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-1مقدمة
املاده  5من الدستور االتحادي للربازيل والقانون رقم  ، 13445الصادر يف  24مايو  ، 2017يضمن للربازيليني واملهاجرين إيل األرايض
الوطنية الحق يف الحياة ،والحرية ،واملساواة ،واألمن ،وامللكية وجميع حقوق األنسان األخرى.
يحتوي هذا الدليل عىل إرشادات للمهاجرين والالجئني عن فتح الحسابات املرصفية  ،ورصف العمالت األجنبية والتحويالت وتلقي
األموال من/وإيل الخارج  ،والقروض  ،والتحذيرات بعدم الوقوع ضحية لعمليات اإلحتيال  ،فضالً عن معلومات عامة حول عمل
النظام املايل الربازييل .ودور البنك املركزي ()BC
ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات املحددة واملسائل األخرى غري املشمولة يف هذا الدليل عىل موقع البنك املركزي (www.bcb.
 )gov.brيف قسم  :األسئله املتداوله Perguntas Frequentes
باإلضافه إيل ذلك  ،ميكنك مشاهدة مقاطع فيديو عن الثقافه املاليه يف صفحه اليوتوب الخاصه بالبنك املركزي ،يف قسم قوائم
التشغيل  ،Playlistsستجد هناك مقاطع الفيديو يف قامئة التشغيل ( من حسابك)  ، É da sua contaوالتي تهدف إىل تقديم
إرشادات حول املنتجات والخدمات املالية .باإلضافة إىل ذلك  ،هناك قامئة تشغيل
من سلسلة «أنا وأموايل»
 ، ”Série “Eu e meu dinheiroوالتي تطرتق للمواقف اليومية التي تشمل جوانب من الثقافه املاليه مثل التخطيط واالستهالك
املسؤول واملدخرات  ،إلخ .البنك املركزي يويص أيضا ،مبشاهده الفيديو الخاص ب املواطنة املالية
 ،Cidadania Financeiraملذيد من املعلومات حول الثقافه املاليه.
مالحظة :ميكن االطالع عىل جميع اللوائح الصادرة عن مجلس النقد الوطني( )CMNوالبنك املركزي ( )BCاملذكوره يف هذا الدليل
عيل موقع هذه الهيئه يف اإلنرتنت يف قسم  :البحث عن القواعد Busca de Normas
إذا كنت بحاجة إىل طرح أسئلة ،طلب معلومات أو تقديم شكوى ضد أي بنك أو مؤسسة أخرى خاضعة لإلرشاف  ،ميكنك اإلتصال
بالبنك املركزي ()BCعرب القنوات التاله :
أ) خدمة اإلنرتنت :إتصل بنا.
ب) الخدمة الهاتفية :هاتف  ، 145من االثنني إىل الجمعة  ،من الثامنه صباحا حتي الثامنه مساء (تكلفه املكاملات املحليه)
ج) الخدمه املبارشه  :يف مقر البنك املركزي يف برازيليا ،املوجود يف القطاع املرصيف الجنويب
.Bloco B 3 Setor Bancário Sul (SBS) Quadra
د) املراسالت : :إرسل إىل :البنك املركزي الربازييل  -إدارة الخدمة املؤسسية ،
(.900-70074 :Bloco B - Ed. Sede, Brasília – DF, CEP 3 SBS) Setor Bancário Sul (SBS) Quadra
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كيفية فتح الحساب؟

-2كيفية فتح الحساب؟
إشعار مهم! ال يوجد إلزام عيل أي بنك أو أي مؤسسه أخري بفتح حساب بنيك ،هذا يعتمد عىل رغبه املؤسسة والعميل معاَ.

