
  : ثقافة مصرفية 

   : مقدمة
خدمة العمالء من مفهوم عملنا ال تنحصر يف تلبية احتياجات العميل من استرجاع حقوق أوحل خالف بل تتعداها 
إىل العديد من األفكار اليت ترتقي إىل مفهوم خلق عمالء تعي مجيع حقوقها املصرفية وذلك بزيادة الوعي بالثقافة 

التأكيد على أن معرفة املعامالت املصرفية ليست حكراً على ذوي اخلربة والعاملني يف املصرفية لدى مجيع األفراد و
  .القطاع املصريف 

  
  :ولذلك نقدم جلمهور العمالء بعض املعلومات واملفاهيم املصرفية 

قبل فتح حساب بنكي جيب أن حتدد نوع احلساب اجلديد الذي تريد فتحه بناء على 
ً

   : احتياجك له

  يحساب جار. ١

فيه تودع نقودك و تسحبها مىت شئت من خالل حضورك ألحد فروع املصرف أو من خالل بطاقة  
  .  حول العامل ATMالصراف اآليل اليت تدخلك إىل حسابك املصريف من أي جهاز صرف آيل 

  .و مينحك دفتر شيكات عند طلبك 
  . و هذا النوع من احلساب ال مينح أي فوائد بنكية  
ري ال يشترط أي مبلغ كحد أدىن لفتح احلساب و إمنا يشترط أن يكون عمرك و فتح احلساب اجلا 

  . عاماً ١٨ال يقل عن 

حساب التوفري. ٢

نفس اخلصائص و اخلدمات اليت يف احلساب اجلاري جتدها يف حساب التوفري و لكنه خيتلف يف نقطتني  
  ]  ال مينح دفتر شيكات –بأنه مينح فائدة بنكية [ 

ساب أنه يتمحور حول التوفري و تنمية أموالك من أجلك و من أجل أبنائك و تلبية و فكرة هذا احل 
  .ك على التخطيط املايل و االدخاراحتياجام املُستقبلية و يساعد

  



حساب الودائع. ٣

  . ربط مبلغ من املال كوديعة لفترة زمنية حمددة تتفق عليها مع املؤسسة املالية  
تضاف إىل ) حسب االتفاق ( و مقابل ربطك هلذه الوديعة ستمنحك املؤسسة املالية فائدة مالية  

  .رصيدك عند انتهاء األجل املُحدد
و جيب أن تحدد العملة اليت ستربط ا وديعتك املالية و لذا ممكن أن تشترط املؤسسة املالية مبلغ ما  

  . احلد األدىن من بنك آلخركحد أدىن لفتح هذا النوع من احلساب و خيتلف

  
ء يف القروض الشخصية ، السياراتالتزامات البنك جتاه العميل سوا
ً

  : ، بطاقات االئتمان
 

اإلفصاح للعمالء بشكل واضح وبشفافية عن شروط التمويل االستهالكي وأسعار الفائدة ، املدة ، قيمة  .١
 .األقساط 

 .يه بأن العميل جيب عليه االحتفاظ هذه النسخ أعطاء نسخة من العقود للعميل ، وهنا جيب التنو .٢
 املعلومات والبيانات الصحيحة عن القروض االستهالكية وكيفية لجيب على موظف البنك توفري كام .٣

 .احتساب الفوائد وجمموعها حلني انتهاء القرض 
  
  
 

  مع حتيات                                                                                                          
 قسم التعليم املايل                                                                                                     

  
  

  
 

 


