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معالي السيد باسم خليل السالم
رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن

فعلــى صعيــد ضــخ الســيولة في االقتصاد الوطني، توســعت 
ارتفعــت  والتــي  االئتمانيــة  التســهيالت  منــح  فــي  البنــوك 
بحوالــي 1340 مليــون دينــار خــالل العشــرة شــهور األولــى مــن 
عام 2021، وهو ما يشــكل زيادة بنســبة 4.7 % عن مســتواها 
فــي نهايــة عــام 2020. وقــد اســتفاد مــن هذه التســهيالت 
التجزئــة  وعمــالء  االقتصاديــة  القطاعــات  مختلــف 
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة والكبــرى، وهــو مــا 
ســاعد فــي العــودة التدريجيــة للنشــاط االقتصــادي فــي 
فــي  وســاهم  الجائحــة،  قبــل  مــا  لمســتوياته  المملكــة 
بتوفيــر  البنــوك  الكلــي. كذلــك قامــت  الطلــب  تنشــيط 
التمويــل الــالزم للقطــاع العــام والحكومــة المركــزي، حيــث 
ارتفعــت الديــون علــى القطــاع العــام بحوالــي 1253 مليــون 
دينــار أو مــا نســبته 9.7 % خــالل العشــرة شــهور األولــى 

مــن عــام 2021. 

للقطاعــات  الــالزم  التمويــل  بتقديــم  البنــوك  واســتمرت 
االقتصاديــة مــن خــالل برنامــج البنــك المركــزي األردنــي لدعــم 
القطاعــات االقتصاديــة والبالغــة قيمتــه 1200 مليــون دينــار، 
وبرنامــج دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والبالغــة 

قيمتــه 700 مليــون دينــار. وقــد ســاعدت هــذه التســهيالت 

مختلــف القطاعــات االقتصاديــة في الحصــول على التمويل 

اســتمراريتها  علــى  والحفــاظ  أعمالهــا  لمواصلــة  الــالزم 

ــي ترتبــت عليهــا  ــف المختلفــة الت ــب والمصاري ودفــع الروات

ــر فــي تمكيــن تلــك  ــا، وكان لهــا أكبــر األث خــالل جائحــة كورون

القطاعــات مــن تجــاوز الجــزء األصعــب مــن األزمــة. 

كما استمرت البنوك بتأجيل أقساط القروض للقطاعات 

االقتصاديــة المتضــررة، وقامــت بالمحافظــة علــى أســعار 

الفائــدة لديهــا عنــد حــدود منخفضــة بــل وأقــل ممــا كانــت 

عليــه فــي عــام 2020، حيــث بلــغ المتوســط المرجــح ألســعار 

الفوائــد علــى القــروض والســلف 6.99 بالمائــة فــي نهايــة 

شــهر تشــرين األول 2021 مقارنة مع 7.17 بالمائة في نهاية 

عــام 2020، ممــا ســاهم فــي تخفيــض تكاليــف التمويــل على 

المقترضيــن أفــرادًا وشــركات.

وكخطــوة كبيــرة ونوعيــة مــن القطــاع المصرفــي، أطلقت 

البنــوك خــالل هــذا العــام شــركة صنــدوق رأس المــال 

واالســتثمار األردنــي برأســمال ضخــم يبلــغ 275 مليــون 

اســـتكمااًل للـــدور الريـــادي الـــذي اتخـــذه القطـــاع المصرفـــي األردنـــي فـــي التصـــدي 
ـــا علـــى االقتصـــاد الوطنـــي منـــذ عـــام 2020، فقـــد اســـتمر  لتبعـــات جائحـــة كورون
القطـــاع المصرفـــي خـــال عـــام 2021 بالعمـــل علـــى التصـــدي آلثـــار الجائحـــة 
علـــى مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة وليكـــون ســـندًا قويـــًا لاقتصـــاد الوطنـــي 
وليبـــادر لتقديـــم المزيـــد مـــن اإلنجـــازات التـــي تبعـــث علـــى الفخـــر واالعتـــزاز.

ومضات مصرفية 

فـي عــام 2021
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دينــار، والــذي يهــدف لالســتثمار فــي الشــركات األردنيــة 
الواعــدة ذات الفــرص المهمــة للنمــو والتوســع، وهــو مــا 
ســيحقق فوائــد جمــة وســينعكس إيجابــًا علــى الشــركات 
الكلــي  واإلنتــاج  التشــغيل  مســتويات  وعلــى  األردنيــة 
والمنــاخ االســتثماري واالقتصــاد الكلــي فــي المملكــة.  

ــة للبنــوك فــي  المؤشــرات المصرفيــة ومؤشــرات المتان
المصرفــي  القطــاع  وصالبــة  قــوة  أظهــرت   2021 عــام 
الظــروف  التعامــل مــع مختلــف  األردنــي، وقدرتــه علــى 
والتحديــات بكفــاءًة واقتــدار. وهــذا أدى للمحافظــة علــى 
البنــوك والتــي يمكــن  فــي  المرتفعــة  الثقــة  مســتويات 
فــي  النمــو  وهــو  مهــم  مؤشــر  خــالل  مــن  مالحظتهــا 
إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك. حيــث تشــير البيانــات أن 
إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة ارتفــع بحوالــي 
1886 مليــون دينــار خــالل العشــرة شــهور األولــى مــن عــام 

2021 وهــو مــا يشــكل نمــو بنســبة 5.1 %. 

وعلــى الصعيــد الكلــي، فقــد ســاهمت اإلجــراءات والتدابير 
المتخــذة مــن البنــوك العاملــة في المملكــة وبالتوازي مع 

اإلجــراءات والتدابيــر القويــة التــي اتخذهــا البنــك المركــزي 
األردنــي، فــي تخفيــف التداعيــات الســلبية لجائحــة كورونــا 
علــى االقتصــاد الوطنــي، وهــذا مــن أهــم أســباب تحقيــق 
األردن لنمــو اقتصــادي موجــب خــالل النصــف األول مــن 

العــام الحالــي.

وبالتــوازي مــع الدعــم الــذي قدمتــه البنــوك فــي الجانــب 
علــى  المصرفــي  القطــاع  حــرص  فقــد  االقتصــادي، 
الوبائيــة  الحالــة  وتطــور  الصحــي  بالجانــب  االهتمــام 
البنــوك  مبــادرة  فــي  انعكــس  مــا  وهــذا  المملكــة،  فــي 
لفتــح مراكــز تطعيــم فيهــا إلعطــاء موظفيهــا اللقــاح 
المضــاد لفيــروس كورونــا، كمــا قامــت جمعيــة البنــوك 
ــا  ــة واســعة إلعطــاء مطعــوم كورون أيضــًا بإطــالق حمل
شــمل البنــوك والمؤسســات الماليــة. ومؤخــرًا أطلقــت 
الجمعيــة بالتعــاون مــع التلفزيــون األردنــي ومجموعة من 
البنــوك مبــادرة لتشــجيع المواطنيــن علــى تلقــي مطعوم 
ــز ماليــة أســبوعية لمــن  ــا مــن خــالل تخصيــص جوائ كورن

المطعــوم.  يتلقــوا 
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الدكتور ماهر المحروق
المدير العام

فبالرغــم مــن تأثيــر الجائحــة علــى القطاعــات االقتصاديــة 
المختلفــة فــي األردن، وخصوصــًا خــالل فترات االغالق الكلي 
والجزئــي وتأثيــر ذلــك علــى إيــرادات مختلف القطاعــات، إال أن 
نســب الديــون العاملــة بقيــت ضمــن مســتوياتها الطبيعية 
 ،2021 عــام  مــن  األول  النصــف  فــي   %  5.3 بلغــت  حيــث 
مقارنــًة مــع نســبة 5.5 % فــي عــام 2020، ونســبة 5.0 % 
فــي عــام 2019، وهــذا يشــير إلــى العديــد مــن االســتنتاجات 
المهمــة ومنهــا قــدرة القطاعــات االقتصاديــة علــى تجــاوز 
التأثيــر الســلبي الــذي تركتــه الجائحــة، ونجاعــة اإلجــراءات 
التــي اتخذهــا البنــك المركــزي األردنــي والبنــوك العاملــة فــي 
األردن لتخفيــف أثــار الجائحــة علــى القطاعــات االقتصاديــة 
والتــي شــملت تأجيــل أقســاط القــروض المســتحقة علــى 
مديونيــات  وجدولــة  المتضــررة  والقطاعــات  الشــركات 
العمــالء وتأجيــل أقســاط عمــالء التجزئــة. حيــث أدت هــذه 
اإلجــراءات إلــى حمايــة العمــالء مــن التعثــر وهــو مــا وفــر 
لهــم وقتــًا كافيــًا لســداد التزاماتهــم الماليــة بعــد عــودة 
النشــاط االقتصــادي لمســتواه االعتيــادي قبــل الجائحــة. 

الديــون غيــر العاملــة  ارتفعــت نســبة تغطيــة  هــذا وقــد 
لتصل إلى 75.2 % في النصف األول 2021، مقارنًة مع نســبة 
تغطيــة بلغــت 71.5 % فــي نهايــة عــام 2020 و69.5 % فــي 
نهايــة عــام 2019، وهــذا يعكــس النهــج الحصيــف للبنــوك 
فــي األردن فــي اقتطــاع مخصصــات كبيــرة مــن أرباحهــا 
لمواجهــة أي ارتفــاع فــي نســب الديــون غيــر العاملــة، وهــو 
مــا يصــب فــي زيــادة قــوة ومتانــة البنــوك وقدرتهــا علــى 

مواجهــة أي صدمــة تتعلــق بارتفــاع نســب التعثــر. 

مــن ناحيــة أخــرى، فقــد حافظــت البنــوك فــي األردن علــى 
فــي   %  18.3 بلغــت  مرتفعــة  مــال  رأس  كفايــة  نســب 
المســجلة  النســبة  نفــس  وهــي   ،2021 األول  النصــف 
فــي عــام 2020 وعــام 2019. وهــذا يعكــس قــوة القواعــد 
الرأســمالية للبنــوك العاملــة فــي األردن وخصوصــًا فــي 
ضــوء ارتفاعهــا بهامــش كبيــر عــن الحــد األدنــى المطلوب 
األدنــى  والحــد   ،%  10.5 والبالــغ  بــازل  لجنــة  قبــل  مــن 

المطلــوب مــن البنــك المركــزي األردنــي والبالــغ 12 %.

وفقـــًا ألحـــدث نشـــرة صـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي األردنـــي فقـــد أكـــدت مؤشـــرات 
المتانـــة الماليـــة قـــدرة البنـــوك العاملـــة فـــي األردن علـــى التعامـــل بكفـــاءة 
واقتـــدار مـــع التأثيـــرات الســـلبية والتداعيـــات التـــي تســـببتها جائحـــة كورونـــا، 
واســـتطاعت البنـــوك المحافظـــة علـــى عناصـــر قوتهـــا ومتانتهـــا واســـتقرارها 
وأظهـــرت صمـــودًا واضحـــًا كمـــا هـــي عادتهـــا فـــي مختلـــف الحقـــب التاريخيـــة 
األردنـــي. االقتصـــاد  لهـــا  تعـــرض  التـــي  واالقتصاديـــة  الماليـــة  والصدمـــات 

المتانة المالية للبنوك:
بين حصافة الرقابة
وكفاءة اإلدارة
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التســهيالت  فــي  الواضــح  النمــو  مــن  الرغــم  وعلــى 
االئتمانيــة الممنوحــة مــن البنــوك فــي األردن، والــذي بلــغ 
4.7 % فــي أول عشــر شــهور مــن عــام 2021، فقــد حافظــت 
البنــوك علــى نســب ســيولة مرتفعــة حيــث بلغــت نســبة 
ــة 136.2 % فــي النصــف األول مــن عــام  الســيولة القانوني
ونســبة   ،2020 عــام   %  136.5 نســبة  مــع  مقارنــًة   ،2021

 .2019 عــام   %  133.8

علــى صعيــٍد متصــل، ونظرًا لحصافة اإلجــراءات المتخذة 
مختلــف  مكنــت  والتــي  المصرفــي  الجهــاز  قبــل  مــن 
القطاعــات االقتصاديــة مــن تجــاوز الجــزء األصعــب مــن 
أزمــة جائحــة كورونــا، فقــد بــدأت مؤشــرات ربحيــة البنــوك 
بالعــودة إلــى مســتوياتها مــا قبــل األزمــة وخصوصــًا فــي 
فــي  كبيــرة  مخصصــات  القتطــاع  الحاجــة  انتفــاء  ظــل 
عــام 2021 مقارنــًة مــع المخصصــات التــي تــم اقتطاعهــا 
عــام 2020. وهــذا انعكــس فــي تحســن أربــاح البنــوك فــي 
األردن وارتفــاع معــدل العائــد علــى الموجــودات إلــى 1.2 % 

فــي النصــف األول 2021 مقارنــًة مــع عائــد بلــغ 0.6 % عــام 
2020، وعائــد بلــغ 1.2 % قبــل الجائحــة فــي عــام 2019. كمــا 
تحســن العائــد علــى حقــوق المســاهمين ليبلــغ 9.5 % فــي 
النصــف األول 2021 مقارنــًة مــع عائــد بلــغ 5.1 % عــام 2020 

وعائــد بلــغ 9.4 % عــام 2019. 

إن جميــع مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك تظهــر مــدى 
قــوة وحصافــة القطــاع المصرفــي فــي األردن وقدرته على 
مواجهــة مختلــف الصعوبــات والتحديــات، وهــذا يعــود 
لجملــًة مــن األســباب وفــي مقدمتهــا اإلدارات الكفــؤة 
والحكيمــة للبنــوك العاملــة فــي األردن، والنهــج القويــم 
ــذي تتبعــه البنــوك فــي إدارة موجوداتهــا ومطلوباتهــا،  ال
وحصافــة وحنكــة البنــك المركــزي األردنــي والذي اســتطاع 
أن يقــود دفــة السياســة النقديــة ببراعــة كبيــرة للخــروج 
وبأقــل  وســريع  ســلس  بشــكٍل  األزمــة  تداعيــات  مــن 

خســارة ممكنــة علــى االقتصــاد الوطنــي. 
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موضوع 
الــــعــــدد



وهــدف اللقــاء الــذي حضــره عــدد مــن رؤســاء مجالــس اإلدارة والرؤســاء التنفيذيــون والمــدراء العاميــن فــي البنــوك، الــى 
تســليط الضــوء علــى كيفيــة اســتخدام الــذكاء االصطناعــي وأدوات إدارة المســتقبل فــي القطــاع البنكــي لكــي يســتطيع 

القطــاع الحفــاظ علــى تنافســيته وعناصــر قوتــه واإلبقــاء علــى ميزتــه التفضيليــة وســط عالــم متغيــر باســتمرار.

واكــد نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة عمــار الصفــدي فــي كلمتــه التــي القاها نيابــة عن رئيس مجلــس إدارة الجمعية 
باســم خليــل الســالم، ان البنــوك ســباقة دومــًا لتبنــي الحلــول التكنولوجية والرقمية في نمــاذج أعمالها. 

وأشــار الــى ان تقاريــر استشــراف المســتقبل تؤكــد بــأن القطــاع البنكــي يعتبــر مــن أهــم القطاعــات التــي يجــب أن تواكــب 
بصفــة مســتمرة التغييــر فــي البيئــة التكنولوجيــة.

ــة والتــي غيــرت  ــا والرقمي ــر طفــرًة متســارعًة فــي المجــاالت التكنولوجي ــم شــهد خــالل العقــد األخي ــى ان العال ولفــت ال
أســلوب الحيــاة وطريقــة أداء األعمــال، حيــث ظهــرت إلــى الســطح مفاهيــم ومصطلحــات حديثــة وأصبحــت رائجــة 

بســرعة كبيــرة مثــل البلــوك تشــين والفنتــك والبيانــات الضخمــة والــذكاء االصطناعــي وغيرهــا.

جمعية البنوك تعقد جلسة حوارية متخصصة 
حول موضوع 

الميزة التفضيلية للقطاع البنكي باستخدام 
الذكاء االصطناعي وأدوات إدارة المستقبل

ناقشـــت جمعية البنوك في األردن خال اللقاء الحواري الذي عقدته صباح 
يـــوم الثاثـــاء الموافـــق 17 كانـــون األول 2021، كيفيـــة "إيجـــاد الميزة التفضيلية 
للقطاع البنكي في استخدام الذكاء االصطناعي وأدوات إدارة المستقبل".
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بــدوره اســتعرض المستشــار والخبيــر الدولــي الدكتــور رامــي شــاهين، كيفيــة تطويــر األنظمــة المصرفيــة باســتخدام الــذكاء 
االصطناعــي وأدوات إدارة المســتقبل، موضحــا الفــرق بيــن التحــّول الرقمّي واســتخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي، مشــيرًا 

الــى ان الــذكاء االصطناعــي يقــدم تطويــرا كامــال للمنظومــة وتقديــم خدمــات بشــكل أفضــل وبزمــن قياســي وبكلــف اقــل.

وأشــار الــى أن الهــدف مــن اســتخدام الــذكاء االصطناعــي وأدوات إدارة المســتقبل يكمــن فــي توفيــر الــكادر الــذي تحتاجــه 
المؤسســة باإلضافــة لتحقيــق النمــو االســي للقطــاع المصرفــي والمالــي.

وأشـــــــار الــدكــــــتــــــور رامــــــــي 
شــاهـيــــن فـــي مــحــاضــرتــــــه 
بـــــأن الـثـــــورة التـكـنـولـوجـيــــة 
فـــي الـصـنـاعــــة الـمـصرفيــــة 
تـضـمـنــــــت أربـــــعــــة مـراحـــــل 
 Bank 1.0 رئيســـية بـــدءًا مـــن

 .Bank 4.0 إلـــى  ووصـــواًل 

الثورة في الصناعة المصرفية

الصفدي: القطاع البنكي من أهم 
القطاعــات التــي يجــب أن تواكــب 
التغييــر فــي البيئــة التكنولوجيــة
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وعلــى صعيــٍد متصــل، فعنــد الحديــث عــن مفهــوم )BANK 4.0( ال بــد مــن اســتعراض المراحــل الرئيســية للتكنولوجيا في 
الصناعــة المصرفيــة وذلــك مــن خــالل وضعهــا ضمــن إطــار زمنــي كمــا يلي: 

BANK 1.0 )1980 - 1472( .1: ويشــير للعمليــات المصرفيــة التاريخيــة والتقليديــة والتــي تتمحــور حــول الفــرع كنقطــة 
وصــول أساســية، وتعــود بدايتهــا لعائلــة Medici فــي القــرن الثانــي عشــر. وقــد تميــزت هــذه المرحلــة باالعتمــاد علــى 

الفــروع كقنــاة رئيســية لتوزيــع الخدمــات المصرفيــة، وباالتصــال المباشــر بيــن العميــل والبنــك. 

BANK 2.0 )2007 - 1980( .2: والتــي تميــزت بظهــور الخدمــات المصرفيــة الذاتيــة، حيــث شــهدت هــذه المرحلــة ظهــور 
المحــاوالت األولــى لتوفيــر الوصــول للعمــالء خــارج ســاعات عمــل البنــك، وبــدأت مــع أجهــزة الصــراف اآللــي وتســارعت 

فــي عــام 1995 مــع ظهــور اإلنترنــت التجــاري.

BANK 3.0 )2017 - 2007( .3: انتشــر خاللهــا مفهــوم "الخدمــات المصرفيــة متــى وأينمــا احتجــت إليهــا"، والتــي أعيــد 
تعريفهــا مــن خــالل ظهــور الهاتــف الذكــي فــي عــام 2007، وتســارعت مــع التحــول إلــى الدفــع عبــر الهاتــف المحمــول، 

والدفــع مــن نظيــر لنظيــر )P2P(، والبنــوك المعتمــدة علــى الهاتــف المحمــول.

4. )2017 فصاعــدًا( BANK 4.0: انتشــرت فــي هــذه المرحلــة الخدمــات المصرفيــة المضمنــة واســعة االنتشــار والتــي يتــم 
تقديمهــا فــي الوقــت الفعلــي )Real Time( مــن خــالل التكنولوجيــا. وتتميــز هذه المرحلة بتنفيذ العمليــات في الوقت الفعلي 
والمشــاركة الخاليــة مــن التواصــل الفعلــي بيــن البنــك والعميــل، وتوفــر المشــورة الذكيــة القائمــة علــى الــذكاء االصطناعــي. 

وقــد تميــزت هــذه المرحلــة باالعتمــاد علــى القنــوات الرقميــة إلــى حــٍد كبيــر علــى حســاب قنــوات التوزيــع التقليديــة.

المراحل الرئيسية للتكنولوجيا في الصناعة المصرفية
 

ويعتبــر مفهــوم BANK 4.0 أحــد المفاهيــم الناتجــة عــن مــا يســمى بالصناعــة Industry 4.0( 4.0(، والــذي يعكــس التوجــه 
الحالي ألتمتة وتبــادل البيانــات فــي تقنيــات التصنيــع. 

ويشمل األنظمة اإللكترونية الفيزيائية، وإنترنت األشياء، والحوسبة السحابية والحوسبة المعرفية.

حيــث أوجــد مفهــوم الصناعــة 4.0 مــا يســمى "بالمصنــع الذكــي"، وداخــل المصانــع الذكيــة المهيكلــة المعياريــة، تقــوم 
األنظمــة اإللكترونيــة الفيزيائيــة بمراقبــة العمليــات الفيزيائيــة، وخلــق نســخة افتراضيــة مــن العالــم المــادي واتخــاذ 
قــرارات المركزيــة، وعبــر إنترنــت األشــياء، تتواصــل األنظمــة اإللكترونيــة الفيزيائيــة وتتعــاون مــع بعضهــا البعــض ومــع 
البشــر فــي الوقــت الحالــي، وعبر الحوســبة الســحابية، ويتــم تقديــم واســتخدام كاًل مــن الخدمــات الداخليــة والمؤسســية 

عــن طريــق المســاهمين في سلســلة القيمــة.
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وقــد اســتخدم مصطلــح "الصناعــة 4.0" فــي مشــروع اســتراتيجية التكنولوجيــا الفائقة للحكومــة األلمانية، والتي تشــجع 
على حوســبة التصنيع. وعــادًة مــا يقتــرن مصطلــح الصناعــة 4.0 بالثــورة الصناعيــة الرابعــة، غيــر أن الثــورة الصناعيــة 
الرابعــة عبــارة عــن تحــول شــامل يضــم التأثيــر علــى المجتمع المدنــي وهياكل الحوكمــة، وهوية اإلنســان والتداعيات على 
االقتصــاد والتصنيــع. في الثــورة الصناعية األولــى تــم أتمتــة اإلنتــاج باســتخدام الميــاه والطاقــة البخارية؛ وفي الثــورة 
الصناعيــة الثانيــة تطــور اإلنتــاج بفضــل الطاقــة الكهربائيــة، ثــم جــاءت الثــورة الرقميــة واســتخدام اإللكترونيــات والزيــادة 
فــي أتمتــة اإلنتــاج. ومصطلــح "الثــورة الصناعيــة الرابعــة" يتمثــل فــي التطــورات التكنولوجيــة المهمــة خــالل الـــ75 عامــًا 
الماضيــة، بينمــا تركــز الصناعــة 4.0 علــى التصنيــع فــي الســياق الحالــي، وبالتالــي فهــي منفصلــة عــن الثــورة الصناعيــة 

الرابعــة مــن حيــث المــدى.

وقــد أشــار شــاهين بــأن مفهــوم Industry 4.0 يعتمــد علــى مجموعــة مــن العناصــر والمكونــات الفريــدة والتــي تربــط بيــن 
العالــم الرقمــي، والعالــم االفتراضــي، والعالــم الحقيقــي. وقــد بيــن الدكتــور شــاهين أن أهــم هــذه المكونــات علــى ســبيل 
المثــال الــذكاء االصطناعــي والنانــو تكنولوجــي وعلــم الروبوتــات والجيــل الســادس ألنظمــة االتصــاالت والبلــوك تشــين 

وانترنــت األشــياء والطباعــة ثالثيــة األبعــاد وغيرهــا.

Industry 4.0 أهم مكونات وعناصر

كذلــك أشــار شــاهين بــأن التبنــي المبكــر لمفهــوم Industry 4.0 يحقــق العديــد مــن المزايــا والفوائــد للشــركات والناتجــة 
أساســًا عــن تحســين الكفــاءات داخــل سلســلة التوريــد مــع مشــاركة بشــرية أقــل، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة القــدرة علــى 

التنافــس مــع الشــركات األخــرى والتأثيــر اإليجابــي علــى معــدالت نمــو الشــركة. 

ــز  ــي مــن التمي ــل التال ــزة النســبية، والوصــول للجي ــق المي ــكار والنمــو، وتحقي ــي المبكــر دفــع االبت ــد التبن ومــن أهــم فوائ
التشــغيلي، وتحقيــق الــذكاء وأتمتــة الــذكاء. وتشــير األبحــاث أن 21 % مــن الشــركات التــي قامــت بالتبنــي المبكــر لمفهــوم 

Industry 4.0 حققــت نمــوًا بحوالــي 39 %، فيمــا حققــت 63 % مــن شــركات التبنــي المبكــر نمــوًا بحوالــي 10 %.   
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 عام يمكن تحديد أهم فوائد Industry 4.0 في النقاط التالية: 
ٍ
وبشكل

 الميــزة التنافســية )Competitive Advantage(: تقــدم الحلــول والخدمــات الذكيــة للصناعــة 4.0 مجموعــة 
واســعة مــن المزايــا التنافســية للمؤسســات القــادرة علــى إطــالق هــذه االســتراتيجيات والتقنيــات الجديــدة بنجــاح.

 زيــادة الكفــاءة التشــغيلية )Increase Operational Efficiency(: المأمــول مــن تبنــي مفهــوم الصناعــة 4.0 
أن يتمكــن الجيــل القــادم مــن الثــورة الصناعيــة مــن تحقيــق المزيــد مــن الربحيــة للمنظمــات، وذلــك مــن خــالل زيــادة 

اإلنتــاج باســتخدام نفــس المدخــالت مــن المــوارد.

 منتجــات وخدمــات أفضــل )Better Products and Services(: ســواء تعلــق األمــر بجــودة المنتــج أو األمــان أو 
تجــارب العمــالء، ســتحقق الصناعــة 4.0 رؤيــة وإنتاجيــة أكبــر للعمليــات، ممــا يســمح بمواصلــة دفــع القيمــة للعمــالء 

لالحتفــاظ بأعمالهم.

 نمــو األســواق واستكشــاف أســواق جديــدة )Growth of Markets and New Markets(: مــع أي ثــورة 
تكنولوجيــة ســتكون هنــاك حاجــة إلــى خدمــات ومنتجــات وبرامــج جديــدة لدعــم تحــول المنظمــات، وهــذا ســيؤدي إلــى 

إنشــاء فئــات جديــدة مــن المنتجــات ووظائــف جديــدة والمزيــد.

 عــام )Improving Lives Overall(: مــع التقنيــات الجديــدة، وزيــادة الربحيــة، والنمــو فــي 
ٍ
 تحســين الحيــاة بشــكل

االقتصــادات، تتحســن حيــاة النــاس ككل بشــكل عــام، مــع ارتفــاع الدخــل، وتحســين الحلول الصحية، وتحســين نوعية 
الحيــاة بشــكل عام.

النمــو  تحقيــق  أن  شــاهين  الدكتــور  أشــار  فقــد   ،BANK 4.0 إلــى  التنافســية  الميــزة  إضافــة  بكيفيــة  يتعلــق  وفيمــا 
مركــز  بنــاء  تتضمــن  والتــي  التحــول  لتنفيــذ عمليــة  رئيســية  ثمانيــة خطــوات  يتطلــب  المجــال  هــذا  فــي  المتســارع 
االصطناعــي الــذكاء  نضــج  مســتوى  وتقييــم  العمــل،  فريــق  وتشــكيل  المهــارات،  وتطويــر  االلكترونــي،   للتقييــم 
)Artificial Intelligence Maturity Assessment - AIMA(، وبنــاء أدوات الــذكاء االصطناعــي وإدارة المســتقبل المطلوبــة 
ضمــن النطــاق المالئــم، وإعــداد وبنــاء مختبــر الــذكاء االصطناعــي وأدوات إدارة المســتقبل، وتنفيــذ وتســريع عمليــة 

التحــول، واعتمــاد المبــادرات. 
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كمــا أشــار شــاهين أن عمليــة التحــول تتطلــب بنــاء 
ثقافــة خاصــة تقــوم علــى مفهــوم تقييــم مســتوى 
 AIMA حيــث أن ،)AIMA( نضــج الــذكاء االصطناعــي
تتــراوح  للمنظمــة  تقييميــة  أداة  عــن  عبــارة  هــي 
قيمتهــا مــن 1 إلــى 10، وتتضمــن ثالثــة مســتويات 
 ،)Nascent( رئيســية هــي مرحلــة البدايــة أو النشــوء
ومرحلــة التشــغيل )Operational(، ومرحلــة التحــول 

 .(Transformational(

مستشــار  شــاهين  الدكتــور  بــأن  هنــا  ويشــار 
متخصــص فــي التحــول والتطويــر الدولــي إلدارة 

الــذكاء االصطناعــي وخدمــات استشــراف المســتقبل، حيــث يملــك خبــرة ألكثــر مــن 14 عامــًا علــى المســتويين الوطنــي 
واإلقليمــي فــي التحــول المبتكــر باســتخدام أدوات اإلدارة المســتقبلية وحقــق نجاحــا كبيــرًا فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي 

واالبتــكار فــي عــدة دول مثــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية واألردن واليابــان.

هــذا ويأتــي عقــد هــذه الجلســة الحواريــة ضمــن خطــة جمعية البنــوك االســتراتيجية بإدامة التواصل مع البنــوك األعضاء 
وتعزيــز العالقــات بيــن البنــوك وعقــد اللقــاءات والنــدوات عاليــة المســتوى، إضافــة للحــرص علــى تســليط الضــوء علــى 

مختلــف التطــورات والمســتجدات المهمــة فــي مجــال الصناعــة المصرفية.

ــد  ــد خــــال الـعـقــ الـعــالـــم شــهـــ
األخـــيــــر طـــفــــــرًة مـــتـــســارعـــــــًة 
الـتـكـنـولـوجـيـــا  الـمـجـــــاالت  فـــي 
والرقميــة والتــي غيــرت أســلوب 
الحيــاة وطـريـقـــة أداء األعـمـــال
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مقابلة 
الـعـــدد



مجلة البنوك ترصد األداء 

االقتصادي للقطاعات خالل العام
ــي لعــام 2021 ... القطــاع  حصــاد االقتصــاد األردن
المصرفــي ركيــزة االســتقرار المالــي فــي المملكــة

ســـاند القطـــاع المصرفـــي االقتصـــاد الوطني في ظـــل تداعيات جائحة كورونا 
خـــال عـــام 2021، بمـــوازاة اإلجـــراءات الحكوميـــة للتخفيـــف مـــن حـــدة تداعيـــات 
جائحـــة كورونـــا، حيـــث واصلـــت البنـــوك العاملـــة فـــي المملكـــة حضورهـــا 
القـــوي بتوفيـــر الســـيولة لمختلـــف القطاعـــات بمـــا فيهـــا القطـــاع الخارجـــي.
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وحافظــت البنــوك مــن خــالل التســهيالت التــي منحتهــا 
خــالل العــام، علــى اســتمرارية عمــل االقتصــاد ككل، ملتزمة 
بتخفيــض أســعار الفوائــد علــى التســهيالت القائمة لألفراد 
وعمــالء التجزئــة والشــركات الصغــرى والمتوســطة، فــي 
خــالل  لألفــراد  القــروض  أقســاط  بتأجيــل  ســارعت  حيــن 
وجدولــة  هيكلــة  إعــادة  مــوازاة  فــي   ،2021 األول  النصــف 

ــات الجائحــة. ــرت بتداعي ــي تأث تســهيالت الشــركات الت

ولعــب القطــاع المصرفــي دورا رئيســيا كصمــام أمــان 
كــون  المالــي  لالســتقرار  وركيــزة  الوطنــي،  لالقتصــاد 
البنــوك مؤسســات وطنيــة قويــة تتمتــع بالمتانــة المالية 

وقــادرة علــى الصمــود أمــام مختلــف التحديــات.

البنــوك فــي عددهــا هــذا الشــهر،  واســتعرضت مجلــة 
المملكــة،  فــي  القطاعــات  االقتصــادي الغلــب  الوضــع 
ِجــَراَح  الســلبية  كورونــا  جائحــة  تداعيــات  حيــث عمقــت 
اال  المملكــة،  فــي  العاملــة  القطاعــات  مــن  العديــد 
انــه وبالرغــم مــن ذلــك فقــد تمكــن االردن مــن تحقيــق 
إصالحــات  بإجــراء  واالســتمرار  االقتصــادي  االســتقرار 
هيكليــة، لعــودة االنتعــاش االقتصادي المرجــو لعام 2021، 
إال ان المملكــة عانــت مــن ارتفــاع نســب البطالــة بســبب 
الجائحــة، والتــي زادت عــن 24 %، مقارنــة مــع 19 % متوقعــة 
العــام 2022، األمــر الــذي يتطلــب اســتمرار اإلصالحــات 
الهيكليــة لرفــع القــدرة اإلنتاجيــة وقــدرة القطــاع الخــاص 

لزيــادة فــرص العمــل.

إشادة بإجراءات البنك المركزي
صنــدوق النقــد الدولــي، أشــاد باإلجراءات التــي اتخذها البنك 
المركــزي خــالل الجائحــة مــن ضــخ ســيولة فــي األســواق 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  تمويــل  وتأميــن 
والتــي عملــت علــى تمكينهــا وضمــان اســتمراريتها، وزادت 

ــى مســار التعافــي الشــامل. مــن قدرتهــا للعــودة إل

وعلــى الصعيــد العالمــي، انخفضــت توقعــات صنــدوق 
 2021 لعــام  العالمــي  االقتصــادي  للنمــو  الدولــي  النقــد 
بشــكل طفيف إلى 5.9 % مع بقائها على ذات المســتوى 
لعــام 2022 بنســبة 4.9 %، وهــو انخفــاض بنســبة 0.1 % 

لعــام 2021 مقارنــة مــع توقعــات يوليــو.

ووفًقــا لتقريــر "آفــاق االقتصــاد العالمــي" الــذي صــدر عــن 
صندوق النقد لشــهر تشــرين اول 2021، تعكس المراجعة 
لعــام 2021 انحــداًرا فــي تصنيــف االقتصــادات المتقدمــة، 
حيــث يرجــع ذلــك جزئًيــا إلــى اضطرابــات اإلمــدادات، والــدول 
الناميــة منخفضــة الدخــل، ويعــود الســبب لحــد كبيــر إلــى 

تفاقــم ديناميــات الوبــاء.

م. فتحى الجغبير
رئيس غرفتي صناعة األردن وعمان

المهنــدس  األردن وعمــان  رئيــس غرفتــي صناعــة  أكــد 
الممنوحــة  البنكيــة  التســهيالت  ان  الجغبيــر  فتحــي 
للقطــاع الصناعــي خــالل عــام 2021 دعمــت وتيــرة نمــو 
كورونــا. جائحــة  تداعيــات  ظــل  فــي  خصوصــا  القطــاع 

ولفــت المهنــدس الجغبيــر فــي تصريــح لـــ مجلــة البنــوك، 
بالمئــة   12 نحــو  علــى  اســتحوذ  الصناعــي  القطــاع  ان 
مــن اجمالــي التســهيالت الممنوحــة خــالل ذات العــام، 
حيــث  مــن  الرابعــة  بالمرتبــة  جــاء  القطــاع  ان  موضحــا 

التســهيالت. حجــم 

ــي  ــد، قــال ان القطــاع الصناعــي األردن ــى ذات الصعي وعل
ــة احتياجــات الســوق المحلــي مــن  ــى تلبي ــه عل أثبــت قدرت
الســلع األساســية، علــى الرغــم مــن حالــة عــدم االســتقرار 
التــي ســادت سالســل التزويــد العالميــة، والطلــب العالي 
محليــًا وعالميــًا علــى مختلــف أنــواع الســلع النهائيــة أو 
مدخــالت اإلنتــاج، إال أن الســوق المحلــي لــم يعانــي مــن 
نفــاذ أي ســلعة تذكــر فيمــا كان عامــل الثبــات النســبي 
لألســعار نقطــة قــوة ســاهمت إلــى حــد كبيــر فــي تحويــل 
الصــورة النمطيــة عــن الصناعــة الوطنيــة إلــى شــكل آخــر 

مــن الوطنيــة والجــودة والوفــرة.

التسهيــــات البنـكـيـــة للقـطـــاع 
الـصــنــاعـــي دعــــمـــت الــعـجـــلــــة 
اإلنـتـاجـيــــــة فــــي الـممـــلــــــكــــــــة
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أ. محمد البستنجي
رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة األردنية

أكــد رئيــس هيئــة مســتثمري المناطــق الحــرة األردنية محمد 
البســتنجي، ان التســهيالت االئتمانيــة التــي تمنحهــا البنــوك 
العاملــة فــي المملكــة تدعــم حركــة التخليــص علــى المركبــات 
وتســاهم فــي نموهــا، خاصــة وان البنــوك تقــرض ســنويا مــا 

يزيــد عــن 400 مليــون دينــار تقريبــا لشــراء مركبــات.

ان  الــى  البنــوك،  لمجلــة  تصريــح  فــي  البســتنجي  ولفــت 
المصــارف فــي األردن تمنــح ســنويا اكثــر مــن 40 الــف قــرض 
لتمويــل شــراء مركبــات، مشــيرا الــى ان البنــوك ســاهمت 
تداعيــات جائحــة  خــالل  االقتصــادي  الوضــع  اســتقرار  فــي 

كورونــا، جنبــا الــى جنــب مــع اإلجــراءات الحكوميــة.

وشــدد علــى ان االســتقرار المالــي فــي المملكــة خــالل عامــي 
2020 و2021 بعــث إشــارات تطمينيــه للمســتثمرين فــي 
الثقــة  تعزيــز  فــي  ســاهم  الــذي  األمــر  القطاعــات،  جميــع 

الوطنــي. باالقتصــاد 

أ. جواد عباسي
خبير االقتصادي

وقــال الخبيــر االقتصــادي جــواد عباســي لـــ مجلــة البنــوك، 
بجائحــة  المرتبطــة  والمحليــة  العالميــة  اإلغالقــات  ان 
االقتصــاد  انكمــاش  فــي  رئيســيا  ســببا  كانــت  كورونــا 
األردنــي عــام 2020 لدرجــة ان النمــو فــي 2021 لــم يعيدنــا 

الــى مســتوى 2019.

النمــو  نواجــه خســارة ســنتين كاملتيــن مــن  أننــا  وأكــد 
الســنوات  فــي  أصــال  ضعيفــا  كان  الــذي  االقتصــادي 

الســابقة.

بكثيــر  مقيــدا  اليــزال  األردنــي  االقتصــاد  ان  الــى  ولفــت 
مــن االحتــكارات فــي مجــاالت عــدة مــن ضمنهــا الطاقــة 
والنقــل وغيرهــا والتــي تحــد مــن فعاليتــه وقدرتــه علــى 

النمــو بشــكل اســرع وخلــص فــرص عمــل اكبــر.

التسهيـــات البنـكـيــــة تـــدعــــــم 
حـــــــركــــــــة الــتــخـــلـــــيــــص عــــلــــى 
المركبــات وتســاهم فــي نموهــا 

خــســـــارة ســنـتـيــــن كـامـلتــيـــن 
الـــــنـــمـــــو االقـــتـــصـــادي  مـــــــن 
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أفــــضــــــــل إغــــــاق ســـــــنـــــــــوي 
لبورصــة عمــان منــذ عــام 2017

أ. مهند عريقات
CFI كبير المحللين في شركة

مهنــد   CFI شــركة  فــي  المحلليــن  كبيــر  قــال  وبــدوره، 
الخامســة  المرتبــة  تحتــل  عمــان  بورصــة  ان  عريقــات، 
2021 وبنســبة  العربيــة خــالل تعامــالت  بيــن األســواق 
مكاســب إجماليــة بلغــت 25.7 % حيــث يســتقر المؤشــر 
حاليــًا عنــد المســتويات 2080 وهــو يعتبــر أفضــل إغــالق 

ســنوي لغايــة اآلن منــذ عــام 2017.

ــة البنــوك، ان األداء جعــل القيمــة  وبيــن عريقــات لـــ مجل
الســوقية ترتفــع إلــى نحــو 15.3 مليــار دينــار مقارنــة مــع 
12.9 مليــار دينــار للعــام الســابق و14.9 مليــار دينــار لعــام 
تجــاوزت  قــد  كانــت  الســوقية  القيمــة  بــأن  2019 علمــًا 
16 مليــار دينــار فــي وقــت ســابق مــن عــام 2021 وتحديــدًا 
بشــهر أيــار الماضــي والــذي ســجلت فيــه البورصــة أفضل 

أداء شــهري لهــا منــذ عــام 2005.

ولفــت الــى ان حجــم التــداول اإلجمالــي يســجل حاليــًا 1.6 
مليــار دينــار وهــو األعلــى فــي آخــر 3 ســنوات، مشــيرا الــى 
انــه كان يمكــن لهــذه المكاســب أن تكــون أفضــل لــوال 
حالــة االســتقرار الــذي شــهدته التــداوالت خــالل النصــف 

الثانــي مــن العــام الحالــي.

واكــد ان إنجــازات بورصــة عمــان تعتبــر محــدودة مقارنــة 
مــع اإلنجــازات التــي تحققــت لمعظــم األســواق العربيــة 
عــدة  منــذ  األفضــل  تعتبــر  مســتويات  تســجل  والتــي 

ســنوات ســابقة.

أسعار النفط الخام تواصل تعافيها
أدنــى  مــن  تعافيهــا  الخــام  النفــط  أســعار  وواصلــت 
بلــغ  حيــث  كورونــا،  جائحــة  تفشــي  منــذ  مســتوياتها 
متوســط ســعر خــام برنــت 82 دوالرًا للبرميــل فــي النصف 
األول مــن أكتوبر/تشــرين األول، وهــو أعلــى بكثيــر مــن 
مســتواه قبــل الجائحــة. وقــد تحســنت أســعار النفــط 
نتيجــة الســتمرار تعافــي الطلــب علــى النفــط، الــذي يقــل 
مســتواه اآلن بنســبة 3 % فقــط عــن ذروتــه قبــل الجائحــة، 
حيــث كان انتعــاش اإلنتــاج أيضــًا أبطــأ ممــا كان متوقعــًا 
بســبب اضطــراب اإلمــدادات وقيــود الطاقــة اإلنتاجيــة، 

وفقــا للبنــك الدولــي.

وقــد تعــزز ارتفــاع أســعار النفــط أيضــًا فــي ضــوء ارتفــاع 
أســعار الغــاز الطبيعــي مــع تزايــد جاذبيــة النفــط باعتبــاره 

بديــاًل ألغــراض التدفئــة وتوليــد الكهربــاء.
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الــبــيــطـــار: قـطـــاع االتـصـــــاالت 
ــا الـمـعـلــومــــــات  وتـكــنــولــوجـيــــ
ســاهم بشــكل كبيــر فــي دعـــم 
ــل  ــرى فــي ظــ ــات األخـــ القطــاعـ
جــــائــحـــــة كــــورونـــــا خــــال 2021

م. نضال البيطار
الرئيس التنفيذي لجمعية شــركات تقنية المعلومات 

واالتصــاالت "انتاج"

أكــد الرئيــس التنفيذي لجمعية شــركات تقنية المعلومات 
واالتصــاالت "انتــاج" المهنــدس نضــال البيطــار، ان قطــاع 
ــر  ــا المعلومــات ســاهم بشــكل كبي االتصــاالت وتكنولوجي
فــي دعــم القطاعــات األخــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا خــالل 

عــام 2021.

