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أعزائنا الطلبة،
يسرنا في هذه النشرة أن نقدم لكم لمحة مصرفية تثقيفية موجزة 
من شانها زيادة المعرفة وا�طالع بشأن المصارف، أعمالها، خدماتها، 
وغيرها الكثير. نأمل أن تحقق هذه النشرة االستفادة القصوى وأن تثري 

معلوماتكم المصرفية.

من المفيد لكم، وانتم مقبلون على الحياة، ا�لمام با�مور المصرفية 
والمالية التي ستساعدكم في توجهاتكم المستقبلية بالتعامل مع 
الخدمات المالية والمصرفية. لنتعرف على أهم المفاهيم المصرفية 

من اجل بناء مستقبل مشرق. 
مع أطيب تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح 
ا�سبوع المصرفي ل¬طفال والشباب 2013.

البنوك
 (banque) الفرنسية  الكلمة  أصل  إلى  بنك  كلمة  ترجع 

وتعني   (banca) االيطالية  الكلمة  أصل  والى 
ومن  المنضدة،  أو  الطاولة  ا�صل  في  الكلمتان 

لظهور  التاريخي  ا�صل  يرجع  العملية  الناحية 
كانوا  الذين  الوسطى  القرون  تجار  إلى  البنوك 
الموانئ  وقرب  العامة  ا�ماكن  في  يجلسون 

التبادل  بعمليات  يقوموا  لكي  النقود  ومعهم 
وصرف النقود والبيع والشراء، حيث تم تأسيس أول 

عربية،  ليست   ( بنك   ) كلمة  أن  علمًا   ،١٥٨٧ عام  ايطاليا  في  بنك 
ويستخدم بدًال منها كلمة مصرف.

النقود 
النقدية، واشتقت تسميتها  المعدنية وا�وراق  القطع  النقود من  تتكون 

من الكلمة الالتينية (Fiducia) والتي تعني الثقة.
تعرف  وكانت  المركزي،  البنك  في  غالبًا  وطباعتها  النقود  إصدار  ويتم 

العملة المتداولة في فلسطين في الماضي بالجنيه الفلسطيني. 
    

وشاملة  متنوعة  مصرفية  وخدمات  منتجات  لتقديم  المصرف  يسعى 
تسهيل  في  المساهمة  شأنها  من  والتي  المواطن  احتياجات  لتلبي 
الثمينة  الممتلكات  على  والحفاظ  ا�مان  وتوفير  اليومية  الحياة  شؤون 
االستثمارات  وإدارة  ا�موال  تشغيل  جانب  إلى  السرقة،  أو  الضياع  من 

بالطرق السليمة والمشروعة.

بعض  وفي  المصارف،  فروع  في  المتوفر  الجهاز  ا�لي:  الصراف  جهاز 

المصرفية  المعامالت  إجراء  خالله  من  يمكن  حيث  العامة،  المناطق 

كالسحب وا�يداع دون الحاجة إلى االلتزام بساعات دوام المصارف.

مبالغ  لسحب  تستخدم  بالستيكية  بطاقة  ا�لي:  الصراف  بطاقة 

على  الحصول  وكذلك  للمصارف،  التابعة  اÉلي  الصراف  أجهزة  من  نقدية 

معلومات عن الحساب ويتم استعمالها بواسطة رقم سري.

ثم  مستلزماته  لشراء  استعماله  المستفيد  يستطيع  قرض  عن  عبارة  هي  االئتمانية:  البطاقة 

على  ويترتب  المصرف،  قبل  من  وتمنح  البطاقة  بواسطة  الدفع  خالل  من  وذلك  الحقًا  التسديد 

المستفيد دفع الفوائد.

.Master Card، Visa Card :وأشهر أنواع البطاقات الحالية هي
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البنوك والنقود

المصارف: عملها وخدماتها



ما االدخار؟

االدخار هو الجزء من الدخل الذي ال يتم إنفاقه، وغالبًا ما 

المصارف،  لدى  المصرفية  الحسابات  في  إيداعه  يتم 

المستقبلية،  االحتياجات  لسد  معين  مبلغ  توفير  وهدفه 

ل�فراد  االجتماعي  الوضع  تحسين  في  مهما  دوراً  ولالدخار 

وذلك تبعًا الحتياجاتهم  وأهدافهم.

ما االستثمار؟

االســـتثمار هو استعمال المال المدخر من أجل زيادة قيمة االدخار 

لتحقيق ا¥هداف على المدى البعيد (تقاعد، دراسة، شراء منزل، 

إقامة مشروع).

ما البورصة؟

البورصة هي سوق تشترى وتباع فيه ا¥سهم والسندات التي 

بأن  علمًا  بها،  المدرجة  الشركات  طرف  من  إصدارها  يتم 

مال  رأس  تمثل  حصص  مجموعة  من  حصة  هو  السهم 

قبل  من  مملوكة  الحصص  هذه  وتكون  الشركة، 

قرض  فهو  السند  أما  (مساهمين)،  يسمون  الذين  المستثمرين 

فوائد  مقابل  مشاريعها  تمويل  أجل  من  المستثمرين  قبل  من  للشركة  ممنوح 

محددة تدفعها الشركة للمستثمرين وبفترة زمنية متفق عليها.

سلطة النقد الفلسطينية:

مؤسسة مستقلة تقوم بممارسة مهام البنك المركزي كا«شراف والتنظيم والرقابة على 

النقد  سلطة  وتتولى  الصرافة،  وشركات  المتخصصة  ا«قراض  ومؤسسات  المصارف  عمل 

وضع السياسة النقدية.  

