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:الممخص
 وقد وصمت ذروتيا في قطاع غزة بسبب،يعاني االقتصاد الفمسطيني من تحديات وتشوىات مستمرة
الحصار المستمر والمتواصل منذ أكثر من ثالث سنوات وقد ازدادت المعاناة بسبب الحرب الشرسة التي
.م2229  يناير18 حتى2228  ديسمبر27 شنتيا إسرائيل عمى قطاع غزة في الفترة من
في ظل ىذه الظروف الصعبة التي يعيشيا قطاع غزة يزداد التطمع لمدور اليام الذي يجب أن يعمبو
 وقد تم من خالل ىذا البحث دراسة واقع.القطاع المصرفي لتخفيف آثار الحصار والحرب عن غزة
 مع التركيز،القطاع المصرفي الفمسطيني والتعرف عمى أىم التحديات والمعوقات التي تواجو ىذا القطاع
عمى دور البنك الوطني اإلسالمي وجيوده لمعمل عمى مواجية آثار الحصار المصرفي عن الشعب
.الفمسطيني
وقد تبين أن البنوك العاممة في قطاع غزة صعوبات كبيرة تحول دون تمكنيا من أداء عمميا بالشكل
. وىذا يتطمب منيا بذل مجيود كبير لمواجية ىذه التحديات والتغمب عمييا،المطموب

Abstract:
For more than three years the Palestinian economy suffers from many
challenges as a result of the continuous siege which deteriorated more after the
brutal war that Israel had launched on Gaza Strip from Dec,27,2008 to
Jan,21,2009.
Under these difficult circumstances in Gaza Strip people are looking forward at
the role that commercial banks play to reduce that effect of siege and war
effects on Gaza.
This paper discusses the role of the Palestinian backings sector, and identify the
most important challenges and obstacles that face in Gaza strip,Taking into
consideration the role that Islamic National Banks(INB) plays to reduce the
effect of these challenges.
It was found that banks in the Gaza Strip are facing hard difficulties that
prevent performance of their works, and this requires them to make a major
effort to meet these challenges and overcome them.
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مقدمة:
يشيد قطاع غزة حصا اًر متواصالً ومشدداً منذ حوالي أربع سنوات ،وقد شيد اقتصاد قطاع غزة تدىو اًر
وتشوىاً بسبب ىذا الحصار،وازداد الوضع تردياً بعد الحرب اإلسرائيمية البشعة عمى غزة والتي بدأت في
 27ديسمبر/كانون األول  2228واستمرت  22يوماً ونتج عنيا أكثر  1422شييد ،و 5322جريح
وآالف المشردين  ،باإلضافة إلى تدمير  22آلف وحدة سكنية ،وخراب واسع في البنى التحتية و
المنشآت ال صناعية وغيرىا قدرت بأكثر من ممياري دوالر أمريكي ،شكمت ضربة قاصمة لبقايا االقتصاد
اليش في غزة الذي دمرتو سنوات الحصار اإلسرائيمي عمييا.
والبنوك العاممة في قطاع غزة تعاني من متاعب جمة ،نتيجة تشديد الحصار المفروض عمى القطاع من
جانب ،ومن جانب آخر بسبب االنقسام الفمسطيني الداخمي ،والذي يتسبب لتمك المصارف بالكثير من
الخسائر واإلرباك في عمميا.
وت واجو تمك البنوك انتقادات من عدة جيات ،تتيميا بعدم القيام بواجبيا تجاه التصدي لمحصار
المفروض عمى قطاع غزة ،وعدم الوفاء بالتزاماتيا تجاه المواطنين ورجال األعمال والمستثمرين،
باإلضافة إلى اقتصار دورىا عمى اإلقراض الشخصي ،والبعد عن المشاريع االستثمارية والتنموية.
لقد تأثرت بنوك قطاع غزة بشكل مباشر من الحصار اإلسرائيمي ،نتيجة عدم دخول الدوالر األمريكي
والدينار األردني ،إضافة إلى عدم دخول األجيزة االلكترونية التي تساعد في تطوير العمل البنكي في
غزة.
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مشكمة البحث:
يعاني قطاع غزة من حصار خانق منذ أربع سنوات تقريباً  ،وخالل الحصار فقد تعمدت إسرائيل الحد
من تحويل السيولة النقدية إلى البنوك العاممة في قطاع غزة مما أدى إلى خمق مشكمة تمثمت في وجود
فجوة بين أسعار الصرف في البنوك وأسعار الصرف في السوق السوداء ولدى الصرافين  ،كما أحجمت
جميع البنوك عن تقديم أي تمويل أو تسييالت مصرفية لمعمالء لفترة طويمة خالل الحصار ثم بدأ بعض
ىذه البنوك بتفعيل برامج التسييالت لدييا مؤخ اًر  ،وىناك انطباع لدى المواطن أن ىذه البنوك يمكن أن
يكون ليا دور أكبر في تخفيف الحصار خاصة فيما يتعمق بتوفير السيولة النقدية وتقديم التمويل لألفراد
والقطاعات االقتصادية.
ويمكن تمخيص مشكمة البحث في السؤال التالي :
ما هو دور المصارف العاممة في قطاع غزة في تخفيف آثار الحرب والحصار عمى غزة ؟
أهداف البحث
يهدف البحث إلى ما يمي:
 .1ال تعرف عمى أداء القطاع المصرفي في ظل الحصار المفروض عمى قطاع غزة منذ العام
2227م.
 .2دراسة أبعاد التحديات والمعوقات التي يواجييا القطاع المصرفي الفمسطيني في ظل
الحصار،واقتراح السبل الالزمة لمنيوض بأدائو لمواجية الحصار.
 .3التعرف عمى دور وجيود البنك الوطني اإلسالمي لمواجية الحصار وآثار الحرب عمى غزة.
منهجية البحث
استخدم الباحث المنيج التحميمي الوصفي استناداً إلى طبيعة الموضوع ،وذلك من خالل التعرف عمى
جوانب وأبعاد المشكمة واجراء الدراسات الالزمة باالستعانة بما كتب حول الظاىرة وبالرجوع لمتقارير
واألنظمة والموائح المتعمقة بيا.
 .1نظرة عمى القطاع المصرفي الفمسطيني
1.1

