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قائمة املصطلحات
البنوك األعضاء:
الب ـنـوك الفلســطينية وفــروع الب ـنـوك الوافــدة العاملــة يف فلســطني ،املرخصــة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية،
ســواء أكانــت هــذه الب ـنـوك تجاريــة أم إســامية.
املجلس :
مجلس إدارة املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
الودائع الخاضعة ألحكام القانون:
جميع أنواع الودائع لدى البنوك األعضاء لكل العمالت باستثناء:
»ودائع الحكومة ومؤسساتها ،ودائع سلطة النقد الفلسطينية ،ودائع ما بني األعضاء.
»التأمينات النقدية يف حدود رصيد التسهيالت القائمة بضمانها.
»ودائع األطراف ذوي الصلة بالعضو وفق أحكام قانون املصارف النافذ.
»ودائع مدققي حسابات العضو و /أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لديه.
»ودائع االستثمار املقيّد وفق ما يحدده املجلس.
»ودائع شركات التأمني وشركات إعادة التأمني وشركات الوساطة املالية املرخصة من قبل هيئة سوق رأس
املال ،وإيداعات شركات اإلقراض املتخصصة املرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
الودائع الخاضعة للتعويض الفوري:
مج ـمـوع الودائــع الخاضعــة ألحــكام القانــون لــكل مــو ِدع لــدى البنــك الواحــد وبــسقف  20,000دوالر (عشــرون ألــف
دوالر أمريــي أو مــا يعادلهــا بالعمــات ُ
األخــرى) ،والتــي تســتحق التعويــض يف حــال تصفيــة البنــك العضــو.
ً
كليا:
الودائع املضمونة
الودائــع الخاضعــة ألحــكام القانــون التــي تســاوي أو تقــل قيمتهــا عــن  20,000دوالر (عشــرون ألــف دوالر أمريــي أو
مــا يعادلهــا بالعمــات ُ
األخــرى).
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ً
جزئيا:
الودائع املضمونة
الودائع الخاضعة ألحكام القانون التي تزيد قيمتها عن  20,000دوالر (عشرون ألف دوالر أمرييك أو ما يعادلها
بالعمالت ُ
األخرى).
سقف التعويض:
ـض فــوري للمــو ِدع الواحــد لــدى أي بنــك عضــو يتقــرر تصفي ُتــه
الحــد األعــى الــذي تقــوم املؤسســة بدفعــه كتعويـ ٍ
ويســاوي  20,000دوالر (عشــرون ألــف دوالر أمريــي أو مــا يعادلهــا بالعمــات ُ
األخــرى).
الهيئة الدولية لضامني الودائع (:)IADI
سـرا)،
مؤسســة غــر ربحيــة تتمتــع بشــخصية اعتباريــة مســتقلة ،مق ِّرهــا يف بنــك التســويات الدوليــة يف بــازل (سوي ـ
خـرات يف مجــال
هدفهــا املســاهمة يف اســتقرار األنظمــة املاليــة ،وتشــجيع التعــاون والتنســيق الــدويل ،وتبــادل ال ـ
ضمان الودائع ،ويبلغ عدد مؤسسات ضمان الودائع األعضاء يف الهيئة ( )92عضواً و( )9مؤسسات تابعة و()17
شــريكاً.
املبادئ األساسية ألنظمة ضمان الودائع:

مبــادئ أساســية صــادرة عــن الهيئــة الدوليــة لضامنــي الودائــع ولجنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة وعد ُدهــا ( )16مبــدأً

أساســياًُ ،تســتخدم كإطــار يدعــم املمارســات الفعالــة لضامنــي الودائــع.
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نشأة املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع:
أنشــئت املؤسســة بموجــب أحــكام ال ـقـرار بقانــون رقــم ( )7لســنة  ،2013والــذي تــم إ ـقـراره مــن قبــل ســيادة الرئيــس
بتاريــخ  ،29/5/2013وتتمتــع املؤسســة بالشــخصية االعتباريــة واألهليــة القانونيــة واالســتقالل املــايل واالداري.
الرؤية
االرتقاء إىل مستوى ريادي يف مجال ضمان الودائع عىل الصعيد اإلقليمي والدويل.
الرسالة
صـريف الفلســطيني وتشــجيع االدخــار ،وتوفــر الحمايــة ألمــوال املو ِدعــن لــدى
تعزيــز اســتقرار وســامة النظــام امل ـ
ضـاء.
الب ـنـوك األع ـ
القيم الجوهرية
»املصداقية والشفافية :االلتزام بأفضل املعايري األخالقية واملهنية للقيام باملهام بكفاءة وفعالية.
»ترسيخ روح االنتماء :الحس باملسؤولية والوالء واإلخالص تجاه املؤسسة والعاملني فيها واملتعاملني
معها.
»العمل بمهنية عالية وتميُّز :تطبيق املعايري واملمارسات الدولية وتطبيق أفضل املهارات واملعرفة والخربات
املتاحة.
»العمل بروح الفريق :العمل كفريق واحد بروح عالية ،واملحافظة عىل خطوط االتصال مع األطراف ذات
العالقة.

»التدريب املستمر :الحرص عىل االرتقاء علمياً ومهنياً ملواكبة أفضل املمارسات الدولية.
األهداف
»تعزيز الثقة بالجهاز املصريف الفلسطيني واملساهمة يف الحفاظ عىل استقراره.
»رفع مستوى توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع يف فلسطني.

»بناء مستوى مالئم من االحتياطيات لتأمني حماية حقوق املو ِدعني لدى البنوك األعضاء.
»تعزيز ثقافة إدارة املخاطر لدى القطاع املصريف.
»إدارة عمليتي التعويض والتصفية بكفاءة وفعالية.
»بناء شبكة عالقات دولية مع مؤسسات ضمان الودائع حول العالم من أجل تعزيز العالقات وتبادل
الخربات.
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معايل د .فراس ملحم
محافــظ ســلطة النقــد الفلســطينية ورئيــس مجلــس إدارة املؤسســة
مـان الودائــع
الفلســطينية لض ـ
عــن الدكتــور ـفـراس ملحــم محافظــاً لســلطة النقــد بمرســوم ر ـئـايس بتاريــخ  ،3/1/2021و ـيـرأس

مجلــس إدارة كل مــن اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال واملؤسســة الفلســطينية لضمــان
صـريف الفلســطيني .وخــدم ملحــم قبــل تعيينــه محافظــاً لســلطة النقــد
الودائــع واملعهــد امل ـ
الفلســطينية عضــواً يف مجلــس إدارتهــا ملــدة خمســة ســنوات وكان مســؤوال ًبمكتــب التظلمــات يف
ســلطة النقــد ملــدة أربعــة ســنوات.

الدكتــور ـفـراس ملحــم حاصــل عــى الدكتــوراه يف القانــون مــن جامعــة بلجيكيــة عــام ،2004

واملاجســتري مــن جامعــة بريزيــت عــام  ،2000والبكالوريــوس مــن جامعــة مغربيــة عــام ،1993

وهــو عضــو نقابــة املحامــن الفلســطينية.

عمــل رئيســاً لفريــق حكــم القانــون (العدالــة واألمــن) ،وكان مســؤوالً عــن ملــف العالقــات
االقتصاديــة يف مكتــب الرباعيــة ملــدة تزيــد عــن ســبع ســنوات.

ـنوات طويلة ٍامتدت ملا يقارب ثمانية عشــر عاماً ،باحثاً ومستشــاراً
كما عمل الدكتور ملحم لسـ ٍ
يف عدة مشاريع يف الجوانب القانونية واالقتصادية ومحاضراً يف كلية القانون بجامعة بريزيت.
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حاصــل عــى شــهادة الدكتــوراه يف القانــون الخــاص ،أســتاذ يف كليــة الحقــوق واإلدارة العامــة ،دا ـئـرة
القانــون ،وعميــد لشــؤون الطلبــة يف جامعــة بريزيــت ،عمــل مستشــاراً قانونيــاَ للعديــد مــن املؤسســات

الرسمية واألهلية والخاصة ،وكان عضواَ يف مجالس إدارة يف عدد من املؤسسات الرسمية واألهلية

والخاصــة ،عمــل عــى إعــداد مشــاريع قوانــن وأنظمــة يف مجــاالت مختلفــة ،شــارك يف زيــارات علميــة
يف جامعــات عربيــة وإقليميــة وعامليــة ،وشــارك يف عديــد مــن املؤت ـمـرات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة،
وقــام بالتدريــس يف جامعــات عربيــة وأوروبيــة ومحليــة.

د .محمد األحمد
عضو

ولــد يف نابلــس عــام  ،1956وحصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف النظريــة االقتصاديــة واملاليــة العامــة مــن

حـرة عــام  ،1994ودرجــة املاجســتري يف االقتصــاد مــن جامعــة فاندربلــت يف الواليــات
جامعــة برلــن ال ـ

املتحــدة عــام  ،1984والبكالوريــوس يف إدارة األعمــال واالقتصــاد مــن جامعــة بريزيــت عــام .1981

يعمــل أســتاذا لالقتصــاد يف جامعــة بريزيــت ،وشــغل فيهــا منصــب رئيــس دا ـئـرة االقتصــاد ،ومد ـيـرا
لربنامــج املاجســتري يف االقتصــاد خــال ال ـفـرة  ،1999-1994وعميــداً لكليــة التجــارة واالقتصــاد يف

ال ـفـرة  ،2004-1999ومد ـيـرا ًللتخطيــط والتطويــر عــام  ،2005ثــم نائبــاً لرئيــس الشــؤون اإلداريــة
واملاليــة يف ال ـفـرة  ،2016-2011كمــا ويعمــل حاليــاً عــى تأليــف كتــاب عــن االقتصــاد الســيايس العاملــي.

كان د .زاغــة باحثــاً زا ـئـراً يف املركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات ،وأســتاذاً زا ـئـراً يف معهــد

د .عادل زاغه
عضو

الدوحــة للدراســات العليــا .ومــن الجديــر بالذكــر ،أن آخــر عمــل بحثــي لــه ضمــن فريــق بحثــي مــع

صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان لوضــع تقريــر عــن الســكان يف فلســطني حتــى عــام  .2050وربطتــه
عالقــات بحثيــة مــع معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني) مــاس) ،ومعهــد مواطــن

للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،ومعهــد كريــس ميكلســن يف الرنويــج.

لــه العديــد مــن املنشــورات ،وتشــمل اهتماماتــه البحثيــة قضايــا االقتصــاد الســيايس العاملــي،
والالمركزيــة املاليــة ،والنظــام الضريبــي ،واإلصالحــات الضريبيــة يف الــدول الناميــة ،وقضايــا جــودة

التعليــم العــايل واألداء املؤســي ،وقضايــا الفقــر والالمســاواة ،كمــا وقــدم العديــد مــن االستشــارات
ملؤسســات مــن القطاعــن العــام والخــاص يف فلســطني.
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طـاع
طـاع التنميــة الدوليــة ،إدارة املشــاريع ،تنميــة الق ـ
تمتلــك شــنار أكــر مــن عشــرين عامــاً يف ق ـ
طـاع االقتصــادي .فقــد تولــت العديــد مــن املناصــب القياديــة
الخــاص ،الريــادة وإدارة املانحــن يف الق ـ
يف فلســطني ،الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا والواليــات املتحــدة االمريكيــة.

شـركة فــورورد لالستشــارات التجاريــة ،عملــت روال كمديــر برامــج
فقبــل أن تكــون مؤســس ومديــر ـ

يف مؤسســة التعــاون يف فلســطني وقبــل ذلــك كمديــر اقليمــي ملؤسســة صلتــك يف قطــر لدعــم النمــو
االقتصــادي والريــادة ،حيــث غطــت مســؤولياتها أكــر مــن  15دولــة عربيــة ملواجهــة البطالــة مــن

خــال رســم السياســات وتصميــم برامــج لتشــغيل الشــباب والنهــوض باملجتمعــات واالقتصــادات

الفاضلة روال شنار
عضو

العربيــة.

عملت كمستشارة لتنمية القطاع الخاص ومدير دائرة شؤون املانحني يف وزارة االقتصاد الوطني

سـراتيجيات
– فلســطني ،حيث نظمت عالقة الوزارة مع املانحني وســاهمت يف وضع سياســات وا ـ
طـاع الخــاص ،كمــا وقــادت أكــر مــن فريــق عمــل مــع عــدة مانحــن ،وعملــت عــى
وطنيــة لدعــم الق ـ

غـرة واملتوســطة ومتناهيــة الصغــر وتحســن البيئــة
ملفــات اقتصاديــة منهــا :دعــم املؤسســات الص ـ

طـاع الخــاص.
االقتصاديــة وتطويــر دور الق ـ

شـركة فلســطينية أصبحت رائدة
وكريادية يف عالم الطاقة املتجددة ،شــاركت الشــنار يف تأســيس ـ

يف مجــال الطاقــة البديلــة.