ولفــت المهنــدس البيطــار فــي تصريــح لـــ مجلــة البنــوك، 
الــى دور شــركات القطــاع فــي المســاهمة بدعــم قــدرة 
خاصــة  الرقمــّي،  التحــّول  علــى  األخــرى  القطاعــات 
القطاعــات التــي لــم تكــن مهيئــة للتحــول فيمــا ســبق، 

لذلــك.  اضطررتهــا  الجائحــة  تداعيــات  لكــن 

وشــدد علــى انــه علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أرقــام دقيقــة 
فــي  القطــاع  أن مســاهمة شــركات  إال  اللحظــة،  حتــى 
التحــول الرقمــي فــي القطاعــات األخــرى ســاهمت فــي 
توليــد فــرص عمــل جديــدة وقــد تكــون انعكســت بشــكل 
إيجابــي علــى حجــم إيراداتــه خــالل عــام 2021، إضافــة الــى 
ان عــددا مــن الشــركات توســعت فــي مجــال التوظيــف 
خاصــة فــي مجــال التعهيــد )ITO / BPO( خــارج المملكــة، 

وذلــك لوجــود طلــب ضخــم علــى الكفــاءات المؤهلــة فــي 
ــا المعلومــات. مجــال تكنولوجي

وأشــار الــى ان الكفــاءات األردنيــة مؤهلــة ومدربــة بشــكل 
إقليمــي  كـــمركز  األردن  مكانــة  يعــزز  الــذي  األمــر  كبيــر، 
مهــم فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات، مؤكــدا علــى 
ان الفرصــة متاحــة لجلــب االســتثمارات للمملكــة وذلــك 
بســبب قصــص النجــاح الكبيــرة التــي حققتهــا الشــركات 

األردنيــة العاملــة فــي القطــاع.

عــام 2021 شــهد ترتيبــا ممنهــج لبيئــة ريادة 
األعمال فــي األردن

المهنــدس  أكــد  والناشــئة،  الرياديــة  الشــركات  وحــول 
البيطــار، ان عــام 2021 شــهد إنجــازات إيجابيــة، خاصــة مــع 
اطــالق جمعيــة انتــاج خريطــة الشــركات الناشــئة، وإقــرار 
الحكومــة للسياســة العامــة لريــادة األعمــال والخطــة 

االســتراتيجية الوطنيــة لألعــوام )2021 – 2025).

واكد على ان هذه الخطوات ســتنعكس إيجابا على دعم 
قطــاع ريــادة األعمــال فــي المملكــة، خاصــة وان جمعيــة 
األردنــي  الصنــدوق  مــع  بالشــراكة  حاليــا  تعمــل  انتــاج 
للريــادة علــى تجهيــز واطــالق المنصــة الرقميــة الوطنيــة 

الخاصــة بمنظومــة ريــادة األعمــال فــي المملكــة.

ودعــا الــى اســتقرار التشــريعات فــي القطــاع، مشــيرا الــى 
ان التغييــر فــي اإلجــراءات والتشــريعات يفــرض تحديــات 
كبيــرة علــى القطــاع، مؤكــدا التنســيق الكامــل مــع كافــة 
االقتصــاد  وزارة  رأســها  وعلــى  العالقــة  ذات  الجهــات 
الرقمــي والريــادة للوقــوف علــى التفاصيــل دائمــا وإيصــال 

مطالبــات وصــوت القطــاع.
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اخـــــبـــــــــار 
الجمعية



          عقدت في مقر جمعية البنوك في األردن 
الحواريــة  الجلســة   2021/  12/  6 االثنيــن  اليــوم 
الذاتــي  للتشــغيل  الوطنــي  بالبرنامــج  الخاصــة 
"انهــض"، وذلــك بحضــور ممثلــي البنــوك التجاريــة 
واإلســامية المشــاركة فــي البرنامــج والشــركاء 
مــن مركــز تطويــر األعمال والبنك المركــزي األردني 
وجمعيــة  القــروض  لضمــان  األردنيــة  والشــركة 
البنــوك فــي األردن. حيــث ناقشــت الجلســة نتائــج 
البرنامــج منــذ إطاقــه في أيلــول/ 2019 واإلنجازات 
الحيثيــات  اســتعراض  جانــب  إلــى  التــي حققهــا، 
والتحديــات  البرنامــج  عمــل  بســير  المتعلقــة 
تنفيــذ  فــي  البنــوك  تواجــه  التــي  والمعيقــات 
البرنامــج والوقــوف عليهــا، والتوصــل إلــى حلــول 
عمليــة ومشــتركة بعــد المشــاورات واالســتماع 

إلــى الماحظــات الــواردة خــال الجلســة. 

وافتتــح الجلســة الحواريــة الدكتــور ماهــر المحــروق مديــر 
بالحضــور  بالترحيــب  األردن  فــي  البنــوك  جمعيــة  عــام 
الكريــم شــاكرًا لهــم تلبيتهــم دعــوة الجمعيــة للمشــاركة 
والحضــور. مشــيرًا إلــى أن هــذه الجلســة تأتــي بعــد فتــرة 

انقطــاع طويلــة بســبب جائحــة كورونــا.

واســتعرض المحــروق أبــرز النتائــج التــي حققهــا البرنامــج 
منــذ إطالقــه، والتــي جــاءت علــى الرغــم مــن أزمــة جائحــة 
ــا والتداعيــات التــي ألقتهــا علــى االقتصــاد األردنــي  كورون
والقطاعــات المختلفــة، فقــد تمكــن البرنامــج مــن تمويــل 
200 مشــروع بقيمة قروض إجمالية بلغت 6.52 مليون 
دينــار وبقيمــة إجماليــة للمشــاريع بلغــت 11.28 مليــون 
دينــار. كمــا بلغــت متوســط قيمــة القــرض الواحــد مــا 
يقــارب الـــ 31 ألــف دينــار، وعــدد فــرص العمــل التــي يوفرها 
المشــروع الواحــد مــن 4 - 5 فــرص. وقــد تمكــن البرنامــج 
وظيفــة   1000 يقــارب  مــا  خلــق  مــن  هــذا  يومنــا  حتــى 
عــن  وبالحديــث  المختلفــة.  المحافظــات  علــى  توزعــت 
المحافظــات فقــد حــازت محافظــة العاصمــة علــى أعلــى 
عــدد مشــاريع بـــ 46 مشــروع ومجمــوع قيمــة قــروض 
بلغــت 2.13 مليــون دينــار ســاهمت بتوفيــر 192 فرصــة 
مشــروع   19 بمجمــوع  الكــرك  محافظــة  تلتهــا  عمــل، 
وبقيمــة إجماليــة بلغــت 904 ألــف دينــار ســاهمت بخلــق 
68 فرصــة عمــل، تلتهــا محافظــة معــان بـــ 16 مشــروع 
ومجمــوع قــروض بلــغ 625 ألــف دينــار ســاهمت بخلــق 
177 فرصــة عمــل. ومــن ثــم محافظــة أربــد بـــ 29 مشــروع 
بمجمــوع 608 ألــف دينــار ســاهمت فــي خلــق 85 فرصــة 
عمــل. فيمــا توزعــت باقــي المشــاريع علــى المحافظــات 

المختلفــة.

ــة  جمعيــة البنــوك تعقــد جلســة حواري
حول البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي

"انهض"
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وأضــاف المحــروق بــأن النتائــج التــي حققهــا البرنامــج قــد 
تكــون مقبولــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، لكــن مــن المتوقــع 
أن يحقــق البرنامــج نتائــج أكثــر إيجابيــة فــي المســتقبل 
أصبــح  قــد  المشــاركة  البنــوك  وأن  خصوصــًا  القريــب، 
لديهــا المعرفــة والدرايــة الكافيــة بحيثيــات البرنامــج، إلــى 
جانــب الــدورات التدريبيــة والتأهيليــة التــي يعقدهــا مركــز 
تطويــر األعمــال، والجهــود المتكاتفــة للشــركاء مــن البنــك 
القــروض  لضمــان  األردنيــة  والشــركة  األردنــي  المركــزي 
ومراكــز تعزيــز اإلنتاجيــة "إرادة" التابعــة لــوزارة التخطيــط.

مــن جهــة أخــرى، تحــدث الســيد غالــب حجــازي مديــر عــام مركــز 
تطويــر األعمــال حــول نتائــج البرنامــج واإلنجــازات التــي حققهــا 
منــذ إطالقــه والمحافظــات التــي توزعــت خاللهــا مشــاريع 
انهــض  لبرنامــج  التنافســية  الميــزة  علــى  مؤكــدًا  انهــض. 
وقدرتــه علــى انشــاء مشــاريع فــي المناطــق النائيــة والبعيــدة 
ســير  آليــة  حجــازي  واســتعرض  المحافظــات.  مراكــز  عــن 
عمــل البرنامــج والمراحــل المختلفــة التــي يمــر بهــا المتقــدم 
مــن التدريــب والتأهيــل ودراســة الجــدوى االقتصاديــة، انتهــاًء 
بالتمويــل الميســر. مشــيدًا بــذات الوقــت بتعــاون الشــركاء 

ودورهــم الرئيســي فــي إنجــاح البرنامــج.

مــن  الوشــاح  خلــدون  الدكتــور  الورشــة  خــالل  وتحــدث 
ــي حــول برنامــج انهــض والفــرص  البنــك المركــزي األردن

الواعــدة التــي يقدمهــا للشــباب األردنــي بتوفيــر فــرص 
بــأن  الوقــت  البطالــة، مؤكــدًا فــي ذات  عمــل ومحاربــة 
قبــل  مــن  متواصــل  واهتمــام  بدعــم  يحظــى  البرنامــج 
أمــل  الســيدة  أشــارت  جهتهــا  مــن  المركــزي.  البنــك 
إلــى  القــروض  األردنيــة لضمــان  الشــركة  مــن  جــرادات 
توقــع مزيــدًا مــن النتائــج اإليجابيــة مــن البرنامــج خــالل 
الفتــرة القادمــة وخصوصــًا بتســليط الضــوء علــى الفئات 

العمريــة التــي تتــراوح مــن 18 - 24 عــام.

التجاريــة  البنــوك  ممثلــي  مــن  الحضــور  وناقــش 
واإلســالمية والشــركاء ســبل وآليــات تطويــر البرنامــج 
والنهــوض بــه لتحقيــق نتائــج أكثــر إيجابيــة خــالل الفتــرة 
كمــا   ،2022 القــادم  العــام  خــالل  وتحديــدًا  القادمــة 
ناقــش ممثلــي البنــوك أبــرز المعيقــات والتحديــات التــي 
تواجههــم خــالل تنفيــذ البرنامــج وخصوصــًا فــي مرحلــة 
التــي  البرنامــج  فــي  األخيــرة  المرحلــة  وهــي  التمويــل، 
ــم والتســجيل والتدريــب  يخوضهــا المتقــدم بعــد التقدي

االقتصاديــة. الجــدوى  ودراســة 

وقد أشــاد الحضور بالجلســة الحوارية التي اســتضافتها 
جمعيــة البنــوك فــي األردن مشــددين علــى ضــرورة عقــد 
وذلــك  القريــب  المســتقبل  فــي  مشــابهة  جلســات 
لمناقشــة أبــرز المســتجدات والتطــورات التــي تتعلــق 

بالبرنامــج، ومراحــل تنفيــذه المختلفــة.
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              عقدت جمعية البنوك في األردن وبالشراكة 
مختصة  ورشة  الدولية  العمل  منظمة  مع 
العنف  من  الخالية  االعمال  بيئة  ممكنات  حول 
والتحرش، حيث عقدت الورشة اعمالها في الثاني 
والعشرين من شهر تشرين الثاني وبحضور عدد 

من ممثلي القطاعين العام والخاص. 

المحروق  د. ماهر  ترحيبية من  بكلمة  الورشة  اعمال  افتتحت 
مدير عام الجمعية، وكلمة حول دور المرأة األردنية في سوق 
الصعيد  على  والتحرش  العنف  من  الحماية  وواقع  العمل 
المحلي والدولي، قدمتها الدكتورة سلمى النمس، األمين العام 
للجنة الوطنية للشؤون المرأة. كما قدمت السيدة ريم اصالن 
اخصائية النوع االجتماعي في منظمة العمل الدولية ملخصا 
حول أهمية بيئة العمل الخالية من العنف والتحرش، واهداف 

الورشة ومخرجاتها المتوقعة. 

وعلى صعيد متصل بين د. ماهر المحروق ان تطوير بيئة العمل 
واجتماعية،  اقتصادية  ابعاد  ذو  والعنف  التحرش  من  الخالية 
منوها على ان البعد االقتصادي يشمل تعزيز مساهمة المرأة 
وديمومة  الشركات،  لدى  اإلنتاجية  الطاقة  ورفع  االقتصادية، 
وتحدث  اإلنتاج.  اركان  أبرز  أحد  هي  العمالة  كون  اعمالها 
المحروق عن دور الشركات في خلق هذه البيئة الممكنة لحماية 
الجميع من العنف والتحرش، واهمية استفادتها من البرامج 
والمشاريع المستجيبة للنوع االجتماعي بشكل عام والعنف 

والتحرش بشكل خاص. 

في  العمل  بيئة  لتقييم  عامة  حقيبة  العمل  ورشة  قدمت 
القطاعات المختلفة من منظور الحماية من التحرش والعنف. 
تحليلي  كأساس  المخاطر  تقييم  أدوات  الحقيبة  وتستخدم 
لجملة من المحاور بيئة االعمال الداخلية للشركات. وعلى صعيد 
حقيبة  لتطوير  ومقترحاتهم  آرائهم  الحضور  شارك  متصل؛ 
االعمال لتالئم مختلف القطاعات. كما تحدث المشاركون عن 
أبرز االختالفات القطاعية وتقدم بعض القطاعات في مجال 
الحماية من العنف والتحرش، ففي القطاع المصرفي والذي 
يعتبر من أكثر القطاعات تنظيما وجذبا للعمالة تتواجد العديد 
ومن  العاملين؛  بحماية  المتعلقة  والتشريعات  األنظمة  من 
ووجود  تنفيذه،  في  البنوك  تلتزم  لألخالق  ميثاق  وجود  ذلك 
تتعلق  التي  التعاميم  الى  إضافة  الجدد،  للموظفين  التدريب 

بحماية العاملين في الحاالت طارئة. 

برامج  على  الحالية  الفترة  في  المصرفي  القطاع  يعمل  كما 
في  المرأة  تمثيل  نسب  كرفع  االجتماعي  النوع  من  متقدمة 
باقي  تستفيد  ان  الحضور  يأمل  حيث  القيادية.  المناصب 
القطاعات من تجربة القطاع المصرفي الرائدة وانعكاسها على 
مختلف القطاعات. ويذكر ان من اهم سمات الورشة توفيرها 
أبرز  ومن  وتنوعها،  الحضور  قطاعات  اختالف  بسبب  التنوع 
القطاعات التي شارك ممثليها في الورشة؛ القطاع المصرفي، 
الشركات  قطاع  االتصاالت،  قطاع  العالي،  التعليم  قطاع 
الكبرى، إضافة الى ممثلين وزارة العمل، اتحاد نقابات عمال 
العناية  معهد  األلبسة،  لمصدري  االردنية  الجمعية  األردن، 

بصحة االسرة، والهيئة الملكية االردنية لألفالم. 

جمعية البنوك في األردن تنظم ورشة عمل
حول حقيبة أدوات دعم أصحاب العمل في 
خلق بيئة عمل خالية من العنف والتحرش
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عقــدت جمعيــة البنــوك فــي األردن وبالتعــاون مــع المعهــد القضائــي األردنــي دورة تدريبيــة للقضــاة فــي إقليمــي 
الوســط والجنــوب حيــث شــارك فــي هــذه الــدورة عــدد 13 قاضيــا مــن إقليــم الوســط والشــمال والجنــوب، وقــد حاضــر 

فــي هــذه الــدورة مدربيــن متخصصيــن فــي العمــل المصرفــي والقضائــي.  

ويأتــي عقــد هــذه الــدورة تنفيــذا لمذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا مــا بيــن جمعيــة البنــوك فــي االردن والمعهــد 
القضائــي األردنــي بتاريــخ 20 /6 /2019 ولمــدة ثــالث ســنوات، بهــدف تقديــم التدريــب المتخصــص للقضــاة واطالعهــم 
علــى أحــدث العلــوم والعمليــات المصرفيــة وتمكينهم من تســهيل إجراءات التقاضــي والبت في القضايا المنظورة.

جمعية البنوك في األردن تعقد دورة تدريبية
للـقــضــاة بالــتــعــاون مـــــع
المعهد القضائي األردني
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خــالصـة تنفيذيـة
الـــ 2 مليــار دينــار  اقتربــت حــواالت العامليــن علــى 
محققــة بذلــك ارتفاعًا بنســبة 0.6 % خالل العشــرة 
شــهور األولــى مــن عــام 2021، مقارنــًة بــذات الفتــرة 
التضخــم  معــدل  بلــغ  حيــن  فــي   .2020 عــام  مــن 
1.25 % خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 
ــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020. وبلــغ  2021 مقارن
معــدل البطالــة خــالل التســعة شــهور األولــى مــن 
عــام 2021 مــا نســبته 24.3 % مقارنــة بمعــدل بطالة 
22.0 % خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 2020. أمــا فيمــا 
يتعلــق بــأداء الماليــة العامــة فقد بلغ عجــز الموازنة 
العامــة بعــد المنــح حوالــي 958.9 مليــون دينار خالل 
الشــهور التســعة األولــى مــن عــام 2021، مقابــل 
خــالل  دينــار  مليــون   1328 حوالــي  بلــغ  مالــي  عجــز 

نفــس الفتــرة مــن عــام 2020. كمــا ارتفــع إجمالــي 
الديــن العــام بنســبة 4.2 % فــي نهايــة شــهر أيلــول 
مــن عــام 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، ليصــل إلى 
410. 34 مليــار دينــار أو مــا نســبته 108 % مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر أيلــول مــن عــام 
الماليــة  المتانــة  يتعلــق بمؤشــرات  2021. وفيمــا 
للبنــوك العاملــة فــي األردن فقــد أظهــرت البيانــات 
تحقيــق البنــوك معــدل عائــد علــى الموجــودات يبلــغ 
1.2 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــة 
ــة عــام 2020. كمــا بلــغ معــدل  مــع 0.6 % فــي نهاي
البنــوك  فــي  المســاهمين  حقــوق  علــى  العائــد 
العاملــة فــي األردن 9.5 % بنهايــة النصــف األول من 
عــام 2021 مقارنــة مــع 5.1 % فــي نهايــة عــام 2020.
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية  

الناتج المحلي اإلجمالي

ــًة  شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 3.2 % خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2021 مقارن
بالربــع الثانــي مــن عــام 2020. فيمــا بلغــت نســبة النمــو خــالل النصــف األول مــن عــام 2021 مــا نســبته 1.8 % مقارنــة 

بالنصــف األول مــن عــام 2020.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016=100(

2017201820192020النشاط 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

1,530

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

5,226

546

840

2,784

2,539

5,318

2,589

21,805

4,082

210

467

26,564

822

25,742

3,732

29,474

1,415

616

5,289

555

837

2,812

2,620

5,474

2,675

22,293

4,167

216

467

27,144

846

26,298

3,753

30,050

 1,438 

620

 5,147 

 547

806

2,722

2,483 

5,556

2,588

21,907

4,211

211

468

26,796

868

25,929

3,656

29,584

274

157

1,221

134

195

618

591

1,384

635

5,210

999

65

111

6,386

211

6,175

1,000

7,174

284

166

1,268

138

206

642

616

1,423

654

5,396

1,019

66

112

6,593

219

6,374

1,030

7,404

% 3.6

% 5.7

% 3.8

% 3.0

% 5.6

% 3.9

% 4.2

% 2.8

% 3.0

% 3.6

% 2.0

% 1.5

% 0.9

% 3.2

% 3.8

% 3.2

% 3.0

% 3.2

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ب

ج

د

-

=

+

=

20202021
الربع الثانيالربع الثاني
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معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي )%( لألعوام 2017 - النصف األول 2021

معدل البطالة

بلــغ معــدل البطالــة خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2021 مــا نســبته 23.2 %، بانخفــاض مقــداره 1.6 % عــن الربــع الثانــي مــن 
ــة خــالل التســعة  ــع الثالــث مــن عــام 2020. فيمــا بلــغ معــدل البطال نفــس العــام، وبانخفــاض مقــداره 0.7 % عــن الرب

شــهور األولــى مــن عــام 2021 مــا نســبته 24.3 % مقارنــة بمعــدل بطالــة 22.0 % خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 2020.

المؤشر

معدل البطالة

2017

% 18.3

2018

% 18.6

2019

% 19.0

 2020

% 22.7% 23.9% 23.2

الـتـغـــيـر
النسبي

% 0.7 -

2020

2020

2021

20202021

الربع الثالثالربع الثالث

النصف األولالنصف األول

االستثمار األجنبي المباشر في األردن

ســجل االســتثمار المباشــر صافــي تدفــق للداخــل مقــداره 135.3 مليــون دينــار خــالل النصــف األول مــن عــام 2021 مقارنة مع 
302.3 مليــون دينــار خــالل النصــف المقابــل مــن عــام 2020. ليحقــق بذلك انخفاضًا بنســبة 55.2 %.

المؤشر

االستثمار االجنبي المباشر في األردن 
)مليون دينار (

2018

678.0

2019

518.1509.8302.3135.3

الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

% 55. 2 -

202120192017 20202018
النصف األول

1.8
2

2.1

1.55 -

1.9

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة
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حواالت العاملين )بالمليون دينار(

حواالت العاملين
ارتفعت حواالت العاملين بنسبة 0.6 % خالل العشرة شهور األولى من عام 2021، مقارنًة بذات الفترة من عام 2020.

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

20202021

1,981.41,994.2

العشرة أشهر 
األولى

العشرة أشهر 
األولى

% 0.6

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي
ارتفــع الرقــم القياســي العــام لكميــات اإلنتــاج الصناعــي خــالل التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 15.5 % 
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، وقــد جــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 7.8 %، وارتفاع الرقم القياســي لكميات انتاج الصناعات التحويلية بنســبة 16.1 %، والرقم القياســي 

لكميــات انتــاج الكهربــاء بنســبة 1.1 %. 

وارتفــع الرقــم القياســي العــام ألســعار المنتجيــن الصناعييــن بنســبة 10.6 % خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 
مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث نتــج هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 8.5 %، وارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات التحويليــة بنســبة 11.8 %، فيمــا انخفــض الرقــم 

القياســي ألســعار الكهربــاء بنســبة 4.1 %.

الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي )2010=100(

2017201820192020الصناعة
20202021

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات 
اإلنتاج الصناعي

121.1

93.4

129.1

97.2

121.77

86.96

126.28

91.33

128.44

80.91

128.60

86.28

130.11

74.01

128.32

79.5

127.43

72.45

129.85

77.81

137.34

84.14

131.34

89.84

7.8

16.1

1.1

15.5

التسعة 
أشهر األولى

التسعة 
أشهر األولى
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الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين )2010 = 100(

2017201820192020الصناعة
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار المنتجين 
الصناعيين

88.1

110.4

219.4

112.7

101.21

118.90

211.15

121.26

107.10

116.31

208.84

119.84

103.6

106.5

209.9

110.5

102.68

106.67

209.53

110.53

111.36

119.29

200.96

122.22

8.5

11.8

4.1 -

10.6

20202021

التسعة 
أشهر األولى

التسعة 
أشهر األولى

ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلــغ معــدل التضخــم 1.25 % خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2021 مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث 

ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 101.1 ليصــل إلــى 102.36.

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(

201820192020البند
20202021

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

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

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

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

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

 102.75

 101.13

 97.54

 99.62

 101.55

 104.40

 98.62

 100.83

 98.59

 104.40

 104.64

 103.53

 101.10

% 0.41

 102.61

 103.96

 96.26

 101.22

 101.96

 105.52

 102.78

 102.28

 98.82

 104.59

 106.24

 103.78

 102.36

% 1.25

% 0.14 -

% 2.79

% 1.31 -

% 1.60

% 0.41

% 1.07

% 4.22

% 1.44

% 0.23

% 0.18

% 1.53

% 0.24

% 1.25

-

األحد عشر 
شهرًا األولى

األحد عشر 
شهرًا األولى
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أهم مؤشرات سوق العقار )مليون دينار(

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين خالل العشرة شهور األولى من 
عام 2021 )حسب الجنسية(

ثالثاً: حركة تداوالت سوق العقار
ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــالل العشــرة شــهور األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 10.5% مقارنــًة بــذات 
الفتــرة مــن عــام 2019. فــي حيــن انخفضــت إيــرادات دائــرة األراضــي والمســاحة خــالل العشــرة شــهور األولــى مــن عــام 
2021 بنســبة قاربــت الـــ 12 % لتبلــغ 163.34 مليــون دينــار. أمــا بخصــوص عــدد معامــالت البيــع فــي المملكــة فقــد ارتفعــت 
بنســبة 43.8 % خــالل العشــرة شــهور األولــى مــن عــام 2021 لتبلــغ 149.39 الــف معاملــة مقارنــة بـــ 103.87 الــف معاملــة 

بــذات الفتــرة مــن عــام 2019. 

هــذا ومــن الجديــر بالذكــر بأنــه قــد تــّم إجــراء مقارنــات مؤشــرات ســوق العقــار للعشــرة شــهور األولــى مــن عــام 2021 مــع 
نظيرتهــا مــن عــام 2019، وذلــك بســبب آثــار جائحــة كورونــا علــى الــدوام الرســمي فــي عــام 2020 وعــدم اكتمــال أيــام العمــل 

فــي جميــع الشــهور، وبالتالــي عــدم القــدرة علــى المقارنــة لعــدم التكافــؤ.

البند

الجنسية

2019

قيمة األراضي والشقق
)مليون دينار(

النسبة من اإلجمالي

2021
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حجم التداول

إيرادات دائرة األراضي والمساحة

إعفاءات الشقق

مجموع قيمة اإليرادات واعفاءات الشقق

عدد معامالت البيع في المملكة

عدد األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

عراقية

سعودية

سورية

األمريكية

حملة الوثيقة الغزاوية

جنسيات أخرى

المجموع

3,581

185.30

48.65

233.95

103,871

2,497

175.53

86.21

36.29

14.79

9.65

7.30

42.54

196.78

% 43.8

% 18.4

% 7.5

% 4.9

% 3.7

% 21.6

% 100

3,957

163.34

95.20

258.54

149,391

2,429

196.78

% 10.5

% 11.9 -

% 95.7

% 10.5

% 43.8

% 2.7 -

% 12.1

العشرة شهور األولىالعشرة شهور األولى
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أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار(

رابعاً: أداء القطاع الخارجي 
ــًة بــذات الفتــرة مــن عــام  ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 13.6 % خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 مقارن
2020، وذلــك محصلــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة بنســبة 15.8 %، وانخفــاض قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 4.1 %. كمــا 
ارتفعــت كذلــك المســتوردات بنســبة 21.2 %. وفــي ظــل ارتفــاع المســتوردات بوتيــرة أعلــى مــن ارتفــاع الصــادرات الكليــة، 
فقــد ارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 27.8 % خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن 

عــام 2020.

201820192020البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

اجمالي التجارة الخارجية

الميزان التجاري

تغطية الصادرات للمستوردات %

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

3,699.6

454.3

4,153.9

8,985.5

12,685.1

4,831.6-

% 46.2

4,283.4

435.8

4,719.2

10,894.7

15,178.1

6,175.5-

% 43.3

% 15.8

% 4.1-

% 13.6

% 21.2

% 19.7

% 27.8

% 2.9 -

20202021

التسعة 
أشهر األولى

التسعة 
أشهر األولى

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية

وعلــى صعيــد التركيــب الســلعي ألبــرز الســلع المصــدرة خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمة 
الصــادرات الوطنيــة مــن جميــع المــواد وأبرزهــا األســمدة بنســبة 80.1 % والفوســفات الخام بنســبة 43 %. 

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

2017201820192020الصنف
الـتـغيـر النسبي

)%( 

األلبسة وتوابعها

األسمدة

البوتاس الخام

محضرات الصيدلة

الفوسفات الخام

المنتجات الكيماوية

المواد األخرى

مجموع الصادرات الوطنية

1,100.9

259.7

331.0

446.9

282.0

273.3

1,715.2

4,504.2

1,228.6

297.2

384.4

446.6

261.8

283.5

1,870.8

4,674.7

1,384.4

328.2

419.1

435.7

275.8

238.5

2,072.9

4,995.7

1,160.4

509.1

380.3

423.2

243.1

259.4

2,017.2

5,044.4

864.0

280.4

299.1

290.1

172.9

174.3

1,618.8

3,699.6

977.2

504.9

344.7

306.5

247.3

218.9

1,683.9

4,283.4

13.1

80.1

15.2

5.7

43.0

25.6

4.0

% 15.8

20202021

التسعة 
أشهر األولى

التسعة 
أشهر األولى
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201820192020التكتالت 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 الهند

دول االتحاد االوروبي

منها بلجيكا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

مجموع الصادرات الوطنية

2,028.0

503.7

1,287.5

1,228.5

942.0

485.7

142.0

17.5

275.2

1.5

4,674.7

2,074.2

549.0

1,454.0

1,381.9

969.1

496.1

149.1

9.4

349.3

20.5

4,995.7

2,013.7

576.0

1,270.7

1,220.4

1,072.3

613.5

153.6

16.0

534.1

174.0

5,044.4

1,473.2

432.3

968.8

932.0

723.2

362.8

109.0

9.4

425.4

173.9

3,699.6

1,681.0

567.3

1,186.9

1,145.1

887.9

542.1

142.9

29.7

384.7

44.1

4,283.4

14.1

31.2

22.5

22.9

22.8

49.4

31.1

216.0

9.6-

74.6-

% 15.8

التسعة 
أشهر األولى

التسعة 
أشهر األولى

التسعة 
أشهر األولى

التسعة 
أشهر األولى

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة 
الصــادرات الوطنيــة إلــى معظــم التكتــالت االقتصاديــة )باســتثناء باقــي التكتــالت االقتصاديــة( وأبرزهــا إلــى دول االتحــاد 

األوروبــي بنســبة 31.1 %، والــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 22.8 %.

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

2020

2020

2021

2021

الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 15.6 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن 

عــام 2020، لتصــل إلــى 657.1 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 568.2 مليــون دينــار.

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار(

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

البند/الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2018

720.7

2019

737.7

2020

760.4568.2657.1% 15.6

الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيب الســلعي للمســتوردات خالل التســعة شــهور األولى من عام 2021، فقد ارتفعت قيمة المســتوردات 

مــن جميــع المــواد وأبرزهــا الحلــي والمجوهــرات الثمينة بنســبة 532.2 % والعربات والدراجات وأجزائها بنســبة 25.3 %.
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التركيب السلعي للمستوردات الوطنية )مليون دينار(

2018الصنف 201720192020
الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

النفط الخام ومشتقاته

العربات والدراجات وأجزائها

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

الحلي والمجوهرات الثمينة

اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها

الحبوب

المواد األخرى

إجمالي المستوردات

2,870.0

1,148.5

1,087.5

56.4

890.6

582.1

7,235.3

14,420.0

2,387.8

1,472.5

1,431.9

88.1

869.6

546.2

7,369.5

14,553.7

2,308.5

953.1

1,153.5

58.6

938.5

553.1

7,168.9

13,611.0

1,217.6

896.2

901.9

-

719.8

494.1

7,357.5

12,077.8

1,029.7

629.6

580.0

103.3

529.5

390.3

5,723.1

8,985.5

1,198.8

788.7

715.8

653.1

579.5

455.8

6,503.0

10,894.7

16.4

25.3

23.4

532.2

9.4

16.8

13.6

% 21.2

التسعة 
أشهر األولى

التسعة 
أشهر األولى

20202021

التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار(

201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة األمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الصين الشعبية

دول االتحاد االوروبي

منها المانيا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

إجمالي المستوردات

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

124.0

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

88.8

13,610.9

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

106.1

12,077.8

2,150.9

1,157.7

816.7

704.0

3,107.8

1,404.4

1,823.5

363.9

1,086.6

76.2

8,985.5

2,984.2

1,588.4

823.9

723.0

3,793.0

1,576.4

2,097.2

400.9

1,196.4

269.4

10,894.7

38.7

37.2

0.9

2.7

22.0

12.2

15.0

10.2

10.1

253.5

% 21.2

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة 
المســتوردات مــن دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 38.7 % والدول اآلســيوية غير العربية بنســبة 22 %.

التسعة 
أشهر األولى

التسعة 
أشهر األولى

20202021
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% 15.5

% 18.8

% 14.1

% 5.6

% 38.3

% 9.2 -

% 6.8

% 4.0

% 49.2

% 27.8 -

% 21.8 -

خامساً: أداء المالية العامة
ســجلت اإليــرادات المحليــة خــالل الشــهور التســعة األولــى مــن عــام 2021 ما قيمتــه 5553.3 مليون دينار مقابــل 4673 مليون 
دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، أي بارتفــاع بلــغ 880.3 مليــون دينــار. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع فــي اإليــرادات المحليــة 

نتيجــة ارتفــاع اإليــرادات الضريبيــة بحوالــي 531.3 مليــون دينــار، وارتفــاع اإليــرادات غيــر الضريبيــة بحوالــي 349 مليــون دينــار.

ــل 6629.6  ــار مقاب ــون دين ــي 7082.9 ملي ــى عــام 2021، فقــد بلغــت حوال أمــا النفقــات العامــة خــالل الشــهور التســعة األول
مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، مســجلة بذلــك ارتفاعــًا مقــداره 453.3 مليــون دينــار أو ما نســبته 6.8 %. وقد 
جــاء هــذا االرتفــاع فــي النفقــات العامــة نتيجــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقــدار 247.8 مليــون دينــار أو مــا نســبته 4 %، وارتفــاع 

النفقــات الرأســمالية بحوالــي 205.5 مليــون دينــار أو مــا نســبته 49.2 %. 

وبهــذا فقــد بلــغ عجــز الموازنــة العامــة بعــد المنــح حوالــي 958.9 مليــون دينــار خــالل الشــهور التســعة األولــى مــن عــام 2021، 
مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 1328 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020. فــي حيــن بلــغ العجز قبل المنــح الخارجية 
حوالــي 1529.6 مليــون دينــار خــالل الشــهور التســعة األولــى مــن عــام 2021 مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 1956.6 مليــون دينــار 

خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020.

البند

% من الناتج المحلي اإلجمالي

20192020 2021
)موازنة(

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

7,754.3

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 -

7,028.9

6,238.0

4,958.6

7.3

1,272.1

790.8

9,211.3

8,388.5

822.8

2,182.4 -

2,973.3 -

% 22.7

% 20.1

% 29.7

% 7.0 -

% 9.6 -

7,874.8

7,298.0

5,390.0

8.0

1,900.0

576.8

9,845.1

8,730.4

1,114.7

1,970.3 -

2,547.1 -

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

% 6.2 -

% 8.0 -

5,301.7

4,673.0

3,757.4

5.4

910.2

628.6

6,629.6

6,211.8

417.9

1,328.0 -

1,956.6 -

% 23.1

% 20.4

% 28.9

% 5.8 -

% 8.5 -

أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار(

الـتـغـــيـر النسبي

*)%( 

% 3.0

% 3.3

% 1.3

% 1.7

% 2.0

6,124.0

5,553.3

4,288.7

5.7

1,258.9

570.7

7,082.9

6,459.5

623.4

958.9 -

1,529.6 -

% 26.1

% 23.7

% 30.2

% 4.1 -

% 6.5 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2020

20202021

التسعة 
أشهر األولى

التسعة 
أشهر األولى
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سادساً: المديونية العامة 
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 4.2 % فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، ليصــل إلــى 410 . 34 
مليــار دينــار أو مــا نســبته 108 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر أيلــول مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 33.032 
مليــار دينــار أو مــا نســبته 106.5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020، شــاماًل مديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة 

وســلطة الميــاه التــي تبلــغ حوالــي 7.9 مليــار دينــار.

حيــث ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة بنســبة 3.7 % ليصــل إلــى 19.633 مليــار دينــار حتــى نهايــة 
شــهر أيلــول مــن عــام 2021 )61.6 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر أيلــول مــن عــام 2021(، مقارنــًة مــع 
18.933 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 )61 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020(. كمــا ارتفــع رصيــد الديــن العــام 
الخارجــي بنســبة 4.8 % ليصــل إلــى حوالــي 14.776 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2021 )46.4 % مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر أيلــول مــن عــام 2021( مقارنــة مــع 14.098 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 )45.4 % مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020).

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

أيلول

إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية 

% من الناتج المحلي االجمالي 

رصيد الدين العام الخارجي 

% من الناتج المحلي االجمالي  

إجمالي الدين العام

% من الناتج المحلي االجمالي 

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

18,933.7

% 61.0

14,098.3

% 45.4

33,032

% 106.5

19,633.1

% 61.6

14,776.8

% 46.4

34,409.9

% 108.0

% 3.7

% 0.6

% 4.8

% 1.0

% 4.2

% 1.5

تطور إجمالي الدين العام )مليار دينار( لألعوام 2018 - أيلول 2021

المصدر: وزارة المالية

20212019 20202018
أيلول

34.41

30.08
33.03

28.31
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2018201920202021البند )مليون دينار(
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تشرين األول

عرض النقد )ع 1)

عرض النقد )ع 2)

النقد المصدر

9,676.3

33,359.3

4,802.4

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

12,974.7

38,747.2

6,856.8

% 6.8

% 4.7

% 5.5

سابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية
ارتفــع عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2021 بنســبة 6.8 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة 

عــام 2020، كمــا ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 4.7 %، والنقــد المصــدر بنســبة 5.5 %. 

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 17.003 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 15.919 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2020، محققــًة بذلــك ارتفاعــًا بنســبة 

6.8 % عــن مســتواها فــي نهايــة عــام 2020.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2018

13,392.2

2019

14,329.3

2020

15,919.717,003.6% 6.8

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 2021
تشرين الثاني

المؤشرات والمصرفية
ــًة مــع  ــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2021 مقارن ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 4.9 % فــي نهاي
نهايــة عــام 2020 لتصــل إلــى 59.827 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 57.049 مليــار دينــار فــي نهايــة العــام 2020. وقــد جــاء هــذا 
االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع الموجــودات المحليــة بنســبة 5.6 % لتصــل إلــى 53.627 مليــار دينــار، وانخفــاض الموجــودات 

ــار.  ــار دين األجنبيــة بنســبة 1.3 % لتصــل إلــى 6.2 ملي

إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تشرين األول

الموجودات االجنبية

الموجودات المحلية

إجمالي الموجودات

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات 

5,551.9

45,365.9

50,917.8

7,865.8

5,582.3

48,059.7

53,642.0

8,152.6

6,283.2

50,766.0

57,049.2

8,772.3

6,200.2

53,627.2

59,827.4

9,025.1

% 1.3 -

% 5.6

% 4.9

% 2.9
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المصدر: البنك المركزي األردني

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار(

202120192017 202020182016
تشرين األول

59.83

53.64
49.1

57.05

50.92
48.38

أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 4.7 % فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2021 لتصــل إلــى 
29.979 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 28.634 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2020. وقــد شــكلت القــروض والســلف حوالــي 62.8 % 
مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك اإلســالمية 26.4 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة 

فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2021.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تشرين األول

اجمالي التسهيالت االئتمانية

جاري مدين 

قروض وسلف 

كمبياالت واسناد مخصومة 

ذمم بنوك إسالمية

بطاقات االئتمان

26,111.8

% 11.8

% 65.0

% 0.9

% 21.7

% 0.6

27,082.2

% 10.9

% 64.8

% 0.7

% 23.0

% 0.6

28,634.6

 

% 9.5

% 64.5

% 0.8

% 24.6

% 0.6

29,979.4

 

% 9.4

% 62.8

% 0.7

% 26.4

% 0.7

% 4.7

 

% 0.1 -

% 1.7 -

% 0.1 -

% 1.8

% 0.1

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %

المصدر: البنك المركزي األردني

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

202120192017 202020182016
تشرين األول

29.98

27.08
24.73

28.63

26.11
22.9
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وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2021 بنســبة 5.1 % لتصــل إلــى 
38.675 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 54.1 % مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب 
والتــي شــكلت مــا نســبته 29 % 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 تشــرين األول مــن عــام 2021 لتشــكل مــا نســبته 77.6 %، فيمــا بلغــت نســبة الودائــع بالعمــالت األجنبيــة 22.4 %.

الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تشرين األول

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

38,675.1

% 29.0

% 16.9

% 54.1

% 77.6

30,006.4

% 22.4

8,668.7

% 5.1

% 0.4

-

% 0.4 -

% 0.9

% 6.3

% 0.9 -

% 1.3

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %

المصدر: البنك المركزي األردني

تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة )مليار دينار(

202120192017 202020182016
تشرين األول

38.68

35.31
33.19

36.79

33.84
32.9
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مؤشرات المتانة المالية
أظهــرت البيانــات المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة فــي األردن انخفــاض نســبة الديــون غيــر 
العاملــة إلــى إجمالــي الديــون إلــى 5.3 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع نســبة 5.5 % فــي نهايــة عــام 
2020. كمــا ارتفعــت نســبة تغطيــة الديــون غيــر العاملــة إلــى 75.2 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 
71.5 % فــي نهايــة عــام 2020. أمــا الجــزء غيــر المغطــى مــن الديــون غيــر العاملــة فقــد شــكل مــا نســبته 5.7 % مــن حقــوق 
المســاهمين لــدى البنــوك بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــة مــع 6.4 % فــي نهايــة عــام 2020. وبلغــت نســبة 
كفايــة رأس المــال 18.3 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، وهــي ذات النســبة المتحققــة فــي نهاية عــام 2020، وهذه 
النســبة أعلــى بكثيــر مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي ومــن قبــل لجنــة بــازل. وبلغــت نســبة 
الســيولة القانونيــة لــدى البنــوك المرخصــة 136.2 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 136.5 % فــي نهايــة 
عــام 2020، والتــي تعتبــر أعلــى مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن البنــك المركــزي األردنــي والبالغــة )100 %(. وقــد حققــت 
البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائــد علــى الموجــودات بلــغ 1.2 % بنهايــة النصــف األول مــن عام 2021، مقارنــة مع 0.6 % في 
نهايــة عــام 2020. كمــا بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق المســاهمين فــي البنــوك العاملــة فــي األردن %9.5 بنهايــة النصف 

األول مــن عــام 2021 مقارنــة مــع 5.1 % فــي نهايــة عــام 2020.

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة )2016 - 2020(

النصف األول 2017201820192020المؤشر )%(
2021

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

% 4.2

% 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

% 5.5

% 71.5

% 6.4

% 18.3

% 136.5

% 5.1

% 0.60

% 5.3

% 75.2

% 5.7

% 18.3

% 136.2

% 9.5

% 1.2

% 0.2 -

% 3.7

% 0.7 -

-

% 0.3 -

% 4.4

% 0.6
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هيكل أسعار الفائدة
اســتقرت أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة فــي نهايــة شــهر تشــرين األول 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، 

حيــث بلــغ ســعر الفائــدة الرئيســي للبنــك المركــزي األردنــي 2.50 % وســعر إعــادة الخصــم 3.50 %.