1-2ما هي األنواع الرئيسية للحسابات املرصفيه التي ميكنني إمتالكها ؟
أنواع الحسابات الرئيسية هي حساب اإليداع ،وحساب الراتب وحسابات الدفع.
ميكن أن يكون حساب إيداع نق ًدا(حساب جاري) أو توفري وهو أكرث أنواع الحسابات املرصفية شيو ًعا.
يف الحساب الجاري  ،األموال التي تودعها تكون تحت ترصفك لسحبها يف أي وقت .لفتح الحساب ميكن طلبه بشكل مبارش
من البنك عن طريق أي قناه خدمات متاحه لتوفري هذه الخدمه مبا يف ذلك الوسيله االلكرتونيه .قانون البنك املركزي ال يسمح فقط
بفتح الحساب عن طريق املكاالمات التلفيونيه (الصوتيه) .
يف حساب التوفري  ،املبلغ املودع هو استثامر مايل يحقق فائدة للموفر .وتتمثل مهمته الرئيسية يف االستثامر وليس يف الحركة الجاريه
للموارد املالية .بالنسبة للمعامالت النقدية  ،فإن األمثل هو فتح حساب جاري.
أما بالنسبه لحساب الراتب  ،هو حساب مفتوح مببادرة وطلب من صاحب العمل لدفع رواتب املوظفني .ال يقبل هذا الحساب أي
نوع من اإليداع بخالف تلك التي يقوم بها صاحب العمل  ،وال ميكن التعامل من خالله بالشيكات.
مهم! ليس ملجرد أن صاحب العمل يودع راتبك يف أي حساب يتحول هذا الحساب إيل حساب راتب .فقط يف حالة وجود اتفاق
محدد عىل فتح حساب الراتب بني صاحب العمل واملؤسسة وهذا ما يجعله رسميا حساب راتب.
ال يشء مينع صاحب العمل من إيداع مبالغ الرواتب يف حساب إيداع ميتلكه املوظف.
و دفع الفواتري  TEDو  DOCحساب الدفع يستخدم بشكل خاص لتوفري املال وإجراء التحويالت مثل
واملشرتيات من بطاقه الدفع أو اإلمتان.
ميكن أن يكون :
أ) الدفع املسبق :من املبالغ املودعة مسبقًا من قبل العميل  ،عيل سبيل املثال املعامالت عرب البطاقة أو الهاتف أو اإلنرتنت  ،إلخ ؛ و
ب) الدفع اآلجل :مستقل عن اإليداع املسبق للمبالغ من قبل العمالء (املثال األكرث شيو ًعا هو بطاقات االئتامن)(
بشكل عام ،ميكن فتح حسابات الدفع املسبق عن طريق الهاتف املحمول نفسه .فقط أدخل بعض البيانات ،مثل االسم ورقم
األشخاص الفردين وغريها من البيانات املطلوبة .و نظ ًرا ألنها مدفوعة مسبقًا ،ال تتوفر املوارد إال إذا قمت بإيداع األموال مقد ًما.
يعمل كشحن الهاتف املحمول،عىل سبيل املثال.
مهم! ميكن تقديم خدمات حساب الدفع للعمالء عن طريق مؤسسات الدفع (( IPsأو املؤسسات املاليه( .)IFsمع ذلك  ،فإن
حساب الدفع إلزامي يف مؤسسات الدفع ( )IPsالتي تحفظ أموال العمالء .
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2-2فتح حساب لطالب اللجوء:
تنص القواعد عىل أنه يجب عىل البنوك اعتامد اإلجراءات والضوابط الالزمة لتحديد صاحب الحساب وتأهيله .ال توجد قامئة
يحددها البنك املركزي للوثائق املطلوبة لتحديد هوية العميل يف وقت فتح الحساب .األمر مرتوك للبنوك لتحديد هذه الوثائق.
تعد بطاقة السجل الوطني للهجرة واحدة من املستندات القادرة عىل تحديد هوية املهاجر عند فتح حساب .ومع ذلك  ،إذا
كنت قد تقدمت بالفعل بطلب  ،ولكن مل يتم االعرتاف بك كالجئ من قبل اللجنة الوطنية لالجئني ( )CONAREوبالتايل ال متلك
 ، CRNMميكنك تقديم وثيقة تسجيل الهجرة الوطنية املؤقتة ( )DPRNMأو بروتوكول اللجوء عند بحثك لفتح حساب لدى البنك
املفضل لديك.
يُعرتف بالربوتوكول املتعلق بالالجئني مبوجب الرسالة املعممة  ، 813 -3لعام  ، 2017من قبل البنك املركزي باعتباره صالح لتحديد
املودعني  ،وبالتايل  ،لفتح حسابات جاريه أو حسابات التوفري يف البنوك .املرسوم  9.277لعام  ، 2018بدوره يعترب وثيقه تسجيل
الهجره الوطنيه املؤقته  DPRNMوثيقة صالحة لفتح حساب مرصيف يف مؤسسات النظام املايل الوطني.
يف الحاالت التي توجد فيها رغبه من البنك فتح حساب ،لكن ال يعلم أن بروتكول اللجوء أو  DPRNMهم وثائق رشعية لتحديد العميل
 ،فمن املستحسن أن يشري مقدم الطلب أو يعرض نسخة من الرسالة املعممة  ،3813لعام  2017أو املرسوم  9277لعام 2018
يف بعض الحاالت  ،قد ال يطلب البنك حتى بروتوكول اللجوء أو وثائق مامثلة .قامئة الوثائق تختلف بني البنوك.
بروتوكول اللجوء أيضا ميكن أن ال يتم طلبه من ِقبل مؤسسات الدفع  IPsأو البنوك ،عندما يريد العميل فتح حسابات بحد أقىص
ملبلغ اإليداع وهو  5،000.00ريال .عاد ًة ما يتم فتح هذه الحسابات عن طريق الج ّوال وإدخال بعض البيانات  ،مثل االسم ورقم
األشخاص الفردين CPFوغريها من البيانات املطلوبة .قد تطلب منك املؤسسات أيضً ا أخذ صورة شخصية.
يف حاله طلب البنك أو مؤسسه الدفع  IPتقديم سجل األشخاص الفرديني  CPFميكن البحث يف موقع مصلحه اإليرادات الفدرالية
( )https://receita.economia.gov.br
عندما يعرتف مقدم الطلب بوضعه كالجئ  ،يجب عليه تحديث تسجيله يف البنك  ،وتقديم بطاقة تسجيل الهجرة الوطنية
( .)CRNMيجب عىل البنوك االحتفاظ بسجالت عمالئها مبوجب القرار .2019 . 4753
إعاده تبيه ! ال يلزم أي مرصف أو مؤسسة أخرى لفتح حساب حتى لو كان لديك جميع الوثائق كاملة .القرار النهايئ !مرتوك للبنك
وهذه القاعدة تنطبق أيضً ا عىل الربازيليني!
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3-2فتح حساب للمهاجرين أو الالجئني.
عملية فتح الحساب هي نفسها كام هو موضح يف حالة التقدم بطلب اإلعرتاف باللجوء .املختلف بالنسبة لالجئني واملهاجرين
يكمن يف وثائق الهوية:
CIEأ) بطاقة الهوية لألجانب
ب) السجل الوطني لألجانب أو RN
 CRNMج) بطاقة تسجيل الهجرة الوطنية
ميكن للمهاجرين والالجئني أيضً ا فتح حساب دفع.

