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 هبوط صافي االستثمار األجنبي المباشر بمصر 36 % 
القاهرة -رويترز - أظهرت حسابات لرويترز من واقع بيانات من البنك 
المركزي المصري أن صافي االســتثمار األجنبي المباشــر هبط نحو 
36 بالمئــة إلــى 2.8 مليار دوالر في النصف األول من الســنة المالية 
2019-2018، وذلك رغم سعي الحكومة لجذب مزيد من االستثمارات 
األجنبية.وبلغ صافي االســتثمار األجنبي المباشر 3.8 مليار دوالر في 
النصــف األول مــن 2018-2017 وفقا لبيانات المركزي.تبدأ الســنة 
المالية في مصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

 أرباح أرامكو تتخطى أبل قبل بيع سندات بأكثر من 10 مليارات دوالر
دبي -رويترز - أظهرت أرقام من أرامكو السعودية المملوكة 
للدولة أن أكبر شركة منتجة للنفط في العالم حققت أرباحا 
أساســية 224 مليــار دوالر العام الماضــي، أي ما يقرب من 
ثالثة أضعاف أرباح أبل، وذلك قبل أول إصدار سندات دولية 
لها.وأرامكو التي كانت في الســابق تمانع في الكشــف عن 
أوضاعها المالية بات لزاما عليها اإلفصاح عنها للحصول على 
تصنيف ائتماني علني والبدء في إصدار سندات دولية عامة.

 سلطة النقد: خصم القروض بنصف الراتب المحول أو نصف القسط أيهما أقل
رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- عممــت ســلطة 
النقــد علــى البنوك ومؤسســات اإلقــراض، يوم 
امــس، بخصم أقســاط القروض وأيــة التزامات 
أخرى،  بنسبة موازية للدفعة المحولة من رواتب 
الموظفين. وجاء في تعميمها أنه «في ضوء عدم 
انتظام تحويــالت رواتب موظفــي القطاع العام، 
وحرصــا علــى تنظيــم عمليات تســديد أقســاط 
قروض الموظفين، يجب على مؤسسات االقراض 
المتخصصــة االلتزام بخصم ما نســبته %50 من 

الدفعة المحولة، أو من قيمة القســط الشــهري، 
أيهما أقل، وذلك لسداد كامل االلتزامات الشهرية 
للمقترض والمقترضين بكفالته، وعدم فرض أية 
فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء 

المتبقي من القسط».
ويعنــي ذلــك أن نســبة الخصــم لألقســاط وأي 
التزامــات إن وجدت، مجتمعة، يجــب أن ال تتجاوز 
%50 مــن الدفعة المحولــة أو من هذه االلتزامات، 
أيهما أقل.  واستثنت سلطة النقد من هذا اإلجراء 

موظفي القطاع العام المقترضين، الذين لديهم 
مصــادر دخل غير الراتــب، مثبتة بموجب اتفاقية 
اإلقراض. كذلك، طلبت سلطة النقد من مؤسسات 
اإلقراض التعامل مع موظفي بعض المؤسســات 
التــي تتلقى موازنتهــا مــن وزارة المالية بنفس 
آليــة التعامل مع موظفــي القطاع العــام، وعلى 
المؤسسات الراغبة في تنفيذ حملة لتأجيل أقساط 
المقترضيــن مــن القطــاع العــام، الحصول على 

موافقة خطية مسبقة.