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر 

)%( 

تشرين األول

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني

سعـر اعادة الخصم

سعر فائدة اتفاقيات اعادة  الشراء

سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة

4.75

75 .5

5.50

4.00

4.00

5.00

4.75

3.25

2.50

3.50

3.25

2.00

2.50

3.50

3.25

2.00

-

-

-

-

أسعار الفائدة  لدى البنك المركزي %

أمــا فيمــا يتعلــق بالوسط المرجح ألســعار الفائدة على الودائع لــدى البنــوك، فقــد شــهدت أســعار الفائــدة علــى الودائــع 
تحــت الطلــب انخفاضــًا لتبلــغ 0.25 % فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2021، فيمــا بلغــت أســعار الفائــدة علــى 

حســابات التوفيــر 0.33 %، وســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 3.44 %.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%(

الـتـغـــيـر %2018201920202021
تشرين األول

تحت الطلب

توفير

ألجل

0.30

0.71

4.73

0.44

0.66

4.84

0.27

0.34

3.65

0.25

0.33

3.44

0.02 -

0.01 -

0.21 -

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

وبالنســبة للوسط المرجح ألسعار الفوائد على التســهيالت االئتمانيــة، فقــد انخفــض ســعر الفائــدة علــى الجــاري مديــن 
ليبلــغ 6.82 % فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2021، كمــا انخفــض ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف ليصــل 

إلــى 6.99 %، فيمــا بلــغ ســعر فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــالء 8.35 % فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2021.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

الـتـغـــيـر %2018201920202021
تشرين األول

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

6.82

6.99

8.00

8.35

0.48 -

0.18 -

0.51 -

0.02

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

* تمثل الحد األدنى لسعر فائدة اإلقراض ألفضل العمالء لالئتمان الممنوح من قبل البنوك المرخصة
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أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
انخفــض الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر تشــرين الثانــي 2021 بنســبة 2.85% 
ليصــل إلــى 3718.09 نقطــة. هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق لتســعة بنــوك انخفاضــًا تــراوح مــا بيــن 2.3 % إلــى 6.5 % فيمــا 
شــهدت أســعار اإلغــالق لخمســة بنــوك ارتفاعــًا تــراوح مــا بيــن 0.5 % إلــى 7.1 %. فــي حيــن اســتقر ســعر اإلغــالق لبنــكًا 

واحــدًا دون أي تغيــر.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر تشــرين الثانــي حوالــي 7.13 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد 
عقــود بلــغ 6815 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 17.92 مليــون دينــار وذلك خالل شــهر 

تشــرين الثاني 2021.

الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

البنك األهلي

بنك المال

بنك األردن

البنك اإلسالمي األردني

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

EXFB

BOJX

JOIB

CABK

UBSI

JOKB

AJIB

JCBK

ABCO

SIBK

INVB

SGBJ

4.69

3.80

0.91

1.79

2.02

3.35

1.34

1.71

1.30

1.26

0.78

0.85

1.85

1.48

1.50

4.93

3.92

0.94

1.89

2.07

3.44

1.38

1.70

1.39

1.26

0.77

0.87

1.84

1.46

1.40

0.24 -

0.12 -

0.03 -

0.10 -

0.05 -

0.09 -

0.04 -

0.01

0.09 -

0.00

0.01

0.02 -

0.01

0.02

0.10

4.95

3.96

0.95

1.89

2.07

3.52

1.38

1.74

1.38

1.29

0.79

0.89

1.88

1.50

1.50

4.76

3.85

0.91

1.82

2.04

3.46

1.35

1.71

1.34

1.25

0.78

0.87

1.84

1.47

1.41

7,014,165

118,506

630,519

2,444,193

675,348

4,408,650

846,789

238,246

296,870

962,099

12,242

74,190

135,939

61,583

3,380

4.59

3.77

0.89

1.74

2.00

3.31

1.33

1.69

1.30

1.25

0.77

0.85

1.80

1.42

1.40

21

17

21

21

20

21

21

21

21

18

9

21

18

12

2

1,472,544

30,798

696,406

1,344,476

330,968

1,275,563

629,212

139,736

221,568

769,344

15,718

85,547

73,843

41,932

2,400

2,258

121

514

889

296

1,461

395

169

332

60

31

132

99

52

6

6,815 7,130,055 17,922,719

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر تشرين الثاني 2021 

)من 1 تشرين الثاني إلى 30 تشرين الثاني 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 تشرين الثاني = 3718.09 / التغير عن الشهر السابق = - 2.85 %

* المصدر: بورصة عمان.
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دراسات



الكشــف عن
التزييــف
والتزويــر

محمد فراج
مشرف رئيسي / كابيتال بنك

مقدمة
فــي بيــان لناطــق باســم )ان ســي أي اس( أن هــذه المجموعــة قــررت عــدم االعتمــاد علــى االجهــزة 
الجديــدة للكشــف عــن األوراق المزيفــة بــل انهــا قــررت االعتمــاد علــى تدريــب العامليــن لديهــا 
للكشــف عــن االوراق المزيفــة يدويــًا، وأوعــز الســبب الــى أن االوراق النقديــة المزيفــة مــن الممكــن 

ان ال تكتشــفها األجهــزة القديمــة منهــا والجديــدة بــل علــى االيــدي المدربــة علــى اكتشــافها.

وذكــر الناطــق باســم )مــارك انــد سبنســر( ان المصــرف المركــزي األوروبــي سيرســل معلومــات 
يمكــن مــن خالهــا معرفــة األوراق النقديــة المزيفــة وســيكون لدينــا متســع مــن الوقــت لتدريــب 
العامليــن المختصيــن فــي المصــارف االوروبيــة علــى كشــف األوراق النقديــة المزيفــة يدويــًا ودون 

الرجــوع الــى األجهــزة كونهــا ال تفــي بالغــرض المطلــوب.

وقال وليام ميسون: أحد المسؤولين في جمعية المصارف البريطانية ان الخطر الرئيسي في القطاع 
المصرفي هو العملة المزيفة، وان أحد أسباب الخطر نقص خبرة موظفي المصارف باكتشاف 
األوراق المزيفة هو مصدر القلق الرئيسي، ورأي ان قسم الصرافة في المصارف ومكاتب الصرافة 

في العالم قد تشكل اماكن جيدة للكشف عن األوراق المزيفة بأيدي مدربة ان حسن تدريبهم.
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فــي هــذا المقــال حــول الكشــف عــن التزييــف والتزويــر، 
يلقــي الخبيــر محمــد الفــراج الضــوء علــى أربعــة مواضيــع 

رئيســية هــي:

1( الفرق بين التزييف والتزوير

2( العوامل التي تساعد على اكتشاف تزييف العمات

3( طرق تزييف العملة

4( كيفية الكشف عن العملة الورقية المزيفة

1( الفرق بين التزييف والتزوير

أ. التزييف:
يختلــط علــى العامــة مدلــول مصطلــح التزييــف، ومدلــول 
مصطلــح التزويــر، ومدلــول مصطلــح التقليــد, ممــا يترتب 
وبدراســة  بدقــة،  التزييــف  تحديــد ماهيــة  عليــه ضــرورة 
القوانيــن المختلفــة يتضــح ان مصطلــح التزييــف خاصــة 

بوحــدات النقــد الورقيــة والمعدنيــة ويشــتمل علــى:

1. انشــاء عملــة ورقيــة او معدنيــة غيــر صحيحــة نظامــًا, 
تحريفهــا  تــم  ثــم  باألصــل,  نظاميــة  موجــودة  كانــت 
والتالعــب فــي قيمتهــا بعــد ذلــك، دون ســند نظامــي.

2. انشــاء عملــة ورقيــة او معدنيــة دون ســند نظامــي فــي 
االســاس ولــم يكــن لهــا وجــود نظامــي ســابق. 

وال ينظــر الــى الوســيلة المتبعــة فــي التزييــف حيــث ان 
األمــر ســيان ســواء اســتخدم فيهــا الوســائل التقليديــة 
والحديثــة،  المتطــورة  التقنيــة  الوســائل  او  والقديمــة، 

ومهمــا كان مســتوى التطــور التقنــي المتبــع.

ب. التزوير:
أمــا بخصــوص )التزويــر( فأنــه يختلــف عــن التزييــف فهــو 
بالمصــارف  الخاصــة  واألوراق  بالمســتندات  يختــص 
والشــركات وتزويــر الشــيكات واألختــام العائــدة للدوائــر 
العامــة المتعلقــة بالدولــة فــي الداخــل والخــارج، وكذلــك 
الطوابــع البريديــة والماليــة وااليصــاالت الخاصة بالخزينة 

وســندات الصــرف والتواقيــع والبصمــة.

وال يجــوز القــوال لغويــًا زور النقــد بــل زّيــف النقــد، ويعتقــد 
ان اســتخدام مصطلــح التزويــر واف فــي نصــه وال حاجــة 
لربطــه بالنقــود، والقــول بمصطلــح تزييــف النقــود، حيــث 

ان التزييــف ال ينصــب علــى غيــر النقــود.

2( العوامل التي تساعد على اكتشاف 
تزييف العمات:

تزييــف  كشــف  علــى  تســاعد  التــي  العوامــل  أهــم  مــن 
العمــالت هــو معرفــة الشــروط التــي يجــب توفرهــا فــي 

وهــي: الصحيحــة  الورقيــة  العملــة 

1. نــوع الــورق: ان يكــون جيــد الصنــع ويمتــاز بميــزات المرونــة 
والقــوة وتحمــل الثنــي والشــد وبملمــس خاص تحســه اليد 

وتســتطيع ان تفــرق بينهــا وبيــن األوراق االخــرى.

2. الزخرفــة والنقــوش: يجــب ان يالحــظ الموظــف المصرفــي 
دقــة الزخرفــة والنقــوش الموجــودة علــى ســطح الورقــة من 
عدمــه حيــث يجــب ان تجمــع بيــن الدقــة والوضــوح والتحديــد.

3. األلــوان المســتعملة: يجــب ان تمتــاز بثباتهــا وعــدم تأثرهــا 
بالضــوء والعــرق وكثــرة االســتعمال وكذلــك تجــد األلــوان 
بتداخلهــا مــع بعضهــا بالعمــالت الصحيحــة وهــذا مــا ال 

نجــده بالعمــالت المزيفــة.

4. الشــعيرات الحراريــة: وهــي عــادة مــا تكــون من الشــعيرات 
الحريريــة ذات األلــوان المختلفــة )حمــراء وخضــراء وزرقــاء ( 
وهــي اصــاًل مضافــة الــى عجينــة الــورق المصنــوع منــه النقــد 
الورقــي وهــي مبعثــرة بطريقــة عشــوائية علــى ســطحي 

الورقــة للضــوء النافــذ.

الفضــة  او  البولســتر  مــن  خيــط  وهــو  الضمــان:  ســلك   .5
وغيرهــا مــن اللدائــن مدمــوج فــي عجينــة الــورق ويــرى جيــدًا 

عنــد تعــرض الورقــة للضــوء النافــذ. 

العوامل التي تساعد على اكتشاف
تزييف العمالت

نــــــوع الــــورق

الزخرفة والنقوش

األلوان المستعملة

الشعيرات الحرارية

سلك الضمان

1

2

3

4

5
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يجــب ماحظــة العامــات المائيــة والبحــث 
عنهــا فــي الجــزء الــذي يحتــوي علــى رســوم 
او نقــوش او زغرفــة فــي الغالــب يكــون ذو 
ألــوان خفيــة ال تعــوق رؤيــة العامة المائية 
المائيــة  العامــة  بــأن  معلومــًا  وليكــن 
النافــذ  بالضــوء  وتــرى  بالتــداول  تتأثــر  ال 

وتختفــي بالضــوء المباشــر. 

3(طرق تزييف العملة:

فــي  وجــود عملتــان متشــابهتان  الجزئــي:  التزييــف   .1
المظهــر الخارجــي يعمــد المزيــف الــى احــداث بعــض 
التغييــرات فــي إحــدى األوراق لتصبــح ذات قيمــة أعلــى. 

مثــال: وجــود قطعتيــن مــن عملة ورقيــة مختلفتين بالفئة 
وإلصاقهــا مــع بعضهمــا لتشــكل ورقة نقديــة أكبر. 

 قطعة الوسط من فئة الواحد دوالر.

 القطعة الملصقة من فئة العشرين دوالر.

2. التزييــف الكلــي: تعديــل ورقــة مــن فئــة 1 أو 2 أو 5 
أو 10 دوالر وتمســح علــى الوجهيــن ويطبــع بــدل منهــا 
قطــع ذات فئــة نقديــة عاليــة مثــل 100 او 50 دوالر. 
ــم حيــث يقــوم  ــر شــيوعًا فــي العال وهــي الطريقــة األكث

بصياغــة ورقــة نقديــة تضاهــي الورقــة الصحيحــة.

تتــم  وهــي  الملــون:  بالتصويــر  العملــة  تزييــف   .3
ــة  ــى آل ــر عل ــة بالتصوي ــق نســخ الورقــة األصلي عــن طري
التصويــر متقدمــة جــدًا تعطــي نفــس الشــكل ولكــن 

تكــون مــن حيــث الملمــس ســيئة.

4( كيفية الكشــف عن العملة الورقية 
المزيفة:

1. الفحــص الطبيعــي: عــن طريــق فحــص الملمــس 
الفــوق  األشــعة  تحــت  وتأثيرهــا  واأللــوان  والســمك 
بنفســجية لمــا لــكل عملــة خاصيــة تحــت هــذه األشــعة 
الشــعيرات  أو  المائيــة  الصــورة  يعكــس  مــا  منهــا 
الحريريــة وبعضهــا ال يوجــد لــه انعــكاس تحــت األشــعة 

مثــل الــدوالر األمريكــي والدينــار األردنــي.

أجهــزة  طريــق  عــن  وذلــك  الكيميائــي:  الفحــص   .2
كيميائيــة خاصــة بالدوائر الحكومية المختصة ومكافحة 

التزييــف والتزويــر. 

طرق تزييف 
العملة

التزييف 
الجزئي

التزييف
الكلي
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القانــون   :" إن  العســعس،  محمــد  الماليــة  وزيــر  قــال 
ل لقانــون منطقــة العقبــة االقتصادّيــة الخاّصــة ال  المعــدِّ
يتضمــن أي تعديــل علــى التعرفــة الجمركيــة والمعــدالت 
أي  والمســتثمرين  المواطنيــن  تحميــل  وال  الضريبيــة، 

أعبــاء أو ضرائــب أو رســوم جديــدة".

وأضــاف، خــالل إلقائــه خطــاب الموازنــة العامــة للســنة 
الماليــة 2022 أمــام مجلــس النــواب، أن الحكومــة عدلــت 
أســس التســويات الضريبيــة لتحفيز القطاعــات المتأثرة 
الكورونــا  جائحــة  تداعيــات  وتجــاوز  الســريع  للتعافــي 
والمحافظــة علــى البيئــة االســتثمارية مــع إعفائهــا مــن 

الغرامــات".

وتابــع أن "الحكومــة أعــدت مشــروع نظــام خــاص فــي 
ســد  بهــدف  الضريبيــة  للغايــات  التحويليــة  األســعار 
الثغــرات فــي إجــراءات النظــام الضريبــي فــي األردن، والتي 
يســتخدمها البعــض فــي التهــرب أو التجنــب الضريبــي 
وتحويــل األربــاح، وأقــرت مشــروع قانــون معــدل لقانــون 
الضريبــة العامــة علــى المبيعــات لســنة 2021، بهــدف 
االنســجام مــع الممارســات الدوليــة فــي مفهــوم خضــوع 
ضريبــة المبيعــات للســلع والخدمــات مــن خــالل إقــرار 
مبــدأ التوريــد، إضافــة إلــى إجــراء تعديــل يكفــل تســريع 
يوفــر  الــذي  األمــر  المبيعــات  ضريبــة  رديــات  ســداد 

الســيولة للقطــاع الخــاص دون تأخيــر".

وأشــار إلــى أن "الحكومــة أعــدت أيضــا مشــروع قانــون 
الخاّصــة  االقتصادّيــة  العقبــة  لقانــون منطقــة  ل  معــدِّ
واإلدارة  الضريبيــة  اإلدارة  توحيــد  بهــدف   2021 لســنة 

الجمركيــة لتعزيــز الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة التهــرب 
علــى  تعديــل  أي  إحــداث  دون  والضريبــي  الجمركــي 
التعرفــة الجمركيــة والمعــدالت الضريبيــة وعــدم تحميــل 
المواطنين والمســتثمرين أي أعباء أو ضرائب أو رســوم 
جديــدة وتســاهم فــي رفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة 

إنجازهــا". للمســتثمرين وســرعة 

وقــال إن النمــو الــذي حققه االقتصــاد األردني في النصف 
التطــورات  علــى  مؤشــرًا  يعتبــر  العــام  هــذا  مــن  األول 
اإليجابيــة المرتبطــة باالنحســار التدريجــي للفيروس وبدء 
دوران عجلــة االقتصــاد الوطنــي، وعلــى حيويــة االقتصــاد 
وقدرتــه علــى تخطــي تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا 
بوتيــرة أســرع ممــا كانــت تشــير إليــه التوقعــات"، موضحــا 
أن "األردن فــي الطريــق الصحيــح نحــو الخــروج مــن ضيــق 

االنكمــاش إلــى أفــق النمــو واالنتعــاش".

وتابــع "نمــا االقتصــاد باألســعار الثابتــة فــي النصــف األول 
ــه الوصــول إلــى %2.0 فــي  لعــام 2021 بنحــو 1.8 % ومتوقعــًا ل
نهايــة هــذا العــام، ليعــود إلــى المســتوى الــذي كان عليــه فــي 
عــام 2019 قبــل الجائحــة"، بحســب العســعس، موضحــا أن 
"بيانــات التجــارة الخارجيــة تشــير إلى ارتفاع الصــادرات الوطنية 

ــى لعــام 2021". بنحــو 16 % خــالل الشــهور التســعة األول

األجنبيــة  العمــالت  مــن  "االحتياطيــات  أن  وأوضــح 
ارتفعــت حتــى نهايــة تشــرين أول/أكتوبــر مــن هــذا العــام 
لتبلــغ نحــو 17 مليــار دوالر لتغطــي احتياجــات المملكــة 
ــر مــن 9 شــهور، وارتفعــت أيضــا  مــن المســتوردات ألكث
حــواالت األردنييــن العامليــن فــي الخــارج خــالل الشــهور 

وزير المالية:
موازنة 2022 ثالث موازنة على التوالي 
تقدمهــا الحكومــة دون رفع الضرائب
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العشــرة األولــى مــن العــام الحالــي لتصــل إلــى نحــو 2 
مليــار دينــار".

وبيــن أن "معــدل البطالــة فــي الربــع الثالــث مــن العــام 
الحالــي تراجــع إلــى نحــو 23.2 %، مقابــل 24.8 % فــي الربــع 
الثانــي لهــذا العــام بعــد اســتقراره عنــد أعلــى مســتوى 
لــه"، مشــيرا إلــى أن "االقتصــاد األردنــي يشــهد تعافيــا 
علــى شــكل حــرف V، إال أن اســتمرار معــدل البطالــة عنــد 
مســتوى مرتفــع ولمــدة زمنيــة أطــول يجعــل االقتصــاد 
خســائر  مــن  للتعافــي  الوقــت  مــن  المزيــد  إلــى  بحاجــة 
عــن  الناجمــة  البطالــة  تحــول  دون  والحيلولــة  الجائحــة 

الجائحــة إلــى بطالــة هيكليــة مزمنــة".

ــم  "االســتجابة الدوليــة الحتياجــات الالجئيــن الســوريين ل
تكــن لتشــكل ســوى جــزء بســيط جــدا ممــا تنفقــه دول 
العالــم علــى حمايــة أمنهــا وحدودهــا"، وفــق العســعس، 
موضحــا أن "هــذه النفقــات كفيلــة بتحويــل الجانــب األكبــر 
مــن هــؤالء الالجئيــن إلــى محــرك إيجابــي للنمــو ورافــد 
للتنميــة واالزدهــار فــي حــال اســتثمارها إلــى جانــب التنمية 

الشــاملة فــي األردن".

وأضــاف " رغــم صعوبــة األوضــاع الناجمــة عــن الجائحــة، 
لــم  إيجابيــة  نتائــج  تحقيــق  مــن  األردن  اقتصــاد  تمكــن 
اقتصاديــة وماليــة  إمكانيــات  أخــرى ذات  تحققهــا دول 
األردن  أن  إلــى  أشــارت  دوليــة  تقاريــر  بشــهادة  كبيــرة، 
يعتبــر مــن أفضــل الــدول التــي تمكنــت مــن الســير بخطــى 
ثابتــة فــي تنفيــذ اإلصالحــات وإزالــة التشــوهات، إضافــة 

إلــى المحافظــة علــى االســتقرار المالــي والنقــدي".

على الطريق الصحيح لإلصاح
وتابــع "متفائلــون بقدرتنــا علــى توفيــر بيئــة اســتثمارية 
تمكينيــة تســمح لمؤسســات وشــركات القطــاع الخاص 
اقتصادنــا  أداء  لتطويــر  وفاعليــة  بكفــاءة  العمــل  مــن 
كفاءتــه  لرفــع  حكوميــة  جهــودا  يشــهد  الــذي  الوطنــي 

تنافســيته". وتحســين مســتوى  وفاعليتــه 

وأشــار إلــى أن "تقاريــر مؤسســات التصنيــف االئتمانــي 
الدوليــة ســتاندرد آنــد بــورز وموديــز خلصــت علــى تثبيــت 
تصنيــف األردن االئتمانــي عنــد مســتوى مســتقر، كمــا 
رفعــت مؤسســة فيتــش فــي تقريرهــا الــذي صــدر قبــل 
أيــام قليلــة توقعاتهــا للتصنيــف االئتمانــي لــألردن مــن 
ســلبي إلــى مســتقر عاكســًة بذلــك الثقــة بقــدرة االقتصاد 
علــى التعافــي مــن تبعــات الجائحة، رغــم التخفيضات على 
تصنيــف العديــد مــن دول اإلقليــم والعالــم واســتمرار 
حالــة عــدم اليقيــن، وليقــدم داللــة صريحــة علــى صالبــة 
االقتصــاد األردنــي، وتعزيــز الثقــة باإلجــراءات الحكوميــة 
المتعلقــة بتنفيــذ اإلصالحــات الهيكليــة، ووفــاء الحكومــة 
وفعاليــة  واالقتصــادي،  المالــي  اإلصــالح  بمتطلبــات 
االقتصــاد  جنبــت  التــي  الحكوميــة  والقــرارات  التدابيــر 

ســيناريوهات أكثــر ســلبية جــراء الجائحــة".

تراجــع العجــز األولي في عام 
2022 إلــى 3.1 % مــن الناتــج 
مقارنة بنـحو 3.5 % عام 2021
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بتنفيــذ  ستســتمر  "الحكومــة  إن  قــال  العســعس، 
مــن  أســس  علــى  واالقتصــادي  المالــي  اإلصــالح 
الشــفافية والنزاهــة وتحقيــق المصلحــة العليــا للوطــن 
ــى  ــي عل ــي بمــا ينعكــس بشــكل إيجاب ولالقتصــاد الوطن
مســتقبل أبنائــه، دون إغفــال أن األلــم الــذي أصابنــا وال 
زلنــا نعانــي منــه لــن ينجلــي دون جراحــة اقتصاديــة ماليــة 
أمــًل مشــرقا". غــدا  ثمارهــا  هيكليــة عميقــة، ســنجني 

وأشــار إلــى أن "الحكومــة لــن تقــوم هــذه الحكومــة بتجذيــر 
أي اختــالالت هيكليــة عبــر أوهــام وأمنيــات، ولــن تتوانــى 
لعــالج  عميقــة  هيكليــة  إصالحــات  تجذيــر  فــي  للحظــة 
حقيقــي لألمــراض المزمنــة التــي أوصلتنــا إلــى مــا نحــن 

ــوم". ــه الي علي

وبيــن أن "المراجعــة الثالثــة لإلصــالح المالي واالقتصادي 
األردنــي الــذي يعتبــر مــن أضخــم برامــج اإلصــالح الهيكلــي 
مــن بيــن برامــج صنــدوق النقــد الدولــي، انتهــت بنجــاح 
للجائحــة"،  الهائلــة  التحديــات  رغــم  تأخيــر  أي  وبــدون 
موضحــا أن "الصنــدوق أشــاد بنجــاح السياســة الماليــة 
فــي الحفــاظ علــى االســتقرار المالــي، وتحقيــق التــوازن 

بيــن االســتجابة الصحيــة والماليــة لجائحــة كورونــا".

وأضــاف "تعتبــر نتائــج هــذه المراجعــة بمثابــة شــهادة 
الصحيــح  الطريــق  علــى  يســير  األردن  أن  علــى  وتأكيــد 
لإلصالح المالي واالقتصادي، وســيكون لها انعكاســات 
إيجابيــة علــى جــذب االســتثمار وتعزيــز مركــز األردن فــي 
األســواق الدوليــة، وهــي بمثابــة قــوة داعمــة لالقتصــاد 
الوطنــي أمــام الــدول والمؤسســات المانحــة والمقرضــة 
فــي  األردن  فــي  االســتثمار  تعتــزم  التــي  والشــركات 
الحصــول علــى التمويــل وبكلــف أقــل مقارنــة بــدول أخــرى 
فــي المنطقــة، ممــا يســاهم فــي خفــض كلفــة الديــن 
العــام، عبــر تمكيــن الحكومــة مــن اســتبدال القــروض 
التجاريــة بقــروض ميســرة ذات كلــف تمويــل منخفضــة".

وتعديــل  مراجعــة  علــى  ســتعمل  "الحكومــة  أن  وبيــن 
التشــريعات واإلجــراءات المتعلقــة بتطبيــق المنافســة 
أهــم  مــن  باعتبارهــا  االحتــكار  ومحاربــة  العادلــة 
التشــريعات الناظمــة لألنشــطة االقتصاديــة وحمايــة 
الممارســات  مــن  األعمــال  وأصحــاب  المســتثمرين 
المخلــة بالمنافســة، بعيــدًا عــن السياســات الحمائيــة 
تنافســية  تعزيــز  فــي  أثبتــت محدوديــة فعاليتهــا  التــي 

الصناعــات".

الوزيــر، أوضــح أن "التشــغيل أحــد األولويــات الرئيســية 
يتضمــن  لــذي   ،2022 لعــام  العامــة  الموازنــة  لقانــون 
مجموعــة مــن اإلجــراءات الهامــة لدعــم التشــغيل، ُرصــد 

مبلــغ 80 مليــون دينــار لبرنامــج التشــغيل الوطنــي".

رصـــــد 71 ملـيـــــون ديـنــــــار لـتـحـفـيــــــــز 
وتنشــيط الســياحة فــي عــام 2022

قصــارى  ســتبذل  "الحكومــة  إن  العســعس،  وقــال 
جهدهــا لتعزيــز التعافــي فــي قطاعــات ذات أولويــة وفــي 
الحكومــة  رصــدت  ولذلــك  الســياحة،  قطــاع  مقدمتهــا 
المخصصــات الماليــة الالزمة لتحفيز وتنشــيط الســياحة 
غيــر  بزيــادة   2022 عــام  فــي  دينــار  مليــون   71 والبالغــة 

مســبوقة بلغــت نحــو 50 مليــون دينــار".

المختصــة تشــير  المؤسســات  "توقعــات  أن  وأضــاف، 
إلــى أن العــودة إلــى الفــورة الســياحية التــي تمتــع بهــا 
اقتصــاد األردن قبــل الجائحــة تحتــاج إلــى ســنوات عــدة، إال 
أن الحكومــة وضعــت الرهــان بتحقيــق ذلــك بأســرع وقــت 
ممكــن نظــرًا ألهميــة القطــاع، حيــث بلــغ إجمالــي الدخــل 

ــار دوالر فــي عــام 2019". الســياحي نحــو 5.8 ملي

وأشــار إلــى أن "الحكومــة تســعى إلــى تســريع التعافــي 
والحمــالت  الوجهــات  مــن  المملكــة  حصــة  وتعزيــز 
ســتعمل  حيــث  مختلفــة،  تدخــالت  عبــر  الســياحية 
ــى تخفيــف  الحكومــة علــى مضاعفــة الجهــود الهادفــة إل
للقطــاع  الماليــة  التســهيالت  وتقديــم  الجائحــة  آثــار 
ــى ديمومــة عمــل  الســياحي لمســاعدته فــي الحفــاظ عل
المهــن الســياحية وحمايــة الوظائــف فــي هــذا القطــاع 

المهــم".

وبيــن أن االســتثمار النوعــي الــذي قامــت بــه الحكومــة 
ــة  ــر البيئ ــى ديمومــة القطــاع مــن خــالل توفي للحفــاظ عل
الوطنــي،  التطعيــم  برنامــج  عبــر  للســياحة  اآلمنــة 
والــذي انعكــس بشــكل واضــح مــن خــالل تنامــي أعــداد 
الســياح إلــى المملكــة فــي مؤشــر علــى نجاعــة اإلجــراءات 

الصحيــة.  الحكوميــة 

رصد مبلغ 80 مليون دينار 
لبرنامج التشغيل الوطني 
2022 مـــــوازنــــــة  ضــــــمــــن 
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"الحكومــة أنشــأت مناطــق خضــراء فــي المثلــث الــذي 
يربــط العقبــة والبتــرا ووادي رم؛ تشــكل منطقــة محميــة 
أن  موضحــا  العســعس،  بحســب  اآلمنــة"،  للســياحة 
الطيــران  مــع شــركات  بالتعاقــد  "الحكومــة ستســتمر 
الســياح  أعــداد  لزيــادة  الكلفــة  ومنخفــض  العــارض 
وتحريــك النشــاط الســياحي وزيــادة الدخــل الســياحي".

وأشــار إلــى أن "الحكومــة ســتعمل علــى تطويــر وتعزيــز 
اســتثمارات  وتحفيــز  الســياحية  والخدمــات  المنتجــات 
بيــن  الشــراكة  مشــاريع  وخاصــة  الســياحي  القطــاع 
القطــاع، وجعــل  العــام والخــاص فــي هــذا  القطاعيــن 

رئيســية". ســياحية  وجهــة  األردن 

30 مليون دينار لدعم الصناعة
وقــال العســعس، إن الحكومــة رصــدت 30 مليــون دينــار 

ــر الصناعــة، إضافــة  فــي عــام 2022 لبرنامــج دعــم وتطوي

الكهربائيــة  التعرفــة  لتخفيــض  دينــار  مليــون   27 إلــى 

والصغيــرة. المتوســطة  للصناعــات 

المناســبة  األهميــة  ســتولي  الحكومــة  أن  إلــى  وأشــار 

القطاعيــة  الخطــط واإلســتراتيجيات  تنفيــذ  لمواصلــة 

الهادفــة إلــى تنويــع القاعــدة اإلنتاجيــة لالقتصــاد الوطنــي 

التحتيــة  البنيــة  تعزيــز  شــأنه  مــن  مــا  بــكل  والقيــام 

المحفــزة للصناعــة وتعزيــز تنافســية المنتجــات المحليــة 

بمــا يمكنهــا مــن زيــادة الصــادرات والوصــول الــى أســواق 

جديــدة. 

خطــة  ســتضع  الحكومــة  أن  العســعس  وأضــاف 

للنهــوض بالقطــاع الزراعــي، وتنظيمــه وتعزيز اســتخدام 

القطــاع  إنتاجيــة  وتنويــع  لتطويــره،  الحديثــة  التقنيــات 

وفتــح أســواق تصديريــة جديــدة، وتعزيــز األمــن الغذائــي 

فــي المملكــة.

إن  قــال  المعلومــات،  تكنولوجيــا  لقطــاع  وبالنســبة 

الالزمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  تتضمــن  الحكومــة  "أولويــات 

لجــذب االســتثمارات واســتقطاب شــركات التكنولوجيــا 

خدمــات  قطــاع  فــي  العاملــة  وخاصــة  العالميــة 

التكنولوجيــا المســاندة، والتوســع فــي مجــال خدمــات 

الرقمــي". واالقتصــاد  والتكنولوجيــا  األعمــال  دعــم 

تعزيــز  علــى  عازمــة  الحكومــة  أن  العســعس  وأوضــح 

مســار االنتعــاش االقتصــادي، وتعزيــز ثقــة المســتثمرين 

األجنبيــة  لإلســتثمارات  الجاذبــة  االقتصاديــة  بالبيئــة 

والمحليــة وتوجيههــا فــي قنــوات اســتثمارية متوافقــة 

واالجتماعيــة، فضــاًل  االقتصاديــة  التنميــة  أهــداف  مــع 

عــن تعظيــم االســتفادة مــن أهليــة األردن ليكــون مركــزًا 

إقليميــًا يرفــد المنطقــة بمــا يملكــه مــن المــوارد البشــرية 

المؤهلــة والخبــرات المتنوعــة، ومــا يتمتع بــه من عالقات 

ــع المجــاالت. ــزة فــي جمي ــة متمي إقليمي

وبيــن أن الحكومــة تســعى الحكومــة لتجويد التشــريعات 

التــي تحكــم منــاخ االســتثمار فــي األردن، وتجنــب الثغــرات 

بمــا يعــزز مــن شــفافية  التشــريعات  واالزدواجيــة فــي 

ــر  اإلجــراءات ويحــد مــن مخاطــر الفســاد والمنافســة غي

العادلــة، وتســعى أيضــا إلــى تبســيط ورقمنــة اإلجــراءات 

واالســتثمار،  والتجــارة  األعمــال  بممارســة  المرتبطــة 

وتعزيــز الثقــة فــي االقتصــاد الوطنــي وقدرتــه علــى جــذب 

االســتثمار مــن خــالل تخفيــض كلــف اإلنتــاج واألعمــال، 

التمويــل  كلــف  تخفيــض  إلــى  الحكومــة  تســعى  كمــا 

البنــك  مــن  المرخصــة  األصغــر  التمويــل  لشــركات 

المركــزي.

مشاريع جديد في 2022
"الحكومــة بــدأت بإعــداد مســودة قانــون جديــد )قانــون 
تنظيــم البيئــة االســتثمارية وممارســة األعمــال(، لرفعــه 
وفــق   ،"2022 عــام  منتصــف  فــي  النــواب  مجلــس  إلــى 
تغييــرات  يتضمــن  "القانــون  أن  موضحــا  العســعس، 
جذريــة لتبســيط بيئــة األعمال على المســتثمرين، إضافة 
وزاريــة،  لجنــة  خــالل  مــن  اإلعفــاءات  منــح  تنظيــم  إلــى 
الماليــة ممثلــة بدائــرة الجمــارك  وعلــى أن تقــوم وزارة 
ودائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات بــإدارة هــذه اإلعفــاءات 

لتنظيمهــا ومنــع اســتغاللها".

وبيــن أن الحكومــة أولــت األولويــة واالهتمــام للشــراكة 
مــع القطــاع الخــاص خاصــة فــي المشــاريع الكبــرى ذات 
األهميــة الكبيــرة"، موضحــا أن "الحكومــة ســتبدأ فــي عــام 

رصد مبلغ 30 مليون دينار لبرنامج 
مليون  و27  الصناعة  وتطوير  دعم 
دينار لتخفيض التعرفة الكهربائية 
للصناعات المتوسطة والصغيرة
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2022 ببعــض مشــاريع البنيــة التحتيــة وأبرزهــا مشــروعي 
تحليــة ونقــل الميــاه )الناقــل الوطنــي( والتحضيــر إلطالق 
الوطنيــة  الحديــد  علــى مشــروع شــبكة ســكة  العمــل 

)المرحلــة األولــى(".

توقع نمو االقتصاد 2.7 % في 2022 
وقــال إن تقديــرات مشــروع موازنــة عــام 2022 اســتندت 
إلــى عــدة مؤشــرات اقتصاديــة رئيســية، أبرزهــا التحســن 
فــي أداء االقتصــاد الوطنــي فــي ضــوء توقــع اســتمرار 
الناتــج المحلــي  انتعــاش االقتصــاد، حيــث يتوقــع نمــو 
2.7 % باألســعار الثابتــة  2022 بنحــو  اإلجمالــي فــي عــام 

الجاريــة. % باألســعار  و5.3 

وأضــاف أن "هــذا النمــو جــاء فــي ضــوء اســتمرار تعافــي 
القطاع الســياحي وعودة الســياحة الدولية إلى األردن إلى 
مســتوياتها المميــزة قبــل الجائحــة، وتعافــي القطاعــات 
اإلنشــاءات  قطاعــات  وأبرزهــا  األخــرى  االقتصاديــة 
والصناعــات التحويليــة واالســتخراجية، وارتفاع الصادرات 
األجنبيــة  االســتثمارات  حجــم  زيــادة  وتوقــع  الوطنيــة، 

والمحليــة".

وأكد العســعس على أن "مســار التعافي يعتمد بشــكل 
ــي،  ــى المســتوى المحل ــم عل ــى معــدالت التطعي ــر عل كبي
وتحســن التعافــي علــى النطــاق العالمــي، واالســتمرار 

بفتــح القطاعــات االقتصاديــة بــدون إغالقــات".

"يتوقــع عــودة تعافــي معــدل التضخــم مقاســا بالتغيــر 
المعيشــة  لتكاليــف  القياســي  الرقــم  فــي  النســبي 
ليبلــغ  إلــى مســتوى صحــي مفيــد لالقتصــاد  ووصولــه 
نحــو 2.5 % فــي عــام 2022، مقارنــة بنحــو 0.4 % فــي عــام 
الــذي  2020 ونحــو 1.5 % فــي عــام 2021 "، وفــق الوزيــر، 
أشــار إلــى أن تقديــرات الموازنــة العامــة اســتندت إلــى 
نمــو الصــادرات الوطنيــة مــن الســلع بنحــو 5.4 % ونمــو 
المســتوردات بنحــو 2.5 %، وتراجــع عجــز الحســاب الجاري 
لميــزان المدفوعــات إلــى نحــو 4.5 % مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي فــي عــام 2022".

وتوقــع العســعس أن "سُتســهم اإلجــراءات الحكوميــة 
مــن   %  3.1 نحــو  إلــى  األولــي  الموازنــة  فــي خفــض عجــز 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2022، مقارنــة بنحــو 
3.5 % فــي عــام 2021، ونحــو 5.6 % فــي عــام 2020، كمــا 
ســيتراجع عجــز الموازنــة العامــة إلــى نحــو 5.2 % فــي عــام 

2022 مقارنــة بمــا نســبته 5.4 % فــي عــام 2021".

المشــاريع  مخصصــات  زيــادة  "جــرى  أنــه  إلــى  وأشــار 

الرأســمالية علــى نحــو تاريخــي بلــغ 43.6 % مقارنــة بعــام 

2021، لتصــل إلــى نحــو 1551 مليــون دينــار مقابــل 1080 

مليــون دينــار فــي عــام 2021.".

"يأتــي فــي طليعــة المشــاريع الرأســمالية فــي موازنــة عام 

2022 المشــاريع المنبثقــة عــن برنامــج أولويــات الحكومة 

والمقــدرة بنحــو 274 مليــون دينــار فــي عــام 2022 أو مــا 

والتــي  الرأســمالية  النفقــات  إجمالــي  مــن   %  18 نســبته 

يحظــى تنفيذهــا بأولويــة قصــوى"، وفــق الوزيــر.

وأضــاف أنــه "جــرى رصــد مخصصــات ماليــة لمشــاريع 

الشــراكة مــع القطــاع الخــاص بنحــو 60 مليــون دينــار، 

ومخصصــات ماليــة لمجالــس المحافظــات بنحــو 110 

مليــون دينــار، ودعــم البلديــات بنحــو 150 مليون دينــار، و20 

ــي  ــار لبرنامــج اســتدامة ضمــن البرنامــج المال ــون دين ملي

للتحفيــز االقتصــادي".

وضمــن هــذا اإلطــار، وإيمانــًا مــن الحكومــة بأهميــة البنــى 

التحتيــة المتطــورة كأحــد أهــم أدوات جــذب االســتثمارات 

ورفــع معــدالت النمــو االقتصــادي، فقــد أولــى

وبيــن أن "مشــروع قانــون الموازنــة العامــة أعطــى أولويــة 

كبيــرة لمشــاريع الطاقــة والميــاه والنقــل، حيــث رصــد 

مخصصــات ماليــة بقيمــة إجماليــة شــكلت نحــو 12 % مــن 

إجمالــي النفقــات الرأســمالية".

زيادة مـخـصـصـــات المــشـاريــع 
تاريخــي  نحــو  علــى  الرأســمالية 
بـلـــغ 43.6 % مـقـارنـــة بـعـام 2021

زيــــادة الــمـخــصــصـات الــمــالـيـــة 
لــــشـــــؤون الــصـــحـــــة بـنـحـــــــو 177 
ــام 2022 ــار بــــعــــ ــون ديـــنــــــ مـــلـــيــــ

الـمـحـلــــي  الـنـاتـــج  نـمـــو  تــوقـــع 
اإلجمالــي بعــام 2022 بنحــو 2.7 %
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ــادة المخصصــات  "تضمــن مشــروع الموازنــة العامــة زي
الماليــة لشــؤون الصحــة بنحــو 177 مليــون دينــار فــي عــام 
2022، لتصــل إلــى 1133 مليــون دينــار مقابــل 956 مليــون 
دينــار فــي عــام 2021 متضمنــة رصد المخصصــات المالية 
لمواجهــة جائحــة كورونــا بنحــو 110 مليــون دينــار والتــي 
ســيتم إنفاقهــا وفقــًا لتعليمــات خاصــة ســتصدر عــن 

ــر. ــوزراء"، وفــق الوزي وزارة الماليــة وقــرارات مجلــس ال

وأشــار إلــى أنــه "جــرى رصــد المخصصــات الالزمــة لتعزيــز 
توفيــر الخدمــات الصحيــة وإعــادة تأهيــل المستشــفيات 
والمراكــز الصحيــة ورفدهــا باألجهــزة الطبيــة والكــوادر 
الصحيــة  الخدمــات  وتحســين  والتمريضيــة،  الطبيــة 

المقدمــة للمواطنيــن واســتدامتها وفاعليتهــا".

وأشار إلى أن "الحكومة ستستمر بالعمل على الوصول 
والمســتدام  العــادل  الشــامل  الصحــي  التأميــن  إلــى 
وعــدم  المواطنيــن،  بيــن  االجتماعيــة  للعدالــة  ترســيخًا 
منــح اإلعفــاءات الطبيــة بطريقــة غيــر منضبطــة ودون 

معاييــر واضحــة ومحــددة".

وبيــن العســعس أن "مشــروع قانــون الموازنــة العامــة 
تضمــن زيــادة المخصصــات الماليــة لشــؤون التعليــم 
1283 مليــون  إلــى نحــو  100 مليــون دينــار لتصــل  بنحــو 
2021 أو مــا  1184 مليــون دينــار فــي عــام  دينــار، مقابــل 

نســبته 12 % مــن إجمالــي اإلنفــاق العــام"

ولفــت النظــر إلــى أن "الضغــوط الســعرية المرتفعــة فــي 
عــام 2022 علــى أساســيات المــواد الغذائيــة والطاقــة 
المعيشــي  المســتوى  ستشــكل عامــاًل ضاغطــًا علــى 
للمواطنيــن"، مشــيرا إلــى أن "الحكومــة عملــت مراجعــات 
للرســوم والتعرفــة الجمركيــة بهــدف التخفيــف مــن ذلــك 

مــن رفــع المخــزون االســتراتيجي للقمــح".

9.117 مليــار دينــار نفقــات جاريــة فــي 
مشــروع الموازنــة العامة لعــام 2022

الموازنــة  مشــروع  فــي  الجاريــة  النفقــات  الوزيــر  وقــدر 
مقابــل  دينــار،  مليــار   9.117 بمبلــغ   ،2022 لعــام  العامــة 
لترتفــع   ،2021 لعــام  تقديرهــا  دينــار معــاد  مليــار   8.790

.%  3.7 مــا نســبته  أو  دينــار  327 مليــون  بنحــو 

وأضــاف أن هــذا االرتفــاع يعــزى إلــى زيــادة رواتــب الجهــاز 
 %  45 نســبته  مــا  أو  دينــار  مليــون   148 بنحــو  المدنــي 
لتغطيــة  الجاريــة،  النفقــات  فــي  الزيــادة  إجمالــي  مــن 
كلفــة الشــواغر واإلحداثــات الجديــدة والتــي جــاءت فــي 
فــي  وخاصــة  الجائحــة  لتداعيــات  اســتجابة  معظمهــا 
علــى  الطبيعيــة  والزيــادة  والتعليــم،  الصحــة  قطاعــي 

المدنــي. الجهــاز  فــي  العامليــن  رواتــب 

وأضــاف أن االرتفــاع فــي النفقــات الجاريــة يعــزى إلــى 
وجهــاز  العســكري  الجهــاز  مخصصــات  علــى  الزيــادة 
األمــن والســالمة العامــة بنحــو 96 مليــون دينــار ورواتــب 
المتقاعديــن العســكريين والمدنييــن بنحــو 43 مليــون 

ــار.  دين

وأشــار العســعس إلــى "تراجــع مخصصــات فوائــد الديــن 
العــام فــي عــام 2022 بنحــو 24 مليــون دينــار مقارنــة بعــام 
2021 لتصــل إلــى نحــو 1428 مليــون دينــار ألول مــرة منــذ 
األثــر  إلــى  مهمــة  إشــارة  ذلــك  وفــي  عديــدة،  ســنوات 
اإليجابــي المترتــب علــى ارتفــاع اإليــرادات المحليــة فــي 
تغطيــة االلتزامــات الحكوميــة، والتغيــر فــي اســتراتيجية 

إدارة الديــن العــام".