4-2هل ميكنني فتح حساب مع شخص (أشخاص) آخر؟
نعم  ،يُسمح بفتح حساب به أكرث من مالك .تتبع قواعد الحساب املشرتك نفس القواعد املتبعة يف الحساب الفردي
يعتمد فتح هذا النوع من الحساب عىل اإلتفاق بني الطرفني وال يوجد أي قانون يفرض عىل البنك أوأي مؤسسة أخرى فتح حساب
ألكرث من مالك .

5-2هل ميكنني فتح حساب صغار رجال األعامل الفردي MEI؟
نعم  ،يف هذه الحالة  ،سيتم فتح حسابك كحساب شخصيه إعتباريه  . PJتحقق مع مؤسستك حول الوثائق املطلوبة لفتح هذا
الحساب.
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إحتياطات عند فتح الحساب

-3إحتياطات عند فتح الحساب
1-3تأكد من أن املؤسسة معتمدة من قبل البنك املركزي. BC
ميكنك العثور عىل جميع املؤسسات املرصح لها بالعمل من قبل البنك املركزي عىل موقعه باتباع الخطوات التاليه« :املؤسسات
املاليه> النظام املايل الوطني> التنظيم> البحث عن مؤسسة» .إذا تم الترصيح بذلك  ،فإن النقر فوق اسم املؤسسة يوفر مجموعة
متنوعة من املعلومات  ،مبا يف ذلك معلومات االتصال.
“Estabilidade financeira > Sistema Financeiro Nacional > Organização > Encontre uma instituição
إذا مل يتم العثور عىل اسم املؤسسة  ،فتأكد إذا كانت تعمل كوكيل ملؤسسة معتمدة.
.يف حالة مؤسسات الدفع  ،هناك قواعد تحدد ما إذا كانت تحتاج إىل ترخيص من البنك املركزي للعمل
بعض مؤسسات الدفع الصغريه والتي ليس لديها حركه ماليه كبريه ميكن أن تعمل بدون حاجه إيل ترخيص.
إذا كانت لديك إستفسارات أخري  ،تواصل مع بالبنك املركزي .BC

2-3إقرأ العقد بعنايه :
هام! يجب عىل املؤسسة تقديم نسخة من جميع الوثائق التي وقعت عليها .اسأل واحتفظ بها .يجوز للمؤسسة إرسال العقد بأي
وسيلة  ،مبا يف ذلك إلكرتون ًيا.

 3-3هل هناك أي ضامن للحصول عىل األموال التي أودعتها يف حسايب يف حالة تعطل البنك أو إفالسه؟
نعم  ،إن املبالغ املودعة يف البنوك والتعاونيات مضمونة حتى  250ألف ريال  ،يف كل مؤسسة  ،حتى صندوق ضامن
األئتامن  FGCوصندوق ضامن االئتامن التعاوين  ، FGCoopالرشكات الخاصة،إداره آليات الحاميه .
ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات حول الصناديق املعنيه من موقعي الويب :
 www.fgc.org.brو .www.fgcoop.coop.br
باإلضافة إىل ذلك  ،ميكنك أيضً ا الحصول عيل املعلومات من خالل األسئلة املتداولة الخاصة يف موقع البنك املركزي :BC
“.”Regimes de Resolução”, “FGC” e “FGCoop
يف حاله مؤسسات الدفع ،عيل الرغم من عدم وجود صندوق ضامن ،هناك إلتزام يف القانون بـأن يتم فصل موارد العميل عن موارد
املؤسسات
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عمليات رصف العمالت األجنبيه

 -4عمليات رصف العمالت األجنبيه
 1-4أين ميكنني استبدال العمالت األجنبية مقابل الريال أو الحصول عىل العمالت األجنبية؟
ال يجوز لك إجراء عمليات رصف العمالت األجنبية إال مع مؤسسات معتمدة من البنك املركزي وتعمل يف سوق الرصف األجنبي.
انفر هنا للحصول عىل قامئة املؤسسات املعتمدة.
باإلضافة إىل ذلك  ،يجوز لك إجراء هذه املعامالت مع وكالء الرصف األجنبي والرشكات التي تعمل نيابة عن املؤسسات املعتمدة.
ميكنك الرجوع إىل قامئة وكالء الرصف األجنبي هنا
ميكن للمؤسسات والكالء املعتمدين تحديد أي عمالت أجنبية سيتم قبولها يف كل معاملة.

