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 تمهيد 
 

تقرير حماية المستهلك المالي األول في ضوء جهود البنك المركزي األردني المستمرة لتعزيز  يأتي إصدار

وذلك من خالل إيجاد األطر التشريعية والرقابية التي تضمن حصول  ،منظومة حماية المستهلك المالي في األردن

 مالية غير البنكية.ال والشركاتالعمالء على المعاملة العادلة والشفافة عند تعاملهم مع البنوك 

، والتي هدفت بصورة خالل جائحة كورونا المركزي على اإلجراءات التي قام بها البنكالضوء يسلط هذا التقرير 

تخفيف األعباء على مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية، وكذلك يبين التقرير اإلجراءات الرقابية رئيسية الى 

، على البنوك والشركات المالية غير البنكية والتي كان 2020-2018عوام التي قام بها البنك المركزي خالل األ

المالية غير البنكية لتعليمات البنك المركزي فيما يخص حماية  والشركاتالتأكد من امتثال البنوك منها الهدف 

 المستهلك المالي.

اما فيما يخص بناء القدرات المالية ونظراً ألهمية هذا الموضوع في توفير الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، 

المالي أهمية خاصة وذلك من خالل القيام بعدد من النشاطات التي  التثقيففقد أولى البنك المركزي موضوع 

 .لديهمهدف زيادة الوعي المالي لاستهدفت مختلف فئات المجتمع 

 كان تم رصد عدد من الظواهر في السوق األردني والتي فقد ،لحماية المستهلك المالي الشمولي المنظاروفي ظل 

لها عالقة بالنصب واالحتيال على  بأعمالهذه الظواهر  تمثلتحيث  ،امسلبية على المواطنين بشكل ع اً ثارالها 

 المواطنين.

خذا باالعتبار المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلك المالي ير آبنك المركزي بتطوير هذا التقرهذا وسيستمر ال

وعلى موقع البنك المركزي  دورينشر بشكل يعلماً بأن هذا التقرير سوذلك للوقوف عليها والعمل على الحد منها، 

 .االلكتروني

 

المحافـــــــــــــظ    
د. زيــاد فريـز    
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 مقدمةال

مال باين في المعلومات واختالل موازين يأظهرت االزمة ال ية األثر السللللللللبي للت عالم ما بين مزودي  القوىة ال

الخدمات المالية والعمالء المسلللللللتفيدين منها، األمر الذي دفع السللللللللطات الرقابية حول العالم للبحث عن طريقة 

سلللية لدى مزودي الخدمات وتعزيز معايير الشلللفافية والتناف والمالي للحفاظ على ثقة العمالء بالقطاع المصلللرفي

هذه الطريقة بإيجاد إطار تشلللللريعي وتنظيمي يحدد العالقة ما  وقد تمثلت .حمايتهم من مخاطر السلللللمعةالمالية و

بين مزودي الخدمات المالية والمصللرفية وعمالئهم لضللمان حصللول العمالء على حقوقهم عند التظلم ومعاملتهم 

إلى رفع وعي العمالء وتشللللللجيعهم على تحسللللللين المعرفة والمهارة الالزمتين إلدارة  ، إضللللللافةواحترامبعدالة 

 .تمكينهم من اتخاذ قراراتهم المالية بشكل مدروسأموالهم ل

عالوة على ذلك فان عدم وجود آليات تحمي عمالء القطاع المالي سيجعلهم أكثر عرضة لممارسات البيع 

والتحصيل التعسفية وكذلك الحصول على خدمات ومنتجات مالية غير مالئمة لهم والتي قد تضر بمصالحهم، 

 :منظومة لحماية المستهلك المالي تراعي وتحقق المبادئ التاليةاألمر الذي يستدعي وجود 

 

ان وجود إطللار شللللللللامللل لحمللايللة المسلللللللتهلللك المللالي يؤدي الى زيللادة الثقللة والتنللافسللللللليللة في النظللام المللالي 

وبالتالي تحسلللين نوعية وجودة الخدمات المالية المقدمة للعمالء، كما أنس يسلللاهم في تشلللجيع االفراد  والمصلللرفي

مما يسلللاهم في تحقيق التنمية االقتصلللادية المسلللتدامة واسلللتقرار  ،إقبالهم على اسلللتخدام الخدمات المالية وزيادة

  .الخطة االستراتيجية الوطنية محاور احد يمثل، والذي النظام المالي وتعزيز االشتمال المالي

 

اصدار تعليمات  2012فقد تم في عام  توفير الحماية لمستهلكي الخدمات المالية؛على حرصاً من البنك المركزي و

والمؤسسات  القواعد والضوابط األساسية آللية تعامل البنوك وضعتالتعامل مع العمالء بعدالة وشفافية والتي 

وبحيث أصبح  يتعديل قانون البنك المركز تم 2016وفي عام ، مع العمالء المالية غير البنكية بعدالة وشفافية

االفصاح 
والشفافية

حماية العمالء 
اإلفراط فيمن

المديونية

التسعير 
المسؤول

الحفاظ على 
سرية 

وخصوصية 
ءبيانات العمال

إيجاد آليات 
فعالة لحل

الشكاوى 
والنزاعات

السلوك المهني
المسؤول

التثقيف 
يةوالتوعية المال

حماية 
المستهلك من 
االحتيال 
واالستغالل

التصميم 
ئم والتقديم المال
للمنتجات 
المالية

التعامل مع 
العمالء بعدالة
واحترام
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عنى استحداث دائرة ت  ب 2017في عام  توجت الجهودو لمالي من مهام البنك المركزيموضوع حماية المستهلك ا

  في البنك المركزي األردني. بحماية المستهلك المالي
 

 

التي تخضع لرقابة  الشركات الماليةكل من البنوك و لدى )األفراد( التجزئة يغطي إطار عمل الدائرة عمالء

عدم من حيث معاملة غير العادلة، األكثر عرضة لل ألنهاهذه الفئة  ويتم التركيز على ،وإشراف البنك المركزي

  سليمة مدروسة.مالية هم من اتخاذ قرارات المالية لديهم لتمكن الثقافةالمعلومات وضعف  كفاية

 على ثالثة ابعاد رئيسية وكما يلي: يركزوبهذا الخصوص فإن عمل الدائرة 

 

 
 

األعوام خالل قام بها البنك المركزي القاء الضوء على النشاطات التي يهدف تقرير حماية المستهلك المالي الى 

 سلللتةهذا التقرير من  ويتكونحقوق المسلللتهلك المالي في األردن، حماية وذلك لتعزيز منظومة  ،2018-2020

المسلللللللتهلك المالي في ظل تداعيات أزمة إجراءات البنك المركزي لحماية  بين الفصلللللللل األولفصلللللللول، حيث 

في  االطار القانوني لحماية المسلللللللتهلك الماليالى  طرق الفصلللللللل الثاني( بينما تCOVID-19فيروس كورنا )

الشللركات أهم األنشللطة الرقابية على البنوك و فقد بين الثالثالفصللل أما ،  وأهم التشللريعات ذات العالقة األردن

بناء القدرات المالية وأهم  الرابعالفصل تناول  اكم، الخاضعة لرقابة واشراف البنك المركزي غير البنكية المالية

تطرق الى مراقبة ورصد الممارسات في فقد  الخامسلي في األردن، أما الفصل مبادرات التوعية والتثقيف الما

غير  الشركات الماليةعمالء البنوك وكاوى شالفصل السادس  تناول في حين( Market Conductاالسواق )

 .البنكية

البعد التثقيفي

األنشطة والممارسات التي 
افة رفع مستوى الثقتهدف الى

المالية والمصرفية للعمالء،
وبما يرفع من قدرتهم على 
اتخاذ القرار المناسب الذي 
يعزز من أساليب حمايتهم 
.وحصولهم على حقوقهم

بناء القدرات المالية للفئات
النساء، الالجئين،: )التالية

(.الشباب، األقل دخالً 

البعد الرقابي

ي التاالدوات الرقابية مجموعة 
تمارسها السلطات الرقابية 
ماية المعنية في سبيل تعزيز ح
.المستهلك المالي

لها العمالء وتحليىشكاومعالجة
ها واتخاذباسبأللوقوف على 

.اإلجراءات الالزمة

البعد التشريعي

مجموعة التشريعات المنظمة 
ي، لعملية حماية المستهلك المال

االلزاميوالتي تشكل اإلطار 
.الذي يتعين العمل من خاللس

إعداد الدراسات المتخصصة 
. بالسوق وسلوك العمالء

االطالع على أحدث الدراسات 
وتجارب الدول فيما يتعلق 
.بحماية المستهلك المالي
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ولالفصل األ  

إجراءات البنك المركزي لحماية المستهلك المالي في ظل تداعيات ازمة فيروس 

 (COVID-19كورنا )
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 (COVID-19الهادفة الحتواء تداعيات ازمة فيروس كورنا ) اإلجراءات
 

 مقدمة

المستجد وما شكلس من تحديات لالقتصاد  عن أثر فيروس كورنافي ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة 

الوطني وأثاره السللللبية على العمالء االفراد المقترضلللين من حيث انقطاع دخلهم ون أو انخفاضلللس ولما لذلك من 

