
 
 عاقة مال�ة المقدمة للعمالء من ذوي اإل الخدمات ال 

 
 

لتطبیق تعلیمات مصرف قطر المركزي بشأن  الشركة التي إتخذتھا واإلمكانات المفعلة جراءات اإل
 الخدمات المالیة المقدمة للعمالء من ذوي اإلعاقة 

 
                
o ي واالجتماعي للمكفوفینتم عمل عقود ونماذج بلغة برایل بالتنسیق مع مركز قطر الثقاف . 
o تدریبھم على  تم و ،التحصیلوالتسھیالت  دارتيإمن  بدیل في كلٍ موظف تم تخصیص موظف و

وذلك لوصول ھؤالء العمالء إلیھم  لدیھم  ذوي اإلعاقة بوضع إشارة خاصة ، وتم لغة اإلشارة
 بسھولة.  

o والسمعیة باألمور   تم تعریف الموظفین الذین یتعاملون من العمالء ذوي اإلعاقة البصریة
 القانونیة للمعامالت الخاصة بھم فیما یتعلق بوجود ممثل قانوني أو شھود.  

o یع موظفي الشركة على لغة اإلشارة تم عمل تدریب لجم . 
o  عن   ھم األولویة ئعطاإل اإلعاقة ذوي من عمالء للبوضع خیار خاص  م "األرقام"تم تطویر نظا

 . ضافة الى وجود تنبیھ صوتي وبصري باإل  ،أوالً   في تقدیم الخدمة لھم غیرھم 
o رضي تم تجھیز حمام خاص یتوافق ومتطلبات ذوي اإلعاقة في الطابق األ . 
o  منحدر  وجود  لىإباإلضافة  ،مام الشركة للعمالء ذوي اإلعاقةأتم تخصیص موقف خاص

 . الى الشركة دخولھم لتسھیل 
o لیسھل التعرف  للشركة لي ذوي اإلعاقة في النظام اآلمن لعمالء معامالت اتم وضع رمز خاص ل

 . بالدقة والسرعة المطلوبة وتقدیم الخدمات الالزمة لھم   علیھم
o   ًیتم التعرف على العمیل ذو اإلعاقة بالتحقق من إثبات الشخصیة وإثبات حالة اإلعاقة وفقا

 إلجراءات العنایة الواجبة. 
o  مل التعرف علیھم  تش اإلعاقة العمالء ذوي  فئة تم وضع سیاسات وإجراءات تخص التعامل مع

 ، وتضمن حمایة بیاناتھم ومعلوماتھم والحفاظ على سریتھا. ومدى قدرتھم على اتخاذ القرار
o   یتم تقدیم الخدمات المالیة للعمالء من ذوي اإلعاقة بما یضمن لھم حق المساواة مع العمالء

باء علیھم  اآلخرین في إدارة معامالتھم المالیة من حیث تسعیر المنتجات وعدم زیادة أي أع 
 إضافیة بسبب اإلعاقة. ضمانات طلب عدم كالعوائد والرسوم و 

o   تم توفیر النشرات والكتیبات الالزمة للعمالء من ذوي اإلعاقة حول المنتجات والخدمات المالیة
 التي تقدمھا الشركة بطریقة برایل. 

 
         

 


