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د.ه�شام عورتاين

تعود بدايات اجلهاز امل�رصيف الفل�ضطيني لب�ضع 
�ضنوات قبل اإقامة ال�ضلطة الوطنية يف عام 1994، 
فل�ضطني  يف  امل�رصيف  العمل  يزاول  كان  حيث 
فرع  والثاين  فل�ضطيني  )اأحدهما  عربيان  بنكان 
فروع  من  لعدد  طبًعا  بالإ�ضافة  اأردين(،  لبنك 
الفعلية  النطالقة  اأن  اإل  الإ�رصائيلية.  البنوك 
توقيع  بعد  حدثت  فل�ضطني  يف  امل�رصيف  للعمل 
اتفاقية اأو�ضلو واإقامة ال�ضلطة الوطنية يف مطلع 
تنظيم  مت  فقد  معروف،  هو  وكما   .1994 عام 
الفل�ضطينية  ال�ضلطة  بني  القت�ضادية  العالقات 
الوليدة واحلكومة الإ�رصائيلية من خالل اتفاقية 
ف�ضاًل  ت�ضمنت  والتي  القت�ضادية،  باري�س 
الطرفني.  بني  امل�رصفية  العالقات  عن  ا  خا�ضً
وقد كان من اأبرز بنود هذا اجلزء من التفاقية 
فروع  وفتح  حملية،  بنوك  باإقامة  ال�ضماح  هو 
لبنوك اأجنبية، بالتن�ضيق مع ال�ضلطات الإ�رصائيلية 
باإقامة  التفاقية  تلك  �ضمحت  كما  املخت�ضة. 
الفعلية  الناحية  من  تقوم  فل�ضطينية  نقدية  �ضلطة 
اإ�ضدار  با�ضتثناء  املركزي،  البنك  مهام  بجميع 

عملة حملية.
كبري  قدر  الوطنية  ال�ضلطة  اإقامة  رافق  لقد 
من  خا�ضة  املنطقة،  م�ضتقبل  يف  التفاوؤل  من 
النواحي القت�ضادية. وقد انعك�س ذلك التفاوؤل 

تو�ضع  حدوث  اأهمها  من  كان  عديدة  باأ�ضكال 
اجلهاز  مكونات  خمتلف  يف  ن�ضبًيا  و�رصيع  كبري 
امل�رصيف. وكما هو متوقع، فقد كانت اخلطوة 
النقد  �ضلطة  تاأ�ضي�س  هي  الجتاه  هذا  يف  الأهم 
 ،1994 اأول  دي�ضمرب/كانون  يف  الفل�ضطينية 
وقد  امل�رصيف،  النظام  �ضئون  باإدارة  وتكليفها 
تلى ذلك حدوث ارتفاع حاد يف عدد امل�ضارف 
بحيث و�ضل يف الوقت احلا�رص اإىل 21 م�رصًفا 

لها 181 فرًعا ومكتًبا يف ال�ضفة والقطاع. 
وفًقا  فل�ضطني  يف  العاملة  امل�ضارف  تتوزع 
الأوىل  رئي�ضية،  جمموعات  ثالث  اإىل  جلن�ضيتها 
ت�ضجيلها  مت  التي  اأي  املحلية،  امل�ضارف  هي 
 10 الفل�ضطينية، وعددها  النقد  �ضلطة  لدى  اأ�ضاًل 
الأردنية  امل�ضارف  هي  والثانية  م�ضارف، 
"امل�ضارف  من  جمموعة  ثم   ،8 وعددها 
تتكون من م�رصفني م�رصيني،  الأخرى" والتي 
باأن  ويقدر   .)HSBC( هو  اأجنبي  وم�رصف 
حوايل %70 من حجم الن�ضاط امل�رصيف ت�ضتاأثر 
به البنوك الأردنية، يف حني تبلغ ح�ضة البنوك 
يذهب   )2%( تبقى  وما   ،28% حوايل  املحلية 

