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مليون دينار

الـبـنـــوك فــي األردن تطـلـــق أضـخـــم 
صنـدوق استثماري يؤسسه القـطاع 
الـخـاص فـي الــمــمــلــكــة بـرأســـمــال

الخصاونة: صــــنــــــدوق 
رأس الـــــــــــــــــمــــــــــــــــــــال 
واالســتــثـمــــار االردنـــي 
ــق  ــم بـتـحــقـيـــ يـــســــاهــ
ــوة  ــة والـــقــــــ الــــمــنــــعــ
ــاد والـصـالبـــة لالقـتـصـ

حــــــــوارات ولــــــقــــــاءات 
عـلـــى هــامـــش إطــالق 
صـنـدوق رأس الـــمـــال 
واالسـتـثـمـــار األردنـــــي

السالم رئيسًا لمجلس 
إدارة جـمـعـيــة الـبــنــوك
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معالي السيد باسم خليل السالم
رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن

هــذه المــرة الثانيــة التــي أحظــى فيهــا 
القطــاع  ثقــة  علــى  الحصــول  بشــرف 
لمجلــس  رئيســًا  بانتخابــي  المصرفــي 
األردن  فــي  البنــوك  جمعيــة  إدارة 
لدورتــه الممتــدة مــن 2021 - 2024، وإنــه 
ليســرني أتــرأس هــذا الصــرح الشــامخ 
الــذي طالمــا كان الصــوت المدافــع عن 
مصالــح البنوك والمظلــة والبيت الذي 
ويضمــن  جهودهــا  ويوحــد  يجمعهــا 
أعلــى مســتويات التنســيق فيمــا بينها.

فإننــي  الحالــي  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  واســم  وبإســمي 
القاضــي وجميــع أعضــاء مجلــس  الســيد هانــي  أشــكر 
االدارة للــدورة الســابقة 2018 - 2021، وأثمــن لهــم أداؤهــم 
المتميــز وجهودهــم الكبيــرة التــي بذلوهــا فــي خدمــة القطــاع 
ظــل  فــي  وخصوصــًا  الوطنــي  واالقتصــاد  المصرفــي 
كذلــك  كورونــا.  جائحــة  التــي فرضتهــا  الصعبــة  الظــروف 
أشــكر جميــع البنــوك األعضــاء علــى جهودهــم وتعاونهــم 
زيــاد  الدكتــور  معالــي  وأشــكر  الجمعيــة،  مــع  المســتمر 
العامليــن  المركــزي األردنــي وكافــة  البنــك  فريــز محافــظ 
فــي البنــك المركــزي علــى التنســيق التــام والمتواصــل مــع 

الجمعيــة ومــع البنــوك األعضــاء وهــو مــا شــكل إطــار عمــل 
ــرة العمــل وســاهم فــي  ــى وتي كفــؤ ســاعد فــي الحفــاظ عل
إطــالق مبــادراٍت خالقــة مكنــت مــن تجــاوز التحديــات التــي 

أثارتهــا جائحــة كورونــا.

مواصلــة  علــى  ســيعمل  للجمعيــة  الحالــي  المجلــس 
حققهــا  التــي  الكبيــرة  اإلنجــازات  علــى  والبنــاء  المســيرة 
المجلــس الســابق، وسنســعى بكل جهد لتحقيــق األهداف 
األساســية للجمعيــة والمتمثلــة برعايــة مصالــح البنــوك 
لمنفعتهــم  تحقيقــا  بينهــم  فيمــا  والتنســيق  األعضــاء 
المصرفيــة  الخدمــات  أداء  أســاليب  وتطويــر  المشــتركة، 
وتحديثهــا، وترســيخ مفاهيــم العمــل المصرفــي وأعرافــه 
وإتبــاع نظــم وإجــراءات موحــدة لهــذه الغايــة. وقــد بدأنــا 
بتشــكيل مالمــح الخطــة االســتراتيجية للجمعيــة للثالثــة 
اجتمــاع  فــي  مناقشــتها  ســيتم  والتــي  القادمــة  أعــوام 
المجلــس القــادم تمهيــدًا العتمادهــا والســير بوضــع خطط 
عمــل ســنوية لتنفيــذ األهــداف االســتراتيجية الموضوعــة 
والتــي يكــون لهــا أثــرًا إيجابيًا ملموســًا على البنــوك األعضاء. 

انتخــاب مجلــس اإلدارة الجديــد للجمعيــة جــاء فــي نفــس 
اليــوم الــذي تــم فيــه اإلعــالن عن إطالق صنــدوق رأس المال 
واالســتثمار األردنــي برعايــٍة كريمــة مــن دولة رئيــس الوزراء 
الدكتــور بشــر الخصاونــة وبحضــور معالــي الدكتــور زيــاد 

استجابة مصرفية 
نـوعـيـــــة لـتـعـزيــــز 
فــرص النـمـو
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هانــي  والســيد  األردنــي  المركــزي  البنــك  محافــظ  فريــز 
القاضــي رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة للــدورة الماضيــة، 
ورؤســاء مجالــس اإلدارة والرؤســاء التنفيذييــن والمــدراء 
العاميــن فــي البنــوك المســاهمة فــي الصنــدوق، ومشــاركة 

جمــٌع مــن الفعاليــات الماليــة واالقتصاديــة فــي المملكــة.

الصنــدوق االســتثماري الجديــد يأتــي بمبــادرة مــن البنــوك 
يؤسســه  اســتثماري  صنــدوق  أكبــر  ليكــون  األردنيــة 
تاريــخ  فــي  تؤســس  شــركة  وأضخــم  الخــاص،  القطــاع 
المملكــة مــن حيــث رأس المــال والــذي يبلــغ 275 مليــون 
دينــار أردنــي مملــوك بالكامــل مــن قبــل البنــوك األردنيــة 
التجاريــة واإلســالمية، ويســتهدف الصنــدوق االســتثمار 
فــي الشــركات األردنيــة الواعــدة التــي تمتلــك فــرص للنمــو 
الحيويــة  القطاعــات  ويســتهدف  والتوســع،  والتطــور 

األردن.  فــي  والواعــدة 

أهميــة الصنــدوق فــي هــذه األوقــات االســتثنائية التــي يمــر 
بهــا اقتصادنــا الوطنــي نتيجــة جائحــة كورونــا يمثــل جــواز 
ــة التــي  العبــور للتغلــب علــى التحديــات الماليــة واالقتصادي
تعانــي منهــا شــركاتنا وقطاعاتنــا الوطنيــة، وهــو يشــكل 
أيضــًا خطــوة مهمــة فــي التصــدي للتحديــات األساســية 
لالقتصــاد األردنــي مــن خــالل دوره المأمــول فــي تعزيــز بيئــة 
التنميــة  وزيــادة  المحليــة  االســتثمار  وتحســين  األعمــال 

االقتصاديــة وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل.

الشــركات المنبثقــة مــن الصنــدوق والتــي تشــمل شــركة 
صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي وشــركة صنــدوق 
عقــدت  األردنــي  اإلســالمي  واالســتثمار  المــال  رأس 
اجتماعــات الهيئــة العامــة لهــا وانتخبــت مجالــس إداراتهــا، 
لوضــع  إداراتهــا  لمجالــس  اجتماعــات  بعقــد  بــدأت  كمــا 
الخطــوات  واتخــاذ  للصنــدوق  االســتثمارية  السياســة 
التحضيريــة الالزمــة إلنشــاء شــركة إدارة االســتثمار والتــي 
ســتكون بمثابــة الــذراع االســتثماري للصنــدوق وســتتولى 
عمليــة إدارة االســتثمارات الخاصــة بالصنــدوق. ونتوقــع أن 
يبــدأ النشــاط االســتثماري الفعلــي للصنــدوق مــع نهايــة 

العــام الحالــي.

فــي هــذا العــدد مــن مجلــة البنــوك ســنلقي المزيــد مــن 
الضــوء علــى صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي، 
وســيتضمن العــدد علــى مجموعــة مــن المقابــالت التــي 
تــم إجرائهــا مــع عــدٍد مــن الشــخصيات التــي لعبــت دورًا 
أن  نأمــل  بدورنــا  ونحــن  الصنــدوق.  إطــالق  فــي  مهمــًا 
يشــكل إطــالق هــذا الصنــدوق خطــوة مهمــة فــي تحســين 
للشــركات  الماليــة  المتانــة  وزيــادة  االســتثمارية  البيئــة 
وتحفيــز النمــو االقتصــادي، وأن يكــون محفــزًا لقيــام المزيد 

االســتثمارات المشــابهة فــي المملكــة.
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البيانــات الماليــة للبنــوك األردنيــة المدرجة 
فــي بـورصـــة عـّمـــان وعـددهـــا 16 بنـكـــًا عــن 
الربــع األول 2021 أظهــرت تحســنًا واضحًا 
في مـعـظـــم المـؤشـــرات الـمـصـرفـيـــة 
مقارنًة مع الربع األول من العام الماضي، 
وهــو األمــر الــذي يحمــل معــه مجموعــة 
مـــن الـدالئــل واإلشـــــارات الــمـــبـــشــرة

صافــي أربــاح البنــوك األردنيــة بعــد الضريبــة ارتفــع مــن 114.8 
مليــون دينــار فــي الربــع األول مــن العــام الماضــي إلــى 182.3 
مليــون دينــار فــي الربــع األول مــن عــام 2021، وهــو مــا يعنــي 
أمــا   .% مــا نســبته 59  أو  دينــار  زيــادة بحوالــي 67.5 مليــون 
الضريبــة المســتحقة علــى أربــاح البنــوك فقــد ارتفعــت مــن 
56.3 مليــون دينــار فــي الربــع األول مــن عــام 2020 إلــى 65 
مليــون دينــار فــي الربــع األول 2021، وهــو مــا يشــكل زيــادة 
نسبتها 15.4 %، مما يعني أن الخزينة هي أول المستفيدين 

مــن التحســن فــي أربــاح البنــوك.

ــوك فيالحــظ  ــاح البن ــل أســباب التحســن فــي أرب ــد تحلي وعن
أن إجمالــي الدخــل للبنــوك حافــظ علــى مســتويات قريبــة جــدًا 
مــن مســتوياته الســابقة، حيــث بلــغ إجمالــي الدخــل للبنــوك 
فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام الحالــي 657.1 مليــون دينــار 

ــار فــي الربــع األول مــن العــام  ــًة مــع 655.5 مليــون دين مقارن
الســابق. وهــذا يعنــي أن التحســن فــي أربــاح البنــوك جــاء 
مدفوعــًا بانخفــاض إجمالــي المصاريــف لــدى البنــوك والتــي 
بلغــت 430.5 مليــون دينــار في نهاية الربع األول 2021 مقارنًة 
مــع 487.3 مليــون دينــار فــي نفــس الربــع مــن العــام الماضــي. 
وهــذا االنخفــاض فــي إجمالي المصاريف بقيمــة 56.8 مليون 
التحســن فــي  % يفســر معظــم   11.7 - أو مــا نســبته  دينــار 
ــد  ــف كنتيجــة للعدي ــوك. وقــد انخفضــت المصاري ــاح البن أرب
االئتمانيــة  الخســائر  مخصصــات  واهمهــا  العوامــل  مــن 
والتــي انخفضــت بحوالــي 21.2 % لتتراجــع قيمتهــا مــن 158.2 
مليــون دينــار فــي الربــع األول مــن العــام الماضــي إلــى 124.7 
مليــون دينــار فــي نهايــة الربــع األول 2021. وهــذا االنخفــاض 
اســتقرار  فــي  مباشــر  بشــكٍل  يرتبــط  المخصصــات  فــي 
المخاطــر  وانخفــاض  للمقترضيــن  االئتمانيــة  المؤشــرات 
االئتمانية لهم كنتيجة مباشــرة الســتئناف معظم األنشــطة 
االقتصاديــة فــي المملكــة ألعمالهــا بعــد تخفيــض القيــود 
ــر مــن العــام الماضــي.  ــع األخي ــى تلــك القطاعــات فــي الرب عل
كذلــك شــهدت العديــد مــن بنــود المصاريــف لــدى البنــوك 
األردنيــة انخفاضــًا واضحــًا وهــو مــا يعكــس انخفــاض نســبة 
المصاريــف إلــى الدخــل ))Cost – Income – Ratio (CIR(  وهــو 
مــا يعكــس تحســن واضــح فــي الكفــاءة التشــغيلية للبنــوك.     

الدكتور ماهر المحروق
المدير العام

نتائج مبشرة

للــبــنـــــوك 
ومبادرات
واعـــــــــــــدة
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تحســن أربــاح البنــوك هــو أيضــًا مؤشــر مهــم علــى تحســن أداء 
الدراســات  مــن  الكثيــر  حيــث تشــير  الوطنــي ككل،  االقتصــاد 
النشــاط  بمعــدل  كبيــر  بشــكٍل  ترتبــط  البنــوك  أربــاح  أن  إلــى 
االقتصــادي وبنســب النمــو االقتصــادي، وبالتالــي فــإن نمــو أرباح 
البنــوك األردنيــة قــد يحمل معه مؤشــرات أولية عن تحســن في 
النشــاط االقتصــادي العــام فــي المملكــة وهــو مــا يمكــن التأكــد 

منــه بعــد ظهــور بيانــات النمــو االقتصــادي للربــع األول 2021.

أهميــة النتائــج الماليــة للبنــوك تنبثــق مــن مجموعــة مــن 
الحقائــق األساســية المرتبطــة بالقطــاع المصرفــي األردنــي، 
فالبنــوك األردنيــة تســتحوذ علــى حوالــي 47 % مــن القيمــة 
الســوقية للشــركات المدرجــة فــي البورصــة، وهــو مــا يجعــل 
ــاح الموزعــة  ــازع. واألرب ــال من ــر ب قطــاع البنــوك القطــاع األكب
مــن البنــوك هــي األكبــر فــي الســوق وتشــكل حوالــي 60 % 
مــن إجمالــي توزيعــات الشــركات المدرجــة، كمــا أن قطــاع 
البنــوك مــن القطاعــات الجاذبــة للمســتثمرين األجانــب حيث 
بلغــت نســبة المســتثمرين غيــر األردنييــن فــي قطــاع البنوك 
ــغ  ــًة مــع متوســط بل ــة شــهر نيســان مقارن 57.5 % فــي نهاي
50.4 % للســوق ككل. وبالتالــي فــإن النتائــج الماليــة الجيــدة 
للبنــوك ســتحمل معهــا آثــارًا إيجابيــة كبيــرة علــى بورصــة 
عمــان وســتصب فــي تحســين أداء ونشــاط البورصــة وزيــادة 
أحجــام التــداول وزيــادة ســيولة الســوق وجعلــه أكثــر جذبــًا 
بالطبــع ســيحقق مصلحــة وطنيــة  وهــذا  للمســتثمرين. 
مهمــة باعتبــار أن الســوق المالــي يعتبــر جــزء مهــم النظــام 

ــر التمويــل للشــركات. ــرًا فــي توفي ــي ويلعــب دورًا كبي المال

ظهــور النتائــج الماليــة للبنــوك جــاء فــي أعقــاب اإلعــالن عــن 
إطــالق البنــوك لصنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي 

فــي  االســتثمار  بهــدف  دينــار  مليــون   275 يبلــغ  برأســمال 
الشــركات األردنيــة الواعــدة وذات فــرص النمــو المرتفعــة 
وخصوصــًا فــي القطاعــات الحيويــة. وهــذه المبــادرة الطيبــة 
مــن البنــوك األردنيــة تأتــي لتضــاف إلــى مبادراتهــا الكبيــرة 
والمتميــزة التــي بذلتهــا منــذ بــدء جائحــة كورونــا بمــا فــي 
ذلــك تخفيــض أســعار الفوائــد علــى التســهيالت، وتأجيــل 
أقســاط قــروض االفــراد، وإعــادة هيكلــة وجدولــة تســهيالت 
الشــركات التــي تأثــرت بتداعيــات الجائحــة، وتوفيــر الســيولة 
لمختلــف القطاعــات بمــا فيهــا القطــاع الخارجــي وهــو مــا 
والمســتوردات  الصــادرات  تدفــق  اســتمرارية  فــي  ســاهم 
واســتمرارية عمــل االقتصــاد ككل. كمــا قامــت البنوك بضخ 
تمويــل إضافــي فــي االقتصــاد، وتمويــل الخزينــة األردنيــة، 
وتنفيــذ برنامــج البنــك المركــزي لدعــم الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة وبرنامــج البنــك المركــزي لدعــم القطاعــات 
ــادرات البنــوك ومســارعتها  ــة. ويضــاف لذلــك مب االقتصادي
لدعــم الجهــود الوطنيــة لمواجهــة أزمــة كورونــا مــن خــالل 
الصحــة  وزارة  وحســاب  وطــن  همــة  لصنــدوق  تبرعاتهــا 
ــة الصالحــة  ــى دور المواطن ــًدا عل ــك تأكي ــر وذل وحســاب الخي

والمســؤولية المجتمعيــة للبنــوك.

هــذه األدوار الكبيــرة والمتعــددة التــي لعبتهــا وتلعبهــا البنــوك  
جــاءت نتيجــة لمــا تتمتــع بــه البنــوك العاملــة فــي األردن مــن 
للبنــك  الحصيفــة  الرقابــة  وبفضــل  وحكيمــة،  كفــؤة  إدارات 
المركــزي وسياســاته الحكيمــة، وهــو مــا يؤكــد الــدور الرئيســي 
للقطــاع المصرفــي كصمــام أمــاٍن لالقتصــاد الوطنــي، وبــأن 
الماليــة  بالمتانــة  تتمتــع  قويــٌة  وطنيــٌة  مؤسســاٌت  البنــوك 
وقــادرًة علــى الصمــود أمــام مختلــف التحديات، ومســتعدًة دوًما 

لتســخير كل إمكانياتهــا لخدمــة األردن.
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وقــد أشــاد رئيــس الــوزراء فــي حديثــه خــالل حفــل اإلطــالق 
الكبيــرة  للبنــوك العاملــة وجهودهــا  بالمبــادرات المهمــة 
البنــوك علــى  التنميــة األردنيــة، وشــكر  فــي دعــم مســيرة 
مبادرتهــم بإطــالق هــذا الصنــدوق فــي ظــل الحاجــة الماســة 
علــى الصعيــد الوطنــي لمثــل هــذه الصناديــق االســتثمارية 
وخصوصــًا فــي ظــل جائحــة كورونــا ومــا تركتــه مــن تحديــات 

وتبعــات علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة. 

وأشــار الخصاونــة لتوجيهــات صاحــب الجاللــة الهاشــمية 
فــي كتــاب التكليــف الســامي للحكومــة لتكريــس الجهــود 
فــي المرحلــة المقبلــة لتحقيــق التعافــي االقتصــادي، مؤكــدًا 
االقتصاديــة  الهيكليــة  باإلصالحــات  الحكومــة  اســتمرار 
المملكــة  تنافســية  ورفــع  االعمــال  بيئــة  لدعــم  والماليــة 
ــل الشــراكة مــع القطــاع الخــاص  ــا، وتفعي ــا وعالمي اقليمي
لتعزيــز التنميــة االقتصاديــة، وحــرص الحكومــة علــى فتــح 
األبــواب واســعة أمــام القطــاع الخــاص لتعزيــز دوره علــى 
"أن  الرئيــس  دولــة  وقــال  والخارجــي.  الوطنــي  المســتوى 
إطــالق الصنــدوق يأتــي منســجمًا مــع توجهــات الحكومــة 
فــي تعزيــز التنميــة الشــاملة وفــي تشــجيع واســتقطاب 

االســتثمار وفــي التصــدي لمشــكلتي الفقــر والبطالــة". 

الّدولــة  دخــول  باســتهالل  فخــره  عــن  الخصاونــة  وأعــرب 
األردنّيــة لمئويتهــا الثانيــة بإطــالق هــذه المبــادرة الطيبــة، 
فــي  والنوعيــة  الخالقــة  المبــادرات  مــن  للمزيــد  متطلعــًا 
مختلــف المجــاالت، "ليكــون األردن بعــون هللا أكثــر منعــة 
وقــوة وصالبــة وثقــة بالنفــس، وأكثــر اعتمــادًا علــى النفــس 
وقــدرة علــى المنافســة إقليميــًا وعالميــًا". وأكــد الخصاونــة 
علــى نهــج الحكومــة الثابــت ببذل كل الجهد واتخــاذ القرارات 
الالزمــة لتذليــل العقبــات أمــام االســتثمار الوطنــي واألجنبــي 
لمواصلة جذب االســتثمارات وتحســين البيئة االســتثمارية 

فــي المملكــة.

مــن ناحيتــه عبــر الدكتــور زيــاد فريــز محافــظ البنــك المركــزي 
ســارعت  التــي  بالبنــوك  واعتــزازه  وتقديــره  شــكره  عــن 
للمســاهمة فــي تأســيس صنــدوق رأس المال واالســتثمار 
األردنــي فــي هــذا التوقيــت المهــم فــي ظــل جائحــة كورنــا 
وتداعياتهــا علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة فــي األردن 
والعالــم ككل. كمــا أشــاد فريــز بالعالقــة التشــاركية التــي 
تربــط البنــك المركــزي األردنــي والبنــوك المرخصــة والتــي 
ســاعدت فــي التنســيق المتواصــل والمســتمر مــع البنــوك 

الــبـــنــوك في األردن تــطـــلــق أضـــخــم صـــنـــدوق 
استثماري يؤسسه القطاع الخاص في المملكة

برأســـمال 275 مليــون دينــار

أعلنــت البنــوك فــي األردن عــن إطــالق صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي، 
وذلــك فــي حفــل اإلطــالق الــذي التئــم يــوم الثالثــاء الموافــق 30 آذار تحــت رعايــة دولــة 
رئيــس الــوزراء الدكتــور بشــر الخصاونــة، وبحضــور محافــظ البنــك المركــزي الدكتــور 
زيــاد فريــز، ورئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك للــدورة الســابقة هانــي القاضــي، 
ورؤساء المجالس والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين في البنوك المساهمة، 
إضافــة لحضــور بعــض الفعاليــات الماليــة واالقتصاديــة واالســتثمارية فــي المملكة
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خــالل جائحــة كورونــا وهــو مــا ســاعد فــي اســتدامة عمــل قطاعــات األعمــال وســاهم فــي اســتمرارية عمــل االقتصــاد حتــى فــي 
فتــرات اإلغــالق الكلــي. واســتعرض المحافــظ أهــم االجــراءات االحترازية التــي اتخذهــا البنــك المركــزي األردنــي الحتــواء اآلثــار 
الســلبية للجائحة علــى االقتصــاد الوطني، مشــيرًا إلــى أن البنــوك كانــت شــريكًا أساســيًا للبنــك المركــزي فــي تحقيــق األهــداف 
والنتائــج المرجــوة، وكانــت علــى قــدر كبيــر مــن المســؤولية واالســتجابة العاليــة، وهــو مــا ســاعد فــي عبــور الجــزء األصعــب 
مــن االزمــة بأقــل ضــرر ممكــن علــى مختلــف القطاعــات ولالقتصــاد الوطنــي ككل. وأكــد فريــز أن البنــك المركــزي تمكــن مــن 
متابعــة تحقيــق األهــداف األساســية المناطــة بــه، بمــا فيهــا الحفــاظ علــى االســتقرار النقــدي فــي المملكــة وضمــان قابليــة 
تحويــل الدينــار. مؤكــدًا أن االحتياطيــات األجنبيــة تجــاوزت 15.9 مليــار دوالر فــي نهايــة عام 2020، وهي تكفي لســداد مســتوردات 
المملكــة مــن الســلع والخدمــات ألكثــر مــن 9 أشــهر، ومشــيرًا أن مســتويات التضخــم بقيــت فــي حــدود 0.3 %. كمــا أكــد فريــز 

علــى محافظــة البنــوك علــى ســالمتها ومتانتهــا وبقــاء جميــع مؤشــراتها ضمــن المســتويات اآلمنــة والمريحــة. 

وحول تأســيس الصندوق االســتثماري، أشــار فريز بأنه يعتبر خطوة مهمة وكبيرة في تعزيز 
وتحســين المنــاخ االســتثماري فــي المملكــة، ومؤكــدًا أن هــذا دفــع البنــك المركزي للمســارعة 
بدعم وتشجيع مبادرة البنوك لتأسيس هذا الصندوق إدراكًا آلثاره المهمة لالقتصاد الوطني. 

مــن جهتــه أشــار رئيــس المجلــس الســابق لجمعيــة البنــوك هانــي القاضــي أن هــذا الصنــدوق يأتــي كأكبــر صنــدوق اســتثماري 
يؤسســه القطــاع الخــاص، وأضخــم شــركة تؤســس فــي تاريــخ المملكــة مــن حيــث رأس المــال والــذي يبلــغ 275 مليــون دينــار 
أردنــي مملــوك بالكامــل مــن قبــل البنــوك االردنيــة. مبينــًا أن هــدف الصنــدوق هــو االســتثمار فــي الشــركات األردنيــة الواعــدة 
والتــي تمتلــك فــرص للنمــو والتطــور والتوســع، وذلــك مــن خــالل ضــخ أمــوال واســتثمارات جديــدة فــي هــذه الشــركات، وبمــا 
يســاهم فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي فــي المملكــة، وزيــادة فــرص العمــل التــي يمكــن توفيرهــا مــن خــالل العمــل مــع شــركات 
وقطاعــات اقتصاديــة واعــدة ذات مزايــا تنافســية تمكــن الشــركات فــي مثــل هــذه القطاعــات مــن المســاهمة االقتصاديــة 
الفاعلــة، ومــن تحقيــق معــدالت عائــد مرتفعــة. كمــا أشــاد القاضــي بالــدور المتميــز للبنــك المركــزي األردنــي فــي دعــم وتشــجيع 

المبــادرة وتقديــم كافــة التســهيالت والدعــم إلطالقهــا والمســاعدة علــى نجاحهــا.

وأعــرب القاضــي عــن تقديــره العميــق للبنــوك االردنيــة علــى اســتجابتها العاليــة ومســاهمتها في هــذه المبــادرة الوطنية، إلى 
جانــب شــكره واعتــزازه بجميــع المبــادرات واإلجــراءات الســابقة التــي اتخذتهــا البنــوك خــالل أزمــة كورونــا وأدوارهــا ومواقفهــا 
المشــرفة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر تأجيــل أقســاط القــروض، وتخفيــض أســعار الفوائد، وتوفير الســيولة، 
ومنــح التمويــل الــالزم لمختلــف القطاعــات االقتصاديــة، إضافــة لتنفيــذ برامــج البنــك المركــزي الهادفــة لدعــم وتمويــل 
القطاعــات االقتصاديــة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وهــو مــا يؤكــد علــى أن البنــوك هــي صمــام أمــاٍن لالقتصــاد 
الوطنــي وداعــم أساســي لمســيرة التنميــة فــي المملكــة. كمــا أشــار القاضــي للمبــادرة التــي أطلقتهــا البنوك األعضــاء مؤخرًا 

بادرت البنوك األردنية بتأســيس أكبر شــركة اســتثمارية 
مملوكــة بالكامــل للقطــاع المصرفــي األردنــي برأســمال 

275 ميلــون دينــار

الشــركات  إدارات  دعــم  علــى  أيضــًا  الشــركة  ســتعمل 
أمامهــا  األســواق  وفتــح  والمؤهلــة،  الكفــؤة  بالخبــرات 
وتطوير وتعزيز الحاكمية المؤسسية فيها وفقًا ألفضل 

العالميــة الممارســات 

هــدف الشــركة االســتثمار فــي الشــركات األردنيــة الواعــدة 
وذات فــرص للنمــو والتطــور والتوســع، من خــالل ضخ أموال 
النمــو االقتصــادي  جديــدة فيهــا ممــا يســاهم فــي تعزيــز 

وزيــادة فــرص العمــل لألردنييــن 

1

3

2
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ــارك  ــي لتأجيــل أقســاط قــروض األفــراد لشــهر رمضــان المب بالتوافــق فيمــا بينهــا وبالتنســيق مــع البنــك المركــزي األردن
)شــهر نيســان 2021( للتخفيــف علــى المواطنيــن فــي الشــهر الفضيــل. 

كما كرر شكره وتقديره للبنك المركزي األردني على مواقفه الداعمة لجميع المبادرات التي تصب 
في تحقيق المصالح االقتصادية الوطنية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية أن تحظى مثل هذه 
المبادرات برعايًة ودعٍم حكومي نظرًا النعكاساتها الكبيرة والمهمة على االقتصاد الوطني ككل.

وتأتــي هــذه المبــادرة بشــراكة بيــن البنــوك فــي األردن كمبــادرة وطنيــة منهــا، واســتمرارًا للــدور الكبيــر الــذي لعبتــه البنــوك 
وستســتمر فيــه لمواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا علــى االقتصــاد الوطنــي، وســعيًا مــن البنــوك الــى تعزيــز دورهــا فــي هــذا 
الصعيــد الحيــوي واالســتراتيجي، خصوصــًا وأنهــا ســتتوجه نحــو قطاعــات وشــركات ذات فــرص ومزايــا تنافســية واعــدة 

تشــكل فــي مجملهــا أهــم محــركات النمــو والتنميــة. 

ــاز، وفــي ظــل امتــالك  ــزًا لالســتثمار المحلــي باعتبارهــا شــركة وطنيــة بامتي وقــد جــاءت فكــرة إنشــاء الشــركة االســتثمارية تحفي
ــي ككل،  ــًا لالقتصــاد األردن ــرة بحاجــة الســتغاللها بالشــكل الصحيــح لتحقــق مــردودًا إيجابي األردن فــرص اســتثمارية واعــدة وكبي
ــا، واســتجابًة لمــا سيشــهده مســتقبل االقتصــاد األردنــي  وكذلــك لضمــان اســتفادة الشــركات فــي فتــرة مــا بعــد جائحــة كورون
والعالمــي مــن تغيــرات هيكليــة ومــا أفرزتــه الجائحــة مــن الكشــف عــن العديــد مــن الفــرص المتاحــة فــي عــدة قطاعــات حيويــة مثــل 
الصناعــات الغذائيــة والدوائيــة والكيماويــة وتكنولوجيــا المعلومــات وغيرهــا. حيــث ســتقوم الشــركة االســتثمارية بتوفيــر مســار 
تمويــل إضافــي لالســتفادة مــن الفــرص االســتثمارية فــي الشــركات الوطنيــة الواعــدة، وبمــا يتيــح لهــا المجــال للتوســع وزيــادة 
ــادة حجــم العمالــة فيهــا، وهــذا  ــادة قوتهــا وتحســين مؤشــرات أدائهــا ورفــع تنافســيتها وزي ــر، ويســاهم فــي زي اإلنتــاج والتصدي
بالتالــي يحســن مــن مســتويات اإلنتــاج والنمــو االقتصــادي ويخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل. ولــن يقتصــر الهدف على دعــم وتوفير 
التمويــل فقــط، وإنمــا ســيتجاوز ذلــك بكثيــر ليشــمل دعــم إدارات الشــركات بالخبــرات الكفــؤة والمؤهلــة، وفتــح األســواق أمــام تلك 

الشــركات، إضافــة إلــى تطويــر وتعزيــز الحاكميــة المؤسســية فيهــا وفقــًا ألفضــل الممارســات العالميــة.  

األهداف واآلثار المؤسسية والوطنية لصندوق رأس المال واالستثمار االردني

ضخ أموال 
واستثمارات جديدة 

في الشركات 
األردنية الواعدة

دعم إدارات 
الشركات 

بالخبرات الكفؤة 
والمؤهلة

تمكين الشركات 
من التوسع 
وزيادة اإلنتاج 

والتصدير

زيادة قوة الشركات 
وتنافسيتها 

وتحسين مؤشرات 
أدائها

تعزيز الحاكمية 
المؤسسية في 
الشركات حسب 

الممارسات العالمية

فتح األسواق 
أمام الشركات 

األردنية 
الواعدة

تعزيز النمو 
االقتصادي في 

المملكة

تعزيز مناخ 
االستثمار في 

األردن

زيادة فرص 
العمل 
لألردنيين

األهداف واآلثار المؤسسية

األهداف واآلثار الوطنية
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المنطلقات األساسية إلنشاء الشركة
 انطالقًا من الدور التنموي واالقتصادي للقطاع المصرفي.

 استمرارًا للدور الذي لعبته البنوك وستستمر فيه لمواجهة تداعيات  جائحة كورونا على االقتصاد الوطني.

 سعيًا من البنوك لتعزيز دورها في هذا الصعيد الحيوي واالستراتيجي.

 االستثمار في الشركات يشكل فرصة لالنتقال من مرحلة التمويل التقليدي إلى الشراكة المرحلية.

 وجــود العديــد مــن الشــركات األردنيــة الواعــدة فــي مختلــف القطاعــات، ولكنهــا بحاجــة للمتانــة الماليــة او اإلدارية 
الكافيــة لتمكينهــا مــن االســتفادة مــن مختلــف الفــرص والتطــورات والتكيــف مع التغيــرات العالمية.

 وجود الشــركة االســتثمارية ســيضمن اســتفادة الشــركات في فترة ما بعد جائحة كورونا نتيجًة لما سيشــهده 
مســتقبل االقتصاد األردني والعالمي من تغيرات هيكلية ســتؤدي إلى: 

 ازدهار بعض القطاعات والشركات 

 تغيرات في سالسل التزويد 

 تزايد التركيز على األمن الغذائي والصحي والقطاعات األكثر قيمة مضافة ومساهمة 

 وجــود فــرص اســتثمارية واعــدة وكبيــرة يمتلكهــا األردن بحاجة لحســن االســتثمار فيهــا واداراتها بطريقة تحقق 
المصالح الوطنية.

 كل هذا يستدعي وجود صناديق استثمارية وطنية توفر االسناد لمثل هذه الشركات.

وينبثــق الصنــدوق االســتثماري تنبثــق عــن شــركتين؛ األولــى تســتثمر فيهــا البنــوك التجاريــة وتســمى شــركة صنــدوق 
راس المــال واالســتثمار االردنــي، والثانيــة تســتثمر فيهــا مجموعــة البنــوك اإلســالمية وتســمى شــركة صنــدوق راس 
المال واالســتثمار اإلســالمي االردني. علمًا بأن هاتين الشــركتين ستؤسســان شــركة إدارية إلدارة االســتثمار وتســمى 
شــركة إدارة صنــدوق راس المــال واالســتثمار األردنــي وســوف تــدار بأعلــى درجــات المهنيــة واالســتقاللية ووفقــًا ألعلى 
المعاييــر العالميــة إلدارة االســتثمار، وســتخضع إلطــار حاكميــة مؤسســية قــوي وفعــال، وأن القــرار االســتثماري 
ســيكون مبنيــًا علــى أســس علميــة رشــيدة وعلــى دراســات جــدوى اقتصاديــة للقطاعــات والشــركات الواعــدة، وعلــى 

تقييــم موضوعــي لفــرص النمــو والتوســع المتوقعــة.

وتضــم شــركة البنــوك التجاريــة كافــة البنــوك التجاريــة األردنيــة وعلــى النحــو التالــي: البنــك العربــي، بنــك اإلســكان للتجارة 
والتمويــل، البنــك األردنــي الكويتــي، بنــك االتحــاد، البنــك األهلــي األردنــي، بنــك األردن، بنــك القاهــرة عمــان، بنــك االســتثمار 
العربــي األردنــي، بنــك المــال األردنــي، البنــك التجــاري األردنــي، بنــك سوســتيه جنــرال\ األردن، بنــك المؤسســة العربيــة 
المصرفية\األردن، البنك االســتثماري باإلضافة إلى البنك العقاري المصري. في حين تضم شــركة البنوك اإلســالمية 

كافــة البنــوك اإلســالمية واالردنيــة وهــي: البنــك اإلســالمي األردنــي، البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي وبنــك صفــوة.

شركة البنوك التجارية 
)226.3 مليون دينار( 

شركة إدارة االستثمار
)رأس المال 50,000 دينار(

شركة البنوك اإلسالمية
)48.7 مليون دينار(

275
مليون دينار 

هيكل المساهمين في صندوق رأس المال واالستثمار االردني
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وتتضمــن القطاعــات المســتهدفة للصنــدوق االســتثماري قطاعــات متعــددة، وتشــمل مجــاالت حيويــة وواعــدة 
وتســتحوذ علــى اهتمــام كبيــر مــن صاحــب الجاللــة الهاشــمية، بمــا فــي ذلــك قطاعــات األمــن الغذائــي واألمــن الصحــي 
والصناعــات الكيماويــة وقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والريــادة الرقميــة. كمــا الصنــدوق ســيحرص علــى تنويــع 
محفظتــه االســتثمارية لتغطــي أكبــر عــدد ممكــن مــن القطاعــات ذات الميــزة التنافســية الفعليــة مــن خــالل وضــع 
ســقوف لحجــم االســتثمار فــي كل قطــاع. أمــا علــى صعيــد النطــاق الجغرافــي فــإن التوجــه االســتثماري للصنــدوق 
ســيكون شــاماًل لكافــة محافظــات المملكــة، وســيكون التركيــز علــى المشــروع نفســه وقدراتــه وجــدواه ومــا يشــكله 

مــن فرصــة، االمــر الــذي ســيكون لــه أثــر كبيــر فــي دعــم التنميــة المحليــة وتحســين التنميــة المســتدامة فــي المملكــة.

ويشــار هنــا بــأن البنــوك قــد أطلقــت قبــل ثــالث ســنوات مبــادرة شــبيهة موجهــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
SMEs ومشــاريع البنيــة التحتيــة وبرأســمال مقــداره 125 مليــون دينــار، وقامــت مــن خاللهــا باالســتثمار فــي العديــد مــن 

الشــركات الصغيــرة والمتوســطة.

البنوك المساهمة في صندوق رأس المال واالستثمار االردني

شركة البنوك
التجارية

شركة البنوك
اإلسالمية

القطاعات المستهدفة للشركة 
االستثمارية تتضمن قطاعات 
متعددة باستثناء قطاع البنوك 
وقطاعي العقارات واإلنشاءات 

والقطاعات المرتبطة بهما 
بشكل كبير.

ستحرص الشركة على تنويع 
محفظتها االستثمارية لتغطي 
أكبر عدد ممكن من القطاعات 
من خالل وضع سقوف لحجم 

االستثمار في كل قطاع. 

التركيز كأولوية على القطاعات 
الزراعية والصناعات الغذائية 

والصناعات الدوائية وتكنولوجيا 
المعلومات.

التوجه االستثماري للشركة 
سيشمل كافة محافظات 
المملكة، مما سيكون له أثر 
كبير في دعم التنمية المحلية 

وتحسين التنمية المستدامة في 
المملكة.

