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الطلبة األعزاء

يسرنا يف هذه النشرة أن نقدم نشرة تثقيفية موجزة من شأنها زيادة املعرفة واالطالع بشأن 
املصارف، أعمالها، خدماتها، وغيرها الكثير. نأمل أن حتقق هذه النشرة االستفادة القصوى 

وأن تثري معلوماتكم املصرفية.



(Money)  النقود

أداة دفع للحصول على السلع واخلدمات، تتمتع بقبول عام لدى أفراد املجتمع، وتتكون النقود من القطع املعدنية 
واألوراق النقدية، واشتقت تسميتها من الكلمة الالتينية (Fiducia) والتي تعني الثقة.

املاضي  يف  فلسطني  املتداولة يف  العملة  ُتعرف  وكانت  املركزي،  البنك  يف  غالبًا  وطباعتها  النقود  إصدار/ سك  ويتم 
باجلنيه الفلسطيني. 

(Palestinian Pound)  الجنيه الفلسطيني

عملة صدرت عن مجلس فلسطني للنقد التابع لوزارة املستعمرات البريطانية يف حينه، حيث كان اجلنيه الفلسطيني 
العملة الرسمية الشرعية يف مناطق االنتداب البريطاني على فلسطني وإمارة شرق األردن ما بني األعوام 1948-1927، 

وكان يقسم اجلنيه الفلسطيني الواحد إلى 1000 ملم.
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(Money)  النقود

أعمال وخدمات البنوك

متنوعة  بنكية  وخدمات  منتجات  لتقدمي  البنك  يسعى 
وشاملة لتلبية احتياجات املواطن والتي من شأنها املساهمة 
يف تسهيل شؤون احلياة اليومية وتوفير األمان واحلفاظ على 
أو السرقة، إلى جانب تشغيل  املمتلكات الثمينة من الضياع 

األموال وإدارة االستثمارات بالطرق السليمة واملشروعة.

(Banks)  المصارف/ البنوك

المصرف/ البنك 

ترجع كلمة بنك إلى أصل الكلمة الفرنسية (banque) وإلى أصل 
أو  الطاولة  األصل  يف  الكلمتان  وتعني   (banca) اإليطالية  الكلمة 
املنضدة، ومن الناحية العملية يرجع األصل التاريخي لظهور البنوك 
العامة  األماكن  يف  يجلسون  كانوا  الذين  الوسطى  القرون  جتار  إلى 
وصرف  التبادل  بعمليات  يقوموا  لكي  النقود  ومعهم  املوانئ  وقرب 
عام  إيطاليا  يف  بنك  أول  تأسيس  مت  حيث  والشراء،  والبيع  النقود 
1587، علمًا أن كلمة (بنك) ليست عربية، وتستخدم بدًال منها كلمة 

مصرف.

مميزات خدمات البنوك

(Safety) األمان

لدى  املودعة  النقود  حفظ/ادخار  يتم 
مخاطر  لتجنب  أمان،  بكل  البنوك 
والكوارث  والتلف  واحلريق  السرقة 

الطبيعية.

جاهزية األموال
(Money Readiness)

ميكن احلصول على النقود املودعة لدى 
البنوك بأي وقت وبعدة طرق كالتوجه 
من  أو  مباشر،  بشكل  والسحب  للفرع 
خالل الشيكات أو بطاقة الصراف اآللي 

واحلواالت.

التعامل مع البنوك

ميكـــن لـــكل شـــخص التعامل مع 
البنوك لالستفادة من خدماتها:

األفـــراد: نســـاًء ورجـــاًال، صغـــارًا 
وكبارًا مهما كان دخلهم.

الشـــركات: خصوصيــــــــــة وعامـــة 
مهمـــا كان حجمهــــــــــا (صغيـــرة، 

متوسطة، كبيرة).
املهنيـــون: جتــــــــــــار، حرفيــــــــــــــــون، 

مزارعون، محامون، الخ...



أهم 8 خدمات تقدمها البنوك

فتح احلسابات بأنواعها 
(جاري، توفير، وديعة).

منح القروض 
والتمويالت لألفراد أو 

عمليات السحب للشركات.
واإليداع.

حفظ الودائع وتأجير 
صناديق األمانات.

تبديل العمالت األجنبية.

احلواالت  واستقبال  إصدار 
مبختلف أنواعها.

إصدار االعتمادات، والكفاالت 
والشيكات.

تقدمي خدمات بنكية
إلكترونية متطورة. 