.HSBC للبنوك امل�رصية وبنك
يف  الزيادة  رافق  فقد  متوقع،  هو  وكما 
الودائع  حجم  يف  كبري  منو  امل�ضارف  عدد 
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االنطالقة 
الفعلية للعمل 
امل�رصيف يف 
فل�شطني حدثت 
بعد توقيع 
اتفاقية اأو�شلو 
واإقامة ال�شلطة 
الوطنية يف 
مطلع عام 
.1994

اإجمايل الأ�ضول  والت�ضهيالت، فقد ارتفع حجم 
من حوايل 950 مليون دولر يف �ضنة 1995 اإىل 
كذلك   .2008 عام  نهاية  يف  دولر  مليار   7.4
اأن  اإىل  ب�ضكل مطرد  العمالء  فقد ارتفعت ودائع 
 ،2008 عام  نهاية  يف  دولر  مليار   5.8 بلغت 
للقطاع  ودائع  عن  عبارة  منها   87% باأن  علًما 
)%13( هي ودائع حكومية  والباقي  اخلا�س، 
اأو لل�ضلطات املحلية. اأما فيما يتعلق بالت�ضهيالت 
حدثت  التي  الزيادة  تواكب  مل  فاإنها  الئتمانية 
يف الودائع، حيث اأنها بلغت خالل نف�س الفرتة 
طيلة  ن�ضبتها  ظلت  وقد  دولر،  مليار   1.75
 30%-25 بني  ما  ترتاوح  ال�ضابقة  ال�ضنوات 
يف  الن�ضب  اأقل  من  وهي  الودائع،  اإجمايل  من 
العامل. وتتوزع باقي الودائع على �ضكل اأر�ضدة 
لدى  نقدية  واأر�ضدة   )56%( نقدية يف اخلارج 
عبارة  منها  جزء   ،)14% )حوايل  النقد  �ضلطة 
عن احتياطي نقدي اإلزامي تفر�ضه �ضلطة النقد، 
وحتتفظ امل�ضارف باجلزء الباقي من اأر�ضدتها 
احتياجات  لتلبية  �ضناديقها  يف  نقد  �ضكل  على 

عمالئها. 
الكبري يف حجم  التو�ضع  متطلبات  مع  وان�ضجاًما 
ملمو�ضة  تطورات  حدثت  فقد  امل�رصيف  اجلهاز 
حتكم  التي  والتنظيمية  الت�رصيعية  الأطر  يف 

النقد  �ضلطة  قانون  �ضدر  فقد  القطاع.  هذا 
 ،2002 عام  امل�ضارف  وقانون   ،1997 عام 
ونظام   ،2007 يف  الأموال  غ�ضل  وقانون 
 .2008 لعام  ال�رصافة  مهنة  ومراقبة  ترخي�س 
ال�ضلطة  يف  املخت�ضة  اجلهات  باأن  ويالحظ 
ا�ضتعانت بخربات دولية مميزة لدى  الوطنية قد 
وا�ضتفادت  والأنظمة،  القوانني  هذه  اإعداد 
كثرًيا من التجارب العملية التي مرت بها الدول 
مع  ولكن  املا�ضية.  ال�ضنوات  خالل  املجاورة 
للنظام امل�رصيف يف  الفعلي  الأداء  ذلك فقد ظل 
فل�ضطني خا�ضًعا لعدد من املوؤثرات ال�ضلبية التي 
لعل  الأخرى،  الأقطار  يف  مثيل  لها  يوجد  ل 

اأهمها هو ما يلي:
تفر�س  الإ�رصائيلي  الحتالل  قوات  تزال  ل 
�ضيطرتها الكاملة على جميع املعابر احلدودية 
للمناطق الفل�ضطينية وتتحكم ب�ضكل كامل بحركة 

الأ�ضخا�س وال�ضلع.
هنالك قدر كبري من انعدام ال�ضتقرار الأمني، 
املتكررة  بالعتداءات  الأوىل  بالدرجة  يتمثل 
على املواطنني واملمتلكات بحجج اأمنية واهية. 
بل مل تتورع قوات الحتالل عن اقتحام البنوك 
ا لدواعي  وم�ضادرة الأموال وال�ضجالت، اأي�ضً

"اأمنية".

