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منــذ بدايــة عهــد جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي ابــن الحســين المعظــم، انطلقــت علمية 

التحول واالنفتاح االقتصادي واالجتماعي على العالم، ودخل األردن في عملية تحرير 

التجــارة وتوقيــع اتفاقيــات التجــارة مــع العديــد من البلدان، معتمــدا على نموذج مميز 

مــن الشــراكات والصداقــة علــى أســاس المصلحــة والمنفعة المشــتركة. فيما حصد 

االقتصــاد األردنــي إيجابيــات المرحلــة بتحقيــق معــدالت نمــو متوســطة والحفــاظ على 

منعة والمرونة االقتصادية وذلك بالرغم االحداث االستثنائية وغير المسبوقة التي 

شــهدها العالــم والمنطقــة خــالل العقديــن األخيريــن، بــدًء مــن حــرب العــراق ومــرورًا 

باألزمــة العالميــة ثــم الحــرب فــي ســوريا وأحــداث الربيــع العربــي وحتــى جائحــة كورونــا.

وهــا نحــن إذ نحتفــل اليــوم بعيــد ميــالد جاللــة الملــك 
التــي  الملكيــة  الرســالة  لنســتذكر  والســتون،  الحــادي 
وجههــا جاللتــه فــي عيــد ميــالده العــام الماضــي والتــي 
لتشــكل  االقتصــادي  التحديــث  رؤيــة  عــن  فيهــا  أعلــن 
األردن،  مســتقبل  فــي  جديــدة  لمرحلــة  تحــول  نقطــة 
تحــرص علــى اســتعادة صــدارة المملكــة فــي التعليــم 
ورفــع ســوية القطــاع العــام، وازدهــار القطــاع الخــاص، 
ومواجهــة الفقــر والبطالــة، وإطــالق إمكانــات الشــباب 

الريــادة واالبــداع. األردنــي فــي مجــال 

وقــد جــاء إطــالق هــذه الرؤيــة كنتــاج لــورش العمــل التــي 
عقــدت فــي كنــف الديــوان الملكــي، والتــي احتضنــت مــا 
يزيــد عــن 500 مشــارك مــن كافــة القطاعــات. وتصــب 
مضاميــن رؤيــة التحديــث االقتصــادي فــي ثالثــة أهــداف 

رئيســية هــي مضاعفــة فــرص العمــل وتوســيع الطبقــة 
الوســطى ورفــع مســتوى المعيشــة للمواطــن لضمان 
نوعّيــة حيــاة أفضــل للمواطنيــن، وهذه برأيي الشــخصّي 
اهــداف تالمــس احتياجــات المواطنيــن وتلخــص كل مــا 
يريــده األردنّيــون فــي المســتقبل القريــب. ويمكــن القول 
إّن مســتهدفات الرؤيــة الثمانيــة تمثــل نظــرة شــمولّية 
واالجتماعّيــة،  االقتصادّيــة  المســتويات  كاّفــة  علــى 
وتعمــل علــى تحقيــق األهــداف الثــالث المنشــودة مــن 
ــون شــاّب وشــاّبة  ــر فــرص الســتيعاب ملي خــالل تطوي
الفــرد  دخــل  فــي  حقيقّيــة  وزيــادة  العمــل،  فــي ســوق 
بنســبة 3 % ســنوّيًا، ورفــع تنافســّية األردّن فــي مؤّشــر 
ورفــع  الحيــاة،  نوعّيــة  وتحســين  العالمــّي،  التناّفســّية 

ترتيــب المملكــة فــي مؤّشــر ليغاتــوم لالزدهــار.
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رؤية التحديث 
االقتصادي...
رؤيــــة مـلـكـيــة

لـمــســتـــقـــبــل 
األردن
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وســتلعب الرؤية دورًا بالغ األهّمّية مســتقباًل، ال يتوّقف 

عنــد رفــع مســتويات النمــّو واســتدامتها؛ بل ستؤســس 

لمرحلــة جديــدة ترتكــز على تنمية القطــاع الخاّص ليصبح 

شــريك اســتراتيجّي فــي جــذب االســتثمارات وتحســين 

بيئــة األعمــال فــي المملكــة، والتركيــز علــى القطاعــات 

االقتصادّيــة الناشــئة إلــى جانــب القطاعــات االقتصادّيــة 

التقليدّيــة، مثــل قطاعــات صناعــة األفــالم والمحتــوى 

بالتأكيــد  وهــذا  الحديثــة.  المالّيــة  والتقنّيــات  الرقمــّي 

ســيصّب فــي تغّيــرات جذرّيــة فــي ســوق العمــل، والتوّجه 

نحــو مهــن ووظائــف المســتقبل.

ونشــير هنــا بــأن الرؤيــة الملكيــة فــي الجانــب االقتصــادي 

تزامنــت أيضــًا مــع تحــرك فعــال فــي المســار السياســي 

القــدرة  المجتمــع  أطيــاف  جميــع  اعطــاء  الــى  يهــدف 

علــى تمثيــل أنفســهم واحتياجاتهــم بالطــرق الصحيحــة، 

وصــواًل إلــى حكومــات برلمانّيــة تمتلــك برامــج اقتصادّيــة 

واالقتصــادّي  السياســّي  المســارين  أّن  كمــا  واضحــة. 

كونــه  العــاّم،  القطــاع  تطويــر  علــى  أيضــا  يعتمــدان 

الشــريك االســتراتيجّي للقطــاع الخــاّص، ويقــع ضمــن 

مــن  مجموعــة  تنفيــذ  مباشــرة  بطريقــة  اختصاصــه 

االقتصــادّي.  المســار  فــي  المشــاريع واألولوّيــات 

وغيــر  المحيطــة  والدوليــة  اإلقليميــة  الظــروف  ورغــم 
العقديــن  خــالل  العالــم  شــهدها  التــي  المســبوقة 
الماضييــن، لكــن تمكــن مــن تجــاوز جميــع تلــك الظــروف 
أن  المملكــة  واســتطاعت  عنهــا،  الناتجــة  والتحديــات 
تحافــظ علــى المكتســبات والمنجــزات وأن تبقــى واحــًة 
لألمــن واألمــان فــي محيــٍط إقليمــي ملتهــب. وفــي الجانب 
االقتصــادّي تميــز االقتصاد األردنــّي بالمرونة والمنعة في 
مواجهــة األحــداث اّلتــي واجههــا، واســتطاع التعافــي مــن 
جائحــة كورونــا بســرعة، فيمــا حافظــت السياســة النقدّية 
والمالّيــة علــى مرونــة االقتصــاد بسلســة مــن اإلجــراءات 
اّلتــي تــّم تنفيذهــا. وفــي عــام 2022 اســتطاع األردّن أن 
يحقــق نمــو اقتصــادي يقــارب 2.7 %، كمــا ارتفــع التصنيــف 
االئتمانــّي للمملكــة إلــى التصنيــف اإليجابــّي بالتــوازي مــع 
انتهــاء األردّن بنجــاح كبيــر مــن المراجعــة الخامســة لبعثة 

صنــدوق النقــد ضمــن برنامــج اإلصــالح االقتصــادّي. 

إن خطــة التحديــث االقتصــادي، كخطــة وطنيــة محليــة 
ــة فــي إحــداث  ــرة المبذول ــاز، تعكــس الجهــود الكبي بامتي
نقلــه نوعيــة لمســتقبل األردن تتعــزز فيــه مكانــة األردن 
علــى الســاحة اإلقليميــة والدوليــة، وتعطــي المواطــن 
األردنــي جــودة ونوعيــة مثلــى للحيــاة، ليكــون األردن فــي 
صاحــب  أراده  كمــا  االنمــوذج  الوطــن  الثانيــة  المئويــة 

الجاللــة الهاشــمية.  
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الدكتور ماهر المحروق
مدير عام جمعية البنوك

عهــد  فــي  وملموســة  كبيــرة   
ٍ

تطــورات األردن  فــي  المصرفــي  القطــاع  شــهد 
جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي ابــن الحســين المعظــم، والتــي تظهــر جليــًا مــن 
موجــودات  إجمالــي  تضاعــف  حيــث  المصرفيــة.  المؤشــرات  مختلــف  خــالل 
البنــوك العاملــة فــي األردن بحوالــي 5 مــرات ليرتفــع مــن 12.9 مليــار دينــار فــي 
التســهيالت  ونمــت   .2022 عــام  نهايــة  فــي  دينــار  مليــار   64.1 إلــى   2000 عــام 
االئتمانيــة الممنوحــة مــن البنــوك بحوالــي 7.2 ضعــف لترتفــع مــن 4.55 مليــار 
أضعــاف   5 مــن  بأكثــر  الودائــع  ارتفعــت  كمــا  دينــار.  مليــار   32.59 إلــى  دينــار 
 .2022 إلــى  دينــار  مليــار   42.1 إلــى   2000 عــام  فــي  دينــار  مليــار  مــن 8.22  لترتفــع 

وعلــى صعيــد مؤشــرات المتانــة الماليــة، فقــد حافظــت 
البنــوك فــي األردن علــى عناصــر قوتهــا ومتانتهــا مــع 
تحســن واضــح فــي مختلــف المؤشــرات. حيــث ارتفعــت 
نســبة كفايــة رأس المــال مــن 15.9 % فــي عــام 2003 إلــى 
17.1 % فــي النصــف األول مــن عــام 2022، كمــا انخفضــت 
نســبة الديــون غيــر العاملــة مــن 15.5 % فــي عــام 2003 
إلــى 4.6 % فــي نهايــة النصــف األول مــن عــام 2022 وذلــك 
بالتزامــن مــع تحســن كبيــر فــي نســبة التغطيــة والتــي 

ارتفعــت مــن 51.9 % إلــى 83.4 %.

كما شــهد االنتشــار الجغرافي للبنوك توســعًا ملحوظًا 
خــالل العقديــن األخيريــن حيــث ارتفــع عــدد فــروع البنــوك 

داخــل األردن مــن 462 فــرع إلــى 877 فــرع فــي نهايــة عــام 
2021، وشــهد عــدد أجهــزة الصــراف اآللــي ارتفاعــًا واضحــًا 
ليصــل إلــى 2113 جهــاز فــي نهايــة عــام 2021. كما شــهدت 
تطــورًا  البنــوك  مــن  المقدمــة  المصرفيــة  الخدمــات 
وتنوعــًا كبيــرًا لتالئــم احتياجــات مختلــف المتعامليــن مــن 
أفــراد وشــركات صغيــرة ومتوســطة وشــركات كبــرى. 
مــع تطــور كبيــر فــي اســتخدام التكنولوجيــا فــي القطــاع 
المصرفــي لتشــمل اســتحداث قنــوات الكترونية شــاملة 
مثــل االنترنــت البنكــي والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف 
الناطــق  والبنــك  القصيــرة  الرســائل  وخدمــات  النقــال 
وخدمــات الدفــع والتحويــل االلكترونــي لألمــوال وغيرهــا.

تطورات القطاع 
الـــــمـــــصـــــــرفــــــي

فــي عـهـد
جــاللـــة الملــك 
عبدهللا الثاني
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فــي  المصرفــي  القطــاع  متصــل، ســجل  علــى صعيــٍد 
األردن مجموعــة مــن االندماجــات واالســتحواذات خــالل 
العقديــن األخيريــن والتــي كانــت اســتحواذات واندماجــات 
اســتراتيجية ســاهمت فــي خلــق كيانــات مصرفيــة كبيــرة 
قويــة،  رأســمالية  قواعــد  وذات  وصالبــة  قــوة  وأكثــر 
والتــي أســهمت فــي تطويــر وزيــادة قــوة ومتانــة القطــاع 

المصرفــي فــي األردن. 

عهــد  فــي  المصرفــي  القطــاع  مســيرة  شــهدت  كمــا 
جاللتــه سلســة مــن النجاحــات علــى المســتوى المحلــي 
والدولــي، فقــد صنــف القطــاع المصرفي فــي عهد جاللته 
بالقطــاع "الســليم واآلمــن" مــن قبــل الجهــات المحليــة 
والدوليــة، واســتطاع القطــاع تعزيــز التشــابك مــع كافــة 
القطاعــات االقتصاديــة ممــا انعكــس فــي عمــق القطاع 
القطاعــات  تمويــل  وفــي  االقتصــاد  فــي  دوره  وزيــادة 

ــة الشــاملة فــي المملكــة.  ــل التنمي والشــركات وتموي

وقــد جــاء اإلطــالق الرســمي لرؤيــة التحديــث االقتصــادي 
فــي عــام 2022 ودخــول البرنامــج التنفيــذي للرؤيــة لألعوام 
2025-2023 إلــى حيــز التنفيــذ ليفتــح أمــام القطــاع المالــي 
والمصرفــي فــي األردن آفــاق جديــدة للتطــور والتوســع 
لقطــاع  االســتراتيجي  التوجــه  يوضــح  حيــث  والنمــو. 
األســواق والخدمــات الماليــة ضمــن الرؤيــة دور القطــاع 
المالــي بوصفــه أحــد الُممكنــات للنمــو االقتصــادي واداة 

القطــاع  دور  امــا  التمويــل.  الــى  المواطنيــن  وصــول 
أكبــر  مباشــر  دور  بلعــب  فيأتــي  الرؤيــة  فــي  المصرفــي 
ــز  ــة ركائ ــي مســتقباًل، مــن خــالل ثالث فــي االقتصــاد األردن
هــي تقديــم التمويــل للجميــع وتقديــم التمويــل للنمــو 
التمويــل بشــكل مســتدام. وقــد  االقتصــادي وتقديــم 
اشــتمل البرنامــج التنفيــذي للرؤيــة علــى تســع مبــادرات 
رئيســية تغطــي جميــع مؤسســات القطــاع المالــي هــي 
تعزيــز الشــمول المالــي، وتنظيم وتطويــر قطاع التأمين، 
وتطويــر  التمويلــي،  التأجيــر  قاعــدة  وتوســيع  وتمكيــن 
رقميــة  تقديــم خدمــات  علــى  الصيرفــي  القطــاع  قــدرة 
الصغــر  متناهيــة  المنشــآت  وصــول  وتعزيــز  مميــزة، 
والصغيــرة والمتوســطة للتمويــل، وتعميــق وتوســيع 
األســواق الماليــة األردنيــة وتطويــر التشــريعات الناظمــة 
لســوق عمــان المالــي، وتوفيــر بيئــة مالئمــة للنهــوض 
فــي  الرقمــي  والتحــول  وابتكاراتهــا،  الماليــة  بالتقنيــات 
األولويــات  وجميــع  المبــادرات  وهــذه  المالــي.  القطــاع 
الخاصــة بهــا ســتكون محــور تحــول حقيقــي فــي القطــاع 
المالــي ليدخــل إلــى مرحلــة جديــدة مبينــة علــى التكنولوجيا 
المتطــورة وليكــون قــادرًا علــى تطويــر منتجــات وخدمــات 
علــى  وقــادرًا  وكفــاءة،  وشــمولية  مالئمــة  أكثــر  ماليــة 
إقليميــة  بيئــة  فــي  والمنافســة  المســتجدات  مواكبــة 

وعالميــة شــديدة التغيــر والتطــور. 
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البنك المركزي في 2022 حافظ على سياسة نقدية ومصرفية مستندة 
على أسس علمية وإحصاءات دقيقة

الدكتور عادل شركس
محافظ البنك المركزّي األردني:
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أّكــد محافــظ البنــك المركــزّي، الدكتــور عادل شــركس، 
على أّن البنـك المركـزّي استمّر خـالل عـام 2022 فـي تنفيـذ 
سياسته النقدّيـــة الرامية إلى المحافظة على االستقرار 
النقـــدّي والمـــالّي، وتشــجيع النمـــّو االقتصـــادّي ودعـــم 
ــالل اســتخدام  ــن خـ ــة، مـ ــة الحيوّي ــات االقتصادّي القطاعـ
كاّفـــة أدوات السياســـة النقدّيـــة المتاحـــة، للتعامـــل مـــع 
ــّي  ــت االقتصــاد األردنـ ــات اّلتــي واجهـ ــّورات والتحّدي التطـ

خـــالل العــام 2022.

ولفــت الدكتــور شــركس فــي حــوار مــع مجّلــة البنــوك، 
برفـــع   2022 عـــام  خـــالل  قــام  المركـــزّي  البنـــك  أّن  إلــى 
أســـعار الفائـــدة الرئيســّية علــى جميـــع أدوات السياســة 
ــذلك أصبحــت أســعار  ــة لـ ــدة، ونتيجـ ــة مــّرات عدي النقدّيـ
ــة 2022 علــى النحــو  ــي نـهايـ ــة فـ ــدة السياســة النقدّيـ فائـ
اآلتي: ســـعر فائـــدة إعـــادة الخصـــم 7.50 %، ســـعر فائـــدة 
اّتفاقّيـات إعـادة الشـراء ألجـل ليلـة واحــدة 7.25 %، سـعر 
الفائـــدة الرئيســـّي للبنـــك المركـــزّي 6.50 %، ســـعر فائـــدة 

نـافـــذة اإليـــداع للـــدينار ألجـــل ليـلـــة واحـــدة 6.25 %.

وأشــار إلــى أّن مســـتوى االحتياطّيـــات األجنبّيـــة بلــغ 17.3 
ــار  ــار دينـ ــدار 2.6 مليـ ــع بمقـ ــت الودائـ ــار دوالر، وارتفعـ مليـ
بنســبة 6.5 % ليصـــل رصـــيدها 42.1 مليـــار دينـــار، وكذلــك 
ارتفعـــت التســهيالت االئتمانّيـــة بمقـــدار 2.6 مليـــار دينــار 

بنســبة 8.5 % ليصــل رصيدهــا إلــى 32.6 مليــار دينــار.

بمتابعـــة  واصــل   2022 عـــام  خـــالل  البنـــك  بــأّن  ونــّوه 
وتحليـــل آثـــار المتغّيـــرات االقتصـــادّية علـــى المســتوى 
المحّلـّي والـدولّي بصـورة حثيثـة، وذلـك ليتسـّنـى لـه رسـم 
علمّيـــة  أســس  علــى  والمصرفّيــة  النقدّيــة  سياســته 
والمســاهمة  الدقيقــة،  اإلحصــاءات  علــى  مســـتندة 
فــي تنفيــذ السياســـة العاّمـــة للحكومـــة فـــي المجـــاالت 
االقتصادّية بمـا فـي ذلـك التطـّورات النقدّيـة واالئتمانّيـة 
فـي المملكة وخارجهـا، وإعـداد التقارير والجـداول بشـكـل 
يـومـــّي وشـــهرّي لكاّفــة المؤّشــرات النقدّيــة والمالّيــة 

واالقتصادّيــة.

إدارة السيولة في السوق النقدّي
ونــّوه بــأّن البنـــك المركـــزّي واصــل ضـــّخ الســيولة خـــالل 
عـام 2022 مـن خـالل اّتفاقّيـات إعـادة الشـراء مـع البنـوك؛ 
إذ بلـــغ عـــدد اّتفاقّيـــات إعـــادة الشـــراء المبرمـــة ألجـــل 
ليـلـــة واحـــدة خـــالل الـعـــام 2022 مـــع البنـــوك 11 اّتفاقّيـــة 
وبمتوّسـط 34.9 مليـون دينـار لالّتفاقّيـة الواحـدة، مقابـل 
ــة خــالل عــام 2021 بمتوّســط 11 مليــون  ــد 42 اّتفاقّيـ عقـ

ــة الواحــدة. ــار لالّتفاقّي دين

وأضاف أّنه تّم عقد اّتفاقّيـــات إعـــادة شـــراء مـــع البنـــوك 
ــّتة  ــر وسـ ــة أشـهـ ــهر وثالثـ آلجــال مختلفــة )أســبوع وشـ
أشـــهر( وبأسلوب المـــزاد الكّمـــّي، إذ بلـــغ الرصـــيد القـائم 
لهــذه االّتفاقّيـــات فـــي نـهايـــة الـعـــام 325 مليـــون دينـــار، 
وقـــد نّفـــذت هـــذه االّتفاقّيـــات مـن خـالل 68 مـزادًا )منـهـا 
49 مزادًا ألجـل أسبوع و12 مزادًا ألجـل شـهر و3 مـزادات 
ثـالثـــة أشـــهر و4 مـــزادات ألجـــل ســـّتة أشــهر(  ألجـــل 

ــًا. ــار تقريب ــار دين ــّي 3.1 ملي وبإجمال

وقــال إّن القيمــة اإلســمّية للســندات الحكومّية المحّررة 
تــّم تداولهــا مــن خــالل محفظــة  اّلتــي  بالدينــار األردنــّي 
البنــك المركــزّي خــالل عــام 2022 بلغــت مــا قيمتــه 325.5 
مليــون دينــار )محّصلــة لشــراء بقيمــة 314.5 مليــون دينــار 
وبيــع بقيمــة 125.5 مليــون دينــار(، وإطفــاء بقيمــة 85.75 

مليــون دينــار.

األوراق  مــن  المركــزّي  البنــك  محفظــة  رصيــد  أّن  وزاد 
المالّيــة فــي نهايــة عــام 2022 بلــغ نحو 293.9 مليــون دينار، 
مقارنــة مــع نحــو 190.7 مليــون دينــار فــي نهايــة عــام 2021، 
كمــا بلغــت إيــرادات المحفظــة خــالل عــام 2022 نحــو 7.1 

مليــون دينــار، مقابــل 7.9 مليــون دينــار خــالل عــام 2021.

دعم وتمويل القطاعات االقتصادّية
عــام  خــالل  المركــزّي  البنــك  اســتمرار  شــركس  وأّكــد 
2022 بتقديــم الدعــم للقطاعــات االقتصادّيــة الحيوّيــة 
المســتهدفة والمشــمولة فــي برنامــج البنــك المركــزّي 
والبالــغ عددهــا 10 قطاعــات، حيــث بلــغ ســقف الســلف 

شركس:  
البنــك المركــزّي فــي 2022 حافــظ علــى 
سياســة نقدّيــة ومصرفّيــة مســتندة 
على أسس علمّيـة وإحصاءات دقيقة

شركس:  
17.3 مـــــلــــــــيــــــــــــار دوالر مــــســـتـــــــــوى 
ــي 2022 ــة فـ ــات األجنــبـــّيــ االحـتـيـاطــّيــ
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الممنوحــة 255.2 مليــون دينــار لتمويــل 278 مشــروعًا، 
إذ اســتحوذ قطــاع الصناعــة علــى مــا نســبته 62 % مــن 
إجمالــّي التمويــل الممنــوح ضمــن البرنامــج يليــه قطــاع 
الســياحة بنســبة 9.7 %، وقطــاع الزراعــة بنســبة 8.4 %.

ونّوه بأّن البنك المركزّي واصل العمل في برنامجه لدعم 
الشركات الصغيرة والمتوّسطة لمواجهة جائحة كورونا، 
من خالل توفير التمويل للنفقات التشغيلّية بحيث تشمل 

الرواتب واألجور للشركات المستفيدة من البرنامج.

هــذا  ضمــن  الممنوحــة  المبالــغ  إجمالــّي  بلــغ  وعليــه، 
البرنامــج خــالل عــام 2022 مــا قيمتــه 142.6 مليــون دينــار 
اســتفاد منهــا 485 مشــروعًا، وشــّكلت الرواتــب وأجــور 
العامليــن منهــا مــا نســبته 40 % مــن إجمالــّي التمويــل 
ــذ إطالقــه فــي عــام  الممنــوح، وحافــظ هــذا البرنامــج من

2020 علــى 105.2 ألــف فرصــة عمــل.

السلف
أّمــا فيمــا يتعّلــق بالســلف المقّدمــة إلــى مؤّسســات 
اإلقــراض المتخّصصــة، فقــد تــّم رفــع ســقف الســلف 
 15 بمقــدار  الزراعــّي  اإلقــراض  لمؤّسســة  الممنوحــة 
مليــون دينــار ليبلــغ ســقف الســلف المقّدمــة 115 مليــون 
دينــار، إذ بلــغ حجــم الممنوحــة للمؤّسســة خــالل عــام 

2022 مــا مقــداره 31.2 مليــون دينــار.

البطالــة  لمحاربــة  الســامية  الملكّيــة  للرؤيــة  وتنفيــذًا 
وتوفيــر فــرص العمــل للشــباب، اســتمّر البنــك المركــزّي 
بمنح تمويالت ضمن البرنامج الوطنّي للتشغيل الذاتّي 
"انهــض"، إذ اســتفاد مــن البرنامــج خــالل عــام 2022 نحــو 

48 مشــروعًا بإجمالــّي تمويــل بلــغ 2.037 مليــون دينــار.

االستقرار المالّي والسياسات االحترازّية
استقرار  لتعزيز  المستمّرة  البنك  جهود  ضوء  وفي 
القطاع المالّي والمصرفّي في المملكة، وبموجب القانون 
المعّدل لقانون البنك لسنة 2016؛ قام البنك بتوسيع 
إلى  المالّي  االستقرار  على  المحافظة  لتشمل  أهدافه 
جانب االستقرار النقدّي، إذ قام البنك المركزّي عام 2022 

بإعداد اختبارات األوضاع الضاغطة للبنوك العاملة في 
.Top-down stress testing المملكة

كمــا قــام البنــك بتطبيــق اختبــارات األوضــاع الضاغطــة 
للشــركات المقترضــة مــن البنــوك، واحتســاب مؤّشــر 
االســتقرار المالــّي فــي األردّن، واالســتمرار فــي تحديــث 
 SMEs ونشــر بيانــات الشــركات الصغيــرة والمتوّســطة

بشــكل ربعــّي.

ومجــال الدراســات والتقاريــر الداخلّيــة، قــام البنــك بإعــداد 
دراســة خارطــة المخاطــر للنظــام المصرفــّي فــي األردّن 
Heatmap، باإلضافــة إلــى إعــداد دراســة مفّصلــة حــول 
االنتقــال مــن ســعر الفائــدة المرجعــّي LIBOR إلــى أســعار 

فائــدة مرجعّيــة بديلــة.

هامــش  تحليــل  حــول  دراســة  بإعــداد  البنــك  قــام  كمــا 
أســعار الفائدة والعوامل المؤّثرة فيه وطرق احتســابها.

العمل  بدء  تّم  والمشاريع،  االستراتيجّيات  مجال  وفي 
إطالقها  والمتوّقع  األخضر  التمويل  استراتيجّيات  على 
استكمال  تّم  كما   ،2023 عام  من  األّول  النصف  خالل 
جميع متطّلبات البدء بتطبيق مشروع البيانات الضخمة 
)Big Data(  إذ تّم استكمال جميع الوثائق والمتطّلبات 

الالزمة لطرح العطاء للبدء بتطبيق المشروع.

إدارة الدين العاّم
وواصــل البنــك المركــزّي خــالل عــام 2022، توفيــر التمويل 
الــالزم لعجــز الموازنــة مــن خــالل إدارة إصــدار وإطفــاء 
مــن  المكفولــة  واألوراق  الحكومّيــة  المالّيــة  األوراق 
الحكومــة )ســندات وأذونــات خزينــة ومؤّسســات عاّمــة 
وذلــك  إســالمّية(،  وصكــوك  الحكومــة،  مــن  مكفولــة 
حســب حاجــة وزارة المالّيــة المدّرجــة فــي الموازنة العاّمة 
واحتياجــات المؤّسســات العاّمــة، إذ بلغ إجمالّي المصدر 
والمطفــأ خــالل عــام 2022 نحــو 5.5 مليــار دينــار ونحــو 4.1 

مليــار دينــار علــى التوالــي.

مــن  مكفولــة  مالّيــة  أوراق  بإصــدار  البنــك  واســتمّر 
الحكومــة وفقــًا الحتياجــات المؤّسســات العاّمــة، إذ بلــغ 
إجمالــّي المصــدر 575 مليــون دينــار، أّمــا المطفــأ للعــام 

نفســه بلــغ 389.3 مليــون دينــار.

االستثمارات والعملّيات الخارجّية
واســتمّر البنــك المركــزّي فــي انتهــاج سياســة اســتثمارّية 
األمــان  عاملــي  علــى  المحافظــة  فــي  تمّثلــت  حصيفــة 
ــة، خاّصــة مــع  والســيولة بالدرجــة األولــى ومــن ثــّم الربحّي

شركس:  
بلغ ســـقف الســـلف الممنوحـــة 255.2 
ــار لتمويـــل 278 مشـــروعًا مليـــون دينـ
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حالــة عــدم اليقيــن اّلتي تســود األســواق المالّيــة العالمّية، 
واّلتــي انعكســت علــى أســعار صــرف العمــالت وأســعار 
ــن البنــك المركــزّي مــن المحافظــة  ــد، وبذلــك تمّك الفوائ
علــى مخــزون آمــن مــن النقــد األجنبــّي )وخاّصــة الــدوالر 
األمريكــّي( وأرصــدة كافيــة مــن العمالت األجنبّيــة األخرى.

ــى اســتغالل الفــرص  وعمــل البنــك خــالل عــام 2022 عل
االســتثمارّية لتحســين مســتوى العائــد علــى االســتثمار، 
واغتنــام فــرص تحقيــق ربــح مــن خــالل التــداول في بعض 

األدوات االســتثمارّية.

إصدار النقد
وواصــل البنــك المركــزّي خــالل عــام 2022 أعمالــه فيمــا 
يتعّلــق بإصــدار النقــد وتنظيمــه، إذ اســتمّر فــي تأميــن 

احتياجــات المملكــة مــن أوراق النقــد والمســكوكات.

كمــا قــام البنــك بالســير فــي عملّيــة إصــدار أوراق نقدّيــة 
لمواكبــة  ســعى  اّلــذي  الخامــس(،  )اإلصــدار  جديــدة 
أوراق  طباعــة  مجــال  فــي  األمنّيــة  العالمــات  أحــدث 
النقــد، وتحســين جــودة أوراق النقــد فــي التــداول، وإطالــة 
عمرهــا االفتراضــّي وحمايتهــا مــن التزييــف مــع إمكانّيــة 
اســتخدامها مــن المكفوفيــن بســهولة، وتــّم طــرح أّول 

فئــة للتــداول وهــي فئــة الدينــار بتاريــخ 2022/12/26.

الرقابة على مؤّسسات القطاع المالّي

أّواًل: البنوك المرّخصة
واســتمّر البنــك المركــزّي بممارســة األعمــال المناطــة 
بــه فــي مجــال مراقبــة أعمــال البنــوك ومتابعــة أوضاعهــا 
صّحــة  علــى  الوقــوف  بهــدف  وذلــك  وميدانّيــًا،  مكتبّيــًا 
العاملــة  المصرفــّي  الجهــاز  مؤّسســات  وأداء  أعمــال 
فــي المملكــة وســالمة مراكزهــا المالّيــة، ومــدى تقّيدهــا 
بأحــكام قانــون البنــك المركــزّي األردنــّي وقانــون البنــوك، 
والتعليمــات النافــذة والمعاييــر الدولّيــة للتقاريــر المالّيــة 
مــن  والتأّكــد  الســليمة،  المصرفّيــة  والممارســات 
ــة  ــة للبنــوك كنســبة كفاي مؤّشــرات الســالمة المصرفّي
رأس المــال، وفقــًا لمعيــار بــازل III، وتــّم ذلــك مــن خــالل 
العديــد مــن جــوالت التفتيــش، وإعــداد التقاريــر الالزمــة 

ومتابعــة ردود البنــوك علــى تقاريــر التفتيــش.

وقــام البنــك خــالل عــام 2022 بدراســة وتحليــل البيانــات 
المالّيــة الســنوّية والنصــف ســنوّية والربعّيــة، وإعــداد 
بعــض التقاريــر الشــهرّية الخاّصــة بالبنــوك، باإلضافــة 
إلــى متابعــة ودراســة أوضــاع البنــوك علــى نظــام األخطــار 

ــواردة منهــا. ــات ال ــة بموجــب البيان المصرفّي

وفي ضوء المستجّدات المصرفّية الحديثة، وحرصًا من 
البنك المركزّي األردنّي على تطوير أداء مؤّسسات الجهاز 
العديد  البنك بإصدار  المصرفّي، وتنظيم أعمالها، قام 
من التعليمات والتعاميم إلى البنوك المرّخصة العاملة 
.FSAP في المملكة لغايات مهّمة تقييم القطاع المالّي

للتشــريعات  شــاملة  مراجعــة  بإعــداد  البنــك  وقــام 
المصرفّيــة الصــادرة للبنــوك وتعديــل وإصــدار عــدد مــن 
مســّودات مشــاريع التعليمات منها، مســوّدة مشــروع 
ــااًل لمقــّررات  ــل المســتقّر، امتث تعليمــات صافــي التموي
بازل III ومســّودة مشــروع تعليمات بازل IV وفي مجال 
الدراســات المصرفّيــة الداخلّيــة، فقــد تــّم إعــداد دراســات 
فــي  األردنّيــة  البنــوك  تواجــدات  لمتابعــة  مســتفيضة 

لبنــان.

ــد مــن األعمــال  كمــا قــام البنــك باســتكمال إنجــاز العدي
.IMS المتعّلقــة ببرمجــة عملّيــات التفتيــش

ثانيــًا: شــركات التمويــل األصغــر وشــركات 
االئتمانّيــة المعلومــات 

واســتمّر البنــك المركــزّي بممارســة األعمــال المناطــة 
بــه فــي مجــال مراقبــة أعمــال شــركات التمويــل األصغــر 
وشــركات المعلومــات االئتمانّيــة، ومتابعــة أوضاعهــا 

مكتبّيــًا وميدانّيــًا.

شركس:  
انــتــهــــاج ســـيــاســـــة اسـتـــثــمـــارّيـــــة 
ـــة  حصـيـفــــة تمـّثــلــــت فـــي الـمـحـافـظـ
عـلــــى عـامـلــــي األمــــان والسـيـــولــــــة 
بالدرجـــة األولـــى؛ ومـــن ثـــّم الربحّيــــة

شركس:  
اإلصــدار الـخـامـس سـعـــى لمواكـبـــة 
أحـــــدث العالمــات األمنّيـــة في مجــال 
طـبــاعــــة أوراق الـنــــقــد مــع إمـكـــانـّيــة 
استخدامها من المكفوفين بسهولة
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البنــك  قــام  التمويــل األصغــر،  وعلــى صعيــد شــركات 
البيانــات  وتحليــل  بدراســة   2022 عــام  خــالل  المركــزّي 

وتحليلهــا.  2021 لعــام  المدّققــة  المالّيــة 

كمــا قــام البنــك المركــزّي بإصــدار العديــد مــن التعليمــات 
العاملــة  األصغــر  التمويــل  شــركات  إلــى  والتعاميــم 
مــن مشــروع  األّولّيــة  النســخة  وإعــداد  المملكــة،  فــي 
تعديــل تعليمــات الترخيــص والتواجــد لشــركات التمويــل 
األصغــر، والعمــل علــى اســتكمال عملّيــة الفحــص الفّنّي 
المتعّلقــة بــأداة )I File tool( ونظــام المنّصة اإللكترونّية 

لتجميــع البيانــات وتحليلهــا.

وعلــى صعيــد شــركات المعلومــات االئتمانّيــة، اســتمّر 
ــف األردّن(  البنــك المركــزّي )وبالتنســيق مــع شــركة كري
علــى توســيع مصــادر قاعــدة البيانــات لشــركة كريــف، إذ 
ــة الطلبــات الــواردة مــن  ــّم فــي هــذا اإلطــار دراســة كاّف ت
قبــل شــركة كريــف - األردّن واّلتــي تتعّلــق بالموافقــة علــى 
مــزّودي بيانــات مــن غيــر الجهــات المنصــوص عليهــا فــي 

ــة رقــم )15( لعــام 2010. قانــون المعلومــات االئتمانّي

وكمــا قــام البنــك بالعديــد من الجــوالت الميدانّية، تمّثلت 
بزيــارة 5 شــركات عاملــة في القطاع.

وعلــى صعيــد الشــمول المالــّي، وبمبــادرة مــن البنــك 
المركــزّي، قــام البنــك خــالل عــام 2022 بإعــداد مؤّشــرات 
األداء االجتماعّي لشــركات التمويل األصغر، واســتكمال 
العمــل علــى دراســة تعزيــز إطــار حمايــة المســتهلك 

ــل األصغــر. ــّي فــي قطــاع التموي المال

ثالثًا: شركات الصرافة
وفــي إطــار المهــاّم الموّكلــة للبنــك المركــزّي بموجــب 
ــون أعمــال الصرافــة النافــذ، يواصــل البنــك متابعــة  قان
إذ  المملكــة،  فــي  العاملــة  الصرافــة  شــركات  أعمــال 
قــام مفّتشــو البنــك المركــزّي بجــوالت تفتيشــّية علــى 
تلــك الشــركات، وذلــك بهــدف التأّكــد مــن حســن ســير 
أعمالهــا، ومــدى تقّيدهــا بأحــكام قانــون أعمــال الصرافــة 
وباألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه، وتعليمات 
ــل اإلرهــاب وتعديالتهــا  مكافحــة غســل األمــوال وتموي

الصــادرة لشــركات الصرافــة.

البنــك  البيانــات، قــام  وعلــى صعيــد التحليــل ومراقبــة 
العمــالت  أســعار  ومتابعــة  برصــد   2022 عــام  خــالل 
الرئيســّية مقابــل الدينــار األردنــّي وذلــك بشــكل يومــّي، 
وخاّصــة ســعر صــرف الــدوالر األمريكــّي مقابــل الدينــار 
األردنــّي وإعــداد الدراســات حــول تطــّوره، كمــا قــام البنــك 
بدراســة وتحليل الحســابات الختامّية الســنوّية لشركات 
ألفضــل  وفقــًا  الشــركات  تلــك  ومخاطبــة  الصرافــة، 
نوعّيــة وجــودة  فــي تطويــر  بمــا يســاهم  الممارســات، 
البيانــات المقّدمــة اّلتــي تعكــس نتائــج أعمــال القطــاع 
ومركــزه المالــّي، واعتمــاد أســس ربــط الرقابــة المكتبّيــة 
بالميدانّيــة وبمــا يكفــل الوصــول إلــى درجــة عاليــة مــن 

الفعالّيــة والكفــاءة فــي اإلجــراءات الرقابّيــة.

واستمّر البنك خالل عام 2022 في متابعة تعامالت شركات 
الجديدة  الطلبات  ودراسة  خارجّية،  أطراف  مع  الصرافة 
من  للتحّقق  الصرافة  شركات  من  بالخصوص  المقّدمة 

استيفائها شروط ومتطّلبات التعامل مع العمالء.

