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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.
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
الودائــع الخاضعــة ألحــكام القانــون التــي تزيــد قيمتهــا عــى  20,000دوالر (عشــرون ألــف دوالر أمريــي أو مــا يعادلهــا
بالعمــات ُ
األخــرى).
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 ،مقرهــا 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 ( )85عضواً و( )8مؤسسات تابعة و()16
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:
أنشــأت 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 السيد عزام الشوا
محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس اإلدارة
ُع ّي معايل السيد عزام الشوا ،من قبل سيادة الرئيس محمود عباس "حفظه الله" بمرسوم
ر ـئـايس محافظــاً لســلطة النقــد الفلســطينية ورئيســا ملجلــس إدارتهــا يف  20تشــرين الثــاين مــن عــام
.2015

وما يزال السيد الشوا يضيف اىل إرثه املهني املرموق يف مجايل العمل الحكومي واملصريف .ففي
العــام ُ ،2003عـ ّـن الســيد الشــوا وز ـيـراً للطاقــة يف الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،حيــث أمــى

أكــر مــن ثــاث ســنوات بمنصبــه ،حيــث تم ـيـزت هــذه الســنوات بنشــاط مشــهود .كمــا واســتهل
الســيد الشــوا مرحلــة تأهيلــه القيــادي بتوليــه رئاســة التنظيــم الطالبــي املعــروف باالتحــاد العــام
لطلبــة فلســطني يف الجامعــة التــي درس فيهــا بالواليــات املتحــدة االمريكيــة.

ولــد الســيد ـعـزام الشــوا يف مدينــة الكويــت يف عــام  ،1963ويف نفــس العــام انتقــل وعائلتــه إىل

غ�زة يف فلسـ�طني .وقـ�د أنهـ�ى تعليمـ�ه مـ�ن كليـ�ة ليموين-أويـ�ن (�Lemoyne-Owen Col
مدينـ�ة ـ

 )legeيف مدينــة ممفيــس يف واليــة تينيــي االمريكيــة عــام  ،1988حيــث حصــل عــى شــهادة

مشـرف.
البكالوريــوس يف الرياضيــات بتقديــر ّ ـ

ويعترب السيد الشوا مصرفيّا بارزاً بحكم خربته املبكرة والريادية الطويلة يف هذا املضمار ،فقد

سـرته العمليــة فــور عودتــه لبلــده مــن دراســته بالخــارج ،فانضــم اىل بنــك فلســطني يف عــام
بــدأ م ـ

 ،1989حيث شغل منصب مدير العالقات الدولية إضافة اىل عدة وظائف ومسئوليات أخرى

توالها وعمل من خاللها عىل االرتقاء بمكانة املصرف ودوره وتعزيز شبكة عالقاته يف فلسطني

وخارجهــا .ويف عــام ُ ،1994عـ ّـن الســيد الشــوا منســق فــروع ـغـزة بالبنــك العربــي يف فلســطني،
ضـاء الشــبكة املصرفيــة
والــذي يمثــل أكــر مجموعــة مصرفيــة يف فلســطني ،ويعتــر مــن أهــم أع ـ
العربيــة واالقليميــة الواســعة التابعــة للبنــك العربــي (عمــان -اململكــة األردنيــة الهاشــمية) االم.

صـريف بتوليــه منصــب
خـراط معــايل الســيد الشــوا يف خضــم العمــل امل ـ
وشــهد العــام  2007ذروة ان ـ

املديــر العــام لبنــك القــدس .فعمــل عــى تطويــر البنــك بإعــادة هيكلــة أهــم دوا ـئـره لتتمكــن مــن

مجــاراة انطالقــة البنــك الجديــدة التــي اعتمــدت عــى إطــاق منتجــات وخدمــات مصرفيــة
صـريف .ويف عــام  ،2012ـتـرأس معــايل
مســتحدثة ممــا عــزز مــن دور وصــورة البنــك يف الوســط امل ـ

الســيد الشــوا مجلــس إدارة جمعيــة الب ـنـوك يف فلســطني حيــث فعّ ــل بشــكل ملمــوس دورهــا يف
صـريف بصــورة عامــة.
طـاع امل ـ
ضـاء والق ـ
خدمــة الب ـنـوك االع ـ

ويف آذار  ،2013انضــم الســيد الشــوا إىل البنــك التجــاري الفلســطيني كمد ـيـره العــام ،فعمــل

منــذ البدايــة عــى توســيع رقعــة خدماتــه املصرفيــة وحصتــه الســوقية ممــا أثمــر يف زيــادة ملحوظــة
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صـرف عــن
يف قاعــدة معتمديــه .ويف عــام  ،2014اتخــذ الســيد الشــوا خطــوة رائــدة برفــع رأس مــال امل ـ

طريق إصدار سندات قابلة للتحويل ( ،)Convertible Bondsواعتربت هذه الخطوة مبادرة جديرة

صـريف الفلســطيني ،حيــث أســهمت بصــورة ملموســة يف تطويــر وتعميــق
طـاع امل ـ
وغــر مســبوقة يف الق ـ

الســوق الرأســمالية املحليــة.

ومنــذ تأسيســه يف عــام  ،2002ظــل الســيد الشــوا عضــواً بــارزاً بمجلــس إدارة صنــدوق االســتثمار
الفلســطيني ،الــذي يمثــل صنــدوق الدولــة الســيادي وذراعهــا االســتثماري ،وهــو يعمــل كمؤسســة

اســتثمارية مســتقلة تهــدف إىل املســاهمة الفعّ الــة يف التنميــة االقتصاديــة املســتدامة بتوجيــه جـ ّـل
اســتثماراتها اىل الداخــل وجــذب االســتثمارات االجنبيــة ،وتعظيــم العوائــد االســتثمارية طويلــة االجــل
لصالــح الصنــدوق والشــعب الفلســطيني بصــورة عامــة.

كما يشغل السيد الشوا رئاسة مجلس إدارة مؤسسة فلسطني املستقبل لألطفال ،ورئاسة اتحاد

رفــع األثقــال الفلســطيني ،إضافــة إىل عضويــة مجلــس أم ـنـاء جامعــة القــدس املفتوحــة .كمــا وأنــه
عضــواً ناشــطاً يف مجالــس إدارة عــدة منظمــات ومؤسســات محليــة ودوليــة ،أهمهــا :جمعيــة رجــال
شـركة توليــد
االعمــال ،مؤسســة القيــادات الشــابة ( ،)Young Presidents Organization YPOو ـ

الطاقــة الفلســطينية ( ،)Palestine Power and Generating Companyومؤسســة التعــاون،

ومؤسسـ�ة محمـ�ود عبـ�اس ،ومؤسسـ�ة التعليـ�م مـ�ن اجـ�ل التوظيـفف (�Education for Employ

 ،)mentومؤسســة ياســر عرفــات .إضافــة إىل أن الســيد الشــوا عضــو يف اتحــاد املصــارف العربيــة.
و ـتـرأس الســيد الشــوا قــد ســابقاً مجلــس إدارة عــدة مؤسســات أهمهــا مؤسســة ريــف لإل ـقـراض،
شـركة "نــات هيلــث ،" Nat Healthونــادي ـغـزة الريــايض ،وجمعيــة أطفالنــا للصــم.
و ـ
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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 الرســمية واألهليــة والخاصــة ،وكان عضــواَ يف مجالــس إدارة يف عــدد مــن املؤسســات

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

د .محمد األحمد
عضو

ولد يف نابلس عام  ،1956وحصل عىل درجة الدكتوراه يف النظرية االقتصادية واملالية العامة من

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  ،1999-1994وعميــدا لكليــة التجــارة واالقتصــاد يف
ال ـفـرة  ،1999-2004ومد ـيـرا للتخطيــط والتطويــر عــام  ،2005ثــم نائبــا لرئيــس الشــؤون اإلداريــة
واملالية يف الفرتة  ،2016-2011كما ويعمل حاليا عىل تأليف كتاب عن االقتصاد السيايس العاملي.

د .عادل زاغه
عضو

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

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

التعليم العايل واألداء املؤسيس ،وقضايا الفقر والالمساواة ،كما وقدم العديد من االستشارات
ملؤسســات مــن القطاعــن العــام والخــاص يف فلســطني.
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طـاع
طـاع التنميــة الدوليــة ،إدارة املشــاريع ،تنميــة الق ـ
تمتلــك شــنار أكــر مــن عشــرون عامــاً يف ق ـ
طـاع االقتصــادي .فقــد تولــت العديــد مــن املناصــب القياديــة
الخــاص ،الريــادة وإدارة املانحــن يف الق ـ
يف فلســطني ،الشــرق االوســط 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

االقتصادي والريادة ،حيث غطت مسؤولياتها أكرث من  15دولة عربية ملواجهة البطالة من خالل

رسم السياسات وتصميم برامج لتشغيل الشباب والنهوض باملجتمعات واالقتصادات العربية.

الفاضلة روال شنار
عضو

عملت كمستشارة لتنمية القطاع الخاص ومدير دائرة شئون 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 االعمــال 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 االبــداع 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
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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 السيد عزام الشوا -رئيساً.
»السيد احمد الصباح.
»د .عادل الزاغة.

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 زاهر الهموز -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.

