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الطلبة األعزاء،
ــأن  ــالع بش ــة واإلط ــادة المعرف ــأنها زي ــن ش ــزة م ــة موج ــة تثقيفي ــة بنكي ــم لمح ــدم لك ــرة أن نق ــذه النش ــي ه ــرنا ف يس
البنــوك، أعمالهــا، خدماتهــا، وغيرهــا الكثيــر. نأمــل أن تحقــق هــذه النشــرة االســتفادة القصــوى وأن تثــري معلوماتكــم 

ــة. البنكي

مــن المفيــد لكــم، وانتــم مقبلــون علــى الحيــاة، التعــرف علــى األمــور البنكيــة والماليــة التي ستســاعدكم فــي توجهاتكم 
المســتقبلية بالتعامــل مــع الخدمــات الماليــة والبنكيــة. لنتعــرف علــى أهــم المفاهيــم البنكيــة مــن أجــل بنــاء مســتقبل 

مشرق. 

مع أطيب تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح 

د.جهاد خليل الوزير
محافظ سلطة النقد الفلسطينية



النقود والبنوك

النقود 
ــة  ــع المعدني ــن القط ــون م ــع، وتتك ــراد المجتم ــدى أف ــام ل ــول ع ــع بقب ــات، تتمت ــلع والخدم ــى الس ــول عل ــع للحص أداة دف
النقــود  إصــدار  ويتــم  الثقــة،  تعنــي  والتــي   (Fiducia) الالتينيــة  الكلمــة  مــن  تســميتها  واشــتقت  النقديــة،  واألوراق 

وطباعتهــا غالبــاً فــي البنــك المركــزي، وكانــت تعــرف النقــود المتداولــة فــي فلســطين فــي الماضــي بالجنيــه الفلســطيني.

البنوك
ترجــع كلمــة بنــك إلــى أصــل الكلمــة الفرنســية (banque) والــى أصــل الكلمــة اإليطاليــة (banca) وتعنــي الكلمتــان فــي 
األصــل الطاولــة أو المنضــدة، ومــن الناحيــة العمليــة يرجــع األصــل التاريخــي لظهــور البنــوك إلــى تجــار القــرون الوســطى 
ــرف  ــادل وص ــات التب ــوا بعملي ــي يقوم ــود لك ــم النق ــئ ومعه ــرب الموان ــة وق ــن العام ــي األماك ــون ف ــوا يجلس ــن كان الذي
ــة،  ــت عربي ــك ) ليس ــة ( بن ــاً أن كلم ــام 1587، علم ــا ع ــي إيطالي ــك ف ــيس أول بن ــم تأس ــث ت ــراء، حي ــع والش ــود والبي النق

وتســتخدم بــدًال منهــا كلمــة  مصــرف.
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البنوك: أعمالها وخدماتها
يســعى البنــك لتقديــم منتجــات وخدمــات بنكيــة متنوعــة وشــاملة لتلبيــة احتياجــات 
ــر  ــة وتوفي ــاة اليومي ــؤون الحي ــهيل ش ــي تس ــاهمة ف ــأنها المس ــن ش ــي م ــن والت المواط
األمــان والحفــاظ علــى الممتلــكات الثمينــة مــن الضيــاع أو الســرقة، إلــى جانــب تشــغيل 

األمــوال وإدارة االســتثمارات بالطــرق الســليمة والمشــروعة.

هل التعامل مع البنوك متاح للجميع؟
يمكن لكل شخص التعامل مع البنوك لالستفادة من خدماتها.

األفراد: نساًء ورجاًال، صغاراً وكباراً مهما كان دخلهم.• 
الشركات: خصوصية وعامة مهما كان حجمها  (صغيرة، متوسطة ،كبيرة).• 
المهنيون: تجار، حرفيون، مزارعون، محامون، الخ...• 
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أهم 8 خدمات تقدمها البنوك:

فتح الحسابات بأنواعها (جاري، توفير، وديعة).• 
منح القروض والتمويالت لألفراد والشركات.• 
عمليات السحب واإليداع.• 
حفظ الودائع وتأجير صناديق األمانات.• 
تبديل العمالت األجنبية.• 
إصدار واستقبال الحواالت بمختلف أنواعها.• 
إصدار االعتمادات، والكفاالت والشيكات.• 
ــي، •  ــراف اآلل ــة الص ــك: (خدم ــال ذل ــورة، مث ــة متط ــة  إلكتروني ــات بنكي ــم خدم تقدي

خدمــة بطاقــات االئتمــان، خدمــة الرســائل القصيــرة (sms) عبــر الهواتــف الخلويــة، 
خدمــة البنــك الناطــق، الخدمــات البنكيــة عبــر اإلنترنــت.
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بماذا تمتاز خدمات البنوك؟

األمان
يتــم حفــظ /  ادخــار النقــود المودعــة لــدى البنــوك بــكل أمــان، لتجنــب مخاطــر الســرقة 