بطاقات  خدمة  اآللي،  الصراف  (خدمة  ذلك:  مثال 
الهواتف  عبر   (sms) القصيرة  الرسائل  خدمة  االئتمان، 
البنك  خدمة  الذكية،  الهواتف  تطبيقات  اخللوية، 

.(e-banking) الناطق، اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت



أنواع الحسابات

(Current Account) حساب جاري
هو احلساب الذي يتم ايداع األموال فيه وسحبها من خالل الفرع مباشرة أو باستخدام الشيكات أو 
بطاقة الصراف اآللي، ويسمى حسابًا جاريًا نظرًا لطبيعته املتحركة، علمًا بأن املصارف ال تدفع فائده 

على احلساب اجلاري. 

(Saving Account) حساب التوفري
هو نوع من احلسابات االدخارية على شكل وديعة وميكن من خالله إيداع وسحب األموال من خالل 
الفرع مباشرة أو باستخدام بطاقة الصراف اآللي، علمًا بأن املصارف تدفع فائدة/عائد للعميل على 

الرصيد املتوفر يف احلساب. 

(Deposit Account) حساب الوديعة/ ألجل
العميل  املال لفترة محددة، بحيث ال يستطيع  بإيداع مبلغ من  العميل من خالله  هو حساب يقوم 

سحب املبلغ قبل انتهاء الفترة املتفق عليها، ومقابل ذلك يحصل العميل على نسبة فائدة عالية.

(Minor’s Account) حساب القاصر
هو حساب يتم فتحه لألطفال والشباب دون سن الثامنة عشر، ويتم فتح احلساب بوالية والد أو وصاية 

والدة القاصر بحيث يكون الولي أو الوصي هو املتصرف باحلساب حتى يبلغ عمر القاصر 18 عامًا.



خدمات الصراف اآللي
(Automated Teller Machine Services)

(Automated Teller Machine/ ATM) جهاز الصراف اآللي
هو اجلهاز املتوفر يف  فروع املصارف، ويف بعض املناطق العامة، حيث ميكن من خالله إجراء املعامالت املصرفية 
أيام  طيلة  اآللي  الصراف  جهاز  ويعمل  املصارف،  فروع  زيارة  أو  لدخول  احلاجة  دون  وإيداعها  النقود  كسحب 

األسبوع (24/7).

(ATM Card) بطاقة الصراف اآللي
هي بطاقة بالستيكية تستخدم لسحب وإيداع مبالغ نقدية من خالل أجهزة الصراف اآللي التابعة للمصارف، 

وكذلك احلصول على معلومات عن احلساب ويتم استعمالها بواسطة رقم سري.

(Credit Card) البطاقة االئ�تمانية
هي بطاقة بالستيكية يستطيع العميل استعمالها لشراء احتياجاته ثم التسديد الحقًا للمصرف، ويترتب على 

.Master Card, Visa Card املستفيد دفع فوائد مقابل هذه اخلدمة، ومن أشهر أنواع البطاقات احلالية هي
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مصطلحات وخدمات مصرفية عامة 

(Customer) عميل/ معتمد
لدى  حساب  بفتح  يقوم  الذي  الشركة  أو  الشخص  هو 
من  واالستفادة  املالية  معامالته  تسيير  بهدف  املصارف 

اخلدمات التي يقدمها املصرف. 

(Loan/Finance) قرض/ تموي�ل
لفترة  التجاري  البنك  من  اقتراضه  املال ميكن  من  مبلغ 
املال من  العميل وال ميلك  محددة لشراء أمور يرغب بها 
فترات  على  والفائدة  املبلغ  بتسديد  االلتزام  مع  أجلها، 
متفق عليها بني الطرفني، أما املصارف اإلسالمية فتعتمد 
واإلجارة  واملشاركة  املرابحة  مثل  اإلسالمي  التمويل  صيغ 

املنتهية بالتمليك.

(Remittance) حوالة
متّكن  والتي  املصارف،  تقدمها  التي  اخلدمات  من  نوع 
سهولة  بكل  ألخرى  منطقة  من  األموال  نقل  من  العميل 

وسرعة وأمان سواء داخل فلسطني أو خارجها.

(Check) شيك
أو  عشرة  من  عادة  يتكون  شيكات  دفتر  ضمن  تكون  ورقة 
عشرين ورقة، ويصدر عن املصرف بناًء على طلب العميل، 
عليها  املال  من  مبلغ  بكتابة  الشيك  ورقة  وتستخدم 

ليصرفه شخص آخر، وذلك بدًال من استخدام النقود.

(Safe Box) صندوق أمانات
ويقوم  محصنة،  غرفة  داخل  موجود  مصفح  صندوق  هو 
العميل باستئجاره من املصرف مبوجب عقد إيجار حلفظ 
هذا  فتح  وال ميكن  الثمينة،  واألغراض  الهامة  املستندات 

الصندوق دون حضور املستأجر.