»مستشاران من خارج املؤسسة يختارهما املجلس بناءً عىل خربتهما وكفاءتهما يف مجال املحاسبة والتدقيق
والقانون:
 د .حنا قفه ،خبري مايل. -أ.شرحبيل الزعيم ،خبري قانوين.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم الله الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
ضـاء مجلــس إدارة املؤسســة
سـرين -باألصالــة عــن نفــي ونيابــة عــن اإلخــوة أع ـ
ي ـ
الفلسطينية لضمان الودائع-أن أجدد اللقاء بكم من خالل تقديم التقرير السنوي
عـراً عــن اع ـتـزازي بهــذه املؤسســة املهنيــة الرائــدة
الســابع للمؤسســة للعــام  ،2020م ـ
وبدورها الحيوي باعتبارها ركناً أساسياً من أركان شبكة الحماية املصرفية الفاعلة
يف فلســطني ،وكدعامــة أساســية يف حمايــة أمــوال املودعــن.
ـور الفــت عــى الصعيــد املحــي والعاملــي رغــم حداثــة
وقــد باتــت املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع تتمتــع بحضـ ٍ
نشــأتها ،حيــث شــاركت يف عــدة مؤت ـمـرات عربيــة ودوليــة ،ممــا ّ
خـرات ومواكبــة أحــدث التطــورات
مكنهــا مــن تبــادل ال ـ
صـريف يف فلســطني
يف مجــال حمايــة أمــوال املودعــن ،وهــو مــا يســهم يف تعزيــز االســتقرار املــايل والثقــة بالنظــام امل ـ
واملســاهمة يف الحفــاظ عــى اســتقراره.
وعىل الرغم من انتشار جائحة كورونا (فريوس كوفيد –  )19منذ آذار  2020وما تركته ومن آثار سلبية عىل مجمل
الوضــع االقتصــادي ،وعــودة أزمــة إ ـيـرادات املقاصــة مــن جديــد (خــال ال ـفـرة مــن أيــار وحتــى تشــرين ثــاين) ،أظ ـهـرت
ش ُ
صـريف الفلســطيني يف نهايــة العــام  2020نتائــجَ إيجابيــة ،فقــد ارتفــع إجمــايل ودائــع العمــاء
ـرات أداء الجهــاز امل ـ
مؤ ـ
لدى البنوك املرخصة يف نهاية العام  2020بمقدار  1,753.6مليون دوالر أو ما نسبته  13.10%عن مستواه املسجل
يف نهايــة العــام  2019ليصــل إىل حــوايل  15,138.3مليــون دوالر ،وســجّ ل إجمــايل املوجــودات لــدى الب ـنـوك املرخصــة
ارتفاعــاً بمقــدار  2,543مليــون دوالر وبنســبة نمــو  14.7%عــن مســتواه املســجل يف نهايــة العــام  2019ليبلــغ حــوايل
 19,886.2مليون دوالر ،باإلضافة إىل ارتفاع الرصيد القائم لصايف التسهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل البنوك
املرخصــة يف نهايــة العــام  2020بمقــدار  953.4مليــون دوالر أو مــا نســب ُته  10.9%عــن مســتواه يف العــام  2019ليصــل
إىل حــوايل  9,711.4مليــون دوالر ،واســتمرت الب ـنـوك باملحافظــة عــى معــدالت مرتفعــة لكفايــة رأس املــال أعــى مــن
املعــدل املحــدد مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وأعــى مــن املعايــر الدوليــة وبلغــت النســبة  15.6%يف نهايــة العــام
صـريف لتبلــغ
 ،2020باإلضافــة إىل ارت ـفـاع يف نســبة تغطيــة املخصصــات اىل التســهيالت غــر العاملــة لــدى الجهــاز امل ـ
 86.1%يف نهايــة العــام  2020باملقارنــة مــع مســتواها البالــغ  75%واملســجل يف نهايــة العــام .2019

طـاع عــى التقريــر الســنوي الســابع للمؤسســة الفلســطينية
شـرف بدعوتكــم لال ـ
ويف الختــام ،أرحــب بكــم مجــدداً ،وأت ـ
نقطة تحوُّل إىل األمام يف عملية تنمية اقتصادنا الوطني ،مؤكداً
َ
لضمان الودائع ،وكيل ٌ
أمل بأن تكون سنة 2021
ثقتي بســامة ومتانة الجهاز املصريف الفلســطيني.
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كلمة املدير العام
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

شـرفني أن أقــدم لكــم اإلصــدار الجديــد مــن التقريــر الســنوي الســابع للمؤسســة
ي ـ
الفلســطينية لضمــان الودائــع للعــام  ،2020والــذي يتضمــن أبــرز اإلنجــازات التــي
حققتها املؤسســة خالل العام املنصرم ،بهدف املســاهمة يف االســتقرار املايل واملصريف
صـريف الفلســطيني ،حيــث تعــد
يف فلســطني وتعزيــز ثقــة الجمهــور يف النظــام امل ـ
املؤسســة ركنــاً وشــريكاً أساســياً يف شــبكة األمــان املــايل الفلســطيني.

شـرات ذات الصلــة بالودائــع واملودعــن ،حيــث بلغــت
تميــز العــام  2020بتطــور املؤ ـ
ودائـ ُـع العمــاء الخاضعــة ألحــكام قانــون املؤسســة حــوايل  14,482.7مليــون دوالر يف
نهايــة عــام  2020مقارنــة بـ  12,725.7مليــون دوالر يف نهايــة عــام  2019وبنســبة ارت ـفـاع بلغــت  ،13.81%علمــاً بــأن
هــذه الودائــع تعــود لحــوايل  1,806ألــف مــو ِدع ،وبمتوســط وديعــة بلــغ  8,384دوالر لعــام  2020مقارنــة بـ 1,730
ألــف مــو ِدع ومتوســط وديعــة بلــغ  7,735دوالراً يف نهايــة عــام  ،2019يف حــن تبلــغ نســبة عــدد املودعــن املضمونــة
ودائعهُ ــم بالكامــل وبســقف تعويــض عشــرين ألــف دوالر أو مــا يعادلهــا بالعمــات ُ
األخــرى  93.54%مــن إجمــايل
عــدد املو ِدعــن الخاضعــة ودائعهُ ــم ألحــكام القانــون يف نهايــة عــام .2020

ضـاء والعوائــد عليهــا حــوايل 26.3
شـراك للب ـنـوك األع ـ
عــى الصعيــد املــايل ،بلغــت إ ـيـرادات املؤسســة مــن رســوم اال ـ
شـراك املصــارف اإلســامية .وبمــوازاة ذلــك
مليــون دوالر يف نهايــة العــام  ،2020منهــا  4.6مليــون دوالر رســوم ا ـ
تمكنت املؤسسة من تعزيز وتدعيم احتياطياتها لرتتفع إىل حوايل  212مليون دوالر يف نهاية العام  2020وبنسبة
نمــو مقدا ُرهــا  12.83%عــن نهايــة العــام الســابق.
سـراتيجية واهــداف
عــى الصعيــد الــدويل ،شــاركت املؤسســة بمؤت ـمـرات وفعاليــات عــدة ،حيــث يــأيت ذلــك تعز ـيـزاً ال ـ
حـول العالــم مــن أجــل تعزيــز
املؤسســة الراميــة اىل ب ـنـاء شــبكة عالقــات دوليــة مــع مؤسســات ضمــان الودائــع ـ
خـرات مــا بــن املؤسســة ونظرياتهــا مــن املؤسســات االقليميــة والدوليــة ،بحيــث يتــم خــال هــذه
العالقــات وتبــادل ال ـ
املؤت ـمـرات مناقشــة أبــرز التحديــات التــي تواجــه مؤسســات ضمــان الودائــع ،واالســتفادة مــن تجــارب املؤسســات
طـاع عــى آخــر املســتجدات بخصــوص
األخــرى يف تعزيــز دورهــا يف االســتقرار املــايل ودعــم االقتصــاد ،وكذلــك اال ـ
أنظمــة ضمــان الودائــع.

عىل صعيد املحيل ،قامت املؤسسة باالستجابة الزمة جائحة كوفيد -19باتخاذ عدة إجراءات منها تخفيض نسبة
رسوم االشرتاك الثابتة ملرتني خالل العام  2020حيث أصبحت نسبة رسوم االشرتاك  0.1%من متوسط الودائع
املشــمولة بالضمــان ،مقارنــة مــع مــا كانــت عليــه النســبة يف العــام الســابق بواقــع  ،0.3%وذلــك دعمــا الســتقرار
صـريف الفلســطيني ،كمــا واتخــذت املؤسســة كافــة التدابــر الالزمــة للحفــاظ عــى ســامة موظفيهــا مــن
طـاع امل ـ
الق ـ
خطــر اإلصابــة بفــروس كورونــا ،وشــكلت فريــق إلعــداد خطــة الســتمرارية العمــل للتواصــل والتنســيق مــع اإلدارة
العليــا وموظفــي املؤسســة ،و إلعــداد خطــة تت ـمـاىش مــع التعليمــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني
ووزارة الصحــة الفلســطينية ،كمــا قــام موظفــي املؤسســة بالتــرع لصالــح صنــدوق “ وقفــة عــز” و الــذي يهــدف اىل
جـراء ازمــة فــروس كورونــا.
دعــم القطاعــات املتضــررة ـ
ضـوع توعيــة الجمهــور
واصلــت املؤسســة يف بــذل جهودهــا لتحقيــق رؤيتهــا ورســالتها ،فقــد أولــت اهتمامــا ك ـبـرا بمو ـ
بنظــام ضمــان الودائــع يف فلســطني ،فلقــد قامــت املؤسســة بعقــد سلســلة مــن ورشــات العمــل والل ـقـاءات التوعويــة
شـركات والجمعيــات واملؤسســات والجامعــات والكليــات ،تــم مــن خاللهــا التعريــف باملؤسســة
لعــدد مــن الب ـنـوك وال ـ
وطبيعــة عملهــا ومهامهــا.
يف الختام ،ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر ملعايل رئيس وأعضاء مجلس إدارة املؤسسة ،وكافة موظفيها،
ضـاء يف املؤسســة
ضـاء شــبكة األمــان املــايل “ســلطة النقــد الفلســطينية ووزارة املاليــة” ،وإىل كافــة الب ـنـوك األع ـ
وألع ـ
وجمعيــة الب ـنـوك الفلســطينية ،مؤكديــن أننــا سنســتمر يف االرت ـقـاء بعملنــا محليــاً ودوليــاً بمــا ينســجم مــع أفضــل
صـريف
طـاع ،ومحققــن رســالتنا وأهدافنــا يف ســبيل اســتقرار العمــل امل ـ
املمارســات الدوليــة الحديثــة يف هــذا الق ـ
الفلســطيني.
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املؤشرات االقتصادية

شـرات
شـرات االقتصاديــة عــن الحالــة الراهنــة القتصــاد الدولــة ،لذلــك تســعى الدولــة إىل تحســن هــذه املؤ ـ
ُتعــر املؤ ـ
مــن أجــل دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة يف الدولــة.
 .1مؤشرات االقتصاد الفلسطيني

