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البنك 	• فرع  إغالق  تم  حال  في  يحصل  ماذا 
الذي فيه حساباتي؟

ال تت�أثر اأموالك وتبقى م�سمونة ح�سب ال�سقف املحدد.

فلسطين - رام اهلل
هاتف: 2977050 2 970+

فاكس: 2977052 2 970+

مصارف، 	• بعدة  مصرفية  حسابات  لدي 
السقف  تحت  جميعًا  تغطيتهم  تتم  هل 

المحدد لوديعة واحدة؟
يع�دل �سقف ال�سم�ن الفوري ع�سرة االف دوالر لكل مودع على اأ�س��س 
توحيد جميع ح�س�ب�ته املوؤمنة لدى امل�سرف الواحد. مبعنى اآخر ف�إن 
ال�سقف الفوري ي�سل اىل 10 االف دوالر م�سروب� بعدد البنوك التي 

لديك فيه� ح�س�ب�ت. 

أودع 	• الذي  البنك  ماذا أفعل في حال تعثر 
فيه أموالي؟

يتم االعالن يف و�س�ئل االعالم املختلفة عن تعرث اأي بنك �سمن قرار 
الت�سفية الذي تتخذه �سلطة النقد الفل�سطينية ح�سب الق�نون، وتكون 
املوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سم�ن الودائع هي امل�سفي الوحيد لهذا البنك، 
للمودعني  التعوي�س  وت�ريخ  التعوي�س  اآليه  عن  االإعالن  يتم  بحيث 
الق�نون  وفق  الت�سفية  قرار  من  يوم�   30 عن  تزيد  ال  فرتة  وخالل 

وبطريقة ت�سمن حتقيق اأف�سل النت�ئج للمودعني.

البنوك األعضاء في المؤسسة



ضمان 
الفل�سطينية الودائع املوؤ�س�سة  اإن�س�ء  مت  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة  من  مبب�درة 

كم�   ،2013-5-29 بت�ريخ   7 رقم  بق�نون  قرار  مبوجب  الودائع  ل�سم�ن 
ب�سم�ن  ر�س�لته�  حتقيق  على  العمل  لتب��سر  اإدارته�  جمل�س  ت�سكيل  مت 
امل�يل  االم�ن  �سبكة  ولتكتمل بذلك  امل�سريف  املودعني لدى اجله�ز  ودائع 

يف فل�سطني بجميع مكون�ته�.

ما هو نظام ضمان الودائع؟	•
هو نظ�م حلم�ية اأموال املودعني التي يتم ايداعه� لدى البنوك الع�ملة 
وذلك  �سرك�ت،  اأم  اأفرادًا  املودعني  هوؤالء  ك�ن  �سواء  فل�سطني،  يف 
لتعوي�سهم يف ح�ل مت اتخ�ذ قرار ت�سفية الحد امل�س�رف. يقوم كل بنك 
مرخ�س يف فل�سطني بدفع ر�سوم اال�سرتاك كن�سبة من اجم�يل الودائع 
الفل�سطينية  للموؤ�س�سة  دفعه  يتم  كت�أمني  الق�نون  الأحك�م  اخل��سعة 
مببلغ  الفل�سطينية  احلكومة  م�س�همة  اىل  ب�الإ�س�فة  الودائع،  ل�سم�ن 
ع�سرون مليون دوالر وهو راأ�س م�ل املوؤ�س�سة. يتم ا�ستثم�ر قيمة املب�لغ 
ب�مل�س�رف  احدهم� خ��س  منف�سلني  �سندوقني  املتح�سلة من خالل 
ال�سريعة  احك�م  وح�سب  اال�سالمية  للم�س�رف  واالخر  التج�رية 
اجلهة  هي  الودائع  ل�سم�ن  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  وتكون  اال�سالمية. 
من  بت�سفيته  قرار  ي�سدر  ع�سو  بنك  اأي  ت�سفية  عملية  تتوىل  التي 
قبل �سلطة النقد الفل�سطينية وتتوىل املوؤ�س�سة عملية التعوي�س الفوري 

للمودعني ح�سب احك�م الق�نون.

ما هو سقف الحماية التي تقدمها 	•
المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع؟

البنك  يف  ح�س�ب  لكل  دوالر   10,000 يع�دل  الفوري  احلم�ية  �سقف 
الواحد.

لي 	• تضمنها  التي  الوديعة  عمالت  هي  ما 
المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع؟

الودائع  اأنواع  جميع  الودائع  ل�سم�ن  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  ت�سمن 
امل�سريف  اجله�ز  يف  املتداولة  العمالت  وبجميع  ب�ل�سم�ن  امل�سمولة 

الفل�سطيني بقيمة ال�سقف املحدد.

هل المصارف اإلسالمية مشمولة 	•
بمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع؟

الفل�سطينية  النقد  �سلطة  قبل  من  املرخ�سة  امل�س�رف  جميع  نعم، 
اال�سالمية  امل�س�رف  ذلك  وي�سمل  الودائع،  �سم�ن  بق�نون  م�سمولة 

وح�سب احك�م ال�سريعة اال�سالمية.