واستمّر البنك في تطوير وتحديث الضوابط واإلجراءات 
الرقابّيــة المتبّنــاة لتتــالءم مــع أفضــل الممارســات، إذ تــّم 
تعديــل نظــام ترخيــص شــركات الصرافــة النافذ، لضمان 
االســتجابة بشــكل فّعــال لواقــع المملكــة وبمــا ينســجم 
مــع التوصيــات الدولّيــة وتحديــث الضوابــط واإلجــراءات 
الخاّصــة لتنظيــم تعامــل شــركات الصرافــة المرّخصــة 

مــع األســواق الخارجّيــة.

رابعًا: مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وانطالقــًا مــن المهــاّم المناطــة بالبنــك المركــزّي األردنــّي 
بتجّنــب المخاطــر المرتبطــة بعملّيــات غســل األمــوال 
القانونّيــة  بالمخاطــر  والمتمّثلــة  اإلرهــاب،  وتمويــل 
والتشــغيلّية والمالّيــة والســمعة وغيرهــا، قــام البنــك 
علــى مــدار العــام فــي تنظيــم وإعــداد الورشــات التدريبّيــة 
للجهــات الخاضعــة لرقابــة البنــك المركــزّي، بالتعاون مع 
خبــراء مــن المرفــق العالمــّي لمكافحــة غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب EU Global، والبنــك األوروّبــّي لإلعمــار 

 .EBRD والتنميــة

وإصــدار التعليمــات والتعاميــم لضمــان عملّيــات آمنــة 
وســليمة للمؤّسســات المالّيــة اّلتــي تخضــع لرقابتــه، 
وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  قانــون  بمقتضــى 
اإلرهــاب رقــم )46( لســنة 2007، اّلتــي يســري أحكامهــا 
علــى كاّفــة الجهــات الخاضعــة لرقابــة البنــك المركــزّي 
بمــا فيهــا البنــوك وشــركات الصرافــة وشــركات الدفــع 

وشــركات التمويــل األصغــر وشــركات التأميــن.

شركس:  
ارتفاع الودائع 2.6 مليــــار دينــــار ليصـل 
رصــــيدها 42.1 مليــــار دينــــار فـــي 2022
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أعمــال  علــى  الرقابــة  مهــاّم  المركــزّي  البنــك  ويتوّلــى 
الرقابــة  أدوات  خــالل  مــن  لرقابتــه  الخاضعــة  الجهــات 
التحّقــق  المهــاّم  تلــك  والميدانّيــة، وتشــمل  المكتبّيــة 
مــن التــزام الجهــات باالحتفــاظ بأنظمة فّعالــة وإجراءات 
لتحديــد عمالئهــا واإلبــالغ عــن  رقابّيــة مناســبة لديهــا 
التحــّري  بعملّيــة  القيــام  بعــد  عملّيــات مشــبوهة  أّيــة 

المناســبة مــن قبلهــا.

ويقــوم البنــك بتحديــد أّي تغّيــرات قــد طــرأت علــى نمــاذج 
األعمــال، والممارســات، والمنتجــات والخدمــات واّلتــي 
وتعديــل  تكييــف  إجــراء  إلــى  تحتــاج  أن  الممكــن  مــن 
للتشــريعات الخاّصــة بمكافحــة عملّيــات غســل األموال 

وتمويــل اإلرهــاب واألنظمــة واألدوات المســتخدمة.

ويقــوم البنــك المركــزّي بشــكل دورّي ومنتظــم، وكّلمــا 
الرقابّيــة  سياســته  وتحديــث  بمراجعــة  الحاجــة  دعــت 
بخصــوص مكافحــة عملّيــات غســل األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب إلــى جانــب األنظمــة واإلجــراءات، وذلــك لضمــان 
االلتــزام بالمعاييــر الدولّيــة الصادرة عن مجموعة العمل 
المالــّي )FATF( وأفضــل الممارســات الدولّيــة، باإلضافــة 
إلى التشــريعات والمخاطر الناشــئة عن عملّيات غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وأّي مســتجّدات بالخصــوص، 
ــات خّطــة عمــل  مــن خــالل المشــاركة فــي إنجــاز متطّلب

.ICRG فريــق المراجعــة الدولــّي/ مجموعــة العمــل

خامسًا: أعمال التأمين
وفــي ضــوء انتقــال الرقابــة علــى قطاع التأميــن إلى مظّلة 
البنــك المركــزّي األردنــّي، وحرصــًا منــه علــى إرســاء األطــر 
العالمّيــة،  الممارســات  أفضــل  تواكــب  اّلتــي  الرقابّيــة 
وديعــة  نظــام  بإصــدار   2022 عــام  خــالل  البنــك  قــام 
شــركات التأميــن، ونظــام رســوم أعمــال التأميــن، وإصدار 
المحاســب  فــي  توافرهــا  الواجــب  الشــروط  تعليمــات 
عملــه  ونطــاق  التأميــن  لشــركات  الخارجــّي  القانونــّي 
ومهاّمــه، وإصــدار تعليمــات الحوكمــة الخاّصــة لشــركات 

التأميــن، وإصــدار تعليمــات بــدل الخدمــات.

ويتوّلــى البنــك المركــزّي مهــاّم الرقابــة علــى أعمــال الجهــات 
المكتبّيــة  الرقابــة  أدوات  خــالل  مــن  لرقابتــه  الخاضعــة 
والميدانّيــة، إذ تــّم التفتيــش علــى أعمــال 7 شــركات تأميــن 
لتشــمل تلــك المهــاّم التحّقــق مــن التــزام شــركات التأميــن، 
فّعالــة  بأنظمــة  باالحتفــاظ  التأميــن  خدمــات  ومقّدمــي 
ــة مناســبة، كمــا اســتمّر البنــك فــي متابعــة  وإجــراءات رقابّي
األوضــاع المالّيــة لشــركات التأمين ومقّدمــي خدمات التأمين 
وتحليــل كاّفــة البيانــات المالّيــة النصــف ســنوّية والبالغــة 20 

شــركة ومراجعــة 26 تقريــرًا اكتوارّيــًا لشــركات التأميــن.

سادسًا: الرقابة على نظام المدفوعات الوطنّي
واســتمّر البنــك فــي تنفيــذ مهاّمــه اإلشــرافّية والرقابّيــة 
علــى جميــع المشــاركين بنظــام المدفوعــات الوطنّي من 
بنوك وشركات صرافة وشركات دفع وتحويل إلكترونّي 
لألمــوال، مــن خــالل تنفيــذ 39 مهّمــة إشــرافّية ورقابّيــة، 
وذلــك لضمــان تعزيــز الســالمة واالعتمادّيــة والموثوقّية 
لخدمــات ونظــم الدفــع اإللكترونّيــة وتقديــم الخدمــات 
بصــورة عادلــة، وبمــا يتوافــق مــع القوانيــن واألنظمــة 
ــة المعمــول بهــا  والتعليمــات النافــذة والمعاييــر الدولّي
بهــذا الخصــوص، وبهــدف التأّكــد مــن كفــاءة وفاعلّيــة 
عمــل أنظمــة الدفــع اإللكترونّيــة العاملــة فــي المملكــة، 
فــي ســبيل تعزيــز متانــة البنــى التحتّيــة للنظــام المالــّي 

األردنــّي ودور ذلــك فــي تعزيــز االســتقرار المالــّي.

شركس:  
ارتــفـــــاع الـتــسهـيـــــالت االئتـمـانــّيـــــة 
ــا  ــار ليـصـــــل رصـيـدهـــ ــار ديـنــ 2.6 مـلــيــ
2022 فـــــي  ديـــنــــار  مـلـيـــــار   32.6 إلـــى 
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وفــي ســبيل االســتمرار بالحفــاظ علــى نظــام مدفوعــات 
التنميــة  تحقيــق  فــي  يســهم  بمــا  وكفــؤ  آمــن  وطنــّي 
االقتصادّيــة واالجتماعّيــة المســتدامة فــي المملكــة، قام 
البنــك المركــزّي خــالل عــام 2022 بإعــداد االســتراتيجّية 
 -  2023 األردّن  فــي  اإللكترونّيــة  للمدفوعــات  الوطنّيــة 
2025، بحيث ترّكز االســتراتيجّية على تحقيق عّدة أهداف 
خــالل الســنوات الثــالث القادمــة، متمّثلــة بتعزيــز اإلطــار 
المدفوعــات  لنظــام  والتشــريعّي  والرقابــّي  اإلشــرافّي 
الوطنــّي، وتســهيل ودعــم التحــّول إلــى اقتصــاد رقمــّي 
غيــر نقــدّي فــي المملكــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز وتمكيــن 
بيئــة االبتــكار فــي قطــاع نظــم خدمــات الدفــع اإللكترونّية، 
المدفوعــات  نظــام  فــي  واالندمــاج  الوصــول  وتعزيــز 
الوطنــّي، وتعزيــز كفــاءة وفعالّيــة نظــم خدمــات الدفــع.

وانســجامًا مــع مبــادرة توفيــر بيئــة مالئمــة للنهــوض 
االقتصــادّي  التحديــث  رؤيــة  المالّيــة ضمــن  بالتقنّيــات 
بإعــادة  البنــك  قــام   ،2025  - 2023 التنفيــذّي  وبرنامجهــا 
ــكار فــي  ــة واالبت ــا المالّي ــة التكنولوجي ــة وتنظيــم بيئ هيكل
نطــاق  )FinTech( ضمــن  والمصرفــّي  المالــّي  القطــاع 

العــاّم والخــاّص. بيــن القطاعيــن  التشــاركّية 

تمكيــن  علــى  األردنــّي  المركــزّي  البنــك  مــن  وحرصــًا 
اإللكترونــّي  والتحويــل  الدفــع  الشــركات  ومســاعدة 
وتمويــل  األمــوال  غســل  مخاطــر  إدارة  مــن  لألمــوال 
حــول  إرشــادّي  دليــل  بإصــدار  البنــك  قــام  اإلرهــاب، 
إجــراءات العنايــة الواجبــة تجــاه العمــالء لشــركات الدفــع 
والتحويــل اإللكترونــّي لألمــوال، للمســاهمة فــي تعزيــز 
ــدة للتدابيــر واإلجــراءات  الفهــم الســليم والمعرفــة الجّي
المناســبة لديهــا بشــأن التعــّرف علــى هوّيــة العمــالء 
والتحّقــق منهــا، وتحديــد اإلجــراءات المّتبعــة لتطبيــق 
العنايــة الواجبــة المبّســطة أو المشــّددة وفقــًا لحــاالت 
درجــة المخاطــر، إضافــة إلــى تمكيــن الشــركات من تطوير 
ممارســة  فــي  المخاطــر  علــى  القائــم  المنهــج  وتبّنــي 
أعمالهــا للوفــاء بمتطّلبــات مكافحــة غســل األمــوال 

اإلرهــاب. وتمويــل 

وقــام البنــك باعتمــاد 8 أنظمــة دفــع إلكترونــّي عالمــّي 
مملوكــة مــن قبــل شــركات أجنبّيــة عاملــة خــارج المملكة، 
لتقديــم خدمــات تلــك األنظمــة فــي المملكــة مــن خــالل 
المؤّسســات المالّيــة الخاضعــة لرقابــة البنــك المركــزّي 

وإشــرافه.

شركس:  
325.5 مـــلــيــون ديــنــار القيمة 
اإلسمّية للسندات الحكومّية 
الـمـحــّررة بالدينار الـمتــداولـــة 
مــن خـــالل مـحــفـظــة الــبــنــك 

الــمـركــزّي في 2022
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لرقابــة  تخضــع  ماليتيــن  شــركتين  بترخيــص  وقــام 
وإشــراف البنــك المركــزّي األردنــّي لمزاولــة نشــاط "إدارة 

اإللكترونّيــة". الدفــع  أنظمــة  وتشــغيل 

كمــا قــام البنــك بمنح موافقة واحدة لشــركة دفع وتحويل 
إلكترونّي لألموال إلصدار أدوات الدفع المدفوعة مسبقًا، 
وأدوات الدفــع الدائنــة وتحصيــل األمــوال إلكترونّيــًا مــن 

خــالل نقــاط البيــع ونظــام أّي - فواتيركــم.

بإصــدار  البنــك  قــام  الداخلّيــة،  الدراســات  مجــال  وفــي 
العديــد مــن الدراســات منهــا: دراســة تصنيــف أنظمــة 
المملكــة  فــي  العاملــة  والتســويات  والتقــاّص  الدفــع 
فّنّيــة  ودراســة  عاليــة،  نظامّيــة  أهّمّيــة  ذات  كأنظمــة 
تمكيــن  ذلــك  فــي  بمــا  الصرافــة  لشــركات  للســماح 
البنــوك مــن تنفيــذ حواالتهــا الدولّيــة الــواردة للمملكــة 
مــن فروعهــا فــي الخــارج أو البنــوك األجنبّيــة باالعتمــاد 
علــى الربــط مــع نظــام )كليــك( ضمــن نمــاذج عمــل تتــّم 

بالخصــوص. تطويرهــا 

التشــريعّي  األثــر  تقييــم  حــول  دراســة  إعــداد  تــّم  كمــا 
الدفــع  لتنظيــم وضبــط عمــوالت اســتخدام بطاقــات 
علــى نقــاط البيــع اإللكترونّيــة/ أجهــزة الصــّراف اآللــّي، 
 Apple Pay, Samsung Pay, ودراســة بعنــوان تطبيقــات
Google Pay، وإعداد دراســة أخرى تقييم األثر التشــريعّي 

لتنظيــم الدفعــات الالتالمســّية.

كمــا تــّم إعــداد تقريــر خــاّص بقنــوات الدفــع بــاألردّن لعــام 
الجديــدة  المصرفّيــة  الخدمــات  تقريــر  وإصــدار   ،2021

لعــام 2021.

سابعًا: حماية المستهلك المالّي
علـــى  والميدانّيـــة  المكتبّيـــة  الرقابـــة  صعيـــد  وعلـــى 
بالمســـتهلك  يتعّلـــق  فيمـــا  المالّيـــة  المؤّسســـات 
ـــّي، قـــام البنـــك المركـــزّي بــــ 18 جولـــة تفتيشـــّية علـــى  المال
البنـــوك والمؤّسســـات المالّيـــة الخاضعـــة لرقابـــة البنـــك 
ــزام بقائمـــة أســـعار الرســـوم  ــزّي للتأّكـــد مـــن االلتـ المركـ
والخدمـــات  المنتجـــات  علـــى  المطّبقـــة  والعمـــوالت 
الخاّصـــة بعمـــالء التجزئـــة، ودراســـة بعـــض المنتجـــات 

االئتمانّيـــة لعـــدد مـــن البنـــوك.

وقــام البنــك بمراجعــة المواقــع اإللكترونّيــة لشــركات 
الدفــع والتحويــل اإللكترونّي لألموال وشــركات الصرافة، 
للتأّكــد مــن امتثالهــا ألحــكام التعليمــات النافــذة الخاّصــة 
بحمايــة المســتهلك المالــّي، والطلــب أيضــًا مــن البنــوك 
المالّيــة غيــر المصرفّيــة اإلفصــاح عــن  والمؤّسســات 

أســعار الفوائــد والعمــوالت والرســوم علــى منتجاتهــا/ 
خدماتهــا وبمــا ينســجم مــع أحــكام التعليمــات النافــذة 

بالخصــوص.

وفــي مجــال نشــر الوعــي والثقافــة المالّيــة، قــام البنــك 
المالّيــة  والتوعيــة  التثقيــف  حمــالت  مــن  عــدد  بتنفيــذ 
الجمهــور  وعــي  زيــادة  بهــدف  واإللكترونّيــة،  الميدانّيــة 
باألنشــطة المصرفّيــة والمالّيــة، إذ إّن العميــل المثّقــف 
مالّيــًا يكــون علــى علــم ومعرفــة بالشــروط التعاقدّيــة 
البنــك الشــركة المالّيــة، ولذلــك فقــد قــام  بينــه وبيــن 

البنــك بحمــالت توعيــة وتثقيــف مالــّي.

 وفــي مجــال معالجــة الشــكاوى، تعامــل البنــك المركــزّي 
البنــوك  علــى  إليــه  وردت  اّلتــي  الشــكاوى  جميــع  مــع 
العاملــة فــي المملكــة، وعلــى شــركات الدفــع والتحويــل 
اإللكترونــّي وشــركات التمويــل األصغــر، كمــا قــام البنــك 
الشــكاوى  الســتقبال   Help line وحــدة  باســتحداث 
الهاتفّيــة واستفســارات العمــالء، إذ تــّم إطــالق المرحلــة 

التجريبّيــة للنظــام.

بإصــدار  البنــك  قــام  الدراســات والتقاريــر،  وفــي مجــال 
رّكــزت علــى مــدى رضــا ووعــي  الدراســات  العديــد مــن 
العمــالء حــول الخدمــات والمنتجــات المالّيــة المقّدمــة 

مــن قبــل القطــاع المالــّي والمصرفــّي.

نظام المدفوعات الوطنّي
 2022 عــام  خــالل  األردنــّي  المركــزّي  البنــك  واســتمّر 
العاّمــة،  والمؤّسســات  الحكومــة  حســابات  بــإدارة 
لعمالئــه  إلكترونّيــة  خدمــات  تقديــم  إلــى  باإلضافــة 
الــوزارات والمؤّسســات والدوائــر الحكومّيــة مــن  مــن 
خــالل نظــام تقديــم خدمــات بنكّيــة إلكترونّيــة لعمــالء 
خدمــة  النظــام  أتــاح  إذ   ،)e-Banking( المركــزّي  البنــك 
واســتخراج  الحســابات  أرصــدة  عــن  االســتعالم 
كشــوفات الحســابات وإشــعارات القيــد، باإلضافــة إلــى 
تقديــم الخدمــات المصرفّيــة لعمالئــه، واّلتــي تشــمل 
ــة نقــدًا  الحــواالت والشــيكات فــي الحســابات المصرفّي

اإللكترونّيــة. المقاّصــة  عبــر 

وفــي مجــال خدمــة مقاّصة الشــيكات اّلتي يقّدمها البنك 
المركــزّي للبنــوك المرّخصــة، واصــل مركــز المقاّصــة فــي 
عّمــان خــالل عــام 2022 تقديــم خدماتــه للبنــوك فــي هــذا 
المجــال مــن خــالل نظــام المقاّصــة اإللكترونّيــة، إذ تّم في 

عــام 2022 عقــد 247 جلســة.



موضوع العدد 18

للتقــاص  المقّدمــة  الشــيكات  عــدد  إجمالــّي  بلــغ  وقــد 
وبقيمــة  شــيك،  مليــون   6.9 حوالــي   2022 عــام  خــالل 

دينــار. مليــار   40.8 حوالــي  بلغــت  إجمالّيــة 

الشــيكات  بيــن  مــن  المرتجعــة  الشــيكات  عــدد  وبلــغ 
المقّدمــة للتقــاّص هــذا العــام 0.21 مليــون شــيك بقيمــة 
1.27 مليــار دينــار أو مــا نســبته 3 % مــن القيمــة اإلجمالّيــة 

للشــيكات المقّدمــة للتقــاّص.

التســويات  بتشــغيل نظــام  المركــزّي  البنــك  واســتمّر 
أوامــر  بتنفيــذ  قــام  اّلــذي   RTGS-JO الفــورّي  اإلجمالّيــة 
التحويــل بيــن حســابات البنــوك األعضــاء بعمــالت الدينار 
األردنــّي والــدوالر األمريكــّي، واليــورو، والجنيــه اإلســترلينّي.

واســتمّر البنــك المركــزّي بتشــغيل نظــام غرفــة التقــاّص 
يتوافــق  اّلــذي   ،)Automated Clearing House( اآللــّي 
مــع المعيــار الجديــد )ISO 20022(، ويوّفــر النظــام بنّيــة 
تحتّيــة آمنــة لتنفيــذ مدفوعــات التجزئــة فيمــا بيــن البنــوك 

األعضــاء وعمالئهــم بمــا فــي ذلــك البنــك المركــزّي.

والمدينــة،  الدائنــة  التحويــالت  علــى  النظــام  ويشــتمل 
الحكومــة  ودفعــات  المدينــة،  التفاويــض  وإدارة 
والمؤّسســات المالّيــة وغيرهــا مــن مؤّسســات القطاع 
فــي  المنّفــذة  التحويــل  أوامــر  عــدد  بلــغ  إذ  الخــاّص، 
النظــام 10 مالييــن أمــر خــالل عــام 2022 بقيمــة بلغــت 

دينــار. مليــار   7.9

االشتمال المالّي
الوطنّيــة  االســتراتيجّية  تنفيــذ  انتهــاء  ضــوء  وفــي 
لالشــتمال المالــّي )2018 - 2020(، قــام البنــك المركــزّي 
األردنــّي بإجــراء الدراســة المســحّية لالشــتمال المالــّي 
االســتراتيجّية  تطبيــق  أثــر  قيــاس  بهــدف   2022 لعــام 
وبنــاء   )2020  -  2018( المالــّي  لالشــتمال  الوطنّيــة 
اســتراتيجّية وطنّيــة جديــدة قائمــة علــى قيــاس وتحليــل 
دقيــق بشــكل كّمــّي ونوعــّي لمســتوى االشــتمال المالــّي 

المملكــة. فــي 

ولغايــات اســتكمال مســيرة تعزيــز االشــتمال المالــّي 
فــي المملكــة، بــدأ البنــك المركــزّي بإعــداد اســتراتيجّية 
ســتتمحور  واّلتــي  المالــّي،  لالشــتمال  جديــدة  وطنّيــة 
حــول زيــادة وتعزيــز الوصــول واالســتخدام المســؤول 
لمختلــف  المالّيــة  والمنتجــات  للخدمــات  والمســتدام 
فئــات المجتمــع فــي المملكــة، إذ تــّم بموجــب قرار رئاســة 
الــوزراء رقــم )52355 /6 / 10/  56( تشــكيل اللجنــة الوطنّيــة 
التوجيهّيــة لالشــتمال المالــّي برئاســة محافــظ البنــك 
المركــزّي األردنــّي، وممثلــون عــن القطاعــات المعنّيــة 
مــن القطاعيــن العــاّم والخــاّص لإلشــراف علــى إعــداد 

االســتراتيجّية الوطنّيــة لالشــتمال المالــّي.

بالبنــك  ممّثلــة  الهاشــمّية  األردنّيــة  المملكــة  وقامــت 
المركــزّي األردنــّي باســتضافة وتنظيــم الحــدث الســنوّي 
منتــدى  وهــو  المالــّي  االشــتمال  مجــال  فــي  األهــّم 
 Global Policy Forum -GPF( العالمــّي  السياســات 
يعقــده  واّلــذي   2022 أيلــول   8  -  5 الفتــرة  خــالل   )2022
 Alliance for( المالــّي  لالشــتمال  العالمــّي  التحالــف 
Financial Inclusion( فــي كّل عــام، تثمينــًا وتقديــرًا مــن 
التحالــف للــدور الفاعــل للمملكــة األردنّية الهاشــمّية، في 
ــة  ــّي، إذ أصبحــت المملكــة األردنّي مجــال االشــتمال المال
الهاشــمّية محــّط اهتمــام العالــم لمــا تبذلــه مــن جهــود 

التنميــة المســتدامة. حثيثــة لتحقيــق أهــداف 

واســتكمال تنفيــذ الحملــة اإلعالمّيــة لالشــتمال المالــّي، 
واّلتــي تــّم إطالقهــا خــالل عــام 2021 عبر وســائل التواصل 
بطــرح   2022 عــام  خــالل  البنــك  اســتمّر  إذ  االجتماعــّي، 
اإلعالنــات والمنشــورات التوعوّيــة الممّولــة علــى قنــوات 
اإلنترنــت الخاّصــة باالشــتمال المالــّي )قنــاة اليوتيــوب، 
تحــت  اإلنســتغرام(،  صفحــة  الفيســبوك،  صفحــة 
مســّمى "االشــتمال المالــّي فــي األردّن"، باإلضافــة إلــى 
إنشــاء وإطــالق الموقــع اإللكترونــّي لالشــتمال المالــّي. 

)/https://financialinclusionjo.com(

الوكالــة  مــع  بالتعــاون  األردنــّي  المركــزّي  البنــك  وقــام 
تنفيــذ  باســتكمال   )GIZ( الدولــّي  للتعــاون  األلمانّيــة 
بالحــواالت  القيــام  إمكانّيــة  تعزيــز  مشــروع  أنشــطة 
والخدمــات المالّيــة األخــرى مــن خــالل الحلــول الرقمّيــة 
االشــتمال  تحقيــق  إلــى  يهــدف  اّلــذي   )Digi#ances(
المالــّي الرقمــّي مــن خــالل توســيع وتحســين اســتخدام 
الخدمــات المالّيــة الرقمّيــة بشــكل عــاّم لّلاجئيــن واألســر 
األردنّيــة اّلذيــن يواجهــون صعوبــات فــي الوصــول إلــى 

شركس:  
293.9 مليـــون دينـــار رصيـــد محفـظــــة 
ــن األوراق  ــزّي مــــــ الــبـنــــــك الــــــمــــركـــــ
الــمــالــّيــــــة فـــي نــهـــايــــــة عــــــام 2022
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الخدمــات المالّيــة، كمــا تــّم تمديــد فتــرة المشــروع لغايــة 
نهايــة عــام 2023، وأضافــت تمويــاًل بمبلــغ )2.5( مليــون 
ــغ الممــّول للمشــروع )10.6(  ــح كامــل المبل ــورو ليصب ي

مليــون يــورو.

بناء القدرات البشرّية
وواصــل البنــك خــالل عــام 2022 متابعــة تأميــن احتياجــات 
الوحــدات التنظيمّيــة مــن المــوارد البشــرّية مــن خــالل 
إيفادهــم  إلــى  باإلضافــة  والتعييــن،  النقــل  إجــراءات 
فــي مهــاّم رســمّية وعلمّيــة ودورات تدريبّيــة وبعثــات 
حياتهــم  علــى  والتأميــن  ومعالجتهــم،  ومتابعتهــم، 
العمــل  وإصابــات  الشــخصّية  الحــوادث  أخطــار  ضــّد 
والعجــز والشــيخوخة، وغيــر ذلــك مــن األمــور المتعّلقــة 
بأوضاعهــم، هــذا باإلضافــة إلــى تســديد جميــع النفقــات 
عــن  فضــاًل  البشــرّية،  بالمــوارد  المتعّلقــة  الذاتّيــة 
متابعــة إجــازات العامليــن فــي البنــك وصــرف رواتبهــم 

وعالواتهــم.

وفــي ضــوء ســعي البنــك الدائــم لتبّنــي أهــّم الممارســات 
الفضلــى للمــوارد البشــرّية واالنتقــال مــن بيئــة ورقّيــة 

لبيئــة إلكترونّيــة لزيــادة اإلنتاجّية والمســاهمة في قياس 
مؤّشــرات األداء بفاعلّية أكبر، قام البنك بإطالق النظام 

اإللكترونــّي إلدارة المــوارد البشــرّية لديــه.

العلمّيــة  والمهّمــات  الدراســّية  البعثــات  مجــال  وفــي 
خــالل  البنــك  موّظفــي  إيفــاد  تــّم  التدريبّيــة،  والــدورات 
العــام لالســتفادة مــن 1801 مهّمة علمّيــة ودورة تدريبّية 
داخــل المملكــة وخارجهــا، فــي حيــن تــّم إيفــاد 12 موّظفــًا 

خــالل العــام فــي بعثــات دراســّية داخــل المملكــة.

كمــا قــام البنــك خــالل عــام 2022 بتقديــم بعثــات لطلبــة 
درجــة  علــى  للحصــول  المتفّوقيــن  العاّمــة  الثانوّيــة 
البكالوريــوس فــي تخّصصــات االقتصــاد وذلــك ألغــراض 

التعييــن، إذ تــّم ابتعــاث 7 طــّلاب خــالل العــام.

الشؤون اإلدارّيـة والمالّية
وقام البنك باّتخاذ اإلجراءات الالزمة وإعداد المراســالت 
المتعّلقــة بضمــان اســتقاللّية البنــك المركــزّي، إذ تــّم 
إلغــاء  علــى  الــوزراء  مجلــس  موافقــة  علــى  الحصــول 
مســّمى )البنــك المركــزّي األردنــّي( مــن جــدول الوحــدات 
الحكومّيــة الملحــق بقانــون الفوائــض المالّيــة رقــم 30 

شركس:  
الـعـمـل عـلـى اسـتـراتـيـجـّيـات 
التمويــل األخضــر والمتوّقــع 
إطالقـها خـالل النصـف األّول 

مــن عــام 2023
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لســنة 2007، وأصبحــت صالحّيــة اعتمــاد والموافقــة على 
الموازنــة التقديرّيــة للبنــك لمجلــس إدارة البنــك علــى أن 

يتــّم إرســال نســخة منهــا لمجلــس الــوزراء.

للتصنيفــات  موثــوق  مصــدر  باعتمــاد  البنــك  وقــام 
المتوّقعــة  االئتمانّيــة  الخســائر  العالمّيــة فــي حســاب 
 Moodys مــن خــالل قيــام البنــك باالشــتراك مــع وكالــة

العالمّيــة.

وعلــى صعيــد إدارة االّتصــاالت والدفــع اإللكترونــّي، فقــد 
قــام البنــك بمتابعــة تطبيــق الضوابــط األمنّيــة الصــادرة 
عــن جمعّيــة ســويفت وكاّفــة التحديثــات المرتبطــة بــه 
علــى البيئــة الحّيــة لنظــام ســويفت، وتنزيــل التحديثــات 
وإجــراء  ســويفت  جمعّيــة  عــن  الصــادرة  األمنّيــة 
الفحوصــات الالزمــة للتأّكــد مــن ســالمة عمــل األنظمــة 
ومتابعــة الســير فــي إجــراءات تطبيــق أفضــل الخدمــات 

علــى هــذا النظــام.

تقنّية المعلومات
وواصــل البنــك عملّيــة تطوير الخدمات المؤتمتة لدوائره 
المختلفــة وفرعــي البنــك إربــد والعقبــة، وتحقيــق أفضــل 
مســتويات الجاهزّية التقنّية وتوظيفها بالشــكل األمثل 
للمســاهمة الفاعلــة فــي تحقيــق األهــداف المؤّسســّية 
للبنــك، لتســريع العمــل وتحســين الخدمــات المقّدمــة 
ســواء للعمــالء أو الجمهــور، وتوفيــر وإدامــة الجاهزّيــة 
اإللكترونّيــة والبنيــة التحتّيــة الداعمة ألهداف ونشــاطات 

البنك.

المبــادرات  مــن  مجموعــة  لتطبيــق  البنــك  وســعى 
المعامــالت  مــن  التخّلــص  مــن شــأنها  اّلتــي  الهادفــة 
الورقّيــة، فــي ظــّل وجــود بيئــة داعمــة، وذلــك انســجامًا 
ــّي، والعمــل  ــه االســتراتيجّي للتحــّول اإللكترون مــع التوّج

فــي بيئــة خاليــة مــن األوراق.

وقــام البنــك بتحديــث البيئــة التقنّيــة واألمنّيــة ومواكبــة 
المســتجّدات وفــق أنســب اإلجــراءات والمعاييــر الدولّيــة، 

وتطبيــق األنظمــة األمنّيــة ذات العالقة، ورفع مســتويات 
ــة اإللكترونّيــة وإدامــة عملهــا، وذلــك لتوفيــر بيئــة  الجاهزّي
تكنولوجّيــة آمنــة وداعمــة وقــادرة علــى تحقيــق أهدافــه، 
كمــا عمــل البنــك علــى تحديــث وترقيــة جملــة مــن األنظمة 
الرئيســّية وإدامــة عمــل أنظمــة الدفــع علــى المســتوى 

الوطنــّي.

وتحديــث خّطــة الطــوارئ المتعّلقــة بتقنّيــة المعلومــات 
وفحصها بشــكل دورّي وبما يتناســب مع المســتجّدات 
الفّنّيــة واإلدارّيــة لضمــان اســتمرارّية العمــل للبنــك فــي 

حالــة الطــوارئ.

األمــن الســيبرانّي واالســتجابة للحــوادث 
السيبرانّية

وفــي إطــار الحوكمــة الســليمة ألمن المعلومــات واألمن 
الســيبرانّي، يعمــل البنــك المركــزّي علــى تطويــر نظــام 
ــه بشــكل مســتمّر لرفــع جاهزّيتــه  آمــن المعلومــات لدي
األمنّيــة ألّيــة مخاطــر تتعــّرض لهــا المعلومــات الخاّصــة 

للبنــك.

ويعمــل البنــك علــى تطويــر التشــريعات الداخلّيــة اّلتــي 
تعنــى بتعزيــز الحوكمــة والتخطيــط االســتراتيجّي إلدارة 
ألفضــل  وفقــًا  الســيبرانّي،  واألمــن  المعلومــات  أمــن 
الممارســات فــي هــذا المجــال، وبمــا يوائــم المســتجّدات 

التشــريعّية علــى المســتوى الوطنــّي.

وفــي مجــال االســتجابة للحــوادث األمنّيــة الســيبرانّية، 
البنــك المركــزّي علــى تفعيــل خّطــة االســتجابة  عمــل 
للحــوادث األمنّيــة الســيبرانّية وقيــاس قــدرة االســتجابة 
البنــك واالســتجابة  فــي  الســيبرانّية  األمنّيــة  للحــوادث 

الســيبرانّية. واألحــداث  للبالغــات 

كمــا قــام البنــك ببنــاء قاعــدة بيانــات للشــركاء الخارجّييــن 
معهــم،  األمنّيــة  والتحذيــرات  المعلومــات  لتبــادل 
محّلّيــًا  الســيبرانّية  والحــوادث  التهديــدات  ومتابعــة 
وعالمّيــًا والتعــاون والتنســيق مــع الجهــات الحكومّيــة 
واألمنّيــة، ودراســة التوصيــات األمنّيــة الصــادرة عنهــم 

بخصوصهــا. الالزمــة  اإلجــراءات  واّتخــاذ 

وفــي مجــال تحســين وتقييــم المســتوى األمنــّي للبيئــة 
علــى  البنــك  عمــل  المركــزّي،  بالبنــك  الخاّصــة  التقنّيــة 
اقتنــاء أنظمــة وتوريــد خدمــات أمنّية مــن جهات مختّصة 
بهــدف تقييــم المســتوى األمنــّي للبيئــة التقنّيــة فيــه، كمــا 
تــّم تنفيــذ فحوصــات Vulnerability Assessment، هــذا 

شركس:  
بلغ إجمالّي عدد الـشــيــكــات المقّدمـــة 
للتـقـاص خـــالل عــام 2022 حــوالـي 6.9 
مليون شيك، وبقيمة 40.8 مليار دينار
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باإلضافــة إلــى االّطــالع علــى آخــر المســتجّدات فــي مجــال 
أمــن المعلومــات واألمــن الســيبرانّي وإعــداد الدراســات 

والتقاريــر األمنّيــة حولهــا.

المخاطــر  لتحليــل  عــاّم  إطــار  بوضــع  البنــك  وقــام 
المتأّصلــة المســتندة لإلطــار العــاّم لألمــن الســيبرانّي 
أداة  واعتمــاد  والمصرفــّي  المالــّي  بالقطــاع  الخــاّص 
خــالل  مــن  الســيبرانّي،  النضــوج  مســتوى  لقيــاس 
التشــارك والتبــادل وتحليــل المعلومــات االســتخباراتّية 

المصرفــّي. القطــاع  مؤّسســات  مــع  الرقمّيــة 

واالنتهــاء مــن إعــداد مشــروع منظومــة إدارة التوثيــق 
شــهادات  مفاتيــح  إدارة  منظومــة  وتشــغيل  )تنفيــذ 
التوثيــق الرقمــّي PKI( ومشــروع تأميــن وحمايــة منظومة 

البريــد اإللكترونــّي علــى مســتوى القطــاع المصرفــّي.

وإدارة عملّيات االستجابة لعدد من األحداث السيبرانّية 
اّلتــي تعّرضــت لهــا بعــض مؤّسســات القطــاع المالــّي 

والمصرفــّي بواقــع 9 حــوادث ســيبرانّية خــالل 2022.

اإلحصاء والنشر
اإلحصائّيــة  والنشــرة  الســنوّية  التقاريــر  أرشــفة  تّمــت 
الشــهرّية باللغتيــن العربّيــة واإلنجليزّيــة منــذ عــام 1965 
ولغايــة 2022، ونشــرها علــى الموقــع اإللكترونــّي للبنــك 

المركــزّي.

علــى   )SPS( اإلحصائّيــة  البيانــات  قاعــدة  وإطــالق 
كاّفــة  لتشــمل  المركــزّي،  للبنــك  اإللكترونــّي  الموقــع 
وفقــًا  والمالّيــة  والنقدّيــة  االقتصادّيــة  القطاعــات 
باللغتيــن  اإلحصائّيــة  الدولّيــة  الممارســات  ألفضــل 

واإلنجليزّيــة. العربّيــة 

اإلحصائّيــة  النشــرة  وإصــدار  إعــداد  البنــك  وواصــل 
والســنوّي  الشــهرّي  والتقريــر  والســنوّية  الشــهرّية 

واإلنجليزّيــة. العربّيــة  باللغتيــن  المركــزّي  للبنــك 

ومتابعــة التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة بخصوص 
نشــر البيانــات الخاّصــة بالمعيــار الخــاّص بنشــر البيانــات 
SDDS، وفقــًا لمتطّلبــات صنــدوق النقــد الدولــّي، وإصــدار 
التقريــر األّول لبيانــات مســح االســتثمار األجنبــّي -2019

علــى  ونشــره  واإلنجليزّيــة،  العربّيــة  باللغتيــن   2020
ــّي للبنــك. الموقــع اإللكترون

باللغتيــن   2021 لعــام  المالــّي  االســتقرار  تقريــر  وإصــدار 
العربّيــة واإلنجليزّيــة، وإصــدار التقريــر لنظــام المدفوعــات 
الوطنّي لعام 2021، وإصدار التقرير الســنوّي لنتائج أعمال 

اإللكترونــّي  الموقــع  علــى  2022 ونشــره  التأميــن  قطــاع 
للبنــك، وإصــدار تقريــر حمايــة المســتهلك المالــّي لعــام 

2022 ونشــره علــى الموقــع اإللكترونــّي للبنــك.