نظام المفتاح الوطني (194)
(National Switch 194)

هو نظام يعمل على ربط كافة أجهزة الصراف اآللي التابعة 
فلسطني  يف  العاملة  االلكترونية  البيع  ونقاط  للمصارف 
حامل  مواطن  أي  يتمكن  بحيث  موحدة،  شبكة  ضمن 
أو  آلي  أي صراف  السحب من  اآللي من  الصراف  لبطاقة 
استخدام أي نقطة بيع يف فلسطني يف أي وقت وأي مكان 
دون احلاجة للتقيد بالسحب من الصرافات اآللية التابعة 

للمصرف الذي يتعامل معه العميل.

الخدمات المصرفية اإللكرتونية 
(E-Banking)

لعمالء  تقدميها  يتم  مصرفية  خدمات  عن  عبارة  هي 
اإلكترونية  القنوات  مع  التعامل  خالل  من  املصارف 
(األفراد  لعمالئها  املصارف  توفرها  التي  املختلفة 
االشتراك،  لشروط  وفقًا  الساعة  مدار  على  واملؤسسات) 
فقط  تكون  اخلدمات  هذه  من  االستفادة  بأن  علمًا 

للمشتركني من خالل املصرف.  

(Point of Sale) نقاط البيع
قيمة  تسديد  خاللها  من  املشتري  يستطيع  خدمة  هي 
البيع  نقاط  خدمة  بها  تتوفر  التي  املتاجر  يف  مشترياته 
والبطاقات  اآللي  الصراف  بطاقات  باستخدام  وذلك 
اخلدمة  عن  املسؤولة  الشركة  تقوم  حيث  االئتمانية، 
حساب  إلى  املشتري  حساب  من  املطلوب  املبلغ  بتحويل 

البائع.



االدخار واالست�ثمار واإلنفاق
(Expense, Saving, Investment)

 اإلسراف في اإلنفاق
مقابل  األموال  دفع  هو  اإلنفاق  يف  اإلسراف 
شراء منتج أو خدمة معينة بشكل غير مدروس، 
اليومي  مصروفه  كامل  الشخص  يصرف  كأن 
يسمى  فهاذا  السكاكر،  أو  األلعاب  شراء  على 

إسرافًا.

 (Expense) اإلنفاق
أو  شراء  مقابل  األموال  دفع  هو  اإلنفاق 

امتالك منتج أو خدمة معينة.

(Saving) االدخار
يتم  ما  وغالبًا  إنفاقه،  يتم  الذي ال  الدخل  االدخار هو اجلزء من 
االحتياجات  لسد  مبلغ معني  توفير  وهدفه  املصارف،  لدى  إيداعه 
املستقبلية، و يلعب االدخار دورًا هامًا يف حتسني الوضع االجتماعي 

لألفراد وذلك تبعًا الحتياجاتهم  وأهدافهم.

(Investment) االست�ثمار
قيمة  زيادة  أجل  من  املدخر  املال  استعمال  هو  االستثمار 
االدخار لتحقيق األهداف على املدى البعيد (تقاعد، دراسة، 

شراء منزل، إقامة مشروع).

(Share) السهم
رأس  متثل  حصص  مجموعة  من  حصة  هو 
مال الشركة، وتكون هذه احلصص مملوكة من 

قبل املستثمرين الذين يسمون (مساهمني). 

(Bond) السند
هو قرض ممنوح للشركة من قبل املستثمرين 
فوائد  مقابل  مشاريعها  متويل  أجل  من 
ولفترة  للمستثمرين  الشركة  تدفعها  محددة 

زمنية متفق عليها.



مصطلحات ذات صلة 

المسؤولية المجتمعية
Corporate Social Responsibility (CSR)

بتخصيص  التجارية  النشاطات  أصحاب  التزام  هي 
التنمية  يف  للمساهمة  السنوية  األرباح  من  نسبة 
مستوى  وحتسني  احمللي  املجتمع  ودعم  املستدامة 
مجاالت  وتطوير  دعم  خالل  من  املواطنني  معيشة 
الصحة،  الرياضة،  التعليم،  املثال:  سبيل  على  عديدة، 

البيئة، الثقافة والفنون.

الشمول المالي
(Financial Inclusion)

السلطات  الهيئات/  تتخذها  التي  اإلجراءات  هو 
املجتمع  فئات  واستخدام  وصول  لتعزيز  الرقابية 
املستهدفة ومبا يشمل الفئات املهمشة واحملدودة الدخل 
مع  تتناسب  التي  املالية  واملنتجات  للخدمات 
عادل  بشكل  لهم  تقدم  بحيث  ومالءتهم  احتياجاتهم 
ظروفهم  لتحسني  وذلك  معقولة  وبتكاليف  وشفاف 

املعيشية.

