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أثـرإنشاء املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على تطور الودائع:
دراسة ميدانية تطبيقية على البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطيـن
د .ياسرعبد طه الشرفا
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موظف إداري
قطاع خاص
دولة فلسطيـن

ملخص

(((

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أث ــر إنشــاء املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع علــى تطــور الودائــع فــي البنــوك
اإلسالمية العاملة في فلسطيـن ،من حيث استعراض نظم ضمان الودائع وأهميتها ومبـررات إنشاءها ومناقشة مدى مالءمتها
للبنوك اإلسالمية ،وكذلك التعرف على مدى فاعلية السياسات الرقابية واإلشرافية للمؤسسة ،وكذلك التعرف على مدى
الت ـزام البنــوك اإلســامية بالقانــون الخــاص باملؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع .اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي
التحليلــي فــي دراســة وتحليــل الجوانــب املختلفــة إلنشــاء املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع وأث ــرها علــى تطــور الودائــع فــي
البنوك اإلســامية ،كما اســتخدمت الدراســة االســتبيان كأداة للبحث العلمي من خالل اإلجابة عن أســئلة الدراســة واختبار
فرضياتها ،وتم اســتخدام أســلوب الحصرالشــامل حيث تم توزيع االســتبانة على جميع أفراد مجتمع الدراســة األصلي البالغ
عددهــم  54مف��ردة ،وال��ذي يتك��ون م��ن العامليـ��ن ف��ي أقس��ام الودائ��ع ف��ي البن��وك اإلسـلامية ،وت��م است ـ�رداد  47اس�تـبانة بنسـ�بة
 %87م��ن إجمال��ي عـ�دد االس��تبانات املوزع��ة .وق��د أظهـ�رت الدراس��ة وجـ�ود تأثيـ��رإيجاب��ي إلنشـ�اء املؤسس��ة الفلس�طـينية لضمـ�ان
الودائ��ع يتمث��ل ف��ي تقلي��ل درج��ة املخاط��رالتـ��ي تتعـ�رض له��ا البنـ�وك اإلسلـامية ،وكذل��ك عل��ى زيــادة إقبـ�ال املودعيـ��ن ف��ي البنـ�وك
اإلسالميةً ،
وأيضا زيادة درجة الثقة لدى جمهور املودعيـن في البنوك اإلسالمية ،باإلضافة إلى األثـراإليجابي على قوة املراكز
املالي��ة للبن��وك اإلس�لامية ،حي��ث انعكس��ت كل ه��ذه التأثيـ��رات اإليجابي��ة إل��ى زي��ادة تط��ور حج��م الودائ��ع ف��ي البن��وك اإلس�لامية.
وأوصت الدراسة البنوك اإلسالمية بضرورة زيادة االهتمام بنشرالوعي املصرفي وطمأنة املودعيـن لديها أن ودائعهم تخضع
لنظام تأميـن يـراعي أحكام الشريعة اإلسالمية ،كما أوصت مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية بضرورة زيادة حمالت الوعي
ً
املصرفي للجمهور
وخصوصا الوعي بأهمية دور املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع في حماية املودعيـن ،لتشجيعهم على
اإلي��داعً ،
ن
وأيض��ا ش��رح القان��و الخ��اص بمؤسس��ة ضم��ان الودائ��ع للعامليـ��ن ف��ي البن��وك اإلسـلامية.

اإلطارالعام للدراسة
مقدمة:
أصبحــت مســألة ضمــان أو حمايــة الودائــع املصرفيــة مــن القضايــا املعاصــرة واملهمــة فــي اســتقرار النظــم املصرفيــة
واملاليــة ،ومــن مظاهــر حمايــة الودائــع ،الرقابــة املصرفيــة الت ــي تلعــب ً
دورا ً
مهمــا فــي حمايــة أمــوال املودعي ــن وخاصــة أســاليب
الرقابة املشددة من طرف سلطة النقد الفلسطينية ولكنها لم تمنع حدوث األزمات املالية التـي تمس البنوك عامة والبنوك
اإلســامية ،خاصــة الت ــي تســعى إلــى توفي ــر نظــم لحمايــة أمــوال مودعيهــا بحيــث تتــاءم مــع طبيعــة عملهــا .وتهــدف معظــم أنظمــة
التأمي ــن علــى الودائــع إلــى تحقيــق هدفي ــن ،أولهمــا :حمايــة أمــوال املودعي ــن وتجنــب حــدوث ذعــرمالــي بينهــم ،وثانيهمــا :تفــادي
تعرضهــا للفشــل أو اإلعســاراملالــي ،وبالتالــي الحفــاظ علــى ســامة واســتقرارالجهــازاملصرفــي (الغنــدور .)1992 ،وأصبــح التأمي ــن
على الودائع اإلســامية أكث ــرأهمية في اآلونة األخي ــرة نتيجة لتطور التمويل اإلســامي ،الذي نما بســرعة ليس فقط في العالم
اإلســامي بــل ً
أيضــا فــي جميــع أنحــاء العالــم الغربــي.
* تم استالم البحث في ينايـر  ،2016وقبل للنشرفي مارس .2016
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تحــول املشــهد املالــي اإلســامي اليــوم بشــكل كبي ــر ،وأصبــح أكث ــرديناميكيــة وتنافســية .ويدعــم هــذه الصناعــة أكث ــرمــن
 300مؤسســة ماليــة إســامية فــي أكث ــرمــن  75بلـ ًـدا ،ويتوقــع أن ت ــرتفع إلــى  2ت ــريليون دوالرعلــى الصعيــد العامل ــي بحلــول عــام
 .)IDIS, 2014( 2015باإلضافة إلى ذلك ،ومع بداية االهتمام بالتمويل اإلسالمي  -خاصة في أعقاب األزمة املالية العاملية التـي
شــهدت انهيــارالعديــد مــن املؤسســات املاليــة التقليديــة العمالقــة  -نجــد أن النظــام املالــي اإلســامي يقــدم املزيــد مــن االنضبــاط
فــي االقتصــاد وي ــربط التوســع االئتمانــي بنمــو االقتصــاد الحقيقــي ،وهــو قــادر ً
أيضــا لــى التقليــل مــن شــدة وتوات ــراألزمــات املاليــة.
وفــي عــام  2013أصــدررئيــس الســلطة الفلســطينية قـر ًارا بقانــون رقــم  7لعــام  ،2013نشــرفــي الجريــدة الرســمية يق�ضــي بإنشــاء
املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع ”).“ Palestinian Deposit Insurance Corporation (Pdicكمــا صــدر ق ـرار الحــق
بتشكيل مجلس إدارة له بـرئاسة محافظ سلطة النقد ،وعضوية بعض املؤسسات ذات االختصاص ،وممثليـن عن القطاع
الخاص واألكاديميي ــن .وقد انضمت فلسطي ــن رسميا إلى «الجمعية الدولية لضامن ــي الودائع» International Association
 ”IAD“of Deposit Insuranceفــي شــهر تشري ــن الثانــي مــن عــام  2013وبذلــك تكــون الدولــة رقــم  72املنضويــة تحــت لــواء
الجمعية .وتهدف املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع إلى حماية صغاراملودعيـن الذيـن يشكلون األغلبية ،وتعزيـزوتثبيت
االســتقراراملالــي واملصرفــي ،وتشــجيع وتحفي ــزاملمارســات واألداء املصرفــي الصحيــح لــدى املصــارف.

مشكلة الدراسة:
إن حــدوث األزمــات املاليــة العامليــة وتكراراهــا علــى مــرالسني ــن وتعــرض البنــوك لالفــاس ،وكذلــك املودعي ــن دون أدنــى
تعويض لهم ،كان ذلك سببا ً
مهما في دفع البنوك املركزية حول العالم للتفكيـربإنشاء أنظمة لضمان الودائع في البنوك لحماية
حقوق املودعيـن وزيادة درجة االستقرارفي جهازها املصرفي .ومن املعلوم أن الجهاز املصرفي الفلسطيني كان قد بدأ واستمرفي
العمل في ظل ظروف غي ــرمســتقرة ،والبنوك اإلســامية في فلسطي ــن ليســت ببعيدة عن هذا الواقع ،إال أنها ال ت ـزال تعمل وفي
حالة توســع وازدياد في عدد األفرع واملكاتب ،حيث يعمل في فلسطي ــن بنكي ــن إسالميي ــن ،هما« :البنك اإلســامي الفلســطيني»
ويتكون من  21مكتب وفرع موزعيـن على محافظات الوطن ،و«البنك العربي اإلسالمي» ويتكون من ً 11
ً
ومكتبا ،وبلغت
فرعا
الودائع في البنك اإلسالمي الفلسطيني  421مليون دوالرأمريكي حتى نهاية عام  ،2013وبلغت في البنك اإلسالمي العربي 372
مليــون دوالرأمريكــي حتــى نهايــة عــام  (((.2013ورغــم ذلــك ،فــإن حجــم الودائــع فــي البنــوك اإلســامية ال يتجــاوز  %10مــن إجمالــي
الودائع في القطاع املصرفي الفلسطيني ،وينظرالقائمون على هذه البنوك بنوع من التفاؤل بعد إنشاء املؤسسة الفلسطينية
لضمان الودائع .وبناء على ما تقدم تأتـي هذه الدراسة ملحاولة الوقوف على مدى تأثيـراملؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
على تطور الودائع في البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطيـن ،وبذلك فإن مشكلة البحث تتمحور حول السؤال الرئيس التالي:
ما أث ــرإنشاء املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على تطور الودائع في البنوك اإلسالمية؟
ومن هذا السؤال الرئيس تتفرع عدة أسئلة فرعية:
	-ما أثـرانضمام البنوك اإلسالمية ملؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية؟
	-ما أثـرالسياسات الرقابية واإلشرافية ملؤسسة ضمان الودائع على تطور الودائع؟
	-ما أثـرنظام ضمان الودائع الخاص بالبنوك اإلسالمية على تطور حجم الودائع؟
	-ما أثـرالتـزام البنوك اإلسالمية بالقانون الخاص بمؤسسة ضمان الودائع على تطور الودائع؟

أهداف الدراسة:
	-الوقوف على ماهية نظام ضمان الودائع في مؤسسة ضمان الودائع.
	-الوقوف على القوانيـن واإلجراءات التـي تنظم عمل املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
	-معرفة ما يميـزأنظمة التأميـن على الودائع الخاصة بالبنوك اإلسالمية عن أنظمة التأميـن األخرى.
	-التعرف عل تطور حركة الودائع في الجهازاملصرفي الفلسطيني وخاصة املصارف اإلسالمية.
(((

البنك اإلسالمي الفلسطيني ،التقريـر السنوي ( ،)2013البنك اإلسالمي العربي ،التقريـر السنوي.)2013( ،
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فرضيات الدراسة:
-

1هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن انضمــام البنــوك اإلســامية ملؤسســة ضمــان الودائــع ومــدى تطــور حجــم
الودائــع فــي البنــوك اإلســامية.
2هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن السياســات الرقابيــة واإلش ـرافية الت ــي تمارســها املؤسســة الفلســطينية
لضمــان الودائــع ودرجــة تطــور الودائــع فــي البنــوك اإلســامية.
3هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن نظــام الودائــع الخــاص بالبنــوك اإلســامية ومــدى تطــور حجــم الودائــع فــي
البنــوك اإلســامية.
4هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن مــدى الت ـزام البنــوك اإلســامية بالقانــون الخــاص بمؤسســة ضمــان الودائــع
ومــدى تطــور حجــم الودائــع فــي البنــوك اإلســامية.