الدراسات والنمذجة االقتصادّية
وقــام البنــك بإصــدار العــدد الثانــي مــن مجّلــة األبحــاث 
دراســة  علــى:  احتــوت  واّلتــي  التطبيقّيــة  االقتصادّيــة 
 ،"Trade Flow Amid Regional Political Tensions"
ــن فــي االقتصــاد  ــة عــدم اليقي ــر حال ودراســة حــول "تقدي
األردنــّي وأثرهــا علــى متغّيــرات االقتصــاد الكّلــّي"، ودراســة 
ــة فــي األردّن خــالل الفتــرة  حــول "تقديــر الفجــوة الضريبّي
2020-2010"، ودراســة حــول "تقديــر حجــم االقتصــاد غيــر 

الرســمّي فــي األردّن خــالل الفتــرة 2002-2020".

وواصــل البنــك العمــل علــى تطويــر نمــوذج االقتصــاد 
 Forecast الكّلــّي للتنّبــؤ وتحليــل السياســات االقتصادّيــة
إذ   ،and policy Analysis System Model-FPAS model
تــّم إطــالق النمــوذج بصورتــه النهائّيــة، وعــرض نتائجــه 

ــات الســوق المفتوحــة. علــى لجنــة عملّي

وقــام البنــك بتطويــر آلّيــة تقدير توّقعاته الدورّيــة )داخلّيًا( 
باســتخدام عــّدة منهجّيــات مختلفــة، تتضّمــن توّقعــات 
آنّيــة وقصيــرة ومتوّســطة المــدى لمؤّشــرات االقتصــاد 
الكّلــّي، واّلتــي مــن أبرزهــا: توّقعــات معــّدالت التضّخــم، 
المســتهلك(،  بســّلة  )مقاســًا  األساســّي  والتضّخــم 
وتوّقعــات النمــّو االقتصــادّي، ومخفــض الناتــج المحّلــّي 
اإلجمالــّي، باإلضافــة لالســتمرار بتقديــر ســعر الصــرف 

ــّي. الفّعــال التوازن

العالقات الدولّية
عالقــات  متابعــة  إطــار  فــي  جهــوده  البنــك  وواصــل 
مــع  لــألردّن  والمالــّي  والتجــارّي  االقتصــادّي  التعــاون 
واإلســالمّية  العربّيــة  المالّيــة  والهيئــات  المؤّسســات 
والدولّيــة المختلفــة، وذلــك مــن خــالل المشــاركة فــي 
االجتماعــات الســنوّية لمختلــف المؤّسســات المالّيــة 
اإلقليمّيــة والدولّيــة، مثــل صنــدوق النقــد العربــّي والبنــك 
اإلســالمّي للتنميــة وصنــدوق النقــد والبنــك الدولّييــن.

وعلــى صعيــد المســاعدات الفّنّيــة، قــام البنــك بالتعــاون 
فــي  المالــّي  القطــاع  تقييــم  برنامــج  مهّمــة  وتســهيل 
والبنــك  النقــد  صنــدوق  مــع  بالتعــاون   FSAP األردّن 

الدولّييــن.  
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الموازنة  مشروع  المحروق  ماهر  د.  ر 
ِ

الُمحاض تناول 
العامة للسنة المالية 2023 الذي أقرته الحكومة األردنية 
في بداية هذا العام، موضحًا بأن هذا المشروع جاء ضمن 
افتراضات إعداد الموازنة التقليدية، ودون اختالف في آلية 

اإلعداد عن الموازنات السابقة، وإنه تم ضمن التعديالت 
التي  األردني  الدستور  من   )112( المادة  في  الدستورية 
أوجبت تقديم مشروع قانون موازنة عامة واحد يتضمن 

موازنات كل من الوزارات والدوائر الحكومية.

مدير عام جمعية البنوك يقدم محاضرة في 
منتـدى الفكر العربـي حـول الموازنـة العامة 
وآفـــــــاق االقـتـصـــاد األردنـــي والــديـن الـعـام

فــي عام 2023

عقد منتدى الفكر العربي، يوم الخميس 12 /1 /2023 لقاًء حواريًا وجاهيًا وعبر تقنية االتصال 
المرئي، حاضر فيه المدير العام لجمعية البنوك في األردن الدكتور ماهر المحروق حول "الموازنة 
العامة وآفاق االقتصاد األردني والدين العام في عام 2023"، وشارك بالمداخالت، في هذا اللقاء 
الذي أداره الوزير األسبق ونائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية سابقًا وعضو المنتدى 
الدكتور محمد الحاليقة، والكاتب والصحفي والمحلل االقتصادي السيد سالمة الدرعاوي.
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وأشــار المحــروق إلــى أن إقــرار مشــروع الموازنــة العامــة 

فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة والحرجــة التــي 

تؤثــر علــى المملكــة يأتــي فــي ســياق واقعــي ومنطقــي، 

العــام  الديــن  مؤشــرات  علــى  التركيــز  ينبغــي  أنــه  إال 

 مســتدامة، والتفريــق 
ٍ

لضمــان بقائــه ضمــن مســتويات

بيــن االســتدانة لســد العجــز واالســتدانة للتعزيــز النمــو 

االقتصــادي.

وأوَضَح المحروق أن الموازنة العامة لعام 2023،أشــارت 

إلــى وجــود نمــو فــي آفــاق االقتصــاد األردنــي خــالل العــام 

المحلــي  الناتــج  نمــو  توقــع  خــالل  مــن  وذلــك  الجــاري، 

االســمّي بنســبة 5.8 %، ونمــو الناتــج المحلــي باألســعار 

الثابتــة بنســبة 2.7 %، وانخفــاض عجــز الميــزان التجــاري 

للناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 4.8 %، وانخفــاض نســبة 

التضخــم إلــى 3 %، وأن مشــروع الموازنــة بعمومــه أظهــر 

التــزام الحكومــة بتنفيــذ مخرجــات خارطــة تحديــث القطــاع 

العــام، وذلــك مــن خــالل رصــد مبلــغ 47 مليــون دينــار لهــا، 

وبتنفيــذ أولويــات رؤيــة التحديــث االقتصــادي للعــام 2023 

والتــي حــدد لهــا مبلــغ 505 مليــون دينــار.

وأضــاف المحــروق أنــه بحســب مشــروع الموازنــة العامــة 

للســنة الماليــة 2023، فــإن اإليــرادات العامــة ســترتفع 

بنســبة 9.6 % لتصــل إلــى 9.57 مليــار دينــار، فيمــا ســترتفع 

النفقــات العامــة بنســبة 8.3 % لتصــل إلــى 11.43 مليــار 

إلــى عجــز فــي الموازنــة بمقــدار  دينــار، وهــو مــا يفضــي 

1.86 مليــار دينــار، أي أن نســبة العجــز المســجل ســتكون 

أكبــر مــن العــام الســابق بحوالــي 2 %، وأوضــح المحــروق 

توفيــر  فــي  الــذات  أن هنــاك نســبة مــن االعتمــاد علــى 

علــى  والخارجيــة  المحليــة  النفقــات  وســداد  اإليــرادات 

حــد ســواء، وذلــك مــن خــالل تغطيــة اإليــرادات العامــة 

للنفقــات العامــة بنســبة تصــل إلــى83.7 %.

وتحــدث د.المحــروق حــول هامــش المرونــة المتــاح فــي 

حــدود ضيقــة ممــا  يتــراوح ضمــن  أنــه  مبينــًا  الموازنــة، 

يحتــم علــى الجهــات الحكوميــة التشــديد علــى معالجــة 

الهــدر المالــي العــام، وإيقــاف البنــود غيــر األساســية كبنــد 

الســفر، والتوجــه نحــو إيصــال الدعــم لمســتحقيه، ورفــع 

مســتويات الدعــم والحمايــة االجتماعيــة، كوضــع مبلــغ 

277 مليــون دينــار لبنــد دعم الســلع الغذائية االســتراتيجية 

بــداًل مــن دعــم األعــالف.

أي  يظهــر  ال  الموازنــة  مشــروع  أن  د.المحــروق  وأكــد 

توجــه نحــو تنويــع مصــادر اإليــرادات فــي الدولــة، ذلــك أنــه 

يــزال االعتمــاد فيــه علــى الضرائــب كمصــدر رئيســي  ال 

لإليــرادات، حيــث تشــكل اإليــرادات الضريبيــة حوالــي 76% 

الضريبيــة  اإليــرادات  وتتكــون  المحليــة،  اإليــرادات  مــن 

فــي معظمهــا مــن الضرائــب علــى الســلع والخدمــات 

والضرائــب علــى الدخــل اللــذان يشــكالن علــى التوالي 69% 

و%23 مــن اإليــرادات الضريبيــة.

وبّيــّن د.المحــروق أن الموازنــة العامــة ارتبطــت بمســارات 

التحديــث االقتصــادي وخريطــة الطريــق لتطويــر القطــاع 

الـعـــام، ذلــك أن الـبـرنــامـــــج الـتـنـفـيــــذي لرؤيــة التحديــث 

االقـتــصـــــــادي )أولـــويـــــــات 2023 - 2025(، يـشــيـــــر إلــى أن 

االحتياجــات االســتثمارية لألولويــات االقتصاديــة مجتمعــة 

تبلــغ 670 مليــون دينــار فــي عــام 2023، خصــص منهــا فــي 

الموازنــة العامــة وموازنــة الوحــدات الحكوميــة والتمويــل 

مــن   % 75 بنســبة  أي  دينــار،  مليــون   505 حوالــي  الذاتــي 

إجمالــي التمويــل المطلــوب.

وناقــش المتداخلــون مشــروع قانــون الموازنــة العامــة 

للسنة المالية 2023، وأبرز محركات الموازنة والتحديات 

الحاليــة والمســتقبلية، والنفقــات الرأســمالية وإجمالــي 

العــام،  والديــن  الجاريــة  الـنـفـقـــات  ونســب  النفقــات، 

أخــرى لإليــرادات  البحــث عــن مصــادر تمويــل  وأهميــة 

وتفعيــل دور االســتثمار، مؤكديــن أن التــزام الحكومــة 

فــي تنفيــذ الموازنــة يمكــن أن يضــع االقتصــاد األردنــي 

علــى المســار الصحيــح.

بــدوره قــال الدكتــور محمــد الحاليقــة أن الموازنــة العامــة 

مواجهــة  فــي  تســاهم  أن  يمكــن  ال  الحالــي  بشــكلها 

التــي  التحديــات والصعوبــات االقتصاديــة واالجتماعيــة 

تواجــه الدولــة كالفقــر والبطالــة، ذلــك أن مــا يقــارب 86 % 

مــن بنودهــا جامــدة وال يمكــن التعويــل عليهــا، وأنهــا ال 

د.المحروق:  
ــط  ــة ارتـبــ ــة الـعـامـ ــروع المـوازنـــ مـشـ
بـمـســــارات الــتــحديــــث االقــتـصـــادي 
وخريطــة الطريــق لتطويــر القطــاع العام
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تتضمــن أي تحــول عــن الموازنــات الســابقة علــى الرغــم 
مــن وجــود حالــة مــن عــدم اليقيــن العالميــة نتيجــة الحــرب 
الروســية – األوكرانيــة، وظهــور متحــور جديــد مــن فيــروس 
كوفيــد- 19، األمــر الــذي يرجــح احتمالية رفع أســعار الســلع 
وخاصــة الحبــوب ممــا يســتوجب التوجــه إلــى النفقــات 
الرأســمالية وزيــادة االقتــراض ثــم الفائــدة، وأكــد الحاليقــة 
ضــرورة التوجــه إلــى االســتثمار والمشــاريع المســتمرة 
وعمــل دراســة حــول آثــار صنــدوق المعونــة الوطنيــة علــى 

نســبة الفقــر فــي األردن.

اعتمــاد  أن  إلــى  الدرعــاوي  ســالمة  األســتاذ  وأشــار 
بالدرجــة  الضريبيــة  اإليــرادات  علــى  الماليــة  الموازنــة 
المســتقبلية  التحديــات  مــن  العديــد  ســيوجد  األولــى 
نفذتهــا  التــي  الضريبيــة  اإلصالحــات  مــن  الرغــم  علــى 
دائــرة الضريبــة خــالل الســنوات الماضيــة، مؤكــدًا أهميــة 
العمــل علــى تنويــع المصــادر فــي الموازنــة وإعــادة النظــر 
فــي قانــون االســتثمار وتفعيلــه بشــكل واقعــي، ذلــك أن 
المخصصــات الماليــة المنبثقــة عنــه تقــدر بحوالــي 4 مليار 
ســنويًا، وإعــادة النظــر فــي سياســة الدعــم المالــي وإنفــاق 
والتنميــة،  والصحــة  التعليــم  قطاعــات  علــى  الحكومــة 
والعمــل علــى رســم خطــوط واضحــة إلدارة الديــن العــام، 
وإلــزام الحكومــة بقانــون الموازنــة العامــة وعــدم تحويــل 

النفقــات الرأســمالية إلــى نفقــات عامــة.  

الدرعاوي:   
ــة  ــادر فــي الـــمــــوازنـــ ــع الــمـصــ تـنــويــ
وإعــادة الـنـظـر في قـانـون االستـثـمـار 
وتـفـعــيــلـــه من أهــــــــم الـــتـــعــديــــالت 
التـي ينـبـغـي إدخـالـهـا عـلــى الـمـوازنــة

د.الحاليقة:  
ضــرورة التوجــه إلــى االســتثمار وعمل 
دراســة حــول آثــار صنــدوق المعونــة 
الوطنيــة علــى نســبة الفقر فــي األردن
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أمــا فيمــا يتعلــق بالمســتوى العــام لألســعار، فقــد بلــغ معــدل التضخــم 4.23 % خــالل عــام 2022 مقارنــًة بالعام 
2021، حيــث ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 102.46 ليصــل إلــى 106.79. وفيمــا يتعلــق بحركــة 
تــداوالت ســوق العقــار، فقــد ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــالل عــام 2022 بنســبة %16.5 

مقارنــًة بعــام 2021، كمــا ارتفعــت إيــرادات دائــرة األراضــي والمســاحة بنســبة 28.6 % مقارنــة بعــام 2021.

وبالحديــث عــن أبــرز المؤشــرات المصرفيــة، فقــد ســجلت نتائــج إيجابيــة خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن 
عــام 2022، حيــث ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 4.3 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن 
عــام 2022 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 2021 لتصــل إلــى 63.692 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 61.056 مليــار دينــار فــي نهايــة 
عــام 2021، أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة فقــد نمــت بنســبة 8.0 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن 
عــام 2022 لتصــل إلــى 32.441 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 30.028 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021. كمــا ارتفــع إجمالــي 
الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2022 بنســبة 6.5 % لتصــل إلــى 42.078 

مليــار دينــار مقارنــة مــع 39.522 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021.

شـــهد الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي بأســـعار الســـوق الثابتـــة نمـــوًا بنســـبة 2.6 % خـــالل الربـــع 
2021، فيمـــا ســـجل نمـــوًا خـــالل  الثالـــث مـــن عـــام  بالربـــع  2022 مقارنـــًة  الثالـــث مـــن عـــام 
بـــذات الفتـــرة مـــن عـــام 2021.  % مقارنـــة  أربـــاع االولـــى مـــن عـــام 2022 بنســـبة 2.7  الثالثـــة 
دينـــار  مليـــون   629.3 مقـــداره  للداخـــل  تدفقـــًا  المباشـــر  االجنبـــي  االســـتثمار  وســـجل  هـــذا 
 325.1 مقـــداره  للداخـــل  تدفـــق  مـــع  مقارنـــة   2022 عـــام  مـــن  األولـــى  أربـــاع  الثالثـــة  خـــالل 
.%  93.6 نســـبته  ارتفاعـــًا  بذلـــك  ليحقـــق   2021 عـــام  مـــن  الفتـــرة  ذات  خـــالل  دينـــار  مليـــون 

خــالصـة تنفيذيـة
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية
الناتج المحلي اإلجمالي

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 2.6 % خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2022 مقارنــًة 

بالربــع الثالــث مــن عــام 2021. وفــي ذات الســياق ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة خــالل الثالثــة 

أربــاع االولــى مــن عــام 2022 نمــوًا بنســبة 2.7 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016=100(

2019النشاط 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

1,415

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

 
328

185

1,504

156

261

909

687

1,477

666

6,173

992

48

160

7,373

255

7,118

1,103

8,222

 
315

176

1,453

152

252

881

668

1,442

654

5,992

985

47

160

7,183

243

6,940

1,077

8,017

1,478

675

5,267

557

836

2,785

2,542

5,694

2,614

22,449

4,268

214

468

27,399

901

26,499

3,739

30,238

 
% 4.1

% 5.1

% 3.5

% 2.6

% 3.6

% 3.2

% 2.8

% 2.4

% 1.8

% 3.0

% 0.7

% 2.1

% 0.0

% 2.6

% 4.9

% 2.6

% 2.4

% 2.6

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ب

ج

د

-

=

+

=

2020202120212022
الربع الثالث الربع الثالث 
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معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي )%( لألعوام 2017 - الثالثة أرباع األولى 2022

حواالت العاملين )بالمليون دينار(

معدل البطالة
بلــغ معــدل البطالــة خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2022 مــا نســبته 23.1 % بانخفــاض مقــداره 0.1 % عــن الربــع الثالــث مــن 

عــام 2021، وبارتفــاع مقــداره 0.5 % عــن الربــع الثانــي مــن عــام 2022.

المؤشر

معدل البطالة

2018

% 18.6

2019

% 19.0

 20202021

% 22.7% 24.1% 23.2% 23.1

الـتـغـــيـر
النسبي

% 0.1 -

االستثمار األجنبي المباشر في األردن
ــى مــن عــام 2022  ــاع األول ــة أرب ــار خــالل الثالث ــون دين ــي المباشــر تدفقــًا للداخــل مقــداره 629.3 ملي ســجل االســتثمار االجنب
مقارنــة مــع تدفــق للداخــل مقــداره 325.1 مليــون دينــار خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 2021. ليحقــق بذلــك ارتفاعــًا نســبته 93.6 %.

المؤشر

االستثمار االجنبي المباشر في 
األردن )مليون دينار (

2.72.22

1.55 -

1.9
2.1

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

202220212019

2020

20182017

حواالت العاملين
ارتفعــت حــواالت العامليــن بنســبة 1.0 % خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021 

لتصــل إلــى 2221.4 مليــون دينــار.

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

2021
20212022

2,412.12,199.92,221.4

األحد عشر 
شهرًا األولى 

األحد عشر 
شهرًا األولى 

% 1.0

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

20212022
الربع الثالث  

الثالثة أرباع األولى

الربع الثالث  

2018

678.0

2019

518.1

 20202021

539.8441.5325.1629.3

الـتـغـــيـر
النسبي

% 93.6

20212022

الثالثة أرباع 
األولى 

الثالثة أرباع 
األولى 
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الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي )2010=100(

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين )2010 = 100( 

كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي
ارتفــع الرقــم القياســي العــام لكميــات اإلنتــاج الصناعــي خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2022 بنســبة 3.31% 
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2021، وقــد جــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة %6.12، وارتفــاع الرقــم القياســي لكميــات انتــاج الصناعــات التحويليــة بنســبة %2.81، والرقــم 

ــاء بنســبة 7.25%. ــاج الكهرب ــات انت القياســي لكمي

وارتفــع كذلــك الرقــم القياســي العــام ألســعار المنتجيــن الصناعييــن بنســبة 14.8 % خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى 
مــن عــام 2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، حيــث نتــج هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع الرقــم القياســي ألســعار 
الصناعــات االســتخراجية بنســبة 34.8 %، وارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات التحويليــة بنســبة 14.9 %، فيمــا 

انخفــض الرقــم القياســي ألســعار الكهربــاء بنســبة 7.7 %.

الصناعة

الصناعة

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2022

2022

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات 
اإلنتاج الصناعي

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار 
المنتجين الصناعيين

128.44

80.91

128.60

86.28

107.10

116.31

208.84

119.84

130.11

74.01

128.32

79.5

103.6

106.5

209.9

110.5

137.35

84.10

129.38

89.73

111.9

120.8

200.6

123.6

138.65

84.09

130.92

89.85

112.89

121.56

200.33

124.33

145.76

86.46

138.76

92.70

150.8

138.8

185.2

141.9

% 6.12

% 2.81

% 7.25

% 3.31

% 34.8

% 14.9

% 7.7 -

% 14.8

األحد عشر 
شهرًا األولى 

األحد عشر 
شهرًا األولى 

األحد عشر 
شهرًا األولى 

األحد عشر 
شهرًا األولى 
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ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلــغ معــدل التضخــم 4.23 % خــالل عــام 2022 مقارنــًة بالعــام 2021، حيــث ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك 

مــن 102.46 ليصــل إلــى 106.79.

2019202020212022البند
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

100.3

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

102.71

103.96

96.32

101.26

102.03

105.50

103.05

102.28

99.13

104.67

106.27

103.83

102.46

% 1.3

106.14

103.92

96.57

107.97

105.11

109.35

108.78

103.21

108.63

106.07

114.02

106.34

106.79

% 4.23

3.34

-0.03

0.26

6.62

3.02

3.64

5.56

0.91

9.58

1.34

7.30

2.42

4.23

-

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100( 
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أهم مؤشرات سوق العقار )مليون دينار(

ثالثاً: حركة تداوالت سوق العقار
ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــالل عــام 2022 بنســبة 16.5% مقارنــًة بعــام 2021، كمــا ارتفعــت إيــرادات 
دائــرة األراضــي والمســاحة بنســبة 28.6 % مقارنــة بعــام 2021. أمــا بخصــوص عــدد معامــالت البيــع فــي المملكــة فقــد 

انخفضــت أيضــًا بنســبة 10.3 % خــالل عــام 2022 مقارنــة بعــام 2021. 

البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حجم التداول

إيرادات دائرة األراضي والمساحة

إعفاءات الشقق

مجموع قيمة اإليرادات واعفاءات الشقق

عدد معامالت البيع في المملكة )ألف معاملة(

عدد األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

5,021

210.3

117.7

328.0

183.3

3,160

257.35

5,850

270.4

111.8

382.2

164.4

3,515

302.97

% 16.5

% 28.6

% 5.0 -

% 16.5

% 10.3 -

% 11.2

% 17.7

20212022

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين خالل عام 2022
)حسب الجنسية(

الجنسية
قيمة األراضي والشقق

)مليون دينار(
النسبة من اإلجمالي

عراقية

سعودية

سورية

جنسيات أخرى

المجموع

118.92

62.02

22.66

99.37

302.97

% 39.3

% 20.5

% 7.5

% 32.8

%100
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رابعاً: أداء القطاع الخارجي 
ــًة بــذات الفتــرة مــن عــام  ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 39.1 % خــالل العشــرة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارن
2021، وذلــك نتيجــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة بنســبة 40.7 %، وارتفــاع قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 22.1 %، كمــا 
ارتفعــت كذلــك المســتوردات بنســبة 39.1 %. هــذا وارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 30.2 % خــالل العشــرة شــهور 

األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021.

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

اجمالي التجارة الخارجية

الميزان التجاري

تغطية الصادرات للمستوردات %

4,995.7

909.6

5,905.3

13,611.0

18,606.7

7,705.7-

% 43.4

5,044.1

595.7

5,639.8

12,235.4

17,279.5

6,595.6-

% 46.1

6,039.5

604.3

6,643.8

15,345.1

21,384.6

8,701.3 -

% 43.3

6,822.6

589.9

7,412.5

16,541.6

23,364.2

9,129.1-

% 44.8

4,847.6

483.1

5,330.7

12,341.0

17,188.6

7,010.3-

% 43.2

% 40.7

% 22.1

% 39.1

% 34.0

% 35.9

% 30.2

% 1.6

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية
وعلــى صعيــد التركيــب الســلعي ألبــرز الســلع المصــدرة خــالل العشــرة شــهور األولــى من عــام 2022، فقــد ارتفعت قيمة 

الصــادرات الوطنيــة مــن جميــع المــواد وأبرزهــا الفوســفات الخــام بنســبة 133.2 % والبوتاس الخام بنســبة 125.7 %.

201920202021الصنف
الـتـغيـر النسبي

)%( 

األلبسة وتوابعها

األسمدة

البوتاس الخام

الفوسفات الخام

المنتجات الكيماوية 

محضرات الصيدلة

المواد األخرى

مجموع الصادرات الوطنية

1,384.4

328.2

419.1

275.8

238.5

435.7

2,072.9

4,995.7

1,160.4

509.1

380.3

243.1

251.6

423.2

2,076.4

5,044.1

1,277.5

871.9

513.1

377.0

295.4

421.4

2,283.2

6,039.5

1,103.8

626.6

400.3

286.2

245.7

332.8

1,852.2

4,847.6

1,291.1

977.5

903.3

667.3

351.2

337.1

2,295.1

6,822.6

17.0

56.0

125.7

133.2

42.9

1.3

23.9

% 40.7

أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار (

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

2021

2021

2022

2022

العشرة 
شهور األولى 

العشرة 
شهور األولى 

العشرة 
شهور األولى 

العشرة 
شهور األولى 
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التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار(

201920202021التكتالت 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 هولندا

باقي التكتالت االقتصادية

منها المنطقة الحرة

مجموع الصادرات الوطنية

2,074.2

549.0

1,454.0

1,381.9

969.1

496.1

149.1

32.0

349.3

233.7

4,995.7

2,014.0

576.2

1,270.7

1,220.5

1,072.1

613.5

153.4

37.2

533.9

268.7

5,044.1

2,268.7

733.4

1,641.8

1,586.5

1,418.0

906.6

199.2

38.9

511.8

288.3

6,039.5

2,225.3

698.8

1,495.2

1,426.8

2,020.5

1,128.8

381.8

112.3

699.8

345.9

6,822.6

1,861.3

621.4

1,317.2

1,271.0

1,076.4

670.8

146.5

32.2

446.2

236.0

4,847.6

19.6

12.5

13.5

12.3

87.7

68.3

160.6

248.8

56.8

46.6

% 40.7

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل العشــرة شــهور األولــى من عــام 2022، فقــد ارتفعت قيمة 
الصــادرات الوطنيــة إلــى كافــة التكتــالت االقتصاديــة، وأبرزهــا دول االتحــاد األوروبــي بنســبة 160.6 % والــدول اآلســيوية 

غيــر العربيــة بنســبة 87.7 %.

الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل العشــرة شــهور األولــى مــن عــام 2022 بنســبة 11.6 % مقارنــة بــذات الفتــرة من 

عــام 2021، لتصــل إلــى 819.2 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 733.9 مليــون دينــار خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 2021.

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

البند / الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2019

737.7

2020

760.5

2021

873.5733.9819.2% 11.6

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيب الســلعي للمســتوردات خالل العشــرة شــهور األولى من عام 2022، فقد ارتفعت قيمة المســتوردات 
مــن جميــع المــواد وأبرزهــا الحلــي والمجوهــرات الثمينــة بنســبة 101.4 % والنفــط الخــام ومشــتقاته والزيــوت المعدنيــة 

بنســبة 61.1 % والحبــوب بنســبة 60.6 %.

2021

2021

2022

2022

العشرة 
شهور األولى

العشرة 
شهور األولى

العشرة 
شهور األولى 

العشرة 
شهور األولى 
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201920202021الصنف
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية

الحلي والمجوهرات الثمينة

العربات والدراجات وأجزائها

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

الحبوب

اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها

المواد األخرى

إجمالي المستوردات

2,308.5

58.6

953.1

1,153.5

553.1

938.5

7,168.9

13,611.0

1,283.8

151.1

888.2

803.0

555.1

719.8

7,834.4

12,235.4

1,836.1

994.9

1,100.8

921.4

717.1

803.4

8,971.4

15,345.1

1,859.0

786.9

885.8

776.5

524.6

639.3

6,868.9

12,341.0

2,995.1

1,584.5

973.6

881.1

842.6

734.8

8,529.9

16,541.6

61.1

101.4

9.9

13.5

60.6

14.9

24.2

34.0

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل العشــرة شــهور األولــى مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمــة 
المســتوردات مــن كافــة التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا دول منطقــة التجــارة الحــرة العربية الكبرى بنســبة 44.8 % ومنها 

الســعودية بنســبة 36.4 %.

التركيب السلعي للمستوردات الوطنية )مليون دينار(

التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار (

20212022

201920202021التكتالت 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 رومانيا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

إجمالي المستوردات

3,604.5

2,265.8

1,275.5

1,108.9

4,680.3

2,220.8

2,756.4

221.1

1,294.3

88.8

13,610.9

2,881.5

1,521.5

1,130.5

1,003.3

4,277.9

1,924.2

2,517.5

260.9

1,428.0

106.0

12,235.4

4,343.6

2,282.2

1,123.9

987.9

5,266.4

2,229.2

2,869.9

419.9

1,741.3

431.6

15,345.1

5,002.6

2,487.5

982.7

884.9

5,959.3

2,526.7

2,500.4

494.4

2,096.6

693.7

16,541.6

3,454.2

1,824.3

890.2

779.1

4,269.1

1,770.7

2,236.8

330.6

1,490.7

333.2

12,341.0

44.8

36.4

10.4

13.6

39.6

42.7

11.8

49.5

40.6

108.2

34.0

20212022

العشرة 
شهور األولى 

العشرة شهور 
األولى 

العشرة 
شهور األولى 

العشرة شهور 
األولى 
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أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار (

% 1.3

% 9.5

% 8.7

% 38.6 -

% 12.4

% 78.1 -

% 7.5

% 2.4

% 60.1

% 46.7

% 0.2

خامساً: أداء المالية العامة
وصلــت اإليــرادات المحليــة خــالل الشــهور التســعة األولــى مــن عــام 2022 الــى مــا قيمتــه 6079.2 مليــون دينــار مقابــل 
5553.3 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام 2021، أي بارتفــاع بلــغ 526 مليــون دينــار. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع فــي 
اإليــرادات المحليــة نتيجــة الرتفــاع اإليــرادات الضريبيــة بحوالــي 371.7 مليــون دينــار، وارتفــاع اإليرادات غيــر الضريبية بحوالي 

154.2 مليــون دينــار.

أمــا النفقــات العامــة فقــد بلغــت خــالل الشــهور التســعة األولــى مــن عــام 2022 حوالــي 7611.5 مليــون دينــار مقابــل 
7082.9 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2021 مســجلة بذلــك ارتفاعــًا مقــداره 528.6 مليــون دينــار او مــا نســبته 
7.5 %، وقــد جــاء هــذا االرتفــاع فــي اجمالــي االنفــاق نتيجــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقــدار 153.9 مليــون دينــار او مــا 
نســبته 2.4 %، وارتفــاع النفقــات الرأســمالية بحوالــي 374.7 مليــون دينــار او مــا نســبته 60.1 %. ونتيجــة لتلــك التطــورات 
فقــد ســجلت الموازنــة العامــة للحكومــة المركزيــة عجــز مالــي بعــد المنــح حوالــي 1407 مليــون دينار خالل التســعة شــهور 
األولــى مــن عــام 2022، مقابــل عجــز مالــي بعــد المنــح بلــغ حوالــي 958.9 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2021.

البند

% من الناتج المحلي اإلجمالي

20192020 2021

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 -

8,128.2

7,324.9

5626.9

7.5

1690.4

803.3

9858.8

8720.6

1138.2

1730.6 -

2533.9 -

% 25.3

% 22.8

% 30.7

% 5.4 -

% 7.9 -

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 -

الـتـغـــيـر النسبي

*)%( 

% 1.2 -

% 0.7

% 0.3

% 1.5 -

% 0.4

6,204.5

6,079.2

4,660.4

3.5

1,415.3

125.2

7,611.5

6,613.4

998.1

1,407.0 -

1,532.2 -

% 24.9

% 24.4

% 30.5

% 5.6 -

% 6.1 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2021

20212022

التسعة شهور 
األولى 

التسعة شهور 
األولى 
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سادساً: المديونية العامة 
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 4.6 % فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021، ليصــل إلــى 
37.406 مليــار دينــار أو مــا نســبته 110.1 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر أيلــول مــن عــام 2022، مقارنــًة مــع 
35.766 مليــار دينــار أو مــا نســبته 111.3 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021، شــاماًل مديونيــة شــركة الكهربــاء 

الوطنيــة وســلطة الميــاه التــي تبلــغ حوالــي 7.7 مليــار دينــار.

حيــث ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة بنســبة 4.4 % ليصــل إلــى 21.157 مليــار دينــار حتــى نهايــة 
شــهر أيلــول مــن عــام 2022 )62.3 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر أيلــول مــن عــام 2022(، مقارنــًة مــع 

20.259 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021 )63.1 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021(.

كمــا ارتفــع رصيــد الديــن العــام الخارجــي بنســبة 4.8 % ليصــل إلــى حوالــي 16.249 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن 
عــام 2022 )47.8 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر أيلــول مــن عــام 2022( مقارنــة مــع 15.507 مليــار دينــار فــي 

نهايــة عــام 2021 )48.3 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021(.

20182019202020212022البند
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

20,259.5

% 63.1

15,507.2

% 48.3

35,766.7

% 111.3

21,157.2

% 62.3

16,249.2

% 47.8

37,406.4

% 110.1

% 4.4

% 0.8 -

% 4.8

% 0.5 -

% 4.6

% 1.2 -

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار (

تطور إجمالي الدين العام )مليار دينار( لألعوام 2019 - أيلول 2022

المصدر: وزارة المالية

35.77 37.4130.08 33.03

2021 20222019 2020
أيلول 
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إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليون دينار(

201920202021البند )مليون دينار(
تشرين الثاني 

2022
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

عرض النقد )ع 1(

عرض النقد )ع 2(

النقد المصدر

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

13,117.5

39,509.2

6,834.8

12,894.0

41,433.2

6,565.4

% 1.7 -

% 4.9

% 3.9 -

سابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية
انخفــض عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2022 بنســبة 1.7 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة 

عــام 2021، فــي حيــن ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 4.9 %، فيمــا انخفــض النقــد المصــدر بنســبة 3.9 %.

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 14.083 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
عــام 2022، مقارنــًة مــع 14.686 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2021، محققــًة بذلــك انخفاضــًا نســبته 4.1 %.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2020

 15,919.7

2021

14,686.414,083.1% 4.1 -

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 2022

المؤشرات والمصرفية
ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 4.3 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2022 مقارنــًة مــع 
نهايــة عــام 2021 لتصــل إلــى 63.692 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 61.056 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع 
كمحصلــة الرتفــاع الموجــودات المحليــة بنســبة 5.4 % لتصــل إلــى 57.656 مليــار دينــار، وانخفــاض الموجــودات األجنبيــة 

بنســبة 4.8 % لتصــل إلــى 6.036 مليــار دينــار.

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تشرين الثاني

الموجودات االجنبية

الموجودات المحلية

إجمالي الموجودات

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات 

5,582.3

48,059.7

53,642.0

8,152.6

6,303.0

50,735.0

57,038.0

8,715.2

6,337.6

54,719.3

61,056.9

9,117.6

6,036.1

57,656.3

63,692.4

9,363.5

% 4.8 -

% 5.4

% 4.3

% 2.7

2022
تشرين الثاني
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أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 8.0 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2022 لتصــل إلــى 
32.441 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 30.028 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021. وقــد شــكلت القروض والســلف حوالــي 62.5 % من 
إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك اإلســالمية 27.0 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة كمــا 

فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2022.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار(

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

اجمالي التسهيالت االئتمانية

جاري مدين   

قروض وسلف   

كمبياالت واسناد مخصومة   

ذمم بنوك إسالمية

بطاقات االئتمان

27,082.2

% 10.9

% 64.8

% 0.7

% 23.0

% 0.6

28,639.1

 

% 9.5

% 64.5

% 0.7

% 24.6

% 0.7

30,028.5

 

% 9.0

% 62.8

% 0.7

% 26.8

% 0.7

32,441.5

 

% 9.1

% 62.5

% 0.5

% 27.0

% 0.9

% 8.0

 

% 0.1

% 0.3 -

% 0.2 -

% 0.2

% 0.2

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار(

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

المصدر: البنك المركزي األردني

المصدر: البنك المركزي األردني

63.6957.05 61.0653.6450.92

20222020 202120192018
تشرين الثاني

2022
تشرين الثاني

32.4428.64 30.0327.0826.11

2020 202120192018 2022
تشرين الثاني
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تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة )مليار دينار (

المصدر: البنك المركزي األردني

وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2022 بنســبة 6.5 % لتصــل إلــى 

42.078 مليــار دينــار مقارنــة مــع 39.522 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021. وفيمــا يتعلــق بتوزيــع الودائــع حســب النــوع، 

فيالحــظ أن الودائــع ألجــل شــكلت مــا نســبته 56.4 % مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب 

والتــي شــكلت مــا نســبته 28.0 % مــن إجمالــي الودائــع، ثــم ودائــع التوفيــر والتــي شــكلت 15.6 % مــن إجمالــي الودائــع. أمــا 

مــن حيــث هيــكل الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة حســب العملــة، فيالحــظ ارتفــاع حجــم الودائــع بالدينــار األردنــي بنســبة 

6.6 % بنهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021 حيــث بلغــت 32.696 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 

30.684 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021.

الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار(

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

اجمالي الودائع 

تحت  الطلب

 توفيـــــر

 ألجل

الودائع بالدينار األردني )%(

الودائع بالدينار األردني )مليون دينار(

الودائع بالعمالت األجنبية )%(

الودائع بالعمالت األجنبية )مليون دينار(

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

39,522.3

% 29.2

% 17.0

% 53.8

% 77.6

30,684.6

% 22.4

8,837.7

42,078.0

% 28.0

% 15.6

% 56.4

% 77.7

32,696

% 22.3

9,382.0

% 6.5

% 1.2 -

% 1.4 -

% 2.6

% 0.1

% 6.6

% 0.1 -

% 6.2

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %

42.0836.79 39.5235.3133.84

2020 202120192018 2022
تشرين الثاني

2022
تشرين الثاني
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مؤشرات المتانة المالية
أظهرت البيانات المتوفرة حول مؤشرات المتانة المالية للبنوك العاملة في األردن انخفاض نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي 
الديون إلى 4.6 % بنهاية النصف األول من عام 2022، مقارنًة مع 5.3 % بنهاية النصف األول من عام 2021. كما ارتفعت 
نسبة تغطية الديون غير العاملة لتصل إلى 83.4 % بنهاية النصف األول من عام 2022، مقارنًة مع 75.2 % بنهاية النصف 
األول من عام 2021. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 17.1 % بنهاية النصف األول من عام 2022، مقارنة مع 18.3 % بنهاية 
النصف األول من عام 2021، وهذه النسبة أعلى بكثير من الحدود الدنيا المطلوبة من قبل البنك المركزي األردني ومن قبل 
لجنة بازل. وبلغت نسبة السيولة القانونية لدى البنوك المرخصة 136.7 % بنهاية النصف األول من عام 2022، مقارنًة مع 
136.2 % بنهاية النصف األول من عام 2021، والتي تعتبر أعلى من الحدود الدنيا المطلوبة من البنك المركزي األردني والبالغة 
)100 %(. وقد حققت البنوك العاملة في األردن معدل عائد على الموجودات بلغ 1.0 % بنهاية النصف األول من عام 2022، 
مقارنة مع 1.2 % بنهاية النصف األول من عام 2021، كما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين في البنوك العاملة في 

األردن 8.2 % بنهاية النصف األول من عام 2022 مقارنة مع 9.5 % بنهاية النصف األول من عام 2021.

