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 البنن المركزي

 الدرس األول : االستراتٌجٌة الوطنٌة للشمول المالً

 

تمكٌن ) أو دمج ( الفئات المهمشة مالٌا , أو ذوي الدخل المالً المنخفض الذٌن ال  الشمول المالً :

 ٌسمح لهم بالمشاركة فً عملٌات الجهاز المصرفً , من التعامل مع الجهاز المصرفً .

  ممٌزات الشمول المالً :

 وبألل التكالٌف .ٌمتاز الشمول المالً بتمدٌم الخدمات المالٌة باستخدام الطرائك السهلة البسٌطة , 

خرٌطة طرٌك تهدف الى تنفٌذ السٌاسات والبرامج  االستراتٌجٌة الوطنٌة للشمول المالً :

والمبادرات الوطنٌة الشاملة والمعززة للنمو االلتصادي , وهً موجهة الى غٌر المخدومٌن مالٌا من 

 األفراد والمؤسسات , أو المخدومٌن بصورة محدودة .

  الفئات المستهدفة :

 الشباب , وهم عماد الوطن ومستمبله . -1

 الالجئٌن , وضٌوف الوطن . -2

 النساء لتمكٌنهن مالٌا , وتعزٌز مشاركتهن اإللتصادٌة . -3

  ا فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة االستراتٌجٌة الوطنٌة للشمول المالً وتطوٌره كمسوغات تطبٌ

 النسبة المرتفعة لالشخاص المستبعدٌن مالٌا :  -1

 االردنٌٌن ال ٌستطٌعون الوصول الى الخدمات المالٌة الرسمٌة .% من  66

% من البالغٌن مستبعدٌن من اي خدمات مالٌة رسمٌة تبعا لظروف متعلمة بأماكن  33

 سكنهم , وبعدهم عن األماكن التً تتوافر فٌها الخدمات المالٌة .

 

 وجوب اإلسهام فً تحمٌك أهداف التنمٌة المستدامة :  -2

راتٌجٌة الوطنٌة للشمول المالً فً التملٌل من عدم المساواة االلتصادٌة ستسهم االست

واالجتماعٌة بٌن فئات المجتمع االردنً فً المملكة بما ٌوائم خطة تحفٌز النمو االلتصادي 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 حفظ

 تعرٌف

 حفظ

 تعرٌف
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اإلجراءات الواجب اتباعها لتحمٌك هذه المساواة , وتوفٌر المستوى المعٌشً االفضل 

 للفئات المستهدفة

 

 

, وتوفٌر مجموعه من الخدمات المالٌة للشركات الصغٌرة  إٌجاد مصادر جدٌدة كافٌة للتموٌل - أ

والمتوسطة على نحو ٌسهم فً اٌجاد مزٌد من فرص العمل , وبخاصة لذوي الدخل المحدود 

 والمتعطل عن العمل .

ة للنساء بما ٌسهم اٌجابا فً النهوض باالمكانات االلتصادٌ تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن - ب

 ورائدات األعمال فً المجتمع .

؛ ما ٌضٌك هوة التفاوت  زٌادة فرص الوصول واالستخدام للخدمات المالٌة الرسمٌة لالجئٌن - ت

 وعدم المساواة االلتصادٌة واالجتماعٌة , وذلن بتعزٌز اعتمادهم على انفسهم 

 , وتمكٌنهم من االسهام فً النشاط االلتصادي .

, بما فً ذلن المناطك النائٌة ؛ ما  المالٌة الى مناطك المملكة جمٌعهااٌصال مختلف الخدمات  - ث

 فً وصول الخدمات المالٌة الى مختلف انحاء المملكة .ٌضٌك هوة التفاوت 

 

 

 

علل: أظهر كثٌر من صنّاع المرار , بما فً ذلن البنون المركزٌة , والعدٌد من جهات 

  الرلابة المالٌة , اهتماما ورغبة شدٌدتٌن فً جعل الشمول المالً أولوٌة  ؟

 

ج: تعزٌزا لوصول فئات المجتمع جمٌعها الى الخدمات والمنتجات المالٌة , ولتعرٌف 

لٌة , وكٌفٌة الحصول علٌها , واالستفادة منها فً تحسٌن المواطنٌن بأهمٌة الخدمات الما

 ظروفهم االجتماعٌة وااللتصادٌة . 
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 الدرس الثانً : حماٌة المستهلن المالً :

 
حصول مستهلكً الخدمات المالٌة والمصرفٌة على كامل حمولهم  حماٌة المستهلن المالً:

لبنون والمؤسسات المالٌة من دون انتماص, بوجود إطار تشرٌعً ٌنظم العاللة بٌن ا

ومستهلكً هذه الخدمات, فً إطار واضح من العدالة والشفافٌة, مع ضمان وجود طرائك 

 فاعلة لمعالجة الشكاوی.