لنفس 	• مختلفة  فروع  في  حسابات  لدي 
يتم ضمان كل حساب بمعزل  البنك، هل 

عن األخرى؟
يتم التع�مل مع جميع االأموال املودعة ب��سمك منفردًا يف فروع البنك 
وم�سرتكة  اأخرى  ح�س�ب�ت  وجود  ح�ل  يف  اأم�  واحدة.  كوديعة  الواحد 
ب�الإ�س�فة اىل احل�س�ب�ت املنفردة، فيتم التع�مل معه� ب�إ�س�فة �س�يف 
احل�س�ب�ت  من  ح�ستك  ن�سبة  �س�يف  اإىل  املنفردة  ح�س�ب�تك  ر�سيد 
امل�سرتكة، ويتم احت�س�ب قيمة ال�سم�ن على اإجم�يل الر�سيد املحت�سب 

وفقً� للمث�ل الت�يل:

ما هي أهداف نظام ضمان الودائع؟	•
• حم�ية اأموال املودعني لدى البنوك االع�س�ء وفق� الأحك�م الق�نون.	
• تعزيز الثقة ب�جله�ز امل�سريف الفل�سطيني.	
• ت�سجيع وتعزيز ثق�فة االدخ�ر.	
• املح�فظة على اال�ستقرار امل�يل وح�سر االزم�ت امل�سرفية.	
• حتفيز املن�ف�سة الع�دلة بني البنوك الع�ملة يف فل�سطني.	

المؤسسة 	• في  األعضاء  المصارف  هي  من 
الفلسطينية لضمان الودائع؟

ت�سري اأحك�م الق�نون على ك�فة البنوك التج�رية واال�سالمية الع�ملة 
يف فل�سطني واملرخ�سة من قبل �سلطة النقد الفل�سطينية.

التي تشملها ضمانة 	• الودائع  أنواع  ما هي 
المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع؟

ت�سمن املوؤ�س�سة ك�فه الودائع لدى البنوك االع�س�ء، �سواء للموؤ�س�س�ت 
اأو االفراد املقيمني وغري املقيمني وت�سمل: 

• احل�س�ب�ت اجل�رية حتت الطلب.	
• ح�س�ب�ت التوفري.	
• الودائع االآجلة واخل��سعة الإ�سع�ر.	
• ح�س�ب�ت الودائع امل�سرتكة ) الع�ئدة الأكرث من �سخ�س(.	
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هل تضمن المؤسسة الفلسطينية 	•
لضمان الودائع ودائع غير الفلسطينيين 

المقيمين في فلسطين؟
نعم؛ ط�مل� اأن املودع مقيم يف فل�سطني وله ح�س�ب بنكي يف اأحد البنوك 
الع�ملة فيه�، ف�إن ودائع كل ح�س�ب مغطى ويدخل �سمن نظ�م �سم�ن 
الودائع تلق�ئيً�، وب�لت�يل يتمتع املودع غري الفل�سطيني بنف�س احلقوق 

التي يتمتع به� املواطن الفل�سطيني.

ماذا يحصل ألموالي عند اندماج بنكين؟	•
البنك  لدى  حمفوظة  املودعني  حقوق  تبقى  بنكني  اأي  اندم�ج  عند 
ك�مل  يبقى  وكذلك  االندم�ج،  الن�جت عن  البنك اجلديد  و/اأو  امل�ستحوذ 
الودائع تبقى موؤمن  اأن جميع  الت�أكيد على  ر�سيد ح�س�بك حمفوظً�، مع 
عليه� من قبل املوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سم�ن الودائع بقيمة ال�سقف املحدد.  

ما الذي سأستفيده من المؤسسة 	•
الفلسطينية لضمان الودائع؟

ت�سمن املوؤ�س�سة اأموالك لدى البنوك االع�س�ء ح�سب الق�نون وت�سمن 
بنك  اأي  بحق  ت�سفية  قرار  �سدور  ح�ل  يف  عنه�  الفوري  تعوي�سك 
ي�سمن  والذي  دوالر،  اآالف  ع�سرة  الب�لغ  ال�سقف  بحدود  وذلك  ع�سو 
ب�سكل  مودع  الف  وم�ئة  مليون  يقدر  م�  ودائع  وديعتك  اىل  ب�الإ�س�فة 
فوري من اإجم�يل املودعني، اأي م� يق�رب 93% من اإجم�يل املودعني 
يف امل�س�رف املرخ�سة الع�ملة يف فل�سطني. علمً� اأن املب�لغ التي تتج�وز 
10 االف دوالر يتم تغطيته� ودفعه� الأ�سح�به� ح�سب الق�نون يف اط�ر 

ت�سوية وحت�سيل قيمة موجودات للم�سرف الذي يتقرر ت�سفيته.

هل يتوجب علي كمودع أن أتقدم بطلب 	•
الودائع  لضمان  الفلسطينية  لمؤسسة 

لحماية وديعتي؟
ل�ست بح�جه للتقدم بطلب اأو الت�سجيل يف املوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سم�ن 
الودائع من اأجل حم�ية اأموالك، اإذ تتم حم�ية وديعتك تلق�ئيً� ح�سب 

الق�نون ودون احل�جة لدفع اأي ر�سوم لق�ء ذلك. 


