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

مــن  انبثقــت  للجمعيــة  الجديــدة  االســتراتيجية  الخطــة 
مقترحات وآراء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء المجالس 
البنــوك.  التنفيذييــن فــي  والمــدراء العامييــن والرؤســاء 
الرئيســية  واألهــداف  المهــام  مــن  انطلقــت  أنهــا  كمــا 
للجمعيــة والمحــددة فــي نظامهــا األساســي، والمتمثلــة 
برعايــة مصالــح البنــوك األعضــاء والتنســيق فيمــا بينهــم 
أداء  أســاليب  وتطويــر  المشــتركة،  لمنفعتهــم  تحقيقــا 
الخدمــات المصرفيــة وتحديثهــا، وترســيخ مفاهيــم العمــل 
المصرفــي وأعرافــه وإتبــاع نظــم وإجــراءات موحــدة لهــذه 

ــة.  الغاي

وقــد ُبنيــت الخطــة علــى العديــد من المدخالت األساســية 
واإلنجــازات  والمهــام  المتراكمــة  الخبــرات  وأهمهــا 
التــي تمــت فــي الجمعيــة علــى مــدار العقــود الماضيــة، 
الدراســات  ونتائــج  االســتراتيجية،  الخطــط  ومنجــزات 
التقييميــة ونتائــج التحليــل الرباعــي )SWOT(. وباإلضافــة 

لمــا ســبق، فقــد اعتمــدت الخطــة علــى مدخــل رئيســي تــم 
تنفيــذه ألول مــرة وهــو اســتمزاج آراء البنــوك بخصــوص 
مالحظاتهــم وتوقعاتهــم حــول مختلــف مجــاالت عمــل 
الجمعيــة، والــذي تــم مــن خاللــه تحليــل وتحديــد متطلبــات 
البنــوك وتحويلهــا لمســتهدفات أساســية فــي الخطــة. 

المالمــح العامــة للخطــة االســتراتيجية الجديــدة لجمعية 
البنــوك تضمنــت خمســة محــاور اســتراتيجية وهــي رعايــة 
مصالــح البنــوك األعضــاء، وتطويــر الدراســات واألبحــاث 
والتعليــم،  التدريــب  نواحــي  وتحســين  والمنشــورات، 
العــام  القطاعيــن  مــع  والتعــاون  الشــراكة  وتعزيــز 
والخــاص، وتطويــر وتحســين دور الجمعيــة فــي مجــال 
االعــالم والعالقــات العامــة. وينبثــق عــن هــذه المحــاور 
جميعهــا  تصــب  اســتراتيجيًا  هدفــًا   17 االســتراتيجية 
وضــع  تــم  كمــا  االســتراتيجية.  المحــاور  تحقيــق  فــي 
الكفيلــة  الســنوية  التنفيذيــة  األهــداف  مــن  مجموعــة 

أقـــر مجلـــس إدارة الجمعيـــة فـــي جلســـته الماضيـــة الخطـــة االســـتراتيجية 
لجمعيـــة البنـــوك فـــي األردن لألعـــوام 2021 - 2024، والتـــي جـــاءت لتعكـــس رؤيـــة 
المجلس وتطلعاته وأهدافه األساسية التي يسعى لتحقيقها خالل سنواته 
الثـــالث وخصوصـــًا أن المجلـــس الحالـــي للجمعيـــة ســـيعمل علـــى مواصلـــة 
ــا المجلـــس الســـابق. المســـيرة والبنـــاء علـــى اإلنجـــازات الكبيـــرة التـــي حققهـ

مالمح الخطة 
االستراتيجية 
لجمعية البنوك
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الخطــة  فتــرة  لكامــل  االســتراتيجية  األهــداف  بتحقيــق 
االســتراتيجية، حيــث تتضمــن الخطــة التنفيذيــة الســنوية 
البرامــج  وعلــى  الســنوية،  التنفيذيــة  األهــداف  علــى 
تنفيــذي،  هــدف  بــكل  الخاصــة  واإلجــراءات  واألنشــطة 
إضافــة لتحديــد المســؤولية والجهــات الشــريكة، واإلطــار 
الزمنــي للتنفيــذ، ومؤشــرات األداء، وأي تفاصيــل خاصــة 

التنفيــذي.  بالهــدف 

راعينــا أن تتضمــن هــذه الخطــة علــى مجموعــة  ولقــد 
ولهــا  مــرة  ألول  تنفــذ  والتــي  الطموحــة  األهــداف  مــن 
أبعــاد إيجابيــة علــى مســتوى القطــاع المصرفــي وعلــى 
مســتوى االقتصــاد الوطنــي ككل، ومنهــا علــى ســبيل 
التركيــز علــى موضــوع الشــمول المالــي وزيــادة الثقافــة 
للمناصــب  المــرأة  وصــول  وتعزيــز  المالــي،  والتعليــم 
القياديــة، وتعزيــز العالقــة مــع ممثلــي القطــاع الخــاص 
العليــا،  الوطنيــة  المصالــح  يحقــق  وبمــا  المملكــة  فــي 
فضــاًل عــن االســتمرار فــي إبــراز دور ومســاهمة القطــاع 

الوطنــي.  االقتصــاد  فــي  المصرفــي 

كمــا تعتبــر الخطــة أحد مرتكزات التعاون المســتقبلي مع 
البنــك المركــزي األردنــي والمؤسســات الماليــة الرديفــة 
التــي تعمــل تحــت مظلــة البنــك المركــزي، وتشــكل إطــارًا 
لتوحيــد جهــود القطــاع فــي مختلــف القضايــا االقتصاديــة 
المحليــة وخصوصــًا االســتراتيجيات والخطــط الحكوميــة 
دورًا  المصرفــي  للقطــاع  ســيكون  التــي  المســتقبلية 

رئيســيًا فيهــا خــالل الســنوات القادمــة.