أثر على قدرتهم على تسللللديد ديونهم لدى البنوك، فقد قام البنك المركزي ومنذ بداية االزمة في منتصللللف شللللهر 

ة باتخاذ عدد من اإلجراءات كان الهدف منها التخفيف قدر اإلمكان على مسلللللللتهلكي الخدمات المالي 2020ن3

 -وتتلخص هذه اإلجراءات بما يلي:

 تأجيل أقساط القروض1.1
تَنبس البنك المركزي ومنذ بداية جائحة كورنا في المملكة األردنية الهاشمية 

حيث قام البنك المركزي  ،البنوكلألثار السلبية على االفراد المقترضين من 

تم السماح بموجبها للبنوك بتأجيل أقساط قروض العمالء  أوامربإصدار 

فوائد أو  نوذلك دون عموالت و 2020المتأثرين بالجائحة حتى نهاية عام 

دون تأخير، كذلك سمح البنك المركزي للبنوك إجراء جدولة لمديونيات العمالء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة 

، كما تم اصدار أوامر لشركات التمويل األصغر للعمل على تأجيل أقساط القروضن دفعة نقدية ودون فوائد تأخير

، وذلك دون فرض 2020لشهري نيسان وآيار من عام التمويالت الممنوحة للعمالء المتضررين من االزمة 

  لقاء ذلك.فوائدن عوائد إضافية أو عموالت أو رسوم 

عالوة على ذلك فقد أكد البنك المركزي بموجب تعميم تم إصداره للبنوك بضرورة اإلفصاح واالعالن بصورة 

عدم فيما يخص  ، ومتابعة البنوكقساطاالئها من العميل نتيجة تأجيل واضحة عن الكلف والفوائد التي سيتم استيفا

 .بسدادها خالل فترة الحظر التي يرغب العمالء األقساط المؤجلة ىالمبكر علعمولة السداد استيفاء 

 أيارو نيسانو آذارخالل األشهر والشركات وذلك عدد وقيمة األقساط التي تم تأجيلها لألفراد  وتبين الجداول االتية

 وحزيران.

 األقساط التي تم تأجيلها لألفراد" وقيمةعدد "

 حجم األقساط )دينار( عدد األقساط الشهر

 154,467,077 659,284 آذار

 184,048,187 759,684 نيسان

 178,422,577 747,164 أيار

 56,248,659 160,528 حزيران

 573,186,500 (6/2020 - 3مجموع حجم األقساط المؤجلة خالل األشهر )
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 األقساط التي تم تأجيلها للشركات" وقيمة"عدد 

 حجم األقساط )دينار( عدد األقساط الشهر

 165,421,057 6,888 آذار

 354,108,471 15,800 نيسان

 350,658,728 17,173 أيار

 243,647,494 12,414 حزيران

 1,113,835,750 (6/2020 - 3مجموع حجم األقساط المؤجلة خالل األشهر )

 

بلغ مجموع حجم األقساط المؤجلة من قبل البنوك لكل من العمالء األفراد والشركات خالل  وبشكل عام قفد

 ( مليار دينار.1.7الفترة من شهر آذار ولغاية شهر حزيران حوالي )
 

 تخفيض أسعار الفائدة 2,1
 

انسجاماً مع قرارات البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية 

خالل شهر آذار، قامت البنوك بتخفيض أسعار الفوائد على  %1.5بنسبة لديس 

 2020بنهاية شهر نيسان  %1.5موعس تسهيالت األفراد وعمالء التجزئة بما مج

وذلك بهدف تخفيض كلف التمويل وخدمة الدين لكافة النشاطات االقتصادية، 

بعد االزمة، ومن والمساهمة في تعزيز فرص استعادة النشاط االقتصادي والتعافي 

 ألف( 300) تجاوزالجدير ذكره أن عدد العمالء الذي استفادوا من هذا التخفيض 

والذي ، عميل، وبهذا الخصوص فقد قام البنك المركزي بمتابعة البنوك للتأكد من قيامها بتخفيض سعر الفائدة

 لسداد لديهم.انخفاض قيمة أقساطهم الشهرية و/ أو انخفاض فترة ابعلى العمالء  ظهر أثره
 

 

 اإلجراءات الخاصة بالشيكات وتسويتها 3.1
 

سباب مالية ضمن قائمة اج العمالء ممن ترفض لهم شيكات ألتقرر عدم إدر

تحميلهم العموالت المترتبة على إعادة الشيكات  الدفع وعدمالعمالء المتخلفين عن 

من العمالء مهلة وذلك للشيكات المعادة خالل االزمة وعلى أن يتم منح هذه الفئة 

 .شيكاتهممناسبة لتسوية 
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  مواستفساراتهالتعامل مع شكاوى العمالء  4.1
 

عن  باستقبال الشكاوىبالرغم من ظروف الحظر إال أن البنك المركزي استمر 

تم تخصيص فريق متكامل لتلقي المكالمات على الهواتف وقد طريق الهاتف، 

( مكالمة كانت بالمعظم 5000يزيد عن ) المتنقلة، حيث ورد للبنك المركزي ما

 .قساطاألوشكاوى بخصوص تأجيل  راتاستفسا

المعونة الوطنية  صندوق منتفعيعالوة على ذلك فقد تعامل البنك المركزي مع جميع الشكاوى التي وردت من 

تم التعامل  التيمن المشاكل الفنية  دعد ظهر حيثوالذين تم تحويل مستحقاتهم عن طريق المحافظ االلكترونية، 

 الحواالت الى مستحقيها. معها لمساعدة العمالء ووصول
 

 المحافظ االلكترونية 5.1
 

وفقاً لألوامر الصادرة عن الحكومة واإلجراءات االحترازية التي اتخذها البنك المركزي األردني لمواجهة اثار 

فيروس كورونا، فقد اعتمدت الحكومة شركات خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال إليصال الدعم لعمال 

العناية الواجبة المبسطة من حيث تحديد  المياومة من خالل فتح المحافظ االلكترونية وفق مبدأ اتخاذ إجراءات

هوية العميل والمستفيد الحقيقي لضمان تعزيز وصول جميع فئات المجتمع الى الخدمات المالية الرسمية 

واالستمرار بتوفير خدمات الدفع االلكتروني بالشكل الذي يلبي احتياجات متلقي الخدمة بالشكل المناسب، 

( الف 371عددها من ) والذي أدى إلى ارتفاع ين على فتح المحافظ االلكترونيةاقبال المواطن ازديادوبالتالي 

 ،2020شهر تموز  كما في نهاية( الف محفظة إلكترونية 955إلى )منذ بداية ازمة فيروس كورنا محفظة 

ية، ويتم مع عدد كبير جداً من الشكاوى المتعلقة بالمحافظ االلكترونالمركزي االمر الذي أدى الى تعامل البنك 

ً  العمل على حل هذه  .الشكاوى تباعا

وبهذا الصدد فقد تم التعميم على شركات الدفع بواسطة الهاتف النقال بضرورة االلتزام بأحكام تعليماتنا 

بالخصوص للتعامل مع شكاوى العمالء بطريقة مهنية وكفؤة وفعالة وبشكل يضمن انتهاجهم ألفضل الممارسات 

 الحفاظ على حقوق العمالء وسمعة الشركة وثقة العمالء بها.بهذا الخصوص بهدف 
 

 السحب من الصرافات االلية  6.1
 

في إطار االجراءات االحترازية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة آثار فيروس، وحرصاً منس على توفير 

مقابل اجراء عمليات السحب احتياجات العمالء بأقل عموالت ممكنة، فقد تقرر عدم تحميل العمالء أي عموالت 

وكذلك قام . 2020ن8ن9وحتى تاريخ  2020ن3ن16النقدي من خالل أجهزة الصراف اآللي اعتباراً من تاريخ 

ف محافظات المملكة وباألخص في المناطق للمخت متنقلةالبنك المركزي بالتنسيق مع البنوك بتجهيز صرافات 

 بالكامل.و المناطق التي كانت مغلقة النائية ا
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لثانيالفصل ا  

 اإلطار القانوني لحماية المستهلك المالي في األردن
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 مقدمة: ال

على  يسمح للسلطة الرقابية )البنك المركزي( الرقابة واالشراف لحماية المستهلك الماليوجود إطار قانوني  إن

يجب ان يعكس اإلطار القانوني لحماية المستهلك حيث . عمالءهاحماية  و البنوك والشركات المالية غير البنكية

كما وعمالئها،  غير البنكية البنوك والشركات الماليةبخصوص العالقة ما بين  الرقابيةالمالي اهتمامات السلطة 

اذ التعليمات واالجراءات التي تؤدي لحماية المستهلك المالي فكحد أدنى سلطة وضع وإن اإلطار تضمنيجب أن ي

 ابة والتفتيش على مزودي الخدمات المالية.وسلطة الرق

والشركات المالية  في إطار حرص البنك المركزي االردني على تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوكو

  الشركات الماليةويسهم في حماية البنوك و والمالي مع عمالئها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي غير البنكية

فقد تم  ،والمخاطر القانونية ولضمان قطاع تجزئة سليم ومستقر من مخاطر السمعةالبنكية الخاضعة لرقابتس  غير

البندين جاء في  توسيع نطاق المهام الرئيسية للبنك وفق ما ب وذلك، 2016تعديل قانون البنك المركزي في عام 

 :وكما يلي( 4المادة رقم ) من 14و 13

  بالتعامل مع عمالئها بطريقة عادلة  الشللللركات الماليةالالزمة لقيام البنوك ووضللللع القواعد والضللللوابط

 وشفافة. 