شـركة يف مجــال البرتوكيماويــات ،فقبــل
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،عملــت روال يف أكــر مــن ـ
شـركة داو للكيماويــات للعديــد مــن
رجوعهــا للوطــن يف عــام  2010ســميت روال مد ـيـراً ملشــروع يف ـ
محطــات الكيماويــات يف كاليفورنيــا وميشــيغان وتكســاس وكنــدا.

تحمــل الفاضلــة شــنار شــهادة ماجســتري يف األعمــال الدوليــة مــن جامعــة ســانت تومــاس يف
هيوســن – تكســاس ،وبكالوريــوس يف ادارة انظمــة املعلومــات مــن جامعــة هيوســن يف تكســاس.

تــم دعــوة شــنار لتمثــل فلســطني كمتحدثــة يف مجــاالت اإلبــداع واالقتصــاد والتشــغيل يف مؤت ـمـرات
ومحافــل دوليــة عديــدة يف أوروبــا وأمريــكا والخليــج العربــي.

ومــن الجديــر بالذكــر ،بأنهــا قــد انضمــت كعضــو يف مجلــس أم ـنـاء يف جامعــة النجــاح الوطنيــة،

وعضــو يف مجلــس إدارة املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع يف عــام .2019

تقلــد الســيد املصــري عــدة مناصــب يف وزارة االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني ،وهــو يشــغل حاليــاً
ّ
شـركات يف الــوزارة ،وكان يف ال ـفـرة  2018-2014يشــغل منصــب مديــر عــام
منصــب مراقــب ال ـ
شـركات ،وقبــل ذلــك شــغل منصــب مستشــارا لوزيــر االقتصــاد الوطنــي.
تســجيل ال ـ

شـراء
الســيد املصــري كان عضــواً لــدى أكــر مــن مؤسســة وطنيــة مثــل :املجلــس األعــى لسياســات ال ـ

العــام ،واملجلــس األعــى للخطــوط الجويــة الفلســطينية ،واملعهــد الفلســطيني للماليــة العامــة
والضرائــب .وكان مقــرراً لهيئــة الرقابــة املاليــة واإلداريــة للمنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة

السيد طارق املصري
عضو

والتعديــن ،كمــا ويشــغل أيضــاً منصــب نائــب رئيــس هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية.

يحمــل الســيد املصــري شــهادة البكالوريــوس يف املحاســبة مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة منــذ عــام

.1995
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شــغل الســيد الصبــاح عــدة مناصــب يف وزارة املاليــة ،ويشــغل منــذ العــام  2013منصــب املحاســب

العــام للــوزارة ،باإلضافــة إىل مديــر عــام دا ـئـرة املمتلــكات الحكوميــة .ويف ال ـفـرة بــن  2007و2008
عمل مديراً عاماً للحسابات العامة ،وقبل ذلك ويف عام  2003وحتى عام  2007كان مديراً عاماً

للخزينــة ،ويف الســنوات التــي ســبقتها شــغل منصــب مديــر عــام املدفوعــات يف وزارة املاليــة.

الســيد الصبــاح عضــو مجلــس إدارة يف أكــر مــن مؤسســة وطنيــة ،فهــو عضــو مجلــس إدارة يف

مؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى ،وعضــو مجلــس إدارة يف املجلــس األعــى للد ـفـاع املــدين،

شـركة النقــل الوطنيــة للكهر ـبـاء.
وكذلــك يف ـ

السيد أحمد الصباح
عضو

يحمل السيد أحمد شهادة ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة بريزيت منذ عام .2007

شغل د .مصلح عدة مناصب ،ففي الفرتة  1989-1981شغل منصب مدير البنك العربي – فرع
صويلــح يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،ومــن ثــم عمــل مســاعداً للمديــر العــام لــدى بنــك االســتثمار

العربــي األردين يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية خــال ال ـفـرة  ،1998-1992كمــا وتقلــد منصــب مديــر
عــام بنــك الدوحــة يف الباكســتان يف ال ـفـرة  .1999-1998إضافــة إىل عملــه نائبــاً للمديــر العــام

وقائمــاً بأعمــال املديــر العــام يف بنــك فلســطني الــدويل لل ـفـرة  ،2002-1999ومــن ثــم تقلــد منصــب
نائــب املديــر العــام وقائمــاً بأعمــال املديــر العــام لــدى بنــك القــدس لل ـفـرة .2010-2002
كما وشغل د .غازي عضوية مجالس إدارة لدى العديد من الشركات اململوكة للبنوك يف اململكة

د .غازي مصلح
عضو

األردنيــة الهاشــمية ،إضافــة إىل أنــه قــدم عــدة دراســات وأوراق بحثيــة منهــا مــا نشــر يف مجــات

رســمية وأخــرى قدمــت الســتكمال متطلبــات دراســية.

يحمل د .مصلح شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة منذ عام .2013
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اللجان

 .1لجان منبثقة عن مجلس إدارة املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع:
أ .لجنة الحوكمة:

• السيد طارق املصري -رئيساً.

• د .محمد األحمد.

• الفاضلة روال الشنار.
ب .لجنة االستثمار والتمويل:
•معايل الدكتور فراس ملحم -رئيساً.
•السيد احمد الصباح.

•د .عادل الزاغة.

•السيد لؤي حواش – املدير العام.

ت .لجنة التدقيق الداخيل:

• د .غازي مصلح – رئيساً.
• السيد طارق املصري.
• د .محمد األحمد.

ث.لجنة إدارة املخاطر:

•الفاضلة روال الشنار – رئيساً.

•د .عادل الزاغة.

•د .غازي مصلح

.2لجان شكلت بحكم القانون:
لجنة التصفية:

• املدير العام ،السيد لؤي حواش-رئيساً.

• ممثل عن مراقب الشركات يف وزارة االقتصاد الوطني ،السيد طارق ربايعة.

• ممثل عن دائرة الرقابة والتفتيش يف سلطة النقد الفلسطينية ،السيد مصطفى أبو صالح.
• مستشــاران مــن خــارج املؤسســة يختارهمــا املجلــس ب ـنـاءً عــى خربتهمــا وكفاءتهمــا يف مجــال املحاســبة
والتدقيــق والقانــون:
أ .د .حنا قفه ،خبري مايل.

ب .أ.شرحبيل الزعيم ،خبري قانوين.
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بسم الله الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
ضـاء مجلــس إدارة
سـرين -باألصالــة عــن نفــي ونيابــة عــن األخــوات واإلخــوة أع ـ
ي ـ
املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع-أن أجــدد الل ـقـاء بكــم مــن خــال تقديــم
عـراً عــن اع ـتـزازي بــدور املؤسســة
التقريــر الســنوي الثامــن للمؤسســة للعــام  ،2021م ـ
ّ
الفعــال ضمــن شــبكة الحمايــة املصرفيــة لضمــان أمــوال املودعــن.
ـور الفــت عــى الصعيــد
لقــد باتــت املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع تتمتــع بحضـ ٍ
املحــي والعاملــي رغــم حداثــة نشــأتها ،ممــا ّ
خـرات ومواكبــة أحــدث
مكنهــا مــن تبــادل ال ـ
صـريف يف
التطــورات يف مجــال حمايــة أمــوال املودعــن ،وهــو مــا يســهم يف تعزيــز االســتقرار املــايل والثقــة بالنظــام امل ـ
فلســطني .وأود التأكيــد عــى أن مجلــس إدارة املؤسســة وإدارتهــا التنفيذيــة تطــور عملهــا بمــا يتــواءم مــع املعايــر
الدوليــة ،وتســتثمر أمــوال املؤسســة يف محفظــة متنوعــة تضمــن االســتدامة والنمــو بشــكل يحقــق رســالتنا يف حمايــة

أمــوال املودعــن.

صـريف الفلســطيني وعــى متانــة آليــات الضمــان ألمــوال
وانتهــز هــذه الفرصــة للتأكيــد مجــدداً عــى متانــة الجهــاز امل ـ
ش ُ
صـريف الفلســطيني يف نهايــة العــام  2021نتائــجَ إيجابيــة ،فقــد ارتفــع
ـرات أداء الجهــاز امل ـ
املودعــن .أظ ـهـرت مؤ ـ
إجمــايل ودائــع العمــاء لــدى الب ـنـوك املرخصــة يف نهايــة العــام  2021بمقــدار  1,380.7مليــون دوالر أو مــا نســبته
 9.12%عــن مســتواه املســجل يف نهايــة العــام  2020ليصــل إىل حــوايل  16,519مليــون دوالر ،وســجّ ل إجمــايل
املوجــودات لــدى الب ـنـوك املرخصــة ارتفاعــاً بمقــدار  1,786.7مليــون دوالر وبنســبة نمــو  9%عــن مســتواه املســجل يف
نهاية العام  2020ليبلغ حوايل  21,672.9مليون دوالر ،وبلغ صايف األرباح بعد الضريبة للجهاز املصريف يف نهاية
العــام  2021مــا مقــدارُه  177.4مليــون دوالر مقابــل  100.6مليــون دوالر يف نهايــة العــام  2020وبزيــادة قد ُرهــا 76.8
مليون دوالر ونســب ُتها  ،76.3%باإلضافة إىل ارتفاع الرصيد القائم لصايف التســهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل
الب ـنـوك املرخصــة يف نهايــة العــام  2021بمقــدار  610.1مليــون دوالر أو مــا نســب ُته  6.3%عــن مســتواه يف العــام 2020

ليصــل إىل حــوايل  10,321.5مليــون دوالر .ولقــد اســتمرت الب ـنـوك باملحافظــة عــى معــدالت مرتفعــة لكفايــة رأس
املــال إذ حققــت معــدل أعــى مــن املعــدل املحــدد مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية ومــن قبــل املعايــر الدوليــة حيــث
بلغــت النســبة  16.2%يف نهايــة العــام  ،2021باإلضافــة إىل ارت ـفـاع يف نســبة تغطيــة املخصصــات اىل التســهيالت غــر
صـريف لتبلــغ  94.7%يف نهايــة العــام  2021باملقارنــة مــع مســتواها البالــغ  86.1%واملســجل يف
العاملــة لــدى الجهــاز امل ـ
نهايــة العــام  ،2020وانخفضــت نســبة التســهيالت غــر العاملــة منسـ ً
صـريف
ـوبة إىل إجمــايل التســهيالت يف الجهــاز امل ـ
بنســبة  ،1.2%حيــث بلغــت حــوايل  4.15%يف العــام  2021مقارنـ ًـة بـ  4.24%يف العــام.2020
طـاع عــى التقريــر الســنوي الثامــن للمؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع،
شـرف بدعوتكــم لال ـ
ويف الختــام ،أت ـ
ً
َ
وكيل أمـ ٌـل بــأن تكــون ســنة  2022نقطــة تحـوُّل إىل األمــام يف عمليــة تنميــة اقتصادنــا الوطنــي ،مؤكــدا ثقتــي بســامة
صـريف الفلســطيني.
ومتانــة الجهــاز امل ـ
رئيس مجلس االدارة
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
شـرفني أن أقــدم لكــم اإلصــدار الجديــد مــن التقريــر الســنوي للمؤسســة
ي ـ
الفلســطينية لضمــان الودائــع للعــام  ،2021والــذي يلقــي الضــوء
عــى أبــرز األنشــطة واإلنجــازات التــي قامــت بهــا املؤسســة خــال العــام
املنصــرم ،وذلــك يف إطــار ســعيها لتحقيــق رؤيتهــا وأهدافهــا مــن حمايــة
أمــوال املودعــن وتعزيــز االســتقرار املــايل والحكــم الرشــيد يف ظــل بيئــة
عمــل تتســم بالتحديــات.
بدأت املؤسسة بمراجعة شاملة إلطار الحوكمة الخاص بها وذلك التزامً ا منها بالتطور املستمر والتحديث الدائم
يف تنفيذ مهامها لتصبح مؤسسة رائدة إقليمياً وعاملياً يف مجال التأمني عىل الودائع وتصفية البنوك.
سـراتيجية مســتقبلية للمؤسســة لالرتقاء بعملها ملســتوى مميز من الكفاءة
كما وأننا ســنعمل عىل رســم وتنفيذ ا ـ
واملهنيــة يف مجــال نظــام الودائــع إقليميــاً وعامليــاً .وســنقوم بالرتكيــز عــى ال ـفـرص االســتثمارية املثــى ذات املخاطــر
املقبولــة آخذيــن بعــن االعتبــار األزمــات اإلقليميــة والعامليــة.