ومــن  الخطــة  تســتهدف  اإلقليمــي  الصعيــد  وعلــى 
خــالل احــدى مهامهــا تعزيــز العمــل المصرفــي العربــي 
المشــترك، حيــث ستســاهم الجمعيــة ووفــق منجزاتهــا 
والخبــرات  المعــارف  ونقــل  تبــادل  بتعزيــز  الســابقة 
الــدول  فــي  المصرفيــة  القطاعــات  مــع  المتراكمــة 
العربيــة، ونشــر وتبــادل اإلحصــاءات والدراســات وإقامــة 
ــز قاعــدة  ــات المشــتركة، وبمــا يســاهم فــي تعزي الفعالي
البيانــات العربيــة وتســهيل تبــادل التجــارب والخبــرات. 
وســينعكس ذلــك فــي تحقيــق مهــام الجمعية فــي إقامة 
والجمعيــات  الهيئــات  وبيــن  بينهــا  التعــاون  عالقــات 
المصرفيــة العربيــة والدوليــة. كمــا أننا في جمعية البنوك 
نرحــب دائمــًا بــأي شــكل من اشــكال التعاون المســتقبلي 
مــع القطاعــات المصرفيــة فــي الــدول العربيــة لحضــور 
تهــم  التــي  التدريبيــة  والــدورات  والنــدوات  المؤتمــرات 

المصرفــي. القطــاع 

بدورنــا فــي مجلــس االدارة ســنحرص علــى متابعــة تنفيــذ 
األهــداف الموضوعــة ومراجعــة تنفيــذ الخطــة بشــكٍل 
مــن  كافــي  هامــش  توفيــر  علــى  كمــا ســنحرص  دوري، 
المرونــة فــي الخطــة لكــي تتمكــن من االســتجابة والتكيف 
تنعكــس  أن  آمليــن  مســتجدات.  أو  تطــورات  أي  مــع 
ــا المصرفــي وعلــى  هــذه الخطــة بــكل الخيــر علــى قطاعن
اقتصادنــا الوطنــي ككل، وأن تســهم فــي خلــق جــٍو مــن 
التفاعــل والتواصــل والتنســيق المســتمر بيــن البنــوك 

والجمعيــة. 
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الدكتور ماهر المحروق
المدير العام

الدفــع اإللكترونــي باعتبــاره منصــة تســتخدم فــي ســداد 
خــالل  مــن  المشــتراة  الخدمــات  أو  للســلع  المدفوعــات 
الميــزات  مــن  العديــد  علــى  ينطــوي  اإلنترنــت،  اســتخدام 
األوراق  ســرقة  ضــد  حصانــة  يوفــر  أنــه  ومنهــا  والفوائــد 
النقديــة، ويخفــض التكلفــة ويزيــد مــن الســهولة والســرعة 
فــي تســوية المعامــالت، ويحســن مــن خدمــة العمــالء، 
الكفــاءة  العامــل، ويزيــد مــن  المــال  ويحســن مــن رأس 
التشــغيلية، ويخفــض مــن وقــت دوران النقــود ويزيــد مــن 
كفــاءة المعالجــة. كمــا أن الدفــع اإللكترونــي أســهم فــي 
ــكار فــي  ــال وتوســيع االبت ــادة الكفــاءة والحــد مــن االحتي زي
نظــام الدفــع العالمــي، وخصوصــًا فــي ضــوء دوره المهــم 
فــي تســريع نمــو التجــارة اإللكترونيــة واألعمــال التجاريــة 
ــر الــذي يلعبــه الدفــع  عبــر اإلنترنــت، فضــاًل عــن الــدور الكبي

االلكترونــي فــي زيــادة الشــمول المالــي.

تقديــر  تــم   ،2020 عــام  فــي  الدولــي  للبنــك  ووفقا لتقريــر 
مــن  التجزئــة  لتجــار  األفــراد  يدفعهــا  التــي  المدفوعــات 
الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بحوالي 
ــم، ولكــن  18.8 تريليــون دوالر أمريكــي فــي جميــع أنحــاء العال
ــًا. وبالنســبة  37 % فقــط مــن هــذه المدفوعــات يتــم إلكتروني
لمعظــم البلــدان فــإن هــذا يمثــل فرصــة كبيرة غير مســتغلة، 
حيــث تســاعد المدفوعــات اإللكترونيــة والفــرص الجذابــة التي 
توفرهــا فــي إدراج صغــار التجــار والمســتهلكين فــي النظــام 
المالــي الرســمي، وخصوصــًا فــي البلــدان الناميــة التــي لديهــا 
ــرة مــن المجتمــع مســتبعدة مــن االســتفادة أو  شــرائح كبي
الوصــول للخدمــات الماليــة. فمثــاًل فــي المكســيك أدى قبول 
المدفوعــات اإللكترونيــة إلــى تحســين حيــاة أصحــاب األعمــال 
االســتطالعات  أحــد  يشــير  حيــث  كبيــر،  بشــكٍل  الصغيــرة 
أنــه مــن بيــن 750 مالــكًا شــملهم االســتطالع خــالل وبــاء 

لقـــد جـــاء عصـــر تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت واالبتـــكارات الرقميـــة 
جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع تغييـــر ديناميكـــي فـــي بيئـــة األعمـــال التجاريـــة العالميـــة، 
حيـــث شـــهدت المعامـــالت التجاريـــة تحـــواًل مســـتمرًا مـــن المعامـــالت القائمـــة 
علـــى النقـــد إلـــى المعامـــالت والنمـــاذج اإللكترونيـــة. وقـــد أدى االنتشـــار العالمـــي 
لإلنترنـــت واســـتخدامه الســـريع إلـــى تســـهيل التجـــارة اإللكترونيـــة لتصبـــح جـــزءًا 
ال يتجزأ من بيئة األعمال العالمية. ومع نمو المعامالت اإللكترونية، ظهرت 
حلـــول الدفـــع اإللكترونـــي لتحـــل تدريجيًا مكان أنظمة الدفـــع النقدي، وأصبحت 
ــراد  ــتخدمها األفـ ــي يسـ ــة التـ ــات المهمـ ــن اآلليـ ــي مـ ــع اإللكترونـ ــة الدفـ أنظمـ
والمنظمـــات كوســـيلة آمنـــة ومالئمـــة إلجـــراء عمليـــات الدفـــع عبـــر اإلنترنـــت.