السرية المصرفية
(Banking Secrecy)

التامة  السرية  على  املصرف  موظفي  كافة  حفاظ  هي 
لعمالء  تعود  التي  واملستندات  املعلومات  جلميع 
املصرف، وال يجوز ألي منهم إفشاء أو اإلفصاح عن أية 
معلومات ألية جهة خارج فلسطني أو داخلها أو السماح 
للغير باالطالع عليها ما لم يكن هذا االطالع مبوافقة 

العميل اخلطية أو مبوجب حكم قضائي فلسطيني.



ماذا يجب أن تعرف عن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع؟
(Palestine Deposit Insurance Corporation)

ُأنشئت  املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع يف العام 2013، وتهدف إلى ضمان وحماية أموال املودعني لدى املصارف 
تشجيعًا لالدخار وتعزيزًا لثقة املودعني باجلهاز املصريف. 

تقوم بتعويض فوري لكافة املودعني بحد أقصى 10,000 دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت اُألخرى يف حال إفالس 
املصرف، وبهذا تضمن املؤسسة ودائع مليون ومائة ألف مواطن ضمانًا كامًال، أي ما يقارب 93% من املودعني لدى 

املصارف املرخصة العاملة يف فلسطني.
تضمن املؤسسة كافة ودائع املودعني يف الوطن وبكافة العمالت لدى املصارف التجارية واإلسالمية املرخصة من قبل 

سلطة النقد وذات العضوية باملؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. 

مؤسسات مالية

املركزي  البنك  مهام  مبمارسة  تقوم  مستقلة  مؤسسة  هي 
ومؤسسات  املصارف  عمل  على  والرقابة  والتنظيم  كاإلشراف 

اإلقراض املتخصصة وشركات الصرافة. 

(Brokerage Firm) شركة الوساطة 
هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق رأس املال والبورصة وتقوم 
بدور الوسيط بني املستثمرين والبورصة وبني املستثمرين أنفسهم، 
(أسهم، سندات)  املالية  األوراق  (بيع، شراء)  تداول  حيث ال ميكن 
تتقاضى  الوساطة حيث  إال من خالل شركة  البورصة  املدرجة يف 

عمولة عن خدماتها املقدمة للمستثمرين.

(Commercial Bank) البنك التجاري
هو مؤسسة مالية تقوم بتقدمي كافة اخلدمات املصرفية 

للعمالء. 

(Stock Exchange) البورصة 
يتم  التي  والسندات  األسهم  فيه  وتباع  تشترى  سوق  هي 

إصدارها من طرف الشركات املدرجة فيها.

(Islamic Bank) البنك اإلسالمي 
املصرفية  اخلدمات  كافة  بتقدمي  تقوم  مالية  مؤسسة  هو 

للعمالء وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

ومهمتها  املرخصة يف فلسطني،  املصارف  كافة  هي مؤسسة متثل 
األساسية خلق بيئة مناسبة للصناعة املصرفية



ماذا يجب أن تعرف عن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع؟
(Palestine Deposit Insurance Corporation)

ُأنشئت  املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع يف العام 2013، وتهدف إلى ضمان وحماية أموال املودعني لدى املصارف 
تشجيعًا لالدخار وتعزيزًا لثقة املودعني باجلهاز املصريف. 

تقوم بتعويض فوري لكافة املودعني بحد أقصى 10,000 دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت اُألخرى يف حال إفالس 
املصرف، وبهذا تضمن املؤسسة ودائع مليون ومائة ألف مواطن ضمانًا كامًال، أي ما يقارب 93% من املودعني لدى 

املصارف املرخصة العاملة يف فلسطني.
تضمن املؤسسة كافة ودائع املودعني يف الوطن وبكافة العمالت لدى املصارف التجارية واإلسالمية املرخصة من قبل 

سلطة النقد وذات العضوية باملؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. 



صور من األسبوع المصرفي 2014
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ماذا قالوا عن األسبوع المصرفي

صور من األسبوع المصرفي 2013

تعليقات بعض الطلبة حول فعاليات األسبوع المصرفي لألطفال 

والشباب بني األعوام 2015-2013

المجتمع  وتطوي�ر  المصرفي  الوعي  نشر  إلى  الفعالية  تهدف 
وتحفيزنا على اإلدخار.

أحببت أن اتعرف أكرث على المصارف فُأتيحت لي الفرصة من خالل 
األسبوع المصرفي.

ُأفكر في فتح حساب مصرفي لت�أمني مستقبلي.
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