13
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القطاعات 
المستهدفة
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حــــــوارات ولـقـــاءات علــى هـامـــش

إطالق صندوق رأس المال
واالســتــثــمـــار األردنـــي

باالستثمار  الصندوق  قيام 
فـي الــشـــركــــات األردنـــيــــة 
الواعدة سيزيد من قواعدها 
الــرأسـمـــالــــيــــة ويــحــســـن 
مــن مــــؤشـــرات مــتـــانـتــهــا 
المـاليـة، ويـعـطـيـهـا وصـواًل 
أفضل للتمويـل الـمـصـرفي

االســـتثمار فـــي الشـــركات 
يشـــكل فرصـــة لالنتقـــال 
الــــــى مــــــن مــــــرحـــــــــــلـــــــة 
ــدي  ــراض الـتــقــلــــيـــــ اإلقــــــ
الـــى الـشـراكــــة المرحـلـيــــة

تســتند ممارســة الشــركة 
ــة  ــا إلــى مـجـمـوعـــ ألعمالـهـ
الضوابط الشــرعية للتمويل 
اإلسـالمــــــي واالســتـــــثــمـــار 

الــبـــنــــــــوك عــــــلـــــى  أشــــــكـــــر 
جـهـودهـــم وتـعـاونــهـــم الـتـــام 
واســتجابتهم الكبيــرة لـهـــذه 
والـتـــــي  الـوطـنـيـــة  الـمـبـــادرة 
أثمرت بإنشــاء هــذا الصندوق 
الـــضــــخـــــــم االســــتــثــمـــــاري 

تــم االنتـهـــاء مــن كـــافـــة الـخـطــــوات 
الالزمــة لتأسيـــس شركـــة صـنـــدوق 
رأس الــــمــــال واالســتــثـمــــار األردنـي

صــنــــدوق رأس الــمـال واالســـتـــثــــمـــار 
األردنـي يـــســاهـــم بـتـحـقــيــق الــمــنــعــة 
والــــــقـــــــــوة والـــصــــالبــــة لالقــــتـــصــــاد

الخصاونة:

المحروق:السالم:

رئـــيس مـجـلـــس إدارة شــركـــــة 
صندوق رأس المال واالستثمار 

اإلســالمي األردنــي:

إطـــالق الـصـنـــدوق جـــــــاء 
فـي تـــوقــــيــــت مـــــالئــــــــــم 
يــلــبــي حــــاجــة الـشـركــــات 
األردنـــــيـــــــة لـلـــتــمـــــويـــــــل 
الـمـبـتـكـــر واالستـثـــماري

القاضي:فريز:

رئيس مجلس إدارة شركة صندوق 
رأس المال واالستثمار األردني:
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فـــــي هــــــذا الـــــعـــــــدد مــــــن مــــــجـــــــــلــــــــــة 
البنوك، التقينا مع عــدد مــن الشــخصيات 
التــي كان لهــا دور مهــم وجهــود واضحــة 
ــال  ــدوق رأس الــــمـــ ــالق صـــــنـ فــي إطـــــ
رئيــس  األردنــي، ومنها دولــة  واالســتثمار 
الوزراء الدكتور بشــر الخصاونــة، ومعالــي 
ــافظ الــبـــنــــك  ــاد فـريــز مــحـ ــور زيـ الدكـتـ
ــيس  المركــزي، والســيد هانــي القاضي رئـ
جـمـعـيــــة الـــبــــنـــــوك فـــي ذلـــك الـــوقــــــت 
ورئيــس مجلــس إدارة بنــك االســتثمار 
العربــي األردنــي، ومعالي السيد باســم 
خــلـيـــل الـسـالـم رئـيـــس مـجـلـــس إدارة 
جمعيــة البنــوك الحالــي ورئيــس مجلــس 
إدارة كـــابـيـتـــال بـنـــك، والــدكــتـــور مــاهـــر 
البنــوك،  جمعيــة  عــام  المحروق مديــر 
باإلضافــة لممثــل البنــك العربــي والــذي 
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  يشــغل 
صـــنــــدوق رأس الــــمــــال واالسـتــثـــمـــار 
األردنــي، والدكتــور حســين ســعيد رئيــس 
مـــجــلـــس إدارة شـــركـــة صـنـــدوق رأس 
الـمـــال واالستـثـــمار اإلسـالمــــي األردنــي.

دولة رئيس الوزراء
الدكتور بشر الـخـصاونة

رعــايـــتـــكــــم الـكـريــــمـــــة وحضوركــم الشــخصي لحفــل إطــالق 
صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنـــي جـــاءت لتـؤكـــد علــى 
أهمية الصندوق وعـلـى اآلثـار اإليـجـابـيـة الـمـتـــوقـــــعــة مـــــنـــــــه 
فــي تـحـفـيـــز الــبــــيــئــــــة االســتثمارية وتحســين مــــعـــــــدالت 

الــــنـــــمـــــــــو االقتصــادي وفــي خـلـــق فــرص الـعـمـــل.

باعتقادكــم هــل اطــالق الصنــدوق جــاء بالتوقيــت 
المناســب؟ وهــل سيســاهم بالتخفيــف مــن حــدة 

تأثيــر جائحــة كورونــا علــى االقتصــاد الوطنــي؟

نثمــن هــذه المبــادرة المهمــة للبنــوك العاملة فــي المملكة، 
األردنيــة،  التنميــة  مســيرة  دعــم  فــي  الكبيــرة  وجهودهــا 
خصوصــا أننــا بحاجــة ماســة علــى الصعيــد الوطنــي، لمثــل 
جائحــة  ظــل  فــي  وتحديــدا  االســتثمارية،  الصناديــق  هــذه 
مختلــف  علــى  وتبعــات  تحديــات  مــن  تركتــه  ومــا  كورونــا 
القطاعــات االقتصاديــة. كذلــك أبــارك للقطــاع المصرفــي 
األردنــي إطــالق صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي 
يســتهدف  اذ  الوطنــي،  االقتصــاد  فــي  المهــم  ودوره 
االســتثمار فــي شــركاتنا الوطنيــة الواعــدة ومســاعدتها على 
النمــو والتوســع والتطــور، وبالشــكل الــذي يعــزز التنميــة 
االقتصاديــة فــي المملكــة ويســهم فــي خلــق المزيــد مــن 

العمــل. فــرص 

شــمولية،  أكثــر  بصــورة  الصنــدوق  هــذا  عــن  وألتحــدث 
أود أن أشــير إلــى أن توجيهــات مــوالي جاللــة الملــك عبــد 
ــا  ــاب التكليــف الســامي للحكومــة أمرتن ــي فــي كت هللا الثان
بــتـــكـــريــــس الـــجــــهــــود فــي 
المرحلـــة المقبـلـــة لـتـحـقـيـق 
الـــتـــعـــافـــــي االقـــتــصـــــادي، 
واســــتــــمــــرار الــــحــــكـــومـــــة 
باإلصــــالحـــــات الـهـيـكـلـيـــــــة 
ــة  ــة والـــمــالـــيـــــ االقـتـصـــاديـــ
ورفــع  األعمــال  بيئــة  لدعــم 
تنافســية المملكــة إقليميــا 
وعالميــا، وتفعيــل الشــراكة 
مــع القطــاع الخــاص لتعزيــز 
التنميــة االقتصاديــة، ووجــه 
للحــرص  الحكومــة  جاللتــه 
علــى فتــح األبــواب واســعًة 
أمــام القطــاع الخاص لتعزيز 
دوره عـلـــى الـمـســتـــويــــيـــــــن 
الوطنــي والخارجــي. كمــا أن مــوالي جاللــة الملك يدعو على 
ــة الشــاملة وتشــجيع واســتقطاب  ــز التنمي ــدوام لتعزي ال

االســتثمار والتصــدي لمشــكلتي الفقــر والبطالــة.

15 مقابلة العدد



ويأتــي إطــالق هــذا الصنــدوق أبــان دخــول الدولــة األردنيــة 
الــدوام داعميــن لمثــل  الثانيــة، مــا يجعلنــا علــى  مئويتهــا 
هــذه المبــادرات الخالقــة والنوعيــة فــي مختلــف المجــاالت، 
ليكــون األردن بعــون هللا أكثــر منعــة وقــوة وصالبــة وثقــة 
وأكثــر اعتمــادًا علــى النفــس وقــدرة علــى المنافســة إقليميــًا 
وعالميــًا. وإذا تفحصنــا الفكــرة التــي يقــوم عليهــا الصنــدوق، 
فإنــه يســتهدف مجــاالت حيويــة وواعــدة وتســتحوذ علــى 
اهتمــام كبيــر مــن جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي، الســيما فــي 
قطاعــات األمــن الغذائــي واألمــن الصحي وقطاع تكنولوجيا 
التــي  القطاعــات  أن  كمــا  الرقميــة.  والريــادة  المعلومــات 
ــدوق تتضمــن قطاعــات متعــددة، وهــي  يســتهدفها الصن
المجــاالت االســتثمارية المســتهدفة للصنــدوق، وتشــمل 
مجــاالت حيويــة وواعــدة وتســتحوذ علــى اهتمــام كبيــر مــن 
جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي ومــن قبــل الحكومــة، بمــا فــي 
ذلــك قطاعــات األمــن الغذائــي واألمــن الصحــي والصناعــات 
الكيماويــة وقطاع تكنولوجيا المعلومــات والريادة الرقمية. 
االقتصــادي  الجهــد  هــذا  دعــم  فــي  الحكومــة  تتــردد  ولــن 
الوطنــي للبنــوك وتســهيل كل األمــور بوجههــا حتــى تحقــق 
واالقتصــاد  الرياديــة  القطاعــات  بدعــم  الصنــدوق  غايــات 
الوطنــي بشــكل عــام وتخفــض مــن نســب البطالــة بيــن 

ــز. ــي العزي الشــباب األردن

وإطــالق الصنــدوق ينســجم بشــكٍل كبيــر مع نهــج الحكومة 
الثابــت ببــذل كل الجهــود واتخــاذ القــرارات الالزمــة لتذليــل 
وتثبيــت  واألجنبــي  الوطنــي  االســتثمار  أمــام  العقبــات 
وتحســين  االســتثمارات  جــذب  ومواصلــة  منــه  الموجــود 
رؤيــة  يدعــم  أنــه  كمــا  المملكــة،  فــي  االســتثمارية  البيئــة 

الحكومــة فــي تحفيــز االقتصــاد الوطنيــة.

هــل ســاهمت البنــوك العاملــة بالمملكــة بقيــادة 
االحترازيــة  اإلجــراءات  بوضــع  المركــزي  البنــك 
المســاندة للمواطنيــن والقطاعــات على حد ســواء 

منــذ بــدء الجائحــة العــام الماضــي؟

علــى  المشــرفة  الوطنيــة  البنــوك  مواقــف  نثمــن  نحــن 
لمســناه  مــا  وهــو  الوطــن،  خنــدق  فــي  الدائــم  وقوفهــا 
بشــكٍل واضــح خــالل جائحــة كورونــا ومــا قامــت بــه البنــوك 
مــن إجــراءات ومبــادرات أســهمت فــي اســتمرارية عمــل 
االقتصــاد وقطاعــات األعمــال حتــى فــي فتــرات اإلغــالق 

الكلــي. فباإلضافــة الــى الصنــدوق االســتثماري، أطلقــت 
مــن  العديــد  واتخــذت  المبــادرات  مــن  العديــد  البنــوك 
عــن  التخفيــف  فــي  أســهمت  والتــي  المهمــة  اإلجــراءات 

كورونــا.  أزمــة  خــالل  المواطنيــن 

ونحــن نقــدر كحكومــة عاليــا موقــف وجهــود البنــوك األردنيــة 
إلطــالق  الوطنيــة  ومبادرتهــا  العاليــة  اســتجابتها  علــى 
صنــدوق اســتثماري، كمــا نشــكر ونعتــز بجميــع المبــادرات 
أزمــة  خــالل  البنــوك  اتخذتهــا  التــي  الســابقة  واإلجــراءات 
كورونــا وأدوارهــا ومواقفهــا المشــرفة، ممــا يؤكد أن البنوك 
ــة  ــي ولمســيرة التنمي هــي داعــم أساســي لالقتصــاد الوطن

فــي المملكــة.

كذلــك أشــيد هنــا بــدور البنــك المركــزي والــذي اتبــع كعادتــه 
نهجــًا كفــؤا ومهمــًا خــالل جائحــة كورونــا. وبــكل أمانــة، فــإن 
ــة التــي اتخذهــا البنــك المركــزي األردنــي  اإلجــراءات االحترازي
الحتــواء اآلثــار الســلبية للجائحــة علــى االقتصــاد الوطنــي، 
والنهــج التشــاركي مــع البنــوك كان جهــدا وطنيــا خالصــا 
ــج المرجــوة،  ــق األهــداف والنتائ ــادة المركــزي فــي تحقي وبقي
وكانــت علــى قــدر كبيــر مــن المســؤولية والوطنيــة وحققــت 
االســتجابة العاليــة، مــا ســاعد علــى عبــور الجــزء األصعــب 
القطاعــات  علــى مختلــف  بأقــل ضــرر ممكــن  األزمــة  مــن 
ولالقتصــاد الوطنــي ككل. وهنــا أيضــًا أؤكــد شــكري وتقديري 
التــي بذلهــا  للبنــك المركــزي األردنــي علــى جميــع الجهــود 
ــادرات  ــع المب ــى مواقفــه الداعمــة لجمي خــالل الجائحــة، وعل
التــي تصــب فــي تحقيــق المصالــح االقتصاديــة الوطنية ولها 

انعكاســات كبيــرة ومهمــة علــى االقتصــاد الوطنــي ككل.

إضافيــا  تمويــال  مســارا  ســيوفر  الصنــدوق  هــل 
لزيــادة اإلنتــاج وتوظيف الفــرص ودعم القطاعات؟ 

تحفيــزًا  االســتثمارية  الشــركة  إنشــاء  فكــرة  جــاءت  لقــد 
ــاز، وفــي  ــة بامتي ــي باعتبارهــا شــركة وطني لالســتثمار المحل
ظــل امتــالك األردن فرصــا اســتثمارية واعــدة وكبيــرة بحاجــة 
إيجابيــا  مــردودا  لتحقــق  الصحيــح  بالشــكل  الســتغاللها 
لالقتصاد األردني ككل، وكذلك لضمان استفادة الشركات 
فــي فتــرة مــا بعــد جائحــة كورونــا، واســتجابًة لمــا سيشــهده 

 
ٍ
الخصاونــة: الصنــدوق ينســجم بشــكل
كبير مع نهج الحكومة لتذليل العقبات 
واألجنبــي الوطنــي  االســتثمار  أمــام 

العاملــة  البنــوك  الخصاونــة: مواقــف 
بالمملكــة مشــرفة وتقــف دائمــا فــي 
ومبــادرات  وإجــراءات  الوطــن،  خنــدق 
البنوك أســهمت في اســتمرارية عمل 
االقتصــاد والقطاعــات فــي ظــل كورونا
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مســتقبل االقتصــاد األردنــي والعالمــي مــن تغيــرات هيكليــة 
ومــا أفرزتــه الجائحــة مــن الكشــف عــن العديــد مــن الفــرص 
المتاحــة فــي قطاعــات حيوية عدة؛ مثــل الصناعات الغذائية 

والدوائيــة، والكيماويــة، وتكنولوجيــا المعلومــات، وغيرهــا.

تمويــل  مســار  ســتوفر  االســتثمارية  الشــركة  أن  كمــا 
إضافيــا لالســتفادة مــن الفــرص االســتثمارية فــي الشــركات 
الوطنيــة الواعــدة، وبمــا يتيــح لهــا المجــال للتوســع وزيــادة 
اإلنتــاج والتصديــر، وزيــادة قوتهــا وتحســين مؤشــرات أدائهــا 
وبالتالــي  فيهــا،  العمالــة  حجــم  وزيــادة  تنافســيتها  ورفــع 
وتوفيــر  االقتصــادي  والنمــو  اإلنتــاج  مســتويات  تحســين 
المزيــد مــن فــرص العمــل، ولــن يقتصــر الهــدف علــى دعــم 
وتوفيــر التمويــل فقــط، وإنمــا ســيتجاوز ذلــك بكثيــر ليشــمل 
ــة، وفتــح  ــرات الكفــؤة والمؤهل دعــم إدارات الشــركات بالخب
ــز  ــر وتعزي ــى تطوي األســواق أمــام تلــك الشــركات، إضافــة إل
الحاكميــة المؤسســية فيهــا وفقــًا ألفضــل الممارســات 

العالميــة.

الشــركة ســتحرص  فــإن  االســتراتيجية،  الخطــة  وبموجــب 
علــى تنويــع محفظتهــا االســتثمارية لتغطي أكبــر عدد ممكن 
ــة مــن خــالل  ــزة التنافســية الفعلي مــن القطاعــات ذات المي
وضــع ســقوف لحجــم االســتثمار فــي كل قطــاع. أمــا علــى 
صعيــد النطــاق الجغرافــي فــإن التوجه االســتثماري للشــركة 
وســيكون  كافــة،  المملكــة  محافظــات  شــاماًل  ســيكون 
التركيــز علــى المشــروع نفســه وقدراتــه وجــدواه ومــا يشــكله 
مــن فرصــة، األمــر الــذي ســيكون لــه أثــر كبيــر فــي دعــم التنميــة 

المحليــة وتحســين التنميــة المســتدامة فــي المملكــة.

هــل الصنــدوق ســيكون قــادرا علــى تجــاوز العقبــات 
والصعوبــات التــي فرضتهــا كورونــا؟

إلنشــاء  ومبادرتهــا  البنــوك  فــإن  ذكــره،  ســلف  مــا  لــكل 
الدعــم  كل  ســتجد  المهــم  االســتثماري  الصنــدوق  هــذا 
والتســهيالت ومــن قبــل الحكومــة بمــا يخــدم اقتصادنــا 
جاللــة  ورؤى  بجهــود  ســيتجاوز  بأنــه  نثــق  الــذي  الوطنــي، 
الملــك المفــدى كل العقبــات والصعوبــات التــي لــم تؤثــر 
فــي  العالــم  دول  معظــم  وعلــى  بــل  فقــط،  األردن  علــى 
ظــل مــا ســببته كارثــة كورونــا مــن تحديــات وإخفاقــات علــى 

واألردن  والمحلــي.  العالمــي  االقتصــادي  النمــو  مســتوى 
علــى  دومــًا  كان  المختلفــة  وقطاعاتــه  وشــعبه  بقيادتــه 
قــدر التحديــات واألزمــات، وهــو اليــوم بــإذن هللا وبهمــة كل 
األردنييــن وقيادتهــم الحكيمــة قــادر علــى تجــاوز هــذه األزمــة، 
بــل وتحويلهــا لفــرص تمكننــا مــن تطويــر بعــض القطاعــات 
الرياديــة بمــا يصــب فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي ويخــدم 

شــعبه كمــا أكــد جاللــة الملــك أكثــر مــن مــرة. 

مــــــعـــــالــــــــي 
الـدكـــتــــــــــــور
زيـــــاد فـــريـــز
مــحــــافـــــــــظ
الـــــبــــــنـــــــــــك
الــمـــركـــــــزي
األردنـــــــــــــــي:

لعــب البنــك المركــزي 
األردنــي دورًا بــارزًا خالل 
جائحــة كورونــا عبر تبني 
جملــة مــن اإلجــراءات 
والــتـدابــيــــر الـنــقـــديــــة 
والـمـصـــرفـــيــــة الــتــــــي 
ســــاعـــدت االقــتــصــاد 
األردنــي عـلـــى الصمــود 
ومـــواجـهـــة تـداعـيـــات 
ذلــك  وكـــان  األزمــة، 
بالـتـنـسـيـــق الـمسـتـمـــر والمتواصــل مــع البنــوك العاملــة. 
قيــام  المجــال  هــذا  فــي  المهمــة  المبــادرات  بيــن  ومــن 
البنــوك بإطــالق صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي، 
وذلــك بدعــٍم وتشــجيٍع كبيــر مــن البنــك المركــزي األردنــي 
الــذي منــح البنــوك العديــد من الحوافــز لتشــجيعها علــى 

المضــي قدمــًا فــي إطــالق الصنــدوق. 

الخصاونة: الشــركة االستثمارية ستوفر 
مســارا تمويــال إضافيــا لالســتفادة مــن 
الفــرص فــي الشــركات الوطنيــة الواعــدة
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فمــا هــو تقييمكــم لجملــة االجــراءات المتخــذة خــالل 
الجائحــة، وهــل لكــم بدايــًة أن تحدثونــا علــى العالقــة 
المتميــزة التــي تربــط البنــك المركــزي األردنــي بالبنــوك، 
ومــا هــي أهــم توجيهاتكــم للقائميــن على صنــدوق رأس 
المــال واالســتثمار األردنــي لتعظيــم دوره في تحفيــز 

البيئــة االســتثمارية وفــي التنميــة االقتصاديــة؟

البنــوك  وبيــن  األردنــي  المركــزي  البنــك  بيــن  العالقــة  ان 
وتشــاركية  حقيقــي  تعــاون  عالقــة  دومــا  هــي  المرخصــة 
مــع  ومســتمر  متواصــل  فالتنســيق  ومتميــزة.  متجــذرة 
البنــوك وعلــى مختلــف المســتويات وفــي جميــع األوقــات 
للمســاهمة فــي تحقيــق المصالح الوطنيــة العليا. وبفضل 
هــذه العالقــة اســتطعنا توحيــد الجهــود منــذ بــدء الجائحــة 
المتخــذة  لإلجــراءات  متناغــم  بتنفيــذ  البنــوك  وقامــت 
وبأقصــى درجــة مــن الكفــاءة والفعاليــة وهــو مــا ســاعد فــي 
اســتدامة عمــل قطاعــات األعمــال وســاهم فــي اســتمرارية 
عمــل االقتصــاد حتــى فــي فتــرات اإلغــالق الكلــي وبالتالــي 
عــام  خــالل  المســجل  االقتصــادي  االنكمــاش  مــن  الحــد 

.%  1.6 بلــغ  2020 والــذي 

النقديــة،  السياســة  فــي عمــل  عليــه  هــو متعــارف  وكمــا 
فكلمــا كانــت اســتجابة البنــوك مرتفعــة وســريعة إلجــراءات 
النقديــة  السياســة  فعاليــة  زادت  كلمــا  المركــزي  البنــك 
وســرعة انتقــال اثرهــا الــى األهــداف الوســيطة والنهائيــة 
فــي  اثارهــا  انعــكاس  السياســة وبشــكل مبســط  لهــذه 
الســوق المصرفيــة بشــكٍل مباشــر، ســواء مــن حيــث حجــم 
االئتمــان الممنــوح او كلفتــه، وهــذا بالفعــل مــا لمســناه 
ســريع  وبشــكٍل  البنــوك  قامــت  حيــث  الجائحــة  خــالل 
بعكــس التخفيــض الحاصــل علــى أدوات السياســة النقدية 
الفائــدة، وهــو مــا خفــض مــن األعبــاء علــى  علــى أســعار 
المقترضيــن بشــكٍل مباشــر وتمــت المحافظــة علــى عمــل 
ســوق االئتمــان بسالســة وكفــاءة، حيــث ســجل االئتمــان 
الممنــوح للقطــاع الخــاص نمــوا نســبته 6.3 % خــالل عــام 
2020. كذلــك فــإن مختلف اإلجــراءات االحترازية التي اتخذها 
البنــك المركــزي األردنــي خــالل مختلف مراحل تطــور الجائحة 
تــم تحقيقهــا. وأبــدت البنــوك اســتجابًة تامــة لتعاميــم البنك 
قــروض  هيكلــة  بإعــادة  للبنــوك  ســمحت  التــي  المركــزي 
األفــراد والشــركات وخاصــة الصغيــرة والمتوســطة التــي 

تأثــرت بتداعيــات الجائحــة. وكانــت البنــوك الــذراع التنفيــذي 
لمبــادرات البنــك المركــزي والبرامج التــي أطلقها وخصوصًا 
الصغيــرة  المشــاريع  لتمويــل  المركــزي  البنــك  برنامــج 
والمتوســطة لمواجهــة ازمــة كورونــا بقيمــة 700 مليــون 
دينــار وبرنامــج البنــك المركــزي لتمويــل ودعــم القطاعــات 
االقتصاديــة والبالــغ قيمتــه 1.2 مليــار دينــار. وبالتالــي فقــد 
كانــت البنــوك شــريكًا أساســيًا للبنــك المركــزي وعلــى قــدر 
كبيــر مــن المســؤولية خــالل الجائحــة كمــا كانــت قبلهــا. وفي 
هــذا المقــام أعبــر عــن شــكري للبنــوك علــى مبادرتهــا الطيبة 

بإطــالق صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي. 

لقــد جــاء دعــم البنــك المركــزي األردنــي وتشــجيعه لهــذه 
المبــادرة اســتنادا الــى اعتبــارات عديــدة. فإطــالق الصنــدوق 
جاء في توقيت مالئم يلبي حاجة الشركات األردنية للتمويل 
المبتكــر واالســتثماري. وامــل ان يضطلــع بــدور هــام وحيوي 
فــي النهــوض بقطــاع الشــركات األردنيــة الواعــدة ودعمهــا 
بأســاليب  واالرتقــاء  فيهــا،  الســيولة  مــن  المزيــد  وضــخ 
وهــذا  فيهــا.  المتبعــة  اإلنتــاج  أســاليب  وتطويــر  إداراتهــا 
يعنــي شــركات أقــوى وأكثــر متانــة وكفــاءة ماليــة وإداريــة، 
وأكثــر تنافســية، وقــادرة علــى توفيــر المزيــد مــن الفــرص 
والوظائــف. وهــذا ســينعكس علــى الشــركات فــي مختلــف 
للبنــوك  وســيوفر  وربحيتهــا،  أدائهــا  وعلــى  القطاعــات 
مســتقباًل عمــالء ذوي متانــة ماليــة أكبــر، وســيرفد الخزينــة 
االســتثمار  بيئــة  تعزيــز  فــي  وسيســهم  أكبــر،  بإيــرادات 
ويحســن مــن منــاخ االعمــال فــي المملكــة. كمــا نتوقــع أن 
يكــون لهــذا الصنــدوق دورًا مهمــًا فــي تنميــة المجتمعــات 

المحليــة وتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة.

وكلــي امــل يســهم الصنــدوق فــي تغطيــة فجــوة كبيــرة 
ضعــف  أو  بغيــاب  والمتعلقــة  األردن  فــي  منهــا  نعانــي 
المــال  رأس  وصناديــق  الكبيــرة  االســتثمارية  الصناديــق 
المغامــر وغيرهــا مــن الكيانــات التــي تســاعد الشــركات فــي 
الحصــول علــى التمويــل بالملكيــة مــن خالل األســهم البينية 

المباشــرة.  والمســاهمات 

يتمتــع  أن  فالبــد  األهــداف،  هــذه  الصنــدوق  يحقــق  ولكــي 
التــي  بــإدارة كفــؤة ومؤهلــة قــادرة علــى تقييــم الشــركات 
ســيتم االســتثمار بهــا، والتــي تمتلــك فرصــًا حقيقيــة للنمــو 
والتطور، وال بد أن تتم إدارة االســتثمار بالشــكل الذي يحقق 

فريــز: العالقــة بـيـــن البنــك المركــزي 
ــة  ــنوك الـمـرخــصــ ــن الـبـ ــي وبـيـ األردن
ــي  ــاون حـقــيـقـ ــة تـعـ ــي دومــا عـالقـ هـ
وتــــشــاركـــيـــــة مـتــجــــذرة ومــتــمـيــزة

فـريـــز: نــــتـــوقـــــع أن يــــــكـــون لــــهـــــذا 
الـصـنـدوق دورًا مـهـمـًا في تـنــمـــيــــة 
الـمـجـتـمـعـــات الـمـحـلـيـــة وتـحـقـيـــق 
الـتـنـمـيـــة الـشـامـلـــة والـمـسـتـدامـــة
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للشــركات أعلــى قيمــة مضافــة، وأن تكــون فتــرة االســتثمار 
والتطــور  النهــوض  علــى  الشــركات  لمســاعدة  كافيــة 

واالســتقرار قبــل الخــروج والبحــث عــن اســتثمار آخــر.

كمــا امــل أن يكــون هــذا الصنــدوق باكــورة النطــالق العديــد 
فــي  الدخــول  تســتهدف  والتــي  الشــبيهة  الصناديــق  مــن 
مــا  وهــو  األردنيــة  الشــركات  فــي  مباشــرة  مســاهمات 

ســيكون لــه آثــارًا إيجابيــة أكبــر علــى االقتصــاد األردنــي. 

الـــســــــــيـــــــــد
هاني القاضي

والـــــــــذي كــــــــــــــان 
يـتـرأس مـجـلـس 
إدارة جـــمــــعــــيــــة 
الــــبـــــنــــوك فـــــــي 
وقــــــت إطــــــــالق 
الــــــصــــــــنــــــــدوق 
ورئــــــــــــــيــــــــــــــــس 
مـــجــــلــــس إدارة 
بـنـك االستـثـمار 
العربــي األردنــي:

ــد  ــن أشــــــــ ــم مــ كـــنـــــتــــ
المتحمسـيـــن إلطـــــالق 
ــال  ــدوق رأس الـمـ صــنـــ
بداية الفكــرة دورًا  منــذ  ولعبتــم  األردنــــــي،  واالســـتـثـمـــار 
مــع  الحثيــث  التنســيق  خــالل  إنجاحها مــن  فــي  محوريــًا 
األردنــي، وكان  المركــزي  البنــك  مــع  والتنســيق  البنــوك 
لجهودكــم المباركــة أثــرًا أساســيًا فــي إخــراج الصنــدوق لحيز 

النــور.

فهــل لكــم أن تحدثونــا عــن فكــرة الصنــدوق منــذ 
نشــأتها والمراحــل الرئيســية التــي مــرت بهــا حتــى 
إطــالق الصنــدوق فــي نهايــة شــهر آذار الماضــي، 

ــر لهــا؟ ومــا هــي أســباب تشــجيعكم الكبي

بــدأت فكــرة إنشــاء صنــدوق اســتثماري تتشــكل منــذ شــهر 
حزيــران عــام 2020، وذلــك ضمــن إطــار مراجعتنا في القطاع 
المصرفــي للمقترحــات واألفــكار التــي يمكــن أن تســرع مــن 
وتيــرة تعافــي االقتصــاد األردنــي مــن تداعيــات جائحــة كورونــا 
ومــا أفرزتــه تلــك األزمــة مــن تأثيــر واضــح علــى الشــركات مــن 

مختلــف القطاعات. 

فعلــى الرغــم مــن اإلجــراءات الكبيــرة والمتعــددة األوجــه 
التــي اتخذتهــا البنــوك خــالل الجائحــة، مثــل توفيــر الســيولة 
ممــا  الخارجــي  القطــاع  فيهــا  بمــا  القطاعــات  لمختلــف 
ســاهم فــي اســتمرارية تدفــق الصــادرات والمســتوردات 
واســتمرارية عمــل االقتصــاد ككل، وضــخ تمويــل إضافــي 
فــي االقتصــاد، وتمويــل الخزينــة األردنيــة، وتنفيــذ برنامــج 
البنــك المركــزي لدعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
بقيمــة )700( مليــون دينــار، وتنفيــذ برنامــج دعــم القطاعــات 
ــزام البنــوك  ــار، والت ــه )1200( مليــون دين ــة وقيمت االقتصادي
وتأجيــل  التســهيالت،  علــى  الفوائــد  أســعار  بتخفيــض 
أقســاط قــروض االفــراد وإعــادة هيكلــة وجدولــة تســهيالت 
مــن  وغيرهــا  الجائحــة،  بتداعيــات  تأثــرت  التــي  الشــركات 
اإلجــراءات، إال أننــا كنــا علــى قناعــة بوجــود حاجــة إلــى إجــراءات 
أكثــر عمقــًا وذات تأثيــر أكثــر شــمولية ليكــون متممــًا للجهــود 

المبذولــة مــن القطــاع المصرفــي.

وكان تصورنــا فــي تلــك الفتــرة بــأن الشــركات األردنيــة التــي 
التمويــل  مــن  كثيــرًا  قــد ال تســتفيد  األزمــة  مــن  تضــررت 
المصرفــي المباشــر بســبب مــا تعانيــه فــي هــذه الفتــرات 
االســتثنائية مــن نقــٍص فــي الســيولة وانخفــاض التدفــق 
معظــم  وإيــرادات  مبيعــات  تراجــع  عــن  الناجــم  النقــدي 
بقــاء  الوقــت  وبنفــس  التعطــل،  فتــرة  خــالل  الشــركات 
االلتزامــات المترتبــة علــى تلــك الشــركات فــي مســتوياتها 
االعتياديــة ســواء كانــت مصاريــف تشــغيلية مثــل الرواتــب 
تمويليــة  التزامــات  كانــت  أو  واإليجــارات وغيرهــا،  واألجــور 
مترتبــة عليهــا بفعــل القــروض التــي حصلــت عليهــا قبــل 
الجائحــة أو حصلــت عليهــا بعــد الجائحــة مــن خــالل برامــج 
ولدعــم  االقتصاديــة  القطاعــات  لدعــم  المركــزي  البنــك 
منــح  فــإن  وبالتالــي  والمتوســطة.  الصغيــرة  الشــركات 
قــروض مباشــرة لدعــم تلــك الشــركات قــد ال يكــون الحــل 
العكــس  علــى  بــل  الظــروف،  تلــك  ظــل  فــي  األنســب 
تلــك  علــى  الديــن  عــبء  نســب  ارتفــاع  فــي  سيســاهم 
الشــركات ويزيــد مــن التزاماتهــا التــي تســتوجب الســداد، 
وفــي ظــل اســتمرار تداعيــات الجائحــة فــإن هــذا قــد يعنــي 
ارتفــاع مخاطــر التعثــر وخــروج تلــك الشــركات مــن الســوق.

لذلــك كان التفكيــر منصبــًا علــى البحــث عــن أســاليب تمويــل 
غيــر تقليديــة تســاعد تلــك الشــركات علــى عبــور األزمــة وعلــى 

القاضي: كنا على قناعة بوجود حاجة 
إلــى إجــراءات أكثــر عمقــًا وذات تأثيــر 
أكثر شمولية ليكون متممًا للجهود 
المصرفــي القطــاع  مــن  المبذولــة 

19 ٔاخبار الجمعية



البقــاء والنمــو واالســتمرار. وهــذا األســلوب التمويلــي ينبغــي 
أن يوفر تموياًل للشركات ولكن دون أن يخلق عليها التزامات 
إضافيــة، وهــو مــا ســيؤدي لشــركات وطنيــة أكبــر وأقــوى، 
قــادرة علــى المســاهمة الفعالــة فــي الناتــج المحلــي والتصديــر 

والتشــغيل، وقــادرة علــى المنافســة إقليميــًا وعالميــًا.

ومــن هنــا، بــدأت المشــاورات مع مختلف الجهات الشــريكة 
وذات العالقــة لمناقشــة فكــرة إنشــاء صنــدوق اســتثماري 
القطــاع المصرفــي األردنــي لالســتثمار فــي  مملــوك مــن 
الشــركات األردنيــة الواعــدة وتقييــم جدواهــا فــي ضــوء أثرهــا 
علــى البيئــة االســتثمارية وعلــى االقتصــاد الكلــي. وقــد بــدأ 
التنســيق مــع البنــك المركــزي ومــع معالــي الدكتــور زيــاد 
مــن  األولــى  المراحــل  فــي  المركــزي  البنــك  فريــز محافــظ 
تشــكل الفكــرة، والــذي أبــدى حماســًا كبيــرًا لهــا وأعــرب عــن 
اســتعداده لتقديــم الدعــم والتشــجيع الــالزم لهــا. كمــا تــم 
عقــد عــدة اجتماعــات ضمــت جميع البنوك فــي األردن لطرح 
الفكــرة عليهــم والذيــن أعربــوا عــن دعمهــم التــام لفكــرة 
انشــاء صنــدوق اســتثماري، واســتعدادهم للمســاهمة فــي 
هــذا الصنــدوق فــي حــال تــم تأسيســيه وفــق إطــار حاكميــة 
قــوي وفعــال، وفــي حال كان مقتــرح الصندوق يبين بوضوح 
المســتهدفة  والقطاعــات  الصنــدوق  عمــل  وآليــة  إطــار 
وآليــة االســتثمار وغيرهــا مــن التفاصيــل األساســية. وتــم 
الحصــول علــى موافقــة مبدئيــة مــن 14 بنــكًا تجاريــًا أردنيــًا 
فــي  والمســاهمة  الدخــول  علــى  إســالمية  بنــوك  وثالثــة 
هــذا الصنــدوق، كمــا تــم التوافــق علــى أن يكــون رأس مــال 

ــي.  ــار أردن ــون دين ــدوق 275 ملي الصن

بعدهــا تــم إعــداد مقتــرح أولــي مــن قبــل جمعيــة البنــوك 
يبيــن اإلطــار العــام للصنــدوق االســتثماري، بمــا فــي ذلــك 
فكــرة الصنــدوق وأهدافــه وأهميتــه، والبنــوك الراغبــة فــي 
المســاهمة، والسياســة االســتثمارية المقترحة للصندوق، 
للبنــوك  شــركة  تأســيس  تضمنــت  والتــي  التنفيــذ  وآليــة 
للبنــوك اإلســالمية تقومــان بتأســيس  التجاريــة وشــركة 
الشــركتين.  قبــل  مــن  مملوكــة  االســتثمار  إلدارة  شــركة 
شــركة  كل  فــي  المســاهمين  هيــكل  المقتــرح  بيــن  كمــا 
ونســب المســاهمة المقترحــة، وتحديــد شــروط وخصائــص 
واإلســالمية،  التجاريــة  البنــوك  لشــركتي  اإلدارة  مجالــس 
االســتثمار  إدارة  بشــركة  المتعلقــة  للتفاصيــل  إضافــة 
ولجنــة  لهــا  المقتــرح  اإلدارة  مجلــس  هيــكل  وخصوصــًا 
االســتثمار وحــدود القــرار االســتثماري، وبالتالــي تــم توضيــح 

القانونــي المقتــرح للصنــدوق االســتثمار.  الهيــكل 

وقمنــا بعــد ذلــك بعقــد عــدة اجتماعــات للبنــوك الراغبــة 
المتعلقــة  التفاصيــل  كافــة  مناقشــة  وتــم  بالمســاهمة 
علــى  البنــوك  أبدتهــا  التــي  التعديــالت  وإجــراء  بالصنــدوق 
اإلطــار العــام للصنــدوق حتــى تــم التوصــل للصيغــة النهائية 
البنــك  مــع  للصنــدوق  العــام  اإلطــار  مناقشــة  وتــم  لــه. 
المركــزي األردنــي والــذي أعــرب عــن تأييــده التــام لهــا، وبــدأت 
بعدهــا مباشــرة إجــراءات تســجيل وتأســيس الشــركتين 
لــدى الجهــات المعنيــة وتــم إيــداع رأس المــال المطلــوب 
مــن البنــوك المســاهمة بالكامــل، حيــث تــم تأســيس شــركة 
البنــوك التجاريــة تحــت اســم شــركة صنــدوق رأس المــال 
واالســتثمار األردنــي، وشــركة البنــوك اإلســالمية تحــت اســم 
شــركة صنــدوق رأس المــال واالســتثمار اإلســالمي األردنــي. 
وقــد انتهــت إجــراءات التســجيل قبيــل اإلعــالن عــن إطــالق 
الصنــدوق رســميًا فــي نهايــة شــهر آذار 2021. وبعــد ذلــك 
عقــدت شــركة صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي 
وشــركة صندوق رأس المال واالســتثمار اإلســالمي األردني 
إدارة  مجلــس  انتخــاب  وتــم  لهــا  عامــة  هيئــة  اجتماعــات 
وتعييــن مدققــي حســابات لهــا ومستشــار قانونــي. وتعمل 

الشــركتان اآلن علــى تأســيس شــركة إلدارة االســتثمار.

لتتــم  تكــن  لــم  إنجازهــا  تــم  التــي  الخطــوات  تلــك  وجميــع 
التــي  الكبيــرة  لــوال االســتجابة  القياســي  الوقــت  فــي هــذا 
أبدتهــا البنــوك المســاهمة فــي الصنــدوق، ولــوال التشــجيع 
هــذه  لدعــم  األردنــي  المركــزي  البنــك  قدمــه  الــذي  الكبيــر 
ــر عــن خالــص شــكري  ــادرة. وأنتهــز هــذه الفرصــة ألعب المب
البنــك  محافــظ  فريــز  زيــاد  الدكتــور  لمعالــي  وامتنانــي 
المركــزي األردنــي علــى تشــجيعه ودعمــه المتواصــل فــي 
تأســيس هــذا الصنــدوق االســتثماري، كمــا أوجــه تحيــة فخــر 
واعتــزاز لرؤســاء المجالــس والمــدراء العاميــن والرؤســاء 
التــام  البنــوك علــى جهودهــم وتعاونهــم  فــي  التنفيذييــن 
واســتجابتهم الكبيــرة لهــذه المبــادرة الوطنيــة والتــي أثمرت 

بإنشــاء هــذا الصنــدوق االســتثماري الضخــم. 