تطور المدفوعات االلكترونية 
وعالقته بالنمو االقتصادي
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بزيــادة  أرباعهــم  ثالثــة  حوالــي  أفــاد   ،COVID-19
وبالنســبة  العمــالء.  وإنفــاق  الشــهرية  اإليــرادات 
للشــركات التــي ســجلت نمــوًا، فقــد ارتفــع متوســط 
قبولهــم  بعــد   %  22 بنســبة  الشــهرية  اإليــرادات 

الرقميــة.  للمدفوعــات 

وقــد أكــدت عــدة دراســات علــى وجــود ارتبــاط إيجابــي 
بيــن تكنولوجيــا المعامــالت اإللكترونيــة واالقتصــاد 
الحقيقــي. فمثــاًل فــي دول اليــورو، أظهرت نتائج ورقة 
عمــل للبنــك المركــزي األوروبــي بعنــوان "مدفوعــات 
التجزئة واالقتصاد الحقيقي" والتي شــملت تحليالت 
عميقــة لـــ 27 دولــة أوروبيــة خــالل الفتــرة 1995 - 2009 
بــأن أدوات الدفــع بالتجزئــة غيــر النقديــة الفعالة تحفز 
بالشــيكات  المدفوعــات  وأن  االقتصاديــة،  التنميــة 
تــؤدي إلــى مســاهمة أقل فــي الناتج المحلي اإلجمالي 
واالســتهالك والتجــارة مقارنــة بــأدوات الدفــع غيــر 
النقديــة األخــرى، وأن هنــاك تأثيــرًا إيجابيــًا للتحويــالت 
االئتمانيــة علــى التنميــة االقتصاديــة الحقيقيــة أعلــى 
خــارج  بالبلــدان  مقارنــًة  اليــورو  منطقــة  بلــدان  فــي 

منطقــة اليــورو، وأن اعتمــاد تقنيــات الدفــع الجديــدة يــؤدي 
إلــى تنميــة اقتصاديــة إضافيــة. 

تأثيــر  حــول  مختلفيــن  بحثيــن   Moody analytics ونفــذت 
معامــالت بطاقــات الدفــع علــى االقتصــاد. فــي البحــث األول 
الــذي تــم إجــراؤه فــي عــام 2013، تمــت دراســة بيانــات 56 دولــة 
للفتــرة 2008 - 2012، أظهــرت النتائــج أن اســتخدام بطاقــات 
االئتمــان والخصــم أضــاف مــا يعــادل 983 مليــار دوالر أمريكــي 
إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي لهــذه البلــدان البالــغ عددهــا 
56 دولــة. أمــا البحــث الثانــي والــذي تــم تنفيــذه فــي عــام 2016 
والــذي اســتخدم بيانــات معامــالت البطاقــات فــي 70 دولــة 
تبيــن أن اســتخدام بطاقــات  الفتــرة 2011 - 2015، فقــد  فــي 
الدفــع أضــاف 296 مليــار دوالر أمريكــي إلــى الناتــج المحلــي 
فــي   %  0.1 بنســبة  تراكميــة  زيــادة  يعــادل  مــا  أو  اإلجمالــي، 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي، وأدى إلــى إيجــاد 2.6 مليون 
نمــو  وإلــى  فــي كل ســنة،  المتوســط  فــي  وظيفــة جديــدة 
االســتهالك بنســبة 0.4 %. وقــد بيــن البحــث أن العالقــة بيــن 
المدفوعــات االلكترونيــة والناتــج المحلــي اإلجمالــي تنبــع مــن 
فكــرة أن انتشــار المدفوعــات االلكترونيــة يحفــز االســتهالك 
وبالتالــي يزيــد مــن الطلــب، وهــو مــا يتطلــب زيــادة اإلنتــاج 
لمواجهــة الطلــب ويــؤدي لزيــادة التوظيــف وبالتالــي يزيــد مــن 

مســتوى الدخــل الكلــي فــي االقتصــاد. 

هــذا وقــد أشــارت إحــدى الدراســات بــأن اعتمــاد الوســائل 
علــى  كبيــر  تأثيــر  لــه  النقديــة  غيــر  للمدفوعــات  الجديــدة 

االقتصــاد، ولكــن مــا توصلــت إليــه تلــك الدراســة أكد بــأن تأثير 
اعتمــاد الدفــع غيــر النقــدي علــى النمــو االقتصــادي ال يظهــر 
بشــكٍل فــوري وإنمــا علــى المــدى الطويــل، وبالتالــي، فــإن أي 
سياســة تشــجع الدفــع االلكترونــي لــن تظهــر آثارهــا بشــكٍل 
فــوري علــى االقتصــاد. وهــذه النتائــج تتضمــن رســالة مهمــة 
وهــي أن اســتخدام البطاقــات يجعــل االقتصــاد أكثــر كفــاءة، 
ممــا يــؤدي إلــى تعزيــز ملمــوس للنمــو االقتصــادي عامــًا بعــد 
ــد مــن العوامــل بمــا فــي ذلــك كفــاءة  عــام، مــن خــالل العدي
وثقــة  االئتمــان،  إلــى  المســتهلك  ووصــول  المعامــالت، 

المســتهلك فــي نظــام الدفــع بشــكل عــام. 

 وفــي دراســة اســتهدفت تحليــل العوامــل المؤثــرة 
باالقتصــاد،  وعالقتهــا  اإللكترونيــة  المدفوعــات  علــى 
أظهــرت النتائــج أن زيــادة المدفوعــات اإللكترونيــة تؤدي 
إلــى تقليــل حجــم اقتصــاد الظــل. فيمــا بينــت دراســة 
أخــرى بــأن هنــاك عالقــة إيجابيــة مهمة بين نظــام الدفع 
اإللكترونــي والنمــو االقتصــادي مــن حيــث الناتــج المحلي 
اإلجمالــي الحقيقــي للفــرد ونصيــب الفــرد مــن التجــارة.   