2-4هل أحتاج إىل عقد لرشاء أو بيع عمالت أجنبية؟
عيل حسب .العقد مطلوب فقط لعمليات رشاء أو بيع العمالت األجنبية التي تزيد قيمتها عن  10،000دوالر أمرييك  ،أو ما يعادلها
بالعمالت األجنبية األخرى .يف حاالت أخرى  ،يكفي تبادل األموال وتقديم مستنداتك إىل موظفي املؤسسة  ،وإذا كان املبلغ يتجاوز
 3000دوالر أمرييك (ثالثة آالف دوالر أمرييك)  ،فإن الوثائق هي أساسيه لضامن العملية .

3 -4ما هو سعر الرصف للعملية؟
يتم االتفاق بحرية عىل أسعار الرصف بني األطراف املتعاقدة  ،أي بني العميل والوكيل املرخص له بالعمل يف سوق الرصف األجنبي.
ملعرفة القيمة اإلجاملية للعملية بدقه  ،يجب عىل املؤسسة إبالغ القيمة الفعلية الكلية
 VETالتي تأخذ يف اإلعتبار سعر الرصف  ،والرضائب املفروضة والرسوم .
وذلك  ،ملعرفة قيمة العمليه ومقارنة األسعار بني الوكالء املعتمدين  ،اسأل دامئًا عن القيمة الفعلية الكلية للعمليه VET
ملعرفة املزيد عن سعر الرصف و  VETهنا
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4-4أين ميكنني التعرف عيل أسعار الرصف التي تتقاضاها املؤسسات؟
البنك املركزي BCيعرض املتوسط الحسايب ملعدالت البيع والرشاء للوكالء املرخصني بالتداول .هذا املعدل مبثابة مرجع للحد األدىن ،
وليس معدل ثابت.
ملعرفة فعالية املؤسسات التي لديها  ،يف املتوسط  ،أفضل أسعار الرصف  ،تابع هنا القيمة الفعلية الكلية VET
مهم! قيم موقع البنك املركزي هي قيم متوسطة .يعتمد املبلغ الذي ستدفعه أو تتلقاه من كل مؤسسة عىل حسب كل عملية .لذلك
من املهم البحث يف أكرث من مؤسسة.
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إرسال وأستقبال األموال من الخارج؟

-5إرسال وأستقبال األموال من الخارج؟
 1-5كيف ميكنني إرسال األموال إىل الخارج؟
يجب أن يتم تحويل األموال من الربازيل إيل الخارج من خالل املؤسسات املرخص لها من قبل البنك املركزي للعمل يف سوق الرصف
األجنبي  ،املذكور يف البند  .1-4تقدم بعض املؤسسات إمكانية إرسال الحواالت إلكتورنياَ.
تحقق مع املؤسسة املرخص لها واملفضلة لك ،إجراءات إرسال األموال ،الوثائق املطلوبة و القيمة الفعلية الكلية.
بديل آخر ،ميكن أيضً ا استخدام خدمة الطلبات الربيدية الدولية املتوفرة يف مكتب الربيد .ميكن العثور عىل قامئة الدول األعضاء عىل
موقع مكتب الربيد

2-5كيف ميكنني إستالم املال من الخارج؟
يجب أن يتم استالم األموال من الخارج يف الربازيل من خالل املؤسسات املرخص لها من قبل البنك املركزي بالعمل يف سوق الرصف
األجنبي  ،املذكور يف البند  .1-4توفر بعض املؤسسات إمكانية تلقي التحويالت إلكرتونياَ.
يوىص أنه قبل إرسال العملة األجنبية إىل الربازيل  ،يجب عىل املستفيد يف الربازيل التحقق من املؤسسة املعتمدة املختاره من
لإلجراءات التي سيتم اعتامدها والوثائق املطلوبة والقيمة اإلجاملية الفعلية للعملية .
بديل آخر  ،ميكن أيضً ا استخدام خدمة الطلبات الربيدية الدولية املتوفرة يف مكتب الربيد .ميكن العثور عىل قامئة الدول األعضاء عىل
موقع مكتب الربيد.

3-5هل هناك حد إلرسال واستقبال األموال من وإىل الخارج؟
كقاعدة عامة  ،ال يوجد حد لقيمة املعامالت  ،وتجدر اإلشارة إىل أن املعاملة يجب أن تكون متوافقة مع القانون الربازييل ولوائح
الرصف األجنبي.
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4-5ميكنني إستالم األموال يف الربزايل بأي عمله؟
قد يتم إرسال أوامر الدفع من الخارج بالعملة األجنبية أو بالعملة املحلية  ،ولكن سيتم دفعها دامئًا للمقيمني يف الربازيل بالريال.
سعر الرصف هو الذي يتم التفاوض عليه بني املستفيد واملؤسسة املالية املرخص لها.