201820192020202120212022المؤشر )%(
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

% 4.9

% 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

% 0.6

% 5.0

% 79.9

% 4.2

% 18.0

% 141.5

% 8.3

% 1.0

% 5.3

% 75.2

% 5.7

% 18.3

% 136.2

% 9.5

% 1.2

% 4.6

% 83.4

% 3.4

% 17.1

% 136.7

% 8.2

% 1.0

% 0.7 -

% 8.2

% 2.3 -

% 1.2 -

% 0.5

% 1.3 -

% 0.2 -

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة )2018 -النصف األول 2022(

هيكل أسعار الفائدة
ارتفعــت أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة 

العــام 2021، حيــث بلــغ ســعر الفائــدة الرئيســي للبنــك المركــزي األردنــي 6.00 % وســعر إعــادة الخصــم 7.00 %.

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

201920202021البند
الـتـغـــيـر 

)%( 

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني

سعـر اعادة الخصم

سعر فائدة اتفاقيات اعادة  الشراء

سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة

4.00

5.00

4.75

3.25

2.50

3.50

3.25

2.00

2.50

3.50

3.25

2.00

6.00

7.00

6.75

5.75

3.5

3.5

3.5

3.75

أسعار الفائدة  لدى البنك المركزي %

2022
تشرين الثاني

النصف األول النصف األول 
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تقاص الشيكات
بلــغ عــدد الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل عــام 2022 مــا مجموعــه 6903 ألــف شــيك بقيمــة 40.829 مليــار دينــار. أمــا 
عــدد الشــيكات المعــادة للعــام 2022 فقــد بلــغ 211.4 ألــف شــيك وبنســبة 3.1 % مــن إجمالــي عــدد الشــيكات المقدمــة 
للتقــاص، فــي حيــن بلغــت قيمــة الشــيكات المعــادة 1264.3 مليــون دينــار وبنســبة 3.1 % مــن إجمالــي قيمــة الشــيكات 

المقدمــة للتقــاص.

أمــا فيمــا يتعلــق بأســباب الشــيكات المعــادة فقــد كانــت 134.8 ألــف شــيك )بقيمــة 820.3 مليــون دينــار( ألســباب ماليــة 
وبنســبة 63.8 % من إجمالي الشــيكات المعادة، فيما بلغت الشــيكات المعادة ألســباب فنية 76.5 ألف شــيك )بقيمة 

444.0 مليــون دينــار( وبنســبة 36.2 % مــن إجمالــي الشــيكات المعــادة وذلــك بنهاية عــام 2022.

وبمقارنة الشيكات المقدمة للتقاص خالل عام 2022 بالعام 2021، فقد سجلت الشيكات المقدمة للتقاص خالل العام 
2022 ارتفاعًا بنسبة 0.3 % عن العام 2021 والتي بلغت آنذاك 6885.1 ألف شيك. أما من حيث القيمة فقد ارتفعت قيمة 

الشيكات المقدمة للتقاص خالل عام 2022 بنسبة 8.4 % حيث بلغت آنذاك ما قيمته 37.660 مليار دينار.

أمــا فيمــا يتعلــق بالوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى الودائــع لــدى البنــوك، فقــد شــهدت أســعار الفائدة علــى الودائع 
تحــت الطلــب ارتفاعــًا لتبلــغ 0.34 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2022، فيمــا بلغــت أســعار الفائــدة علــى 

حســابات التوفيــر 0.35 %، وســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 4.40 %.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%(

الـتـغـــيـر %201920202021

تحت الطلب

توفير

ألجل

0.44

0.66

4.84

0.27

0.34

3.65

0.26

0.27

3.45

0.34

0.35

4.40

0.08

0.08

0.95

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

وبالنســبة للوســط المرجــح ألســعار الفوائــد علــى التســهيالت االئتمانيــة، فقــد ارتفــع ســعر الفائــدة على الجــاري مدين ليبلغ 
8.36 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2022، كمــا ارتفــع ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف لتبلــغ 8.44 %. 

وبلــغ ســعر فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــالء 10.52 % كمــا فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2022.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

الـتـغـــيـر %201920202021

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

8.49

8.49

9.55

9.33

7.30

7.17

8.51

8.33

7.16

6.95

7.99

8.37

8.36

8.44

8.10

10.52

1.2

1.49

0.11

2.15

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

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

2022

2022

تشرين الثاني

تشرين الثاني
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أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر كانــون األول 2022 بنســبة 0.51 % ليبلــغ 
4130.91 نقطــة. هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق لتســعة بنــوك ارتفاعــًا تــراوح مــا بيــن %0.5 إلــى %22.0، فيمــا شــهدت 
أســعار اإلغــالق ألربعــة بنــوك انخفاضــًا تــراوح مــا بيــن 0.4 % إلــى 2.2 %. فيمــا اســتقر ســعر اإلغــالق لبنــك واحــد دون تغيــر.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر كانــون األول حوالــي 4.4 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد عقــود بلــغ 
4471 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 10.9 مليــون دينــار خــالل شــهر كانــون األول 2022.

الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

بنك المال

البنك األهلي

البنك اإلسالمي األردني

بنك األردن

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

البنك األردني الكويتي

بنك االستثمار العربي

البنك التجاري األردني

بنك ABC - األردن

بنك صفوة اإلسالمي

البنك االستثماري

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

EXFB

AHLI

JOIB

BOJX

CABK

UBSI

JOKB

AJIB

JCBK

ABCO

SIBK

INVB

4.88

3.65

2.44

1.07

3.88

2.16

1.34

1.95

1.65

1.27

1

0.8

1.92

1.55

4.94

3.6

2.45

1

3.93

2.14

1.37

1.92

1.65

1.25

0.82

0.79

1.91

1.48

0.06 -

0.05

0.01 -

0.07

0.05 -

0.02

0.03 -

0.03

0

0.02

0.18

0.01

0.01
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4,471 4,398,839 10,898,594

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر كانون األول 2022 

)من 1 كانون األول إلى 29 كانون األول 2022(

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 كانون األول = 4130.91 / التغير عن الشهر السابق = 0.51 %

* المصدر: بورصة عمان
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بنهايــة  ليصــل  األخيــرة  بالســنوات  باالرتفــاع خصوصــًا  للمملكــة  العــام اإلجمالــي  الديــن  اســتمر 
شــهر آب 2022 لمبلــغ )37,1( مليــار دينــار وبنســبه وصلــت إلــى 110 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
وتنخفــض تلــك النســبة إلــى حــدود 89 % فــي حــال إســتثناء الديــن تجــاه صنــدوق اســتثمار أمــوال 
الضمــان االجتماعــي، باإلضافــة لتراجــع نســب النمــو الســنوي للناتــج المحلــي فــي الســنوات األخيــرة، 
حيــث تراوحــت مــا بيــن )1 % - 2 %( ســنويًا مقارنــة بنســبة وصلــت إلــى حــدود الـــــ )8 %( ســنويًا خــالل 
ــة عــام  الفتــرة مــن عــام 2002 - 2008، علمــًا بــأن قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــألردن قــد بلــغ نهاي
2021 مــا يعــادل 45,3 مليــار دوالر وهــو مــا يشــكل مــا نســبته 1,5 % فقــط مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي القتصاديــات  الناتــج  بــأن  علمــًا  دوالر،  تريليــون   2,88 والبالــغ  العربيــة  للــدول  االجمالــي 
جميــع الــدول العربيــة مجتمعــة يعــادل 3 % فقــط مــن إجمالــي الناتــج االقتصــادي العالمــي والبالــغ 
االســتثمار  حجــم  وتراجــع  كبيــر  بشــكل  البطالــة  نســبة  ارتفــاع  لذلــك  يضــاف  دوالر،  تريليــون   94
ومــا  والمحروقــات  الطاقــة  أســعار  فــي  كبيــر  ارتفــاع  مــن   2022 عــام  مــا شــهده  وأخيــرًا  األجنبــي، 
الــذي أدى لبعــض االحتجاجــات الشــعبية  صاحبــه مــن تضخــم بأســعار الســلع الرئيســية، األمــر 
والعماليــة، مــع تحميــل العديــد مــن المراقبيــن وقــادة الــرأي العــام الحكومــات األردنيــة المتعاقبــة 
مــدار  علــى  الحكومــات  تلــك  قــدرة  وعــدم  الحالــي،  والمعيشــي  االقتصــادي  الوضــع  مســؤولية 
الســنوات علــى وضــع وتنفيــذ الخطــط والبرامــج الكفيلــة بمعالجــة الوضــع االقتصــادي للمملكــة. 

األردن بين
االقتصاد والسياسية

المتعاقبــة  األردنيــة  الحكومــات  أن  فعــاًل  هــل  ولكــن 
لــم تقــم بمــا هــو مطلــوب منهــا للتعامــل مــع الوضــع 
االقتصــادي للمملكــة، مــن المعلــوم أن حجــم االقتصــاد 
العربــي  المســتويين  علــى  متواضــع  يعتبــر  األردنــي 
والدولــي األمــر الــذي ســبق اإلشــارة إليــه، وبالتالــي فــإن 
أو  التأثيــر  وقــدرة  باإلمكانيــات  يتأثــر  األردنــي  االقتصــاد 
التحــوط ضــد المخاطــر االقتصاديــة العالميــة، األمــر الــذي 
يحــد مــن قــدرة الحكومــات فــي مواجهــة والتعامــل مــع 
تلــك المخاطــر والتقلبــات الكبيــرة والتــي تفــوق قــدرات 
وامكانيــات األردن االقتصاديــة، حيــث يلجــأ االردن لوضــع 
برامــج تصويــب لمســار االقتصــاد الوطنــي بالتعــاون مــع 
المؤسســات الدوليــة والعربيــة للتعامــل مع مســتجدات 

باإلضافــة  للمملكــة  والماليــة  االقتصاديــة  األوضــاع 
ــة فــي التعامــل  ــة األردن الدولي الســتثمار وتوظيــف مكان
مــع تخفيــف آثــار تلــك المخاطــر والتقلبــات االقتصاديــة 
خــالل  العالــم  والتــي شــهدها  منهــا  السياســية  وحتــى 

األخيريــن. العقديــن 

مــن هنــا فــإن التقييــم العــادل إلداء الحكومــات األردنيــة 
يجب أن يأخذ بعين االعتبار اإلمكانيات والموارد واألدوات 
المتاحــه لتلــك الحكومــات، والمخاطــر الكليــة والتقلبــات 
والعوامــل المؤثــرة علــى أداء االقتصــاد الوطنــي، والتــي 
تعــد خــارج نطــاق ســيطرة وإدارة الحكومــات، فبخــالف 
وعــام   1948 عــام  منــذ  األردن  خاضهــا  التــي  الحــروب 
الحــروب،  تلــك  وتكلفــة  الكرامــة  بحــرب  مــرورًا   1965

الدكتور مكرم القطب
رئيس االئتمان في البنك األردني الكويتي
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فقــد  والطاقــات،  المــوارد  مــن  الكثيــر  اســتنفذت  التــي 
شــهد العقديــن األخيريــن عــدد مــن االزمــات االقليميــة 
والعالميــة، التــي أثــرت بشــكل كبير على االقتصــاد األردني، 
ففــي عــام 2008 كانــت مديونيــة األردن الخارجيــة ال تزيــد 
عــن 9 مليــار دينــار أي بنســبة 57 % مــن الناتــج اإلجمالــي 
المحلــي )كانــت 98 % عــام 2000( اال أنــه منــذ عــام -2008 
ولتاريخــه ارتفعــت بمبلــغ حوالــي 28 مليــار دينــار، علمــًا بــأن 
ازديــاد رصيــد المديونيــة منــذ عــام 1964 حتــى اآلن يتناســب 
ويتوافــق مــع العجــز العــام للموازنــة العامــة لــألردن، حيــث 
بلــغ العجــز المتراكــم للموازنــات العامــة للدولــة منــذ عــام 
1964 حتــى عــام 2021 مــا مجموعــه حوالــي 32 مليــار دينــار 
األمــر الــذي يشــير إلــى أن اإلقتــراض قــد تــم توجيهــه لســد 
العجــز فــي الموازنــات العامــة للدولــة وهــذه الموازنــات 
النــواب  مجلــس  قبــل  مــن  وإقرارهــا  دراســتها  تــم 
وضمــن األطــر التشــريعية والقانونيــة للمملكــة، وهنــا 

زيــادة  الــى  التــي أدت  يجــب الوقــوف وتحليــل األســباب 
عجــز الموازنــة العامــة للدولــة وبالتالــي إرتفــاع المديونيــة 
وتدهــور األوضــاع االقتصاديــة، والتــي تتمثــل باالســباب 

والعوامــل التاليــة: 

1 - األزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008 ومــا نتــج عنهــا 
والنفقــات  الرئيســية  الســلع  اســعار  ارتفــاع  مــن 
العامــة مقابــل تراجــع اإليــرادات الحكوميــة بســبب 
تراجــع النشــاط االقتصــادي وتأثيــر ذلــك علــى مصــادر 
إيــرادات الدولــة الرئيســية مــن الرســوم والضرائــب.

2 - مــا يطلــق عليــه الربيــع العربــي عــام 2011 ومــا نتــج 
بالمنطقــة  وأمنيــة  اقتصاديــة  تداعيــات  مــن  عنــه 
الغــاز  ضــخ  انقطــاع  التحديــد  وجــه  وعلــى  العربيــة 
توليــد  فــي  يســتخدم  كان  الــذي  لــألردن،  المصــري 
عنــه  لالســتعاضة  اضطرنــا  الــذي  األمــر  الكهربــاء، 
بالديــزل والوقــود الثقيــل، أســهم بشــكل كبيــر فــي 
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قــدرة  عــدم  ظــل  فــي  خصوصــًا  المديونيــة  ارتفــاع 
الحكومــة فــي حينــه علــى تحميــل ارتفــاع الكلــف علــى 
المســتهلكين والمواطنين بســبب ظروف االحتقان 
الســماح  وعــدم  حينــه  فــي  والشــعبي  السياســي 
باالنجــرار وراء دعــوات تقليــد الــدول المجــاورة وتفادي 
ــدول مــن  ــك ال ــه تل ــت إلي وقــوع األردن فــي فــخ مــا آل
جــدًا  ســيئة  وأمنيــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة  أوضــاع 
أعادتهــا للــوراء لعــدة عقــود، ومــا رافــق تلــك الفتــرة 
األردن  إلــى  الســوري والعربــي  للجــوء  مــن موجــات 
طلبــًا لألمــن واألمــان ومــا صاحــب ذلــك مــن ارتفــاع 
التكاليــف والضغــط علــى نفقــات الموازنــة العامــة 
للدولــة والخدمــات العامــة مــن صحــه وتعليــم وأمــن 
والبنيــة التحتيــة، باإلضافــة لعــدم إلتــزام المجتمــع 

بالتزاماتــه تجــاه األردن وهــؤالء الالجئيــن. الدولــي 

3 - جائحــة كورونــا عــام 2019 ومــا نتــج عنهــا مــن اغالقــات 
وتغطيــة  والضرائــب  الرســوم  مــن  وإعفــاءات 
المصاريــف والتكاليــف الطبيــة والمطاعيــم ودعــم 
شــبكات األمان االجتماعي والشــركات والموظفيين 
اإليــرادات  فــي  كبيــر  تراجــع  مــن  ذلــك  رافــق  ومــا 

الحكوميــة.

تلــك  وآثــار   2022 عــام  األوكرانيــة  الروســية  الحــرب   -  4
الحرب على ارتفاع أســعار الســلع الرئيســية خصوصًا 

النفــط والغــذاء ومشــاكل سالســل التوريــد.

وأخيــرًا مــا شــهدته ارتفــاع أســعار الفائــدة علــى الــدوالر 
األمريكــي خــالل علــى 2022 وانعــكاس ذلــك علــى ســعر 
الفائــدة المقــرر علــى أدوات السياســة النقديــة بــاألردن 
وبالتالــي علــى المبالــغ المطلوبــة لخدمــة الديــن ســواء 
الداخلــي أو الخارجــي وأثــر ذلــك علــى االقتصــاد العالمــي 

بشــكل عــام واألردنــي بشــكل خــاص.

المتغيــرات  إلــى  باإلضافــة  أعــاله،  العوامــل  جميــع  إن 
واالقتصاديــة  السياســية  والتحالفــات  والصراعــات 
والمنطقــة  العالــم  شــهدها  التــي  والدوليــة  اإلقليميــة 
تعتبــر كبيــرة وخطيــره وإن التداعيــات واآلثــار الناتجــة عنها 
أدت إلــى تدميــر والقضــاء علــى عــدة دول ســواء اقتصاديــًا 
وجــود  تحديــات  جميعهــا  وتعتبــر  وأمنيــًا،  سياســيًا  أو 
بــإداء  الحكومــات  أداء  مقارنــة  وعنــد  للــدول،  بالنســبة 
الــدول المحيطــة والتــي لديهــا قــدر أكبــر مــن اإلمكانيــات 
االقتصاديــة نجــد أن األردن ضمــن اإلمكانــات والمــوارد 
ــة الملــك  والبدائــل المتاحــه اســتطاع بقيــادة ودعــم جالل
عبــدهللا الثانــي تجــاوز جميع تلك األزمات بنجاح والوصول 

لبــر األمــان، وذلــك بفضــل جهــود وتعــاون كافــة األطــراف 
الماليــة  السياســة  إدارة  خــالل  مــن  الحكوميــة  ســواء 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ومــن خــالل القوات المســلحة 
واألمــان  األمــن  علــى  حافظــت  التــي  األمنيــة  واألجهــزة 
األهلــي  والســلم  واألمــن  الممتلــكات  علــى  والحفــاظ 
المركــزي  البنــك  دور  وكذلــك  المملكــة،  حــدود  وتأميــن 
النقديــة  للسياســة  المميــزة  إدارتــه  خــالل  مــن  األردنــي 
ونجاحــه فــي الحفــاظ علــى ســعر صــرف الدينــار األردنــي 
والحفــاظ علــى مســتويات عاليــه وآمنــه مــن االحتياطــات 
برامــج  بالعمــالت األجنبيــة مــع توفيــره لعــدة  النقديــة 
الرئيســية  االقتصاديــة  للقطاعــات  مســيره  تمويليــة 
للحفــاظ عليهــا ودعمهــا فــي مواجهــة األزمــات األخيــرة 
بالتعــاون مــع البنــوك األردنيــة التــي تجاوبــت مــع مبــادرات 
التخفيــف علــى المواطنين المقترضيــن، عن طريق تأجيل 
ســداد أقســاط القــروض بمــا يســهم فــي تعزيــز الســيولة 
النقديــة لدعــم األســواق ودفــع عجلــة االقتصــاد الوطنــي 
والتخفيــف مــن األعبــاء المترتبــة على المواطنيــن، وكذلك 
نجــاح األردن فــي التعامــل مــع مشــاكل سالســل التوريــد 
وتوفيــر كافــة الســلع والمنتجــات وعــدم حــدوث أي نقــص 
فــي أّي منهــا والحفــاظ علــى مســتوى التضخــم فــي أدنــى 
المســتويات العالميــة وعنــد 3.5 % مقارنــة بــدول محيطــة 

وصلــت فيهــا معــدالت التضخــم الــى 200 %

وبنــاًء علــى مــا ســبق، فإنــه يجــب أن يتــم تقييــم األداء 
علــى أســس موضوعيــة مبنيــة علــى الحقائــق والظــروف 
واالمكانيــات، وال يجــوز االنتقــاد لمجــرد االنتقــاد لكســب 
الشــعبية دون القــدرة علــى تقديــم برامــج بديلــة واقعيــة 
قابلــة للتطبيــق، وعليــه يجــب الموازنــة والتحليــل وبيــان 
االيجابيــات والعمــل علــى تعزيزهــا والبنــاء عليهــا، مــع 
تحديــد وحصــر الســلبيات والعمــل علــى إيجــاد الخطــط 
مؤخــرًا  الحكومــة  قامــت  حيــث  لمعالجتهــا،  والســبل 
بتوجيهــات ورعايــة ملكية ســامية باعتمــاد خطة التحديث 
القطاعيــن  بمشــاركة  إعدادهــا  تــم  التــي  االقتصــادي، 
والخطــوط  األهــداف  والتــي تضمنــت  والخــاص،  العــام 
العريضــة التفصيليــة، التــي ســيتم مباشــرة العمــل علــى 
تطبيقهــا باعتبارهــا خطــة عمــل وطنيــة تتضمــن أهــداف 
واضحــه معــززة بأرقــام وبيانــات كميــة وماليــة، مطلــوب 
مــن كافــة المســؤولين العمــل علــى تطبيقهــا وتحقيقهــا 
تتعــاون  أن  نأمــل  والتــي  زمنيــة محــددة  لجــداول  وفقــًا 
جميــع الجهــات ســواء الرســمية او الخاصــة فــي إنجازهــا 

وتحقيقهــا. 
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يــدرك المســاهمون فــي الشــركات اليــوم وأصحــاب المصالــح والمســتثمرين المحتمليــن أهميــة 
حصولهم على المعلومات المالية وغير المالية ذات البعد االستراتيجي وذلك من أجل اتخاذ قرارت 
حاســمة فــي الوقــت المناســب. إن مــا يشــهده العالــم اليــوم مــن أزمــات مالية وجه األنظــار نحو تعزيز 
االســتقرار المالــي عبــر ربطــه بالتنميــة المســتدامة، وهــذا مــا دعــى الشــركات للتوســع فــي التقريــر 
عــن المعلومــات غيــر الماليــة )االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة(. حيــث تعــرف التقاريــر 
المتكاملة بأنها التقارير الموجزة عن أداء الشركات إلستراتيجيتها وحوكمتها وأفاقها المستقبلية 
في سياق البيئة الخارجية، ما يؤدي إلنشاء القيمة والحفاظ عليها على المدى القصير والمتوسط 
والطويــل مــن خــالل إطــار عــام يضــع مبــادئ توجيهيــة وعناصــر تحكم المحتــوى العام لتقريــر متكامل.

التقارير المتكاملة 

تولــت مؤسســة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر المالية 
المســؤولية عــن إطــار إعــداد التقاريــر المتكاملــة حيــث 
 )IASB( الدوليــة  المحاســبة  معاييــر  مجلــس  يعمــل 
ومجلــس معاييــر االســتدامة الدوليــة )ISSB( مًعــا علــى 
إطــار إعــداد التقاريــر المتكاملــة. ونتيجــة لذلــك تم تشــكيل 
 ،  )IIRC(المتكاملــة التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المجلــس 
ــر، بحيــث  وكانــت مهامــه إيجــاد إطــار إلعــداد هــذه التقاري
احتياجــات  جميــع  توفيــر  علــى  قــادرة  الشــركات  تكــون 
مــن  المالــي  المــال  رأس  المصالــح ومقدمــي  أصحــاب 
ــر الماليــة ذات الجــودة العاليــة،  المعلومــات الماليــة وغي
التــي تمكنهــم مــن معرفــة مــدى قــدرة الشــركة علــى خلــق 
القيمــة وأن يكــون هــذا اإلطــار مقبــواًل عالميــًا. تعــد تقاريــر 
إلتــزام الشــركة  األعمــال المتكاملــة وســيلة عــن مــدى 

بمبــادئ الحوكمــة واالســتراتيجية التــي تســعى اليهــا.

أنشــأ المجلــس الدولــي إلعــداد التقاريــر المتكاملــة تحالفــًا 
والشــركات  والمســتثمرين  المنظميــن  مــن  عالميــًا 
واألوســاط  المحاســبة  ومهنــة  المعاييــر  وواضعــي 
األكاديميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن أجــل تطويــر 
الجهــات  بمــا وســيخدم  المتكاملــة  النقاريــر  مســتقبل 
المســتفيدة عبــر التوصــل لخلــق القيمــة والحفــاظ عليهــا 

العالميــة  الرؤيــة  إن  والتــأكل.  التضاعــف  مــن  ومنعهــا 
الطويلــة المــدى للتقاريــر المتكاملــة تتجلى في عالم يكون 
التفكيــر المتكامــل جــزءًا ال يتجــزأ مــن ممارســات  فيــه 
األعمــال الســائدة فــي القطاعيــن العــام والخــاص، مــع 
تبنــي معيــار لتقاريــر الشــركات مــا يــؤدي لتخصيــص رأس 
المالــي  االســتقرار  يعــزز  بمــا  وإنتاجيــة  بكفــاءة  المــال 

المســتدامة. والتنميــة 

ــر المكاملــة تحســين جــودة  إن الهــدف مــن إعــداد التقاري
المالــي  المــال  رأس  لمقدمــي  المتاحــة  المعلومــات 
والترويــج لنهــج أكثــر تماســكًا وفعاليــة لتقاريــر الشــركات 
الــذي يعتمــد علــى سلســلة مــن التقاريــر المختلفــة ويقف 
ــًا علــى قــدرة الشــركة فــي خلــق  ــر جوهري علــى عوامــل تؤث
المســاءلة  تعزيــز  إلــى  باالضافــة  الزمــن.  عبــر  القيمــة 
األمــوال  لــرؤوس  العريضــة  القاعــدة  علــى  واالشــراف 
بإعتبارهــا مخزونــات ذات قيمــة يتــم زيادتهــا أو تخفيضهــا 
أو تحويلهــا مــن خــالل أنشــطة الشــركة ومخرجاتها. حيث 
يتــم تصنيفهــا بأنهــا رؤوس األمــوال الماليــة والُمصنعــة 
والفكريــة والبشــرية واالجتماعيــة والعالقــات الطبيعيــة 
لتعزيــز الترابــط فيمــا بينهــا. ومــن المتوقــع أن يصبــح 
االبــالغ المتكامــل معيــار لالبــالغ المؤسســي. يوفــر إطــار 

الدكتور حسام باسم حداد
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إعــداد التقاريــر المتكاملــة مبــادىء وإرشــادات لتســريع 
فــي  االبتــكار  مــن  مســاحة  وتوفيــر  الفرديــة  المبــادرات 

تقاريــر الشــركات لزيــادة كفــاءة عمليــة إعــداد التقاريــر.

يعــد إعــداد التقاريــر المتكاملــة جــزءًا مــن نظــام االبــالغ 
المتطــور للشــركات عبــر أطــر ومعاييــر شــاملة تتنــاول 
القيــاس واالفصــاح فيمــا يتعلــق بجميــع رؤوس األمــوال 
ألصحــاب  المعقــول  والتأكيــد  المناســب  والتنظيــم 
المصالــح، ويتماشــى مــع التطــورات فــي التقاريــر الماليــة 
وغيرهــا. تركــز التقاريــر المتكاملــة علــى قــدرة المنظمــة 
علــى خلــق القيمــة وااليجــاز والتركيزاالســتراتيجي والتوجــه 
لقــدرة  باالضافــة  المعلومــات.  وترابــط  المســتقبلي 
والمصالــح  لالحتياجــات  االســتجابة  علــى  المنظمــة 
ــم  المشــروعة ألصحــاب المصلحــة بالتزامــن مــع تصمي
نمــوذج أعمــال واســتراتيجية لالســتجابة للبيئــة الخارجيــة 
والمخاطــر والفــرص التــي تتواجههــا الشــركات. فالتقاريــر 
المالــي  الشــركات وأدائهــا  أنشــطة  المتكاملــة توظــف 

وغيــر المالــي لإلبــالغ عــن نتائجهــا والتنبــؤ بهــا.

يأخــذ اإلطــار نهًجــا قائمــًا علــى المبــادئ والقصــد مــن ذلــك 
هــو تحقيــق تــوازن مناســب بيــن المرونــة والفــرض مــع 
مراعــاة االختــالف فــي الظــروف الفرديــة للشــركات مــع 
تقديــم درجــة كافية مــن القابلية للمقارنة لتلبية احتياجات 
المعلومــات ذات الصلــة. فالتقريــر المتكامــل ال يصــف 

فحســب مؤشــرات أداء رئيســية محددة، أو طرق قياس، 
أو مســائل فرديــة ولكنــه يتضمــن عــدًدا مــن المتطلبــات 
التــي يجــب تطبيقهــا قبــل أن ُيقــال إن التقريــر المتكامــل 
يتوافــق مــع اإلطــار. يجــب أن يراعــي التقريــر المتكامــل 
الشــركة  قــدرة  أن  حيــث  الحاليــة  االمتثــال  متطلبــات 
علــى خلــق قيمــة لنفســها تســمح بتحقيــق عوائــد ماليــة 
لمقدمــي رأس المــال المالــي. وهــذا مرتبــط بالقيمــة التــي 
تخلقهــا الشــركة ألصحــاب المصلحــة والمجتمــع ككل 
مــن خــالل مجموعــة واســعة مــن األنشــطة والتفاعــالت 
والعالقــات فعندمــا تكــون هــذه التفاعــالت هامــة لقــدرة 
المؤسســة علــى إنشــاء قيمــة لنفســها يتــم العمــل علــى 
تضمينهــا فــي التقريــر المتكامــل. وبالمحصلــة يهــدف 
ــر نظــرة ثاقبــة حــول المــوارد  ــى توفي ــر المتكامــل إل التقري
والعالقــات التــي تســتخدمها المنظمــة وتتأثــر بهــا مــع 
شــرح كيفيــة التفاعــالت مــع البيئــة الخارجيــة. إن الغــرض 
األساســي مــن التقريــر المتكامــل هــو أن يشــرح لمقدمــي 
رأس المــال المالــي كيــف تنشــئ الشــركة القيمــة أو يتــم 
الحفــاظ عليهــا أو إضعافهــا بمــرور الوقــت. حيــث يفيــد 
التقريــر المتكامــل جميــع أصحــاب المصلحــة بمــا فيهــم 
األعمــال  وشــركاء  والمورديــن  والعمــالء  الموظفيــن 
والمنظميــن  والمشــرعين  المحليــة  والمجتمعــات 

وصانعــي السياســات لبنــاء قراراتهــم الديناميكيــة. 
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أعلن البنك األردنّي الكويتّي، عن استكمال موافقة البنكين المركزيّين 

األردنــّي والعراقــّي والجهــات الرقابّيــة األخــرى فــي كال البلديــن لشــراء 

حّصــة نســبتها 51.79 بالمئــة مــن األســهم المكّونــة لرأســمال مصــرف 

بغداد-العــراق ومــن المتوّقــع تنفيــذ عملّية الشــراء خــالل فترة قصيرة.

علــى  الحصــول  بعــد  الكويتــّي  األردنــّي  البنــك  ويعتــزم 
الموافقــات الرقابّيــة، إصــدار ســندات رأس المــال الشــّق 
مليــون   85 أقصــى  بحــّد  اإلضافــّي(  المــال  )رأس  األّول 

دينــار أردنــّي أو مــا يعادلهــا بالــدوالر األميركــّي.

رئيــس مجلــس إدارة البنــك األردنــّي الكويتّي ناصــر اللوزي، 
أّكــد أّن هــذه الخطــوة تأتــي تنفيــذًا إلســتراتيجّية البنــك 
التوّســع  إلــى  باإلضافــة  المالــّي،  والمركــز  األداء  بتعزيــز 
إيــرادات  مصــادر  بتنويــع  سيســهم  نحــو  علــى  إقليمّيــًا 

البنــك.

األردنــّي  المركــزّي  للبنــك  تقديــره  عــن  اللــوزي  وأعــرب 
لجهــوده ومهنّيتــه العاليــة وحرصــه علــى االرتقــاء بــأداء 
األوراق  ولهيئــة  األردنــّي،  المصرفــّي  الجهــاز  ومكانــة 
المالّيــة وبورصــة عّمــان، علــى جهودهمــا ودورهمــا المقّدر 
المســتثمرين،  وحمايــة  باالســتثمار  الثقــة  تعزيــز  فــي 
وللبنــك المركــزّي العراقــّي وإدارة البنــك والمستشــارين 
القانونّييــن والمالّييــن علــى الجهــود اّلتــي جــرى بذلهــا فــي 

الصفقــة. اســتكمال  ســبيل 

البّطيخــي،  هيثــم  للبنــك  التنفيــذّي  العــاّم  المديــر  وأّكــد 
االســتراتيجّية  العالقــات  اســتثمار  علــى  البنــك  حــرص 
والعملّيــة بمــا يتيــح المزيــد مــن تبــادل األعمــال والفــرص 
بيننــا وأعضــاء المجموعــة، والبنــاء علــى العمــق التجــارّي 

بيــن  تاريخّيــًا  الوثيقــة  العراقّيــة  األردنّيــة  والعالقــات 
الشــعبين والبلديــن، مشــيرًا إلــى تطّلــع البنــك األردنــّي 
إلــى خدمــة ســوقي  الصفقــة  خــالل هــذه  مــن  الكويتــّي 

والعــراق. األردّن 

عاّمــة  مســاهمة  شــركة  هــو  بغــداد  مصــرف  أّن  يذكــر 
مدّرجــة فــي ســوق العــراق لــألوراق المالّيــة، برأســمال 
مدفــوع 250 مليــار دينــار عراقــّي )مــا يعــادل 170 مليــون 
دوالر أميركــّي(، وهــو عضــو فــي مجموعــة شــركة مشــاريع 
الكويــت )القابضــة( كيبكــو، واّلــذي يضــّم تســعة بنــوك 
شــركاء: البنــك األردنــّي الكويتــّي- األردّن، ومصــرف بغــداد 
- العــراق، وبنــك ســورّية والخليــج - ســورّية، وبنــك الخليــج 
الجزائــر - الجزائــر، وبنــك تونــس العالمــّي - تونــس، وبنــك 
برقــان – الكويــت، وبنــك برقــان – تركّيــا، FIMBank – مالطــًا، 

وبنــك الخليــج المّتحــد - البحريــن.

وقــد تطــّور مصــرف بغــداد باإلدارة الحصيفــة من مصرف 
محّلــّي إلــى عالمــّي خــالل الســنوات الماضيــة، ويعــّد واحــدًا 
مــن أكبــر المصــارف التجارّيــة الخاّصــة فــي العــراق علــى 
مســتوى حجــم الموجــودات، حيــث تزيــد موجوداتــه بمــا 
يعــادل المليــار دوالر، كمــا أّنــه مــن أعلــى البنــوك العراقّيــة 
ربحّيــة، وتغّطــي شــبكة فروعه والبالغــة 36 فرعًا، معظم 

مــدن ومحافظــات العــراق. 

البــنــك األردنــّي الكـويــتـّي يـسـتــكـمل
صفقة االستحواذ على حّصة مؤثّرة

من رأسمال مصرف بغداد



53اخـبـار محلية ودولية

توّقــع البنــك الدولــّي، نمــّو اقتصــاد األردّن للعامّييــن 

الحالــّي والمقبــل بنســبة 2.4 بالمئــة، فــي حيــن بلغــت 

توّقعاتــه لنمــّو االقتصــاد العــام الماضــي بنحــو 2.5 

بالمئــة.

االقتصادّيــة  اآلفــاق  عــن  البنــك  تقريــر  وبحســب 

العالمّيــة، فإّنــه مــن المتوّقــع أن يتباطــأ معــّدل النمــّو 

إلــى 3.5 بالمئــة عــام 2023 وإلــى 2.7 بالمئــة فــي 2024 

لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

ينمــو  أن  التقريــر  توّقــع  العالمــّي،  الصعيــد  وعلــى 

عــام  فــي  بالمئــة   1.7 بمعــّدل  العالمــّي  االقتصــاد 

2023 و2.7 بالمئــة فــي عــام 2024. ومــن المتوّقــع أن 
يكــون التراجــع الحــاّد فــي النمــّو واســع النطــاق، مــع 
بالمئــة   95 نحــو  إلــى  لتنخفــض  التوّقعــات  تعديــل 
مــن  بالمئــة   70 ونحــو  المتقّدمــة  االقتصــادات  مــن 
اقتصــادات األســواق الصاعدة واالقتصــادات النامية.

وأّكــد التقريــر أّن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا شــهدت زيــادة فــي الناتــج مــا يقــّدر بنحــو 5.7 
المنطقــة  تحّققــه  نمــّو  معــّدل  أعلــى  وهــو  بالمئــة 
منــذ عقــد مــن الزمــان - حيــث جنــت البلــدان المصــّدرة 
للنفــط مكاســب غيــر متوّقعــة بفضــل ارتفــاع أســعار 

النفــط والغــاز وزيــادة حجــم اإلنتــاج. 

مــن  المواطنيــن  األردنــّي  المركــزّي  البنــك  حــّذر 
ــة اّدخــار  ــي تّدعــي إمكانّي التعامــل مــع الشــركات اّلت
خــالل  منطقــّي  غيــر  بشــكل  األمــوال  ومضاعفــة 
لتعّرضهــم  تجّنبــًا  وذلــك  قصيــرة،  زمنّيــة  فتــرة 

األمــوال. خســارة  وخطــر  والنصــب  لالحتيــال 

وقــال البنــك فــي بيــان، إّن هــذا التحذيــر يأتــي؛ نظــرًا 
لتكــرار ظهــور إعالنــات لشــركات تقــوم بالترويــج عبــر قنــوات اإلعــالم المرئّية بإمكانّيــة اّدخار األمــوال لديها والحصول 

علــى مبالــغ مضاعفــة ضمــن فتــرة زمنّيــة قصيــرة. 