ونؤكــد أننــا نعمــل دومــاً يف املؤسســة عــى تعزيــز دورنــا التكامــي مــع ســلطة النقــد الفلســطينية بهــدف املســاهمة يف
صـريف الفلســطيني.
صـريف ،مؤكديــن عــى ســعينا الدائــم لرفــع ثقــة الجمهــور يف النظــام امل ـ
طـاع املــايل وامل ـ
اســتقرار الق ـ

عــى مــدار العــام  ،2021واصلــت املؤسســة العمــل عــى توســيع نطــاق مهامهــا واســتحدثت تعديــات عــى قانونهــا
سـايس رقــم ( )7لســنة  2013كان آخرهــا تعديــات القانــون رقــم ( )15مــن العــام  ،2021والــذي منــح املؤسســة
األ ـ
صالحيــة تمويــل التدابــر اإلصالحيــة املقـرّة مــن قبــل ســلطة النقــد -باعتبارهــا جهــة االختصــاص باإلصالح-مــن
شـاكل جوهريــة تؤثــر عــى مر ـكـزه املــايل وتهــدد بانهيــاره.
عـرض لالضطرابــات أو م ـ
مواردهــا الذاتيــة للعضــو الــذي قــد يت ـ
صـاح ومعالجــة املصــارف
جـراءات الالزمــة لتنفيــذ تدابــر اإل ـ
كمــا وتضــع املؤسســة وســلطة النقــد السياســات واإل ـ
املنهــارة أو ذات االحتماليــة العاليــة لالنهيــار.
شـرات ذات الصلــة بالودائــع واملودعــن ،حيــث بلغــت ودائـ ُـع العمــاء الخاضعــة
مــن جهــة أخــرى فقــد تطــورت املؤ ـ

ألحكام قانون املؤسسة حوايل  15,667.3مليون دوالر يف نهاية عام  2021مقارنة بـ  14,482.7مليون دوالر يف نهاية
عام  2020وبنسبة نمو بلغت  ،8.18%علماً بأن هذه الودائع تعود لحوايل  2,171ألف مو ِدع ،وبمتوسط وديعة
بلــغ  7,218دوالر لعــام  2021مقارنــة بـ  1,797ألــف مــو ِدع ومتوســط وديعــة بلــغ  8,060دوالراً يف نهايــة عــام ،2020
يف حــن تبلــغ نســبة عــدد املودعــن املضمونــة ودائعهُ ــم بالكامــل وبســقف تعويــض عشــرين ألــف دوالر أو مــا يعادلهــا
بالعمــات ُ
األخــرى  93.67%مــن إجمــايل عــدد املو ِدعــن الخاضعــة ودائعهُ ــم ألحــكام القانــون يف نهايــة عــام .2021
ضـاء والعوائــد عليهــا حــوايل  19.01مليــون دوالر
شـراك للب ـنـوك األع ـ
بلغــت اجمــايل إ ـيـرادات املؤسســة مــن رســوم اال ـ
شـراك املصــارف اإلســامية .وبمــوازاة ذلــك تمكنــت املؤسســة
يف نهايــة العــام  ،2021منهــا  3.5مليــون دوالر رســوم ا ـ
مــن تعزيــز وتدعيــم احتياطياتهــا لرتتفــع إىل حــوايل  229.4مليــون دوالر يف نهايــة العــام  2021وبنســبة نمــو مقدا ُرهــا
 8.20%عــن نهايــة العــام الســابق.
وقعــت املؤسســة عــدة مذ ـكـرات تفاهــم مــن شــأنها توطيــد العالقــات الدوليــة بينهــا وبــن مؤسســات ضمــان الودائــع
حـول العالــم والنهــوض بمســؤولياتها وممارســة االختصاصــات املنوطــة بهــا بمزيــد مــن الفعاليــة ،بحيــث تــم إعــادة
ـ
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شـرك مــع املؤسســة الكوريــة لضمــان الودائــع يف آب  2021والتــي تــم توقعيهــا
تفعيــل مذ ـكـرة التفاهــم والتعــاون امل ـ
سابقا يف تشرين أول  ،2017باإلضافة إىل توقيع اتفاقية تعاون مشرتك مع مؤسسة ضمان الودائع االندونيسية،
حز ـيـران .2021
ضـاء مجلــس إدارة املؤسســة لجهودهــم
خـرا ،ال يســعني إال أن أتقــدم ببالــغ الشــكر والتقديــر ملعــايل رئيــس وأع ـ
أ ـ
ودعمهم املتواصل للمؤسسة ،كما وأتقدم بجزيل الشكر اىل كافة موظفي املؤسسة ،وألعضاء شبكة األمان املايل
«سلطة النقد الفلسطينية ووزارة املالية» ،وإىل كافة البنوك األعضاء يف املؤسسة وجمعية البنوك الفلسطينية،
مؤكــداً أننــا ســنواصل العمــل لالرت ـقـاء باملؤسســة محليــاً ودوليــاً بمــا يتوافــق مــع أفضــل املمارســات الفضــى يف هــذا
صـريف الفلســطيني.
طـاع امل ـ
املجــال ،محققــن رســالتنا وأهدافنــا مــن أجــل اســتقرار الق ـ
املدير العام
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املؤشرات االقتصادية

شـرات االقتصاديــة عــن الحالــة الراهنــة القتصــاد دولــة مــا ،لذلــك تســعى الــدول إىل تحســن هــذه
ُتعـ ّـر املؤ ـ
شـرات مــن أجــل دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة لديهــا.
املؤ ـ

 1.مؤشرات االقتصاد الفلسطيني

يتســم االقتصــاد الفلســطيني بخصوصيــة تجعلــه مختلفــاً عــن باقــي اقتصاديــات الــدول ُ
األخــرى ،ملــا يشــهده
مــن أحــداث متالحقــة تؤثــر عــى أدائــه بشــكل ملحــوظ ،إذ أنــه يعمــل يف ظــل بيئــة تحتــوي عــى العديــد مــن
سـرائييل التــي
املخاطــر التــي تحـ ُّـد مــن قدرتــه يف تحقيــق التنميــة االقتصاديــة ،منهــا ممارســات االحتــال اإل ـ
تتمثــل يف اســتمرار الحصــار املفــروض عليــه وزيــادة التحكــم بحركــة املعابــر ،وذلــك مــن أجــل تكريــس تبعيــة
سـرائييل ،باإلضافــة إىل اعتمــاده وبشــكل كبــر عــى الدعــم الخارجــي.
االقتصــاد املحــي لالقتصــاد اإل ـ

شـرات االقتصــاد الــكيل للعــام  ،2021بحيــث ســيتم توضيــح
جـزء مــن التقريــر ،ســيتم ـعـرض أهــم مؤ ـ
يف هــذا ال ـ
شـرات منهــا :الناتــج املحــي اإلجمــايل،
أداء االقتصــاد الفلســطيني خــال هــذا العــام باالســتعانة بعــدة مؤ ـ
والطلــب الــكيل ،ومعــدل البطالــة.1
.1

1الناتج املحيل اإلجمايل:

ســجل الناتــج املحــي الفلســطيني نمــواً خــال العــام  2021بمقــدار  7%مقارنــة مــع العــام  2020ليبلــغ مــا
طـاع
طـاع الزراعــة والحراجــة وق ـ
قيمتــه 15,027مليــون دوالر ،يــأيت هــذا االرت ـفـاع متأ ـثـراً بالنمــو يف كل مــن ق ـ
طـاع االتصــاالت خــال العــام .2021
النقــل والتخزيــن باإلضافــة إىل نمــو ق ـ
شكل ( :)1إجمايل الناتج املحيل الفلسطيني للفرتة ()2021-2012
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1نصيب الفرد من الناتج املحيل:

ُيســتخدم مؤشــر نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي كمقيــاس ملســتوى املعيشــة يف املجتمــع ،بحيــث ينعكــس األثــر
الفعــي لالقتصــاد عــى دخــل الفــرد .ولقــد نمــا نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل خــال العــام  2021بنســبة
 4.2%عــن العــام  2020ليصبــح حــوايل  3045.3دوالر.
 1بيانات أولية صادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،قابلة للتعديل-سنة أساس .2015-
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شكل( :)2نصيب الفرد من الناتج املحيل الفلسطيني للفرتة ()2021-2012
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 1.3الطلب الكيل:

خالل العام  ،2021شهد حجم الطلب الكيل ارتفاعاً يف معدالت النمو يف معظم بنوده الرئيسية
(االســتهالك النهــايئ ،وحجــم االســتثمار ،وصــايف الصــادرات) ،بحيــث ازداد االســتهالك النهــايئ
بنســبة  ،7.2%كمــا شــهد حجــم االســتثمار نمــواً بنســبة 14.2%عــن العــام .2020

عــى صعيــد العجــز يف امل ـيـزان التجــاري ،ارتفــع معــدل النمــو يف الصــادرات حــوايل  ،18%وارتفــع حجــم
الــواردات بنســبة  16%عــن معــدل النمــو يف العــام .2020
شكل( :)3إجمايل الطلب الكيل الفلسطيني للفرتة ()2021-2012
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.4

1مؤشرات سوق العمل:

بلــغ معــدل البطالــة بــن املشــاركني يف القــوى العاملــة ( 15ســنة فأكــر) يف عــام  2021حــوايل  ،26٪وبلــغ إجمــايل
طـاع ـغـزة،
نقــص االســتخدام للعمالــة  ،34٪كمــا ال ـيـزال التفــاوت ك ـبـراً يف معــدل البطالــة بــن الضفــة الغربيــة وق ـ
طـاع ـغـزة مقارنــة بـ  16٪يف الضفــة الغربيــة ،أمــا عــى مســتوى الجنــس فقــد بلــغ معــدل
إذ بلــغ هــذا املعــدل  47٪يف ق ـ
2
البطالــة لإلنــاث  43%مقابــل  22٪للذكــور يف فلســطني .
شكل( :)4معدل البطالة الفلسطيني للفرتة ()2021-2012
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ﻗطﺎع ﻏزة

ارتفع عدد العاملني يف السوق املحيل من  830ألف عامل يف العام  2020اىل  889ألف عامل يف العام  ،2021اذ
ارتفع العدد يف الضفة الغربية بنســبة  ،4%كما ارتفع العدد يف قطاع غزة بنســبة  15%لنفس الفرتة.

2.مؤشرات القطاع املصريف الفلسطيني

طـاع
شـرات الق ـ
جـزأ مــن االقتصــاد الفلســطيني ،إذ ُيعتــر التطــور يف مؤ ـ
جـزءٌ ال يت ـ
صـريف ـ
طـاع امل ـ
يعــد الق ـ
صـريف مقياســاً لتحســن مســتوى االقتصــاد بشــكل عــام ،وتســعى سـ ُ
ـلطة النقــد الفلســطينية
امل ـ
شـرات
شـرات ،ولقــد أظ ـهـرت املؤ ـ
للمحافظــة عــى االســتقرار املــايل يف فلســطني مــن خــال ضبــط هــذه املؤ ـ
شـرات أدائهــا مقارنـ ًـة مــع تلــك
املاليــة الرئيســية للب ـنـوك العاملــة يف فلســطني لعــام  2021تحســناً يف مؤ ـ
شـرات للعــام  ،2020وفيمــا يــي ملخــص ألهــم تطــورات تلــك املؤ ـ
املؤ ـ
شـرات:3

 2تقرير القوى العاملة الصادر من الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.2021 ،
 3بيانات أولية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ،قابلة للتعديل.
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 2.1إجمايل الودائع
صـريف الفلســطيني إىل مــا مقــدارُه  16,519مليــون دوالر يف نهايــة
ارتفــع إجمــايل ودائــع العمــاء لــدى الجهــاز امل ـ
عــام  2021مقابــل  15,138.3مليــون دوالر يف نهايــة عــام  ،2020أي بزيــادة قد ُرهــا  1,380.7مليــون دوالر ونســب ُتها
 ،9.12%مقابــل زيــادة مقدا ُرهــا  1,753.6مليــون دوالر ونســب ُتها  13.10%خــال العــام .2020
شكل( :)5التطور التاريخي لودائع العمالء للفرتة ()2021-2009
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شكل( :)6توزيع الودائع عىل القطاعات املختلفة للفرتة ()2021-2020
اﻻﻓراد
74.5
%