5 -5هل ميكن إضافة املبلغ املستلم من الخارج مبارشة إىل حسايب يف الربازيل؟
نعم  ،ميكن إضافة املبلغ بالريال بشكل مبارش يف الحساب يف حاله التحويالت إىل األفراد .كام يسمح تنظيم رصف العمالت األجنبية
للمؤسسات بتقديم إمكانية املوافقة عىل املبلغ بالقيمة الحقيقية من قبل املرسل يف الخارج  ،دون أي تكلفة إضافية عىل املتلقي يف
الربازيل .ومع ذلك  ،يعتمد هذا النظام عىل اتفاق مسبق بني الوكيل املعتمد يف البلد و والرشيك يف الخارج.
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معرفة العمالت الورقية
والعمالت املعدنيه من الريال
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-6معرفة العمالت الورقية والعمالت املعدنيه من الريال
يف موقع البنك املركزي  BCعيل اإلنرتنت يوفر معلومات عن خصائص األوراق النقدية والعمالت املعدنية املتداولة يف الربازيل  ،مبا
يف ذلك املعلومات املهمة لتحديد خصائص األمان التي يجب أن تتضمنها األوراق النقدية .
إذا كانت لديك أسئلة حول سالمة العمله  ،ميكنك إحالتها إىل فحص البنك املركزي عن طريق أي بنك.
عند تسليم العمله إىل البنك  ،أطلب إيصال .ميكنك متابعة عملية املراجعة هنا
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كيفية الحصول عىل إئتامن؟
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 -7كيفية الحصول عىل إئتامن؟
إشعار مهم! ال يلزم أي بنك أو مؤسسة أخرى منح القروض أو التمويل أو بطاقات االئتامن ألي عميل سواء برازييل أو مهاجر أو
الجئ .وباملثل  ،لست ملزما أيضً ا أن تأخذ قرض لفتح حساب أو الحصول عيل أي خدمات مالية.

1-7عمليات االئتامن
من خالل عملية االئتامن  ،يقوم البنك أو املؤسسة املالية األخرى بتوفري األموال للعميل مقابل سدادها خالل فرتة محددة  ،باإلضافة
إىل الفوائد والرسوم .بشكل عام  ،قد تطلب املؤسسات من العمالء تقديم بعض ضامنات الدفع  ،مثل الضامن  ،السيارة  ،الدراجة
النارية  ،املنزل  ،للحد من مخاطر املعاملة.
هناك نوعان رئيسيان من عمليات االئتامن:
أ) القروض :ال يلزم استثامر األموال لغرض محدد  ،ولكن ميكن استخدامها لتلبية أي مصلحة لل ُمقرتض
ب) التمويل :ينبغي أن يستثمر املال عىل وجه التحديد عىل ما هو منصوص عليه يف العقد .يف هذه الحالة  ،قد يكون ضامن
العملية هو األصل نفسه  ،مثل متويل سيارة أو دراجة نارية أو منزل.
ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات هنا.

 2-7بطاقة االئتامن
البطاقة االئتامنية هي وسيلة للدفع يقوم العميل من خاللها باملشرتيات ويتعهد بدفع املبالغ يف دفعة واحدة أو أكرث .ميكن التعاقد
عىل البطاقة مع بنك أو مؤسسة دفع.
شهريا  ،يتعني عىل املؤسسات إصدار فاتورة  /بيان يتيح لها التحقق من املشرتيات التي قام بها العميل.
تحذير! من الشائع أن تتضمن فاتورة دفع بطاقة االئتامن خيار «الحد األدىن للدفع» أو «الحد األدىن للمبلغ» .دفع الحد األدىن
فقط من الفاتورة مثله كالحصول عىل قرض من املؤسسه التي أصدرت بطاقة االئتامن  ،والتي يرتتب عليها الفائدة والرسوم عىل
النحو املنصوص عليه يف العقد .األفضل  ،أن تدفع شهريا ،يف ميعاد الدفع ،كامل مبلغ الفاتوره ،ألن الفائدة والرسوم عىل هذه
الخدمة مرتفعة للغاية! استخدم بطاقة االئتامن بعناية فائقة!
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إذا مل تدفع املبلغ الكامل للفاتورة  ،وهو دينك للمؤسسة  ،وفقًا ملا تم االتفاق عليه يف العقد  ،فستكون يف حالة تقصري  ،وقد يتم
إدخال اسمك يف سجل املقرصين .
تعرف عىل املزيد حول بطاقة االئتامن هنا