 

 

 

  : المبادئ العامة لحماٌة المستهلن المالً

 

أي وضع إجراءات واضحة ومحددة للتعامل مع  التصمٌم والتمدٌم المالئم للخدمات: -1

المستهلكٌن المالٌٌن, ومراعاة المتطلبات الخاصة بالمستهلكٌن األصحاء وذوي الحاجات 

 .الخاصة

 

أي التسعٌر على أسس واضحة ومسؤولة تضمن مراعاة شرائح  التسعٌر المسؤول: -2

 المجتمع جمٌعها.

 

البنن المركزي األردنً مختلف السبل  ٌوتٌر إٌجاد طرائك فاعلة لمعالجة الشكاوي: -3

والوسائل الممكنة التً تتٌح للمستهلكٌن المالٌٌن تمدٌم الشكاوى بكل ٌسر وتحلٌل هذه 

الشكاوى فً دائرة حماٌة المستهلن المالً بالبنن المركزي األردنً, واتخاذ اإلجراءات 

 . الالزمة

 

ٌحظر على مزود الخدمة استبعاد )أو التعامل مع المستهلكٌن المالٌٌن بعدالة وشفافٌة:  -4

تمٌٌد( وصول األشخاص إلى أي من الخدمات المالٌة والمصرفٌة ألي سبب, من دون وجود 

 لذلن. مسوغ لانونً

 

ٌجب على مزود الخدمة المحافظة على   الحفاظ على سرٌة المستهلن المالً وخصوصٌته: -4

عدم استخدامها )أو مشاركتها مع أي جمٌع البٌانات والمعلومات الخاصة بالمستهلن المالً, و

 .طرف من دون موافمة المستهلن )العمٌل( الخطٌة سلفا, وفما ألحكام التشرٌعات النافذة
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ٌجب على مزود الخدمة حماٌة  حماٌة المستهلكٌن المالٌٌن من اإلفراط فً المدٌونٌة: -5

المصرفٌة لهم استنادا  المستهلكٌن المالٌٌن من مخاطر اإلفراط فً المدٌونٌة, وتمدٌم الخدمات

 إلى تمٌٌم المالءة المالٌة, ومدى لدرتهم على السداد.

 

 

  لدرة األفراد أو الشركات على سداد االلتزامات المالٌة عند استحمالها. المالءة المالٌة:

 

  علل : استحدث البنن المركزي األردنً دائرة حماٌة المستهلن ؟

المالٌة, وضمان حصولهم على جمٌع حمولهم, ج: للحفاظ على حموق مستهلكً الخدمات 

 .ممثلة فً العدالة, والشفافٌة, والتظلم و زٌادة وعٌهم بكٌفٌة استثمار أموالهم

 

 

 مسألة حماٌة المستهلن المالً أحد العناصر الرئٌسة لتحمٌك الشمول المالً ؟ عدعلل : ت

الثمة والتنافسٌة فً النظام ذلن أن وجود إطار شامل لحماٌة المستهلن المالً ٌزٌد من  ج :

المالً والمصرفً, فتتحسن نوعٌة وجودة الخدمات المالٌة الممدمة له, فضال عن حفز األفراد 

 .إلى استخدام الخدمات المالٌة, وزٌادة اإللبال علٌها

 

 بحماٌة المستهلن المالً ؟ تعنىأنشأ البنن المركزي دائرة  علل :

 

لحرص البنن المركزي األردنً على تعزٌز مبادئ الشفافٌة والعدالة فً تعامل البنون  ج: 

مع عمالئها, بما ٌعزز تنافسٌة المطاع المصرفً, وٌسهم فً حماٌة البنون والمؤسسات المالٌة 

 .من مخاطر السمعة, والمخاطر المانونٌة

 

  مهام دائرة حماٌة المستهلن :

 

 .ور باألنشطة المصرفٌة والمالٌة العمل على زٌادة وعً الجمه -1

 

