عزيزي المواطن ذو اإلعاقة
أيا ً كان نوع اإلعاقة التي لديك ،ومهما بلغ مستواك التعليمي ووضعك الوظيفي
واالجتماعي فإن امتالكك للمعارف والمهارات المالية األساسية وزيادة الوعي والثقافة
المالية لديك سيمكنك من االستفادة من الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها البنوك
والمؤسسات المالية المختلفة بالشكل السليم وتمكنك من إدارة أموالك على أفضل وجه
وتساعدك على التخطيط المالي المدروس واتخاذ قرارات مالية سليمة.
تساعدك هذه النشرة في توضيح المفاهيم
المالية والمصرفية األساسية ،وتعرفك
بأهمية القطاع المصرفي والخدمات التي
يقدمها لك.
المحتويات:
 أوالً :التخطيط لحياتك المالية
 ثانياً :كيف تقوم باالدخار لدى البنوك
 ثالثاً :الحساب البنكي األساسي
 رابعا ً :البطاقات البنكية
 خامساً :الحصول على التمويل ،واالقتراض ،واحتساب أسعار الفائدة
 سادساً :الشيكات
 سابعا ً :الكفالة
 ثامنا ً :الحقوق المصرفية للعمالء ذوي اإلعاقة
 تاسعا ً :حقوقك وواجباتك كعميل مالي
 عاشرا ً :من حقك أن تشتكي
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ً
أوﻻ :اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
ﻟﺤﯿﺎﺗﻚ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 .1هل تقوم بعمل موازنة إليراداتك ونفقاتك؟
 ابدأ بعمل المــوازنــة الخاصة بك من اآلن:
على كل شخص مهما كان موقعه في المجتمع ،أن
يقوم بعمل تخطيط مالي للدخل والنفقات المستقبلية
لديه .ويمكن أن يتم ذلك من خالل موازنة شهرية
تتضمن قائمة مصروفاتك ودخلك الذي تتحصل
عليه خالل الشهر.

 إذا كان دخلك أعلى من مصروفاتك فأنت لديك فائض مالي.
وفي هذه الحالة عليك توظيف هذا الفائض في استثمارات
مفيدة ،أو ادخار هذا المبلغ لحاجة مستقبلية.
 أما إذا كانت مصروفاتك تتجاوز دخلك فأنت في عجز مالي،
وفي هذه الحالة فإنك بحاجة إلى ترتيب أولوياتك ومحاولة
التخلص من النفقات غير الضرورية.
 بإمكانك أن تصمم الموازنة الخاصة بك ،أو الرجوع إلى
البرامج والتطبيقات على االنترنت والهواتف الذكية.
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 .2احرص على التخلص من النفقات غير الضرورية!
 إن سلوك التبذير واإلسراف من أهم العوامل التي تؤدي الى فشل المشروعات
ومعاناة اإلنسان جراء تصرفاته المالية غير المسؤولة ،ويحتاج األفراد الذين يعانون
من مشكلة التبذير إلى جهد كبير للتخلص من هذا السلوك المدمر للنجاح ،وتعلم
سلوك الترشيد واالدخار وبناء القرارات الشرائية على أسس صحيحة.
 .3ابدأ باالدخار من اآلن مهما كان المبلغ صغير!
 تحتاج لالدخار لتمويل مصاريفك واحتياجاتك من شراء منزل أو سيارة أو تعليم
أو زواج وغيرها وكذلك تمويل مصروفاتك الطارئة كالعالج الصحي مثالً.

 .4أين تدخر أموالك؟



بادر بفتح حساب بنكي لك ولعائلتك ،ألن البنوك هي المكان األمثل الدخار
أموالك.