الــبــــنـــــك الــــدولـــــّي يــــتـــــوّقـــــع نــــمــــو

االقتصاد المحّلّي بنسبة 2.4 %

للعامّيين 2023 و2024

البـــــنـــك الـمـركــــزّي يـحـذر
من التعامل مع شركات 
تــــّدخــــر األمـــــوال بشـكــل

غـيـر مـنـطـقـّي
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ويأتــي هــذا اإلجــراء عمــاًل بأحــكام قانــون تنظيــم أعمــال 
البنــك  مــن  وحرصــًا   2021 لســنة   )12( رقــم  التأميــن 
المركــزّي األردنــّي علــى حمايــة حقــوق المؤمــن لهــم 

التأميــن. والمســتفيدين مــن عقــود 

الشــركة  أوضــاع  تدهــور  نتيجــة  القــرار  هــذا  وجــاء 
المالّيــة علــى نحــو يؤّثــر جوهرّيــًا فــي مركزهــا المالــّي، 
وممارســاتها غيــر الســليمة، ومخالفاتهــا الجســيمة 
واألنظمــة  التأميــن  أعمــال  تنظيــم  قانــون  ألحــكام 
مــن  الشــركة  تعانيــه  ولّمــا  النافــذة،  والتعليمــات 
ارتفــاع نســبة الخســائر المتراكمــة وانخفــاض كبيــر فــي 
هامــش مالءتهــا، إضافــة إلــى الشــكاوى الــواردة إلــى 
البنــك المركــزّي مــن المؤمــن لهــم والمتضّرريــن نتيجة 
ومبالــغ  المطالبــات  بدفــع  تجاههــم  التزامهــا  عــدم 

عليهــا. المترّتبــة  التعويــض 

منــع  بعــد  جــاء  المركــزّي  البنــك  قــرار  أّن  إلــى  يشــار 
بموجــب  إضافّيــة  تأميــن  عقــود  إبــرام  مــن  الشــركة 
قــرار وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن الصــادر بتاريــخ 
أعمــال  علــى  الرقابــة  انتقــال  وفــي ضــوء   ،2021/ 6/ 6
ــّم االســتمرار فــي قــرار  التأميــن إلــى البنــك المركــزّي، ت
المنــع، وأصــدر البنــك المركــزّي قــرارات تتضّمــن تمديد 
منعهــا مــن إبــرام عقــود تأميــن إضافّيــة فــي جميــع 
ــك  ــن المجــازة لممارســتها، وذل إجــازات وفــروع التأمي
لمنــح الشــركة المهلــة الكافيــة لتصويــب أوضاعهــا.

ولّمــا تبّيــن عــدم قــدرة الشــركة علــى معالجــة أوضاعها 
الحلــول  كاّفــة  اســتنفاد  وبعــد  واإلدارّيــة،  المالّيــة 
تــّم  فقــد  منهــا  المطلوبــة  التصويبّيــة  واإلجــراءات 

بتصفيتهــا.  قــرار  إصــدار 

قّرر البنك المركزّي تصفية شركة الصفوة للتأمين تعيين المحامية سماح طارق محّمد 
ــى تصفيتهــا واإلشــراف علــى أعمالهــا والمحافظــة علــى  ــًا للشــركة لتتولّ شــموط مصفّي
أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها إلى حين إتمام 
إجراءات التصفية، وذلك وفقًا ألحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم )12( لسنة 2021.

البنك المركزّي يقّرر تصفية شركة الصفوة للتأمين

بالمئة   110.5 نسبته  ارتفاعًا  السياحّي  الدخل  حّقق 
خالل العام 2022 ليصل إلى 5,816 مليار دوالر مقارنة 

مع عام 2021.
إلى  القادمين  السّياح  عدد  الرتفاع  نتيجة  ذلك  وجاء 
المملكة، بنحو 2,690 مليونًا ليصل إلى 5,048.9 مليون 
سائح، وبذلك تجاوز الدخل السياحّي خالل عام 2022 
جائحة  قبل  )ما   2019 عام  خالل  المسّجل  مستواه 

كورونا( بنسبة 0.4 بالمئة.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزّي، وصل 
مليار  إلى 1,467  المملكة  خارج  السياحة  على  اإلنفاق 
دوالر خالل عام 2022، أي بارتفاع نسبته 59.6 بالمئة 
إلى  السّياح  عدد  ارتفاع  نتيجة  وذلك   ،2021 عام  عن 

خارج المملكة بنسبة 58.3 بالمئة.

وعلى المستوى الشهرّي، ارتفع الدخل السياحّي خالل 
الشهر  2022 مقارنة مع  األّول من عام  كانون  شهر 
ذاته من العام الماضي ما نسبته 74.2 بالمئة، ليبلغ 
524 مليون دوالر، نتيجة ارتفاع عدد السّياح القادمين 
إلى المملكة خالل الشهر ذاته، بنحو 204.1 ألف سائح 
إلى  ليصل  الماضي  العام  من  ذاته  بالشهر  مقارنة 

452.8 ألف سائح.
وتشير البيانات إلى ارتفاع اإلنفاق على السياحة خارج 
ما   ،2022 عام  من  األّول  كانون  شهر  خالل  المملكة 
نسبته 47.0 بالمئة عن مستواه خالل الشهر ذاته من 
عام 2021 ليصل إلى 116 مليون دوالر؛ نتيجة ارتفاع عدد 

السّياح المغادرين إلى الخارج بنسبة 44.0 بالمئة. 

الدخل السياحّي يرتفع 110.5 % في عام 2022



55اخـبـار محلية ودولية

ــد العســعس، أّن األردّن يقــوم  ــة الدكتــور محّم ــر المالّي ــد وزي أّك

بخطوات جّديّة لتشــجيع االســتثمار والتسهيل على المستثمر 

االســتثماريّة. للبيئــة  التشــريعّي  االســتقرار  علــى  والحفــاظ 

وقــال العســعس فــي تصريحــات على هامش مشــاركته 
فــي منتــدى دافــوس العالمّي، أّن الوفد األردنّي المشــارك 
الملــّف  يضــع  الــوزراء،  رئيــس  برئاســة  المنتــدى  فــي 
االســتثمارّي فــي ســّلم أولوّياتــه مــن خــالل الحديــث مــع 
عــدد كبيــر مــن المســتثمرين العالمّييــن، مبّينــًا أّن الوضــع 
ــل  ــذي يشــهد فيــه العالــم عــدم االســتقرار يمّث ــّي اّل الحال
فرصــة جّدّيــة لــألردّن لجــذب االســتثمارات الباحثــة عــن 

ــّي والنقــدّي. االســتقرار المال

وأشــار إلــى أّن االســتقرار المالــّي األردنــّي فــي ظــّل وضــع 
عالمــّي يغيــب عنــه االســتقرار المالــّي والنقــدّي يشــّكل 
فرصــة حقيقّيــة لالســتثمارات اّلتــي تبحــث عــن معادلــة 

جّيــدة بيــن الربــح والتحّديــات االقتصادّيــة العالمّيــة.

وأّكــد أّن الحكومــة قّدمــت موازنــة تحافــظ علــى اإلنفــاق 
فــي  النشــاط االســتثمارّي  لتحفيــز  الرأســمالّي ورفعــه 
المملكــة مــع المحافظــة علــى التــزام الحكومــة بعــدم 

رفــع الضرائــب.

واالقتصــاد  عالمــّي،  االقتصــادّي  التحــّدي  أّن  وأوضــح 
الركــود  أّن  إلــى  التحــّدي، مشــيرًا  األردنــّي جــزء مــن هــذا 
والتضّخــم اّلــذي يشــهده العالــم نــراه فــي األردّن فرصــة؛ 
ألّن األردّن مــن الــدول القليلــة علــى الصعيــد العالمــّي فــي 
الحفــاظ علــى االســتقرار النقــدّي، وذلــك بشــهادة كبــرى 

المؤّسســات الدولّيــة وبيــوت الخبــرة المالّيــة.

كإنفــاق  دينــار  مليــار   1.6 رصــدت  الحكومــة  أّن  وبّيــن 
العجــز  رأســمالّي، وســنعمل علــى تخفيــض 

فــي  مقــّدرًا  كمــا  بالمئــة   3.4 مــن  األّولــّي 
عــام 2022 ليصــل إلــى 2.9 عــام 2023، كمــا 

ســيتّم تخفيــض الديــن العــاّم كنســبة مــن الناتــج المحّلــّي 
اإلجمالــّي للســنة الثالثــة علــى التوالــي، بالرغــم مــن التــزام 

الحكومــة بعــدم رفــع أّي ضرائــب أو تقديم 
بـســبـــــب  وذلــك  جديــدة،  ضرائــب  أّي 

ــي انتهجتهــا الحكومــة  السياســة اّلت
ــّي  ــّرب الــضــريـــبـــ ــة الـتـــهــــ بـمـحــاربـ

لتحقيــق العدالــة الضريبّيــة لــدى 
الــمــواطنــيـــن واالبـــتـــعـــاد عـن 

االســتهالكّية. الضرائــب 

وقــــــال إّن األردّن وقـــــــــع 
ــات  ــة مــع الواليــ اّتفاقـــّيـــ
الــمــــــّتــــحــــــدة تــــــضــــــــع 
المملكــة بخانــة وحدهــا 
كونهــا تمتــّد لمّدة ســبع 

ــة 1.450  ــوات بــقـيــمـ سـنــــ
ســبع  لمــّدة  دوالر  مليــار 

ســنوات. 

الــعــسعــس: الـــفــــرصـــة مــــواتـــيــــة لألردّن
لجذب االستثمار الباحث عن االستقرار المالّي
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أصــدر منتــدى االســتراتيجّيات األردنــّي تقريــرًا، ضمــن سلســلة تقاريــر المعرفــة 
قــّوة، بعنــوان: "النقــود فــي عصــر التحــّول الرقمــّي"، وذلــك بهــدف تســليط الضوء 
على العمالت الرقمّية للبنوك المركزيّة ومدى اختالفها عن العمالت المشّفرة.

واستعرض في مقّدمة الورقة، الوظائف الثالث الرئيسّية 
 Medium of( للنقود، حيث تعمل النقود كوسيط للتبادل
 ،)Unit of Account( ووحدة لقياس القيمة ،)Exchange

.)Store of Value( ووسيلة لحفظ القيمة

وقال إّنه في إطار عملها كوسيط للتبادل، فإّنها تعمل من 
خالل هذه الوظيفة على تسهيل تبادل السلع والخدمات، 
وفي حاالت عدم وجود النقود، يّتفق األفراد على وسيلة ما 
تعمل بمثابة النقود لغرض المقايضة وتسيير المعامالت، 
على  االعتماد  سوى  األفراد  أمام  خيارات  أّية  تتوّفر  ال  إذ 

المقايضة، رغم أّنها وسيلة غير عملّية.

وأشار المنتدى في ورقته، إلى أّنه في نطاق عمل النقود 
كوحدة لقياس القيمة، فهي تستخدم كمقياس لقيمة 
المعامالت، ففي حال اشترى شخص سلعة ما، فسيتّم 
تقابل  أخرى  سلعة  بأّي  )وليس  بالدينار  السعر  تحديد 
النقود  لعمل  بالنسبة  أّما  المشتراة(،  السلعة  قيمة 
ما  شخص  كسب  حال  ففي  القيمة،  لحفظ  كوسيلة 
"س" دينار، فيمكنه االحتفاظ به وإنفاقه في المستقبل، 

حيث يتّم االحتفاظ بالدينار لكونه يحفظ القيمة.

قد  النقود  طبيعة  أّن  المنتدى  أوضح  السياق،  هذا  وفي 
تغّيرت بمرور الوقت، حيث كانت أقدم أشكال النقود عبارة 
عن عمالت معدنّية مصنوعة من ماّدة معدنّية ذات قيمة 
)كالذهب والفّضة(، وقد تّم استبدال هذه العمالت المعدنّية 
 Representative( تمثيلّية  ورقّية  نقود  إلى  تدريجّي  بشكل 
الحكومات  تحتفظ  احتياطات معدنّية، حيث  Money( ذات 
بهذه االحتياطات لحاملي النقود عند طلب استردادها، أّما 
غير  النقدّية،  المالّية  األوراق  الحكومات  فتستخدم  اليوم، 

.)Fiat Money( القابلة للتحويل، واّلتي يطلق عليها

وبحسب المنتدى، يشير مفهوم األوراق المالّية النقدّية 
إلى النقود اّلتي تعتمد من قبل الحكومات للتعامل بها 
بصورة قانونّية، وتعتبر ذات قيمة اسمّية أكبر من قيمتها 
الحقيقّية، وهي غير مدعومة باالحتياطات المعدنّية، بل 

تنبثق قيمتها الحقيقّية من ثقة المتعاملين بها.

مستوى  تزايد  إلى  المنتدى  أشار  ذاته،  السياق  في 
المركزّية  والبنوك  الحكومات  قبل  من  العاّم  االهتمام 
والقطاع الخاّص والمواطنين حول العالم بما يسّمى بـ 

"العمالت المشّفرة" و "العمالت الرقمّية".

وفيما يتعّلق بالعمالت المشّفرة، فقد عرفها المنتدى على 
أّنها عملة رقمّية المركزّية )ال يوجد أّي طرف مركزّي يتحّكم 
فيها(، إذ تتّم معالجة المعامالت بها وتسجيلها من خالل 
بدوره  واّلذي   )blockchain( الكتل"  "سلسلة  بـ  يسّمى  ما 
يحتفظ بجميع سجّلات المعامالت، ويتتّبع مالكي العملة.

أّما بالنسبة للعمالت الرقمّية، فقام المنتدى بتعريفها 
على أّنها نسخة رقمّية من النقود الورقّية المعتمدة من 

قبل الحكومة والمصّدرة من قبل البنك المركزّي.

المالحظات  بعض  المنتدى  استعرض  مّتصل،  سياق  في 
الضرورّية رّدًا على اآلراء المتداولة من قبل مناصري العمالت 
المشّفرة، واّلتي تتمحور حول حتمّية استخدامها لكونها تمّثل 
مستقبل النقود، مبّينًا ضرورة أن تتمّتع العمالت المشّفرة 
باستقرارّية سعرها لغايات استخدامها كنقود، حيث يضمن 

هذا االستقرار إمكانّية تبادلها مع السلع والخدمات.

ومن هذه الناحية، بين المنتدى بأّن األدّلة كاّفة تشير بأّن 
الواقع غير ذلك، عالوة على أّن العمالت المشّفرة عادة ما 
يتّم التعامل بها كأصل للمضاربة، فعندما يتوّقع األفراد 
أّي زيادة في سعر العملة المشّفرة، فإّنهم سيشترونها 
فقط لغايات بيعها في يوم الحق، أي ليس الهدف من 
وعليه  والخدمات،  السلع  العملة شراء  استخدام هذه 
يكمن التشكيك بطريقة استخدام العمالت المشّفرة 
كوسيط للمبادلة كونها ال تحّقق هذه الوظيفة الالزمة 

العتمادها كنقد يتّم التداول به.

حول  التفصيالت  بعض  يخّص  فيما  المنتدى،  وبحسب 
العملة  أّن  أوضح  المركزّية،  للبنوك  الرقمّية  العمالت 
الرقمّية عملة متاحة على نطاق واسع لعاّمة الناس، كما 
لها،  المصدر  المركزّي  البنك  على  رقمّيًا  التزامًا  تعتبر  أّنها 

"االستراتيجّيات األردنّي" يسّلط الضوء على 
العمالت الرقمّية والنموذج المصرفّي
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وتّتخذ الشكل الرقمّي للنقود الورقّية المعتمدة في الدولة.

اّلتي  الوحيدة  الجهة  المركزّي هو  البنك  أّن  المنتدى  وأّكد 
التحّكم  على  والقدرة  العملة  عرض  بسلطة  تحتفظ 
بقيمتها مباشرة من خالل سياسته النقدّية، مشيرًا إلى أّن 
استخدام العملة الرقمّية للبنك المركزّي يأتي لكونها عملة 

قانونّية تعتمد للمعامالت، أي تعمل كوسيط للتبادل.

عن  صادرة  رقمّية  عمالت  إدخال  أّن  المنتدى  وأوضح 
البنوك المركزّية له عّدة تبعات على النموذج المصرفّي 
التقليدّي، مشيرًا إلى أّن عمالت البنوك المركزّية الرقمّية 
النقود  أمانًا من  أكثر  يجعلها  ما  عليها،  التزامات  تعتبر 
الرقمّية للبنوك التجارّية )وهي أموال يتّم تداولها رقمّيًا 

عبر تطبيقات البنوك الذكّية ومنّصاتها اإللكترونّية(.

وبّين أّن إيداع العمالت الرقمّية الصادرة عن البنوك المركزّية 
يجّنب الموّدعين أّية مخاطر، وبالّتالي يلغي الحاجة لتأمين 
ودائعهم، موّضحًا أّن التعامل بهذه العمالت الرقمّية قد 
ذلك،  المركزّي  البنك  ارتأى  إن  يتطّلب حسابًا مصرفّيًا،  ال 
وفي هذه الحالة تزداد نسبة الشمول المالّي لألفراد اّلذين 
بالعمالت  ال يملكون حسابًا مصرفّيًا من خالل تعاملهم 
الرقمّية مع البنك المركزّي عبر تطبيق الهاتف الذكّي، الفتًا 
إلى أّن سياسة البنوك المركزّية قد تفرض وجود الحسابات 
البنكّية، حّتى وإن استخدمت العملة الرقمّية، ألّنها تتعامل 

مباشرة مع المؤّسسات المالّية فقط.

لألفراد  السماح  تّم  حال  في  أّنه  إلى  التقرير  وأشار 
والشركات بسحب ودائعهم من البنوك التجارّية لغايات 
تصبح  المركزّية  البنوك  في  رقمّية  كعمالت  إيداعها 
قد  وعليه،  مقّيدة،  اإلقراض  على  التجارّية  البنوك  قدرة 
تضطّر البنوك إلى االقتراض من البنك المركزّي لتمويل 
البنوك  تصبح  أخرى،  وبعبارة  التمويلّية.  أنشطتها 

المركزّية "المالذ األّول لإلقراض".

وفي هذا السياق عرف المنتدى السياسة النقدّية على أّنها 
مجموعة من التدابير النقدّية اّلتي تنّفذها البنوك المركزّية 

الحفاظ  بهدف  الفائدة،  وأسعار  النقد  عرض  على  للتأثير 
على استقرار األسعار وسعر صرف العملة المحّلّية.

وبّين أّنه في حال قام البنك المركزّي بدفع الفوائد على 
الرقمّية،  العمالت  من  والمؤّسسات  األفراد  ودائع 
 Monetary( فعندها يستطيع نقل أثر سياسته النقدّية
والشركات  األفراد  إلى  مباشرة   )Policy Transmission
نقل  كأداة  التجارّية  البنوك  على  االعتماد  من  بداًل 

للسياسة النقدّية.

وبحسب التقرير، فإّن جميع المعامالت اّلتي تتّم من خالل 
بهدف  مراقبتها  يمكن  الرقمّية  المركزّية  البنوك  عمالت 
تحديد البنوك اّلتي تواجه مشاكل نقص السيولة بسرعة، 
وبالّتالي، لن تعتمد على التقارير اّلتي تقّدمها لها. وعليه، 

تصبح إجراءات البنوك المركزّية العالجّية أكثر فّعالّية.

وبحسب المنتدى حول أهّمّية العمالت الرقمّية للبنوك 
المركزّية، أشار إلى أّن ما يقارب 114 دولة )تمّثل أكثر من 
العالمّي( تدرس  المحّلّي اإلجمالّي  الناتج  بالمئة من   95

تقديم عمالتها الرقمّية من خالل بنوكها المركزّية.

وبين المنتدى أّن حوالي 11 دولة أعلنت عن إطالق عمالتها 
الصين  استعداد  مع  وذلك  كامل،  بشكل  الرقمّية 
بأكملها  الدولة  ليشمل  التجريبّي  باإلصدار  للتوّسع 

بحلول عام 2023.

وأشار المنتدى إلى اّتخاذ أكثر من 20 دولة خطوات مهّمة 
تجريبّية نحو إطالق عمالتها الرقمّية، مبّينًا أّن أستراليا، 
وروسيا  الجنوبّية،  وكوريا  والهند،  والبرازيل،  وتايالند، 
 ،2023 عام  في  التجريبّي  االختبار  بدء  أو  مواصلة  تعتزم 
ومن المرّجح أيضًا أن يبدأ البنك المركزّي األوروّبّي تجربته 

العام المقبل.

وفي سياق مّتصل، أشار المنتدى إلى أّن هناك 18 دولة 
من دول مجموعة العشرين وصلت إلى مراحل متقّدمة 
من تطوير عمالتها الرقمّية، في حين أّن هناك 7 دول من 

المجموعة في مراحلها التجريبّية. 
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قامــت الشــركة األردنّيــة لضمــان القــروض خــالل العام 

2022، ومــن خــالل برامــج ضمــان القــروض المختلفــة، 

بمنــح الضمــان لـــ 2224 شــركة بقيمــة 217 مليــون دينــار.

القــروض  عــدد  وصــل  الشــركة،  عــن  بيــان  وحســب 

 9213 إلــى   2022 العــام  نهايــة  فــي  القائمــة  المضمونــة 

دينــار. مليــون   502 بقيمــة  قرضــًا 

كمــا جــرى التعــاون مــع البنــوك فــي جدولــة أقســاط أكثــر 

مــن 1400 قــرض خــالل العــام الماضــي لتيســير شــروط 

الســداد للشــركات اّلتــي تقّدمــت بطلــب لذلــك.

 336 لـــ  الضمــان  تقديــم  الخصــوص  وجــه  علــى  وجــرى 

مشــروعًا ناشــئًا بقيمــة 7ر15 مليــون دينــار العــام الماضــي، 

واســتمّرت الشــركة بتقديم الضمان للشــركات الصغيرة 

والمتوّســطة ضمــن البرنامــج الوطنــّي لمواجهــة أزمــة 

ــد  ــّي بتمدي ــام البنــك المركــزّي األردن ــا فــي ضــوء قي كورون

العمــل بالبرنامــج الوطنــّي حّتــى نهايــة شــهر شــباط مــن 

العــام الحالــّي، حيــث اســتفاد مــن البرنامــج خــالل العــام 

2022 حوالــي 763 شــركة بقيمــة 132 مليــون دينــار.

وقــد أطلقــت الشــركة بدايــة العــام الماضــي بالتعــاون 

المشــاريع  لدعــم  خاّصــًا  برنامجــًا  المركــزّي  البنــك  مــع 

المايكروّيــة، وبلــغ عــدد المشــاريع المســتفيدة اّلتــي جــرى 

تقديــم الضمــان لهــا ضمــن البرنامج 372 مشــروعًا بقيمة 

تقــارب الـــ 3 مالييــن دينــار.

وتســعى الشــركة إلــى مواصلــة توســيع فــرص التمويــل 

للشــركات الصغيــرة والمتوّســطة خــالل العــام الحالــّي 

برامجهــا  ضمــن  إضافّيــة  ضمانــات  تقديــم  خــالل  مــن 

خدمــة  جديــدة  برامــج  اســتحداث  وكذلــك  القائمــة 

ــة فــي المملكــة.  لالقتصــاد الوطنــّي والمشــاريع الريادّي

2224 شركة صغيرة ومتوّسطة تستفيد من

برامج ضمان القروض خالل العام 2022
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ارتفــع إجمالــّي مســاحة األبنيــة المرّخصــة فــي المملكــة لنهايــة تشــرين 

الثاني من العام الماضي، بنسبة 5.6 بالمئة، لتبلغ نحو 8.255 مليون متر 

مربّــع، مقارنــة مــع 7.817 مليــون متــر مربّــع للفتــرة نفســها مــن عــام 2021.

وبحســب التقريــر الشــهرّي الصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات 
العاّمــة، انخفــض إجمالــّي عــدد رخــص األبنيــة الصــادرة فــي 
المملكــة بنســبة 2.6 بالمئــة، لتبلــغ 23662 رخصــة لنهايــة 
تشــرين الثانــي الماضــي، مقارنــة مــع 24284 رخصــة خــالل 

الفتــرة نفســها مــن عــام 2021.

وارتفعــت مســاحة األبنيــة المرّخصــة لألغــراض الســكنّية 
لنهايــة تشــرين الثانــي الماضــي بنســبة 0.1 بالمئــة، لتبلــغ 
ــع، مقارنــة مــع نحــو 6.849 مليــون  6.854 مليــون متــر مرّب

متــر مرّبــع خــالل الفتــرة نفســها مــن عــام 2021.

المرّخصــة لألغــراض غيــر  األبنيــة  بلغــت مســاحة  فيمــا 
الســكينة للفتــرة ذاتهــا المذكورة ســابقًا نحــو 1.401 مليون 
متــر مرّبــع، مقارنــة مــع نحــو 968 ألــف متــر مرّبــع للفتــرة 

نفســها مــن عــام 2021، بارتفــاع نســبته 44.7 بالمئــة.

ــة المرّخصــة لألغــراض الســكنّية  وشــّكلت مســاحة األبني
الثانــي الماضــي، مــا نســبته 83 بالمئــة،  لنهايــة تشــرين 
مــن إجمالــّي مســاحة األبنيــة المرّخصــة، فــي حيــن شــّكلت 
مســاحة األبنيــة المرّخصــة لألغــراض غيــر الســكنّية مــا 
نســبته 17 بالمئــة، مــن إجمالــّي مســاحة األبنيــة المرّخصــة.

وعلــى مســتوى األقاليــم، بلغــت حّصــة إقليــم الوســط 
بالمئــة، مــن إجمالــّي مســاحة   66.1 مــا نســبته 
األبنيــة المرّخصــة، فــي حيــن بلغــت حّصــة إقليــم 
وإقليــم  بالمئــة،   24.8 نســبته  مــا  الشــمال 

الجنــوب مــا نســبته 9.1 بالمئــة.

المرّخصــة  المســاحة  للتقريــر، شــّكلت  وفقــًا 
لألبنيــة الجديــدة واإلضافــات علــى 

نســبته  مــا  القائمــة  األبنيــة 
إجمالــّي  مــن  بالمئــة،   63.6
المرّخصــة  األبنيــة  مســاحة 

خــالل األشــهر الـــ 11 األولــى مــن العــام الماضــي، فــي حيــن 
شــّكلت المســاحة المرّخصــة لألبنيــة القائمــة مــا نســبته 

بالمئــة.  36.4

وبلــغ إجمالــّي مســاحة األبنيــة المرّخصــة لألبنيــة الجديــدة 
ــر  واإلضافــات علــى األبنيــة القائمــة نحــو 5.248 مليــون مت
مرّبــع لنهايــة تشــرين الثانــي الماضــي، مقابــل نحــو 4.972 
مليــون متــر مرّبــع للفتــرة نفســها مــن عــام 2021، بارتفــاع 

نســبته 5.6 بالمئــة.

أّمــا علــى مســتوى شــهر تشــرين الثاني، فأظهــرت البيانات 
2189 رخصــة، كمــا بلغــت  بلــغ  أّن عــدد رخــص األبنيــة 

مرّبــع،  متــر  ألــف   804 المرّخصــة  األبنيــة  مســاحة 
مقارنــة مــع 806 ألــف متــر مرّبــع، خــالل الشــهر 

نفســه مــن عــام 2021، بانخفــاض نســبته 
0.3 بالمئــة. 

8.3 مليون متر مربّع مساحة األبنية المرّخصة

في المملكة لنهاية تشرين الثاني 2022
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يســير  األردنــّي  االقتصــاد  إّن  شــركس،  عــادل  المركــزّي  البنــك  محافــظ  قــال 
بخطــى ثابتــة نحــو التعافــي، مدعومــًا باالســتقرار النقــدّي والمالــّي ومســتوى 
دوالر. مليــار   17.3 بلغــت  األجنبّيــة  العمــالت  مــن  االحتياطّيــات  مــن  مرتفــع 

أّن األمــر أســهم فــي رفــع توّقعــات  وأوضــح شــركس 

مقارنــة   % 2.7 إلــى   2022 لعــام  األردنــّي  االقتصــاد  نمــّو 

مــع التوّقعــات الســابقة لنفــس العــام والبالغــة 2.4 % 

والمحافظــة عليــه عنــد مســتوى 2.7 % خــالل عامــي 2024 

و2025، وذلــك بالرغــم مــن قيــام صنــدوق النقــد الدولــّي 

بتخفيــض توّقعاتــه لنمــّو االقتصــاد العالمــّي.

وأشــار شــركس، خــالل المحاضــرة اّلتــي ألقاهــا فــي كّلّيــة 

دورة  فــي  للدارســين  األردنّيــة  الملكّيــة  الوطنــّي  الدفــاع 

الدفــاع 20، بعنــوان "إدارة األزمــات المالّيــة واالقتصادّيــة"، 

ورئيــس  الرواحنــة  عــّزام  العميــد  الكّلّيــة  آمــر  بحضــور 

وأعضاء هيئة التوجيه في الكّلّية، إلى أّن النظرة اإليجابّية 

لالقتصــاد األردنــّي والتــزام الحكومــة األردنّيــة بتنفيــذ حزمــة 

ــة  ــة، خاّصــة ضمــن رؤي واســعة مــن اإلصالحــات الهيكلّي

التحديــث االقتصــادّي وخريطــة طريــق تحديــث القطــاع 

ــّي  ــز" لرفــع التصنيــف االئتمان العــاّم، دفعــت وكالــة "مودي

الســيادّي طويــل األجــل لــألردّن مــن مســتوى B1 مســتقّرًا 

إلــى B1 إيجابّيــًا، وذلــك فــي الوقــت اّلــذي قامت فيــه الوكالة 

بتخفيــض التصنيــف االئتمانــّي ألكثــر مــن 20 دولــة تشــهد 

اقتصاداتهــا حالــة مــن عــدم اليقيــن.

المؤّسســات  أهــّم  مــن  واضحــة  رســالة  يشــّكل  "هــذا 

المالّيــة العالمّيــة، علــى نجاعــة السياســات االقتصادّيــة 

الكّلّيــة اّلتــي يطّبقهــا األردّن لمواجهــة التحّديــات الراهنــة، 

واســتقرار بيئــة االقتصــاد الكّلــّي والمالــّي والنقــدّي فــي 

المحافــظ. بحســب  األردّن"، 

وأشــار الشــركس إلــى التحّســن المســتمّر فــي العديــد 
مــن المؤّشــرات االقتصادّيــة المســّجلة فــي عــام 2022، 
إذ حّقــق االقتصــاد الوطنــّي نمــّوًا بلــغ 2.7 % خــالل الثالثــة 
أربــاع األولــى مــن عــام 2022، بالمقارنــة مــع 2.1 % خــالل 
نفــس الفتــرة مــن عــام 2021، مدفوعــًا باســتمرار التعافــي 

ــة. ــع القطاعــات االقتصادّي فــي جمي

ــدًا  وأظهــر الطلــب الخارجــّي علــى الســلع والخدمــات مزي
مــن التحّســن، كمــا يعكســه االرتفــاع في الدخل الســياحّي 
خــالل عــام 2022 وبنســبة 110.5 % عــن مســتواه خــالل عام 
2021، ليتجــاوز بذلــك مســتواه فــي عــام 2019 )قبــل جائحــة 

كورونا(.

ــة بنســبة  ــى ارتفــاع الصــادرات الوطنّي وأشــار شــركس إل
 ،2022 عــام  مــن  األولــى  العشــرة شــهور  خــالل   % 40.7
مقارنــة مــع ارتفــاع نســبته 18.1 % خــالل الفتــرة المقابلــة 

مــن عــام 2021.

األجنبــّي  االســتثمار  حجــم  ارتفــاع  مــا ســبق  إلــى  يضــاف 
المباشــر الــوارد إلــى المملكــة خــالل الثالثــة أربــاع األولــى من 
عــام 2022، ليســّجل 629.3 مليــون دينــار أو مــا نســبته 2.5 % 
مــن الناتــج بالمقارنــة مــع 325.1 مليــون دينــار، أو مــا نســبته 

1.4 % مــن الناتــج خــالل الفتــرة المقابلــة مــن عــام 2021.

وتشــّكل االســتثمارات الجديــدة حوالــي 78 % مــن هــذه 
االســتثمارات.

واســتمّر زخــم األداء القــوّي للمؤّشــرات النقدّيــة خــالل 
عــام 2022، فارتفــع رصيــد إجمالــّي الودائــع لــدى البنــوك 

مـــحـــــافـــظ البـنــك الــمــركـــزّي:

احتياطّيات العمالت األجنبّية

بلغت 17.3 ملـيـار دوالر
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عــام  مــن  األولــى  األحــد عشــر شــهرًا  خــالل  المرّخصــة 
االئتمانّيــة  التســهيالت  وارتفعــت   ،% 6.5 بنســبة   2022
الممنوحــة مــن البنــوك المرّخصــة خــالل نفــس الفتــرة 

8 %، وفــق المحافــظ. بنســبة 

وأّكــد شــركس أّنــه فــي ضــوء مــا يشــهده العالــم حالّيــًا من 
ــة جــّراء الضغــوط علــى سالســل التوريــد،  موجــة تضّخمّي
وتعّمــق حالــة عــدم اليقيــن فــي العالــم، توّجهــت معظــم 
ــة،  ــة نحــو التشــّدد فــي سياســاتها النقدّي البنــوك المركزّي
الضغــوط  هــذه  الحتــواء  المتوّقــع  مــن  أســرع  بشــكل 
وانســجامًا مــع ذلــك، قــام البنــك المركــزّي خالل عــام 2022 
برفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدّية، 
وذلــك بغــرض تعزيــز أركان االســتقرار النقــدّي والمالــّي 
فــي األردّن، وبشــكل خــاّص المحافظــة علــى ســعر صــرف 
الدينــار، باإلضافــة إلــى ضبــط معــّدل التضّخــم والحفــاظ 

علــى القــّوة الشــرائّية للدخــول الحقيقّيــة للمواطنيــن.

واســتعرض شــركس خــالل المحاضــرة، مفهــوم األزمــات 
المالّيــة والمصرفّيــة وأبــرز األزمــات المالّيــة واالقتصادّيــة 
اّلتــي واجههــا األردّن والعالــم خــالل العقــود الماضيــة، 
مبّينــًا كيفّيــة التعامــل مــع هــذه األزمــات عالمّيــًا ومحّلّيــًا، 
وموّضحــًا كيفّيــة مواجهــة األردّن، وبشــكل خــاّص البنــك 
المركــزّي، وإدارتــه ألزمــة جائحــة كورونــا اّلتــي مّثلــت تحّديــًا 
كبيــرًا أمــام صّنــاع القــرار االقتصــادّي فــي المملكــة، إّلا أّن 
ــّي نجــح فــي مواجهتهــا، مــن خــالل  البنــك المركــزّي األردن
تدّخــالت اســتباقّية ومدروســة وحاســمة كان لهــا األثــر 

الكبيــر فــي الحــّد مــن التبعــات الســلبّية للجائحــة.

وأشــار شــركس إلــى أبــرز التحّديات اّلتــي يواجهها االقتصاد 
العالمــّي فــي الوقــت الراهــن وإجــراءات البنــك المركــزّي 

لمواجهتهــا والحــّد مــن تبعاتهــا علــى االقتصــاد الوطنــّي. 
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قــال وزيــر المالّيــة محّمــد العســعس، إّن الحكومــة 
تــدرك أّن النجــاح علــى مســتوى االقتصــاد الكّلــّي لــم 
ينعكس بعد على المســتوى المعيشــّي للمواطنين.

وأّكــد العســعس خــالل إلقائــه خطــاب الموازنــة العاّمــة 
فــي مجلــس النــّواب أّن التحّســن المســتدام فــي دخــول 
عــن  ينبثــق  أن  بــّد  ال  المعيشــة  ومســتوى  المواطنيــن 

المالــّي والنقــدّي. قاعــدة متينــة مــن االســتقرار 

وقــال إّن أمانــة المســؤولّية تقتضــي اإليضاح بأّن األســواق 
العالمّيــة تعاقــب بشــّدة أّي حيــدة وانحــراف عــن سياســة 
بعــض  حــال  واقــع  وهــذا  والنقــدّي،  المالــّي  االســتقرار 
الــدول، ومنهــا الكبــرى اّلتــي تبّنــت سياســات وإجــراءات غيــر 
مدروســة هدفــت فــي ظاهرهــا إلــى تخفيــف األعبــاء علــى 
المواطنيــن، إّلا أّنهــا أّدت فــي الواقــع إلــى تحّملهــم أعبــاء 
التوّســع  جــّراء  والطويــل  المتوّســط  المــدى  فــي  كبيــرة 
الكبيــر وغيــر المــدروس فــي اإلنفــاق عبــر االقتــراض وارتفــاع 
خدمــة الديــن العــاّم ووصولــه إلــى مســتويات غيــر آمنــة. 
وبالّتالــي أفضــت هــذه القــرارات إلــى خــالف مــا ســعت تلــك 
إلــى تراجــع القــّوة الشــرائّية  الــدول لتحقيقــه، حيــث أّدت 
للمواطنيــن. لذلــك فــإّن الحكومــة وإدراكًا منهــا لســياق 
الوضــع االقتصــادّي العالمــّي الحالــّي بكونــه األكثــر تعقيــدًا 
ــًا لتعريــض مواطنينــا ألزمــات  مــن أّي وقــت مضــى، وتفادي
معيشــّية واجتماعّيــة حــاّدة، "رغــم حقيقــة األلــم االقتصــادّي 
اّلــذي يعيشــه المواطنــون، إّلا أّن معالجــة ذلــك يتطّلــب 
إجــراءات غيــر مدروســة  سياســات وإجــراءات هيكلّيــة ال 

تؤّدي إلى عواقب ســيتحّملها في المقام األّول المواطنين 
مــن الطبقــة الوســطى ومحــدودة الدخــل وبشــكل يفــوق 
قدرتهــم علــى التحّمــل، وهــذا مــا لــن تســمح بــه الحكومــة. 
ــّي ال يمكــن  ــا علــى أّن التخطيــط لالقتصــاد األردن ــد هن وأؤّك
ــة تعتمــد علــى وفــرة  أن يبنــى اســتنادًا إلــى نمــاذج اقتصادّي
المــوارد والثــروات الطبيعّيــة. وإلــى حيــن أن يثبــت عكــس 
ذلك، فإّن نموذجنا الوطنّي ال بّد أن يكون واقعّيًا، يســتفيد 
مــن تجــارب الماضــي، ويراعــي متطّلبــات الحاضر، ويؤّســس 

لتطّلعــات المســتقبل"، وفــق العســعس.