ــات. ــف والفيضان ــق والتل والحري

جاهزية األموال
يمكــن الحصــول علــى النقــود المودعــة لــدى البنــوك بــأي وقــت وبعــدة طــرق كالتوجــه 
للفــرع والســحب بشــكل مباشــر، أو مــن خــالل الشــيكات أو بطاقــة الصــراف اآللــي 

والحــواالت.
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االدخار واالستثمار

ما االدخار؟
االدخــار هــو الجــزء مــن الدخــل الــذي ال يتــم إنفاقــه، وغالبــاً مــا يتــم إيداعــه فــي الحســابات 
البنكيــة لــدى البنــوك، وهدفــه توفيــر مبلــغ معين لســد االحتياجــات المســتقبلية، و يلعب 
االدخــار دوراً هامــاً فــي تحســين الوضــع االجتماعــي لألفــراد وذلــك تبعــاً الحتياجاتهــم  

ــم. وأهدافه

ما االستثمار؟
االســتثمار هــو اســتعمال المــال المدخــر مــن أجــل زيــادة قيمة االدخــار لتحقيــق األهداف 

علــى المــدى البعيــد (تقاعد، دراســة، شــراء منــزل، إقامة مشــروع).
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ما البورصة (السوق المالي)؟
البورصــة هــي ســوق تشــترى وتبــاع فيــه األســهم والســندات التــي يتــم إصدارهــا مــن طــرف 
الشــركات المدرجــة بهــا، علمــاً بــأن  الســهم هــو حصــة مــن مجموعــة حصــص تمثــل رأس 
مــال الشــركة، وتكــون هــذه الحصــص مملوكــة مــن قبــل المســتثمرين الذيــن يســمون 

(مســاهمين).

ما اإلنفاق؟ 
اإلنفاق هو دفع األموال مقابل شراء أو امتالك منتج أو خدمة معينة.

اإلسراف في اإلنفاق؟
اإلســراف فــي اإلنفــاق هــو دفــع األمــوال مقابــل شــراء منتــج أو خدمــة معينــة بشــكل 
غيــر مــدروس، كأن يصــرف الشــخص كامــل مصروفــه اليومــي علــى شــراء األلعــاب أو 

الســكاكر، فهــذا يســمى إســرافاً.
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ماذا يجب أن تعرف عن 
المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع ؟

أنشــئت فــي عــام 2013، وتهــدف إلــى ضمــان وحمايــة أمــوال المودعيــن لــدى البنــوك تشــجيعاً لالدخــار وتعزيــزاً لثقــة • 

المودعيــن بالجهــاز المصرفــي.

ــي •  ــرى ف ــالت األخ ــا بالعم ــا يعادله ــي أو م ــى 10,000 دوالر أمريك ــده األقص ــن ح ــة المودعي ــوري لكاف ــض ف ــوم بتعوي تق

حــال إفــالس البنــك، وبهــذا تضمــن المؤسســة ودائــع مليــون ومائــة ألــف مواطــن ضمانــاً كامــًال، أي مــا يقــارب 93% مــن 

المودعيــن لــدى البنــوك المرخصــة العاملــة فــي فلســطين.

تضمــن المؤسســة كافــة ودائــع المودعيــن فــي الوطــن وبكافــة العمــالت لــدى البنــوك التجاريــة واإلســالمية المرخصــة • 

مــن قبــل ســلطة النقــد وذات العضويــة بالمؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع.
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البنوك األعضاء بالمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

بنك االتحاد• 

 بنك األردن• 

 البنك األردني الكويتي• 

بنك االستثمار الفلسطيني• 

البنك اإلسالمي الفلسطيني• 

 البنك اإلسالمي العربي• 

البنك األهلي األردني• 

البنك التجاري األردني• 

البنك  التجاري الفلسطيني• 

البنك العربي• 

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل• 

 البنك العقاري المصري العربي • 

بنك فلسطين• 

بنك القاهرة عمان• 

بنك القدس• 

البنك الوطني.• 

 •HSBC بنك
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مصطلحات وتعريفات بنكية هامة
ســلطة النقــد الفلســطينية: مؤسســة مســتقلة تقــوم بممارســة مهــام البنــك المركــزي كاإلشــراف والتنظيــم 
النقــد وضــع  البنــوك ومؤسســات اإلقــراض المتخصصــة وشــركات الصرافــة، وتتولــى ســلطة  والرقابــة علــى عمــل 

السياســة النقديــة.
  

جمعيــة البنــوك فــي فلســطين: مؤسســة تمثــل كافــة البنــوك فــي فلســطين، ومهمتهــا األساســية ايجــاد بيئــة 
ــة. ــة المصرفي ــبة للصناع مناس

البنك التجاري: مؤسسة مالية تقوم بتقديم كافة الخدمات البنكية للعمالء.