لمحة عن االقتصاد الفمسطيني :

منذ بداية انتفاضة األقصى في  28سبتمبر عام 2222م فقد شيد االقتصاد الفمسطيني تدىو اًر خطي اًر
بسبب الممارسات واإلجراءات اإلسرائيمية المتمثمة في إحكام إغالق المعابر وتعمد تبعية االقتصاد
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الفمسطيني إلسرائيل ،وازداد الوضع تشوىاً ودما اًر منذ عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي ،فشددت
إسرائيل من قيودىا عمى قطاع غزة وأحكمت الحصار واإلغالق والعزلة عميو وزادت من القيود عمى
إدخال السمع بما في ذلك السيولة النقدية ،وقد ازداد الوضع سوءاً بعد الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة
 2229بسبب الخسائر المادية والبشرية وعدم السماح بإدخال المواد إلعادة إعمار ما دمره االحتالل
خالل الحرب.
ولقد كان لذلك أث اًر واضحاً عمى معدالت الفقر والبطالة التي وصمت إلى مستويات قياسية وسيئة جداً
حيث أصبح حوالي نصف الفمسطينيين يعيشون تحت خط الفقر(  % 4557في الضفة الغربية و 7954
في قطاع غزة )Crisis Action (2008
كما انخفض الناتج المحمي  % 251في الربع األول  2228مقارنة بالربع الرابع ،2227وتأثر مستوى
الدخل الفردي إلى جانب تأثره باألداء االقتصادي بتطورات األسعار وسوق العمل خاصة قطاع غزة ،
فالعزلة التي يعاني منيا لقطاع وعدم حرية الحركة والعبور  ،ونقص السمع دفعت بمعدالت التضخم في
القطاع إلى مستويات قياسية وصمت لنحو  %14مقابل  %958في الضفة الغربية  ،كما تسببت ىذه
التطورات بارتفاع معدالت البطالة إلى ما يزيد عن  %42في قطاع غزة و  %19في الضفة الغربية ،
والتي بدورىا تمخضت عن تراجع في معدالت األجور اليومية  ،وتزايد معدالت الفقر تحديداً في قطاع
غزة  ،وانعكاسات ذلك عمى القدرة الشرائية لممواطنين إذا ما أخذت أسعار الدوالر األمريكي مقابل الشيكل
اإلسرائيمي بعين االعتبار (سمطة النقد الفمسطينية.)2229،
1.2