3-7القروض الصغرية
عملية القروض الصغريه هي تتم لتمويل األنشطة اإلنتاجية ألصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة  ،أي أصحاب الدخل السنوي أو
اإليرادات اإلجاملية التي تصل إىل  200ألف ريال برازييل( .القرار  4،713لعام  ، 2019املادة  .)2تهدف عمليات القروض الصغريه إىل
فتح وتنمية األعامل  ،وال ميكن استخدام األموال لالستهالك.
يوجد ضمن القروض الصغرية الربنامج الوطني لالئتامنات الصغرية اإلنتاجية PNMPO
وهو برنامج حكومي يهدف إىل دعم ومتويل األنشطة اإلنتاجية لريادة األعامل (القانون )2018 ، 13.636
يف . PNMPOسعر الفائدة أقل ويقترص عىل  ٪ 4شهريا باإلضافة إىل ذلك  ،فإن الرسوم الوحيدة التي ميكن.
يفرضها البنك عىل العميل هي رسوم فتح االئتامن  ،والتي تقترص عىل  ٪ 3من مبلغ االئتامن املمنوح.
نظ ًرا ألنه أكرث فائدة  ،فإن عملية  PNMPOلها بعض املتطلبات:
أ) الحد األدىن ملدة العملية 120 :يو ًما ؛ و
(ب) مجموع األرصدة املستحقة يقترص عىل
 21000ريال يف حاله عمليات MPOلنفس املقرتض يف كل مؤسسة مالية  ،و
 -80،000.00ريال فيام يتعلق بعمليات االئتامن بشكل عام  ،مبا يف ذلك خارج  ، MPOماعدا قروض العقارات.
إسترش مؤسسة ماليه ملزيد من املعلومات حول الحصول عيل القروض الصغرية لعملك !
تعرف عىل املزيد حول القروض الصغرية هنا
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4-7السحب عىل املكشوف
عند فتح حساب جاري  ،قد تقدم املؤسسة معاملة ائتامن معتمدة مسبقًا مرتبطة بهذا الحساب  ،تسمى «السحب عىل املكشوف».
وهو مبلغ متاح لك وميكن استخدامه يف أي وقت.
تحذير! قد يظهر مقدار السحب عىل املكشوف يف كشف حسابك  ،لكنه ليس يف الواقع يخصك .إنه نوع من القروض املعتمدة
مسبقًا
من املهم أن تتحقق مع املؤسسة من رشوط االستخدام  ،والتي ينبغي النص عليها يف العقد .بالنسبة لهذه الخدمة  ،ال ميكن أن
يتجاوز سعر الفائدة الشهري  .٪8باإلضافة إىل ذلك  ،إذا تجاوز املبلغ املتاح  500.00ريال برازييل  ،فقد يفرض البنك رسو ًما عىل
العقود الجديدة  ،وذلك اعتبا ًرا من  1يونيو  ، 2020ويطبق عيل العقود الحالية.
إعلم أن هذه الخدمة تولد رسوم فائدة عالية .تجنب استخدام هذا النوع من االئتامن.
تحذير! قد يظهر مقدار السحب عىل املكشوف يف كشف حسابك .إنه يشري إىل حد االئتامن املتاح  ،أي أنها أموال التي ال تخصك
والتي  ،إذا تم استخدامها  ،تولد رسوم فائدة مرتفعة للغاية .تجنب استخدام هذا النوع من االئتامن.

5-7السحب عىل املكشوف ( )Cheque especialيختلف عن الشيك ()cheque
السحب عىل املكشوف يختلف عن الشيك .األول هو عملية االئتامن ويشبه القرض
الشيك هو أمر دفع نقدي للمستلم  ،أي املبلغ الذي يجب أن يدفعه مصدر الشيك يف وقت تقدميه إىل البنك.
عندما تقوم بتوقيع أو استالم شيك  ،تتضمن العمليه  3جهات :
أ)املصدر (املصدر أو املوقع) :الشخص الذي يصدر الشيك ؛
ب) املستفيد :الشخص الذي يتلقى الشيك كدفعة ؛ و
ج) السحب :البنك الذي يتم فيه إيداع أموال املصدر والتي من شأنها أن تجعل دفع الشيك للمستفيد.
معرفة املزيد عن الشيكات هنا
تحذير! يجب إصدار الشيكات فقط إذا كان لديك نقود لدفعها  ،وإال فستتم إعادتها وقد يتم إدراج رقم السجل الفردي الخاص بك
يف سجل ُمصدر الشيكات غري املمولة .استخدم الشيكات بوعي !
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الحزر عند التعاقد عيل قرض

 -8الحزر عند التعاقد عيل قرض :
 1-8تأكد من أن املؤسسه معتمدة من قبل البنك املركزي :
ميكنك العثور عىل جميع املؤسسات املرصح لها بالعمل من قبل البنك املركزي عىل موقعه باتباع الخطوات التاليه« :املؤسسات
املاليه> النظام املايل الوطني> التنظيم> البحث عن مؤسسة» .إذا تم الترصيح بذلك  ،فإن النقر فوق اسم املؤسسة يوفر مجموعة
متنوعة من املعلومات  ،مبا يف ذلك معلومات االتصال
“”Estabilidade financeira > Sistema Financeiro Nacional > Organização > Encontre uma instituição
إذا مل يتم العثور عىل اسم املؤسسة  ،فتأكد إذا كانت تعمل كوكيل ملؤسسة معتمدة.
يف حالة مؤسسات الدفع  ،هناك قواعد تحدد ما إذا كانت تحتاج إىل ترخيص من البنك املركزي  Bcللعمل.
بعض مؤسسات الدفع IPالصغريه والتي ليس لديها حركه ماليه عاليه ميكن أن تعمل بدون حاجه إيل ترخيص.
إذا كانت لديك إستفسارات أخري  ،تواصل مع لبنك املركزي. BC