الشــريعة  البنكيــة وفقــاً ألحــكام  الخدمــات  تقــوم بتقديــم كافــة  مؤسســة ماليــة إســالمية  اإلســالمي:  البنــك 
اإلســالمية.

العميــل/ المعتمــد: هــو الشــخص أو الشــركة الــذي يقــوم بفتــح حســاب لــدى البنــك بهــدف تســيير معامالتــه المالية 
واالســتفادة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا البنك. 
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الحســاب الجــاري: هــو حســاب يتــم ســحب المبالــغ المودعــة فيــه مــن خــالل أي فــرع مــن 
ــاباً  ــمى حس ــي، ويس ــراف اآلل ــة الص ــيكات أو بطاق ــتخدام الش ــرة أو باس ــك مباش ــروع البن ف
جاريــاً  نظــراً لطبيعتــه المتحركــة، علمــاً بــأن البنــك ال يدفــع فائــده علــى الحســاب الجــاري. 

ــداع  ــه إي ــن خالل ــن م ــة ويمك ــكل وديع ــى ش ــاري عل ــاب ادخ ــو حس ــر: ه ــاب التوفي حس
ــه.  ــى وديعت ــل عل ــد للعمي ــدة/ عائ ــع فائ ــك يدف ــأن البن ــاً ب ــوال علم ــحب األم وس

حســاب القاصــر:  هــو حســاب يتــم فتحــه لألطفــال والشــباب دون ســن الثامنــة 
عشــر، ويتــم فتــح الحســاب بواليــة والــد أو وصايــة والــدة الطفــل بحيــث يكــون الولــي أو 

ــاب. ــرف بالحس ــو المتص ــي ه الوص

ــة،  ــة محصن ــل غرف ــود داخ ــح موج ــدي مصف ــدوق حدي ــو صن ــات: ه ــدوق األمان صن
المســتندات  إيجار لحفــظ  عقــد  بموجــب  البنــك  مــن  باســتئجاره  العميــل  ويقــوم 

الهامــة واألغــراض الثمينــة، وال يمكــن ألحــد فتــح ا الصنــدوق ســوى المســتأجر.
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القــرض/ التمويــل: مبلــغ مــن المــال يمكــن اقتراضــه مــن البنــك التجــاري لفتــرة محــددة 
لشــراء أمــور يرغــب بهــا العميــل وال يملــك المــال مــن أجلهــا، مــع االلتــزام بتســديد المبلــغ 
ــالمي  ــك اإلس ــي البن ــرض ف ــل الق ــن، ويقاب ــن الطرفي ــا بي ــق عليه ــرات متف ــى فت ــدة عل والفائ

عــدد مــن صيــغ التمويــل اإلســالمي مثــل المرابحــة والمشــاركة و اإلجــارة المنتهيــة 
ــك. بالتملي

الحوالــة: نــوع مــن الخدمــات التــي تقدمهــا البنــوك، والتــي تمّكــن العميــل مــن نقــل 
األمــوال مــن منطقــة ألخــرى بــكل ســهولة وســرعة وأمــان ســواء داخــل فلســطين أو 

خارجهــا.

الشــيك: ورقــة تكــون ضمــن دفتــر شــيكات يتكــون عــادة مــن عشــرة أو عشــرين 
ورقــة، ويصــدر عــن البنــك بنــاًء علــى طلــب العميــل. وتســتخدم ورقــة الشــيك بكتابــة 

ــود. ــتخدام النق ــن اس ــدًال م ــك ب ــر، وذل ــخص آخ ــه ش ــا ليصرف ــال عليه ــن الم ــغ م مبل
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ــق  ــض المناط ــي بع ــوك، وف ــروع البن ــارج ف ــر خ ــاز متوف ــي ATM: جه ــراف اآلل ــاز الص جه
ــا  ــود وايداعه ــحب النق ــة كس ــالت البنكي ــراء المعام ــه إج ــن خالل ــن م ــث يمك ــة، حي العام

ــك. ــارة البن ــول أو زي ــة لدخ دون الحاج

بطاقــة الصــراف اآللــي: بطاقــة بالســتيكية تســتخدم لســحب مبالــغ نقديــة مــن 
أجهــزة الصــراف اآللــي التابعــة للبنــوك، وكذلــك الحصــول علــى معلومــات عــن الحســاب 

ــري. ــم س ــطة رق ــتعمالها بواس ــم اس ويت

البطاقــة االئتمانيــة: بطاقــة بالســتيكية يســتطيع العميــل اســتعمالها لشــراء 
احتياجاتــه ثــم التســديد الحقــاً للبنــك، ويترتــب علــى المســتفيد دفــع الفوائــد مقابــل 

.Master Card، Visa Card هــذه الخدمــة. وأشــهر أنــواع البطاقــات الحاليــة هــي
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