  ندوة تدعو إلى تخفيض الضرائب والرسوم على قطاع العقارات
رام اهللا – الحيــاة االقتصاديــة – ابراهيــم ابــو 
كامــش - اوصى مطورون عقاريون واقتصاديون، 
بتخفيض الضرائب والرسوم على قطاع العقارات 
التــي تعتبــر االعلى عالميا وتقليــل فوائد قروض 
القطــاع المصرفي على مشــاريعه، وبنــاء قاعدة 
بيانات شــفافة ودقيقة وشاملة له، وباعداد دراسة 
ســوق العقارات للتعرف على حجم الطلب ونوعية 
الشقق السكنية التي يجب ان تطرح باسعار معقولة 
تلبي احتياجات االزواج الشابة وتستجيب لقدراتهم 
الماليــة، وتنظيمه وفقا لالنظمة والقوانين، وعقد 
مؤتمــر عام بمشــاركة القطاعين العــام والخاص 
ومؤسســات المجتمع المدني بعنوان»العقارات في 

فلسطين – المشكالت والحلول».
جــاء ذلــك خــالل نــدوة نظمتهــا امــس جمعيــة 
االقتصادييــن الفلســطينيين تحت عنــوان «واقع 
القطــاع العقاري الفلســطيني والتحديــات الماثلة 
أمامه في المرحلة الراهنة «وذلك في مقر الجمعية 
بالبيرة، وتحدث فيها رئيس إتحاد القطاع التطويري 
العقاري المهندس نزار الريماوي، ورئيس الجمعية 
د. رســالن محمــد، بحضور عــدد مــن المطورين 

العقاريين والخبراء االقتصاديين.
وطالب المشــاركون بتخفيض الضرائب والرسوم 
التــي يدفعها المقاولــون واصحاب األبنيــة لوزارة 
المالية وجهات االختصاص االخرى بما يساهم في 
تخفيض تكاليف شراء الشقق على المواطن الذي 
يتحمل كافة النفقات والرسوم والضرائب المختلفة.

وحث المتداخلون، جهات االختصاص في الســلطة 
الوطنية على اصدار قانون خاص للتأكيد على جودة 
انشــاء العقارات وفق مواصفات ومقاييس محددة 
لمقاولين مرخصين بشهادات وتراخيص تسمح لهم 
مباشرة اعمال المقاوالت بهدف وضع حد للعديد من 

قضايا الخلل في االبنية ومخالفات البناء.
واكد المشــاركون، على ضــرورة التزام المقاولين 
واصحــاب االبنية بانشــاء آبار الميــاه تحت المباني 
وطوابق خاصة للخدمات كمواقف للسيارات ومخازن 
وقاعات عامة لفائدة المالكين والمســتأجرين، الى 
جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
لتشــجيع اقامة جمعيات اســكان خارج المدن دعما 
للشــباب وذوي الدخل المحدود يتم عرضها باسعار 

ودفعات  مناسبة للظروف االقتصادية الراهنة.
واســتنكر المشاركون والمطورون العقاريون قيام 
بعض رجال االعمال الذين وصفوهم بالجشــعين 
بشــراء عقارات في حي ســلوان بالقدس المحتلة 
لصالح اماراتيين، وبهذه الحجة تم تسريب 18 شقة 
لصالــح جمعية  «عطيرت كوهنيم» االســتيطانية 
الصهيونية التي تستولي على بيوت القدس المحتلة 

في سلوان.
وشــدد المتداخلون علــى اهمية القطــاع العقاري 
وعالقاته االمامية والخلفية مع القطاعات االخرى، 
مؤكديــن ان صغار المقاولين غير المســجلين في 
القطاع يحدثون خلال في القاعدة االنشائية للمباني 

دون مساءلة.
حيث كشف م. الريماوي، عن خطة لمجلس الوحدة 
االقتصادي التابع لجامعة الدول العربية تســتهدف 
بناء 2000 وحدة سكنية»شقة» في الضفة الغربية 

الصحاب ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
لكن م. الريمــاوي، نفى ما يتم تداوله في االعالم 
وبين اوســاط المجتمع وجود 30 الف شــقة سكنية 
فارغة، وقال:» ان عدد الشقق الفارغة في محافظة 
رامــاهللا والبيرة لوحدها حوالي 4100 شــقة، منها 
1800 في رام اهللا، و1400 في البيرة، و900 شقة 
فــي بيتونيا» علمــا ان بعضها مباع، مســتدركا ان 

ظهور مشــكلة الشــقق الفارغة ابتدأت منذ العام 
الماضي 2018 فقط.