 .وضع الضوابط الالزمة لتعزٌز الشفافٌة والعدالة عند تعامل المؤسسات المالٌة -2

 .العمل على زٌادة وعً الجمهور باألنشطة المصرفٌة والمالٌة -3

 .المساهمة فً التنمٌة االلتصادٌة المستدامة, واستمرار النظام المالً -4

 مع المؤسسات المالٌة وصونها.حماٌة حموق المتعاملٌن  -5

 

 حفظ

 تعرٌف
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 الدرس الثالث : حموق المستهلن المالً وواجباته

 
 

  علل: معرفة المستهلن المالً لحموله وواجباته مهمة وطنٌة كبرى ؟

ج : ألنها تسهم فً بناء مجتمع نموذجً , تحكمه أنظمة استهالكٌة مالٌة حضارٌة , تحمً 

 صحٌة مناسبة للعٌش بأمان .بنٌانه من االستغالل , وتوفر له بٌئة 

 

 

 

 

 

 واجبات المستهلن المالً : لن المالً :هحموق المست

 المعاملة بعدل و إنصاف . -1
 

 الصدق عند تمدٌم المعلومات 

المراءة الدلٌمة لجمٌع المعلومات التً ٌمدمها  اإلفصاح والشفافٌة  -2
 البنن أو المؤسسة المالٌة .

 األسئلة .طرح  التثمٌف والتوعٌة المالٌة . -3

 تعّرف كٌفٌة تمدٌم الشكوى . حماٌة مصالح العمٌل . -4

استخدام الخدمة او المنتج بموجب األحكام  الحماٌة من عملٌات اإلحتٌال . -5
 والشروط .

إبالغ البنن أو المؤسسة المالٌة عن أي  حماٌة سرٌة بٌانات المستهلن . -6
 عملٌات غٌر معروفة .

 المعلومات المصرفٌة . عدم اإلفصاح عن معالجة الشكاوى  -6

 الوكالة الرسمٌة . توفٌر بٌئة مناسبة للمنافسة . -3

 حك الحصول على نسخة من الوثائك .  -9

 تحدٌث المعلومات   -11
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 الدرس الرابع : دور البنن المركزي فً نشر الثمافة المالٌة المجتمعٌة

 

الشمول المالً فً المجتمع, وهو من  علل : ٌتم نشر الوعً المالً والثمافة المالٌة إحدى ضرورات

 .الموضوعات التً ٌجب أن تتماطع مع جمٌع المحاور األخرى فً استراتٌجٌة الشمول المالً

ج: النه ٌمكن حفز المواطن إلى استخدام هذه الخدمات على الوجه األمثل واآلمن, وتعزٌز العادات  

 مرارات السلٌمةالذكٌة إلدارة الممتلكات الشخصٌة واالدخار, واتخاذ ال

 

 المطاعات المستهدفة من مشروع نشر الثمافة المالٌة

 التعلٌم المالً فً المدارس

 .ٌساعد الطلبة على إدران المبادئ األساسٌة فً المجال المالً والمصرفً  -1

 

  .نشر الوعً المجتمعً بإدارة المدخرات والممتلكات الشخصٌة واستثمارها على الوجه األمثل -2

 

 . ت واألخاللٌات المتعلمة باألعمال المالٌةتعرف السلوكا -3

 

  : التعلٌم المالً فً مؤسسات التعلٌم العالً

ٌوفر لطلبة الجامعات تدرٌبا شامال على األعمال المصرفٌة عامة, وأعمال البنن المركزي  -1

 األردنً بوجه خاص.

جودة التعلٌم  بهدف تطوٌراحتضن البنن المركزي األردنً صندوق الحسٌن لإلبداع والتفوق   -2

, بوصف ذلن جزءا من المسؤولٌة المجتمعٌة للجهاز المصرفً العالً والتعلٌم فً األردن

 .والمؤسسات المالٌة

 

 : التعلٌم المالً للمرأة فً المجتمعات الرٌفٌة

 .تعزٌز التمكٌن االلتصادي للمرأة عن طرٌك دمجها فً أنشطة التصادٌة -1

وضع األساس للتنمٌة االلتصادٌة المستدامة على نطاق واسع؛ تعزٌزا لمدرة اإلدارة المالٌة,   -2

 . واالستمالل االلتصادي للمرأة
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 : التعلٌم المالً فً مكان العمل

عمد محاضرات تثمٌفٌة لموظفً المؤسسات والوزارات والبنون فً مختلف مجاالت المعرفة 

 المالٌة والمصرفٌة.