القاضــي: تــم مناقشــة اإلطــار العــام 
للصندوق مع البنك المركزي األردني 
والــذي أعــرب عــن تأييــده التــام لهــا
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الـــــســـــيــــــــــد
باســم خليل
الــــســـــالـــــــم

الـــــرئـــيــــــــس 
الــــــحــــالــــــــــي 
لــجــمــعـــيـــــة 
الـــــــبــــنــــــــوك 
ورئـــــــيــــــــــس 
مجلس إدارة 
كابيتال بنك: 
ــك  ــال بـنـ ــر كـابـيـتـ يـعـتـبـ
أحــد الـمـــساهمين فــي 
صـنـــدوق رأس الـمــــال 
واالسـتــثــمـــار األردنـــــي، 
وكان مــن أوائــل البنــوك األردنية التي ســارعت للمســاهمة 
فــي الصنــدوق وأبــدت تحمســًا كبيــرًا للفكــرة. وقــد جــاء 
فــي  البنــوك  جمعيــة  إدارة  مجلــس  لرئاســة  تســلمكم 
األردن فــي نفــس اليــوم الــذي تــم اإلعــالن فيــه رســميًا عــن 
إطــالق الصنــدوق، حيــث كانــت الجمعيــة هــي المنصة التي 
جمعــت البنــوك وقامــت بالتنســيق فيمــا بينهــم وصــواًل 

ــه.  ــم اإلعــالن عن ــذي ت إلطــالق الصنــدوق بالشــكل ال

فهــل للجمعيــة دور محــدد فــي المرحلــة المقبلــة 
بعــد أن تــم اإلعــالن عــن الصنــدوق، ومتــى تتوقعون 
الخاصــة  اإلدارة  شــركة  تشــكيل  مــن  االنتهــاء 
بالصنــدوق والبدء بعمليــات االســتثمار الفعلــي؟

المــال  رأس  إطالق صنــدوق  عــن  رســميًا  اإلعــالن  تــم 
واالســتثمار األردني بتاريخ 30 آذار 2021 وهــو نفــس اليــوم الــذي 
أجريــت فيــه انتخابــات مجلــس إدارة الجمعية وتــم فيها اختياري 

ــرة 2021 - 2024.  ــة للفت ــه التالي لرئاســة مجلــس اإلدارة لدورت

هانــي  الســيد  مــن  أتقــدم  أن  يســعدني  الصــدد  هــذا  وفــي 
القاضــي ومــن جميــع أعضــاء مجلــس االدارة للــدورة الســابقة 
المتميــز  أداؤهــم  علــى  والتقديــر  الشــكر  بــكل   2021 -  2018
وجهودهــم الكبيــرة التــي بذلوهــا فــي خدمــة القطــاع المصرفي 
ــة  واالقتصــاد الوطنــي وخصوصــًا فــي ظــل الظــروف الصعب
التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، والتــي كان آخرهــا اإلعــالن عــن 

إطــالق صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي.

ولقــد كانــت الجمعيــة هــي المظلــة التــي تــم مــن خاللهــا 
تنســيق الجهــود وتقريــب األفــكار بيــن البنــوك ومناقشــة 
مختلــف التفاصيــل المتعلقــة بالصنــدوق وصــواًل للتوافــق 
علــى إطــالق الصنــدوق ضمــن الحجــم واألهــداف والغايــات 
التــي تــم اإلعــالن عنهــا. كمــا كانــت الجمعيــة هــي المنســق 
اإلدارة  ومجلــس  العامــة  الهيئــة  الجتماعــات  والحاضــن 
لشــركة صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي المملوكة 
المــال  رأس  صنــدوق  وشــركة  التجاريــة،  البنــوك  مــن 
البنــوك  مــن  والمملوكــة  األردنــي  اإلســالمي  واالســتثمار 
اإلســالمية، والتــي تــم فيهــا توقيــع عقــد التأســيس والنظام 
األساســي للشــركتين، وانتخاب مجالس اإلدارة للشــركتين. 

وبعــد االنتهــاء مــن كافــة إجــراءات التأســيس والتســجيل 
الخاصــة بالشــركتين، فإننــا نتطلــع حاليــًا لعقــد االجتماعــات 
فيهــا  ســيتم  والتــي  الشــركتين  إدارة  لمجالــس  التاليــة 
المتعلقــة بتأســيس شــركة  التاليــة  مناقشــة الخطــوات 
إلدارة االســتثمار تتولى إدارة مســاهمات البنوك وتوجيهها 
لالســتثمار فــي الشــركات األردنيــة الواعــدة ووضــع معاييــر 
السياســة  وتحديــد  االســتثمار  إلدارة  واضحــة  وآليــات 
االســتثمارية للشــركة. وفــي ظــل توفــر مرجعيــة رســمية 
المنتخبــة  اإلدارة  بمجالــس  والمتمثلــة  الشــركتين  لــكال 
فيهــا، فســتقوم هــذه المجالــس بتولــي عمليــة التنســيق 
والترتيــب لالجتماعــات الالحقــة واتخــاذ القــرارات التــي تراهــا 
مناســبة، ولــن يكــون للجمعيــة أي دور مباشــر أو تدخــل فــي 
أعمــال هاتيــن الشــركتين أو فــي شــركة اإلدارة المنبثقــة 
ســنكون  بأننــا  البنــوك  جمعيــة  فــي  نؤكــد  ولكننــا  عنهــا، 
موجوديــن دائمــًا لتوفيــر أي دعــم تحتاجــه تلــك الشــركات 
وبأننــا علــى أهبــة االســتعداد لمســاعدة تلــك الشــركات فــي 
تجــاوز أي عقبــات أو تحديــات قــد تظهــر أمامهــا، وألن نكــون 
شــريكًا لهــا فــي بحــث أي إشــكالية قــد تواجههــا وأن نتبنــى 
أي مطالــب لهــا لبحثهــا مــع الحكومــة األردنيــة أو البنــك 

المركــزي األردنــي. 

وحســب توقعاتنا فإن تأســيس شــركة إدارة االســتثمار قد 
يتــم خــالل النصــف الثانــي مــن العــام الحالــي، وقــد تســتغرق 
ــدة بعــض الوقــت حتــى تتمكــن مــن دراســة  الشــركة الجدي
ووضــع  االســتثمارية،  سياســتها  وضــع  ومــن  الســوق 

الســالم: الجمعيــة هــي المظلــة التــي 
تــــم من خــاللــهـــا تــنــسـيـــق الـجـهـــود 
وتقريــب األفــكار بيــن البنــوك وســنكون 
فــي جمعيــة البنــوك موجوديــن دائمــًا 
لتوفيــر أي دعــم تحتاجــه تلــك الشــركات
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قائمة بالشــركات المســتهدفة لالســتثمار فيها مبنيًة على 
أســٍس علميــٍة رشــيدٍة وعلــى دراســات جــدوى اقتصاديــٍة 
للقطاعــات والشــركات الواعــدة، وعلــى تقييــٍم موضوعــي 
لفــرص النمــو والتوســع المتوقعــة. وهــذا قــد يعنــي بــدء 
عمليــات االســتثمار الفعلــي أواخــر هــذا العــام أو بدايــة العــام 

المقبــل علــى أبعــد تقديــر. 

مــا هــو رأيكــم بالــدور الــذي قــد يلعبــه الصنــدوق فــي 
توفيــر التمويــل للشــركات األردنيــة، وهــل يمكــن أن 
ــر  يكــون هــذا الصنــدوق منافســًا للبنــوك فــي توفي

التمويــل أم ال؟ 

نحــن نعتقــد أن هــذا الصنــدوق ســيكون لــه دورًا مهمــًا فــي 
توفيــر التمويــل للشــركات األردنيــة الواعــدة والتــي تمتلــك 
فرصــًا كبيــرة للنمــو فــي حــال تــم ضــخ المزيــد مــن الســيولة 
فيهــا، وخصوصــًا فــي ضــوء التغيــرات الهيكليــة التــي طــرأت 
بعــد  والمحلــي  العالمــي  االقتصــاد  علــى  تطــرأ  وســوف 
الجائحــة، ومــا رافقهــا مــن تغيــرات فــي سالســل التزويــد 
وتزايــد التركيــز علــى األمــن الغذائــي واألمــن الصحــي. كمــا أن 
هــذا الصنــدوق ســيعطي للشــركات األردنيــة الواعــدة دفعــًة 
المســاهمين  هيــكل  تغيــر  بســبب  المتميــز  لــألداء  قويــًة 
فيهــا وإيجــاد مســاهمين مؤسســيين قادريــن علــى التأثيــر 
علــى القــرارات، ودعــم إدارات الشــركات بالخبــرات الكفــؤة 
والمؤهلــة، وفتــح األســواق أمــام تلــك الشــركات، إضافًة إلى 
تطويــر وتعزيــز الحاكميــة المؤسســية فيهــا وفًقــا ألفضــل 
الممارســات العالميــة، بالتــوازي مــع ضــخ أمــواٍل جديــدٍة في 
تلــك الشــركات تمكنهــا مــن التوســع والنمــو، ممــا ينعكــس 
ــاج والنمــو االقتصــادي ويخلــق  ــًا علــى مســتويات اإلنت إيجاب

المزيــد مــن فــرص العمــل. 

ونحــن ال نــرى فــي هــذا الصنــدوق منافســًا للبنــوك، بــل نــراه 
رديفــًا ومســاندًا ومعــززًا للتمويــل المصرفــي، ألن منهجيــة 
التمويــل المتبعــة مــن الصنــدوق تقــوم علــى المســاهمة 
فــي الشــركات، أي التمويــل بالملكيــة، بينمــا يقــوم التمويــل 
المصرفــي علــى التمويــل مــن خــالل اإلقــراض، أي التمويــل 
بالديــن. ومــن المعــروف أن الشــركات التــي يكــون لديهــا 
الوصــول  أكثــر قــدرة علــى  تكــون  نســب ملكيــة مرتفعــة 

الصنــدوق  قيــام  فــإن  وبالتالــي  المصرفــي،  للتمويــل 
باالســتثمار فــي الشــركات األردنيــة الواعــدة ســيزيد مــن 
متانتهــا  مؤشــرات  مــن  ويحســن  الرأســمالية  قواعدهــا 
للتمويــل  أفضــل  وصــواًل  يعطيهــا  مــا  وهــو  الماليــة، 

المصرفــي. 

مــا هــي أهميــة الحوافــز واالمتيــازات التــي يمكــن أن 
تقدمهــا الحكومــة لهــذا الصنــدوق تشــجيعًا لــدوره 

الكبيــر المأمــول فــي االقتصــاد الوطنــي؟

فــي ضــوء حجــم األثــر الكبيــر لهــذا الصنــدوق علــى االقتصــاد 
ــة  ــي ودوره المأمــول فــي مســاعدة الشــركات األردني الوطن
الواعــدة علــى النمــو والتطــور وزيــادة قدرتهــا علــى التوظيف، 
الحوافــز  مــن  حزمــة  الحكومــة  تقــدم  أن  المهــم  فمــن 
واالمتيــازات الخاصــة بهــذا الصنــدوق، ونحــن نتمنــى مــن 
الحكومــة األردنيــة النظــر فــي إمكانيــة منــح هــذا الصنــدوق 
اإلعفــاءات التــي منحــت لغيرهــا مــن الشــركات والصناديــق 
االســتثمارية المشــابهة، خصوًصــا وأن مردودهــا ســيكون 
كبيــًرا علــى االقتصــاد الوطنــي. وهــذا قــد يشــجع علــى قيــام 
المزيــد مــن الصناديــق واالســتثمارات المشــابهة وســوف 
بيئــة  وعلــى  االســتثمارية  البيئــة  علــى  إيجابيــًا  ينعكــس 

األعمــال فــي المملكــة.

الــــدكـــــتــــــــور
ــر  مــــــــاهـــــــــــــــــ
الـــمــــحــــروق
مـــديـــــر عــــــام 
ــة  جــــمـــــعــــيــــ
الــــبــــــنــــــوك:
ســـبــق وأن أطــــلــــقــــت 
الــــــبــــــنــــــــــوك عـــــــــــــدة 
مـــبـــادرات شــــبـــيـــهــة 
بـصـنـدوق رأس الـمــال 

واالســتثمار األردنــي.

الصناديــق  عــن  الصنــدوق  هــذا  يميــز  الــذي  مــا 
الســابقة التــي أطلقتهــا البنــوك، ومــا هي الفــرص 

فيــه؟ الكامنــة  والمزايــا 

لــه  ســيكون  الصنــدوق  الســالم: 
التمويــل  توفيــر  فــي  مهمــًا  دورًا 
والتــي  الواعــدة  األردنيــة  للشــركات 
تمتلــك فرصــًا كبيــرة للنمــو فــي حــال 
تــم ضــخ المزيــد مــن الســيولة فيهــا
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والــذي  االســتثماري  الصنــدوق  هــذا  يميــز  مــا  أبــرز  لعــل 
او  بعــد  مــا  فتــرة  فــي  يأتــي  انــه  مؤخــرًا  البنــوك  أطلقتــه 
كنتيجــة لمــا احدثتــه او ســتحدثه ازمــة كورونــا مــن تداعيــات 
وآثــار وتغيــرات هيكليــة فــي االقتصــادات العالميــة عمومــا 
واالقتصــاد الوطنــي علــى وجــه الخصــوص وإذا مــا خضنــا 
ــه جــاء  ــدوق ان ــا هــذا الصن ــة حــول مزاي ــل إضافي فــي تفاصي
بآليــة جديــدة وممــول جديــد لخلــق اإليــرادات، حيــث يعتبــر 
ــرادات جديــدة  ويشــكل االســتثمار فــي الصنــدوق مصــدر إي
للبنــوك خصوصــًا وان الصنــدوق يتطلــع الــى عوائــد مرتفعة 
وغيــر مرتبطــة بتقلبــات أســعار الفائــدة اي ان االســتثمار 
مرحلــة  مــن  الــى  لالنتقــال  يشــكل فرصــة  الشــركات  فــي 
اإلقــراض التقليــدي الــى الشــراكة المرحليــة والتــي تمثلهــا 
فتــرة االســتثمار باإلضافــة الــى ذلــك بــأن الصنــدوق يحــاول 
الحفــاظ علــى نســب تركــز مدروســة ســواء علــى مســتوى 

الشــركة او علــى مســتوى القطــاع. 

كمــا وان الصنــدوق يعتمــد مبــدأ التــدرج فــي رأس المال، بحيث 
يبــدأ بــرأس مــال منخفــض وتتــم زيادته بحســب االســتثمارات. 
كمــا ويضمــن االســتثمار مــن خــالل هــذا الصنــدوق التنويــع 

الجيــد فــي مجــاالت اســتثمارية متعــددة وقطاعــات عــدة.

وعليــه، فــإن هــذا الصنــدوق يعطــي للشــركات دفعــة قويــة 
فيهــا  المســاهمين  هيــكل  تغيــر  بســبب  المتميــز  لــألداء 
القــرارات،  علــى  التأثيــر  علــى  قادريــن  مســاهمين  وإيجــاد 
وبســبب ضــخ أمــوال جديــدة فــي الشــركات تمكنهــا مــن 

والنمــو. التوســع 

الصنــدوق كمــا ســبق  لهــذا  الكامنــة  بالفــرص  يتعلــق  وفيمــا 
وتــم اإلشــارة تظهــر فــي جانبيــن انــه يغطــي كافــة القطاعــات 
العقــاري  القطــاع  باســتثناء  األردن  فــي  المقيمــة  والشــركات 
واالنشــائي والمصرفــي. وكمــا وتشــكل هيكلــة الحاكميــة فــي 
الصنــدوق فرصــة إضافيــة تعتبــر ركيزة في إطــار عمل الصندوق.

كيــف يمكــن الربــط بيــن أداء الصنــدوق وبيــن أداء 
االقتصــاد الوطنــي فــي المســتقبل؟

نــدرك جميعــا حجــم التحديات التي تعترض مســيرة االقتصاد 
الوطنــي خصوصــًا نتيجــة لمــا فرضتــه جائحــة كورونــا مــن 
تحديــات وصعوبــات. كمــا ال يمكــن ان ننكــر ان هنــاك بعــض 
القطاعــات شــهدت طفــرات إيجابيــة خــالل فتــرة الجائحــة 
وخصوصيتهــا.  لطبيعتهــا  نظــرًا  مميــزة  وفوائــد  وحقائــق 

ــى وجــود مثــل هــذا  ــه يعكــس مــدى الحاجــة ال وهــذا بحــد ذات
الصنــدوق فــي مثــل هــذا الوقــت حيــث ان التوقيــت الحالــي 
يجعــل مــن وجــود صنــدوق مــن هــذا النــوع متطلــب رئيســي 
لضمــان وجــود قنــاة اســتثمارية مميــزة تعمــل وفــق أفضــل 
األســس والممارســات االســتثمارية خصوصــا فــي ظــل مــا 
يشــهده االقتصــاد العالمــي مــن تغيــرات وتطــورات هيكليــة 
الوطنيــة ومــا  النظــر فــي االســتراتيجيات  تتطلــب ضــرورة 

ــا. ــه جائحــة كورون أفرزت

ممثل البنك العربي والذي يشغل 
رئيس مجلس إدارة شركة صندوق 

رأس المال واالستثمار األردني:

مــا هــي آخــر التطــورات المتعلقــة بتأسيس شــركة 
صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي، ومــا هــي 
الخطــوات القادمــة التــي ســيتم اتخاذهــا مــن قبــل 

الشركة.  

تــم االنتهــاء مــن كافــة الخطــوات الالزمــة لتأســيس شــركة 
ــة  ــرة مراقب ــدى دائ ــي ل ــدوق رأس المــال واالســتثمار االردن صن
الشــركات، وتــم انتخــاب مجلــس ادارة الشــركة والمكــون مــن 
ســبعة أعضــاء هــم البنــك العربــي، بنــك االســكان للتجــارة 
األردنــي،  العربــي  االســتثمار  بنــك  االتحــاد،  بنــك  والتمويــل، 
البنــك األهلــي، البنــك االردنــي الكويتــي، وبنــك المــال. وقــد عقــد 
مجلــس االدارة اجتماعــه االول حيــث تــم انتخــاب البنــك العربــي 
للتجــارة والتمويــل  رئيســا لمجلــس االدارة وبنــك االســكان 
ــا للرئيــس. والخطــوة القادمــة هــي تأســيس شــركة ادارة  نائب
صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي والمنــوي تأسيســها 
واالســتثمار  المــال  رأس  صنــدوق  شــركة  مــع  بالشــراكة 
االســالمي األردنــي، حيــث أن هــذه الشــركة هــي التــي ســتكون 

المعنيــة بعمليــة االســتثمار فــي الشــركات الواعــدة.

المحــروق: وجــود صندوق من هذا النوع 
متطلــب رئيســي لضمــان وجــود قنــاة 
اســتثمارية مميــزة تعمــل وفــق أفضــل 
االســتثمارية والممارســات  األســس 

الــمـــحــــروق: الـــصــــنـــدوق يـــعـــطـــي 
للشــركات دفعــة قويــة لــأداء المتميــز

رئيس مجلس إدارة شركة صندوق 
األردنــي:  واالســتثمار  المــال  رأس 
الخطــوات  كافــة  مــن  االنتهــاء  تــم 
الالزمــة لتأســيس شــركة صنــدوق 
االردنــي واالســتثمار  المــال  رأس 
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الــــدكــــــتــــــــور
حـــــســــــيــــــــن 
ســــــعـــــــيـــــــد 
رئـــــــــــيـــــــــــس 
مـــــجـــــلـــــــس 
إدارة شـركــة 
صــــــنـــــــــدوق 
رأس الـمــال 
واالستـثـمار 
اإلســــالمـــــي 
األردنــــــــــــــــي: 
ــة  ــاءت مـــســاهـــمـــ جـــــ
الـبـــنـوك اإلســالمــيـــــة 
فــي الصـنـــدوق مــن خــالل شــركـــة صــنـــدوق رأس الـمـــــال 

واالستثمار اإلســالمي األردني.

للبنــوك  مــا هــي أهميــة وجــود شــركة منفصلــة 
اإلسالمية، وما هي أهم المسارات االستثمارية 

التــي ســيتم اتباعهــا مــن قبــل هــذه الشــركة؟

ــة  ــرة فــي دعــم مســيرة التنمي ضمــن اطــار جهودهــا الكبي
األردنيــة، وفــي ظــل الحاجــة الماســة علــى الصعيــد الوطني 
وخصوصــًا فــي ظــل جائحــة كورونــا ومــا تركتــه مــن تحديات 
بــادرت  االقتصاديــة،  القطاعــات  مختلــف  علــى  وتبعــات 
البنــوك االردنيــة وبتوجيــه ومتابعــة مــن البنــك المركــزي 
األردنــي بإطــالق صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي 
يســتهدف  والــذي  دينــار،  مليــون   275 يبلــغ  مــال  بــرأس 
االســتثمار فــي الشــركات الوطنيــة الواعــدة ومســاعدتها 
علــى النمــو والتوســع والتطــور لتعزيز التنميــة االقتصادية 
مــع  منســجمًة  المبــادرة  هــذه  وكانــت  المملكــة،  فــي 
وفــي  الشــاملة  التنميــة  تعزيــز  فــي  الحكومــة  توجهــات 
تشــجيع واســتقطاب االستثمار وفي التصدي لمشكلتي 

ــة. الفقــر والبطال

وفــي ســبيل ذلــك تــم تأســيس شــركة "صنــدوق رأس 
بــه  مصــرح  مــال  بــرأس  األردنــي"  واالســتثمار  المــال 
يبلــغ حوالــي 226.3 مليــون دينــار وتســتثمر فيهــا البنــوك 

يــة. التجار

كما تم تأســيس شــركة تســتثمر فيها البنوك اإلســالمية 
واالســتثمار  المــال  رأس  "صنــدوق  شــركة  وتســمى 
اإلســالمي األردنــي" بــرأس مــال مصــرح بــه يبلــغ حوالــي 
48.7 مليــون دينــار. وجــاء تأســيس هــذه الشــركة بشــكل 
منفصل عن شــركة البنوك التجارية لتســتطيع ممارســة 
اإلســالمية  الشــريعة  ومبــادئ  احــكام  وفــق  اعمالهــا 
إلــى  الغــّراء، حيــث تســتند ممارســة الشــركة العمالهــا 
اعمالهــا  وتنظــم  تطبيقاتهــا  تضبــط  قواعــد  منظومــة 
بشــكل  المنظومــة  هــذه  وتتمثــل  أهدافهــا،  لتحقيــق 
للتمويــل  الشــرعية  الضوابــط  مجموعــة  فــي  أساســي 
واالســتثمار اإلســالمي، وتجســيد القيــم اإلســالمية فــي 
للمجتمــع،  الكليــة  المصالــح  وتحقيــق  العملــي  الواقــع 
وتحقيــق التــوازن بيــن مصالــح ومنافــع جميــع األطــراف 
ذوي العالقــة معهــا وبمــا يعــود بالنفــع علــى المجتمــع 

ككل. الوطنــي  واالقتصــاد 

وتهــدف شــركة "صنــدوق رأس المــال واالســتثمار 
اإلســالمي األردنــي" الــى:

بينهــا،  التعــاون  بتعزيــز  اإلســالمية  البنــوك  قيــام   -  1
واالســتفادة مــن خبراتهــا فــي تنميــة االعمــال، وتطويــر 
المشــاريع، وذلــك مــن خــالل االســتثمار فــي كيــان واحــد.

الفــرص  اغتنــام  فــي  اإلســالمية  البنــوك  مبــادرة   -  2
لذلــك. الالزمــة  اآلليــات  ووضــع  المتاحــة،  االســتثمارية 

وترســيخ  اإلســالمي،  المصرفــي  بالعمــل  االرتقــاء   -  3
وحصتــه  واســتقراره  متانتــه  وزيــادة  مفاهيمــه، 
المســاهمة  البنــوك  بمصالــح  والعنايــة  الســوقية، 
البنــوك،  مــع  التعــاون  ســبل  وتعزيــز  الشــركة،  فــي 
والتعــاون  االقتصاديــة،  القطاعــات  علــى  واالنفتــاح 
مــع مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص فــي إطــار 
المشــتركة. المصالــح  يحقــق  وبمــا  الشــركة،  اهــداف 

4 - ممارســة الغايات الواردة في عقد التأســيس والنظام 
األساســي للشــركة، ومنهــا: تملــك واقامــة المشــاريع 
تســيير  انشــطة  وتنظيــم  التشــييد"،  "دون  التجاريــة 
االعمــال والمســاهمة فــي تحســين عملياتهــا "الزراعــة 

والطاقــة والبنيــة التحتيــة واالتصــاالت والســياحة".

ســعيد: تم تأســيس شــركة تستثـمـــر 
فيها البنوك اإلسالمية تسمى شركة 
"صـنـــدوق رأس الــمـــال واالسـتـثــمـــار 
اإلسـالمــــــي األردنــــــي لـــتـــســـتــطــيـــــع 
احـــكام  وفــــق  اعـمـالـهـــا  مـمـارســـة 
ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية الـــغّراء 
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وللشــركة فــي ســبيل تحقيــق غاياتهــا القيــام بجميــع 
القوانيــن  واحــكام  يتفــق  بمــا  والتصرفــات  االعمــال 
ومبــادئ  واحــكام  يتوافــق  وبمــا  النافــذة  واالنظمــة 

الشــريعة االســالمية، بمــا فــي ذلــك دون الحصــر:

او  حقــوق  بعــض  او  جميــع  تتملــك  او  تشــتري  ان   -  1
اي  أســهم  او  حصــص  او  التزامــات  او  موجــودات 
فــي  تســتثمر  او  تســاهم  ان  او  شــركة  او  شــخص 
شــركات اخــرى، وان تشــترك او تندمــج او تعقــد اي 
او  التجــاري  المحــل  او  الشــخص  ذلــك  مــع  اتفــاق 
الشــركة بشــأن اقتســام االربــاح او التعــاون المتبــادل 

الشــركة. او  شــخص  اي  مــع  تتعــاون  او  تتآلــف  او 

او تســتأجر وتســتبدل وتمتلــك وتقتنــي  - ان تشــتري   2
او  او عقــارات  ابنيــة  او  اراضــي  ايــة  لغايــات الشــركة 
حقــوق امتيــاز او امتيــاز باالختــراع او رخــص او ماكنــات 
او االت وايــة امــوال منقولــة وغيــر منقولــة تحتاجهــا 
الشــركة ولهــا ان تتصــرف بهــا وفقــًا لمصلحتهــا، وان 
و/ الماليــة  المؤسســات  و/او  البنــوك  مــن  تقتــرض 
او مــن اي طــرف ايــًا كان بــاي طريقــة تراهــا الشــركة 

مالئمــة، شــريطة ان ال يكــون شــراء العقــارات بقصــد 
االتجــار بهــا.

وبــراءات  االمتيــاز  علــى حقــوق  الحصــول  ان تطلــب   -  3
الصناعــات  ورخــص  التجاريــة  والعالمــات  االختــراع 
مصلحــة  تقتضيــه  لمــا  وفقــًا  عمومــًا  واالمتيــازات 
الشــركة وطبيعــة اعمالهــا او ان تشــتري او تمتلــك 
وان  اخــرى  طريقــة  بــاي  واالمتيــازات  الحقــوق  هــذه 
تســعى  او  واالختبــارات  التجــارب  اجــراء  علــى  تنفــق 
لتحســين اي امتيــازات او اختراعــات او حقــوق ممــا قــد 

امتالكــه. تنــوي  او  تمتلكــه 

4 - ان تســتثمر وتتصــرف باموالهــا التــي ال تحتــاج اليهــا في 
الحــال الشــغالها، وذلــك بالكيفيــة التــي تراهــا مناســبة 

لهــا وتتفــق مــع مصلحتها.

5 - ان تكفــل االلتزامــات المترتبــة علــى شــركاتها التابعــة 
بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة.

6 - ان تدخل مع أي جهة أخرى خاصة او عامة في العقود 
العمالهــا  ومناســبة  الزمــة  تراهــا  التــي  واالتفاقيــات 
وبخصوصهــا وان تنفــذ هــذه االتفاقيــات او الترتيبــات.

25 ٔاخبار الجمعية





أخبار جمعية
البنوك في األردن



تــم اختيــار الســيد باســم خليــل الســالم 
ــة البنــوك  رئيســًا لمجلــس إدارة جمعي
فــي األردن لدورتــه الجديدة الممتدة من 
عــام 2021 إلــى عام 2024، فيما تم اختيار 
الســيد عمــار الصفــدي نائبــًا للرئيــس. 
األول  االجتمــاع  خــالل  ذلــك  وجــاء 
لمجلــس إدارة جمعيــة البنــوك الجديــد 
يــوم الثالثــاء الموافــق 30 آذار عبــر تقنيــة 
بحضــور   ،)ZOOM( المرئــي  االتصــال 
الجديــد. المجلــس  أعضــاء  جميــع 

بــدوره هنــأ رئيــس المجلــس الجديــد باســم خليــل الســالم 
كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى ثقــة الهيئــة العامــة بهــم 
باختيارهــم لعضويــة مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك للــدورة 
ــى انتخابهــم  2021 - 2024، وشــكر أعضــاء مجلــس االدارة عل

لــه رئيســًا للمجلــس. 

وأعرب الســالم عن شــكره وتقديره لرئيس المجلس السابق 
الســيد هانــي القاضــي ولجميــع أعضــاء مجلــس االدارة للدورة 
الســابقة 2018 - 2021، مثمنــًا لهــم أداؤهــم المتميز وجهودهم 
الكبيــرة التــي بذلوهــا فــي خدمــة القطــاع المصرفــي واالقتصاد 
الوطنــي وخصوصــًا فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي فرضتها 
جائحــة كورونــا، وأكــد عميــق تقديــره للــدور الكبيــر التــي بذلــه 

المجلــس الســابق فــي تحســين صــورة القطــاع المصرفــي. 

عــام  مديــر  المحــروق  ماهــر  الدكتــور  الســالم  شــكر  كمــا 
الجمعيــة، وشــكر جميــع البنــوك األعضــاء علــى جهودهــم 
الجمعيــة. مــع  التــام  وتنســيقهم  المســتمر  وتعاونهــم 

وأضــاف الســالم أن المجلــس الجديــد ســيعمل على مواصلة 
المسيرة والبناء على اإلنجازات الكبيرة التي حققها المجلس 
الســابق، وبأن المجلس الجديد سيســعى بكل جهد لتحقيق 
األهــداف األساســية للجمعيــة والمتمثلــة برعايــة مصالــح 
البنــوك األعضــاء والتنســيق فيمــا بينهــم تحقيقــا لمنفعتهــم 
المصرفيــة  الخدمــات  أداء  أســاليب  وتطويــر  المشــتركة، 
وأعرافــه  المصرفــي  العمــل  مفاهيــم  وترســيخ  وتحديثهــا، 

وإتبــاع نظــم وإجــراءات موحــدة لهــذه الغايــة.

وكانــت الهيئــة العامــة لجمعيــة البنــوك فــي األردن قــد التأمــت 

فــي اجتماعهــا العــادي الســنوي يــوم الثالثــاء الموافــق 30 آذار، 
والــذي تــم فيــه التوافــق علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة الجديــد، 
حيــث تــم تســمية تســعة بنــوك وفــازت بالتزكيــة بعضويــة 
البنــك  اإلســكان،  بنــك  العربــي،  البنــك  وهــي:  المجلــس 
اإلســالمي األردنــي، بنــك االتحــاد، البنــك األردنــي الكويتــي، بنــك 
ــال بنــك، والبنــك التجــاري  ــي / كابيت األردن، وبنــك المــال األردن

األردنــي، والبنــك العقــاري المصــري العربــي.

كذلــك اطلعــت الهيئــة العامــة علــى محضــر اجتمــاع الهيئــة 
العامــة الســابق وصادقــت عليــه، كمــا أقــرت الهيئــة تقريــر 
مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الجمعيــة لعــام 2020، وأقــرت 
كذلــك الميزانيــة العموميــة للجمعيــة عــن الســنة الماليــة 
2020، وصادقــت علــى تقريــر المدقــق القانونــي، إضافــة إلقــرار 

الموازنــة التقديريــة للجمعيــة للعــام 2021.

وقد أعرب السيد هاني القاضي رئيس المجلس السابق عن 
شــكره ألعضــاء الهيئــة العامــة علــى حضورهــم ومشــاركتهم 
االجتمــاع، كمــا شــكر أعضــاء مجلــس اإلدارة الســابقين علــى 
تعاونهــم الكبيــر ومــا بذلــوه مــن جهــود خــالل عضويتهــم 
فــي مجلــس اإلدارة. كمــا هنــأ القاضــي أعضــاء مجلــس ادارة 
الجمعيــة الجــدد متمنيــًا لهــم كل النجــاح والتوفيــق فــي خدمة 
ــوك األعضــاء.  القطــاع المصرفــي وفــي تمثيــل مصالــح البن
وشــكر القاضــي مديــر عــام الجمعيــة الدكتــور ماهــر المحــروق 
وموظفــي الجمعيــة علــى أدائهــم المتميــز وجهودهــم فــي 

القيــام بالمهــام الموكلــة إليهــم.

السالم رئيسًا لمجلس إدارة جمعية البنوك،
والصفدي نائبًا للرئيس
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جمعية البنوك تصدر النشرة المصرفية الشهرية 
لشهر نيسان من عام 2021

الشــهرية  المصرفيــة  النشــرة  االردن  فــي  البنــوك  اصــدرت جمعيــة 
لشــهر نيســان مــن عــام 2021، والتــي تتضمــن خالصة ألهم المؤشــرات 

االقتصاديــة والمصرفيــة األردنيــة وتطوراتهــا آلخــر تاريــخ متوفــر.

وتضمنــت النشــرة التــي تعدهــا دائــرة الدراســات فــي الجمعيــة احصائيــات تتعلــق 
بأبــرز المؤشــرات االقتصاديــة األردنيــة، وأبــرز المؤشــرات الرئيســية للبنــوك 
العاملــة فــي األردن ومؤشــرات العمــق المالــي للقطــاع المصرفــي للعــام 
2020، كمــا اشــتملت النشــرة أهــم احصائيــات المحافــظ االلكترونيــة واحصائيــات 
نظــام عــرض وتحصيــل الفواتيــر الكترونيــًا. إلــى جانــب مقتطفــات مــن دور القطــاع 

ــا. ــي خــالل جائحــة كورون المصرفــي األردن
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جمعية البنوك تعقد جلسة نقاشية حول الصكوك 
اإلسالمية في األردن

ُعـقـــدت فــي مـــــقــــر جـــمــعــيـــة 
ــوم االثنيــن  البنــوك فــي األردن ي
الموافــق 22 /3 /2021 وبالتعــاون 
مــع الــمــجــلــــس االقــتــصـــــادي 
ــة  ــي جلســة نـقـاشـيـ واالجتمـاعـ
حــول الصكــوك اإلســالمية فــي 
الجلســة  األردن، حيــث هدفــت 
واألفــكار  اآلراء  مناقشــة  إلــى 
ــوك  ــات حــول الـصـكـ والمقـتـرحـ
ــا فــي  ــة وتـطـبـيـقاتـهـ اإلسالمـيـ
األردن وآلـــــيــــــــــات زيــــــادة هــــــذا 

ــام. ــي الـهـ المصــدر الـتـمـويـلـ

وشــكر مديــر عــام جمعيــة البنــوك فــي األردن الدكتــور ماهــر 
المحــروق خــالل كلمتــه االفتتاحيــة المجلــس االقتصــادي 
الحاليقــة  محمــد  الدكتــور  بمعالــي  ممثــاًل  واالجتماعــي 
ــم الجلســة، ورحــب  ــة فــي تنظي ــه مــع الجمعي ــى تعاون عل
البنــوك اإلســالمية والقطــاع المصرفــي  بالحضــور مــن 

األردنــي ومــن مختلــف الجهــات. 

وأشــار المحــروق فــي كلمتــه إلــى أن الصكــوك اإلســالمية 
تعتبر من أدوات التمويل اإلسالمي المهمة التي شهدت 
نمــوًا متســارعًا خــالل العقــود األخيــرة فــي العديــد مــن دول 
العالم، لمــا لهــا مــن أهميــة كبيــرة فــي اقتصاديــات الــدول 
باعتبارهــا أدوات تمويــل غيــر تقليدية وأكثر أمنًا واســتقرارًا، 
ولدورهــا المهــم فــي تمويــل الخزينــة وتحفيــز األســواق 
ومشــروعات  التنمويــة  المشــروعات  وتمويــل  الماليــة 
البنيــة التحتيــة. مشــيرًا فــي ذات الوقــت إلــى وجــود الكثيــر 
مــن التجــارب حــول العالــم والتــي أثبتــت إمكانيــة اســتخدام 
الصكــوك فــي بنــاء مشــروعات جديــدة أو فــي توســيع 
مشــروعات قائمــة وفــي مختلــف المجــاالت وخصوصــًا 
ــاء الطــرق والجســور  ــل بن ــة، مث ــة التحتي مشــروعات البني
والمبانــي العامــة وغيرهــا. أمــا علــى المســتوى المحلــي 
وعلــى الرغــم مــن أن فكــرة إصــدار الصكــوك اإلســالمية 
أول  صــدور  أن  إال  الماضــي،  القــرن  لثمانينيــات  تعــود 
ــل اإلســالمي جــاء فــي عــام 2012،  ــون لصكــوك التموي قان
وصــدرت بعــد ذلــك األنظمــة والتعليمــات التنفيذيــة لــه 
لتكتمــل بذلــك منظومــة التشــريعات الناظمــة للصكــوك 

اإلســالمية فــي المملكــة.

وقد أكد المحروق على الجاهزية الكبيرة 
التــي تتمتــع بهــا البنــوك اإلســالمية فــي 
اإلســالمية،  الصكــوك  إلصــدار  األردن 
حيــث قامــت البنــوك مســبقًا بتعديــل 
األساســي  والنظــام  التأســيس  عقــد 
لهــا وبالشــكل الــذي يتيــح لهــا الفرصــة 
إلصـــدار الصـكـــوك اإلسالمـيـــة، وكـــل 
إصـــدار  مــن  بالصـــكوك  يـتـعــلــــق  مـــا 
أو اسـتـثـمـــار وبـمـــا يـسـاهـــم فــي رفـــد 
ــة بــأدوات  ــة األردنـيـ ــوق المـصـرفـيـ الـسـ
تمويـــل جـديـــدة تـقـــدم حلواًل الحتياجات 
الـمــؤسـسـات الحـكـومــيــة والـشـركـات

كما أشــار أيضًا إلى أن ارتفاع مســتويات الســيولة لدى البنوك 
اإلســالمية وتعــذر توظيفهــا فــي المجــاالت التــي تلجــأ لهــا 
البنــوك التقليديــة جعــل مــن تكاليــف هــذه الســيولة مرتفعــة 
علــى البنــوك اإلســالمية، ممــا يعنــي أن توفــر فــرص تمويليــة 
الســتغالل تلــك الســيولة مــن خــالل الصكــوك اإلســالمية أمرًا 
يصــب فــي صالــح البنــوك اإلســالمية وفــي صالــح الجهــات 
المســتفيدة من التمويل ويصب في خدمة االقتصاد الوطني 
ككل. وشــدد المحــروق بضــرورة أن تســعى الدولــة األردنيــة 
لتعزيــز االســتفادة مــن هــذا المصــدر التمويلــي المهــم مــن 
خــالل التوســع فــي اصــدار الصكوك االســالمية وخاصة القابلة 
للتــداول، وتشــجيع الحكومــة علــى تمويــل جــزء مــن احتياجاتهــا 

الماليــة مــن خــالل اصــدار الصكــوك االســالمية.

جمعية البنوك تعقد جلسة نقاشية حول الصكوك 
اإلسالمية في األردن

ٔاخبار الجمعية30



بيان صادر عن جمعية البنوك حول تأجيل أقساط
قروض األفراد في شهر رمضان المبارك

ــا علــى االقتصــاد  ــار جائحــة كورون اســتمرارًا للجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا البنــوك العاملــة فــي األردن للتصــدي لتداعيــات وآث
الوطنــي وســعيًا مــن البنــوك لتخفيــف األعبــاء عــن المواطنيــن فــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي فرضتهــا جائحــة كورنــا، فقــد 
توافقــت البنــوك فــي األردن وبالتنســيق مــع البنــك المركــزي األردنــي علــى تأجيــل أقســاط قــروض األفــراد خــالل شــهر رمضــان 

المبــارك )شــهر نيســان( دون فوائــد تأخيــر أو عمــوالت.