اﻻﻓراد
%73.5

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%

ا ﻟ ﻣ ؤ ﺳ ﺳ ﺎت
واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
%2.2
اﻟﻘ طﺎع
اﻟﻌﺎم
%3.8

اﻟﺷرﻛﺎت
%20.6

اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت %20.0
واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
اﻟﻘطﺎع %2.4
اﻟﻌﺎم
%3.1

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

2020
2021

22

40.0%

2009

0

التقرير السنوي 2021

طـاع العــام مــن إجمــايل ودائــع العمــاء خــال العــام  ،2021حيــث بلغــت
شـركات والق ـ
زادت حصــة ال ـ 20.6%و 3.8%عىل التوايل ،مقارنة مع  20%و 3.1%عىل التوايل يف العام  ،2020يف املقابل قلت حصة
طـاع األ ـفـراد واملؤسســات والجمعيــات مــن إجمــايل ودائــع العمــاء.
ق ـ

جدول ( :)1توزيع الودائع لدى اجلهاز املصريف على القطاعات املختلفة (مليون دوالر) ونسب منوها ()2021-2020
السنة
2020
2021
نسبة النمو

االفراد
11,283.5
12,134.9
7.5%

الشركات
3,020.4
3,398.6
12.5%

املؤسسات والجمعيات
369.4
356.7
-3.4%

القطاع العام
465.1
628.8
35.2%

شكلت الودائع اململوكة من قبل األفراد ما نسبته  73.5%من إجمايل ودائع العمالء لدى الجهاز املصريف يف
نهاية العام 2021
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جدول ( :)2توزيع ودائع العمالء لدى الجهاز املصريف عىل العمالت املختلفة (مليون دوالر) ()2021-2020

السنة

ودائع الشيكل

ودائع الدينار

ودائع الدوالر

ودائع العمالت األخرى

2021

5,918.1

3,617.4

6,513.3

470.1

2020

5,549.9

نسبة النمو

6.6%

5,925.2

3,254.2

9.9%

11.2%

409.0

15.0%

جدول ( :)3تطور الودائع واملودعني يف البنوك التجارية مقارنة مع البنوك اإلسالمية لألعوام ()2021-2013
الودائع (مليون دوالر)

عدد املودعني (ألف مودع)

السنة

بنوك تجارية

بنوك إسالمية

بنوك تجارية

بنوك إسالمية

2014

8,053

882

1,245

222

2016

9,319

2018

10,391

2020

12,468

2013

2015
2017

2019
2021

7,553

الودائع (باملليون) املودعني (باأللف)
8,304

1,435

8,600

1,054

1,264

196

9,654

1,460

10,345

1,637

1,344

259

11,982

11,172

2,213

1,388

343

13,385

1,731

1,682

498

16,519

2,180

13,530

751

1,285

1,233

1,314

1,836

1,355

2,670

1,447

2,989

203

االجمايل

223

281
359

8,935

1,467

10,605

1,536

12,227

1,636

15,138

1,604

1,806

يستحوذ حجم الودائع لدى البنوك التجارية عىل نسبة كبرية من إجمايل الودائع ،فلقد بلغت حوايل  81.9%يف نهاية العام
 2021مسـ ً
ـجلة انخفاضــاً بنســبة 0.6%عــن العــام الســابق ،والــذي بلغــت بــه النســبة حــوايل  ،82.4%يف املقابــل بلغــت نســبة
الودائــع يف الب ـنـوك اإلســامية  18.1%محققـ ًـة ارتفاعــاً بنســبة  2.6%عــن العــام الســابق والتــي بلغــت .17.6%
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شكل( :)7مقارنة نسبة الودائع يف البنوك التجارية مع البنوك اإلسالمية

شكل( :)8مقارنة نسبة عدد املودعني يف البنوك التجارية مع البنوك اإلسالمية

بلغــت نســبة عــدد املو ِدعــن يف الب ـنـوك التجاريــة  77.2%يف العــام  2021مقارنــة مــع  80.1%يف العــام  2020محققــة
انخفاضــاً بنســبة .3.7%

.2

1محفظة التسهيالت االئتمانية:
صـريف حــوايل  10,321.5مليــون
•بلــغ مقــدار صــايف التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة للجهــاز امل ـ
دوالر يف نهايــة العــام  2021مقابــل  9,711.4مليــون دوالر يف نهايــة العــام  2020وبزيــادة قدرهــا
 610.1مليون دوالر ونسبتها  ،6.3%وقد شكلت هذه التسهيالت ما نسب ُته  47.6%من اجمايل
املوجــودات يف العــام  2021مقابــل  48.8%يف نهايــة العــام .2020

25

صـريف حــوايل
شـرة) للجهــاز امل ـ
•بلــغ مقــدار االلتزامــات خــارج قائمــة املركــز املــايل (التســهيالت غــر املبا ـ
 1,664.6مليون دوالر يف نهاية العام  2021مقابل  1,691.8مليون دوالر يف نهاية العام 2020
شـرة مــا
بانخفــاض قــدر ُه  27.1مليــون دوالر ونســبت ُه  ،1.6%وقــد شــكلت هــذه التســهيالت غــر املبا ـ
نســب ُته  7.7%مــن إجمــايل املوجــودات يف العــام  2021مقابــل  8.51%يف العــام .2020

 2.3التسهيالت االئتمانية املتعرثة:

انخفضــت نســبة التســهيالت غــر العاملــة منسـ ًصـريف
ـوبة إىل إجمــايل التســهيالت يف الجهــاز امل ـ
بنســبة  ،2.1%حيــث بلغــت حــوايل  4.15%يف العــام  2021مقارنـ ًـة بـ  4.24%يف العــام .2020
صـريف لتبلــغ
ارتفعــت نســبة تغطيــة املخصصــات إىل التســهيالت غــر العاملــة لــدى الجهــاز امل ـ 94.7%يف نهايــة العــام  2021مقابــل  86.1%للعــام  ،2020أي بارت ـفـاع نســبته .10.1%
طـراف ذات العالقــة إىل إجمــايل التســهيالت
انخفضــت نســبة التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة لأل ـصـريف بنســبة  20.8%حيــث بلغــت يف العــام  2021حــوايل  3.8%مقابــل  4.8%للعــام
للجهــاز امل ـ
.2020

 2.4مؤشرات األداء للقطاع املصريف
 2.4.1نسبة كفاية رأس املال
بلغت نسبة كفاية رأس املال إلجمايل الجهاز املصريف حوايل  16.2%للعام  ،2021مقابل  15.6%للعام .2020
 2.4.2الربحية
صـريف يف نهايــة العــام  2021مــا مقــدارُه  177.4مليــون دوالر
بلــغ صــايف األربــاح بعــد الضريبــة للجهــاز امل ـمقابــل  100.6مليــون دوالر يف نهايــة العــام  2020وبزيــادة قد ُرهــا  76.8مليــون دوالر ونســب ُتها .76.3%
صـريف حــوايل 0.82%
بلغــت نســبة صــايف األربــاح بعــد الضريبــة إىل إجمــايل املوجــودات لــدى الجهــاز امل ـيف نهايــة العــام  2021مقابــل  0.51%يف نهايــة العــام .2020
صـريف
بلغــت نســبة صــايف األربــاح بعــد الضريبــة اىل الشــريحة األوىل مــن رأس املــال لــدى الجهــاز امل ـحــوايل  10.61%يف نهايــة العــام  2021مقابــل  6.07%يف نهايــة العــام .2020
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شكل ( :)9صايف الدخل للبنوك العاملة يف فلسطني للفرتة ()2021-2009
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 2.5أداء البنوك األعضاء

ضـاء -والبالــغ عد ُدهــا  13بنكاً-نمــواً حقيقيــاً عــى مســتوى حجــم الودائــع
شـرات املصرفيــة للب ـنـوك األع ـ
ســجلت املؤ ـ
شـاء املؤسســة الفلســطينية
وحجم االئتمان ،وهذا يعكس مدى ثقة الجمهور بالجهاز املصريف ،وذلك كنتيجة إلن ـ
لضمان الودائع ولإلجراءات التي تتخذها سلطة النقد الفلسطينية من أجل تعزيز االستقرار املايل ،ويأيت هذا يف
ظــل العمــل يف بيئــة تتســم بعــدم االســتقرار االقتصــادي واملــايل.

وفيما ييل ملخصاً ألهم تطورات مؤشرات أداء البنوك األعضاء خالل العام :2021
 2.5.1عدد الفروع واملكاتب

اســتقر عــدد الفــروع واملكاتــب يف نهايــة العــام  ،2021حيــث بلــغ عــدد الفــروع واملكاتــب للمصــارف العاملــة
يف فلســطني  379يف نهايــة العــام .2021
 2.5.2موجودات ومطلوبات البنوك العاملة يف فلسطني
 بلــغ إجمــايل موجــودات الب ـنـوك العاملــة يف فلســطني نهايــة العــام  2021حــوايل 21,672.9مليــون دوالر مقابــل  19,886.2مليــون دوالر يف نهايــة العــام  ،2020بزيــاد ٍة قد ُرهــا 1,786.7
مليــون دوالر ونســب ُتها  ،9%مقابــل زيــاد ٍة قد ُرهــا  2,543مليــون دوالر ونســب ُتها  14.7%خــال
العــام .2020
بلــغ إجمــايل مطلوبــات الب ـنـوك العاملــة يف فلســطني نهايــة العــام  2021حــوايل 19,572.8مليــون دوالر مقابــل  17,918.8مليــون دوالر يف نهايــة العــام  ،2020بزيــاد ٍة قد ُرهــا 1,654
مليــون دوالر ونســبتها  ،9.2%مقابــل زيــاد ٍة قد ُرهــا  2,556.9مليــون دوالر ونســب ُتها 16.6%
خــال العــام .2020
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بلــغ إجمــايل حقــوق امللكيــة لــدى الب ـنـوك العاملــة يف فلســطني نهايــة العــام  2021حــوايل 2,100مليــون دوالر مقابــل  1,967.4مليــون دوالر يف نهايــة العــام  ،2020بزيــادة قدرهــا
 132.6مليون دوالر ونسب ُتها  ،6.7%مقابل انخفاض قدرُه  13.9مليون دوالر ونسب ُته 0.7%
خــال العــام .2020

شكل ( :)10إجمايل املوجودات للبنوك العاملة يف فلسطني يف نهاية عام 2021

بلغ مقدار مجموع االستثمارات (أسهم وسندات داخل وخارج فلسطني) لدى البنوك األعضاءحوايل  1,476.6مليون دوالر يف نهاية العام  2021مقابل  1,354.2مليون دوالر يف نهاية العام
 ،2020بزيــادة قدرهــا  122.3مليــون دوالر ونســب ُتها  ،9%وشـ ّـكلت هــذه االســتثمارات مــا نســب ُته
 6.8%من إجمايل املوجودات يف نهاية العام  2021مقابل  6.8%يف نهاية العام .2020
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شكل ( :)11التغري يف اجمايل املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية للبنوك العاملة يف فلسطني للفرتة
()2021-2019
25,000
20,000

10,000

ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون دوﻻر

15,000

5,000
2020

2021
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

0

2019
اﻟﻣوﺟودات

أهم مؤشرات األداء املايل للبنوك األعضاء للفرتة ()2021-2019
جدول ( :)4أهم مؤشرات األداء املايل للبنوك األعضاء للفرتة ()2021-2019
النسبة

2019

2020

2021

نسبة صايف التسهيالت إىل إجمايل املوجودات

50.5%

48.8%

47.6%

نســبة االســتثمارات “أســهم وســندات” داخــل وخــارج فلســطني
اىل اجمــايل املوجــودات

8.1%

6.8%

6.8%

نسبة التسهيالت غري العاملة اىل اجمايل التسهيالت

4.11%

4.24%

4.15%

نسبة كفاية رأس املال

16.59%

15.62%

16.17%

صايف األرباح بعد الضريبة اىل اجمايل املوجودات

0.95%

0.51%

0.82%
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جدول ( )5البنوك العاملة يف فلسطني يف نهاية العام 2021

البنوك العاملة يف فلسطني يف العام
2021

تاريخ التأسيس

عدد الفروع
واملكاتب
كما يف نهاية
العام 2021

اجمايل املوجودات يف نهاية العام 2021
(باملليون دوالر)