 

 : ألعمالا لً فً مجال تطوٌرالوعً الما

 

 .تثمٌفهم بمهارات اإلدارة المالٌةتعزٌز الوعً المالً لدى الشباب من الجنسٌن, و -1

 

 .وكٌفٌة وضع المٌزانٌةاالستمالل المالً, وتحدٌد األهداف المالٌة,   -2

 

 

تحدٌد األولوٌات وطرائك التموٌل؛ ما ٌسهم إسهاما فاعال فً تطوٌر بٌئة األعمال  -3

 والرٌادة.

 

 : التعلٌم المالً عن طرٌك وسائل اإلعالم, وشبكات التواصل

دعم استثمار شبكات التواصل االجتماعً وشبكة اإلنترنت فً نشر الثمافة المالٌة بٌن لطاعات 

 .المجتمع المختلفة, وتعرٌفهم بكثٌر من المنتجات المالٌة, مثل المحافظ اإللكترونٌة

 

 

 

 

 المجتمعٌة فً حماٌة المستهلن المالى :اثر نشر الثمافة المالٌة 

 

 .فً مثل : فهم المروض و البطالاترادران المبادئ األساسٌة فً المجال المالً و المص -1

 

 .ت و الممتلكات الشخصٌة و استثمارها لزٌادة الدخلادرارة المدخال -2

 

 

زٌادة فرص االستفادة من المصادر و الخدمات و التسهٌالت المالٌة لزٌادة النمو  -3

 .االلتصادي

 

 ات المالٌة و المصرفٌة .مضم الفئات العٌر مستفٌدة من الخطزٌادة الشمول المالً ب -4
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  : طرائك نشر الثمافة المالٌة المجتمعٌة

 

 التعلٌم المالً فً المدارس والجامعات. -1

 

 اإلعالم السمعً والبصري والمكتوب .  -2

 

 

ومفصلة لجمٌع الجوانب استعمال موالع التواصل االجتماعً لتمدٌم شروح مبسطة  -3

 المالٌة التً تهم المجتمع.

 

 المطوٌات والكتٌبات اإلرشادٌة الصادرة عن دائرة حماٌة المستهلن المالً. -4

 

 

األفالم المصٌرة التً تعزز التثمٌف المالً اإللكترونً فً شبكات التواصل   -5

 .االجتماعً

 

المجتمع كلها؛ سواء فً الندوات والمحاضرات التً تستهدف فئة معٌنة, أو لطاعات  -6

 الجامعات, أو المراكز الشبابٌة, أو الجمعٌات الرٌفٌة.
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 الدرس الخامس

 دور البنن المركزي األردنً فً متابعة شكاوى العمالء

 
 الجهات التً ٌستطٌع المواطن تمدٌم شكوى بحمها عن طرٌك البنن المركزي األردنً:

 .شركات خدمات الدفع -4 شركات التموٌل األصغر. -3شركات الصرافة.  -2البنون.  -1 

 

 شروط تمدٌم الشكوى:

ٌجب على العمٌل أو تمدٌم الشكوى للبنن )أو المؤسسة المالٌة الذي ٌتعامل معه. وفً حال لم  

البنن, فإنه ٌستطٌع التمدم بشكوى للبنن  دبالشكوى, أو لم ٌمتنع العمٌل برٌظهر البنن اهتماما 

 :وفك الشروط اآلتٌةالمركزي األردنً 

 

 أال تكون الشكوى منظورة أمام المضاء, أو صدر فً موضوعها حكم لضائً. -1

 أال تكون الشكوى على المؤسسات الخاضعة لرلابة البنن المركزي األردنً.   -2

 أال تتعلك الشكوى بمضاٌا عمالٌة أو نمابٌة.  -3

انه, ووسٌلة أن تتضمن الشكوى البٌانات المطلوبة جمٌعها: اسم المشتكً, وعنو -4

 االتصال به وموضوع الشكوى, والوثائك الداعمة لها.

 

 : وسائل تمدٌم العمٌل للشكوى عن طرٌك البنن المركزي األردنی

 االتصال هاتفٌا بدائرة حماٌة المستهلن المالً فً البنن المركزي األردنً. -1

 إرسال الشكوى عن طرٌك المولع اإللكترونً للبنن المركزي األردنً:   -2

.cbj.gov.jowww 

 وان اآلتً فً البرٌد اإللكترونً:إرسال الشكوى إلى العن  -3

fcb@cbj.gov.jo 

 

الحضور شخصٌا إلى المبنى الرئٌس للبنن المركزي األردنً, أو فرعٌه فً مدٌنتً إربد   -4

 والعمبة, وتمدٌم الشكوى وفك النموذج الخاص.