وقــرع م. الريمــاوي، ناقــوس الخطر الــذي يتهدد 
قطاع العقارات ال ســيما في ظل االستثمارات التي 
وصفها بالمأهولة في القطاع العقاري دون حماية 
ما يستوجب على المؤسسة الرسمية ايالء االهتمام 
الذي يستحقه هذا القطاع الذي يعاني من قصورها 

الكبير في التخطيط الكافي وتنظيم سوقه .
واكد م. الريماوي ارتفاع الشقق السكنية لكنه برر 
ذلك بســبب االرتفاع في اســعار االراضي وبالذات 
في رام اهللا، لكنه حذر من فرض رســوم ضريبية 
جديدة على الشــقق السكنية حيث تعتبر الضرائب 
المختلفة رسوم االعلى في المنطقة، في حين انه 
يقدر هامش ربح المقاول بحدود %10 – %15 فقط 
مــن اجمالي تكاليف الشــقة او البناية، وذلك على 

المشروع الذي يستغرق بنائه ثالث سنوات.
وشدد م. الريماوي، انه يجب ان يكون هناك معيار 
دقيــق لضمــان وجــود عدالة فــي توزيع مشــاريع 
االســكان والعقــارات بمــا يشــمل المــدن االخرى 
والضواحي ومناطق»ج» ومن حيث استهدافها ذوي 

الدخل المحدود.
أمــا رئيــس جمعيــة االقتصاديين الفلســطينيين 
د. رســالن محمد، فاكد في مســتهلك الندوة على 
االهمية الخاصة للقطاع العقاري الفلسطيني ليس 
فقط من الناحية االقتصادية ومساهمته في الناتج 
االجمالي المحلي، بل ومن الناحية االجتماعية كونه 

يعمل على ايواء المواطنين.
وقــال د. محمد:»ان للقطاع العقاري اهمية وطنية 
كونــه يعمل على تثبيت المواطنين في اراضيهم، 
اال انه يعاني من عراقيل جمة تنعكس على رجال 

االعمال وعلى المواطن وتحديدا االسر الشابة».

 «القدس المفتوحة» تعقد ندوة حول «واقع وميزات خدمة الجيل الثالث لالتصاالت وسبل االنتقال لألجيال القادمة»
رام اهللا- الحياة االقتصادية- 
القــدس  جامعــة  عقــدت 
عهــا  فر فــي  حــة  لمفتو ا
بطولكرم، يوم أمس، ندوة 
حــول  علميــة متخصصــة 
«واقــع وميزات خدمة الجيل 
 (3G) الثالث مــن االتصاالت
في فلسطين وسبل االنتقال 
القادمــة».  األجيــال  إلــى 
وعقدت النــدوة تحت رعاية 
أ. د. يونــس عمــرو رئيس 
الجامعــة، وبالشــراكة مــع 

شركة «جوال».
واشارت ميســون الزريقي، 
ممثلــة محافــظ طولكــرم 
إلى جهــود وزارة االتصاالت 
لمعلومــات  ا وتكنولوجيــا 
الــذي  الــدور  خــالل  مــن 
يقع علــى عاتقهــا لتطوير 
قطــاع االتصاالت، مشــيدة 
القــدس  بمبــادرة جامعــة 
المفتوحــة ممثلــة برئيس 
الجامعــة األســتاذ الدكتــور 
يونس عمرو، وفرع الجامعة 
ء،  لشــركا وا بطولكــرم، 
هــذه  مثــل  تنظيــم  فــي 
العلمية  اللقاءات والنــدوات 
المتخصصــة، التــي تعــود 
بالنفع على قطاع االتصاالت 