يتســم االقتصــاد الفلســطيني بخصوصيــة تجعلــه مختلفــاً عــن باقــي اقتصاديــات الــدول ُ
األخــرى ،ملــا يشــهده مــن
أحــداث متالحقــة تؤثــر عــى أدائــه بشــكل ملحــوظ ،حيــث انــه يعمــل يف ظــل بيئــة تحتــوي عــى العديــد مــن املخاطــر
التي ُّ
تحد من قدرته عىل تحقيق التنمية االقتصادية ،منها ممارسات االحتالل اإلسرائييل التي تتمثل يف استمرار
الحصــار املفــروض عليــه وزيــادة التحكــم بحركــة املعابــر ،وذلــك مــن أجــل تكريــس تبعيــة االقتصــاد املحــي لالقتصــاد
سـرائييل ،باإلضافــة إىل اعتمــاده وبشــكل كبــر عــى الدعــم الخارجــي.
اإل ـ
جـزء مــن التقريــر ،ســيتم ـعـرض أهــم مؤ ـ
يف هــذا ال ـ
شـرات االقتصــاد الــكيل للعــام  ،2020بحيــث ســيتم توضيــح أداء
شـرات كالناتــج املحــي اإلجمــايل ،والطلــب الــكيل،
االقتصــاد الفلســطيني خــال هــذا العــام باالســتعانة بعــدة مؤ ـ
ومعــدل البطالــة .
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 1.1الناتج املحيل اإلجمايل:
شــهد االقتصــاد الفلســطيني تراجعــا حــادا يف معــدل النمــو خــال العــام  ،2020فســجل تراجعــا بنســبة 11.5%
مقارنــة بالعــام  2019وذلــك نتيجــة لتأ ـثـره بجائحــة كوفيــد -19وتداعياتهــا ،ليصــل اىل مــا قيمتــه  14,015.8مليــون
دوالر-باألســعار الثابتــة ،-وتجــدر االشــارة اىل أنــه خــال الربــع األول مــن العــام 2020أعلنــت الحكومــة الفلســطينية
حالــة الطــوارئ يف الدولــة اســتجابة لجائحــة كوفيــد ،-19تبعهــا اعــان الحكومــة تقييــد حركــة التنقــل بــن املحافظــات
واملــدن االمــر الــذي أدى إىل توقــف شــبه كامــل للنشــاط االقتصــادي ،وخــال الربعــن الثالــث والرابــع مــن عــام 2020
جـراءات الحكومــة الفلســطينية ملواجهــة الجائحــة.
بــدأت العــودة التدريجيــة للنشــاط االقتصــادي ضمــن ا ـ
شكل ( :)1إجمايل الناتج املحيل الفلسطيني للفرتة ()2020-2012

 1بيانات أولية صادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،قابلة للتعديل-سنة أساس .2015-
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 1.2نصيب الفرد من الناتج املحيل:
ُيســتخدم مؤشــر نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي كمقيــاس ملســتوى املعيشــة يف املجتمــع ،بحيــث ينعكــس األثــر
الفعــي لالقتصــاد عــى دخــل الفــرد ،وتراجــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل بنســبة  13.7%عــن العــام
 2019ليصبــح حــوايل  2,914.1دوالر ،ويعــود هــذا الرتاجــع اىل تداعيــات أزمــة كوفيــد.19-
شكل( :)2نصيب الفرد من الناتج املحيل الفلسطيني للفرتة ()2020-2012

 1.3الطلب الكيل:
خــال العــام  ،2020شــهد حجــم الطلــب الــكيل تراجعــا يف معــدالت النمــو يف معظــم بنــوده الرئيســية (االســتهالك
النهــايئ ،وحجــم االســتثمار ،وصــايف الصــادرات) ،بحيــث انخفــض االســتهالك النهــايئ بنســبة  ،10.1%كمــا شــهد
حجــم االســتثمار تراجعــا بنســبة 23.2%عــن العــام .2019
عــى صعيــد العجــز يف امل ـيـزان التجــاري ،تراجــع معــدل النمــو يف الصــادرات  ،6.7%كذلــك حجــم الــواردات تراجــع
بنســبة  15.3%عــن معــدل النمــو يف العــام .2019
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شكل( :)3إجمايل الطلب الكيل الفلسطيني للفرتة ()2020-2012

 1.4مؤشرات سوق العمل:
يعتــر ســوق العمــل االكــر تأ ـثـرا خــال جائحــة كوفيــد -19املســتمرة منــذ مطلــع العــام  ،2020حيــث انخفضــت نســبة
املشــاركة يف القــوى العاملــة يف عــام  2020لتصــل اىل  41%مقارنــة مــع  44%يف عــام 2019؛ وأشــارت البيانــات اىل
طـاع ـغـزة مــن  41%اىل 35%
ان هــذه النســبة انخفضــت يف الضفــة الغربيــة مــن  46%اىل  44%كمــا انخفضــت يف ق ـ
خــال نفــس ال ـفـرة.
وهذا يفسر عدم ارتفاع معدالت البطالة بشكل كبري خالل العام  ،2020حيث بلغ معدل البطالة بني املشاركني
يف القــوى العاملــة ( 15ســنة فأكــر) يف عــام  2020حــوايل  26٪مقارنــة مــع  25%عــام  ،2019يف حــن بلــغ إجمــايل
نقــص االســتخدام للعمالــة حــوايل 36٪
انخفــض عــدد العاملــن يف الســوق املحــي مــن  877ألــف عامــل يف عــام  2019اىل  830ألــف عامــل يف عــام ،2020
2
حيث انخفض العدد يف قطاع غزة بنسبة  13%كما انخفض العدد يف الضفة الغربية بنسبة  2%لنفس الفرتة .
شكل( :)4معدل البطالة الفلسطيني للفرتة ()2020-2012

 2تقرير القوى العاملة الصادر من الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.2020 ،
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وما يزال التفاوت كبرياً يف معدل البطالة بني الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث بلغ يف قطاع غزة  46.6%مقابل
 15.7%يف الضفة الغربية.
 .2مؤشرات القطاع املصريف الفلسطيني

صـريف مقياســاً
طـاع امل ـ
شـرات الق ـ
جـزأ مــن االقتصــاد الفلســطيني ،إذ ُيعتــر التطــور يف مؤ ـ
جـزءٌ ال يت ـ
صـريف ـ
طـاع امل ـ
الق ـ
ُ
لتحســن مســتوى االقتصاد بشــكل عام ،بحيث تســعى ســلطة النقد الفلســطينية إىل املحافظة عىل االســتقرار املايل
شـرات املالية الرئيســية للبنوك العاملة يف فلســطني
شـرات ،ولقد أظهرت املؤ ـ
يف فلســطني من خالل ضبط هذه املؤ ـ
ً
شـرات للعــام  ،2019وفيمــا يــي ملخـ ٌ
ـص ألهــم تطــورات
شـرات أدائهــا مقارنــة مــع تلــك املؤ ـ
لعــام  2020تحســناً يف مؤ ـ
3
شـرات:
تلــك املؤ ـ
 2.1إجمايل الودائع
صـريف الفلســطيني إىل مــا مقــدارُه  15,138.3مليــون دوالر يف نهايــة
ارتفــع إجمــايل ودائــع العمــاء لــدى الجهــاز امل ـ
عــام  2020مقابــل  13,384.7مليــون دوالر يف نهايــة عــام  ،2019أي بزيــادة قد ُرهــا  1,753.6مليــون دوالر ونســب ُتها
 ،13.10%مقابــل زيــادة مقدا ُرهــا  1,157.4مليــون دوالر ونســب ُتها  9.47%خــال العــام .2019
شكل( :)5التطور التاريخي لودائع العمالء للفرتة ()2020-2009

 3بيانات أولية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ،قابلة للتعديل.
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شكل( :)6توزيع الودائع عىل القطاعات املختلفة للفرتة ()2020-2019

شـركات مــن إجمــايل ودائــع العمــاء خــال العــام  ،2020حيــث بلغــت  74.5%و20%
»زادت حصــة اال ـفـراد وال ـ
عىل التوايل ،مقارنة مع  74.4%و 19.1%عىل التوايل يف العام  ،2019يف املقابل قلت حصة قطاع املؤسسات
طـاع العــام يف إجمــايل ودائــع العمــاء.
والجمعيــات والق ـ
صـريف عــى القطاعــات املختلفــة (مليــون دوالر) ونســبة النمــو لل ـفـرة
جــدول ( :)1توزيــع الودائــع لــدى الجهــاز امل ـ
()2020-2019
االفراد

الشركات

املؤسسات والجمعيات

القطاع العام

2019

9,956.0

2,559.8

365.2

503.7

2020

11,283.5

3,020.4

369.4

465.1

نسبة النمو

13.3%

18.0%

1.2%

-7.7%

شكلت الودائع اململوكة من قبل األفراد ما نسبته  74.5%من إجمايل ودائع العمالء لدى الجهاز املصريف
يف نهاية العام .2020
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صـريف عــى العمــات املختلفــة (مليــون دوالر) ونســبة النمــو لل ـفـرة
جــدول ( :)2توزيــع ودائــع العمــاء لــدى الجهــاز امل ـ
()2020-2019

ودائع الشيقل

ودائع الدينار

ودائع الدوالر

2019

4,805.9

2,995.7

5,186.6

ودائع العمالت
األخرى
396.5

2020

5,549.9

3,254.2

5,925.2

409.0

نسبة النمو

15.5%

8.6%

14.2%

3.1%

جدول ( :)3تطور الودائع واملودعني يف البنوك التجارية مقارنة مع البنوك اإلسالمية لألعوام ()2020-2012
السنة

بنوك تجارية

بنوك اسالمية

الودائع
بنوك تجارية بنوك اسالمية
(باملليون)

2012

6,858

626

1,256

208

7,484

2014

8,053

882

1,245

222

8,935

2016

9,319

2018

10,391

2020

12,468

2013

2015
2017

2019
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الودائع (مليون دوالر)

