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 جريدة عمان
 خدمات البنوك للمعاقين

بكل  للكافة وخاصة للزبائنالحديثة ات المصرفية من أوجب واجبات البنوك تقديم كل الخدم

ت وأجودها وأتقنها طبقاتهم، وفي هذا يتنافس البنوك ويتبارون في تقديم أفضل الخدما

المستهلك. والمهنة المصرفية، وعلي مدي الزمن، تتميز بل تتفرد عن بقية لمصلحة الزبون 

كانت  ،. ومنذ الصغرالخاصة ونوعية هذه الخدماتالمهنية المهن في كيفية تقديم الخدمات 

حتشد بطاقات بشرية رتب المالمكان الجميل النظيف المذلك البنوك مربوطة في ذاكرتنا ب

وأنت مطمئن وواثق  ك للتعامل معهمابتسامة تجذبها تعلو جميلة الشكل أنيقة المنظر

. وتسلمهم أسرارك وكل "أموالك" وتذهب عنها وهي في أمان  

ومع تطور العمل المصرفي والحاجة الماسة له من الجميع، أصبحت كل قطاعات المجتمع 

والمجتمع اآلن به بعض األفراد من ذوي  .ةة يومي، كضرورة حياتيتحتاج للبنوك ليل نهار

تمثل جزءا هاما كغيرها ، وهذه الشريحة وهو العليم الحكيم ومشيئته االعاقة، وهذا قدر هللا

لكافة البشر وعلي نفس الدرجة ودون أي  ةستحقلمجتمع وهي لها نفس الحقوق الممن ا

  تمييز أو نظرة عطف بل كحق من الحقوق المكتسبة والدائمة.

المعهودة، ذهبت للميل االضافي لتأكيد ضمان وتقديرا لهذه الشريحة نجد البنوك، كعادتها 

ن، وبحمد هللا، في معظم البنوك . واآلوأمثل طريقة تقديم الخدمة المصرفية علي أفضل وجه

 الها. وخلف هذا الكاونتر يقف من هووجد كاونتر خاص للتعامل مع ذوي االعاقة بكافة أشكي

. ومن هذا الذي يقف أمامه معاقالمستهلك ال الدرجة الكافية للتعامل مع الزبونمتدرب ب

المستهلك المعاق، دون الحاجة به  فة الخدمات التي يحتاج لها الزبونالكاونتر تتم تقديم كا

يبات ك الواحد تتم كل الترتابل عبر هذا الشبفي أماكن مختلفة، لمقابلة جهات عديدة في البنك 

ومن هذا  .ت تدل علي ذلكوهناك ارشادات وملصقا المعاق لتسهيل مهمة المستهلك الزبون

يتم في فترة زمنية  لمصرفية التي يحتاج لها، وهذات اكل الخدماالمعاق علي  يحصل الزبون

ة. بل بعض ة والشرعيوهذا أصبح حقا من حقوقه المكتسب .قصيرة توفر له الوقت والجهد



وتتوفر فيه فروعا خاصة للمعاقين في أماكن معينة يسهل ارتيادها يص خصقامت بتالبنوك، 

 كل أنواع الخدمات المصرفية.

المعاق التعامل عن بعد دون الذهاب للبنك أو اذا أراد التعامل مع ماكينة  اذا أراد الزبون

عبر المعاق التعامل  ح للزبونالصرف اآللي، فهناك طرق وبدائل متوفرة في البنوك تتي

ذلك للمعاقين بطاقة خاصة بهم وك .من أي مكان هو فيهالحديثة الصيرفة االلكترونية  وسائل

، وهناك أيضا ماكينات صرف آلي خاصة معدة للزبائن المتعددة لماكينة الصرف اآللي

 مبرمجة بالكيفية التي تتيح لهم التعامل اآلمن والسليم والسري ، وهذه الماكيناتالمعاقين

ية ومن هذه الخدمات المصرف وللدرجة التي تحفظ كل حقوقهم وأسرارهم المصرفية.