  ةزيادة وعي الجمهور باألنشطة المصرفية والمالي. 

التي يقوم بها لتحقيق أحد الرئيسية أصبح موضوع حماية المستهلك المالي من مهام البنك المركزي  وبالتالي

 ي.تحقيق االستقرار المصرفي والمال أهدافس المتمثل في

والتعاميم التي صدرت عن البنك المركزي والتي كانت الغاية منها توفير الحماية الكافية  التعليماتوفيما يلي 

  :لمستخدمي الخدمات المالية والمصرفية

 وتعديالتها.، 31/10/2012الصادرة بتاريخ  (56/2012) وشفافية رقمتعليمات التعامل مع العمالء بعدالة  -1
 

 

  تعزيز قيم التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية، كجزء أساسي من ثقافة البنك ضمن جميع المستويات، وبما

يضللمن أن الخدمة أو المنتا المصللرفي المقدم للعمالء يتمتع بخصللائص وشللروط واضللحة ومفهومة تمكن 

 دمة لهم.عمالء البنوك من فهم خصائص وفوائد ومخاطر وتكلفة المنتجات المق

 الهدف من اصدارها

 .نطاق التطبيق عمالء التجزئة لدى البنوك 

 .الشفافية والتسعير المسؤول 

 .تجنب االفراط في المديونية 

 .إجراءات )ممارسات( تحصيل مناسبة 

 السلوك األخالقي للموظف 

 .آليات التعامل مع شكاوى العمالء وحلها 

 .خصوصية سرية معلومات العمالء 

 تتقاضها البنوك. العموالت التي 

 أهم ما تضمنته

 التعليمات

 رابط التعليمات تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية 

http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/03%20%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85/T51.pdf
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( 1/1/5/4941بواسطة الهاتف النقال رقم ) تعليمات حماية المستهلك المالي والتعامل مع الشكاوى لعمالء نظام الدفع -2

 30/3/2017الصادرة بتاريخ 
 

 

  لها. العالقة ما بين مستعملي المحافظ االلكترونية والشركات المصدرةتنظيم 
 الهدف من اصدارها

   نطاق التطبيق  من البنك المركزي. المرخصينخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال ووكالئهم  شركاتجميع 

 .اإلفصاح عن المعلومات الكافية للعميل عن خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال 

  العمالء.حماية بيانات 

 .تنظيم العالقة ما بين خدمات الدفع وعمالئهم بموجب االتفاقيات التعاقدية 

 آلية معالجة شكاوى العمالء. 

 أهم ما تضمنته

 التعليمات

 

( الصادرة 1/2017رقم ) شكاوى عمالء مزودي الخدمات المالية والمصرفيةيمات اإلجراءات الداخلية للتعامل مع تعل -3

 .28/8/2017بتاريخ 
 

  وضلللللللع اإلطار التنظيمي العام للسلللللللياسلللللللات واإلجراءات الداخلية الواجب توافرها لدى مزود الخدمة المالية

العمالء، والتي تكفل والمصلللرفية الذي يخضلللع لرقابة وإشلللراف البنك المركزي األردني للتعامل مع شلللكاوى 

افية واإلفصللللاح في التعامل في إطار متكامل من الشللللف  حصللللولهم على مختلف الخدمات المالية والمصللللرفية

 .المالي

 الهدف من اصدارها

  والتحويلاألصللللللغر، شللللللركات خدمات الدفع شللللللركات التمويل مؤسللللللسللللللات المالية غير البنكية )البنوك وال 

 الصرافة(.وشركات اإللكتروني لألموال 

 نطاق التطبيق 

 .وجود سياسات وإجراءات خاصة بالتعامل مع شكاوى العمالء 

 .الشروط الواجب توافرها في وحدة شكاوى العمالء 

  اعالم العمالء عن حقهم بتقديم الشكاوى.حق 

 .طرق تقديم الشكاوى 

 .إجراءات تسجيل الشكاوى 

 .الفترات الزمنية لمعالجة الشكاوى 

  الخاصة بالشكاوى.التقارير الدورية 

 أهم ما تضمنته

 التعليمات

 رابط التعليمات تعليمات االجراءات الداخلية للتعامل مع شكاوى العمالء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/7d5ac7a7-6339-48a4-b4f8-671f8a15b5df.pdf


10 
 

 .27/6/2018الصادرة بتاريخ  (15/2018رقم ) لقطاع التمويل األصغرتعليمات حماية المستهلك المالي  -4
 

 

  الهدف من اصدارها .مبادئ حماية عمالء شركات التمويل االصغر والتعامل معهم بشفافيةتعزيز 

 .نطاق التطبيق شركات التمويل األصغر 

 .تصميم المنتا أو الخدمة 

 .السياسة االئتمانية والتسعير المسؤول 

  العمالء من مخاطر االفراط من بالمديونية.حماية 

  اإلفصاح والشفافية 

  حماية بيانات العمالء 

 التعامل مع العمالء بعدالة واحترام 

 آلية معالجة شكاوى العمالء 

 أهم ما تضمنته

 التعليمات

 رابط التعليمات تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع التمويل االصغر

 

 .18/11/2018تاريخ الصادرة ب( 18/2018حماية المستهلك المالي للعمالء ذوي اإلعاقة رقم )يمات تعل -5
 

  إزالة كافة الحواجز البيئية والمادية والسللللللللوكية التي تعمل على إعاقة او صلللللللعوبة الوصلللللللول الى الخدمات

 الية من قبل العمالء ذوي اإلعاقة.المصرفية والم

الهدف من 

 اصدارها

 .نطاق التطبيق البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية 

 تكفل تسهيل وصول العمالء ذوي اإلعاقة الى الخدمات المالية والمصرفية إجراءات. 

 موائمتها لتتواقف مع احتياجاتهمتهيئة المباني والطرق والمواقف المتاحة و. 

 وتوفير أجهزة صراف آلي متخصصة. 

  شللللللهود تمكين العمالء ذوي اإلعاقة البصللللللرية من اسللللللتخدام الخدمات المالية والمصللللللرفية دون الحاجة الى

 واستخدام الختم او البصمة االلكترونية.

 أهم ما تضمنته

 التعليمات

 رابط التعليمات تعليمات حماية المستهلك المالي للعمالء ذوي االعاقة

 .4/2/2019الصادرة بتاريخ  (1/2019رقم ) البنكي األساسيتعليمات الحساب  -6
 

  تمكين المواطنين المؤهلين قانوناً من امتالك حسلللللللاب بنكي، وتعزيز ثقافة االدخار لديهم بما يسلللللللهل عليهم

ويحسللللن المسللللتوى المعيشللللي لهم، وبالتالي تعزيز االشللللتمال المالي والمسللللاهمة في تحقيق االسللللتقرار المالي 

 واالجتماعي.واالقتصادي 

 الهدف من اصدارها

 .نطاق التطبيق عمالء التجزئة لدى البنوك 

 اية مبسطة فيما يخص فتح الحساب.إجراءات عن 

 .عدم وجود حد أدنى للرصيد 

 مثل السلللللحب وااليداع  ةاعفاء العميل من بعض العموالت والرسلللللوم وإتاحة الخدمات المصلللللرفية األسلللللاسلللللي

 والحواالت المصرفية وكذلك الخدمات البنكية االلكترونية.

 أهم ما تضمنته

 التعليمات

 رابط التعليمات تعليمات الحساب البنكي االساسي

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/05350d3f-8e61-4dad-81a7-93a39eb42c82.pdf
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/251d9044-e79d-423a-b3d5-863d3b8cef96.pdf
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/f957154f-bad1-42f0-94d3-9cc5b77a331d.pdf
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 .15/2/2018( الصادر بتاريخ 27/3/2502أسعار الفائدة المرجعية رقم ) تعديلتعميم   -7
 

 

  وبحيث يكون السلللللعر المرجعي مبني على معامالت فعلية  القروضإيجاد سلللللعر فائدة مرجعي لتسلللللعير

 .التأثير عليسطرف  وعدم قدرة أي

 االنتربنك  بالمعدل الشللهري لسللعر الفائدة الفعلي في سللوق اقراض بين البنوك الفائدة المتغير ربط سللعر(

 األردنيلليلة واحدة( والمعلن من قبل البنك المركزي 

 الهدف من اصداره

 رابط التعميم أسعار الفائدة المرجعيةتعميم تعديل 

 .10/3/2019( الصادر بتاريخ 27/5/3808رقم ) تعميم الجوائز المرتبطة بحسابات التوفير -8
 

 

  تنظيم عملية منح الجوائز على حسلللللابات التوفير لدى البنوك من خالل الضلللللوابط الكمية والنوعية خالل

باسللتثناء ما يتعلق  2021كامل اعتباراً من بداية عام ، على ان يتم إلغاءها لدى البنوك بشللكل 2020عام 

 ببراما المكافآت والمزايا التي يستفيد منها كافة العمالء نتيجة استخدامهم لخدمات ومنتجات البنك.