2-8ال تقع ضحيه لعمليات اإلحتيال
ال يجوز للبنوك واملؤسسات طلب أي إيداع مقدم للحصول عىل قرض .باإلضافة إىل ذلك  ،فإن البنك املركزي ال يقرض أو يتقاىض أي
مبلغ.
وبالتايل  ،يويص البنك املركزي مبا ييل :
(أ) ال تقدم ودائع مبدئية للحصول عيل القروض  ،خاصة يف الحسابات الفردية ؛
(ب) تجنب القروض من رشكات مجهولة تدير إعالنات يف الصحف أو اإلنرتنت أو وسائل اإلعالم األخرى وليس لديها مكتب رئييس ؛
ج)عدم الثقة يف العروض االئتامنية الرخيصه أو امليرسة للغاية والتي ال تتطلب ضامناً أو ال تبحث مع املؤسسات التقييديه SPC
 Serasaعيل سبيل املثال ابحث دامئًا عن مؤسسة مالية معتمدة من البنك املركزي وتأكد من أنك تتعامل يف الواقع مع املؤسسة
املعنية.
تعلم كيفية تجنب الحيل هنا.
إذا كنت ضحية لعمليه نصب  ،فنحن نقرتح عليك تسجيل الحادث يف أقرب مركز للرشطة ملحاوله تقليل الخسائر.
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3-8قراءة العقد بعناية
املؤسسات ملزمة بتزويد العمالء بأهم املعلومات .إذا كان لديك أي أسئلة  ،اسأل صاحب املؤسسة أو صديق أو اتصل بالبنك
املركزي .يجوز للمؤسسة إرسال العقد بأي وسيلة  ،مبا يف ذلك إلكرتونيًا

4-8االنتباه إىل املبلغ اإلجاميل وقدرتك عىل الدفع
ينتهي األمر بالكثري من الناس إىل إنفاق أكرث من الالزم أو حتى مواجهة مشكالت الديون املفرطة ألنهم ال يقيّمون جي ًدا عند
االقرتاض .لذلك من املهم أن
أ) تقييم ليس فقط قيمة األقساط ولكن أيضا املبلغ اإلجاميل ملا تدفعه (يف بعض األحيان ميكنك أن تأخذ القرض عىل أقساط أكرب
قليالً واالقرتاض لفرتة أقرص وتنفق أقل بكثري يف اإلجاميل) ؛
ب) تحقق بعناية إذا مل يكن لديك بالفعل أقساط أخرى مرتاكمه تهدد دخلك الشهري .انظر دامئًا إىل ما يناسب ميزانيتك ؛
ج)قارن بني املؤسسات املخولة من قبل البنك املركزي للحصول عىل رشط ائتامين جيد .للقيام بذلك  ،اسأل ليس فقط CETعن مبلغ
سعر الفائدة  ،ولكن عن املبلغ اإلجاميل الذي ستدفعه والتكلفة اإلجاملية الفعلية CET
والتي ستشمل بالفعل كل ما قد سيفرض عليك يف املعاملة (الفائدة  ،الرسوم املرصفية  ،الرضائب الخ) ؛
د) استخدام تصنيف البنك املركزي أيضً ا ملقارنة املؤسسات ومعرفة تكاليف السوق العادية ؛
ه) االعتامد عىل حاسبة املواطن ملساعدتك يف العمليات الحسابية
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الرسوم املرصفيه

-9الرسوم املرصفيه
1-9هل ميكن للمصارف فرض رسوم عىل عمالئها؟
نعم  ،الرسوم هي مقابل الخدمات املرصفية .لكن ميكنهم فقط طلب هذه املبالغ إذا كانت الخدمة.
(أ) منصوص عليه يف عقد العميل أو تم طلبه مسبقًا من قبل العميل أو املستخدم ؛ و
.ب) يتم توفريها بالفعل من قبل البنك أو املؤسسة
تعرف عىل املزيد حول الرسوم هنا

2-9هل هناك خدمات مجانية؟
نعم  ،هناك بعض الخدمات املجانية  ،لذلك ال تستطيع البنوك فرض الرسوم.
للحسابات الجارية:
أ)( )1بطاقة دفع و بدل فاقد (قد يتم فرض رسوم عىل النسخة الثانية عندما يكون الطلب بسبب الخسارة أو الرسقة أو أو تلف
البطاقة أو ألسباب أخرى ال تتحملها املؤسسة)
ب) ( 4أربعة) عمليات سحب شهريًا  ،مبا يف ذلك عن طريق شيك أو شيك فردي؛
ت)  )2( 2تحويالت مالية شهريًا بني حسابات نفس املؤسسة ؛
ث)  )2( 2كشف حساب شهريا  ،مع حركة ال  30يوما املاضية ؛
ج) إستشارات اإلنرتنت ؛
ح) إستالم الشيكات ؛
خ)  )10( 10أوراق من الشيكات شهريًا  ،رشيطة أن يفي العميل مبتطلبات استخدام الشيكات ؛ و
د) بيان (واحد) مع املعلومات املفصلة  ،شه ًرا بعد شهر  ،عن أسعار ورسوم عمليات االئتامن التي تم تحصيلها يف السنة السابقة ،
واملقدمة حتي  28فرباير.

3-9هل ميكن فرض رسوم عيل حساب الدفع؟
نعم  ،يف هذه الحالة ال يوجد معيار يحدد التزام الخدمة املجانية .لكن املؤسسات التي لديها حسابات دفع تقدم بعض الخدمات
مجانًا .تحقق منها عىل موقع مؤسستك عىل االنرتنت.
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النظام املايل الربازييل
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-10النظام املايل الربازييل
1-10النظام املايل الوطني:

يتكون النظام املايل الوطني ( )SFNمن مجموعة من املؤسسات التي متكن األفراد والرشكات والحكومة من فتح الحسابات وتداول
معظم أموالهم  ،وسداد ديونهم  ،واالستثامر أو تقديم القروض.