وقــال العســعس، إّن نجــاح الحكومــة فــي الحفــاظ علــى 
االســتقرار المالــّي والنقــدّي فــي تعزيــز ثقــة مؤّسســات 
التصنيــف االئتمانــّي باقتصادنــا الوطنــّي. وقــد تجّســد ذلــك 
ــز" النظــرة المســتقبلّية لالقتصــاد  برفــع مؤّسســة "مودي
"فيتــش"  ومؤّسســة  إيجابــّي،  إلــى  مــن مســتقّر  األردنــّي 
مــن ســلبّي إلــى مســتقّر، وتثبيــت مؤّسســة "ســتاندرد آنــد 
بــورز" التصنيــف االئتمانــّي القتصادنــا الوطنــّي مــع نظــرة 
مســتقبلّية مســتقّرة، فــي الوقــت اّلــذي شــهدت فيــه دول 
كبــرى تراجعــًا فــي تصنيفهــا االئتمانــّي. وفــي ذلــك إشــارة 
ــة األردّن  ــة فــي حماي ــة األردنّي ــى نجــاح اإلدارة المالّي ــة إل جلّي
مــن تبعــات األزمــات اّلتــي شــهدها العالــم والحفــاظ علــى 

االســتقرار المالــّي لــألردّن.

وزير المالّية العسعس خالل إلقائه

خطاب الموازنة العاّمة 2023

العسعس:  
الــنـجــــاح علـــى مستــــــوى االقــتـــصــــــاد 
بـــعـــــــد  يــنــعــكــــــس  لـــــــم  الـــكــّلـــــــّي 
عـــلــــــى الــــمـســـتـــــوى الـــــمـــــعـيــشــّي

العسعس:  
األســـواق العالمّيـــة تعاقـــب بشـــّدة 
أّي حــيـــــدة وانحـــراف عـــن سيــاســـــة 
االســـتـــقـــــــرار الــمــالــــــّي والـــنـقـــــدّي
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وقــد أثبتــت نتائــج المراجعــة الخامســة لبعثــة صنــدوق 
النقــد الدولــّي نجــاح األردّن فــي السياســات االقتصادّيــة 
تقديــر  انتــزاع  فــي  الرئيســّي  الدافــع  وكانــت  اإلصالحّيــة، 
رغــم  المتحّقــق  اإلنجــاز  بحجــم  الدولّيــة  المؤّسســات 
التحّديــات، هــذا فــي وقــت فشــلت فيــه دول أخــرى فــي 
كمــا  اقتصادهــا.  باســتقرار  شــهادات  علــى  الحصــول 
خلصــت المراجعــة الخامســة إلــى تأكيــد الصنــدوق علــى 
أّن االقتصــاد األردنــّي علــى المســار الصحيــح فــي تحســين 
تنافســّيته، وعلــى حصافــة السياســتين المالّيــة والنقدّيــة.، 

العســعس وفــق 

ــن أّن إعــداد الموازنــة فــي خضــّم الجهــود الكبيــرة اّلتــي  وبّي
قامــت بهــا الحكومــة لترجمــة متطّلبــات اإلصــالح اّلــذي 
رؤيــة وطنّيــة شــاملة  الملــك ضمــن  إليــه جاللــة  أرشــد 
للتحديــث االقتصــادّي، وّجــه جاللته بأن تكــون رؤية "تضمن 
إطــالق اإلمكانّيـــات، لتحقيـــق النمـــّو الشـــامل المســـتدام، 
اّلـــذي يكفـــل مضاعفـــة فـــرص العمـــل المتاحـــة لألردنّييــن 
واألردنّيات، وتوســـيع الطبقـــة الوســـطى، ورفـــع مســـتوى 

المعيشـــة لضمـــان نوعّيـــة حيـــاة أفضـــل للمواطنيـــن".

ووضــع األردّن رؤيتــه للســنوات العشــر المقبلــة لتشــّكل 
النمــّو  تباطــؤ  حالــة  مــن  األردنــّي  لالقتصــاد  مخرجــًا 
االقتصــادّي نحــو أفــق واســع يمّهــد لخلــق فــرص العمــل 
ــر القطــاع  ــّم وضــع خّطــة شــاملة لتطوي لألردنّييــن. كمــا ت
الكفــاءة  وتعزيــز  التشــريعات،  تطويــر  تشــمل  العــاّم 
المقّدمــة  العاّمــة  الخدمــات  وتحســين  المؤّسســّية، 

اإلجــراءات. وتبســيط  للمواطنيــن 

وتابــع أّنــه رغــم الضغــوط التضّخمّيــة العالمّيــة اّلتــي تعّرض 
علــى  انعكاســاتها  أّن  إّلا   ،2022 عــام  فــي  االقتصــاد  لهــا 
االقتصــاد األردنــّي كانــت أقــّل بكثيــر من معظــم دول العالم.

وزاد العســعس خــالل خطــاب الموازنــة لســنة 2023 فــي 
مجلــس النــّواب "كشــفت تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــّي 

أّن معــّدل التضّخــم فــي اقتصــادات تونــس ومصــر ولبنــان 
وتركّيــا والواليــات المّتحــدة األميركّيــة والمملكــة المّتحــدة 
ودول االّتحــاد األوروّبــّي ســتتجاوز نســبة 8 % فــي عام 2022، 
فــي حيــن أّن معــّدل التضّخــم فــي األردّن بلــغ 4.2 % فــي عــام 

2022، ويتوّقــع أن يبلــغ 3.8 % فــي عــام 2023".

وتابــع "هــذا يعــّد مــن أقــّل معــّدالت التضّخــم عالمّيــًا، مّمــا 
فــي  الحكومّيــة  واإلجــراءات  السياســات  نجــاح  يعكــس 
ــًا واســعًا  ــه الحكومــة جانب ــذي أولت ــم اّل كبــح جمــاح التضّخ
مــن اهتمامهــا؛ ألّنــه العامــل االقتصــادّي األكثــر تماســًا 
مــع حيــاة المواطــن واألوســع تأثيــرًا علــى معظــم فئــات 
المواطنيــن، إذ كانــوا سيلمســونه فــي ارتفــاع أكبر بكثير في 
أســعار الســلع والخدمــات األساســّية وكلفــة المعيشــة 
وتراجــع حــاّد ال ســمح الّلــه للقــّوة الشــرائّية، لــوال نجــاح 

اإلجــراءات الحكومّيــة فــي الســيطرة علــى التضّخــم".

وبحســب العســعس شــهد معــّدل البطالــة تراجعــًا بقرابة 
1.5 نقطــة مئوّيــة خــالل الثالثــة أربــاع األولــى مــن عــام 2022 
 ،% 22.8 إلــى  ليصــل   2021 لعــام  نفســها  بالفتــرة  مقارنــة 
ورغــم ذلــك فمــا زال معــّدل البطالــة مرتفعــًا، ويشــّكل 

الهــّم الوطنــّي األّول، ومــا زال عنــد مســتوى مقلــق.

وقــال إّن الحكومــة تمّكنــت مــن تحقيــق القيــم المقــّدرة 
إليــرادات ضريبــة الدخــل وتجاوزهــا بقرابــة 61 مليــون دينــار، 
رفــع  بعــدم  التوالــي  علــى  الثالــث  للعــام  التزامهــا  رغــم 
أّي ضريبــة أو رســم أو فــرض أّي ضريبــة أو رســم جديــد، 
ولتصــل فــي عــام 2022 إلــى قرابــة 1350 مليــون دينــار بزيــادة 
نســبتها 14.4 % عــن مســتواها فــي عــام 2021، فــي حيــن 
بلغــت تحصيــالت اإليــرادات مــن الضريبــة العاّمــة علــى 
المبيعــات قرابــة 4200 مليــون دينــار مســّجلة بذلــك نمــوًا 

نســبته 4 % عــن عــام 2021.

بوتيــرة  الدخــل  علــى  الضرائــب  نمــّو  انعــكاس  إّن  وقــال 
أعلــى مــن نمــّو الضرائــب علــى االســتهالك ســير الحكومــة 
علــى الطريــق الصحيــح فــي االمتثــال للتوجيهــات الملكّيــة 

العسعس:  
أثبتـــت نتائـــج المراجعـــة الخامســـة 
لبعثة صندوق النقد نجاح األردّن في 
السياســـات االقتصادّيـــة اإلصالحّيـــة

العسعس:  
شهـــــــد مــعـــــّدل الــبــطـالــــة تراجـعــــًا 
بـقـرابـــــة 1.5 نـقــطــــة مـئـوّيــــة خــــالل 
الـثـالثــــة أربــــاع األولى مــــــن عـــام 2022
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الســامية المتمّثلــة "بــأن تقــوم الحكومــة بمراجعــة شــاملة 
للمنظومــة الضريبّيــة والعــبء الضريبــّي بشــكل متكامــل، 
غيــر  اســتهالكّية  ضرائــب  بفــرض  االســتمرار  عــن  ينــأى 
مباشــرة وغيــر عادلــة ال تحّقــق العدالــة والتــوازن بيــن دخــل 

الفقيــر والغنــّي".

وبحســب العســعس يأتي ضمن إيمان الحكومة العميق 
االســتهالكّية  الضرائــب  علــى  االعتمــاد  اســتمرار  بــأّن 
مضــّر باالقتصــاد والمواطــن والخزينــة علــى حــّد ســواء. 
ولذلــك ســتواصل الحكومــة سياســتها الهادفــة إلــى رفــع 
مســاهمة إيــرادات ضرائــب الدخــل المباشــرة علــى حســاب 
إلــى  للوصــول  المباشــرة،  غيــر  االســتهالكّية  الضرائــب 
مرحلــة تتمّكــن الحكومــة فيهــا مــن تخفيف عــبء الضرائب 

ــًا. ــر المباشــرة تدريجّي غي

وأّكــد أّن أّي إجــراءات تخفيضّيــة غيــر مدروســة علــى هيــكل 
اّلــذي  إلــى رفــع عجــز الموازنــة، األمــر  اإليــرادات ســتؤّدي 
ســيفضي إلــى تفاقــم األلــم االقتصــادّي بــداًل مــن خفضــه.

وأّمــا علــى صعيــد النفقــات، بحســب العســعس واصلــت 
الحكومة سياسة ضبط النفقات وااللتزام بالمخّصصات 
التطــّورات  مــن  الرغــم  علــى  الموازنــة،  فــي  المقــّدرة 
ــة األخيــرة، واّلتــي أســفرت عــن تســجيل ارتفاعــات  العالمّي
الخصــوص  وجــه  علــى  القمــح  أســعار  فــي  متســارعة 
والمــواّد األساســّية علــى وجــه العمــوم. فعلــى صعيــد قرار 
ــة  ــق بتثبيــت أســعار المشــتّقات النفطّي الحكومــة المتعّل
 505 بلغــت كلفتــه حوالــي  واّلــذي   ،2022 عــام  مــن  لجــزء 

ــر  ــّم اســتيعاب كلفــة هــذا اإلجــراء عب ــار، فقــد ت مالييــن دين
تأجيــل نفقــات رأســمالّية وإجــراء مناقــالت مالّيــة بقيمــة 
350 مليــون دينــار، فــي حيــن تــّم اســتيعاب القيمــة المتبّقية 
والبالغــة 155 مليــون دينــار ضمــن موازنــة التمويل، وســيتّم 

عكســها فــي موازنــات الســنوات الخمــس المقبلــة.

األّولــّي  العجــز  خفــض  مــن  تمّكنــت  الحكومــة  إّن  وقــال 
للموازنــة مــن قرابــة 5.6 بالمئــة فــي عــام 2020 إلــى قرابــة 
4.4 بالمئــة فــي عــام 2021 وليواصــل تراجعــه فــي عــام 2022 
إلــى مــا نســبته 3.7 %، وليصــل فــي مشــروع موازنــة عــام 
2023 إلــى 2.9 بالمئــة، أي أّن الحكومــة نجحــت فــي خفــض 
علــى  ســنوات،  ثــالث  خــالل   % 48 بقرابــة  األّولــّي  العجــز 
ــام  ــدة، وعــدم قي ــة المعّق ــات االقتصادّي الرغــم مــن التحّدي
الحكومــة برفــع أّي ضريبــة أو رســم أو فــرض أّي ضريبــة أو 

ــد. رســم جدي

كمــا تمّكنــت الحكومــة بحســب الوزيــر مــن خفــض إجمالــّي 
الديــن العــاّم كنســبة مــن الناتــج المحّلــّي اإلجمالــّي بعــد 
أمــوال الضمــان  اســتثناء مــا يحملــه صنــدوق اســتثمار 
االجتماعــّي فــي نهايــة عــام 2022 إلــى 89.7 % مقارنــة بمــا 
ــة  ــى قراب ــة عــام 2021، وليتراجــع إل نســبته 91.9 % فــي نهاي
88.2 بالمئــة فــي عــام 2023. مّمــا يؤّكــد علــى نجــاح هــذه 
الحكومــة فــي وضــع المالّيــة العاّمــة علــى الطريق الصحيح 
وتحقيــق الخفــض التدريجــّي لنســبة الدين العــاّم إلى الناتج 

ــّي. ــّي اإلجمال المحّل

اإلحصائّيــة  التصنيفــات  اعتمــدت  الحكومــة  أّن  وأّكــد 
العالمّيــة فــي احتســاب الديــن العــاّم، وأّن هــذا األمــر لــن 
ينتقــص مــن حقــوق صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان 

الصنــدوق. تجــاه  الحكومــة  والتزامــات  االجتماعــّي 

أن  يجــب  والمديونّيــة  العجــز  مســتويات  أّن  إلــى  وأشــار 
تســتمّر باالنخفــاض حفاظــًا علــى اســتقرار االقتصــاد الكّلــّي. 
وتشــير البيانــات إلــى ارتفــاع نســبة تغطية اإليــرادات المحّلّية 
للنفقــات الجاريــة إلــى 87.5 % فــي عــام 2022 مقارنــة بقرابــة 
84 % فــي عــام 2021 ولترتفــع إلــى قرابــة 89.1 % فــي عــام 
 % 91.8 قرابــة  إلــى  التدريجــّي  ارتفاعهــا  ولتواصــل   ،2023
فــي عــام 2025. وهــذا يعــّد المؤّشــر األســاس فــي تعزيــز 

االســتقالل المالــّي ألّي دولــة.

ولفــت إلــى أّن معــّدالت الفقــر والبطالــة لــن تنخفــض إلــى 
رفــع  عبــر  بــل  نفســها،  تلقــاء  مــن  المقبــول  المســتوى 
ــّي،  ــّي واألجنب تنافســّية االقتصــاد لجــذب االســتثمار المحّل

العسعس:  
أّي إجــــــراءات تــخـفــيـــضــــّيــــــة غـــــيـــــــر 
اإليـــرادات  هيـــكل  علـــى  مدروســـة 
الموازنـــة عجـــز  رفـــع  إلـــى  ســـتؤّدي 

العسعس:  
انعكاس نمّو الضرائب على الدخل بوتيرة 
أعلى من نمّو الضرائب على االستـهـالك 
سير الحكومة عـلـى الـطـريـق الـصحــيـح
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وهــو أداتنــا اّلتــي نعمــل مــن خاللهــا علــى خلــق الوظائــف 
لشــبابنا الباحــث عــن العمــل. متطّلعيــن إلــى أن يلمــس 

المواطــن ثمــار هــذه اإلصالحــات فــي قــادم الســنوات.

وأضــاف خــالل إلقائــه خطــاب الموازنــة العاّمــة فــي مجلس 
النــّواب "مــا زال الســياق الدولــّي يّتســم بالتقّلــب وعــدم 
اليقيــن. فبعــد أن ظهــرت دالئــل انفــراج أزمــة الجائحــة، 
وبــدأت تباشــير التعافــي تلــوح فــي أفــق االقتصــاد العالمــّي، 
علــى  المؤّثــرة  الــدول  فــي  السياســات  صانعــو  اّتخــذ 
االقتصــاد العالمــّي إجــراءات كبيــرة لكبــح جمــاح التضّخــم 
اّلــذي وصــل فــي تلــك الــدول لمعــّدالت غيــر مســبوقة، 
بســبب تأّخرهــا فــي عكــس السياســات التوّســعّية اّلتــي 
انتهجتهــا إّبــان الجائحــة بشــكل تدريجــّي وآمــن، مّمــا أّثــر 
بشــكل ســلبّي وكبيــر علــى الــدول الناميــة ومنهــا األردّن، 
األمــر اّلــذي دفــع المؤّسســات الدولّيــة مثــل صنــدوق النقد 
الدولــّي لتخفيــض توّقعاتهــا حــول أداء االقتصــاد العالمــّي، 
ليبلــغ 3.2 بالمئــة فــي عــام 2022 مقابــل 6.0 بالمئــة فــي عام 
2021، وإلــى توّقــع ارتفــاع معــّدل التضّخــم إلــى 8.0 بالمئــة 
ــة فــي عــام 2021". ــة 4.7 بالمئ ــة بقراب فــي عــام 2022 مقارن

النقــد  صنــدوق  رئيســة  توّقعــت  العســعس  وبحســب 
الدولــّي مؤّخــرًا أن يكــون عــام 2023 عامــًا اقتصادّيــًا صعبــًا 
يفــوق فــي صعوبتــه العــام الماضــي، جــّراء دخــول المراكــز 
العالمــّي الصيــن  الرئيســة للنشــاط االقتصــادّي  الثالثــة 
واالّتحــاد األوروّبــّي والواليــات المّتحــدة األميركّيــة في تباطؤ 

اقتصــادّي فــي آن واحــد.

ورغــم تأّثــر األردّن بتطــّورات األحــداث الجســام عالمّيــًا، إّلا 
أّنــه قــد ســارع فــي اإلصالحــات السياســّية واالقتصادّيــة 
يســتوعب  أن  واســتطاع  إبطائهــا.  مــن  بــداًل  واإلدارّيــة 
فــي ضــوء متانــة  يتجــاوز صدماتهــا،  األحــداث، وأن  تلــك 
المالّيــة  السياســات  وحصافــة  االقتصــاد،  أساســّيات 
ــة، واّلتــي كانــت فاعلــة فــي الحفــاظ علــى تماســك  والنقدّي

الوطنــّي. االقتصــاد 

ــات اآلنفــة الذكــر، نقــف اليــوم علــى  وقــال "رغــم كّل التحّدي
جملــة مــن المؤّشــرات اّلتــي تؤّكــد علــى أّن اقتصادنــا يخطــو 
بثقــة علــى مســار التعافــي التدريجــّي، حيث مــن المتوّقع أن 
يحّقــق االقتصــاد الوطنــّي نمــّوًا بنســبة 2.7 بالمئــة لعامــي 
2022 و 2023 مقابــل 2.4 بالمئــة لعــام 2021، حيــث يعــّد 
المؤّسســات  توّقعــت  اّلتــي  القليلــة  الــدول  مــن  األردّن 

ــه االقتصــادّي". ــة أن يحافــظ علــى تحّســن أدائ الدولّي

ــة  وأضــاف "قــد جــاء النمــّو االســتثنائّي للصــادرات الوطنّي
المحــّرك الحقيقــّي للنمــّو االقتصــادّي بقرابــة 41 بالمئــة 
خــالل العشــرة شــهور األولــى لعــام 2022 مدفوعــًا بشــكل 
أساســّي بارتفــاع أســعار الفوســفات والبوتــاس. وحّتــى 
وإذا مــا تــّم اســتثناء صــادرات الفوســفات والبوتــاس، فــإّن 
معــّدل نمــّو الصــادرات الوطنّيــة ســيبلغ قرابــة 26 بالمئــة، 
للقطاعــات  مســبوق  غيــر  نجاحــًا  يعــّد  ذاتــه  بحــّد  وهــذا 

األخــرى".

بــّد مــن اإلشــارة إلــى النمــّو  وتابــع "فــي هــذا الســياق ال 
القــوّي لقطــاع الســياحة، وعلــى نحــو فــاق مــا كان متوّقعــًا. 
باالعتبــار  األخــذ  تــّم  مــا  إذا  وحّتــى  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
حجــم االســتثمارات اّلتــي خرجــت مــن األردّن، فــإّن حجــم 
االســتثمارات اّلتــي تدّفقــت إلــى األردّن تفــوق االســتثمارات 
اّلتــي خرجــت منــه، بحيــث ارتفــع صافــي تدّفــق االســتثمار 
األجنبــّي المباشــر خــالل الثالثــة أربــاع األولــى مــن عــام 2022 
ــة مــن عــام 2021  ــرة المماثل ــة مــع الفت بنســبة %94 مقارن
ليبلــغ قرابــة 629 مليــون دينــار، وذلــك بالرغــم مــن حالــة 
عــدم اســتقرار االقتصــاد إقليمّيــًا وعالمّيــًا. ويؤّكــد ذلــك 
لالســتثمار  وجاذبّيتــه  األردنــّي  االقتصــاد  تنافســّية  علــى 

والنقــدّي". المالــّي  وكانعــكاس مباشــر الســتقراره 

كما بلغت االحتياطّيات األجنبّية لدى البنك المركزّي 17300 
االحتياطّيــات  وهــذه   .2022 عــام  نهايــة  فــي  دوالر  مليــون 
مريحــة، وتعكــس قــّوة الدينــار األردنــّي وتغّطــي 7.5 شــهور 
مــن مســتوردات المملكــة مــن الســلع والخدمــات، وفــق 

العســعس. 



اخـبـار محلية ودولية 66

االســتثمار  قانــون  مــن  لالســتفادة  المتقّدمــة  المشــروعات  حجــم  ارتفــع 
خــالل عــام 2022 ليبلــغ حوالــي 1.1 مليــار دينــار أردنــّي، مقارنــة بنحــو 621 مليــون 
دينــار أردنــّي خــالل عــام 2021، وبنســبة نمــّو 79.3 %، بحســب وزارة االســتثمار.

مــن  المســتفيدة  المشــاريع  عــدد  إّن  الــوزارة،  وقالــت 
قانــون االســتثمار بلــغ 434 مشــروعًا اســتثمارّيًا خــالل 
عــام 2022، حيــث حصــدت الصناعــة النصيــب األكبــر بحجم 
اســتثمار بلــغ 648.6 مليــون دينــار أردنــّي بنســبة تصــل 
إلــى نحــو %58.3 مــن إجمالــّي االســتثمارات المســّجلة، 
تليهــا علــى التوالــي الســياحة 233 مليــون دينــار بنســبة 
%21، المستشــفيات والمراكز الطّبّية 136 مليونًا بنســبة 
ــا المعلومــات 55.5 مليــون بنســبة 5 %،  %12.3، تكنولوجي

وقطــاع الزراعــة 37.8 مليــون دينــار بنســبة 3.4 %.

اّلتــي  المتوّقعــة  العمالــة  حجــم  أّن  إلــى  البيــان  وأشــار 
ســتوّلدها تلــك المشــاريع بحســب الدراســات المقّدمــة 
ــى مــا يقــارب 21 ألــف  مــن قبــل المســتثمرين ســتصل إل

فرصــة عمــل.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أّن حجم االستثمارات المحّلّية 
واألجنبّيــة المســتفيدة مــن قانــون االســتثمار شــهد ارتفاعــًا 
ملموســًا خــالل عــام 2022، حيــث ارتفــع االســتثمار المحّلــّي 
بنســبة 76.9 % ليصــل إلــى 976.3 مليــون دينــار، فيمــا ارتفع 
االســتثمار األجنبــّي بنســبة 98.3 % ليصــل إلــى 137 مليــون 

دينــار أردنــّي.

وفيما يتعّلق بتوزيع االستثمارات خارج وداخل المناطق 
التنموّيــة، تــّم التأكيــد على أّن عدد المشــاريع االســتثمارّية 
المســتفيدة مــن قانــون االســتثمار خــالل عــام 2022 خــارج 
بحجــم  مشــروعًا،   363 إلــى  وصــل  التنموّيــة  المناطــق 
اســتثمار يقــارب مليــارًا وواحــد وخمســين مليــون دينــار، 
الكّلّيــة،  االســتثمارات  مــن   % 94.4 نســبته  مــا  مشــّكاًل 
ــة بلــغ 71 مشــروعًا، بحجــم  وفــي داخــل المناطــق التنموّي
اســتثمار يقــارب 62 مليــون دينــار، بنســبة 5.6 % مــن حجــم 

ــة. االســتثمارات الكّلّي

االســتثمارات  ارتفــاع  فــإّن  االســتثمار،  وزارة  وبحســب 
الكّلّيــة المســتفيدة مــن قانــون االســتثمار لعــام 2022 

جــاء كمؤّشــر لتعافــي االقتصــاد واســتجابة لإلجــراءات 
مواتيــة  بيئــة  لتهيئــة  باّتخاذهــا  الحكومــة  قامــت  اّلتــي 
لالســتثمار لتشــجيع مجتمــع األعمــال علــى التوّســع فــي 
األنشــطة االســتثمارّية واإلنتاجّيــة، إضافــة إلــى تعزيــز ثقة 
المســتثمرين فــي بيئــة االســتثمار فــي األردّن، وتأكيدهــا 
ــة لالســتثمار  أّن األردّن يملــك مقّومــات اســتثمارّية جاذب

والمســتثمرين.

لتمكيــن  إلــى ســعيها  الــوزارة  نّوهــت  البيــان  وبحســب 
االســتثمارات المحّلّيــة وزيــادة تدّفــق االســتثمارات خــالل 
العــام الحالــّي مــن خــالل خّطــة عملهــا، واّلتــي تتــواءم مــع 
مــا ورد فــي رؤيــة التحديــث االقتصــادّي الســتيعاب تحــّدي 
توفيــر فــرص عمــل جديــدة لألردنّييــن خــالل العقــد القــادم، 

وجلــب اســتثمارات نوعّيــة فــي قطاعــات مســتهدفة.

لســنة   21 رقــم  االســتثمارّية  البيئــة  قانــون  وحــول 
أّن  علــى  التأكيــد  تــّم  التنفيــذ،  حّيــز  دخــل  واّلــذي   2022
قانــون االســتثمار الجديــد جــاء ضمــن أفضــل المعاييــر 
مــن  مجموعــة  تضّمــن  حيــث  الدولّيــة،  والممارســات 
اّلتــي تشــّجع االســتثمار  الحوافــز والمزايــا واإلعفــاءات 
الحقــوق  علــى  المحافظــة  إلــى  إضافــة  المملكــة،  فــي 
اّلتــي  اإلجــراءات  مــن  والحــّد  للمســتثمرين،  المكتســبة 
تعيــق ممارســة األعمــال واألنشــطة االقتصادّيــة وجهود 

االســتثمارات. جــذب 

وأشــارت الــوزارة إلــى أّنــه وبموجــب القانــون تتشــّكل لجنــة 
المقّدمــة مــن  التظّلــم  للنظــر فــي طلبــات  للتظّلمــات 
المســتثمرين للتحّقــق مــن ســالمة اإلجــراءات المّتخــذة 
ــى  أو القــرارات الصــادرة عــن الجهــة الرســمّية، إضافــة إل
إعطــاء الــوزارة صالحّيــة إنشــاء صناديــق اســتثمار لرصــد 
األمــوال لغايــات اســتثمارها فــي األنشــطة االقتصادّيــة، 
واإلشــراف علــى عمــل وحــدة الشــراكة بيــن القطاعيــن 

العــاّم والخــاّص. 

مليار دينار حـجـم االسـتـثـمـارات المـسـتـفـيـدة
من قانون تشجيع االستثمار خالل عام 2022
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وتأتــي هــذه المبــادرة مــع بدايــة فصــل الشــتاء حيــث 

تهــدف الــى توزيــع البطانيــات علــى األســر األشــد فقــرًا 

واألكثــر حاجــة لمســاعدتهم فــي تحمــل مصاعــب فصــل 

الشــتاء وتخفيــف األعبــاء االقتصاديــة عليهــم.

من جهته قّدم مدير عام تكية أم علي ســامر بلقر شــكره 

للبنــك العربــي لدعمــه المســتمر والدائــم لتكيــة أم علــي، 

مثّمنــًا جهودهــم وســعيهم لمنــح األســر المســتفيدة 

مــن تكيــة أم علــي شــتاًء دافئــًا وإدخــال الســعادة إلــى 

قلوبهــم مــن خــالل مبــادرة "لمســة دفــا"، والتي اســتمرت 

وفخــره  اعتــزازه  عــن  بلقــر  عّبــر  كمــا  عــام،  بعــد  عامــًا 

بتعــاون البنــك العربــي مــع تكية أم علي لســنوات طويلة 

ودعمهــم لبرامــج الدعــم الغذائــي المســتدام المختلفــة.

الغذائــي  الدعــم  توفيــر  علــى  علــي  أم  تكيــة  وتعمــل 
الشــهري والمســتدام لألســر التــي تعيــش تحــت خــط 
المملكــة، حيــث  فــي كافــة محافظــات  الغذائــي  الفقــر 
تقــوم بإيصــال الطــرود الغذائية شــهريًا وعلى مدار العام 
لهــذه األســر، ويحتــوي كل طــرد غذائــي علــى مــواد غذائيــة 

تفــي باحتياجــات األســرة الغذائيــة علــى مــدار الشــهر.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن برنامــج البنــك العربــي للمســؤولية 
االجتماعيــة "معــًا" يواصــل منــذ إطالقــه دعــم المبــادرات 
المجتمعيــة الهادفــة والتــي تطــوع مــن خاللهــا المئــات 
مــن موظفــي البنــك كمــا يتيــح البرنامــج لعمــالء البنــك 
تقديــم تبرعاتهــم لعــدد مــن المؤسســات غيــر الربحية من 
خــالل الصرافــات اآلليــة والخدمــات المصرفيــة الرقميــة 

باإلضافــة إلــى بطاقــة معــًا االئتمانيــة البالتينيــة. 

البنك العربي يوزع بطانيات على

األسر العفيفة ضمن مبادرة "لمسة دفا"

بالتعاون مع تكية أم علي

أطلـــق البنـــك العربـــي مبـــادرة "لمســـة دفـــا"، بالتعـــاون مـــع تكيـــة أم علـــي 
للمســـؤولية  برنامجـــه  إطـــار  فـــي  وذلـــك  التوالـــي  علـــى  العاشـــرة  للســـنة 
االجتماعيـــة "معـــًا "، حيـــث تـــم مـــن خاللهـــا توزيـــع 1,125 بطانّيـــة علـــى 302 أســـرة 
ــان ــد وجـــرش وعجلـــون ومعـ ــات إربـ ــة ام علـــي فـــي محافظـ ــة مـــن تكيـ منتفعـ
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المكتبــات  مشــروع  هــو  "اقــرأ"،  مشــروع 
مؤسســة  عليــه  تعمــل  الــذي  المدرســية 
القــراءة  غرفــة  منظمــة  مــع  رانيــا  الملكــة 
عالميــة  منظمــة  وهــي   )Room to Read(
غيــر ربحيــة ُتعنــى بدعــم ثقافــة القــراءة لــدى 
األطفــال  دعــم  علــى  التركيــز  مــع  األطفــال، 
اللغويــة  َمَلكتهــم  لتحســين  العالــم  حــول 

لديهــم. القــراءة  عــادة  وبنــاء 

ويعمــل هــذا المشــروع علــى إعــادة تأهيــل 
المعاييــر  مــع  يتناســب  بمــا  المكتبــات 
العالميــة، مــا يجعلهــا بيئــة جاذبــة ومحّببــة 
لألطفــال، وذلــك باالهتمــام بنوعيــة الكتــب 
المتوّفــرة وعددهــا نســبة إلــى عــدد الطلبــة 
االهتمــام  وكذلــك  منهــا،  المســتفيدين 

بوجــود بيئــة مناســبة مــن حيــث األثــاث واأللــوان واألحجــام 
ألعمــار الطلبــة ضمــن الفئــة المســتهدفة، هــذا الــى جانب 
تأهيــل فريــق المدرســة الــذي يعمــل علــى تفعيــل هــذه 
المكتبــة، بــدًءا مــن مديــر المدرســة مــروًرا بأميــن المكتبــة، 

وانتهــاًء بمعلمــي الصــف واللغــة العربيــة.

ويهــدف المشــروع فــي هــذه المرحلــة إلــى بنــاء القــدرات 
والمهــارة  بالمعرفــة  المعلميــن  وتزويــد  المحليــة 
المكتبــة  مــن  القصــوى  االســتفادة  لتحقيــق  الالزمتيــن 
ومــا يتوفــر فيهــا مــن مصــادر تعّلــم، وكذلــك تعزيــز ثقافــة 
القــراءة فــي مــدارس األردن، مــن خــالل تشــجيع الطلبــة 
علــى القــراءة وغــرس هــذه العــادة لديهــم، االمــر الــذي 
يدعــم تقّدمهــم األكاديمــي فــي المواد الدراســية جميعها. 
مــن الجديــر ذكــره أّنــه خــالل عــام 2022 تــم العمــل مــع 20 
مدرســة لتشــجيع األطفــال علــى القــراءة وتعزيــز ثقافــة 

القــراءة فــي مــدارس المملكــة.

مؤسســة  جهــود  تتضافــر  المشــروع،  هــذا  خــالل  مــن 
التربيــة  وزارة  وجهــود  والتنميــة  للتعليــم  رانيــا  الملكــة 
المهــارات  تمكيــن  أهميــة  فــي  ورؤيتهمــا  والتعليــم 
المــدى  علــى  النجــاح  لتحقيــق  الطلبــة  لــدى  القرائيــة 
 Room( الطويــل بالتعــاون مــع منظمــة غرفــة القــراءة
ــر مــن 20  to Read( والتــي يغطــي نمــوذج مشــروعها أكث
دولــة بغــرض دعــم المكتبــات المدرســية وتفعيــل دورهــا 
فــي غــرس حــب القــراءة ومهاراتهــا لــدى طلبــة الصفــوف 
مــن األول وحتــى الســادس؛ لتصبــح عــادة حياتيــة مؤثــرة 

فــي تكوينهــم وتوجيــه مســاعيهم وتوســيع آفاقهــم.

ــّي لهــذا المشــروع انطالقــا مــن  ويأتــي دعــم البنــك العرب
ــة ال ســيما علــى  دوره فــي مجــال المســؤولّية المجتمعّي
صعيــد دعــم القطــاع التعليمــّي وحرصــه على رفــد الجهود 

الراميــة لتطويــر البيئــة التعليميــة واالرتقــاء بمدارســنا.  

البنك العربي يدعم مشروع مؤسسة الملكة رانيا 
"اقرأ" لتأهيل المكتبات المدرسية 

قـــام البنـــك العربـــي بمواصلـــة دعمـــه لمؤسســـة الملكـــة رانيـــا، مـــن خـــالل مشـــروع 
المكتبـــة المدرســـية "اقـــرأ" الـــذي يُعنـــى ببنـــاء ودعـــم ثقافـــة القـــراءة فـــي األردن مـــن خـــالل 
تأهيـــل المكتبـــات المدرســـية، وتزويدهـــا بالكتـــب والقصـــص المناســـبة والمشـــّوقة 
للطلبـــة فـــي الصفـــوف االبتدائيـــة )1 - 6(، باإلضافـــة لتأهيـــل الكـــوادر التعليميـــة وتدريبهـــا
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مبنــى  فــي  أقيــم  خــاص  حفــل  خــالل  التكريــم  هــذا  وجــاء 
اإلدارة العامــة للبنــك العربــي بحضــور رئيــس مجلــس إدارة 
البنــك الســيد صبيــح المصــري، والمديــر العــام التنفيــذي 
اآلنســة رنــدة الصــادق وعــدد مــن مــدراء القطاعــات والدوائــر 

والموظفيــن.

واعتزازهــم  شــكرهم  عــن  المكّرمــون  الموظفــون  وأعــرب 
بالتقديــر الــذي تلقــوه مــن البنــك، مؤكديــن علــى التزامهــم 
المســتمر بالمشــاركة في مختلف النشــاطات والمســاهمة 
التنميــة  المحلــّي وتحقيــق  فــي جهــود تطويــر مجتمعهــم 

المســتدامة.

يذكــر أن فريــق متطوعــي البنــك العربــي نفــذ مــا يقــارب 64 
مبــادرة مجتمعيــة خــالل العــام الحالــي بمشــاركة أكثــر مــن 
الدوائــر  مختلــف  مــن  وعائالتهــم  وموظفــة  موظــف   460
 748 التطوعيــة  المشــاركات  عــدد  بلــغ  كمــا  واألقســام، 

مشــاركة وبلغ عدد المســتفيدين من األنشــطة والمبادرات 
إطــار  فــي  العــام  خــالل  البنــك  دعمهــا  التــي  المجتمعيــة 
جهــوده المتعلقــة باالســتدامة مــا يقــارب 80,000 مســتفيد 

مــن مختلــف الفئــات عبــر المملكــة. 

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن البنــك العربــي يتبنــى اســتراتيجية 
شــاملة ومتكاملــة علــى صعيــد االســتدامة تعكــس حــرص 
والبيئــي  واالجتماعــي  االقتصــادي  أثــره  تعزيــز  علــى  البنــك 
مــن خــالل العمــل بشــكل وثيــق مــع مختلــف الجهــات ذات 
ويمثــل  المســتدامة.  التنميــة  لتحقيــق  وصــواًل  العالقــة 
ــة "معــًا"، أحــد  ــي للمســؤولية االجتماعي برنامــج البنــك العرب
ثمــار هــذا التوجــه، وهــو برنامــج متعــدد األوجــه يرتكــز علــى 
تطويــر وتنميــة جوانــب مختلفــة مــن المجتمــع مــن خــالل 
عــدة  خدمــة  فــي  تســهم  متنوعــة  ونشــاطات  مبــادرات 
البيئــة  وحمايــة  الفقــر  ومكافحــة  الصحــة  وهــي  قطاعــات 

والتعليــم ودعــم األيتــام. 