ومزودي خدمات اإلنترنت.
وقــال مديــر فــرع الجامعة 
بطولكرم د. ســالمة سالم: 
القــدس  جامعــة  «دأبــت 
عقــد  علــى  حــة  لمفتو ا
الندوات والمؤتمرات العلمية 
لسياســية،  وا فيــة  لثقا وا
واثقــة  خطــوات  وخطــت 
متسارعة مواكبة للتطورات 
هــذه  ومــا  التكنولوجيــة، 
الضــوء  إال إللقــاء  النــدوة 
على مــدى اهتمام الجامعة 
بالبعد التكنولوجي المتمثل 
فــي   3G بتطبيــق خدمــة
فلســطين، وتوثيــق مــدى 
نجــاح شــركات االتصــاالت 
الفلســطينية في استخدام 

هذه الخدمة».
وأكــد د. ســالم أن «القدس 
تمثــل  باتــت  المفتوحــة» 
أنموذجــاً تعليمياً يحتذى به 
من خــالل اعتماد الوســائل 
التكنولوجيــة الحديثة التي 
توجــت بفضائيــة القــدس 
إلــى  مشــيراً  التعليميــة، 
بيــة  لطال ا ت  مــا هتما ال ا
ل  لحقــو با ة  يــد ا لمتز ا
وبخاصــة  لتكنولوجيــة،  ا
الشبكات ورقمنة االتصاالت.

وفــي كلمته، تحدث الســيد 
عــالء حجــازي، مديــر إدارة 
المبيعات في شــركة جوال، 
عــن واقــع وميــزات خدمــة 
3G فــي فلســطين وســبل 
األجيــال  لــى  إ االنتقــال 
نظــرة  وقــدم  القادمــة، 
شــاملة عن واقع االتصاالت 
الخلوية الفلســطينية خالل 
عشرين عاماً من المعيقات 
واالســتثمارات الضخمة في 

بناء الشبكة.
وقــال حجــازي إنــه «رغــم 
ت  لهجمــا ا و ت  لمعيقــا ا
الشرســة التي تعرضت لها 
«جوال» على مدار السنوات 
الماضية مــن قبل االحتالل 
اإلســرائيلي، التي تضمنت 
حرمانها فترة تزيد على 10 
ســنوات من خدمــات الجيل 
الثالــث والرابــع، وبالرغــم 
مــن تأخر فلســطين عالمياً 
علــى خدمــات  بالحصــول 
الجيل الثالث، إال أننا صممنا 
الحصــول عليهــا، لمــا نرى 
فيهــا مــن أهميــة لشــعبنا 
الفلسطيني لمواكبة العالم 
أراد  المســتطاع، وإن  قــدر 
ذلــك  أن يعرقــل  المحتــل 

ويمنعــه، ثم وظفنــا مبلغاً 
ضخماً جداً تجاوز 55 مليون 
دوالر لالســتثمار في تجهيز 
وبناء شــبكة الجيــل الثالث 
فــي الضفــة وقطــاع غزة، 
بالرغم من أن العمر الزمني 
لهــذا الجيــل ينتهي خالل 3 
ســنوات، ولكن هذا يعكس 
مــدى اإلصرار واإلرادة لدينا 
لتوفير خدمة بجودة عالية، 
وإننــا فــي «جــوال» نمتلك 
اليوم أفضل وأقوى وأوســع 
شــبكة اتصاالت خلوية في 

فلسطين».
وتطرق إلى النقلة النوعية 
االتصــاالت  ع  قطــا فــي 
المساهمة في نمو االقتصاد 
ن  أ لــك  ذ  ، لفلســطيني ا
«إطالق خدمات الجيل الثالث 
أحــدث نقلــة نوعيــة علــى 
مســتوى قطــاع االتصاالت 
لمعلومــات  ا وتكنولوجيــا 
من خــالل تطويــر طريقة 
التواصــل بين المؤسســات 
وهــذا خفــف  والمواطــن، 
الوقــت والجهــد، وبالتأكيد 
ســاعد علــى خلــق فــرص 
عمــل ومشــاريع مــن خالل 
وجــود شــركات متخصصة 

جــي  لو لتكنو ا يــر  لتطو با
وشــركات متخصصــة فــي 
مجال التواصل االجتماعي».