 الهدف من اصداره

 رابط التعميم تعميم الجوائز المرتبطة بحسابات التوفير

 

 .29/7/2018( الصادر بتاريخ 27/4/9889رقم ) التسهيالت االئتمانية للبنوكعقود تعميم  -9

  
 .الهدف من اصداره عدم تضمين عقود البنوك بنود مجحفة بحق العميل ون أو تتعارض مع احكام التعليمات النافذة 

 .14/5/2019الصادر بتاريخ ( 27/4/7362عقود شركات التمويل األصغر رقم )تعميم  -10
 

  عدم تضمين عقود شركات التمويل االصغر بنود مجحفة بحق العميل ون أو تتعارض مع احكام التعليمات

 النافذة.

 الهدف من اصداره

 

 .24/11/2019در بتاريخ ( الصا27/4/16361داج كوين رقم ) تعميم -11
 

  ،سلللواء بشلللكل مباشلللر او غير مباشلللر بما فيس حظر جميع اشلللكال التعامل بكافة أنواع العمالت المشلللفرة

شراءها او بيعها او تبديلها او التعامل بالعقود اآلجلة )المستقبلية( او االستثمار في الصناديق االستثمارية 

  او صناديق المؤشرات الخاصة بهذه العمالء سواء كان لمصلحة البنوك او الشركات او لصالح العمالء.

 الهدف من اصداره

 رابط التعميم تعميم حظر التعامل بالعمالت المشفرة

 .27/4/2020( الصادر بتاريخ 27/1/4872دورية تعديل سعر الفائدة رقم )تعميم   -12
 

  دورية سعر الفائدة ربعية على كافة التسهيالت  لدى البنوك وبحيث تكونتوحيد دورية تعديل سعر الفائدة

 ة والتي تتضمن سعر فائدة متغيرة.االئتمانية القائم

  عدم رفع سلللللعر الفائدة على العمالء وذلك عند اسلللللتحقاق دوريات التعديل الالحقة لتاريخ تخفيض سلللللعر

 تغيير أسعار الفائدة.ما لم يقم البنك المركزي ب 2020الفائدة وحتى نهاية عام 

 .اشعار العمالء بسعر الفائدة والقسط الشهري وكذلك بالدورية الجديدة لتعديل سعر الفائدة 

 الهدف من اصداره

 رابط التعميم تعميم دورية تعديل سعر الفائدة 

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/e5d07fa0-f900-4fb2-a7f5-1e8d4b552fdd.pdf
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/356d266b-b799-435b-b3a5-397b6c2970fa.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/9464bfc0-6be6-49ea-b5a6-8720c5e8b56a.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/d92ead48-8e77-4b37-9c6c-27e229196ee5.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/9464bfc0-6be6-49ea-b5a6-8720c5e8b56a.pdf
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 .13/5/2020( الصادر بتاريخ 27/4/5415بخصوص المحافظ االلكترونية رقم ) تعميم -13
 

 

  شكاوى العمالء بطريقة مهنية وكفؤة وفعالة .ضمان تعامل شركات خدمات الدفع مع 
 الهدف من اصداره

 .18/5/2020الصادر بتاريخ  (27/1/5545رقم ) 2020خالل عام  للعمالء تأجيل األقساط كلف اإلعالن عنتعميم  -14
 

  اإلعالن من قبل البنوك بصللللورة واضللللحة عن جميع الكلف والفوائد التي سلللليتم اسللللتيفاؤها من العميل نتيجة

 . االقساطتأجيل 

الهدف من 

 اصداره

 رابط التعميم ك لف تأجيل االقساط الشهرية للعمالء اإلعالن عن تعميم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/f7c8e534-3e6f-4ea2-a3da-bd0cc3293cda.pdf
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الثالثالفصل   
 

 غير البنكية الشركات الماليةعلى البنوك و يةاألنشطة الرقابية والتفتيش
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 : مقدمةال

يشمل اإلطار الرقابي لدائرة حماية المستهلك المالي كل من البنوك والشركات المالية غير البنكية والتي تشمل 

 .()شركات التمويل األصغر، شركات خدمات الدفع والتحويل االلكتروني لألموال، شركات الصرافة

تليس الشركات المالية غير البنكية والتي في المملكة،  النسبة األكبر من النظام المالييشكل القطاع المصرفي 

فيما تقدمس من تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات وقدرتها على التفاعل الحي والمتواصل  البنوكأعمال ت كمل 

وطني ككل، خاصةً في ضوء استهدافها لقطاعات مع متطلبات السوق المتجددة وخدمة عمالئها واالقتصاد ال

ومجموعات معينة لم تستطع الوصول إلى البنوك، وتمتعها ببعض الميزات التي تمنحها القدرة على تجاوز 

 بعض العقبات والحواجز.

 

بما  يقوم العمل الرقابي األساسي لحماية المستهلك المالي على استخدام مجموعة من األدوات الرقابية والمتمثلة

 يلي:

 (.Off-site Supervision)المكتبية الرقابة  -

 (.On-site Supervisionالرقابة الميدانية ) -

 (.Mystery Shopping) الخفي التسوق -

 (Off-site Supervisionالرقابة المكتبية ) 1.3
 

الكشوفات الدورية تشمل الرقابة المكتبية األعمال الرقابية التي تتم ممارستها من قبل البنك المركزي من خالل 

 معلومات الرئيسية، وتقديم المستهلك حماية لمتطلبات االمتثال التي ترد وأية وثائق يتم طلبها، حيث يتم فحص

ميدانية  تفتيش أعمال تستدعي قد التي المؤشرات القادمة، باإلضافة إلى رصد الميدانية ألعمال التفتيش تحضيرية

وحتى النصف  2018منذ بداية عام خصوص فقد قامت الدائرة ال (، وبهذاTheme Inspectionمتخصصة )

اإلطار 
الرقابي لدائرة 

حماية 
المستهلك 
المالي

(24)بنوك 

شركات 
التمويل 
األصغر 

(9)

شركات 
الصرافة 

(129)

شركات 
خدمات 

(14)الدفع 
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في المملكة  والشركات المالية غير البنكيةمن مهام التفتيش المكتبي على البنوك بالعديد  2020األول من عام 

ً فيما و  :يلي أهم المواضيع التي تم الرقابة عليها مكتبيا
 

 الرقابة المكتبية على العقود 1.1.3
 

 القروضعقود عينللة من دراسللللللللة ( 2019-2018) يالل عللامتم خ

وشللللركات التمويل األصللللغر،  اصللللة بعمالء التجزئة لجميع البنوكالخ

بهدف الوقوف على بنود العقود ومدى انسلللللللجامها مع تعليمات وذلك 

 عدمالبنك المركزي الخاصللللللة بحماية المسللللللتهلك المالي والتحقق من 

ل أو بنوداً من طرف و الكفيتضلللللللمينها بنوداً مجحفة بحق المدين ونأ

 ما يلي: أفرزت نتائا التفتيشوقد واحد 

واضحة والتي تحتمل اكثر من الغير نصوص مثل بعض العقود على مخالفات صريحة الاحتواء  -

تفسير وناو عدم ذكر سعر الفائدة الخاص بالعقد بشكل واضح وناو عدم تضمينها لشروط والية السداد 

 المبكر ....الخ.

ً بحقوق العمالءبنوداً عقود التضمين  - مع مبادئ حماية المستهلك وتتعارض  الكفالءنتشكل إجحافا

 ، وخاصة فيما يتعلق بتضمينها بنوداً يوافق عليها العميل ضمنياً ويتنازل عن حقس باالعتراض. المالي
 

لتمويل بناًء على المالحظات والمخالفات التي تم رصدها، فقد تم إصدار تعميم لكل من البنوك وشركات ا

وقام البنك المركزي بالتأكد من قيام البنوك األصغر لتصويب جميع المالحظات التي ظهرت على عقودها، 

 بتصويب الوضع. وشركات التمويل االصغر
 

 

 

 

 

 المواقع االلكترونية  2.1.3
 

 لبنوك والشركاتاالمواقع االلكترونية الخاصة بيتم متابعة ومراجعة 

اإلفصاح عن كافة ببشكل دوري للتأكد من مدى التزامها المالية 

تفاصيل المنتجاتنالخدمات التي تقدمها بما فيها أسعار الفوائدن العوائد 

هذه والعموالت والرسوم، وإمكانية العميل التقدم بشكوى من خالل 

، باإلضافة إلى إلزام جميع البنوك والشركات المواقع االلكترونية

تحديث البيانات المذكورة أعاله على مواقعها بية المالية غير البنك

 االلكترونية. 
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 اإلعالنات 3.1.3
 

إعالنات البنوك والشللللركات المالية غير متابعة  مسللللتمرة يتم بصللللورة

وسللللائل اإلعالن المختلفة ووسللللائل التواصللللل االجتماعي  على البنكية

همن حيث  االعالناتلتقييم محتوى  غات وناو  اعدم احتوائ بال على م

 ،أو وعود غير صللللحيحةوجود عبارات مبهمة أو غير واضللللحة عدم 

ويتم طلب عينة من العمالء المسلللللللتفيدين من المنتا المعلن عنس للتأكد 

  التزام البنوك بتلك البنود.
 