أهمية الدراسة:
-

1إبـرازمدى أهمية إنشاء املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع ودورها في تعزيـزاالستقراراملالي واملصرفي.
2املساعدة في كيفية زيادة حجم الودائع لدى البنوك اإلسالمية.
3زيادة الوعي املصرفي لدى املودعيـن في البنوك اإلسالمية.
4زيادة الثقة لدى املودعيـن وطمأنتهم بانسجام معامالتهم مع الشريعة اإلسالمية.
5إثـراء املعرفة املصرفية في فلسطيـن حول أنظمة ضمان الودائع املعمول بها وخصوصا في املصارف اإلسالمية.

منهجية الدراسة:
اتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي -بجانب املنهج االستقرائي -الذي يحاول اإلجابة على السؤال األسا�سي في العلم
وماهي ــة وطبيعــة الظاهــرة موضــوع البحــث (أث ــرإنشــاء املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع علــى تطــور الودائــع فــي البنــوك)،
ويشمل ذلك تحليل الظاهرة ،وبيئتها ،وبيان العالقة بيـن مكوناتها ،ومعنى ذلك أن الوصف يتم ً
أساسا بالوحدات أوالشروط
أوالعالقـات أوالفئـات أوالتصنيفات أواألنساق التـي توجد بالفعـل ،وقد يشمل ذلك اآلراء حولها واالتجاهات إزائها ،وكذلك
العمليات التـي تتضمنها واآلثارالتـي تحدثها ،ومعنى ذلك أن املنهج الوصفي يمتد إلى تناول كيف تعمل الظاهرة.

خطة الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تقسيم الدراسة إلى أربعة أجزاء ،وذلك على النحو التالي:
	-الجزء األول :اإلطارالعام للدراسة.
	-الجزء الثاني :اإلطارالنظري (املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع).
	-الجزء الثالث :الودائع في الجهازاملصرفي الفلسطيني.
	-الجزء الرابع :أوال :الدراسة التطبيقية وامليدانية.

ثانيا :النتائج والتوصيات.
الدراسات السابقة:

ً
أوال -الدراسات املحلية:
 1دراســة (األعــرج ،)2009 ،وهدفــت إلــى بحــث مــدى أهميــة نظــام ضمــان الودائــع فــي تدعيــم شــبكة األمــان املالــي فــي الجهــازاملصرفــي الفلســطيني ،حيــث اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي فــي تحليــل ودراســة الجوانــب املختلفــة لنظــم
ضمــان الودائــع وأهميتهــا فــي تدعيــم شــبكة األمــان املالــي ،وكذلــك مــن حيــث اســتعراض املالمــح والتفاصيــل ومب ــررات
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أثـرإنشاء املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على تطور الودائع...

اإلنشــاء والقضايــا الرئيســة ذات العالقــة ،وخلصــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج مــن أهمهــا :إنشــاء نظــام ضمــان للودائــع
ســيكون لــه تأثي ــرإيجابــي علــى درجــة الثقــة فــي الجهــازاملصرفــي الفلســطيني ،وأن نظــام ضمــان الودائــع يســاهم فــي وضــع
آليات للتعامل مع األزمات قبل حدوثهاً ،
وأيضا نظام ضمان الودائع يعمل على عدم اتساع أي أزمة مالية ومنع انتقالها
من بنك آلخر ،وكذلك نظام ضمان الودائع يعمل على استقرارالودائع وجذب املزيد من الودائع .كما قدمت الدراسة
مجموعة من التوصيات :ضرورة إنشــاء نظام ودائع فلســطيني ،ضرورة اهتمام ســلطة النقد الفلســطينية بتبني إنشــاء
نظــام ضمــان للودائــع يأخــذ باالعتبــاراملقومــات واملتطلبــات الالزمــة إلنشــاءه ،ضــرورة عقــد ورشــات عمــل بهــدف وضــع
اإلطــارالــازم لتبنــي إنشــاء النظــام املطلــوب وتوضيــح أهــم معاملــه والركائــزالت ــي يقــوم عليهــا.