إن اســتعراض تجــارب الــدول األخرى ومراجعة نتائج األبحاث 
والدراســات التــي أجريــت فــي هــذا المجــال، يؤكــد علــى وجــود 
عالقــة مباشــرة بيــن تطــور ونمــو أنظمــة الدفــع االلكترونــي 
وبيــن النمــو االقتصــادي، وهــو مــا يفســر االهتمــام الكبيــر 
الــذي أواله ويوليــه البنــك المركــزي األردنــي لتطويــر وتحديــث 

أنظمــة الدفــع االلكترونــي فــي المملكــة بشــكٍل مســتمر.
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موضوع 
الــــعــــدد



)1( تم االعتماد على تقرير نظام المدفوعات في األردن لعام 2020 والصادر عن دائرة االشراف والرقابة على نظام الـمدفوعات الـوطـني في البنك المركزي األردني. 

أنظمة المدفوعات في األردن:
مواكبة مستمرة وتطور متسارع)1(

تعتبـــر أنظمـــة المدفوعـــات جـــزءًا رئيســـيًا مـــن النظـــام المالـــي، وتلعـــب دورًا بالـــغ 
األهميـــة فـــي االســـتقرار النقـــدي والمالي في المملكـــة؛ ويعرف نظام المدفوعات 
ـــه نظـــام معلومـــات إلكترونـــي يتيـــح ارســـال أو اســـتقبال أو معالجـــة  الوطنـــي بأن
أوامـــر الدفـــع وتحويـــل األمـــوال بـــأي عملـــة كانـــت وخدمـــات التقـــاص والتســـوية 
وإصـــدار أدوات الدفـــع وإدارتهـــا، ويعتبـــر البنـــك المركـــزي المنظـــم ألنظمـــة 
المدفوعـــات والمســـؤول عـــن التشـــريعات المتعلقـــة بتطويرهـــا فـــي المملكـــة.
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يســتخدم النظــام المالــي عــددًا مــن األنظمــة للدفــع والتقــاص والتســوية؛ وهــي مجموعــة مــن اآلالت لتســهيل تســويات المعامــالت 
المالية، وتعتمد على التقاســم العادل للتكاليف والتوزيع الفعال للموارد المالية، وتتصف باألمان والفاعلية وإعطاء المســتهلكين 

الثقــة وتقليــل المخاطــر المتعلقــة بتســوية المعامــالت المالية وتســهيل التدفق الســلس للســيولة ضمن االنظمــة المالية.

وتعتمــد أنظمــة المدفوعــات علــى نظــام تشــريعي متيــن، مبنــي علــى سلســلة مــن القوانين واألنظمــة والتعليمات؛ تســتمد جميعها 
أسســها مــن القانــون المعــدل للبنــك المركــزي لســنة 2016 وقانــون المعامــالت اإللكترونيــة رقــم )15( لســنة 2015، كمــا تمثــل 
التعليمــات األداة الديناميكيــة للبنــك المركــزي فــي تنفيــذ اإلجــراءات والممارســات للشــركات والبنــوك المســتخدمة لهــذه األنظمــة، 
وتســتهدف التعليمــات تطويــر األنظمــة وتحســين عملهــا إضافــة الــى تنظيــم تعامــالت الشــركاء فيمــا بينهــم؛ للوصــول الــى أفضــل 

معاييــر األداء وتقديــم خدمــات حديثــة للعمــالء. ويبيــن الشــكل أدنــاه البيئــة التشــريعية ألنظمــة المدفوعــات. 

شكل رقم )1(: التشريعات الناظمة ألنظمة الدفع

تقسيمات وتصنيفات أنظمة المدفوعات 
أواًل: أنظمة المدفوعات ذات القيمة الكبيرة 

 :)LVPS( 1. أنظمة المدفوعات كبيرة القيمة
تعــرف هــذه األنظمــة أيضــا بإســم مدفوعــات الجملــة )WPS(، وهــي حــركات الدفــع والتحويــل االلكترونــي لألمــوال التــي تتــم 
بشــكل اجمالــي وعلــى أســاس حركــة بحركــة )أي أن الحــركات تمــر فقــط فــي مرحلــة التســوية فقــط(، ويتغيــر رصيــد حســاب 
التســوية بعــد كل حركــة دفــع، ويعتبــر عــدد هــذه الحــركات قليــل نســبيًا ولكــن بقيــم كبيرة نســبيًا إذا مــا تم مقارنته بــأدوات أخرى 
كأنظمــة الدفــع بالتجزئــة التــي تكــون عــدد الحــركات بهــا كبيــر وقيــم الحــركات منخفــض. ومــن خصائــص هــذا النظــام انــه يعالــج 
المدفوعــات بيــن البنــوك والمدفوعــات ذات األهميــة أو المســتعجلة، وُيشــغل هــذا النظــام مــن قبــل البنــك المركــزي، وتعتمد 

تســوية المدفوعــات علــى االســاس الفــوري، وعــادة مــا يكــون للمشــاركين فــي هــذا النظــام حســابات لــدى البنــك المركــزي. 

قانون البنك المركزي االردني رقم )23( لنسة 1971 وتعديالته

تعليمات تنظيم أنشطة الدفع واألعمال التعليمات تنظيم وترخيص الشركات
التعليمات الفنية والتقنيةالمرتبطة بها

تعليمات رسوم ترخيص شركات الدفع والتحويل 
اإللكتروني لألموال

تعليمات الضمانات المالية لشركات خدمات 
الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال

تعليمات المتطلبات الفنية والتقنية لشركات 
خدمات الدفع والتحويل االكتروني لألموال

تعليمات متطلبات رأس المال لشركات خدمات 
الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال

تعليمات التعامل مع الوكالء لشركات الدفع 
والتحويل االلكتروني لألموال

تعليمات اإلسناد الخارجي الفني والتقني لشركات 
خدمات الدفع والتحويل االلكتروني لألموال

