
الشركاء في احلملة:
سلطة النقد الفلسطينية: اجلسم الرقابي الذي يشرف على عمل البنوك 
مؤسسات  ذلك  سيشمل  القريب  املستقبل  وفي  وينظمها،  والصرافني 

اإلقراض املتخصص.

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية: اجلسم الرقابي الذي يقوم بالرقابة 
واإلشراف على القطاعات املالية غير املصرفية، وتشمل قطاعات التأمني 

واألوراق املالية والرهن العقاري والتأجير التمويلي .

جمعية البنوك في فلسطني: جمعية، تضم في عضويتها كافة البنوك 
العاملة في فلسطني.

اإلحتاد الفلسطيني لشركات التأمني: احتاد، يضم في عضويته جميع 
حملــــــة التــــوعيـــة الـمــــاليـــةشركات التأمني العاملة في فلسطني.

سلطة النقد الفلسطينية:
رام الله:

هاتف: 2415250 2 970 + - فاكس: 2409922 2 970 + -  ص.ب: 452
غـــــزة:

هاتف: 2825713 2 970 + - فاكس: 2844487 2 970 + - ص.ب: 4026
 www.pma.ps :املوقع اإللكتروني

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
ص.ب4041 ، البيرة – فلسطني

هاتف: 2-2973334 970 +
فاكس: 2-2973563 970 +

 www.pcma.ps  :املوقع اإللكتروني
info@pcma.ps :البريد اإللكتروني

جمعية البنوك في فلسطني
هاتف:2414555 2 970 + - فاكس: 2414559 2 970 +

ص.ب: 4117 - رام الله، فلسطني
 info@abp.ps  :البريد اإللكتروني
www.abp.ps :املوقع اإللكتروني

اإلحتاد الفلسطيني لشركات التأمني
ص.ب 953، رام الله - فلسطني
هاتف: 4/ 2-2413133 970 +

فاكس: 2413132 970-2 +
 www.pif.org.ps  :املوقع اإللكتروني
info@pif.org.ps :البريد اإللكتروني



تطورت صناعة اخلدمات املالية في فلسطني بشكل ملحوظ خالل 
محلي  بنك   19 تشمل  فأصبحت  املاضية.  ع��ام��ًا  عشر  اخلمسة 
ووافد، 10 شركات تأمني، 350 صراف مرخص، 10 شركات 
للتأجير  ش��رك��ات   7 فلسطني،  ب��ورص��ة  ال��ى  إض��اف��ة  مالية  أوراق 
إلى منو صناعة  باإلضافة  العقاري،  للرهن  التمويلي، وشركتان 
التمويل متناهي الصغر. وذلك حتت إشراف ورقابة سلطة النقد 
جمعية  توجيه  مع  الفلسطينية  املال  رأس  سوق  وهيئة  الفلسطينية 
تقدم  التأمني.  لشركات  الفلسطيني  فلسطني واإلحت��اد  في  البنوك 
فالبنوك  املتعددة،  املالية  اخلدمات  من  مجموعة  املؤسسات  هذه 
أخ��رى،  اإلق���راض وخ��دم��ات مصرفية  ال��ودائ��ع،  تقدم خدمات 
بينما تقوم شركات التأمني بتوفير خدمات تأمينية، بعضها بشكل 
إلزامي مثل تأمني السيارات، تأمني العمال، وبعضها اختياري مثل 
والسرقة، وخدمات  احلريق  احل��وادث،  الصحي،  احلياة،  تأمني 
بينما  العمالت  تبديل  بتنفيذ معامالت  للصَرافني  يُسمح  أخرى. 
واألع��م��ال  ل��أف��راد  ال��ق��روض  بتوفير  اإلق���راض  مؤسسات  تقوم 
أول  كانون   31 تاريخ  حتى  احلجم.  وصغيرة  متوسطة  التجارية 
من  دوالر(  مليار   8.1( ب��إدارة  البنكي  القطاع  قام   ،2009 لعام 
التسهيالت  من  دوالر(  مليار   2.4( وتقدمي  املصرفية  األص��ول 
 104 التأمني  أقساط  بلغت إجمالي  بينما  للمؤسسات واألفراد، 
القطاعات  اجت��اه  إلى  املعطيات  وتشير  هذا  تقريباًَ.  دوالر  مليون 

املالية للنمو بشكل كبير خالل السنوات القليلة القادمة.

اخلدمات املالية – مهمة، ولكن، أحيانًا غير 
مفهومة

مواردها  إدارة  على  التجارية  واملنشآت  األف��راد  املالية  اخلدمات  تساعد 
كما  املستدامة.  االقتصادية  التنمية  في  مباشر  بشكل  يسهم  مما  بكفاءة، 
تساعد اخلدمات البنكية التي تقدمها البنوك في تنمية املَدخرات للمستقبل 
التأمني  خدمات  تساعد  كما  لإلقتراض.  فورية  فرص  على  احلصول  أو 
املخاطر.  توزيع  على  وتعمل  املتوقعة  غير  احل���وادث  مع  التعامل  على 
أو  األف���راد  تكتسبها  التي  الفائدة  على  فقط  مقتصراً  ليس  فاستعمالهم 

املنشآت التجارية، بل ترتبط بنمو اإلقتصاد الكَلي للدولة.