وبحســب الوزيــر، قــدرت النفقات الرأســمالية لعام 2022 
مليــون   1080 مبلــغ  مقابــل  دينــار  مليــون   1551 بمبلــغ 
دينــار لعــام 2021 بزيــادة مقدارهــا 471 مليــون دينــار أو 
النفقــات  قــدرت  ذلــك  %، وفــي ضــوء   43.6 مــا نســبته 
العامــة بنحــو 10668مليــون دينــار مقابــل 9870 مليــون 

ــة  ــات الـمـالـيــ ــادة الـمـخـصـصـ زيــــ
لشؤون التعليم بنحو 100 مليون 
دينار لتصل إلى 1283 مليون دينار
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دينــار لعــام 2021، بارتفــاع مقــداره 798 مليــون دينــار أو مــا 
."% 8.1 نســبته 

علــى صعيــد اإليــرادات، قــال: "قــدرت اإليــرادات المحليــة 
 7301 مقابــل  دينــار،  مليــون   8064 بمبلــغ   2022 لعــام 
763 مليــون  2021، بزيــادة مقدارهــا  مليــون دينــار لعــام 

دينــار أو مــا نســبته 10.4 %".

نمــو  إلــى  االرتفــاع  الرئيســي وراء هــذا  الســبب  "يعــزى 
اإليــرادات الضريبيــة بنحــو 590 مليــون دينــار أو مــا نســبته 
10.7 %، وارتفــاع اإليــرادات غيــر الضريبيــة بنحــو 173 مليــون 
دينــار أو مــا نســبته 9.6 %"، وفــق الوزيــر، موضحــا أن "نســبة 
ســترتفع  الجاريــة  للنفقــات  المحليــة  اإليــرادات  تغطيــة 
لتصــل إلــى 88.4 % فــي عــام 2022، مقابــل 83.1 % فــي عــام 

."2021

مليــون   848 بنحــو  الخارجيــة  المنــح  "قــدرت  وأضــاف: 
وترتيبــا   ،2020 لعــام  دينــار  مليــون   840 مقابــل  دينــار، 
عليــه، قــدرت اإليــرادات العامــة فــي موازنــة عــام 2022 
بمبلــغ 8912 مليــون دينــار ولتســجل ارتفاعــًا بنحــو 771 
مليــون دينــار أو مــا نســبته 9.5 % عــن مســتواها لعــام 

دينــار". مليــون   8141 والبالــغ   2021

وتوقــع الوزيــر أن "يبلــغ عجــز الموازنــة العامــة بعــد المنــح 
حوالــي 1756 مليــون دينــار أو مــا نســبته 5.2 % مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي المقــدر لعــام 2022، مقابــل مــا مقــداره 
1729 مليــون دينــار أو مــا نســبته 5.4 % مــن الناتــج لعــام 
2021، أمــا العجــز قبــل المنــح فيبلــغ 2604 مليــون دينــار أو 
مــا نســبته 7.7 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مقابل 2569 

مليــون دينــار أو مــا نســبته 8 % مــن الناتــج لعــام 2021".

 2022 عــام  فــي  ســيتراجع  األولــي  "العجــز  أن  وأضــاف 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن   %  3.1 نحــو  إلــى  ليصــل 
مقارنــة بنحــو 3.5 % فــي عــام 2021، وفــي ذلــك مؤشــر علــى 
المالــي  االســتقرار  تعزيــز  نحــو  األردنــي  االقتصــاد  نهــج 
واالعتمــاد علــى الــذات فــي تغطيــة النفقــات الحكوميــة 

مــن خــالل اإليــرادات المحليــة".

الضريبيــة  اإلصالحــات  "تــؤدي  أن  العســعس  وتوقــع 
والجمركيــة والتطويــر فــي اســتراتيجية الديــن العــام إلــى 
خفــض الديــن العــام إلــى 90.9 % فــي عــام 202، مقابــل 
مــن   %  84.4 نحــو  إلــى  ولتصــل   2021 عــام  فــي   %  91.6

إجمالــي الناتــج بحلــول نهايــة عــام 2024".

"تكــون بذلــك الحكومــة نجحــت فــي وقــف ارتفــاع الديــن 

العــام ووضعــه علــى منحنــى انخفــاض تدريجــي آمــن دون 
المســاس بالمســتوى المعيشــي للمواطنيــن أو رفــع 
النمــو  التأثيــر ســلبًا علــى  العــبء الضريبــي عليهــم، أو 

االقتصــادي"، وفــق الوزيــر.

موازنــات  قانــون  مشــروع  بتقديــرات  يتعلــق  وفيمــا 
الوحــدات الحكوميــة للســنة الماليــة 2022، قــال: "قــدر 
إجمالــي اإليــرادات للوحــدات الحكوميــة لعــام 2022 بنحــو 
عــام  فــي  دينــار  مليــون   960 مقابــل  دينــار  مليــون   860

."2021

شــكل   2022 عــام  فــي  الحكومــي  "الدعــم  أن  وأضــاف 
والمنــح  اإليــرادات،  هــذه  مــن  دينــار  مليــون   27 حوالــي 
ــة بنحــو 25 مليــون  ــار مقارن الخارجيــة نحــو 95 مليــون دين
دينــار و31 مليــون دينــار فــي عــام 2021 لــكل منهمــا علــى 

الترتيــب".

عــام  فــي  الحكوميــة  للوحــدات  النفقــات  إجمالــي  "قــدر 
2022 بنحــو 1513 مليــون دينــار موزعــًا بواقــع 1009 مليــون 
للنفقــات  دينــار  مليــون  و504  الجاريــة  للنفقــات  دينــار 
 1325 بلــغ  نفقــات  إجمالــي  مــع  مقارنــة  الرأســمالية، 
مليــون دينــار لعــام 2021"، وفــق العســعس، موضحــا 
أن "بذلــك يبلــغ االرتفــاع المســجل فــي إجمالــي النفقــات 
لعــام 2022 حوالــي 188 مليــون دينــار مقارنــة بعــام 2021".

وأشــار إلــى أن "هــذا االرتفــاع جــاء نتيجــة لزيــادة النفقــات 
النفقــات  وارتفــاع  دينــار  مليــون   60 بمقــدار  الجاريــة 

دينــار". مليــون   128 بمقــدار  الرأســمالية 

وقــدر العســعس صافــي العجــز قبــل التمويــل لجميــع 
الوحــدات الحكوميــة فــي عــام 2022 بحوالــي 653 مليــون 
دينــار مقابــل 364 مليــون دينــار فــي عــام 2021، وإذا مــا تــم 
اســتبعاد عجــز كل مــن ســلطة الميــاه وشــركة الكهربــاء 
الوطنيــة المقــدر بنحــو 685 مليــون دينــار، فــإن صافــي 

العجــز يتحــول إلــى وفــر بنحــو 33 مليــون دينــار ".

اإلجـــــراءات الحكـومــيـة سـتـؤدي 
لخـفـــض عـجـــز الـمـوازنـــة األولــي 
إلــى 3.1 % مــن الناتــج بعــام 2022
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الموازنــة  عجــز  خفضــت  الحكومــة 
بنحــو 100 % مقارنــة بمــا التزمــت بــه 

فــي عــام 2021
خســائر  إلــى  أدت  المتتاليــة  كورونــا  موجــات  إن  وقــال 
األردن  االقتصــاد  وســجل  مســبوقة،  غيــر  اقتصاديــة 
مــع نهايــة عــام 2020 انكماشــًا بنحــو 1.6 %، وشــهدت 

واضحــا". تراجعــا  االقتصاديــة  القطاعــات 

مســتويات  إلــى  ارتفــع  البطالــة  "معــدل  أن  وأضــاف 
قياســية خطيــرة وغيــر مســبوقة فــي تاريــخ االقتصــاد 

طويلــة". عقــود  منــذ  األردنــي 

"التهــرب والتجنــب الضريبــي والجمركــي الناجــم عن الخلل 
فــي التشــريعات الناظمــة للعمــل الضريبــي ســاهم فــي 
تفاقــم األزمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة، وارتفــاع حجــم 
ــد علــى المنــح الخارجيــة،  الديــن العــام، واالعتمــاد المتزاي
ــة عــن  ــرادات المحلي ــة، وقصــور اإلي وارتفــاع عجــز الموازن
تغطيــة النفقــات الجاريــة"، وفــق العســعس، موضحــا 
أن "مــا قامــت بــه الحكومــة مــن محاربــة للتهــرب الضريبــي 

والجمركــي أثبــت للجميــع أن ال أحــد فــوق القانــون".

وأوضح أن اقتصاد األردن اقترب أكثر من أي وقت مضى 
مــن االعتمــاد علــى ذاتــه، حيــث تشــكل اإليــرادات المحليــة 

نحــو 88.4 % مــن النفقــات الجاريــة"، مضيفــا أنــه "ال بــد مــن 
تحفيــز النمــو االقتصــادي بقيــادة القطــاع الخــاص علــى 
نحــو يحافــظ علــى المنافســة ويمنــع االحتــكار والهيمنــة، 
تخفيــض  عبــر  الخــاص  القطــاع  تنافســية  تعزيــز  ويتــم 
وتمويــل،  وعمالــة  وعقــار  طاقــة  مــن  اإلنتــاج  تكاليــف 
لتشــجيعه علــى خلــق الوظائــف وخفــض معــدل البطالة".

وأشــار إلــى أن الحكومــة تمكنــت مــن تحصيــل إيــرادات 
محليــة أعلــى مــن المســتوى المقــدر فــي قانــون الموازنــة 
بفضــل  الســائدة،  الظــروف  رغــم   2021 لعــام  العامــة 
سياســة مكافحــة التهــرب والتجنــب الضريبــي والجمركــي 

بمؤسســية ومهنيــة".

الضريبيــة  التحصيــالت  "أظهــرت  العســعس  وتابــع 
لعــام 2021 أثــر اإلجــراءات الحكوميــة ونجاحهــا فــي الحــد 
مــن  التشــوهات واالختــالالت الضريبيــة، والتخفيــف مــن 
آثــار الجائحــة علــى التحصيــالت الضريبيــة ، حيــث تجــاوزت 
مليــون   7301 والبالغــة   2021 لعــام  المحليــة  اإليــرادات 

دينــار المســتويات المقــدرة لهــا فــي ذات العــام".

وأضــاف أن "الحكومــة أوفــت بالتزامهــا فــي موازنــة عــام 
ــي  ــة التهــرب والتجنــب الضريب ــر محارب 2021 وتمكنــت عب
والجمركــي مــن تحصيــل اإليــرادات المقــدرة وقبــل انتهــاء 
الســنة الماليــة دون رفــع الضرائــب والرســوم الجمركيــة".
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النفقــات  ألداء  دقيقــة  "بمراجعــة  قــال:  العســعس، 

بالمخصصــات  الحكومــة  التــزام  ضــوء  وفــي  العامــة، 

الماليــة فــي قانــون موازنــة عــام 2021، بلغــت النفقــات 

مــا  أو  دينــار  مليــون   9870 نحــو   2021 عــام  فــي  العامــة 

نســبته 97.6 % مــن إجمالــي النفقــات المقــدرة، رغــم قيــام 

الحكومــة بإعــادة صــرف العــالوات والحوافــز لموظفــي 

القطــاع العــام والقوات المســلحة واالســتجابة للنفقات 

الضروريــة والملحــة لمواجهــة تداعيــات الجائحــة".

 2021 لعــام  العامــة  الموازنــة  "انخفــض عجــز  وأضــاف: 

بنحــو 453 مليــون دينــار ليصــل إلــى نحــو 1729 مليــون دينار 

أو مــا نســبته 5.4 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقارنــة 

تراجــع  2020، وعليــه،  عــام  فــي  الناتــج  % مــن   7.0 بنحــو 

عجــز الموازنــة العامــة لعــام 2021 بنحــو 1.6 نقطــة مئويــة 

مقارنــة بعــام 2020".

وأشــار إلــى أن "الحكومــة التزمــت أمــام مجلــس النــواب، 

عجــز  بتخفيــض   2021 موازنــة  مشــروع  خطــاب  فــي 

الموازنــة بنحــو 0.8 نقطــة مئويــة، وبالتالي تكون الحكومة 

قــد تمكنــت مــن خفــض عجــز الموازنة بنحــو 100 % مقارنة 

بمــا التزمــت بــه فــي عــام 2021".

وقــف  فــي  نجحــت  "الحكومــة  أن  العســعس  وأوضــح 

ــة ومنــع اســتخدام ســلف الخزينــة  اإلنفــاق خــارج الموازن

لســداد مبالــغ غيــر مدرجــة فــي قانــون الموازنــة".

وبيــن أن "العجــز األولــي تراجــع فــي عــام 2021 بنحــو 2.1 

نقطــة   0.8 وبنحــو   ،2020 بعــام  مقارنــة  مئويــة  نقطــة 

مئويــة عــن مســتواه المقــدر فــي عــام 2021 ليصــل إلــى 

3.5 % فــي عــام 2021، أي أن الحكومــة تمكنــت مــن خفــض 

ــي بنحــو 62 % عــن المســتوى المســتهدف". العجــز األول

ــة العامــة فــي عــام 2021 أفضــل  ــه، كان أداء المالي "وعلي

المالــي  االنضبــاط  ضــوء  فــي  لــه،  مقــدرًا  كان  ممــا 

واإلصالحــات التــي نفذتهــا الحكومــة رغــم ضعــف النمــو 

الوزيــر. وفــق  االقتصــادي"،  الوضــع  وصعوبــة 

مــن  التحقــق  فروقــات  "تحصيــالت  أن  إلــى  وأشــار 

التفتيــش والتدقيــق الضريبــي والبالغــة نحــو 700 مليــون 

دينــار فــي عــام 2021 مردهــا إلى فعالية ونجــاح اإلصالحات 

الهيكليــة فــي اإلدارة الضريبيــة فــي ســد الثغــرات أمــام 

التهــرب والتجنــب الضريبــي وليــس ضمــن إطار تســويات 

ــة". ــة مؤقت ــة آني ضريبي

ســرعة التعافــي االقتصــادي يعتمــد 
علــى قــدرة الســيطرة علــى كورونــا

وقــال الوزيــر إن الحكومــة تمكنــت مــن تحقيــق إنجــازات 
مشــهودة فــي التعامــل مــع تطــورات المشــهد الصحــي 
واالقتصــادي، والتصــدي لتلك اآلثــار ومواجهتها والتقليل 
المواطنيــن  حيــاة  علــى  الســلبية  انعكاســاتها  مــن 

معيشــتهم. ومســتوى 

وأضــاف أن الحكومــة أعــادت ترتيــب األولويــات على ضوء 
بيــن  الحصيفــة  الموازنــة  المســتجدات، وتحقيــق  هــذه 
حمايــة الصحــة العامــة للمواطنيــن والوضــع المعيشــي 
للحيلولــة دون تعمــق الركــود االقتصــادي بمــا ســيفضي 
ومحــدودي  متوســطي  المواطنيــن  معانــاة  زيــادة  إلــى 

الدخــل.

وأشــار إلــى أن "اعتمــاد الحكومــة علــى اإلغــالق الكامــل 
للتعامــل مــع الموجــة األولــى لجائحة كورونا ســّبب تكلفة 
اقتصاديــة عاليــة وآثــارًا ســلبيًة عميقــًة أرهقــت االقتصــاد 
ٍونكبــاٍت  أزمــات  تداعيــاِت  مــن  أصــاًل  المجهــد  األردن 

متتاليــٍة، عصفــت باإلقليــم خــالل العقــد الماضــي".

وأوضــح أن "ســرعة التعافــي االقتصــادي وفتــح المزيــد 
فــي  القــدرة  علــى  يعتمــد  االقتصاديــة  القطاعــات  مــن 
الســيطرة علــى الجائحــة والحــد مــن التأثيــرات الصحيــة 

الناجمــة عنهــا".

تنفيــذ  مــن  تمكنــت  "الحكومــة  أن  العســعس  وتابــع 
اســتراتيجية االنفتــاح الموضوعــة بدقــة متناهيــة بعــد 
دخــول األردن الموجــة الثانيــة، وبــدأت بــوادر االنتعــاش 
فــي   2021 لعــام  الثانــي  الربــع  فــي  تظهــر  االقتصــادي 
لنشــاطها  القطاعــات  مــن  العديــد  اســتعادة  ضــوء 

االقتصــادي".

"الحكومــة نجحــت فــي تقريــر المعادلــة األخالقيــة التــي 
توفيــر  يســتلزم  مفتوحــا  االقتصــاد  إبقــاء  أن  مفادهــا 
اإلغالقــات  لقامــوس  والعــودة  للمواطنيــن،  الحمايــة 
مرهــون بوصــول المستشــفيات إلــى طاقتهــا القصــوى 
ونفــاد األســّرة وتهديــد اســتقرار القطــاع الصحــي"، وفــق 

الوزيــر.

وأشــار إلــى أن "إعــداد موازنــة عــام 2022 يأتــي فــي ظــروف 
اقتصاديــة متباينــة وغيــر مســتقرة علــى النطــاق الدولــي، 

حيــث تتأرجــح الــدول مــا بيــن االنكمــاش والتعافــي".
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وتوقــع العســعس رفــع الفيدرالــي األميركــي مســتويات 
ــر  الفائــدة خــالل عــام 2022، مشــيرا إلــى أن "ذلــك قــد يؤث
ســلبا علــى مســتوى التعافــي فــي العالــم كلــه، ومنهــا 
األردن الــذي لــم يتعــاف بعــد، ممــا ســيؤدي إلــى ضربــة 

ســلبية يجــب التعامــل معهــا بحكمــة ورويــة".

1.756 مليار دينار عجز مقّدر 
ــل )الفــرق  ــة العــام المقب وقــّدر العجــز فــي مشــروع موازن
 1.756 قيمتــه  مــا  المتوقعــة(،  والنفقــات  اإليــرادات  بيــن 

مليــار دينــار، وفقــا لمشــروع قانــون موازنــة عــام 2022.

وبلغــت نســبة العجــز المقــدر فــي مشــروع موازنــة العــام 
المقبــل، مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وفقــا لمــا أعلنــه وزير 
ــح  ــة محمــد العســعس مــا نســبته 5.2 % بعــد المن المالي

الــذي وصــل قبــل المنــح إلــى 7.7 %.

العســعس، أشــار إلــى أنــه تــم خفــض العجــز األولــي 2.1 % 
عــن عــام 2020، و0.8 % عمــا كان متوقعــا فــي موازنــة 2021.

وفيمــا يتعلــق باإليــرادات المتوقعــة فــي موازنــة 2022، 

بلغــت قرابــة 8.912 مليــار دينــار، واســتحوذت اإليــرادات 
بقيمــة  المجمــوع  مــن  األكبــر  النصيــب  الضريبيــة علــى 
مقــّدرة وصلــت إلــى 6.089 مليــار دينــار، وبالمرتبــة الثانيــة 

اإليــرادات غيــر الضريبيــة وبقيمــة 1.975 مليــار دينــار.

المنــح الخارجيــة المقــدرة لموازنــة عــام 2022 بلغــت 848 
مليــون دينــار، وتوزعــت علــى 55 مليــون دينــار مــن المنحــة 
599 مليــون دينــار مــن الواليــات المتحــدة  الخليجيــة، و 
األميركيــة، و60 مليــون دينــار مــن االتحــاد األوروبــي، أمــا 
ــل الميســر  ــة التموي ــدا وآلي ــدول األخــرى )بمــا فيهــا كن ال

ــار. ــة وقمــة مكــة( بقيمــة 134 مليــون دين العالمي

 10.668 المقبــل  للعــام  المقــدر  النفقــات  إجمالــي  وبلــغ 
مليــار دينــار، فيمــا بلــغ إجمالــي النفقــات الجاريــة المقــدرة 
9.117 مليــار دينــار، والنفقــات الرأســمالية 1.551 مليــار دينــار.

 615 قيمتــه  مــا  المقبــل  العــام  وقــدر مشــروع موازنــة 
مليــون دينــار لمشــاريع أخــذت صفــة "مســتمرة" ضمــن 
النفقــات الرأســمالية، أمــا مشــاريع "قيــد التنفيــذ" بقيمــة 
595.7 مليــون دينــار، أمــا المشــاريع الجديــدة فهــي بقيمــة 

ــار. 341.2 مليــون دين
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االقتصــادي  "المرصــد  تقريــر  مــن  الجديــد  اإلصــدار  يــرى 
فــي  التســارع  أن  الدولــي  البنــك  يصــدره  الــذي  لــألردن" 
معدل التعافي العالمي، وتحســين مســتوى نشــر وتوزيع 
اللقاحــات المضــادة لفيــروس كورونــا، وإعــادة فتــح أبــواب 
االقتصــاد األردنــي بشــكل كامــل هــي المحــركات الرئيســية 
التــي تقــف وراء توقعاتــه بتحقيــق البــالد لمعــدل نمــو قــد 

يصــل إلــى 2.2 % لهــذا العــام. 

لكــن ذات التقريــر ُيحــذر مــن أن االرتفــاع في معــدالت اإلصابة 
بفيــروس كورونــا فــي مناطــق كثيــرة مــن العالــم، واالنتعاش 
البطــيء فــي معــدالت الســياحة العالميــة، وظهــور المتحــور 
التطــورات  مخاطــر  مــن  تبقــى  الفيــروس،  مــن  الجديــد 

ــي. الرئيســية المعاكســة لالقتصــاد األردن

ويشــير إصــدار الخريــف لعــام 2021 مــن المرصــد، الــذي جــاء 
تحــت عنــوان "فــي الطريــق إلــى التعافــي"، إلــى أن االقتصــاد 
األردنــي بــدأ رحلــة تعافيــه وتمكــن مــن تســجيل معــدل نمــو 
بنســبة 1.8 % فــي النصــف األول مــن عــام 2021، وذلــك بعــد 

تســجيله انكماشــًا معتــداًل بنســبة 1.6 % فــي عــام 2020. 

ووفقــًا لمــا أورده التقريــر، فقــد قــاد كل مــن قطــاع الخدمــات 
وقطــاع الصناعــة قاطرة تعافــي االقتصاد األردني، وإن بقيت 
بعــض القطاعــات الفرعيــة دون مســتوياتها المســجلة قبــل 

تفشــي الجائحة. 

ويعــرج التقريــر أيضــًا علــى قضيــة البطالــة فــي األردن ليؤكــد 
أن الجائحــة كانــت ســببًا مباشــرًا فــي الوصــول بمســتوياتها 
إلــى مــا نســبته 24.8 % فــي الربــع الثاني من عــام 2021، ارتفاعًا 

مــن 19 % فقــط قبــل تفشــيها.

ويوضح التقرير أن السياســات المالية العامة والسياســات 
النقديــة اســتمرت فــي لعــب دور داعــم وحاســم فــي ذات 
المســتوى  علــى  الصعبــة  البيئــة  مــن  الرغــم  علــى  الوقــت 
العالمــي؛ فخــالل األشــهر الســبعة األولــى مــن عــام 2021، 

ســجلت اإليــرادات المحليــة نمــوًا قويــًا مدعومــًا بانتعــاٍش 
الــواردات،  فــي  وزيــادٍة  االقتصــادي  النشــاط  فــي  ملحــوظ 
عــالوة علــى مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات لتحســين مســتوى 

الضريبيــة. اإلدارة 

وأدى ذلــك إلــى مســاعدة الحكومــة األردنيــة علــى البقــاء علــى 
مســار ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة.

وفــي نفــس الوقــت، ســاعدت السياســة النقديــة التيســيرية 
ووجــود فجــوة فــي اإلنتــاج على انتعاش النشــاط االقتصادي 

كمــا أبقــت معــدل التضخــم عنــد حــدوده المنخفضة. 

فيذكــر  لــألردن،  الخارجيــة  المعامــالت  لقطــاع  وبالنســبة 
التقريــر أن هــذا القطــاع ال يــزال يعانــي مــن الضغــوط، ممــا 
يعكــس تأثيــر شــروط التبــادل التجــاري غيــر المواتيــة )خاصــة 
مســتوى  فــي  والتحســن  عالميــًا(  الســلع  أســعار  ارتفــاع 

الطلــب المحلــي. 

البنــك  لــدى  الرســمية  االحتياطيــات  شــهدت  ذلــك،  ومــع 
فــي  دوالر  مليــار  تقــارب  بقيمــه  ارتفاعــًا  األردنــي  المركــزي 
الفتــرة مــا بيــن نهايــة شــهر ديســمبر/كانون األول عــام 2020 
وشــهر ســبتمبر/أيلول عــام 2021، وجــاء ذلــك بمســاعدة مــن 

السياســات النقديــة الداعمــة والتمويــل الخارجــي. 

يتضمــن تقريــر المرصــد االقتصــادي لــألردن فصليــن خاصين 
نهــج  باســتخدام  لــألردن  الشــاملة  الثــروة  "قيــاس  وهمــا: 

ــات النقــل العــام فــي األردن".  ــروة األمــم"، و"تحدي ث

البنك الدولي:
اإلصالحات باألردن ضرورة 
مـلـحــة لـتـحــقـيــق الـتـعـافــي

قاد كل من قطاع الخدمات 
قاطــرة  الصناعــة  وقطــاع 
األردنــي االقتصــاد  تعافــي 
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ويقــدم الفصــل األول تقييمــًا واســع النطاق للثروة الوطنية 
األردنيــة خــالل الفتــرة الواقعــة مــا بيــن عــام 1995 إلــى عــام 
2018 اســتنادًا إلــى منهجيــة ثــروة األمــم التــي وضعهــا البنــك 
األردن  فــي  الفــرد  نصيــب  فجــوة  أن  إلــى  وينتهــي  الدولــي، 
متوســطة  البلــدان  مــن  العليــا  الشــريحة  مــع  بالمقارنــة 

الدخــل آخــذة فــي االتســاع.

وبالنظــر إلــى الصعوبــات والتحديــات القائمــة، يشــدد هــذا 
الفصــل علــى حاجــة األردن إلــى تنويــع محفظــة ثروتــه، وإلــى 
المــال  رأس  مــن  حصتــه  فــي  االنخفــاض  مســار  عكــس 

البشــري، وأيضــًا علــى حاجتــه لزيــادة رأس مالــه المنتــج.

أمــا الفصــل الثانــي الخــاص من التقريــر فيناقش الصعوبات 
والتحديــات التــي يواجههــا قطــاع النقــل العــام فــي األردن 
والتــي تســببت فــي انخفــاض عــدد الــركاب، ومحدوديــة ســبل 
االســتفادة مــن هــذا القطــاع لــدى معظــم األردنييــن وخاصــة 
النســاء والشــباب ومــن يعانــون مــن حــاالت ضعــف الحركــة 

والقــدرة علــى التنقــل. 

ومــن ثــم، يــورد التقريــر عــددًا مــن اإلصالحــات علــى مســتوى 
السياســات المختلفــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى االرتقــاء 
النقــل وإلــى الشــروع فــي إحــداث تحــول  بخدمــات قطــاع 
نموذجــي مــن اســتخدام الســيارات الخاصــة إلــى اســتخدام 

وســائل النقــل العــام.

وتحقيــق  النقــل  شــبكات  ربــط  فــي  التحســن  ويعــد 
ارتباطــًا  مرتبطيــن  أمريــن  والمســتدام  الشــامل  النمــو 
وثيقــًا ببعضهمــا البعــض، كمــا أن تعزيــز النقــل العــام 

مــن العوامــل الرئيســية لتمكيــن النمــو االقتصــادي عــن 
طريــق توفيــر فــرص العمــل وتقليــل اســتهالك الطاقــة 
واالنبعاثــات الناتجــة عــن الملوثــات، وذلــك مــن بيــن أمــور 

أخــرى.

وتعليقًا على هذا، قال ســاروج كومار جاه، المدير اإلقليمي 
لدائــرة المشــرق بالبنــك الدولــي: "لقــد ســجل األردن أداًء 
حســنًا فــي اســتجابته لألزمــة المســتمرة لجائحــة كورونــا 
مــن خــالل مــا اتخــذه مــن إجــراءات لتوجيــه المســاعدات 
األكثــر  والفئــات  الفقيــرة  للفئــات  الســريعة  االجتماعيــة 
لمؤسســات  الدعــم  وتقديــم  األردنييــن،  مــن  احتياجــًا 
عــن  فضــاًل  المناســب،  الوقــت  فــي  الصغيــرة  األعمــال 
العمــل المتواصــل لتســريع وتيــرة اإلصالحــات االقتصاديــة 
والهيكليــة. وبغــرض تحقيــق اإلمكانــات الكاملــة لجميــع 
األردنييــن، وخاصــة النســاء والشــباب، ســتحتاج البــالد إلــى 
إيــالء األولويــة للتصــدي للتحديــات المرتبطــة بمنظومــة 
النقــل العــام لضمــان توفيــر وســائل نقــل آمنــة يســهل 

الوصــول إليهــا، وبأســعار فــي متنــاول الجميــع".

الصحيــح  االتجــاه  فــي  األردنيــة  الحكومــة  تتحــرك  وبينمــا 
لتحســين مســتوى النقــل العــام، هنــاك حاجــة إلــى مزيــد 
مــن اإلجــراءات لدفــع اإلصالحــات فــي هــذا القطــاع بطريقة 
شــفافة وتشــاورية، جنبــًا إلــى جنــب مــع القطــاع الخــاص 
والمجتمــع المدنــي، والتركيــز بشــكل مباشــر علــى الهــدف 
الســيارات  مــن اســتخدام  التحــول  إحــداث  فــي  المتمثــل 

الخاصــة إلــى اســتخدام وســائل النقــل العــام.

العامــة  الماليــة  السياســات 
والسياسات النقدية استمرت 
فــي لعــب دور داعــم وحاســم

لــدى  األجنبيــة  االحتياطيــات 
البنــك المركــزي ارتفعــت مليــار 
شــهر  نهايــة  بيــن  مــا  دوالر 
كانــون األول وأيلــول عــام 2021
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7 ماليين متر مربع مساحة األبنية المرخصة في 
المملكة خال األشهر العشرة األولى من عام 2021

         ســجل إجمالــي مســاحة األبنيــة المرخصــة 
خــال األشــهر العشــرة األولــى مــن عــام 2021، 
نحــو 7 ماييــن متــر مربــع، مقارنــة مــع 4.5 مليــون 
ــرة مــن عــام 2020،  ــع خــال نفــس الفت ــر مرب مت
الصــادر  التقريــر  %، وفــق   56.7  نســبته 

ٍ
بارتفــاع

ــرة اإلحصــاءات العامــة. عــن دائ

وبلــغ إجمالــي عــدد رخــص األبنيــة الصــادرة فــي المملكــة 
عــام  مــن  األولــى  العشــرة  21,916 رخصــة خــالل األشــهر 
2021، مقارنــة مــع ,98314 رخصــة خــالل نفــس الفتــرة مــن 

عــام 2020 بارتفــاٍع نســبته 46.3 %. 

وبلغـــت مســاحة األبنيــة المرخصــة لألغــراض الســكنية 
خــالل األشــهر العشــرة األولــى مــن عــام 2021 نحــو 6153 
ألــف متــر مربــع، مقارنــة مــع نحــو 3855 ألف متــر مربع خالل 
نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، بارتفــاع نســبته 59.6 %، فــي 
حيــن بلغــت مســاحة األبنيــة المرخصــة لألغــراض غيــر 
الســكنية خــالل األشــهر العشــرة األولــى مــن عــام 2021 
نحــو 858 ألــف متــر مربــع، مقارنــة مــع نحــو 620 ألــف 
متــر مربــع خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، بارتفــاٍع 

 .% 38.4 نســبته 

وشــكلت مســاحة األبنيــة المرخصــة لألغــراض الســكنية 
خــالل األشــهر العشــرة األولــى مــن عــام 2021 مــا نســبته 
87.8 % مــن إجمالــي مســاحة األبنيــة المرخصــة، فــي حيــن 
شــكلت مســاحة األبنيــة المرخصــة لألغــراض غيــر الســكنية 
مــا نســبته 12.2 % مــن إجمالــي مســاحة األبنيــة المرخصــة. 

وعلــى مســتوى األقاليــم، بلغــت حصــة إقليــم الوســط مــا 
المرخصــة،  األبنيــة  إجمالــي مســاحة  مــن   %  66.6 نســبته 
فــي حيــن بلغــت حصــة إقليــم الشــمال مــا نســبته 23.8 % 

وإقليــم الجنــوب مــا نســبته 9.6 %.

وشــكلت المســاحة المرخصــة لألبنيــة الجديــدة واإلضافات 
علــى األبنيــة القائمــة مــا نســبته 63.1 % مــن إجمالي مســاحة 
مــن  األولــى  العشــرة  األشــهر  خــالل  المرخصــة  األبنيــة 
عــام 2021، فــي حيــن شــكلت المســاحة المرخصــة لألبنيــة 

القائمــة مــا نســبته 36.9 %.

ــدة  ــة الجدي ــة المرخصــة لألبني ــي مســاحة األبني ــغ إجمال وبل
واإلضافــات علــى األبنيــة القائمــة نحــو 4426 ألــف متــر مربــع 
خــالل األشــهر العشــرة األولــى مــن عــام 2021 مقابــل نحــو 
ــرة مــن عــام 2020،  ــع خــالل نفــس الفت ــر مرب 2577 ألــف مت

بارتفــاٍع نســبته 71.8 %. 

الشــكل )1(: التوزيع النســبي للمساحات المرخصة حسب 
المحافظــة خــال األشــهر العشــرة األولى من عــام 2021

 

أمــا علــى مســتوى شــهر تشــرين األول لعــام 2021، فقــد أظهــرت 
بلــغ 2174 رخصــة، كمـــا بلغــت  البيانــات أن عــدد رخــص األبنيــة 
مســاحة األبنيـــــــــــــــــة المرخصــة 719 ألــف متــر مربــع مــع 626 ألــف 
متــر مربــع خــالل نفــس الشــهر عـــام 2020، بارتفــاٍع نســبته 14.9 %.  

الشــكل )2(: مســاحة األبنية المرخصة حســب نوع إشغال 
المبنى خال األشــهر العشــرة األولى لعامي 2020 و 2021

 

الشــكل )3(: مســاحة األبنيــة المرخصــة حســب الشــهر 
خــال عامــي 2020 و2021 )باأللــف متــر مربــع(
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ســجل الميــزان التجــاري للمملكــة فائضــا مــع الواليــات 
المتحــدة األميركيــة خــالل الربــع الثالــث مــن العــام الحالــي 

2021، ليبلــغ حوالــي 422 مليــون دينــار.

دائــرة  عــن  الصــادرة  الخارجيــة  التجــارة  لبيانــات  ووفقــا 
قيمــة  ارتفعــت  االثنيــن،  اليــوم  العامــة،  اإلحصــاءات 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  إلــى  الوطنيــة  الصــادرات 
 22 ,9 بنســبة  الحالــي،  العــام  مــن  الثالــث  الربــع  خــالل 
بالمئــة، لتبلــغ 145, 1 مليــار دينــار، مقارنــة مــع نفــس الفترة 

932 مليــون دينــار. العــام الماضــي والبالغــة  مــن 

كما ارتفعت مســتوردات المملكة من الواليات المتحدة 
األميركيــة فــي الربــع الثالــث مــن هــذا العــام بنســبة 7ر2 
بالمئــة، لتبلــغ 723 مليــون دينــار، مقارنــة بنفــس الفتــرة 
مــن العــام الماضــي والبالغــة 704 مالييــن دينــار. يذكــر 
ان الميــزان التجــاري يمثــل الفــرق بيــن قيمــة الــواردات 
والصــادرات، ويعتبــر مــن المؤشــرات االقتصادية الهامة، 

وأحــد مدخــالت الناتــج المحلــي للــدول

ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار فــي المملكة بنســبة 12 
بالمئــة لنهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن العــام الحالــي، ليبلــغ 

52, 4 مليــار دينــار، مقارنــة مــع الفتــرة نفســها مــن عــام 2019.

وبحســب التقريــر الشــهري للتــداول العقــاري فــي المملكــة، 
الــذي أصدرتــه دائــرة األراضــي اليــوم االثنيــن، انخفضــت قيمــة 
اإليــرادات خــالل 11 شــهرا الماضيــة مــن العــام الحالــي بنســبة 
8 بالمئــة مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام 2019؛ لتبلــغ نحــو 

185مليــون دينــار.

وبينــت الدائــرة أنــه تــم إجــراء مقارنــات مؤشــرات ســوق العقــار 
لـــ 11 شــهرا الماضيــة مــن العــام الحالــي مــع نظيرتهــا مــن عــام 
2019، ومقارنــة مؤشــرات شــهر تشــرين الثانــي مــع نظيرتهــا 
مــن عــام 2019، ومــع شــهر تشــرين األول مــن العــام نفســه؛ 
وذلــك بســبب آثــار جائحــة كورونــا علــى الــدوام الرســمي في عام 

2020 وعــدم اكتمــال أيــام العمــل فــي جميــع الشــهور، وبالتالي 
عــدم القــدرة علــى المقارنــة لعــدم التكافــؤ.

ــداول فــي ســوق  ــى المســتوى الشــهري، ارتفــع حجــم الت وعل
 2021 عــام  مــن  الثانــي  خــالل شــهر تشــرين  األردنــي  العقــار 
بنســبة 24 بالمئــة مقارنــة بالشــهر نفســه مــن عــام 2019، 

ليبلــغ 495 مليــون دينــار.

وســجلت قيمــة اإليــرادات خــالل شــهر تشــرين الثانــي الماضــي 
انخفاضــا بنســبة بلغــت 37 بالمئــة مقارنــة بالشــهر نفســه من 

عــام 2019 لتبلــغ قرابــة 7, 21 مليــون دينــار.

وارتفعــت حركــة بيــع العقــار فــي المملكــة خــالل الـــ 11 شــهرا 
الماضيــة مــن عــام 2021 بنســبة 41 بالمئــة، حيــث ارتفعــت 
األراضــي  وبيوعــات  بالمئــة،   266 بنســبة  الشــقق  بيوعــات 
بنســبة 45 بالمئــة، مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام 2019.

422 مليون دينار
فائض الميزان التجاري األردني مع أميركا

452, 4 مليار دينار
حجم التداول العقاري في المملكة لنهاية تشرين الثاني
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          وقعــت وزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة 
اتفاقيــة مــع شــركة جوبــاك، تمكــن البنــوك التوثق 

مــن عمائهــا أفــرادا وشــركات.

أحمــد  والريــادة  الرقمــي  االقتصــاد  وزيــر  االتفاقيــة  ووقــع 
الهنانــدة والرئيــس التنفيــذي لشــركة "جوبــاك" مهــا البهــو.

وقال الهناندة، إن استراتيجية الوزارة تتضمن تمكين التحول 
الرقمــي لجميــع القطاعــات، حيــث نشــهد مرحلــة جديــدة فــي 
ــى  ــي، مشــيرا إل ــن ودعــم هــذا التحــول فــي القطــاع المال تمكي
أن البنــك المركــزي األردنــي اســتطاع بنــاء منظومــة متكاملــة 
ومميــزة، لتمكيــن عمليــات التحــول الرقمــي، ومنها مبــادرة "جو 
بــاك" المتخصصــة بالعمليــات الماليــة ســواء كانــت للدفــع أو 
التحقــق الرقمــي للعميــل أو دعم البنوك الرقمية والمعامالت 
البنكيــة والرقميــة. وبيــن أن هــذه االتفاقيــة تســمح للبنــوك 
ــاك للمعامــالت الماليــة بالدخــول  ومــن خــالل منظومــة جــو ب
إلــى البيانــات الخاصــة ببعــض المؤسســات الحكوميــة وبأعلــى 
معاييــر أمــن المعلومــات وبموافقــة صاحــب البيانــات، ومــن 
خــالل منظومــة إلكترونيــة تدعــم التحقــق مــن موافقــة صاحــب 
البيانــات، وبمــا يتوافــق مــع قانــون المعامــالت اإللكترونيــة 
أمــام  حاليــا  المنظــور  الشــخصية  البيانــات  حمايــة  وقانــون 

اللجنــة القانونيــة فــي مجلــس الــوزراء.

نحــو  اخــر  أســاس  حجــر  يعتبــر  المشــروع  هــذا  أن  وأوضــح 
مؤشــرات  ويحقــق  الرقمــي،  للتحــول  داعمــة  رقميــة  بيئــة 
اجتماعيــة  أو  اقتصاديــة  كانــت  المرجــوة منهــا ســواء  األداء 
أو للتضييــق علــى الفســاد بجميــع أشــكاله إلــى جانــب توفيــر 
ــادي  الوظائــف والمحافظــة علــى موقــع األردن فــي موقــع قي

المعلومــات. وتكنولوجيــا  الرقمــي  االقتصــاد  عالــم  فــي 

مــن جهتهــا، قالــت البهــو، إن وزارة االقتصــاد الرقمــي تخطــو 
نحــو رقمنــة جميــع نواحــي االقتصــاد، ومــن أولويــات الحكومــة 
مشــروع الهويــة الرقميــة، فــكان لزامــا علــى القطــاع المالــي 
والمصرفــي مواكبــة متطلبــات رقمنــة االقتصــاد فــي محاولــة 
ألتمتــة الهويــة الماليــة بمــا معنــاه "اعــرف عميلــك إلكترونيــا"، 
والتــي تمكــن العميــل الدخــول للخدمــات البنكية وفتح حســاب 

جديــد مــع مؤسســة ماليــة ومصرفيــة إلكترونيــا دون التنــازل 
عــن تحقيــق جميــع متطلبــات الحوكمــة.

وأشــارت إلــى أن البنــوك تطلــب معــززات وإثبــات مــكان العمل 
ومــكان الســكن وإثبــات دخــل وخالفــه للتحقــق مــن أن العميــل 
لــم ينجــم عنــه عمليــات مشــبوهة تؤثــر علــى شــفافية ونزاهــة 
االقتصــاد الوطنــي، مثمنــة قــرار مجلــس الــوزراء بالموافقــة 
على ربط البنوك والمحافظ اإللكترونية وشركات التكنولوجيا 
الماليــة مــع برمجيــة خاصــة بدائــرة األحــوال المدنيــة والجــوازات 
مــن  بالتحقــق  تســمح  والتــي  للمواطنيــن،  محــددة  لبيانــات 

الهويــة بنــاء علــى المرجعيــة فــي دائــرة األحــوال المدنيــة.

وأكــدت البهــو أن هــذا المشــروع لن يتيــح االطالع على البيانات 
دون موافقــة العميــل موافقــة واضحــة وصريحــة وبالتوافــق 
مــع متطلبــات الحكومــة، والتــي تعمــل بتكنولوجيــا "البلــوك 
تشــين"، والتــي ال تتيــح أي شــكل مــن أشــكال التالعــب أو تغييــر 

فــي البيانــات دون موافقــة العميــل.

يهــدف  إلكترونيــًا  عميلــك  اعــرف  مشــروع  أن  إلــى  يشــار 
إلــى إنشــاء منصــة موحــدة للتحقــق مــن البيانــات والوثائــق 
المطلوبــة مــن الجهازيــن المالــي والمصرفــي الخاصــة باألفــراد 
والشــركات مســتندة علــى الهويــة الوطنيــة وســجالتهم لــدى 
مؤسســات الدولة األردنية، وتمكين المؤسســات المالية من 
الحصــول علــى معلومــات ومعــززات عمالئهــا رقمًيــا والتحقــق 
منهــا بمــا يتوافــق مــع تعليمــات ومتطلبــات االمتثــال للبنــك 
والمواطنيــن  المقيميــن  تمكيــن  وبالتالــي  األردنــي،  المركــزي 
فــي األردن، واألردنييــن فــي الخــارج مــن الوصــول إلــى الخدمــات 
الماليــة عــن ُبعــد بشــكل آمــن وفّعــال مــن خــالل القنــوات 

الرقميــة المتاحــة مــن قبــل البنــوك والمؤسســات الماليــة.