تعليمات السماح للشركات األجنبية بمزاولة أنشطة 
خدمات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال

تعليمات التكيف مع المخاطر السيبرانيةتعليمات أجهزة الصراف اآللي

تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركات الدفع 
والتحويل االلكتروني لألموال

تعليمات التدقيق الخارجي لشركات خدمات الدفع 
والتحويل االلكتروني لألموال

تعليمات فتح الفروع والمكاتب لشركات الدفع 
والتحويل االلكتروني لألموال 

متطلبات تقديم خدمات إصدار النقود 
االلكترونية وادارتها

تعليمات اعتماد أنظمة الدفع اإللكترونية العالمية
تعليمات مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب 

لشركات خدمات الدفع والتحويل االلكتروني لالموال

تعليمات المصلحة المؤثرة في شركات الدفع 
والتحويل االلكتروني لألموال

تعليمات التسويات النقدية من خالل نظام التسويات 
االجتماعية الفورية لمديري انظمة الدفع االلكترونية

تعليمات مراقبة االمتثال لشركات الدفع والتحويل 
االلكتروني لألموال

التعليمات المعدلة لتسعير استخدام نظام التسويات 
االجمالية الفورية ونظام غرفة التقاص االلي وتسعير 

اوامر الدفع الخارجية بالعمالت األجنبية

قانون المعامالت االلكترونية رقم )15( لسنة 2015

ن نظام الدفع والتحويل االلكتروني لألموال رقم )111( لسنة 2017
اني
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 نظــام التســويات االجماليــة الفــوري )RTGS-JO( ويمثــل هــذا النظــام نظــام المدفوعــات كبيــرة القيمــة، وقــد بــدأ العمــل بــه 
فــي عــام 2002، وقــام البنــك المركــزي بتطويــره وإطالقــه بحلــة جديــدة فــي عــام 2015، وقــد اعتبــر األول إقليميــا والثانــي عالميــا 
باعتــراف العديــد مــن المؤسســات العالميــة. ويربــط النظــام بشــكل الزامــي كافــة البنــوك المرخصــة فــي المملكــة مــن خــالل 
حســاباتها المركزيــة فــي البنــك المركــزي بشــكل الكترونــي، إضافــة الــى الربــط مــع مركــز إيــداع األوراق الماليــة مــن خــالل شــبكة 
الســويفت العالميــة. يعمــل النظــام خــالل يــوم العمــل علــى فترتيــن همــا فتــرة تبــادل العمليــات ويتــم بهــذه الفتــرة الســماح 
بتســوية جميــع أنــواع العمليــات الماليــة وعمليــات االســتعالم، امــا الفتــرة الثانيــة فهــي تبــادل العمليــات مباشــرًة وال يتــم فــي 

الفتــرة الثانيــة أي امــر دفــع جديــد اال إذا تحققــت بــه شــروط معينــة وفــق أحــكام البنــك المركــزي. 

 يعتبــر نظــام التســويات االجماليــة الفــوري )RTGS-JO( فــي األردن األول 
إقليميــا والثانــي عالميــًا باعتــراف العديـــد مــن المؤسســات العالميــة 

)RTGS-JO( إحصاءات أوامر الدفع من خالل نظام التسويات اإلجمالية الفوري :)جدول رقم )1

)SSS( 2. أنظمة تسوية األوراق المالية
وتعــرف بانهــا األنظمــة التــي تعمــل علــى تحديــد حقــوق وااللتزامــات الناشــئة عــن عمليــات التــداول لــألوراق الماليــة وتغطيــة 
المراكــز الماليــة الناتجــة عــن هــذه العمليــات ومــا يتبعهــا أيضــا مــن خصــم وإضافــة لعلميــات التنفيــذ. وُتحــّد هــذه األنظمــة 
مــن المخاطــر الناتجــة عــن إتمــام عمليــات اســتالم وتســليم األوراق الماليــة بين شــركات الوســاطة في ســوق األوراق المالية. 

 نظــام إدارة الديــن العــام وعمليــات الســوق المفتوحــة )DEPO/X(: الممثــل لنظــام التســوية لــألوراق الماليــة؛ وهــو النظــام 
المختــص بتســجيل وتســوية األوراق الماليــة الحكوميــة التابــع للبنــك المركــزي، ويمتــاز بانــه نظــام الكترونــي يتكامــل مع نظام 

التســويات اإلجمالــي الفــوري )RTGS-JO(، كمــا انــه يوفــر منصــة للتــداول بيــن البنــوك لبيــع وشــراء األوراق الماليــة. 

ومــن أهــم ســمات هــذا النظــام احتفاظــه بالســجل األساســي للملكيــة ومعامــالت التســوية، بنــاًء علــى تعليمــات المشــاركين 
فــي األوراق الماليــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي. كمــا ُيمّكــن النظــام المشــاركين مــن تشــغيل حســابهم الخــاص أو تشــغيل 
الحســابات بالنيابــة عــن عمالئهــم، إضافــة الــى الســماح لهــم باالحتفــاظ بحســابات العمــالء علــى المســتوى الفــردي، وإمكانية 
تســوية المعامــالت دون الدفــع )DvF( أو علــى أســاس التســليم مقابــل الدفــع )DvP(، وبتالــي ضمــان النظــام التســوية وفقــا 

 .)CPMI( لتوصيــات لجنــة المدفوعــات والبنــى التحتيــة لألســواق الماليــة

ومــن أهــم مميــزات هــذا النظــام: توفيــر نظــام آلــي لتســوية األوراق الماليــة بيــن البنــوك والبنــك المركزي، وتوفير ســجل مركزي 
لجميــع األدوات النقديــة التــي يصدرهــا البنــك المركــزي أو التــي تصــدر نيابــة عــن الحكومــة )وزارة الماليــة أو غيرهــا مــن الجهــات 
المصــدرة المؤهلــة(، وأتمتــة جميــع عمليــات المزايــدة علــى األوراق الماليــة، وأتمتــة عمليــات الســوق المفتوحــة وتســهيالت 
الســيولة النهاريــة، وتســهيل مراقبــة عمليــات ســوق المــال واتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة كلمــا كان ذلــك مطلوبــا، وتعزيــز 
آليــة المــزادات إلصــدارات الســوق األولــي وتطويــر الســوق الثانويــة لــألوراق الماليــة، باإلضافــة للحــد مــن المخاطــر المرتبطــة 

بتســوية األوراق الماليــة الحكوميــة، وتقليــل العمــل الورقــي وتعزيــز الكفــاءة مــن حيــث الســرعة والتكلفــة والمتانــة.