قبل اأو�شلو 1994:
كان يزاول العمل امل�رصيف يف فل�شطني بنكان 
عربيان، اأحدهما فل�شطيني والثاين فرع لبنك 
البنوك  فروع  من  لعدد  باالإ�شافة  اأردين، 

االإ�رصائيلية. 

بعد اأو�شلو 1994:
بحيث  امل�شارف  عدد  ارتفاع حاد يف  حدوث 
21 م�رصًفا لها  اإىل  و�شل يف الوقت احلا�رص 

181 فرًعا ومكتًبا يف ال�شفة والقطاع.
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املرتبطة  الأمنية  للم�ضكالت  وبالإ�ضافة 
الفل�ضطينية  املناطق  عانت  فقد  باإ�رصائيل 
ل�ضنوات عديدة من الفو�ضى الأمنية الناجمة عن 
ممار�ضات املجموعات امل�ضلحة حتت �ضعارات 
انعكا�ضات  ترك  قد  ذلك  اأن  �ضك  ول  خمتلفة. 
يف  امل�رصيف  العمل  اأجواء  على  الأثر  بعيدة 

فل�ضطني.
لالأو�ضاع  بالن�ضبة  كبري  غمو�س  هنالك  كذلك 
على  ا  اأي�ضً انعك�س  مما  املنطقة  يف  ال�ضيا�ضية 
املخاطر  من  وزاد  ال�ضتثماري  املناخ 
القطاع  ومن�ضاآت  البنوك  لها  تتعر�س  التي 

اخلا�س.
تطور  فاإن  اأعاله،  ذكر  ما  لكل  وبالإ�ضافة 
كثرًيا  تاأثر  قد  فل�ضطني  يف  امل�رصيف  اجلهاز 
باحلقيقة الواقعية من اأن اجلزء الأكرب من هذه 
البنوك هو خا�ضع لإدارات مقيمة يف اخلارج، 
مما يوؤثر كثرًيا على تقييمها للمخاطر الناجمة 
ذلك  وينعك�س  اأعاله.  املذكورة  العوامل  عن 
كثرية،  عملية  موؤ�رصات  على  وا�ضح  ب�ضكل 
على  املطلوبة  التاأمينات  هيكل  على  خا�ضة 
اخلدمات  تكلفة  وعلى  الئتمانية،  الت�ضهيالت 

امل�رصفية ب�ضكل عام.
منذ  واعية  الفل�ضطينية  النقد  �ضلطة  كانت  لقد 
منها  يعاين  التي  ال�ضتثنائية  بالظروف  تاأ�ضي�ضها 
القت�ضاد الفل�ضطيني ب�ضكل عام والنظام امل�رصيف 
ب�ضكل خا�س. وقد �ضعت �ضلطة النقد منذ تاأ�ضي�ضها، 
ملواكبة  املا�ضية،  الثالثة  الأعوام  خالل  خا�ضة 
التطورات امل�رصفية العاملية واأف�ضل املمار�ضات 
ذلك  جتلى  وقد  امل�رصفية.  الرقابة  يف  الدولية 
خا�ضة  مدونة  اإعداد  اآخرها  كان  عديدة  باأ�ضكال 
عام  اأواخر  يف  �ضدرت  امل�ضارف،  بحوكمة 
هذه  ت�ضاعد  اأن  يف  النقد  �ضلطة  وتاأمل   ،2008
املدونة على حت�ضني وتطوير اأداء امل�ضارف، من 

خالل حتقيق الأهداف التالية:
احلوكمة  مبو�ضوع  امل�ضارف  وعي  تعزيز 
اأهمية تطبيقها من  اإجماع على  الر�ضيدة، وخلق 

اأجل حتقيق الفوائد املرجوة منه.
و�ضع اإطار تنظيمي حلوكمة امل�ضارف ا�ضتكماًل 
ذات  القوانني  يف  الواردة  القانونية  للمتطلبات 

ال�ضلة.
حتقيق  كيفية  حول  للم�ضارف  اإر�ضادات  توفري 
الدولية  واملمار�ضات  باملعايري  اأف�ضل  التزام 