وتأتــي هــذه المبــادرة مــن البنــوك اســتكمااًل لــألدوار التــي تلعبهــا البنــوك للتخفيــف مــن تداعيــات جائحة كورونا علــى المواطنين 
وعلــى االقتصــاد األردنــي ككل، بمــا فــي ذلــك توفيــر الســيولة لمختلــف القطاعــات االقتصاديــة وبمــا ســاهم فــي اســتمرارية 
عمــل االقتصــاد، ومــا قامــت بــه البنــوك مــن ضــخ تمويــل إضافــي فــي االقتصــاد، وتنفيــذ برامــج البنــك المركزي لدعم الشــركات 
الصغيرة والمتوسطة والقطاعات االقتصادية، والتزام البنوك بتخفيض أسعار الفوائد على التسهيالت، إضافة لمبادرات 
البنــوك الســابقة بتأجيــل أقســاط قــروض االفــراد وإعــادة هيكلــة وجدولــة تســهيالت الشــركات التــي تأثــرت بتداعيــات الجائحــة 

والتــي مــا زالــت مســتمرة، االمــر الــذي كان لــه أثــر إيجابــي ملمــوس علــى كافــة شــرائح المجتمــع.

مــن جانبــه، أشــار الدكتــور محمــد الحاليقة رئيس المجلس 
االقتصــادي واالجتماعــي إلــى أن قطــاع الصكــوك أصبــح 
مــن أســرع القطاعــات نمــوًا وانتشــارًا فــي العديــد مــن 
ه  بعــدِّ الّصــك  اســتخدام  أهميــة  إلــى  إضافــة  البلــدان، 
بــأن  واالســتثمار. مبينًا  التنميــة  مجــال  فــي  فاعلــة  أداة 
االســتفادة مــن قطــاع الصكــوك اإلســالمية فــي األردن 
محــدود مــع أهميتــه، موضحــًا أن االقتصــاد بحاجــة إلــى 

أدوات تمويــل جديــدة.

وقــد شــارك فــي الجلســة ممثليــن عــن البنــوك اإلســالمية 
الخبــراء  مــن  متميــزة  لمجموعــة  إضافــة  األردن،  فــي 
نــّوه  وقــد  المجــال.  هــذا  فــي  المهتميــن  االقتصادييــن 
المشــاركون فــي الجلســة إلــى ضــرورة تســليط الضــوء 

علــى قطــاع الصكــوك ألهميتــه فــي المشــاريع التنمويــة، 
إضافــة إلــى ضــرورة إيجــاد وســائل وأدوات ماليــة للخــروج 
مــن األزمــة االقتصاديــة، وتحديــدًا فــي ظــل جائحــة كورونــا، 
وضــرورة تعديــل بعــض القوانيــن إلزالــة العقبــات أمــام 

إصــدار الصكــوك.

كما أشــار المشــاركون إلى أهمية االســتفادة من التجارب 
العالميــة فــي قطــاع الصكــوك ودراســة تطبيقاتــه، وبحــث 
الواقــع التشــريعي ودراســة أثــره علــى ســوق الصكــوك، 
وأكــدوا أهميــة وجــود جهــة بيــت خبــرة فــي قطــاع الصكــوك 
تتحمــل العــبء لتكــون عمليــة االســتفادة منهــا صحيحــة، 
وإيجاد حلول يتفق عليها الجميع، إضافة إلى أهمية نشــر 

الوعــي والثقافــة فيمــا يتصــل بالقطــاع بيــن المواطنيــن.
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البنوك األردنية؛
عامل إستقرار وتنمية

إســتقرار  عامــل  األردنيــة  البنــوك  شــكلت  لطالمــا 
وتنميــة للمملكــة خــالل عقــود مئويتهــا األولــى، وتدخــل 
للمئويــة  قويــة  وطنيــة  ماليــة  كمؤسســات  معهــا 
الثانيــة. فالبنــوك األردنيــة اليــوم تتجــاوز دورها التقليدي 
تصبــح  أن  إلــى  المصرفــي،  العمــل  تطبيقــات  فــي 
للتنميــة،  المتكاملــة  المنظومــة  مــن  أساســي  جــزء 
ومحفــز ومحــرك للنشــاط اإلقتصــادي الوطنــي العــام.

ولعــل الــدور الريــادي الــذي لعبتــه البنــوك خــالل جائحــة 
كورونــا يؤشــر إلــى الحــس الوطنــي واإلجتماعــي العــام الذي 
اصبــح جــزء ال يتجــزء مــن إعتبــارات سياســاتها النقديــة، 
اإلســتقرار  فــي  إســتراتيجي ســليم ســاهم  نهــج  ضمــن 
ــز أجــواء الثقــة بالنظــام المصرفــي األردنــي. النقــدي وتعزي

ــة  ــوك األردني بنفــس الوقــت، تطــورت أعمــال وبرامــج البن
ــًة، مــن حيــث التنــوع فــي  لتحاكــي أفضــل التجــارب العالمي
تطبيقاتهــا وبرامجهــا المصرفيــة، وخاصــة تلــك البرامــج 
وتنميــة  والبطالــة،  الفقــر  مــن  الحــد  فــي  تســاهم  التــي 
أعمــال المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، والتعــاون 
التنمويــة  البنــوك  مــع  المركــزي  البنــك  برامــج  ضمــن 
ــي تســاهم  ــل األخضــر" الت ــة، وخاصــة برامــج "التموي الدولي
إســتثمارات  مثــل  والتلــوث،  اإلنبعاثــات  تخفيــف  فــي 

الطاقــة المتجــددة والنظيفــة، وهــي بهــذا تســاهم بشــكل 
اساســي فــي تمكيــن األردن مــن تحقيــق إلتزاماتــه الدوليــة 
التــي وقــع عليهــا فــي إتفاقيــة باريــس، وتشــيع التفــاؤل في 
ــة فــي  ــدة وواســعة لإلســتثمارات العالمي فتــح آفــاق جدي
شمســنا وهوائنــا لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر 
خضــراء نظيفــة تســاهم فــي تخفيــض فاتــورة الطاقــة 
الوطنيــة، وتؤســس لمســتقبل أفضــل فــي اإلعتمــاد علــى 
المصــادر المحليــة للطاقــة، ســيما أنهــا تشــكل مدخــاًل 
رئيســيًا لمختلــف قطاعــات اإلنتــاج الوطنــي، وتؤثــر بشــكل 
اإلنتاجيــة،  للقطاعــات  التنافســية  القــدرة  فــي  حاســم 

وخاصــة قطاعــي الصناعــة والســياحة. 

ومنــذ أن بــدأ صنــدوق الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة 
العمل في العام 2015، بدءنا وبالتعاون مع البنوك األردنية 
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وبدعــم وإشــراف مــن البنــك المركــزي، فــي تصميــم برامــج 
إقراضيــة مدعومــة مــن الصنــدوق، لتنفيــذ مشــاريع وبرامــج 
الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة لقطاعــات األعمــال 
المختلفة، مثل قطاع الصناعة والسياحة والزراعة، إضافة 
إلــى القطــاع المنزلــي )قــروض فرديــة صغيــرة(، وتــم توقيــع 
إتفاقيــات مــع البنــوك بهــذا الشــأن، ونجحنــا معــًا فــي تقديم 
المنزلــي،  القطــاع  بمــا فيهــا  القطاعــات  نافــذة لمختلــف 
مكنهــا مــن اإلســتفادة مــن تطبيقــات الطاقــة المتجــددة 
وترشــيد الطاقــة، وتنفيــذ مشــاريع تســاهم فــي إحــداث أثــر 
إقتصــادي وإجتماعــي مباشــر علــى المســتفيدين مــن أفــراد 
ومؤسســات، كمــا ســاهمت هــذه البرامــج بمجملهــا فــي 
تحريــك عجلــة الســوق، وإحــداث نشــاط إقتصــادي حــول 
تطبيقــات الطاقــة المتجــددة، وخلــق المئــات مــن فــرص 

العمــل الجديــدة فــي مختلــف المحافظــات.

إلــى أهميــة تقاريــر اإلســتدامة  بــد مــن اإلشــارة هنــا  وال 
البنــوك؛ فهــي  التــي تصدرهــا  والمســؤولية المجتمعيــة 
برامــج مســؤولية  تبنــي  مؤشــر هــام علــى حرصهــا علــى 
مجتمعيــة تلعــب مــن خاللهــا دورها التنموي اإلنســاني في 
بلدنــا، وبذلــك تقــدم البنــوك األردنيــة نفســها كمؤسســات 
تحــرص علــى إحــداث اثــر إقتصــادي وإجتماعــي وإنســاني فــي 
منظومــة األردن التنمويــة، وتصبــح بذلــك اقــرب إلــى نبــض 
النــاس، وتأخــذ علــى عاتقهــا تنفيــذ سياســتها فــي "أنســنة" 
نتائــج وأعمــال أنشــطتها المصرفيــة، إلــى جانــب دورهــا 
إلــى  النقــدي  الحفــاظ علــى اإلســتقرار  فــي  اإلســتراتيجي 
جانــب البنــك المركــزي، ودورهــا الهــام فــي خلــق وتنســيط 
الســوق وإحــداث التنميــة الشــاملة والتــي تســاهم بدورهــا 
فــي تخفيــض مشــاكل الفقــر والبطالــة، لتشــكل بذلــك 

جميــع مكونــات عوامــل اإلســتقرار والتنميــة.
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خــالصـة 
تنفيذية

الثابتــة  الســوق  بأســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  شــهد 
انخفاضــًا بنســبة 1.55 % خــالل عــام 2020 مقارنًة بعام 2019. 
القطاعــات  أن معظــم  االوليــة  التقديــرات  حيــث أظهــرت 
االقتصاديــة قــد حققــت تراجعــا خــالل عــام 2020 مقارنــة 
بعــام 2019. فيمــا ســجل االســتثمار المباشــر صافــي تدفــق 
للداخــل مقــداره 389.9 مليــون دينــار خالل الثالثــة أرباع األولى 
مــن عــام 2020 مقارنــة مــع 397.1 مليــون دينــار خــالل نفــس 
الفتــرة مــن عــام 2019. ليحقــق بذلــك تراجعــًا بنســبة 1.8 %. 
أمــا معــدل البطالــة فقــد بلــغ خــالل عــام 2020 مــا نســبته 
22.7 %، بارتفــاع مقــداره 3.7 % عــن عــام 2019. وهــي تعتبــر 

ــة. ــة بالســنوات الماضي أعلــى نســبة علــى اإلطــالق مقارن

هــذا وبلــغ معــدل التضخــم 0.02 % خــالل 
الشــهرين األوليــن مــن عــام 2021 مقارنــًة 
بنفــس الفتــرة من عــام 2020، حيث ارتفع 
الرقم القياســي ألســعار المســتهلك من 
101.55 ليصــل إلــى 101.56. وفيمــا يتعلــق 
بالتجــارة الخارجيــة، وفــي ظــل انخفــاض 
مــن  أقــل  بوتيــرة  الكليــة  الصــادرات 
انخفــاض المســتوردات، فقــد انخفــض 
 %  16.5 بنســبة  التجــاري  الميــزان  عجــز 
.2019 بعــام  مقارنــة   2020 عــام  خــالل 

أمــا فيمــا يتعلــق بأبرز المؤشــرات النقدية فقــد ارتفع عرض 
النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر كانون الثانــي مــن عــام 2021 
بنســبة 0.6 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة عــام 2020، 
كمــا ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 0.6 % عــن مســتواه 

فــي نهايــة عــام 2020، وارتفــع أيضــًا النقــد المصــدر بنســبة 
0.9 % ليبلــغ 6.55 مليــار دينــار. وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات 
بلغــت  فقــد  األجنبيــة،  العمــالت  مــن  المركــزي  البنــك 
15.490 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة شــهر شــباط مــن 
ــة عــام  ــار دوالر فــي نهاي ــًة مــع 15.919 ملي عــام 2021، مقارن
2020، محققًة بذلك انخفاضًا بنســبة 2.7 % عن مســتواها 

فــي نهايــة عــام 2020.

أمــا فيمــا يتعلــق بأبــرز المؤشــرات المصرفيــة، فقــد ارتفــع 
المرخصــة  البنــوك  موجــودات  إجمالــي  طفيــف  وبشــكل 
فــي نهايــة شــهر كانون الثانــي مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع 
نهايــة عــام 2020 لتصــل إلــى 57.060 مليــار دينــار مقارنــة 
بـــ 57.049 مليــار دينــار فــي نهايــة العــام 2020. أمــا إجمالــي 
التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 0.5 % فــي نهايــة 
شــهر كانون الثانــي مــن عــام 2021 لتصــل إلــى 28.782 مليــار 
دينــار، مقارنــة مــع 28.634 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2020. 
وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة 
شــهر كانون الثانــي مــن عــام 2021 بنســبة 0.5 % لتصــل إلــى 
36.967 مليــار دينــار مقارنــة مــع 36.789 مليــار دينــار في نهاية 

عــام 2020.

وفيمــا يتعلــق بأهــم مؤشــرات التــداول للبنــوك المدرجــة 
فــي بورصــة عمــان، فقــد انخفــض الرقــم القياســي ألســعار 
أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر آذار 2021 
بنســبة 1.28 % ليصــل إلــى 3260.3 نقطــة. وقــد بلــغ عــدد 
أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر آذار حوالــي 
10.03 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد عقــود بلــغ 4837 عقــد، 
البنــوك  أســهم  علــى  اإلجمالــي  التــداول  بلــغ حجــم  فيمــا 

حوالــي 17.1 مليــون دينــار.
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية
الناتج المحلي اإلجمالي

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة انخفاضــًا بنســبة 1.55 % خــالل عــام 2020 مقارنــًة بعــام 2019. 
وقــد أظهــرت التقديــرات االوليــة أن معظــم القطاعــات االقتصاديــة قــد حققــت تراجعــا خــالل عــام 2020 مقارنــة بعــام 
2019. حيــث تشــير النتائــج إلــى أن قطــاع النقــل والتخزيــن واالتصــاالت قــد حقــق أعلــى معــدل انخفــاض بنســبة 5.23 %، 
تــاله قطــاع االنشــاءات بنســبة انخفــاض 3.7 %، تــاله قطــاع الخدمات االجتماعية والشــخصية بنســبة انخفــاض 3.25  %. 
كمــا حقــق قطــاع تجــارة الجملــة والتجزئــة والمطاعــم والفنــادق نســبة انخفــاض بلغــت 3.2 % وذلــك خــالل العــام 2020 

مقارنــة بعــام 2019.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016=100(

20162017201820192020النشاط االقتصادي
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات

الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك

المناجم والمحاجر

الصناعات التحويلية

الكهرباء والمياه

اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات المال والتأمين والعقارات واألعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

المجموع

منتجو الخدمات الحكومية

منتجو الخدمات الخاصة التي ال تهدف إلى 
الربح وتخدم العائالت

الخدمات المنزلية

المجموع )أ + ب + ج + د(

الخدمات المصرفية المحتسبة 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية

صافي الضرائب على المنتجات

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق

1,460

556

5,329

966

860

2,742

2,338

6,193

1,783

22,227

3,753

181

226

26,387

1,684 -

24,703

3,127

27,830

1,530

628

5,384

990

850

2,783

2,401

6,378

1,851

22,794

3,785

188

226

26,993

1,737 -

25,255

3,163

28,418

1,380

583
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* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

2016

2016

2017

2017

2018

2018

معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي )%( لألعوام 2016 - 2020

معدل البطالة )%( لألعوام 2016 - 2020

2.1

% 15.3 % 18.3 % 18.6 % 19.0 % 22.7

2.1 1.9

2019

2019 2020

2020

2 1.55 -

معدل البطالة
بلــغ معــدل البطالــة خــالل عــام 2020 مــا نســبته 22.7 %، بارتفــاع مقــداره 3.7 % عــن عــام 2019. وهــي تعتبــر أعلــى نســبة على 

اإلطــالق مقارنة بالســنوات الماضية.

االستثمار األجنبي المباشر في األردن
ســجل االســتثمار المباشــر صافــي تدفــق للداخــل مقــداره 389.9 مليــون دينــار خــالل الثالثــة أربــاع األولــى مــن عــام 2020 

مقارنــة مــع 397.1 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2019. ليحقــق بذلــك تراجعــًا بنســبة 1.8 %.

المؤشر

المؤشر

معدل البطالة

االستثمار االجنبي المباشر في األردن 
)مليون دينار(

2016

2017

% 15.3

1,441.1

2017

2018

% 18.3

678.0

2018

2019

% 18.6

518.1

2019

2019

% 19.0

397.1

2020

2020

% 22.7

389.9

الـتـغـــيـر
النسبي

الثالثة أرباع 
األولى

الثالثة أرباع 
األولى

% 3.7

1.8% -

الـتـغـــيـر 
النسبي
)%( 
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2017 2018 2019

حواالت العاملين )بالمليون دينار(

االستثمار األجنبي المباشر )مليون دينار(

1,441.1 678.0 518.1 397.1 389.9

2019 2020

حواالت العاملين
انخفضــت حــواالت العامليــن بنســبة 9.1 % خــالل عــام 2020، مقارنــًة بعــام 2019، حيــث بلغــت 2389.3 مليــون دينــار مقابــل 

2629.7 خــالل عــام 2019.

كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي
ــى مــن عــام 2020 بنســبة 13 %  ــاج الصناعــي خــالل العشــرة شــهور األول ــات اإلنت انخفــض الرقــم القياســي العــام لكمي
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2019، وقــد نتــج هــذا التراجــع كمحصلــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 1.5 %، وانخفــاض الرقــم القياســي لكميــات انتــاج الصناعــات التحويليــة بنســبة 14.4 %، وانخفــاض 

الرقــم القياســي لكميــات انتــاج الكهربــاء بنســبة 0.3 %.

أمــا الرقــم القياســي العــام ألســعار المنتجيــن الصناعييــن فقــد انخفــض بنســبة 2.95 % خــالل شــهر كانون الثانــي من عام 
2021 مقارنــًة مــع نفــس الشــهر مــن عــام 2020، حيــث ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات االســتخراجية بنســبة 
5.85 %، فيمــا انخفــض الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات التحويليــة بنســبة 3.65 %، وانخفــض الرقم القياســي ألســعار 

الكهربــاء بنســبة 4.47 %.

المؤشر

حواالت العاملين

2017

2,635.4

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

الـتـغـــيـر
النسبي

الثالثة أرباع األولى الثالثة أرباع األولى

% 9.1 -

الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي )2010=100(

2016201720182019الصناعة
20192020

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات اإلنتاج الصناعي

106.9

95.7

125.6

97.9

121.1

93.4

129.1

97.2

121.77

86.96

126.28

91.33

128.44

80.91

128.60

86.28

127.0

85.3

129.5

90.2

128.9

73.0

129.1

78.5

% 1.5

% 14.4 -

% 0.3 -

% 13.0 -

العشرة 
شهور األولى

العشرة 
شهور األولى
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الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين )2010 = 100(

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(

الصناعة

البند

2017

2018

2018

2019

2019

2020

20202020

2020

2021

2021

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين

االغذية والمشروبات غير الكحولية

المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر

المالبس واالحذية

المساكن

التجهيزات والمعدات المنزلية

الصحة

النقل

االتصاالت

الثقافة والترفيه

التعليم

المطاعم والفنادق

السلع والخدمات األخرى

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

معدل التضخم

88.1

110.4

219.4

112.7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

% 4.5

101.21

118.90

211.15

121.26

100.3

98.4

98.3

101.5

101.0

101.9

100.6

100.0

97.6

102.6

102.6

101.4

100.8

% 0.8

107.10

116.31

208.84

119.84

102.6

101.4

97.5

99.7

101.5

104.6

98.6

100.9

98.5

104.4

104.8

103.6

101.1

% 0.3

103.6

106.5

209.9

110.5

103.78

115.60

209.80

118.58

 101.38

 97.91

 97.73

 101.57

 101.46

 102.66

 102.55

 100.01

 99.10

 104.48

 103.21

 101.99

 101.55

% 1.8

109.85

111.38

200.43

115.08

 101.44

 103.95

 96.72

 100.86

 101.45

 107.32

 100.24

 102.28

 97.71

 104.24

 106.15

 103.70

 101.56

% 0.02

5.85

3.65 -

4.47 -

2.95 -

% 0.06

% 6.17

% 1.04 -

% 0.70 -

% 0.01 -

% 4.54

% 2.25 -

% 2.27

% 1.40 -

% 0.23 -

% 2.84

% 1.68

% 0.02

-

كانون الثاني

الشهرين 
األولين

كانون الثاني

الشهرين 
األولين

ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلــغ معــدل التضخــم 0.02 % خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 2021 مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث ارتفــع 

الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 101.55 ليصــل إلــى 101.56. 

وقــد جــاء هــذا االســتقرار فــي معــدل التضخــم بســبب تــراوح أســعار مكونــات ســلة المســتهلك مــا بيــن االرتفــاع 
واالنخفــاض وذلــك خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 2021 مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020.
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أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار(

2017201820192020البند
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

اجمالي التجارة الخارجية

الميزان التجاري

تغطية الصادرات للمستوردات %

4,504.2

828.9

5,333.1

14,553.7

19,057.9

9,220.6 -

% 36.6

4,674.7

828.0

5,502.7

14,420.0

19,094.7

8,917.3 -

% 38.2

4,995.7

909.6

5,905.3

13,611.0

18,606.7

7,705.7-

% 43.4

5,044.4

595.3

5,639.7

12,077.8

17,122.2

6,438.1-

% 46.7

% 1.0

% 34.6-

% 4.5-

% 11.3-

% 8.0 -

% 16.5-

% 3.3

ثالثاً: أداء القطاع الخارجي
انخفضــت الصــادرات الكليــة بنســبة 4.5 % خــالل عــام 2020 مقارنــًة بالعــام 2019، وذلــك محصلــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة 
بنســبة 1.0 %، وانخفــاض قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 34.6 %. وانخفضــت كذلــك المســتوردات بنســبة 11.3 %. هــذا 
وتحســنت نســبة تغطيــة الصــادرات الكليــة للمســتوردات لتصــل إلــى 46.7 % خــالل عــام 2020 مقارنــًة مــع 43.4 % خــالل عــام 
2019. وفــي ظــل انخفــاض الصــادرات الكليــة بوتيــرة أقــل مــن انخفــاض المســتوردات، فقــد انخفــض عجــز الميــزان التجــاري 

بنســبة بلغــت 16.5 % خــالل عــام 2020 مقارنــة بعــام 2019.

الصادرات الكلية خالل الفترة 2017 - 2020 )مليون دينار(

مجموع المستوردات خالل الفترة 2017 - 2020 )مليون دينار(

2020

2020

2018

2018

2019

2019

2017

2017

5,639.7

12,077.8

5,502.7

14,420

5,905.3

13,611

5,333.1

14,553.7
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العجز التجاري خالل الفترة 2017 - 2020 )مليون دينار(

20202018 20192017

6,438.18,917.3 7,705.79,220.6

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية
وعلــى صعيــد التركيــب الســلعي ألبــرز الســلع المصــدرة خــالل عــام 2020، فقــد ارتفعــت قيمــة الصــادرات الوطنيــة مــن 
الحلــي والمجوهــرات الثمينــة بنســبة 152.2 % واألســمدة بنســبة 55.1 %، فيمــا انخفضــت قيمــة الصــادرات الوطنيــة مــن 

األلبســة وتوابعهــا بنســبة 16.2 % والبوتــاس الخــام بنســبة 9.3 %. 

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

2017201820192020الصنف
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

األلبسة وتوابعها

األسمدة

محضرات الصيدلة

البوتاس الخام

الحلي والمجوهرات الثمينة

المنتجات الكيماوية

المواد األخرى

مجموع الصادرات الوطنية

1,100.9

259.7

446.9

331.0

116.2

273.3

1,715.2

4,504.2

1,228.6

297.2

446.6

384.4

87.9

283.5

1,870.8

4,674.7

1,384.4

328.2

435.7

419.1

116.9

238.5

2,072.9

4,995.7

1,160.4

509.1

423.2

380.3

294.8

259.4

2,017.2

5,044.4

%16.2-

%55.1

%2.9-

%9.3-

%152.2

%8.8

%2.7-

%1.0

% 23.0% 8.4

% 5.1

% 10.1

% 5.8

% 7.5

% 40.0

األلبسة 
وتوابعها

محضرات 
الصيدلة

المنتجات 
الكيماوية

األسمدة

الحلي والمجوهرات 
الثمينة

البوتاس 
الخام

المواد األخرى
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أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل عــام 2020، فقــد انخفضــت قيمــة الصــادرات الوطنيــة إلى دول 
منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 2.9 % )ومنهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنســبة 1.8 %(، كمــا انخفضــت 
لــدول اتفاقيــة التجــارة الحــرة لشــمال أمريــكا بنســبة 12.6 % )ومنهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة بنســبة 11.7 %(، فيمــا 
شــهدت الصــادرات إلــى الــدول اآلســيوية غيــر العربيــة ارتفاعــًا بنســبة 10.6 % )ومنهــا الهند بنســبة 23.7 %(، كما ارتفعت 

قيمــة الصــادرات الوطنيــة إلــى دول االتحــاد األوروبــي بنســبة 3.0 % )ومنهــا هولنــدا بنســبة 16.3 %)

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية خالل عام 2020 )نسبة مئوية(

2017201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها اإلمارات العربية المتحدة

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الهند

دول االتحاد االوروبي

منها هولندا

باقي التكتالت االقتصادية

منها المنطقة الحرة

مجموع الصادرات الوطنية

2,072.1

203.5

1,160.0

1,112.6

840.0

382.7

124.3

30.8

307.8

1.3

4,504.2

2,028.0

184.3

1,287.5

1,228.5

942.0

485.7

142.0

29.7

275.2

1.5

4,674.7

2,074.2

186.4

1,454.0

1,381.9

969.1

496.1

149.1

32.0

349.3

233.7

4,995.7

2,013.7

183.0

1,270.7

1,220.4

1,072.3

613.5

153.6

37.2

534.1

268.8

5,044.4

2.9 -

1.8-

12.6-

11.7-

10.6

23.7

3.0

16.3

52.9

15.0

%1.0

% 39.9% 21.3 % 25.2

دول منطقة 
التجارة الحرة 
العربية الكبرى

الدول 
االسيوية غير 

العربية

دول اتفاقية 
التجارة الحرة 
لشمال أمريكا

% 10.6 % 3.0

باقي 
التكتالت 

االقتصادية

دول 
االتحاد 
االوروبي
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* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل عــام 2020 بنســبة 3.1 % مقارنــة بعــام 2019، لتصــل إلــى 760.4 مليــون دينــار 

مقارنــًة مــع 737.7 مليــون دينــار خــالل عــام 2019.

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيــب الســلعي للمســتوردات خــالل عــام 2020، فقــد انخفضــت قيمــة المســتوردات مــن جميــع المــواد 

باســتثناء "المــواد األخــرى" وبنســبة 2.6 %.

البند/الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2017

802.6

2018

720.7

2019

737.7

2020

760.4% 3.1

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار(
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

التركيب السلعي للمستوردات )مليون دينار(

2017201820192020الصنف
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

النفط الخام ومشتقاته

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

العربات والدراجات وأجزائها

اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها

الحبوب

الحديد ومصنوعاته

المواد األخرى

إجمالي المستوردات

2,387.8

1,431.9

1,472.5

869.6

546.2

519.7

7,369.5

14,553.7

2,870.0

1,087.5

1,148.5

890.6

582.1

606.0

7,235.3

14,420.0

2,308.5

1,153.5

953.1

938.5

553.1

535.4

7,168.9

13,611.0

1,217.6

901.9

896.2

719.8

494.1

490.7

7,357.5

12,077.8

47.3-

21.8-

6.0-

23.3-

10.7-

8.3-

2.6

11.3-

التركيب السلعي للمستوردات خالل عام 2020 )نسبة مئوية(

% 10.1% 7.4

% 4.1

% 7.5

% 4.1

% 6.0

% 60.9

النفط الخام 
ومشتقاته

العربات والدراجات 
وأجزائها

الحديد 
ومصنوعاته

اآلالت واألدوات 
اآللية وأجزائها

الحبوب

اآلالت واألجهزة 
الكهربائية وأجزائها

المواد األخرى
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أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل عــام 2020، فقد انخفضت قيمة المســتوردات من معظم التكتالت 
االقتصاديــة وأبرزهــا دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 20.9 % ومنهــا الســعودية بنســبة 34.2 %، ودول 
اتفاقيــة التجــارة الحــرة لشــمال أمريــكا بنســبة 9.2 % ومنهــا الواليــات المتحدة األمريكية بنســبة 9.5 %، والدول اآلســيوية 
غيــر العربيــة بنســبة 9.5 % ومنهــا الصيــن الشــعبية بنســبة 13.4 %. ودول االتحــاد األوروبــي التــي انخفضــت بنســبة 10.0 % 
ومنهــا المانيــا بنســبة 12.8 %. فيمــا ارتفعــت قيمــة المســتوردات مــن باقــي التكتــالت االقتصاديــة بنســبة 4.6 % ومنهــا 

المنطقــة الحــرة التــي ارتفعــت بنســبة 56.1 %.

التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار(

2017201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الصين الشعبية

دول االتحاد االوروبي

منها المانيا

باقي التكتالت االقتصادية

منها المنطقة الحرة

إجمالي المستوردات

3,471.4

1,954.1

1,687.0

1,420.3

4,510.9

1,963.1

3,214.8

639.3

1,669.6

73.6

14,553.7

3,849.4

2,392.5

1,499.2

1,252.6

4,349.3

1,964.7

3,133.7

659.8

1,588.4

78.6

14,420.0

3,604.5

2,265.8

1,275.5

1,108.9

4,680.3

2,220.8

2,756.4

599.6

1,294.3

122.1

13,611.0

2,851.6

1,490.5

1,157.6

1,003.3

4,233.5

1,922.8

2,481.3

522.8

1,353.8

190.6

12,077.8

20.9 -

34.2-

9.2-

9.5-

-9.5

13.4-

10.0-

12.8-

4.6

56.1

11.3-

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية خالل عام 2020 )نسبة مئوية(

% 23.6% 35.1 % 9.6

دول منطقة 
التجارة الحرة 
العربية الكبرى

الدول 
االسيوية غير 

العربية

دول اتفاقية 
التجارة الحرة 
لشمال أمريكا

% 11.2 % 20.5

باقي 
التكتالت 

االقتصادية

دول 
االتحاد 
االوروبي
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رابعاً: أداء المالية العامة
وصلــت اإليــرادات المحليــة خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2020 إلــى مــا قيمتــه 5639.7 مليــون دينــار مقابــل 6354.5 مليــون 
دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2019، أي بانخفــاض بلــغ 714.8 مليــون دينــار. وقــد جــاء هــذا االنخفــاض فــي اإليــرادات المحليــة 

محصلــة النخفــاض اإليــرادات غيــر الضريبيــة بحوالــي 974.9 مليــون دينــار، وارتفــاع اإليــرادات الضريبيــة بحوالــي 260.1 مليــون دينــار.

أمــا النفقــات العامــة خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2020، فقــد بلغــت حوالــي 8119.3 مليــون دينــار مقابــل 7855.7 مليــون 
ــار أو مــا نســبته 3.4 %. وقــد جــاء هــذا  ــرة مــن عــام 2019، مســجلة بذلــك ارتفاعــًا مقــداره 263.6 مليــون دين ــار خــالل نفــس الفت دين
االرتفــاع فــي النفقــات العامــة محصلــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقــدار 359.4 مليــون دينــار أو مــا نســبته 5 %، وانخفــاض النفقــات 

الرأســمالية بحوالــي 95.9 مليــون دينــار أو مــا نســبته 14.6 %.

وبهــذا فقــد بلــغ عجــز الموازنــة العامــة بعــد المنــح حوالــي 1767.3 مليــون دينــار خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2020، مقابــل 
عجــز مالــي بلــغ حوالــي 1288.7 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2019. وقــد بلغــت نســبة عجــز الموازنــة بعــد المنــح إلــى الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2020 مــا نســبته 6.2 % مقارنــًة مع عجز نســبته 3.3 % بنهاية العــام 2019، 

ونســبة عجــز 5 .4 % خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2019.

وقــد ســاهم التراجــع فــي اإليــرادات المحليــة خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن هــذا العــام والبالــغ حوالــي 714.8 مليــون دينــار نتيجــة 
لإلغــالق الــذي حــدث لالقتصــاد األردنــي والعطلــة الرســمية بعــد منتصــف شــهر آذار بســبب أزمــة فيــروس كورونــا، إلــى ارتفــاع العجــز 

المالــي الــى المســتويات المذكــورة أعــاله. 

أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار(

20182019البند
202020192020

الـتـغـــيـر
النسبي

*)%( 

اجمالي االيرادات  والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

ايرادات ضريبية

اقتطاعات تقاعدية

االيرادات االخرى

المنح  الخارجية 

اجمالي  االنفاق  

النفقات الجارية 

النفقات الرأسمالية

العجر/الوفر بعد المنح

العجر/الوفر قبل المنح

اجمالي االيرادات  والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

اجمالي  االنفاق  

العجر بعد المنح

العجر قبل المنح

7,839.6

6,944.9

4,535.6

10.9

2,398.4

894.7

8,567.3

7,619.6

947.7

-727.6

-1,622.3

%26.0

%23.1

%28.5

%2.4

%5.4

% من الناتج المحلي اإلجمالي

7,754.3

6,965.9

4,680.8

9.0

2,276.1

788.4

8,812.7

7,897.2

915.5

1,058.4 -

1,846.8 -

% 24.9

% 22.4

% 28.3

% 3.4 -

% 5.9 -

8,560.9

7,754

5,651

10

2,093

806.9

9,606.9

8,333.9

1,273

1,046 -

1,852.9 -

6,567.0

6,354.5

4,251.7

8.1

2,094.6

212.5

7,855.7

7,198.6

657.1

1,288.7 -

1,501.2 -

% 23.2

% 22.4

% 27.7

% 4.5 -

% 5.3 -

6,351.9

5,639.7

4,511.8

6.6

1,121.3

712.2

8,119.3

7,558.0

561.3

1,767.3 -

2,479.5 -

% 22.3

% 19.8

% 28.5

% 6.2 -

% 8.7 -

% 3.3 -

% 11.2 -

% 6.1

% 18.5 -

% 46.5 -

% 235.2

% 3.4

% 5.0

% 14.6 -

% 37.1

% 65.2

% 0.9 -

% 2.6 -

% 0.8

% 1.7 -

% 3.4 -

األحد عشر 
شهرًا األولى 

األحد عشر )موازنة(
شهرًا األولى 

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

% 3.2 -

% 5.7 -
*مقارنة بنفس الفترة من العام 2019
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خامساً: المديونية العامة
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 9.3 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2020 مقارنــة بنهايــة عــام 2019، ليصــل إلــى حوالــي 
32.89 مليــار دينــار أو مــا نســبته 105.1 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2020، مقارنــًة مــع حوالي 
30.076 مليــار دينــار أو مــا نســبته 95.2 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعام 2019، شــاماًل مديونية شــركة الكهرباء الوطنية وســلطة 

الميــاه التــي تبلــغ حوالــي 7.7 مليــار دينار.

حيــث ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة بنســبة 6.4 % ليصــل إلــى 18.878 مليــار دينــار حتــى نهايــة شــهر تشــرين 
الثانــي مــن عــام 2020 )60.4 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2020(، مقارنــًة مــع 17.738 مليــار 

دينــار فــي نهايــة عــام 2019 )56.1 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2019).

كمــا ارتفــع رصيــد الديــن العــام الخارجــي بنســبة 13.5 % ليصــل إلــى حوالــي 14 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر تشــرين الثاني من عــام 2020 
)44.8 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2020( مقارنــة مــع 12.338 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 

2019 )39.0 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2019).

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار(

201720182019البند
2020

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية

% من الناتج المحلي االجمالي

رصيد الدين العام الخارجي

% من الناتج المحلي االجمالي

إجمالي الدين العام

% من الناتج المحلي االجمالي

15,402.1

% 52.4

11,867.2

%40.4

27,269.3

% 92.8

16,220.7

% 53.2

12,087.5

% 39.7

28,308.2

% 92.9

17,738.0

% 56.1

12,338.2

% 39.0

30,076.2

% 95.2

18,878.4

% 60.4

14,008.9

% 44.8

32,887.3

% 105.1

% 6.4

% 4.3

% 13.5

% 5.8

% 9.3

% 9.9

تشرين الثاني

المصدر: وزارة المالية

المصدر: وزارة المالية

2016

2016

2015

2015

2017

2017

2018

2018

تطور إجمالي الدين العام )مليار دينار( لألعوام 2015 -تشرين الثاني 2020

تطور إجمالي الدين العام )نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي( لألعوام 2015 -تشرين الثاني 2020

26.1

% 92.1

24.88

% 92.4

27.27

% 92.8

28.31

% 92.9

30.08

% 95.2

32.89

% 105.1

2019

2019

2020

2020

تشرين الثاني

تشرين الثاني
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سادساً: المؤشرات النقدية والمصرفية
 المؤشرات النقدية 

ارتفــع عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر كانون الثانــي مــن عــام 2021 بنســبة 0.6 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة 
عــام 2020، كمــا ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 0.6 % عــن مســتواه فــي نهايــة عــام 2020، وارتفــع أيضــًا النقــد المصــدر 

بنســبة 0.9 % ليبلــغ 6.55 مليــار دينــار. 

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 15.490 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
شــهر شــباط مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 15.919 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2020، محققــًة بذلــك انخفاضــًا بنســبة 2.7 % 

عــن مســتواها فــي نهايــة عــام 2020.

 المؤشرات والمصرفية
ارتفــع بشــكل طفيــف إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر كانون الثانــي مــن عــام 2021 مقارنــًة مع نهاية 
عــام 2020 لتصــل إلــى 57.060 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 57.049 مليــار دينــار فــي نهايــة العــام 2020. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع 
كمحصلــة الرتفــاع الموجــودات المحليــة بنســبة 0.2 % لتصــل إلــى 50.877 مليــار دينــار، وانخفــاض الموجــودات األجنبيــة 
بنســبة 1.6 % لتصــل إلــى 6.182 مليــار دينــار. وفيمــا يتعلــق ببنــد رأس المــال واالحتياطيــات والمخصصــات فقــد انخفــض 

بنســبة 0.5 % عــن مســتواه فــي نهايــة عــام 2020 ليبلــغ 8.731 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر كانون الثانــي مــن عــام 2021.

البند )مليون دينار(

البند

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

عرض النقد )ع 1)

عرض النقد )ع 2)

النقد المصدر

احتياطي البنك المركزي من العمــالت األجنبيــة )مليــون 
دوالر أمريكــي(

9,676.3

33,359.3

4,802.4

13,392.2

10,322.8

34,969.7

5,162.0

14,329.3

12,150.3

37,011.9

6,496.5

15,919.7

12,223.4

37,227.5

6,553.1

15,490.5

% 0.6

% 0.6

% 0.9

% 2.7 -

كانون الثاني

شباط

2017 2018 2019

احتياطي البنك المركزي من العمالت األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

12,253 13,392 14,329 15,920 15,491

2020 2021
شباط
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أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 0.5 % فــي نهايــة شــهر كانون الثانــي مــن عــام 2021 لتصــل إلــى 
28.782 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 28.634 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2020. وقــد شــكلت القــروض والســلف حوالــي 64.0 % 
مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك اإلســالمية 24.8 % مــن إجمالــي التســهيالت، وشــكل 
الجــاري مديــن نســبة 9.8 %، وبطاقــات االئتمــان 0.7 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن قبــل البنــوك 

المرخصــة فــي نهايــة شــهر كانون الثانــي مــن عــام 2021.