جمعية البنوك في فلسطين:

بيئة  خلق  ا¥ساسية  ومهمتها  فلسطين،  في  المصارف  كافة  تمثل  ربحية  غير  مؤسسة 

هذه  نطاق  في  المهنية  الروح  تعزيز  شأنها  من  التي  السليمة  المصرفية  للصناعة  مواتية 

الصناعة وإتاحة الفرصة لها لالزدهار.

البنك التجاري: 

مؤسسة مالية تقوم بتقديم كافة الخدمات المصرفية للعمالء.

البنك ا�سالمي: 

الشريعة  ¥حكام  وفقًا  المصرفية  الخدمات  كافة  بتقديم  تقوم  إسالمية  مالية  مؤسسة 

ا«سالمية.

العميل/ المعتمد:

هو الشخص أو الشركة الذي يقوم بفتح حساب لدى المصرف بهدف تسيير معامالته المالية 

واالستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف. 

الحساب الجاري:

باستخدام  أو  مباشرة  الفرع  خالل  من  فيه  المودعة  المبالغ  سحب  يتم  الذي  الحساب  هو   

الشيكات أو بطاقة الصراف اÄلي ويسمى حسابًا جاريًا ¥نه بطبيعته يكون متحركًا، علمًا بان 

المصرف ال يدفع فائده على الحساب الجاري. 

حساب التوفير: 

هو أحد الحسابات االدخارية على شكل وديعة يمكن من خالله إيداع وسحب ا¥موال، علمًا بأن 

المصرف يدفع فائدة/عائد للعميل على وديعته. 
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اال مصطلحات وتعريفات مصرفية هامة  االدخار واالستثمار
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يمكن لكل شخص التعامل مع المصارف لالستفادة من خدماتها:
ا�فراد: نساًء ورجاًال، صغاراً وكباراً مهما كان دخلهم.

الشركات: مهما كان حجمها ونشاطها (صغيرة، متوسطة، كبيرة).
المهنيون: تجار، حرفيون، مزارعون، محامون، الخ...

الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف: 
فتح الحسابات بأنواعها (جاري، توفير، وديعة)

منح القروض والتمويالت ل�فراد أو للشركات.
عمليات السحب وا�يداع النقدي

حفظ الودائع وتأجير صناديق ا�مانات
تبديل العمالت ا�جنبية.

إصدار واستقبال الحواالت بمختلف أنواعها.
إصدار االعتمادات، والكفاالت والشيكات.

تقديم خدمات إلكترونية متطورة من شأنها توفير الخدمات المصرفية 
بمستوى عال من التطور، مثال ذلك: (خدمة الصراف ا³لي، خدمة بطاقات 
البنك  خدمة  الخلوية،  الهواتف  عبر  القصيرة  الرسائل  خدمة  االئتمان، 

الناطق، الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت،...)

بماذا تمتاز خدمات المصارف؟

ا مان 
مخاطر  لتجنب  أمان،  بكل  المودعة  النقود  حفظ/ادخار  يتم 

السرقة والحريق والتلف  والفيضانات.

جاهزية ا موال
يمكن الحصول على النقود المودعة لدى المصرف بأي وقت 
أو  التوجه للفرع والسحب بشكل مباشر،  وبعدة طرق مثل 

من خالل الشيكات، بطاقة الصراف ا³لي والحواالت.

القروض والتمويالت
أو  سيارة  أو  سكن  شراء  مثل  والشركات،  ل�فراد  تمنح  وتمويالت  قروض 

تمويل مشروع.

فتح  ويتم  عشر،  الثامنة  سن  دون  والشباب  ل�طفال  فتحه  يتم  حساب  هو  القاصر:   حساب 

الحساب بوالية والد أو والدة الطفل بحيث يكون الولي هو المتصرف بالحساب.

صندوق ا مانات: هو صندوق مصفح يكون داخل غرفة محصنة، ويقوم العميل بإستئجاره من 

المصرف بموجب عقد إيجار لحفظ المستندات الهامة وا�غراض الثمينة، وال يمكن �حد فتح هذا 

الصندوق دون وجود المستأجر.

لشراء  محددة  لفترة  التجاري  المصرف  من  اقتراضه  يمكن  المال  من  مبلغ  التمويل:  القرض/ 

أمور يرغب بها العميل وال يملك المال من أجلها، مع االلتزام بتسديد المبلغ والفائدة على فترات 

متفق عليها بين الطرفين، ويقابل القرض في المصرف ا�سالمي عدد من صيغ التمويل ا�سالمي 

مثل المرابحة والمشاركة وا�جارة المنتهية بالتمليك.

الحوالة: نوع من الخدمات التي تقدمها المصارف، ُوتمّكن العميل من نقل ا�موال من منطقة 

�خرى بكل سهولة وسرعة وأمان سواء داخل فلسطين أو خارجها.

أو  عشرة  من  عادة  يتكون  شيكات  دفتر  ضمن  تكون  ورقة  الشيك: 

العميل.  طلب  على  بناًء  المصرف  عن  ويصدر  ورقة،  عشرين 

ليصرفه  عليها  المال  من  مبلغ  بكتابة  الشيك  ورقة  وتستخدم 

شخص آخر.

ا�نفاق: دفع ا�موال مقابل شراء أو امتالك منتج أو خدمة معينة.

ا�سراف في ا�نفاق: دفع ا�موال مقابل شراء منتج أو خدمة معينة بشكل 

غير مدروس، كأن يصرف الشخص كامل مصروفه اليومي على شراء ا�لعاب 

أو السكاكر، فهذا يسمى إسرافا.

هل التعامل مع المصارف متاح للجميع؟مصطلحات وتعريفات مصرفية هامة