النظام المالي الفمسطيني :

النظاام الماالي الفمسااطيني ىاو جاازء مان النظااام االقتصاادي الفمساطيني وىااو نظاام يخضااع لماوائح التنظيميااة
ويتك ااون م اان القط اااع المص اارفي وش ااركات تموي اال ال اارىن العق اااري وش ااركات ت ااأمين ،ومؤسس ااات اإلقا اراض
المتخصص ا ااة ،وش ا ااركات تموي ا اال أخ ا اارى ومؤسس ا ااات صا ا ارافة ،وس ا ااوق ل ا ااألوراق المالي ا ااة .

(Khaled

).at.el.,2006
1.3

القطاع المصرفي الفمسطيني :

يحتل القطاع المصرفي الفمسطيني وعمى وجو التحديد الجياز المصرفي مركز الصدارة في القطاع
المالي ويشكل محور نشاطو ،وىو يتكون من  22مصرفاً نصفيا بنوك فمسطينية والنصف اآلخر ىي
بنوك وافدة كميا عربية ماعدا بنك واحد أجنبي ىو  HSBCلمشرق األوسط.
وحتى العام  1993لم يكن يعمل في قطاع غزة والضفة الغريبة أي من البنوك العربية سوى بنك فمسطين
الذي تأسس عام  1962م .وبنك القاىرة عمان الذي افتتح أول فرع لو في فمسطين عام 1986م(سمطة
النقد الفمسطينية.)2229،
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1.4

مؤشرات أداء المصارف في فمسطين
جدول رقم  : 1بعض بيانات الميزانية الموحدة لممصارف العاممة في فمسطين
من العام ()2009 -2005
(مميون دوالر)

البيان
ودائع الجميور
التسييالت االئتمانية
أرصدة لدى المصارف في الخارج
حقوق الممكية
رأس المال المدفوع

2005
4195.
5
1787.
5
2338.
8
552.2

2006
4215.9

597.0

2007
4215.
9
1705.
2
3150.
1
702.0

2008
5846.
9
1828.
2
3277.
7
853.0

967.77

316.3

481.6

530.4

633.3

730.34

1843.4
2370.6

2009
5729.16
2164.36
2826.05

7640. 7003.
5769.0 5604.
إجمالي الموجودات
4
9
0
المصدر :التقرير السنوي لسمطة النقد الفمسطينية  2008والميزانية المجمعة لممصارف –

7879.49

سمطة النقد الفمسطينية من الموقع اإللكتروني www.pma.ps
بمغت إجمالي موجودات المصارف العاممة في فمسطين في نياية العام  2229حوالي ثماني مميار دوالر
أمريكي ،شكمت ودائع الجميور حوالي  %73منيا  ،وفيما يتعمق بنسبة التسييالت إلى ودائع الجميور
فقد بمغت  %3757وقد ارتفعت بنسبة  % 1853مقارنة بالعام 2228م  ،كما حقق رأس المال المدفوع
زيادة  % 1553كنتيجة لتعميمات سمطة النقد الفمسطينية لمبنوك بزيادة رأس المال المدفوع لكل مصرف
ليصل إلى  52مميون دوالر مع نياية العام .2229
كما نالحظ انخفاض في التوظيفات الخارجية ( أرصدة لدى المصارف في الخارج ) ،وىو أيضاً نتيجة
لتعميمات سمطة النقد لمبنوك بتخفيض نسبة التوظيف في الخارج بحيث ال تتجاوز  %55من حجم
الودائع لدييا.