البند

البند

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

اجمالي التسهيالت االئتمانية

جاري مدين   

قروض وسلف   

كمبياالت واسناد مخصومة   

ذمم بنوك إسالمية

بطاقات االئتمان

الموجودات  االجنبية

الموجودات  المحلية

إجمالي الموجودات

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات 

26,111.8

% 11.8

% 65.0

% 0.9

% 21.7

% 0.6

5,551.9

45,365.9

50,917.8

7,865.8

27,082.2

% 10.9

% 64.8

% 0.7

% 23.0

% 0.6

5,582.3

48,059.7

53,642.0

8,152.6

28,634.6

% 9.5

% 64.5

% 0.8

% 24.6

% 0.6

6,283.2

50,766.0

57,049.2

8,772.3

28,782.6

% 9.8

% 64.0

% 0.7

% 24.8

% 0.7

6,182.6

50,877.9

57,060.5

8,731.6

% 0.5

% 0.3

% 0.5 -

% 0.1 -

% 0.2

% 0.1

% 1.6 -

% 0.2

% 0.02

% 0.5 -

كانون الثاني

كانون الثاني

إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليون دينار(

المصدر: البنك المركزي األردني

20172016 2018 2019

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار(

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار(

49.148.38 50.92 53.64 57.05 57.06

2020 2021

كانون الثاني

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %
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المصدر: البنك المركزي األردني

المصدر: البنك المركزي األردني

2017

2017

2016

2016

2018

2018

2019

2019

تطور إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليار دينار(

تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة )مليار دينار(

24.73

33.19

22.9

32.9

26.11

33.84

27.08

35.31

28.63

36.79

28.78

36.97

2020

2020

2021

2021

كانون الثاني

كانون الثاني

وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر كانون الثانــي مــن عــام 2021 بنســبة 0.5 % لتصــل إلــى 
36.967 مليــار دينــار مقارنــة مــع 36.789 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020. وفيمــا يتعلــق بتوزيــع الودائــع حســب النــوع، 
فيالحــظ أن الودائــع ألجــل شــكلت مــا نســبته 54.6 % مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب 

والتــي شــكلت مــا نســبته 28.5 % مــن إجمالــي الودائــع، ثــم ودائــع التوفيــر والتــي شــكلت 16.9 % مــن إجمالــي الودائــع.

أمــا مــن حيــث هيــكل الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة حســب العملــة، فيالحــظ ارتفــاع حجــم الودائــع بالدينــار األردنــي فــي 
نهايــة شــهر كانون الثانــي مــن عــام 2021 لتشــكل مــا نســبته 76.8 % مــن إجمالــي الودائــع مقارنــًة مــع 76.7 % بنهايــة عــام 

2020، كمــا بلغــت نســبة الودائــع بالعمــالت األجنبيــة 23.2 %.

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

اجمالي الودائع 

تحت الطلب

 توفيـــــر

 ألجل

الودائع بالدينار األردني )%(

الودائع بالدينار األردني )مليون دينار(

الودائع بالعمالت األجنبية )%(

الودائع بالعمالت األجنبية )مليون دينار(

33,848.1

% 27.7

% 16.7

% 55.6

% 75.9

25,667.6

% 24.1

8,180.5

35,305.3

% 26.9

% 16.5

% 56.6

% 76.8

27,107.3

% 23.2

8,198.0

36,789.1

% 28.6

% 16.9

% 54.5

% 76.7

28,233.9

% 23.3

8,555.2

36,967.1

% 28.5

% 16.9

% 54.6

% 76.8

28,389.5

% 23.2

8,577.6

% 0.5

% 0.1 -

-

% 0.1

% 0.1

% 0.6

% 0.1 -

% 0.3

كانون الثاني

الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار(

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %
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مؤشرات المتانة المالية
أظهــرت البيانــات المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة فــي األردن ارتفاع نســبة الديــون غير العاملة 
إلــى إجمالــي الديــون إلــى 5.4 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2020، مقارنــًة مــع نســبة 5.0 % فــي نهايــة عــام 2019. كمــا 
بلغــت نســبة تغطيــة الديــون غيــر العاملــة 68.0 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2020، مقارنــًة مــع 69.5 % فــي نهايــة 
عــام 2019. أمــا الجــزء غيــر المغطــى مــن الديــون غيــر العاملــة فقــد شــكل مــا نســبته 7.31 % مــن حقــوق المســاهمين لــدى 

البنــوك بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2020، مقارنــة مــع 6.27 % فــي نهايــة عــام 2019.

وبلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 17.93 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2020، مقارنــًة مــع 18.28 % في نهايــة عام 2019، 
وهــذه النســبة أعلــى بكثيــر مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي ومــن قبــل لجنــة بــازل. وبلغــت 
نســبة الســيولة القانونيــة لــدى البنــوك المرخصــة 128.9 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2020، مقارنــًة مــع 133.8 % فــي 

نهايــة عــام 2019، والتــي تعتبــر أعلــى مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن البنــك المركــزي األردنــي والبالغــة )100 %(. 

وقــد حققــت البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائــد علــى الموجــودات بلــغ 0.64 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2020، 
مقارنــة مــع 1.18 % فــي نهايــة عــام 2019. كمــا بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق المســاهمين فــي البنــوك العاملة فــي األردن 

5.2 % مقارنــة مــع 9.44 % فــي نهايــة عــام 2019.

الودائع بالدينار األردني

الودائع بالعمالت األجنبية

توزيع الودائع حسب العملة بنهاية كانون الثاني 2021 )نسبة مئوية(

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة

% 76.8

% 23.2

20162017201820192020المؤشر )%(
الـتـغـــيـر

)%( 

نسبه الديون غير العاملة إلجمالي الديون

نسبه تغطية الديون غير العاملة

نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير العاملة إلى 
حقوق المساهمين

نسبه كفاية راس المال

نسبه السيولة القانونية

(ROE( العائد على حقوق المساهمين

(ROA( العائد على الموجودات

% 4.3

% 77.9

% 3.6

% 18.5

% 137.8

% 8.9

% 1.1

% 4.2

% 75.4

% 4.1

% 17.80

% 130.1

% 9.1

% 1.2

% 4.9

% 79.3

% 4.2

% 16.9

% 131.9

% 9.6

% 1.2

% 5.0

% 69.5

% 6.27

% 18.28

% 133.8

% 9.44

% 1.18

% 5.4

% 68.0

% 7.31

% 17.93

% 128.9

% 5.20

% 0.64

% 0.4

% 1.5 -

% 1.0

% 0.4 -

% 4.9 -

% 4.2 -

% 0.5 -

النصف األول
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هيكل أسعار الفائدة 
اســتقرت أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، 
حيــث بلــغ ســعر الفائــدة الرئيســي للبنــك المركــزي األردنــي 2.50 % وســعر إعــادة الخصــم 3.50 %، وســعر فائدة اتفاقيــات 

إعادة الشــراء 3.25 % وســعر فائدة نافذة االيــداع لليلــة واحــدة 2.00 %.

أمــا فيمــا يتعلــق بالوسط المرجح ألســعار الفائدة على الودائع لــدى البنــوك، فقــد شــهدت أســعار الفائــدة علــى الودائــع 
تحــت الطلــب ارتفاعــًا لتبلــغ 0.30 % فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2021، كمــا انخفضــت أســعار الفائــدة علــى 

حســابات التوفيــر لتبلــغ 0.31 %، كمــا بلــغ ســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 3.54 %.

الجــاري  الفائــدة علــى  انخفــض ســعر  االئتمانيــة، فقــد  للوسط المرجح ألسعار الفوائد على التســهيالت  وبالنســبة 
مديــن ليبلــغ 7.05 % فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2021، كمــا انخفــض ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف 
ليصــل إلــى 7.13 %، وانخفــض ســعر الفائــدة علــى الكمبيــاالت واألســناد المخصومــة ليصــل إلــى 8.38 %. هــذا وبلــغ ســعر 

فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــالء 8.33 % فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2021.

البند

البند

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

الـتـغـــيـر

)%( 

الـتـغـــيـر

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني

سعـر اعادة الخصم

سعر فائدة اتفاقيات اعادة  الشراء

سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة

تحت الطلب

توفير

ألجل

4.75

75 .5

5.50

4.00

0.30

0.71

4.73

4.00

5.00

4.75

3.25

0.44

0.66

4.84

2.50

3.50

3.25

2.00

0.27

0.34

3.65

2.50

3.50

3.25

2.00

0.30

0.31

3.54

-

-

-

-

0.03

0.03 -

0.11 -

أسعار الفائدة  لدى البنك المركزي %

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%(

كانون الثاني

كانون الثاني
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أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
انخفــض الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر آذار 2021 بنســبة 1.28 % ليصــل إلــى 

3260.3 نقطة.

هــذا وانخفــض ســعر اإلغــالق لتســعة بنــوك وبنســبة انخفــاض تراوحــت مــا بيــن 0.7 % إلــى 8.3 %، فيمــا ارتفــع ســعر 
اإلغــالق لخمســة بنــوك وبنســب ارتفــاع تراوحــت مــا بيــن 0.8 % إلــى 6.5 %، فــي حيــن اســتقر ســعر اإلغــالق لبنــك واحــد 

دون تغيــر عــن الشــهر الســابق.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر آذار حوالــي 10.03 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد عقــود بلــغ 
4837 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 17.1 مليــون دينــار.

الـتـغـــيـر%2018201920202021

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

8.41

8.69

9.64

9.57

8.49

8.49

9.55

9.33

7.30

7.17

8.51

8.33

7.05

7.13

8.38

8.33

0.25 -

0.04 -

0.13 -

-

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(
كانون الثاني

201720162015 2018 2019

سعر اإلقراض ألفضل العمالء للفترة 2015 - كانون الثاني 2021

% 8.83% 8.37% 8.37 % 9.57 % 9.33 % 8.33 % 8.33

2020 2021
كانون الثاني

تمثل الحد األدنى لسعر فائدة اإلقراض ألفضل العمالء لالئتمان الممنوح من قبل البنوك المرخصة
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الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

البنك األهلي

البنك اإلسالمي األردني

بنك المال

بنك األردن

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

البنك األردني الكويتي

بنك االستثمار العربي

البنك التجاري األردني

بنك ABC في األردن

بنك صفوة اإلسالمي

البنك االستثماري

بنك سوسيته جنرال - األردن

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

AHLI

JOIB

EXFB

BOJX

CABK

UBSI

JOKB

AJIB

JCBK

ABCO

SIBK

INVB

SGBJ

4.00

2.90

0.84

2.92

1.32

1.91

1.23

1.55

1.33

1.23

0.78

0.65

1.44

1.32

1.64

4.11

3.03

0.81

2.96

1.24

2.02

1.22

1.60

1.45

1.20

0.77

0.69

1.45

1.33

1.64

-0.11

-0.13

0.03

-0.04

0.08

-0.11

0.01

-0.05

-0.12

0.03

0.01

-0.04

-0.01

-0.01

0.00

4.15

3.08

0.85

2.98

1.35

2.03

1.24

1.63

1.45

1.23

0.78

0.69

1.49

1.35

1.64

4.05

2.91

0.82

2.91

1.27

1.93

1.20

1.55

1.33

1.21

0.74

0.65

1.44

1.31

1.64

4,905,879

146,552

924,023

1,650,235

4,426,513

800,246

1,507,797

1,991,877

378,829

19,221

71,901

50,267

170,298

56,713

2,116

3.91

2.80
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1.25

1.64
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1,212,912

50,302

1,131,553

566,278

3,475,803

414,546

1,251,916

1,284,488

285,921

15,906

96,825

76,868

118,526

43,162

1,290

1,266

123

533

506

826

248

499

133

312

18

96

67

124

82

4

4,837 10,026,296 17,102,469

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر آذار 2021 

)من 1 آذار إلى 31 آذار 2021(

الرمز
الحرفي

سعر
االغالق
السابق

معدل
السعر

التغير
عن سعر
اإلغالق
السابق

عدد أيام
التداول

عدد 
االسهم

عدد
العقود

حجم
التداول

دينار

اعلى
سعر

أدني
سعر

سعر
االغالق

* الرقم القياسي لقطاع البنوك في شهر آذار = 3,260.31 / التغير عن الشهر السابق = 1.28%-

* المصدر: بورصة عمان.
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إجتماع الهيئة العامة للبنك العربي بواسطة 
وسيلة االتصال المرئي وااللكتروني

رئيــس  المصــري  صبيــح  الســيد  برئاســة  االجتمــاع  وعقــد 
مجلــس اإلدارة وبحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة والمديــر العــام 
التنفيذي ومســاهمين يحملون أســهما »أصالة وإنابة ووكالة« 
يشــكلون حوالــي 79.27 %  مــن رأس المــال، كمــا وحضر االجتماع 

مراقــب عــام الشــركات عطوفــة الدكتــور وائــل العرموطــي.

ــود المدرجــة علــى جــدول أعمــال  ــم خــالل االجتمــاع اقــرار البن وت
ــة. ــة العامــة العادي الهيئ

رئيــس   – المصــري  صبيــح  الســيد  أشــار  المناســبة  وبهــذه 
يواصــل  أجمــع  العالــم  أن  إلــى  العربــي  البنــك  إدارة  مجلــس 
التعامــل مــع التحديــات الكبيــرة وغيــر المســبوقة الناتجــة عــن 
جائحــة فيــروس كورونا العالمية حيث شــهد االقتصاد العالمي 
خــالل العــام 2020 انكماشــًا غيــر مســبوق بحدتــه وشــموليته 
منــذ تســعة عقــود. إذ أدت جائحــة "كورونــا" الــى تعطيل العملية 
االنتاجيــة لفتــرات طويلــة وإلــى فــرض اإلغالقــات واتبــاع التباعــد 
االجتماعــي ممــا أدى إلــى تراجــع كبيــر فــي االنفــاق االســتهالكي 
الخدمــات  قطاعــات  علــى  والطلــب  الخــاص  واالســتثماري 
تراجــع  إلــى  وكذلــك  والســياحة  الســفر  فيهــا  بمــا  المباشــرة 
ملحــوظ فــي التجــارة الخارجيــة. و كان األثــر االقتصــادي األســوأ 
للجائحــة خــالل النصــف االول مــن العــام المنصــرم، إذ تدرجــت 
أغلــب االقتصــادات الرئيســية فــي التكيــف مــع الجائحــة والتأقلم 
فــي تنظيــم العمليــة االنتاجيــة واالســتهالكية لتقليــل الخســائر 
البشــرية مــع تقويــة منعــة االقتصــاد ومحاولــة الحــد مــن تبعات 

هــذه الجائحــة الصحيــة واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة.

وبيــن المصــري أن الحكومــات وفــي إطــار تعاملهــا مــع هــذه 
األزمــة قامــت بزيــادة اإلنفــاق الحكومــي علــى الخدمــات الصحيــة 

تضــررًا  األكثــر  القطاعــات  ومســاعدة  االجتماعيــة  واإلعانــات 
ــة العالميــة  ــادرت البنــوك المركزي ــة. كمــا ب ــو بدرجــات متفاوت ول
ــة وســريعة شــملت تخفيــض أســعار  ــة باجــراءات قوي والعربي
ــدة والتوســع النقــدي وضــخ الســيولة ممــا أوقــف تحــول  الفائ
األزمــة الصحيــة واالقتصاديــة الــى أزمة نقدية وماليــة، األمر الذي 
ســاهم فــي تخفيــف آثــار األزمــة علــى العديــد مــن القطاعــات. 

العالمــي  االقتصــادي  اإلنكمــاش  أن   الــى  المصــري  وأشــار 
شــمل المنطقــة العربيــة، خاصــة مــع تأثــر الــدول المصــدرة 
للنفــط بتراجــع الطلــب العالمــي علــى النفــط واالنخفــاض الحــاد 
فــي ســعره خــالل النصــف االول مــن العــام 2020. كمــا كان 
للتراجــع الكبيــر فــي الســياحة وتحويــالت العامليــن والصــادرات 
أثــرًا ســلبيًا علــى العديــد مــن اقتصــادات المنطقــة، وخاصــة غيــر 

النفطيــة، والمعتمــدة علــى هــذه المصــادر للدخــل. 

وبيــن المصــري أن القطــاع المصرفــي العربــي تأثــر خــالل العــام 
2020 بهذه الظروف االســتثنائية العالمية والعربية. حيث أدت 
األزمــة الــى تراجــع كبيــر فــي أربــاح القطــاع المصرفــي العربي، كما 
العالمــي، لهــذا العــام بفعــل انخفــاض صافــي ايــرادات الفوائــد 
المخصصــات  حجــم  بارتفــاع  مصحوبــًا  العمــوالت  ورســوم 
لمواجهــة الزيــادة المتوقعــة فــي الديــون غيــر العاملــة الــى جانــب 
المحافــظ  جــودة  وتراجــع  الجديــدة  االقــراض  فــرص  ضعــف 

وارتفــاع كلفــة المخاطــر.

ــر المســبوقة  ــى الرغــم مــن الظــروف غي ــه وعل وأكــد المصــري أن
والتحديــات اإلســتثنائية التــي فرضتهــا جائحة كورونــا العالمية، إال 
ــى مركــز  ــي تمكنــت مــن المحافظــة عل أن مجموعــة البنــك العرب
مالــي قــوي وتحقيــق نتائــج إيجابيــة، حيــث تجــاوز صافــي االربــاح 

عقدت الهيئة العامة العادية لمســاهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 25 /3 /2021، بواســطة 
وســيلة االتصــال المرئــي وااللكترونــي، وذلــك عمــاًل بأحــكام قانــون الدفــاع رقــم )13( لســنة 1992 
وأمر الدفاع رقم )5( لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  31 /3 /2020 واإلجراءات 
الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 /4 /2020 بموجب أمر الدفاع أعاله
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التشــغيلية للبنــك المليــار دوالر مــع المحافظــة علــى 
ممــا  قويــة،  ماليــة  ومــالءة  مرتفعــة  ســيولة  نســب 
يعكــس قــدرة البنــك علــى التعامــل بكفــاءة مــع هــذه 
المعطيــات ويؤكــد نجــاح اســتراتيجيته وســالمة نهجــه 

المؤسســي وسياســاته الحصيفــة. 

وذكــر المصــري أنــه واســتجابة للتحديــات والصعوبــات 
التــي واكبــت جائحــة كورونــا وانســجامًا مــع التوجهــات 
ــة والبنــوك  ــادرات الصــادرة عــن الجهــات الرقابي والمب
المركزيــة، فقــد قــام البنــك العربــي باتخــاذ العديــد مــن 
االجــراءات والخطــوات التــي كان مــن شــأنها التخفيــف 
ــار االقتصاديــة والماليــة علــى العمــالء ســواء  مــن اآلث
توفيــر  خــالل  مــن  االفــراد  أو  الشــركات  قطــاع  فــي 
الحلــول التمويليــة المختلفــة بمــا فيهــا إعــادة الهيكلــة 

ــاء خدمــة  ــة أو تأجيــل االقســاط أوالتخفيــض مــن أعب أو الجدول
برامــج  فــي  والمشــاركة  الفوائــد  تخفيــض  خــالل  مــن  الديــن 
وخاصــة  تأثــرًا  األكثــر  القطاعــات  اســتهدفت  التــي  التمويــل 
مجموعــة  وقامــت  كمــا  والمتوســطة.  الصغيــرة  الشــركات 
البنــك العربــي بالتبــرع بمبلــغ 2٥ مليــون دوالر أمريكــي لدعــم 
ــاء  ــة هــذا الوب ــى محارب ــة ال ــة الرامي ــادرات الوطني الجهــود والمب
والحــد مــن آثــاره وتداعياتــه الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة 

فــي االردن وعــدد مــن البلــدان التــي يعمــل فيهــا البنــك.

الــى  الجزيــل  بالشــكر  المصــري  وتوجــه 
الـبـنـــك الــمـركــــزي األردنــــي والـجــهـــــات 
الرسمية على كافة الجهود التي يبذلونها 
من أجل تجاوز هذه الظروف اإلســتثنائية 
تداعياتهــا. مــن  والحــد  المســبوقة  غيــر 

العــام  المديــر   - صبــاغ  نعمــة  الســيد  اســتعرض  جانبــه  مــن 
إلــى  للبنــك مشــيرًا  الماليــة  النتائــج  العربــي  للبنــك  التنفيــذي 
أن صافــي أربــاح مجموعــة البنــك العربــي بلــغ بعــد الضرائــب 
والمخصصــات 195.3 مليــون دوالر أمريكــي فــي نهايــة العــام 
2020 مقارنــة مــع 846.5 مليــون دوالر أميركــي فــي نهايــة العــام 
2019 وبتراجــع نســبته 77 %  مبينــًا أنــه وعلــى الرغــم مــن الظــروف 
االســتثنائية غيــر المســبوقة المرافقــة لجائحــة كورونــا العالمية 
رأســمالية  علــى قاعــدة  المحافظــة  مــن  تمّكــن  البنــك  أن  اال 
متينــة حيــث بلــغ إجمالــي حقــوق الملكيــة 9.4 مليــار دوالر أمريكــي 
مقارنــة بـــ 9.1 مليــار دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون االول مــن 
عــام 2019. وأشــار الصبــاغ الــى أنــه نظــرًا للظــروف االقتصاديــة 
سياســته  اتبــاع   2020 العــام  خــالل  البنــك  واصــل  العالميــة، 
لمواجهــة  تحوطــًا  اضافيــة  مخصصــات  برصــد  المتحفظــة 

التحديــات االقتصاديــة التــي تعصــف بالمنطقــة والعالــم. 

وبيــن الصبــاغ أن صافــي األربــاح التشــغيلية للبنــك بلــغ 1.01 
مليــار دوالر أمريكــي وبتراجــع 25 % عــن العــام الســابق، بســبب 

انخفــاض صافــي الفوائــد وكذلــك انخفــاض صافــي العمــوالت، 
باإلضافــة الــى انخفــاض أربــاح الشــركات الحليفــة للبنــك، فــي 
حيــن نمــت ودائــع العمــالء بنســبة 7 % لتصــل الــى 38.7 مليــار 
دوالر أمريكــي مقارنــة بـــ 36.2 مليــار دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 
ــة  ــون االول مــن عــام 2019، و بلغــت التســهيالت اإلئتماني كان
26.5 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة العــام 2020 مقارنــة بـــ 26.1 
مليــار دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون االول مــن عــام 2019 
وبنســبة نمــو بلغــت 1 %. وبلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 
% كمــا فــي 31 كانــون االول مــن عــام 2020، باإلضافــة   16.8
الــى احتفــاظ البنــك بنســب ســيولة مريحــة حيــث بلغــت نســبة 
القــروض الــى الودائــع 68.4 %، بينمــا فاقــت نســبة تغطيــة 

القــروض غيــر العاملــة 100 %.

وأكــد الصبــاغ أن مجموعــة البنــك العربــي تمكنــت مــن التعامــل 
مــع جائحــة كورونــا مــن خــالل اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر التــي مــن 
شــأنها الحفــاظ علــى جــودة محفظــة التســهيالت االئتمانيــة 
وتوفيــر نســب ســيولة مريحــة باإلضافــة الــى توســيع قاعــدة 
االســتثمار فــي الحلــول البنكيــة الرقميــة والخدمــات المصرفيــة 
ســاهمت  والتــي  والشــركات  لألفــراد  المقدمــة  اإللكترونيــة 
المصرفيــة  الخدمــات  تقديــم  اســتمرارية  فــي  فاعــل  بشــكل 

الحيويــة لعمالئنــا مــن مختلــف القطاعــات دون إنقطــاع. 

وشــدد الصبــاغ علــى أن البنــك العربــي يرتكــز علــى ميزانيــة متينــة 
مدعومــة بقاعــدة ســيولة مرتفعــة ومركــز مالــي قــوي يمكنــه 
مــن تخطــي العديــد مــن التحديــات وتعزيــز فــرص النمــو، حيــث 
أن المخصصــات االضافيــة والتــي تــم رصدهــا وفقــًا لنمــوذج 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المســتخدم بالبنك جــاءت نتيجة 
اســتمرار المجموعــة بسياســتها الحصيفــة بتغطيــة الديــون 

ــة محفظــة التســهيالت. وحماي

أقــرت الهيئــة العامــة خــالل اجتماعهــا توصيــة  هــذا وقــد 
مجلــس إدارة البنــك العربــي ش م ع بتوزيــع أربــاح نقديــة 

.2020 العــام  % عــن   12 علــى المســاهمين بنســبة 
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البنك العربي أفضل بنك لخدمات التمويل التجاري 
في الشرق األوسط للعام 2021

وتــم اختيــار البنــك لهــذه الجائــزة من قبــل فريق المحررين 
المختصيــن فــي المجلــة وذلــك بنــاًء علــى آراء محلليــن 
وإدارييــن  والمصرفــي  المالــي  القطــاع  مــن  مختصيــن 
مجــال  فــي  وخبــراء  الشــركات  قطــاع  مــن  تنفيذييــن 
التكنولوجيــا. حيــث ُمِنــح البنــك العربــي هــذه الجائــزة بنــاًء 
والتنظيــم شــملت  األداء  مــن معاييــر  علــى مجموعــة 
حجــم العمليــات المصرفيــة ونطــاق التغطيــة عالميــًا 
القــدرات  إلــى  باإلضافــة  العمــالء،  خدمــة  ومســتوى 

التكنولوجــي. واالبتــكار  التنافســية 

ويعــد هــذا اإلنجــاز إضافــة مميــزة إلــى ســجل البنــك العربــي 
البنــك وحرصــه المتواصــل  الحافــل، وهــو يعكــس رؤيــة 
علــى مواكبــة أحــدث المســتجدات علــى صعيــد الصناعــة 
المصرفيــة، باإلضافــة إلــى دور البنــك المحــوري فــي تعزيــز 
عمليــات التجــارة عبــر منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
افريقيــا مــن خــالل تقديــم خدمــات وحلــول مصرفيــة تواكــب 

المصرفــي  القطــاع  يشــهدها  التــي  التطــورات 
محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا. ويمتلــك البنــك العربــي 
واحــدة مــن أكبــر الشــبكات المصرفيــة العربيــة 
فــرع   600 عــن  يزيــد  مــا  تضــم  والتــي  العالميــة 
الواســعة  معرفتــه  جانــب  إلــى  قــارات،   5 عبــر 

باألســواق المحليــة وخبرتــه العميقــة فــي 
مجــال خدمــات التمويــل التجــاري ممــا 

يعــزز قــدرة البنــك العربــي علــى 
لمتطلبــات  االســتجابة 

المتجــددة  عمالئــه 
عبــر الــدول. 

وتجــدر اإلشــارة إلى 
العربــي  البنــك  أن 
كـــــان قـــد حـصـــل 
ــد  ــى الــعــديــــــــ عــلـ

مــن الجوائــز العالمّيــة خــالل العــام المنصــرم، أبرزهــا جائــزة 
بنــك فــي منطقــة الشــرق األوســط مــن مجلــة  أفضــل 
"غلوبــال فاينانــس" وذلــك للعــام الخامــس علــى التوالــي إلى 
جانــب مجموعــة مــن الجوائــز المرموقة علــى صعيد خدمات 
قطــاع الشــركات، شــملت جائــزة أفضــل بنــك فــي خدمــات 
"غلوبــال  مجلــة  مــن  األوســط  الشــرق  فــي  النقــد  إدارة 
فاينانــس" وجائــزة أفضــل بنــك تمويــل تجــاري فــي الشــرق 
األوســط مــن مجلــة "إيميــا فاينانــس" وجائــزة أفضــل بنــك 
فــي مجــال إدارة النقــد فــي الشــرق األوســط مــن مجلــة 
"غلوبــال إنفســتر" هــذا باإلضافــة الــى جائــزة أفضــل تطبيــق 
بنكــي للهواتــف الذكيــة فــي الشــرق األوســط علــى صعيــد 
مــن  للشــركات  المقدمــة  الرقميــة  المصرفيــة  الخدمــات 

مجلــة "غلوبــال فاينانــس".

ــة )Global Finance( ومقرهــا نيويــورك البنــك  منحــت مجلــة غلوبــال فاينانــس العالمّي
العربــي مؤخــرًا جائــزة "أفضــل بنــك لخدمــات التمويــل التجــاري" فــي الشــرق األوســط 
للعــام 2021. حيــث يعكــس هــذا التقديــر ريــادة البنــك العربــي علــى المســتوى اإلقليمــي 
التمويــل  ومنتجــات  المصرفيــة  الحلــول  أحــدث  تقديــم  علــى  االســتثنائية  وقدراتــه 
التجــاري وتســخيرها لتلبيــة احتياجــات عمالئــه المتجــددة عبــر مختلــف القطاعــات
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بمناسبة "يوم المرأة العالمي"
البنك العربي يكّرم موظفاته األقدم خدمة

عبر شبكته اإلقليمية

بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي والــذي يصــادف الثامــن مــن 
آذار مــن كل عــام، كــّرم البنــك العربــي مجموعــة مــن موظفاتــه 
ــر المنطقــة  العامــالت فــي البلــدان التــي يتواجــد بهــا البنــك عب
وذلــك تقديــرًا لجهودهــن واســهاماتهن الوظيفيــة فــي مســيرة 
البنــك. وتــم التكريــم فــي لقــاء جــرى بتقنيــة اإلجتمــاع عــن بعــد 
بواســطة اإلنترنــت وجمــع الموظفــات المكّرمــات مــع نائــب 
المديــر العــام التنفيــذي للبنــك العربــي، اآلنســة رنــدة الصــادق.

وشــمل التكريــم مجموعــة مــن موظفــات 
البنــك األقــدم خدمــة، حيــث يأتــي ذلــك فــي 
إطــار حــرص البنــك العربــي المتواصــل علــى 
تقديــر جهــود كــوادره النســائية وتســليط 
الـفـاعـلـــة  مـسـاهـمـاتـهـــا  عــلــــى  الــضـــوء 
عـبـــر مـخـتـلـــف الـمـسـتـويـــات الـوظـيفـيـــة 
وتـوجـهـاتــــه  الــبـنـــك  رؤيـــة  تــحـقـيـــق  فــي 
اإلستراتيجية عبر شبكته، محليًا وإقليميًا.

وبهــذه المناســبة قالــت اآلنســة رنــدة الصــادق، نائــب المديــر 
العــام التنفيــذي للبنــك العربــي: "يواصــل البنــك العربــي العمــل 
مختلــف  عبــر  النســائية  كــوادره  قــدرات  وتطويــر  بنــاء  علــى 
البلــدان التــي يتواجــد بهــا إنطالقــًا مــن إيمانــه بأهميــة تمكيــن 
المــرأة ودورهــا المحــوري فــي دفــع عجلــة التنميــة المســتدامة 
وأضافــت   األصعــدة".  مختلــف  علــى  اإلنجــازات  وتحقيــق 
الصــادق: "يحــرص البنــك علــى إتاحــة الفرصــة لــكل موظفاتــه 
فــي مختلــف الدوائــر والقطاعــات للتطــور واإلرتقــاء فــي الســلم 
الوظيفــي ألعلــى المســتويات إســتنادًا لمبــدأ تســاوي الفــرص 

وضمــن معاييرالمهنيــة والكفــاءة واإلنجــاز".

وتضمــن اللقــاء مداخــالت مــن موظفــات البنــك عبــرن خاللهــا 
عــن شــكرهن وتقديرهــن للبنــك علــى دعمــه المتواصــل لهــن 
بنــاء  علــى  والتركيــز  الوظيفــي  والتطــور  التدريــب  خــالل  مــن 
القــدرات وصقــل مهاراتهــن الوظيفيــة وفــق أحــدث األســاليب 

العالميــة. والممارســات 

61 األخبار المصرفية



البنك العربي يقدم خدمة التوصيل مع "أوبر" عبر 
تطبيق "عربي موبايل"

وتتيــح هــذه الخدمــة الجديــدة لعمــالء البنــك العربــي الحالييــن 
والجدد من مستخدمي تطبيق "عربي موبايل" العديد من المزايا 
ــي  ــق "عرب ــر تطبي ــر" عب ــة مــن خــالل "أوب المتعلقــة بطلــب توصيل
موبايــل" كطلــب توصيــل العمــالء مــن أي وجهة يرغبــون بها وإلى 
وجهــات محــددة مســبقًا مــن خــالل خدمــة العــروض والمواقــع 
المتاحــة علــى تطبيــق "عربــي موبايــل" مــن البنــك العربــي مثــل: 
طلــب توصيــل مــن وإلــى أي مــن فــروع البنــك العربــي أوالصرافات 
اآلليــة أوالصرافــات اآلليــة التفاعليــة أو أجهــزة الخدمــة الذاتيــة 
المنتشــرة فــي المملكــة، باإلضافــة إلــى مجموعــة واســعة مــن 
المتاجــر والمطاعــم ونقــاط البيــع المختلفــة التي تتيــح العديد من 

العــروض المتوفــرة لعمــالء البنــك العربــي.

وفــي تعليقــه علــى إطــالق هــذه الخدمــة الجديــدة، قــال الســيد 
يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية لألفراد في البنك 
العربــي – األردن: "نواصــل فــي البنــك العربــي تقديــم خدمات حصرية 
ومتطــورة لعمالئنــا مــن خــالل تبنــي أحــدث الحلــول علــى صعيــد 
الصناعــة المصرفيــة الرقميــة، وتوظيفهــا بمــا يلبــي احتياجاتهــم 
ونمــط حياتهــم". وأضــاف: "تتيــح الخدمــة الجديــدة لكافــة عمالئنــا 

ــي موبايــل" فرصــة االســتفادة مــن  مــن مســتخدمي تطبيــق "عرب
العديــد مــن المزايــا التــي تشــكل إضافــة نوعيــة للخدمــات الرقميــة 
المقدمــة مــن البنــك، حيــث تســهل علــى العمــالء الوصــول إلــى 
شــبكة فــروع وصرافــات البنــك العربــي باإلضافــة إلــى أماكــن توفــر 
عــروض البنــك المختلفــة، ممــا يوفــر علــى العمالء الوقــت والجهد 

ويقــدم لهــم تجربــة مصرفيــة متكاملــة."

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن تطبيــق "عربــي موبايــل" مــن البنــك 
العربــي يضــم باقــة واســعة مــن الحلــول البنكيــة الرقميــة التــي 
تتيــح لعمــالء البنــك إنجــاز الكثيــر مــن المعامــالت المصرفيــة عبــر 
اإلنترنــت فــي أي وقــت ومــن أي مــكان مــن خــالل الهواتــف الذكيــة 
وأجهــزة التابلــت ضمــن أعلــى مســتويات الســهولة واألمــان. كمــا 
بإمــكان األفــراد الراغبيــن فــي فتــح حســابات لــدى البنــك العربــي 
تحميــل تطبيــق "عربــي موبايــل" مــن خــالل متاجــر التطبيقــات: آبــل 
ســتور، جوجــل بــالي، أو هــواوي  آب جاليــري واســتخدام خيــار "فتــح 
حســاب جديــد" المتــاح عبــر التطبيــق إلدخــال البيانــات المطلوبــة 
وفتــح حســاب جديــد لــدى البنــك العربــي إلكترونيــًا دون الحاجــة 

لزيــارة الفــرع.

أطلق البنك العربي في األردن مؤخرا خدمة التوصيل عبر تطبيق "عربي موبايل" بالتعاون مع شركة "أوبر" العالمية، 
ليكون بذلك أول بنك في منطقة الشرق األوسط يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "أوبر"  إلطالق خدمة 
التوصيل عبر تطبيقه. ويأتي إطالق هذه الخدمة في إطار اســتراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز سلســلة خدماته 
الرقمية وتفعيل خدمات مبتكرة توفر وقت وجهد العمالء، وتنسجم مع تطلعاتهم المتجددة ورغباتهم المتنوعة

البنك العربي يجدد دعمه التحاد كرة القدم
يواصــل البنــك العربــي تجســيد رؤيتــه تجــاه أهميــة دعــم قطــاع 
كــرة القــدم مــن خــالل تجديــد الدعــم لالتحــاد األردنــي لكــرة القــدم، 
بموجــب اتفاقيــة رعايــة لـــ "النشــامى" وبطــوالت المحترفيــن فــي 

موســم 2021.

وحــرص البنــك العربــي علــى تجديــد دعمــه لالتحــاد خــالل هــذا 
ــي لبطــوالت  الموســم االســتثنائي موجهــًا رعايتــه بالدعــم المال
المحترفيــن مــع االســتمرار برعايتــه لمنتخــب النشــامى خــالل 

المونديالــي. لإلســتحقاق  اســتعداده 

ونقلــت االميــن العــام لالتحــاد، ســمر نصــار، شــكر وتقديــر ســمو 
األميــر علــي بــن الحســين، رئيــس الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد، إلــى 
البنــك العربــي والــذي يجســد دائمــًا حرصــه واهتمامــه الكبيريــن 
بقطــاع كــرة القــدم مــن خــالل مواصلــة دعــم اللعبــة منــذ العــام 
2011 وحتــى اليــوم، والوقــوف أمــام مســؤولياته تجــاه المجتمــع 

الرياضــي محليــًا، كمثــال يحتــذى مــن القطــاع الخــاص ومصــدرًا 
للفخــر واالعتــزاز لــدى أســرة كــرة القــدم األردنيــة.

ويعكــف البنــك العربــي علــى امتــداد الســنوات الماضيــة، إلــى 
تقديــم الدعــم التحــاد كــرة القــدم، بمختلــف االتجاهــات، مــن خــالل 
رعايــة بطــوالت الفئــات العمريــة والمنتخبــات الوطنيــة، قبــل ان 
يوجــه رعايتــه هــذا العــام، نحــو بطــوالت المحترفيــن ومنتخــب 
النشــامى، ســعيًا لتخفيــف األعبــاء المترتبــة بعــد جائحــة كورونــا 
التــي أوقفــت نشــاطات كــرة القــدم محليًا ألكثر من أربعة أشــهر، 

مــا تســبب باضــرار فنيــة وماليــة غيــر مســبوقة.
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بنك القاهرة عمان يدعم برنامجا لزيادة سلة غذاء 
االردن وتحسين دخل المزارعين

الخضــراء(  )القافلــة  برنامــج  القاهــرة عمــان  بنــك  - دعــم  عمــان 
األردن. الغــذاء  ســلة  لتعزيــز 

ووجــه الدعــم الــى صغــار المزارعيــن األردنييــن لتمكينهــم مــن إيجــاد 
مصــادر دخــل مســتدامة لهــم ولعائلتهــم.

وزرعــت العربيــة لحمايــة الطبيعــة المنفــذة للبرنامــج بالتعــاون مــع 
ــا اراضــي مســاحتها 5 دونمــات 200 شــجرة  جمعيــة ســيدات مأدب
فــي منطقــة الفيحــاء - مادبــا لصالــح 5 مزارعيــن يعيلــون 30 فــردًا.

ومــن إحــدى المســتفيدين مــن هــذا الدعــم ، "أم هشــام" وهــي أرملــة 
تعمــل فــي الفالحــة منــذ مــا يقــرب مــن 5 عقــود، وتعيــل أبناءهــا مــن 

خــالل محاصيــل األرض ومــردود عملهــا فــي الزراعــة.

بنك القاهرة عمان يتبرع للجامعة االردنية بقطار كهربائي
الجامعــة  مــع  شــراكته  عمــان  القاهــرة  بنــك  عــزز   - عمــان 
االردنيــة بالتبــرع بقطــار كهربائــي يقــل طلبتهــا داخــل الحــرم 

الجامعــي.

ويسـهـــل القـطـــار الـكـهـربـــائي عـمـلـيـة 
تـنـقـــل الطلـبـــة بـيـــن كلـــيات الـجـــامعة 
كـمـــا يـوفـــر عـلـيـهـــم الـوقـــت والـجـهـــد.

ومــن مزايــا هــذا القطــار الــذي يتســع ل 72 شــخصا و انــه 
صديــق للبيئــة وســهل الصيانــة وكذلــك ســهولة الصعــود 
واحــد وصمــم  آن  فــي  الجهتيــن  مــن  منــه  والنــزول  اليــه 
القطــار بطريقــة تضمــن ســهولة تحــرك والتفــاف القطــار 
كــم/  20 االعلــى  حدهــا  بســرعة  الجامعــة  مرافــق  داخــل 
الســاعة ويعمــل علــى بطاريتيــن مــدة كل منهمــا مــن 8 - 

10 ســاعات.

ويتألــف القطــار مــن قاطــرة و4 مقطــورات، واحــدة منهــا 
تــم تخصيصهــا لــذوي االحتياجــات الخاصــة مــزودة بكرســي 
للمقعدين وعربة مخصصة للكراســي المتحركة ويشــرف 

علــى قاطــرة ذوي االحتياجــات الخاصــة رجــل أمــن يقــوم 
علــى مســاعدتهم عنــد الحاجــة.