الف�ضلى لإدارة امل�ضارف.
اأ�ضا�ضي  مرتكز  هو  احلوكمة  مببادئ  اللتزام  اإن 
ولهذا  احلديثة،  امل�رصفية  املوؤ�ض�ضات  جلميع 
الفل�ضطينية  احلالة  يف  اإ�ضافية  اأهمية  اللتزام 
التي  ال�ضتثنائية  بالأو�ضاع  ترتبط  لأ�ضباب 
عديدة،  �ضنوات  منذ  الفل�ضطينية  املناطق  ت�ضود 
ذلك  لكل  �ضت�ضتمر.  متى  اإىل  اأحد  يعرف  ل  والتي 

الو�ضائل  اأحد  هو  احلوكمة  مببادئ  اللتزام  فاإن 
الرئي�ضية حلماية املودعني والنظام امل�رصيف من 
فل�ضطني.  يف  ال�ضائدة  العتيادية  غري  املخاطر 
اأن اجلهاز  التاأكيد هنا على  ولعله من ال�رصوري 
امل�رصيف يف فل�ضطني قد حقق فعاًل اجنازات ملفتة 
للنظر من حيث �ضموده بل ومنوه ال�رصيع حتى يف 
فل�ضطني،  يف  ال�ضائدة  ال�ضتثنائية  الظروف  ظل 
وبالرغم من الأزمة التي تع�ضف بالأ�ضواق املالية 
الغالبية  اأن  للنظر  امللفت  من  انه  بل  العامل.  يف 
اأرباح  حتقيق  من  متكنت  قد  البنوك  من  ال�ضاحقة 
وذلك  فل�ضطني،  يف  تعامالتها  على  ن�ضبًيا  مرتفعة 
يواجهها  التي  الكثرية  ال�ضعوبات  من  بالرغم 

القطاع اخلا�س.
يف  امل�رصيف  النظام  حققها  التي  املنجزات  اإن 
فل�ضطني متثل ق�ضة جناح ملفتة للنظر، ولكن يجب 
التنبيه كذلك اإىل اأن اأحد الأهداف الأ�ضا�ضية لل�ضيا�ضة 
البنوك  دور  تعميق  هو  فل�ضطني  يف  القت�ضادية 
حيث  من  خا�ضة  الفل�ضطيني،  القت�ضاد  خدمة  يف 
زيادة حجم الت�ضهيالت الئتمانية املقدمة للمن�ضاآت 
امل�رصفية.  اخلدمات  تكلفة  وتقليل  القت�ضادية، 
النظم  كفاءة  ورفع  احلوكمة  حتديث  اأن  �ضك  ول 
اأحد  هو  الفل�ضطينية،  البنوك  يف  ال�ضائدة  الإدارية 

الأدوات الأ�ضا�ضية الالزمة لتحقيق هذا الهدف.

املدونة 
اخلا�شة 
بحوكمة 

امل�شارف، 
التي �شدرت 

يف اأواخر 
عام 2008، 
هي اأحد اأهم 
االأدوات التي 

تاأمل �شلطة 
النقد من 

خالل تطبيقها 
اإىل حت�شني 

وتطوير اأداء 
امل�شارف 

الفل�شطينية.

الزيادة  االئتمانية  الت�شهيالت  مل تواكب 
ظلت  حيث  الودائع،  يف  حدثت  التي 
ترتاوح  ال�شابقة  ال�شنوات  طيلة  ن�شبتها 
ما بني %25 و%30 من اإجمايل الودائع.. 

وهي من اأقل الن�شب يف العامل.

حوايل  من  االأ�شول  اإجمايل  حجم  ارتفع 
950 مليون دوالر يف �شنة 1995 اإىل 7.4 

مليار دوالر يف نهاية عام 2008.. 
حجم الودائع يف نهاية عام 2008 بلغ 5.8 
للقطاع  ودائع  منها   87% دوالر..  مليار 
اأو  حكومية  ودائع  هي  و13%  اخلا�ص، 

لل�شلطات املحلية.

فل�صطني
قضايا اإلصالح
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