البنوك املحلية
فلسطني م .ع .م

1960

71

5,113

اإلسالمي العربي

1996

28

1,785

اإلسالمي الفلسطيني

1997

44

1,715

البنك الوطني

2006

37

1,710

القدس

1995

39

1,640

اإلستثمار الفلسطيني

1995

21

762

الصفا

2016

9

407

البنوك الوافدة

30

العربي

1994

34

4,914

القاهرة عمان

1986

22

1,193

االسكان للتجارة والتمويل

1995

15

826

األردن

1994

42

817

األهيل االردين

1995

10

554

العقاري املصري العربي

1994

7

236
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شكل ( :)12عدد الفروع واملكاتب للبنوك يف نهاية العام 2021

جدول ( )6توزيع ودائع العمالء واالئتمان جغرافيا حسب املنطقة (باملليون دوالر)
املنطقة الجغرافية
رام الله والبرية
الرام

العيزرية

2020
إجمايل ودائع
إجمايل االئتمان
العمالء
املباشر
5,239
5,674
93

216

590
541

إجمايل االئتمان
املباشر
5,956
112

47

116

508

بيت ساحور

11

37

14

أريحا

183

بيت جاال

45

635

235

1,112
95

إجمايل ودائع
العمالء
5,700
598

515

بيت لحم

2021

1,170
41

564

1,541

664

1,636

طولكرم

209

716

209

777

سلفيت

67

الخليل

نابلس

طوباس

قلقيلية

199

197

224

1,091

1,981

1,187

2,237

51

120

53

132

107

195

286

88

121

240
322

31

جنني

368

1,057

409

1,139

9,187

13,709

9,806

14,966

خانيونس

73

162

75

181

دير البلح

الضفة الغربية
غزة

رفح

602
57

65

106

48

44

58

77

62

النصريات

قـطـاع غــزة

892

املجموع الكيل

79

61

86

51

54

جباليا

970

624

10,079

97

1,429

15,138

1,032

938

10,744

49

98

1,553

16,519

نطاق التغطية:

✤أ .الودائع الخاضعة ألحكام القانون
بلغــت ودائــع العمــاء الخاضعــة ألحــكام قانــون املؤسســة حــوايل  15,667.3مليــون دوالر يف نهايــة عــام 2021
مقارنــة بـ  14,482.7مليــون دوالر يف نهايــة عــام  2020وبنســبة ارت ـفـاع بلغــت  .8.18%علمــاً بــأن هــذه الودائــع
تعــود لحــوايل  2,171ألــف مــو ِدع ،بمتوســط وديعــة بلــغ  7,218دوالر لعــام  2021مقارنــة بـ  1,797ألــف مــودع،
ومتوســط وديعــة بلــغ  8,060دوالر لعــام .2020
شكل ( :)13ودائع العمالء الخاضعة للقانون
أحكام اﻗﺎﻧون,
من أﺣﻛﺎم
المستثناةه ﻣن
الودائعﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎ
اﻟوداﺋ
القانون
%5.2

اﻟوداﺋﻊ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون,
%94.8
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وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻻﻋﺿﺎء  16,518.9ﻣﻠﯾون دوﻻر
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ّ
شكلت الودائع الخاضعة ألحكام القانون ما نسب ُته  94.8%من إجمايل ودائع العمالء لدى البنوك األعضاء
✤الودائع املضمونة بالكامل

يف نهاية العام 2021

ُ
رصيدهــا عــن أو يســاوي عشــرين
شــكلت الودائــع املضمونــة بالكامــل وفـ َـق أحــكام القانــون (الودائــع التــي يقــل
ألــف دوالر أو مــا يعادلهــا بالعمــات ُ
األخــرى) مــا نســب ُته  20.94%مــن إجمــايل الودائــع الخاضعــة ألحــكام
القانــون يف نهايــة عــام  ،2021حيــث بلغــت مــا مقــدارُه  3,280.2مليــون دوالر ،تعــود لحــوايل  2,033ألــف
مــودع وبمتوســط وديعــة بلــغ  1,613دوالراً مقارنــة بـ  3,135.9مليــون دوالر يف نهايــة عــام  2020تعــود لحــوايل
ُ
ودائعهــم
 1,681ألــف مــودع بمتوســط وديعــة بلــغ  1,866دوالراً ،حيــث بلغــت نســبة عــدد املو ِدعــن املضمونــة
ُ
ودائعهــم ألحــكام القانــون يف نهايــة عــام  2021حــوايل .93.67%
بالكامــل مــن إجمــايل عــدد املو ِدعــن الخاضعــة
ُ
ودائعهم بالكامل حوايل  93.67%من إجمايل عدد املو ِدعني الخاضعة
بلغت نسبة عدد املو ِدعني املضمونة
ُ
ودائعهم ألحكام القانون يف نهاية عام .2021

شكلت الودائع املضمونة بالكامل ما نسب ُته  20.94%من إجمايل الودائع الخاضعة ألحكام القانون يف نهاية
عام .2021

ً
جزئيا:
✤الودائع املضمونة
أمــا الودائــع الخاضعــة ألحــكام القانــون التــي تزيــد عــن عشــرين الــف دوالر أو مــا يعادلهــابالعمــات ُ
األخــرى – أي املضمونــة جزئيــاً – فقــد بلغــت حــوايل  12,387.1مليــون دوالر يف
ً
َ
لتشكل ما نسب ُته
مقارنة بـ  11,346.8مليون دوالر يف نهاية عام ،2020
نهاية عام 2021
 79.06%مــن إجمــايل الودائــع الخاضعــة ألحــكام القانــون يف نهايــة عــام .2021
وتعود هذه الودائع لحوايل  137ألف مودع يشكلون ما نسب ُته  6.33%من إجمايل عددُ
ودائعهــم ألحــكام القانــون ،بمتوســط وديعــة بلــغ  90,183دوالراً يف
املودعــن الخاضعــة
نهايــة عــام  2021مقارنــة بـ  116ألــف مــو ِدع بمتوســط وديعــة بلــغ  97,681دوالراً يف نهايــة
عــام .2020

ُ
ودائعهم جزئياً حوايل  6.33%من إجمايل عدد املو ِدعني الخاضعة
بلغت نسبة عدد املودعني املضمونة
ُ
ودائعهم ألحكام القانون يف نهاية العام 2021

ّ
شكلت الودائع املضمونة جزئياً ما نسبته  79.06%من إجمايل الودائع الخاضعة ألحكام القانون يف نهاية عام
2021
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✤التعويض الفوري:
بلغت نسبة ُّ
تركز قيمة التعويض الفوري لدى أكرب بنك يف نهاية عام  2021ما نسب ُته  ،22.54%يف حني بلغت نفس
النسبة لدى أكرب بنكني ما نسب ُته  ،43.54%وما نسب ُته  54.39%لدى أكرب ثالثة بنوك.
جدول ( :)7أهم مؤشرات ودائع العمالء واملو ِدعني يف البنوك األعضاء للفرتة ()2021-2014

البند  /نهاية الفرتة

إجمايل ودائع
العمالء لدى البنوك
األعضاء (مليون
دوالر)

إجمايل عدد املودعني
لدى البنوك األعضاء
(ألف مودع)
متوسط الوديعة
لعدد املودعني لدى
البنوك األعضاء
(دوالر)

إجمايل الودائع
الخاضعة ألحكام
القانون (مليون
دوالر)

عدد املودعني
الخاضعة ودائعهم
ألحكام القانون (ألف
مودع)

متوسط الوديعة
للعمالء الخاضعني
ألحكام القانون
(دوالر)

نسبة إجمايل الودائع
الخاضعة ألحكام
القانون اىل إجمايل
ودائع العمالء لدى
البنوك األعضاء ()%
قيمة التعويض
الفوري (مليون دوالر)
قيمة ودائع العمالء
املضمونة بالكامل
(الودائع التي يقل
رصيدها أو يساوي
سقف الضمان)
(مليون دوالر)
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كانون
األول
14

كانون
األول
15

كانون
األول
16

كانون
األول
17

كانون األول
18

كانون األول
19

كانون
األول
20

كانون
األول
21

نسبة النمو

8,934.5

9,654.2

10,604.7

11,982.5

12,227.3

13,384.7

15,138.3

16,519.0

9.1%

1,467

1,460

1,536

1,604

1,636

1,730

1,806

2,180

20.7%

6,091

8,120

1,463

5,550

6,612

8,936

1,455

6,141

6,902

9,713

1,531

6,343

7,472

11,099

1,590

6,980

7,474

11,516

1,630

7,064

7,735

12,726

1,724

7,383

8,384

14,483

1,797

8,060

7,577

15,667

2,171

7,218

-9.6%

8.2%

20.8%

-10.4%

90.9%

92.6%

91.6%

92.6%

94.2%

95.1%

95.7%

94.8%

-0.9%

2,409

2,619

2,839

4,412

4,490

4,871

5,459

6,027

10.4%

1,198

1,301

1,382

2,459

2,592

2,760

3,136

3,280

4.6%

التقرير السنوي 2021

عدد العمالء
املضمونة ودائعهم
بالكامل (ألف مودع)

متوسط الوديعة
للعمالء املضمونة
ودائعهم بالكامل
(دوالر)

قيمة ودائع العمالء
املضمونة جزئيا
(الودائع التي يزيد
رصيدها عن سقف
الضمان) (مليون
دوالر)
عدد العمالء
املضمونة ودائعهم
جزئيا (ألف مودع)

متوسط الوديعة
للعمالء املضمونة
ودائعهم جزئيا
(دوالر)

نسبة قيمة ودائع
العمالء املضمونة
بالكامل اىل اجمايل
الودائع الخاضعة
ألحكام القانون ()%

نسبة قيمة ودائع
العمالء املضمونة
جزئيا اىل اجمايل
الودائع الخاضعة
ألحكام القانون ()%

نسبة عدد العمالء
املضمونة ودائعهم
بالكامل اىل عدد
املودعني الخاضعة
ودائعهم ألحكام
القانون ()%

نسبة عدد العمالء
املضمونة ودائعهم
جزئيا اىل عدد
املودعني الخاضعة
ودائعهم ألحكام
القانون ()%

نسبة تركز قيمة
التعويض الفوري
لدى أكرب بنكني ()%

نسبة تركز قيمة
التعويض الفوري
لدى أكرب ثالثة بنوك
()%

1,342

893

1,324

983

1,386

997

1,493

1,648

1,535

1,688

1,618

1,706

1,681

1,866

2,033

1,613

21.0%

-13.5%

6,922

7,635

8,331

8,640

8,924

9,966

11,347

12,387

9.2%

121

132

146

98

95

106

116

137

18.2%

57,138

14.75%

85.2%

91.7%

57,962

14.56%

85.4%

90.9%

57,174

14.23%

85.8%

90.5%

88,482

22.16%

77.8%

93.9%

94,020

22.51%

77.5%

94.2%

94,435

21.69%

78.3%

93.9%

97,681

21.65%

78.35%

93.54%

90,183

20.94%

79.06%

93.67%

-7.7%

-3.29%

0.91%

0.14%

8.3%

9.1%

9.5%

6.1%

5.8%

6.1%

6.5%

6.3%

-2.1%

48.1%

46.4%

45.22%

45.58%

44.64%

44.59%

44.12%

43.54%

-1.31%

57.3%

56.7%

53.32%

54.02%

54.49%

55.23%

54.73%

54.39%

-0.62%
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الفصل الثاين:

املؤسسة الفلسطينية
لضمان الودائع
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1.نظام ضمان الودائع يف فلسطني
 .1ﻧ_ﺎم ﺿ$ﺎن اﻟ 1ادﺋﻊ ﻓﻲ ﻓﻠ'P,+
الت8ﺎﻟعـﻲـر وضمــان االســتقرار
إن توفــر آليـ ٍ
ـوالل اﻟِ?8
ـنا%ر اﻟ
ـوكن اﻻمـﺳ*ﻘ
الب ـنوﺿ8ﺎ
ولحماﻣيـ Bاـةﻟ*ﻌ%m
ـن8ﺎ_ﺔ اﻟ?4iك
املودﻋِدB3عـ وﻟY
لحما83يـﺔـةﻟYأ8ﺎ_مـﺔ أﻣ?ا
ـليمةﺿYﺔ وﺳﻠ
ـات واضحـ إـةن ﺗو?ﻓ%سـآﻟ3ﺎٍت وا
ً
ظـرا للــدور الهــام الــذي تحتلــه الب ـنـوك يف التأثــر عــى االقتصــاد
صـريف هــو أمـ ٌر ضــروري ،ن ـ
املــايل يف الجهــاز امل ـ
ﻓﻲ اﻟcﻬﺎز اﻟ%+8ﻓﻲ ﻫ? أﻣٌ %ﺿ%ور ،vﻧ; اً %ﻟﻠXور اﻟﻬﺎم اﻟ vxﺗ*Yﻠﻪ اﻟ?4iك ﻓﻲ اﻟ*ﺄﺛ %3ﻋﻠﻰ اﻻﻗ*+ﺎد اﻟMﻠﻲ
الكيل يف الدولة ،لذلك نجد أن قدرة البنوك للقيام بدورها بصورة فعالة يف االقتصاد يعتمد عىل مدى
ﻓﻲ اﻟXوﻟﺔ ،ﻟxﻟ Öﻧ Xcأن ﻗXرة اﻟ?4iك ﻟﻠﻘ3ﺎم ﺑXورﻫﺎ ?+Zرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗ*+ﺎد _ﻌ* X8ﻋﻠﻰ ﻣ hXاﻟﻘXرة ﻋﻠﻰ
القدرة عىل الوفاء بالتزاماتها ،األمر الذي يحفز املو ِدعني عىل االستمرار بالتعامل معها وإيداع أموالهم
اﻟ?ﻓﺎء Zﺎﻟ*ا\ﻣﺎﺗﻬﺎ ،اﻷﻣ %اﻟY_ vxﻔ\ اﻟِ?8دﻋ B3ﻋﻠﻰ اﻻﺳ*8ا%ر Zﺎﻟ*ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ واﯾXاع أﻣ?اﻟﻬ aﻋﻠﻰ ﻫ{3ﺔ وداﺋﻊ
عــى هيئــة ودائــع لديهــا وعــدم التقــدم بســحب أموالهــم إال عنــد الحاجــة.
ﻟXﯾﻬﺎ وﻋXم اﻟ*ﻘXم  ùY1Zأﻣ?اﻟﻬ aإﻻ ﻋ X4اﻟYﺎﺟﺔ.
إن تعـ ّـر أحــد الب ـنـوك وعــدم قدرتــه عــى االل ـتـزام بمطالبـ ِـات املو ِدعــن يشــكل تهديــداً لالســتقرار املــايل ويُنــذر
إن ﺗﻌ %ّmأﺣ Xاﻟ?4iك وﻋXم ﻗXرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟ*ا\م 28Zﺎﻟiﺎت اﻟ?8دﻋoF_ B3ﻞ ﺗﻬXﯾXاً ﻟﻼﺳ*ﻘا%ر اﻟ8ﺎﻟﻲ وُx4Pر XYZوث
صـريف يف
صـريف ،وبالتــايل تراجــع ثقــة املو ِدعــن بــأداء الجهــاز امل ـ
بحــدوث أزمــة ماليــة حــادة يف الجهــاز امل ـ
أزﻣﺔ ﻣﺎﻟ3ﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟcﻬﺎز اﻟ%+8ﻓﻲ ،وÜﺎﻟ*ﺎﻟﻲ ﺗا%ﺟﻊ ﺛﻘﺔ اﻟِ?8دﻋZ B3ﺄداء اﻟcﻬﺎز اﻟ%+8ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟXوﻟﺔ،
الدولة ،ولتفادي حدوث مثل هذه األزمات فإن السلطات العليا يف الدول ُتنئش «نظام ضمان الودائع»
وﻟ*ﻔﺎد vﺣXوث ﻣmﻞ ﻫxﻩ اﻷزﻣﺎت ﻓﺈن اﻟ1ﻠ2ﺎت اﻟﻌﻠ3ﺎ ﻓﻲ اﻟXول ﺗُF4ﺊ "ﻧ;ﺎم ﺿ8ﺎن اﻟ?داﺋﻊ" وذﻟZ Öﺎﻋ*iﺎرﻩ
للتغلــب عــى األزمــات املســتقبلية التــي تواجــه
وذلــك باعتبــاره أحـ َـد عناصــر شــبكة األمــان املــايل الفعالــة
أﺣَ Xﻋ4ﺎﺻ %ﺷoiﺔ اﻷﻣﺎن اﻟ8ﺎﻟﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠ*ﻐﻠ ùﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺎت اﻟ*18ﻘiﻠ3ﺔ اﻟ*ﻲ ﺗ?اﺟﻪ اﻟ?4iك.
الب ـنـوك.
وPﺄﺗﻲ ﻫxا اﻟ;4ﺎم ﻓﻲ ∫ﻞ اﻻﻧﻔ*ﺎح اﻻﻗ*+ﺎد vوﻋ?ﻟ8ﺔ اﻷﻧ2Fﺔ اﻟ%+8ﻓ3ﺔ ،ﺣ ´3أﺻ úYiاﻟ?4iك ﺗﻘiﻞ اﻟ?داﺋﻊ
يــأيت هــذا النظــام يف ظــل االنفتــاح االقتصــادي وعوملــة األنشــطة املصرفيــة ،حيــث أصبحــت الب ـنـوك تقبــل
وﺗﻘXم اﻟXÑﻣﺎت اﻟ%+8ﻓ3ﺔ ﺧﺎرج ﺣXود اﻟXوﻟﺔ ،وÜﺎﻟ*ﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺣXوث أ vأزﻣﺔ ﻣﺎﻟ3ﺔ _ Bo8ان ﺗ*4ﻘﻞ ﻋ %iاﻟXYود
الودائــع وتقــدم الخدمــات املصرف1يــة خــارج حــدود الدولــة ،وبالتــايل فــإن حــدوث أي أزمــة ماليــة يمكــن ان
ﻣ Bدوﻟﺔ إﻟﻰ أُﺧ. h%
4
تنتقــل عــر الحــدود مــن دولــة إىل أُخــرى.
يشري «نظام ضمان الودائع» إىل أنه اآلليات التي تضعها الحكومات لتشمل كافة القوانني والتشريعات
_" %3Fﻧ;ﺎم ﺿ8ﺎن اﻟ?داﺋﻊ" إﻟﻰ أﻧﻪ آﻟ,ﺎت ﺗ.ﻌﻬﺎ اﻟ1]Qﻣﺎت ﻣ Pﺧﻼل ﻗ1اﻧ P,وﺗ87oﻌﺎت وﺗﻌﻠ$,ﺎت ﺗﻬaف
والتعليمات التي تهدف إىل حماية أموال املو ِدعني (خاصة الصغار منهم) واملساهمة يف تعزيز االستقرار
إﻟﻰ ﺣ$ﺎhﺔ أﻣ1ال اﻟِ1$دﻋ) P,ﺧﺎﺻﺔ اﻟUﻐﺎر ﻣ-ﻬ (rواﻟ'$ﺎﻫ$ﺔ ﻓﻲ ﺗﻌ ê8êاﻻﺳ5ﻘا7ر اﻟ$ﺎﻟﻲ وﺗ ¶,o-اﻻدﺧﺎر
املايل وتنشيط االدخار والنمو االقتصادي.
واﻟ 1$-اﻻﻗU5ﺎ د.9
يفﻓﻲ ﻓﻠ'P,+
املايل$ﺎﻟﻲ
األماناﻷﻣﺎن اﻟ
شبكة :(14ﺷ]sﺔ
شكل( :)14ﺷ]ﻞ)
فلسطني

تقوم املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بدور هام يف االستقرار املايل يف فلسطني إذ أنها عضواً
1

فعاالً يف شبكة األمان املايل الفلسطيني.

أول ∫ﻬ?ر ﻟ;4ﺎم ﺿ8ﺎن اﻟ?داﺋﻊ ﻓﻲ ﺗ?o3Fﺳﻠ?ﻓﺎﻛ3ﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  1924وﺗiﻌ*ﻬﺎ اﻟ?ﻻ_ﺎت اﻟXY*8ة ،و[ﺎﻧ úﻟ4iﺎن أول دوﻟﺔ ﻋ3Ü%ﺔ ﺗﻘ?م ﺑ* w3i2ﻧ;ﺎم ﺿ8ﺎن اﻟ?داﺋﻊ ﻋﺎم .1967

 4أول ظهور لنظام ضمان الودائع يف تشيكوسلوفاكيا يف العام  1924وتبعتها الواليات املتحدة ،وكانت لبنان أول دولة عربية تقوم بتطبيق نظام ضمان الودائع عام .1967
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2.املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
 2.1نشأة املؤسسة

أُنشئت املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بموجب أحكام القرار بقانون رقم ( )7لسنة  2013كمؤسسة
تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واألهليــة القانونيــة واالســتقالل املــايل واإلداري ،بهــدف حمايــة أمــوال املو ِدعــن
يف البنوك األعضاء وتشجيعاً لالدخار وتعزيزاً للثقة بالجهاز املصريف الفلسطيني.
تتمتــع املؤسســة بموجــب قانونهــا بصالحيــات واســعة ّ
ـف
تمكنهــا مــن القيــام بمهامهــا كضامــن للودائــع ومُ صـ ٍ
للبنوك ،باإلضافة إىل قيامها بمراقبة أداء البنوك من خالل تبادل املعلومات والبيانات والتقارير الخاصة
ـات محــدد ٍة تكفــل للمؤسســة
بالب ـنـوك األع ـ
ضـاء بشــكل دوري مــع ســلطة النقــد الفلســطينية ،وذلــك وفــق آليـ ٍ
صـول عــى كافــة املعلومــات الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا.
الح ـ
 2.2إدارة املؤسسة:
مجلس اإلدارة:
يتوىل إدارة املؤسسة واإلشراف عليها مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء:

1.محافــظ ســلطة النقــد الفلســطينية (رئيســاً ملجلــس اإلدارة) ،وينــوب عنــه نائــب املحافــظ يف حــال
غيابــه.
2.ممثل عن وزارة املالية ،من ذوي الدرجات العليا واالختصاص يسميه وزير املالية.
3.مراقب الشركات يف وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني.
ضـاء مســتقلني يتــم تعيي ُنهــم مــن قبــل رئيــس دولــة فلســطني وبتنســيب مــن رئيــس
4.أربعــة أع ـ
املجلــس ملــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد ـملـرة واحــدة فقــط.

مهام وصالحيات مجلس اإلدارة:
سـراتيجيات املؤسســة ،وإ ـقـرار املوازنــة
يقــوم املجلــس بعــدة مهــام أهمّ هــا رســم السياســات ووضــع ا ـ
التقديريــة الســنوية ،وكذلــك إ ـقـرار خطــة وسياســة االســتثمار ألمــوال املؤسســة وتحديــد وإ ـقـرار نســب
ضـاء ،واعتمــاد الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة ووصــف وظائفــه ،وإ ـقـرار األنظمــة
شـراك الســنوية لألع ـ
اال ـ
جـراءات الخاصــة بســر العمــل ،وتحديــد ســقف التعويــض وغريهــا مــن املهــام.
والتعليمــات الداخليــة واإل ـ
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الجهاز اإلداري والتنفيذي:
بلغ مجموع موظفي املؤسسة يف نهاية عام  2021عشرون موظفاً يف مختلف التخصصات.
املدير العام

يقــوم املديــر العــام بكافــة املهــام والصالحيــات التــي أُسـ ِندت إليــه بموجــب قانــون املؤسســة ،وذلــك مــن أجــل
إدارة شــؤون املؤسســة بمــا فيهــا تنفيــذ السياســات وال ـقـرارات التــي يتخذهــا مجلــس اإلدارة ،ويقــوم كذلــك
شـراف عــى الجهــاز التنفيــذي للمؤسســة ومتابعــة حُ ســن تنفيــذ األعمــال اليوميــة.
باإل ـ
الدائرة املالية
تقــع عــى الدا ـئـرة مســؤولية حفــظ الســجالت والدفاتــر املحاســبية ،وكذلــك مســؤولية الحفــاظ عــى املوازنــة
املاليــة املتاحــة وتوفــر املعلومــات املاليــة الدقيقــة وبالوقــت املناســب لصانعــي ال ـقـرار.
الدائرة االدارية
.

أوحدة املوارد البشرية
تهتــم الوحــدة االداريــة بالعنصــر البشــري ،حيــث تع ـتـره العنصــر األهــم يف نجــاح املؤسســة
سـراتيجية ،وتســعى الوحــدة اىل اســتقطاب الك ـفـاءات
لتحقيــق أهدافهــا ورؤيتهــا اال ـ
والتطويــر يف قــدرات ومهــارات املوظفــن مــن خــال إلحاقهــم بالــدورات التدريبيــة واملشــاركة
يف املؤت ـمـرات وورشــات العمــل املختلفــة التــي تعقــد ســنوياً.

.