عدد املودعني (ألف دوالر)

االجمايل

7,553

751

1,464

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

1,285

1,233

1,314

1,836

1,355

2,670

1,447

203

املودعني
(باألف)

223

281
359

1,467

10,605

1,536

12,227

1,636

15,138

1,604
1,731

1,806
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يســتحوذ حجــم الودائــع لــدى الب ـنـوك التجاريــة عــى نســبة ك ـبـرة مــن إجمــايل الودائــع ،فلقــد بلغــت حــوايل 82.4%
يف نهايــة العــام  2020مسـ ً
ـجلة انخفاضــاً بنســبة 1.3%عــن العــام الســابق ،والــذي بلغــت بــه النســبة حــوايل ،83.5%
يف املقابــل بلغــت نســبة الودائــع يف الب ـنـوك اإلســامية  17.6%محققـ ًـة ارتفاعــاً بنســبة  6.7%عــن العــام الســابق والتــي
بلغــت .16.5%
شكل( :)7مقارنة قيمة الودائع يف البنوك التجارية مع البنوك اإلسالمية

شكل( :)8مقارنة عدد املودعني يف البنوك التجارية مع البنوك اإلسالمية
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بلغت نســبة عدد املو ِدعني يف البنوك التجارية  80.1%يف العام  2020مقارنة مع  80.2%يف العام  2019محققة
انخفاضاً بنسبة .0.1%
 2.2محفظة التسهيالت االئتمانية:
صـريف حــوايل  9,711.4مليــون دوالر يف نهايــة العــام
»بلــغ مقــدار صــايف التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة للجهــاز امل ـ
 2020مقابل  8,757.9مليون دوالر يف نهاية العام  2019وبزيادة قدرها  953.4مليون دوالر ونسبتها ،10.9%
وقد شكلت هذه التسهيالت ما نسب ُته  48.8%من اجمايل املوجودات يف العام  2020مقابل  50.5%يف نهاية
العام .2019
صـريف حــوايل 1,691.8
شـرة) للجهــاز امل ـ
»بلــغ مقــدار االلتزامــات خــارج قائمــة املركــز املــايل (التســهيالت غــر املبا ـ
مليــون دوالر يف نهايــة العــام  2020مقابــل  1,560مليــون دوالر يف نهايــة العــام  2019بزيــادة قدرهــا 131.8
شـرة مــا نســب ُته  8.51%مــن اجمــايل
مليــون دوالر ونســبتها  ،8.45%وقــد شــكلت هــذه التســهيالت غــر املبا ـ
املوجــودات يف العــام  2020مقابــل  8.99%يف العــام .2019
 2.3التسهيالت االئتمانية املتعرثة:

»ارتفعــت نســبة التســهيالت غــر العاملــة منسـ ً
صـريف بنســبة
شـرة يف الجهــاز امل ـ
ـوبة إىل إجمــايل التســهيالت املبا ـ
 ،1.3%حيــث بلغــت حــوايل  4.24%يف العــام  2020مقارنـ ًـة بـ  4.11%يف العــام .2019

صـريف لتبلــغ  86.1%يف نهايــة
»ارتفعــت نســبة تغطيــة املخصصــات إىل التســهيالت غــر العاملــة لــدى الجهــاز امل ـ
العــام  2020مقابــل  75%للعــام  ،2019أي بارت ـفـاع نســبته .14.8%
»انخفضت نسبة التسهيالت االئتمانية املمنوحة لألطراف ذات العالقة إىل إجمايل التسهيالت للجهاز املصريف
بنسبة  25.3%حيث بلغت يف العام  2020حوايل  4.8%مقابل  6.4%للعام .2019

 2.4مؤشرات األداء للقطاع املصريف

 2.4.1نسبة كفاية رأس املال

صـريف حــوايل  15.6%للعــام  ،2020مقابــل  16.6%للعــام
»بلغــت نســبة كفايــة رأس املــال إلجمــايل الجهــاز امل ـ
 ،2019علمــاً بــأن تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية تحــدد الحــد األدىن لنســبة كفايــة رأس املــال بمقــدار
 ،13%كمــا أن مقــررات بــازل ( )3تحــدد الحــد األدىن لنســبة كفايــة رأس املــال بمقــدار .8%
 2.4.2الربحية
صـريف يف نهايــة العــام  2020مــا مقــدارُه  100.6مليــون دوالر مقابــل
»بلــغ صــايف األربــاح بعــد الضريبــة للجهــاز امل ـ
 164.4مليــون دوالر يف نهايــة العــام  2019وبانخفــاض قــدرُه  63.7مليــون دوالر ونســب ُته .38.8%
صـريف حــوايل  0.51%يف نهايــة
»بلغــت نســبة صــايف االربــاح بعــد الضريبــة إىل اجمــايل املوجــودات لــدى الجهــاز امل ـ
العــام  2020مقابــل  0.95%يف نهايــة العــام .2019
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»بلغت نسبة صايف االرباح بعد الضريبة اىل الشريحة األوىل من رأس املال لدى الجهاز املصريف حوايل 6.07%
يف نهاية العام  2020مقابل  10.05%يف نهاية العام .2019
شكل ( :)9صايف الدخل للبنوك العاملة يف فلسطني للفرتة ()2020-2009

 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 لضمــان
ظـراً إلن ـ
صـريف ،ن ـ
وحجــم االئتمــان ،وهــذا يعكــس مــدى ثقــة الجمهــور بالجهــاز امل ـ
جـراءات التــي تتخذهــا ســلطة النقــد الفلســطينية مــن أجــل تعزيــز االســتقرار املــايل ،هــذا يــأيت يف ظــل
الودائــع ولإل ـ
العمــل يف بيئــة تتســم بعــدم االســتقرار االقتصــادي واملــايل.
وفيما ييل ملخص ألهم تطورات مؤشرات أداء البنوك األعضاء خالل العام :2020
 .2.5.1عدد الفروع واملكاتب
ازداد عدد الفروع واملكاتب يف نهاية العام  ،2020حيث بلغ عدد الفروع واملكاتب للمصارف العاملة يف فلسطني
 379يف نهاية العام  ،2020مقابل  370يف نهاية العام  2019أي بزيادة مقدارُها ( )9فروع ومكاتب ،وهذا تطبيق
لسياسة التفرع التي اعتمدتها سلطة النقد الفلسطينية بهدف زيادة كفاءة الخدمات املقدمة للجمهور.
 .2.5.2موجودات ومطلوبات البنوك العاملة يف فلسطني
»بلغ اجمايل موجودات البنوك العاملة يف فلســطني نهاية العام  2020حوايل  19,886.2مليون دوالر مقابل
 17,343.2مليــون دوالر يف نهايــة العــام  ،2019بزيــاد ٍة قد ُرهــا  2,543مليــون دوالر ونســب ُتها  ،14.7%مقابــل
زيــاد ٍة قد ُرهــا  1,122.5مليــون دوالر ونســب ُتها  6.96%خــال العــام .2019
»بلــغ اجمــايل مطلوبــات الب ـنـوك العاملــة يف فلســطني نهايــة العــام  2020حــوايل  17,918.8مليــون دوالر مقابــل
 15,361.9مليــون دوالر يف نهايــة العــام  ،2019بزيــاد ٍة قد ُرهــا  2,556.9مليــون دوالر ونســبتها  ،16.6%مقابــل
زيــاد ٍة قد ُرهــا  1,048.8مليــون دوالر ونســب ُتها  7.37%خــال العــام .2019
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»بلــغ إجمــايل حقــوق امللكيــة لــدى الب ـنـوك العاملــة يف فلســطني نهايــة العــام  2020حــوايل  1,967.4مليــون دوالر
مقابل  1,981.3مليون دوالر يف نهاية العام  ،2019بانخفاض قدره  13.9مليون دوالر ونسب ُته  ،0.7%مقابل
زيادة قدرُها  73.6مليون دوالر ونســب ُتها  3.85%خالل العام .2019
شكل( :)10إجمايل املوجودات للبنوك العاملة يف فلسطني يف نهاية عام 2020

ضـاء حــوايل
»بلــغ مقــدار مج ـمـوع االســتثمارات (أســهم وســندات داخــل وخــارج فلســطني) لــدى الب ـنـوك األع ـ
 1,354.2مليــون دوالر يف نهايــة العــام  2020مقابــل  1,403.8مليــون دوالر يف نهايــة العــام  ،2019بانخفــاض
قــدره  49.5مليــون دوالر ونســب ُته  ،3.5%وشـ ّـكلت هــذه االســتثمارات مــا نســب ُته  6.8%مــن إجمــايل املوجــودات
يف نهايــة العــام  2020مقابــل  8.1%يف نهايــة العــام ..2019
شــكل ( :)11التغــر يف صــايف املوجــودات واملطلوبــات وحقــوق امللكيــة للب ـنـوك العاملــة يف فلســطني لل ـفـرة
()2020-2018
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أهم مؤشرات األداء املايل للبنوك األعضاء للفرتة ()2020-2018
جدول ( :)4أهم مؤشرات األداء املايل للفرتة ()2020-2018
النسبة

2018

2019

2020

نسبة صايف التسهيالت إىل إجمايل املوجودات

50.9%

50.5%

48.8%

8.5%

8.1%

6.8%

3.04%

4.11%

4.24%

16.80%

16.59%

15.62%

0.95%

0.95%

0.51%

نسبة االستثمارات "أسهم وسندات" داخل وخارج
فلسطني اىل اجمايل املوجودات
نسبة التسهيالت غري العاملة اىل اجمايل التسهيالت
املباشرة
نسبة كفاية رأس املال

صايف األرباح بعد الضريبة اىل اجمايل املوجودات

جدول ( :)5البنوك العاملة يف فلسطني يف نهاية العام 2020
البنوك العاملة يف فلسطني يف العام
2020
البنوك املحلية