مميزات االدخار في البنوك:






تخضع لرقابة صارمة من البنك المركزي األردني.
تمنحك عائد مالي مقابل مدخراتك.
مكان آمن لحفظ أموالك ،حيث توجد مظلة لضمان كافة الودائع التي ال تزيد عن  50ألف
دينار أردني ،من خالل مؤسسة ضمان الودائع.
تتيح لك حرية سحب أموالك متى احتجت إليها بكل سهولة ويسر.
تمكنك من إنجاز العديد من معامالتك المالية من خالل االنترنت والتطبيقات على الهواتف
الذكية.
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 .6الجهاز المصرفي في األردن
البنك المركزي األردني
مؤسسةةةة عامةةةة تتمتةةةع بشخصةةةية اعتباريةةةة
مسةةةةةةةتقلة ،تقةةةةةةةوم بإصةةةةةةةدار أوراق النقةةةةةةةد
والمسةةةةةةةةكوكات واالحتفةةةةةةةةاظ باحتيةةةةةةةةا ي
المملكةةةةة مةةةةن الةةةةذهب والعمةةةةالت األجنبيةةةةة
وإدارتةةةةةه ،كمةةةةةا تقةةةةةوم بتةةةةةرخيص البنةةةةةوك
ومراقبتهةةةةةا ،ويعمةةةةةل كمستشةةةةةار مةةةةةالي
للحكومةةةة ويقةةةدم الخةةةدمات المصةةةرفية لهةةةا
وللمؤسسات العامة.
البنك التجاري
مؤسسة مالية تقدم الخدمات المصرفية
لجميع العمالء من أفراد وشركات .ومن
أبرز منتجاتها وخدماتها المصرفية:
 القروض الشخصية
 حسابات التوفير
 ودائع ألجل
 الحسابات الجارية
 البطاقات البنكية
 الخدمات المصرفية اإللكترونية
البنك اإلسالمي
مؤسسة مالية تقدم الخدمات المصرفية لجميع
العمالء من أفراد وشركات بما يتفق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية .وأبرز منتجاتها
المصرفية:
 المرابحة
 المضاربة
 المشاركة
 االستصناع
 اإلجارة المنتهية بالتمليك
 التورق
 بيع السلم
5

ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﻛﯿﻒ ﺗﻘﻮم
ﺑﺎﻻدﺧﺎر ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

 .1ماذا تفعل إذا كنت ترغب في االدخار لدى أحد البنوك؟


كل ما عليك فعله هو التوجه الى أحد البنوك المرخصة مصطحبا ً معك األوراق

الثبوتية الالزمة ،كالهوية ،وجواز السفر وغيرها ،لفتح حساب بنكي خاص بك.
 .2ما هو الحساب البنكي؟


هو سجل محاسبي (حساب مالي) لدى البنوك المرخصة تسجل فيه جميع

العمليات المالية بين العميل والبنك بموجب عقد موقع بين البنك ومالك الحساب
(العميل).
عليك أوالً تحديد نوع الحساب المراد فتحة ،لذا ال تتردد
باالستفسار من موظف البنك عن أنواع الحسابات،
وشروطها ومميزاتها بهدف تحديد نوع الحساب الذي يلبي احتياجاتك.

6

.3

•
ATM)

•
•
•

ً

.

•

•

ُ

•

•
ُ

•

7

ثالثا ً :الحساب
البنكي األساسي
ما هو الحساب البنكي األساسي؟
حساب بنكي بالدينار األردني للعمالء المقيمين األردنيين بشرو ومميزات خاصة
يستهدف األفراد المستبعدين ماليا ً الذين ال يملكون حسابات مصرفية.
 .1من يحق له االستفادة من هذا الحساب؟
األشخاص المؤهلون قانونيا ً للتعامل مع البنوك الذين
ال يمتلكون أي نوع من أنواع الحسابات البنكية
ويرغبون في التعامل المصرفي ضمن حدود وكلف
تتناسب مع دخلهم وظروفهم.
 يمثل الحساب البنكي األساسي حسابا ً مصرفيا ً منخفض التكاليف ،حيث تم
اعفاء العميل من بعض العموالت والرسوم!
 ال يوجد حد أدنى لرصيد الحساب األساسي!
 .2ما هي الخدمات األساسية التي يقدمها الحساب؟
 ايداع الشيكات بالحساب.
 السحب واإليداع النقدي.
 الحواالت المصرفية الصادرة  بطاقة صراف آلي (.)ATM
والواردة من الحساب.
 الخدمات البنكية االلكترونية.
 .3ما هي الخدمات التي ال تستطيع الحصول عليها من هذا الحساب؟
 البطاقات االئتمانية.
 التسهيالت االئتمانية.
 دفتر الشيكات.