اتفاقيــة بيــن االقتصاد الرقمــي وجوباك

تمكن البنوك التوثق من عمالئها
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          أطلــق البنــك المركــزي األردنــي بالتعــاون مــع 
وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي برنامجــا ميســرا 
لـتـمـويــــل الشركــــــات والمشــروعــــات الـمـيـكـــرويــــة 
21 مليــون  الصغيــرة، مــن خــال تخصيــص مبلــغ 
األصغــر  التمويــل  شــركات  إلــى  إلقراضهــا  دينــار، 
المرخصــة، التــي ســتقوم بدورها بإقراض الشــركات 

والمشــروعات الميكرويــة والصغيــرة.

ووفــق بيــان للبنــك المركــزي، ســتقوم الحكومــة ممثلــة 
بــوزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ووزارة الماليــة بدعــم 
التمويــل  كلفــة  مــن  جــزء  تحمــل  خــالل  مــن  البرنامــج 
للمســتفيدين مــن هــذا البرنامــج، الــذي يأتــي بإطــار حــرص 
الحكومــة والبنــك المركـــزي األردنـــي علــى دعـــم الشــركات 
مــن  والتخفيــف  والصغيــرة  الميكرويــة  والمشــروعات 
اآلثــار الســلبية لجائحــة كورونــا عليهــا لمــا لهذه الشــركات 
والمشــروعات مــن دور حيــوي بدعــم النمــو االقتصــادي 

وتخفيــف البطالــة ومحاربــة الفقــر.

ويهــدف البرنامــج إلــى توفيــر التمويــل للشــركات الميكرويــة 
)متناهيــة الصغــر( والصغيــرة والمشــروعات الميكرويــة 
المنزليــة مــن خــالل شــركات التمويــل األصغــر المرخصــة 
وكلــف  آلجــال  وفقــًا  األردنــي  المركــزي  البنــك  قبــل  مــن 
ميســرة، وذلــك لمســاعدة هــذه الشــركات والمشــروعات 
علــى مواصلــة أعمالهــا وتغطيــة مصاريفهــا التشــغيلية 
والرأســمالية، الســيما مع التحديات االقتصادية المرتبطة 

ــا خــالل المرحلــة الحاليــة. بأزمــة كورون

الدفعــة  تحويــل  تــم  البيــان،  وبحســب 
األولــى مــن القــرض بقيمــة تســعة مالييــن 
إلــى  الحالــي،  الشــهر  بدايــة  تقريبــًا  دينــار 
المشــاركة  األصغــر  التمويــل  شــركات 
وهــي:  شــركات  أربــع  وعددهــا  بالبرنامــج 
األهليــة للتمويــل األصغــر، والبنــك الوطنــي 

المــرأة  وصنــدوق  الصغيــرة،  المشــروعات  لتمويــل 
وبإمــكان  األصغــر،  للتمويــل  وفينــكا  األصغــر،  للتمويــل 
المســتفيدين مــن البرنامــج، وهــم الشــركات والمشــاريع 
الميكرويــة والصغيــرة والمهنيــون والحرفيــون واألفــراد 
ــل  ــات التموي العاملــون لحســابهم الخــاص التقــدم بطلب
إلــى هــذه الشــركات األربــع المنتشــرة فروعهــا فــي جميــع 

المملكــة. محافظــات 

فــي  المشــاركة  األصغــر  التمويــل  شــركات  وســتقوم 
البرنامــج بإقــراض المســتفيدين البرنامــج بكلفــة فعليــة 
)أســعار الفائــدة وأي عمــوالت أخــرى( ال تزيــد عــن 9 بالمئــة 
ــة بمــا  متناقصــة، علــى أن يتحمــل المقتــرض كلفــة فعلي
نســبته 5 بالمئة متناقص كحد أقصى، وتتحمل الحكومة 
الشــركة  ســتقوم  كمــا  الكلفــة،  مــن  المتبقيــة  النســبة 
األردنيــة لضمــان القــروض بضمــان التمويــالت الممنوحــة 

ــة. ضمــن البرنامــج بنســبة ضمــان قدرهــا 85 بالمئ

الممنوحــة  التمويــالت  القــروض/  البرنامــج  وســيغطي 
لتمويــل المشــروعات اإلنتاجيــة حصــرًا بهــدف تغطيــة 
قــدره  تمويــل  وبســقف  لهــا،  التشــغيلية  المصاريــف 
والمشــروعات  للشــركات  أقصــى  كحــد  دينــار  الــف   25
الميكرويــة والصغيــرة، فيما تخضع القروض/ التمويالت 

للـمـهــنـيـيــــن  الــمـقـدمــــة 
والــحـرفـيـــيــــــن واألفـــــــراد 
الـــعــامـــلـــيــن لحسابـهـــم 
الخــاص لســقف تمويــل 
دينــار كحــد  5 آالف  قــدره 

أقصــى

الحكومة والبنك المركزي يطلقان 
برنامجا ميسرا لتمويل الشركات

والمشروعات الميكروية
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ألســعار  العــام  القياســي  الرقــم  ارتفــع         
المســتهلك لشــهر تشــرين ثانــي مــن عــام 2021 
ليصــل الــى 103.06 مقابــل 101.42 لنفــس الشــهر 
مــن عــام 2020 مســجًا ارتفاعــًا نســبته 1.61 %، 

العامــة. اإلحصــاءات  دائــرة  بحســب 

وقــد ســاهم فــي ذلــك االرتفــاع بشــكل رئيســي، مجموعــة 
النقــل بمقــدار 1.00 نقطــة مئوية، اللحــوم والدواجن بمقدار 
0.39 نقطــة مئويــة، الوقــود واإلنــارة بمقــدار 0.24 نقطــة 

مئويــة، والثقافــة والترفيــه بمقــدار 0.13 نقطــة مئويــة. 

وبالمقابــل انخفضــت أســعار مجموعــة مــن الســلع ومــن 
أبرزهــا مجموعــة الخضــروات والبقــول الجافــة والمعلبــة 
بمقــدار 0.65 نقطــة مئويــة، الصحــة بمقــدار 0.08 نقطــة 
مئويــة، األلبــان ومنتجانهــا والبيــض بمقــدار 0.05 نقطــة 
مئويــة والفواكــه والمكســرات بمقــدار 0.04 نقطــة مئويــة. 

أمــا علــى المســتوى الشــهري، فقــد بلــغ الرقــم القياســي 
العــام ألســعار المســتهلك لشــهر تشــرين ثانــي مــن هــذا 
مــن  أول  تشــرين  لشــهر   102.92 مقابــل   103.06 العــام 
نفــس العــام مســجاًل ارتفاعــًا نســبته 0.13 %. ومــن أبــرز 
المجموعــات الســلعية التــي ســاهمت فــي هــذا االرتفــاع، 
مجموعــة الثقافــة والترفيــة بمقــدار 0.08 نقطــة مئويــة، 
الفواكــه والمكســرات بمقــدار 0.04 نقطــة مئويــة، اللحــوم 
والدواجــن بمقــدار 0.03 نقطــة مئويــة، النقــل بمقــدار 0.02 

ــة.  ــة، والصحــة بمقــدار 0.02 نقطــة مئوي نقطــة مئوي

بالمقابــل انخفضــت أســعار مجموعــة مــن الســلع، ومــن 
أبرزهــا مجموعــة الخضــروات والبقــول الجافــة والمعلبــة 

والمرطبــات  المشــروبات  مئويــة،  نقطــة   0.11 بمقــدار 
بمقــدار 0.01 نقطــة مئويــة.

أمــا الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك لألشــهر 
 102.36 بلــغ  فقــد  العــام  هــذا  مــن  األولــى  عشــر  األحــد 
مســجاًل   2020 عــام  مــن  الفتــرة  لنفــس   101.10 مقابــل 
ــرز المجموعــات الســلعية  ارتفاعــًا نســبته 1.25 %. ومــن أب
التــي ســاهمت فــي هــذا االرتفــاع مجموعــة النقــل بمقــدار 
 0.28 بمقــدار  والدواجــن  اللحــوم  مئويــة،  نقطــة   0.66
نقطــة مئويــة، التبــغ والســجائر بمقــدار 0.12 نقطــة مئويــة، 

والزيــوت والدهــون بمقــدار 0.10 نقطــة مئويــة.

وبالمقابــل انخفضــت أســعار مجموعــة مــن الســلع ومــن 
أبرزهــا مجموعــة الخضــروات والبقــول الجافــة والمعلبــة 
بمقــدار 0.42 نقطــة مئويــة، الفواكــه والمكســرات بمقــدار 
0.06 نقطــة مئويــة، المالبــس 0.04 نقطــة مئوية، والتوابل 
 0.02 بمقــدار  االخــرى  والمأكــوالت  الطعــام  ومحســنات 

نقطــة مئويــة.

ألســعار  األساســي  القياســي  بالرقــم  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
المســتهلك لشــهر تشــرين ثانــي مــن عــام 2021 )والــذي 
بأســعارها  تذبذبــًا  األكثــر  الســلع  باســتبعاد  يقــاس 
لمجموعــة الغــذاء والوقــود واإلنــارة والنقــل( فقــد بلــغ 
69.30 مقابــل 68.56 خــالل نفــس الشــهر مــن عــام 2020 
مســجاًل ارتفاعــًا نســبته 1.07 %. وعلــى المســتوى التراكمــي 
فقــد بلــغ الرقــم القياســي األساســي ألســعار المســتهلك 
لألشــهر األحــد عشــر األولــى مــن هــذا العــام 69.03 مقابــل 
ــرة مــن عــام 2020 مســجاًل  ــة مــع نفــس الفت 68.41 مقارن

ارتفاعــًا نســبته 0.91 %.

1.61 % ارتفاع الرقم القياسي العام
ألسعار المستهلك لشهر تشرين ثاني 2021
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الشكل 1: الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك حسب األشهر لألعوام  2020 و 2021  

الجدول 1: األرقام القياسية الشهرية لعامي 2020 و2021 

الجدول 2: معدل التغير الشهري والتراكمي ألسعار المستهلك لألعوام 2020 و2021 )2018=100(

الجدول 3: معدل التغير في األرقام القياسية التراكمية األساسية لعام 2021 )2018=100(
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           أظهــرت اإلحصــاءات الصــادرة عــن بورصــة 
عمــان أن قيمــة األســهم المشــتراة مــن قبــل 
تمــت مــن  األردنييــن والتــي  المســتثمرين غيــر 
خــال التــداول فــي البورصــة خــال شــهر تشــرين 
الثانــي الماضــي بلغــت 4, 9 مليــون دينــار مشــكلة 
مــا نســبته 8, 6 بالمئــة مــن حجــم التــداول الكلــي، 
فــي حيــن بلغــت قيمــة األســهم المباعــة مــن 

قبلهــم لنفــس الفتــرة 3, 11 مليــون دينــار.

وبذلــك تكــون قيمــة صافــي االســتثمار غيــر األردنــي خــالل 
شــهر تشــرين الثانــي قــد بلغــت 9, 1 مليــون دينــار بالســالب، 
بينمــا بلغــت قيمــة صافــي االســتثمار غيــر األردنــي 8, 4 مليــون 

ــار بالســالب لنفــس الشــهر مــن العــام 2020. دين

كما بلغت قيمة األســهم المشــتراة من قبل المســتثمرين 
ــة شــهر تشــرين  ــة العــام وحتــى نهاي ــر األردنييــن مــن بداي غي
الثانــي الماضــي حوالــي 5, 214 مليــون دينــار مشــكلة ما نســبته 
5, 11 بالمئــة مــن حجــم التــداول الكلــي، فــي حيــن بلغــت قيمــة 
األســهم المباعــة مــن قبلهــم 6, 246 مليــون دينــار. وبذلــك 
تكــون قيمــة صافــي االســتثمار غيــر األردنــي 1, 32 مليــون دينــار 
بالســالب، بينمــا بلغــت قيمــة صافــي االســتثمار غيــر األردنــي 

7, 65 مليــون دينــار بالســالب لنفــس الفتــرة مــن العــام 2020.

القيمــة  بلغــت  فقــد  العــرب،  المســتثمرين  ناحيــة  مــن  أمــا 
الثانــي  تشــرين  شــهر  خــالل  شــرائهم  لعمليــات  اإلجماليــة 
الماضــي حوالــي 5, 8 مليــون دينــار أو مــا نســبته 9, 8 بالمئــة مــن 
إجمالــي قيمــة شــراء غيــر األردنييــن، فــي حيــن بلغــت القيمــة 
اإلجماليــة لعمليــات شــراء غيــر العرب 9, 0 مليون دينار مشــكلة 

مــا نســبته 10 بالمئــة مــن إجمالــي شــراء غيــر األردنييــن.

أمــا بالنســبة للقيمــة اإلجماليــة لعمليــات بيــع العــرب فقــد 
بلغــت 7, 8 مليــون دينــار أو مــا نســبته 5, 67 بالمئــة مــن إجمالــي 
قيمــة عمليــات بيــع غيــر األردنييــن، فــي حيــن بلغــت قيمــة 
عمليــات بيــع غيــر العــرب 7, 2 مليــون دينــار، أي مــا نســبته 5, 23 
بالمئــة مــن إجمالــي قيمــة بيــع غيــر األردنييــن، وبذلــك تكــون 
قيمــة صافــي اســتثمار العــرب 2, 0 مليــون دينــار بالســالب، 
وصافي قيمة اســتثمار غير العرب 7, 1 مليون دينار بالســالب 

خــالل شــهر تشــرين الثانــي الماضــي.

وعليــه تصبــح نســبة مســاهمة المســتثمرين غيــر األردنييــن 
شــهر  نهايــة  فــي  البورصــة  فــي  المدرجــة  الشــركات  فــي 
تشــرين الثانــي 2021 حوالــي 2, 48 بالمئــة مــن إجمالــي القيمــة 
 33 ,6 نســبته  مــا  العــرب  مســاهمة  وشــكلت  الســوقية 
بالمئــة، ومســاهمة غيــر العــرب 6, 14 بالمئــة مــن إجمالــي 

للبورصــة. الســوقية  القيمــة 

48.2 % نسبة ملكية غير األردنيين في 
الشركات المدرجة ببورصة عمان

واصــل النشــاط الســياحي للمملكــة تحســنه خــالل شــهر 
تشــرين الثانــي مــن العــام الحالــي ليســجل الدخل الســياحي 
خــالل شــهر تشــرين الثانــي ارتفاعــًا نحــو 273 مليــون دوالر 
عــن مســتواه مــن ذات الشــهر مــن العــام الماضــي ليصــل 
الــى 5, 331 مليــون دوالر، وذلــك نتيجــة ارتفــاع عــدد الســياح 
ــي بنحــو 253 الــف ســائح ليصــل  خــالل شــهر تشــرين الثان

الــى 302 الــف ســائح.

وأشــارت بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل الســياحي 

لنهايــة تشــرين الثانــي بنســبة 5, 78 بالمئــة ليصــل 4ر2 مليار 
دوالر، نتيجــة ارتفــاع عــدد الســياح بنســبة 78 بالمئــة وصــواًل 

109, 2 مليون ســائح لنهاية تشــرين الثاني الماضي.

وشــكل الدخــل الســياحي مــن األردنييــن غيــر المقيميــن 
ــي الدخــل الســياحي  ــة مــن إجمال مــا نســبته 4, 42 بالمئ
تــاله الدخــل مــن الــدول العربيــة مــا نســبته 2, 28 بالمئــة 
ثــم الســياح مــن دول مجلــس التعــاون الخليجي بنســبة 

6, 14 بالمئــة.

4, 2 مليار دوالر عائدات قطاع السياحة
حتى تشرين الثاني من عام 2021
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بالمملكــة  العاملــة  البنــوك  فــي  الودائــع  إجمالــي  ارتفــع 
لتبلــغ  بالمئــة   5.1 نمــو  بنســبة  دينــار  مليــار   1.89 بقيمــة 
38.7 مليــار دينــار بنهايــة شــهر تشــرين اول مــن عــام 2021، 
وفــق   ،2020 عــام  بنهايــة  دينــار  مليــار   36.8 مــع  مقارنــة 

البنــوك. عــن جمعيــة  الصــادرة  المصرفيــة  النشــرة 

األردنــي  بالدينــار  الودائــع  نمــو  نتيجــة  االرتفــاع،  وتحّصــل 
بقيمــة 1.8 مليــار دينــار وبنســبة 6.3 بالمئــة لتصبــح 30 مليار 
دينــار بنهايــة شــهر تشــرين اول 2021، مقارنــة مــع 28.2 
مليــار دينــار بنهايــة عــام 2020، حيــث اســتحوذت الودائــع 

بالدينــار علــى 77.6 بالمئــة مــن إجمالــي الودائــع.

األجنبيــة  بالعمــالت  الودائــع  نمــو  باالرتفــاع،  أيضــا  وســاهم 
بقيمة 113.5 مليون دينار وبنســبة 1.3 بالمئة لتســجل 8.7 مليار 
دينــار بنهايــة شــهر تشــرين اول 2021، مقارنــة مــع 8.6 مليــار 
دينــار بنهايــة 2020.ولفتــت النشــرة الــى ان هنالــك اســتقرارا في 
نســبة الودائــع بالعمــالت األجنبيــة خــالل شــهر تشــرين األول 
مــن عــام 2021، مقارنــة مــع نهايــة عــام 2020، ممــا يعنــي عــدم 

ــرة ذات أهميــة. حــدوث أي عمليــات دول

وبالنســبة للموجــودات، فقــد نمــت بنســبة 4.9 بالمئــة خــالل 
ذات الفتــرة لتبلــغ 59.8 مليــار دينــار، فــي حيــن ارتفــع إجمالــي 
التســهيالت االئتمانيــة بنســبة 4.7 بالمئــة لتســجل نحــو 30 

مليــار دينــار.

وحــول مؤشــرات العمــق المالــي للقطــاع المصرفــي للعــام 
2021، فقــد ســجلت نســبة إجمالــي موجودات البنــوك الى الناتج 
المحلــي اإلجمالــي 192.8 بالمئــة، بينمــا بلغــت نســبة إجمالــي 
الودائــع لــدى البنــوك الــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 124.7 بالمئة، 
فــي حيــن ســجل إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن 

البنــوك الــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 96.6 بالمئــة.

وأكــدت النشــرة المصرفيــة الــى ان هــذه المؤشــرات تظهــر 
مــع  بالمقارنــة  المصرفــي  للقطــاع  نســبيا  الكبيــر  الحجــم 
االقتصــاد األردنــي، مشــيرة الــى ان هــذا الحجــم يعكــس عمــق 

الكبيــرة. النســبية  وأهميتــه  المصرفــي  القطــاع 

 26 علــى  اإلنشــاءات  قطــاع  اســتحوذ  الصعيــد،  ذات  وعلــى 
مــن  الممنوحــة  االئتمانيــة  التســهيالت  إجمالــي  مــن  بالمئــة 
2021، فــي حيــن ســجلت  البنــوك بنهايــة شــهر تشــرين اول 
تســهيالت أخــرى معظمهــا تســهيالت لألفــراد بنســبة 23.8 

بالمئــة.

بالمئــة   15.8 علــى  الفتــرة  ذات  خــالل  التســهيالت  وتوزعــت 
لقطــاع الخدمــات ومرافــق عامــة وعلــى التجــارة العامــة بنســبة 
14.5 بالمئــة، وعلــى قطــاع الصناعــة بنســبة 11.7 بالمئــة، وعلــى 
للســياحة  بالمئــة   2.3 وعلــى  الماليــة  للخدمــات  بالمئــة   2.5
بالمئــة  و1.3  للزراعــة،  بالمئــة   1.4 وعلــى  ومطاعــم  وفنــادق 

لخدمــات النقــل و0.6 بالمئــة للتعديــن.

وفق النشرة المصرفية الصادرة
عن جمعية البنوك

1.77مليــار دينــار نمــو حجــم 
الودائــع بالدينــار لــدى البنــوك 
فــــــــــي األردن بـ 10 شـــــــهــــــــــور

4.9 % نمــو الموجــودات 
لــــــدى الــــبـــنــــوك الــعــامـــلـــــة 
لـتـــبـــلـــــغ 59.8 مـلـيــــار ديـنـــــــار

4.7 % ارتـفــــاع إجــمــالــــــــي 
الـتـسـهـــيـــات االئـتــمـانــيـــــــة 
لتســجل نحــو 30 مليــار دينــار

1.9 مليــار دينار نمو إجمالي 
الـــودائــــع وارتـــــفـــاع الـودائـــــع 
األجنبية 113.5 ملـيـــون ديــنـــــار
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23.2 % معدل البطالة
خالل الربع الثالث من عام 2021

        بلــغ معــدل البطالــة خــال الربــع الثالــث 
مــن عــام 2021 نحــو )23.2 %( بانخفــاض مقــداره 
1.6 نقطــة مئويــة عــن الربــع الثانــي مــن نفــس 
العــام، وبانخفــاض مقــداره 0.7 نقطــة مئويــة 
عــن الربــع الثالــث مــن عــام 2020، وذلــك بحســب 

التقريــر الربعــي لدائــرة اإلحصــاءات العامــة.

وبحســب البيانــات فقــد بلــغ معــدل البطالــة للذكور خــالل الربع 
الثالــث مــن عــام 2021 نحــو )21.2 %( مقابــل )30.8 %( لإلنــاث، 
حيــث يتضــح أّن معــدل البطالــة للذكــور قــد حافــظ علــى ثباتــه 
بالربــع  2.8 نقطــة مئويــة مقارنــة  بمقــدار  لإلنــاث  وانخفــض 

الثالــث مــن عــام 2020.

وبمقارنــة معــدل البطالــة للربــع الثالــث مــع الربــع الثانــي للعــام 
2021 يتضــح أّن معــدل البطالــة قــد انخفــض للذكــور بمقــدار 
1.5 نقطــة مئويــة، وانخفــض لإلنــاث بمقــدار 2.3 نقطــة مئويــة.

الجنــس  الكليــة حســب  البطالــة  1: معــدالت  الشــكل 
ــع الثالــث مــن عــام 2021 ــاع للســنوات 2019 – الرب واألرب

وبالنســبة للمتعطليــن، فقــد بينــت النتائــج أن معــدل البطالــة 
)األفــراد  الجامعيــة  الشــهادات  حملــة  بيــن  مرتفعــًا  كان 
فأعلــى  بكالوريــوس  مؤهــل  يحملــون  ممــن  المتعطلــون 
مقســومًا علــى قــوة العمــل لنفــس المؤهــل العلمــي(، حيــث 

األخــرى. التعليميــة  بالمســتويات  مقارنــة   %  27.8 بلــغ 

وأشــارت النتائــج إلــى أن 56.2 % مــن إجمالــي المتعطليــن هــم 
ــي  ــى، وأن 43.8 % مــن إجمال ــة فأعل ــة الشــهادة الثانوي مــن حمل
المتعطليــن كانــت مؤهالتهــم التعليميــة أقــل مــن الثانــوي، 
حيــث تباينــت نســبة المتعطليــن حســب المســتوى التعليمــي 

والجنــس، حيــث بلغــت نســبة المتعطليــن الذكــور مــن حملــة 
البكالوريــوس فأعلــى 27.7 % مقابــل 82.1 % لإلنــاث.

وبلــغ معــدل البطالــة بيــن الشــباب فــي الفئــة العمريــة 15 - 24 
ســنة 48.5 % للمجمــوع )44.9 % للذكــور مقابــل 63.5 % لإلنــاث(. 
معــدل  أعلــى  ُســجل  فقــد  المحافظــات  مســتوى  علــى  امــا 
للبطالــة فــي محافظــة الطفيلــة بنســبة بلغــت 29.0 %، وأدنــى 
معــدل للبطالــة فــي محافظــة مادبــا بنســبة بلغــت 20.3 %.

حــول المشــتغلون، فقــد بلغــت نســبة المشــتغلين 26.4 % مــن 
مجموع السكان 15 سنة فأكثر، إذ تركز58.3 % من المشتغلين 
الذكــور فــي الفئــة العمريــة 20 - 39 ســنة، فــي حيــن بلغت النســبة 
لإلنــاث 60.2 %، ونحــو حوالــي 49.0 % مــن المشــتغلين كانــت 
مؤهالتهــم التعليميــة أقــل مــن الثانــوي و8.9 % ثانــوي و42.1 % 

أعلــى مــن الثانــوي.
وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 85.7 % هم مستخدمون 

بأجر )83.2 % للذكور مقابل 96.5 % لإلناث(.
والمتعطلــون(،  )المشــتغلون  العمــل:  قــوة  صعيــد  وعلــى 
أظهــرت النتائــج تفاوتــًا واضحــًا فــي توزيــع قــوة العمــل حســب 
المســتوى التعليمــي والجنــس، حيــث إن 57.6 % مــن مجمــوع 
قــوة العمــل الذكــور كانــت مســتوياتهم التعليميــة دون الثانويــة 
ــج إلــى أن 73.0 % مــن  ــاث. كمــا أشــارت النتائ مقابــل 10.8 % لإلن
مجمــوع قــوة العمــل مــن اإلنــاث كان مســتواهّن التعليمــي 

بكالوريــوس فأعلــى مقارنــة مــع 25.9 % بيــن الذكــور.
العمــل  )قــوة  المنقــح  االقتصاديــة  المشــاركة  وبلــغ معــدل 
منســوبة إلــى الســكان 15 ســنة فأكثــر( 34.4 % )54.4 % للذكــور 
 2021 عــام  مــن  الثالــث  للربــع  وذلــك  لإلنــاث(   %  14.5 مقابــل 
وذلــك  لإلنــاث(   % و14.9  للذكــور   %  53.5(  %  34.4 مــع  مقارنــة 

للربــع الثالــث مــن عــام 2020.

الشكل 2: معدل البطالة السنوي وللربع الثالث 
للسنوات 2010 - 2021
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االخــــبـــــــار 
المصرفية



وأقيــم حفــل اإلعــالن عــن الفائزيــن بالجائــزة تحــت رعايــة جاللــة 
الملــك عبــدهللا الثانــي وجاللــة الملكــة رانيــا العبــدهللا، بحضــور 
أصحــاب الســمو الملكــي األميــر طــالل بــن محمــد، واألميــرة 
الــدروع  رانيــا  الملكــة  جاللــة  ســلمت  حيــث  طــالل،  غيــداء 
التكريميــة للفائزيــن بجائــزة الحســين ألبحــاث الســرطان لعام 
2021. وشــهد الحفــل حضــور أعضــاء مجلــس إدارة الجائــزة 
المؤّلــف مــن مجموعــة مــن أبــرز اختصاصيــي األورام، واألطباء 

والباحثيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم.  

القــادة  الســرطان  ألبحــاث  الحســين  جائــزة  وتســتهدف 
بمــرض  متعلقــة  مجــاالت  عــدة  فــي  العلمــاء  والباحثيــن 
الســرطان. ويضــم مجلــس إدارة الجائــزة نخبــة مــن الباحثيــن 
ــرة  ــم برئاســة ســمو األمي ــاء مــن مختلــف أنحــاء العال واألطب

طــالل. غيــداء 

وتأتــي رعايــة البنــك العربــي للجائــزة فــي إطــار برنامجــه الخــاص 

الحســين  مركــز  دعــم  وبهــدف  االجتماعيــة  بالمســؤولية 
للســرطان وتعزيــز مســاهمته فــي رفــع مســتوى الخدمــات 
الطبيــة المقدمــة لمرضــى الســرطان األطفــال والبالغيــن من 

األردن والوطــن العربــي.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن البنــك العربــي يتبّنــى اســتراتيجيًة 
ــد االســتدامة، تعكــس حــرص  ــى صعي ــًة عل شــاملًة ومتكامل
والبيئــي  واالجتماعــي  االقتصــادي  أثــره  تعزيــز  علــى  البنــك 
مــن خــالل العمــل بشــكٍل وثيــٍق مــع مختلــف الجهــات ذات 
العالقــة، وصــواًل لتحقيــق التنمية الُمســتدامة. وُيمّثل برنامج 
البنــك العربــي للمســؤولية االجتماعيــة "معــًا" إحــدى ثمــار هــذا 
التوّجــه، وهــو برنامــج متعــّدد األوُجــه يرتكــز علــى تطويــر وتنميــة 
جوانــب مختلفــة مــن المجتمــع من خــالل مبادراٍت ونشــاطاٍت 
متنوعــٍة ُتســهم فــي خدمــة عــّدة قطاعــات وهــي الصّحــة، 

ومكافحــة الفقــر، وحمايــة البيئــة، والتعليــم، ودعــم األيتــام.

ــة الســنوية  ــة النقاب ــي مؤخــرًا لقــب بطول ــق البنــك العرب أحــرز فري
العاشــرة لسداســيات كــرة القــدم، والتــي نظمتهــا النقابــة العامــة 
بعــد  وذلــك  والمحاســبة،  والتأميــن  المصــارف  فــي  للعامليــن 
تأهلــه إلــى النهائيــات وفــوزه فــي المبــاراة النهائيــة بنتيجــة 3-1. 
وقــد شــهدت البطولــة مشــاركة 9 فــرق مــن مختلــف البنــوك التــي 

أظهــرت روحــًا رياضيــة إيجابيــة وأداء متميــزًا.

قــّدم البنــك العربــي مؤّخــرا رعايتــه الماســية لجائــزة الحســين ألبحــاث الســرطان والتــي أطلقتهــا 
سمو األميرة غيداء طال العام الماضي تخليدا لذكرى جالة الملك الحسين بن طال، طّيب 
هللا ثراه، بهدف تعزيز جهود البحث العلمي في مجال الســرطان على مســتوى الوطن العربي.

 البنك العربي
 الراعـــي المـاســـــي

لجــائـزة الحســيـــن 
ألبحاث السرطان

 البنك العربي يحرز لقب بطولة النقابة العامة للعاملين
في المصارف والتأمين والمحاسبة لسداسيات كرة القدم
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جــّدد البنــك العربــي مؤخــرًا رعايتــه لمركــز اإلســعاف الجــوي األردنــي للعــام الســادس علــى 
التوالــي، وذلــك فــي إطــار برنامجــه للمســؤولية االجتماعيــة "معــًا" وبهــدف دعــم آليــة عمــل 
المملكــة.  فــي  المقدمــة  الطبيــة  الخدمــات  مســتوى  رفــع  فــي  مســاهمته  وتعزيــز  المركــز 

الرعايــة بدعــم خدمــات  البنــك بموجــب هــذه  وســيقوم 
والمرضــى  المصابيــن  ونقــل  الجــوي  اإلســعاف  مركــز 
جــوًا، مــن خــالل عمليــات اإلخــالء واإلنقــاذ واإلســعاف 
بالطائــرة العاموديــة مــن المناطــق النائيــة البعيــدة إلــى 
المراكــز الطبيــة المتخصصــة لتلقــي العالجــات الالزمــة 
فــي الحــاالت الطارئــة التــي تســتوجب مثــل هــذا النــوع مــن 

الخدمــة الطبيــة المتخصصــة.

وفــي تعليقــه علــى هــذا التعــاون، قــال الرئيــس التنفيــذي 
ــار  ــي، المقــدم الركــن الطي لمركــز اإلســعاف الجــوي األردن
البنــك  دعــم  "يعكــس  العفيــف:  الكريــم  عبــد  عيســى 
يلعبــه  الــذي  الرائــد  المجتمعــي  الــدور  للمركــز  العربــي 
البنــك علــى الصعيــد الوطني." وأضــاف: "خدمــة الوطــن 
والمجتمــع مســؤولية مشــتركة بيــن الحكومــة والقطــاع 
الخــاص وهــو األمــر الــذي يســهم فــي تحقيــق إحــدى أهــم 
إلــى الحفــاظ علــى أرواح المواطنيــن  مســاعينا الراميــة 
وتقديــم أفضــل الخدمــات الطبيــة لهــم، لــذا نعتــز بتعاوننا 
المســتمر مــع البنــك العربــي ضمــن برامجــه للمســؤولية 
أوائــل  مــن  العربــي  البنــك  يعتبــر  حيــث  االجتماعيــة، 

المؤسســات التــي عملــت بمفهــوم االســتدامة."

ومــن جهتــه، قــال الســيد طــارق الحــاج حســن، مديــر إدارة 

"يأتــي تعاوننــا مــع مركــز  العربــي:  البنــك  فــي  البراندنــج 
اإلســعاف الجــوي األردنــي للعــام الســادس علــى التوالــي 
تجســيدًا لحرص البنك العربي على دعم الجهود الهادفة 
لتحقيــق التنميــة المجتمعيــة المســتدامة والتــي يشــكل 
قطــاع الخدمــات الصحيــة ركنــًا أساســيًا فيهــا. ويعكــس 
هــذا الدعــم إيمــان البنــك برســالة المركــز وبالــدور الممّيــز 
الــذي يقــوم بــه فيمــا يخــص اإلســعاف الجــوي للحــاالت 
المرضيــة الطارئــة ونقلهــا مــن مختلــف مناطــق المملكــة 
النائية والبعيدة إلى المستشفيات المختّصة." وأضاف: 
"ســاهم المركــز خــالل األعــوام الماضيــة فــي إنقــاذ العديــد 
مــن الحــاالت الحرجــة والطارئــة بشــكٍل ُيســهم فــي رفــع 

مســتوى الخدمــات الطبيــة المقّدمــة فــي المملكــة."

العربــي  البنــك  برنامــج  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر 
للمســؤولية االجتماعية "معًا"، يأتي في إطار إســتراتيجية 
البنــك العربــي لالســتدامة والتــي تهــدف الــى دعــم جهــود 
تحقيــق التنميــة المســتدامة علــى الصعيــد اإلجتماعــي 
واإلقتصــادي والبيئــي حيــث يركــز البرنامــج علــى تطويــر 
وتنميــة جوانــب مختلفــة مــن المجتمع من خــالل مبادرات 
ونشــاطات متنوعــة تســهم فــي خدمــة عــدة قطاعــات 
محوريــة تشــمل الصحــة ومكافحــة الفقــر وحمايــة البيئــة 

والتعليــم ودعــم األيتــام.

 البنك العربي
يجـــــدد رعــــايـــتــــه 
لمركز اإلسعاف 
الجـــــــــــوي األردن
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البنك  لعمالء  الرقمية  االئتمانية  البطاقة  هذه  وتتيح 
العربي من قطاع الشركات إمكانية تنفيذ عمليات تسديد 
وتسوية الدفعات إلكترونيًا بسهولة وأمان وسرعة أكبر. 
يتم  حيث  اآلمنة  الترميز  بتقنية  البطاقة  هذه  تتميز  كما 
إنشاء أرقام بطاقات خاصة بكل معاملة على حدى، ليتم 
استخدامها لمرة واحدة وذلك لتفعيل عملية خصم قيمة 
الجاري  الحساب  وليس  االئتماني  الحساب  من  الدفعة 

الخاص بكل شركة.
الشركات  قطاع  من  العربي  البنك  عمالء  ويستطيع 
االستفادة من العديد من المزايا الحصرية عند استخدامهم 
إدارة  تحسين  المزايا:  هذه  تشمل  حيث  البطاقة،  لهذه 
من  مستوى  أعلى  ضمن  للشركات  النقدي  التدفق 
البطاقة  بحساب  التام  والتحّكم  واألمان،  الخصوصية 
االئتمانية الرقمية "Visa Signature Corporate Card" من 
خالل تحديد سقف أعلى مختلف لكل بطاقة  رقمية  يتم 
إصدارها، مع إمكانية تعيين ضوابط متعلقة بالمدفوعات 
مثل التحكم بالوقت والمكان وفئة اإلنفاق. هذا باإلضافة 
خالل  من  للشركات  االئتماني  اإلنفاق  تحليل  إمكانية  إلى 
االطالع على تفاصيل الحساب ومراجعة تقارير ومؤشرات 

األعمال بشكل مفّصل. 
قال  الجديدة،  الرقمية  البطاقة  إطالق  على  تعليقه  وفي 
المصرفية  األعمال  إدارة  مدير  التين،  ابو  رامي  السيد 
للشركات والمؤسسات المالية في البنك العربي– األردن: 
الجديدة  الرقمية  االئتمانية  البطاقة  هذه  إطالق  "يشكل 
واألولى من نوعها في المملكة بالتعاون مع فيزا خطوة 
رائدة تعكس التزام البنك بتبني أحدث الحلول التكنولوجية 
على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لتقديم تجربة 
االرتقاء  من  تمّكنهم  للشركات  ومميزة  فريدة  بنكية 

المصرفية  الحلول  هذه  مثل  "تأتي  وأضاف:  بأعمالهم." 
في  المحوري  ودوره  البنك  استراتيجية  ضمن  المبتكرة 
مواكبة التطورات الحاصلة في بيئة األعمال، حيث يتجلى 
ذلك من خالل توفير خدمات وقنوات دفع أكثر أمانًا وكفاءة 

مما يلبي متطلبات قطاع الشركات ويواكب تطلعاتهم."
 " فيزا:  لشركة  المنطقة  مدير  عجور،  رجائي  السيد  وقال 
تفخر فيزا ،الشركة الرائدة في حلول الدفع الرقمية عالميًا، 
تلّبي  مبتكرة  دفع  حلول  بتقديم  المتواصل  بالتزامها 
العالم.  حول  والشركات  لألعمال  المختلفة  االحتياجات 
للشركات سريعة  الرقمية  االئتمانية  فيزا  بطاقة  وتعتبر 
أنها مقبولة ومتداولة على نطاق واسع في  النمو، حيث 
التعامالت بين الشركات، خاصًة أنها توّفر أعلى مستويات 
األمان والشفافية، وتسهم في الحد من الكلفة من خالل 
تيسير عمليات التسوية إلكترونيًا إضافًة إلى ميزة القبول 
العالمي." وأضاف: "يسّرنا أن نتعاون مع البنك العربي في 
تقديم حلول دفع رقمية متطّورة ومعتمدة لعمالء البنك 

من قطاع الشركات."
جائزتي  على  حاز  قد  العربي  البنك  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
أفضل بنك في الشرق األوسط وأفضل بنك في األردن 
للعام 2021، وللعام السادس على التوالي، والتي منحتهما 
مجلة غلوبال فاينانس العالمّية )Global Finance( ومقرها 
نيويورك. كما حصد البنك  12 جائزة  على صعيد الخدمات 
غلوبال  مجلة  من  واألفراد  الشركات  لقطاعي  الرقمية 
العربي  البنك  العام. كذلك حصد  العالمّية هذا  فاينانس 
البطاقات  لجودة خدمات  العالمية  فيزا  جوائز من شركة 
جائزة  تضمنت:   2020 العام  عن  المنطقة  مستوى  على 
وجائزة  الجديدة،  الالتالمسية  الدفع  لحلول  تبني  أفضل 
أعلى معدل موافقات تتم من دون توافر البطاقة )محّلي(.

ألول مرة في المملكة
البنك العربي يطلق بطاقة ائتمانية رقمية 
خاصـــة بالشــــركـــــات بالتـــعــــــاون مع فـيـــــزا

أطلــق البنــك العربــي مؤخــرًا بالتعــاون مــع فيــزا بطاقــة ائتمانيــة رقميــة جديــدة خاصــة بعمــاء قطــاع الشــركات 
تعتبــر األولــى مــن نوعهــا فــي المملكــة كونهــا مرتبطــة بمنصــة أتمتــة المدفوعــات مــن فيــزا العالميــة. ويأتــي 
إطــاق هــذه البطاقــة فــي إطــار اســتراتيجية البنــك الراميــة إلــى توفيــر حلــول مصرفيــة مرنــة ومتطــورة تهــدف 
إلــى تعزيــز وتســهيل العمليــات المصرفيــة لقطــاع األعمــال بشــكل أكثــر كفــاءة وفعاليــة محليــًا ودوليــًا. 
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وتأتي هذه المبادرة مع بداية فصل الشتاء وتهدف 
البطانيات على األسر األشد فقرًا واألكثر  توزيع  إلى 
شتاء  لتوفير  علي  أم  تكية  من  المستفيدة  و  حاجة 

دافئ لهم وتخفيف األعباء االقتصادية عليهم. 

طارق  السيد  قال  المبادرة،  هذه  على  تعليقه  وفي 
العربي:  البنك  البراندنج في  إدارة  الحاج حسن، مدير 
مختلف  مع  التعاون  العربي  البنك  في  "نواصل 
الجهات ذات العالقة للمساهمة في الجهود الوطنية 
لدعم جيوب الفقر وتعزيز التكافل االجتماعي ومد يد 
العون لألسر العفيفة في المملكة." وأضاف: "نثّمن 
الدور المجتمعي واإلنساني الذي تقوم به تكية أم علي 
دفا"  "لمسة  فيها  بما  مبادراتها  مختلف  خالل  من 
والتي تعتبر إحدى المبادرات الفاعلة في تقديم الدعم 

للجهات المستحقة." 

بلقر  سامر  علي  أم  تكية  عام  مدير  شكر  ناحيته  من 
البنك العربي قائاًل: "نقدر دعم وتعاون البنك العربي 
المستمر على مدار األعوام السابقة والذي يعكس 
إيمان البنك العربي برؤية تكية أم علي المتمثلة في 
"يعد  أضاف:  و  الجوع."  من  خاٍل  أردٍن  إلى  الوصول 

هذا الوقت من العام من أصعب األوقات على األسر 
يومها مع  تأمين قوت  والتي ال تستطيع  المحتاجة 
اشتداد البرد يومًا بعد يوم، وتساهم هذه المبادرة في 

كل عام بتوفير شتاء دافىء لهذه األسر."

الغذائي  الدعم  بإيصال  حاليًا  علي  أم  تكية  وتقوم 
المستدام لـ 20,000 ألف أسرة محتاجة تعيش تحت 
خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من 
خالل إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام 
مادة   19 على  غذائي  طرد  كل  ويحتوي  األسر،  لهذه 
مدار  على  الغذائية  األسرة  باحتياجات  تفي  غذائية 

الشهر.

وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية 
االجتماعية "معًا" يواصل منذ إطالقه دعم المبادرات 
المجتمعية الهادفة والتي تطوع من خاللها المئات 
من موظفي البنك كما يتيح البرنامج لعمالء البنك 
الربحية  المؤسسات غير  تبرعاتهم لعدد من  تقديم 
بسهولة من خالل قنوات البنك الرقمية باإلضافة إلى 

بطاقة "معًا" االئتمانية البالتينية.

ضمن مبادرة "لمسة دفا"
البنك العربي يوزع 1400 بطانية على األسر 

العفيفة بالتعاون مع تكية أم علي

صعيد  على  العربي  البنك  جهود  مع  وانسجامًا  التوالي  على  التاسع  للعام 
المسؤولية االجتماعية قام البنك وبالتعاون مع تكية أم علي مؤخرًا بتوزيع 1400 
بطانية على 843 أسرة  منتفعة من تكية أم علي في مناطق جيوب الفقر في المملكة 
في كل من اقليم الوسط، والجنوب، والشمال، وذلك ضمن مبادرة "لمسة دفا".
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وبموجــب هــذه االتفاقيــة ســيتمكن 
مــن  االســتفادة  مــن  العمــالء 
العديــد مــن المزايــا الحصريــة والتــي 
خــالل  مــن  لهــم  متاحــة  ســتكون 
ربــط برنامجــي الــوالء "جواهــر اتيكــو" 
و"نقــاط العربــي" معًا، حيث تشــمل 
العمــالء  منــح  الجديــدة  المزايــا 
مكافــآت "جواهــر اتيكــو" و مكافــآت 
"نقــاط العربــي" معــًا باإلضافــة إلــى 
إمكانيــة اســتبدال "نقــاط العربــي" 
بقيمــة  اتيكــو"  "جواهــر  مقابــل 

تفضيليــة بشــكٍل فــوري وبــكل ســرعة وســهولة، وذلــك مــن 
خــالل تطبيــق "عربــي موبايــل" حيــث ســيتم قيــد مكافــآت 
الجواهــر الخاصــة بــكل عميــٍل إلــى حســاب الــوالء الخــاص بــه 

"اتيكــو مجموعــة فخرالديــن". لــدى 

وتتضمن االتفاقية أيضًا تزويد " اتيكو مجموعة فخرالدين"، 
بأجهــزة نقــاط بيــع ذكّيــة ومتطــّورة وعاليــة األداء مــن البنــك 
االلكترونــي  الدفــع  عمليــة  تســهيل  شــأنها  مــن  العربــي، 
بالتقنيتيــن  والدفــع  الذكّيــة  الهواتــف  بواســطة  للعمــالء 
ــى إتاحــة طــرق  التالمســية والالتالمســية. هــذا باإلضافــة إل
 ،"CliQ دفــع جديــدة مثــل تطبيــق "عربــي موبــي كاش" وخدمــة

وذلــك بهــدف تحســين تجربــة العمــالء.