 االقرارات  4.1.3
 

إعداد دراسلللللللة لمراجعة إقرارات وتصلللللللاريح  2019 خالل عام تم

االطالع ونأو التبادل ونأو االسلللللتعالم عن البيانات والمعلومات والتي 

يتم توقيع العمالء عليهللا، وذلللك لضلللللللمللان ان تكون كللافللة العبللارات 

المسلللللتخدمة من قبل البنوك في صلللللياغة بنود العقود ونأو المالحق ال 

السرية المصرفية أو يتعارض تحمل في مضمونها ما يفيد إلغاء أحكام 

على البنوك للقيام بمراجعة النماذج التي يتم توقيع العمالء نالكفالء تعميم تم الوبناء على هذه الدراسلللللللة معها، 

بنود تفيد اسللقاط العميل حقس بالسللرية المصللرفية باإلضللافة إلى توجيههم إلعداد نموذج أية  وال تتضللمنعليها، 

األسباب ومقتصراً على اً بشكل واضح النطاق ومحدد النموذجصياغة كون )تصريح اطالع( منفصل بحيث ت

 الغاية التي تم الحصول على موافقة العميل من أجلها.
 

 اإلجراءات الداخلية لتعامل البنوك والشركات المالية غير البنكية مع شكاوى العمالء 5.1.3
 

شركات المالية غير البنكية  شكاوى لضمان قيام البنوك وال بالتعامل مع 

عمالئهللا بكفللاءة وفللاعليللة، فقللد ألزمللت تعليمللات البنللك المركزي جميع 

ها وحدات لتلقي  لدي ية ان يكون  ية والمصلللللللرف مال خدمات ال مزودي ال

دراسلللللة  2020-2018األعوام تم خالل فقد  شلللللكاوى العمالء، وعليس

للتعامل مع غير البنكية المالية  والشللللركات البنوك سللللياسللللاتنإجراءات

الشركات لعملها البنوك وشكاوى عمالئها، وذلك بهدف ضمان ممارسة 

وقد أفرزت الدراسللة وجود ، ل للعمالء في كافة مراحل تعاملهمبسلللوك مهني مسللؤول ولتحقيق مصلللحة أفضلل

بعض  والشلللللللركات المالية غير البنكية معظمها حول عدم تضلللللللمين البنوك تمحورتبعض المالحظات والتي 
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كما يتم أخذ  ،للقيام بالتعديالت الالزمةوالشلللركات في سلللياسلللاتها، حيث تم على إثر ذلك مخاطبة البنوك البنود 

 عليها.تلك المالحظات بعين االعتبار عند القيام بمهام التفتيش الشامل 
 

 العموالت والرسوم 6.1.3
 

بتحديد الحد األقصللللللى للعموالت  2012قام البنك المركزي خالل عام 

التي من الممكن ان تتقاضاها البنوك من عمالئها على مختلف والرسوم 

الخدمات المصرفية، وللتأكد من التزام البنوك بهذه الحدود فقد قام البنك 

سعار الرسوم والعموالت 2019خالل عام ) المركزي سة أ على ( بدرا

ع مالء التجزئة والمنشلللورة على مواقوالخدمات الخاصلللة بع المنتجات 

رونية ومقارنتها مع الحدود القصلللوى للعموالت والرسلللوم االلكت البنوك

بعض البنوك ادراج عموالت غير منصللللوص عليها في التعليمات النافذة أو عدم  قيام، حيث تبين بالخصللللوص

لتصللللللويب المعنية  تم مخاطبة البنوك وعليسالتقيد بالحدود القصللللللوى للعموالت والرسللللللوم في تلك التعليمات، 

 .مخالفاتها

يخص العموالت والرسلللوم المفروضلللة من شلللركات التمويل األصلللغر، وكون أن هذا القطاع خضلللع أما فيما 

بمراجعة أسلللللللعار  2020لرقابة البنك المركزي حديثاً، فقد قام البنك المركزي خالل النصلللللللف األول من عام 

من قبلها  الرسللوم والعموالت المسللتوفاة من قبل شللركات التمويل األصللغر على القروضنالتمويالت الممنوحة

وذلك بهدف دراسللللة وضللللع أطر واضللللحة لتحديد الحدود القصللللوى للرسللللوم والعموالت التي يمكن لشللللركات 

ستيفاءها ، مما يساهم في زيادة التنافسية بين الشركات والحد من المغاالة في أسعار الرسوم التمويل األصغر ا

 والعموالت. 
 

 

 (On-site Supervisionالرقابة الميدانية ) 2.3
 

البنوك الرقابة الميدانية التحقق على أرض الواقع من مدى امتثال  تهدف

عن البنك المالية غير البنكية للقوانين والتشريعات الصادرة  والشركات

 : ويأخذ التفتيش الميداني االنواع التاليةااللتزام بها مدى وتقييم المركزي 
 

التفتيش  التفتيش الشلللللللامل: مهمة تفتيش ميداني يزور خاللها فريق .أ

للوقوف على كللافللة  غير البنكيللة الشلللللللركللات المللاليللةنأحللد البنوك

 حماية المستهلك المالي.بالقضايا التي تساعد على الجوانب المتعلقة 
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: مهمة تفتيش ميداني تسللللتهدف التحقق من موضللللوع محدد لدى كافة ش المتعلقة بمواضلللليع معينةتفتيال .ب

 .الشركات الماليةنالبنوك

: مهمة تفتيش ميداني بخصوص موضوع معينةالتفتيش لمهام  .ج

وذلك نتيجة شللللللكوى مقدمة من  بنكنشللللللركة ماليةمعين لدى 

 عدد من العمالء أو مالحظة من جهة أخرى. عميلن
 

 مهمللللة 39، فقللللد تللللم إجللللراء 2020-2018وخللللالل االعللللوام 

  .اتفتيشية بمختلف انواعه
 

 

 

 الرقابة الميدانية على البنوك 1.2.3
 

 ( الشروع بعدة مهام تفتيش وذلك على النحو اآلتي:2019 - 2018)تم خالل عامي 

 التفتيش الشامل: -

مثل اإلجراءات  المالي حماية المسلللللللتهلكبأداء البنوك فيما يتعلق لتقييم ( مهام تفتيش شلللللللامل 4) بتم القيام  

المتبعة من قبل البنك للتعامل مع شلللكاوى العمالء )وحدة معالجة الشلللكاوى وموظفيها، نظام الشلللكاوى، توعية 

العمالء بحقهم في تقديم الشللللللكاوى وطرق القيام بذلك(، المنتجات البنكية المقدممة لعمالء التجزئة )السللللللياسللللللة 

 . وبناء علىبتعليمات البنك المركزي الخاصللللة بحماية المسللللتهلكاالئتمانية، العقود والمالحق(، ومدى االلتزام 

 التفتيش فقد تم الكتابة للبنوك بالمالحظات وتم تصويبها من قبلهم.نتائا 
 

 (Thematic Inspection) المتعلق بمواضيع معينةالتفتيش  -

 وكما يلي:العمالء اختيار ثالثة مواضيع لها أثر مباشر على تم  
 

آلية اشعار العميل بتغير سعر الفائدة و على العميلسعر الفائدة  بتعديلباتباعها التي تقوم البنوك  ليةاآل -1

 وفعالية الوسيلة المستخدمة لذلك ومدى كفاية ووضوح المعلومات المذكورة في اإلشعار.

 بهذه العمولة.ومدى التزامها لدى البنوك  عمولة منح االئتمان -2

 قروض العمالء الشخصية والعقارية والعموالت والرسوم المستوفاة من العمالء.اآللية المتبعة لهيكلة  -3

ً ( بنك19تم فحص المواضيع الثالثة أعاله لدى )  وبناًء على نتائا التفتيش فقد تم الطلب من البنوك ما يلي: ا

 ء.تعديل مضمون إشعارات تعديل سعر الفائدة بحيث تتضمن معلومات كافية ومفهومة من قبل العمال 

 ( اعتماد آليات أكثر فعالية وسرعة إلشعار العمالء كاستخدام الرسائل النصية القصيرةSMS ًعوضا )

، ليتم المتابعة الدورية تسلللليمها للعمالء عن طريق الفروععن إرسلللال إشلللعارات ورقية عبر البريد أو 

 مع البنوك للتأكد والتصويب.

 

عدد مهام التفتيش 
الميداني 

خالل عامي 
2018-2019

تفتيش  ال
المتعلق

بمواضيع 
معينة

(بنك19)
-adتفتيش 

hoc
(بنوك5)

امل تفتيش ش
شركات 2)

(خدمات دفع

تفتيش 
شامل 

(بنوك4)

مل تفتيش شا
شركات 9)

تمويل 
(أصغر
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 لمهام معينةالتفتيش  -

تم حيث  ،بناء على شلللللللكاوى تقدمم بها عمالء للبنك المركزي ( مهام تفتيش5)القيام ب  2019خالل عام  تم 

 التفتيش على المواضيع التالية:

  قبول كفالة عمالء مثقلين بااللتزامات على نحو يتجاوز نسبة عبء الدين المسموح بها بموجب سياسة

 البنك االئتمانية.