جدول رقم  : 2أهم مؤشرات األداء لممصارف العاممة في فمسطين
من العام ()2008 -2005
(نسب مئوية)
المؤشر
األرباح الجارية /الموجودات

2005
1.9
6

2006
0.9

2007
1.0

2008
1.2

التسييالت االئتمانية المباشرة /إجمالي الودائع

38.8

39.4

29.8

29.1

التسييالت االئتمانية المباشرة /الودائع غير 42.8

43.7

33.3

33.1

المصرفية
التوظيفات الخارجية(األرصدة) /إجمالي الودائع
التوظيفات

الخارجية(األرصدة)/الودائع

50.6

50.7

55.0

52.1

غير 55.7

56.2

61.6

56.1

المصرفية
الودائع غير المصرفية  /إجمالي الموجودات
االئتمانية

التسييالت

المباشرة/

74.9

73.1

73.1

76.6

إجمالي 31.9

32.0

24.3

24.0

الموجودات
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حققت المصارف العاممة في فمسطين نمواً في أرباحيا الجارية بالنسبة إلى موجوداتيا بزيادة بنسبة%22
خالل العام  2228مقارنة بالعام  ،2227كما نالحظ انخفاض في نسبة التسييالت المباشرة إلى إجمالي
الودائع في نياية العام  2228مقارنة بالعام .2227

جدول رقم  : 3ودائع الجمهور حسب التوزيع الجغرافي لممصارف العاممة في فمسطين
من العام ()2009 -2005
(مميون دوالر)
اإلجمالي
الضفة الغربية
قطاع غزة

2005
3087.9

2006
3299.3

2007
4237.6

2008
4955.7

2009
5369.40

1107.6

916.6

880.1

891.2

925.89

المصدر :التقرير السنوي لسمطة النقد الفمسطينية  2008والموقع اإللكتروني لسمطة النقد
الفمسطينية www.pma.ps

نالحظ ارتفاع مستمر في ودائع العمالء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة  ،ونالحظ أن نسبة
الزيادة السنوية في ودائع الجميور أكبر نسبياً منو في قطاع غزة لألعوام من  2227حتى  2229وىذا
قد يكون بسبب توجو المودعين وتجار قطاع غزة لتجارة األنفاق والتعامل بعيداً عن البنوك ،ومن جانب
آخر فيناك فيو بسبب أزمة السيولة عمى العمالت في بنوك غزة  ،ففي كثير من المرات ال يستطيع
المودع أن يسحب المبالغ التي أودعيا لدى البنوك العاممة في قطاع غزة بنفس العممة التي أودع بيا
وىذا يكمفيا خسارة في سعر الصرف ،مما دفع الكثيرين الدخار أمواليم في بيوتيم .
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جدول رقم  : 4التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب التوزيع الجغرافي لممصارف العاممة في
فمسطين
من العام ()2009 -2005
(مميون دوالر)
اإلجمالي
الضفة الغربية
قطاع غزة

2005
1190.3

2006
1330.1

2007
1390.6

2008
1625.5

2009
2009.64

597.2

513.3

314.6

202.7

154.73

المصدر :التقرير السنوي لسمطة النقد الفمسطينية  2008والموقع اإللكتروني لسمطة النقد
الفمسطينية www.pma.ps
نالحظ ارتفاع واضح وكبير في التسييالت االئتمانية المباشرة المقدمة من البنوك العاممة في الضفة
الغربية يقابمو انخفاض كبير جدًا من البنوك العاممة في قطاع غزة لألعوام الثالثة األخيرة ،وتبرر البنوك
العاممة في قطاع غزة ذلك بالمخاطر الناتجة عن تقديم تسييالت في ظل الحصار والوضع الراىن في
غزة.
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1.5