فلسطني م .ع .م

االستثمار الفلسطيني

القدس

البنك الوطني

اإلسالمي العربي

اإلسالمي الفلسطيني

الصفا

البنوك الوافدة

القاهرة عمان
األردن

العربي

األهيل االردين

االسكان للتجارة والتمويل

العقاري املصري العربي

تاريخ
التأسيس

عدد الفروع واملكاتب
يف نهاية عام 2020

اجمايل املوجودات يف نهاية
العام ( 2020باملليون دوالر)

1960

74

4,577.6

1995

21

1,699.5

1995

39

1,595.9

2006

37

1,558.1

1996

27

1,467.1

1997

45

661.1

2016

9

332.6

1986

22

4,610.2

1994

40

1,129.7

1994

33

774.3

1995

10

763.5

1995

15

494.3

1994

7

222.5
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شكل( :)12عدد الفروع واملكاتب للبنوك يف نهاية العام 2020
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جدول ( :)6توزيع ودائع العمالء واالئتمان جغرافيا حسب املنطقة (باملليون دوالر)
تــوزيـع الودائـع واالئتمان جغراف ً
ـيا ،البيانات مقومة بعملة الدوالر
2019

2020

املنطقة الجغرافية

اجمايل
االئتمان املباشر

اجمايل ودائع العمالء

رام الله والبرية

4,704

4,733

اجمايل
االئتمان
املباشر
5,674

94

523

93

590

196

483

216

541

469

1,036

508

1,112

46

91

45

95

6

15

11

37

537

1,245

564

1,541

166

159

183

199

205

617

209

716

1,101

1,742

1,091

1,981

70

158

67

195

44

101

51

120

116

240

107

286

377

934

368

1,057

8,130

12,076

9,187

13,709

616

881

602

970

75

148

73

162

56

75

57

79

47

41

48

44

55

93

54

97

58

70

58

77

907

1,308

892

1,429

9,037

13,385

10,079

15,138

الرام

العيزرية

بيت لحم
بيت جاال

بيت ساحور
الخليل
أريحا

طولكرم
نابلس

سلفيت

طوباس
قلقيلية
جنني

الضفة الغربية
غزة

خانيونس
رفح

دير البلح

النصريات
جباليا

قـطـاع غــزة

املجموع الكيل

اجمايل ودائع العمالء
5,239
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نطاق التغطية:

أ .الودائع الخاضعة ألحكام القانون:
بلغت ودائع العمالء الخاضعة ألحكام قانون املؤسسة حوايل  14,482.7مليون دوالر يف نهاية عام  2020مقارنة
بـ  12,725.7مليــون دوالر يف نهايــة عــام  2019وبنســبة ارت ـفـاع بلغــت  ،13.81%علمــاً بــأن هــذه الودائــع تعــود لحــوايل
 1,806ألــف مــو ِدع ،بمتوســط وديعــة بلــغ  8,384دوالر لعــام  2020مقارنــة بـ  1,730ألــف مــودع ،ومتوســط وديعــة
بلغ  7,735دوالر لعام .2019
شكل( :)13ودائع العمالء الخاضعة للقانون

ّ
شكلت الودائع الخاضعة ألحكام القانون ما نسب ُته  95.7%من إجمايل ودائع العمالء لدى البنوك
األعضاء يف نهاية العام 2020
ب .الودائع املضمونة بالكامل:

ُ
رصيدهــا عــن أو يســاوي عشــرين ألــف
شــكلت الودائــع املضمونــة بالكامــل وفـ َـق أحــكام القانــون (الودائــع التــي يقــل
دوالر أو ما يعادلها بالعمالت ُ
األخرى) ما نسب ُته  21.65%من إجمايل الودائع الخاضعة ألحكام القانون يف نهاية
عــام  ،2020حيــث بلغــت مــا مقــدارُه  3,135.9مليــون دوالر ،تعــود لحــوايل  1,681ألــف مــودع وبمتوســط وديعــة
بلــغ  1,866دوالراً مقارنــة بـ  2,760.2مليــون دوالر يف نهايــة عــام  2019تعــود لحــوايل  1,618ألــف مــودع بمتوســط
ُ
ودائعهم بالكامل من إجمايل عدد املو ِدعني
وديعة بلغ  1,706دوالراً ،حيث بلغت نسبة عدد املو ِدعني املضمونة
ُ
ودائعهــم ألحــكام القانــون يف نهايــة عــام  2020حــوايل .93.54%
الخاضعــة
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ُ
ودائعهــم بالكامــل حــوايل  93.54%مــن إجمــايل عــدد املو ِدعــن
بلغــت نســبة عــدد املو ِدعــن املضمونــة
ُ
ودائعهــم ألحــكام القانــون يف نهايــة عــام .2020
الخاضعــة

شــكلت الودائــع املضمونــة بالكامــل مــا نســب ُته  21.65%مــن إجمــايل الودائــع الخاضعــة ألحــكام القانــون
يف نهايــة عــام .2020
ً
جزئيا:
ت .الودائع املضمونة

أمــا الودائــع الخاضعــة ألحــكام القانــون التــي تزيــد عــى عشــرين الــف دوالر أو مــا يعادلهــا بالعمــات ُ
األخــرى – أي
ً
مقارنة بـ  9,965.5مليون دوالر يف
املضمونة جزئياً – فقد بلغت حوايل  11,346.8مليون دوالر يف نهاية عام 2020
نهايــة عــام  ،2019لتشـ َ
ـكل مــا نســب ُته  78.35%مــن إجمــايل الودائــع الخاضعــة ألحــكام القانــون يف نهايــة عــام .2020

وتعــود هــذه الودائــع لحــوايل  116ألــف مــودع يشــكلون مــا نســب ُته  6.46%مــن إجمــايل عــدد املودعــن الخاضعــة
ُ
ودائعهــم ألحــكام القانــون ،بمتوســط وديعــة بلــغ  97,681دوالراً يف نهايــة عــام  2020مقارنــة بـ  106ألــف مــو ِدع
ً
بمتوســط وديعــة بلــغ  94,435دوالرا يف نهايــة عــام .2019
ُ
ودائعهــم جزئيــاً حــوايل  6.46%مــن إجمــايل عــدد املو ِدعــن
بلغــت نســبة عــدد املودعــن املضمونــة
ُ
ودائعهــم ألحــكام القانــون يف نهايــة العــام 2020
الخاضعــة

شـ ّـكلت الودائــع املضمونــة جزئيــاً مــا نســبته  78.35%مــن إجمــايل الودائــع الخاضعــة ألحــكام القانــون يف
نهايــة عــام 2020
ث .التعويض الفوري:

بلغــت نســبة ُّ
تركــز قيمــة التعويــض الفــوري لــدى أكــر بنــك يف نهايــة عــام  2020مــا نســب ُته  ،22.25%يف حــن بلغــت
نفــس النســبة لــدى أكــر بنكــن مــا نســب ُته  ،44.12%ومــا نســب ُته  54.73%لــدى أكــر ثالثــة ب ـنـوك.
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واملودعني يف البنوك األعضاء للفرتة ()2020-2013
جدول ( :)7أهم مؤشرات ودائع العمالء
ِ
"كانون "كانون "كانون "كانون "كانون "كانون "كانون
األول
األول
األول األول األول األول
األول
"19
"18
"17
"16
"15
"14
"13

"كانون
األول
"20

نسبة
النمو

8,303.7

8,934.5

9,654.2

10,604.7

11,982.5

12,227.3

13,384.7

15,138.3

13.1%

1,435

1,467

1,460

1,536

1,604

1,636

1,730

1,806

4.3%

5,786

6,091

6,612

6,902

7,472

7,474

7,735

8,384

8.4%

7,583

8,120

8,936

9,713

11,099

11,516

12,726

14,483

13.8%

1,431

1,463

1,455

1,531

1,590

1,630

1,724

1,797

4.3%

5,297

5,550

6,141

6,343

6,980

7,064

7,383

8,060

9.2%

91.3%

90.9%

92.6%

91.6%

92.6%

94.2%

95.1%

95.7%

0.6%

2,219

2,409

2,619

2,839

4,412

4,490

4,871

5,459

12.1%

1,093

1,198

1,301

1,382

2,459

2,592

2,760

3,136

13.6%

1,319

1,342

1,324

1,386

1,493

1,535

1,618

1,681

3.9%

829

893

983

997

1,648

1,688

1,706

1,866

9.4%

6,490

6,922

7,635

8,331

8,640

8,924

9,966

11,347

13.9%

113

121

132

146

98

95

106

116

10.1%

57,631

57,138

57,962

57,174

88,482

94,020

94,435

97,681

3.4%

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

14.41%

14.75%

14.56%

14.23%

22.16%

22.51%

21.69%

21.65%

-0.17%

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

85.6%

85.2%

85.4%

85.8%

77.8%

77.5%

78.31%

78.35%

0.05%

92.1%

91.7%

90.9%

90.5%

93.9%

94.2%

93.88%

93.54%

-0.36%

7.9%

8.3%

9.1%

9.5%

6.1%

5.8%

6.1%

6.5%

5.6%

0.481

46.40%

45.22%

45.58%

44.64%

44.59%

44.12%

-1.05%

0.573

56.70%

53.32%

54.02%

54.49%

55.23%

54.73%

-0.91%

البند  /نهاية الفرتة
اجمايل ودائع العمالء لدى البنوك األعضاء
(مليون دوالر)
إجمايل عدد املودعني لدى البنوك األعضاء
(ألف مودع)
متوسط الوديعة لعدد املودعني لدى البنوك
األعضاء (دوالر)
اجمايل 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)
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 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 اكرب
بنكني ()%
نسبة تركز قيمة التعويض الفوري لدى اكرب ثالثة
بنوك ()%
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الفصل الثاين:

املؤسسة الفلسطينية
لضمان الودائع

 .1ﻧ_ﺎم ﺿ$ﺎن اﻟ 1ادﺋﻊ ﻓﻲ ﻓﻠ'P,+
 .1نظام ضمان الودائع يف فلسطني
إن ﺗ?ﻓ %آﻟ3ﺎٍت واﺿYﺔ وﺳﻠ83ﺔ ﻟ8Yﺎ_ﺔ أﻣ?ال اﻟِ?8دﻋ B3وﻟ8Yﺎ_ﺔ اﻟ?4iك ﻣ Bاﻟ*ﻌ %mوﺿ8ﺎن اﻻﺳ*ﻘا%ر اﻟ8ﺎﻟﻲ