مديــر  معتــوق،  يعقــوب  الســيد  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
 – العربــي  البنــك  فــي  لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات  إدارة 
األردن: "نحــرص فــي البنــك العربــي علــى تعزيــز مزايــا برامجنــا 
وتوظيفهــا بطريقــة مبتكــرة تنســــجم مــع تطلعــات عمالئنا 

ــا  المتجــددة وتواكــب نمــط حياتهــم". وأضــاف: "يعــد تعاونن
لعمالئنــا  قّيمــة  "اتيكــو مجموعــة فخرالديــن" فرصــة  مــع 
"نقــاط  برنامــج  ضمــن  المكافــآت  نقــاط  مــن  لالســتفادة 
العربــي" واســتبدالها رقميــًا وفوريــًا بنقــاط "جواهــر اتيكــو" 
مــن خــالل تطبيــق "عربــي موبايــل"، كمــا يوفــر تجربــة دفــع 
ــارة أي مــن مطاعــم المجموعــة وذلــك مــن  ــد زي سلســة عن
خــالل أجهــزة نقــاط البيــع الحديثــة والمقدمــة مــن البنــك 

العربــي".

كمــا عبــر الســيد عــزام فخرالديــن، مديــر العمليــات التنفيــذي 
بهــذا  واعتــزازه  فخــره  مــدى  عــن  فخرالديــن  لمجموعــة 
التعــاون قائــاًل: "أن الرؤيــة الخاصــة لمجموعــة فخــر الديــن 
كانــت والزالــت تســعى ليكــون لهــا دور الريــادة فــي تقديــم 
المتنوعــة  الطعــام والشــراب ضمــن مطاعمهــا  خدمــات 
فــي  تكــون  وأن  عمــان،  العاصمــة  أرجــاء  فــي  والمنتشــرة 
طليعــة مقدمــي خدمــات اإلقامــة الفندقية فــي فندق القصر 
متروبــول المملــوك لهــا، لذلــك فقــد حرصــت علــى أن تكــون 

اتفاقية تعاون بين البنك العربي واتيكو مجموعة 
فخر الدين ضمن برامج المكافآت "نقاط العربي" 

و"جواهر اتيكو"

فــي إطــار جهودهمــا الرامَيــة لمكافــأة عمائهــم مــن خال تقديــم عروض قّيمة وممّيزة تنســجم 
مــع أســلوب حياتهــم واحتياجاتهــم اليومّيــة المتنّوعــة، وّقعــت مؤخــرًا اتفاقيــة تعــاون بيــن البنك 
العربــي و "اتيكــو مجموعــة فخــر الديــن" وذلــك لتطويــر منظومــة الدفــع االلكترونــي للمجموعــة 
لتعزيــز برامــج الــوالء والمكافــآت "جواهــر اتيكــو" و"نقــاط العربــي" انطاقــًا مــن ســنة 2022.
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وشــهد الماراثــون، والــذي أقيــم بنســخته المعّدلــة فــي 
ظّل الظروف الراهنة، تنافســًا كبيرًا بين المتســابقين 
ومشــاركًة ألكثــر مــن 5000 متســابق مــن العّدائيــن 
المحترفيــن والهــواة مــن مختلــف الفئــات العمريــة، 
وذلــك بهــدف دعــم قضايــا مختلفــة مثــل حقــوق ذوي 
االحتياجــات الخاصــة وحمايــة البيئــة. ويأتــي دعــم البنــك 
العربــي المتواصــل لماراثــون عّمــان منــذ انطالقــه عــام 
لدعــم  العربــي  البنــك  اســتراتيجية  مــن  كجــزٍء   2009
األنشــطة والمبــادرات الوطنيــة الهادفــة وذلــك ضمــن 
"معــًا"  المجتمعيــة  بالمســؤولية  الخــاص  برنامجــه 

ــة. ومســاهماته التنموّي

ــر العــام  ــا الكــرد المدي ومــن طرفهــا عبــرت اآلنســة لين
للجمعيــة األردنّيــة للماراثونــات الخيريــة عــن شــكرها 
وامتنانهــا للتعــاون القائــم بيــن البنــك والجمعيــة علــى 

مــدار الســنين وايمانهــم بجهــود الجمعيــة وثقتهــم 
بتنظيمهــا للماراثونات. واضافت قائلة:"نعتز بتعاوننا 
دعمهــم  فــي   2009 العــام  منــذ  العربــي  البنــك  مــع 
لماراثــون عّمــان ســنويا ال ســيما فــي ظــل الظــروف 
الراهنــة حيــث اتــاح دعمهــم لنــا امكانية تنظيم الســباق 

هــذا العــام بنســخته الثالثــة عشــرة." 

و تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أّن برنامــج "معــًا" للمســؤولية 
المجتمعيــة مــن البنــك العربــي هــو برنامــج متعــدد 
الــى المســاهمة فــي تطويــر وتنميــة  األوجــه يهــدف 
دعــم  خــالل  مــن  المجتمــع  مــن  مختلفــة  جوانــب 
مبــادرات ونشــاطات متنوعــة تســهم فــي خدمــة عــدة 
قطاعــات مــن بينهــا الصحــة ومكافحــة الفقــر وحمايــة 

البيئــة والتعليــم ودعــم األيتــام.

البنك العربي يرعى ماراثون عّمان الدولي 2021

فــي إطــار برنامجــه للمســؤولية االجتماعيــة "معــًا"، قــّدم البنــك العربــي مؤّخــرًا 
مــن  بتنظيــم  أقيــم  والــذي  الدولــي  عّمــان  ماراثــون  لفعاليــات  الذهبيــة  رعايتــه 
.2021 األول  تشــرين  خــال شــهر  جــوردان"  "َرن  للماراثونــات  األردنّيــة  الجمعيــة 

خالقــة فــي اختيــار قنــوات التعــاون التــي تليــق بزبائنهــا بمــا 
يضمــن الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن فئــات المجتمــع األردنــي 
لالســتفادة مــن اتفاقيــة التعــاون بيــن "برنامــج والء اتيكــو" 
وبيــن برنامــج "نقــاط العربي"والــذي يعــد األكبــر علــى صعيــد 
المكافــآت المضاعفــة ضمــن إطــار تكنولوجــي مســتحدث 
واألكثــر تطــورًا علــى الصعيــد التقنــي لتواكــب إيقــاع الثــورة 

الرقميــة للمدفوعــات االلكترونيــة بــكل وســائطها".

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن برنامــج "نقــاط العربــي" هو برنامج 
الــوالء الخــاص بعمــالء البنــك العربــي، حيــث يمنحهــم نقــاط 
مكافــآت بنــاًء علــى تعامالتهــم اليومية مــع البنك ويتيح لهم 
تجميــع النقــاط علــى العديــد مــن معامالتهــم المصرفيــة 

واســتبدال هــذه النقــاط بالنقــد أو بقســائم شــرائية مجانيــة 
لــدى مجموعــة واســعة مــن المحــالت باإلضافــة إلــى إمكانيــة 
الدفــع بواســطة هــذه النقــاط عبــر تطبيــق الدفــع "عربــي 

موبــي كاش".

وبرنامــج "جواهــر اتيكــو" هــو برنامــج الــوالء المميــز لـ"اتيكــو 
مجموعــة فخرالديــن" والــذي مــن خاللــه يتــم مكافــأة زبائنهــم 
والمرافــق  المطاعــم  فــي  ينفقونــه  مــا  مقــدار  علــى  بنــاًء 
مدروســة  وشــرائح  معاييــر  ضمــن  بالمجموعــة  الخاصــة 
بعنايــة، ممــا يتيــح لهــم جمــع نقــاط المكافآت واســتخدامها 

كوســيلة دفــع مقبولــة فــي تلــك المرافــق الحقــًا.
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يسعى البنك االهلي االردني دائمًا لتطوير قدرات ومهارات موظفيه والتي بدورها تدعم القدرات المصرفية التي تهدف الى تطوير 
البنك االهلي بإيفاد موظفيه للمشاركة بفعاليات النشاطات التدريبية للعام 2021 والتي جاءت لشهر تشرين االول كما يلي:

أواًل: النشاط التدريبي الداخلي
شارك عدد من موظفي البنك بدورة تدريبية بعنوان "التدريب على نظام مخاطر العمليات " وذلك خال الفترة 

من 4/ 10/ 2021 ولغاية 10/10/ 2021.

ثانيًا: النشاط التدريبي الخارجي )داخل األردن(:
شارك عدد من موظفين إدارة الموارد البشرية بما يلي:

 دورة تدريبية بعنوان " قانون الضمان االجتماعي وقانون العمل و قانون ضريبة الدخل" وذلك خالل الفترة من 10 /10/ 2021 
و لغاية 13/ 10 /2021.

 دورة تدريبية بعنوان " Enviro Social Governance" وذلك بتاريخ 25/ 10/ 2021.
 شهادة تدريبية بعنوان "Certified Job Evaluation Experts" وذلك خالل الفترة من 27/ 10/ 2021 ولغاية 22/ 12/ 2021.

 "Project Management Professional (PMP(" شارك موظفين اثنين من دائرة تقنية المعلومات ببرنامج تدريبي بعنوان 
وذلك خالل الفترة من 3/ 10 /2021 ولغاية 7 /10 /2021.

بعنوان  تدريبية  بدورة  المجتمعية  والمسؤولية  المؤسسية  واالتصاالت  التسويق  دائرة  من  اثنين  موظفين  شارك    
"االستدامة" وذلك خالل الفترة من 5 /10 /2021 ولغاية 7/ 10 /2021.

 شارك موظفين اثنين من دائرة التدقيق الداخلي بدورة تدريبية بعنوان "تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
9 في ظل تداعيات جائحة كورونا" وذلك خالل الفترة من 27 /10 /2021 ولغاية 28 /10 /2021.

واالمن  الدفاع  لتكنولوجيا  األول  االصطناعي  الذكاء  ومعرض  "مؤتمر  بعنوان  بفعالية  البنك  موظفي  من  عدد  شارك   
السيبراني )AIDTSEC(" وذلك خالل الفترة من 27 /10 /2021 ولغاية 28 /10 /2021.

ثالثًا: النشاط التدريبي في معهد الدراسات المصرفية: 
شارك عدد من موظفي البنك بما يلي:

 برنامج تدريبي بعنوان ")Certified Global Sanctions Specialist )CGSS" وذلك خالل الفترة من 10 /10/ 2021 ولغاية 
.2021/ 11/ 27

 دورة تدريبية "تمويل التجارة الخارجية والكفاالت المصرفية" وذلك خالل الفترة من 12 /10 /2021 ولغاية 14 /10 /2021.

رابعًا: النشاط التدريبي لإلدارة االقليمية فلسطين: 
شارك عدد من موظفي اإلدارة االقليمية فلسطين بالبرامج التالية:

 دورة Selling Skills and Cross Selling Techniques وذلك خالل الفترة من 10 /10 /2021 و لغاية 14 /10 /2021.

 دورة كشف التزييف والتزوير وذلك خالل الفترة من 17 /10 /2021 و لغاية 21 /10 /2021.

 دورة اللغة العبرية - المستوى الثاني وذلك خالل الفترة من 18 /10 /2021 و لغاية 3 /11 /2021.

خامسًا: النشاط التدريبي في فرع قبرص:
 "General Data Protection Regulation/Covid-19 Outbreak" شارك عدد من موظفين فرع قبرص بدورة تدريبية بعنوان

وذلك بتاريخ 6 /10 /2021.  

النشاطات التدريبية للبنك األهلي األردني 
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ــا الجامعــة رقــم  ــح جامعــة فيالدلفي ــة تصب وبهــذه االتفاقي
11 التــي تســتفيد مــن هــذه الخدمــة التــي يتفــرد بهــا بنــك 

القاهــرة عمــان فــي القطــاع المصرفــي المحلــي.

ووقــع االتفاقيــة عــن بنــك القاهــرة عمــان الرئيــس التنفيــذي 
البكــري وعــن جامعــة فيالدلفيــا األســتاذ  االســتاذ كمــال 

الدكتــور معتــز الشــيخ ســالم.

ونجــح بنــك القاهــرة عمــان فــي تحقيــق شــراكة حقيقيــة 
ناجحــة بيــن قطاعــي االقتصــاد والتعليــم العالــي التــي تصــب 
فــي مصلحــة الوطــن، وتدعــم مســيرة التنميــة الشــاملة 

فيــه، وتخــدم أبنــاءه ومؤسســاته. 

والبطاقة الجامعية الذكية متعددة االســتخدامات يســتفيد 
حاملهــا منهــا كهويــة تعريــف تمكنــه مــن الدخــول الــى مرافــق 

الجامعــة المختلفــة باإلضافــة الــى كونهــا بطاقــة دفــع تمكــن 
حاملهــا مــن الدفــع بواســطتها فــي جميــع نقــاط البيــع داخــل 

االردن وخارجــه والشــراء عبــر األنترنــت والســحب النقــدي.

ويمكــن لحملــه البطاقــات الجامعيــة الذكيــة شــحن هــذه 
البطاقــات مــن خــالل فــروع بنــك القاهــرة عمان والمنتشــرة 
الدفــع  اكشــاك  خــالل  ومــن  المملكــة  انحــاء  جميــع  فــي 
ــي KIOSKS التــي ســيتم توفيرهــا داخــل الجامعــات  االلكترون

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.

التـــي  باالتفاقيـــة  الذكيـــة  البطاقـــات  عالـــم  الـــى  فيادلفيـــا  جامعـــة  انضمـــت 
ــة  ــة الجامعيـ ــات الطلبـ ــرا لتحويـــل هويـ ــان مؤخـ ــرة عمـ ــع بنـــك القاهـ ــا مـ وقعتهـ
واعضـــاء الهيئـــة التدريـــس واإلداريـــة إلـــى "بطاقـــة ذكيـــة متعـــددة االســـتخدامات".

جامعة فيالدلفيا تنضم الى عالم البطاقات 
الذكية مع بنك القاهرة عمان
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وجامعــة الطفيلــة التقنيــة الجامعــة رقــم 12 التــي تســتفيد 
مــن هــذه الخدمــة التــي يتفــرد بهــا بنــك القاهــرة عمــان فــي 

القطــاع المصرفــي المحلــي.

ووقــع االتفاقيــة عــن بنــك القاهــرة عمــان الرئيــس التنفيــذي 
األســتاذ  الطفيلــة  جامعــة  وعــن  البكــري  كمــال  االســتاذ 

الدكتــور عمــر نــواف المعايطــة.

ونجــح بنــك القاهــرة عمــان فــي تحقيــق شــراكة حقيقيــة 
ناجحــة بيــن قطاعــي االقتصــاد والتعليــم العالــي التــي تصــب 
فــي مصلحــة الوطــن، وتدعــم مســيرة التنميــة الشــاملة 

فيــه، وتخــدم أبنــاءه ومؤسســاته. 

والبطاقة الجامعية الذكية متعددة االســتخدامات يســتفيد 
حاملهــا منهــا كهويــة تعريــف تمكنــه مــن الدخــول الــى مرافــق 

الجامعــة المختلفــة باإلضافــة الــى كونهــا بطاقــة دفــع تمكــن 
حاملهــا مــن الدفــع بواســطتها فــي جميــع نقــاط البيــع داخــل 

االردن وخارجــه والشــراء عبــر األنترنــت والســحب النقــدي.

كمــا يمكــن لحملــه البطاقــات الجامعيــة الذكيــة شــحن هذه 
البطاقــات مــن خــالل فــروع بنــك القاهــرة عمان والمنتشــرة 
الدفــع  اكشــاك  خــالل  ومــن  المملكــة  انحــاء  جميــع  فــي 
ــي KIOSKS التــي ســيتم توفيرهــا داخــل الجامعــات  االلكترون

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.

انضمـــت جامعـــة الطفيلـــة التقنيـــة الـــى عالـــم البطاقـــات الذكيـــة باالتفاقيـــة التـــي 
ــة  ــة الجامعيـ ــات الطلبـ ــرا لتحويـــل هويـ ــان مؤخـ ــرة عمـ ــع بنـــك القاهـ ــا مـ وقعتهـ
واعضـــاء الهيئـــة التدريـــس واإلداريـــة إلـــى "بطاقـــة ذكيـــة متعـــددة االســـتخدامات".

جامعة الطفيلة تنضم الى عالم البطاقات 
الذكية مع بنك القاهرة
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مشــاركة  شــهدت  التــي  المبــادرة  هــذه  جــاءت  وقــد 
واســعة مــن موظفــي بنــك األردن، ومــن أطفــال وأمهــات 
جمعيــة قــرى األطفــال SOS األردنيــة، فــي إطــار الشــراكة 
االســتراتيجية الممتــدة لنحــو 8 أعــوام بيــن البنــك والجمعية 
العربيــة لحمايــة الطبيعــة، والتــي يحــرص البنــك عبرهــا علــى 
دعــم الجمعيــة وبرنامجهــا "القافلــة الخضــراء"، لتمكينهــا 
الخضــراء  الرقعــة  لزيــادة  الراميــة  أهدافهــا  تحقيــق  مــن 

ومكافحــة التصحــر عبــر تشــجيع األنشــطة الزراعيــة.

العديــدة  المبــادرات  مــن  واحــدة  المبــادرة  هــذه  وتعــد 
والمتنوعــة التــي تتألــف منهــا الخطــة االســتراتيجية للبنــك، 
وتعتبــر جــزءًا ال يتجــزًا من فعاليات المســؤولية المجتمعية 
واالســتدامة المؤسســية لديــه، والتــي يســعى مــن خاللهــا 
لخدمــة مختلــف القطاعــات والفئــات بالتركيــز علــى القطــاع 
عديــدة،  ومنافــع  كبيــرة  أهميــة  علــى  المنطــوي  الزراعــي 

تتــراوح مــا بيــن االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة، ومــن 
دخــل  مــوارد  وتوفيــر  األردنيــة  الغــذاء  تعزيــز ســلة  أبرزهــا 
إضافيــة للمزارعيــن، وهــو مــا ينعكــس علــى االرتقــاء بواقــع 
المزارعيــن وزيــادة مســاهمة القطــاع الزراعــي فــي االقتصاد 
ويضمــن تحقيــق األمــن الغذائــي، هــذا فضــاًل عــن التأثيــر 

اإليجابــي علــى مســار الحفــاظ علــى البيئــة.

ومــع زراعــة هــذا العــدد مــن األشــجار، فقــد زادت حصيلــة 
شــراكة بنــك األردن والجمعيــة مــن اإلســهامات التنمويــة؛ 
إذ نجــح الطرفــان علــى مــدار فتــرة تعاونهمــا مــن زراعــة مــا 
يزيــد علــى 4 آالف شــجرة مثمــرة فــي كافــة مناطق المملكة، 
مــا أســفر بــدوره عــن تقليــل االنبعاثــات مــن ثانــي أكســيد 
الكربــون بمعــدل 85 طــن ســنويًا، إلــى جانــب توفيــر دخــل 

مســتدام لعشــرات العائــالت المســتهدفة.

الطبيعــة  لحمايــة  العربيــة  الجمعيــة  مــع  بالتعــاون  األردن  بنــك  قــام 
منطقــة  علــى  موزعــة  المثمــرة،  األشــجار  مــن  شــجرة   500 بزراعــة 
عّمــان. فــي  األردنيــة   SOS األطفــال  قــرى  وجمعيــة  مادبــا،  فــي  الفيحــاء 

بنك األردن يزرع 500 شجرة بالتعاون مع 
الجمعية العربية لحماية الطبيعة
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األنشطة التدريبية لبنك األردن

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 لتطبيــق البرامــج التدريبيــة عــن بعد تماشــيًا مــع الظروف 

المحيطــة ولضمــان ديمومــة التطــور.

أواًل: - البرامج والدورات التدريبية/ عن بعد

 ورشة السياسة االئتمانية ودليل االحكام والقواعد العامة الئتمان االفراد
تــم عقــد ورشــة توعويــة مــن خــالل وســائل التدريــب االلكترونــي لتدريــب وتوعيــة الموظفيــن علــى دليــل 
السياســة االئتمانيــة واألحــكام العامــة فــي مجــال ائتمــان األفــراد بهــدف اطالعهــم علــى دليــل االحــكام 

العامــة فــي مجــال ائتمــان األفــراد.

ثانيًا: البرامج التدريبية

"Sales And Product Knowledge Development Program" البرنامج التدريبي 
تــم عقــد البرنامــج التطويــري لموظفــي خدمــة العمــالء لتعزيــز مهاراتهــم ومعرفتهــم بالخدمــات 

والمنتجــات وأســاليب البيــع االحترافــي.

"Sales Academy" برنامج الـ 
تــم عقــد دورة تدريبيــة بعنــوان "البيــع االستشــاري" ضمــن برنامــج الـــ Sales Academy لموظفــي الفــروع، 
وذلــك بهــدف رفــع كفــاءة عمليــة البيــع واتباع منهجيــة وآليات تتوافق مع أفضل الممارســات العالمية 

فــي هــذا المجال.
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 برنامج التشريعات القانونية للشركات وقانون التنفيذ    
تــم عقــد الــدورة التدريبيــة لموظفــي متابعــة ائتمان االفراد والتي تهدف الى تعريفهم بانواع الشــركات 
ــى  ــر محاســبية باإلضافــة ال ــة وبضــرورة وجــود دفات ــم مالي مــن حيــث مــدى الزاميتهــا فــي اعــداد قوائ

الزاميتهــا بتقديــم اإلقــرار الضريبــي.

دورة االمتثــال للقــرارات الدوليــة المتعلقــة بالعقوبــات الماليــة وقــرارات 
مجلــس االمــن

تــم عقــد هــذه الــدورة التدريبيــة بهــدف تعريــف وتوعيــة موظفــي البنــك ببرامــج العقوبــات الدوليــة التــي 
قــد تنشــأ مــن خــرق اي مــن برامــج العقوبــات، باإلضافــة الــى تعريفهــم باإلجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن 

موظفــي البنــك لحمايتــه مــن اي خــرق.

برنامج التطوير الشامل
تــم عقــد البرنامــج التدريبــي لمختلــف موظفــي البنــك فــي قطــاع العمليــات لالطــالع علــى مختلــف اعمــال 
الدوائــر فــي الخدمــات التجاريــة، عمليــات الخزينــة والحــواالت، تنفيــذ القــروض المركزيــة، الودائــع المركزية 
ــة والموحــدة والخاصــة بمنتجــات  ــة المحدث ــى السياســات االئتماني ــات البطاقــات ولالطــالع عل وعملي

قــروض الشــركات والتجاريــة.

ثالثًا: الدورات الخارجية

FIDIC – Module 2 

CCNA 

The Future of Payments 

 إدارة شكاوى العماء وطرق معالجتها وتحليلها.
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 وتضمنــت محــاور المؤتمــر الــذي عقــد علــى مــدار يومــي
30 - 31 تشــرين األول، التأميــن الصحــي الشــامل أولويــة 
الجــودة،  والحوكمــة وضبــط  دوليــة،  والتزامــات  وطنيــة 
دور  إلــى  إضافــة  مســتدام،  تشــاركي  صحــي  وتمويــل 
القطاعــات غيــر الحكومية ومؤسســات المجتمع المدني 

فــي تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة.

وتأتــي رعايــة بنــك اإلســكان المتجــددة لهــذا المؤتمــر فــي 
إطار جهوده المســتمرة لعقد شــراكات اســتراتيجية مع 
العديــد مــن الجمعيــات والمؤسســات الوطنيــة الهادفة، 
باإلضافــة إلــى دعــم أهــداف الجمعيــة األردنيــة للتأمينــات 
ــي  ــة فـ ــة الصحيـ ــي الرعايـ الصحيــة وتمكيــن جميــع مقدمـ
المملكــة مــن الوصـــول إلـــى المعرفـــة، والمســاهمة فــي 
تحســـين أداء وتقديـــم خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة ووضـــع 
أطــر وطنيـــة لتحقيـــق أهـــداف تغطيـــة صحيـــة شـــاملة 

وعادلـــة فـــي األردن.

كمــا يعــد بنــك اإلســكان عضــوًا فــي الجمعيــة األردنيــة 
ألنشــطتها  رئيســيًا  وداعمــًا  الصحيــة،  للتأمينــات 
علــى  الضــوء  فيــه  يســلط  الــذي  الســنوي  ومؤتمرهــا 
المواطنيــن  تهــم  التــي  الصحيــة  القضايــا  مــن  العديــد 
وتخــدم المجتمــع عمومــا، خصوصــًا وأن الجمعيــة تضــم 
مختلــف قطاعــات متلقــي الخدمــة الطبيــة وتعمــل علــى 
توفيــر فــرص التعاقــد مــع الجهــات الطبيــة ورفــع كفــاءة 
علــى  والحفــاظ  المقدمــة  الطبيــة  الخدمــات  ومســتوى 
أســعار األطبــاء والمستشــفيات وأســعار كافــة مــزودي 

الطبيــة. الخدمــات 

وأقــام البنــك جناحــًا علــى هامــش المؤتمــر، أطلــع مــن 
الرعايــة  قطــاع  فــي  والمهتميــن  المشــاركين  خاللــه 
الصحيــة علــى أبــرز منتجاتــه وخدماتــه المصرفيــة وخاصــة 

منهــا. الرقميــة 

 بنك اإلسكان الراعي الذهبي
لمؤتمر الجمعية األردنية للتأمينات الصحية

بعنوان" نحو تغطية صحية شاملة في األردن 2021

األكثــر  البنــك   – اإلســكان  بنــك  رعــى 
 – المملكــة  فــي  انتشــارًا  واألوســع 
للتأمينــات  األردنيــة  الجمعيــة  مؤتمــر 
والــذي  الذهبيــة،  الفئــة  عــن  الصحيــة 
الســابق  الــوزراء  رئيــس  برعايــة  عقــد 
ــرزاز تحــت عنــوان "نحــو  الدكتــور عمــر ال
األردن  فــي  شــاملة  صحيــة  تغطيــة 
الحســين  الملــك  قصــر  فــي   ،"2021
بــن طــال للمؤتمــرات- البحــر الميــت. 
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مــن  عــددًا  البنــك  عقــد  التوعــوي،  األســبوع  وخــالل 
أهميــة  حــول  الوجاهيــة  التوعويــة  المحاضــرات 
والبروســتات،  الثــدي  عــن ســرطاني  المبكــر  الكشــف 
ألقاهــا محاضريــن مختصيــن مــن مؤسســة الحســين 
للســرطان فــي مقــر اإلدارة العامــة للبنــك، فيمــا تــم 
بــث هــذه المحاضــرات إلكترونيــًا ليتمكــن بقيــة موظفــي 
منهــا. واالســتفادة  الحضــور  مــن  البنــك  وموظفــات 

باللــون  الرئيســي  الــذي أضــاء مبنــاه   - البنــك  ووضــع 
ويــزدان  الماضــي  األول  خــالل شــهر تشــرين  الزهــري 
باللــون األزرق طيلــة شــهر تشــرين الثانــي الجــاري فــي 
  Hope Shop مبنــى اإلدارة العامــة – بــوث لــدكان الخيــر
التابــع لمؤسســة الحســين للســرطان، وذلــك لعــرض 

فيمــا  البنــك  لموظفــي  الخيــر  دكان  منتجــات  وبيــع 
ــه لدعــم برامــج مؤسســة الحســين  ــع مبيعات يعــود ري

للســرطان. 

كما تضمن األســبوع التفاعلي رســائل توعوية ونصائح 
صحيــة، وقــدم البنــك لكافــة الموظفــات والموظفيــن 
الراغبيــن بإجــراء فحوصــات الكشــف المبكــر قســائم 

للفحــص لــدى مركــز الحســين للســرطان.

ويعــد تنفيــذ هــذا األســبوع التفاعلــي، ترجمــة واضحــة 
ســواء  المجتمعيــة  اإلســكان  بنــك  الســتراتيجية 
بدعــم  التزامــه  عــن  خاللهــا  مــن  يعبــر  التــي  الداخليــة 
وتمكيــن موظفيــه، أو الخارجيــة التي يســعى من خاللها 

المســتدامة. التنميــة  تعزيــز  فــي  المســاهمة  إلــى 

 بنك اإلسكان يعقد أسبوعًا تفاعليًا توعويًا حول
أهمية الكشف المبكر عن مرض السرطان

بالتزامــن مــع الشــهر الــوردي )أكتوبــر(، شــهر التوعيــة بمــرض ســرطان الثــدي وشــهر التوعية 
بمرض ســرطان البروســتات )نوفمبر(، عقد بنك اإلســكان- البنك األكثر واألوســع انتشــارًا- 
وبالتعــاون مــع مؤسســة الحســين للســرطان أســبوعًا تفاعليــًا توعويــًا لموظفيــه تضمــن 
ــه،  العديــد مــن الفعاليــات التــي تعكــس حــرص البنــك واهتمامــه بصحــة وســامة موظفي
إضافــة إلــى مســاعيه لتعزيــز التواصــل مــن خــال التوعيــة والتثقيــف فــي الجانــب الصحــي.
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أعلــن بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر واألوســع انتشــارًا 
فــي المملكــة– عــن فــوزه بجائزتــي التواصــل االجتماعــي 
"الطــاووس" ألفضــل حملــة إعالميــة لعــام 2021 علــى 
 Best Bank Use of Social( مواقع التواصل االجتماعي
اإلعالميــة  حملتــه  عــن   )Media for PR Campaign
بمناســبة  البنــك  احتفــاالت  ضمــن  أطلقــت  والتــي 
حملــة  وأفضــل  األردنيــة،  الدولــة  تأســيس  مئويــة 
 إعالنيــة لعــام 2021 علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي

 Best Bank Use of Social Media for Marketing(
Campaign( عــن حملــة )قرضــك كمــان بربحــك كاش( 
مــن المنتــدى العالمــي للتواصــل االجتماعــي، الحــدث 
األكثــر تأثيــرا وشــهرة علــى مســتوى منطقــة الشــرق 
ســانت  فنــدق  فــي  مؤخــرًا  عقــد  والــذي  األوســط، 

عّمــان.  ريجيــس- 

وتعــد جائــزة التواصل االجتماعي "الطــاووس" الجائزة األولى 
مــن نوعهــا اقليميــًا، وقــد أطلقت لتكريم البنوك والشــركات 
واإلعالمييــن والمؤثريــن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
الذيــن يســتخدمون منصــات التواصــل االجتماعــي ضمــن 
خططهــم التســويقية ويتبعــون طرقــًا ابداعيــة ومحتــوى 

مبتكــر للتواصــل مــع الجمهــور. 

واالتصــال  التســويق  دائــرة  تنفيــذي  مديــر  واســتلمت 
المؤسســي فــي بنــك اإلســكان، غديــر البّريشــي، الجوائــز فــي 
الحفــل الختامــي للمنتــدى الــذي شــارك فيــه وحضــره 300 
شــخصية مــن النخــب اإلعالميــة والتســويقية والمؤثريــن 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن داخــل وخــارج األردن. 

وأعــرب البنــك عــن فخــره واعتــزازه بالحصــول علــى هاتيــن 
الجائزيــن، بمــا يؤكــد مواصلتــه تحقيــق النجــاح علــى مــدار 
خــالل  مــن  الرائــدة  مكانتــه  وترســيخ  الماضيــة  الســنوات 
التواصــل المبتكــر واإلبداعــي عبــر منصات البنــك على مواقع 
التواصــل االجتماعــي مــع عمالئــه القائميــن والمحتملين بما 

يدعــم طموحاتهــم ويســاندهم فــي تحقيــق أحالمهــم.

إلى أن جائــزة أفضــل حملــة إعالنيــة لعــام 2021 كانــت  ويشــار
عــن حملــة البنــك الخاصــة بجوائــز القــروض اســتمرارًا لنهــج 
البنــك المتميــز فــي إطــالق الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة 
الرائــدة والمبتكــرة، وتأكيــدًا علــى أن عمالئــه هــم ركيــزة عملــه 
احتياجاتهــم  تلبيــة  علــى  دومــًا  يحــرص  والــذي  الرئيســية 

بأفضــل صــورة ممكنــة واالرتقــاء بتجربتهــم المصرفيــة علــى 
أكمــل وجــه.

أمــا حــول جائــزة أفضــل حملــة إعالميــة كانــت عــن حملــة 
مئويــة  بمناســبة  احتفاالتــه  ضمــن  أطلقهــا  التــي  البنــك 
تأســيس الدولــة األردنيــة باســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز، 
والتــي ســلطت الضــوء علــى أمجــاد األردن وحضارتــه وعبــق 
تاريخــه الحافــل باإلنجــاز والتضحيــات والعــزم الــذي جمــع 
األردنييــن وقيادتهــم الســتكمال المســيرة تحــت عنــوان "مــن 
الماضــي.. إلــى الحاضــر.. اســتعدادًا للمســتقبل" والــذي لقــي 
استحســان المواطنيــن والعمــالء، ليؤكــد على الــدور المتميز 
الــذي يقــوم بــه بنــك اإلســكان علــى الصعيــد المجتمعــي 

وعلــى فخــر البنــك واعتــزازه بــاألردن ومســيرته وإنجازاتــه.

وكان المنتــدى العالمــي للتواصــل االجتماعــي، والــذي عقــد 
عبــر  التســويق  اســتراتيجيات  بنــاء  "إعــادة  عنــوان  تحــت 
منصــات التواصــل االجتماعــي مــن أجــل تفاعــل ومشــاركة 
التســويق  شــركات  كبريــات  وبحضــور  أفضــل"،  بشــرية 
علــى  ومؤثريــن  إعالميــة  العامــة وشــخصيات  والعالقــات 
التوجهــات  ناقــش  قــد  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
والتطــورات  ينســجم  بمــا  المحتــوى  لصناعــة  الجديــدة 
الجديــدة التــي أحدثتهــا جائحــة كورونــا لضمــان الحفــاظ علــى 
تفاعــل ومشــاركة الجمهــور، إضافــة إلــى مناقشــة أفضــل 
األكثــر  العالميــة  الشــركات  تنفذهــا  التــي  االســتراتيجيات 

منتجاتهــا. تســويق  فــي  نجاحــًا 

على هامش المنتدى العالمي للتواصل االجتماعي 

بنك اإلسكان يحصد جائزتي التواصل االجتماعي 
"الطاووس" ألفضل حملتين إعالمية وإعالنية
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وســط أجــواء حماســية، شــارك فريــق البنــك األردنــي الكويتــي لكــرة القــدم فــي فعاليــات بطولــة " هــدف مــن أجــل 
حيــاة "والتــي أقيمــت علــى مالعــب Yard Football Academy 6 والتــي ُينظمهــا مركــز الحســين للســرطان للعــام 
الثامــن علــى التوالــي، حيــث افتتحــت الــدورة يــوم 18 /09 /2021 وانتهــت بتاريــخ 05 /10 /2021، هــذا وحضــر الســيد 
المديــر العــام التنفيــذي هيثــم البطيخــي المبــارة النهائيــة للبطولــة حيــث حصــل فريــق البنــك علــى المركــز الثالــث. 

إنطالقــَا مــن مســؤوليته االجتماعيــة فــي دعــم الرياضــة والشــباب 
بشــكل عــام، وذوي االحتياجــات بشــكل خــاص، قــام البنــك األردنــي 
البارالمبــي  الوطنــي  منتخبنــا  العــب  مشــاركة  برعايــة  الكويتــي 
عبدالكريــم خطــاب فــي بطولــة العالــم لرفــع األثقــال لألشــخاص 
ذوي االعاقــة والتــي أقيمــت فــي جورجيــا فــي بدايــة كانــون األول 
مــن هــذا العــام، حيــث تمكــن خطــاب مــن تحطيــم الرقــم القياســي 
والفــوز بالميداليــة الذهبيــة وتســجيل  رقــم عالمــي جديــد، علمــَا بــأن 
خطــاب ســبق وأن حصــل علــى الميداليــة الذهبيــة فــي بارالمبيــاد 

طوكيــو 2020 والتــي أقيمــت مؤخــرَا فــي اليابــان.

دعمًا لمرضى السرطان ... وللمرة الثامنة 

 فريق األردني الكويتي يشارك ببطولة
" هدف من أجل الحياة "

األردني الكويتي يرعى البطل البارالمبي عبدالكريم 
خطاب في بطولة العالم لرفع األثقال
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قــام البنــك األردنــي الكويتــي بالمشــاركة فــي حملــة التوعيــة 
بســرطان البروســتاتا المنظمــة مــن قبــل مؤسســة ومركــز 
شــهر  خــالل  إطالقهــا  يتــم  والتــي  للســرطان،  الحســين 
تشــرين الثانــي مــن كل عــام، حيــث تعتبــر هــذه الحمــالت مــن 
أهــم الحمــالت الصحيــة علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمي، 
علمــًا بــأن البرنامــج يقــوم مــن خــالل هــذه الحملــة التوعويــة 
بعقــد محاضــرات تثقيفيــة ووضــع أكشــاك توعويــة فــي 

المــوالت، باإلضافــة إلــى إعالنــات مكثفــة. 

هــذا وتأكيــدًا مــن إدارة البنك على اهتمامه بالتوعية الصحية 
، قــام بتوزيــع دبــوس أزرق خــاص بســرطان  للموظفيــن 
إلســتضافة  باإلضافــة  موظفيــه،  كافــة  علــى  البروســتاتا 

لعــرض  للبنــك  العامــة  اإلدارة  مقــر  فــي  للمركــز  جنــاح 
اإلســتراتيجة  إدارة  موظفــي  قــام  كمــا  المركــز.  منتجــات 
والتســويق بالمشــاركة فــي عمليــة البيــع، بحيــث يعــود ريــع 
هــذه المبيعــات لشــراء أجهــزة لمركــز الحســين للســرطان.

فحــص   50 تكاليــف  بتغطيــة  أيضــًا  البنــك  وقــام  كمــا   
منــه  الحيــاة، مســاهمة  فــي مستشــفى    Mammogram
فــي األنشــطة االجتماعيــة والتوعويــة وكــون شــهر تشــرين 
األول هــو شــهر التوعيــة العالمــي بســرطان الثــدي. وذلــك 
تاكيــدا علــى دور البنــك و مســاهمته فــي دعــم و تنميــة الوعي 
فــي المجتمــع المحلــي و حفاظــا علــى اســتمرارية تعامــل 

العميــل وإدارة المستشــفى مــع البنــك. 

البنك األردني الكويتي يشارك في حملة التوعية بسرطان البروستاتا 
وتغطية تكاليف فحص سرطان الثدي في مستشفى الحياة العام

قــام البنــك األردنــي الكويتــي بدعــم فعاليــات اليــوم المفتــوح لليــوم العالمــي لألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة التــي تهــدف 
إلــى دعــم الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة وااللتــزام بتحســين وتقويــة ظــروف المــدن والمجتمعــات المحليــة. حيــث كان اليــوم 

المفتــوح تحــت رعايــة األميــر مرعــد بــن رعــد والمجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

األردني الكويتي يدعم  فعاليات اليوم المفتوح  لليوم العالمي 
لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة
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ومســؤوليته  اإلســتراتيجية  وأهدافــه  تماشــيَا 
اإلجتماعيــة، وبمــا يخص تبني ودعــم المبادرات التي 
تســاهم فــي تقديــم الدعــم لفئــة الشــباب والرياضة، 
قــام البنــك األردنــي الكويتي برعاية مشــاركة الشــاب 
 CrossFit International( ليــث ســالم فــي بطولــة
Championship( والتــي أقيمــت في جمهورية مصر 
العربيــة خــالل شــهر تشــرين الثاني والذي اســتطاع 
أن يحصــل علــى المركــز األول مــن بيــن أكثــر مــن 150 

مشــارك مــن مختلــف دول العالــم. 

قام البنك األردني الكويتي برعاية الحفل السنوي الخاص بـ Rotaract Club of Amman Jordan River ، حيث تم إقامة 
الحفل على مسرحه في مبنى اإلدارة العامة بتاريخ 19 /11 /2021، وتضمن الحفل قيام مجموعة من الشباب بمشاركة 
مواهبهم المختلفة، سواء بالغناء أو العزف على اآلالت الموسيقية، وذلك لدعم أهداف الحفل الخيرية لجمع ريع 
التذاكر لشراء صناديق إعادة تدوير مصنوعة يدويًا للمحافظة على البيئة ليتم توزيعها في مختلف مناطق العاصمة.

 األردني الكويتي يرعى مشاركة البطل الشاب ليث سالم
في بطولة )CrossFit International Championship( في مصر

األردني الكويتي  يرعى حفل Rotaract الموسيقى السنوي 
Music for Charity لألعمال الخيرية بعنوان
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إنطلقــت يــوم الجمعــة الموافــق 12 /11 /2021  التصفيــات 
ــة لكــرة  ــة لمســابقة دوري مدرســة المشــرق الدولي النهائي
وفــي  مالعبهــا،  علــى  المــدارس  نظمتــه  والــذي  الســلة 
االتصــاالت  فريــق  مــن  الزميــالت  قامــت  البطولــة  نهايــة 
والتســويق  فــي  االســتراتيجية  إدارة  فــي  المؤسســية 
البنــك بتقديــم الهدايــة التذكاريــة للطلبــة والتقــاط الصــور 

معهــم. الجماعيــة 

كمــا قــام البنــك برعايــة وحضــور دوري المــدارس األمريكيــة 
الحديثــة لكــرة القــدم والــذي نظمتــه المدارس علــى مالعبها 
قــام  الختــام  وفــي   ،2021/  11/  26 الموافــق  الجمعــة  يــوم 
الزمــالء مــن فريــق االتصــاالت المؤسســية بالبنــك، بتوزيــع 
الهدايــا علــى االطفــال المشــاركين بالبطولــة، وهــم يرتــدون 
قمصــان تحمــل اســم وشــعار البنــك، واخــذ صــور جماعيــة 

تذكاريــة للمناســبة. 

تماشــيًا مــع أهــداف البنــك االســتراتيجية وبمــا يخــص تحقيــق التنميــة المجتمعيــة المســتدامة والمبــادرات التــي تســاهم فــي 
تقديــم الدعــم الرياضــي والتعليمــي، قــام البنــك األردنــي الكويتــي بدعــم مســابقة اإلتحــاد الرياضــي للجامعــات األردنيــة التــي تــم 

عقدهــا فــي مدينــة العقبــة خــالل شــهر تشــرين األول بحضــور الوزيــر الســابق نذيــر العبيــدات.

 البنك األردني الكويتي  يشارك في
رعاية دوري صغار مدرسة المشرق الدولية لكرة السـلة

والمدارس األمريكية الحديثة لكرة القدم

 األردني الكويتي يشارك في دعم
"االتحاد الرياضي للجامعات األردنية"
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االجتماعي  الضمان  عام مؤسسة  مدير  االتفاقية،  ووقع 
بنك،  لكابيتال  التنفيذي  والرئيس  الرحاحلة  حازم  الدكتور 

داود الغول، بحضور ممثلين من كال الطرفين. 

وتهدف هذه الخدمة المجانية، إلى تمكين عمالء كابيتال 
بنك من األفراد والشركات من دفع المستحقات المترتبة 
عليهم للضمان االجتماعي عن طريق قنواته اإللكترونية 
وشبكة فروعه المنتشرة في مختلف محافظات المملكة 

بدون أية عموالت. 

عام  مدير  ثّمن  الخدمة،  هذه  إطالق  على  تعليقه  وفي 
الرحاحلة،  حازم  الدكتور  االجتماعي،  الضمان  مؤسسة 
هذه  تطبيق  على  وحرصه  باقة  السَّ بنك  كابيتال  جهود 
من  وتمكينهم  والشركات،  األفراد  من  لعمالئه  الخدمة 
دفع مستحقاتهم للضمان االجتماعي بكل سهولة وأمان 
ودون تحمل أية كلف مادية من عموالت وغيره، معربًا عن 
الذي  الريادي  البنك  هذا  مع  بالتعاون  المؤسسة  اعتزاز 
على  دومًا  ويحرص  العمالء  من  عريضة  قاعدة  يمتلك 

تقديم الخدمات المبتكرة لهم. 