المعوقات التي تواجه الجهاز المصرفي الفمسطيني في ظل الحصار

 1.5.1االنقسام الفمسطيني:
بسب االنقسام الفمسطيني فقد رفضت جميع المصارف العاممة في قطاع غزة التعامل مع الحكومة في
غزة ،وىذا يعني التضحية بأرباح جيدة كان من الممكن أن تحققيا تمك البنوك حيث أن الحكومة تدفع
رواتب لعشرات آالف الموظفين لدييا ولدييا تعامالت مالية كبيرة من شركات المقاوالت والمؤسسات
العاممة في قطاع غزة ولدييا إيداعات يومية يمكن أن توفر سيولة جيدة لمبنوك.
 1.5.2نقص السيولة النقدية:
منذ اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً في النصف الثاني من العام ،2227فقد عمدت إسرائيل إلى منع
الحركة الحرة لنقل السيولة بين البنوك العاممة في غزة وفروعيا أو إداراتيا العاممة في الضفة الغربية أو
فروع البنوك اإلسرائيمية ،واستمر ىذا المنع بصورة متفاوتة خالل عامل  2228و ،2229ومن خالل
تذبذب واضح بالق اررات التي شممت الشيكل اإلسرائيمي والدوالر األمريكي والدينار األردني وىي العمالت
الثالث المتداولة في قطاع غزة ،واتبعت السمطات اإلسرائيمية سياسات متفرقة بالنسبة ليذه العمالت حيث
منعت الشيكل أحيانا وسمحت في حاالت نادرة بإدخال كميات ضئيمة من الدوالر األمريكي والدينار
األردني أحياناً أخرى ( .شراكة)2229 ،
ومشكمة السيولة تضع البنوك في حرج كبير وتؤثر عمى ثقة عمالئيا بيا.
 1.5.3إغالق المعابر:
عمدت إسرائيل إلى إحكام إغالق المعابر التجارية والسماح بإدخال بعض المواد األساسية فقط مما أثر
سمباً عمى الحياة االقتصادية وأدى لشمل الكثير من المنشآت اإلنتاجية والصناعية وىذا بدوره أثر عمى
تعامل ىذه الشركات مع المصارف العاممة في قطاع غزة.
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كما حال إغالق المعابر دون تمكن المصارف من إدخال بعض األجيزة أو المعدات التي تحتاجيا
لتطوير أنظمتيا.
كما أدى إغالق معابر األفراد لفترات طويمة إلى عدم تمكن البنوك من إرسال موظفييا لمتدريب في
الخارج أو استقبال مدربين خارج القطاع لالرتقاء بميارات الموظفين وتدريبيم.
إضافة لذلك فإن انتشار تجارة األنفاق أثرت عمى النشاط االقتصادي الرسمي وعمى عمل البنوك
وساىمت في مشكمة نقص السيولة.
 1.5.4آثار الحرب عمى غزة:
أدى تدمير عدد كبير من المنشآت والمشاريع االقتصادية بسبب الحرب عمى غزة أواخر العام 2229
إلى انخفاض أو توقف تعامل تمك المشاريع والمنشآت مع البنوك  ،كما أن الدمار الذي لحق ببعض ىذه
المنشآت أدى لعدم مقدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا تجاه البنوك.
 1.5.5سوء األوضاع االقتصادية :
تردي األوضاع االقتصادية يؤدي ألحجام البنوك عن استثمار أموال المودعين الرتفاع المخاطر
وانخفاض الفرص االستثمارية الناجحة بإنشاء مشاريع تمكن البنك من ضمان استرداد أموالو.
 1.5.6تخوف المواطنين إيداع أموالهم لدى البنوك:
سوء األوضاع االقتصادية ومشكمة السيولة أدى إلى تخوف الكثير من المواطنين من التعامل مع البنوك
وقام بعضيم بسحب ودائعو لدى البنك وادخارىا في منزلو.
 .2مجهودات البنك الوطني اإلسالمي لتخفيف آثار الحصار عن غزة
2.1

نبذة عن البنك الوطني اإلسالمي
البنك الوطني اإلسالمي ىو شركة فمسطينية تأسست بموجب قانون الشركات الفمسطيني لسنة

1929م وتعديالتو كشركة (عامة محدودة األسيم ) وسجمت تحت رقم  ،563221581ورخص ليا
بالعمل بموجب قرار مجمس الوزراء الفمسطيني الصادر في جمستو رقم ()88المنعقدة بتاريخ
2228/11/25م لمعمل في مجال العمل المصرفي.
ففي ظل الحصار الخانق المفروض عمى قطاع غزة في شتى المجاالت والتي من بينيا القطاع
المصرفي  ،وفي ظل مقاطعة جميع البنوك العاممة في قطاع غزة لمحكومة ومؤسساتيا وموظفييا ،فقد
وجد مجموعة من رجال األعمال واألكاديميين فرصة استثمارية جيدة يمكن استغالليا بإنشاء بنك يتعامل
مع الجيات التي يتم مقاطعتيا من باقي البنوك العاممة في قطاع غزة.
12