وقــد بلــغ حجــم العمليــات المتعلقــة باتفاقيــات إعــادة الشــراء ومعكوســها والتــي تــم تنفيذهــا عــن طريــق النظــام خــالل عــام 
2020 )399( أمــر دفــع بقيمــة إجماليــة )11,957( مليــون دينــار، أمــا بالنســبة ألوامــر الدفــع المنفــذة مــن خالل النظــام والمتعلقة 
بــأوراق الديــن العــام الداخلــي المصــدرة فــي الســوق األولــي نيابــة عــن الحكومــة األردنيــة، فقد بلغــت قيمتها اإلجماليــة )3,860( 

نظام تسويات االجمالية الفوري 
)RTGS-JO(

34%6%نسبة االرتفاع/ االنخفاض عن 2019

2020

القيمة اإلجمالية ألوامر الدفع المنفذة
)مليون دينار(

1,208.188

عدد أوامر الدفع التي تم تنفيذها بالدينار األردني 
والعمالت األجنبية المعرفة على النظام

343,6
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مليــون دينــار تــم تنفيذهــا مــن خــالل 44 إصــدار، أمــا علــى صعيــد بيــع وشــراء األوراق الماليــة الحكوميــة )المصــدرة بالدينــار 
األردنــي( فــي الســوق الثانــوي فقــد بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة )582.681( مليــون دينــار، وفيمــا يخــص خدمــة الديــن العــام فقــد 
تــم تســديد مــا قيمتــه )2,591.8( مليــون دينــار نفــذت مــن خــالل 41 حركــة، وعلــى صعيــد شــهادات اإليــداع بالدينــار األردنــي فقــد 
بلغــت )12( إصــدارًا متجــددًا وألجــل أســبوع بقيمــة إجماليــة بلغــت )6,000( مليــون دينــار وفيمــا يخــص أوامــر الدفــع المتعلقــة 

بعمليــات نافــذة اإليــداع لليلــة واحــدة فقــد بلــغ عددهــا )3,643( أمــر دفــع بقيمــة إجماليــة بلغــت )516,799( مليــون دينــار. 

 بلغــت القيمــة اإلجماليــة ألوراق الديــن العــام الداخلــي المصــدرة فــي الســوق األولــي 
نيابــة عــن الحكومــة األردنيــة )3860( مليــون دينــار تــم تنفيذهــا مــن خــالل 44 إصــدار 

 ويذكــر انــه خــالل جائحــة كورونــا تــم تخفيــض أســعار الفائــدة بواقــع 125 نقطــة أســاس علــى نافــذة اإليــداع وبواقــع 150 نقطة 
أســاس علــى باقــي أدوات السياســة النقديــة. كمــا توقــف البنــك المركــزي فــي نهايــة شــهر اذار عــن اصــدار شــهادات اإليــداع 
بهــدف توفيــر الســيولة، إضافــة الــى زيــادة حجــم اتفاقيــات إعــادة الشــراء المعتــادة )أســبوع، شــهر، ثالثــة أشــهر( وذلــك 

بأســلوب المــزاد الكمــي. 

 قـــــــام الــبــنـــــك الــمـــركـــــــزي خـــــالل جـــائـــحــــــة كـــورونـــــا بــتـخــفـيــــض 
الـنـقـديـــــــة   الـسـيـاســـــة  أدوات  كــــافــــــة  عــلـــــى  الــفــائـــــدة  أسعـــــار 

ثانيًا: أنظمة مدفوعات التجزئة ذات القيم المنخفضة
1. أنظمــة مدفوعــات التجزئــة )RPS( ويعــرف هــذا النظــام بعمليــات الدفــع التــي يتــم تبادلهــا بيــن أعضــاء نظــام الدفــع االلكترونــي، 
وتمــر كل حركــة بثالثــة مراحــل هــي الدفــع والتقــاص والتســوية، وتتســم أدوات هــذا النظــام بــأن عــدد حــركات الدفــع كبيــرة اال أن 
قيــم المبالــغ تكــون صغيــرة ويطلــق عليهــا عــادًة )BULK Payment( وينتــج عــن كل فتــرة تبــادل علــى النظــام ملــف خــاص يبيــن 
صافــي مراكــز األعضــاء المدينيــن والدائنيــن، والتــي بــكل حــال مــن األحــوال يجــب أن تتســاوى، ومــن أبــرز أدوات النظــام مــا يلــي: 

أ. نظــام غرفــة التقــاص االلــي )ACH(: وهــو نظــام تقــاص الكترونــي مركــزي يمكــن جميــع األعضــاء المشــاركين )البنــوك( مــن 
اجــراء وتنفيــذ التحويــالت الماليــة الدائنــة والمدينــة صغيــرة القيمــة وتبادلهــا فيمــا بينهــم. وال تتجــاوز قيــم الحــركات علــى 
النظــام 100 ألــف دينــار و50 ألــف دينــار أو مــا يعادلهــا مــن العمــالت األجنبيــة، ومــن أبــرز فوائــد النظــام تمكينــه للمشــاركين 
مــن تحديــد ارصدتهــم فيمــا بينهــم فــي نفــس يــوم العمــل عــن طريــق تبــادل معلومــات التحويالت الماليــة الكترونيــا. إضافة 
الــى اتاحــة النظــام لهــم إعــداد التقاريــر والكشــوفات والبيانــات الالزمــة لهــم وتوفيــر قاعــدة بيانــات مركزيــة عــن مدفوعــات 
التجزئــة فــي الســوق األردنــي. ويعتبــر البنــك المركــزي الجهــة المخولــة إلدارة وتشــغيل نظــام تقــاص الغرفــة االلــي، كمــا ان 
عضويــة البنــوك الزاميــة فــي هــذا النظــام. كمــا يعــرف البنــك المركــزي مجموعــة مــن المشــاركين علــى النظــام وفــق أنــواع 
محــددة: وهــي عضــو التســوية المباشــرة، وعضــو التســوية غيــر المباشــرة، وعضــو التقــاص المباشــر وغيــر المباشــر، إضافة 
الــى عضــو فرعــي وعضــو فنــي. ويعمــل النظــام علــى ثالثــة فتــرات األولــى صباحيــة )Morning session( وثانيــة مســائية 