  ارتفاع مبالغ األقساط الشهرية لقروض العمالء وظاهرةBalloon Payment. 

  عدم إبالغ العمالء بالعموالت والرسلللللوم المفروضلللللة على البطاقات االئتمانية وعدم إرسلللللال رسلللللائل

SMS .بالعموالت والرسوم التي يتم تقييدها على حساب تلك البطاقات 

 .شكاوى تتعلق بالعقود وشروط التعامل 

 من جاهزية البنوك لخدمة العمالء ذوي االعاقة. التأكد 

تم في نهاية مهام التفتيش المذكورة مخاطبة البنوك التخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية ووقائية بخصوص 

 ما ورد أعاله مثل:

 تعديل قيم العموالت المستوفاة من العمالء كما هو منصوص عليس في تعليمات البنك المركزي. -

الالزمة فيما يتعلق بتوعية العميل بااللتزامات المالية والقانونية المترتبة عليس سللللللواء كان  إيالء األهمية -

 ذلك بصفتس مدين أو كفيل.

عار العميل  - باتس بما في ذلك العموالت فوراً الحرص على إشللللللل بكافة الحركات التي تتم على حسللللللللا

  والرسوم.

يتعلق بالعمالء المتقدمين بالشلللللللكاوى فقط بل لكافة  ال والتصلللللللويب وذلكوبحيث يتم المتابعة الدورية للتأكد 

 العمالء.

 الرقابة الميدانية على شركات التمويل األصغر 2.2.3
 

التمويل األصغر  شركاتبالقيام بجوالت تشخيصية على  2019خالل النصف الثاني من العام  بدأ البنك المركزي

، وقد شمل شركاتهذه ال، ومع انتهاء العام تم االنتهاء من أعمال التفتيش على جميع شركات( 9والبالغ عددها )

 نطاق التفتيش ما يلي: 

بالتعليمات  والتزامها بها، العمل وآلية الشللللكاوى لعمل وحدة األسللللاسللللية العناصللللر توافر من التأكد -

واضلللللح  وتحديد ةللوحد تنظيمي هيكل توافر عن فضلللللال بها، العمل الخاصلللللة وإجراءات الرقابية

وجس،  أكمل على إليها الموكلة المهام ألداء المؤهلة البشلللرية الكوادر وتوافر للواجبات والمسلللؤوليات

 .ألعمالها مزاولة الوحدة استقاللية من والتأكد



20 
 

لتطبيق أحكام تعليماتنا بالخصللوص والمتمثلة ب)للللللللل )تعليمات  الشللركاتتقييم لمدى جاهزيةنالتزام هذه  -

االجراءات الداخلية للتعامل مع شلللكاوى عمالء مزودي الخدمات المالية والمصلللرفية، تعليمات حماية 

 المستهلك المالي لقطاع التمويل األصغر، تعليمات حماية المستهلك المالي للعمالء ذوي اإلعاقة(. 

تيش التي تم إعدادها عن هذه الشركات، فقد تم تصويب العديد من المخالفات والمالحظات وبناًء على تقارير التف

 التي تم رصدها. 

 

 الرقابة الميدانية على شركات خدمات الدفع والتحويل االلكتروني لالموال 3.2.3
 

( 7بالتفتيش على شركات خدمات الدفع والبالغ عددها ) 2020بدأ البنك المركزي خالل النصف الثاني من العام 

من أعمال التفتيش على شركتين وذلك لتقييم اداء هذه الشركات فيما يتعلق بقضايا  االنتهاءشركات، حيث تم 

للتعامل مع شكاوى العمالء، المنتجات حماية المستهلك المالي مثل االجراءات المتبعة من قبل الشركات 

والخدمات المقدمة للعمالء، ومدى التزام هذه الشركات بتعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية المستهلك 

  المالي.
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الرابعالفصل   

 بناء القدرات المالية
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مقدمة:ال  

من المحاور الرئيسة التي تقوم عليها حماية المستهلك المالي هو مستوى الثقافة المالية لعمالء 

البنوك والشركات المالية غير البنكية، حيث أن العميل المثقف مالياً تكون لديس القدرة على 

وبين  اختيار المنتجات والخدمات التي تناسبس وكذلك يكون لديس معرفة بالشروط التعاقدية بينس

 البنكن الشركة المالية. 

، وهي 2014( لعام S&P Global Fin Lit، وفقاً لتقرير )%24يبلغ مسلللللللتوى الوعي المالي لدى األفراد 

تعتبر من النسللب المنخفضللة على مسللتوى العالم، وكذلك أشللارت دراسللة تشللخيص االشللتمال المالي في المملكة 

إلى أن  2017( والبنللك المركزي األردني في علام GIZ) دوليوالمعللدة من قبللل الوكلاللة األلمللانيللة للتعللاون اللل

ممن اقترضللللوا من شللللركات التمويل األصللللغر لم  %54.8من الذين قاموا باالقتراض من البنوك، و 51.5%

 الذي حصلوا عليس.  الشروط التعاقدية لالئتمانيكونوا على علم بتفاصيل 

أن حوالي  2019عام خالل لية غير البنكية كما أظهر تقرير شلللللللكاوى عمالء البنوك والمؤسلللللللسلللللللات الما

من العمالء المتقدمين بشلللكوى للبنك المركزي بحاجة إلى براما لرفع الثقافة المالية، وبشلللكل رئيسلللي  36.4%

في جانب أسللللللعار الفائدة المتغيرة، باإلضللللللافة الى المواضلللللليع المتعلقة بعبء الدين، والعموالت على الخدمات 

 .  الشيكات، والسرية المصرفية ودفعقات ال، وبطاماليةوالمنتجات ال

وإلدراك البنك المركزي ألهمية الثقافة المالية والوصللول إلى مجتمع مثقف مالياً فقد قام البنك المركزي بعدد 

فة المالية لدى المجتمع األردني، وقد ركزت الحمالت رفع مسللللتوى الثقاالحمالت التوعوية كان الهدف منها من 

 لية: على الفئات التا
 

تمكييييييييا شخيييييييو  ا  ييييييي ا   ش  
اإلعاقييييييخ لييييييا ل ت يييييي  ا ش ييييييا  

ديخ، االجتماعيييخ شالتع يميييخ شاالقت ييا
إلى ال دلات المالييخ شالم يرفيخ ليا
م خيي   اإلجييرااات التيةيييريخ التييي تيي
ادة توفيرهييا، شتيييميعهم ع ييى اال ييتف

لا المنتمات شال يدلات التيي تقيدلها
. البنوك شالمؤ ةات الماليخ

إن رفييييت لةييييتوو الييييوعي شالثقافييييخ 
المالييييييخ شالم يييييرفيخ ليييييدو المييييير ة 

شلالييا   يةاهم في تمكينها اقت ياديا  
ا  شنقل المعارف المكتةيبخ إليى ا جيي
  المتعاقبخ كون المر ة هي المع م ا ش
ي شحمر ا  اس في      رة شبالتال

تعزيز دشرها فيي خ يم لمتميت لثقي 
.لاليا  

تيارف هيه  الفةيخ ع يى دخيو   يو  
زداد العمل شتكويا ا  ر، شبالتيالي تي

احتياجاتهيييا ل ح يييو  ع يييى ل ت ييي  
المنتمييييييييات االوتمانيييييييييخ شالبنكيييييييييخ 
ة شال دلات الماليخ لما يتط ب  رشر
التوعيييخ بمهميييخ االدخييار، شالت طييي 
د المالي الةي يم شإدارة ا ليوا  لرفيرا
شا  يير بكفييااة ل ح ييو  ع ييى  كبيير

.المنافت

 اليباب
)ط ب 

 المالعات(

 المر ة
ا   ا  

 ش  

 اإلعاقخ

 تعزيز اال تما  المالي شتق يص الفموة المندريخ 
 شالمةاهمخ في تحقيم التنميخ االقت اديخ شاالجتماعيخ اليال خ شالمةتدالخ
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 والمؤسسات المالية(حمالت التثقيف والتوعية المالية )بالتعاون مع عدد من البنوك  1.4

 

 

 

 

 محاضرات التثقيف المالي 2.4

 

 

 

 

 

.كةتم تغطية جامعات حكومية وخاصة في مختلف محافظات الممل•

الجامعبة األردنيبة -( 2018" )1نحو شبباب مثقبف ماليبا  "حملة •
.والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك

جامعببة مؤتببة، -( 2019" )2نحببو شببباب مثقببف ماليببا  "حملببة •
.وجامعة الزيتونة، وجامعة البلقاء التطبيقية

(طالب الجامعات)الشباب 

"اليوم العربي للشمول المالي"

(.2019)في سيتي مول " كوني عنوان التغيير"حملة •

في عدد من أماكن العمل ( 2020" )ميزانيتك بإيدك"حملة •
د والمؤسسببات المحليببة المختلفببة فببي العاصببمة عمببان وإرببب

.والطفيلة والعقبة

المرأة

"يوم المرأة العالمي"