ً
ثانيا -الدراسات العربية:
 2دراســة (كمــال ،)2012 ،وهدفــت إلــى بحــث دور نظــام التأمي ــن علــى الودائــع فــي ســامة البنــوك مــن التعث ــر ،والوقــوفعلــى خصوصيــات نظــام التأمي ــن علــى الودائــع والعوامــل املؤث ــرة فيهــا بصفــة عامــة والجزائــربصفــة خاصــة ،واســتخدمت
الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي ،واســتخدمت ً
أيضــا املنهــج االســتقرائي واســتخدام أدوات القيــاس االقتصــادي فــي
قيــاس العالقــة بي ــن املتغي ـرات املدروســةً ،
وأيضــا إجـراء املقابــات الشــخصية مــع مســئولي بعــض البنــوك فــي الجزائــر.
وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج التاليــة ومنهــا :يــؤدي تطبيــق نظــام التأمي ــن علــى الودائــع فــي الجزائــر إلــى زيــادة
حجم الودائع لدى البنوك ً
نظرا لتعزيـز ثقة املودعيـن ،األمر الذي ينعكس إيجابيا على إمكانية البنك في توظيف هذه
الودائــع؛ وت ــرقية التعامــل مــع البنــوك الخاصــة ،وأن نظــام تأمي ــن الودائــع فــي الجزائــر يفتقــر ملجموعــة مــن الخصائــص
األساســية املتمثلــة فــي انعــدام التمويــل الحكومــي وتقليــص فــي مهامــه وعــدم منحــه االســتقالل املؤسسات ــي.
كمــا قدمــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات :رفــع نســبة الضمــان والــذي يحــدد ب ـ  % 1مــن حجــم الودائــع ،وهــي نســبة
ضئيلــة ،والعمــل علــى تكييــف عــاوة التأمي ــن حســب حجــم الخطــر الــذي يمثلــه كل بنــك؛ ضــرورة منــح االســتقالل
املؤسساتـي ملؤسسة اإليداعات البنكية وإعطائه الصالحيات واملسئولية الكاملة في معالجة مشكالت التعثـر املصرفي؛
القيــام بحمــات إعالميــة تحسيســية بطريقــة عمــل النظــام ودوره وهدفــه مــن أجــل العمــل علــى بعــث الثقــة فــي النظــام
املصرفــي والســيما املودعي ــن؛ ضــرورة أن تحســب العــاوة الت ــي تدفعهــا البنــوك ســنويا علــى أســاس نســب متناقصــة علــى
شـرائح الودائــع لــكل بنــك.
 3دراســة (أحمــد عثمــان بابكــر ،)2000 ،وهدفــت إلــى الوصــول لب ــرنامج تتمكــن بموجبــه املصــارف اإلســامية مــن تقديــمضمانات أكثـرملودعيها من أصحاب الحسابات الجارية وحسابات االستثمار ،مما يعزز الثقة في هذه املصارف ويجعلها
تقــف علــى أرضيــة مشت ــركة مــع املصــارف التقليديــة الت ــي تقــف وراءهــا املصــارف املركزيــة بسياســاتها النقديــة التقليديــة
وبأنظمة حماية الودائع التـي بدأت منذ الثالثينيات في بعض البلدان ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي
فــي قيــاس العالقــة بي ــن املتغي ـرات املدروســة.ومن أهــم النتائــج الت ــي توصلــت لهــا الدراســة مــا يلــي :بعــد النظــرفــي النظــم
التقليديــة وضحــت الدراســة أن أهدافهــا وطــرق تنظيمهــا تنســجم مــع متطلبــات حمايــة الودائــع الجاريــة لــدى املصــارف
اإلســامية ،وأن التطبيقــات واإلج ـراءات الحاليــة لحمايــة الودائــع فــي املصــارف اإلســامية ال تعــدو أن تكــون فــي إطــار
متطلبــات السياســة النقديــة الت ــي تطبقهــا البنــوك املركزيــة علــى املصــارف اإلســامية .كمــا قدمــت الدراســة مجموعــة
مــن التوصيــات الت ــي يجــب أخذهــا بعي ــن االعتبــارفــي نظــام ضمــان وحمايــة الودائــع الخــاص بالبنــوك اإلســامية :أن يعمــل
نظــام حمايــة الودائــع فــي البنــوك اإلســامية علــى تخفيــض تكلفــة ضمــان الودائــع ،وأن يحقــق العدالــة بي ــن املصــارف
عنــد احتســاب أقســاط ورســوم االشت ـراك فــي النظــام ،وأن يبي ــن ويعــرف درجــة املخاطــرة فــي خصــوم وأصــول كل مصــرف
كاف ،تقديم الحافزاملادي واألدبي للمصارف
إسالمي اشتـرك في النظام ،وذلك لتطبيق اإلجراءات املناسبة قبل وقت ٍ
جيــدة األداء بتمكينهــا مــن است ــرداد جــزء مــن رســم االشت ـراك ،اعتمـ ًـادا علــى أداء هــذه املصــارف وقدرتهــا علــى املحافظــة
على نسب معينة بيـن أصولها وخصومها ،وأن يقوم النظام بدوره بدرجة ال تجعل إدارات املصارف اإلسالمية تتـراخى
فــي اإلدارة أو تخاطــربأمــوال املودعي ــن بأكث ــرممــا يجــب.
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ً
ثالثا -الدراسات األجنبية:
 4دراســة (،)Sharifah, 2012وهدفــت إلــى التحقيــق فــي مــدى تأثي ــرالخطــراألخالقــي علــى زيــادة مخاطــرالبنــك وأخــذ نظــامالتأميـن على الودائع في البنوك اإلسالمية كنموذج لدراسة هذه العالقة حيث تم اختيارماليـزيا كعينة للنظام املصرفي
اإلســامي كونهــا مــن أوائــل الــدول العاملــة بهــذا النظــام حــول العالــم .ومــن أهــم نتائــج الدراســة مــا يلــي :أن كفــاءة اإلدارة
ً
يمكــن أن يكــون مقياســا بديــا للمخاطــرالتشــغيلية ،وأن نظــام التأمي ــن علــى الودائــع الفعــال الــذي يتضمــن مقدمــة مــن
قسط التأميـن على أساس املخاطريمكن أن يعمل على تعزيـزإدارة املخاطراالحتـرازية بيـن البنوك اإلسالمية ،وكذلك
االهتمــام وااللت ـزام باللوائــح الدوليــة مثــل منظمــة املحاســبة والتدقيــق فــي املصــارف اإلســامية مــن شــأنه التغلــب علــى
مشــكلة «الخطــراألخالقــي» ووضعهــا علــى قــدم املســاواة مــع املخاطــرالتقليديــة .وأوصــت الدراســة بمــا يلــي :تعزي ــزكفــاءة
اإلدارةً ،
وأيضــا االلت ـزام باللوائــح والقواني ــن الدوليــة املنظمــة لعمــل املصــارف اإلســامية.
 5دراســة ( ،)International Association of Deposit Insurers IADI, 2010وهدفــت الدراســة الت ــي قامــت بهــااملجموعــة اإلســامية للتأمي ــن علــى الودائــع ( )IDIGاملنبثقــة مــن الرابطــة الدوليــة إليــداع التأمي ــن ( )IADIإلــى مــا يلــي:
	-تحديد البلدان التـي تنفذ التأميـن على الودائع اإلسالمية.
	-الحصول على ملحة عامة عن ممارسات التأميـن على الودائع اإلسالمية الحالية في تلك البلدان.
	-فهم القضايا والتحديات التـي تواجه البلدان في تنفيذ التأميـن على الودائع اإلسالمية.
	-قيــاس مصلحــة البلــدان فــي تنفيــذ التأمي ــن علــى الودائــع اإلســامية .اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي،
حيث أجرى القائمون على الدراسة تحليل لنتائج املسح من أجل توفيـرمعلومات مفيدة عن آليات تنفيذ التأميـن
علــى الودائــع اإلســامية فــي الــدول املشــاركة فــي املســح وتوصلــت إلــى :أنــه وفــي ضــوء النمــو الســريع للصناعــة املصرفيــة
اإلســامية العامليــة وزيــادة الوعــي بأهميــة وجــود ضمــان وحمايــة متســاوية للودائــع اإلســامية ،فإنــه مــن املتوقــع أن
ت ــزدهرخصوصــا مــع زيــادة عــدد البلــدان املنضمــة إلــى (ً .)IADI
أيضـ�ا أشاــرت الدراسـ�ة إلـ�ى زياــدة الحاجـ�ة ملس�اـعدة باقـ�ي
البل��دان لوض��ع خط��ط إلنش��اء أنظم��ة تأميـ��ن للودائ��ع تناس��بها لحماي��ة جهازه��ا املصرف��ي والحف��اظ عل��ى اسـ�تقراره.
 6دراســة ( ،)Yilmaz, 2003وهدفــت إلــى بحــث موضــوع األزمــة املصرفيــة األخي ــرة الت ــي حدثــت فــي ت ــركيا ،حيــث ت ــركزعليهــاكحالــة عمليــة لإلجابــة علــى تســاؤل :إلــى أي مــدى يمكــن لضمــان الودائــع أن يلعــب ً
دورا فــي مثــل هــذه األزمــات؟ وتحدثــت
الدراســة عن أســباب إفالس وانهيارالبنوك في ت ــركيا وتم اختبارالفرضية القائلة بأن وجود نظام ضمان للودائع كامل
التغطيــة قــد يؤث ــرعلــى الظــروف املحيطــة بالبنــوك الت ــركية وتــم تحليــل بعــض التأثي ـرات املرتبطــة باملخاطــرفــي البنــوك
املنهــارة ،وقــد تــم تحليــل بعــض النســب املاليــة قبــل وبعــد تطبيــق وتنفيــذ نظــام ضمــان الودائــع ذو التغطيــة الكاملــة ،وقــد
أشــارت النتائــج إلــى أن فشــل بعــض البنــوك فــي ت ــركيا قــد جــاء مــع ظهــور نظــام ضمــان الودائــع ذو التغطيــة الكاملــة ،وعلــى
الرغــم مــن أن هــذه النتائــج قــد أشــارت إلــى أن نظــام ضمــان الودائــع ذو التغطيــة الكاملــة مــن املمكــن أال يكــون ً
نافعــا
ً
ً
ومناسبا في الدول النامية ،إال أنه ومن خالل نتائج متابعات أحد الدراسات الصغيـرة التـي أجريت
مؤخرا عن اإلفالس
والذعــر املصرفــي فــي ت ــركيا قــد أثبتــت أن أي تغيي ــر فــي حــدود التغطيــة لنظــام ضمــان الودائــع مــن املمكــن أن ي ــزيد مــن
مشــكالت الذعــراملصرفــي ،وبشــكل واضــح فــإن صغــاراملودعي ــن غي ــرقادري ــن علــى التميي ــزبي ــن البنــوك الت ــي تقــدرعلــى
الوفاء بالتـزاماتها خالل فتـرة محددة ،وخلص البحث إلى ضرورة وجود سقوف تغطية لضمان الودائع حتى ولو بنسب
قليلــة وذلــك لحمايــة صغــاراملودعي ــن البســطاء وكذلــك للحــد مــن تأثي ـرات انتقــال عــدو الذعــراملصرفــي.
 7دراسة ( ،)Alsalem, 2000وهدفت إلى تحليل ومناقشة أبعاد ممارسات صندوق النقد الدولي املتعلقة بنظام ضمانالودائــع ،وكان محــور الدراســة هــو تجربــة الواليــات املتحــدة فــي ضمــان الودائــع ،واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي
التحليلي في تحليل ودراسة الجوانب املختلفة ملمارسات صندوق النقدي الدولي املتعلقة بنظام ضمان الودائع وأثـرها
علــى نظــام التأمي ــن علــى الودائــع فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة .وأهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة :أن النظــام الــذي يتــم
تصميمه بشكل جيد يؤدي إلى زيادة تحقيق الحيوية واالستقرارللجهازاملصرفي وذلك بالتـزامن مع االنخفاض إلى أدنى
مســتوى للمخاطــراملعنويــة ومشــكالت الوكالــة الت ــي تصاحــب نظــم ضمــان الودائــع.
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أثـرإنشاء املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على تطور الودائع...

التعقيب على الدراسات السابقة:
الدراســات الســابقة تمحــورت حــول مناقشــة قضايــا محــددة ومهمــة ذات عالقــة بموضــوع نظــام ضمــان الودائــع ومــا
ي ــرتبط بــه ،وبعضهــا تناولــت املوضــوع مــن الناحيــة الشــرعية ومــدى توافــق أنظمــة ضمــان الودائــع مــع الشــريعة اإلســامية،
وقــد شــكلت الدراســات الســابقة ً
أساســا جيـ ًـدا لالســتفادة منهــا كتجــارب ســابقة فــي نفــس املجــالً ،
علمــا أن الدراســات الســابقة
ً
كانــت مقتصــرة علــى أنظمــة الودائــع بشــكل عــام ولــم تتعمــق لبحــث أث ــرهــذه األنظمــة علــى تطــور الودائــع
وخصوصــا فــي البنــوك
اإلسالمية ،ولم تتطرق الدراسات إلى خصوصية العمل املصرفي في البنوك اإلسالمية من حيث وجوب وجود صندوق خاص
بودائــع البنــوك اإلســامية يفصلهــا عــن البنــوك التقليديــة ،كمــا إن الدراســات الســابقة لــم تقيــس األث ــرالفعلــي املت ــرتب علــى
انضمــام البنــوك اإلســامية ملؤسســات ضمــان الودائــع.
وقــد ســاعدت الدراســات الســابقة الباحثــان فــي إعــداد هــذه الدراســة وإعطــاء فكــرة عــن أنظمــة ضمــان الودائــع فــي عــدة
أساسا ً
دول حول العالم ،ومدى استفادة هذه الدول من أنظمة حماية الودائع فيها ،وشكلت ً
جيدا لالستفادة منها كتجارب
ســابقة في نفس املجال ،كما ســاعدت في بناء أداة الدراســة الالزمة لجمع البيانات ومقارنتها مع نتائج الدراســات الســابقة .ما
يمي ــزهذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها ت ــركزعلى مدى أهمية إنشاء املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بالنسبة
للبنوك اإلسالمية وكيف تتأث ــرالودائع في هذه البنوك بعد إنشاء املؤسسة ،وأنها من الدراسات األولى الت ــي تتعرض ملوضوع
ضمــان الودائــع وخصوصــا فــي البنــوك اإلســامية العاملــة فــي فلسطي ــن ،وذلــك فــي ظــل البيئــة الت ــي يتمي ــزبهــا الجهــازاملصرفــي
الفلســطيني ومــا يتمي ــزبــه مــن خصوصيــة ،وبالتالــي ســوف ت ــركزالدراســة بالتحليــل واملناقشــة علــى بيــان أث ــرإنشــاء املؤسســة
الفلســطينية لضمــان الودائــع علــى تطــور الودائــع فــي البنــوك اإلســامية العاملــة فــي فلسطي ــن.