 .)Overnight Session( والثالثــة ليليــة )Afternoon Session(

)ACH( أوامر الدفع عبر نظام غرفة التقاص اآللي :)جدول رقم )2

)2( أوامر الدفع يتم تنفيذها من خالل العمالت المعرفة على النظام )الدينار األردني، الدوالر األمريكي، الجنية االسترليني، واليورو(

نظام غرفة التقاص االلي
)ACH(
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5,498 2020

اجمالي قيمة أوامر الدفع )مليون دينار(

% 42

عدد أوامر الدفع)2(
)ألف(

6,939
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ب. نظــام المقاصــة االلكترونيــة للشــيكات )ECC(: ويعتبــر النظــام مــن أكثــر األنظمــة المعروفــة، ومــر النظــام بثالثــة 
مراحــل للتطــور األولــى، مــا ســبقت عــام 1997 حيــث كان التاقــص يدويــا، ومــن ثــم االنتقــال الــى التقــاص اآللــي منــذ عــام 
1997 الــى عــام 2007، ومــن ثــم تقديــم خدمــة التقــاص االلكترونــي منــذ عــام 2007 الــى االن. ويتــم تحصيــل الشــيكات التــي 
تــودع مــن قبــل العمــالء مــن الســاعة 8 صباحــًا يوميــًا والــى غايــة الســاعة 1.30 ظهــرًا، أمــا مــا يــودع مــن شــيكات بعــد 
ذلــك فيتــم تحصيلهــا فــي جلســة عمــل اليــوم التالــي. ويعــرف النظــام بأنــه أداه لتبــادل المعلومــات )والتي تشــمل صور 
وبيانــات ورمــوز الشــيكات( بوســائل الكترونيــة. ومــن فوائــد النظــام معرفــة الوضــع المالــي للبنــوك فــي وقــت محــدد 
مســبقًا والتوظيــف األمثــل ألمــوال البنــوك، إضافــة الــى الحصــول علــى معلومــات دقيقــة عــن الشــيكات المتعامــل 
بهــا. أمــا مــن فوائــده علــى األفــراد والشــركات إمكانيــة تحصيــل الشــيك فــي نفــس اليــوم الــذي تــم ايداعــه فيــه ومعرفــة 

وضــع الشــيك فيمــا إذا كان مقبــول ام مرفــوض فــي نفــس اليــوم. 

ECC جدول رقم )3(: عدد وقيمة الشيكات المتداولة من خالل نظام المقاصة االلكترونية للشيكات

ومــن جهــة أخــرى قــام البنــك المركــزي خــالل جائحــة كورونــا بعــدد مــن اإلجــراءات ذات العالقــة بالنظــام للحفــاظ علــى المراكــز 
الماليــة لألطــراف ذات العالقــة، ومــن أبــرز تلــك اإلجــراءات: تخفيــض مــدة األدراج علــى قائمــة الشــيكات المرتجعــة لمــن يقــوم 
بتســوية الشــيكات بعــد مــدة التســوية لتصبــح شــهرًا واحــدًا بــدل مــن المــدة الســابقة والتــي كانــت تصــل الــى ســنة، شــريطة 
تســوية جميــع الشــيكات المعــادة. كمــا قــام البنــك بزيــادة المــدة الزمنيــة لتســوية الشــيكات المعــادة ألســباب ماليــة الــى 
نهايــة عــام 2020، وتــم إعطــاء قطاعــي المــواد الغذائيــة والمســتلزمات الطبيــة مهلــة تســوية مدتهــا 30 يــوم مــن تاريــخ 
إعــادة الشــيك ومنــح باقــي القطاعــات مــدة 45 يــوم مــن تاريــخ إعــادة الشــيك بــدال مــن 15 يــوم عمــل فــي الوضــع االعتيــادي، 
كمــا ســمح بعــدم ادراج ُمصــدر الشــيك علــى قائمــة )الشــيكات المرتجعــة( إذا قــام بتســوية الشــيك مــن خــالل ترتيــب اخــر 
مــع المســتفيد. وحــول العمــوالت فقــد تــم تخفيــض قيمــة عمولــة الشــيك المعــاد لعــدم كفايــة الرصيــد وعمولــة التســوية 

لتصبــح خمســة دنانيــر لــكل منهمــا مقارنــة ب 40 دينــار قبــل الجائحــة. 

 بلغــت قيمــة الشــيكات المتداولــة مــن خالل نظام المقاصــة االلكترونية 
للشــيكات )ECC( خــالل عــام 2020 حوالــي 34.2 مليــار دينــار، فيما شــكلت 
الشــيكات المعادة ما نســبته 5.1 % من قـيـمـــة الـشيـكـــات الـمـتـداولــــــة. 