وقد بدأ البنك رحمتو بفتح باب االكتتاب في  15مارس 2229م  ،ومن ثم فقد فتح أبوابو لمجميور
في  21إبريل  2229م  ،ومنذ ذلك الوقت فإن البنك في نمو متزايد ويحقق إنجازات عديدة فقد فاق إقبال
الجميور من تجار ومؤسسات وأفراد وموظفين كل التوقعات  ،مما حدا البنك لإلسراع في افتتاح فرع
ثاني لمبنك وىو فرع محافظة خانيونس قبل أقل من عام عمى إنشائو .
ويتوقع القائمون عمى البنك مزيدا من النجاح والتفوق في العمل المصرفي اإلسالمي وتحقيق غاياتو
بتقديم نموذجاً مصرفياً إسالميا متمي اًز.

عالقة البنك الوطني اإلسالمي بسمطة النقد الفمسطينية :

2.2

يعتبر القائمون عمى البنك الوطني اإلسالمي أن سمطة النقد الفمسطينية ىي الجية الرسمية لإلشراف
عمى البنوك العاممة في قطاع غزة والضفة الغربية  ،وأنيم يسعون لمحصول عمى ترخيص منيا ،
ويعتقدون أنو بالمصالحة وزوال االنقسام سيصبح البنك الوطني اإلسالمي ضمن منظومة سمطة النقد ،
وتعمل إدارة البنك منذ إنشاءه لاللتزام واالسترشاد بقانون المصارف الصادر عن سمطة النقد الفمسطينية
عام  2222م ،وكذلك االسترشاد وااللتزام بمتطمبات وتعميمات وتعاميم سمطة النقد الموجية لمقطاع
المصرفي بما فييا دليل الحوكمة .

2.3

رؤية البنك الوطني اإلسالمي
تقديم نموذج مميز في العمل المصرفي وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء،والمساىمة في

تنمية االقتصاد الوطني وتمبية احتياجات المجتمع الفمسطيني.
2.4

رسالة البنك الوطني اإلسالمي
تقديم كافة الخدمات والبرامج المصرفية بأفضل المواصفات وفق ًا ألحكام الشريعة اإلسالمية

السمحاء  ،وتحقيق معدالت منافسة لمعائد لممستثمرين بأفضل المواصفات وفق أحدث التقنيات العالمية
والطواقم البشرية المتميزة .
2.5
أ-

الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الوطني اإلسالمي في الوقت الحالي:
تعبئة الودائع بأنواعيا (ودائع استثمارية ،ودائع توفير  ،ودائع جارية تحت الطمب )
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ب -خطابات الضمان (دخول عطاء  ،حسن تنفيذ  ،صيانة)
ت -التمويل بصيغ التمويل اإلسالمي
ث -وحتى استخدام ىذا التقرير فقد استخدم البنك صيغ التمويل التالية ( المرابحة  ،البيع بالتقسيط ،
المشاركة  ،المضاربة ) ويسعى البنك لتطبيق صيغ أخرى خالل العام 2212م.
ج -المشاريع االستثمارية:
ح -حيث يشارك البنك في أكثر من مشروع استثماري بيدف تحقيق األرباح والمساىمة في التنمية.
خ -بيع وشراء العمالت

2.6

خدمات مصرفية يسعى البنك لتقديمها في المستقبل
يحرص البنك الوطني اإلسالمي عمى تقديم جميع الخدمات المصرفية الحديثة والعادية (حسب

الشريعة اإلسالمية ) والحرص عمى االبتكار والتميز في عرض وتقديم تمك الخدمات بسيولة ويسر
واضافة لمخدمات المصرفية السابقة فإن البنك يخطط إلستخدام الخدمات المصرفية التالية في المستقبل
حيث أن الحصار واالنقسام ىو الذي يؤخر استخدام معظم تمك الخدمات والتي من أىميا:
أ-

االعتمادات المستندية.