ـرﻟMﻠﻲوضمــان االســتقرار املــايل
إن توفــر آليـ ٍ
الت+عـﺎد ا
ـوكﺛ%3مـﻋﻠـنﻰ اﻻﻗ*
البك ـنﻓﻲ اﻟ*ﺄ
ولحما*Yيـﻠﻪـةاﻟ?4i
ـناﻟﻬﺎم اﻟ vxﺗ
املو; ِداً %ﻟﻠعـXور
ـوالور ،vﻧ
لحمايـﻲـةﻫ?أأﻣٌمـ %ﺿ%
ـليمةﻬﺎز اﻟ%+8ﻓ
ـات واضحــة وسـ ﻓﻲ اﻟc
ظ ً
التأﻘثـXرةـرﻋﻠﻰعــى االقتصــاد الــكيل يف
يف الجهــاز امل ـ
ـوكﻋﻠﻰيفﻣ hXاﻟ
البد ـن_ﻌ*X8
تحتﻲلـ اـهﻻﻗ*+ﺎ
ـذيﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓ
ـامرﻫﺎا Zلـ?+رة
ـدور ﻟﻠﻘ3الﺎمهـ ﺑXو
ـرا ﻗXلرةلـ اﻟ?4iك
ـروري Ö،ﻧن Xcـ أن
ضـ اﻟXوﻟﺔ ،ﻟxﻟ
صـريف هــو أمـ ٌر ﻓﻲ
عىلاﺋﻊمدى القدرة عىل الوفاء
يعتمدﻫ{3ﺔ ود
االقتصادأﻣ?اﻟﻬ aﻋﻠﻰ
يفﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ واﯾXاع
فعالةZﺎﻟ*ﻌ
بصورةﻰ اﻻﺳ*8ا%ر
بدورهاِ?8دﻋ B3ﻋﻠ
للقيام اﻟY_ vxﻔ\ اﻟ
البنوكﻣﺎﺗﻬﺎ ،اﻷﻣ%
الدولة ،لذلك نجد أن قدرة اﻟ?ﻓﺎء Zﺎﻟ*ا\
بالتزاماتهــا ،األمــر الــذي يحفــز املو ِدعــن عــى االســتمرار بالتعامــل معهــا وايــداع أموالهــم عــى هيئــة ودائــع لديهــا
ﻟXﯾﻬﺎ وﻋXم اﻟ*ﻘXم  ùY1Zأﻣ?اﻟﻬ aإﻻ ﻋ X4اﻟYﺎﺟﺔ.
وعــدم التقــدم بســحب أموالهــم إال عنــد الحاجــة.
إن ﺗﻌ %ّmأﺣ Xاﻟ?4iك وﻋXم ﻗXرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟ*ا\م 28Zﺎﻟiﺎت اﻟِ?8دﻋoF_ B3ﻞ ﺗﻬXﯾXاً ﻟﻼﺳ*ﻘا%ر اﻟ8ﺎﻟﻲ وُx4Pر XYZوث
ـن يشــكل تهديـ ً
ّ
ـتقرار املــايل ويُنــذر بحــدوث
سـﻟXوﻟﺔ،
لالﻲ ا
ـدا%ﻓﻲ ﻓ
املو ﺛ ِﻘدﺔعـاﻟِ?8دﻋZ B3ﺄداء اﻟcﻬﺎز اﻟ+8
ـاتﺗا%ﺟﻊ
بمطالÜﺎﻟبـ*ﺎﻟﻲ
ـزام%+8ﻓﻲ ،و
االل cـتﻬﺎز اﻟ
ـىﻓﻲ اﻟ
قدرتـﻣﺎﻟ3ـهﺔعـﺣﺎدة
إن تعــر أحــد الب ـنـوك وعــدم أزﻣﺔ
ـريف يف الدولــة ،ولتفــادي
الجداﺋهـﻊ"ـازوذﻟاملZ Öﺎ ـ
املد vـ
صﻋ*iﺎرﻩ
ـأداءﺿ8ﺎن اﻟ?
ـنﺊ "بـﻧ;ﺎم
املوﻟِ XدولعـﺗُF4
ترا اﻟج1ـﻠ2ـعﺎتث اﻟقـﻌﻠ3ـةﺎ ﻓﻲ ا
ـايلت ﻓﺈن
وبال اتـﻷزﻣﺎ
ـريف،ﻣmﻞ ﻫxﻩ
صﺣXوث
أزمــة ماليــة حــادة يف الجهــازوﻟ*ﻔﺎ
حدوث مثل هذه األزمات فإن السلطات العليا يف الدول ُتنئش “نظام ضمان الودائع” وذلك باعتباره َ
أحد عناصر
أﺣَ Xﻋ4ﺎﺻ %ﺷoiﺔ اﻷﻣﺎن اﻟ8ﺎﻟﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠ*ﻐﻠ ùﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺎت اﻟ*18ﻘiﻠ3ﺔ اﻟ*ﻲ ﺗ?اﺟﻪ اﻟ?4iك.
شــبكة األمــان املــايل الفعالــة للتغلــب عــى األزمــات املســتقبلية التــي تواجــه الب ـنـوك.
وPﺄﺗﻲ ﻫxا اﻟ;4ﺎم ﻓﻲ ∫ﻞ اﻻﻧﻔ*ﺎح اﻻﻗ*+ﺎد vوﻋ?ﻟ8ﺔ اﻷﻧ2Fﺔ اﻟ%+8ﻓ3ﺔ ،ﺣ ´3أﺻ úYiاﻟ?4iك ﺗﻘiﻞ اﻟ?داﺋﻊ
ـت الب ـنـوك تقبــل الودائــع
أصب اﻟحـXYود
ـث*ﻘﻞ ﻋ%i
ـةo8_،حBياـن ﺗ4
املصرفيـﻣﺎﻟ3ﺔ
ـطةوث أ vأزﻣﺔ
شـﺈن ﺣX
األنﻲ ﻓ
وعوXوملـﻟﺔ،ـة وÜﺎﻟ*ﺎﻟ
ـادي ﺣXود اﻟ
صـﺔ ﺧﺎرج
االقت%+ﻓ3
ـاحﻣﺎت اﻟ8
االنفمتـ اﻟXÑ
ويــأيت هــذا النظــام يف ظــل وﺗﻘX
ـدود.1الدولــة ،وبالتــايل فــإن حــدوث أي أزمــة ماليــة يمكــن ان تنتقــل عــر الحــدود
ـارجﺔ إﻟحـﻰ أُﺧh%
وتقــدم الخدمــات املصرفيــة خـﻣ Bدوﻟ
4
مــن دولــة إىل أُخــرى.
ـملﻌﻠ$,ﺎكاتفﺗـﻬaـةفالقوانــن والتشــريعات
شﺎـت وﺗ
ـاتوﺗ ت87oﻌ
الحكو ﻗمـ1اﻧP,
تضع]1هـﻣﺎـات ﻣ Pﺧﻼل
ـاتﻧﻪ آﻟال,ﺎتـتـيﺗ.ﻌﻬﺎ اﻟQ
اآللﻊ"يـ إﻟﻰ أ
إىل أﺿنـ8ﺎنـه اﻟ?داﺋ
ـع”" %ﻧ;ﺎم
يشــر “نظــام ضمــان الودائـ _3F
يف تعزيــز االســتقرار املــايل
ـاهمةدﺧﺎر
سـﺗ ¶,o-اﻻ
واملﻲ و
ـم)ر اﻟ$ﺎﻟ
منﻻهـﺳ5ﻘا7
ـار ê8êا
الص ﻓغـﻲ ﺗﻌ
(خاﻬ(rصـواﻟـة'$ﺎﻫ$ﺔ
ـنﻐﺎر ﻣ-
املوﺧﺎ ِدﺻﺔعـ اﻟU
ـوالﻋ) P,
حماhيـﺔ أـةﻣ1أالمـاﻟِ1$د
والتعليمــات التــي تهــدف إىل إﻟﻰ ﺣ$ﺎ
ـادي.9.
صـﻻﻗU5ﺎ د
االقت 1$ا
وتنشــيط االدخــار والنمــو واﻟ-
ﺷ]ﻞ) :(14ﺷ]sﺔ اﻷﻣﺎن اﻟ$ﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﻠ'P,+
شكل( :)14شبكة األمان املايل يف فلسطني

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

فعاالً يف شبكة األمان املايل الفلسطيني.
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 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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 .2املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
 2.1نشأة املؤسسة

أُنشئت املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بموجب أحكام القرار بقانون رقم ( )7لسنة  2013كمؤسسة تتمتع
بالشــخصية االعتباريــة واألهليــة القانونيــة واالســتقالل املــايل واإلداري ،بهــدف حمايــة أمــوال املو ِدعــن يف الب ـنـوك
صـريف الفلســطيني.
ضـاء وتشــجيعاً لالدخــار وتعز ـيـزاً للثقــة بالجهــاز امل ـ
األع ـ

تتمتع املؤسسة بموجب قانونها بصالحيات واسعة ّ
صف للبنوك،
تمكنها من القيام بمهامها كضامن للودائع ومُ ٍ
ضـاء
باإلضافــة إىل الــدور الرقابــي املم ـنـوح لهــا قانونــاً ،واملتمثــل يف تبــادل املعلومــات والبيانــات الخاصــة بالب ـنـوك األع ـ
صـول عــى كافــة
ـات محــدد ٍة تكفــل للمؤسســة الح ـ
بشــكل دوري مــع ســلطة النقــد الفلســطينية ،وذلــك وفــق آليـ ٍ
املعلومــات الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا.
 2.2ادارة املؤسسة
مجلس اإلدارة:
يتوىل إدارة املؤسسة واإلشراف عليها مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء:
»محافظ سلطة النقد الفلسطينية (رئيساً ملجلس اإلدارة) ،وينوب عنه نائب املحافظ يف حال غيابه.
»ممثل عن وزارة املالية ،من ذوي الدرجات العليا واالختصاص يسميه وزير املالية.