والقطــار مــزود بشاشــة رئيســية فــي القاطــرة الرئيســية 
وكاميــرا مراقبــة فــي كل مقطــورة حتــى يتمكــن الســائق 
مــن متابعــة مــا يجــري داخــل القطــار اثنــاء التنقــل مــن 

مــكان الــى آخــر.
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جامعة مؤتة تنضم الى اسرة بنك القاهرة عمان 
للبطاقات الذكية

ووقع االتفاقية عن الجامعة األستاذ الدكتور عرفات عوجان 
وعن بنك القاهرة عمان الرئيس التنفيذي كمال البكري. 

وأكــد الدكتــور عوجــان علــى أهمية الشــراكة المؤسســية مع 
القطــاع الخــاص خاصــة فيمــا يتعلــق بإجــراءات التحديــث 
الجامعــة  أن  وبيــن  الجامعــة،  تنتهجهــا  التــي  والتطويــر 
ترحــب بــكل فكــرة عمليــة تقــدم خدمــات نوعيــة وشــاملة، 
كمــا انهــا تعمــل علــى تنفيــذ مشــاريعها وخططهــا لخدمــة 
الطلبــة والعامليــن فــي الجامعــة وقــال  أن هــذه االتفاقيــة 
المســتجدات  الجامعــة لمواكبــة  تأتــي كجــزء مــن خطــط 
والتطــورات التكنولوجيــة التــي مــن شــانها تقديــم الخدمــات 
النوعيــة التــي توفــر الوقــت والجهــد علــى مســتخدمي هــذه 
جــزءا  تشــكل  الخطــوة  هــذه  أن  إلــى  واشــار   ، البطاقــة 

مــن اســتراتيجية الجامعــة نــح والتمييــز وتقديــم خدمــات 
فضلــى للطلبــة والموظفيــن ، وقــال إن هــذه الشــراكة مــع 
ــة ناجحــة  بنــك القاهــرة عمــان هــي مقدمــة لشــراكة حقيقي
بيــن قطاعــي االقتصــاد والتعليــم العالــي التــي تصــب فــي 
مصلحــة الوطــن، وتدعــم مســيرة التنميــة الشــاملة فيــه، 

وتخــدم أبنــاءه ومؤسســاته.

واشــاد عـوجـان بالمـسـتـوى الـخـدمـاتــــي 
المتميز لبنك القاهرة عمان الذي يعد أحد 
الدعائم األساسية لالقتصاد الوطني، كما 
سيسهم  الجانبين  بين  التعاون  أن  اكد 
في دعـم خــطــط وتـطــلــعــات الـجـامـعـــة 
الوطني. االقتصاد  وبرامج  المستقبلية، 

الكرك - انضمت جامعة مؤتة الى عالم البطاقة الذكية باالتفاقية التي وقعتها مع بنك القاهرة عمان بتحويل 
هويــات الطلبــة الجامعيــة واعضــاء الهيئــة التدريــس واإلداريــة إلــى "بطاقــة ذكيــة متعــددة االســتخدامات"
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مــن جهتــه اشــاد البكــري بتعــاون الجامعــة مــع البنــك 
فــي تقديــم الخدمــات الماليــة والمصرفيــة، واكــد اســتمرار 
لمصلحــة  الجامعــة  مــع  معامالتــه  تطويــر  فــي  البنــك 

الطلبــة والعامليــن فيهــا.

اطــار  فــي  تتمحــور  البنــك  رؤيــه  ان  البكــري  وأوضــح 
ــي بأهميــة االشــتمال  تطبيــق رؤى البنــك المركــزي االردن
المالــي  Financial Inclusion والــذي يعكــس فوائــده علــى 
وتقليــل  و  النــم  معــدالت  وتحســين  االردنــي  االقتصــاد 
مســتويات البطالــة عــن طريــق ادخــال شــريحة واســعه 
توفيــر  وبالتالــي  المصرفــي  المدفوعــات  قطــاع  الــى 
المعلومات الكفيلة بخلق واستحداث منتجات مصرفية 
وفقــا الحتياجــات هــذه الشــريحة، وقــال " إننــا فــي بنــك 
القاهــرة عمــان نتحمــل مســؤولية وطنيــة كمؤسســات 
ــم الدعــم للجامعــات وتمكينهــا  ــة لتقدي ــة وطني اقتصادي
بشــكل  والتعليميــة  العلميــة  مــن مواصلــة مســيرتها 

حرفــي متميــز وبمــا يخــدم االقتصــاد الوطنــي".

مــع  التواصــل  علــى  البنــك  إدارة  حــرص  البكــري  واكــد 
الجامعــات الرســمية األردنيــة وبنــاء عالقــات تشــاركية 
فــي  الوطنــي  واالقتصــادي  النــم  علــى  إيجابــا  تنعكــس 

األردن.

االســتخدامات  متعــددة  الذكيــة  الجامعيــة  والبطاقــة 
يســتفيد حاملهــا منهــا كهويــة تعريــف تمكنه مــن الدخول 
كونهــا  الــى  باإلضافــة  المختلفــة  الجامعــة  مرافــق  الــى 
بطاقــة دفــع تمكــن حاملهــا مــن الدفــع بواســطتها فــي 
جميــع نقــاط البيــع داخــل االردن وخارجــه والشــراء عبــر 
األنترنــت والســحب النقــدي ، كمــا يمكن لحملــه البطاقات 
الجامعيــة الذكيــة شــحن هــذه البطاقــات مــن خــالل فــروع 
بنــك القاهــرة عمــان والمنتشــرة في جميــع انحاء المملكة 
ومــن خــالل اكشــاك الدفــع االلكتروني KIOSKS التي ســيتم 

توفيرهــا داخــل الجامعــات فــي المســتقبل القريــب.

وتتميــز هــذه البطاقــة بتمكيــن حاملهــا مــن الحصــول علــى 
خصومــات عنــد اســتخدامها ضمــن شــبكة واســعة مــن 
المحــال التجاريــة المتعاقــدة مــع البنــك فــي كافــة انحــاء 

المملكــة.

وجامعــة مؤتة التاســعة بعد جامعــات االردنية واليرموك 
والعلــوم والتكنولوجيــا واالميــرة ســمية للتكنولوجيــا وآل 
البيت والهاشــمية وجامعة الحســين بن طالل  وجامعة 
الحســين التقنيــة التــي توقــع هــذه االتفاقيــة مــع بنــك 
القاهــرة عمــان المتفــرد بتقديــم هــذه الخدمــة فــي القطاع 

المصرفــي المحلــي.

البرامج التدريبية لبنك القاهرة عمان خالل شهر آذار من العام 2021 على النحو التالي:

 شارك كل من السادة وائل البو و فاتن عبدالقادر و عمار أبو زناد و محمد عالوي و هدى أبو حسان و خضر نينو و علي 
عكروش و فيصل كشك و جعفر العطعوط و مالك الكايد و االء حماد و عوني قاقيش و زيد حميد و يزن سابيال و تيمور 
بزادوغ  و هال كريشان و حال العبدالالت و تاال خياط و إيمان ناصر بورشة عمل توعوية بعنوان األمن السيبراني نظمت 

من قبل السادة شركة SCANWAVE يوم األربعاء الموافق 10 .03 .2021.

 شارك كل من السادة يزن سابيال و تيمور بزادوغ و أحمد خليفات و زيد الناطور و نداء حدادين و رامي المعايعة و نسرين 
جريسات و جهاد حمدان و فاتن عبدالقادر و محمود اسماعيل بورشة عمل توعوية بعنوان األمن السيبراني منظمة 
من قبل السادة جمعية البنوك في األردن و المركز األردني للتصميم و التطوير / أكاديمية األمن السيبراني يوم االثنين 

الموافق 15 .03 .2021.

 شارك السيد ليث عبدالهادي بمشروع تصميم منهاج المهارات الشخصية المراد إعداده من قبل الجامعة األردنية 
الهولندية، حيث أن هذا المشروع لمعني بتطوير منهاج دراسي جامعي يعزز مهارات  بالتعاون مع منظمة سبارك 

الخريجين قبل االنخراط بسوق العمل.

 حضرة مجموعة من مختلف الوحدات التنظيمية في البنك ورشة عمل منظمة من قبل السادة اتحاد المصارف العربية 
بعنوان " إدارة السيولة في ضوء متطلبات بازل 3 " خالل الفترة من 29 .03 .2021 إلى 31 .03 .2021 .

 خالل شهر اذار تم االنتهاء من برنامج مصرفيو المستقبل الذي عقد و نفذ في البنك و تم تسليم منتسيبي البرنامج 
وظائفهم الجديدة، حيث أن برنامج مصرفيو المستقبل يعد بهدف تعزيز مستوى المعرفة لدى الموظفين و تدريبهم 

تدريبًا عمليًا في مجاالت مصرفية محدد تتمثل في اعمال التمويل التجاري و الخزينة و المخاطر و االمتثال و االئتمان.
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CAB Mobile Banking تطبيق بنك القاهرة عّمان
Huawei AppGallery على منصة

عمــان  القاهــرة  بنــك  اعلــن   - عمــان 
 (CAB Mobile Banking( بــان تطبيقــه
 Huawei( اصبــح متوفــرا علــى منصــة
لتمكيــن عمالئــه  AppGallery( وذلــك 
المصرفيــة  حســاباتهم  ادارة   مــن 
اي  ومــن  وقــت  اي  فــي  ومتابعتهــا 

وموثوقــة. آمنــة  بيئــة  ضمــن  مــكان 

فــي  عمــان  القاهــرة  بنــك  وحــرص 
ســهل  يكــون  ان  تطبيقــه  تصميــم 
االســتخدام مــع مزايــا حصريــة فريــدة. 
الدخــول  تســجيل  للعميــل  ويمكــن 
عبــر اســتخدام بصمــة اليــد أو الوجــه، 
مجموعــة  مــن  بعدهــا  ليســتفيد 
كبيــرة مــن الخدمــات البنكيــة المتاحــة 
مــن   )PayPal( كخدمــات  زر،  بكبســة 
إضافــة رصيــد أو إرســال نقــود، وإدارة 
بــكل كفــاءة مــن  بطاقتــه االئتمانيــة 
المشــتريات  بســقف  التحّكــم  خــالل 
عبــر اإلنترنــت وتفعيــل هــذه الخدمــة 
أو إيقافهــا عبــر التطبيــق، إلــى جانــب 
افتراضيــة  بطاقــة  طلــب  إمكانيــة 
مدفوعــة مســبًقا تمّكنــه من التســوق 

راحــة وأمــان. بــكل  اإلنترنــت  عبــر 

ويـســتــطــيـــع عـــمــيــــل الــبــنــــك ايـــضــًا 
 CAB Mobile( مــــــــن خــــــالل تــــطـــــبــــيـــــــق
Banking) االسـتـفـســـار عــــن فـواتـيـــره 
وتسديـدهـــا فــي وقـتـهـــا دون أي عـــائق 
.eFawateercom عـــن طـــــريـــق خـدمـــة

التطبيــق ســهولة تحويــل األمــوال مــن وإلــى  ومــن مزايــا 
حســابات العميــل أو حســابات عمــالء آخريــن فــي البنــك، عــدا 
عــن إجــراء حــواالت )ACH( إلــى البنــوك األخــرى داخــل األردن، 

والتــي تتميــز بالســرعة واألمــان.

بانــه  التطبيــق  وحمايــة  امــن  عمــان  القاهــرة  بنــك  وعــزز 
إجــراء  عنــد   )OTP( واحــدة  لمــرة  رقــم ســري  إرســال  يتــم 
التأكيــد  احتــواء رســالة  إلــى جانــب  أي معاملــة مصرفيــة، 

للعمليــات التــي يقــوم بهــا العميــل علــى تفاصيــل إضافيــة 
تســاعد فــي إجرائهــا علــى أّتــم وجــه.

الخــاص   IBAN الـــ  رقــم  إظهــار  خدمــة  التطبيــق  يوفــر  كمــا 
بحســاب العميــل وإمكانيــة نســخه، ومعرفــة مواقــع الفــروع 
وأجهــزة الصــراف اآللــي األقــرب إليــه، باإلضافــة إلــى العديــد من 

الخدمــات المميــزة األخــرى.

 CAB( تطبيــق  تحميــل  علــى  عّمــان  القاهــرة  بنــك  ويشــجع 
ــه  ــر منصــة Huawei AppGallery، الهميت Mobile Banking( عب
فــي تمكيــن العميــل مــن ادارة حســابه البنكــي بــكل ســهولة 

ويســر علــى مــدار الســاعة.

ويعــد  شــهيرة  عالميــة  تطبيقــات  يضــم  هــواوي  ومتجــر 
مــن افضــل ثالثــة متاجــر للتطبيقــات علــى مســتوى العالــم 
ويســتخدمه اكثر من 500 مليون مســتخدم نشــط شــهريا.
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انطالقــًا مــن اهتمــام بنــك األردن فــي بنــاء قــدرات الشــباب 
"تأســيس  برنامــج  لتنفيــذ  البنــك دعمــه  قــدم  األردنــي، فقــد 
الــى  "إنجــاز", والــذي يهــدف  الشــركة", أحــد برامــج مؤسســة 
الريــادي  العمــل  مــن  والكليــات  الجامعــات  طلبــة  تمكيــن 
تدريبــات  تقديــم  خــالل  مــن  الّناشــئة  شــركاتهم  وتأســيس 
متخصصــة تســاعدهم علــى اكتســاب المعــارف والمهــارات 
الالزمــة. كمــا يتضمــن البرنامــج آليــات لتحفيــز الطلبــة من خالل 
اطالعهــم علــى قصــص نجــاح لريادييــن ورياديــات فــي األردن 

العربــي. والعالــم 

ويأتــي هــذا الدعــم مــن بنــك األردن، وهــو أحــد أعضــاء مجلــس 
أمنــاء مؤسســة "إنجــاز"، تأكيــدًا اللتقــاء أهدافــه مــع أهــداف 
المؤسســة لتطويــر ورفعــة المجتمــع األردنــي وخاصــة فئــة 
الشــباب وفتــح أبــواب الفــرص االقتصاديــة لهــم وتمكينهــم 

وعيهــم  ورفــع  والعملــي  العلمــي  والتأهيــل  بالتدريــب 
وإمكاناتهــم المســتقبلية. كمــا يســهم هــذا البرنامــج فــي بنــاء 
وتعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي والــذي يعــد مــن أهــم ركائــز 

األردن. ببنــك  الخاصــة  المجتمعيــة  المســؤولية  برامــج 

تعاون مشترك بين بنك األردن وإنجاز لدعم برنامج 
"تأسيس الشركة" 

بنك األردن يطلق حملة حسابات التوفير
ــر لعــام  ــدة لحســابات التوفي ــه الجدي أطلــق بنــك األردن حملت
 9,999 بقيمــة  جائــزة  تقديــم  الحملــة  هــذه  وتتضمــن   ،2021
دينــارًا يوميــًا لرابــح واحــد تحــت عنــوان "أكبــر جائــزة يوميــة"، 
والتــي ستســتمر حتــى نهايــة العــام الجــاري، كمــا تتضمــن 
ــران  ــة شــهر حزي ــار فــي نهاي ــرى بقيمــة 100,000 دين ــزة كب جائ
لرابــح واحــد، وذلــك فــي إطــار ســعي البنــك الدائــم لتصميــم 
ولالرتقــاء  العمــالء،  وتطلعــات  متطلبــات  تحاكــي  حمــالت 

بمســتوى الخدمــات المقدمــة لهــم.

بنــك  الســتراتيجية  اســتكمااًل  الحملــة  هــذه  إطــالق  ويأتــي 
األردن فــي تطويــر وتصميــم حمــالت وبرامــج جديــدة، والتــي 
تســتهدف تعزيــز وتنميــة ثقافــة االدخــار والتوفير لــدى عمالئه، 
ومكافأتهــم علــى والئهــم وثقتهــم بالخدمــات المصرفيــة التــي 
يقدمهــا البنــك. ومــن خــالل هــذه الحملــة فــإن البنــك يســعى 
إلــى تشــجيع العمــالء الحاليين على تغذية أرصدة حســاباتهم 
فتــح  علــى  الجــدد  العمــالء  الربــح، وتشــجيع  فــرص  لزيــادة 
حســابات توفيــر لــدى أي فــرع مــن فــروع البنــك المنتشــرة 

 BOJ Mobile حــول المملكــة، أو عــن طريــق تطبيــق بنــك األردن
فــي  الدخــول  مــن  ليتمكنــوا  وأمــان،  بــكل ســهولة وســرعة 

الســحوبات الخاصــة بجوائــز حســابات توفيــر بنــك األردن.
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األنشطة التدريبية لبنك األردن

أواًل: - البرامج والدورات التدريبية/ عن بعد.

"ECM" البرنامج التدريبي 

تــم عقــد برنامــج تدريبــي علــى نظــام “ECM” لجميــع 
الــى أتمتــة  موظفــي خدمــة العمــالء، والــذي يهــدف 
عمليات خدمة العمالء ومن ضمنها، فتح الحسابات 
كمرحلة اولى والتي تلبي توجهات البنك االستراتيجية، 
مــن حيــث إدارة المســتندات التاريخيــة والمســتقبلية، 
وإدارة المحتــوى المؤسســي اإللكترونــي، باإلضافــة الى 

إدارة العمليــات البنكيــة.

 دورة "كشف التزييف والتزوير المصرفي"

تــم عقــد دورات تدريبيــة خاصــة بعنــوان "كشــف التزييــف 
والتزويــر المصرفــي" لموظفــي دائــرة المقاصــة المركزيــة، 
وتهــدف هــذه الــدورة الــى كســب مهــارات كيفيــة كشــف 
جميــع أنــواع وجوانــب تزويــر وتزييــف المســتندات والتواقيــع.

 برنامج الخدمات المصرفية لألفراد

ــد برنامــج الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بدورتــه  ــم عقـ تـ
االولــى بهــدف تأهيــل وتدريــب الموظفيــن على منتجات 

البنــك وتزويدهــم بالمعلومــات الضروريــة التــي تضمــن 
انخراطهــم ببيئــة العمــل بطريقــة سلســة.

ثانياً: البرامج التدريبية.

" ITM " البرنامج التدريبي 

اآللــي  "الصــراف  نظــام  علــى  تدريبــي  برنامــج  عقــد  تــم 
بهــدف  الهاتفيــة  الخدمــة  لموظفــي   )ITM( التفاعلــي" 
تعريفهــم علــى آلية عمــل نظام الصــراف والخدمات التي 

يتــم تقديمهــا مــن خاللــه.

ثالثاً: الدورات والورشات الخارجية:

 Future of Payment

 Cyber Security Awareness

 Moody’s Analytics Webinar Avoiding the So page 
Great Application

 ورشة عمل في مجال ادارة األزمات.

انطالقــًا مــن إدراك بنــك األردن بــأن القــدرات والكفــاءات المصرفيــة المؤهلــة والمتخصصــة 
هــي ركيــزة أساســية لالرتقــاء بمســتوى تقديــم الخدمــة للعمــالء فقــد اســتمر البنــك بتنفيــذ 
عــدد مــن البرامــج التدريبيــة فــي مركــز التعلــم والتطــور الخــاص بالبنــك، كمــا نفــذ البنــك خطــة 
لتطبيق البرامج التدريبية عن بعد تماشيًا مع الظروف المحيطة ولضمان ديمومة التطور
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بنك اإلسكان يمّول الشركة األردنية المتطورة 
لأللياف الضوئية "فايبرتك"

 بـ 25 مليون دينار لتنفيذ مشاريعها الحيوية

محــدودة  خاصــة  مســاهمة  شــركة  "فايبرتــك"  وتعتبــر 

المســؤولية، تأسســت بالشــراكة ما بين شــركة الكهرباء 

األردنيــة وشــركة أمنيــة للهواتــف المتنقلــة، لتوفيــر بنيــة 

تحتّيــة جديــدة لتقديــم خدمــات اإلنترنــت فائقــة الســرعة 

ــازل والشــركات والمنشــآت  ــون مــن المن ــي 1.4 ملي لحوال

فــي مناطــق عمــل شــركة الكهربــاء األردنيــة والتي تشــمل؛ 

العاصمــة عّمــان، والزرقــاء، والرصيفــة، ومادبــا، والبلقــاء.

ووقــع االتفاقيــة فــي مقــر البنــك كل من الرئيــس التنفيذي 

مجلــس  ورئيــس  الصفــدي،  عّمــار  اإلســكان،  لبنــك 

مجلــس  وعضــو  بديــر،  عثمــان  "فايبرتــك"،  شــركة  إدارة 

إدارة "فايبرتــك" والرئيــس التنفيــذي لشــركة أمنيــة زيــاد 

شــطارة، والرئيــس التنفيــذي لشــركة "فايبرتــك" ســامي 

جــرار، بحضــور عــدد مــن كبــار الموظفيــن ممثليــن عــن هــذه 

الشــركات.

ويأتــي توقيــع االتفاقيــة انطالقــًا مــن إيمــان بنــك اإلســكان 

ممــا  االتصــاالت  لقطــاع  التحتيــة  البنيــة  دعــم  بأهميــة 

ســيتيح تقديــم خدمــات اتصــاالت جديــدة ومطــورة بجــودة 

أعلى للعمالء والمســتخدمين، حيث تســعى شــركة أمنية 

مــن خــالل هــذا المشــروع إلــى توفيــر شــبكة إنترنــت عاليــة 

الســرعة وموثوقــة للمنــازل، فيمــا ترغــب شــركة الكهربــاء 

األردنيــة باســتغالل شــبكة األليــاف الضوئيــة لدعــم أهداف 

التحــول الرقمــي فــي المملكــة. 

وأعــرب الرئيــس التنفيــذي لبنك اإلســكان، عّمــار الصفدي، 

عــن اعتــزازه بتوقيــع هــذه االتفاقيــة مــع شــركة "فايبرتــك" 

والتــي تعتبــر نموذجــًا عمليــًا متطــورًا للتكامــل بين قطاعي 

اإلســكان  بنــك  دور  إلــى  واالتصــاالت، مشــيرًا  الكهربــاء 

الرائــد والمميــز فــي دعــم الشــركات الوطنيــة والمســاهمة 

فــي دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي الوطنــي، مــن خــالل 

المتكاملــة  المصرفيــة  الخدمــات  مــن  تقديــم مجموعــة 

لهذه الشــركات والتمويل الالزم للمشــاريع االستراتيجية 

المهمــة للقطاعــات الحيويــة فــي المملكــة، باإلضافــة إلــى 

تقديــم المبــادرات والبرامــج المتخصصــة لزيــادة القــدرات 

التنافســية لتلــك الشــركات وتطويــر أعمالهــا.

بـنــــك  إيــمــــان  عـلـــى  الصـفـــدي  وشـــدد 
الـمـشـاريـــع  دعـــم  بأهــمــيـــة  اإلسكــــان، 
االســتثمارية وتطويرهــا لتأثيرها اإليجابي 
علــى  وقدرتــه  الوطنــي  االقتصــاد  علــى 
اســتحداث وخلــق وظائــف وفــرص عمــل 
عجلــة  دفــع  فــي  يســهم  وبمــا  جديــدة 
التنميــة فــي مختلــف المجــاالت، مؤكــدًا 
علــى انســجام االتفاقـيـــة مـــع توجهــات 
البـــنك فــي دعـــم التـحـــول الـرقـمـــي فــي 
الـممـلـكـــة، ال ســـيــمـــا وأن الـــــقــــطــــــاع 
تــغـيـــرات  الـــــيـــــوم  يشـهـــد  الـمصـرفـــي 
متســارعة بفعــل التكنولوجيــا الرقميــة.

اســتمرارًا لجهــوده الهادفــة إلــى دعــم الشــركات الوطنيــة ومســاعدتها علــى تحقيــق أهدافهــا 
التجارية، أعلن بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع انتشارًا في المملكة – عن توقيعه اتفاقية 
قــرض لصالــح الشــركة األردنيــة المتطــورة لألليــاف الضوئيــة "فايبرتــك" بقيمــة 25 مليــون دينــار
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وأعــرب الرئيــس التنفيــذي لشــركة "فايبرتــك"، ســامي جرار، 

عــن تقديــره لــدور بنــك اإلســكان ومســاهماته المميــزة 

فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي والشــركات األردنيــة، الفتــًا 

إلــى أن حصــول الشــركة علــى هــذا القــرض سيســاعدها 

والمتمثلــة  التــي قامــت ألجلهــا  األهــداف  تحقيــق  علــى 

مــد  عبــر  لالتصــاالت  جديــدة  تحتيــة  بنيــة  توفيــر  فــي 

شــبكة أليــاف ضوئيــة ُمعّلقــة )فايبــر( فــي مناطــق عمــل 

شــركة الكهربــاء األردنيــة، بحيــث تقــدم خدمــات اإلنترنــت 

فائقــة الســرعة بالجملــة لشــركات االتصــاالت ومــزودي 

خدمــات اإلنترنــت ليســتفيد منهــا مــا يقــارب 1.4 مليــون 

منــزل ومنشــأة تجاريــة فــي العاصمــة عّمــان، والزرقــاء، 

والرصيفــة، ومادبــا، والبلقــاء.

تجدر اإلشــارة، إلى أن شــركة "فايبرتك" ســتعمل على بناء 

وتطوير وتشــغيل شــبكة ألياف ضوئية على نقاط تعليق 

علــى أعمــدة الشــبكة الكهربائيــة التابعــة لشــركة الكهرباء 

 Fiber To األردنيــة وذلــك لتزويــد خدمــات إنترنــت الفايبــر

ذات  أخــرى  الــى خدمــات  باإلضافــة   )The Home (FTTH

قيمــة مضافــة بالجملــة )Wholesale Model( وتوصيلهــا 

ــاز  ــى العــدادات الواقعــة فــي المبانــي ضمــن منطقــة امتي ال

شــركة الكهربــاء األردنيــة ألغــراض ربــط العــدادات الذكيــة 

المملوكــة لشــركة الكهربــاء األردنيــة التــي تصــل خدماتهــا 

الــى أكثــر مــن 1.4 مليــون منــزل )Household( فــي األردن )أكثر 

مــن 60 % مــن منــازل األردن( فــي محافظــات عمــان والزرقــاء 

والبلقــاء ومادبــا وهــي منطقــة االمتيــاز الخاصــة بهــا.

قبــل  مــن  الضوئيــة  األليــاف  شــبكة  اســتخدام  وســيتم 

 Internet( ــت ــد االنترن شــركات االتصــاالت وشــركات تزوي

االعتبارييــن  اآلخريــن  والعمــالء   )Service Providers

والطبيعييــن والذيــن مــن خاللهــم ســيتم نقــل االنترنــت 

فائــق الســرعة )الفايبــر( مــن الشــبكة مباشــرة الــى مبانــي 

الفايبرتــك"(. )"مشــروع  المشــتركين 
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بنك اإلستثمار األوروبي يقدم 
تموياًل بقيمة 100 مليون 
يـورو لـبـنـك اإلسـكـان إلقـراض 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا

وينــدرج هــذا التعــاون ضمــن مبــادرة دعــم المرونــة اإلقتصادية 
اإلســتثمار  وبنــك  األوروبــي  اإلتحــاد  بيــن  المشــتركة   ،)ERI(
األوروبــي، الهادفــة إلــى تعزيــز تنميــة القطــاع الخــاص مــن 
 (SMEs( والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  دعــم  خــالل 
التــي تلعــب دورًا رئيســيًا فــي خلــق النمــو اإلقتصــادي وتوفيــر 

فــرص العمــل فــي األردن.

وقــال نائــب رئيــس بنــك اإلســتثمار األوروبــي، داريــو ســكانابييكو: 
"يأتــي دعــم مرونــة ومنعــة القطــاع الخــاص فــي مواجهــة هــذه 
بنــك اإلســتثمار  أولويــات  أهــم  المســبوقة كأحــد  األزمــة غيــر 
األوروبــي. ويقــوم البنــك بتوفيــر التمويــل مــن خــالل التعــاون مــع 
ــي. وفــي هــذا اإلطــار تهــدف شــراكتنا  القطــاع المصرفــي األردن
مــع بنــك اإلســكان إلــى إتاحــة التمويــل الحيــوي للمشــروعات 
مــع  التعامــل  علــى  لمســاعدتها  والمتوســطة  الصغيــرة 
بنــك  أن  موضحــًا  كورونــا"،  لجائحــة  اإلقتصاديــة  التداعيــات 

اإلســتثمار األوروبــي وكجــزء مــن اإلســتجابة األوروبيــة الموحــدة 
"فريــق أوروبــا"، ملتــزم بتكثيــف دعمــه لألردن لمواجهــة التحديات 
أســس  إرســاء  إلــى  إضافــة  الوبــاء،  يســببها  التــي  المباشــرة 

االنتعــاش اإلقتصــادي الناجــح بعــد األزمــة.

عّمــار  اإلســكان،  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
الصفــدي: "ُيعــد هــذا التعــاون محــط تقديرنــا فــي بنــك اإلســكان 
بنــا  األوروبــي  اإلســتثمار  بنــك  ثقــة  عمــق  علــى  يدلــل  لمــا 
وبقدرتنــا علــى تقديــم الدعــم لشــركات القطــاع الخــاص األردنــي، 
وخاصــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة التــي نوليهــا بدورنــا 
ــز النمــو اإلقتصــادي  ــي فــي تحفي ــرًا لدورهــا اإليجاب اهتمامــًا كبي
وتوفيــر فــرص العمــل"، مشــيرًا إلــى أن بنــك االســكان أســس 
مركــزًا متخصصــًا لتمويــل الشــركات والمشــاريع الصغيــرة 
لممارســة  الــالزم  التمويــل  علــى  للحصــول  لمســاعدتها 
نشــاطها مــن خــالل إيجــاد برامــج تمويليــة بشــروط ســهلة.

لبنــك  يــورو  100 مليــون  بقيمــة  تقديــم تمويــل  عــن   )EIB( األوروبــي  بنــك اإلســتثمار  أعلــن 
اإلســكان ليقرضهــا بنــك اإلســكان بــدوره لشــركات القطــاع الخــاص األردنــي وذلــك كجــزء 
مــن اســتجابة فريــق أوروبــا للمســاعدة فــي التخفيــف مــن تأثيــر التداعيــات الســلبية لجائحــة 
كورونــا "كوفيــد 19"، ودعــم االنتعــاش اإلجتماعــي واإلقتصــادي المســتدام فــي المنطقــة.
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ولفــت الصفــدي، إلــى أن بنــك اإلســكان كان مــن أوائــل البنــوك 

الشــركات  لدعــم  تمويليــًا  برنامجــًا  أطلقــت  التــي  األردنيــة 

الصغيــرة والمتوســطة وتمكينهــا مــن مواجهــة التداعيــات 

الســلبية ألزمــة فيــروس كورونــا المســتجد، وبنســبة فائــدة 

لضمــان  الوطنــي  البرنامــج  لمبــادرة  اســتجابة  وذلــك   ،%  2

القــروض التــي أطلقهــا البنــك المركــزي األردنــي فــي شــهر 

نيســان مــن العــام الماضــي، مبينــًا أن هــذا البرنامــج التمويلــي 

تيســير  إلــى  ويهــدف  الميســرة  وكلفــه  بشــروطه  يمتــاز 

التمويــل للشــركات الصغيــرة والمتوســطة من خالل تغطية 

احتياجاتهــا التمويليــة لغايــات تمويــل النفقــات التشــغيلية 

ورأس المــال العامــل، وتمكينهــا مــن المحافظــة علــى ســير 

تغطيــة  إلــى  إضافــة  موظفيهــا،  رواتــب  ودفــع  أعمالهــا، 

مختلــف نفقاتهــا التشــغيلية ومواصلــة نشــاطها.

مـن جـانـبـهـا رحـبـت سـفـيـرة االتـحاد األوروبي 
لدى األردن ماريا هادجيثيودوسيو بالتمويل 
بــنـك االسـتـثـمـار األوروبي  الـمـقـدم مــن 
لـبـنـك اإلسـكـان مـؤكـدة عـلـى أهـمـيـة دعـم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ 
عــلــى الـوظـائـف ودفع النمو االقتصادي. 

وأضافــت ســفيرة اإلتحــاد األوروبــي أن هــذا التمويــل يتكامــل 
مــع البرامــج التمويليــة التــي يتيحهــا اإلتحــاد األوروبــي لدعــم 
مثــل  األردن،  فــي  العمــل  فــرص  وخلــق  االقتصــادي  النمــو 
برنامــج "الدعــم األوروبــي لإلصالحــات االقتصاديــة مــن أجــل 
النمــو والعمــل فــي األردن" والــذي تبلــغ ميزانيتــه 64 مليــون 
يــورو ويدعــم تطبيــق خطــط الحكومــة لإلصــالح االقتصــادي 
اإلســتثمار  ومنــاخ  الخــاص  القطــاع  تنافســية  لتحســين 

بالتزامــن مــع تقويــة إدارة التمويــل الحكومــي. 
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بنك اإلسكان يجدد شراكته االستراتيجية مع 
مؤسسة الحسين للسرطان 

وبموجــب اتفاقيــة الشــراكة، ســيدعم 
الحســين  مؤسســة  اإلســكان،  بنــك 
مــن  تنفيــذ مجموعــة  فــي  للســرطان 
برنامــج  فــي  والمتمثلــة  برامجهــا 
مركــز  لمرضــى  الجامعــات  صنــدوق 
دعــم  وبرنامــج  للســرطان،  الحســين 
المرضــى البالغيــن، وجائــزة مؤسســة 
لإلعالمييــن،  للســرطان  الحســين 
التوعويــة  الســنوية  الحملــة  وبرنامــج 
لســرطان الثــدي، إضافــة إلــى برنامــج 

التطوعــي. ســوار 

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك اإلســكان، 
عمــار الصفــدي، علــى اســتمرار البنــك 
الحســين  لمؤسســة  الدعــم  بتقديــم 

للســرطان لتمكينهــا مــن تحقيــق أهدافهــا المتمثلــة بتوفيــر 
الرعايــة الشــمولية وفقــًا ألفضــل المعاييــر ألكبــر عــدد مــن 
ــة هــذا  مرضــى الســرطان، وحشــد الجهــود لمواجهــة ومحارب
التــي  االســتثنائية  األوقــات  هــذه  فــي  وخصوصــًا  المــرض، 
يشــهد فيهــا األردن ودول العالــم أجمــع تفشــي جائحة كورونا 
المجتمعــي  النســيج  لتعزيــز  الجهــود  تكاتــف  يســتدعي  مــا 

وترســيخ القيــم اإلنســانية كالتالحــم والتكافــل والتعاضــد.

اســتراتيجية  يتبنــى  اإلســكان  بنــك  أن  الصفــدي،  وأوضــح 
برامجهــا  وتغطــي  الصالحــة  مواطنتــه  تترجــم  مجتمعيــة 
الصحــة  قطــاع  منهــا  رئيســية  وقطاعــات  مبــادرات  دعــم 
ــى رأســها مؤسســة الحســين للســرطان  ومؤسســاته، وعل
التــي يرتبــط معهــا البنــك بشــراكة اســتراتيجية تمتد لســنوات 
ودورهــا  المؤسســة  هــذه  بأهميــة  إليمانــه  وذلــك  طويلــة، 

المجتمــع. فــي  والمســتدام  الحيــوي 

ومــن جانبهــا، أعربــت مديــر عــام مؤسســة الحســين للســرطان 
عــن شــكرها وتقديرهــا لبنــك اإلســكان، وقالــت: "تربطنــا بالبنــك 
شــراكة اســتراتيجية طويلــة، وعبــر الســنوات، لــم يتــواَن البنــك 
عــن تقديــم كافــة أوجــه الدعــم لبرامــج وحمــالت المؤسســة 
التكافــل  مفهــوم  التعــاون  هــذا  يعكــس  حيــث  والمركــز، 
االجتماعــي الــذي بــات أساســيًا فــي الوقــت الحالــي، مــا يمكننــا 
من نشــر الوعــي بشــكل أوســع والتثقيــف بيــن أفــراد المجتمــع 

ودعــم المرضــى فــي مســيرة كفاحهــم ضــد الســرطان".

تجــدر اإلشــارة إلــى أن بنــك اإلســكان يرتبــط بعالقــة تعــاون 
اســتراتيجية مــع مؤسســة الحســين للســرطان منــذ عــدة 
فــي  ومشــارك  وداعــم  كــراع  باســتمرار  ويتواجــد  ســنوات، 
خطتــه  مــع  ينســجم  وبمــا  المؤسســة،  برامــج  مختلــف 
االســتراتيجية فــي بنــاء شــراكات اســتراتيجية تســاهم فــي 

المســتدامة.  التنميــة  تحقيــق 

إيمانًا من البنك بالرسالة السامية التي تتبناها المؤسسة، ومواصلة لدوره المجتمعي المميز، جدد بنك اإلسكان – 
البنك األكثر واألوسع انتشارًا – اتفاقية الشراكة االستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان لألعوام 2021 - 2022
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بنك اإلسكان يحتفي بيوم المرأة العالمي ويُكّرم 
عددًا من أقدم موظفاته

ويأتــي هــذا التكريــم الــذي أقيــم فــي مبنــى البنــك الرئيســي 
بحضــور الرئيــس التنفيذي لبنك اإلســكان، عّمار الصفدي، 
ورئيــس مجموعــة األعمــال المصرفيــة وعــدد مــن المــدراء 
الموظفــات  قدمنهــا  التــي  للجهــود  تقديــرًا  التنفيذييــن، 

المكرمــات علــى مــدار ســنوات طويلــة.

وفــي حفــل التكريــم، أعــرب الصفــدي فــي كلمتــه عــن 
اللواتــي  المكرمــات  بالموظفــات  واعتــزازه  فخــره 
واكبــن جــزءًا كبيــرًا مــن مســيرة البنــك وتاريخــه الحافــل 
التكريــم  هــذا  أن  مبينــًا  واإلســهامات،  باإلنجــازات 
لــدور  الداعمــة  للبنــك  المؤسســية  الثقافــة  يعكــس 

العاملــة. المــرأة 

وقــال الصفــدي:" إّن تواجــد المــرأة فــي العمــل المصرفــي 
وخاصــة فــي بنــك االســكان منــذ تأسيســه يؤكــد إيماننــا 
بكفاءتهــا وقدراتهــا علــى التعامــل مــع كافــة معطيــات 
التحديــات  مــن  العديــد  ومواجهــة  العمــل  ومتطلبــات 
والصعوبــات والتغلــب عليهــا"، الفتــًا إلــى وجــود عــدد مــن 

الســيدات اللواتــي توليــن مناصــب قياديــة فــي البنــك.

نحــو  دومــًا  يتطلــع  اإلســكان  بنــك  أن  الصفــدي  وأكــد 
التقــدم والرفعــة، وهــذا الطمــوح الــذي يقــوم علــى تقديــر 
التمّيــز الفــردي ويشــجع ويحفز التعــاون والعمل الجماعي 
يســتوجب علــى جميــع موظفاتــه وموظفيــه العمــل بــروح 

فريــق واحــد.