بوحدة الشؤون اإلدارية
تعمــل الوحــدة عــى توفــر البيئــة املالئمــة للعمــل مــن خــال توفــر الخدمــات اإلداريــة
واملســتلزمات واألنظمــة والتعاقــد مــع املورديــن ومــزودي الخدمــات ،وذلــك تبعــاً ألســس
علميــة ومهنيــة عاليــة املســتوى بهــدف تعزيــز قــدرة املوظفــن عــى اإلبــداع ورفــع االنتاجيــة
مـاء للمؤسســة.
وروح االنت ـ

دائرة تحليل املخاطر والتأمني
تــؤدي هــذه الدا ـئـرة العديــد مــن األدوار واملهمــات واملســؤوليات التــي ُتســهم يف تنفيــذ وتطويــر سياســات ضمــان
صـريف الفلســطيني.
الودائــع يف املؤسســة ،كمــا تعمــل عــى تعزيــز إدارة املخاطــر بهــدف تعزيــز الثقــة يف النظــام امل ـ
.

أوحدة املخاطر والتأمني:
ضـاء ،والتجه ـيـزات لتطبيــق نظــام اســتيفاء
ت ـتـوىل الوحــدة متابعــة اســتيفاء الرســوم مــن الب ـنـوك األع ـ
ضـاء املبنــي عــى املخاطــر ،وذلــك بالتنســيق مــع ســلطة النقــد الفلســطينية
الرســوم مــن الب ـنـوك األع ـ
وجمعيــة الب ـنـوك ،بهــدف تخفيــض املخاطــر الســلوكية وتحقيــق مبــدأ االنصــاف يف آليــة اســتيفاء
جـراءات الالزمــة
ضـاء لتحســن أدوات مراقبــة املخاطــر ،ووضــع اإل ـ
الرســوم ،وتحفيــز الب ـنـوك األع ـ
عـرض لهــا ،إضافـ ًـة إىل قيامهــا باختبــارات التحمــل كأداة
لتخفيــض مســتوى املخاطــر التــي يمكــن أن تت ـ
لدعــم وتعزيــز ضبــط املخاطــر.
39

بوحدة التصفية:

.

ت ـتـوىل الوحــدة القيــام باملهــام املناطــة باملؤسســة كمُ صـ ٍّ
ـف ألي بنــك تقــرر تصفي ُتــه وفـ َـق أحــكام قانونهــا
وأيــة أنظمــة أو تعليمــات أو ـقـرارات تصــدر بموجبــه ،كمــا وتعمــل عــى وضــع وتطويــر السياســات
املختلفــة لعمليــات التصفيــة ،وذلــك بهــدف تنفيــذ إجراءاتهــا بك ـفـاءة وفعاليــة .كمــا وت ـتـوىل وضـ َـع
جـراءات تعويــض املو ِدعــن بموجــب أحــكام قانونهــا وأيــة أنظمــة أو تعليمــات أو
وتطويــر وإدارة إ ـ
ـقـرارات تصــدر بموجبــه.
جالوحدة القانونية:

.

تتوىل الوحدة القيام بكافة املعامالت القانونية للمؤسسة ومتابعة إنجازها مع جهات االختصاص
ورفع التقارير الدورية عن عمل الوحدة ،وصياغة العقود واالتفاقيات للمؤسسة.
 وحدة التدقيق الداخيل
يرتبــط نشــاط وحــدة التدقيــق الداخــي بلجنــة التدقيــق الداخــي املنبثقــة عــن مجلــس إدارة املؤسســة ،وت ـتـوىل
الوحــدة مهمــة التحقــق مــن صالحيــة وســامة نشــاطات املؤسســة املختلفــة ،ورفــع التوصيــات بنتائــج
الفحــص والتقييــم والتحليــل إلدارات املؤسســة املختلفــة ،بهــدف النهــوض بمســؤولياتها بك ـفـاءة وفعاليــة.
وحدة إدارة املخاطر املؤسسية:
ـار متكامـ ٍـل وكفـ ٍـؤ إلدارة املخاطــر املاليــة والتشــغيلية
تعتــر الوحــدة الجهــة املســؤولة عــن تطويــر إطـ ٍ
شـراف عــى كفايــة مهــام وعمليــات إدارة املخاطــر،
سـراتيجية عــى مســتوى املؤسســة ،وتعمــل عــى اإل ـ
واال ـ
وذلــك مــن خــال تقييمهــا والتحــوط لهــا والتقليــل مــن احتماليــة التبايــن والشــك يف تحقيــق األهــداف واألداء
يف مهام وعمليات الدوائر املختلفة .وتهدف الوحدة إىل تعزيز الوعي وثقافة إدارة املخاطر لدى املؤسسة،
ومساندة اإلدارة العليا ،وتقديم املشورة لها يف تخطي التحديات وتطوير السياسات واألنظمة والضوابط
الداخليــة ،بمــا يت ـمـاىش مــع املعايــر واملمارســات الفضــى يف هــذا املجــال.
دائرة االستثمار:
ت ـتـوىل الدا ـئـرة توفــر البيانــات واملعلومــات الالزمــة لدعــم عمليــة التخطيــط والتطويــر يف املؤسســة ،إضافـ ًـة
إىل إدارة اســتثمارات أموال املؤسســة ،وذلك وفق سياســة االســتثمار املعتمدة من مجلس إدارة املؤسســة
ووفــق أحــكام قانــون املؤسســة.
.

أوحدة االستثمار:
سـراتيجية اســتثمار مدروســة
تقــوم وحــدة االســتثمار بتوظيــف مــوارد املؤسســة ضمــن سياســة وا ـ
ومقـرّة مــن قبــل مجلــس إدارة املؤسســة ،تهــدف بشــكل رئيــي إىل الحفــاظ عــى رأس املــال ،إضافــة
إىل تنميــة احتياطيــات املؤسســة املخصصــة لضمــان أمــوال املودعــن .وكذلــك تعمــل عــى توفــر
ـب ،ضمــن مســتوى متــدين مــن املخاطــر ،تماشــياً مــع أهــداف املؤسســة ودورهــا يف تعزيــز
عائـ ٍـد مناسـ ٍ
االســتقرار املــايل ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن تكــون اســتثمارات املؤسســة ذات ســيولة عاليــة تمكــن
املؤسســة مــن االســتجابة ألي طــارئ.
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.

بوحدة األبحاث:
تشــكلت وحــدة األبحــاث منــذ بدايــة عمــل املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع ،وذلــك إيمانــاً
منهــا بالــدور الكبــر الــذي يلعبــه البحــث العلمــي عامليــاً يف تطويــر ســبل التقــدم والنمــو االقتصــادي.
وتتضــح مهــام ومســؤوليات الوحــدة ضمــن عــدة مجــاالت أهمهــا :املســاهمة يف تزويــد املؤسســة
باإلطــار املنهجــي التحليــي واملعلومــايت املناســب والــازم لعمــل املؤسســة ،وتحقيــق مبــدأ الشــفافية
واملصداقيــة للمؤسســة ،وذلــك مــن خــال إصــدار املنشــورات الدوريــة التــي تتســم باملهنيــة واملتوافقــة
مــع املعايــر الدوليــة.

قسم تكنولوجيا املعلومات
يســعى قســم تكنولوجيــا املعلومــات ليكــون مســاهماً فاعـاً يف دفــع عجلــة التطــور يف املؤسســة الفلســطينية
لضمــان الودائــع عــى الصعيديــن التنظيمــي واإلداري ،وعــى صعيــد الخدمــات التــي تقدمهــا املؤسســة ،وذلــك

من خالل تطبيق أحدث التقنيات التي وصلت إليها تكنولوجيا املعلومات يف العالم والتي تخدم بيئة العمل.
إضافــة لتوفــر الح ـلـول املبت ـكـرة وإعــداد الخطــط االحتياطيــة للحفــاظ عــى أمــن املعلومــات وتقليــل املخاطــر
للحــدود الدنيــا وحمايــة موجــودات املؤسســة .كمــا يعمــل قســم تكنولوجيــا املعلومــات عــى تلبيــة االحتياجــات
التقنيــة لكافــة الدوائــر واالقســام.
قسم العالقات العامة
يعتــر قســم العالقــات العامــة مــن أقســام الدعــم االساســية يف املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع،
فهــي نافــذة املؤسســة عــى املجتمــع املحــي والــدويل ،ويهــدف القســم إىل تعزيــز التواصــل والتعــاون الداخــي
والخارجــي مــع فئــات املجتمــع املســتهدفة لنشــر رؤيــة ورســالة املؤسســة بأفضــل الطــرق ووســائل االتصــال،
صـول إليهــا ،ونقــل الرســائل بشــكل
والعمــل عــى خلــق قائمــة بيانــات لجميــع الفئــات املســتهدفة لتســهيل الو ـ
ايجابــي ومهنــي مــع مراعــاة خصوصيــة كل فئــة عــى حــدا ،وتحضــر املــواد والرســائل التــي يجــب نشــرها مــن
خــال وســائل االتصــال املتعــددة مثــل املوقــع االلكــروين ،املنشــورات ،اإلعــام واإلعــان.
مكتب غزة
طـاع ـغـزة ،حيــث انــه الجهــة الوحيــدة التــي تمثــل
يقــوم مكتــب ـغـزة بتنفيــذ سياســات املؤسســة وتطبيقهــا يف ق ـ
طـاع ـغـزة امــام جميــع الجهــات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املــدين ذات العالقــة بعمــل
املؤسســة يف ق ـ
شـرف عــى توعيــة املواطنــن ضمــن املحافظــات الجنوبيــة بنظــام ضمــان الودائــع
املؤسســة بشــكل مباشــر .كمــا ي ـ
الفلســطيني ونشــأة املؤسســة وأهدافهــا ،وذلــك مــن خــال عقــد ورش العمــل املختلفــة وتمثيــل املؤسســة يف
الفعاليــات املصرفيــة.
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 2.3حقوق امللكية ومصادر تمويل املؤسسة
تتمثــل حقــوق امللكيــة للمؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع مــن مســاهمة الحكومــة بمبلــغ  20مليــون
دوالر ،وكذلــك مــن  100ألــف دوالر -أو مــا يعادلهــا بالعمــات األخرى-رســوم تأســيس غــر مســردة يدفعهــا
العضو خالل  15يوماً من تاريخ االنضمام إىل املؤسسة ،باإلضافة إىل االحتياطيات التي تكونها املؤسسة من
ضـاء.
شـراكات الســنوية للب ـنـوك األع ـ
اال ـ
شكل( :)15مصادر تمويل نظام ضمان الودائع يف فلسطني
مصادر تمويل نظام ضمان
الودائع يف فلسطني

رسوم اشتراك البنوك
االعضاء

عوائد االستثمار

القروض

املنح

ضـاء ،ومــن عوائــد اســتثمار
شـراك الســنوية التــي تدفعهــا الب ـنـوك األع ـ
تتكــون مصــادر تمويــل املؤسســة مــن رســوم اال ـ
صـول عــى املِنــح املاليــة مــن أيــة جهــة يوافــق عليهــا املجلــس،
أمــوال نظــام ضمــان الودائــع .كمــا يجــوز للمؤسســة الح ـ
إضافـ ًـة إىل إمكانيــة اال ـقـراض ،وذلــك لتتمكــن مــن تســديد االلتزامــات املرتتبــة عليهــا قانونيــاً.
 2.4العضوية
إن العضويــة يف املؤسســة إجباريــة لكافــة الب ـنـوك املرخصــة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية ،ســواء أكانــت
بنوكاً تجارية أم إسالمية .ولقد بلغ عدد البنوك األعضاء والخاضعة ألحكام القانون  13بنكاً يف العام ،2021
منهــا  7ب ـنـوك محليــة و 6ب ـنـوك وافــدة.
 2.5رسوم االشرتاك
شـراك
شـراك بشــكل ربــع ســنوي ،وتكــون نســبة رســوم اال ـ
يرتتــب عــى البنــك العضــو تســديد رســوم اال ـ
( )0.1%واحد باأللف من مجموع الودائع الخاضعة ألحكام القانون لديه ،ويجوز ملجلس إدارة املؤسسة
شـراك تت ـمـاىش مــع درجــة املخاطــر لــكل عضــو ،وفــق معايــر يتــم االتفــاق عليهــا مــع ســلطة
تحديــد نســبة ا ـ
النقــد الفلســطينية وجمعيــة الب ـنـوك الفلســطينية ،وذلــك بموجــب تعليمــات تصــدر لهــذه الغايــة ،كمــا
شـراك الســنوي وتعديلهــا وتحديــد آليــة االحتســاب.
يجــوز للمجلــس مراجعــة نســب اال ـ
 2.6تعويض املو ِدعني

ضـاء بعــد نشــر ـقـرار التصفيــة
تعتــر املؤسســة مســؤولة قانونــاً عــن تعويــض املو ِدعــن لــدى الب ـنـوك األع ـ
الصــادر عــن ســلطة النقــد الفلســطينية يف الصحــف الرســمية ،وتلتــزم املؤسســة بتعويــض املو ِدعــن
َ
حسب سقف التعويض املحدد .ويتم احتساب سقف التعويض لكل مو ِدع عىل أساس توحيد جميع
ودائعه املؤمّ نة لدى العضو ،بما يف ذلك الفوائد أو العوائد املستحقة له حتى تاريخ نشر قرار تصفية
هذا العضو يف الجريدة الرسمية.