 فوائد دائنة أو جوائز على
الحساب.
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 .1البطاقات االئتمانية
فوائد استخدامها
• البطاقات االئتمانية تعتبر وسيله آمنة وسهلة االستخدام والحفظ ،وتغني عن حمل مبالغ
نقدية كبيرة.
•يمكنك التأكد من جمين العمليات المنفذة من خالل مراجعة كشوفات الحسابات الشهرية.
• تعتبر أداة مالية هامة في عملية التخطيط المالي عند استخدامها بطريقة مدروسة.
• توافر األماكن والمحالت التي تقبل التعامل بهذه البطاقات في مختلف دول العالم.
• تعد بمثابة قرض يمكنك استعماله لشراء مستلزماتك أو السحب النقدي مقابل عمولة
مقدارها  ،%4ثم التسديد الحقا ً.
•إذا كنت ال ترغب في تسديد جمين ما قمت باقتراضه في أي شهر فيسمح لك بتدوير جزء
من المبلغ المقترض إلى الشهر التالي ،ويترتب عليك دفن الفائدة على الرصيد المتبقي
والذي لم تقم بتسديده.

إصدار ومنح العميل بطاقة ائتمانية

•تتم الموافقة على إصدار بطاقة ائتمانية للعميل بناًء على السياسة االئتمانية للبنك الذي يتعامل
معه العميل.

األمور التي يجب معرفتها قبل الحصول على بطاقة ائتمان
• لماذا تريد الحصول على بطاقة ائتمان؟
•هل شروط وضوابط اتفاقية استخدام البطاقة من البنك واضحة ومفهومة لديك؟
 هل انت على إلمام شامل بالفوائد والعموالت والرسوم المترتبة على استخدام البطاقة؟
 هل تستطين تسديد إجمالي مبلغ مشتريات البطاقة كل شهر ،أم تسديد الحد األدنى منه فقط؟
 إذا قمت بتسديد الحد األدنى فقط ،هل تستطين تحمل دفن مبلغ الفائدة على الرصيد القائم؟
 ما هو اإلجراء الذي يقوم فيه البنك في حال تخلفك عن تسديد المبلغ المستحي؟
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مخاطر استخدام بطاقة االئتمان
• االسااتخدام الخاااط أو غياار الماادروس للبطاقااة يعاارض صاااحبها إلااى
مخاطر كبيرة تؤثر على سجل العميل االئتماني وعلى قدرتاه فاي تساديد
وإدارة التزاماته المالية ،ومن ضمن هذه المخاطر:
تعتبر من األدوات
المالية التي تتطلب
إدارة ومتابعة مستمرة
والتزام بتواريخ
السداد

ارتفاع نسبة الفوائد
والعموالت المرتبطة
باستخدام بطاقات
االئتمان

إمكانية فقدان أو سرقة
البطاقة واستخدامها
من قبل شخص آخر

تعتبر البطاقات االئتمانية
أداة مالية سهلة تشجن
على االستهالك المفرط

تسديد رسوم إضافية
في حال التأخر عن
سداد الحد األدنى

أمور ينصح باتباعها الستخدام بطاقة االئتمان بشكل آمن
• عدم تسليم بطاقتك االئتمانية ألي شخص والمحافظة عليها في جمين األوقات ،وعدم
اإلفصاح عن الرقم السري ألي شخص.
• التوقين خلف البطاقة فور استالمها ،وعدم كتابة الرقم السري على البطاقة أو في
المحفظة.
• راجن حساباتك بشكل دوري سوا ًء الكترونيا ً أو من خدمة عمالء البنك حتى تتأكد أنه
ال توجد أية أخطاء أو مشاكل.
• احذر من الصفحات المزورة على الفيسبوك وباقي المواقن ،كما عليك التأكد من كلمات
وحروف الرابط وان يكون هو الموقن الذي تريد التعامل عليه وليس صفحة مزورة.
• عند حدوث فروقات بين كشف الحساب أو عمليات لم تقم بتنفيذها ،فإنه يجب االتصال
مباشرة من الجهة التي تتعامل معها إلخبارهم بهذه الفروقات.
• ضن لديك قائمة بأرقام بطاقات االئتمان للرجوع إليها عند الحاجة.
• االتصال مباشرة بجهة اإلصدار واإلبالغ عن ضياع أو سرقة البطاقة ومن ثم إرسال
فاكس أو ايميل لتأكيد عملية التبليغ واالحتفاظ بهذه المستندات.
• يتوجب على كل بنك توفير خط هاتفي على مدار الساعة للتعامل من أي مشكلة تحصل
لك ،وعادًة ما يكون الرقم مدرجا ً على البطاقة.
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 .2بطاقات الخصم الفوري