ب -تأجير الخزائن .
ت -بطاقات االئتمان .
ث -الحواالت .
خدمات الرسائل القصيرة .sms
ج -الخدمات التي تتم من خالل الموقع اإللكتروني لمبنك.
ح -أجيزة الصراف اآللي .ATM
خ -نقاط البيع.

2.7

تعامل البنك الوطني اإلسالمي مع مشكمة السيولة النقدية:
حظي البنك الوطني اإلسالمي عمى ثقة متعامميو فيما يتعمق بالسيولة النقدية بجميع العمالت

حيث أنو منذ افتتاحو يعمل عمى توفير السيولة لكافة المتعاممين معو بالعممة التي يرغبيا المتعامل ،كما
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أنو يقبل اإليداعات بالعمالت المختمفة .لذا فقد شكمت الودائع الجارية أكثر من  % 82من ىيكل ودائع
الجميور لدى البنك في نياية العام 2229م.
2.8

التمويالت :
لقد كان لمبنك الوطني اإلسالمي دو اًر فاعالً في المساىمة في التنمية االقتصادية فقد انتيج

البنك منذ فتح أبوابو لمجميور سياسة تمويمية توسعية ،وقد حاز عمى ثقة الجميور ونجح في استقطاب
عدد كبير من المتعاممين الجدد ،وقدم البنك برامج متعددة لتمويل األفراد لتمبي احتياجاتيم المتعددة من
تمويل األثاث واألجيزة الكيربائية ،وتمويل الشقق واألراضي والسيارات  ....الخ .
إن تعامل البنك الوطني بصيغة المرابحة لتمويل األفراد وتسميميم مواداً عينية يساىم في دفع
عجمة اإلقتصاد بتنشيط الحركة التجارية في قطاع غزة.
كما حرص البنك عمى تقديم تمويل لمشباب المقبمين عمى الزواج بتمويل المئات منيم بغرف
النوم وتجييزات ما قبل الزواج  ،كما ساىم بشكل ممحوظ في تمويل مواد البناء لتشطيب المسكن وتمويل
الشقق السكنية لألزواج الشابة.
وكذلك فقد قدم البنك تمويالً لمقطاعات اإلنتاجية ،وتنوعت صيغ التمويل بين المرابحة والبيع
اآلجل ( بالتقسيط ) والمضاربة والمشاركة ،واستفاد من برامج تمويل األفراد حتى تاريخ نياية إبريل
2212م أكثر من ( ) 2522متعامالً (.عمماً أن البنك يقدم خدمات التمويل من خالل فرع واحد ،ولم
يمض عمى بدء برامج التمويل لديو إال  11شي ًار فقط) ولدى البنك خطة مستقبمية لطرح برامج التمويل
التالية خالل العام 2212م.
 الوطني لتمويل مواد البناء .
 الوطني لتيسير الزواج .
 الوطني لألقساط الجامعية .
 الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة.
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النتائج والتوصيات
 .1تواجو المصارف العاممة في قطاع غزة تحديات ومعوقات كبيرة تحول دون أداء عمميا وتقديم
خدماتيا بالحجم المطموب.
 .2تمارس إسرائيل ضغوطاً كبيرة عمى ىذه البنوك وتحاول التأثير عمى عمميا من خالل التحكم
بكمية السيولة النقدية التي يتم شحنيا من غزة إلى الضفة واسرائيل والعكس.
 .3يمكن لممصارف العاممة في قطاع غزة أن تمعب دو اًر أكبر لمواجية الحصار .
 .4لعب البنك الوطني اإلسالمي دو ًار بار ًاز في مواجية الحصار وذلك ببدء ممارسة عممو رغم
الحصار وبعد الحرب مباشرة ،وانتياجو سياسة توسعية بفتح فرع ثاني في أقل من عام ،
وببرامج تمويل األفراد والقطاعات اإلنتاجية  ،وتغمبو عمى مشكمة السيولة النقدية بجميع
العمالت  ،وتعاممو مع حكومة غزة وموظفييا محققاً إيراداً مادياً إضافة لحصولو عمى ثقة
المتعاممين والمواطنين.
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