 

 

 

 

 

mailto:fcb@cbj.gov.jo
mailto:fcb@cbj.gov.jo
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 الدرس السادس

 دور البنن المركزي األردنً فً تحمٌك االستمرار المالً

 

علل : ٌعتبر الجهاز المصرفً األردنً جهازا جاذبا لالستثمار, وداعما أساسٌا لالستمرار 

 المالً فً المملكة؟

 

ج: نظرا إلى تحمٌك الجهاز المصرفً مستوٌات مرتفعة وآمنة من السٌولة, ومستوٌات ربح  

 .جٌدة

 

 

 

   : المالًاالستمرار 

الحالة التً ٌكون فٌها الجهاز المالً والمصرفً لادرا على التصدي لألزمات المالٌة الداخلٌة  

لة فً توجٌه الموارد المالٌة إلى الفرص ثوالخارجٌة, واالستمرار فً أداء وظٌفته المتم

 . االستثمارٌة, وأداء المدفوعات بكفاءة فً حال ولوعها

 

 السٌاسة النمدٌة:

الوسائل التً تستعملها الحكومات التأثٌر فً النشاط االلتصادي, وال سٌما عن طرٌك التعدٌل  

على إمدادات النمود, واالئتمان, وسعر الفائدة؛ ما ٌؤدي إلى تحمٌك معدل نمو التصادي 

 مرتفع, واستمرار األسعار واألجور.

 

 

  : أهم أركان االستمرار المالً

 ً تحت مظلة البنن المركزي األردنً الرلابٌة.شمول مؤسسات الجهاز المصرف -1

 استمرار المستوى العام لألسعار واألجور.  -2

 .استمرار سعر صرف الدٌنار ممابل العمالت األجنبٌة  -3

 توفٌر هٌكل أسعار فائدة مالئم ٌنسجم مع التطورات االلتصادٌة. -4

 

 

 

 

 

 حفظ

 تعرٌف

 حفظ

 تعرٌف
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 أهم طرائك البنن المركزي األردنً فً تحمٌك االستمرار المالً:

 رساء سٌاسة نمدٌة سلٌمة فاعلة فً تحمٌك االستمرار النمدي الداخلً.إ -1 

مرالبة عمل الجهاز المصرفً فً األردن, ومدى التزامه بتعلٌمات البنن المركزي  -2

 األردنً.

 وضع سموف لعملٌات االئتمان. -3

 . رفع سعر الفائدة أو تخفٌضها تبعا للتطورات فً األسواق العالمٌة واإلللٌمٌة  -4

توجٌه الحكومة إلى إصدار لرارات تحفٌزٌة تدعم استمرار المستوى العام لألسعار,  - -5

 . ثل: أسعار السلع, والعماراتم

 .  استحداث خدمة االستعالم االئتمانً لألفراد والمؤسسات المصرفٌة -6

 

 

 عاللة االستمرار المالً باالستمرار االلتصادي:

 .ى امتصاص الصدماتلدرته عل تؤكد  سالمة المطاع المالً -1

من تداعٌاتها على االلتصاد. فتحمٌك االستمرار االلتصادي المستدام الذي ٌعنً  دالح  -2

 .مل للموارد االلتصادٌة المتوافرةباالستثمار الكا

 .تحمٌك درجة مناسبة من االستمرار فً المستوى العام لألسعار   -3

 نحو تحمٌك االستمرار االلتصادي.ٌتم تحمٌك االستمرار فً المطاع المالً نمطة االنطالق   -4

  .: ال ٌمتصر مفهوم االستمرار المالً فمط على كٌفٌة التعامل مع األزمات المالٌة ولت ولوعها علل

ج: حٌث ٌمتد لٌشمل تمكٌن الجهاز المالً من استٌعاب هذه األزمات وامتصاصها, والحد من 

نات الجهاز المالً المحلٌة الرئٌسة, ثم إلى احتماالت ولوعها, وتملٌص فرص انتمال تداعٌاتها إلى مكو

 .بمٌة األجهزة االلتصادٌة فً الدولة
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 الدرس السابع