»مراقب الشركات يف وزارة االقتصاد الوطني.
»أربعة أعضاء مستقلني يتم تعيي ُنهم من قبل رئيس دولة فلسطني وبتنسيب من رئيس املجلس ملدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط.

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

بلغ مجموع موظفي املؤسسة يف نهاية عام  2020ثالثة وعشرون موظفاً يف مختلف التخصصات.
✤املدير العام

يقــوم املديــر العــام بكافــة املهــام والصالحيــات التــي أُسـ ِندت إليــه بموجــب قانــون املؤسســة ،وذلــك مــن أجــل إدارة
شـراف عــى
شــؤون املؤسســة بمــا فيهــا تنفيــذ السياســات وال ـقـرارات التــي يتخذهــا مجلــس اإلدارة ،ويقــوم كذلــك باإل ـ
الجهــاز التنفيــذي للمؤسســة ومتابعــة حُ ســن تنفيــذ األعمــال اليوميــة.
✤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.
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✤الدائرة االدارية:
أ .وحدة املوارد البشرية:
تهتــم الوحــدة االداريــة بالعنصــر البشــري ،حيــث تع ـتـره العنصــر األهــم يف نجــاح املؤسســة لتحقيــق أهدافهــا
سـراتيجية ،وتســعى الوحــدة اىل اســتقطاب الك ـفـاءات والتطويــر يف قــدرات ومهــارات املوظفــن مــن
ورؤيتهــا اال ـ
خــال إلحاقهــم بالــدورات التدريبيــة واملشــاركة يف املؤت ـمـرات وورشــات العمــل املختلفــة التــي تعقــد ســنوياً.
ب .وحدة 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
مـاء للمؤسســة.
قــدرة املوظفــن عــى اإلبــداع ورفــع االنتاجيــة وروح االنت ـ
✤دائرة تحليل املخاطر والتأمني

تؤدي هذه الدائرة العديد من األدوار واملهمات واملسؤوليات التي ُتسهم يف تنفيذ وتطوير سياسات ضمان الودائع
يف املؤسسة ،كما تعمل عىل تعزيز إدارة املخاطر بهدف تعزيز الثقة يف النظام املصريف الفلسطيني.
أ .وحدة املخاطر والتأمني:
ضـاء ،والتجه ـيـزات لتطبيــق نظــام اســتيفاء الرســوم
ت ـتـوىل الوحــدة متابعــة اســتيفاء الرســوم مــن الب ـنـوك األع ـ
ضـاء املبنــي عــى املخاطــر ،وذلــك بالتنســيق مــع ســلطة النقــد الفلســطينية وجمعيــة الب ـنـوك،
مــن الب ـنـوك األع ـ
ضـاء
بهــدف تخفيــض املخاطــر الســلوكية وتحقيــق مبــدأ االنصــاف يف آليــة اســتيفاء الرســوم ،وتحفيــز الب ـنـوك األع ـ
عـرض
جـراءات الالزمــة لتخفيــض مســتوى املخاطــر التــي يمكــن أن تت ـ
لتحســن أدوات مراقبــة املخاطــر ،ووضــع اإل ـ
لهــا ،إضافـ ًـة إىل قيامهــا باختبــارات التحمــل كأداة لدعــم وتعزيــز ضبــط املخاطــر.
ب .وحدة 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
جـراءات تعويــض
التصفيــة ،وذلــك بهــدف تنفيــذ إجراءاتهــا بك ـفـاءة وفعاليــة .كمــا وت ـتـوىل وضـ َـع وتطويــر وإدارة إ ـ
املو ِدعــن بموجــب أحــكام قانونهــا وأيــة أنظمــة أو تعليمــات أو ـقـرارات تصــدر بموجبــه.
ت .الوحدة القانونية:
ت ـتـوىل الوحــدة القيــام بكافــة املعامــات القانونيــة للمؤسســة ومتابعــة إنجازهــا مــع جهــات االختصــاص ورفــع
التقاريــر الدوريــة عــن عمــل الوحــدة ،وصياغــة العقــود واالتفاقيــات للمؤسســة.
✤وحدة التدقيق الداخيل

يرتبط نشاط وحدة التدقيق الداخيل بلجنة التدقيق الداخيل املنبثقة عن مجلس إدارة املؤسسة ،وتتوىل الوحدة
مهمــة التحقــق مــن صالحيــة وســامة نشــاطات املؤسســة املختلفــة ،ورفــع التوصيــات بنتائــج الفحــص والتقييــم
والتحليــل إلدارات املؤسســة املختلفــة ،بهــدف النهــوض بمســؤولياتها بك ـفـاءة وفعاليــة.
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✤وحدة إدارة املخاطر املؤسسية:
سـراتيجية
ـار متكامـ ٍـل وكفـ ٍـؤ إلدارة املخاطــر املاليــة والتشــغيلية واال ـ
تعتــر الوحــدة الجهــة املســؤولة عــن تطويــر إطـ ٍ
شـراف عــى كفايــة مهــام وعمليــات إدارة املخاطــر ،وذلــك مــن خــال تقييمهــا
عــى مســتوى املؤسســة ،وتعمــل عــى اإل ـ
والتحوط لها والتقليل من احتمالية التباين والشك يف تحقيق األهداف واألداء يف مهام وعمليات الدوائر املختلفة.
وتهــدف الوحــدة إىل تعزيــز الوعــي وثقافــة إدارة املخاطــر لــدى املؤسســة ،ومســاندة اإلدارة العليــا ،وتقديــم املشــورة
لهــا يف تخطــي التحديــات وتطويــر السياســات واألنظمــة والضوابــط 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 أمــوال املؤسســة ،وذلــك وفــق سياســة االســتثمار املعتمــدة مــن مجلــس إدارة املؤسســة ووفــق أحــكام
قانــون املؤسســة.
أ .وحدة االستثمار:
سـراتيجية اســتثمار مدروســة ومقـرّة مــن
تقــوم وحــدة االســتثمار بتوظيــف مــوارد املؤسســة ضمــن سياســة وا ـ
قبــل مجلــس إدارة املؤسســة ،تهــدف بشــكل رئيــي إىل الحفــاظ عــى رأس املــال ،إضافــة إىل تنميــة احتياطيــات
ـب ،ضمــن مســتوى متــدين
املؤسســة املخصصــة لضمــان أمــوال املودعــن .وكذلــك تعمــل عــى توفــر عائـ ٍـد مناسـ ٍ
مــن املخاطــر ،تماشــياً مــع أهــداف املؤسســة ودورهــا يف تعزيــز االســتقرار املــايل ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن تكــون
اســتثمارات املؤسســة ذات ســيولة عاليــة تمكــن املؤسســة مــن االســتجابة ألي طــارئ.
ب .وحدة األبحاث:

تشــكلت وحــدة األبحــاث منــذ بدايــة عمــل املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع ،وذلــك ايمانــاً بالــدور الكبــر
الــذي يلعبــه البحــث العلمــي عامليــاً يف تطويــر ســبل التقــدم والنمــو االقتصــادي .وتتضــح مهــام ومســؤوليات
الوحدة ضمن عدة مجاالت أهمها :املساهمة يف تزويد املؤسسة باإلطار املنهجي التحلييل واملعلومايت املناسب
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 مــن خــال
تطبيــق أحــدث التقنيــات التــي وصلــت إليهــا تكنولوجيــا املعلومــات يف العالــم والتــي تخــدم بيئــة العمــل .إضافــة
لتوفــر الح ـلـول املبت ـكـرة وإعــداد الخطــط االحتياطيــة للحفــاظ عــى أمــن املعلومــات وتقليــل املخاطــر للحــدود الدنيــا
وحماية موجودات املؤسسة .كما يعمل قسم تكنولوجيا املعلومات عىل تلبية االحتياجات التقنية لكافة الدوائر
واالقســام.
✤قسم العالقات العامة
يعتــر قســم العالقــات العامــة مــن أقســام الدعــم االساســية يف املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع ،فهــي نافــذة
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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 ،والعمــل عــى خلــق
قائمة بيانات لجميع الفئات املستهدفة لتسهيل الوصول إليها ،ونقل الرسائل بشكل ايجابي ومهني مع مراعاة
خصوصية كل فئة عىل حدا ،وتحضري املواد والرسائل التي يجب نشرها من خالل وسائل االتصال املتعددة مثل
املوقــع االلكــروين ،املنشــورات ،اإلعــام واإلعــان.
✤مكتب غزة
يقوم مكتب غزة بتنفيذ سياسات املؤسسة وتطبيقها يف قطاع غزة ،حيث انه الجهة الوحيدة التي تمثل املؤسسة
يف قطاع غزة امام جميع الجهات الرسمية ومؤسسات املجتمع املدين ذات العالقة بعمل املؤسسة بشكل مباشر.
شـرف عــى توعيــة املواطنــن ضمــن املحافظــات الجنوبيــة بنظــام ضمــان الودائــع الفلســطيني ونشــأة املؤسســة
كمــا ي ـ
وأهدافهــا ،وذلــك مــن خــال عقــد ورش العمــل املختلفــة وتمثيــل املؤسســة يف الفعاليــات املصرفيــة.
 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 العضــو خــال
شـراكات
 15يومــاً مــن تاريــخ االنضمــام إىل املؤسســة ،باإلضافــة إىل االحتياطيــات التــي تكونهــا املؤسســة مــن اال ـ
ضـاء.
الســنوية للب ـنـوك األع ـ
شكل( :)15مصادر تمويل نظام ضمان الودائع يف فلسطني
مصادر متويل 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 ب ـنـوكاً
ضـاء والخاضعــة ألحــكام القانــون  13بنــكاً يف العــام  ،2020منهــا 7
تجاريــة أم إســامية .ولقــد بلــغ عــدد الب ـنـوك األع ـ