اإلطارالنظري
املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
 1تمهيد:إن إنشــاء نظام لضمان الودائع ســيكون له تأثي ــرإيجابي على درجة الثقة في الجهازاملصرفي الفلســطيني .حيث إن
نظام الودائع سيعمل على الحد من األثـرالسلبي للظروف السياسية واألوضاع االقتصادية السائدة في الجهازاملصرفي
الفلســطيني ،األمــرالــذي ي ــزيد مــن تعزي ــزوســائل اإلنــذاراملبكــرواإلرشــادات التحذي ــرية الت ــي تنــذربوقــوع أزمــات ماليــة لــدى
ً
البنوك .يعمل النظام على ضمان عدم اتساع أي أزمة مالية وعدم انتقالها من مصرف آلخر ،فضال عن دوره في التـزام
املصــارف بقاعــدة كافيــة مــن رؤوس األمــوال ،ممــا يعــزز الــدور الرقابــي ،ويســاهم فــي منــع حــدوث أي اختــاالت جوهريــة
ً
إيجابيــا كبي ـ ًـرا علــى زيــادة الثقــة فــي الجهــازاملصرفــي الفلســطيني (األعــرج .)2009 ،وحتــى تكــون
فــي أداءه .ممــا يكــون لــه أث ـ ًـرا
مؤسسة ضمان الودائع فعالة وتحقق األهداف املبتغاة منها ،فإنه يتطلب أن يكون النظام املالي للدولة مستقرا والبيئة
املؤسسية سليمة ً
أيضا وأن تكون مؤسسة أو هيئة ضمان الودائع ضمن منظومة مالية واقتصادية ومصرفية وقانونية
متكاملــة ،وهــذا يعنــي أن ال جــدوى مــن تشــكيل أو تأســيس مؤسســة لضمــان الودائــع فــي دولــة ال يتوفــرفيهــا االســتقراراملالــي
واالقتصــادي وتكــون البيئــة املؤسســية ذات تشــوهات متعــددة وأن يكــون تعث ــراملصــارف ســمة مالزمــة لهــا .فالعب ــرة مــن
وراء إنشــاء مؤسســة لضمــان ســقف للودائــع يكــون مــن بــاب الحيطــة والحــذروتعزي ــزإضافــي لشــبكة الحمايــة املصرفيــة،
فــي حــال وقــوع أزمــة أو تعث ــرمصــرف مــا .فاألصــل هــو فــي ســامة أداء النظــام املصرفــي والرقابــي .لقــد تمكنــت ســلطة النقــد
خــال الســنوات الخمــس املاضيــة تحديــدا مــن تحصي ــن النظــام املصرفــي الفلســطيني وتقويتــه بمــا فــي ذلــك تصفيــة أحــد
املصــارف املتعث ــرة وبيعــه كمــا وضعــت تعليمــات بشــأن دمــج املصــارف الصغي ــرة وطلبــت منهــا رفــع رؤوس أموالهــا لتعزي ــز
قاعــدة رأس املــال باإلضافــة لقيامهــا بتعديــل بعــض القواني ــن املتعلقــة باملصــارف وإصــدارقانــون مكافحــة غســل األمــوال
لخلــق بيئــة قانونيــة مســاندة إلــى جانــب قيامهــا بإصــدارسلســلة تعليمــات بغــرض توفي ــراالســتقراراملالــي والنقــدي ،وقــد
مكنــت هــذه الخطــوات عمليــا مــن توفي ــر املنــاخ والبيئــة املناســبة للبــدء بتأســيس مؤسســة فلســطينية لضمــان الودائــع
؛ فقــد أصــدر رئيــس الســلطة الفلســطينية ق ـر ًارا بقانــون رقــم  7لعــام  ،2013نشــر فــي الجريــدة الرســمية يق�ضــي بإنشــاء
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املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع كمــا صــدرق ـرارالحــق بتشــكيل مجلــس إدارة لــه ب ــرئاسة محافــظ ســلطة النقــد
وعضوية بعض املؤسسات ذات االختصاص وممثليـن عن القطاع الخاص واألكاديمييـن .وقد انضمت فلسطيـن رسميا
إلى الجمعية الدولية لضامني الودائع واختصارها  IADIفي شهرتشري ــن الثاني من العام  2013وبذلك تكون الدولة رقم
 72املنضويــة تحــت لــواء الجمعيــة.
 2املبـررات واألهداف:املب ــرر القانونــي واملنهــي مــن إنشــاء مؤسســة ضمــان الودائــع هــو أن الدولــة ســواء مــن خــال البنــك املركــزي أو وزارة املاليــة
لم تعد تتقبل فكرة ضمان الودائع الضمني  Implicit Deposit Insuranceالذي تطبقه الدولة عمليا بعد كل عملية إفالس
تتــم ،كمــا لــم يعــد مــن املمكــن أخالقيــا وقانونيــا وماليــا أن ال تتحمــل املصــارف جــزءا مــن املخاطــرالناجمــة عــن أخطائهــا ،لــذا
فيتوجــب عليهــا تحمــل مســئوليتها واســتقطاع نســبة مــن ودائعهــا( )0.003وتحويلهــا بشــكل دوري ومنتظــم إلــى مؤسســة ضمــان
الودائــع الت ــي ي ـرأس مجلــس إدارتهــا البنــك املركــزي أو الســلطة النقديــة بحكــم االختصــاص .فمــن شــأن هــذا االســتقطاع الحــد
مــن األخطــاء الت ــي تقــوم بهــا إدارات املصــارف الت ــي كانــت تعتمــد أو ت ــرتكزفــي املا�ضــي علــى ضمــان الودائــع الضمنــي الــذي تتــواله
الدولــة عــادة.
هدف إنشاء مؤسسة لضمان الودائع :تتلخص أهداف إنشاء هذه المؤسسة في التالي:
	-حماية صغاراملودعيـن الذيـن يشكلون األغلبية.
	-تعزيـزوتثبيت االستقراراملالي واملصرفي.
	-تشجيع وتحفيـزاملمارسات واألداء املصرفي الصحيح لدى املصارف وخاصة لدى اإلدارة التنفيذية العليا واعتماد
النزاهة والشفافية وتكريس قواعد الحوكمة الرشيدة وتغليب املهنية عند تقديم االئتمان والقروض والتسهيالت
املصرفية بأنواعها والحسابات الجارية املدينة أو السحب على املكشوف.
	-إيجاد أجواء من املنافســة املصرفية القائمة على املهنية العالية واألداء ،حيث تتســاوى املصارف من حيث ضمان
ســقوف الودائــع أمــام جمهــور املودعي ــن بغــض النظــرعــن كب ــروصغــرالبنــك أو عمــره املنهــي لغايــة اســتقطاب الودائــع
الصغي ــرة واملتوســطة على وجه الخصوص والت ــي تشــكل عادة أكث ــرمن  %97من الودائع.
	-وقف سياسة ضمان الودائع الضمنية من قبل الدولة والتـي كان يتحملها دافعوا الضرائب عن أخطاء لم يـرتكبونها
وال ذنب لهم فيها.
	-تقليل أو الحد من خسائرالدولة (الخزينة) أو السلطة النقدية نتيجة لتحملهما التكلفة أو النتائج السلبية املتـرتبة
على تعثـربعض املصارف أو توقفها عن الدفع أو إعالن إفالسها.
	-تحفيـزصغاراملودعيـن على االستمرارفي إيداع أموالهم في املصارف دون خشية من خسارتها أو فقدانها.
	-تشــجيع الجمهــور علــى عــدم االحتفــاظ بالنقــود الســائلة فــي البيــوت مــا دامــت مضمونــة بشــكل صريــح مــن خــال
مؤسســة رســمية قائمــة ومحــددة ومشــهرة ،ممــا ســيؤدي إلــى زيــادة االدخــار وتعزي ــز الثقــة باملصــارف العاملــة.
 3حدود الضمان والتغطية:ال تســتطيع أي مؤسســة لضمــان الودائــع أن تتكفــل بإعــادة كل الودائــع إلــى أصحابهــا لذلــك قامــت كل هيئــة بتحديــد
سقف للتعويض الفوري ،ففي األردن مثال وضعت سقفا في بداية تشكيل املؤسسة بلغ (عشرة آالف) دينارثم ما لبثت أن
رفعت السقف التعوي�ضي املباشروالفوري إلى (خمسون ألف) دينارفي أول شهرتشريـن الثاني  2011مما يـرفع نسبة عدد
املودعي ــن املستفيدي ــن إلــى نحــو  .% 98أمــا فــي فلسطي ــن فقــد أشــارالقـراربقانــون الــذي صــدرفــي عــام  2013علــى التعويــض
الفــوري للمودعي ــن خــال شــهرواحــد مــن إعــان ســلطة النقــد عــن توقــف (إفــاس) البنــك عــن الدفــع بســقف (عشــرة آالف)
دوالر ،وهــذا يشــكل تقريبــا  % 93مــن مجمــوع عــدد املودعي ــن .وفــي الوقــت الــذي ينحصــرفيــه الضمــان فــي األردن علــى الودائــع
بالدينارفحســب ،وســعت مؤسســة ضمان الودائع في فلسطي ــن تغطيتها التأمينية لتشــمل العمالت املتداولة واملســتخدمة
نظـ ًـرا لخصوصيــة الحالــة الفلســطينية ذات العمــات املتعــددة .ومــن الجدي ــرمالحظتــه هنــا أن كافــة املصــارف املرخــص لهــا
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بالعمــل فــي فلسطي ــن ملزمــة باالنضمــام للمؤسســة بمــا فيهــا البنــوك اإلســامية .ولعــل العب ــرة مــن جعــل عضويــة املؤسســة
إجبارية لكل البنوك دون اســتثناء هي إلضفاء الشــمولية على مظلة التأمي ــن والحيلولة دون انتقال الســيولة من املصارف
غي ــراملؤمنة إلى املؤمنة وتجنب أن تكون العضوية في املؤسســة متكونة من البنوك الضعيفة فحســب .ومما يتقدم يتضح
أن املؤسســة محــل البحــث رســمية لكــن تمويلهــا يتــم بالكامــل مــن القطــاع الخــاص ،باســتثناء رأس املــال الــذي تدفعــه الدولــة
حيـن التأسيس .وقد فصل القراربقانون رقم  13لعام  2013آليات الدفع واملشاركة من كل بنك عضو في املؤسسة بشكل
تفصيلي بل وســمح ب ــزيادة النســبة املســتقطعة على املخاطراملحتملة لكل مصرف وفقا ملا يقرره مجلس اإلدارة على ضوء
تقاري ــرســلطة النقد الفلســطينية ذات االختصاص بالرقابة على البنوك (ســلطة النقد الفلســطينية.)2012 ،
 4الودائع غيـراملشمولة بالضمان:نــص القـراربالقانــون ســالف الذكــرعلــى اســتثناء بعــض الودائــع مــن التعويــض (الضمــان) العتبــارات لهــا عالقــة بنوعيــة
املودعيـن أو ذات عالقة مباشرة بالعضو والتـي من املفتـرض أن يكون لها دورا رقابيا على أعمال املصرف وإدارته مما يتوجب
أن تتحمــل جــزءا مــن مســئولية توقفــه عــن الدفــع ،لقــد حــددت املــادة  24مــن القانــون ( )2013الخــاص بمؤسســة ضمــان
الودائــع الفلســطينية محــل البحــث الودائــع غي ــراملشــمولة بمــا يلــي:
	-ودائع الحكومة ومؤسساتها الرسمية.
	-ودائع سلطة النقد.
	-الودائع ما بيـن األعضاء (البنوك) بما فيها املؤسسات املالية العاملة واملرخص لها.
	-التأمينــات النقديــة فــي حــدود ســقوف أو رصيــد التســهيالت االئتمانيــة الت ــي حصــل عليهــا عميــل أو معتمــد البنــك،
ولتوضيــح هــذه النقطــة فإنــه فــي حــال كان ملعتمــد البنــك شــخصا كان أو شــركة وديعــة بمبلــغ  20ألــف دوالرولكنــه فــي
الوقــت نفســه حاصــل علــى تســهيالت ائتمانيــة بمبلــغ  15ألــف ففــي هــذه الحالــة يدفــع لــه  5آالف فقــط.
	-ودائع األطراف ذوي الصلة بالعضو واملحددة في قانون املصارف الساري املفعول.
	-ودائع مدققي حسابات البنك أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنوك اإلسالمية.
	-ودائع االستثماراملقيدة وفق ما يحدده مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع.
 5أهمية مؤسسة ضمان الودائع للمواطن الفلسطيني:إن تشــكيل مؤسســة ضمــان الودائــع فــي فلسطي ــن جــاءت لــردم الفجــوة الت ــي كانــت تشــكل ثغــرة ذات وزن فــي النظــام
املصرفــي واملالــي ،وبهــذا التشــكيل تكــون شــبكة الحمايــة املصرفيــة فــي طريقهــا لالكتمــال ،ولعــل أهــم مــا يمي ــز املؤسســة
الفلســطينية لضمــان الودائــع أنهــا أخــذت فــي االعتبــار خصوصيــة عمــل البنــوك اإلســامية ،وقامــت بتشــكيل صندوقي ــن
منفصلي ــن أحدهمــا خــاص بالبنــوك التقليديــة ،واآلخــرخــاص بالبنــوك اإلســامية ،وبذلــك تكــون قــد راعــت حاجــات البنــوك
اإلســامية وعمالئهــا مــن حيــث توافــق نظــام حمايــة ودائعهــم مــع الشــريعة اإلســامية .كمــا نــص القانــون الخــاص بتشــكيل
املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع علــى اســتثمارأمــوال البنــوك اإلســامية ضمــن صنــدوق خــاص بالبنــوك اإلســامية
ً
حرصــا علــى مراعــاة خصوصيــة العمــل املصرفــي اإلســامي وطمأنــة جمهــور
ومنفصــل عــن صنــدوق البنــوك التقليديــة،
املتعاملي ــن بمشــروعية اســتثمار ودائعهــم.