وبيــن أن خدمــات «جــوال» 
م  مــا أ يــق  لطر ا ت  مهــد
صناعات برمجية مميزة، إذ 
الحظنا جميعاً انتشــار عمل 
التطبيقــات والخدمــات من 
خالل اإلنترنت (مثل تطبيق 
كريــم، وتطبيقات الخدمات 
المصرفية للبنوك)، وأصبح 
بإمــكان المبرمجين تقديم 
علــى  مبتكــرة  تطبيقــات 
اإلنترنت كحال دول العالم، 
ما ســيحرك عجلة االقتصاد 
ويخلق شــركات ومشــاريع 

جديدة. 
وعقب افتتاح الندوة، عقدت 
جلســة علمية برئاسة د. م. 
إسالم عمرو، مساعد رئيس 
الجامعة لشؤون التكنولوجيا 
واإلنتــاج، وقــال إن «الندوة 
العلمية تــدور حول تقنيات 
واقعهــا،  الثالــث:  الجيــل 
فيهــا،  العمــل  ومحــددات 
والتقنيات المســاندة، وأمن 

هذه التقنيات وحمايتها.
وأضاف أن «هناك خصوصية 
لجيــل  ا لشــبكات  كبيــرة 

الثالــث والرابــع والخامس، 
فهنــاك الكثيــر من الفرص 
تخلــق  التــي  االقتصاديــة 
مــع هذه التقنيــات، وعندما 
يدخل تطبيق تجاري لتقنية 
معينة تظهر معها توسعات 
اقتصاديــة جديــدة بخلــق 
أعمــال جديدة وفرص عمل 
جديدة وخدمــات اقتصادية 

جديدة».
وبيــن د. م. عمــرو أن «دور 

ميــة  لحكو ا ت  سســا لمؤ ا
تقــدم  ن  أ ديميــة  ألكا وا
تقديمــاً جيداً لهــذا التطور، 
وهذا هو مــا تناولته الندوة 
اليوم»، مبيناً أن الشــركات 
الفلســطينية أبدعــت فــي 
بناء شــبكة تستفيد أكثر ما 
يمكن مــن الموجات القليلة 

الممنوحة لها.
وفي الجلسة ذاتها، تحدث كل 
من وكيــل وزارة االتصاالت 

م. ســليمان الزهيــري عــن 
واقــع االتصــاالت الخلويــة 
فــي فلســطين، مؤكــداً أن 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومــات لم يعــد قطاعاً 
مســتقالً بذاته، بــل أصبح 
القطاعــات  لنمــو  محفــزاً 
األخــرى، لذلك ليــس غريباً 
أن يقــود هذا القطاع الثورة 
التــي  الرابعــة  الصناعيــة 

أساسها الذكاء الصناعي.

 افتتاح مشاريع مائية
 في الخليل وبيت لحم

رام اهللا- الحياة االقتصادية- افتتحت ســلطة 
الميــاه، يوم أمــس، مجموعة من المشــاريع 

المائية في محافظتي الخليل وبيت لحم.
 وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم: إننا هنا 
اليوم لنفتتح مشــروعا مائيا يخدم التجمعات 
التــي كانــت تعاني من عــدم وصــول المياه 
اليهــا، مؤكــدا أن ســلطة الميــاه تعكف على 
تنفيذ مشــاريع أخرى، لكنهــا واجهت عقبات 
نتيجــة الظروف السياســية، ومــع ذلك هناك 
جهــود حقيقة تبذل لبدء العمل على األرض، 
ووضعنا خططا إلعادة ترتيب أولوياتنا واإليفاء 