الــبـنـك العـربـي يكـّرم مـوظـفـيـه الـمـتـطوعـيـن

ضمن برنامجه للمسؤولية االجتماعية "معًا"

للمســـؤولية  برنامجـــه  ضمـــن  المتطوعيـــن  موظفيـــه  العربـــي  البنـــك  كـــرم 
االجتماعيـــة "معـــًا" تقديـــرًا لجهودهـــم التطوعيـــة فـــي النشـــاطات والمبـــادرات 
المختلفـــة التـــي نفذهـــا البنك خالل العـــام والهادفة إلى خدمة المجتمع المحلي.
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جانــب  إلــى  الجديــد  الفــرع  ويضــم 
الخدمــات المصرفيــة االعتياديــة مركــز 
برنامــج  عمــالء  لخدمــة  متخصــص 
"إيليــت" وموظفيــن مخصصيــن لخدمة 
وعمــالء  بريميــوم"  "عربــي  عمــالء 
والمتوســطة،  الصغيــرة  الشــركات 
باإلضافــة إلــى قســم الخدمــات الذاتيــة 
علــى مــدار الســاعة والــذي يوّفــر جهــاز 
الصــراف اآللــي التفاعلــي "ITM" والــذي 
التواصــل  إمكانيــة  للعمــالء  يتيــح 
خدمــة  موظفــي  أحــد  مــع  المباشــر 
وذلــك  والصــورة  بالصــوت  العمــالء 
لمســاعدتهم علــى إتمــام معامالتهــم 
وبمنتهــى  فــوري  بشــكل  المصرفيــة 
الســهولة. كذلــك يقــدم الفــرع خدمــات 

الصــراف اآللــي "ATM Plus" والتــي تمكــن العمــالء من ســحب 
الحــد  بضعــف  األمريكــي  والــدوالر  األردنــي  بالدينــار  النقــد 
اليومــي المعتــاد، وإيــداع الشــيكات الفوريــة واآلجلــة بالدينــار 
األردنــي علــى مــدار الســاعة، وخدمــة اإليــداع النقــدي الفــوري 
كافــة  إلــى  باإلضافــة  األمريكــي،  والــدوالر  األردنــي  بالدينــار 

المعتــادة. اآللــي  الصــراف  خدمــات 

مديــر  معتــوق،  يعقــوب  الســيد  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
 – العربــي  البنــك  فــي  لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات  دائــرة 
األردن: "يأتــي افتتــاح الفــرع الجديــد فــي الزرقــاء ضمــن حــرص 
البنــك المســتمر علــى التواصــل الدائــم والفّعــال مــع قاعــدة 
عمالئــه فــي مختلــف مناطــق المملكــة لتلبيــة احتياجاتهــم 
ــة." وأضــاف:  ــر المصرفي وتطلعاتهــم وفقــا ألحــدث المعايي
"يوفــر الفــرع مجموعــة واســعة مــن الخدمــات واألنظمــة 
بطريقــة  العمــالء  خدمــة  لضمــان  المتكاملــة  المصرفيــة 

أســرع وأكثــر فاعليــة وبمنتهــى الخصوصيــة واالمــان ".

والــى جانــب شــبكة فروعــه الواســعة فــي المملكــة، يقــدم 
البنــك العربــي مجموعــة مــن الخدمــات والحلــول المصرفيــة 
موبايــل"،  "عربــي  تطبيقــه  خــالل  مــن  المتطــورة  الرقميــة 
باإلضافــة إلــى الخدمــة المصرفيــة عبــر اإلنترنــت "عربــي أون 
اليــن". كمــا أنــه بإمــكان األفــراد الراغبيــن فــي فتــح حســابات 
لــدى البنــك العربــي تحميــل تطبيــق "عربــي موبايــل" مــن خالل 
متاجــر التطبيقــات: آبــل ســتور، جوجــل بــالي، أو هــواوي آب 
جاليــري واســتخدام خيــار "فتــح حســاب جديــد" المتــاح عبــر 
التطبيــق إلدخــال البيانــات المطلوبــة وفتــح حســاب جديــد 
لــدى البنــك العربــي إلكترونيــًا. كمــا ويقــدم البنــك مــن خــالل 
تطبيقــه "عربــي نكســت" وهــو األول مــن نوعــه فــي المملكــة 
المخصــص لقطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة باقــة 
شــاملة مــن المزايــا الجديــدة والخدمــات الرقميــة المتكاملــة 

صممــت خصيصــًا لتلبيــة احتياجــات هــذا القطــاع. 

البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في

سوق باب المدينـة مـول فـي الزرقـاء

ـــاب المدينـــة مـــول  ـــد فـــي ســـوق ب افتتـــح البنـــك العربـــي مؤخـــرًا فرعـــه الجدي
فـــي الزرقـــاء، وذلـــك فـــي إطـــار توجـــه البنـــك لتعزيـــز تواجـــده فـــي المناطـــق 
الحيويـــة فـــي المملكـــة وحرصـــه الدائـــم علـــى تقديـــم حلـــول مصرفيـــة متكاملـــة 
لعمالئـــه وتلبيـــة احتياجـــات مختلـــف الشـــرائح والقطاعـــات فـــي المملكـــة
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ومقّدمــي  للتجــار  ســيتاح  االتفاقيــة،  هــذه  خــالل  ومــن 
البنــك الحصــول علــى حلــول دفــع  الخدمــات مــن عمــالء 
الكترونيــة متكاملــة ومتقدمــة عبــر اإلنترنــت، تشــمل: قبــول 
المدفوعــات، إدارة المخاطــر والوقايــة من عمليات االحتيال.

من جانبه، قال السيد يعقوب معتوق مدير إدارة الخدمات 
المصرفية لألفراد في البنك العربي - االردن:" يسعى البنك 
العربي إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية وحلول الدفع 
اإللكترونية للتجار ومقدمي الخدمات من عمالء البنك العربي، 
كما ويمثل هذا التعاون مع "هايبرباي" اليوم إضافة نوعية، 
من خالل توفير حلول متقدمة وآمنة للعمالء، باإلضافة إلى 

القدرة على تتبع النتائج وسهولة الوصول إلى البيانات".

التنفيذي  الرئيس  عبويني،  عّلق مهند  السياق،  هذا  وفي 
لشركة "هايبرباي" بالقول: "ترتبط "هايبرباي" بشبكٍة كبيرة 
البنك  بين  كوسيط  وتعمل  المنطقة،  في  البنوك  من 
والتاجر والمستخدم، حيث تمنح التجار ومقّدمي الخدمات 

حلول دفع متكاملة عبر اإلنترنت، بطريقة سهلة وآمنة".

وأضاف عبويني:" تسعى "هايبرباي" إلى التوسع في منطقة 
أبرز دول  زيادة عدد مكاتبها في  األوسط، من خالل  الشرق 

اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية  المملكة  المنطقة، مثل 
بتوفير  استمرارها  مع  مصر،  وجمهورية  المتحدة  العربية 
أحدث تقنيات وحلول الدفع اإللكتروني، وتطوير حلول معالجة 
المنصات  أحدث  باستخدام  الذكية،  اإللكترونية  المدفوعات 
التقنية وأكثرها فاعلية، لخدمة مختلف المؤسسات التجارية 
والبنوك. وتمتلك "هايبرباي" اليوم القدرة على االندماج مع أّي 

منصة تجارية، وقبول مدفوعاتها بسرعة وبكل سهولة".

مصرفية  حلواًل  يقدم  العربي  البنك  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
لمجموعة  اإللكتروني  الدفع  قبول  كخدمات  متعددة  رقمية 
كبيرة من التجار باألردن من خالل تزويدهم بأجهزة نقاط البيع، 
الى  باإلضافة  مارت،  أي  عربي  االلكترونية  التسويق  ومنصة 
انشاء مواقع الكترونية خاصة بالتجار تهدف الى زيادة حجم 
البيع اإللكتروني لهم، كما ويوفر تطبيق "عربي موبي كاش" 
إمكانية الدفع بواسطة البطاقات عن طريق الهواتف الذكية.

كما ُيذكر أّن البنك العربي حصل مؤخرًا على العديد من الجوائز 
من جهات عالمية مرموقة كان من أبرزها جائزة أفضل بنك 
للخدمات المصرفية الرقمية لألفراد في االردن للعام 2022، 

من مجلة غلوبال فاينانس )Global Finance( العالمية. 

"البنك العربي" و "هايبرباي" يوقعان اتفاقية تعاون 
لتقديم الخدمات المتصلة ببوابات الدفع اإللكتروني 

لعمالء البنك

وقع البنك العربي اتفاقية تعاون مع شركة هايبرباي، بوابة الدفع اإللكتروني الرائدة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بهدف توفير أفضل حلول الدفع اإللكتروني 
للتجــار والعمــالء، وذلــك فــي إطــار حــرص البنــك الدائــم علــى تطويــر خدماتــه المصرفيــة 
ومواكبــة متطلبــات العمــالء واحتياجاتهــم ضمــن أعلــى مســتويات الكفــاءة والفعاليــة
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وقد تضمنت المبادرة فتح الباب أمام 
لطرح  الناشئة  والشركات  الرياديين 
أفكارهم في مجال التكنولوجيا المالية 
وحلول  كمنتجات  تطويرها  بهدف 
وقد  مبتكرة.  مصرفية  تكنولوجية 
تقدم من خالل هذه المبادرة 74 ريادي 
قام  حيث  ومشاريعهم  بأفكارهم 
فريق البنك المختص بمراجعة كافة 
هذه األفكار واختيار 13 منها بناء على 
للمشاركة.  أهليتها  ومدى  كفاءتها 
األفكار  أصحاب  إدراج  ذلك  وتبع 

مركز  في  مكثفة  عمل  ورشة  في  المختارة  والمشاريع 
مسرعة االعمال البنك العربي في مقر اإلدارة العامة للبنك 
متخصصة  تدريبية  حصص  على  خاللها  حصلوا  العربي 
ضمن برنامج متكامل من قبل مؤثرين ورواد في صناعة 
التكنولوجيا المالية إلى جانب مختصين من البنك العربي.  

أفكار  ثالث  أفضل  باختيار  فعالياتها  المبادرة  واختتمت 
ومناقشتها  مشاريعهم  بعرض  الرياديون  قام  حيث 
العربي  البنك  إدارة  أمام لجنة تحكيم ضّمت ممثلين من 
بالمركز  فازت  وقد  مستقلين.  مستثمرين  إلى  باإلضافة 
شركة  الثاني  بالمركز  وفازت   "DESAISIV" شركة  األول 
المركز  على   "IPass" شركة  حصلت  فيما   "askPepper"
البنك  من  نقدية  جوائز  على  الفائزون  حصل  وقد  الثالث. 
العربي كدعم لهم لمواصلة العمل على تحقيق وتطوير 

أفكارهم ومشاريعهم.

وفي تعليقها على هذه المبادرة قالت السيدة هال زهران، 
في  الناشئة  للشركات  العربي  البنك  أعمال  مسرع  مدير 
البنك: "نعتز بالنجاح الذي تحققه هذه المبادرة عامًا بعد 
عام والذي يتجسد بعدد ونوعية األفكار المطروحة وتفاعل 
وّفرت  والتي  للمبادرة،  المختلفة  المراحل  خالل  الرياديين 
لهم فرصة فريدة لتعزيز أفكارهم ومشاريعهم الناشئة 

في مجال التكنولوجيا المالية )Fintech(." وأضافت زهران: 
"تعد هذه المبادرة بوابة استثنائية لفئة الشباب والتي من 
خاللها نهدف إلى صقل إمكاناتهم وإبداعاتهم وتحويلها 
وفقًا  وذلك  للتنفيذ  قابلة  عملية  وحلول  منتجات  إلى 

الستراتيجيات ومنهجيات مدروسة."

بين  من  يعتبر  العربي  البنك  أن  هنا  بالذكر  الجدير  ومن 
في  المنطقة  مستوى  على  الرائدة  المالية  المؤسسات 
صعيد  على  الرقمية  التكنولوجية  الحلول  أحدث  توظيف 
عبر  لعمالئه  يقدمها  التي  والمصرفية  المالية  الخدمات 
مختلف القطاعات. كذلك يولي البنك العربي أهمية كبيرة 
لدعم وتطوير االبتكار في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير 
الخدمات والحلول المصرفية التي تتماشى مع التحوالت 
والتطورات التي يشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية 
الرابعة وما يرافقها من تغيرات في احتياجات وتوقعات 
العمالء من مختلف الفئات والقطاعات. حيث بادر البنك 
المجال  هذا  في  متكاملة  منظومة  تأسيس  إلى  العربي 
تشمل مركز لالبتكار ومسرعة أعمال. وينسجم هذا التوجه 
االستراتيجي للبنك مع حرصه الدائم على دعم الرياديين من 
أصحاب األعمال والمشاريع الناشئة التي تساهم في بناء 
وتشجيع  واالبتكار  المبادرة  روح  وتحفيز  الشباب  قدرات 

االستثمار لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة. 

البنك العربي يختتم مبادرته الخاصة برياديي صناعة 
Fintech Bootcamp التكنولوجيا المالية بنسخته الثانية

 Fintech" اختتـــم البنـــك العربي مؤخرا النســـخة الثانية لمبادرتـــه الخاصة
Bootcamp” والتـــي تهـــدف الـــى اســـتقطاب ودعـــم األفـــكار الرياديـــة 
والشركات الناشئة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية في المملكة
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يســعى البنــك االهلــي االردنــي دائمــًا لتطويــر قــدرات ومهــارات موظفيــه والتــي بدورهــا تدعــم القــدرات المصرفيــة 
التــي تهــدف الــى تطويــر البنــك االهلــي بإيفــاد موظفيــه للمشــاركة بفعاليــات النشــاطات التدريبيــة للعــام 2022 

والتــي جــاءت لشــهر كانــون االول كمــا يلــي:

أواًل: النشاط التدريبي الداخلي )داخل البنك(
 شارك عدد من موظفي البنك بورشات عمل ودورات تدريبية حسب التفاصيل ادناه:

- ورشات عمل تدريبية تفاعلية باألخطاء التشغيلية وذلك بتاريخ 3 ,5 - 6 ,10 /12 /2022.

- دورة تدريبية بعنوان Time Management وذلك بتاريخ 3 /12 /2022.

- برنامج تأهيل القيادين ) Ahli Leaders ( وذلك خالل الفترة 26 /11 - 12 /12 /2022.

ثانيًا: النشاط التدريبي الخارجي )داخل االردن(:
 شارك عدد من موظفي دائرة تقنية المعلومات بدورات تدريبية حسب التفاصيل التالية:

 - دورة تدريبيــة بعنــوان )Implementing and Administering Cisco Solutions )CCNA وذلــك خــالل الفتــرة مــن
5 /12/ 2022 ولغاية 10 /1 /2023.

- دورة تدريبيــة بعنــوان Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure وذلــك خــالل الفتــرة مــن 
18 /12 /2022 ولغايــة 29 /12 /2022.

ثالثًا: النشاط التدريبي الخارجي )خارج األردن(:
 CGE & Lenovo End of 2022 Elite شــارك موظــف مــن دائــرة تقنيــة المعلومــات بفعاليــة تدريبيــة بعنــوان 

.2022/  12/  4 -  1 Customers Workshop in Istanbul وذلــك خــالل الفتــرة مــن 

 ACAMS MENA شــارك مديــر إدارة االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بمؤتمــر بعنــوان 
.2022/  12/  6  -  5 الفتــرة  خــالل  وذلــك   Conference

رابعًا: النشاط التدريبي لإلدارة االقليمية قبرص:
 شارك عدد من موظفي فرع قبرص بفعاليات تدريبية حسب التفاصيل ادناه:

- Emergency First Aid at Workوذلك بتاريخ 1 /12 /2022.

- Digital Currency, Compliance & Risks: The 5th AML directive وذلك خالل الفترة  5 - 8 /12 /2022.

- Introduction to General Data Protection Regulation بتاريخ 14 /12 /2022

- Yearly Madatory AML & updates Session بتاريخ 19 /12 /2022.

خامسًا: النشاط التدريبي لإلدارة االقليمية فلسطين:
 شارك عدد من موظفي اإلدارة اإلقليمية فلسطين بفعاليات تدريبية حسب التفاصيل ادناه:

- ورشة عمل قروض االفراد وذلك بتاريخ 3 ,10 ,17 /12 /2022.

- ACI Dealing Certificate Preparation Course وذلك خالل الفترة 11 - 15 /12 /2022. 
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وفــرع بنــك القاهــرة الــذي يقــع فــي صويلــح - نهايــة شــارع 
ــة  ــا العبــدهللا - مجمــع مدحــت الســائح - بناي الملكــة راني
العصريــة  التصاميــم  أحــدث  وفــق  أقيــم   ،)433( رقــم 
والتقنيــة، بهــدف ضمــان ســرعة خدمــة العمالء وتوســيع 

قاعــدة العمــالء بتقديــم افضــل الخدمــات المصرفيــة.

عمليــة  للفــرع  الداخليــة  والتصاميــم  األعمــال  وتحاكــي 
التجديــد والنهضــة المصرفيــة المتواصلــة التــي يشــهدها 

ــة المؤسســية للبنــك وذلــك  البنــك لتتناســب مــع الهوي

لتقديــم خدمــة عصريــة براحــة وأمــان وانســيابية.

وســائل  كافــة  توفيــر  صويلــح  فــرع  فــي  البنــك  وراعــى 

الراحــة وســرعة تقديــم خدماتــه لعمالئــه داخــل الفــرع، بمــا 

فيهــا توفيــر جهــازي صــراف آلــي، لتقديــم كافــة الخدمــات 

المصرفيــة علــى مــدار 24 ســاعة. 

 بنك القاهرة عمان يستقبل عمالءه
في فرع صويلح بحلة جديدة

ــة الجديـــده  ــه بحلتـ ــّر فرعـ ــان عمـــالءه فـــي مقـ ــرة عّمـ ــتقبل بنـــك القاهـ اسـ
فـــي بمنطقـــة صويلـــح ابتـــداء مـــن يـــوم األحـــد الموافـــق 8 كانـــون ثانـــي 
2023، وذلـــك لتلبيـــة حاجـــات المنطقـــة مصرفيـــا وخدمـــة كافـــة الشـــرائح.
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عقــدت دائــرة التعلــم والتطــور خــالل شــهري كانــون  االول/2022، 
والتــي  والخارجيــة  الداخليــة  التدريبيــة  النشــاطات  مــن  عــددًا 
شــملت عــدة برامــج ودورات، ومــن أبــرز هــذه النشــاطات مايلي : - 

1 - البرامج التدريبية  الداخلية/ الصفية :
 Induction Program /برنامج تدريب الموظفين الجدد 

تـــم عقـــد برنامــج الموظفيـــن الجــدد فــي دائــرة التعلــم والتطــور 
بهــدف تأهيــل وتدريــب الموظفيــن الجــدد وتزويدهــم بالمعلومــات الضروريــة التــي تضمــن انخراطهــم ببيئــة 

العمــل بطريقــة سلســة، وبحيــث تضمــن البرنامــج مقدمــة حــول مبــادئ االمتثــال و غســل االمــوال.
 برنامج الخدمات المصرفية والفرع االفتراضي لألفراد

تـــم عقـــد برنامــج الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بهــدف تأهيــل وتدريــب الموظفيــن علــى منتجــات البنــك وتزويدهــم 
بالمعلومــات الضروريــة التــي تضمــن انخراطهــم ببيئــة العمــل بطريقــة سلســة.

 برنامج الـبيع االستشاري
تــم عقــد دورة تدريبيــة بعنــوان "البيــع االستشــاري " ضمــن برنامــج الـــ Sales Academy لموظفــي الفــروع، وذلــك 
بهــدف رفــع كفــاءة عمليــة البيــع واتبــاع منهجيــة وآليــات تتوافــق مــع أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال.

Bluering 
عقد دورة تدريبية لموظفي الفروع،  بهدف التعريف وتعزيز العمل على هذا النظام.

STQB Certified Tester Foundation Level )CTFL( 
تــم عقــد دورة البرنامــج التدريبــي بعنــوان )CTFL( بهــدف معرفــة المبــادىء األساســية لفحــص البرمجيــات، و دور 
فحــص البرمجيــات أثنــاء تطويــر البرمجيــات، و أشــهر الطــرق للفحــص الوظيفــي، ومبــادىء إدارة نشــاطات الفحــص، 

و نبــذة عــن أدوات الفحــص.
 االساليب العلمية والعملية لكشف تزوير المستندات والمحررات والشيكات في العمل المصرفي

تم عقد الدورة بهدف كسب مهارات كيفية كشف جميع انواع وجوانب التزوير والتزييف في المستندات والتواقيع.
FATCA قانون االمتثال لمتطلبات الضريبة للحسابات االجنبية الصادرة عن الحكومة االمريكية 

تم عقد الدورة بهدف اإلدراك الكامل لضرورة االمتثال لألنظمة والمعايير والتعليمات المحلية والدولية من خالل 
التعرف ومناقشة قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية ومعرفة التعديالت التي تمت على نماذج فتح الحساب.

2 - البرامج التدريبية الخارجية /الصفية :
PMP -

English for Business Communication -

3 - الشهادات المهنية:
تسعى دائرة التعلم والتطور لتطوير موظفي بنك االردن من خالل االطالع المستمر على  ما هو جديد في مجال عملهم 
وجلب هذه المعارف لتطوير ادائهم و رفع كفاءاتهم وللقضاء على التقادم المصرفي و التقادم المهني وبالتالي زيادة 
االنتاجية على مستوى الموظف و البنك، ومن هذه الشهادات المهنية والتي عقدت بآليتي التدريب الصفية / عن بعد:

 Financial Modeling and Valuation Analyst -
 Certified Global Sanctions Specialist )CGSS( -

 Certified Learning & Development Specialist -
Certified Compensation & Benefits Professional -

 Certified Trade Finance Professional -

أخبار دائرة التعلم والتطور لشهـر كـانـــون  األول/2022
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اإلســكان  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  االتفاقيــة  ووقــع 
عّمــار الصفــدي، ومديــر عــام الشــركة األردنيــة لضمــان 
القــروض الدكتــور محمــد الجعفــري بحضــور عــدد مــن كبار 

الموظفيــن مــن الجانبيــن.

ــى تغطيــة ضمــان مخاطــر قــروض  ــة إل وتهــدف االتفاقي
بنــك  عمــالء  مــن  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 
اإلســكان ومنحهــا قروضــًا متناقصــة بحــد أقصــى يصــل 
إلى 200 ألف دينار ولغاية 24 شــهرا لتمويل مشــترياتها، 
مــدة  خــالل  القــروض وصرفهــا  هــذه  منــح  يتــم  بحيــث 

أقصاهــا 3 أيــام عمــل.

البنــك  اهتمــام  إطــار  فــي  االتفاقيــة  هــذه  توقيــع  ويأتــي 
بتنمية أعمال الشــركات المتوســطة والصغيرة وتوسيع 
قاعــدة عمالئــه المتناميــة وتوفيــر حلــول تمويليــة لهــم 
بشــروط ميســرة، إضافــة إلــى تقديــم الخدمــات المصرفية 

التــي تلبــي احتياجاتهــم ضمــن أقــل وقــت معيــاري.

وعقــب توقيــع االتفاقيــة، قــال الرئيــس التنفيــذي لبنــك 
اإلســكان عمــار الصفــدي:" يســّرنا اليــوم أن نجــدد تعاوننــا 
مــع الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض وأن نعمــل ســويًا 
الــذي  والصغيــرة  المتوســطة  الشــركات  لدعــم قطــاع 
أثبــت خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة أهميتــه الكبيــرة 
وذلــك لــدوره فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة والحــد مــن 
أزمتــي الفقــر والبطالــة إضافــة إلــى مســاهمته الكبيــرة 
دائمــًا  نحــرص  حيــث  االقتصاديــة،  التنميــة  تحقيــق  فــي 
فــي بنــك اإلســكان علــى دعــم هــذا القطــاع الحيــوي مــن 
خــالل إطــالق منتجــات تمويليــة وخدمــات مصرفيــة تلبــي 

احتياجاتــه ممــا يســاهم فــي انتعاشــه وازدهــاره ". 

وأعــرب الصفــدي عــن فخــره واعتــزازه بتوســيع نطــاق 
التعــاون مــع الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض التــي 

بنك اإلسكان يوقع
"اتفاقية ضمـان المـسـار الـسـريـع"
مع األردنية لضمان القروض لدعم
الشركـــات المتـوسطـة والصغيـــرة

وقع بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع انتشارًا في المملكة - والشركة األردنية 
ـــة تعـــاون فـــي مجـــال ضمـــان مخاطـــر قـــروض الشـــركات  لضمـــان القـــروض اتفاقي
الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مقر مبنى اإلدارة العامة للبنك في الشميساني
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تعمــل منــذ تأسيســها جاهــدة لتعزيــز فــرص حصــول 
علــى  والمتوســطة  والصغيــرة  الناشــئة  الشــركات 
االئتمــان المناســب وتقديــم الضمــان الــالزم لتمويــل هذه 
التعــاون يعكــس حــرص  إلــى أن هــذا  الشــركات، الفتــًا 
بنــك اإلســكان الدائــم والمســتمر علــى تقديــم األفضــل 

لعمالئــه.

ومــن جانبــه، أعــرب مديــر عــام الشــركة األردنيــة لضمــان 
القــروض الدكتــور محمــد الجعفــري، عــن شــكره وتقديــره 
لبنــك االســكان للتجــارة والتمويــل الســباق دائمــًا الى دعم 

الشــركات الناشــئة والصغيــرة والمتوســطة.

 وقــال أن االتفاقيــة مــن غاياتهــا ضمــان مخاطــر عــدم 
قبــل  مــن  الممنوحــة  والتمويــالت  للقــروض  الســداد 
والصغيــرة  الناشــئة  الشــركات  لقطــاع  االســكان  بنــك 
التمويــل  خدمــات  مســتوى  وستحســن  والمتوســطة 

أداءهــا  تطويــر  علــى  وتعمــل  القطــاع  لهــذا  المقدمــة 
يســتهدف  حيــث   . تواجههــا  التــي  التحديــات  لمواجهــة 
برنامــج ضمــان " المســار الســريع " شــريحة العمــالء مــن 
حجــم  اليزيــد  والتــي  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 
مبيعاتهــا عــن 5 مليــون دينــار مــن العمــالء المدرجيــن 

والخدمــي. والصناعــي  التجــاري  القطــاع  ضمــن 

ويأتــي توقيــع االتفاقيــة مكمــاًل لــدور الشــركة فــي تيســير 
التمويــل وتوســيع فــرص العمــل والمســاهمة فــي دفــع 
االقــراض  تحفيــز  خــالل  مــن  االقتصاديــة  التنميــة  عجلــة 
ضمــن هــذا البرنامــج لتمويــل رأس المــال العامــل وتمويــل 
الصغيــرة  الشــركات  شــريحة  مــن  العمــالء  مشــتريات 
والمتوسطة أو رفع كفاءتها االنتاجية، بحيث تقوم الشركة 
المقدمــة  القــروض  بضمــان  القــروض  لضمــان  األردنيــة 

ــًا ألحــكام هــذه االتفاقيــة ومالحقهــا.  لهــذه الشــريحة وفقـ
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الــذي حضــره أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة  وخــالل الحفــل 
فــي البنــك، قــّدم الصفــدي الــدروع التكريميــة للموظفيــن 
األعضــاء فــي الفريــق الذيــن عكســوا صــورة مشــرقة 
عــن دور بنــك اإلســكان الرائــد علــى الصعيــد المجتمعــي 
وعملــوا خــالل تطوعهــم علــى تعزيــز مفاهيــم التعــاون 
المجتمعــي وترســيخ االنتمــاء الوطنــي والعمــل بــروح 

الفريــق الواحــد.

وكان فريــق عطــاء بنــك اإلســكان قــد ســاهم بتنفيــذ 
مجموعــة مــن المبــادرات والمشــاريع التطوعيــة التــي 
أطلقهــا البنــك خــالل العــام الجــاري 2022 مــن أبرزهــا؛ 
المشــاركة فــي البرامــج التطوعيــة التــي نفذتهــا تكيــة 
أم علــي كتوزيــع الطــرود الغذائيــة الشــهرية علــى األســر 
المســتفيدة من التكية، والمشــاركة في تحضير وتقديم 

موائــد  ضمــن  للصائميــن  الســاخنة  اإلفطــار  وجبــات 
الرحمــن، وزراعــة األشــجار المثمــرة فــي منطقــة الكريمــة 
العربيــة  الجمعيــة  مــع  بالتعــاون  الشــمالية  -األغــوار 

لحمايــة الطبيعــة وغيرهــا مــن األعمــال التطوعيــة.

ويعــد فريــق عطــاء بنــك اإلســكان المكــون مــن عــدد 
مــن الموظفيــن المتطوعيــن مــن الدعامــات األساســية 
الســتراتيجية المســؤولية المجتمعيــة للبنــك، حيــث تــم 
تأسيســه لترســيخ ثقافة العمل التطوعي لدى أعضائه 
وتشــجيعهم علــى المشــاركة واالنخــراط فــي المبــادرات 
االجتماعيــة التــي يدعمهــا البنــك، إضافــة إلــى دوره فــي 
اإلســكان  لبنــك  والمشــرقة  اإليجابيــة  الصــورة  تعزيــز 
كواحــدة مــن أبــرز المؤسســات المصرفيــة فــي المملكــة 

التــي تلتــزم بدورهــا الوطنــي والمجتمعــي المســؤول. 

بنك اإلسكان يُكّرم فريق "عطاء اإلسكان" تقديرًا 
لدوره في تنفيذ مبادرات البنك ونشاطاته التطوعية

بالتزامـــن مـــع يـــوم التطـــوع العالمـــي الـــذي يصـــادف الخامـــس مـــن كانـــون األول مـــن 
كل عـــام، كـــّرم الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك اإلســـكان عّمـــار الصفـــدي فـــي مقـــر اإلدارة 
العامـــة للبنـــك فـــي الشميســـاني أعضـــاء فريـــق عطـــاء اإلســـكان وذلـــك تقديـــرًا 
التـــي  لدورهـــم المميـــز فـــي التطـــوع لتنفيـــذ المبـــادرات والنشـــاطات التطوعيـــة 
دعمهـــا البنـــك خـــالل العـــام الجـــاري ضمـــن اســـتراتيجية مســـؤوليته االجتماعيـــة



81االخـبــار المصرفية

حيث  عمان،  روتانا  فندق  في  التكريمي  الحفل  أقيم  وقد 
السيدة  للسرطان،  الحسين  مؤسسة  عام  مدير  كّرمت 
نسرين قطامش، بنك اإلسكان الراعي الرسمي لبرنامج 
ِسوار الحسين ممثال بالسيدة غدير البريشي، مدير تنفيذي 

التسويق واالتصال المؤسسي.

 كما تم توزيع شهادات التقدير على مئتي متطوع تقديرا 
إلخالصهم في أداء الكثير من المهام التي تصب جميعها 
وشملت  للسرطان،  الحسين  مركز  مرضى  مصلحة  في 
المشاركة في حمالت التوعية، وجمع التبرعات، ومساعدة 
المرضى وعائالتهم داخل المركز، إضافة إلى تقديم الدعم 
اللوجستي لكافة األنشطة التي تنظمها مؤسسة ومركز 

الحسين للسرطان.

جاء هذا التكريم لشكر المتطوعين على عطائهم الفعال 
من  له  لما  وجهدهم  لوقتهم  وتقديرًا  العام،  مدار  على 
الالزم  المجتمعي  التكاتف  مفهوم  ترسيخ  في  عميق  أثر 
للتصّدي لمرض السرطان، وإحداث فرق حقيقي في حياة 

مرضى السرطان.

وتأتي رعاية بنك اإلسكان الحصرية لبرنامج سوار الحسين 

التطوعي  البنك بضرورة ترسيخ ثقافة العمل  إيمانًا من 
المجتمعات  بناء  في  األساسية  الركائز  أهم  من  باعتباره 
وتماسكها، وكجزء ال يتجزأ من االستراتيجية التي يعتمدها 

للبنك لمسؤوليته المجتمعية.

تعاون  يرتبط بعالقة  اإلسكان  بنك  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
عدة  منذ  للسرطان  الحسين  مؤسسة  مع  استراتيجية 
في  ومشارك  وداعم  كراع  باستمرار  ويتواجد  سنوات، 
خطته  مع  ينسجم  وبما  المؤسسة،  برامج  مختلف 
في  تساهم  استراتيجية  شراكات  بناء  في  االستراتيجية 

تحقيق التنمية المستدامة.

الحسين  مؤسسة  برامج  أحد  هو  سوار  برنامج  أن  يذكر 
داعمة  بيئة  لتوفير   2007 عام  تأسس  الذي  للسرطان 
لمحاربة السرطان ومد يد العون لمؤسسة ومركز الحسين 
للسرطان إلنجاح برامجها ومبادراتها في المجتمع األردني 
والمنطقة، حيث يتيح البرنامج الفرصة أمام المتطوعين 
مجتمعنا  في  راسخة  العطاء"  "ثقافة  أن  على  للتأكيد 
األردني وأن التطوع هو القوة الدافعة إلحداث التغيير، فقد 

بلغ إجمالي عدد المتطوعين العشرة آالف متطّوع. 

مؤسسة الحسين للسرطان تكّرم بنك اإلسكان 
وار الحسين للعام 2022

ِ
الراعي لبرنامج س

لمتطوعــي  تكريميــًا  حفــال  اليــوم،  للســرطان  الحســين  أقامــت مؤسســة 
التــي  لجهودهــم  تقديــرا   .2022 للعــام  الحســين  ــوار 

ِ
س برنامــج  وشــركاء 

يبذلونهــا لمســاعدة مرضــى مركــز الحســين للســرطان بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر، عــن طريــق دعــم برامــج وحمــالت مؤسســة الحســين للســرطان
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وســتمكن منصــة Digibanc الرقميــة المتقدمــة البنــك 

مــن إطــالق خدمــة فتــح الحســابات وغيرهــا مــن الخدمــات 

الرقميــة علــى عــدة قنــوات، إضافــة إلــى إصــدار بطاقــات 

والقــدرة  المرونــة  ســتمنحه  كمــا  الفوريــة،  االئتمــان 

الحاليــة  ومنتجاتــه  خدماتــه  وتوســيع  االبتــكار  علــى 

العمــالء.  تجربــة  وتحســين  والمســتقبلية، 

وبهذه المناسبة، صرح السيد هيثم سميح البطيخي، 

المديــر العــام التنفيــذي للبنــك األردنــي الكويتــي: "خالل 

الســنوات الماضيــة، شــهد القطــاع المصرفــي تغيــرات 

كبيــرة، ولعبــت الرقمنــة دورًا رئيســيًا فــي تغييــر شــكل 

التفاعــل بيــن البنــوك وعمالئهــا. وانطالقــًا مــن إيماننــا 

بــأن االبتــكار واســتراتيجية الرقميــة أواًل مهمــة للغايــة 

فــي  تنافســية مســتدامة  الحفــاظ علــى ميــزة  لضمــان 

الســوق، فقــد اخترنــا كودبيــس تكنولوجيــز ألنهــا تشــاركنا 

فلســفتنا التــي تركــز علــى العمالء. كما أن منصة الشــركة 

Digibanc تواكــب وبســرعة احتياجــات عمالئنــا وأعمالنــا". 

البــالد  أن  األردنــي علــى  المركــزي  البنــك  وتــدل مؤشــرات 

شــهدت ارتفاعــًا فــي معــدل الشــمول المالــي مــن 33.1 % 

إلى 43.1 % خالل الســنوات القليلة الماضية. بينما أظهرت 

أرقــام موقــع DataReportal المتخصــص فــي إحصــاءات 

االنترنــت واالتصــاالت، أن معــدل انتشــار الهواتــف النقالــة 

ــي 2021.  ــون الثان ــغ 66.8 % فــي يناير/كان فــي األردن بل

وفــي األردن، تتزايــد أعــداد المؤسســات الماليــة الكبــرى 

التي تتبنى اســتراتيجيات الرقمية أواًل وذلك لســد الفجوة 

في الشــمول المالي، وزيادة التنافســية، واالســتفادة من 

فوائــد المصرفيــة الرقميــة. وقــد أدى التعــاون الوثيــق بيــن 

المؤسســات الماليــة والجهــات التنظيميــة ومؤسســات 

التكنولوجيــا الماليــة )فنتــك( والهيئــات الحكوميــة، إلــى 

جعــل األردن واحــدًا مــن أســرع مراكــز التكنولوجيــا الماليــة 

نمــوًا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. 

البنك األردنـي الكـويـتـي
يخـتـار كـودبـيـس تكـنـولـوجـيـز إلطـالق
خدمة فتح الحسابات الجديدة رقميًا
واإلصدار الفوري لبطاقات االئتمان

Digibanc على منصة

وقـــع البنـــك األردنـــي الكويتـــي، المؤسســـة الماليـــة الرائـــدة فـــي األردن، اتفاقيـــة شـــراكة 
مـــع شـــركة كودبيـــس تكنولوجيـــز Codebase Technologies، إحـــدى المزوديـــن العالمييـــن 
 ،)API( الرائديـــن للحلـــول المصرفيـــة المصممـــة بواجهـــة برمجـــة التطبيقـــات المفتوحـــة
ــات  ــوري لبطاقـ ــدار الفـ ــة اإلصـ ــًا وخدمـ ــدة رقميـ ــابات الجديـ ــح الحسـ ــة فتـ ــالق خدمـ إلطـ
االئتمـــان لعمـــالء البنـــك باســـتخدام منصـــة Digibanc، الحائـــزة علـــى العديـــد مـــن الجوائـــز
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وتنــص الشــراكة بيــن البنــك وكودبيــس تكنولوجيــز علــى 

االســتفادة من عمليات فتح الحســابات الجديدة وتقديم 

عميلــك  اعــرف  ونظــام  العديــدة،  الرقميــة  الخدمــات 

علــى  المتوفــرة  التكامــل  وقــدرات   ،eKYC االلكترونــي 

منصــة Digibanc البتــكار المنتجــات والخدمــات والدمــج 

مــع البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات المصرفيــة 

فــي البنــك األردنــي الكويتــي بشــكل ســلس، كمــا تتيــح 

الهويــات  بيانــات  االئتمــان وقاعــدة  مــع مكتــب  الدمــج 

بهيكلهــا وحلولهــا   Digibanc وتتميــز منصــة الوطنيــة. 

الجاهــزة لالســتخدام، بمــا يخفــض وقــت طــرح المنتــج 

فــي الســوق، ويضمــن التوســع الســريع البتــكارات البنــك 

األردنــي الكويتــي فــي المســتقبل. 

وفــي هــذا الصــدد، قــال الســيد ســهيل ســلمان، رئيــس 

ــة بالبنــك : "الســرعة هــي التحــدي  تنميــة أعمــال التجزئ

الــذي يواجــه العديــد مــن البنــوك اثناء تحولها إلــى الرقمية. 