 .3البطاقات المدفوعة مسبقا ً

أو الصراف اآللي
بطاااقااة بثكيااة وااااااااااااة
تستودم يادة ً للشرا ين
طريق االثترثت بحي
تك ن هااااذه البطاااااقااااات
ماادف يااة مسااااااابقااا ً يتم
شااااااحث ا برااااااايد م ين
حساااااااا الحاااجااة هب
مثاااة أكثر من البطااااقاااة
اال ااتااماااااثاايااااة فااب حااااال
القراثة االلكتر ثية.

هذه البطاقة مرتبطة بحساااااب
الشاااااوااااااب سااااا ا حساااااا
الت فير أ أي حسااااااااا ور
تاااابك لااا فب البثااا حيااا
باااامكااااثااا ساااااااحااا األم ال
الم ج دة فب راااايد حسااااب
فقط ممكن اساااااااتواااادام ااااا
للشاارا لن يترت يلي أي
دياان لاالاابااثاااا أ أي فا ا ااااد
تسااااااات فب البث يم لااااة
بسيطة يلى البطاقة.

ادخار مبالغ بسيطة بشكل دوري ،يساهم في ضمان
مستقبل مالي أفضل لك ولعائلتك

تعتبر البطاقات االئتمانية أداة مالية
سااااااهلة تشااااااجن على االسااااااتهالك
المفرط فاستخدمها بحذر