الودائع في الجهازاملصرفي الفلسطيني
تمهيد:

ن ذو الــوزن النســبي األكب ــر ليــس فقــط إلجمالــي الودائــع ،بــل ً
أيضــا
تعتب ــر ودائــع العمــاء )الودائــع غي ــر املصرفيــة( املكــو
إلجمالــي جانــب مطلوبــات املصــارف .ومــن هــذا املنطلــق ،فــإن التغي ـرات والتطــورات الت ــي تطـرأ علــى هــذا املكــون تعتب ــر غايــة فــي
األهميــة .فهــو مــن ناحيــة ،يعتب ــر مؤشـ ًـرا ً
رئيســا علــى مــدى ثقــة الجمهــور بالقطــاع املصرفــي ،كمــا إنــه مــن ناحيــة أخــرى ،يعتب ــر
محـ ً
ـددا ً
مهمــا لحجــم االئتمــان املصرفــي فــي االقتصــاد ككل .ويشي ــر التحليــل إلــى أن النمــو فــي ودائــع العمــاء جــاء فــي نهايــة العــام
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ً
2013قويا بشكل مالحظ ، %10.9،وبقيمة بلغت  819.5مليون دوالر مقارنة مع نهاية العام  2012وتعتبـر هذه النسبة من
أعلى النسب املتحققة خالل األعوام القليلة املاضية ،في إشارة واضحة إلى استمرارالقطاع املصرفي الفلسطيني باالستحواذ
على ثقة الجمهور كمالذ آمن وموثوق به ملدخراتهم .بشكل موازي للنمو في ودائع العمالء ارتفع بند إجمالي الودائع )املصرفية
وغيـراملصرفية(بنسبة  %12.1وبقيمة  996.6مليون دوالر خالل فتـرة املقارنة .ومن املالحظ أن ُجل الزيادة في إجمالي الودائع
ناجــم فــي األصــل عــن الزيــادة فــي ودائــع العمــاء ،أمــا الزيــادة فــي الودائــع املصرفيــة فبلغــت نســبتها  ،%24.5وبقيمــة  177.2مليــون
دوالر خــال فت ــرة املقارنــة .وكمــا التســهيالت ،فإنــه وبالرغــم مــن نمــو إجمالــي الودائــع إال أن نســبتها مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي
االســمي ت ـراجعت من % 80.1عام  2012إلى  %77.0عام ،2013جراء نمو الناتج املحلي اإلجمالي االســمي بنســبة فاقت نســبة
نمــو إجمالــي الودائع.
وبلــغ إجمالــي الودائــع فــي البنــك اإلســامي الفلســطيني 420,492,257دوالر أمريكــي حتــى نهايــة عــام 2013أي ب ــزيادة
مقدارها  67,924,712دوالر أمريكي عن عام .2012وفي البنك اإلسالمي العربي زاد حجم ودائع العمالء بما يقارب  65مليون
دوالر بواقــع ( )%21زيــادة عــن عــام 2013لتصــل إلــى مــا ي ــزيد علــى  372مليــون دوالروهــذا مت ـزامن مــع إنشــاء مؤسســة ضمــان
الودائع .وشكلت ودائع العمالء ما نسبته  % 74.2من إجمالي مطلوبات املصارف نهاية العام ،2013بتـراجع بسيط لم يتجاوز
0.3نقطة مئوية مقارنة مع نهاية العام السابق ،وبذلك تستمر سيطرتها على إجمالي مطلوبات املصارف كأهم مكون من عام
آلخــر ،والجــدول التالــي يبي ــن حركــة واتجــاه الودائــع:
جدول رقم ()1
ن
ودائع العمالء (الودائع غيـراملصرفية)( 2013 – 2009،مليو دوالر)
البيان

2009

قطاع عام:
قطاع خاص:

566.1
5,730.7

الضفة الغربية
قطاع غزة

5,370.9
925.9

ودائع جارية
ودائع توفيـر
ودائع ألجل

2,353.8
1,669.8
2,272.2

دوالر أمريكي
دينار أردني
شيكل إسرائيلي
عمالت أخرى
املجموع

2,697.4
1,786.7
1,465.8
346.9
6,296.8

2011

2010
حسب الجهة املودعة
584.5
682.6
6,388.0
6,119.8
حسب التوزيع الجغرافي
6,194.2
6,019.6
778.3
782.8
حسب نوع الوديعة
2,773.0
2,680.6
2,027.1
1,844.2
2,172.4
2,277.6
حسب نوع العملة
2,718.5
2,853.4
1,801.4
1,852.5
2,115.8
1,728.9
336.8
367.6
6,972.5
6,802.4

2012

2013

%

620.2
6,864.0

677.0
7,626.8

%0.09
%11

6,696.7
787.5

7,447.2
856.6

%11
%0.09

2,984.4
2,266.7
2,233.1

3,339.2
2,582.9
2,381.7

%11
%13
%0.07

3063.2
1,740.4
2,323.5
357.1
7,484.2

3460.6
2,106.0
2,409.8
327.3
8,303.7

%12
%21
%0.04
%0.9
%10.9

املصدر :التقريـرالسنوي  2013لسلطة النقد الفلسطينية.

مــن الجــدول الســابق يتضــح أن الودائــع فــي الضفــة الغربيــة مازالــت تحتفــظ بنســبة أعلــى منهــا فــي قطــاع غــزة ،وكذلــك
كانــت نســبة الودائــع الجاريــة هــي النســبة األكب ــرمــن حيــث نــوع الوديعــة ،وتلتهــا ودائــع التوفي ــر ،ثــم الودائــع ألجــل ،وكان الــدوالر
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هــوالعملــة املســيطرة عــل الودائــع ثــم الشــيكل ثــم الدينــاراألردنــي .وبشــكل عــام يتضــح مــن الجــدول أن الودائــع حجــم الودائــع فــي
ازديــاد وتطــور مــن ســنة ألخــرى.

املصدر :التقريـرربع السنوي الثالث  2014لسلطة النقد الفلسطينية.

شكل رقم  :1ودائع العمالء حسب النوع في الضفة الغربية وقطاع غزةQ3 2014– Q1 2011 ،
جدول رقم ()2
ودائع العمالء حسب النوع في الضفة الغربية وقطاع غزة( Q3 2014– Q1 2012 ،مليون دوالر)
البيان

2012
Q1

Q2

2013
Q3

Q4

Q2

Q1

Q3

Q4

Q1

2014
Q2

Q3

الضفة
الغربية
بدون
3,770.5 3,772.5 3,639.5 3,566.1 3,548.8 3,319.2 3,233.4 3,134.4 2,988.7 2,813.1 2,875.0
فائدة
بفائدة 4,079.5 4,101.1 3,945.0 3,881.0 3,788.7 3,678.4 3,659.0 3,562.3 3,420.6 3,326.9 3,392.5
7,849.9 7,873.6 7,584.5 7,447.1 7,337.5 6,997.6 6,892.5 6,696.6 6,409.3 6,140.0 6,267.5

قطاع
غزة
بدون
656.4 533.4 514.5 522.7 516.5 512.2 511.4 480.2 477.1 454.7 459.0
فائدة
بفائدة 377.7 358.3 355.4 333.9 327.3 321.1 309.3 307.3 314.4 318.2 318.9
املجموع 8,884.0 8,765.3 8,454.4 8,303.7 8,181.3 7,830.9 7,713.2 7,484.1 7,200.8 6,912.9 7,045.4
777.9

772.9

791.5

787.5

820.7

833.3

843.8

856.6

869.9

1,034.1 891.8

املصدر :التقريـرربع السنوي الثالث  2014لسلطة النقد الفلسطينية.

من الجدول السابق يتضح أن الودائع بنوعيها :بفائدة وبدون فائدة قد حافظت على معدل جيد من االرتفاع التدريجـي
في قيمتها ،مع اإلشارة إلى أن نسبة االرتفاع في الربع الثالث من عام  2014كانت أكبـرفي قطاع غزة ،إال أن نسبة الودائع بشكل
عــام فــي الضفــة الغربيــة أكب ــرمنهــا فــي قطــاع غــزة ،إال أن الودائــع بــدون فائــدة كانــت نســبة زيادتهــا أكب ــرفــي قطــاع غــزة مــن الضفــة
الغربية ،ويـرجع ذلك إلى سوء األوضاع في قطاع غزة وضعف فرص االستثمار.
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الدراسة التطبيقية وامليدانية:
الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة:
تم استخدام أسلوب الحصرالشامل بحيث تم أخذ جميع املوظفيـن العامليـن في قسم الودائع في كال البنكيـن ،حيث
بلغ عددهم  54موظف وتم استـرداد  47استبانة ( ،)%87وفيما يلي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية:
جدول رقم ()3
توزيع أفراد العينة حسب جهة العمل
جهة العمل
البنك اإلسالمي الفلسطيني
البنك اإلسالمي العربي
املجموع

النسبة%
68.1
31.9
100.0

التكرار
32
15
47

تبيـن من النتائج املوضحة في جدول ( )3أن  %68.1من أفراد عينة الدراسة قالوا انهم يعملون في البنك اإلسالمي
الفلســطيني ،بينمــا  %31.9قالــوا انهــم يتبعــون البنــك اإلســامي العربــي.