 دور البنن المركزي األردنً فً االستعالم االئتمانً

علل : تعد خدمة تمدٌم المعلومات االئتمانٌة أحد األمور المنظمة وضرورة ملحة للمعامالت المالٌة 

 الممولة ؟بٌن األفراد والمؤسسات 

ج : إذ إنها تتٌح لمانحً االئتمان فرصة التحمك من المالءة المالٌة للممترض أو المشتري, ولدرته  

 .على السداد فً المواعٌد المحددة

 

  التمرٌر االئتمانً:

أداة استرشادٌة تساعد المؤسسات المالٌة المانحة للتموٌل على التحمك من مالءة طالب التموٌل .  

وٌحتوي التمرٌر االئتمانً على معلومات مفصلة عن أي منتج ائتمانً, مثل: المرض الشخصً, 

 ولرض شراء سٌارة, ولرض شراء عمار.

 

  نظام االستعالم االئتمانً:

ت االئتمانٌة لألفراد والشركات ضمن منصة بٌانات إلكترونٌة خاصة تابعة نظام خاص بتجمٌع البٌانا 

لشركة استعالم ائتمانً مرځصة, بحسب لانون المعلومات االئتمانٌة, من البنن المركزي األردنً 

 بوصفه المشرف على هذا المانون. 

 

 

 

 منصة االستعالم :

خاص بشركة االستعالم االئتمانً؛ ما ٌوفر للعمالء تتٌح إرسال بٌانات عمالئهم االئتمانٌة إلى النظام ال 

خدمة االستعالم عن األفراد والشركات ألغراض المتابعة, وتعرف المنح االئتمانً الجدٌد, فضال عن 

 توفٌر خدمة االستعالم الذاتً لألفراد والشركات, وطلب التمارٌر االئتمانٌة الخاصة بهم.

 

 

 حفظ

 تعرٌف

 حفظ

 تعرٌف
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 لتموٌلٌة واألفراد:مزاٌا االستعالم االئتمانً للمؤسسات ا

 بٌان االلتزامات المترتبة على العمٌل, وحجم تعامالته االئتمانٌة. -1

 .3تعرف مدى انتظامه بالسداد فً األولات المحددة  -2

 منح البنون والمؤسسات المصرفٌة هامشا من األمان فً التعامل مع العمٌل. -3

 رة ممكنة.المدرة على اتخاذ لرار بمنح التموٌل فً أسرع ولت, وألل خطو -4

 ضمان االستمرار الفاعل لموارد البنون المالٌة نتٌجة التزام العمالء بالسداد. -5

 

 الدرس الثامن

 دور البنن المركزي األردنً فً التعامل مع النمد

 

علل : ٌطلب البنن المركزي دائما من الجمٌع المحافظة على هذا النمد من سوء االستعمال بأي شكل 

 من األشكال؟

ج: النه ٌمل رمزا من رموز سٌادة الدولة األردنٌة, وٌظهر وجهها الحضاري, وٌؤرخ منجزات هذا  

 الوطن ومسٌرة بنائه.

 

 المواصفات والعالمات األمنٌة للنمد األردنً

 

العالمة المائٌة التً تحوي صورة مطابمة لصورة صاحب الجاللة الظاهرة على كل فئة من  -1

الورلة كتابة التً ٌمكن رؤٌتها عند النظر إلى الورلة بمواجهة فئات النمد, إضافة إلى فئة 

 مصدر ضوئً. 

 

عالمة التطابك؛ إذ ٌظهر أعلى ٌسار الورلة تصمٌم ٌكتمل شكله عند النظر إلٌها بمواجهة   -2

 مصدر ضوئً. 

 

 



 األستاذ : عبد الكرٌم أبو الحاج                          الثمافة المالٌة                                             
      0776130970                 الوحدة الثانٌة                                          

 
14 

 

 

الطباعة البارزة )الخشنة( التً توجد فً أماكن متعدة على وجهً الورلة, وٌمكن تحسها  -3

 باللمس.

 

الهولوجرام ) التصوٌر التجسٌمً( الذي ٌمل شعار المملكة بطباعة بارزة فوله لفئة الخمسٌن  -4

دٌنارا )طبمة فضٌة المعة تتضمن فئة ورلة النمد رلما, والتاج الملكً(, وٌتلون بألوان الطٌف 

 الزاهٌة عند إمالة الورلة فً اتجاهات مختلفة.