ب ـنـوك محليــة و 6ب ـنـوك وافــدة.
 2.5رسوم االشرتاك

يرتتب عىل البنك العضو تسديد رسوم االشرتاك بشكل ربع سنوي ،وتكون نسبة رسوم االشرتاك ( )0.1%واحد
شـراك
باأللــف مــن مج ـمـوع الودائــع الخاضعــة ألحــكام القانــون لديــه ،ويجــوز ملجلــس إدارة املؤسســة تحديــد نســبة ا ـ
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تت ـمـاىش مــع درجــة املخاطــر لــكل عضــو ،وفــق معايــر يتــم االتفــاق عليهــا مــع ســلطة النقــد الفلســطينية وجمعيــة
شـراك
البنوك الفلســطينية ،وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية ،كما يجوز للمجلس مراجعة نســب اال ـ
الســنوي وتعديلهــا وتحديــد آليــة االحتســاب.
 2.6تعويض املودعني

ضـاء بعــد نشــر ـقـرار التصفيــة الصــادر عــن
تعتــر املؤسســة مســؤولة قانونــاً عــن تعويــض املو ِدعــن لــدى الب ـنـوك األع ـ
ســلطة النقــد الفلســطينية يف الصحــف الرســمية ،وتلتــزم املؤسســة بتعويــض املو ِدعــن حسـ َ
ـب ســقف التعويــض
املحــدد ،ويتــم احتســاب ســقف التعويــض لــكل مــو ِدع عــى أســاس توحيــد جميــع ودائعــه املؤمّ نــة لــدى العضــو ،بمــا
يف ذلــك الفوائــد أو العوائــد املســتحقة لــه حتــى تاريــخ نشــر ـقـرار تصفيــة هــذا العضــو يف الجريــدة الرســمية.
يف حــال صــدور ـقـرار التصفيــة يصبــح مبلــغ الضمــان مســتحق األداء ،حيــث تعمــل املؤسســة
عــى تســديده خــال ثالثــن يومــاً مــن تاريــخ تقديــم املــودع ملطالبتــه.
 2.7التصفية:

ُ
ّ
سلطة النقد الفلسطينية
املصفي الوحيد ألي بنك تقرر
تعترب املؤسسة بموجب القرار بقانون رقم ( )7لسنة 2013
تصفي َته.

صـرف وإتمــام عمليــة
جـراءات القانونيــة الالزمــة للحفــاظ عــى حقــوق امل ـ
وتمتلــك املؤسســة صالحيـ َـة اتخــاذ جميــع اإل ـ
التصفية ،وتحل محل املو ِدعني بالقدر الذي ستدفعه من ودائعهم ،ويتوجب عليها توثيق ما تدفعه للمودعني
َ
كدين مرتتب لها يف ذمة املصرف ،ويكون لهذا الدين حق االمتياز عىل سائر حقوق املساهمني والدائنني اآلخرين.
كما للمؤسسة الحق باتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية إلنهاء عمليات البنك ودفع ما عليه من ديون وتحصيل
جـراءات التــي تهــدف إىل املحافظــة عــى موجوداتــه وحقوقــه وجــرد حســاباته ،وبالتــايل
مــا لــه مــن ذمــم ،والقيــام باإل ـ
جـراء آخــر تتطلبــه عمليــة
جـزء منهــا ،والقيــام بــأي عمــل أو إ ـ
صـرف املنقولــة وغــر املنقولــة أو أي ـ
بيــع موجــودات امل ـ
التصفيــة لتتمكــن مــن دفــع التعويضــات للمودعــن وإي ـفـاء الديــون ملســتحقيها.
 2.8إدارة االحتياطي
تعمل املؤسسة عىل تكثيف جهودها الرامية إىل تعزيز احتياطياتها املالية حتى تتمكن من حماية حقوق املودعني
ضـاء يف فلســطني ،لذلــك يتوجــب عليهــا تكويــن احتياطيــات بنســبة قانونيــة محــددة ال تقــل عــن
لــدى الب ـنـوك األع ـ
شـراكات
 %3مــن مج ـمـوع الودائــع الخاضعــة ألحــكام قانونهــا ،كمــا وتتشــكل هــذه االحتياطيــات مــن رســوم اال ـ
ضـاء ومــن عوائــد االســتثمارات وأي عوائــد أُخــرى بعــد طــرح كافــة
الربــع ســنوية التــي يتــم تحصيلهــا مــن الب ـنـوك األع ـ
املصاريــف منهــا.
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إنجازات وأنشطة املؤسسة

رافــق العــام  2020ازمــة تفــي و ـبـاء كوفيــد  19-هــذا األمــر الــذي شــكل تحديــا ك ـبـرا للمؤسســة ،واســتجابة لهــذه
جـراءات منهــا:
االزمــة قامــت املؤسســة بعــدة أنشــطة واتخــذت العديــد إ ـ
اإلجراءات الخاصة البنوك األعضاء
شـراك الثابتة ملرتني خالل العام  2020حيث أصبحت نســبة رســوم
قامت املؤسســة منها تخفيض نســبة رســوم اال ـ
شـراك  0.1%مــن متوســط الودائــع املشــمولة بالضمــان ،مقارنــة مــع مــا كانــت عليــه النســبة يف العــام الســابق
اال ـ
صـريف يف مواجهــة االزمــة وتعز ـيـزا
طـاع امل ـ
بواقــع  0.3%مــن متوســط الودائــع املشــمولة بالضمــان وذلــك لدعــم الق ـ
صـريف يف فلســطني.
طـاع امل ـ
الق ـ
اإلجراءات الخاصة بعمل املؤسسة
اتخــذت املؤسســة كافــة التدابــر الالزمــة للحفــاظ عــى ســامة موظفيهــا مــن العــدوى ولذلــك تــم االعتمــاد عــى
خاصيــة العمــل عــن بعــد ،باإلضافــة إىل أنهــا شــكلت فريــق إلعــداد خطــة الســتمرارية العمــل يف ظــل أزمــة كورونــا،
وأعــدت الخطــة بمــا يت ـمـاىش مــع التعليمــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني ووزارة الصحــة الفلســطينية.
املشاركة املجتمعية
ضمــن املشــاركة املجتمعيــة للمؤسســة فقــد ســاهم موظفــي املؤسســة بالتــرع لصالــح صنــدوق “ وقفــة عــز” ،هــذا
طـاع الخــاص املتضــرر مــن ازمــة فــروس كورونــا.
الصنــدوق الــذي يهــدف اىل دعــم الق ـ
املؤتمرات واالجتماعات الدولية
شاركت املؤسسة بمؤتمرات وفعاليات عدة وذلك عرب تقنية الزووم ،منها املؤتمر السنوي 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
حـول تحديــدات
طـاع املؤسســة عــى تجــارب املؤسســات األخــرى ـ
بخصــوص أنظمــة ضمــان الودائــع .إضافــة اىل إ ـ
العمــل خــال جائحــة كوفيــد.-19
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  ،2020بحيــث شــملت جميــع وســائل التواصــل االجتماعــي ،واملوقــع االلكــروين ،ومطبوعــات متعــددة تــم
توزيعهــا عــى جميــع أفــرع ومكاتــب الب ـنـوك.
ً
رابعا :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 عملنــا نحــو االفضــل دائمــا.
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تطمح االدارة التنفيذية اىل تحقيق رسالة املؤسسة الرامية اىل تعزيز استقرار وسالمة الجهاز املصريف الفلسطيني،
وزيادة الثقة عند املواطن الفلسطيني بالجهاز املصريف الفلسطيني ،وتوفري الحماية ألموال املودعني لدى البنوك
االعضاء.
سـراتيجية اىل مزيــد مــن االعتمــاد واالســتثمار يف عنصــر التكنولوجيــا مــن خــال
تــم الرتكيــز يف اعــداد الخطــة اال ـ
تطبيــق انظمــة جديــدة ســتعزز تطويــر طريقــة عملنــا واليــة حصولنــا عــى البيانــات واملعلومــات مــن املصــارف وســلطة
النقــد وســينعكس ذلــك عــى البيانــات والتقاريــر الدوريــة املســتخرجة.
ـتـويل إدارة املؤسســة اهتمامــا ك ـبـرا يف تطويــر العنصــر البشــري ،فهــو اللبنــة االساســية التــي ســيتم االعتمــاد عليــه يف
سـراتيجية يف الخطــة ،حيــث اعتمــدت االدارة خطــة تدريــب وتأهيــل طموحــة لكافــة العاملــن
تحقيــق االهــداف اال ـ
ويف شــتى املجــاالت االداريــة والفنيــة واملاليــة والتكنولوجيــا.
اســتطاعت املؤسســة تحقيق الكثري من اهدافها خالل الســنوات الســابقة ،مما اعطاها الدافع لالســتمرار يف تقديم
ما هو أفضل خالل الســنوات القادمة بجهود كافة العاملني باملؤسســة وبمســاندة مجلس ادارتها املوقر.

شـرات لقيــاس مــدى انجــاز اهدافهــا ،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 وا 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  2022وبالتعــاون
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.
املؤشرات الرئيسية متوسطة األجل:
جدول ( :)8املؤشرات الرئيسية متوسطة األجل
البند
اجمايل الودائع الخاضعة ألحكام قانون
املؤسسة (مليون دوالر)

قيمة التعويض الفوري (مليون دوالر)
احتياطيات املؤسسة (مليون دوالر)

احتياطيات املؤسسة اىل إجمايل الودائع
الخاضعة ألحكام قانونها ()%

احتياطيات املؤسسة
التعويض الفوري ()%

اىل

قيمة

احتياطيات املؤسسة اىل االحتياطي
املستهدف ()%
قيمة التعويض الفوري اىل اجمايل
الودائع الخاضعة ألحكام القانون
()%
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2019

فعيل

متوقع

2023

2024

2020

2021

2022

20,301.4

12,725.7

14,482.7

15,758.6

17,147.0

18,657.6

4,870.8

5,459.1

5,840.6

6,241.1

6,661.5

7,102.9

187.91

212.02

232.31

254.52

278.84

305.45

1.477%

1.464%

1.474%

1.484%

1.495%

1.505%

3.9%

3.9%

4.0%

4.1%

4.2%

4.3%

49.2%

48.8%

49.1%

49.5%

49.8%

50.2%

38.3%

37.7%

37.1%

36.4%

35.7%

35.0%

الفصل الرابع:

القوائم املالية
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