المتنوعة فان هذه الفئة تجد االستقالل التام في القيام بأعمالها بنفسها، وهذا يطور من 

وضعهم ويحسنه ماديا ومعنويا، اضافة الي أنه سيدعم الحركة االقتصادية والتجارية ألن كل 

القطاعات تجد الفرصة الكافية لممارسة كل نشاطاتها وأفكارها المتنوعة وكل هذا يصب في 

ة العامة. والجميع يعمل بكل طاقته ألن الفرصة متوفرة له.المصلح   

كذلك قامت البنوك بمراعاة حاجة الزبائن المعاقين للدخول لمباني البنوك والفروع وأيضا 

مصاعد الوصول لماكينات الصرف اآللي، ولتحقيق هذا تم تجهيز كل المداخل واألبواب وال

تسمح للمعاقين بالدخول والخروج بكل سهولة ساللم الكهربائية وغيرها وذلك بطريقة وال

وأمان تامين. وهذا ينطبق أيضا علي تجهيز مواقف خاصة لسيارات المعاقين ودراجاتهم 

. وفي هذا وشبابيك تقديم الخدمة وكل سبل تنقلهم في طريقهم من والي البنك والفروع

قين شكوي قضائية تستحضرني سابقة قضائية شهيرة في لندن حيث أقام أحد الزبائن المعا

ك لفشله في الدخول للمبني الذي ال يسمح بدخول الزبائن من ذوي االعاقة والبنأحد ضد 

، ولم يتمكن الزبون من الدخول بكرسيه المتحرك وكل المحاوالت فشلت. وأمرت الحركية

وفق  المحكمة ذلك البنك بدفع تعويض للزبون الذي لم يحصل علي الخدمات التي يستحقها

مة بإعادة بناء مداخل ك، وكذلك أمرت المحالعالقة التعاقدية والمهنية بين البنوك والزبائن

البنك وكل مرافقه وآلياته حتي يتمكن جميع الزبائن من الدخول والخروج.. وبفضل هذه 

مراعاة لحقوق  بإعادة بناء األبواب والمداخل ، وغيرها،في لندنالسابقة قامت كل البنوك 

يستفيد كل الزبائن من ذوي  ين... ومن هذه السوابق القضائية والممارسات السليمةالمعاق

ألن كل األوضاع أصبحت مسخرة علي قدم وساق لتقديم الخدمة المطلوبة له من  االعاقة

.دون من أو أذي  

علي حسب يتم أيضا ال تتردد البنوك في توظيف ذوي الكفاءة من المعاقين وهذا بالطبع 

في للعمل ، وال يحرم المؤهل والمقتدر لتقديم الخدمة من التوظيف برة والمنافسةالحاجة والخ



بسبب االعاقة فقط. ومن المعروف، أن أكبر موظفي االستثمار في شراء ومرافقها البنوك 

ال يري لكنه  "ضرير"وبيع العمالت والسندات في بنك أم جي مورغان في أمريكا رجل 

اثبات هذا الشخص واستطاع للمكفوفين يتعامل بكل كفاءة وجدارة وثقة عن طريقة "برايل" 

، كل ساعة راس وجوده في العمل وهو يقود فريق كبير جدا ويتعامل بماليين الدوالرات في

ووجوده حقق مكاسب للبنك كان ال يمكن الحصول عليها لو تم رفض توظيفه بسبب أنه 

بنك البحرين والكويت تم توظيف بعض المعاقين ممن لهم الكفاءة والمقدرة في  في. وضرير

األمثلة كثيرة في البنوك المنتشرة في كل ربوع ، ووأثبتوا وجودهم تأدية األعمال المحالة لهم

.العالم  

االمتثال التام لحكم هللا، وكافة تقدير للبشرية الحترام وينجلي االالموقف من البنوك وفي هذا  

 أي لكل من له االستطاعة والكفاءة والمقدرة من دون تمييز أوللعمل فتح المجال وعليه تم 

وهلل في خلقة شؤون. دل الحكم جل جالله...ليم العالعتحقير لخلق هللا وهو   
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