 مــن جانبهــن، أعربــت الموظفــات المكرمــات عن شــكرهن 
لــإلدارة التنفيذيــة فــي بنــك اإلســكان عــن هــذه المبــادرة 
المميــزة التــي تركــت أثــرًا طيبــًا في نفوســهن، مســتذكرات 
النقــالت النوعيــة التــي حققهــا البنــك، ومؤكــدات أنهــن 
التنافســية  والــروح  النهــج  بــذات  العمــل  ســيواصلن 

ــة البنــك فــي الســوق المصرفــي. ــز مكان لتعزي

تجــدر اإلشــارة إلــى أن نســبة الموظفــات العامــالت فــي 
ــي عــدد  البنــك فــي العــام 2020 بلغــت 42.15 % مــن إجمال
اللواتــي  الموظفــات  نســبة  بلغــت  فيمــا  الموظفيــن، 

.%  16.29 الوســطى والعليــا  المناصــب  يعملــن فــي 

تقديــرًا لجهودهــن واســهاماتهن المميــزة فــي مســيرة عملهــن، أقــام بنــك اإلســكان – 
البنــك األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة – حفــل تكريــم لعــدد مــن أقــدم موظفاتــه وذلك 
بالتزامــن مــع االحتفــال بيــوم المــرأة العالمــي، الذي صــادف يوم اإلثنين الموافــق 8 اذار 2021
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  األردني الكويتي يطلق حملة خاصة بعيد األم

أطلــق البنــك بتاريــخ 10 /3 /2021 حملــة عيــد األم الخاصــة ببطاقــات ماســتركارد االئتمانيــة، الخصــم المباشــر 
والمدفوعــة مســبقًا، والتــي تــم اســتخدامها فــي عمليــة الشــراء مــن خــالل نقــاط البيــع POS لــدى التجــار التــي قــام 
البنــك بالتعاقــد معهــم، اســتمرت حتــى 25 /3 /2021، حيــث تــم اإلعــالن عــن حملــة عيــد األم مــن خــالل الموقــع 

اإللكترونــي وصفحــة الفيســبوك واالنســتجرام الخاصــة بالبنــك األردنــي الكويتــي.
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حضــر حفــل الختــام، الــذي أقيــم فــي مقــر اإلدارة العامــة للبنــك، 
والبنكيــة  التجزئــة  منتجــات  رئيــس  البطيخــي  هيثــم  الســيد 
الخاصــة، والســيدة عبيــر قمصيــة المؤســس والمديــر العــام 
لشــركة بتــر بيزنــس، بحضــور أعضــاء مــن اإلدارة العليــا للبنــك، 
الــذي  التأثيــر  ومــدى  البرنامــج   مراحــل  اســتعراض  تــم  حيــث 
إحرازهــم  ومــدى  للمتدربيــن   القياديــة  المهــارات  فــي  أحدثــه 
للنتائــج الملموســة بمهامهــم الجديــدة، الســيما خــالل الفتــرة 
طــرق  اتبــاع  تطلبــت  والتــي  العالــم  بهــا  يمــر  التــي  الصعبــة 
حديثــة لتطويــر الموظفيــن، لمــا فيــه منفعــة البنــك فــي ســعيه 
لتقديــم أعلــى مســتويات الخدمــة للعمــالء .وقــد جــاءت هــذه 
تعزيــز  علــى  إســتراتيجًيا  البنــك  تركيــز  مــن  إنطالقــَا  الــدورات 
وتطويــر مهــارات ومعــارف مــدراء فــروع ودوائــر البنــك فــي أنحاء 

المملكــة. وتطــّرق البرنامــج إلــى عــدة محــاور منهــا: القيــادة التي 
ــذكاء  ــا، مهــارات اســتقطاب العمــالء ومهــارات ال ُتحــدث فرًق

اإلجتماعــي. 

عــن  ُتعبــر  البطيخــي كلمــة  الســيد هيثــم  قــّدم  الختــام  وفــي 
القيمــة، والتــي ســوف تعمــل علــى  الشــراكة  بهــذه  اعتــزازه 
زيــادة وتطويــر مهــارات مــدراء فــروع ودوائــر البنــك، فــي ضــوء 
التطــور الســريع الــذي تشــهده الســاحة المصرفيــة. وبدورهــا 
قامــت الســيدة عبيــر قمصيــة بالتعبيــر عــن فخرهــا بمثــل هــذه 
الشــراكة وســرورها لتقديــم هــذا البرنامج ألعضــاء فريق البنك.  
وفــي النهايــة قــام كاًل مــن الســيد هيثــم البطيخــي والســيدة 
عبيــر قمصيــة بتســليم شــهادات المشــاركة علــى المتدربيــن.

أقيمــت يــوم األربعــاء الموافــق 24 /2 /2021 فعاليــة اختتــام الــدورات التدريبيــة فــي مجــال تطويــر 
مهــارات مــدراء الفــروع ومســاعديهم وبعــض مــدراء الدوائــر فــي البنــك األردنــي الكويتــي، 
إدارة   – والتطويــر  التدريــب  دائــرة  مــع  بالتعــاون   Better Business شــركة  نظمتهــا  والتــي 
"Emerging Leader المــوارد البشــرية علــى مــدى ســنة كاملــة، تحــت عنــوان "القيــادي الناشــئ

 "Better Business" البنك األردني الكويتي وشركة
يختتمان البرنامج التدريبي

"Emerging Leader القيادي الناشئ"
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جانب من مشاركة البنك األردني الكويتي في يوم المرأة العالمي

بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي والــذي صــادف يــوم اإلثنيــن الموافــق 8 /3 /2021، قــام البنــك بإطــالق حملــة بالتعــاون مــع راديــو 
Play99.5 مــع المذيعــة دانــا درويــش حيــث تــم بــث برنامــج Drive Back Show مباشــرة مــن العبدلــي مــول، وتــم توزيــع جوائــز 
ــة علــى العمــالء وإجــراء مســابقة علــى الهــواء وكان هنالك خمــس فائزيــن ببطاقــات ماســتركارد المدفوعــة مســبقًا  فوري

بقيمــة 50 دينــار.

كمــا قــام موظفــي البنــك بالمشــاركة بهــذه المناســبة مــن خــالل نشــر صورهــم بالتحــدي العالمــي الــذي أصدرتــه UPU، تعبيــرًا 
عــن تقديرهــم لــدور المــرأة فــي المجتمــع.

البنك األردني الكويتي يدعم مشاركة 
البطل علي السوالمة

في ماراثون دبي
بدعــم مــن البنــك األردنــي الكويتــي شــارك البطــل علــي الســوالمة فــي ماراثــون دبــي 

لمســار 21 كــم لفئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة، والــذي أقيــم بتاريــخ 27 /3 /2021 فــي 

مدينــة دبــي عبــر تطبيــق "Starava"، وقــد حصــل الســوالمة علــى المركــز األول، ويأتــي 

اســتمرار البنــك بتقديــم الدعــم للكابتــن علــي تاكيــدًا علــى مســؤوليته االجتماعيــة 

وتشــجيعه لــذوي االحتياجــات الخاصــة.
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مبــادرة  مــع  شــراكته  يواصــل  الكويتــي  األردنــي  البنــك 
"العجــالت الخضــراء"، وتأتــي هــذه المشــاركة انســجاًما 
مــع مســؤوليته االجتماعيــة، ومســاهمة البنــك فــي خدمــة 
المجتمــع المحلــي، ودوره الفاعــل فــي التصــدي للتحديــات 
البيئيــة التــي تواجــه المملكــة، ودعمــه لفئــة األشــخاص 
بجمــع  البنــك  يقــوم  حيــث  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي 
األغطيــة البالســتيكية وعلــب األلمنيــوم فــي مبنــى اإلدارة 
لُمبــادرة  التجميــع  لنقــاط  يســليمها  ثــم  ومــن  العامــة، 
العجــالت الخضــراء والتــي تقــوم بدورهــا بفرزها وتوصيلها 
لمصانــع التدويــر المحليــة، وتخصيــص اإليــرادات الناتجــة 
عنهــا لتقديــم العــون لألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة، 
اســهمت  حيــث  الدماغــي  بالشــلل  المصابيــن  وتحديــدًا 
ألــف طفــل مصــاب،    200 عــالج  فــي  لتاريخــه  المبــادرة 
15 مليــون غطــاء  يقــارب  مــا  إلــى جمــع وتدويــر  إضافــًة 
بالســتيكي و20 ألــف علبــة ألمنيــوم، وتهــدف هــذه المبادرة 
بشــكل أساســي علــى خــرط جميــع أفــراد المجتمــع مــن 
دور  ألخــذ  تمييــز  أي  دون  والجنســيات  األعمــار  مختلــف 

فعــال لمســاندة البيئــة واإلنســانية.

األردني الكويتي يدعم 
مـحـمـــد تــيـــم بـــطـــل 
كــــرة الـطـاولـــة لــــذوي 
االحتياجـات الـخـاصـة

للبطــل  دعمــه  يقــدم  الكويتــي  األردنــي  البنــك 
التحــدي  بطولــة  فــي  تيــم  للمشــاركة  محمــد 
ــة، وهــو أحــد أبطــال المملكــة فــي لعبــة  المحلي
الخاصــة  االحتياجــات  لــذوي  الطاولــة  كــرة 
"اإلعاقــة الحركيــة"، وأول بطــل عربــي يشــارك 

كمحتــرف. الدوليــة  البطــوالت  فــي 

األردني الكويتي يستمر بالمشاركة في مبادرة 
"العجالت الخضراء"
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وعــن افتتــاح الفــرع، عّلــق رئيــس مجلــس االدارة 
افتتــاح  “يأتــي   : قائــاًل  الصايــغ  ميشــيل  الســيد 
فرعنــا الجديــد فــي منطقــة مــرج الحمــام ضمــن 
اســتراتيجية البنــك ونهجــه المســتمر فــي التوســع 
مناطــق  معظــم  لتشــمل  الفــروع  شــبكة  فــي 
المملكة لنكون دائمًا األقرب الى عمالءنا في تلبية 
احتياجاتهــم ومتطلباتهــم المصرفيــة، حيث ان هذا 
الفــرع يتميــز بموقعــه االســتراتيجي فــي منطقــة 
مــرج الحمــام التاحــة وتوفيــر الخدمــات المصرفيــة 
المتنوعــة والشــاملة لعمــالء المنطقــة، اضافــًة 
والتصميــم  والمتطــور  العصــري  مظهــره  الــى 
المصرفيــة  الخدمــات  لتقديــم  المبتكــر  الداخلــي 

بأعلــى مســتويات الرفاهيــة والراحــة".

افتتــح البنــك التجــاري األردنــي مؤخــرًا فرعــه الجديــد فــي منطقة مرج الحمام، شــارع محمد 
سعيد العبادي، عّمان ليوّسع بذلك شبكة فروعه التي أصبحت تضم )35( فرعًا منتشرًا 
فــي كافــة أنحــاء المملكــة لخدمــة العمــالء والتواجــد بالقــرب منهــم فــي جميــع المناطــق

التجاري األردني يفتتح فرعاً جديداً في منطقة مرج الحمام

الدورات التدريبية الداخلية / لدى مركز التدريب والتطوير الداخلي
  تم عقد ورشة تدريبية بعنوان "خدمة التحويل الفوري بين البنوك المحلية CLIQ" لعدد من موظفي الفروع حيث هدفت 

الورشة الى تعريف الموظفين بمزايا وخصائص الخدمة الجديده ، باإلضافة إلى تعريف الموظفين بآلية عمل الخدمة.

 تم عقد ورشة تدريبية بعنوان "خطة استمرارية العمل" لعدد من موظفي البنك حيث هدفت الورشة الى تعريف الموظفين 
بالمراحل الرئيسية لتطوير خطة استمرارية العمل ، والتطبيق السليم للخطة وتجنب المخاطر.

 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان"How to beat Procrastination and become Empowered to Win" لعدد من مدراء البنك 
حيث هدف البرنامج الى تعزيز المهارات القيادية واالدارية لدى المشاركين.

الدورات التدريبية لدى مراكز ومعاهد متفرقة ) عن بعد (
للتدريب وحلول  اوبتمال  اكاديمية  والتي نظمتها  المخاطر"  ISO 31000 الدارة  الدولي  "المعيار  التدريبية بعنوان  الدورة   

االعمال وشارك فيها )5( موظفين من دائرة المخاطر.

 البرنامج التدريبي بعنوان " Career path and succession planning workshop" والتي نظمتها الجامعة االلمانية االردنية 
وشارك فيها كل من االنسة عروبه الشعار والسيد حران النهار.

 البرنامج التدريبي بعنوان " Certified Public Accountant )CPA(A" والتي نظمتها  Morganوشارك فيها السيد ناصر أبو بكر.

 الورشة التدريبيه " توعية في مجال االمن السيبراني" والتي نظمتها جمعية البنوك في االردن وبالتعاون مع المركز االردني 
للتصميم والتطوير / أكاديمية االمن السيبراني وشارك فيها كل من السيد مصعب كناني و االنسة نادية كنعان.

 الدورة التدريبية بعنوان " الجوانب القانونية الثالثية ) قانون العمل ، قانون الضمان االجتماعي ، قانون ضريبة الدخل( " والتي 
نظمتها اكاديمية اوبتمال للتدريب وحلول االعمال وشارك فيها )7( موظفين من دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية.
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 INDULEAD والتي نظمتها "Financial Modeling & Financial Statement Forecasting Course " الدورة التدريبية بعنوان 
وشارك فيها كل من السيدة نور عابد و االنسة حنين الحديدي.

 الدورة التدريبية بعنوان " تنظيم أنظمة الرقابة الداخلية وفق إطار COSO" والتي نظمتها اكاديمية اوبتمال للتدريب وحلول 
االعمال وشاركت فيها السيدة وفاء الشخريتي.

 الدورة التدريبية بعنوان " إدارة المشاريع PMP" والتي نظمتها اكاديمية اوبتمال للتدريب وحلول االعمال وشارك فيها كل 
من السيد رامز خريس،السيد عيسى ملك ، السيدة روال الناظر و السيدة حنين قاقيش.

 الدورة التدريبية بعنوان " االمتثال والحوكمة في الخدمات المالية الرقمية " والتي نظمتها مجموعة الجهود المشتركة 
وشاركت فيها السيدة صبا علقم.

 الدورة التدريبية بعنوان " مهارات االتصال والتعامل مع االخرين" والتي نظمتها اكاديمية اوبتمال للتدريب وحلول االعمال 
وشارك فيها )10( موظفين من البنك.

 الدورة التدريبية بعنوان " Business Intelligence Analyst" والتي نظمتها Udemy وشارك فيها السيد ابراهيم شحاده.

 الدورة التدريبية بعنوان " كتابة المراسالت والتقارير االدارية" والتي نظمتها اكاديمية اوبتمال للتدريب وحلول االعمال 
وشارك فيها )7( موظفين من البنك.

 البرنامج التدريبي بعنوان " Administering a SQL Database Infrastructure" والتي نظمتها شركة  STS وشارك فيها كل 
من السيد فارس العزب والسيد عامر ابو شرار.

 الدورة التدريبية بعنوان " االتجاهات الحديثة في إعداد خطط التدقيق الداخلي وتخطيط مهام التدقيق" والتي نظمتها 
اكاديمية اوبتمال للتدريب وحلول االعمال وشارك فيها السيد لؤي ابو طبنجة.

الدورات التدريبية لدى معهد الدراسات المصرفية ) عن بعد (

 البرنامج التدريبي بعنوان " ICA Specialist Certificate in Know Your Customer " وشارك فيها كل من السيدة صبا علقم 
، السيدة عايده بوشه و السيدة دعاء الزيادنه.

 البرنامج التدريبي بعنوان " Certified Global Sanctions Specialist CGSS " وشارك فيها السيد مصطفى القبج.

 البرنامج التدريبي بعنوان " CSX Cyber Security Fundamentals Certificate" وشارك فيها كل من االنسة هيا مزاهرة و 
االنسة ايه البطاينة.

 الدورة التدريبية بعنوان " كشف تزييف العمالت المحلية والعربية واالجنبية" وشارك فيها كل من السيد حازم الزعبي  
والسيد علي المدني. 

 الدورة التدريبية بعنوان " البطاقات المصرفية والخدمات المصرفية االلكترونية" وشارك فيها )6( موظفين من البنك. 

 الدورة التدريبية بعنوان " Liquidity & Interest Rate Risk Management" وشارك فيها كل من السيد يزن الشيخ سليم  
والسيد عبدالفتاح روميه. 

 الدورة التدريبية بعنوان " خطة استمرارية العمل" وشارك فيها )5( موظفين من البنك. 

 الدورة التدريبية بعنوان " العمليات المصرفية الخارجية" وشاركت فيها االنسة سمية االحمد. 

 الدورة التدريبية بعنوان " Introduction  to Risk Management" وشارك فيها كل من السيد مصعب كناني  والسيدة 
مارينا الحجازين. 

 الدورة التدريبية بعنوان " مهارات خدمة العمالء" وشارك فيها )5( موظفين من البنك. 

 الدورة التدريبية بعنوان " المحاسبة والتحليل المالي وتحليل التدفقات النقدية " وشارك فيها كل من السيد ماهر العبادي، 
السيد أحمد المعايطة ، عبد الرحمن حماد و السيد  ناجي الدباس. 

 الدورة التدريبية بعنوان " Credit Risk Management and Techniques" وشارك فيها السيد عمر عوده. 

 الدورة التدريبية بعنوان " التفكير االيجابي وادارة ضغوط العمل" وشارك فيها )16( موظف من البنك. 

 الدورة التدريبية بعنوان " المحاسبة المالية" وشارك فيها السيد عامر ابو شرار.

 الدورة التدريبية بعنوان " التمويل المصرفي وتحليل مخاطر االئتمان" وشارك فيها كل من عبد الرحمن حماد ، السيد زيد 
الطرشان و السيد  مهند عمار. 

 الدورة التدريبية بعنوان " التفكير االيجابي وادارة ضغوط العمل" وشارك فيها )9( موظفين من البنك. 
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التوصية بتوزيع 12 % أرباح نقدية على المساهمين 
83.8 مليون دينار ارباح البنك اإلسالمي األردني

قبل الضريبة نهاية العام 2020

وصــرح األســتاذ موســى شــحادة رئيــس مجلــس إدارة البنــك 
اإلســالمي االردنــي، ان مجلــس اإلدارة اجتمــع بتاريــخ 8 /2 /2021 
وناقــش البيانــات الماليــة الختاميــة للبنــك لعــام 2020 وقــدم 
التــي ســتعقد اجتماعهــا  العاديــة  العامــة  للهيئــة  التوصيــة 
بتاريــخ 22 /4 /2021 بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن 

العــام 2020 بنســبة 12 % مــن القيمــة االســمية للســهم وهــي 
الحــد األعلــى المســموح بــه، بنــاًء علــى تعميــم البنــك المركــزي 

األردنــي بالخصــوص.

البنــك علــى  قــدرة  البنــك تعكــس  أعمــال  نتائــج  ان  وبيــن 
ــة الناتجــة عــن الظــروف  ــات االقتصادي التعامــل مــع التحدي
اإلقليمية والمحلية وتبعات جائحة كورونا، مشيدًا بالجهود 
المبذولــة مــن االدارة التنفيذيــة ومجلــس االدارة والعامليــن 
فــي البنــك لتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للبنــك للمحافظــة 
علــى موقــع مميــز بيــن المصــارف االردنيــة، مثمنــًا جهــود 
البنــك المركــزي االردنــي والهيئــات والمؤسســات الرســمية 
الداعمــة للجهــاز المصرفــي االردنــي لمواجهــة تأثيــرات جائحة 

ــا وأي مــن التحديــات التــي مــن الممكــن ان تطــرأ. كورون

وقــال الدكتــور حســين ســعيد الرئيــس التنفيــذي/ المديــر 
ــرات  ــي علــى الرغــم مــن التأثي العــام للبنــك اإلســالمي األردن
الســلبية لجائحــة كورونــا التــي افــرزت تغييــرات فــي بيئــة 
االعمــال وأثــرت علــى مختلــف القطاعــات وأدت الــى حالــة 
ــا  ــة لمصرفن ــات المالي ــع البيان ــن، اال ان جمي مــن عــدم اليقي
تؤكــد علــى متانــة الوضــع المالــي وكفــاءة األداء مــع االلتــزام 
المخاطــر  ومواجهــة  واالمتثــال  الحوكمــة  بمتطلبــات 
لينعكــس ذلــك علــى نســب النمــو فــي معظــم المؤشــرات 
الماليــة، حيــث بلغــت موجــودات البنــك بمــا فيهــا )حســابات 
باالســتثمار  الوكالــة  وحســابات  المخصــص  االســتثمار 
ــل  ــار مقاب ــار دين ــي 5.43 ملي )المحافــظ االســتثمارية(( حوال
حوالــي 4.97 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2019 بزيــادة بلغــت 

حوالــي456 مليــون دينــار، وبنســبة نمــو 9.2 %.

اعلن البنك اإلسالمي األردني عن تحقيق مستويات أداء جيدة لنتائجه المالية في نهاية عام 2020 حيث تجاوزت 
إيرادات االستثمار المشترك 200  مليون دينار مقارنة مع 196.7 مليون دينار بنسبة نمو 1.8 %  وعزز البنك من 
مخصصاته المالية حتى نهاية عام 2020 وذلك لمواجهة أي تبعات او تأثيرات سلبية لجائحة كورونا ، وبلغت 
األرباح الصافية قبل الضريبة حوالي 83.8 مليون دينار بينما وصلت االرباح بعد الضريبة حوالي 52.1 مليون دينار
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كــمــا بــلـغـت الـتـسـهـيـالت الـمـمـنـوحـة 
للعمالء بما فيها )حسابات االستثمار 
الـمخــصــص وحـــســــابـــــات الــوكـــالـــــــة 
باالستــثـمـار )المحافـظ االسـتـثـماريـة(( 
حوالي4.28 ملـيــار ديـنــار مـقـابـل حـوالـــي 
3.82 مـلـيـار ديـنـار فـي نـهــايــة عـام 2019 
بزيــادة بلـغـت حــوالــي 465مـليون دينار، 
وبنسـبـة نمـو 12.2 % وذلـك انـعـكـاســـــًا 
الهــتــمــام مـصـرفـنــا بتنويع تـوظـيـفات 
االمـــــــــوال وتــنـــمـــــيـــــة االسـتــثــمــارات 
والتمويالت لمخـتــلـف القــطــاعـــات من 
افراد او شركات او مؤسسات صغيرة 
او متوسطة وتـــوزيــعــهــا الــجــغــرافـــي. 

كمــا ان حــرص مصرفنــا علــى تقديــم خدمــات مصرفيــة 
متطــورة وحديثــة ومتوافقــة مــع احكام ومبادئ الشــريعة 
ودائــع  لتصــل  متعامليــه  ثقــة  مــن  عــزز  االســالمية، 
االســتثمار  )حســابات  فيهــا  بمــا  العمــالء  وحســابات 
المخصــص وحســابات الوكالــة باالســتثمار )المحافــظ 
االســتثمارية(( إلــى حوالــي 4.80 مليــار دينــار مقابــل حوالــي 
بلغــت  بزيــادة   2019 عــام  نهايــة  فــي  دينــار  مليــار   4.39

حوالــي407 مليــون دينــار، وبنســبة نمــو 9.3 % .

وتأكيــدًا لمتانــة القاعــدة الرأســمالية للبنــك فقــد بلغــت حقــوق 
المســاهمين حوالــي 474 مليــون دينــار مقابــل حوالــي422 مليــون 
دينــار فــي نهايــة عــام 2019، وبنســبة نمــو 12.5 %، وبلغــت نســبة 
كفايــة رأس المــال )CAR(حوالــي23.75 %، وبلغــت نســبة الديــون 
غيــر العاملــة 3.13 % ونســبة تغطيــة الديــون غيــر العاملــة 104 
%، "علمــًا بــأن هــذه النتائــج اوليــة وخاضعــة لموافقــة البنــك 

المركــزي األردنــي والهيئــة العامــة ".

اإلســالمي  البنــك  ان  الدكـــتور حســين ســعيد  وأضــاف 
األردنــي استـــمر بتحملــه لمســؤولياته االجتماعيــة مــن 
خالل مســاهماته المختلفة لتحقيق التنمية المســتدامة 
المجتمــع  لخدمــة  والتبرعــات  الـمـسـاعـــــدات  وتـقــديـــم 
الوطنيــة  الجهــود  ودعــم  الوطنــي  واالقتصــاد  المحلــي 
التــي بذلتهــا الحكومــة ومختلــف الجهــات الرســمية فــي 
مواجهــة جائحــة كورونــا وتقديــم مختلــف اوجــه الرعايــة 
االجتماعيــة والصحيــة للمواطنيــن بالتبرع بمبلغ مليونين 
ومائــة وخمســين الــف دينــار لدعــم صنــدوق همــة وطــن 
ووزارة الصحــة ، كمــا اتخــذ البنــك العديــد مــن اإلجــراءات 
البنــك  وبالتوافــق مــع تعليمــات الجهــات الحكوميــة و 
المركــزي األردنــي فــي التخفيــف مــن األعبــاء علــى قطــاع 

التجزئــة " االفــراد "والشــركات فــي القطاعــات المتضــررة 
بتبعــات جائحــة كورونــا بالتســهيل عليهــم فــي الســداد ، 

وذلــك بتأجيــل ســداد األقســاط و/ أو هيكلتهــا .

كمــا ســعى البنــك للتوســع وتقديــم خدمــات ومنتجــات 
تمويليــة واســتثمارية مــن خــالل قنــوات الكترونيــة رقميــة 
عــدد  واســتحداث  وتطويــر   )Digital Banking( لألفــراد 
لتلبيــة  المتطــورة  البنكيــة  والتطبيقــات  األنظمــة  مــن 
/ إســالمي  خدمــات  خــالل  مــن  المتعامليــن  احتياجــات 
اطــالق  تــم  كمــا  انترنــت   / إســالمي  خدمــات  و  موبايــل 
خــالل  مــن   )JoMoPay( االلكترونيــة  المحافــظ  خدمــة 
تطبيــق الموبايــل البنكــي الخــاص ، الــى جانــب العديــد مــن 
الخدمــات للتســهيل علــى متعاملــي البنــك مــن االفــراد 
والشــركات ، كمــا تــم التوســع فــي الخدمــات المقدمة من 
خــالل اجهــزة الصــراف اآللــي والتــي وصــل عددهــا الــى 268 
صرافــًا اليــًا، والعمــل جــارٍ للتوســع فــي الفــروع/ الزوايــا 
الخدمــات  لتقديــم   )Digital Branch/ Corner( الرقميــة 
المصرفيــة باســتخدام التكنولوجيــا ، والتــي ســتعزز مــن 

الخدمــات المصرفيــة الرقميــة.

واالنتشــار  التوســع  خطــة  بتنفيــذ  البنــك  واســتمر 
الجغرافــي خــالل العــام الحالــي حتــى وصلت الــى 108 فروع 
ومكاتــب منتشــرة فــي جميــع انحــاء األردن بافتتــاح فــروع 
ومكاتــب جديــدة او تحويــل مكاتــب الــى فــروع او نقلهــا الــى 

ــدة ومملوكــة للبنــك. مواقــع جدي
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مبادرة رفاق السالح
البنك اإلسالمي األردني يوقع مذكرة تفاهم

مع صندوق االئتمان العسكري

تنفيــذا للمبــادرة الملكيــة الســامية للمتقاعديــن العســكريين 
)رفــاق الســالح(، وقــع البنــك االســالمي االردنــي وصنــدوق 
االئتمــان العســكري مذكــرة تفاهــم يقــوم البنــك اإلســالمي 
والخدمــات  المنتجــات  مــن  مجموعــة  بتقديــم  بموجبهــا 
االســالمية  الشــريعة  ومبــادئ  احــكام  وفــق  التمويليــة 
للمتقاعدين العسكريين والتي من شأنها تلبية متطلباتهم 
التمويليــة بــكل ســهولة ويســر وبشــروط ميســرة وبنســب 

ربــح تفضيليــه. 

االردنــي  االســالمي  البنــك  عــن  التفاهــم  مذكــرة  وقــع 
الرئيــس التنفيــذي / المديــر العــام الدكتــور حســين ســعيد 
المديــر  العســكري  االئتمــان  صنــدوق  وعــن  ســعيفان 

العــام للصنــدوق الســيد أمجــد حجــازي.

وتتضمن مذكرة التفاهم تقديم التمويل 
الالزم للمتقاعدين العسكريين لشراء 
)السيارات، األجهزة الكهربائية، االثاث، 
المنازل، مواد البناء، األراضي باإلضافة 
وفق  االخرى(  السلع  من  العديد  الى 
األخرى  والبيوع   المرابحة  بيع   صيغ 
بالتمليك  المنتهية  االجارة  او بصيغة 
ولمدد  األراضي(  )الشقق،  لشراء 
سداد طويلة ومناسبة وبدون عمولة 
التمويل. ائتمان او عمولة تنفيذ  منح 

 وأعــرب الدكتــور حســين ســعيد بهــذه المناســبة عــن 
الوطــن  ألبنــاء  المذكــرة خدمــة  هــذه  بتوقيــع  ســعادته 

الذيــن  العســكريين  المتقاعديــن  الســالح  رفــاق  مــن 

هــم مصــدر فخــر واعتــزاز للجميــع واســتجابة للمبــادرة 

الملكيــة الســامية وتأكيــدًا لــدور البنــك االســالمي االردنــي 

االقتصــادي واالجتماعــي بتعزيــز الشــراكة مــع مختلــف 

مبــادئ  تحقيــق  الــى  تهــدف  والتــي  الدولــة  مؤسســات 

التكافــل االجتماعــي وخدمــة االقتصــاد الوطنــي وتنميــة 

المختلفــة  الصعوبــات  ومواجهــة  المحلــي  المجتمــع 

فــي ظــل انتشــار جائحــة كورونــا وتبعاتهــا الســلبية علــى 

المواطنيــن. 

لالخــوة  يمكــن  انــه  ســعيد  حســين  الدكتــور  وبيــن 

المتقاعديــن العســكريين الراغبيــن بالحصــول علــى اي 

مــن المنتجــات التمويليــة مراجعــة أي مــن فــروع ومكاتــب 

البنــك اإلســالمي األردنــي اعتبــارًا مــن تاريــخ 21/ 3 /2021 

والتــي يبلــغ عددهــا 108 فرعــًا ومكتبــًا منتشــرة فــي جميــع 

أنحــاء المملكــة. 

أمجــد  العســكري  االئتمــان  صنــدوق  عــام  مديــر  وقــال 

حجــازي، إن توقيــع هــذه المذكــرة يأتــي تنفيــذا للتوجيهــات 

العســكريين  المتقاعديــن  بدعــم  الســامية  الملكيــة 

)رفــاق الســالح( والوقــوف معهــم دومــا، مؤكــدًا أن هــذه 

االتفاقيــة تتيــح للمتقاعديــن الكثيــر مــن المزايــا التــي مــن 

شــأنها تلبيــة متطلباتهــم التمويليــة بــكل ســهولة ويســر 

مشــيدًا   ، تفضيليــه  ربــح  وبنســب  ميســرة  وبشــروط 

بالوقــت ذاتــه فــي جهــود البنــك االســالمي األردنــي فــي 

العســكريين. المتقاعديــن  دعــم 
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البنك اإلسالمي األردني يفتتح الخدمات الذاتية الرقمية 
) Islami Digital / إسالمي ديجتال(

وقــال الرئيــس التنفيــذي/ المديــر العــام للبنــك اإلســالمي 
األردنــي الدكتــور حســين ســعيد أن تلــك الخطــوة تعكــس 
اســتراتيجية البنــك ورؤيتــه المســتقبلية فــي توفيــر احــدث 
الرقميــة وتطويــر واســتحداث عــدد  الخدمــات المصرفيــة 
مــن األنظمــة والتطبيقــات البنكيــة المتطــورة المتوافقــة 
مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية لتلبيــة احتياجــات 
وســرعة  ســهولة  وبــكل  األوقــات  كل  فــي  المتعامليــن 
الشــمول  مبــدأ  تحقيــق  فــي  المســاهمة  وكذلــك  وأمــان، 
المالــي والوصــول الــى مختلــف شــرائح المجتمــع االردنــي 
وخصوصــًا فــي ظــل انتشــار جائحــة كورونــا والتوجــه لتســريع 

توفيــر الخدمــات المصرفيــة الرقميــة.

مشيرًا الى ان هذه النوعية من الخدمات الرقمية المتطورة 
والتــي  الماليــة،  التكنولوجيــا  تقنيــات  بأحــدث  والمدعومــة 
لمتعاملــي  المصرفيــة  التجربــة  أساســي  بشــكل  ســتغير 
مصرفنــا الــى جانــب رقمنــة العمليــات المصرفيــة، وتعزيــز 
العمــل بأعلــى درجــة ممكنــة مــن الكفــاءة ووفقــًا ألفضــل 
احــدث  علــى  الفــرع  يحتــوي  حيــث  المخاطــر،  إدارة  معاييــر 
األجهــزة التــي تقــدم مختلــف الخدمــات المصرفيــة مــن فتــح 
حســاب رئيســي جديــد الكترونيــًا ، وفتــح الحســابات الفرعيــة، 

والســحب وااليــداع النقــدي، وإصــدار بطاقــات الصــراف االلــي 
بشــكل فــوري وطلــب دفاتــر الشــيكات واالســتعالم عــن 
تفاصيــل التمويــالت واالجابة على استفســارات المتعاملين 
بشــكل آلي من خالل إســالمي ماســنجر )المســاعد الرقمي( 
،وتحويــل األمــوال وإدارة المســتفيدين و تفعيــل التطبيــق 
البنكــي )إســالمي موبايــل( وتحديــث بيانــات االتصــال مــن 
خــالل شاشــات تفاعليــة الــى جانــب توفيــر الدعــم اللوجســتي 
مــن فريــق عمــل داعــم ، داعيــًا متعاملــي البنــك االســتفادة 

ــزة. ــدة والممي ــة الجدي مــن هــذه التجرب

مؤكدًا توجه البنك مســتقباًل لتطبيق المزيد بالتوســع واالنتشــار 
الرقميــة  الذاتيــة  للخدمــات  أخــرى  مواقــع  بافتتــاح  الجغرافــي 
بافتتــاح  االســتمرار  مــع   )Islami Digital  / ديجتــال  )إســالمي 
المزيــد مــن الفــروع والمكاتــب حيــث للبنــك حاليًا 108 فرعــًا ومكتبًا 
منتشــرة فــي جميــع انحــاء األردن، الــى جانــب 271 جهــاز صــراف 
آلــي وبالتــوازي مــع القنــوات االلكترونيــة الرقميــة التــي تــم تعزيزهــا 
بتوحيــد تســمياتها بإضافــة كلمــة )إســالمي( )Islami( قبــل أي 
ــة  ــة االلكتروني ــة يقدمهــا لتكــون للخدمــات البنكي خدمــة الكتروني
عالمــة خاصــة ) Brand( يتــم اعتمادهــا وتســهل علــى متعاملــي 

البنــك الوصــول اليهــا واالســتفادة منهــا. 

الذاتيــة الرقميــة )إســالمي  البنــك اإلســالمي األردنــي عــن افتتــاح الخدمــات   أعلــن 
ديجتــال / Islami Digital( فــي موقــع مكتبــه الكائــن فــي شــارع وصفــي التــل، وذلــك 
فــي  التقنيــات  أحــدث  وفــق  الرقميــة  المصرفيــة  الخدمــات  مــن  مجموعــة  لتقديــم 
التكنولوجيــا الماليــة لتلبيــة احتياجــات المتعامليــن ذاتيــًا، وذلــك اعتبارًا مــن   8 /4 /2021.
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نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية 
خالل شهر كانون الثاني 2021

ــذي ُعقــد لمجموعــة  ــة وال 1. برنامــج الحســابات المصرفي
 2021/  1/  24 مــن  للفتــرة  مصرفنــا  فــروع  موظفــي  مــن 

.2021/  1/  25 ولغايــة 

2. برنامــج الشــيكات المصرفيــة والــذي ُعقــد لمجموعــة 
 2021/  1/ للفتــرة مــن 26  مــن موظفــي فــروع مصرفنــا 

.2021/  1/  27 ولغايــة 

3. برنامــج األساســيات القانونيــة للعمــل المصرفــي والــذي 
ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا للفتــرة مــن 

31 /1 /2021 ولغايــة 1 /2 /2021.

4. ورش عمــل مشــروع اعــرف عميلــك KYC والتــي ُعقــدت 
لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا خــالل شــهر كانــون 

الثانــي/2021.

المــوارد  التدريــب وتنميــة  أكاديميــة  وقــد واصلــت  هــذا 
البشــرية إيفــاد موظفــي مصرفنــا للمشــاركة فــي برامــج 
ومؤتمــرات وورش عمــل تعقدهــا مراكــز تدريــب محليــة 
وخارجيــة والتدريــب عــن بعــد باإلضافــة إلــى منــح رخــص 

تدريــب الكترونــي OFF Line -  ومــن أبرزهــا:-

 Anti-Money Laundering Specialist 1. الشــهادة المهنيــة
AMLS والتي عقدت –عن بعد- بتنظيم من معهد الدراسات 

المصرفيــة للفتــرة مــن 24 /1 /2021 ولغايــة 28 /1 /2021.

 Citi TTS Live Events - Virtual Compliance 2. نــدوة
ــم  ــي عقــدت –عــن بعــد- بتنظي Summit والت

مــن Citi Bank ليــوم 21 /1 /2021.

3. برنامــج إدارة األزمــات التســويقية والــذي عقــد –عــن بعــد- 
بتنظيــم مــن غرفــة تجــارة عمــان للفتــرة مــن 25 /1 /2021 

.2021/  1/  27 ولغايــة 

4. برنامــج التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة 
الدراســات  والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد 

.2021/  1/ /2021 ولغايــة 28   1/ المصرفيــة للفتــرة مــن 26 

5. برنامــج Global FCC Risks & Trendsوالــذي عقــد –عــن بعــد- 
بتنظيــم مــن Standard Chartered's ليــوم 27 /1 /2021.

لموظفــي  والمؤسســية  الوظيفيــة  الكفــاءات   / الجــدارات  منظومــة  لتعزيــز  اســتكمااًل 
مصرفنــا قامــت أكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج 
التدريــب  خــالل  مــن   2021 الثانــي    كانــون  شــهر  خــالل  العمــل  وورش  والنــدوات  التدريبيــة 
التاليــة: الموضوعــات  وتضمنــت   -:MS Teams تقنيــة  باســتخدام   –  ON Line  – اإللكترونــي 
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اســتكمااًل لتعزيــز منظومــة الجــدارات/ الكفــاءات الوظيفيــة والمؤسســية لموظفــي مصرفنــا قامــت 
أكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش 
 :MS Teams باســتخدام تقنيــة – ON Line – العمــل خــالل شــهر شــباط 2021 مــن خــالل التدريــب اإللكترونــي

- وتضمنــت الموضوعــات التاليــة:

1. برنامــج االســس العلميــة لكتابــة التقاريــر االئتمانيــة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا 
للفتــرة مــن 2 /2 /2021 ولغايــة 4/ 2 /2021.

2. نــدوة التوعيــة فــي الضوابــط األمنيــة لمواقــع العمــل والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا 
للفتــرة مــن 10/ 2 /2021 ولغايــة 11/ 2 /2021.

3. برنامــج أساســيات االعتمــادات المســتندية والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا للفتــرة مــن 
14 /2 /2021 ولغايــة 16 /2 /2021.

4. برنامــج المالحظــات المتكــررة المرتبطــة بالضوابــط الرقابيــة ومخاطرها والــذي ُعقد لمجموعة من موظفي 
فــروع مصرفنــا للفترة مــن 22 /2 /2021 ولغاية 23 /2 /2021.

5. برنامج مراقبة االمتثال والذي ُعقد لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا ليوم 24 /2 /2021.

6. برنامج االمتثال الشرعي والذي ُعقد لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا ليوم 25 /2 /2021.

7. برنامــج بوالــص التحصيــل والــذي ســيُعقد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا للفتــرة مــن 28 /2 /2021 
ــة 2 /3 /2021. ولغاي

8. ورش عمــل تطبيــق الموبايــل البنكــي/ اإلصــدار الخامــس والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن موظفــي فــروع 
مصرفنــا خــالل شــهر شــباط/2021.

9. ورش عمــل االنترنــت البنكــي اإلصــدار الجديــد والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا خــالل 
شــهر شــباط/2021.

هــذا وقــد واصلــت أكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية إيفــاد موظفــي مصرفنــا للمشــاركة فــي 
برامــج ومؤتمــرات وورش عمــل تعقدهــا مراكــز تدريــب محليــة وخارجيــة والتدريــب عــن بعــد باإلضافــة 

إلــى منــح رخــص تدريــب الكترونــي OFF Line - ومــن أبرزهــا:

1. برنامــج كشــف تزييــف العمــالت المحليــة والعربيــة واألجنبيــة والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد 
الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 2 /2 /2021 ولغايــة 3 /2 /2021.

2. برنامــج العمليــات المصرفيــة الخارجيــة والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة 
للفتــرة مــن 7 /2 /2021 ولغايــة 11 /2 /2021.

3. برنامــج كيفيــة التعامــل مــع النقــد والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة 
مــن 9 /2 /2021 ولغايــة 10 /2 /2021.
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4. برنامــج Credit Risk Management and Techniques والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد الدراســات 
المصرفيــة للفتــرة مــن 14 /2 /2021 ولغايــة 17 /2 /2021.

5. برنامــج المحاســبة والتحليــل المالــي وتحليــل التدفقــات النقديــة والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد 
الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 14 /2 /2021 ولغايــة 18 /2 /2021.