(.2019" )الخدمات المالي حقي أيضا  "حملة •

اص تم تغطية عدد من الجمعيات المتخصصة برعاية األشبخ•
ذوي اإلعاقة فبي العاصبمة عمبان، وإرببد، والزرقباء، وهبي 

دد المحافظات التبي يتركبز فيهبا العبدد األكببر مبن إجمبالي عب
.األشخاص ذوي اإلعاقة

األشخاص ذوي اإلعاقة

اليوم العالمي لألشخاص ذوي "
"اإلعاقة

المالعات
الب فبي عقد عدد من الورشات التدريبية، هدفت إلى تعزيبز الثقافبة الماليبة للطب•

عببدة مواضببيع شببملت التخطببيط المببالي، والمنتجببات والخببدمات المقدمببة مببن 
.القطاع المصرفي في األردن، وحماية المستهلك المالي

المدارس

(.10–7)عقد جلسات توعية في عدد من المدارس الخاصة للصفوف •

حصبولهم حرصا  على أن ينهي الطلبة المرحلة التعليمية األساسية والثانوية و•
علببى المعرفببة والمفبباهيم واألدوات التببي تعيببنهم علببى إدارة شببؤونهم الماليببة

هببدف وتعزيببزا  للمفبباهيم التببي تببم الحصببول عليهببا مببن المنبباه  التعليميببة، وب
تحسبببين المفببباهيم والعبببادات الماليبببة لألجيبببال الحاليبببة والالحقبببة وسبببد ثغبببرات

. المعرفة لدى الطلبة في مجاالت الثقافة المالية

 ليزانيتك

 بإيدك!

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOweuesYPgAhWK1-AKHbKSDy4QjRx6BAgBEAU&url=https://march.womensmarch.com/2019-march&psig=AOvVaw0XJbR-9BB-pSMAxcRa5EdW&ust=1548315036705291
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  أدوات التثقيف المالي 4.3

                

التثقيف التثقيف بالوسائل 
االلكترونية 

تتعلببق رفببد الموقببع االلكترونببي للبنببك المركببزي وصببفحة البنببك المركببزي علببى موقببع فيسبببوك بالعديببد مببن المواضببيع التببي•
مبا ، باإلضبافة بالمنتجات والخدمات المالية والمصرفية وبلغة سهلة وموجهة لكافة الفئات والمراحل العمرية والفئات األقل تعلي

.  توضيحية بأهم المواضيع والتصرفات غير السليمة في التعامل البنكي وعواقبها(animation)الى فيديوهات 

التي القبت ( DFS)إعطاء شرحا  توضيحيا  من المختصين عن المحافظ االلكترونية واي فواتيركم والخدمات المالية اإللكترونية •
. اهتماما  كبيرا  من قبل طلبة المدارس ومدرسيهم

ل الهادفبة صح، حيث تضمنت عدد مبن الرسبائ_بلشها( هاشتاغ)إطالق حملة على صفحة الفيسبوك للبنك المركزي تحت وسم •
تغطبي أببرز المواضبيع الماليبة التبي ( 14)إلى التوعية والتثقيف المالي على شكل فيديوهات، إذ بلب  عبدد الفيبديوهات المعبدة 

. تهم المواطن، والقت الحملة إعجابا  وتفاعال  جيدا  من قبل زائري الصفحة

التثقيف ةالمواد التثقيفية المتنوع

لييباب ع يى إعداد كتيبات خاخخ تهدف إلى تعزيز الثقافخ الماليخ لدو المر ة شالييباب، حييت تيم ت يميم كتييب يييمت المير ة شا•
لنفقيات لتابعخ لوازنتهم بيكل  هر  شترتيب  شلوياتهم شعدم اإل راف شالتبيهير فيي  يراا الكمالييات، شلحاشليخ عيدم تمياشز ا

عيي  الفع يييخ ل نفقييات المقييدرة، شتيييميعهم ع ييى االدخييار، كمييا تييم اعييداد كتيبيييا يحميي ن ن يياوم شلفيياهيم لاليييخ،  حييدهما لييت ب
اإل يافخ إليى ب. شخفات ا طبا  العالميخ شاآلخر لت ن اوم جماليخ، شيتضمنان لبادئ لاليخ شاقت اديخ   ا يخ تحتاجها المير ة

خ إليى ر ياول شاليه  تضيما العدييد ليا الموا ييت المالييخ شاالقت ياديخ لفةيخ الييباب باإل ياف" نحيو  يباب لثقي  لالييا  "كتيب 
.توعيخ

إلعاقخ تم إعداد كتيب خا  بهش  اإلعاقخ الةمعيخ شالحركيخ يتضما العديد لا الموا يت لا  منها حقو  ا   ا   ش  ا•
.لدو القطا  الم رفي شتم ترجمخ الكتيب ل غخ بريل لر  ا   ش  اإلعاقخ الب ريخ

خ، إليى إعداد برش ورات شلواد دعاوييخ لتنوعيخ تحميل ر ياول توعييخ شتهيدف لتو ييم المفياهيم المالييخ شاالقت ياديخ ا  ا يي•
ةيات جانب التعري  بالبنك المركيز  شدشر  فيي حماييخ المةيته ك الميالي، شتييميت الميواطا ع يى التعاليل ليت البنيوك شالمؤ 

. الماليخ بعد اكتةابه المعرفخ شالمهارات الماليخ ال زلخ

التثقيف تقييم المعرفة المالية

(  QR code)ينفه قبل شبعد ج ةات التوعيخ، شتوفير رلز اال تمابخ الةريت( اختبار إلكترشني ق ير)تحضير ا تبيان •
. لتةهيل الوخو  إلى االختبار لا خ   الهوات  الهكيخ

.  إعداد نمو ج تقييم  اتي ل مياركات لتقييم خحتها الماليخ•
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 تعزيز التواصل مع العمالء 4.4
 

 

في ظل الظروف االقتصادية التي مرت بها المملكة والعالم أجمع، والناجمة    

عن جائحة كورونا، وانعكاس ذلك بشكل مباشر او غير مباشر على 

األوضاع المالية للعديد من األفراد والشركات، إذ يعد قطاع التجزئة من 

تي قام القطاعات األكثر تأثراً بتداعيات األزمة، وبالرغم من اإلجراءات ال

البنك المركزي باتخاذها الحتواء تداعيات األزمة ومنها تأجيل أقساط عمالء 

التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات االئتمانية وقروض اإلسكان والقروض 

الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير إال أنس تبين من خالل مهام التفتيش 

مالء التجزئة استمروا في والشكاوى الواردة من العمالء وجود فئة من ع

نهم، ولمعالجة ف صعبة جعلتهم غير قادرين على خدمة ديو المرور بظرو

"قياس استبيان الكتروني تحت عنوان البنك المركزي  آثار األزمة، أعد

استعادة عمالء القطاع المصرفي قدرتهم على السداد في ظل جائحة 

لقطاع المصرفي تعافيهم لتقدير الفترة الالزمة الستعادة عمالء ا كورونا"

المالي وقدرتهم على السداد. حيث تم تزويد البنوك العاملة في المملكة برابط 

خاص باالستبيان، والذي قامت بإرسالس لعمالئها الممنوحين تسهيالت 

. 2020ن7ن9إلى  2020ن6ن28ائتمانية، وتم تنفيذ االستبيان خالل الفترة من 

العمالء عافيتهم بأن الفترة الالزمة الستعادة وقد بينت نتائا تحليل االستبيان 

 أشهر. 6المالية تبلغ بالمتوسط 
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الخامسالفصل   

 مراقبة ورصد الممارسات في االسواق 
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 المقدلخ

متابعة أية ممارسة مالية غير آمنة تحدث في السوق المحلي، وبحيث يكون  البنك المركزييقع من ضمن مهام 

منشأ هذه الممارسات من شركات غير مرخصة أو اعمال احتيالية بهدف كسب أموال غير مشروعة. ويعتمد 

األسلوب الرقابي على هذه الممارسات من خالل متابعة اإلعالنات على مواقع التواصل االجتماعي واالعالنات 

لى عدد من محطات التلفزيون التجارية ونأو من خالل تلقي الشكاوى واالستفسارات من العمالء الذين تعرضوا ع

 لعمليات نصب واحتيال.

 : 2019-2017وفيما يلي أهم الممارسات االحتيالية التي تم رصدها خالل األعوام 
 

 عمليات التوسط ما بين البنوك والعمالء: 1.5
 

وزارة الصناعة والتجارة ظاهرة قيام بعض االفراد أو شركات مسجلة لدى  2019-2016خالل األعوام ظهرت 

باالدعاء بأنها تقوم بالتوسط ما بين البنوك واالفراد لتسهيل عملية حصول األفراد على قروض من  والتموين

( دينار، وعند قيام المواطن بدفع مبلغ العمولة فإن الشركة 250البنوك وذلك مقابل عموالت مقطوعة قد تبلغ )

 .التي تدعي التوسط تقوم بالمماطلة أو عدم الرد على االتصاالت الهاتفية

بإصدار تحذيرات  2018-2016ولحماية المواطن من هذه الظاهرة فقد قام البنك المركزي وخالل األعوام 

للمواطنين من خالل مختلف وسائل اإلعالن تضمنت أن الهدف من أسلوب التوسط هو التغرير بالمواطنين 

ين أن الوسيلة اآلمنة والصحيحة للحصول على مبالغ منهم دون تقديم أي خدمة لهم، كما تم التأكيد على المواطن

للحصول على قرض هي من خالل قيامهم بالتقدم مباشرة للبنوك وشركات التمويل المرخصة، وأن قرار منح 

 االئتمان يعود للبنوك وشركات التمويل وحسب السياسات االئتمانية المقرة من مجالس إدارتها.