2-10البنك املركزي الربازييلBC

يسيطر البنك الربازييل عىل التضخم  ،ويسمح بإصدار األموال (الورقيه-املعدنيه)  ،ويدير سياسة النقد األجنبي واالئتامن  ،وينظم
عالقات الربازيل املالية مع البلدان األجنبية.
باإلضافة إىل ذلك  ،يرشف البنك املركزي عىل مؤسسات النظام املايل .فيام ييل توضيح للكيانات الخاضعة لإلرشاف من
قبل البنك املركزي :

 BCالبنك املركزي الربازييل
إداره الجمعيات

البنوك

سامرسه
وموزعني

ااإلتحادات
اإلمتانيه

املؤسسات
املرصفيه
األخري

مؤسسات
الدفع

اعتام ًدا عىل أنشطة الوساطة والتوزيع الخاصة بهم  ،يتم اإلرشاف عليهم أيضً ا بواسطهCVM
ال تتعترب مؤسسات الدفع جزئأ من النظام الوطني SFNولكنها تخضع للرقابة واإلرشاف من قبل البنك املركزي
وفقًا لإلرشادات التيء وضعتها
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املرشفني
املشغلني

أهم أنواع املؤسسات املالية التي
يرشف عليها البنك املركزي

11أهم أنواع املؤسسات املالية التي يرشف عليها البنك املركزي
 1-11البنوك

إنها املؤسسات املالية التي تتخصص بتوفري أموال لعمالئها والتواصل مع املدخرين والذين يحتاجون إىل قروض .توفر للعمالء
خدمات السحب  ،والتحويالت  ،والقروض  ،واالستثامرات  ،وغريها.
تعلم املزيد عن البنوك هنا.

 2-11اإلتحادات اإلئتامنية
يتم تشكيلها من قبل مجموعه من األشخاص لتقديم الخدمات املالية ألعضائها .عن طريق فتح حساب أو االقرتاض من تعاونية ،
تصبح تعاونية من خالل املشاركة يف إدارتها مبنتجاتها وخدماتها ها
يف االتحادات االئتامنية  ،يجد األعضاء الخدمات الرئيسية املتاحة يف البنوك  ،مثل التحقق من الحساب واالستثامرات املالية وبطاقات
االئتامن والقروض والتمويل
تعلم املزيد عن التعاونيات هنا

3 -11مؤسسات الدفع
توفر مؤسسة الدفع خدمات حفظ األموال الخاصة بك ومتكنك من عمل املدفوعات والتحويالت  ،عىل سبيل املثال من خالل بطاقة
مسبقة الدفع أو هاتف محمول
لفتح حساب تصل قيمته إىل  5000دوالر عىل عنوان مؤسسه الدفع  ،يتطلب البنك املركزي فقط تقديم اسمك ورقم الضامن
االجتامعي .انها بسيطة جدا! قد تتطلب بعض مؤسسات الدفع وثائق إضافية  ،ويف بعض الحاالت صورة شخصية.
هناك أيضا مؤسسات دفع توفر بطاقة االئتامن .مع هذا املنتج  ،ميكنك إجراء عمليات الرشاء والدفع فقط يف وقت الحق .تحذير:
يجب استخدام هذه البطاقة بعناية فائقة.
مهم ! مؤسسات الدفع ال توفر القروض والتمويل .ومع ذلك  ،يف بعض الحاالت يعد مؤسسه الدفع جز ًءا من مجموعات بها
مؤسسات مالية .وبالتايل  ،ميكن للعميل الحصول عىل قروض من هذه املؤسسات وتودع األموال يف حساب الدفع الخاص بهم.
تعرف عىل املزيد حول مؤسسات الدفع هنا
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4-11مسئويل الجمعيات
إنهم مسؤولون عن إدارة مجموعة من األشخاص الذين يجتمعون لتمويل رشاء سلع مثل السيارات أو الدراجات النارية أو العقارات
أو الخدمات .مجموعة االئتالف لديها مدة محددة سلفا وعدد الحصص.
من خالل االنضامم إىل مجموعة رشكات  ،ليس هناك ما يضمن أنك ستتلقى عىل الفور حقك أو حقك  ،حتى لو كنت تدفع مقدماً.
يجب أن تكون املعايري الخاصة بإدخال اليانصيب واملزايدة محددة يف عقدك.
تعرف عىل املزيد حول مسئويل الجمعيات هنا

 5-11رشكات االئتامن والتمويل واالستثامر SCFI
هذه هي املؤسسات املالية  ،مثل البنوك  ،التي تقدم القروض والتمويل لرشاء السلع أو الخدمات أو رأس املال العامل.
هام :عىل عكس البنوك  ،ال ميكنك فتح حساب جاري يف هذه املؤسسات
تعرف عىل املزيد حول SCFIهنا

 6-11جمعيات اإلمتان املبارش
هذه هي املؤسسات التي تقدم القروض والتمويل حرصيًا عرب اإلنرتنت .يطلق عليها «جمعيات االئتامن املبارش» أو «جمعيات
القروض الرشيكة» .تعلم املزيد هنا.
هناك حاالت للبنوك أو وكالء هؤالء الذين يقدمون القروض والتمويل عرب اإلنرتنت .يف هذه الحالة  ،فهم ليسوا خرباء ائتامن  ،لكنهم
يترصفون بنفس الطريقة
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