 

 

ل زخارف بطباعة بارزة فوله لفئة العشرٌن الهولوجرام ) التصوٌر التجسٌمً( الذي ٌمث -5

دٌنارا )طبمة فضٌة المعة تتضمن فئة ورلة النمد رلما(, وٌتلون بألوان الطٌف الزاهٌة عند 

 إمالة الورلة فً اتجاهات مختلفة. 

 

الطبمة المعدنٌة الفضٌة الالمعة فً صورة زخارف إسالمٌة لفئة عشرة الدنانٌر, واألخرى   -6

 ات الشكل الدائري لفئة خمسة الدنانٌر.الذهبٌة الالمعة ذ

 

 

الخٌط األمنً المتمطع والمتداخل فً الورلة الذي ٌحمل بصورة متكررة عبارة )فئة النمد   -6

(, والخٌط اآلخر المتصل الذي ٌمكن رؤٌته بوضوح عند النظر إلى الورلة CBJرلما+

 بمواجهة مصدر ضوئً.

 

 ز فئة ورلة النمد, وٌمكن تحسها باللمس.العالمة البارزة التً تتٌح للمكفوفٌن تمٌٌ  -3

 

أن هذه العالمات األمنٌة ال تمسهم فمط فً تمٌٌز النمد الحمٌمً من النمد المزور, وإنما  مالحظة :

 .ه, مثل: األوراق النمدٌة المغسولة, أو الممزلةوفً عملٌات التعوٌض عن النمد المشٌستعان بها أٌضا 
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  : المشوهةحاالت تبدٌل أوراق النمد 

أة, وتحوي الرلمٌن المتسلسلٌن نفسٌهما بغض النظر عن زإذا كانت ورلة النمد غٌر مج -1

 حجمها. 

أة, وتحوي أحد الرلمٌن كامال؛ على أال ٌمل حجم الورلة عما زإذا كانت ورلة النمد غٌر مج -2

 من حجمها األصلً. 61نسبته % 

وٌشالن معا حجم ورلة نمد كاملة؛ شرط إذا تألفت ورلة النمد من جزأٌن مختلفٌن فً الرلم,   -3

 أن ٌكون الرلمان المتسلسالن كاملٌن.

 

البنن المركزي األردنً بدفع تعوٌض عن أي ورلة نمدٌة أو مسكوكة  ال ٌلزم المانون :1مالحظة 

أن ٌدفع لٌمة  -بمحض اختٌاره, ووفك الشروط التً ٌمرها -شوهت, وٌحك للبنن المركزي األردنً 

 المسكوكات بعد التأكد أنها غٌر مزٌفة. هذه األوراق و

 

ٌستثنى من الحاالت السابمة أوراق النمد التً جرئت, وأعٌد تشكٌلها بأسالٌب فنٌة أو  :2مالحظة 

احتٌالٌة؛ إذ تحول إلى لجنة التعوٌض عن النمد المشوه التخاذ المرار الالزم بخصوصها, علما بأن 

رة عن البنن المركزي األردنً, والمسحوبة من التداول, أوراق النمد من اإلصدارات المدٌمة الصاد

 ٌمكن استبدالها مباشرة من صنادٌك البنن المركزي األردنً ما لم تكن مزٌفة, أو متالعبا بها .

 المسكوكات المعدنٌة األردنٌة

لذي ستبدالها فً حال وجود الجزء الداخلً ااكانت المسكوكة المعدنٌة ثنائٌة المعدن, فإنه ٌمكن إذا 

 فال ٌمكن استبدالها. ٌحوي الصورة الفئة بكامل لٌمتها, أما فً حال وجود إطارها الخارجً فمط

 

 النمد االردنً :متحف 

البنن المركزي االردنً النمد المتداول فً االردن على مر العصور المختلفة عناٌة فائمة , إذ أولى 

مجموعة من المسكوكات المدٌمة والحدٌثة التً كانت  نشأ متحف النمد االردنً الذي تشمل معروضاتها

ٌز على فً االردن منذ العهد الٌونانً حتى آخر اصدار اردنً من المسكوكات , مع التركمتداولة 

الحمب االسالمٌة ,, اضافة الى اصدارات مجلس النمد االردنً من االوراق النمدٌة والمسكوكات , 

نً من اوراق النمد والمسكوكات المتداولة , والمسكوكات وكذلن إصدارات البنن المركزي االرد

 .رٌة اوالمٌدالٌات التذك

 