ال تفصح عن البيانات البنكية
الخاصة بك وحافظ على األرقام
السرية
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خامساً :الحصول على
التمويل ،واالقتراض،
واحتساب أسعار
الفائدة
.1كيف تحصل على التمويل من البنوك؟
 إذا أردت أن تبدأ مشروعا ً خاصا ً بك بعد تخرجك ،تستطيع التقدم بطلب
للحصول على التمويل من البنوك العاملة في األردن أو شركات التمويل األصغر
المرخصة وفق شرو وضوابط معينة.
 حاول قدر اإلمكان تجنب القروض االستهالكية التي ال تحقق أي منفعة أو
إنتاجية ،وحاول عوضا ً عن ذلك زيادة مدخراتك وتقليل مصروفاتك وتجنب النفقات
غير الضرورية.
 .2ما هو سعر الفائدة؟
يعبر سعر الفائدة عن التكلفة المادية التي يدفعها العميل مقابل الحصول على التسهيالت
االئتمانية أو القروض من البنوك والمؤسسات المالية األخرى.
 .3ما هي أنواع الفائدة التي يتم احتسابها على القروض والتسهيالت االئتمانية؟
 الفائدة الثابتة:
هي الفائدة التي ال تتغير قيمتها طوال مدة القرض.
 الفائدة المتغيرة:
هي الفائدة التي تتغير بارتفاع أو انخفاض مؤشر سعر الفائدة المرجعي
المرتبط بها مما يترتب عليه تعديل في األقساط المترتبة على القرض سواء
باالرتفاع أو االنخفاض حسب اتجاه المؤشر المرجعي.
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 .4طرق احتساب أسعار الفائدة:
 طريقة الفائدة المقطوعة ( Flat
:)Rate
يتــم احتســاب قيمــة الفائــدة علــى مبلغ
القــرض األصلي ،وتكون ثابتــة يلة عمــر
القــرض وال تتناقــص قيمتهــا أو نســبتها مــع
تناقــص المبلغ األصلي للقرض .وتطبق هذه
الطريقة على أسعار الفائدة الثابتة فقط.
المتناقصة
الفائدة
 طريقة
(:)Diminishing Balance Rate
يتم احتساب قيمة الفائدة على الجزء المتبقي من
القرض فقط ولذلك سميت متناقصة ألن رصيد القرض يتناقص بعد تسديد القسط
الشهري .وتطبق هذه الطريقة على الفوائد بشقيها الثابتة والمتغيرة ،وتعتبر األكثر
انتشارا ً في االستخدام حيث تطبق على القروض الشخصية والعقارية.
 طريقة الفائدة المخصومة مقدما ً ()Discounted Rate
يتــم احتســاب الفائــدة علــى مبلغ القــرض األصلي ســواء بالطريقــة المقطوعة
أو ريقة الرصيد المتناقص ،وذلــك عنــد احتســاب قيمــة القــرض ومنحه
للمقتــرض ،ويتــم اقتطاع إجمالــي قيمــة الفائــدة من مبلغ القـرض.
 .5هل يترتب عليك أية عموالت في حال تقدمت بطلب للحصول
على قرض؟
تفرض البنوك عادة ً عمولة مقابل منح القروض والتسهيالت
االئتمانية وذلك مقابل المصاريف اإلدارية المترتبة على عملية
منح القرض ويتم اقتطاعها من المبلغ الممنوح ولمرة واحدة،
وتقوم البنوك با العك على هذه العموالت قبل حصولك على
القرض.
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 .6ماذا يترتب عليك في حال تأخرت عن السداد أو لم تسدد؟
يترتب عليك غرامات وفوائــد إضافيــة في
حال تأخرت عن السداد ،كما أن تخلفك عن
السداد يؤثر بشكل كبير على تصنيفك
االئتماني.
 .7ما هو التصنيف االئتماني للعميل؟
يمثل درجة المالءة المالية للعميل والتي من خاللها يحدد البنك مدى أهلية الشةةةةخص
للحصةةةةةةول على التمويل أو القرض .قام البنك المركزي
في عام  2015بترخيص أول شةةةةةركة معلومات ائتمانية
( شركة كريف) حيث تقوم هذه الشركة بجمع المعلومات
الالزمة عن عمالء البنوك وتوفير قاعدة ائتمانية شةةةةاملة
لمسةةةاعدة البنوك في اتخاذ القرارات االئتمانية من خالل
التقييم الدقيق لقدرة العمالء على السةةداد وبالتالي تسةةعير
المنتجات المالية والخدمات المقد مة بنا ًء على درجة مخا ر
العمالء.
كل عميل لديه الحق في معرفة محتويات
تقرير االئتمان الخاص به وأثره على قدرته
على االقتراض والقيام باألعمال التجارية
لذلك تقوم شركة كريف بتقديم هذه الخدمة
مجانا لكل مواطن أردني مره واحده سنويا.
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سادساً :الشيكات
ما هو الشيك؟
الشةةةةيك :عبارة عن ورقة تجارية لها ثالثة أ راف ،فهو أمر
يصةةةةةدر من السةةةةةاحب إلى شةةةةةخص أخر المسةةةةةحوب عليه
(البنك) لدفع مبلغ معين بمجرد اال الع عليه لشةةخص ثالث
هو المستفيد أو حامل الشيك.
 .1أطراف الشيك:

الساحب

المسحوب عليه

المستفيد

 .2كيف تستطيع الحصول على دفتر الشيكات؟
يستند البنك باتخاذ القرار بمنح دفتر الشيكات على سياسته الخاصة وعلى التصنيف
االئتماني للعميل.
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.3ارشادات عامة الستخدام دفاتر الشيكات:
 عدم إعطاء أي شيك الستخدامه من قبل اآلخرين. عدم شطب أو تغيير المعلومات المطبوعة أسفل ورقة الشيك. المحافظة على دفتر الشيكات بمكان آمن وعند ضياعه عليك ابالغ الجهات األمنيةوالبنك فورا ً.
 ال تصدر أي شيك ،قبل أن تتأكد من وجود ما يغطيه في حسابك. كن جادا ً عند إصدارك للشيك ،ألنك إن تعمدت إحداث أي خطأ لتمنع صرفه كتغييرالتوقيع مثالً ،فإنك تعرض نفسك للمساءلة القانونيّة ،وفي حال عدم وجود رصيد
سيتم إدراجك على القائمة السوداء.
 ال توقع على بياض. -احرص على أال تتكرر حاالت الشيكات المرتجعة لديك.
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 .4ما هي مخاطر استخدام الشيكات؟
السرقة
والضياع