نتائـج تحليل فقرات االستبانة وفرضيات الدراسة وتفسيـرهـا
النتـائـج املتعلقة باختبارالفرضية األولى:
«هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  0.05بي ــن انضمــام البنــوك اإلســامية ملؤسســة ضمــان الودائــع
ومــدى تطــور الودائــع فــي هــذه البنــوك».
للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار «معامــل االرتبــاط بي ــرسون»  Correlationملعرفــة العالقــة بي ــن
متغي ـرات الدراســة.
جدول رقم ()4
العدد وقيمة اختبار«معامل االرتباط» ومستوى الداللة
انضمام البنوك اإلسالمية
تطور حجم الودائع

العدد
47
47

قيمة معامل االرتباط
0.836

قيمة الداللة
0.000

مستوى الداللة
دالة عند 0.01

قيمة «ر» الجدولية عند درجة حرية ( )45وعند مستوى داللة (0.288 =)0.05
قيمة «ر» الجدولية عند درجة حرية ( )45وعند مستوى داللة (0.372 =)0.01

مــن خــال الجــدول الســابق يتضــح أن قيمــة «ر» املحســوبة أكب ــرمــن قيمــة «ر» الجدوليــة وهــذا يعنــي أنــه يوجــد عالقــة
ارتباطيــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  0.05بي ــن انضمــام البنــوك اإلســامية ملؤسســة ضمــان الودائــع
ومدى تقليل درجة املخاطرالتـي قد تتعرض لها هذه البنوك حيث إن قيمة معامل االرتباط ً .0.836
وبناء عليه يتضح صحة
الفرضيــة األولــى والت ــي تنــص علــى أن انضمــام البنــوك اإلســامية إلــى املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع ســوف يــؤدي إلــى
تطــور حجــم الودائــع فــي هــذه البنــوك .ونظـ ًـرا لألهميــة الكبي ــرة الت ــي أصبــح يحظــى بهــا نظــام التأمي ــن علــى الودائــع علــى مســتوى
الجهــاز املصرفــي ،عملــت العديــد مــن الــدول علــى تبنيــه فــي إطــار اإلصالحــات املصرفيــة الت ــي تهــدف إلــى تكييــف البنــوك للعمــل
وفق آليات اقتصاد الســوق .وهذا ً
تأكيدا على ما تم عرضه خالل اإلطارالنظري بأن حجم الودائع في البنوك بشــكل عام قد
ً
ازداد بعــد إنشــاء املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع زيــادة غي ــرعاديــة ،حيــث كانــت نســبة الودائــع فــي الضفــة الغربيــة فــي
الربــع األول لعــام  (6267.5) 2012مليــون دوالر ،بينمــا أصبحــت فــي الربــع الثالــث لعــام  (7849.9) 2014مليــون دوالر ،أمــا فــي
قطــاع غــزة فقــد بلغــت قيمــة الودائــع فــي الربــع األول فــي عــام) 2012 (777.9مليــون دوالر ،بينمــا أصبحــت فــي الربــع الثالــث لعــام
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أثـرإنشاء املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على تطور الودائع...

 (1034.1) 2014مليــون دوالر .ويتوقــع الباحثــان أن تكــون هنــاك زيــادة أكب ــرعلــى حجــم الودائــع فــي البنــوك اإلســامية بعــد أن
تأخذ املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع دورها بشكل أكبـر ،ويـزداد وعي جمهور املودعيـن بدور هذه املؤسسة الحديثة
اإلنشــاء .وهــذا يتفــق مــع دراســة ) (Yilmaz, 2003والت ــي أشــارت إلــى ضــرورة وجــود نظــام لضمــان الودائــع ملــا لــه مــن أث ــرفــي الحــد
من املخاطرالت ــي تصيب املودعي ــن والبنوك ،والحد من انتقال عدوى الذعراملصرفي «تهافت املودعي ــن على ســحب أموالهم
مــن البنــوك»ً .
وأيضــا يتفــق مــع دراســة (األعــرج )2009 ،والت ــي أشــارت إلــى ضــرورة وجــود نظــام فلســطيني لضمــان الودائــع فــي
البنــوك العاملــة فــي فلسطي ــن ،حيــث ســيؤدي هــذا النظــام إلــى تقليــل األث ــرالســلبي للظــروف السياســية واألوضــاع االقتصاديــة
الســائدة فــي الجهــازاملصرفــي الفلســطيني .وكذلــك ً
أيضــا اتفقــت صحــة الفرضيــة مــع دراســة املؤسســة الدوليــة لضمــان الودائــع
( )IADI,2010والت ــي أشــارت إلــى ضــرورة وجــود أنظمــة للتأمي ــن علــى الودائــع تناســب وضعهــا املصرفــي وحالتهــا االقتصاديــة،
وذلــك لحمايــة جهازهــا املصرفــي مــن املخاطــرواألزمــات الت ــي قــد تعصــف بهــا.

النتـائـج املتعلقة باختبارالفرضية الثانية:
«هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  0.05بي ــن السياســات الرقابيــة واإلش ـرافية الت ــي تمارســها
املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع وتطــور حجــم الودائــع فــي البنــوك اإلســامية» .وللتحقــق مــن صحــة الفرضيــة تــم
اســتخدام اختبــار «معامــل االرتبــاط بي ــرسون  »Correlationملعرفــة العالقــة بي ــن متغي ـرات الدراســة.
جدول رقم ()5
العدد وقيمة اختبار«معامل االرتباط» ومستوى الداللة
قيمة معامل
االرتباط
0.840

العدد
السياسات الرقابية واإلشرافية
تطور حجم الودائع

47
47

قيمة الداللة
0.000

مستوى
الداللة
دالة عند 0.01

قيمة «ر» الجدولية عند درجة حرية ( )45وعند مستوى داللة (0.288 =)0.05
قيمة «ر» الجدولية عند درجة حرية ( )45وعند مستوى داللة (0.372 =)0.01

مــن خــال الجــدول الســابق يتضــح أن قيمــة «ر» املحســوبة أكب ــرمــن قيمــة «ر» الجدوليــة وهــذا يعنــي انــه يوجــد عالقــة
ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مســتوى داللة  0.05بي ــن السياســات الرقابية واإلشـرافية الت ــي تمارســها املؤسســة
الفلسطينية لضمان الودائع ودرجة إقبال املودعيـن على اإليداع في البنوك اإلسالمية حيث إن قيمة معامل االرتباط .0.840
وهذه النتيجة تؤكد ما أورده الباحثان في اإلطارالنظري أن السياسات الرقابية واإلشرافية الت ــي تمارسها مؤسسات ضمان
الودائع لها دور رئيس في دفع البنوك نحو االلتـزام بالتعليمات ،ويجب التأكد بأن عمليات الرقابة على املصارف تتم بفعالية
وأن الســلطة الرقابيــة تمتلــك األدوات والصالحيــات الالزمــة للتدخــل فــي الوقــت املناســب ملعالجــة أوضــاع املصــارف الضعيفــة
بالشــكل املناســب ،وأنهــا فــي وضــع يمكنهــا مــن اتخــاذ كافــة اإلجـراءات التصحيحيــة املطلوبــة فــي الوقــت املناســب ودون تأخي ــر،
كذلــك يجــب أن تتوفــر أنظمــة إفصــاح فعالــة ومناســبة فــي الســوق املصرفــي بمــا يوفــر قــدر مناســب مــن االنضبــاط فــي األســواق
املاليــة بشــكل عــام وفــي النظــام املصرفــي خاصــة.

النتـائـج املتعلقة باختبارالفرضية الثالثة:
« هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بيـن نظام الودائع الخاص بالبنوك اإلسالمية ومدى تطور
الودائــع فــي البنــوك اإلســامية « .للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار«معامــل االرتبــاط بي ــرسون» Correlation
ملعرفة العالقة بي ــن متغي ـرات الدراسة.
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جدول رقم ()6
العدد وقيمة اختبار«معامل االرتباط» ومستوى الداللة

نظام الودائع
تطور حجم الودائع

العدد

قيمة معامل
االرتباط

قيمة الداللة

47
47

0.864

0.000

مستوى
الداللة
دالة عند
0.01

قيمة «ر» الجدولية عند درجة حرية ( )45وعند مستوى داللة (0.288 =)0.05
قيمة «ر» الجدولية عند درجة حرية ( )45وعند مستوى داللة (0.372 =)0.01

مــن خــال الجــدول الســابق يتضــح أن قيمــة «ر» املحســوبة أكب ــرمــن قيمــة «ر» الجدوليــة وهــذا يعنــي أنــه يوجــد عالقــة
ارتباطيــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  0.05بي ــن نظــام الودائــع الخــاص بالبنــوك اإلســامية ومــدى زيــادة
درجة الثقة لدى عمالء البنوك اإلسالمية حيث إن قيمة معامل االرتباط ً .0.864
وبناء على النتيجة السابقة لهذه الفرضية
ي ــرى الباحثــان أن إنشــاء املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع صنــدوق خــاص بالودائــع فــي البنــوك اإلســامية لــه أث ــرإيجابــي
على طمأنة وزيادة ثقة املودعيـن في هذه البنوك وأن حماية وضمان ودائعهم تتم وفق الشريعة اإلسالمية ،وعليه فإن إنشاء
نظــام الودائــع الخــاص بالبنــوك اإلســامية يــؤدي إلــى زيــادة درجــة الثقــة لــدى عمــاء هــذه البنــوك ،وأن هــذا النظــام مناســب
لطبيعة هذا النوع من املودعيـن من حيث توجههم للتعامل مع البنوك اإلسالمية دون غيـرها البنوك األخرى ،وأن تعامالتهم
بشكل عام وطريقة حماية ودائعهم بشكل خاص تتوافق مع الشريعة اإلسالمية مما يؤدي إلى جذب مزيد من ودائع العمالء،
ً
فضال عن طمأنة جمهور املودعيـن وعدم قيامهم بسحب ودائعهم في حاالت حدوث األزمات ،ويحد من حاالت الذعراملصرفي
الت ــي تصيــب جمهــور املودعي ــن لــدى البنــوك اإلســامية ،وهــذا يعكــس أث ــرإيجابــي كبي ــرعلــى زيــادة الثقــة فــي القطــاع املصرفــي
الفلســطيني ككل.
وفيما يتعلق بهذه النتيجة فإنها قد اتفقت مع دراسة (بابكر )2000 ،والتـي تشيـرإلى أنه وبعد النظرفي النظم التقليدية
وجــد الباحثــان أن أهدافهــا وطــرق تنظيمهــا تنســجم مــع متطلبــات حمايــة الودائــع الجاريــة لــدى املصــارف اإلســامية ،وأن نظــم
حماية الودائع الخاصة بالبنوك اإلسالمية تستطيع تعزيـزثقة جمهور العمالء املودعيـن لدى هذه البنوك وتجعلها تقف على
أرضيــة مشت ــركة مــع البنــوك التقليديــةً .
وأيضــا اتفقــت نتيجــة مــع دراســة ( )Alsalem, 2000والت ــي أشــارت إلــى أن نظــام ضمــان
الودائــع الخــاص بالبنــوك اإلســامية ســيؤدي إلــى زيــادة ثقــة جمهــور املودعي ــن فــي البنــوك اإلســامية وتشــجيعهم علــى اإليــداع
ممــا ينعكــس علــى اســتقرارالجهــازاملصرفــي ،باإلضافــة إلــى أن ب ـرامج ضمــان الودائــع معنيــة ً
أساســا بــأن تحمــي اســتقرارالجهــاز
املصرفــي.