بالتزاماتنا.
بــدوره، أعــرب رئيس بلــدة نوبــا بمحافظة 
الخليل، محمود الشــروف، عن ســعادة أهالي 
البلدة والهيئات المستفيدة من المشروع لما له 
من أهمية في توفير كميات مياه للمواطنين، 
وقال: «كنا دائما نواجه تحديا قاسيا في قضية 
المياه خالل األعوام السابقة اال أننا خالل العام 
المنصرم ونتيجة إليالء سلطة المياه اهتماما 
بإيجاد حل يســاهم في التخفيف من األزمة، 
شهدنا تحسنا ملموسا في توفر المياه ساهم 

في تخفيف العبء على المواطنين..
كما افتتح غنيم برفقة محافظ الخليل جبرين 
البكــري المرحلة الثانية من مشــروع الجبعة 
ـــــــ نوبا والذي يســتهدف مناطق واسعة في 
محافظــة الخليل شــملت مناطــق (صوريف، 
وخــاراس، وبيت اوال، ونوبا، وحتا، إضافة إلى 
ترقوميا والريف الغربي)، ويخدم المشروع ما 

يقارب 55 الف نسمة.
ويهدف المشــروع الى تحســين وضع النظام 
المائــي في هذه المناطق، مــن خالل تأهيل 
شــبكة المياه القائمة وبالتالي خفض نسبة 
الفاقد في المياه وزيادة كميات المياه الصالحة 
للشــرب، اضافة الى ضمــان جودتها وضمان 
التوزيــع العادل في خدمات المياه، وتحســين 
وصــول الميــاه للمناطــق المرتفعــة ضمــن 
نطاق الخدمة.  ويتكون المشروع الممول من 
الوكالــة االميركية للتنميــة بقيمة 8 ماليين 
دوالر، من  محطتي دفع رئيسية في صوريف 
وخاراس، ويشمل تأهيل وإنشاء خطوط ناقلة 

رئيسية، وتطوير وتحسين الشبكات الداخلية 
لصوريف، وخاراس، ونوبا وبيت اوال، وتطوير 
وتحسين خزانات المياه الموجودة في صوريف، 
وخاراس، ونوبا، وفحص وتأهيل الخط الناقل 
الممتــد مــن خاراس الــى ترقوميــا، وتجهيز 
وتركيب عــدادات مرتبطة بنظام مراقبة عن 
بعد، ويضمن النظام ادارة متكاملة لشــبكات 
الميــاه والخزانــات، إلى جانــب توفير  النظام 
لمراقبــة كاملــة للفاقد مــن شــبكات المياه 
ونظام متكامل للصيانة والتشــغيل، عدا عن  
تنظيف وتعقيم الخزانات القائمة في خاراس 

وبيت أوال.
وحقــق المشــروع عــددا من االنجــازات التي 
المســها اهالي التجمعات المســتهدفة والتي 
تمثلت في االســتفادة من الخزانــات القائمة 
فــي كل من (خاراس، وصوريــف، نوبا وبيت 
اوال)، وصيانة الخط الناقل (خاراس- ترقوميا)، 
والذي  عمل على خلق  نظام مائي متكامل في 
المنطقة فأصبح باإلمكان نقل اي فائض في 
كميــات المياه الى ترقوميا وبلديات بيت عوا، 
والكوم ، ودير سامت، وكامل منطقة ريف دورا 

الذي يعاني من نقص الكميات.
وتوجــه غنيم والوفد المرافــق له بعدها إلى 
بيت لحم، وافتتح برفقة محافظها كامل حميد 
في قرية الجبعة مشــروع انشاء شبكة المياه 
الداخلية فيها، وهو مشروع هام واستراتيجي 
لتأثيــره علــى حيــاة المواطنيــن وخصوصــاً 
للمواطنين الساكنين في المناطق المصنفة 

«ج».
وأكد غنيم أن سلطة المياه وضعت على سلم 
اولوياتها ايصال المياه لقرية الجبعة المحاطة 
بالمستوطنات، وسنعمل على استكمال العمل 
لتحســين الخدمة وتطويرها، وللتخفيف من 
معانــاة اهلهــا ومســاندتهم فــي صمودهم 
ووقوفهم في وجه التضييق اإلسرائيلي الذي 

تستهدف المواطنين وأراضيهم.
وأشــار إلى أن مشروع شــبكة المياه الداخلية 
في الجبعة يخــدم 1200مواطن وتم تنفيذه 
من موازنة ســلطة الميــاه التطويرية بقيمة 

مالية بلغت اكثر من 41 الف دوالر.