شيك مرتجن
لعدم كفاية
الرصيد

السجن

 يبلغ البنك الساحب العميل مصدر الشيك خالل  3أيام
عمل عن رفض الشيك،،،
 إذا تم تسوية الشيك خالل  15يوم عمل من تاريخ
اإلعادة
– ال يدرج على القائمة السوداء.
 إذا لم تتم تسوية الشيك خالل  15يوم عمل
– يدرج على القائمة السوداء.

تعتمد مدة إدراج العميل على القائمة السوداء ()Black List
على عدد الشيكات المعادة بدون رصيد من تاريخ التسوية أو
تاريخ صرف الشيك أو تزويد البنك الساحب بأصل الشيك:
 شيك واحد  -شهر واحد.
 شيكين اثنين  3 -أشهر.
 3 شيكات أو أكثر  12 -شهر.
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سابعاً :الكفالة
 .1ما هي الكفالة؟
الكفالة عبارة عن تعهد الكفيل للدائن (البنك) بتنفيذ التزام (القرض) وأقسةةةا ه وفوائده
وتسديد المستحق في حال لم يسدد المدين المقترض هذا االلتزام.
 .2ما هي شروط الكفيل؟
أن يكون بالغ عاقل أتم  18عام وتتوفر لديه المالءة المالية كأن يكون مالكا ً لعقار أو
لديه راتب ألن الكفيل يتحمل مسؤولية كبيرة يجب أن يكون مؤهالً لها.
 .3ما هي مخاطر الكفالة؟
 توقف مصدر دخل المقترض :إن انقطاع مصدر دخل المقترض وعجزه
عن االلتزام بسداد قيمة األقسا المستحقة يؤدي إلى
حسم قيمة هذه األقسا من الكفيل.
 وفاة المقترض :في حال وفاة المقترض وعدم وجود
بوليصة تأمين على حياة المقترض قد يؤدي إلى تسديد
قيمة القرض المتبقية من أموال الكفيل في حال عدم التزام الورثة بالتسديد.
 النصب واالحتيال :قد تكون لدى بعض المقترضين نية االحتيال على الجهة
المانحة للقرض أو على الكفيل ،حيث ال يسدد المقترض أقسا ه المستحقة
بعد حصوله على أموال القرض مما يؤدي إلى سداد كامل األموال المستحقة
من الكفيل.
 .4مدة الكفالة:
تنتهي فترة الكفالة عند سداد كامل المبلغ أو عند استبدال الكفيل بكفيل آخر بموافقة
جميع األ راف.

انتبه

إن تعثر المقترض يؤثر سلبا ً على تصنيفك االئتماني ككفيل والذي
ينعكس سلبا ً على إمكانية حصولك على تسهيالت وقروض من
البنوك.
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ثامناً :الحقوق
المصرفية للعمالء
ذوي اإلعاقة



يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة االستفادة من
الخدمات المصرفية والمالية وعلى أساس
المساواة مع اآلخرين في إدارة شؤونهم
المالية باستقاللية وحرية وخصوصية تامة!