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول 
وطنية  مؤسسة  مع  التعاون  بهذا  واعتزازه  فخره  عن 
مواصلة  البنك  عزم  مبينًا  االجتماعي،  كالضمان  عريقة 
مسيرته الريادية القائمة على توفير أحدث وأفضل الحلول 
تواكب  التي  لعمالئه  المبتكرة  المصرفية  والمنتجات 
وتدعم  جهة،  من  العالمي  المصرفي  السوق  توجهات 
استراتيجية كابيتال بنك في التحول الرقمي بتوفير خدمات 
جهة  من  المتنوعة  الرقمية  والحلول  اإللكتروني  الدفع 
أخرى، مبينًا أن هذه الخدمة االلكترونية تهدف للتسهيل 
وتضمن  كما  والجهد،  الوقت  وتوفير  مستخدميها  على 

حفاظهم على صحتهم وسالمتهم. 

وشكر الغول مؤسسة الضمان االجتماعي ممثلًة بمديرها 
ثقتهم  على  العمل،  وفريق  الرحاحلة  حازم  الدكتور  العام 
بكابيتال بنك واختيارهم له ليكون الشريك المصرفي األول 
إلطالق هذه الخدمة وتوفيرها لقاعدة عمالئه من األفراد 

والشركات.

  Daman Pay وقعت المؤسسة العامة للضمان االجتماعي اتفاقية تعاون مع كابيتال بنك يقدم من خالها خدمة 
لعمائه التي قامت المؤسسة باستحداثها بالتعاون مع البنوك التجارية، وذلك بهدف تمكين المنشآت واألفراد 
من تأدية المستحقات المترتبة عليهم للضمان االجتماعي إلكترونيًا وذلك بدون فرض أي رسوم أو عموالت إضافية. 

الضمان االجتماعي تطلق 
خدمة Daman Pay لدفع 

االشتراكات إلكترونيًا 
بالتعاون مع كابيتال بنك 

كشريك مصرفي أول 
إلطالق هذه الخدمة

الخدمة الجديدة تشكل 
قناة جديدة للمدفوعات 

اإللكترونية ومجانية 
بالكامل
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البنك  قيم  مع  تتماشى  ثقافة  بناء  البرنامج  ويهدف 
بناء عليها من جهة، ومن جهة  األساسية وتقدير األفراد 
اليومي  السلوك  ينتج عنها في  وما  القيم  زرع هذه  أخرى 
للموظفين وخلق وتعزيز ثقافة عمل تحفزهم على تقدير 
إلى  واألداء  الكفاءة  ورفع  لتشجيع  البعض  بعضهم 
أعلى المستويات، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في 
يقدمها  التي  واالستثمارية  المصرفية  والحلول  الخدمات 
العمالء  رضا  النهاية  في  يحقق  وبما  والمجموعة،  البنك 
والشركاء ويرفع من والئهم طوال فترة التعامل مع البنك 

وبعدها.

مرتبطة  عامة  فئات  سبع  إلى  الجائزة  هذه  تصنيف  وتم 
أحرف  من  استنباطها  تم  التي  األساسية  البنك  بقيم 

تجربة  فئة  وهي؛   CAPITAL اإلنجليزية  باللغة  بنك  كابيتال 
العمالء Customer Experience، وفئة تحمل المسؤولية 
االبتكار  وفئة   ،Proactive المبادرة  وفئة   ،Accountability
 ،Teamwork الفريق  روح  وفئة   ،Innovation واإلبداع 
القيادة  وفئة   ،  Above and Beyond والتميز  التفوق  وفئة 

.Leadership

وأعربت رئيس إدارة الموارد البشرية في كابيتال بنك، هيا 
اإلدارة  بمجلس  متمثاًل  البنك  واعتزاز  فخر  عن  عطا  أبو 
مؤكدة  وإسهاماتهم،  الفائزين  بجهود  التنفيذية  وإدارته 
أهمية مكافأة الموظفين المتميزين دائمًا لتحفيز زمالئهم 
لبذل الجهد والعطاء والمبادرة من اجل االرتقاء بآداء البنك 

وخدمة عمالئه.

 كابيتال بنك يكافئ موظفيه
الفائزين ب برنامج "نجوم كابيتال"

تعزيزًا لعمل البنك على خلق ثقافة مؤسسية تركز على تقدير ومكافئة األداء المتميز، كافأ 
كابيتال بنك موظفيه الفائزين بالجائزة الربع سنوية من جوائز برنامج مكافآت كابيتال للتميز 
"نجوم كابيتال" وذلك بعد تحقيقهم لـ 3 معايير فأكثر من المعايير المحددة في الجائزة.
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وبموجب هذا التعاون سيستخدم كابيتال بنك منصة إدارة 
 ،IBM Cloud Pak for Data بيانات وذكاء اصطناعي موحدة
وهو نظام مدعم بالذكاء االصطناعي للبيئة السحابية يقوم 
بتوحيد وتبسيط عمليات تجميع وتنظيم وتحليل البيانات 
القرارات  صناعة  عملية  دعم  في  البنك  سيساعد  مما 
اآللي  التشغيل  خاصية  يوفر  كما  الحقائق،  على  القائمة 
البيانات  لتقديم  وتعزيزها  وتصنيفها  البيانات  الكتشاف 
تحسين  وبالتالي  قياسي،  بوقت  األعمال  لدوائر  الجاهزة 
إنتاجية موظفيه وتعزيز كفاءة العمل وانشاء تجارب عمالء 
المطلوبين  والجهد  الوقت  تقليص  إلى  إضافة  أمانًا،  أكثر 

لتنفيذ العمليات.

والذكاء   )ML( اآللي  التعلم  ونماذج  حلول  ستساعد  كما 
العمالء  سلوك  فهم  على  بنك  كابيتال   )AI( االصطناعي 
مع  عالقتهم  وإدارة  المستقبلية  بإجراءاتهم  والتنبؤ 
البنك على تقليل  البنك في مراحلها المختلفة، ومساعدة 
المخاطر وإدارتها من خالل تحسين جودة االكتتاب االئتماني 
عن  والكشف  االئتمان،  على  الموافقة  عملية  وتحسين 
عميلك  اعرف  إجراءات  وتحسين  المالي،  االحتيال  ومنع 
)KYC( من خالل تحليل سلوك العمالء واكتشاف الحاالت 
البنك في إدارة جهود مكافحة غسل األموال  التي تساعد 

وتمويل اإلرهاب بكفاءة أكبر.

أيضًا  اآللي  والتعلم  االصطناعي  الذكاء  حلول  وستساعد 
في عمليات مركز خدمة العمالء، من حيث تحويل مكالمات 
العمالء الواردة إلى نصوص واستخراج األنماط منها مثل 
األسباب األكثر شيوًعا لالتصال والشكاوى المتكررة ومدى 
على  والوقوف  وتحليلها  وغيرها،  المكالمات  هذه  جودة 
الخدمات  جودة  تحسين  بهدف  عالجها  وطرق  أسبابها 
المقدمة للعمالء. كما وسيتمكن كابيتال بنك من دراسة 
وتحليل سبل تحفيز اإلنفاق عبر بطاقات االئتمان، ليتمكن 
للعمالء  المناسبة  والحلول  الخدمات  وتوفير  تطوير  من 

والتي تتالءم مع أنماط حياتهم المختلفة. 

أبو  عزالدين  بنك،  كابيتال  العمليات في  إدارة  رئيس  وقال 
الرقمي، فقد  التحول  رائدًا في  بنك  كابيتال  "يعتبر  سالمة: 
على  القائمة  والخدمات  المنتجات  من  العديد  أطلقنا 
أفضل  تقديم  بهدف  اآللي  والتعلم  االصطناعي  الذكاء 
واعتماد   JBS مع  شراكتنا  تأتي  واليوم  لعمالئنا.  خدمة 
شريكها  خالل  من  توفرها  التي  المتكاملة  التقنية  الحلول 
نتمكن  حتى  هذه،  التحول  لعملية  استكمااًل   IBM التجاري 
من استمرار تطوير وتطبيق أفضل الحلول وأكثرها تطورًا 
والتي تصب في مصلحة عمالئنا، لتوفر لهم بيئة مصرفية 
المصرفية  التكنولوجيا  أساليب  أحدث  باستخدام  متكاملة 

المتبعة عالميًا ".

 كابيتال بنك
IBMو JBS يتعاون مع 

لبناء منصة بيانات للتعلم 
اآللي والذكاء االصطناعي

فــي إطــار تســريع برنامجــه للتحــول الرقمــي وتقديــم أحــدث التقنيــات والحلــول التكنولوجيــة 
المتطورة باستخدام خاصية الذكاء االصطناعي )AI( والتعلم اآللي )ML(، أعلن كابيتال بنك عن 
توقيعه اتفاقية مع الشركة األردنية إلدارة األنظمة واألعمال والوكاالت JBS الشريك التجاري 
لشــركة IBM لبنــاء منصــة حديثــة للبنــك إلدارة البيانــات والتعلــم اآللــي والــذكاء االصطناعــي.
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البيانات في كابيتال بنك، بهاء  من جانبه، قال رئيس إدارة 
عورتاني: "يأتي تعاوننا مع شركتي JBS وIBM إيمانًا من كابيتال 
المستوى  وعالية  المتطورة  التقنيات  توفير  بأهمية  بنك 
إلدارة البيانات وتطوير تطبيقات التعلم اآللي )ML( والذكاء 
االصطناعي )AI( لتحسين أداء خدماتنا المصرفية ومواكبًة 
منا للتطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي العالمي 
انسيابية  لضمان  للبنك  الرقمية  التحتية  البنية  وتدعيم 

وكفاءة العمل".

خالد   ،JBS شركة  في  الرقمي  التحول  برامج  مدير  وأعرب 

في  االصطناعي  الذكاء  حلول  اعتماد  اهمية  عن  القاضي 
القطاع المصرفي االردني لتمكين البنوك من تقديم الحلول 
وبما  رائدة؛  خدمية  بحلول  وتزويدهم  لعمالئها  األنسب 
في  وإقليميًا  محليًا  المتميزة  البنوك  من  بنك  كابيتال  أن 
 IBMحلول اعتماد  البنك  قرر  فقد  الرقمي،  التحول  مجاالت 
 Netezza Performance Server و   Cloud Pack for Data
رئيسة  منظومة  في  البيانات  مركزة  على  ستعمل  التي 
بشكل  القرارات  واتخاذ  البيانات  تحليل  من  تمكنه  واحدة 

سريع، مدروس واستباقي. 

نبذة عن مجموعة كابيتال بنك 
ُتعد مجموعة كابيتال بنك، واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين األردني واإلقليمي، 
وتبلغ قيمة أصولها 4 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها قرابة 400 مليون دينار أردني.

تضم مجموعة كابيتال بنك، كل من كابيتال بنك الذي تأسس في عام 1995، ومنذ ذلك الوقت نمت أعماله 
ليصبح اليوم واحدًا من أبرز البنوك األردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات 
حٍد  على  واألفراد  الشركات  من  العمالء  متطلبات  لتلبية  المصممة  والتجارية  االستثمارية  المصرفية 

سواء.

 ،)% 61.85( العراقي  األهلي  المصرف  أسهم  أغلبية  بشراء  )األردن(  بنك  كابيتال  قام   ،2005 عام  وفي 
األمر الذي مّكن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على 
مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات األردنية العاملة بالعراق، 
فيما تقدم شركة كابيتال لالستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، 
الخدمات المصرفية االستثمارية المتخصصة لعمالئها عن طريق مكاتبها في األردن وفي اإلمارات /مركز 

 .(DIFC( دبي المالي العالمي

وقبيل نهاية عام 2020، وترجمة لخططها التوسعية استحوذت مجموعة كابيتال بنك على أعمال بنك 
عوده اللبناني في األردن والعراق.

JBS نبذة عن
شركة JBS من الشركات االردنية المتخصصة في حلول اعمال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات 
وتقدم خدماتها من حلول االعمال والذكاء الصناعي وحلول الخدمة الذاتية في السوق االردني واالقليمي، 
وهي تمثل مجموعة من الشركات العالمية والتي ترفد الصناعة المصرفية في المنطقة والعالم بأفضل 

الحلول.

وشركة JBS واحدة من مجموعة شركات مجموعة midis  العالمية والعاملة في اكثر من 70 دولة حول 
العالم.
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الداخلية، وحرصه  المجتمعية  برامج مسؤوليته  إطار  في 
حملة  بنك  كابيتال  أطلق  موظفيه،  وسالمة  صحة  على 
فحوصات  تضمنت  أسبوع  مدار  على  لموظفيه  توعوية 
طبية لقياس مستوى السكر بالدم في مقر البنك الرئيسي، 
ومخاطره  السكري  مرض  عن  توعوية  نشرات  وتوزيع 
اليوم  مع  بالتزامن  وذلك  منه،  الوقاية  وطرق  ومسبباته 

العالمي للوقاية من مرض السكري.

ويولي كابيتال بنك اهتمامًا كبيرًا بموظفيه حيث يعتبرهم 
رأسماله الحقيقي وحجر الزاوية لجميع أعماله وأنشطته 
صحتهم  من  التأكد  على  يحرص  لذلك  التشغيلية 

وسالمتهم وتعزيز مستويات الرضا الوظيفي لديهم.

وفي تعليقها على هذه الحملة، أكدت رئيس إدارة التسويق 
واالتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، على 
مسؤوليته  استراتيجية  برامج  وضمن   - البنك  اهتمام 
- بصحة وسالمة موظفيه وقالت:"  الداخلية  المجتمعية 
نسعى دومًا إلشراك موظفينا ضمن جهودنا المبذولة في 
إطار برامج المسؤولية االجتماعية التي نطبقها في كابيتال 
بنك، ونبحث باستمرار عن طرق لتحسين جودة حياتهم 
بمختلف طرق الدعم والمشاركة. واغتنمنا مناسبة اليوم 
بتحقيق  التزامنا  لتأكيد  رائعة  كفرصة  للسكري  العالمي 
لكي  النشاط  بهذا  قيامنا  خالل  من  لموظفينا  الرفاهية 
الوعي  على  ويحصلوا  صحتهم  على  الموظفين  يطمئن 

الكافي بما يخص مرض السكري ".

ورسالته  الصحي  القطاع  دعم  على  حرصه  إطار  في 
للمؤتمر  رعايته  عن  بنك  كابيتال  أعلن  ومؤسساته، 
الذي  الصحية  الرعاية  في  للجودة  السادس  والمعرض 
أطلقه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تحت عنوان 
"الجودة والسالمة: بين واقع الجائحة وآثارها"، والذي عقد 

افتراضيًا يومي 22 و23 تشرين الثاني الجاري.

في  شاركوا  ودوليون  محليون  مختصون  واستعرض 
في  الصحي  القطاع  في  الجودة  تحسين  سبل  المؤتمر 
التي  الموضوعات  األردن من خالل مناقشتهم عددًا من 
تتمحور حول الممارسات األفضل للتعامل مع األزمات، 
وكيفية الخروج بحلول مبتكرة للتعامل مع التحديات في 
مقدمي  لدى  العاطفي  الذكاء  وأهمية  الصحي،  القطاع 
الخدمات الطبية، وسبل تحسين معايير الجودة، وسبل 
إلى  إضافة  المختبرات،  في  البيولوجية  المخاطر  إدارة 
وأهمية  الصحية  الرعاية  في  العاملين  سالمة  مؤشرات 

الصحة الجسدية والنفسية للعاملين في الرعاية الطبية.

وتأتي هذه الرعاية من كابيتال بنك ضمن جهوده لتقديم 
كورونا،  جائحة  تبعات  من  للتخفيف  الدعم  سبل  كافة 
وتنفيذا الستراتيجية مسؤوليته المجتمعية، والتي ُتعنى 
والمؤسسات  القطاعات  بمساندة  محاورها  أحد  في 
تحديات  مواجهة  من  الصحي  القطاع  لتمكين  الوطنية 

جائحة كورونا.  

تجدر اإلشارة إلى أن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية 
مؤسسة غير ربحية تسعى لتحسين جودة خدمات الرعاية 
الصحية في األردن والمنطقة من خالل العمل مع الجهات 
بها  معترف  للجودة  معايير  لتطوير  والخاصة  الحكومية 
عالميًا، تقديم االستشارات والتدريب، تقييم ومنح االعتماد 
للمؤسسات الصحية المطبقة لمعايير الجودة، والتوعية 

بمفاهيم تحسين الجودة وسالمة المرضى وأهميتها.

كابيتال بنك يطلق حملة 
توعوية لموظفيه بمناسبة 
اليوم العالمي للوقاية من 

مرض السكري

 كابيتال بنك يرعى
المؤتمر السادس للجودة في الرعاية الصحية
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التجاري األردني يزور مدرسة دير الاّلتين في ماركا 

ــأن دوره ال يقتصــر فقــط علــى تقديــم الخدمــات المصرفيــة للمجتمــع المحلــي بــل  وعــن هــذه المبــادرة، أكــّد البنــك ب
يشــمل أيضــًا إلتزامــه تجــاه جميــع فئــات المجتمــع مــن خــالل دعــم ورعايــة األنشــطة  والمبــادرات الخيريــة وبرامــج 
المســؤولية المجتمعيــة التــي تقــوم بتنظيمهــا جمعيــة الشــبان المســيحية وغيرهــا مــن الجمعيــات والمؤسســات 

القائمــة علــى خدمــة المجتمــع.

وفــي ختــام الزيــارة، قدمــت إدارة المدرســة كتــاب شــكر لــكل مــن البنــك التجــاري األردنــي وجمعيــة الشــبان المســيحية 
تعبيــرًا عــن شــكرها وامتنانهــا لهــذه الزيــارة التــي أدخلــت البهجــة والســرور فــي قلــوب طاّلبهــا.

 )YMCA( المســيحية الشــبان  مــع جمعيــة  وبالتعــاون  األردنــي  التجــاري  البنــك  قــام 
بتنظيــم زيــارة الــى مدرســة ديــر الاتيــن فــي مــاركا لتهنئتهــم بمناســبة قــرب حلــول 
البنــك بتعريــف  يــوم ممتــع معهــم. حيــث قــام موظفــي  المجيــدة وقضــاء  األعيــاد 
الطــاب بالبنــك ومنتجاتــه وخدماتــه المتنوعــة والتعــّرف علــى الطــّاب واهتماماتهــم 
عليهــم.  الهدايــا  وتوزيــع  لهــم  وترفيهيــة  ثقافيــة  مســابقات  وعمــل  وطموحاتهــم 
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الدورات التدريبية الداخلية / لدى مركز التدريب والتطوير الداخلي 
 تم عقد برنامج تدريبي متخصص لجميع موظفي الخدمات التجارية في البنك حيث هدف البرنامج الى تعريف 

الموظفين بالوظائف المطورة على النظام البنكي والمتعلقة بمنتجات الخدمات التجارية .

 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان " ادارة مخاطر التشغيل " لجميع موظفي البنك حيث هدف البرنامج الى تعريف 
باالرشادات  وتزويدهم  التشغيل  مخاطر  ادارة  واجراءات   ، مخاطر  الدارة  االساسية  بالمفاهيم  المشاركين 

العامة لتجنب الوقوع بالمخاطر.

الدورات التدريبية لدى مراكز ومعاهد متفرقة 
  الدورة التدريبية بعنوان " Digital Transformation & Strategic Planning " والتي نظمها مركز  Business EYE  وشارك 

فيها )5( موظفين من البنك.

 Cyber والتي نظمتها شركة"Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA(" البرنامج التدريبي بعنوان  
Technical Consulting  وشارك فيها كل من السيد حمزة الشوبكي والسيد حسين أبده .

  البرنامج التدريبي بعنوان "Oracle Database Introduction SQL"والتي نظمتها شركة المتخصصة لتقنيات قواعد 
البيانات وشارك فيها كل من السيد محمد أحمد والسيد مصطفى الموسى .

  الورشة التدريبية بعنوان " التوثيق الرقمي للمعامالت المالية والمصرفية " والتي نظمتها جمعية البنوك في االردن 
وشارك فيها السيد وليد القهيوي.

  المنتدى العالمي للتواصل االجتماعي والتي نظمها Moments innovation وشارك فيها )4( موظفين من البنك.

  الورشة التدريبية بعنوان " مستجدات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب " والتي نظمها البنك المركزي االردني 
وشارك فيها كل من السيد محمود محمود  والسيد مصطفى القبج.

  الورشة التدريبية بعنوان " صناديق واليات ضمان القروض للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في دعم التعافي 
في مرحلة ما بعد كورونا " والتي نظمها صندوق النقد العريي وشارك فيها السيد ابراهيم العلمي.

الدورات التدريبية لدى معهد الدراسات المصرفية
 الدورة التدريبية بعنوان " االسس العلمية في اعداد التقارير االئتمانية"  وشارك فيها )5( موظفين من البنك.

 الدورة التدريبية بعنوان " التخطيط لتحسين أداء خدمة العماء في البنوك والمؤسسات المالية" وشارك فيها  
كل من السيدة الهام عمرو والسيد عبدالرحمن محمود . 

 الدورة التدريبية بعنوان " إجراءات إعرف عميلك والتعامل معه إلكترونيًا " وشارك فيها )4( موظفين من البنك.

دورات ومؤتمرات خارج االردن
 المؤتمر السنوي التاسع والخمسون ACI FMA والمؤتمر السنوي الخامس واالربعين لإلتحاد العربي للمتداولين 
في االسواق المالية ICA والذي نظمتها UAEFMA خال الفترة 17/ 11_20 /11 /2021 في دبي- اإلمارات العربية المتحدة 

وشارك فيها موظفين إثنين.  

النشاطـات التدريـبـيـة للبنك التجاري األردني
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"سدد  حملة  إطالق  عن  األردني  اإلسالمي  البنك  أعلن 
انترنت  واسالمي  موبايل  إسالمي  خالل  من   " فواتيرك 
في  االلكترونية  البنك  قنوات  مستخدمي  لمتعامليه 
نقدية شهريًا،  150 جائزة  بتقديم  الفواتير وذلك  تسديد 
من  األول  من  اعتبارًا  الحملة  في  المشاركة  تبدأ  حيث 
الثاني وحتى نهاية شهر كانون األول من  شهر تشرين 

العام الحالي.

العام  المدير  التنفيذي/  الرئيس  قال  المناسبة  وبهذه 
للبنك اإلسالمي األردني الدكتور حسين سعيد" انطالقًا 
الرقمية  قنواته  استخدام  لتعزيز  مصرفنا  سعي  من 
تقديرًا  الرابعة  والتحفيزية  الترويجية  الحملة  إطالق  تم 
لمتعاملي مصرفنا مستخدمي قنوات البنك االلكترونية 
اسالمي موبايل واسالمي انترنت في تسديد الفواتير حيث 
ليختتم مصرفنا  فواتيرك(  عنوان )سدد  الحملة  حملت 

لمستخدمي  خصصها  التي  الترويجية  حمالته  بذلك 
قنوات البنك االلكترونية خالل العام الحالي 2021، حيث 

بلغت مع هذه الحملة 1200 جائزة نقدية ".

البنك مستخدم  الدكتور حسين سعيد متعاملي  وحث 
إسالمي موبايل و/ أو اسالمي انترنت تسديد فواتيرهم 
من خالل هاتين القناتين للحصول على فرصة الفوز بإحدى 
السحب  اجراء  سيتم  حيث  الشهرية  النقدية  الجوائز 
الثاني  تشرين  شهري  نهاية  في  نقدية  جائزة   150 على 
وكانون األول من العام الحالي، واكد على غير المشتركين 
في  والمشاركة  القناتين  بهاتين  باالشتراك  اإلسراع 
المصرفية  الخدمات  الترويجية واالستفادة من  الحملة 
االلكترونية المختلفة، مؤكدا استمرار تقديم المزيد من 
لثقتهم  تقديرًا  البنك  لمتعاملي  التشجيعية  الحوافز 

بخدمات البنك.

الفضية  الرعاية  بتقديم  األردني  اإلسالمي  البنك  ساهم 
للمنتدى األردني الدولي الثاني للسالمة والصحة المهنية 
جمعية  األردنيين/  المهندسين  نقابة  من  بتنظيم 
مع  وبالشراكة  المهنية  والصحة  السالمة  مهندسي 
للحماية  الثاني  هللا  عبد  بن  الحسين  األمير  اكاديمية 
السالمة  لعلوم  العربي  المعهد  من  وبدعم  المدنية 
والجمعية األميركية لمحترفي السالمة – فرع مصر والذي 
افتتح تحت رعاية معالي وزير العمل السيد نايف استيتية 
عاملين  ومهندسين  واكاديميين  باحثين  وبمشاركة 
في مجال السالمة والصحة المهنية من مختلف انحاء 
العالم ، وذلك بتاريخ 25 /11 /2021 في عمان - فندق روتانا .

العام  المدير  التنفيذي/  الرئيس  قال  المناسبة  وبهذه 
للبنك اإلسالمي األردني الدكتور حسين سعيد" انطالقًا 
والتزامه   االجتماعية   لمسؤولياته  مصرفنا  تحمل  من 
رعاية  جاءت  ومنتجة  وآمنة  سليمة  عمل  بيئة  بتوفير 
مصرفنا  اهتمام  يعكس  الذي  المنتدى  لهذا  مصرفنا 
والصحة  السالمة  أمور  مستجدات  اهم  على  باالطالع 
وخطط  أنظمة  وتنفيذ  تطوير  على  والعمل  المهنية 
كافة  واتخاذ  المهنية  والصحة  السالمة  ومتطلبات 
إصابات  أي  حدوث  احتمال  من  للتقليل  الالزمة  التدابير 

ناتجة عن بيئة العمل  التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة 
تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

األردنيين  المهندسين  نقيب  قدم  االفتتاح  حفل  وخالل 
للبنك  والتقدير  الشكر  الزعبي  سمارة  احمد  المهندس 
وسلم  المنتدى  دعم  في  لمساهمته  األردني  اإلسالمي 
مندوب البنك درعًا تكريميًا، مشيدًا بتميز البنك في دعم 
البحث العلمي والمؤتمرات الهندسية والمهنية، ومؤكدًا 
عليها  الضوء  المنتدى  يسلط  التي  المحاور  أهمية  على 
)المحلية  المهنية  والسالمة  الصحة  تشريعات  حول 
العاملة، ورفع  القوى  واإلقليمية( وفعاليتها في حماية 

مستوى الوعي بالصحة والسالمة المهنية.

على  الزووم  تقنية  عبر  عقد  الذي  المنتدى  واشتمل 
مجال  في  العام  المستوى  رفع  الى  تهدف  موضوعات 
وعلى  اإلنتاج  عناصر  لجميع  المهنية  والصحة  السالمة 
والعمال  العمل  أصحاب  فهم  وزيادة  الوطن،  امتداد 
مجال  في  االستثمار  لفوائد  المجتمع  شرائح  وجميع 
السالمة، وتطوير وتفعيل وتنشيط التواصل والتنسيق 
مجال  في  العالقة  ذات  الجهات  جميع  بين  والمشاركة 

السالمة والصحة المهنية.

جوائز نقدية لحملة "سدد فواتيرك"
عبر قنوات البنك اإلسالمي األردني االلكترونية

البنك اإلسالمي األردني يرعى
المنتدى األردني الدولي الثاني للسالمة والصحة المهنية
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  (IIRA( للتصنيف  الدولية  اإلسالمية  الوكالة  اعادت 
الشرعية  الجودة  تصنيف  تثبيت  تأكيد  البحرين(  )ومقرها 
للبنك اإلسالمي األردني عند  )AA+ (SQ وذلك الستمرارية 
امتثال البنك  بتطبيق أعلى معايير االلتزام بمبادئ واحكام 
وتمويالته  ومنتجاته  معامالته  في  اإلسالمية  الشريعة 

وتلبية االحتياجات المصرفية لمتعامليه .
/2021 ان   12/  1 بتاريخ  الوكالة  التقرير الصادر عن  وجاء في 
في  الرائدة  المصارف  من  يعتبر  األردني  اإلسالمي  البنك 
مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية على مستوى العالم 
قاعدة  يمتلك  و  االردن  في  العاملة   البنوك  اكبر  ومن 
مصرفية اسالمية قوية مكنته ان يكون اكبر مصرف اسالمي 
في االردن من حيث الحصة السوقية و التوسع الجغرافي 
وتطوير وابتكار وطرح منتجات مصرفية جديدة والتوسع في 
الخدمات المصرفية الرقمية لألفراد والشركات مع االلتزام 
بتعزيز هيكل الحوكمة الشرعية  وااللتزام بشفافية االبالغ 
المالي وافصاحات الحوكمة الشرعية للبنك والتي تتماشى 

مع افضل الممارسات والموصى بها.
في  االستقاللية  من  العالي  بالمستوى  التقرير  أشاد  كما 
بالتزام  وكذلك  الفاعلة،  الداخلية  والضوابط  اإلدارة  مجلس 
تدقيق  ودائرة  شرعية  رقابة  هيئة  وامتالكه  الشرعي  البنك 

توجيهات هيئة  البنك على  داخلي مستقلة، ويحصل  شرعي 
الرقابة الشرعية وموافقتها على أي تعديل لهياكل المنتجات 
الحالية او تطويرها بشكل مستمر، كما يتميز البنك اإلسالمي 
األردني في تحمله لمسؤولياته االجتماعية ومبادئ االستدامة 
االجتماعية  للغايات  الحسنة  والقروض  التبرعات  بتقديم 

والتنمية المستدامة ..الخ .
وتعقيبًا على التصنيف الممنوح للبنك قال الرئيس التنفيذي 
/ المدير العام للبنك االسالمي األردني الدكتور حسين سعيد" 
المتقدم  التصنيف  ان استمرارية محافظة مصرفنا على هذا 
للجودة الشرعية هو تأكيد على نجاح مصرفنا في سعيه الدؤوب 
لتطبيق منهجية االلتزام الشرعي بمبادئ الحوكمة وتعزز من 
دور الرقابة الشرعية، مقدرًا جميع الجهود التي تبذل من قبل 
وجميع  التنفيذية  واإلدارة  الشرعية  والهيئات  اإلدارة  مجلس 
العاملين في مصرفنا الستمرارية التميز على جميع األصعدة" . 
للتصنيف  الدولية  اإلسالمية  الوكالة  ان  بالذكر  الجدير  ومن 
االسالمي  للبنك  االئتماني  التصنيف  تثبيت  بإعادة  استمرت 
االردني في 18 /8 /2021 على الصعيد الدولي للعمالت األجنبية 
 A+ )jo( / A1(  وعلى الصعيد المحلي بدرجة BB+/A3 عند درجة
jo) مع المحافظة على  نظرة  مستقبلية مستقرة لجميع 

هذه التصنيفات.

للمؤتمر  الذهبية  الرعاية  األردني  اإلسالمي  البنك  قدم 
وتكنولوجيا  الكهربائية  الهندسة  في  الثاني  الدولي  األردني 
المعلومات برعاية مندوب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون 
المتابعة والتنسيق الحكومي معالي الدكتور نواف وصفي 
ومجمع  األردنيين  المهندسين  نقابة  من  وبتنظيم  التل 
األردن،  فرع   - وااللكترونيين  الكهربائيين  المهندسين 
وبحضور المهندس احمد سمارة الزعبي نقيب المهندسين 
الباحثين  من  مشارك   250 حوالي  ومشاركة  األردنيين 
والمختصين في مجاالت الهندسة الكهربائية واالتصاالت 
الهندسة  مؤتمر  جمع  تم  حيث  المعلومات،  وتكنولوجيا 
الكهربائية وااللكترونية األردني الدولي الثاني عشر والمؤتمر 
السادس لتطبيقات الهندسة الكهربائية والحاسوب تحت 
مظلة هذا المؤتمر، وذلك خالل الفترة 16 - 17 / 11 /2021 في 

قصر المؤتمرات – فندق هيلتون – البحر الميت.
وحول رعاية البنك اإلسالمي األردني للمؤتمر قال الرئيس 
سعيد  حسين  الدكتور  للبنك  العام  المدير  التنفيذي/ 
وفي  االقتصادي  دوره  لتحقيق   ً دائما  مصرفنا  "يسعى 
تحمله لمسؤولياته االجتماعية من خالل المشاركة في 

نقابة  ومنها  المحلي  المجتمع  مؤسسات  نشاطات 
اتاحة  في  النقابة  جهود  مثمنًا  األردنيين".  المهندسين 
المتميزة  المؤتمرات  سلسلة  لدعم  لمصرفنا  الفرصة 
تخدم  قيمة  بنتائج  والخروج  األردن،  في  تعقدها  التي 

االقتصاد الوطني والمجتمع المحلي. 
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر سلم نقيب المهندسين 
األردنيين الدكتور احمد سمارة الزعبي درعًا تكريميًا للبنك 
البنك  بدعم  مشيدًا  المؤتمر،  لرعايته  األردني  اإلسالمي 
المؤتمر  أهداف  لتحقيق  الفاعلة  ولمساهمته  للمؤتمر 
الهندسة  تقنيات  أحدث  لمناقشة  فريدًا  منبرًا  ليكون 

الكهربائية والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات.
لباحثين  المؤتمر عرضًا ألوراق عمل متخصصة  وتضمن 
وجلسات  ورشات  عقد  تم  كما  العالم  انحاء  جميع  من 
المتجددة،  الطاقة  أنظمة  حول  محاور  شملت  حوارية 
الطاقة الكهربائية، االتصاالت، شبكات الكمبيوتر، التحكم 
الحيوية،  الطبية  الهندسة  والميكاترونكس،  والروبوتات 
المعلومات  امن  االصطناعي،  والذكاء  البيانات  علم 

السيبراني واتجاهات علوم الحاسوب.

الوكالة اإلسالمية الدولية
تعيد تأكيد تصنيف الجودة الشرعية للبنك اإلسالمي األردني 

البنك اإلسالمي األردني يرعى
مؤتمر الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات
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حصد البنك اإلسالمي األردني جائزة البنك اإلسالمي 
 The Banking األفضل في األردن لعام 2021 من مجلة
Executive  التي يصدرها االتحاد الدولي للمصرفيين 
العرب وذلك خالل احتفالية توزيع جوائز التميز واالنجاز 
سنويًا  المجلة  تقيمه  الذي   2021 لعام  المصرفي 
احتفالية  وبالتزامن مع  التوالي،  السابع على  وللعام 
الدولي  االتحاد  لتأسيس  عشرة  الخامسة  الذكرى 
للمصرفيين العرب، وبحضور أكثر من 200 شخصية 
واألعمال  المال  عالم  في  ممّيزة  عربية  مصرفية 
في  أقيم  والذي  العربية،  المصرفية  والمؤسسات 

بيروت بتاريخ 10 /12 /2021.

وحسب البيان الصحفي الخاص بحفل جوائز االتحاد 
للبنك  الجائزة  منح  فإن  العرب  للمصرفيين  الدولي 
في  البنك  لجهود  تقديرًا  جاء   األردني  اإلسالمي 
الحفاظ على مستويات أداء مالي جيدة عام 2021، على 
الرغم من تداعيات جائحة كوفيد 19- على االقتصادين 
في  والرشيدة  الحكيمة  وللقيادة  والعالمي،  العربي 
تعتبر  والتي   ، اإلسالمي  المصرفي  الصرح  هذا  إدارة 
مؤشرًا واضحًا على ان  نهج البنك اإلسالمي األردني 

مجال  في  الصحيح  مساره  ضمن  له  المخطط 

الخدمات المصرفية الموجهة لألفراد والمؤسسات 

بأهمية خاصة  الجائزة  تتمّتع هذه  و  على حّد سواء، 

كونها تخضع الى لجنة تحكيمية.  

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي /المدير العام للبنك 

فخره  عن  سعيد  حسين  الدكتور  األردني  اإلسالمي 

والتي  الجائزة  لهذه  األردني  اإلسالمي  البنك  بحصد 

مجال  في  البنك  حققها  التي  لإلنجازات  تقديرًا  تعد 

الخدمات المصرفية اإلسالمية على مستوى األردن 

الحرص  مؤكدًا  بجدارة،  عليها  الحصول  واستحق 

المستمر للتطوير والتحديث والتميز لتحقيق المزيد 

من اإلنجازات.

ومن الجدير بالذكر ان البنك اإلسالمي األردني سبق 

ان حصد عدة جوائز من المجلة منها جائزة المصرف 

األقوى عربيًا في الخدمات المصرفية اإلسالمية لعام 

عام  األردن  في  االقوى  اإلسالمي  والمصرف   2015

2017، وأفضل عالمة تجارية لبنك إسالمي في األردن 

عام 2020.

البنك االسالمي 
األردني يحصد 

جائزة البنك اإلسالمي 
االفضل في االردن 

لعام 2021
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اســتكمااًل لتعزيز منظومة الجدارات/ الكفاءات الوظيفية والمؤسســية لموظفي مصرفنا قامت أكاديمية التدريب 
وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل خــال شــهر تشــرين ثانــي 

2021 وتضمنــت الموضوعــات التالية: 

1. ورشــة عمــل تشــغيل مجموعــة أنظمــة )خطــة اســتمرارية العمــل( والتــي ُعقــدت –عــن بعــد- لمجموعــة مــن موظفــي 
اإلدارة العامــة للفتــرة مــن 7 /11 /2021 ولغايــة 11 /11 /2021.

2. برنامج االمتثال التنظيمي والحاكمية والذي ُعقد –عن بعد- لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا ليوم 8 /11 /2021.

3. برنامــج كشــف التزويــر والتزييــف المصرفــي والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع منطقــة الوســط للفتــرة مــن 8 /11 /2021 
ولغايــة 10 /11 /2021.

4. برنامــج تطبيقــات عمليــة فــي بوالــص التحصيــل والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع منطقــة الوســط للفتــرة 
مــن 10 /11 /2021 ولغايــة 11 /11 /2021.

5. برنامــج المهــارات األساســية لموظفــي مركــز االتصــال والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي مركــز االتصــال وخدمــة 
ــة 17 /11 /2021. المتعامليــن للفتــرة مــن 14 /11 /2021 ولغاي

6. برنامــج رســائل الســويفت الخاصــة بالحــواالت وبوالــص التحصيــل والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفي فــروع منطقة 
الشــرق للفتــرة مــن 21 /11 /2021 ولغايــة 22 /11 /2021.

7. برنامــج صيــغ التمويــل واالســتثمار اإلســالمي وصكــوك التمويــل والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع منطقــة 
الوســط للفتــرة مــن 21 /11 /2021 ولغايــة 23 /11 /2021.

برنامــج التوعيــة بإجــراءات الضبــط والرقابــة الداخليــة علــى أعمــال مصرفنــا والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع   .8
مصرفنــا خــالل شــهر تشــرين ثانــي/ 2021.

لقاءات عمل مدير دائرة التدقيق الداخلي مع إدارة فروع مصرفنا والتي ُعقدت خالل شهر تشرين ثاني/ 2021.  .9

10. ورش عمــل تعبئــة نمــاذج االعتمــادات المســتندية والتــي ُعقــدت –عــن بعــد- لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا 
خــالل شــهر تشــرين ثانــي/ 2021.

11. ورش عمــل تنظيــف وتحديــث بيانــات المتعامليــن والتــي ُعقــدت –عــن بعــد- لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا 
خــالل شــهر تشــرين ثانــي/ 2021.

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

الكترونــي ومــن أبرزهــا:

1. الشــهادة المهنيــة اختصاصــي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب/ CAMS والتــي ســُتعقد –عــن بعــد- بتنظيــم 
مــن معهــد الدراســات المصرفــة للفتــرة مــن 7 /11 /2021 ولغايــة 18 /12 /2021.

 2. اجتمــاع التوثيــق الرقمــي للمعامــالت الماليــة والمصرفيــة والــذي عقــد بتنظيــم مــن جمعيــة البنــوك فــي األردن ليــوم
.2021/ 11/ 4

3. ورشــة عمــل ضبــاط ارتبــاط مشــروع التوثيــق الرقمــي PKI والتــي عقــدت بتنظيــم مــن البنــك المركــزي األردنــي للفتــرة 
مــن 8 /11 /2021 ولغايــة 10 /11 /2021.

4. برنامج اللغة اإلنجليزية والذي سُيعقد بتنظيم من مركز اليرموك الثقافي للفترة من 9 /11 /2021 ولغاية 12 /12 /2021.

5. ملتقــى منظومــة الدفــع اإللكترونــي والــذي عقــد بتنظيــم مــن مركــز األردن اليــوم للتنميــة للفتــرة مــن 9 /11 /2021 ولغاية 
.2021/ 11/ 10

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية
خالل شهر تشرين ثاني 2021
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ورشــة عمــل ضبــاط ارتبــاط مشــاركة المعلومــات الســيبرانية والتــي عقــدت بتنظيــم مــن البنــك المركــزي األردنــي   .6
للفتــرة مــن 14 /11 /2021 ولغايــة 17 /11 /2021.

برنامــج االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفــة للفتــرة   .7
مــن 14 /11 /2021 ولغايــة 16 /11 /2021.

برنامــج األســس العلميــة فــي اعــداد التقاريــر االئتمانيــة والــذي عقــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفــة للفتــرة   .8
مــن 16 /11 /2021 ولغايــة 18 /11 /2021.

منتــدى الهندســة الكهربائيــة وتكنولوجيــا المعلومــات والــذي عقــد بتنظيــم مــن نقابــة المهندســين األردنييــن للفتــرة   .9
مــن 16 /11 /2021 ولغايــة 18 /11 /2021.

10. منتدى Security Virtual Summit والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من شركة فيزا العالمية ليوم 17 /11 /2021.

11. منتدى Visa Virtual CEMEA Security والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من شركة فيزا العالمية ليوم 17 /11 /2021. 

12. منتــدى التجــارة الرقميــة واتجاهــات االقتصــاد مــا بعــد الجائحــة والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن JPMORGAN ليــوم 
 .2021/ 11/ 17

13. برنامــج تحديــات تطبيــق المعاييــر الشــرعية "معيــار بيــع الديــن أنموذجــًا" والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن أكاديميــة 
البركــة المصرفيــة ليــوم 17 /11 /2021.

14. ندوة 59th ACI WORLD والتي عقدت بتنظيم من ACI للفترة من 17 /11 /2021 ولغاية 20 /11 /2021.

15. برنامــج نمــاذج التخطيــط االســتراتيجي والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن مجموعــة الجهــود المشــتركة للفتــرة مــن 
21 /11 /2021 ولغايــة 25 /11 /2021.

16. برنامــج Auditing Treasury Operations والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفــة للفترة من 
22 /11 /2021 ولغاية 25 /11 /2021.

17. برنامــج التخطيــط لتحســين اداء خدمــة العمــالء فــي البنــوك والمؤسســات الماليــة والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم 
مــن معهــد الدراســات المصرفــة للفتــرة مــن 22 /11 /2021 ولغايــة 25 /11 /2021.

18. ورشــة عمــل تحفيــز التعــاون والشــراكة مــا بيــن المؤسســات الماليــة وشــركات التكنولوجيــا الماليــة والتــي عقــدت 
–عــن بعــد- بتنظيــم مــن البنــك المركــزي األردنــي ليــوم 24 /11 /2021.

19. اجتمــاع التقنيــات الماليــة الحديثــة والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن صنــدوق النقــد العربي للفتــرة مــن 24 /11 /2021 
ولغايــة 25 /11 /2021.

20. المنتــدى األردنــي الدولــي الثانــي للســالمة والصحــة المهنيــة والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن نقابــة المهندســين 
األردنييــن ليــوم 25 /11 /2021.

21. مؤتمر BMB Digital Innovation Event والذي عقد بتنظيم من شركة BMB ليوم 25 /11 /2021.

22. ورشــة عمــل إدارة نظــام التدقيــق TeamMate)+( والتــي عقــدت بتنظيــم مــن شــركة Grafene Consulting للفتــرة مــن 
28 /11 /2021 ولغايــة 2 /11 /2021.

23. ورشــة عمــل دور صناديــق واليــات ضمــان القــروض للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والتــي عقــدت –عــن بعــد- 
بتنظيــم مــن صنــدوق النقــد العربــي ليــوم 29 /11 /2021.

24. نــدوة Network Detection and Advanced Threat Protection والتــي عقــدت –عــن بعــد- بتنظيــم مــن شــركة الوتيــن 
الرقميــة لألنظمــة اإللكترونيــة ليــوم 29 /11 /2021.