توفر املؤسسات املصرفية والتأمينية املتطورة العاملة في فلسطني، تشكيلة 
بنك و250  ف��رع   215 يزيد على  ما  اخلدمات من خ��الل  ه��ذه  كبيرة من 

شركة تأمني أو وكالء لهذه الشركات.

لضمان احلصول على الفائدة القصوى، فإن املنتجات املتوفرة بأهميتها، 
مواصفاتها، شروطها، كيفية استعمالها، حتتاج من اجلميع لفهم وإدراك 
منها  الفائدة  يعظم  وبشكل  الكفء  بالشكل  الستعمالها  مفَصل  واضح 
أهمية  يدركوا  ال  الناس  من  العديد  أن  يالحظ  حيث  استخدامها.  ومن 
هذه اخلدمات لتسهيل أسلوب حياتهم وبالتالي يتم جتنبها، كما أن البعض 
يستعملونها بشكل خاطئ فيؤدي ذلك إلى الوقوع في املشاكل، أو أنهم 
حال  في  لها  يتجهوا  أن  ميكن  التي  االختصاص  جهة  هي  من  يعرفوا  ال 
واجهتهم مشاكل حقيقية، مما يعني عدم استغاللهم واستثمارهم للفرص 
املخاطر  زيادة  وبالتالي  املالية،  للخدمات  استخدامهم  املتاحة من خالل 
فمن  العاملي،  املستوى  على  أما  اليومية.  تعامالتهم  في  تواجههم  التي 
التي  املشكلة  أكبر، مثل  اقتصادية  املشكلة ملشاكل  أن تؤدي هذه  املمكن 
العديد من األسر بشراء  قام  املتحدة عندما  الواليات  حصلت حديثًا في 
العقارات دون أن تتم توعيتهم حول املنتجات املباعة واملتمثله باقتراض 
مبالغ كبيرة خارج حدود إمكانياتهم للتسديد. لذلك فإنه ملن الضروري 

إدراك مضامني املنتجات املالية الستخدامها بالشكل السليم.

حول حملــــة التوعيـــة باخلــدمــات الـمالية
اجلمهور  م����دارك  لتوسيع  امل��ال��ي��ة  ب��اخل��دم��ات  ال��ت��وع��ي��ة  حملة  صممت 
كيفية  منها،  االس��ت��ف��ادة  ط��رق  فلسطني،  ف��ي  املتوفرة  املالية  باخلدمات 
وما  عليها،  احلصول  وكيفية  إدارتها  بينها،  املفاضلة  كيفية  استعمالها، 

الذي يجب عمله في حال التعرض ملشكلة.

الفلسطينية،  النقد  مت تطوير احلملة مبجهود مشترك ضم كل من سلطة 
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية، االحتاد الفلسطيني لشركات التأمني، 
في  الشركاء  يبذلها  جهود  ضمن  وذل��ك  فلسطني،  في  البنوك  وجمعية 
وتعزيز  تطوير  املستهلك،  حماية  تشريعات  تطوير  تشمل  والتي  احلملة 
عمل دوائر شكاوى املواطنني حول اخلدمات املالية املتوفرة في فلسطني 
باإلضافة لتطوير املناهج املدرسية عن طريق تعزيزها مبواد اإلدارة املالية 

مبا يتناسب مع هذه املناهج.

بحيث  شهور،  ألربعة  متتد  محددة  زمنية  فترة  خالل  احلملة  تنفيذ  يتم 
الثاني  والشهر  املالية،  اخل��دم��ات  عن  عامة  فكرة  األول  الشهر  يغطي 
واخلدمات  عام  بشكل  والتأمينية  املصرفية  الصناعة  عن  أكثر  تفاصيل 
الضوء  فيسلط  الثالث  الشهر  أما  خاص،  بشكل  القطاعني  من  املقدمة 
األخير  الشهر  وأما  اخلدمات.  الرقابية ودوره��ا جتاه هذه  اجلهات  على 
املالية،  املؤسسات  ض��د  الشكاوى  بتقدمي  املتعلقة  التفاصيل  فيغطي 
وذلك في حال فشل املؤسسات املالية بتقدمي اخلدمات حسب األصول 

واألعراف املصرفية.

نشرة إضافية تكمل هذه  النشرة، هناك إحدى عشر  إلى هذه  باإلضافة 
املقدمة، بحيث تغطي الشركاء في احلملة، اخلدمات املالية وآليات تقدمي 
الشكاوىللهيئات الرقابية املشرفة على مقدمي اخلدمات املالية. ولضمان 
التغطية القصوى سيتم استعمال وسائل إعالمية أخرى تشمل اللوحات 
اإلعالنية، دعايات في الراديو، الصحف احمللية، باإلضافة إلى برامج 
القطاعات  هذه  على  واسع  اطالع  ذوي  أشخاص  تستضيف  تلفزيونية 

ليناقشوا اخلدمات املالية، املشاكل املتعارف عليها وطرق حلها. 