يف حال صدور قرار التصفية يصبح مبلغ الضمان مستحق األداء ،حيث تعمل املؤسسة
عىل تسديده خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقديم املودع ملطالبته.
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 2.7التصفية:

املصفــي الوحيــد ألي بنــك تقــرر سـ ُ
ّ
ـلطة النقــد
تعتــر املؤسســة بموجــب ال ـقـرار بقانــون رقــم ( )7لســنة 2013
جـراءات القانونيــة الالزمــة للحفــاظ
الفلســطينية تصفي َتــه .وتمتلــك املؤسســة صالحيـ َـة اتخــاذ جميــع اإل ـ
صـرف وإتمــام عمليــة التصفيــة ،وتحــل محــل املو ِدعــن بالقــدر الــذي ســتدفعه مــن ودائعهــم،
عــى حقــوق امل ـ
ويتوجــب عليهــا توثيــق مــا تدفعــه للمودعــن َ
صـرف ،ويكــون لهــذا الديــن حــق
كديــن مرتتــب لهــا يف ذمــة امل ـ
االمتيــاز عــى ســائر حقــوق املســاهمني والدائنــن اآلخريــن.
جـراءات الضروريــة إلن ـهـاء عمليــات البنــك ودفــع مــا عليــه مــن ديــون
كمــا للمؤسســة الحــق باتخــاذ جميــع اإل ـ
جـراءات التــي تهــدف إىل املحافظــة عــى موجوداتــه وحقوقــه وجــرد
وتحصيــل مــا لــه مــن ذمــم ،والقيــام باإل ـ
جـزء منهــا ،والقيــام بــأي عمــل أو
صـرف املنقولــة وغــر املنقولــة أو أي ـ
حســاباته ،وبالتــايل بيــع موجــودات امل ـ
جـراء آخــر تتطلبــه عمليــة التصفيــة لتتمكــن مــن دفــع التعويضــات للمودعــن وإي ـفـاء الديــون ملســتحقيها.
إ ـ
 2.8إدارة االحتياطي
تعمل املؤسسة عىل تكثيف جهودها الرامية إىل تعزيز احتياطياتها املالية حتى تتمكن من حماية حقوق
ضـاء يف فلســطني .لذلــك يتوجــب عليهــا تكويــن احتياطيــات بنســبة قانونيــة
املودعــن لــدى الب ـنـوك األع ـ
محــددة ال تقــل عــن  3%مــن مج ـمـوع الودائــع الخاضعــة ألحــكام قانونهــا ،كمــا وتتشــكل هــذه االحتياطيــات
ضـاء ومــن عوائــد االســتثمارات
شـراكات الربــع ســنوية التــي يتــم تحصيلهــا مــن الب ـنـوك األع ـ
مــن رســوم اال ـ
وأي عوائــد أُخــرى بعــد طــرح كافــة املصاريــف منهــا.
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الفصل الثالث:

إنجازات وأنشطة املؤسسة
الفلسطينية لضمان
الودائع خالل العام 2021

التقرير السنوي 2021

إنجازات وأنشطة املؤسسة 2021
قامت املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بسلسلة من اإلنجازات واألنشطة خالل العام  ،2021أهمها:
وقعــت املؤسســة عــدة مذ ـكـرات تفاهــم مــن شــأنها توطيــد العالقــات الدوليــة بينهــا وبــن مؤسســات ضمــان الودائــع
خـرات
حـول العالــم والنهــوض بمســؤولياتها وممارســة االختصاصــات املنوطــة بهــا بمزيــد مــن الفعاليــة ،وتبــادل ال ـ
ـ
بينهمــا يف شــتى املجــاالت املتعلقــة بنظــام ضمــان الودائــع للمســاهمة يف تحقيــق أهدافهمــا .بحيــث تــم إعــادة تفعيــل
شـرك مــع املؤسســة الكوريــة لضمــان الودائــع يف آب  2021والتــي تــم توقعيهــا ســابقاً
مذ ـكـرة التفاهــم والتعــاون امل ـ
شـرك مــع مؤسســة ضمــان الودائــع االندونيســية يف
يف تشــرين أول  ،2017باإلضافــة اىل توقيــع اتفاقيــة تعــاون م ـ
حز ـيـران . 2021
لقد استحدثت تعديالت عىل قانون املؤسسة رقم ( )15من العام  ،2021والذي منحها املؤسسة صالحية تمويل
التدابري اإلصالحية املقرة من قبل سلطة النقد -باعتبارها جهة االختصاص باإلصالح-من مواردها الذاتية للعضو
الذي تعرض لالضطرابات أو مشاكل جوهرية تؤثر عىل مركزه املايل وتهدد بانهياره .كما وتضع املؤسسة وسلطة
صـاح ومعالجــة املصــارف املنهــارة أو ذات االحتماليــة العاليــة
جـراءات الالزمــة لتنفيــذ تدابــر اإل ـ
النقــد السياســات واإل ـ
لالنهيار.
املؤتمرات واالجتماعات الدولية
شــاركت املؤسســة بمؤتمرات وفعاليات عدة وذلك عرب تقنية الزووم ،منها املؤتمر الســنوي الدويل للهيئة الدولية
سـراتيجية
لضامنــي الودائــع ،وعــدة ورشــات عمــل ول ـقـاءات خاصــة بالهيئــة .حيــث تــأيت هــذه املشــاركات تعز ـيـزاً ال ـ
حـول العالــم ،وذلــك مــن
وأهــداف املؤسســة الراميــة إىل ب ـنـاء شــبكة عالقــات دوليــة مــع مؤسســات ضمــان الودائــع ـ
خـرات مــا بــن املؤسســة ونظرياتهــا مــن املؤسســات االقليميــة والدوليــة ،بحيــث يتــم
أجــل تعزيــز العالقــات وتبــادل ال ـ
خــال هــذه املؤت ـمـرات مناقشــة أبــرز التحديــات التــي تواجــه مؤسســات ضمــان الودائــع ،واالســتفادة مــن تجــارب
طـاع عــى آخــر املســتجدات
املؤسســات األخــرى يف تعزيــز دورهــا يف االســتقرار املــايل ودعــم االقتصــاد ،وكذلــك اال ـ
بخصــوص أنظمــة ضمــان الودائــع.
زيادة الوعي العام بنظام ضمان الودائع الفلسطيني
يف إطــار الســعي لالمتثــال للمبــادئ األساســية ألنظمــة ضمــان الودائــع وتحقيقــاً ألحــد أهــداف املؤسســة واملتمثلــة يف
رفع مستوى توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع يف فلسطني ،فقد قامت املؤسسة بعمل حملة توعوية خالل
العــام  ،2021بحيــث شــملت جميــع وســائل التواصــل االجتماعــي ،واملوقــع االلكــروين ،ومطبوعــات متعــددة تــم
توزيعهــا عــى جميــع أفــرع ومكاتــب الب ـنـوك.
الخطة االسرتاتيجية للمؤسسة
سـراتيجية تهــدف اىل رفــع مســتوى توعيــة الجمهــور بنظــام ضمــان الودائــع يف
تضــع املؤسســة نصــب اعينهــا خطــة ا ـ
فلســطني ،وستســعى اىل مــد الجســور داخــل وخــارج الوطــن مــن خــال ب ـنـاء شــبكة عالقــات متينــة مــع املؤسســات
الداعمــة لتطويــر طريقــة عملهــا نحــو االفضــل دائمــا.
تطمح االدارة التنفيذية إىل تحقيق رسالة املؤسسة الرامية إىل تعزيز استقرار وسالمة الجهاز املصريف الفلسطيني،
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وزيادة الثقة عند املواطن الفلسطيني بالجهاز املصريف الفلسطيني ،وتوفري الحماية ألموال املودعني لدى البنوك
االعضاء.
سـراتيجية عــى عنصــر التكنولوجيــا مــن خــال تطبيــق انظمــة جديــدة ســتعزز تطويــر
تــم الرتكيــز يف إعــداد الخطــة اال ـ
طريقة عمل املؤسسة وآلية الحصول عىل البيانات واملعلومات من املصارف وسلطة النقد ،وسينعكس ذلك عىل
البيانــات والتقاريــر الدوريــة املســتخرجة.
ـتـويل إدارة املؤسســة اهتمامــا ك ـبـرا يف تطويــر العنصــر البشــري ،فهــو اللبنــة األساســية التــي ســيتم االعتمــاد عليــه يف
سـراتيجية يف الخطــة ،حيــث اعتمــدت اإلدارة خطــة تدريــب وتأهيــل طموحــة لكافــة العاملــن
تحقيــق األهــداف اال ـ
ويف شــتى املجــاالت اإلداريــة والفنيــة واملاليــة والتكنولوجيــة.

استطاعت املؤسسة تحقيق الكثري من أهدافها خالل السنوات السابقة ،مما أعطاها الدافع لالستمرار يف تقديم
ما هو أفضل خالل الســنوات القادمة بجهود كافة العاملني باملؤسســة وبمســاندة مجلس إدارتها املوقر.

شـرات لقيــاس مــدى إنجــاز أهدافهــا ،وتتــم عمليــات املراجعــة والتقييــم ملســتوى
تقــوم املؤسســة دوريــاً بوضــع مؤ ـ
اإلنجــاز مــن خــال تشــكيل لجــان عــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس إدارة املؤسســة ،بهــدف معالجــة أيــة
جـراء التعديــات الالزمــة.
انحرافــات قــد تحــدث وذلــك ضمــن منهجيــة املتابعــة والتقييــم وإ ـ

ضـاء ب ـنـاءً عــى درجــة املخاطــر
تماشــياً مــع القانــون الخــاص باملؤسســة والــذي يجيــز اســتيفاء الرســوم مــن الب ـنـوك األع ـ
ولغايــات االمتثــال للمبــادئ األساســية ألنظمــة ضمــان الودائــع ،ســتقوم املؤسســة يف مطلــع العــام  2023وبالتعــاون
شـرة العمــل عــى اســتيفاء
ضـاء بمبا ـ
مــع ســلطة النقــد الفلســطينية وجمعيــة الب ـنـوك الفلســطينية والب ـنـوك األع ـ
ضـاء ب ـنـاءً عــى املخاطــر ،وبمــا يتوافــق مــع تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية واألســس
الرســوم مــن الب ـنـوك األع ـ
واملعايــر املع ـمـول بهــا دوليــاً واملُقـرّة مــن قبــل لجنــة بــازل.
تشري النتائج األولية للخطة االسرتاتيجية إىل إمكانية تحقيق مستوى االحتياطي املستهدف بواقع  3%من

إجمايل الودائع الخاضعة ألحكام القانون بحلول العام  2031نتيجة لزيادة رسوم االشرتاك مطلع العام 2022
لتصبح  0.2%بدالً من .»0.1%
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املؤشرات الرئيسية متوسطة األجل:
جدول ( :)8املؤشرات الرئيسية متوسطة األجل
البند

فعيل
2020

متوقع
2021

2022

2023

2024

2025

اجمايل الودائع
الخاضعة ألحكام قانون
املؤسسة (مليون دوالر)

14,482.7

15,667.3

17,039.8

18,532.5

20,155.9

21,921.6

قيمة التعويض الفوري
(مليون دوالر)

5,459.1

6,027.3

6,451.9

6,897.1

7,363.9

7,853.2

احتياطيات املؤسسة
(مليون دوالر)

212.02

229.41

270.05

314.93

364.42

418.97

احتياطيات املؤسسة
إىل إجمايل الودائع
الخاضعة ألحكام
قانونها ()%
احتياطيات املؤسسة إىل
قيمة التعويض الفوري
()%
احتياطيات املؤسسة إىل
االحتياطي املستهدف
()%
قيمة التعويض الفوري
إىل اجمايل الودائع
الخاضعة ألحكام
القانون ()%

1.464%

1.464%

1.585%

1.699%

1.808%

1.911%

3.9%

3.8%

4.2%

4.6%

4.9%

5.3%

48.8%

48.8%

52.8%

56.6%

60.3%

63.7%

37.7%

38.5%

37.9%

37.2%

36.5%

35.8%
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