25. اجتمــاع أخــر المســتجدات فــي منظومــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى مســتوى القطــاع البنكــي 
والــذي عقــد بتنظيــم مــن البنــك المركــزي األردنــي ليــوم 29 /11 /2021.
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ولغايــات تنويــع مصــادر التدريــب قامــت اكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتزويــد عدد مــن موظفي مصرفنا 
برخــص تدريــب الكترونــي –Off Line- تضمنــت الموضوعــات التدريبية التالية: 

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الرقم

الرقم

الجهة المزودة

الجهة المزودة

عدد الرخص

عدد الرخص

COBIT® 2019 Design & Implementation

IT Service Management

IT service operations and Service Desk management

Quality Assurance Mastery - Manual Software Testing

Business Analyst: Software Testing Processes & Techniques

Bridging the Gap: Change Management Foundation Course

Portfolio Management Professional

Introduction to Compliance

اخالقيات االعمال

التفكير اإليجابي

الجرائم المالية

الذكاء العاطفي

الفاتكا

إدارة الغضب

إدارة الوقت

دراسة أنماط الشخصيات

فرق العمل

مهارات التواصل الفعال

وضع األهداف

مهارات االشراف الفعال

التوعية في األمن السيبراني

10

3

7

4

2

4

1

9

5

7

7

3

6

8

5

6

5

8

5

1

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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ABC بنك 
 في األردن

 يتابع مسيرته
 في دعم حملة
البر واإلحسان

كما عبر سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام 
لبنك ABC في األردن بأن البنك يسعى دومًا ألن يكون 
دوره فّعال في خدمة المجتمع المحلي، ويسهم في 
تقديم الدعم والرعاية لمختلف فئات المجتمع، حيث 
تأتي هذه الحملة ضمن المبادرات الخيرية التي تهدف 
دائما الى خدمة أبناء المجتمع المحلي بجميع شرائحه 
ورسم الفرحة والبهجة من كافة أبناء المجتمع المحلي 
المادي  الدعم  وتقديم  ومساندتهم  عنهم  للتخفيف 

والمعنوي لهم.

إحدى  هو  األردن  في   ABC بنك  بأن  ذكره  الجدير  ومن 
البحرين  من  تتخذ  التي   ABC بنك  مجموعة  شركات 

مقرًا رئيسيًا ألعمالها والمنتشرة فروعها في خمس 
قارات حول العالم. وُيعد بنك ABC من البنوك الرائدة 
لعمالئه  ويقدم  المنطقة،  المصرفي في  المجال  في 
مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي 
تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة 
وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض 
المصرفية  والمنتجات  الخزينة  ومنتجات  المجّمعة 
المصرفية  الخدمات  البنك  يقدم  كما  اإلسالمية. 
بالتجزئة من خالل شبكة البنوك التابعة له في األردن 
ومصر وتونس والجزائر، ومن خالل بنك "إلى" الرقمي 

في البحرين. 

انطاقــًا مــن المســؤولية االجتماعيــة لبنــك ABC فــي األردن بدوره في خدمة 
المجتمع المحلي وحرصه الدائم على دعم الفئات المحتاجة من أبناء الوطن 
بمختلف مناطقهم وفئاتهم ، فقد تابع البنك مسيرته في دعم الصندوق 
األردنــي الهاشــمي للتنميــة البشــرية وذلــك لمــؤازرة حملــة البــر واالحســان 
فــي ســبيل تعزيــز أواصــر التكافــل والتضامــن مــن أجــل رفــع معانــاة األســر 
األشــد حاجــة ولتمكيــن األســر المحتاجــة من تحســين أوضاعهــا االجتماعية 
واالقتصادية ولتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع العوز عنهم وفتح أمامهم 
طريــق المســتقبل ليصبحــوا أعضــاء فاعليــن فــي أســرتنا األردنيــة الكبيــرة.
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ABC بنك 
في األردن يواصل 

دعمه للعربية 
لحماية الطبيعة

ويأتي هذا التعاون مع  العربية لحماية الطبيعة في 
قطاع  يعد  اذ  االستدامة،  إلدارة  البنك  برامج  إطار 
البنك  التي يدعمها  الرئيسية  القطاعات  أحد  البيئة 
زيادة  بهدف  المختلفة  ومبادراته  برامجه  من خالل 
البيئة،  وحماية  التصحر  ومكافحة  الخضراء  الرقعة 
حيث تساهم هذه الخطوة في حماية البيئة عبر زراعة 
تشهد  التي  الخضراء  المساحات  وزيادة  األشجار 
تناقصًا مستمرًا نتيجة الزحف العمراني والرعي الجائر 
والعديد من العوامل األخرى، إلى جانب توفير موارد 
التوعية  عبر  الغذائي  األمن  وتحقيق  إضافية  دخل 

البيئية بأهمية الزراعة وتشجيع أنشطتها.

صوفيا/  فرح  جورج  السيد  أعرب  فقد  جهته  ومن 
سعادته  عن  األردن  في   ABC لبنك  العام  المدير 
الطبيعة  لحماية  للعربية  البنك  دعم  بمواصلة 
وذلك لمساعدتها على االستمرار في تأدية مهامها 
والحفاظ على أهدافها والتي من أهمها تنفيذ عدد 

أكبر من المشاريع المتنوعة في مناطق جيوب الفقر 
إضافة الى رفع الوعي البيئي لدى المجتمع.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في األردن هو إحدى 
البحرين  التي تتخذ من   ABC شركات مجموعة بنك
مقرًا رئيسيًا ألعمالها والمنتشرة فروعها في خمس 
قارات حول العالم. وُيعد بنك ABC من البنوك الرائدة 
في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعمالئه 
المالية  والخدمات  المنتجات  من  مبتكرة  مجموعة 
والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل 
التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب 
والمنتجات  الخزينة  ومنتجات  المجّمعة  القروض 
الخدمات  البنك  يقدم  كما  اإلسالمية.  المصرفية 
المصرفية بالتجزئة من خالل شبكة البنوك التابعة 
له في األردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خالل بنك 

"إلى" الرقمي في البحرين. 

ايمانًا من بنك ABC في األردن بدوره في خدمة المجتمع المحلي وترسيخ الممارسات البيئية 
السليمة، فقد واصل البنك في نهجه القائم على االستمرار في تأدية مهامه للحفاظ على 
الطبيعة من خال تجديد تعاونه مع العربية لحماية الطبيعة وذلك لدعم مزارعي األردن 
وزيادة المساحات الخضراء في المملكة، من خال دعم مشروع "القافلة الخضراء".
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من  عمالئه  احتياجات  لتلبية  المستمرة  جهوده  ضمن 
في  الطبي  القطاع  بأهمية  منه  وإيمانًا  الفئات،  مختلف 
األردن، فقد قام بنك ABC في األردن مؤخرًا بإطالق منتج 
األطباء  يمكن  والذي  العيادات”  شراء  تمويل  “قرض 
بهم  الخاصة  العيادات  شراء  من  المهنيين  األردنيين 
تنافسية،  بمزايا  خاللها  من  العالجية  خدماتهم  لتقديم 
تتمثل بسقف تمويلي يصل الى 250,000 دينار أردني، مدة 
سداد تصل الى 8 سنوات، نسبة تمويل تصل الى 85 % من 
التنافسية  المزايا  العديد من  إلى  باإلضافة  العقار  قيمة 

األخرى ضمن شروط وأحكام خاصة بالمنتج الجديد.

األعمال  مجموعة  إدارة  أكدت  فقد  أخرى  ناحية  ومن 
المصرفية بالتجزئة بأن تقديم مثل هذه المنتجات يأتي 
إيمانًا من البنك بأهمية نمو االقتصاد األردني وتحسين 
يناسب  ما  تقديم  خالل  من  المجتمع  أفراد  رفاهية 
احتياجاتهم ورغباتهم، وإدارة العالقة معهم بكل كفاءة 

وفعالية سواء كانت وجها لوجه من خالل شبكة الفروع 
المنتشرة في مختلف محافظات المملكة أو عن بعد من 

خالل الخدمات المصرفية االلكترونية عبر االنترنت.

إحدى  هو  األردن  في   ABC بنك  بأن  ذكره  الجدير  ومن 
شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقرًا 
رئيسيًا ألعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات 
حول العالم. وُيعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال 
المصرفي في المنطقة، ويقدم لعمالئه مجموعة مبتكرة 
من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات 
المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع 
والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجّمعة ومنتجات 
يقدم  كما  اإلسالمية.  المصرفية  والمنتجات  الخزينة 
شبكة  خالل  من  بالتجزئة  المصرفية  الخدمات  البنك 
البنوك التابعة له في األردن ومصر وتونس والجزائر، ومن 

خالل بنك "إلى" الرقمي في البحرين.

يطلق بنك ABC في األردن منتج
"قرض تمويل شراء العيادات" لألطباء

تنفيذًا للخطة التدريبية للعام 2021 لبنك ABC في االردن رشح البنك مجموعة من موظفيه لحضور عدد من الدورات 
التدريبية الداخلية والخارجية خال شهري 11 - 12 /2021 كما يلي:

الدورات المحلية:
 "التوثيق الرقمي للمعامالت المالية والمصرفية" والتي عقدت خالل الفترة 04 - 10 /11 /2021 من قبل السادة جمعية 

البنوك في األردن.
 "االمتثال ومكافحة عمليات غسل األموال" والتي عقدت خالل الفترة 14 - 16 /11 /2021 من قبل السادة معهد الدراسات المصرفية.
 "ورش عمل لضباط ارتباط مشاركة المعلومات السيبرانية" والتي عقدت خالل الفترة 15 - 17 /11 /2021 من قبل السادة 

البنك المركزي االردني.
 " )Certified Information System Auditor )CISA " والتي عقدت خالل الفترة 14 - 18 /11 /2021 من قبل السادة شركة 

أسفار لالستشارات والتدريب. 
 "الجوانب العملية في األساليب البيعية الحديثة" والتي عقدت خالل الفترة 21 - 24 /11 /2021 من قبل السادة النقابة العامة.

 "تحفيز التعاون والشراكة ما بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية" والتي عقدت بتاريخ 24 /11 /2021من 
قبل السادة البنك المركزي األردني.

 "التقنيات المالية الحديثة" والتي عقدت خالل الفترة 24 - 25 /11 /2021 من قبل السادة صندوق النقد العربي. 
 "Certified Global Sanctions Specialist )CGSS( Certification” والتي عقدت خالل الفترة 17 /10 /2021 ولغاية 27 /11 

/2021 من قبل السادة معهد الدراسات المصرفية.
 "إجراءات اعرف عميلك والتعامل معه إلكترونيًا" والتي عقدت بتاريخ 01 /12 /2021 من قبل السادة معهد الدراسات المصرفية.
 "مواجهة التهديدات االلكترونية في الخدمات المالية" والتي عقدت بتاريخ 06 /12 /2021 من قبل السادة صندوق النقد العربي.

الدورات الداخلية:
 "Anti-Bribery and Anti-Corruption Online Training"والتي عقدت بتاريخ 30 /11 /2021.

 "Trade Finance and Trade Based Money Laundering Training Online Training" والتي عقدت بتاريخ 30 /11 /2021.

النشاطات التدريبية لبنك ABC في األردن
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 بنك االتحاد 
يحصل على جائزة 
"تسهيل الوصول 

إلى التمويل"

المقّدمة من قبل 
مؤسسة التحالف 

المالي للمرأة

سعى التحالف المالي للمرأة، في بروكلين -نيويورك، 
نحو تعزيز البصمة المالية للمرأة في العالم المالي. 
الشركات  من  وأعضائها  شبكته  وتسعى  كما 
الداعمة للمرأة، إلى تعزيز مكانة النساء وإبرازها، مع 
هذا  في  المميزة  وجهودهّن  كفاءاتهّن  على  التأكيد 

القطاع.

ُمنحت الجائزة لبنك االتحاد تقديرًا لجهوده الموّجهة 
مالية  وغير  مالية  وخدمات  مصرفية  حلول  لتقديم 
من  عمالئه  قاعدة  نمو  على  أثرت  والتي  للسيدات 
السيدات التي تعكس ثقتهم بالبنك، باإلضافة الى 
ومشاريعهم،  األعمال  لرياديات  المستمر  الدعم 
جائحة  خالل  رافقتهم  التي  التحديات  من  بالرغم 
كورونا. منذ سنوات، وبنك االتحاد ُيعرف بأنه المحّرك 
على  يعمل  حيث  مالية؛  الغير  للخدمات  األساسي 
التوجيه، واإلرشاد،  بيئة داعمة لهم من خالل  توفير 
وفرص  التدريبية  العمل  وورشات  والتدريب، 

التشبيك مع السيدات، تحت مظلة برنامج شروق 
المخصص للسيدات.

الرئيس  السعيد،  ناديا  أعربت  المناسبة،  هذه  في 
التنفيذي لبنك االتحاد، عن امتنانها للتحالف المالي 
على  بحصوله  االتحاد  بنك  "يفتخر  قائلة:  للمرأة، 
أّن تمكين  إذ  التمويل"،  إلى  جائزة "تسهيل الوصول 
المرأة متأّصل في هويتنا المؤسسية ويشّكل جزءًا 
أساسيًا من ثقافتنا. وهذه الجائزة، بال شك، موّجهة 
بالتنّوع،  مطلقًا  إيمانًا  يؤمن  الذي  عملنا  فريق  إلى 
كما يؤمن أيضًا بأهمية توفير فرص الوصول المالي 

لتحقيق الحرّية واألمن والتمكين للمرأة ".

واليوم، ال يقتصر وعد بنك االتحاد على التوّسع في 
برنامج "شروق" فحسب، بل يقّدم وعده أيضًا بتكثيف 
جهوده نحو زيادة مشاركة المرأة االقتصادية، وتعزيز 

مكانتها وإبرازها في القطاع المالي.

قام التحالف المالي للمرأة، وهو تحالف رائد يضم مجموعة أعضاء من المؤسسات 
المالية الملتزمة بتسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه المرأة في القطاع المالي، 
بمنح بنك االتحاد جائزة "تسهيل الوصول إلى التمويل"، وذلك تقديرًا لجهوده المتمّيزة 
والموّجهة نحو زيادة وتعزيز تمثيل المرأة، ومشاركتها في النظام االقتصادي المالي.
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الثروات-  -إدارة   MONEYSMART برنامج  تصميم  تم  لقد 
المالية  بمواردهن  التحكم  من  السيدات  لتمكين 
وإدارتها، وتزويدهن باألدوات والموارد المناسبة لتحديد 
كما  االستثمار.  والرغبة في  واالستعداد  المالي  الوضع 
يليه   ، مالًيا  حواًرا  ليشمل  المكّثف  التدريب  تم تصميم 
سلسلة من ست ورشات عمل تغطي مختلف مواضيع 
خصيصًا  والمصممة  المستوى،  عالية  المالية  الثقافة 
لتطوير طريقة التفكير بالثروة، والتثقيف حول الحاجة إلى 

االستثمار وبناء الثروات.

لقد جاء ذلك إيمانًا من بنك االتحاد بأهمية االستقالل 

المالية  الثقافة  بتعزيز  يبدأ  والذي  للسيدات،  المالي 
برنامجه  ركائز  والمهارات والمعرفة؛ والتي هي من أهم 
الخاص بالمرأة "شروق". ويقدم برنامج شروق خدمات 
متكاملة للسيدات تشمل الحلول المالية وغير المالية؛ 

كالتوجيه، واإلرشاد، والتدريب، وفرص التواصل.

بنك  يقين  يزداد  العامالت،  السيدات  عدد  ارتفاع  ومع 
اإلرشاد  وتوفير  المالية،  الثقافة  تعزيز  بأهمية  االتحاد 
تخطيط  من  يتمكّن  حتى  الصحيحة،  المالية  واألدوات 
في  سيساهم  بما  ثرواتهن،  وتنمية  المالية  مواردهن 

تشكيل مستقبلهّن.

MONEYSMART بنك االتحاد يعلن عن عودة
 يومان من التدريبات المكثفة لتعزيز

الثقافة المالية لدى السّيدات

بعــد النجــاح الــذي حققتــه نســخة العــام 2019،   برنامــج بنك االتحــاد  التدريبي المكثف 
MONEYSMART يعود بنســخته الجديدة "إدارة الثروات"، والذي اســتمر لمدة يومين 
ليســتقبل 70 ســيدة شــغوفة تجاه تخطيط وإدارة مواردها المالية وتنمية ثرواتها.   
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Get on Board  اختتام الدورة األولى من برنامج
جهود فعلّية لزيادة نسبة مشاركة المرأة في 

مجالس اإلدارة في األردن

قدمها  التي  للدراسات  وفقًا  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
ما  يشغلن  السّيدات  فإن  لالستثمار،  أمام  صندوق 
نسبته 16.9 % من مقاعد مجالس اإلدارة العالمية. وإذا 
ما  يشغلن  السّيدات  أن  نجد  األردن،  إلى  بالنظر  قمنا 

نسبته 3.5 % فقط من مقاعد مجالس اإلدارة.

لنتائج  Get on Board امتدادًا  ولقد تم تصميم  برنامج 
زيادة  في  فّعال  بشكل  للمساهمة  الدراسة،  هذه 
نسبة مشاركة المرأة في مجالس اإلدارة، إذ تّم إطالق 
خالله  من  ليتم  أسابيع،   8 مدار  على  التدريبي  البرنامج 
تعزيز مهارات السيدات المشاركات لتأهيلهّن للتمثيل 
مستشارين  مع  وتشبيكهّن  اإلدارة،  مجالس  في 
لتقديم  متعددة  شركات  في  قيادية  مراكز  يشغلون 
يتم  ذلك،  بعد  التدريب.  فترة  لهن خالل  الالزم  اإلرشاد 
تقييم مستوى كفاءة كل سيدة مشاركة قبل تخريجها 
من البرنامج. وبمجرد اعتمادهّن كمستشارات، فإنهن 
يلتحقن بالمجالس االستشارية لشركات مختارة لمدة 
عام كامل، كما يحصلن على اإلرشاد والتوجيه الالزمين 

خالل تلك المدة.

في  الجندري  التنوع  أن  فريز  زياد  الدكتور  معالي  أكد 
من  المزيد  يضفي  والشركات  البنوك  إدارة  مجالس 
بما  القرار،  صنع  عملّية  على  الفكري  والتنوع  الحكمة 

يتناسب مع مصلحة البنوك والشركات والمجتمع.

وخالل الفعالية، أكدت ناديا السعيد، الرئيس التنفيذي 
ومشاركتها  المرأة  دور  أهمية  على  االتحاد،  لبنك 
االقتصادية، وأشارت إلى إن إدماج المرأة له أثر ملموس 
في نجاح المؤسسات، وأن وجودها في األدوار القيادّية 
حيث  من  المؤسسات،  لتلك  التنافسية  الميزة  يعزز 
إلى  باإلضافة  النتائج،  تحقيق  على  واإلصرار  التفاني، 
القدرة على تحقيق التوازن بين القرارات والمخاطر. كما 
وأشارت إلى أن بنك االتحاد بيئة داعمة للمرأة، وأن ذلك 
جزء ال يتجزأ من ثقافته المؤسسية الداخلية والخارجية، 
والبرامج الداعمة للمرأة التي ال يزال يطلقها البنك تحت 
مظلة برنامج شروق الذي تم إطالقه في العام 2014،  
باالضافة إلى سياساته الداخلية المنصفة، تجعل منه 

مكان العمل المفّضل لدى السيدات في األردن.

تحت رعاية محافظ البنك المركزي األردني، معالي الدكتور زياد فريز، اختتم صندوق أمام لإلستثمار 
دورته األولى لبرنامج Get on Board، والذي يتمحور حول تمكين المرأة وتمهيد الطريق أمامها للقيام 
بأدوار قيادية، وخاصة وجودها ضمن مجالس اإلدارة العليا للشركات، حيث يمتد البرنامج على مدار 
عام واحد، ويتم تنفيذه بالشراكة مع بنك االتحاد ومرفق المساعدة التقنية التابع لصندوق سند.
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لجنة  قبل  من  دقيقة  وتقييم  اختيار  بعملية  القيام  وبعد 
تحكيم عالمية المستوى ومحرري مجلة غلوبال فاينانس، 
تم اختيار الفائزين استناًدا إلى عدة عوامل تراوحت بين قوة 
الرقمية  الخدمات  وتنوع  وتطّورها،  الرقمية  االستراتيجية 

وقدرتها على خدمة عمالئها.

وللعام الثاني للتوالي، تم منح بنك االتحاد جائزة "أفضل بنك 
رقمي لألفراد" و"أفضل بنك رقمي مبتكر" في األردن، كما 
تم إضافة جائزتين الى قائمة انجازاته وهما؛ جائزة "أفضل 
وجائزة  وإدارة عمليات االحتيال"،  المعلومات  ألمن  حماية 

"أفضل بنك لدفع الفواتير الكترونًيا محليًا وإقليميًا".

ومن الجدير بالذكر الى أن بنك االتحاد استحق الجوائز على 

اليها تداعيات جائحة كورونا  التي أدت  الرغم من الظروف 
التكنولوجية  بنيته  بسبب  وذلك  السابقين،  بالعامين 
القوية التي ساعدته على خدمة عمالئه أينما كانوا وضمنت 
أيًضا على جهود  دّلت  الجوائز  أعمالهم. وهذه  استمرارية 
بأن  لوعده  يبذلها، كما وهي استمرارية  الذي  فريق عمله 

يكون جزًءا ال يتجزء من حياة عمالئه ومستقبلهم. 

الرقمي  "البنك  يصبح  بأن  المتمثلة  مهمته  من  انطالقًا 
الرائد في األردن"، وسعيه نحو تعزيز ريادة األعمال واالبتكار 
واالستمرارية، فإن هذه الجوائز قد أصبحت معياًرا عالمًيا 
للتمّيز  ودافًعا لكي يواصل السير قدمًا على طريق االبتكار 

والنمو الرقمي.

  بنك االتحاد يحصل على جائزة
أفضل بنك رقمي لألفراد
 في األردن للعام 2021 

أعلنــت المجلــة الماليــة العالمّيــة الرائــدة "غلوبــال فاينانــس" عــن أســماء الفائزيــن 
ضمــن قائمــة أفضــل البنــوك الرقميــة لألفــراد للعــام 2021. حيــث يتــم التنافــس كل 
عام بين العديد من المؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم . وقد حصل بنك 
االتحاد على أربعة جوائز على مســتوى األردن ومنها على مســتوى الشــرق األوســط.
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على مستوى الدورات الداخلية الخاصة بالبنك العربي االسالمي الدولي بتقنية 
االون الين )عن بعد( أو وجاهيًا : 

استكماال للمسارات التدريبية المنبثقة عن مشاريع تطوير الموارد البشرية إضافة إلى اإلحتياجات التدريبية 
الوظيفية فقد تم  المسّميات والمستويات  اإلدارة والفروع وبمختلف  الظاهرة والمستجدة لدى دوائر 

تنفيذ عدة دورات وورش عمل تدريبية بعدة مواضيع أبرزها :

الخاصة"  الفعال مع األشخاص ذوي االحتياجات  التواصل  إتيكيت   " 8 دورات تدريبية بعنوان  1(تنفيذ 
شارك فيها مجموعة من موظفي فروع البنك باإلضافة إلى فريق المبيعات وموظفي مركز الخدمة 

الهاتفية, عقدت هذه الدورات خال الفترة من 10 /7 /2021 ولغاية 4 /9 /2021.

2(تنفيذ 4 دورات تدريبية بعنوان "الحاكمية المؤسسية واإللتزام الشرعي" شارك فيها مجموعة من 
موظفي فروع البنك, عقدت هذه الدورات خال الفترة من 30 /10 /2021 ولغاية 20 /11 /2021.

3(تنفيذ دورة تدريبية بعنوان " العقوبات اإلقتصادية وبرامج الحظر" لمجموعة من موظفي فروع البنك 
عقدت بتاريخ 20 /11 /2021.

4(تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "غسل األموال وتمويل اإلرهاب" لمجموعة من موظفي فروع البنك عقدت 
بتاريخ 18 /12 /2021.

الدورات,  من  العديد  في  المشاركة  تم  فقد  الخارجية,  الدورات  صعيد  وعلى 
الندوات والمؤتمرات لدى مراكز تدريبية خارجية, نذكر منها على سبيل المثال 

ال الحصر :
1( حضر مجموعة من موظفي اإلدارة العامة والفروع الدورات والبرامج المتخصصة التالية في معهد 

الدراسات المصرفية بتقنية االون الين )عن بعد( أو وجاهيًا على النحو اآلتي:

 النشاطات التدريبية
للبنك العربي اإلسالمي الدولي

تنفيــذًا لرؤيــة ورســالة البنــك وأهدافــه اإلســتراتيجية لتعزيــز اإلســتثمار 
األمثــل فــي الكــوادر البشــرية, فقــد تــم إعــداد وتنفيــذ العديــد مــن الــدورات 
وتعظيــم  إلثــراء  وذلــك  والخارجيــة,  الداخليــة  التدريبيــة  العمــل  وورش 
عمليــة البنــاء والنمــو تحقيقــًا للتميــز والريــادة فــي المصرفيــة اإلســامية. 

األخبار المصرفية 118



1( حضر كل من السادة/ وسام سرور، صهيب رضوان، باسل النوباني وديانا غاوي من إدارة أنظمة المعلومات دورة 
تدريبية بعنوان “Microsoft Azure Fundamentals”  وذلك خال الفترة من 5 – 6 /7 /2021  في مدينة عمان.

2( حضر كل من السادة/ وسام سرور، صهيب رضوان، باسل النوباني وديانا غاوي من إدارة أنظمة المعلومات دورة 
تدريبية بعنوان “Microsoft Azure Administration”  وذلك خال الفترة من 7 – 18 /7 /2021  في مدينة عمان.

3( حضر كل من السادة/ مهند المومني من إدارة العمليات ومحمود حسين من إدارة تنفيذ العمليات المصرفية  دورة 
تدريبية بعنوان "رسائل السويفت والتعديات التي طرأت عليها مؤخرا"  بتاريخ  17 /7/ 2021  في مدينة عمان.

4( شارك كل من السادة/ أحمد أبو صيبعة وأحمد الراعي من إدارة المخاطر, حازم المحمود من دائرة مراقبة االلتزام 
بالمتطلبات الرقابية وحسام الدين حسنين من إدارة التدقيق الداخلي  بدورة تدريبية بعنوان " الذكاء االصطناعي و دوره 

في تعزيز األمن اإللكتروني" وذلك خال الفترة من 27 - 28 /7/ 2021 في مدينة عمان.
5( شارك كل من السادة/ مهند المومني من إدارة العمليات, ماجد السمان من إدارة المخاطر والنا سلعوس من دائرة 
مراقبة االلتزام بالمتطلبات الرقابية، بدورة تدريبية بعنوان And Compliance” Governance ,Risk," وذلك خال الفترة  

من 2 - 4 /8/ 2021 في مدينة عمان.
6( شارك كل من السادة/ أحمد أبو صيبعة، طارق محمد وأحمد الراعي من إدارة المخاطر، نورس بالي من إدارة انظمة 
المعلومات ومحمد أبو عمير من إدارة العمليات بدورة تدريبية بعنوان "إدارة األمن السيبراني" وذلك بتاريخ 16 /8/ 2021 

في مدينة عمان .
7( شاركت كل من الفاضات/ عفاف صافي من إدارة أنظمة المعلومات ورغد لبيب من إدارة العمليات بملتقى بعنوان " 

التكنولوجيا المالية - الحلول والتطبيقات " وذلك خال الفترة من 17 /8/ 2021 الى 18 /8 /2021 في مدينة عمان.
8( حضر كل من السادة/ سمير رحال وصالح العاونة من إدارة تنفيذ العمليات المصرفية لافراد، طارق نايف من إدارة 
أنظمة المعلومات ومحمد المومني من دائرة تطوير ومتابعة األعمال, إجتماع بعنوان "تطبيق نظام مراقبة الحركات 
المشبوهة لبطاقات القيد المباشر-TranzWare Fraud Analyzer " وذلك خال الفترة من 30 /8 ولغاية 2 /9/ 2021 في 

مدينة عمان.

اسم الدورة التاريخالرقم

التحليل المالي األساسي والمتقدم 

(Sanctions And Embargo( العقوبات والحظر

كشف التزوير والتزييف المصرفي

التحليل المالي والتقييم اإلئتماني والجدارة اإلئتمانية لغايات منح اإلئتمان

Foreign Account tax compliance act-FATCA

تمويل التجارة الخارجية والكفاالت المصرفية

تمويل الشركات

Market Risk Measurement And Management

المحاسبة والتحليل المالي وتحليل التدفقات النقدية

(Sanctions And Embargo( العقوبات والحظر

الكفاالت المصرفية

النواحي القانونية للعمليات المصرفية

التحليل المالي األساسي والمتقدم

حماية المستهلك المالي

األسس العلمية في إعداد التقارير اإلئتمانية

 2021/ 7/ 8 - 4

 2021/ 7/ 8 - 5

2021/ 7/ 7 - 6

2021/ 7/ 15 - 11

2021/ 7/ 15 - 12

2021 /8/ 5 - 3

2021 /8/ 11 - 8

2021/ 8/ 12 - 8

2021 /8/ 19 - 16

2021 /9/ 2 - 8/ 30

2021 /9/ 19 - 16

2021 /9/ 28 - 26

2021/ 10/ 4 - 9/ 27

2021/ 10/ 20

2021/ 11/ 18 - 16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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9( حضر السيد/ عبد الرزاق الحياري من دائرة مراقبة اإللتزام بالمتطلبات الرقابية اللقاء السنوي لمجموعة خبراء 
اإلرهاب" وذلك خال  األموال وتمويل  تبييض  لمكافحة  واألوروبية  األمريكية  للقوانين  "اإلمتثال  بعنوان  اإلمتثال 

الفترة من 30 /8 /2021 ولغاية 31 /8 /2021 في مدينة عمان .
البشرية  الموارد  إدارة  البشرية ورشة عمل بعنوان "ممارسات  الموارد  إدارة  الفاضلة/ سوسن غنام من  10( حضرت 

العملية" خال الفترة من 5 /9 /2021  ولغاية 8 /9/ 2021 في مدينة عمان .
المشترك  اإلستثمار  لحسابات  األرباح  احتساب  "آلية  بعنوان  تدريبيتان  دورتان  الهاتفية  الخدمة  مركز  فريق  11( حضر 

واإلستثمار المخصص" وذلك بتاريخ 11 /9 /2021 في مدينة عمان.
12( حضرالدكتور/ عمر الشريف- مدير دائرة التدقيق الشرعي الداخلي، مؤتمرًا بعنوان "مؤتمر أيوفي السنوي التاسع عشر 
للهيئات الشرعية من خال خاصية  ONLINE/ عن بعد وذلك خال الفترة من 12 /9/ 2021 ولغاية 13 /9/ 2021  في مملكة 

البحرين.
13( شارك كل من السادة/ محمد الجعار- مدير إدارة أنظمة المعلومات ومحمد كامل من إدارة أنظمة المعلومات مؤتمرًا 
بعنوان "األمن السيبراني وحماية أنظمة المعلومات" وذلك خال الفترة 14 /9/ 2021 ولغاية 17 /9/ 2021 في مدينة عمان.
14( شارك كل من السادة/ محمد كامل، وليد عودة وديما عايش من إدارة أنظمة المعلومات بدورة تدريبية بعنوان 

"Data Loss Prevention DLP " وذلك خال الفترة من 14 /9/ 2021 ولغاية 17 /9/ 2021 في مدينة عمان.
15(شارك كل من السادة/ خالد الحاج حسن, ياسمين القضاه وهدلة حجازي من اإلدارة المالية بدورة تدريبية  بعنوان " 

تأهيل المحاسب للخبرة الضريبية" وذلك خال الفترة من 12 /9 /2021 ولغاية 23 /9 /2021 في مدينة عمان.
16( شارك كل من السادة/ وسام سرور، صهيب رضوان، باسل النوباني وديانا الغاوي من إدارة أنظمة المعلومات بدورة 
تدريبية  بعنوان" Microsoft 365 Identity Services" وذلك خال الفترة من 12 /9 /2021 ولغاية 23 /9 /2021 في مدينة عمان.

17( شارك كل من السادة / خليل سوالمة، علي البدري، محمود حسين من دائرة الخدمات التجارية بدورة تدريبية  بعنوان 
" مصطلحات التجارة الدولية Incoterms2020" وذلك بتاريخ 18 /9 /2021 في مدينة عمان.

" اإلسعافات األولية واإلطفاء"  تدريبية بعنوان  أربعة مجموعات دورات  البنك وعلى  18( حضر مجموعة من موظفي 
عقدت خال الفترة من 25 /9 /2021 لغاية 27 /11/ 2021 في مدينة عمان.

19( حضرت الفاضلة/ رشا غربية من إدارة المخاطر دورة تدريبية بعنوان "تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم 9 في ظل تداعيات جائحة كورونا" وذلك خال الفترة من 27 /10 /2021 الى 28 /10 /2021 في مدينة عمان.

الرقمي  "التوثيق  بعنوان  عمل  ورشة  القانونية  اإلدارة  من  مبارك  وها  المجالي  هاشم  األساتذة/  من  كل  20(شارك 
للمعامات المالية والمصرفية PKI" وذلك بتاريخ 4 /11 /2021 في مدينة عمان.

21(حضر السيد/ عبد الرحمن اسماعيل من إدارة الموارد البشرية برنامج تدريبي بعنوان "ضابط إرتباط معتمد في الضمان 
اإلجتماعي" وذلك خال الفترة من 24 /10 /2021 ولغاية 4 /11 /2021 في مدينة عمان.

22(شارك كل من السادة/ فراس جادهللا وهدلة حجازي من اإلدارة المالية، بدورة تدريبية بعنوان "التخطيط المالي وإعداد 
الموازنات التقديرية" وذلك خال الفترة من 16 /11/ 2021 الى 18 /11 /2021 في مدينة عمان .

23(حضرالسيد/ عبد الكريم سمور- مدير دائرة الخزينة واإلستثمار، "المؤتمر السنوي الخامس واالربعين للمتداولين 
باالسواق المالية واجتماع مدراء الخزينة لمجموعة البنك العربي" من خال خاصية  ONLINE/ عن بعد وذلك خال 

الفترة من 17 /11 /2021 ولغاية 20 /11 /2021 في دولة االمارات العربية المتحدة.
24(حضرت األستاذة/ ها مبارك من اإلدارة القانونية دورة تدريبية بعنوان "خدمة الحجز وفك الحجز على األموال المودعة 

في البنوك الكترونيا" وذلك بتاريخ 21 /11 /2021 في مدينة عمان.

25(حضر السيد / رائد الخماش من إدارة أنظمة المعلومات ورشة عمل “Lenovo” وذلك خال الفترة من 28 /11 /2021 
ولغاية 29 /11 /2021 في منطقة البحر الميت.

 HIGHLIGHT CYBER THREATS BEFORE” 26(حضر السيد/ أيمن المومني من إدارة أنظمة المعلومات ورشة عمل بعنوان
THEY DARKEN YOUR BUSINESS “ وذلك بتاريخ 29 /11 /2021 في مدينة عمان.
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           حمــل عــام 2021 الكثيــر مــن التحّديــات 
والفــرص مــا جعلنــا نراقــب أيامــه آخذيــن العبــر 
مــن األحــداث االقتصاديــة التــي شــهدناها فيــه، 
عــاب. 

ِ
حيــث كان عامــًا مليئــًا بالتحّديــات والص

فــي عــام 2021 شــهد البنــاء االقتصــادّي فــي األردن 
ترأســًا ملكيــا واضــح، حيــث بنــى ولــي العهــد األميــر 
الحســين بــن عبــدهللا الثانــي فــوق جهود جاللــة الملك 

ــة شــاملة.  ــة اقتصادّي ــي إلحــداث تنمي عبــدهللا الثان

ولــي العهــد خطــى خطــوات دقيقــة بدعــم مــن جاللــة 
يعيشــه  الــذي  الزمنــي  الظــرف  ظــل  فــي  الملــك 
العالــم بســبب جائحــة كورونــا، إلحــداث اختراقــات 
ــة  إيجابّيــة لجــذب التجــارب والممارســات االقتصادّي
المميــزة لــألردن علــى كافــة األصعــدة، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بريــادة األعمــال وتنمية المشــاريع الصغيرة 

الداعمــة إليجــاد فــرص عمــل للشــباب. 

ــارة  ولــي العهــد كان لــه دور وحضــور فاعــالن فــي زي
جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي إلــى واشــنطن ولقائــه 
الرئيــس األميركــي، حيــث شــارك ســموه فــي الزخــم 
جاللتــه  مباحثــات  ضمــن  والسياســّي  االقتصــادّي 
وكيفيــة  األميركيــة،  اإلدارة  فــي  المســؤولين  مــع 
علــى  األميركــي  االنفتــاح  مــن  االســتفادة  تعظيــم 

األردن خاصــة بعــد جائحــة كورونــا. 

مســتوى  علــى  إيجابيــًا  اختراقــًا  ســموه  واحــدث 
زيارتــه  فــي  مصــر  اختــار  حيــث  العربــي،  العمــق 
األولــى كأول زيــارة عمــل رســمية ثنائيــة، لتجربتهــا 
االســتثمارية الناجحــة، الســيما وان البنــك الدولــي 

للتعامــل  مصــر  اتخذتهــا  التــي  بالخطــوات  أشــاد 
مــع جائحــة كورونــا، وقــدرة االقتصــاد المصــري علــى 
التعافــي فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة الدوليــة. 

وفــي مــوازاة ذلــك، كانــت المهمــة أمــام الُحكومــة 
الخطــاب  صدقّيــة  إثبــات  المالّيــة  وزارة  وتحديــدًا 
الحكومــّي فــي الوصــول إلــى التقديــرات المالّيــة فــي 
ــات التــي فرضتهــا  ــة فــي ظــل التحدي ــون الموازن قان

جائحــة كورونــا. 

فرغــم صعوبــة التحّديــات وضبابّيــة المشــهد فــي 
األفــق، إال أن هنــاك مجموعــة كبيــرة من المؤشــرات 
تــدل علــى تقــدم نســبّي فــي االقتصــاد متمثــل فــي 
زيــادة التصديــر بعــدد كبيــر من القطاعــات الصناعّية 
التــي تلقــت حوافــز عــدة مــن الحكومــة مّكنتهــا مــن 
النهــوض بشــكل جزئــي، إضافــة إلــى اســتمرار البنــك 
المركــزّي بسياســته الرشــيدة فــي إدارة السياســة 
صــرف  ســعر  اســتقرار  علــى  والحفــاظ  النقدّيــة 
الدينــار مــع ُنُمــّو االحتياطــات مــن العمــالت األجنبّية، 

ــة.  ــة لقطاعــات تجارّي وإعــادة روح اإليجابّي

لكــن أكبــر تحــد الزال يواجــه االقتصــاد الوطنــي هــو 
ــة العامــة  ــة التصــدي للنمــو الســلبي للمديوني كيفي
التــي باتــت تقلــق صانــع القــرار، وتؤثــر ســلبا علــى 
بيئــة  لتحســين  الحكومــات  تبذلهــا  التــي  الجهــود 

جاذبيتــه.  وزيــادة  وتحفيــزه  األعمــال 

تأثرهــا   2021 خــالل  الخزينــة  واصلــت  وبالمقابــل، 
اإلغالقــات  ان  رغــم  كورونــا  بتداعيــات  العميــق 
ــه فــي عــام 2020، إال أن  كانــت أخــف ممــا كانــت علي
ــا فــي النصــف األول مــن هــذا  المشــهد بقــي ضبابي
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العــام، نتيجــة اإلغــالق الجزئــي الــذي حصــل لبعــض 
القطاعــات قبــل ان تفتــح كامــال فــي النصــف الثانــي 
مــن هــذا العــام، لكــن فــي المحصلــة بقــي االقتصــاد 
ــاء،  ــة مــن عــدم اليقيــن بســبب الوب يعيــش فــي حال
والــذي كانــت لــه انعكاســات مباشــرة علــى االقتصاد 

عامــة والموازنــة خاصــة. 

فــي  االنكمــاش  حالــة  مــن  خــرج  الــذي  فاالقتصــاد 
النمــّو  حالــة  الــى   ،)%  1.6–( نســبته   2020 العــام 
اإليجابــي العــام الحالــي )2 %(، بقــي أســيرا لتغيــرات 
مالّيــة أدت إلــى تغييــر شــكلي واضــح فــي العديــد مــن 

بنــود موازنــة 2021 . 

فاإليــرادات الضريبّيــة حققــت مــا هــو مقــّدر لهــا هــذا 
العــام يتجــاوز قيمتــه 109 مالييــن دينــار، وهــذا ناتــج 
عــن نمــّو إيــرادات ضريبــة الدخــل والمبيعــات بمقــدار 

)40 و123( مليــون دينــار علــى التوالــي. 

االيــرادات  بنــود  باقــي  فــي  حــدث  االخفــاق  لكــن 
العامــة، حيــث انخفضــت إيــرادات الجمــارك وضريبــة 
العقــار عــن المقــدر بواقــع )19 و35( مليــون دينــار 
نمــّو  ان  القــول  نســتطيع  وبهــذا  التوالــي،  علــى 
بنــد  أنقــذ  والمبيعــات  الدخــل  ضريبــة  تحصيــالت 
الكبيــر  التراجــع  مــن  والعامــة  المحليــة  اإليــرادات 

يحــدث.  ان  ممكــن  كان  الــذي 

أمــا إجمالــي النفقــات العامــة فقــد انخفضــت بقيمــة 
238 مليــون دينــار بســبب سياســات ضبــط اإلنفــاق 
التــي اتبعتهــا الحكومــة خــالل العــام الحالــي، والــذي 
انعكــس علــى تخفيــض النفقــات الجاريــة بواقــع 18 

مليــون دينــار. 

الوطنيــة  الصــادرات  واصلــت  أخــرى،  جهــة  ومــن 
وحققــت  المتوقــع،  غيــر  علــى  اإليجابــي  نموهــا 
قفــزات غيــر مســبوقة رغــم اســتمرار جائحــة كورونــا 
وتداعياتهــا الوخيمــة علــى االقتصــاد، فقــد كشــفت 
الصــادرات  قيمــة  ان  العامــة  اإلحصــاءات  آخــر 
الوطنّيــة بلغــت خــالل األشــهر الثمانيــة األولــى مــن 
العــام 2021، مــا مقــداره 3745.7 مليــون دينــار بارتفــاع 
نســبته 15.9 % مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام 
2020، وبلغــت قيمــة المعــاد تصديــره 381.8 مليــون 
دينــار خــالل األشــهر الثمانيــة األولــى مــن العــام 2021 
بانخفــاض نســبته 4.3 %، مقارنــة بالفتــرة نفســها 

مــن العــام 2020. 

تدلــل علــى  الصــادرات  الســابقة فــي  النمــّو  أرقــام 
إلــى  الوصــول  فــي  األردنّيــة  الســلع  قــدرة  مــدى 
التــي  الكبــرى  التحديــات  رغــم  العالميــة  األســواق 
تحيــط بهــا، فهــي اليــوم تصــل إلــى مــا يقــارب الـــ132 
ســوقًا عالميــًا، لكــن هــذا ال يمنــع مــن وجــود ترّكــز 
ســلعي كبيــر مــا يــزال يســيطر على هيــكل الصادرات 

الوطنّيــة، وترّكــز آخــر فــي األســواق. 

وبالمحصلــة، للعــام 2021، كل النمــّو الحاصــل فــي 
االقتصــاد يذهــب الســتحقاقات مؤجلــة منــذ ســنين، 
بقيــت  طالمــا  تتغيــر  ان  الحالــة  لهــذه  يمكــن  وال 
الحكومــة تفكــر فــي مشــاكل القطــاع الخــاص دون 
إيجابــي  اختــراق  وإحــداث  لحلهــا  الفاعــل  التدخــل 
بهــذا الشــأن باتجــاه دفعــه- اي القطــاع الخــاص- 
ــة االســتثمارّية بشــكل توســعي  لالنخــراط بالعملي

أكبــر مصحوبــا بحزمــة تســهيالت رســمية لذلــك.
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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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