6. ورشــة عمــل التقييــم الوطنــي لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والتــي عقــدت –عــن بعــد- بتنظيــم 
مــن البنــك المركــزي األردنــي ليــوم 15 /2 /2021.

7. برنامــج التســويق االلكترونــي فــي ظــل جائحــة كورونــا والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن غرفــة تجــارة عمــان 
للفتــرة مــن 16 /2 /2021 ولغايــة 21 /2 /2021.

8. برنامــج كشــف التزويــر والتزييــف المصرفــي والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيم من معهد الدراســات المصرفية 
للفترة من 16 /2 /2021 ولغاية 17 /2 /2021.

الدراســات  9. برنامــج أمــن المعلومــات واالمــن الســيبراني والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد 
.2021/  2/  18 ليــوم  المصرفيــة 

10. نــدوة التعافــي األخضــر: االســتثمارات الخضــراء للبنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنمية والتــي عقدت –عن 
بعــد- بتنظيــم مــن البنــك األوروبــي إلعادة االعمــار والتنمية ليــوم 20 /2 /2021.

11. برنامــج االمتثــال الرقابــي والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 21 /2 /2021 
ولغايــة 24 /2 /2021.

12. ورشــة عمــل )Stress Testing for Islamic Financial Institutions (IFIsوالتــي عقــدت –عــن بعــد- بتنظيــم 
مــن CIBAFI للفتــرة مــن 24 /2 /2021 ولغايــة 25 /2 /2021.

13. الشــهادة المهنيــة اختصاصــي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب CAMS والتــي ســتعقد –عــن بعــد- 
بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 24 /2 /2021 ولغايــة 27 /3 /2021.

14. الشــهادة المهنيــة اختصاصــي معتمــد فــي مجــال العقوبــات الدوليــة CGSS للفتــرة مــن 28 /2 /2021 ولغايــة 
.2021/ 4/ 3

ولغايــات تنويــع مصــادر التدريــب قامــت اكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتزويــد عــدد مــن موظفــي 
مصرفنــا برخــص تدريــب الكترونــي تضمــن الموضوعــات التدريبيــة التاليــة: -

15. برنامج ادارة التغيير

.Compliance & anti-Corruption 16. برنامج

17. برنامج الجرائم المالية.

18. برنامج الذكاء العاطفي.

19. برنامج الفاتكا

20. برنامج إدارة الغضب

21. برنامج إدارة الوقت

22. برنامج مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت

23. برنامج وضع األهداف
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مشاركة بنك ABC األردن في أول معرض ومؤتمر 
مالي افتراضي IFEX في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

بنك ABC االردن يشارك موظفيه الفرحة بعيد االم

مــن  لزائريــه  أتــاح  المعــرض  هــذا  أن  بالذكــر،  الجديــر  ومــن 
جميــع أنحــاء العالــم فرصــة فريــدة للتواصــل والتحــدث مــع 
ممثلــي الشــركات الرائــدة فــي مجــاالت التــداول والوســاطة 
الماليــة والخدمــات المصرفيــة كالبنــوك وغيرهــا مــن خــالل 
ــة بالصــوت والصــورة مــن خــالل أجنحــة  إجــراء مكالمــات حّي
ثالثيــة األبعــاد. وفــي هــذا الســياق، فقــد قــام ممثلــو البنــك 
ــرد  بالتواجــد داخــل الجنــاح االفتراضــي الخــاص ببنــك ABC لل
علــى أيــة استفســارات أو تســاؤالت مــن قبــل زوار المعــرض 
أتــاح للبنــك فرصــة للتفاعــل مــع  الــذي  االفتراضــي، األمــر 

ــدة مــن نوعهــا. الحضــور بطريقــة فري

ــة  ــر قاعــة مؤتمــر افتراضي ــم توفي عــالوة علــى مــا ذكــر، فقــد ت
لعــدة محاضريــن، أتاحــت مــن خاللها فرصة لمناقشــة العديد 
من المواضيع المالية مثل تأثير جائحة كورونا على مستقبل 
المــال، العمــالت الرقميــة ومهــارات تــداول األســواق الماليــة 
وغيرهــا مــن المواضيــع القيمــة التــي وفــرت فرصــًا للتواصــل 
وعقــد ورشــات عمــل متخصصــة وإلقــاء محاضــرات مباشــرة 
مــن قبــل المتخصصيــن فــي هــذا المجــال، لنقــل خبراتهــم 

مباشــرًة مــن خــالل المنصــة االفتراضيــة.

من  انطالقًا  المشاركة  هذه  وتأتي 
التكنولوجيا  بأهمية  البنك  إيمان 
جديدة  فرص  من  تتيحه  وما  الحديثة 
بسبب  العالم  شهده  ما  بعد  خاصة 
مع  تماشيًا  يأتي  مما  كورونا،  جائحة 
حضوره  لتعزيز  الجادة  مساعيه 
ذات  الفعاليات  مختلف  في  وتواجده 
الطابع التكنولوجي والمالي والثقافي.

هــذا ويعتبــر بنــك ABC مــن البنــوك الدولية الرائدة في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا ويقدم لعمالئه مجموعة 
مبتكــرة مــن المنتجــات والخدمــات الماليــة تشــمل الخدمــات 
وتمويــل  الدوليــة  التجــارة  وتمويــل  للشــركات  المصرفيــة 
المشــاريع وترتيــب القــروض المجمعــة ومنتجــات الخزينــة 
كمــا  اإلســالمية.  المصرفيــة  والمنتجــات  المــال  وأســواق 
يقــدم البنــك الخدمــات المصرفيــة بالتجزئــة مــن خــالل شــبكة 

البنــوك التابعــة لــه فــي األردن ومصــر وتونــس والجزائــر.

وحرصــا  بموظفيــه  االردن   ABC بنــك  اهتمــام  إطــار  فــي 
ــه وعائالتهــم فــي  ــم مــع موظفي ــى التواصــل الدائ ــه عل من
كافــة المناســبات، فقــد قامــت دائــرة االتصال المؤسســي 
بالتعــاون مــع لجنــة النشــاط االجتماعــي بتقديــم هديــة 
رمزيــة الــى كافــة الموظفيــن فــي البنك بمناســبه عيــد االم. 

وقــد جــاء هــذا التكريــم الــذي بــات تقليــدًا ســنويًا ينتهجــه 

البنك ليجســد ثقافته المؤسســية حيث يولي الموظفين 
وعائالتهــم اهتمامــًا كبيــرًا، ويحــرص البنــك دائمــا علــى دعم 
كافــة النشــاطات االجتماعيــة لموظفيــه ويســعى جاهــدا 
واإلســهام  الموظفيــن  بيــن  فيمــا  قويــة  عالقــة  لبنــاء 
بشــكل كبيــر فــي تقويــة روح عمــل الفريــق والشــعور بــأن 

الموظفيــن هــم أعضــاء فــي أســرة واحــدة. 

شارك بنك ABC األردن برعاية المعرض المالي االفتراضي األول في األردن والشرق األوسط وشمال افريقيا  
“IFEX”مــن خــالل منصــة الكترونيــة حديثــة صممــت خصيصــًا لهــذه الغايــة بتنظيــم مجموعــة افــاق الدوليــة 
لإلعــالم واإلعــالن وإقامــة المعــارض والمؤتمــرات، وذلــك يومــي األربعاء والخميس الموافقيــن 11 - 12 / 2 /2021. 
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بنك ABC األردن يطلق حملة ترويجية لحاملي
البطاقات االئتمانية بالتعاون مع سمارت باي

انطالقــًا مــن حرصــه الشــديد علــى رضــا عمالئــه و 
تقديــم األفضــل لهم علــى الدوام، فقد أطلق بنك 
ABC حملــة ترويجيــة لحملــة البطاقــات االئتمانيــة 
مــع  بالتعــاون   2021 عــام  مــن  اذار  شــهر  فــي 
الشــركة األردنيــة الســعودية لتجــارة االلكترونيــات 
لتجــارة  الكبــرى  الشــركات  )Smart Buy(احــدى 
االلكترونيــات فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية، 
% خصمــا   20 العمــالء مــن خاللهــا  والتــي منــح 
ــى قيمــة مشــترياتهم مــن معــارض ســمارت  عل
بــاي لإللكترونيــات فــي حــال تم الشــراء باســتخدام 

بطاقاتهــم االئتمانيــة.

ــي تماشــيًا مــع خططــه  ــة يأت إن إطــالق البنــك لهــذه الحمل
االســتراتيجية التــي تهــدف إلــى الحفاظ علــى عمالئه الحاليين 
ورفع مستوى الرضا لديهم من خالل مكافأتهم وتمكينهم 
مــن الحصــول علــى مزايــا ترتقــي و مســتوى احتياجاتهــم. هــذا 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البنــك يمنــح أيضــا حملــة البطاقــات 
االئتمانيــة فرصــًا لتجميــع نقــاط مقابــل الحــركات التــي تجــرى 
مــن خــالل نقــاط البيــع الخاصــة بمعــارض Smart Buy خــالل 
فتــرة الحملــة واســتبدالها بمبالــغ نقديــة فيمــا بعــد ضمــن 

برنامــج الــوالء الخــاص بالبطاقــات االئتمانيــة.

فــي  الرائــدة  الدوليــة  البنــوك  مــن   ABC بنــك  ويعتبــر  هــذا 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ويقــدم لعمالئــه 
مجموعــة مبتكــرة مــن المنتجــات والخدمــات المالية تشــمل 
الخدمــات المصرفيــة للشــركات وتمويــل التجــارة الدوليــة 
وتمويــل المشــاريع والتمويــل المهيــكل وترتيــب القــروض 
المصرفيــة  والمنتجــات  الخزانــة  ومنتجــات  المجمعــة 
اإلســالمية. كمــا يقــدم البنــك الخدمــات المصرفيــة بالتجزئــة 
األردن ومصــر  فــي  لــه  التابعــة  البنــوك  خــالل شــبكة  مــن 

والجزائــر. وتونــس 

أطلق بنك ABC األردن حملة ترويجية بمناسبة
عيد األم لحاملي البطاقات االئتمانية

أطلــق بنــك ABC األردن حملــة ترويجيــة للبطاقــات االئتمانيــة 
بمناســبة عيــد األم والتــي امتــدت مــن 04/03/2021 ولغايــة 
04/04/2021، وذلــك ضمــن حمالتــه التســويقية التــي تهــدف 

إلــى توطيــد عالقتــه بعمالئــه وزيــادة والئهــم للبنــك. 

وتحقيقــًا ألهــداف الحملــة، فقــد منحت الحملة العمــالء فرصًا 
لربــح ثالثيــن جائــزة نقديــة عنــد اســتخدام بطاقاتهــم االئتمانيــة 
فــي دفــع أثمــان مشــترياتهم خــالل فتــرة الحملــة، باإلضافــة 
إلــى منحهــم خصومــات مــن أكثــر مــن 100 محــل تجــاري، عــالوة 
علــى تجميــع نقــاط الــوالء مقابــل كل حركــة تتــم مــن خــالل 
نقــاط البيــع المنتشــرة محليــًا وعالميــًا و/ أو من خــالل اإلنترنت 

واســتبدالها الحقــًا بمبالــغ نقديــة. 

وتأتــي هــذه الحملــة كجــزء مــن اســتراتيجية البنــك الهادفــة 
الــى بنــاء عالقــات قويــة مــع عمالئــه مــن خــالل تقديــم خدمــات 

ترتقــي وطموحاتهــم، عــالوة علــى تحفيزهــم علــى اســتخدام 
أدوات الدفــع البديلــة عــن النقــود. وتجــدر اإلشــارة هنــا الــى أن 
بطاقــات بنــك ABC مــزودة بخاصيــة الدفــع عــن بعــد، األمــر 
ــا،  الــذي يتناســب مــع تعليمــات الســالمة خــالل جائحــة كورون
وكذلــك الشــريحة الذكيــة التــي توفــر للعمــالء عنصــر األمــان. 

هــذا ويعتبــر بنــك ABC مــن البنــوك الدوليــة الرائــدة فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا حيــث يقــدم مجموعــة مبتكرة 
مــن المنتجــات والخدمــات الماليــة، تشــمل الخدمــات المصرفية 
المشــاريع  وتمويــل  الدوليــة  التجــارة  وتمويــل  للشــركات 
وترتيــب القــروض المجمعــة ومنتجــات الخزينــة وأســواق المــال 
والمنتجــات المصرفيــة اإلســالمية. كمــا ويقــدم البنــك الخدمــات 
المصرفيــة بالتجزئــة مــن خــالل شــبكة البنــوك التابعــة لــه فــي 

األردن ومصــر وتونــس والجزائــر.
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النشاطات التدريبية لبنك ABC األردن
تنفيــذًا للخطــة التدريبيــة للعــام 2020 لبنــك ABC األردن وتماشــيًا مــع الظــروف الحاليــة فــي ضــوء جائحــة كورونــا 
ــزًا للتباعــد االجتماعــي فقــد اعتمــد البنــك علــى خاصيــة تقنيــات االتصــال والتعلــم عــن بعــد فــي تنظيــم  وتعزي

مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة لعــدد مــن موظفيــه والتــي جــاءت لشــهري 11 - 12 /2020 كمــا يلــي:

الدورات الخارجية:
."VISA" والتي ُعقدت بتاريخ 03 /11 /2020 من قبل السادة شركة "RBA & EMV 3DS Risk Best Practices" 

 "Certified Ethical Hacker" والتــي ُعقــدت خــالل الفتــرة 29 /08 /2020 – 15 /11 /2020 مــن قبــل الســادة شــركة 
."Pioneers Academy"

."VISA" والتي ُعقدت بتاريخ 16 /11 /2020 من قبل السادة شركة "Cyber Security Basics" 

 "إدارة ومعالجــة الديــون المتعثــرة باســتخدام مؤشــرات اإلنــذار المبكــر" والتــي ُعقــدت خــالل الفتــرة 16 - 18 /11 /2020 
مــن قبــل الســادة شــركة "اتحــاد المصــارف العربيــة".

الســادة شــركة  قبــل  مــن   2020/  11 /24 –  2020/  10/  18 الفتــرة  خــالل  ُعقــدت  والتــي   "MenaPAY-CP Program"  
."MENAITECH"

 "االمتثــال الرقابــي" والتــي ُعقــدت خــالل الفتــرة 23 - 26/ 11 /2020 مــن قبــل الســادة شــركة "معهــد الدراســات 
المصرفيــة".

 "Basel Accord Requirements" والتــي ُعقــدت خــالل الفتــرة 29 /11 /2020 – 02 /12 /2020 مــن قبــل الســادة "معهــد 
الدراســات المصرفية".

 "Stress Testing" والتي ُعقدت خالل الفترة 06 - 08 /12 /2020 من قبل السادة "معهد الدراسات المصرفية".

 "IFRS 9" والتي ُعقدت خالل الفترة 06 - 10 /12 /2020 من قبل السادة "معهد الدراسات المصرفية".

 "Buna compared to other payment systems from around the globe" والتــي ُعقــدت بتاريــخ 10 /12 /2020 مــن 
."Buna" قبــل الســادة شــركة

 "Corporate Governance" والتــي ُعقــدت خــالل الفتــرة 13 - 15 /12 /2020 مــن قبــل الســادة "معهــد الدراســات 
المصرفيــة".

 "ادارة المخاطــر فــي مؤسســات التمويــل األصغــر" والتــي ُعقــدت خــالل الفتــرة 13 - 17 /12 /2020 مــن قبــل الســادة 
"معهــد الدراســات المصرفيــة".

 "التســويق المصرفــي وخدمــه العمــالء والبيــع المصرفــي" والتــي ُعقــدت خــالل الفتــرة 14 - 17/ 12 /2020 مــن قبــل 
الســادة "معهــد الدراســات المصرفيــة".

الدورات الداخلية:
 "Anti-Bribery and Anti-Corruption Online Training" والتي ُعقدت بتاريخ 29 /11 /2020.

 "Financial Crime Online Training" والتي ُعقدت بتاريخ 30 /11 /2020.

 "Sanctions Online Training" والتي ُعقدت بتاريخ 31 /12 /2020.

 "Trade Finance Due Diligence Online Training" والتي ُعقدت بتاريخ 31 /12 /2020.
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النشاطات التدريبية لبنك ABC األردن
تنفيــذًا للخطــة التدريبيــة للعــام 2020 لبنــك ABC األردن وتماشــيًا مــع الظــروف الحاليــة فــي ضــوء جائحــة كورونــا 
وتعزيــزًا للتباعــد االجتماعــي فقــد اعتمــد البنــك علــى خاصيــة تقنيــات االتصــال والتعلــم عــن بعــد فــي تنظيــم مجموعــة 

مــن الــدورات التدريبيــة لعــدد مــن موظفيــه والتــي جــاءت خــالل الفتــرة مــن 1 /1 /2021 لغايــة 15 /2 /2021 كمــا يلــي:

."ISACA" والتي ُعقدت بتاريخ 05 /01 /2021 من قبل السادة "Certified Enterprise Data Management Associate" 

."Deutsche Bank" والتي ُعقدت بتاريخ 21 /01 /2021 وبتاريخ 28 /01 /2021 من قبل السادة "Trade Information Network" 

 "مكافحة غسل االموال" والتي ُعقدت خالل الفترة 18 - 21 /01 /2021 من قبل السادة "معهد الدراسات المصرفية".

 "الودائع والخدمات المصرفية" والتي ُعقدت خالل الفترة 23/01/2021-20 من قبل السادة "معهد الدراسات المصرفية".

 "االمتثــال ومكافحــة عمليــات غســل األمــوال" والتــي ُعقــدت خــالل الفتــرة 31 /01 /2021 – 01 /02 /2021 مــن قبل الســادة "معهد 
الدراسات المصرفية".

 "الرقابة الداخلية وأدوات التدقيق" والتي ُعقدت خالل الفترة 01 - 04 /02 /2021 من قبل السادة "معهد الدراسات المصرفية".

."Buna" والتي ُعقدت بتاريخ 04 /02 /2021 من قبل السادة "Buna 18th online workshop" 

 "Management Of Interest Rate Risk" والتي ُعقدت خالل الفترة 08 - 11 /02 /2021 من قبل السادة "اتحاد المصــارف العربــية".

 The London " والتــي ُعقــدت بتاريــخ 11 /02 /2021 مــن قبــل الســادة "Certificate in International Trade & Finance )CITF(F" 
."Institute of Banking and Finance

ــخ 15 /02 /2021 مــن قبــل الســادة "البنــك  ــي ُعقــدت بتاري ــل اإلرهــاب" والت ــم الوطنــي لمخاطــر غســل األمــوال وتموي  "التقيي
المركــزي األردنــي".

النشاطات التدريبية لبنك ABC األردن
تنفيــذًا للخطــة التدريبيــة للعــام 2020 لبنــك ABC األردن وتماشــيًا مــع الظــروف الحاليــة فــي ضــوء جائحــة كورونــا 
وتعزيــزًا للتباعــد االجتماعــي فقــد اعتمــد البنــك علــى خاصيــة تقنيــات االتصــال والتعلــم عــن بعــد فــي تنظيــم 

مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة لعــدد مــن موظفيــه والتــي جــاءت لشــهر 02 - 03 /2021 كمــا يلــي:

الدورات الخارجية )عن طريق تقنيات االتصال عن بعد(:
."Moodys" والتي ُعقدت بتاريخ 16 /02 /2021 من قبل السادة "Avoiding the 50 Page Credit Application" 

."Buna" والتي ُعقدت بتاريخ 04 /03 /2021 من قبل السادة "Buna’s 19th online workshop" 

 " التمويــل المصرفــي وتحليــل مخاطــر االئتمــان" والتــي ُعقــدت خــالل الفتــرة 07 - 11 /03 /2021 من قبل الســادة "معهد 
الدراسات المصرفية".

 " توعية في مجال االمن السيبراني" والتي ُعقدت بتاريخ 15 /03 /2021 من قبل السادة "جمعية البنوك في االردن".

 "ورشة عمل تعريفية بمنصة سجلني" والتي ُعقدت بتاريخ 17 /03 /2021 من قبل السادة "جمعية البنوك في االردن".

 "الحاكمية المؤسسية" والتي ُعقدت خالل الفترة 15 - 18 /03 /2021 من قبل السادة "معهد الدراسات المصرفية".

الدورات الداخلية )عن طريق تقنيات االتصال عن بعد(:
 نظمــت إدارة المــوارد البشــرية / وحــدة التدريــب وإدارة تقييــم االداء فــي بنــك ABC برنامــج تدريبــي لحديثــي التعييــن 
تضمــن مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة التــي هدفــت الــى توضيــح عــدة مفاهيــم منهــا نشــر التوعيــة عــن مخاطــر 
التشــغيل ومفهــوم عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب، قانــون العقوبات وامن وحمايــة المعلومات وخطة 
اســتمرارية االعمــال وعــن كيفيــة تمييــز وتجنــب المخاطــر بكافــة الوســائل المتاحــة مــع اخــذ االجــراءات االحترازيــة 

المســبقة لتفــادي الوقــوع فــي هــذه المخاطــر ومــا ينتــج عنهــا مــن أضــرار وعقوبــات.
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بنك االتحاد يحصل على جائزة أفضل بنك مؤثّر 
اجتماعياً واقتصاديًا

وقامــت لجنــة التحكيــم باختيــار البنــك وفــق عشــرة معاييــر: 
الرؤيــة الثاقبــة، واالســتجابة لمتطلبــات الســوق، ونمــوذج 
العمــل، واســتحداث القيمــة، واإلنجــازات، واالبتــكار، وتبّنــي 
التكنولوجيــا، والتوافــق مــع المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة 
والحوكمــة، والتقديــم الشــفهي للشــركة المختــارة، وقــوة 

المرّشــحة.  المؤسســات 

يســعى بنــك االتحــاد إلــى أن يصبــح البنــك الرقمــي الرائــد فــي 
األردن، ومــا التطبيــق الخــاص بــه للخدمــات البنكيــة، المتمّيــز 
بالسالســة واالبتــكار عبــر الهاتــف المحمــول، ســوى البدايــة. 

كمــا ويســعى البنــك إلــى مســاعدة الجميــع، مــن مختلــف 
مناطــق المملكــة، فــي تشــكيل مســتقبلهم؛ ســواء كانــوا 

شــركات صغيــرة أو متوســطة أو ناشــئة، نســاًء وشــبابًا.

فــي  االقتصــادي  والتمكيــن  االجتماعيــة  المســؤولية  تقــع 
صميــم ثقافــة بنــك االتحــاد، حيــث كان لجميــع مشــاريعه 
التطوعيــة ومبادراتــه في مجال المســؤولية االجتماعية تأثير 
إيجابــي علــى المجتمعــات، ولقد ســاهموا فــي تحقيق أهداف 
التنميــة المســتدامة التابــع لألمم المتحدة، وهــي:  الهدف 4: 
جــودة التعليــم، الهــدف 5: المســاواة بيــن الجنســين، الهدف 
8: العمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي، الهــدف 10: الحــد مــن 
عــدم المســاواة، الهــدف 11: مــدن ومجتمعــات مســتدامة، 

الهــدف 12: االســتهالك واإلنتــاج المســؤوالن

أما عن ركائز البنك التي تخدم هذه األهداف، 
فهـــــي: الشمول المالي، ودعم الشركات 
الصغـيـرة والمتـوسـطـة والـشـركــات 
الناشئة ورجال األعمال، ودعم المشاركة 
االقتصاديــــة للـــمــــرأة، ومـــحـــو األمــيــــة 
المالية، والبيئة واالستدامة، والتــعــلـــيــم 
وتهيئة الـــقــوى الــعـــامــــلـــة، والـــتـــطــــّوع.

ويســتمر بنــك االتحــاد باالهتمــام بالمشــاريع التــي تمّكــن 
العمــالء مــن إنجــاز معامالتهــم البنكيــة فــي أي وقــت ومــن 
أي مــكان. لــذا يعمــل البنــك علــى التركيــز علــى إنشــاء بنيــة 
تحتيــة حديثــة ومرنــة وموثوقــة، تمّكنــه مــن توســيع قاعــدة 

عمالئــه وخدمتهــم دون معيقــات.

ولقــد تــم ترشــيح البنــك مــن قبــل قــّراء "بيزنــس فيجــن" والمنظمــات الداعمــة، مثــل: البنــك الدولــي، 
ومنظمة التجارة العالمية، وبنوك التنمية، ومؤسســة التمويل الدولية. وتأتي هذه الجائزة نتيجة 
للدعــم الكبيــر الــذي يقّدمــه البنــك ألهــداف التنميــة المســتدامة التابعــة لألمــم المتحــدة، ومبادراتــه 
المؤثــرة فــي دعــم الشــركات المحليــة والشــركات الناشــئة ورواد األعمــال والفنــون والثقافــة.

حصل بنك االتحاد على جائزة أفضل بنك مؤّثر اجتماعيًا واقتصاديًا، والمقّدمة من قبل 
مجلة "بيزنس فيجن".

93 األخبار المصرفية



بنك االتحاد يدعم مبادرة "جامعتك لعندك" 
مــع مــا شــهدناه فــي الســنوات األخيــرة مــن تقــدم وتطــورات 
اســتخدام  أصبــح  الحيــاة،  مجــاالت  شــتى  فــي  تكنولوجيــة 
األجهــزة الحاســوبية واألجهــزة المحمولــة ضروريــًا إلنجــاز 
مختلــف األعمــال اليوميــة. ومــع التحــول إلــى التعليــم عــن 
بعــد والتعليــم الرقمــي، نتيجــة لتداعيــات جائحــة كوفيــد19-، 
ازدادت الحاجــة إلــى امتــالك طــالب المــدارس والجامعــات 

ــم عــن بعــد. لهــذه األجهــزة؛ لمتابعــة التعلي

العالــي  التعليــم  وزارة  أطلقــت  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
“جامعتــك  عنــوان  تحــت  وطنيــة  حملــة  العلمــي  والبحــث 
لعنــدك”، بهــدف توفيــر أجهــزة البتــوب لــكل طالــب جامعــي، 
للمســاهمة بشــكل مباشــر فــي مســاعدة طلبــة الجامعــات 
األردنيــة علــى تجــاوز الصعوبــات التــي قــد تواجههــم خــالل 
دراســتهم عــن بعــد، أو خــالل تقديــم االمتحانــات النهائيــة 
إلكترونيــًا. وقمنــا فــي بنــك االتحــاد بضــَم جهودنــا إلــى جهــود 
جهــاز   100 ب  التبــرع  خــالل  مــن  الهادفــة،  المبــادرة  هــذه 

البتــوب للطلبــة الذيــن يحتاجــون إليهــا.

ولقد عمل البنك على توزيع أجهزة الالبتوب بشــكل مباشــر 
علــى طــالب وطالبــات الجامعــات مــن مختلــف التخصصــات، 

وفــي مختلــف الجامعات 
والمتواجديــن  األردنيــة، 
فـــــي الــكـــرك والـسـلـــط 
وإربــد والعقبــة والزرقاء، 
باإلضافــة إلــى العاصمــة 
عـــّمــــان. واستــهدفـــــت 
هذـــــه الــحـــمــلــــــة طالب 
الســنة الدراســية األولى، 
لترافقهــم هــذه األجهــزة 
ــم  ــة سـنـــــواتـــهـــ طـــيــــلــــ

الجامعيــة، وتمكنهــم مــن اســتكمال تعليمهــم.

ــأن التعليــم حــق أساســي لجميــع  نؤمــن فــي بنــك االتحــاد ب
الطلبــة، علــى اختــالف مواقعهــم وظروفهــم، ونســعى دومــًا 
إلى المســاهمة في تحقيق التســاوي في الفرص التعليمية 
المقدمــة، مــن خــالل دعــم المبــادرات المشــابهة لمبــادرة 
"جامعتــك لعنــدك"، وذلــك لتحقيــق األفضــل لمجتمعاتنــا 

األردنيــة التــي تنمــو بشــبابها المثقــف والواعــي.

بنك االتحاد يحتفل بيوم المرأة العالمي  
الريادييــن  علــى  صعبــًا   2020 عــام  كان 
والمتوســطة  الصغيــرة  والشــركات 
المحليــة.  اإلقتصاديــة  والقطاعــات 
جنًبــا  للوقــوف  الحاجــة  ظهــرت  ولذلــك 
الــى جنــب، ودعــم القطاعــات اإلقتصاديــة 

تضــررًا. األكثــر  المحلّيــة 

ــوم المــرأة العالمــي، قــام بنــك  وبمناســبة ي
االتحــاد باإلحتفــال مــن خــالل تقديــم دعمــه 
المملوكــة  المحليــة  المشــاريع  لصاحبــات 
الالتــي  ورياديــات،  مبدعــات  ســيدات  مــن 
مــن  الجائحــة،  مــن  أعمالهــن  تضــررت 
خــالل شــراء قســائم شــرائية مــن محــالت 
ــأن نجــاح  ــه ب ــا مّن ومؤسســات محليــة، إيماًن
تلــك األعمــال المملوكــة مــن الســيدات هــي 

برنامــج "شــروق". جــزء أساســي مــن نجاحــه ضمــن 

برنامــج  وهــو   ،2014 عــام  شــروق  لبرنامــج  إطالقــه  منــذ 
للســيدات،  الماليــة  وغيــر  الماليــة  للخدمــات  متكامــل 
ــة  ــت رب ــن الســيدات فــي شــتى المجــاالت ســواء أكان لتمكي

منــزل أو موظفــة أو قائــدة أعمــال أو امــرأة رياديــة، حــرص 
علــى الوقــوف بجانبهــا نحــو تحقيــق أحالمهــا، فخــالل عــام 
2020 نمــى العــدد اإلجمالــي للســيدات الالتــي يتعاملــن مــع 
البنــك ووثقــن بــه بنســبة %20، وتضاعفــت عــدد  الســيدات 
المودعــات أربعــة أضعــاف والمقترضــات خمســة أضعــاف 

مقارنــة بعــام 2014 عنــد اإلطــالق.  
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بنك سوسيته جنرال – األردن يجّدد إتفاقّية شراكته 
مع تكية أم علي

وبموجــب اإلتفاقّيــة، ســيقوم بنــك سوســيته جنــرال – األردن 
بدعــم برامــج تكيــة أم علــي طــوال العــام، حيــث تهــدف برامــج 
الدعــم الغذائــي المســتدام فــي تكيــة أم علــي إلــى إيصــال 
الدعــم الغذائــي لألســر اّلتــي تعيــش تحــت خط الفقــر الغذائي 

فــي األردن. 

قــال مديــر عــام بنــك سوســيته جنــرال – األردن، نديــم قبــوات: 
بــأّن هــذا التبــّرع يأتــي فــي إطــار مبادراتنــا فــي المســؤولّية 
تكيــة  برســالة  البنــك  إيمــان  ومــن  للشــركات،  االجتماعّيــة 
فــي ظــل التأثيــرات   ً أم علــي فــي مكافحــة الجــوع، خاصــة 
جائحــة  عــن  الناتجــة  األخيــرة  واالجتماعّيــة  االقتصادّيــة 
فيــروس كورونــا، اّلتــي تحّثنــا علــى التكاتــف والوقــوف يــدًا بيــد 

فــي وجــه اآلثــار الصعبــة والمؤلمــة اّلتــي يواجههــا المجتمــع 
نتيجــة هــذه الجائحــة.

بلقــر،  ســامر  علــي،  أم  تكيــة  عــام  مديــر  أعــرب  جهتــه،  ومــن 
عــن ســعادته بتجديــد الشــراكة: "نفخــر بشــراكتنا مــع بنــك 
سوســيته جنــرال – األردن، حيــث دامــت شــراكتنا مــع هذا البنك 
أثبــَت مــن خاللهــا إيمانــه برؤيــة  علــى مــدى ســنيٍن طويلــة، 
تكيــة أم علــي المتمثلــة فــي الوصــول ألردٍن خــاٍل مــن الجــوع." 
وأضــاف: "يســعدنا كمنظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدني 
ــرى أحــد مؤسســات القطــاع الخــاص مهتمــًة بالشــراكِة  أن ن
معنــا ومؤمنــًة بمســؤوليتها تجــاه المجتمــع، وهــذا مــا نــراه 

واضحــًا فــي بنــك سوســيته جنــرال – األردن."  

فــي ظــل الظــروف الحالّيــة وإيمانــًا بــدور تكيــة أم علــي فــي مســاعدة األســر المحتاجــة، أعلــن بنــك 
سوســيته جنــرال – األردن )SGBJ( تجديــده اتفاقيــة شــراكته مــع تكيــة أم علــي، وذلــك فــي إطــار 
إيمانــه بمســؤوليته المجتمعّيــة تجــاه الفئــات األقــل حظــًا واألســر األكثــر حاجــة واألشــد فقــرًا.
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صندوق الحسين لإلبداع والتفوق
ر األعمال الفائزة بجوائز الصندوق ألدب الطفل

ِ
يُصد

لألطفال  موجهة  مصورة  قصة  هي  األسود"،  و"المعطف 
ذات  "سلمى"  بطلتها  أحداثا  شائق  بأسلوب  تتناول  والفتيان، 
األربعة عشر عامًا، والتي تقرر الهرب من منزلها لخالف مع والدها 
حول معطف أسود اللون، رغبة منها بتحقق شغفها كمراهقة 
في إثبات نفسها، وتحقيق استقالليتها بعيدا عن قيود األهل، 
ولكنها تمر خالل ذلك بمصاعب عديدة، وتواجه لؤم أناٍس ونقاء 

آخرين، فتدرك تسرع قرارها وتهّورها وأهمية وجود األب وحنانه.

موضوعات  على  القصة  أحداث  خالل  من  الكاتبة  سلطت 
المشردين،  وحياة  االطفال،  عمالة  منها:  عديدة  مجتمعية 
والمحاباة واالحتكار في األسواق، واستغالل القوي في المجتمع 
دون  الناس  على  الحكم  وعدم  القناعة،  وأهمية  للضعيف، 
تجربتهم. ولكن في غمرة ذلك كله يبدو لبطلة القصة بريق أمل 

بين حين وآخر.

أما العمل الثاني فقد فاز على المشاركين من الفئة العمرية دون 
أورانوس"،  "أعجوبة  العلمي  الخيال  في قصة  وتمثل  عامًا،   )18(
تدور  زيتون.  الواعدة حنين  للكاتبة  وهي كذلك أول عمل منشور 
التي  "جايا"،  بمولد  تبدأ  اآلن،  من  سنة   300 بعد  القصة  أحداث 
تفقد ذاكرتها، وتنتقل مع عائلتها إلى عالم مختلف.. المستوطنة 
الصناعية "أوراسيا"، التي يعيش فيها شعب من جنس "النيون"، 
الذين يتمتعون بقدرات خارقة تفوق قدرات اإلنسان العادي، وهم 
من بقايا البشر الذين هربوا من دمار بيئي شمل الكرة األرضية؛ 
بسبب اإلهمال والتدمير العشوائي الذي سببه اإلنسان. األحداث 
الغريبة التي تحيط بـ "جايا"، تثير فضول سارة صديقتها المقربة، 
فـتـكـتـشـف سرهــا الذي ال تعـرفـه هــي نفسـها، وتبحــــث الصديقتان 

عن طريقة لحماية المستقبل عن طريق إنقاذ الماضي. 

يشار إلى أن صندوق الحسين لإلبداع والتفوق تم تأسيسه عام 
1999 برعاية من جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين، من 
مساهمة  ربحية  غير  كشركة  األردن،  في  العاملة  البنوك  قبل 

من هذه البنوك في مسؤوليتها المجتمعية. ويهدف الصندوق 
إلى أن يكون مركزًا لتشجيع اإلبداع والتميز ودفع عجلة التنمية 
في  ورعايته  اإلبداع  تنمية  في  اإلسهام  خالل  من  المستدامة، 
المجاالت: الثقافية والتكنولوجية والتنموية، ويعمل على تنمية 
المواهب والقدرات، ودعم وتشجيع البحث العلمي على مستوى 

األفراد والمؤسسات. 

تتوزع جوائز الصندوق السنوية، والتي أطلق دورتها األولى في العام 
2014، على ثالثة مجاالت: الطاقة البديلة، والبيئة، وثقافة الطفل. 
وتتكون كل جائزة من: درع الصندوق، ومكافأة مالية، تغطي فئتين 
عمريتين: جائزة قيمتها )5000( دينار أردني للفائز على المشاركين 
من الفئة العمرية 18 سنه فما فوق، وجائزة قيمتها )2000( دينار 

أردني للفائز من الفئة العمرية أقل من 18 سنة. 

وتعميما للفائدة المرجوة من األعمال الفائزة بجوائز الصندوق 
الجوائز  بهذه  الفائزين  وإبرازًا ألعمال  الطفل،  ثقافة  في مجال 
يقوم عادة بطباعة ونشر هذه  الصندوق  لهم، فإن  وتشجيعًا 
األعمال، وتوزيعها على سبيل اإلهداء إلى المؤسسات الثقافية 

والتربوية والمكتبات العامة في المملكة. 

أنهــى صنــدوق الحســين لإلبــداع والتفــوق مؤخــرا طباعــة وإصــدار العمليــن الفائزيــن بجوائــز الصنــدوق للــدورة 
الخامســة )2018 / 2019(  فــي مجــال أدب الطفــل، العمــل األول منهمــا كان قصــة "المعطــف األســود"، للكاتبــة 
هــدى العالمــي، وهــو باكــورة أعمالهــا األدبيــة، وفــازت بــه علــى المشــاركين فــي الفئــة العمريــة فــوق )18( عامــًا.
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صنــدوق الحســين لإلبــداع  والتفــوق  شــركة غيــر ربحيــة تأسســت عــام 1999م  مــن قبــل البنــوك والمؤسســات 
الماليــة العاملــة فــي األردن وذلــك كجــزء مــن مســؤوليتها المجتمعيــة. 

رؤية الصندوق وأهدافه: 
أن يكون مركزا لتشجيع اإلبداع  والتميز ودفع عجلة التنمية المستدامة في األردن، وذلك من خالل:

 دعم ورعاية مشاريع تهدف إلى تطوير جودة التعليم العالي والتعليم بشكل عام.

 دعم وتشجيع البحث العلمي على مستوى األفراد والمؤسسات. 

 االسهام في نقل التكنولوجيا وتطويعها لتعزيز التنمية.

 إطالق جوائز للتميز واإلبداع في المجاالت البحثية والتطبيقية من أجل إبراز المبدعين وتشجيعهم.

من إنجازات الصندوق: 
1. دعم أبحاث علمية متقدمة  لمركز العالج بالخاليا الجذعية التابع للجامعة االردنية.

2. دعم البرنامج التدريبي لألفالم الروائية للهيئة الملكية االردنية لألفالم.

3. المســاهمة فــي البرنامــج الوطنــي لنشــر الثقافــة الماليــة المجتمعيــة، والبرنامــج الوطنــي للتعليــم المالــي فــي 
المــدارس.

4. دعم برنامج "اإلبداع قوة للتغيير والتقدم" الذي ينفذه نادي اإلبداع بالكرك.

5. مراجعة وتقييم مجموعة من البرامج األكاديمية في الجامعات األردنية.

6. دعم عدة مشاريع في مجاالت الطاقة البديلة والبيئة.

إطالق ورعاية مجموعة من الجوائز في مجاالت البيئة والطاقة البديلة وثقافة الطفل.  .7

8. إطالق ورعاية مجموعة من الجوائز في المجاالت االقتصادية والمالية والنقدية.

9.  دعم ورعاية مشاريع ومسابقات في مجال اإلبداع والتميز على مستوى طلبة المدارس.

صندوق الحسين لالبداع والتفوق

الهاتف: 4642379 6 962  - الفاكس: 4642380  6 962

ص.ب: )37( عمان 11118 – األردن

admin@husseinfund.jo :البريد االلكتروني

www.husseinfund.jo :الموقع االلكتروني

األخبار المصرفية98
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آالت عد وفرز وكشف تزييف األوراق النقدية صناعة شركة Giesecke & Devrient األملانية

قائمة العمالء فـي األردن

الـــخـــدمــــــات الـمــتـخــصـصـة والــصــيـانــه وخـــدمــــات مــا بـــعـــد الــبــيـــعاملتانة والعمر الطويل
قدرة عالية لكشف التزييف وفرز ورق النقدحلول متقدمة فـي إدارة النقدالريـادة فـي األســواق
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