 .1من هو العميل ذو اإلعاقة؟
الشوص ذ اإلياقة الذي تحال يلى أ استودم أيا ً من الودمات /أ المثتجات
المقدمة من مز د الودمة أ يرغ بالحا ل يلى تل الودمات المثتجات.
 .2ما أبرز تعليمات حماية المستهلك المالي للعمالء ذوي اإلعاقة؟





التصميم والتقديم المالئم للمنتجات والخدمات المالية للعمالء ذوي اإلعاقة.
لب التقرير الطبي المعتمد لمرة واحدة فقط في بداية العالقة المصرفية مع
العميل ذي اإلعاقة.
يتوجب على البنك توفير إمكانية الوصول واستخدام مبنى البنك ومرافقه بشكل
يتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول واالستفادة من الخدمات المقدمة دون أي
صعوبات أو تعقيدات.
يجب على البنك اعتماد التوقيع الذي يختاره العميل ذو اإلعاقة البصرية أو
العميل ذو اإلعاقة األمي الذي ال يقرأ وال يكتب سوا ًء باإلمضاء أو الختم أو
البصمة اإللكترونية أو بصمة اإلصبع أو بصمة شريان اإلصبع على المعامالت
المصرفية دون اشترا الشهادة.
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 يحق للعميل ذو اإلعاقة تقديم شكوى على البنك الذي يتعامل معه في حال عدم
رضاه ،وعلى البنك إعالمه بهذا الحق وتوفير جميع السبل الممكنة لتسهيل ذلك،
وكذلك ا العه على حقه بالتوجه برفع شكوى للبنك المركزي.
 .3كيف تتم حماية بيانات العمالء ذوي اإلعاقة؟
يجةةب أن تكون البيةةانةةات التي يتم جمعهةةا عن العميةةل ذو
اإلعاقة موثقة وصةةةةةةحيحة ودقيقة وأن يتم تحديثها أوالً
بأول ،كما يحق للعميل مراجعة تلك البيانات واالعتراض
عليها في حال كانت خا ئة والحفاظ على سةةةةةةرية بيانات
ومعلومات العمالء ذوي اإلعاقة.

21

تاسعا ً :حقوقك
وواجباتك كعميل لدى
القطاع المالي
والمصرفي
عزيزي المستهلك المالي ،من حقك أن:
 تُعامل بعدالة وإنصاف.
 تحصل على كافة المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات التي ستحصل
عليها ،بشكل واضح ومفهوم.
 تقارن بين الخدمات والمنتجات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية ،وأن
تختار ما يناسب احتياجاتك.
 تتم حماية مدخراتك وممتلكاتك من االحتيال وإساءة االستخدام.
لكن احرص على ما يلي:
 أن تطلب الحصول على المنتجات التي تناسب احتياجاتك ودخلك ووضعك
المالي.
 أن ال تعرض نفسك للمخاطر ،وال تبالغ في االقتراض ،وتجنب القروض
االستهالكية.
 أن تقرأ بدقة كافة المعلومات التي يقدمها لك البنك/المؤسسة المالية.




أن تطرح األسئلة.
أن تحدث معلوماتك الشخصية باستمرار ،وأن تستخدم عنوان البريد وأرقام
االتصال الخاصة بك عند تعاملك مع البنك/المؤسسة المالية.
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عاشرا ً :من حقك
أن تشتكي
 عزيزي العميل ،لديك الحق بتقديم شكوى إلى البنك المركزي على كافة البنوك
والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته :البنوك ،شركات التمويل األصغر ،شركات
الصرافة ،وشركات خدمات الدفع.
 في البداية يجب عليك أن تقدم الشكوى إلى البنك /المؤسسة المالية التي تتعامل
معها ،وفي حال عدم االستجابة أو عدم رضاك عن الرد ،،،بإمكانك تقديم شكواك
إلى البنك المركزي أو اللجوء إلى القضاء.


يمكنك تقديم شكوى للبنك المركزي من خالل الوسائل التالية:

 االتصال بدائرة حماية المستهلك المالي06 4630301 :
على األرقام الفرعية التالية4777 /1113 :
 الموقن اإللكتروني للبنك المركزي:
www.cbj.gov.jo
 البريد االلكتروني لدائرة حماية المستهلك المالي:
fcp@cbj.gov.jo
 الحضور الشخصي لمبنى البنك المركزي الرئيسي ،وفرعيه في إربد والعقبة.
 الفاكس06 4602482 :
 البريد العادي :ص.ب 37 .عمان  11118األردن
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إعاقتي ال تمنن
حقوقي المالية
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