النتـائـج املتعلقة باختبارالفرضية الرابعة:
«هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  0.05بي ــن مــدى الت ـزام البنــوك اإلســامية بالقانــون الخــاص
بمؤسســة ضمــان الودائــع ومــدى تطــور حجــم الودائــع فــي هــذه البنــوك « .لتحقــق مــن صحــة الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار
«معامــل االرتبــاط بي ــرسون»  Correlationملعرفــة العالقــة بي ــن متغي ـرات الدراســة.
جدول رقم ()7
العدد وقيمة اختبار«معامل االرتباط» ومستوى الداللة
التـزام البنوك بالقانون
تطور حجم الودائع

العدد

قيمة معامل
االرتباط

قيمة الداللة

47
47

0.753

0.000

مستوى الداللة
دالة عند 0.01

قيمة «ر» الجدولية عند درجة حرية ( )45وعند مستوى داللة (0.288 =)0.05
قيمة «ر» الجدولية عند درجة حرية ( )45وعند مستوى داللة (0.372 =)0.01
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مــن خــال الجــدول الســابق يتضــح أن قيمــة «ر» املحســوبة أكب ــرمــن قيمــة «ر» الجدوليــة .وهــذا يعنــي أنــه يوجــد عالقــة
ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بيـن مدى التـزام البنوك اإلسالمية بالقانون الخاص بمؤسسة
ضمان الودائع ومدى قوة املركزاملالي لهذه البنوك ،حيث إن قيمة معامل االرتباط .0.753
وبنـ ًـاء علــى النتيجــة اإلحصائيــة يتض ــح صحــة الفرضيــة الرابعــة ،والت ــي تنــص علــى أنــه هنــاك عالقــة طرديــة ذات داللــة
إحصائية بيـن مدى التـزام البنوك اإلسالمية بالقانون الخاص بمؤسسة ضمان الودائع ومدى قوة املركزاملالي لهذه البنوك.
حيــث إن الت ـزام البنــوك اإلســامية بتطبيــق القواني ــن الخاصــة باملؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع ،مثــل االنضمــام
اإلجبــاري للمؤسســة فــور إصــدار ت ــرخيص البنــك أو فــور صــدور القانــون الخــاص باملؤسســة ،وأن تلت ــزم البنــوك اإلســامية
بإعالم مودعيها بعضويتها في املؤسسة ،وأن تلتـزم البنوك اإلسالمية باتباع آليات اإلفصاح واإلشهار ،وكذلك ً
أيضا يجب أن
تلت ــزم البنوك اإلســامية بتبادل املعلومات والبيانات مع املؤسســة بشــكل منهي ،وأن تلت ــزم البنوك اإلســامية بســداد القســط
املنصوص عليه في القانون الخاص باملؤسسة ،وكل هذه اإلجراءات التـي يجب أن تتخذها البنوك اإلسالمية سوف تؤدي إلى
ضمــان ســامة هــذه البنــوك واملحافظــة علــى قــوة مركزهــا املالــي ،وتال�شــي أي أزمــات مــن املمكــن أن توقــع بهــا.

ً
ثانيا -النتائج والتوصيات:
ً
ملخصا ألهم النتائج التـي تم التوصل إليها من خالل الدراسة ،وأهم التوصيات املقتـرحة في ضوء تلك النتائج
فيما يلي
والتـي تساهم في التعرف على أثـرإنشاء املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على تطور حجم الودائع في البنوك اإلسالمية.

نتائج الدراسة:
 1إن انضمام البنوك اإلسالمية ملؤسسة ضمان الودائع له أثـرإيجابي على تطور حجم الودائع في هذه البنوك ،حيثإن نظــام الودائــع ســيحد مــن األخطــارالت ــي تهــدد املودعي ــن فــي الظــروف الحرجــة ،وي ــزيد مــن إقبــال املودعي ــن إليــداع
أموالهم لدى البنوك اإلســامية.
 2تعمــل السياســات الرقابيــة واإلش ـرافية الت ــي تمارســها املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع علــى تطــور حجــمالودائع في البنوك اإلسالمية وزيادة درجة إقبال املودعيـن على اإليداع في البنوك اإلسالمية وطمأنتهم بأن البنوك
ً
اإلســامية تعمــل تحــت إشـراف نظــام متكامــل مــن املراقبــة واإلشـراف ،فضــا عــن ضمــان الت ـزام البنــوك اإلســامية
بقاعــدة كافيــة مــن رأس املــال ،وكذلــك تبــادل املعلومــات مــع املؤسســة ،ممــا يعــزز الــدور الرقابــي ويســاهم فــي منــع
حــدوث اختــاالت فــي أداء البنــوك ،ممــا يكــون لــه أث ــرإيجابــي كبي ــرعلــى القطــاع املصرفــي الفلســطيني ككل.
 3يــؤدي نظــام الودائــع الخــاص بالبنــوك اإلســامية إلــى زيــادة تطــور حجــم الودائــع فــي البنــوك ،وزيــادة درجــة الثقــة لــدىعمالء البنوك اإلسالمية ،وأن هذا النظام مناسب لطبيعة هذا النوع من املودعيـن من حيث توجههم للتعامل مع
البنوك اإلسالمية دون البنوك األخرى ،وأن تعامالتهم تتوافق مع الشريعة اإلسالمية مما يؤدي إلى جذب مزيد من
ً
ودائــع العمــاء ،وهــذا يعكــس أث ـرا إيجابيــا كبي ـرا علــى زيــادة الثقــة فــي القطــاع املصرفــي الفلســطيني ككل ،وخالفــا لهــذا
فقد اتضح من خالل الدراسة أن نظام التأميـن على الودائع لم يقم بدوره في رفع حجم الودائع خاصة االدخارية
منها.
 4كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن حجــم الودائــع فــي البنــوك اإلســامية ال يتجــاوز الــ %10مــن إجمالــي حجــم الودائــع فــيالقطاع املصرفي الفلسطيني ،على أمل زيادة حجم الودائع في البنوك اإلسالمية بعد إنشاء املؤسسة الفلسطينية
لضمــان الودائــع ؛ ولكــن بالرغــم مــن هــذا فإنــه مــازال الوقــت مبكـرا للحكــم علــى املؤسسـ�ة ،وعليــه البــد أن يمنــح لهـ�ا
االهتماــم الكامــل مــع القيــام بحمــات إعالميــة مــن أجــل تحقيــق أهدافــه.
 5إن الت ـزام البنــوك اإلســامية بالقانــون الخــاص بمؤسســة ضمــان الودائــع يعــود باألث ــر اإليجابــي علــى تطــور حجــمالودائع في البنوك اإلسالمية؛إال أن الدراسة بينت أنه يجب على املؤسسة أن تقوم بتوعية جمهور املودعيـن وشرح
القانــون لهــم بطريقــة مبســطة تضمــن حقهــم وزيــادة توعيتهــم بمــدى دور املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع
اتجاههــم ،وكذلــك ً
أيضــا يوجــد تســاؤالت عديــدة وجوهريــة حــول مصي ــرأصحــاب الودائــع الت ــي تتجــاوز ()$10000
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وعــن كيفيــة تعويضهــم ،حيــث إنهــم يمثلــون نســبة ال بــأس بهــا مــن إجمالــي املودعي ــن « ،»%7وكذلــك ً
أيضــا عــن نســبة
االشت ـراكات الربــع ســنوية الت ــي تلت ــزم بهــا البنــوك اإلســامية اتجــاه املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع ومــدى
عدالتهــا.
 6أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بي ــن آراء أفـراد العينــة علــى محــاور وفقـرات اســتبانةالدراسة تعزى للفروق الفردية كاملؤهل العلمي ،والتخصص العلمي ،وسنوات الخبـرة املصرفية ،والفئة العمرية،
وجهة العمل ،وهذا يشيـرإلى عدم تأثـراآلراء بهذه الفروق الفردية ،مما يعطي مصداقية وقوة أكبـرفي النتائج التـي
توصلت إليها الدراسة.

توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج السابقة ،فيما يلي أهم التوصيات التـي أسفرت عنها الدراسة:
ً
أوال -توصيات إلدارة البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطيـن:
 1العمــل باســتمرارعلــى طمأنــة جمهــور املودعي ــن فــي البنــوك اإلســامية بــأن ودائعهــم تخضــع لنظــام تأمي ــن يتوافــق مــعالشــريعة اإلســامية ،وذلــك لوجــود صنــدوق خــاص بودائــع البنــوك اإلســامية.
 2االهتمام بنشرالوعي االدخاري اإلسالمي ،والعمل على نشرالثقافة املصرفية اإلسالمية. 3االهتمام بتدريب وتطويـرالكوادرالبشرية ،بحيث تكون قادرة على جذب العمالء وتأدية الخدمات املقدمة بأفضلمســتوى لها.
 4على البنوك اإلسالمية إيجاد البيئة املالءمة لتفعيل باقي حسابات الودائع لزيادة قدرتها على االستمرارفي املنافسةوتحقيــق أهدافها.
 5توفي ــر إدارة متخصصــة وذات خب ــرة فــي مجــال تشــغيل الودائــع ،تكــون قــادرة علــى البحــث والتحديــث والتوســيع فــيمجال استثمار الودائع ،إلعطاء عوائد مجزية للمودعيـن مما يشجع على جلب املزيد من اإليداعات نتيجة شعور
املــودع بحــرص املصــرف علــى ودائعــه ،وحســن تشــغيلها فــي مجــاالت قويــة ومربحــة وثابتــة.
 6القيام بحمالت تشجيع للمقيميـن خارج فلسطيـن على تحويل مدخراتهم وأموالهم إلى البنوك داخل فلسطيـن.ً
ثانيا -توصيات إلدارة املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع:
ً
وخصوصــا الوعــي بأهميــة دور املؤسســة الفلســطينية لضمــان
 1ضــرورة زيــادة حمــات الوعــي املصرفــي للجمهــور،الودائــع فــي حمايــة املودعي ــن ،لتشــجيعهم علــى اإليــداع فــي هــذه املصــارف.
 2األخذ بعيـن االعتبارأصحاب الودائع العالية ،والتـي تـزيد على ( ،)10000$ووضع آلية ونظام خاص لتعويضهم. 3مراعــاة تناســب حجــم األقســاط الســنوية الت ــي تســددها البنــوك للمؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع مــع حجــمالودائــع فــي هــذه البنــوك.
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ملحق الدراسة :االستبانة
القسم األول :البيانات الشخصية
1
2
3
4
5
6
7