 البنك الوطني يطلق حساب توفير لألطفال «خطوتي»
رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- أطلــق البنــك 
الوطنــي امــس حســاب توفيــر جديــد خاص 
باألطفال «خطوتي»، والذي يشجع جيل األطفال 
على االدخار في البنوك. الحســاب الجديد يتيح 
لألطفــال الموفرين لدى البنــك الحصول على 
فرصة الدخول الى ســحب على جائزة شــهرية 
بقيمة 200 ألف شــيقل، باإلضافة الى ســحب 
أســبوعي على جهاز الحاســوب «نــت كتابي» 
التعليمي الذي يحتوي على المنهاج الفلسطيني، 
باإلضافة الى هدية فورية عند فتح الحســاب. 
كما ويحمل الحساب رسالة مسؤولية اجتماعية 
مباشــرة يتبــرع البنــك بموجبهــا بجهــاز «نت 
كتابي» أسبوعيا لطالب محتاج مقابل كل جهاز 
يتم الســحب عليــه. وبذلك، تصبــح مجموعة 
حسابات توفير الوطني مكتملة وتخاطب كافة 
فئــات المجتمع الفلســطيني من ذكــور واناث 

وأطفال.  وتعليقا على ذلك، قال مدير عام البنك 
الوطني أحمد الحاج حسن إن الهدف من إطالق 
الحساب هو تعزيز مبدأ وثقافة االدخار والتوفير 
عند جيل األطفال منذ الصغر، حيث ان البنك لم 
يشترط وجود أي حد أدنى في الحساب للدخول 
الى السحب على الجوائز لهذا الجيل لتشجيعهم 

على التوفير ولو بمبالغ بسيطة. 
وأوضح الحاج حســن، ان المجتمع الفلسطيني 
مجتمــع فتي حيث أشــارت اإلحصــاءات الى ان 
نسبة األطفال تشكل ما يقارب %39 من تعداد 
الســكان، وحســاب التوفير هو الحساب الوحيد 
الــذي يتيــح لهــذه الفئــة التعامل مــع البنوك، 
فأهميــة إطــالق حســابات توفير لهــذه الفئة 
وتشجيعهم على االدخار في البنوك تكمن في 
كونها الخطوة األولى لخلق جيل مشتمل ماليا 
وتعزيز نســب الشــمول المالي في فلســطين 

مستقبال.
وفيما يخص حســابات توفيــر األطفال بوالية 
األم، أوضــح الحــاج حســن ان البنــك الوطني 
كان من أول البنوك التي تســمح لألمهات بفتح 
حسابات توفير ألطفالهن وذلك بموازاة إطالق 
حســاب التوفير «حياتي»، مشــيرا ان التدقيق 
التشــاركي من منظور النــوع االجتماعي الذي 
أجرتــه هيئة األمم المتحــدة للمرأة على البنك 
الوطنــي أشــاد بــدور البنك في هــذه النقطة 

بالتحديد. 
ومن الجدير ذكره، ان حساب التوفير «خطوتي» 
وكافة حســابات توفير البنــك الوطني ال يوجد 
عليهــا أي فوائــد أو عمــوالت، كمــا قــام البنك 
الوطنــي بإصــدار بطاقــة فتح حســاب خاصة 
لألطفال بتصميم مختلف إلعطائهم خصوصية 

أكبر. 