عمالئنــا.  احتياجــات  وتلبيــة  مواكبــة  إلــى  نهــدف  ونحــن 

ومنصــة Digibanc هــي منصــة مصرفيــة رقميــة تضــم 

ــكار".  ــة واالبت ــزات رائعــة هــي الســرعة والمرون مي

ــر اإلداري  مــن جانبــه، صــرح الســيد تامــر المــوج، المدي

لشــركة كــود بيــس تكنولوجيــز فــي الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا: "يمــر القطــاع المصرفــي ومنظومــة 

حاســمة.  بمرحلــة  األردن  فــي  الماليــة  التكنولوجيــا 

وســتكون هــذه الشــراكة فرصــة رائعــة للتعــاون مــن أجــل 

الدفــع باالبتــكار نحــو آفــاق جديــدة فــي القطــاع المصرفــي 

وقطــاع التكنولوجيــا الماليــة فــي البــالد. ونحــن متفقــون 

تمامــًا مــع رؤيــة البنــك األردنــي الكويتــي المتمثلــة فــي 

اعتمــاد الرقمنــة أواًل، وستســاعد Digibanc البنــوك علــى 

للتعــاون  أساســًا  وستشــكل  مرونــةـ  أكثــر  تصبــح  أن 

واالبتــكار والمشــاركة فــي تقديــم عــروض وخدمــات فريدة 

لعمــالء البنــوك". 
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"أصدقــاء  لمبــادرة  دعمــًا  الكويتــي  األردنــي  البنــك  قــّدم 
الطلبــة"، المنبثقــة عــن جمعيــة األســر التنمويــة الخيريــة، 
والمهتمــة فــي خدمــة المجتمعــات واألســر المحتاجــة فــي 

محافظــة مادبــا.

ويأتــي دعــم البنــك اســتمرارًا لــدوره الفّعــال فــي مجــال 
مكافحــة الفقــر والجــوع، إلــى جانــب دعمــه الــدؤوب للعمــل 
المملكــة، ومــن منطلــق  أنحــاء  التطوعــي فــي مختلــف 
اهتمامــه فــي خدمــة المجتمــع بكافــة شــرائحه، وخاصــة 

فــي المناطــق األقــل حظــًا.

ووزع عــدد مــن موظفــي البنــك المتطوعيــن المالبــس 
علــى طلبــة ثــالث مــدارس فــي محافظــة مادبــا بالتعــاون مــع جمعيــة األســر التنمويــة الخيريــة، وســط أجــواء مــن 

التضامــن والمحبــة، ممــا كان لــه األثــر فــي نفــوس جميــع األطفــال وذويهــم والقائميــن علــى هــذه الحملــة.

وأكــدت إدارة البنــك علــى أن إشــراك موظفيهــا فــي هــذه الحملــة يأتــي مــن بــاب رغبــة اإلدارة فــي تعزيــز ثقافــة العمل 
التطوعــي وتحفيــز الموظفيــن على خدمــة المجتمع. 

الموافق  الخميس  يوم  الكويتي  األردني  البنك  إدارة  نفذت 
اإلدارة  مقر  في  لموظفيه  وهمية  إخالء  تجربة   05/1/2023
العامة والفرع الرئيسي ومبنى الملحق، بالتنسيق مع المديرية 
العامة للدفاع المدني وفريق اإلدارة العليا وفريق الطوارىء 
التجربة حرصًا من  وتأتي هذه  للحوادث  السريعة  لالستجابة 
إدارة البنك على تطبيق خطط استمرارية العمل وأعلى معايير 
السالمة العامة وحفاظًا على األرواح والممتلكات ونشر الوعي 
التام حول كيفية التصرف في حال حدوث أي طارئ ال قدر هللا.

حيث تم التدرب عمليًا على تطبيق سرعة اإلخالء الوهمي بزمن 
قياسي من مخارج الطوارئ عبر صافرات اإلنذار المخصصة 

لهذه الغاية، وكيفية التعامل مع الحاالت الطارئة، بوجود مشرف ومنسق ميداني لكل مجموعة من األفراد، وروعي أن يكون 
هناك أكثر من مسؤول إخالء وسالمة عامة في كل طابق.

هذا ومن الجدير بالذكر أن كافة الموظفين المشاركين اتبعوا كافة التعليمات الخاصة بعملية اإلخالء  بجدية والتزام من 
خالل سرعة االستجابة والتقيد بأماكن التجمع المحددة لكل مجموعة، حيث تم إخالء المبنى ضمن الوقت المعياري المحدد.

وثمن مندوب مديرية الدفاع المدني إلدارة البنك والمشاركين اهتمامهم بإنجاح هذا اإلخالء، ألهميتها في تحقيق مفهوم 
السالمة العامة وحماية األرواح والمكتسبات. 

األردني الكويتي يوّزع المالبس على
طــالب مــدارس فــي مــادبـــا – األردن

البنك األردني الكويتي ينفذ تجربة إخالء وهمية لمباني 
اإلدارة العامة والفرع الرئيسي ومبنى الملحق 





االخـبــار المصرفية 86

الدورات التدريبية الداخلية 
 تــم عقــد برنامــج تدريبــي بعنــوان "تدريــب وتأهيــل الموظفيــن الجــدد" لحديثــي التعييــن فــي البنــك بهــدف تأهيــل 
الموظفيــن الجــدد و توفيــر كافــة المعلومــات و الدعــم الــالزم لهــم لضمــان تحقيقهــم االداء المتوقــع منهــم. 

 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "التخطيط االستراتيجي" لجميع موظفي البنك خالل شهر كانون االول . 

 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "التثقيف بأمن المعلومات" لجميع موظفي البنك خالل شهر كانون االول .

الدورات التدريبية المحلية 
 برنامج تدريبي بعنوان ")Introduction to Artificial Intelligence )AI" والذي عقد بتاريخ 01 /12 /2022.

 برنامج تدريبي بعنوان "MuleSoft Developer" والذي عقد بتاريخ 31 /12 /2022.

 برنامج تدريبي بعنوان "Leadership Training for Managers" والذي عقد خالل الفترة 19 - 24 /12 /2022.

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان "التأمينــات العامــة )أســس اإلكتتــاب والتعويضــات(" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة
.2022 / 12/ 08 - 06

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان "اخــر تطــورات ومســتجدات خدمــات شــركة المعلومــات االئتمانيــة - كريــف االردن" 
والتــي عقــدت بتاريــخ 06 /12 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "Microeconomics" والتي عقدت بتاريخ 17 /12 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "ISO27001:2022" والتي عقدت بتاريخ 14 /12 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "Mind Mapping Mastery Certificate" والتي عقدت بتاريخ 31 /12 /2022.

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان "The Future of Payment Technologies Six Sigma Principles" والتــي عقــدت بتاريــخ 
.2022/ 12/ 30

 ورشة عمل بعنوان "Fortinet Security Fabric Solutions" والتي عقدت بتاريخ 07 /12 /2022.

 ورشــة عمل بعنوان "الدور الرقابي للبنك المركزي األردني في تلبية متطلبات الشــفافية والمســتفيد الحقيقي 
ومكافحة تمويل انتشــار التســلح" والتي عقدت بتاريخ 18 /12 /2022.

دورات معهد الدراسات المصرفية 
 الدورة التدريبية بعنوان "النمذجة المالية : Financial modelling" والتي عقدت خالل الفترة 18 - 20 /12 /2022. 

النشاطات التدريبـيــة
للبنك التجاري األردني 
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أطلــق بنــك ABC فــي األردن حملــة ترويجية لحاملي البطاقات 
االئتمانيــة بشــهر اب و التــي اســتمرت لغايــة نهايــة شــهر 
ــه التســويقية  كانــون األول لعــام 2022، وذلــك ضمــن حمالت
التــي تهــدف إلــى توطيــد عالقتــه بعمالئــه وزيــادة والئهــم 

للبنــك. 

وتحقيقــًا لألهــداف المرجــوة، فقــد منحــت الحملــة العمــالء 
المؤهليــن ممــن تنطبــق عليهــم شــروط الحملــة فرصــًا لربــح 
جوائــز نقديــة شــهرية وجائــزة نقديــة كبــرى خاصــة بنهايــة 
بطاقاتهــم  اســتخدامهم  عنــد  دينــار   10,000 تبلــغ  العــام 
االئتمانيــة لدفــع أثمــان مشــترياتهم، ســواء مــن خــالل نقــاط 
البيــع المنتشــرة محليــًا وعالميــًا أو عبــر اإلنترنــت. هــذا وتتيــح 
ائتمانــي  ســقف  لحامليهــا  االئتمانيــة   ABC بنــك  بطاقــات 
متجــدد و فرصــة لتســديد الرصيــد المســتغل بأقــل نســبة 
تســديد، عالوة على أنها تمتاز بالســرعة والســهولة واألمان، 
فالبطاقــات مــزودة بالشــريحة الذكيــة وتمتــاز بخاصية الدفع 

 .Contactless Payments عــن بعــد

وتأتــي هــذه الحملــة داعمة الســتراتيجية البنك الهادفة ليس 
فقــط لتقديــم المنتجــات والخدمــات التــي ترتقــي وطموحــات 
عمالئــه، بــل تلــك التــي تخــدم التنميــة المجتمعيــة فــي ذات 

الوقــت. فمــن ناحيــة، تشــجع الحملــة العمالء على اســتخدام 
بطاقــات ائتمانيــة مــزودة بخاصيــة الدفــع عــن بعــد  عوضــا 
عــن النقــود، األمــر الــذي يســاعد علــى الحفــاظ علــى البيئــة 
ويدعــم التطــور التكنولوجــي. ومــن ناحيــة أخــرى، فــان الحملــة 
تســاهم فــي دعــم العمــالء ماليــا مــن خــالل ربــح مبالــغ نقديــة، 
فرصــة تجميــع نقــاط عند اســتخدامهم للبطاقــات االئتمانية 
واســتبدالها فيمــا بعــد بمبالــغ نقديــة، عــالوة علــى تقديــم 
خصومــات علــى المشــتريات مــن أكثــر مــن 100 محــل تجــاري.

إحــدى  هــو  األردن  فــي   ABC بنــك  بــأن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
شــركات مجموعــة بنــك ABC التــي تتخــذ مــن البحريــن مقــرًا 
رئيســيًا ألعمالهــا والمنتشــرة فروعهــا فــي خمــس قــارات 
حــول العالــم. وُيعــد بنــك ABC مــن البنوك الرائــدة في المجال 
المصرفــي فــي المنطقــة، ويقــدم لعمالئــه مجموعــة مبتكــرة 
مــن المنتجــات والخدمــات الماليــة والتــي تشــمل الخدمــات 
المصرفيــة الشــاملة وتمويــل التجــارة وتمويــل المشــاريع 
والتمويــل المهيــكل وترتيــب القــروض المجّمعــة ومنتجــات 
الخزينــة والمنتجــات المصرفيــة اإلســالمية. كمــا يقــدم البنك 
البنــوك  شــبكة  خــالل  مــن  بالتجزئــة  المصرفيــة  الخدمــات 
التابعــة لــه فــي األردن ومصــر وتونــس والجزائــر، ومــن خــالل 

بنــك "إلــى" الرقمــي فــي البحريــن. 

انطالقًا من المسؤولية االجتماعية وإيمانًا من بنك ABC في 
المحلي، فقد قام  المجتمع  الشباب في خدمة  بدور   األردن 
البنك بتقديم الدعم للملتقى الوطني للتوعية والتطوير وذلك 
للمساهمة في دعم الحملة الوطنية )أردن بال مخدرات(. ويأتي 
دعم البنك لهذه الحملة لتفعيل دور الشباب في مواجهة آفة 

المخدرات التي تهدد السلم المجتمعي واألمن الوطني.

وتستهدف هذه الحملة توعية ابناءنا الطلبة في كافة مدارس 
المملكة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومديرية األمن 
بمخاطر  الطلبة  لتوعية  نشرات  تعميم  سيتم  حيث  العام 
الطالبية  النشاطات  العديد من  تنظيم  وكذلك  المخدرات، 
الوقائية من  المعرفة  التي تساهم في تعزيز  والمحاضرات 

آفة المخدرات.

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.  

بنك ABC في األردن يطلق حملة ترويجية
لحاملي البطاقات االئتمانية 

بنك ABC في األردن يدعم الملتقى الوطني
للتوعية والتطوير



89االخـبــار المصرفية

تنفيذًا للخطة التدريبية للعام 2022 لبنك ABC في األردن رشح البنك مجموعة من موظفيه لحضور عدد من الدورات التدريبية 
الداخلية والمحلية خالل شهر 12 كما يلي:

الدورات المحلية :
ورشة عمل بعنوان "اخر تطورات ومستجدات خدمات شركة المعلومات االئتمانية" والتي عقدت بتاريخ 18 /12 /2022 من قبل   

السادة شركة كريف.

 دورة تدريبية بعنوان "الدور الرقابي للبنك المركزي األردني في تلبية متطلبات الشفافية والمستفيد الحقيقي ومكافحة تمويل 
انتشار التسلح" والتي عقدت بتاريخ 18 /12 /2022 من قبل السادة البنك المركزي االردني.

.Korn Ferry والتي عقدت بتاريخ 13 /12 /2022 من قبل السادة "KF Jordan 2022 Compensation & Benefits Annual" ورشة عمل بعنوان 

 دورة تدريبية بعنوان "النمذجة المالية" والتي عقدت خالل الفترة 19 /12/ 2022 ولغاية 21 /12 /2022 من قبل السادة معهد الدراسات.

الدورات الداخلية:
 نظمت إدارة الموارد البشرية / وحدة التدريب وإدارة تقييم االداء في بنك ABC األردن برنامج تدريبي لحديثي التعيين 
تضمن مجموعة من الدورات التدريبية التي هدفت الى توضيح عدة مفاهيم منها نشر التوعية عن مخاطر التشغيل 
ومفهوم عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، قانون العقوبات، واالمن السيبراني وحماية المعلومات وخطة 
استمرارية االعمال وعن كيفية تمييز وتجنب المخاطر بكافة الوسائل المتاحة، مع اخذ االجراءات االحترازية المسبقة 

لتفادي الوقوع في هذه المخاطر وما ينتج عنها من أضرار وعقوبات.

دورات تدريبية الكترونية عقدت خالل شهر خالل شهر 12:
 Anti-Bribery and Anti-Corruption )2022( .1

 Sanction 2022 .2

  Anti-Money Laundering )AML( Trade Based )2022(.3

ضمن إطار مسؤوليته االجتماعية وضمن اهتماماته في خدمة 
فئة  دعم  في  المساهمة  على  منه  وحرصًا  المحلي  المجتمع 
االطفال، فقد واصل بنك ABC في األردن دعمه المادي لجمعيه 
هديه الحياة الخيرية كما قام ممثلي البنك بزيارة األطفال الذين 
أجريت لهم عمليات قلب مفتوح وذلك لالطمئنان عن احوالهم 

الصحية بعد اجراء العمليات الجراحية.

فرح  جورج  السيد  سعادة  أعرب  فقد  الشأن،  هذا  وحول 
صوفيا - المدير العام لبنك ABC في األردن "إن تقديم الدعم 
لجمعية هدية الحياه الخيرية يعتبر من المبادرات األساسية 
تفرض  والتي  واالجتماعية  االنسانية  مسؤوليتنا  وضمن 
البنك دوما على  علينا االهتمام بفئة االطفال كما ويحافظ 
االستمرار في دعم جهود هذه الجمعية ومد يد العون لها 
العالجية  االجراءات  وتسهيل  رسالتها  أداء  من  لتمكينها 

لهؤالء االطفال المحتاجين وإلعطاء االمل لهم ولعائالتهم 
والعمل على إدخال الفرحة إلى قلوبهم"

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

وتونس والجزائر، ومن خالل بنك "إلى" الرقمي في البحرين. 

النشاطات التدريبية لبنك ABC في األردن

بنك ABC في األردن يواصل دعمه
لجمعية هديه الحياة الخيرية 
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اســتكمااًل لتعزيــز منظومــة الجــدارات/ الكفــاءات الوظيفيــة والمؤسســية لموظفــي مصرفنــا قامــت أكاديميــة 
التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل خــالل شــهر 

كانــون األول 2022 وتضمنــت الموضوعــات التاليــة:

أواًل:- التدريب الوجاهي:
 برنامــج إعــداد وتأهيــل الموظفيــن الجــدد لمجموعــة مــن الموظفيــن المســتجدين، حيــث تضمــن البرنامــج 
التدريبــي الجوانــب النظريــة والعمليــة للعمــل المصرفــي باإلضافــة إلــى الجوانــب الشــرعية والــذي تــم عقــده 

للفتــرة مــن مــن 11/ 12/ 2022 ولغايــة 5 /1 /2023.

 برنامج التسهيالت المصرفية والذي ُعقد لمجموعة من موظفي فروع منطقة الوسط للفترة من 5 /12 /2022
ولغاية 7 /12 /2022.

 برنامــج الحــواالت الصــادرة والحــواالت الــواردة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــات فــروع منطقــة الوســط 
للفتــرة مــن 11 /12 /2022 ولغايــة 12 /12 /2022.

 برنامــج احتســاب األعــداد لحســابات االســتثمار المشــترك والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا 
خــالل شــهر كانــون األول /2022.

 برنامــج اإلعتمــادات المســتندية الصــادرة والــواردة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا خــالل 
ــون األول /2022. شــهر كان

 برنامــج بوالــص التحصيــل الصــادرة والــواردة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا خــالل شــهر 
كانــون األول /2022.

:)IDL( ثانيًا:- التدريب التفاعلي عن بعد
 برنامــج شــيكات مودعــة برســم التحصيــل بالعمــالت األجنبيــة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع 

.2022/  12/  13 ليــوم  مصرفنــا 

 برنامــج الحــركات الماليــة وأرشــفتها وحفظهــا وعمليــات عمليــات اإلســتثمار المخصــص والــذي ُعقد لمجموعة 
مــن موظفــات فــروع مصرفنــا خــالل شــهر كانــون األول /2022.

 برنامــج عمليــات عمليــات اإلســتثمار المخصــص والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــات فــروع مصرفنــا خــالل 
شــهر كانــون األول /2022

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية
خالل شهر كانون األول 2022
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هــذا وقــد واصلــت أكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية إيفــاد موظفــي مصرفنــا للمشــاركة 
والخارجيــة  المحليــة  التدريــب  لــدى مراكــز  ُعقــدت وجاهيــًا  برامــج ومؤتمــرات وورش عمــل  فــي 

باإلضافــة إلــى التدريــب الرقمــي ومــن أبرزهــا: 

أواًل:- التدريب الوجاهي:
 ورشــة عمــل آخــر التطــورات المتعلقــة بأجهــزة Lenevo والتــي ُعقــدت بتنظيــم مــن شــركة Lenevo لــدى مدينــة 

إســطنبول – تركيــا للفتــرة مــن 1 /12 /2022 ولغايــة 4 /12 /2022.

 مؤتمــر EBRD Jordan Green Economy Financing Facility والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن البنــك األوروبــي إلعــادة 
ــوم 6 /12 /2022. ــة لي اإلعمــار والتنمي

 ورشــة عمــل آخــر تطــورات ومســتجدات خدمــات شــركة المعلومــات اإلئتمانيــة والتــي ُعقــدت بتنظيم من شــركة 
كريــف االردن ليــوم 6 /12 /2022.

 برنامج )Global Reporting Initiative )GRI والذي ُعقد بتنظيم من UN Global Compact ليوم 6 /12 /2022.

 ندوة Fortinet Security Fabric Solutions والتي ُعقدت بتنظيم من STS ليوم 7/ 12 /2022.

 CODERZ والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن شــركة Information Technology Infrastructure Library- )ITIL(برنامــج 
للفتــرة مــن 11 /12 /2022 ولغايــة 27 /12 /2022.

 ورشــة عمــل "Cybersecurity Event Invitation "Always On Guard والتــي ُعقــدت بتنظيــم مــن Seniors IT ليــوم 
.2022/ 12/ 13

 جلســة حواريــة مناقشــة األحــكام المســتجدة فــي مشــروع تعليمــات حمايــة المســتهلك المالــي والتــي ُعقــدت 
بتنظيــم مــن جمعيــة البنــوك فــي االردن ليومــي 14 /12 /2022، 22 /12 /2022.

 برنامــج اســتراتيجيات التحــول الرقمــي فــي بنــوك التجزئــة والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن مجموعــة الجهــود المشــتركة 
ليــوم 24 /12 /2022.

 برنامــج اللغــة االنجليزيــة والــذي ســيُعقد بتنظيــم مــن مركــز EnToneYo's Way للفتــرة مــن 13 /12 /2022 ولغايــة 
.2023/  3/  14

:)IDL( ثانيًا:- التدريب التفاعلي عن بعد
ليــوم  Mastercard Academy مــن بتنظيــم  ُعقــد  والــذي   Billing & Reconciliation Tool Overview برنامــج  

.2022/ 12/ 8

 نــدوة مكافحــة غســل األمــوال والجرائــم الماليــة: التطــورات الحديثــة واالعتبــارات االســتراتيجية والتــي ُعقــدت 
بتنظيــم مــن المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســالمية ليــوم 12 /12 /2022.
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 ورشــة عمل Digital Banking - Risk Management & Regulations والتي ُعقدت بتنظيم من معهد الدراســات 
المصرفيــة ليوم 13 /12 /2022.

ثالثًا:- رخص التدريب االلكتروني:
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العمليات المصرفية الخارجية
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:Gamification -:رابعًا
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حيث اعلن من العاصمة األندونيسية جاكرتا 
الدولي على  العربي اإلسالمي  البنك  حصول 
األفراد  لخدمات  إسالمي  بنك  أفضل  جائزة 
في األردن لعام 2022 والتميز في المصرفية 
اإلسالمية الرقمية لعام 2022 ،  وذلك خالل 
نظمته  الذي  السنوي  الجوائز  توزيع  حفل 
كامبريدج  لمجموعة  التابعة   IRBA مؤسسة 
المالية )Cambridge IFA( برعاية رسمية من 
الحكومة األندونيسية  وبحضور عدد كبير من 
المدراء التنفيذيين في البنوك والمؤسسات 
والذين اشاد   ، العالم  المالية اإلسالمية في 
عدد كبير منهم باالنجازات التي حققها البنك 
العربي االسالمي الدولي في السنوات االخيرة  
انطالًقا من استراتيجية النمو التي ينتهجها 
قاعدة  في  نموًا   تسجيل  من  تمكن  حيث 
عمالئه من األفراد وتسجيل أداء مالي متزايد. 

الجائزة  هذه  فإن   IRBA لمؤسسة  الصحفي  البيان  وبحسب 
البنوك وذلك من  أداء  لتحليل  تخضع لمعايير علمية صارمة 
تم  حيث  المتحدة،  المملكة  في  المجموعة  أبحاث  مركز  خالل 
بنك إسالمي في   150 تحليل ألكثر من  إجراء  العام  خالل هذا 

العالم الختيار البنوك المرشحة لهذه الجوائز . 

اإلسالمي  العربي  البنك  عام  مدير  أكد  المناسبة  هذه  وفي 
الدولي السيد اياد العسلي سعادته بهذا التكريم حيث يعتبر 
تقديرًا للبنك العربي اإلسالمي الدولي  ولدوره الريادي المتنامي 
في مجال المصرفية اإلسالمية وتطويره المستمر في طرح 
وتلبي  عمالئه  احتياجات  تواكب  إسالمية  مصرفية  منتجات 
متطلبات حياتهم اليومية ،  وحرصه على مواكبة أحدث وأرقى 
العمل  لمواصلة  حافزًا  ، مما يشكل  ابتكارا  واألكثر  الوسائل 
الخدمات  أفضل  تقديم  في  الرائد   اإلسالمي  البنك  ليكون 

المصرفية ، مضيفًا بأن البنك وخالل مسيرته التي بدأت منذ 
عمالئه  ثقة  عند  دائما  يكون  أن  استطاع  عاما   25 من  أكثر 
وذلك بالتركيز على االبتكار والقيمة المضافة التي يقدمها لهم 
باإلضافة إلى تقديم أعلى معايير جودة الخدمة واضعا نصب 
أعينه قيمه األساسية وهي الثقة واألمان واالستثمار الحالل، 
كما وأنه امتدادا لهذه القيم يقوم البنك بتعزيز خدماته الرقمية 
وإيصال  الخدمة  مستويات  أفضل  على  المحافظة  لضمان 

الخدمات المصرفية ألكبر شرائح ممكنة.

كامبريدج  ومجموعة   IRBA مؤسسة  بأن  العسلي  واوضح   
المالية تعتبر  اليوم من المؤسسات المهمة في دعم االبتكار 
في الصناعة المالية اإلسالمية وذلك من خالل حرصها الدائم 
على تكريم المتميزين في هذه الصناعة على المستوى العالمي، 
وإصدار التقارير الدورية عن مدى تطور الصناعة وقدرة القائمين 

عليها على تجاوز التحديات. 

العربي اإلسالمي أفضل بنك إســالمـي فـي األردن 
لخدمات األفراد والتميز في المصرفية اإلسالمية 

الرقمية لعام 2022

ــدور  ــرًا ل ــي علــى جائزتيــن مرموقتيــن وذلــك تقدي ــي االســالمي الدول حصــل البنــك العرب
البنــك المييــز فــي القطــاع المصرفــي بإعتبــارة أحــد البنــوك اإلســالمية الرائــدة فــي 
االبتــكار  ثقافــة  تبنــي  نحــو  المســتمر  لســعيه  وتتويجــًا  األردنــي  المصرفــي  القطــاع 
والتميــز فــي كافــة عملياتــه المصرفيــة ودوره الريــادي فــي الخدمــات المصرفيــة لألفــراد 
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تنفيــذًا لرؤيــة ورســالة البنــك وأهدافــه اإلســتراتيجية لتعزيــز اإلســتثمار األمثــل فــي الكــوادر البشــرية, قامــت 
دائــرة التدريــب وتطويــر المــوارد البشــرية بإعــداد وتنفيــذ العديــد مــن الــدورات وورش العمــل التدريبيــة الداخليــة 

والخارجيــة, وذلــك إلثــراء وتعظيــم عمليــة البنــاء والنمــو تحقيقــًا للتميــز والريــادة فــي المصرفيــة اإلســالمية. 

على مستوى الدورات الداخلية التي عقدت في مركز التدريب الخاص بالبنك العربي 
االسالمي الدولي :

إســتكماال للمســارات التدريبيــة المنبثقــة عــن مشــاريع تطوير الموارد البشــرية إضافة إلــى اإلحتياجات التدريبية 
الظاهــرة والمســتجدة لــدى دوائــر اإلدارة والفــروع وبمختلــف المســّميات والمســتويات الوظيفيــة فقــد تم تنفيذ 

عــدة دورات وورش عمــل تدريبيــة بعــدة مواضيــع أبرزهــا :

1. تم تنفيذ  دورة  تدريبية بعنوان "SWIFT ISO 20022" لمجموعة من موظفي دوائر البنك.

2. تم تنفيذ )5( دورات تدريبية بعنوان "إتيكيت التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة " لمجموعة من موظفي فروع البنك.

3.  تم تنفيذ  )3( دورات تدريبية بعنوان "التميز في خدمة العمالء " لمجموعة من موظفي فروع  البنك.

4. تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بعنوان " خدمة اإلنترنت البنكي والتطبيق البنكي" لمجموعة من موظفي اإلدارة العامة.

5. تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بعنوان "منتجات البنك" لمجموعة من موظفي اإلدارة العامة.

6. تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بعنوان "لوائح الموارد البشرية – مسؤوليات وحقوق الموظفين " لمجموعة من 
موظفي اإلدارة العامة.

7. تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بعنوان "البطاقات المصرفية اإلئتمانية " لمجموعة من موظفي اإلدارة العامة.

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

الــدورات والبرامــج المتخصصــة التاليــة فــي معهــد  حضــر مجموعــة مــن موظفــي اإلدارة العامــة والفــروع, 
: المصرفيــة  الدراســات 

النشاطات التدريبية
للبنك العربي اإلسالمي الدولي

اسم الدورة الرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مهارات القيادة والتحفيز

المحاسبة والتحليل المالي وتحليل التدفقات النقدية 

تمويل التجارة الخارجية والكفاالت المصرفية

مكافحة غسل األموال في البنوك

Practical Implementations for Handling Documents under UCP 600 and ISBP 745

التشريعات المصرفية الخاصة باإلئتمان

تمويل الشركات

اإلمتثال الرقابي

Digital Banking - Risk Management & Regulations

الرقابة على اإلئتمان وإدارة الديون المتعثرة

التمويل المصرفي وتحليل مخاطر اإلئتمان
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ــة, الــدورات والبرامــج المتخصصــة  كمــا حضــر مجموعــة مــن موظفــي البنــك علــى مختلــف المســتويات اإلداري
والمؤتمــرات علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي والتــي تطــرح كافة الجوانــب المصرفية واإلداريــة والتقنية وغيرها 

مــن خــالل مــزودي الخدمــات التدريبيــة, نوجزهــا أدنــاه :

1. ورشة عمل بعنوان "الهوية الرقمية والتوقيع اإللكتروني".

2.  منتدى بعنوان "الطاقة المتجددة واألنماط الزراعية المبتكرة لتحقيق األمن الغذائي".

3. دورة تدريبية بعنوان "التكنولوجيات الناشئة تشكل المستقبل".

."ISDB 17th Annual Islamic Banking and Finance conference" 4. مؤتمر بعنوان

."The Journey From Legacy to Modern Data Center Infrastructure" 5. مؤتمر بعنوان

."IIFM Standards Master Class On Hedging & Liquidity Management" 6. مؤتمر بعنوان

7. ورشة عمل خاصة بأنظمة الحماية لبيئة مايكروسوفت.

."The Zero Trust Security Middle East Roadshow" 8. مؤتمر بعنوان

9.  دورة تدريبية بعنوان "حساب الكميات".

10. دورة تدريبية بعنوان "إدارة مخاطر التعرضات الكبيرة".

."Mena ICT Forum" 11. مؤتمر بعنوان

."PMP Agile Certified Practitioner )PMP – ACP(" 12. دورة تدريبية بعنوان

13. ورشة عمل متخصصة باألمن السيبراني.

14. دورة تدريبية بعنوان "التحليل المالي والتقني للشركات".

15. ورشة عمل بعنوان "آخر التطورات ومستجدات خدمات شركة المعلومات اإلئتمانية".

16. دورة تدريبية بعنوان"المالية لغير الماليين".

17. دورة تدريبية بعنوان "إدارة المستودعات والسيطرة على المخزون والجرد".

."EBRD Green Economy Financing Facility ) GEFF(" 18. مؤتمر بعنوان

."Fortinet Security Fabric Solutions" 19. ندوة بعنوان

20. دورة تدريبية بعنوان "ممارسات اإلستقطاب واإلختيار والتوظيف".

21. دورة تدريبيــة بعنــوان "مبــادئ التأميــن التكافلــي )الناحية الفقهية الشــرعية (,اإلكتتاب والتسويق,محاســبة شــركات 
التأميــن التكافلي".

 ."ACAMS 22. مؤتمر دولي بعنوان "المؤتمر السنوي الثالث عشر لمنظمة مكافحة الجرائم المالية وغسيل األموال
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سالمة الدرعاوي
رئيس هيئة التحرير

شعار أطلقته 
الحـكـومــــة فـي 
الـمـــــــوازنـــــــات 

الــــثــــالث

عدم فرض ضرائب جديدة شعار أطلقته الحكومة في الموازنات الثالث الماضية، 
ــي تحيــط باالقتصــاد ســواء  ــه فعــاًل علــى أرض الواقــع، لكــّن التحّديــات الّت ونّفذت
الداخلّية والخارجّية دفعت الحكومة التّخاذ قرارات أكثر سلبّية مّما لو قامت برفع 
الضرائب والرسوم، فقرارات الحكومة الشعبويّة في تثبيت أسعار المحروقات 
للشــهور األربعــة األولــى مــن هــذا العــام دفــع وزارة المالّيــة إلجــراء مناقــالت فــي 
بنــود النفقــات الرأســمالّية، إضافــة إلــى اســتخدام ســلبّي لإليــرادات الضريبّيــة 
الفائضة الّتي تحّققت في سداد جزء من العجز المالّي الّذي تسّببت به الحكومة 
عوضــًا عــن توظيــف هــذه األموال في نفقات رأســمالّية أو ســداد التزامات طارئة.

في المالمح العاّمة لمشــروع قانون موازنة العام 2023 
أن تّتفــق نســبة النمــّو المقــّدرة )2.7 %( مع معّدل نســبة 
ــة التحديــث االقتصــادّي اّلتــي  النمــّو المقــّدرة ضمــن رؤي
تتطّلــع لمعــّدل نمــّو ســنوّي يبلــغ )5 %(، وهــذا يقودنــا 
أرقامهــا  فــي  واقعّيــة  الموازنــة  أّن  واضــح  الســتنتاج 
وتقديراتهــا، أو أّن الرؤيــة بالغــت فــي الفرضّيــات، رغــم 
أّن هنــاك رأيــًا يقــول إّن معــّدل النمــّو فــي العــام األّول 
ــه هنــاك احتمــال كبيــر  لتنفيــذ الرؤيــة ليــس مقياســًا، ألّن

بــأن يحّقــق االقتصــاد معــّدالت نمــّو أعلــى مــن المعــّدل 

ــة  ــة النظرّي ــكالم مــن الناحي ــع، وقــد يكــون هــذا ال المتوّق

صحيحــًا، لكّنــه فــي الواقــع قــد يكــون صعبــًا خاّصــة إذا مــا 

علمنــا أّن تقديــرات الحكومــة لمعــّدالت النمــّو للســنوات 

)2024 - 2025( تبلــغ )2.7 % – 3 %( علــى التوالــي، أي أّنهــا 

مــا تــزال التقديــرات الرســمّية أقــّل مــن معــّدالت النمــّو 

المفترضــة فــي الرؤيــة.
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وفي ذات الصعيد، موازنة عام 2023 ســتخلو هذه المّرة 
مــن أّي مســاعدات مالّيــة عربّيــة مباشــرة للخزينــة فــي 
بنــد المنــح، وهــذه مــن الحــاالت النــادرة اّلتــي ستشــهدها 
الموازنــة منــذ عقــود، فاالعتمــاد على المنــح في االقتصاد 
األردنــّي عنصــر أساســّي فــي تحقيــق زيــادة االســتقرار 
المالــّي للدولــة فــي كثيــر مــن األحيــان، ال بــل إّنــه لعــب دورًا 
مفّصلّيــًا فــي ذلــك فــي بعــض الفتــرات العصيبــة اّلتــي 

شــهدها االقتصــاد األردنــّي.

مــع نهايــة هــذا العــام ســتنتهي آخــر مخّصصــات المنحــة 
الخليجّيــة اّلتــي قّدمــت لــألردّن فــي عــام 2012 بقيمــة 3.67 

مليــار دوالر.

دفعــة  آخــر  ســتكون  أيضــًا  العــام  هــذا  نهايــة  ومــع 
لمخّصصــات المنــح المقّدمــة وفــق إعــالن مّكــة بقيمــة 

.2019 ســنة  مــن  اعتبــارًا  ســنوّيًا  دوالر  مليــون   124

هــي  الموازنــة  فــي  الموجــودة  المســاعدات  باقــي 
مليــون   660( الســنوّية  األميركّيــة  المنــح  مخّصصــات 
دوالر(، ومنحــة مــن االّتحــاد األوروّبــّي )100 مليــون دوالر(.

للعلــم بنــد المســاعدات االقتصادّيــة اّلتــي يتلّقاهــا األردّن 
الخزينــة  تدخــل  اّلتــي  المنــح  مضمونهــا  فــي  تشــمل 
والمشــاريع الممّولــة مــن المانحيــن مباشــرة، والقروض 
اّلتــي اســتدانتها الحكومــة ســواء مــن الداخــل أو الخــارج 

لتمويــل نفقاتهــا المختلفــة.

الحكومــة تعــّول فــي اســتمرارّية النمــّو الضريبــّي، علــى 
مــن  الضريبّيــة  اإلصالحــات  مســتوى  رفــع  مواصلــة 
حديثــة  وتقنّيــة  تكنولوجّيــة  وســائل  إلــى  اللجــوء  خــالل 

تســاهم فــي زيــادة التحصيــل وتوســيع قاعــدة الشــمول 
ودعــم جهــود المكافحــة والتجّنــب الضريبــّي، بواســطة 
ــذكاء الصناعــّي فــي  ــاء نمــوذج عصــرّي يعتمــد علــى ال بن

عملّيــات التدقيــق والتتّبــع الضريبــّي.

كمــا تــدرك أّنــه فــي عــام 2023 ســتبدأ فعــاًل علــى أرض 
الواقــع تطبيــق نظــام الفوتــرة الوطنــّي اّلــذي ســيمّكن 
مــن تعزيــز إدخــال كاّفــة األنشــطة االقتصادّيــة بمختلــف 
مســتوياتها وأنواعهــا تحــت مظّلــة االقتصــاد الرســمّي.

لكــن بالمقابــل، فــإّن هنــاك تحّديــات كبيــرة قــد تقــف أمــام 
أبرزهــا  ولعــّل  تحّققــت،  حــال  فــي  الحكومــة  فرضّيــات 
هــو فيمــا يتعّلــق باســتمرار عملّيــات التهريــب لبعــض 
الســلع اّلتــي لهــا وزن ضريبــّي كبيــر فــي الوعــاء الضريبــّي 

ــال ال الحصــر. كالدخــان علــى ســبيل المث

أخيــرًا يّتضــح جلّيــًا مــن هيــكل إيــرادات الخزينــة أّن هنــاك 
ترّكــزًا شــديدًا فــي مــدى االعتمــاد الرســمّي علــى الضرائــب 
المباشــرة فــي تمويــل نفقــات الدولــة، وهــذا األمــر يرفــع 
ــرات الركــود أو  ــاء فت ــة أثن ــة للخزين درجــة المخاطــر المالّي
حّتــى خــالل مراحــل التباطــؤ االقتصــادّي، ألّن ذلــك يعنــي، 
تراجــع تحصيــالت الخزينــة مــن تلــك العائــدات المرتبطــة 
أساســًا بمــدى تطــّور النشــاط االقتصــادّي، ولذلــك ال بــّد 
مــن الحكومــة وراســين السياســة المالّيــة فــي الدولــة 
البــدء بالتفكيــر الجــّدّي لتنويــع مصــادر دخــل الخزينــة، حّتــى 
تكــون قــادرة علــى مواجهــة أّي تداعيات ســلبّية طارئة في 
حــال تراجــع اإليــرادات؛ بســبب أزمــات إقليمّيــة أو دولّيــة، 
واّلتــي تؤّثــر علــى الوضــع المحّلــّي، وال يكــون ذلــك إّلا مــن 

خــالل تعزيــز عوائــد االســتثمار بشــكل جــذرّي وجديــد. 
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BPS® C1 ProNote Family BPS® C2 Family

BPS® C6 BPS® M5 BPS® M7 + NotaPack

BPS® C4 BPS® C5
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