يـرجى وضع عالمة (√) في الخانة املناسبة:

جهة العمل:
البنك اإلسالمي الفلسطيني ( ) البنك اإلسالمي العربي ( )
املسمى اإلداري:
رئيس قسم ( )
موظف ( )
مديـر( )
املؤهل العلمي:
دكتوراه ( )
ماجستيـر( )
بكالوريوس ( )
دبلوم فأقل ( )
التخصص العلمي:
علوم مالية ومصرفية ( ) أخرى( ) حدد..........
إدارة أعمال ( )
محاسبة ( )
سنوات الخبـرة املصرفية:
أكثـرمن  15سنة ( )
 15-10سنة ( )
 9-5سنوات ( )
أقل من  5سنوات ( )
العمر:
 50سنة فأكثـر( )
 49-40سنة ( )
 39-30سنة ( )
أقل من  30سنة ( )
الجنس:
أنثى ( )
ذكر( )

القسم الثاني:
يـرجىوضعالدرجةالتـيتتناسبمعقناعتك،حيثكلمااقتـربتالدرجةإلى 10دلعلىاملوافقةالعاليةملاوردفيالعبارةوالعكسصحيح:
الدرجة ()10-1
تأثيـرانضمام البنوك اإلسالمية للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

تساهم املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع في الحد من األخطارالتـي تهدد املودعيـن في الظروف الحرجة.
إنشاء املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع يؤدي إلى إقبال املودعيـن إليداع أموالهم في البنوك املرخص لها
وإحجامهم عن اإليداع لدى جهات غيـرمنضمة للمؤسسة.
يحققوجوداملؤسسةالفلسطينيةلضمانالودائعميـزةتنافسيةكبيـرةبيـنالبنوكاإلسالميةفياستقطابالودائع.
يؤدي انضمام البنوك اإلسالمية إلى املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع إلى طمأنة املودعيـن وعدم سحب
ودائعهم وقت األزمات.
يؤدي انضمام البنوك اإلسالمية إلى املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع للحد من املشكالت التـي تعيق
قدرة البنوك اإلسالمية على جذب املزيد من الودائع.
يؤدي انضمام البنوك اإلسالمية للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع إلى زيادة حجم الودائع في هذه البنوك.
انضمام البنوك اإلسالمية للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع يؤدي لزيادة الثقة بقدرة هذه البنوك على
إدارة الودائع بالشكل السليم.
وجود املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع يشجع البنوك اإلسالمية على اتباع سياسات ائتمانية توسعية
بغرض االستثمار.
تؤثـرزيادة الوعي املصرفي بمدى أهمية مؤسسة ضمان الودائع على جذب ودائع العمالء لدى البنوك اإلسالمية.
تستطيع البنوك اإلسالمية جذب ودائع العمالء عن طريق استحداث أنواع جديدة من الودائع.
يؤدي انضمام البنوك اإلسالمية إلى مؤسسة ضمان الودائع إلى تخفيف األزمات املالية التـي تصيب البنوك اإلسالمية.
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القسم الثالث:
م
1
2
3
4
5

تأثيـرالسياسات الرقابية واإلشرافية للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على البنوك اإلسالمية .الدرجة ()10-1
وجود املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع يؤدي إلى تشديد الرقابة على البنوك اإلسالمية
تؤدي السياسات الرقابية واإلشرافية للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع إلى ضمان درجة عالية من
الدقة في املعامالت في البنوك اإلسالمية.
تتخذ املؤسسة كافة اإلجراءات القانونية بحق املتسببيـن في إفالس العضو “البنك” الذي تقرر تصفيته.
تقوم املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع والبنوك وسلطة النقد بتبادل املعلومات فيما بينهم وفق آليات
تضمن درجة عالية من السرية.
تلجأ املؤسسة لالقتـراض لتعويض املودعيـن في حال عدم كفاية مواردها املالية.
تقوم املؤسسة بإصدارالتعليمات للبنوك األعضاء لضمان الوفاء بالتـزاماتهم.

6
 7تقوم مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية بإبالغ سلطة النقد عن البنوك املخالفة لقانون مؤسسة ضمان الودائع.
 8تساهم السياسات الرقابية واإلشرافية للمؤسسة بتخفيض تكلفة التمويل.
 9تقوم املؤسسة بإصدارالنشرات التوضيحية عن طبيعة عملها وما على البنوك من حقوق وواجبات.
 10تتمتع املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بدرجة عالية من املرونة في سياساتها اإلشرافية.
 11السياسات الرقابية واإلشرافية للمؤسسة تعمل على سالمة ودقة املهام التـي يقوم بها مسئولي التمويل في
البنوك اإلسالمية.
 12تقوم املؤسسة باتخاذ التدبيـرات الالزمة لحماية موظفيها من أي إجراءات يمكن أن يتعرضوا لها في إطارعملهم.

القسم الرابع:
نظام ضمان الودائع الخاص بالبنوك اإلسالمية.
م
 1نظام ضمان الودائع الخاص بالبنوك اإلسالمية يقلل من التأثيـرالسلبي ملشكالت السيولة لدى املصارف اإلسالمية.

الدرجة ()10-1

 2وجود نظام ضمان للودائع خاص بالبنوك اإلسالمية يؤدي لزيادة الثقة والطمأنينة لدى املودعيـن املتعامليـن
مع البنوك اإلسالمية.
 3وجود التشريعات والقوانيـن ذات العالقة التـي تنظم عمل مؤسسة ضمان الودائع يؤدي إلى توفيـرعامل أمان
لدى املودعيـن.
 4وجود املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع يساهم في طمأنة املودعيـن وعدم سحب ودائعهم وقت األزمات.
 5وجود املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع يحد من املشكالت التـي تعيق قدرة البنوك اإلسالمية على جذب
املزيد من الودائع.
 6يعتمد النظام الخاص بتأميـن الودائع في البنوك اإلسالمية على تقديم ضمانات عينية وشخصية.
 7يوجد عالقة بيـن النظام الخاص بتأميـن الودائع في البنوك اإلسالمية وبيـن ثقة جمهور املودعيـن على حماية ودائعهم.
 8يوجد ثقة لدى جمهور املودعيـن في البنوك اإلسالمية أن نظام التأميـن الخاص بودائعهم يتوافق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية.
 9يساعد النظام الخاص بتأميـن الودائع في البنوك اإلسالمية على زيادة نسبة الودائع الجارية.
 10يتميـزنظام املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع عن النظم في الدول األخرى بأنه يـراعي البنوك اإلسالمية.
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القسم الخامس:
التـزام املصارف اإلسالمية بالقانون الخاص بمؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية.
م
 1تمارس املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع اختصاصاتها تجاه البنوك اإلسالمية.
 2تلتـزم البنوك اإلسالمية بتبادل املعلومات بشكل دقيق وموثوق مع املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

الدرجة ()10-1

يتوافق نظام التأميـن على الودائع الخاص بالبنوك اإلسالمية مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
تقوم املؤسسة باستثمارأرباح الصندوق الخاص بالبنوك اإلسالمية وفق الشريعة اإلسالمية.
تلتـزم البنوك اإلسالمية بتسديد رسوم االشتـراك حسب األصول “القانون”.
تتصف األقساط إلى تسدها البنوك اتجاه مؤسسة ضمان الودائع بالعدالة.
يتناسب الحد األق�صى للتعويض مع الودائع العالية للعمالء.

3
4
5
6
7
 8يساهم قانون مؤسسة ضمان الودائع بتشجيع التـزام البنوك اإلسالمية على اتباع سياسات ائتمانية غيـرمتشددة.
9
10
11
12

تقوم البنوك اإلسالمية بتـزويد املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بأي معلومات تتعلق بالودائع واملودعيـن.
يتصف قانون مؤسسة ضمان الودائع املنظم لعمل املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع باملرونة والوضوح.
تقوم البنوك اإلسالمية بشرح وتوضيح قانون مؤسسة ضمان الودائع ملوظفيها.
تقوم البنوك اإلسالمية بشرح وتوضيح قانون مؤسسة ضمان الودائع لعمالئها املودعيـن.
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Administrative Employee
Private Sector
ABSTRACT
The study aimed to identify the impact of the establishment of the Palestinian Deposit
Insurance Corporation on the development of deposits in Islamic banks operating in Palestine;
in terms of the review of the deposit insurance systems, their significance, justification for its
establishment, and the discussion on their suitability for Islamic banks, as well to identify the extent
of both the effectiveness of regulatory and supervisory policies of the corporation and the Islamic
banks’ compliance with the law of the Palestinian Deposit Insurance Corporation.
The study relied on descriptive analytical method in studying and analyzing the various
aspects of the establishment of the Palestinian Deposit Insurance Corporation and its impact on the
evolution of deposits in Islamic banks. The study used a questionnaire as a scientific research tool
by answering the questions of the study and testing the hypotheses. The complete enumeration
method was also used since the questionnaire was distributed to all members of the original
sample of the study’s 54 single; the original sample consists of the employees in the departments
of deposits in the Islamic banks. 47 questionnaires were recovered instituting 87% from the total
number of the distributed questionnaires (54 questionnaires).
The study showed a positive effect for the establishment of the Palestinian Deposit Insurance
Corporation which is to reduce the risks that the Islamic banks are always exposed to increase the
demand of the depositors in the Islamic banks, to increase the degree of trust among the depositors
in the Islamic banks. In addition to the positive impact on the strength of the financial position of
the Islamic banks; all of these positive effects are reflected in the growth of the deposits amount
in the Islamic banks. The study recommended the Islamic banks of the necessity to increase their
concern to raise banking awareness and to reassure depositors that their deposits are subjected to
a system of insurance that takes into account the provisions of the Islamic law.
The study also recommended the Palestinian Deposit Insurance Corporation of the need to
increase banking awareness campaigns and especially to increase the awareness of the importance
of the role of the Palestinian Deposit Insurance Corporation in protecting depositors, in order to
encourage them to deposit, and to explain the law of the Palestinian Deposit Insurance Corporation
to the employees in the Islamic banks.
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