ة الصناعة والتجارة والتموين وذلك للتأكيد على عدم عالوة على ذلك فقد قام البنك المركزي بمخاطبة وزار

النشاط غير مسموح بس في المملكة، تسجيل غاية التوسط في الحصول على القروض من البنوك كون أن هذا 

وبالرغم من التحذيرات التي قام بها البنك المركزي إال أن هذه الظاهرة ما زالت مستمرة وأن هنالك عدد من 

 للنصب من قبل هذه الشركات. المواطنين تعرضوا
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 :الحواالت الوهمية2.5
 

ظاهرة قيام عدد من األشلللللخاص بانتحال صلللللفة بنك مركزي أو بنوك أو  2020-2018ظهرت خالل األعوام 

شللركات صللرافة، حيث يقومون بالتواصللل مع المواطنين من خالل االتصللاالت الهاتفية أو الرسللائل النصللية أو 

اء خليجيين، وإن مرأ  من  االشلللللللخاصعن طريق البريد االلكتروني ويدعون أن هناك حواالت وردت لهؤالء 

الحوالة محجوزة لدى شللركات الصللرافة أو لدى البنك المركزي ويتوجب على المواطنين تحويل مبلغ محدد من 

المال ليتم االفراج عن هذه الحواالت، ومن الجدير ذكره أن هنالك عدد من المواطنين تعرضلللوا لعملية النصلللب 

 هذه.

فقد تم إصللللدار بيان صللللحفي للمواطنين لتحذيرهم من هؤالء  كإجراء من البنك المركزي لمواجهة هذه الظاهرة

 المدعي العام بأسماء عدد من األشخاص الذين يمارسون عملية االحتيال. تم تزويد سأناألشخاص، باإلضافة إلى 
 

 

 (DagCoinالداج كويا )3.5
 

بحظلللر التعاملللل بلللالعمالت المشلللفرة عللللى مختللللف  الماضللليةقلللام البنلللك المركلللزي األردنلللي خلللالل الفتلللرة 

أنواعهلللا وذللللك بموجلللب علللدة تعلللاميم موجهلللة لكافلللة البنلللوك والشلللركات الماليلللة الخاضلللعة لرقابتلللس واشلللرافس، 

للللوحظ انتشلللار واسلللع للتعاملللل باللللداج كلللوين وذللللك ملللن خلللالل التلللرويا للعمللللة عللللى  2019وخلللالل علللام 

وجلللود علللدد ملللن المحلللالت التجاريلللة فلللي المملكلللة التلللي  نطلللاق واسلللع عللللى موقلللع إالفيسلللبوكإ، إضلللافة إللللى

 تقبل الدفع بهذه العملة. 

  الهرمللليكونهلللا تقلللوم عللللى التسلللويق ولحمايلللة الملللواطنين ملللن المخلللاطر التلللي تكتنلللف التعاملللل بهلللذه العمللللة، 

الملللواطنين ملللن فقلللد قلللام البنلللك المركلللزي بإصلللدار بيلللان ملللن خلللالل مختللللف وسلللائل اإلعلللالن يحلللذر فيلللس 

كافلللة أنلللواع هلللذه العملللالت لملللا تكتنفلللس ملللن مخلللاطر عاليلللة تتمثلللل عللللى سلللبيل المثلللال ال الحصلللر التعاملللل ب

باإلضلللافة بتذبلللذب قيمتهلللا بشلللكل كبيلللر والجلللرائم الماليلللة والقرصلللنة االلكترونيلللة وخطلللر خسلللارة قيمتهلللا، 

ملللوال أنهلللا ال تصلللنف كنقلللود وال حتلللى أ إللللى المخلللاطر القانونيلللة التلللي تكتنلللف التعاملللل بهلللذه العملللالت حيلللث

والقللللوانين واألنظمللللة النافللللذة فللللي المملكللللة، بسللللبب افتقارهللللا لغطللللاء  توممتلكللللات خاصللللة طبقللللاً للتشللللريعا

 مادي وعدم صدورها من جهات مرخصة أو معتمدة تكون ملَزمة قانوناً بها. 

كملللا قلللام البنلللك المركلللزي بالتأكيلللد عللللى البنلللوك وكافلللة الشلللركات الماليلللة الخاضلللعة لرقابتلللس بحظلللر جميلللع 

التعامللل بكافللة أنللواع العمللالت المشللفمرة بمللا فيهللا الللداج كللوين، سللواء بشللكل مباشللر أو غيللر مباشللر،  أشللكال

 وسواء كان لصالح البنك او الشركات او لصالح العمالء.
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السادسالفصل   

غير البنكية الشركات الماليةشكاوى عمالء البنوك و  
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 المقدمة
 

غير البنكية مع عمالئها بعدالة  الشركات الماليةعلى إرساء قواعد تعامل البنوك والبنك المركزي  في ظل حرص

فإن البنك المركزي يولي عناية  ،والمصرفيةالخدمات المالية  لمستهلكيتوفير الحماية  واحترام باإلضافة الى

 ما بين وصلقة كحل البنك المركزي يعمل حيث ،ي التظلمحقوقهم ف خاصة للتعامل مع شكاوى العمالء وضمان

 .الءحق العمبالممارسات المجحفة  لتجنبوالعمالء  والمصرفيةالخدمات المالية  يمزود
 

 لبا رة ت قي  كاشو العم ا  1.6
 

  اتصال متعددة للتسهيل وسائل حيث يتيح  ،الشكاوىبتلقي  لديس خاص قسممن خالل ويقوم البنك المركزي

 وهذه الوسائل هي: ،المركزي شكواهم للبنكعلى المواطنين بإيصال 
 

 الهاتفي.االتصال  -1

 .الحضور الشخصي -2

 .الموقع االلكتروني للبنك المركزي  -3

 .ترونيالبريد االلك -4

 .صندوق االقتراحات والشكاوى -5

 .الموقع االلكتروني لوزارة تطوير القطاع العام -6

 الفاكس. -7

 البريد العادي. -8
 

 الخدمات المالية والمصرفية خالل البنك المركزي على مزوديوالرسم البياني ادناه يبين الشكاوى التي تلقاها 

 :(6ن2020-2017الفترة )
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المستهدفة للتعامل مع شكاوى العمالء لدى البنك المركزي وبهذا الخصوص نود اإلشارة الى أن الفترة الزمنية 

 عشرة أيام.يتراوح ما بين يوم واحد الى 
 

 

 لن خ ب دلتكم 2.6
 

في شهر التفاعلية منصة إبخدمتكمإ بإطالق  الحكومة األردنية قامت

 إيصال صوتس للحكومة ومؤسساتها من خالل تتيح للمواطن، والتي 2018ن12

ة ممارسات تعتبر الشكاوى واإلبالغ عن أيم ارسال تقديم األسئلة واالقتراحات و

  مخالفة.

من ونس ك عضو في منصة إبخدمتكمإ حيث أن البنك المركزي األردنيو

ولالستجابة الفورية الى  غير البنكية، الشركات الماليةالجهات المعنية بمتابعة شكاوى العمالء على البنوك و

 الشكاوى التي ترد على المنصة فقد تم اتخاذ اإلجراءات التالية: 

 الصالحيات ليتمكنوا من القيام بالمهام الموكلة إليهم. وإعطائهم 4ارتباط عدد  ضباطتعيين  -

وخطوط هاتف للتمكن من  حاسلللللللب آليتأمين االحتياجات الالزمة لعمل ضلللللللباط االرتباط من أجهزة  -

 التواصل مع المواطنين بشكل مباشر.

 

، 2020ن6ن30ولغاية  2018ن12ن16طلب من بداية  (1.584)مع  تعاملالبنك المركزي فإن  بهذا الخصوص

 الشكاوى في الموعد المحدد. هذه حيث تم إغالق جميع

 
 

 غير البنكيخ اليركات الماليختقرير  كاشو عم ا البنوك ش 3.6
 

على إصدار تقرير نصف  2017البنك المركزي ومنذ تأسيس دائرة حماية المستهلك المالي في بداية عام  دأب

 2020ن6ن30لية غير البنكية حيث تم ولغاية تاريخ سنوي يتعلق بشكاوى العمالء على البنوك والشركات الما

 ( تقارير.5) رإصدا

 والشركات ويأتي قيام البنك المركزي بإصدار تقارير دورية عن الشكاوى للوقوف على طبيعة الشكاوى لدى البنوك

 اطلب تحسين إجراءاتهاتخاذ اإلجراءات الالزمة بالخصوص ومنها  ومدى تكرارها وبالتالي غير البنكية المالية

 .الموقع االلكترونيتقارير الشكاوى منشورة على بخصوص هذه الشكاوى، علماً بأن جميع 

 

 
 