ج. نظــام الدفــع بواســطة الهاتــف النقــال )JoMoPay(: يســتخدم النظــام بــدًء من ارســال الرســائل النصيــة الى العمالء 
إلعالمهــم بــاي حــركات تتــم علــى حســاباتهم، وانتقــااًل الــى خدمــة الهاتــف النقــال المصرفــي، ليتيــح للعميــل أن ينفــذ 
بعضــًا مــن عملياتــه المصرفيــة مــن خــالل الهاتــف النقــال ومــن تلــك الخدمــات )تحويــل األمــوال، دفــع الفواتير، طلب 
كشــف الحســاب، أو دفتــر الشــيكات، االخطــار بآثــار ونتائــج المعامــالت الماليــة(. ولعــل أبــرز تغيــر فــي هــذه الخدمــة 
كان فــي تطــور خدمــات المحافــظ االلكترونيــة والتــي تتيــح تخزيــن أو االحتفــاظ بقيــم ماليــة صغيــرة وتحويلهــا الــى 
االخريــن. ويتــم تشــغيل النظــام اآلن مــن قبــل الشــركة األردنيــة ألنظمــة الدفــع والتقــاص )JOPACC(، ويتــم االشــراف 

السنة

2020

نسبة عدد الشيكات 
المعادة من الشيكات 

المتداولة لعام 2020

6,953.7

% 6.7

34,235

نسبة قيمة الشيكات المعادة من قيمة الشيكات 
المتداولة لعام 2020

468.21,733.1

% 5.1

2019

نسبة االرتفاع/ 
االنخفاض عن عام 2019

قيمة الشيكات المتداولة 
)مليون دينار(

عدد الشيكات المعادة 
)باأللف(

قيمة الشيكات المعادة 
)مليون دينار(

40,968.5

% 16.4 -

425.4

% 10.1

1,570.7

% 10.3

عدد الشيكات المتداولة 
)باأللف(

9,294.9

%25.2 -
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عليــه مــن قبــل البنــك المركــزي. ومــن أبــرز فوائــد النظام إتاحة الخدمــات المالية والمصرفية لشــرائح من المواطنين 
غيــر المشــمولين بالخدمــات المصرفيــة بســبب الموقــع الجغرافــي أو لمحدوديــة وصغــر المبالــغ المســتخدمة التــي 
ال تمكنهــم مــن فتــح حســابات فــي البنــوك. ولعــب النظــام دورا  فــي دعــم المنشــآت الصغيــرة والفرديــة وتســهيل 
عمليــات البيــع. أمــا عــن أعــداد الشــركات المقدمــة لهــذه الخدمــة فقــد وصلــت الــى ثمانــي شــركات، إضافــة الــى 7 

ســبع بنــوك تشــارك فــي نظــام الدفــع بواســطة الهاتــف النقــال.

ويذكــر انــه خــالل جائحــة كورونــا تــم تطويــر الخدمــة مــن خــالل الســماح بعمليــة تســجيل العمــالء عــن بعــد، معتمدين 
علــى مبــدأ العنايــة الواجبــة المبســطة عنــد تحديــد هويــة العميــل والمســتفيد الحقيقــي، وبذلــك ســمح للمواطنيــن 
فتــح حســابات المحافــظ اإللكترونيــة بشــكل إلكترونــي ومكنهــم ذلــك مــن اســتالم قيــم الحــواالت الماليــة أو مبالــغ 
التعطــل والرواتــب والدعــم الموجــه مــن صنــدوق المعونــة الوطنيــة وتنفيــذ عمليــات الدفــع اإللكترونــي والتحويــل 
المالــي لصالــح الغيــر. كمــا تــم توفيــر وســيلة إلكترونيــة واحــدة علــى األقــل تمكــن العميــل مــن الغــاء حســابه عــن بعد 
بطريقــة ســهلة وواضحــة، وســاهمت هــذه الخدمــة فــي تمكيــن العميــل الــذي لديــه حســاب دفــع مــن حــذف حســابه 

والتســجيل لــدى مقــدم خدمــة آخــر بســهولة ودون اإلخــال بأوامــر الدفــاع. 

 بلــغ إجمالــي عــدد المحافــظ االلكترونيــة فــي األردن فــي نهايــة عــام 
2020 حوالــي 1.2 مليــون محفظــة، تــم مــن خاللهــا تنفيــذ مــا يزيــد عــن 12 
مليــون عمليــة ماليــة، وبقيمــة إجماليــة  للعمليــات تتجــاوز مليــار دينــار. 

جدول رقم )4(: إحصاءات المحافظ االلكترونية *

* المحافظ اإللكترونية التي تم فتحها في النظام )سواء من خالل مقدمي خدمات الدفع او الحسابات البنكية التي تم ربطها بالنظام عن طريق البنوك المشاركة(

د. نظــام عــرض وتحصيــل الفواتيــر الكترونيــا )eFAWATEERcom(: وهــو نظــام تكاملــي مركــزي يهــدف الــى توفيــر خدمــة 
عــرض وتحصيــل الفواتيــر والمدفوعــات األخــرى الكترونيــا بيــن المتعامليــن )طبيعييــن ومعنوييــن(، ســواًء ممــن 
يملكــون حســابات بنكيــة او الذيــن ال يملكــون مــن خــالل ربــط مقدمــي خدمــات الدفــع والبنــوك والجهــات المصــدرة 
للفواتيــر )المفوتريــن( مــع النظــام. وقــد جــاء النظــام لتلبيــة حاجــة المواطنيــن والمفوتريــن والبنــوك فــي ضــوء ازديــاد 
أعبــاء عمليــة دفــع الفواتيــر وتحصيلهــا بالطــرق العاديــة ســواء مــن حيــث التكلفــة او الوقــت او الجهــد. وتقــوم 
شــركة مدفوعاتكــم للدفــع االلكترونــي وهــي شــركة اردنيــة بتشــغيل وإدارة النظــام مــع قيــام البنــك المركــزي بــدوره 
االشــرافي والرقابــي علــى النظــام. ومــن جهــة أخــرى يعمــل النظــام علــى مــدار 24 ســاعة وهــو غيــر محصــور بأوقــات 

العمــل الرســمية. 

 بلغ عدد الخدمات المقدمة من خالل نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا 
)eFAWATEERcom( خالل عام 2020 ما مقداره 670 خدمة تعود إلى 318 مفوتر، 
فيمــا بلغــت قيمــة الحــركات المنفــذة من خالل النظام حوالــي 7.5 مليار دينار. 

المحافظ اإللكترونية

نسبة االرتفاع/ االنخفاض عن 
571 %213 %113 %عام 2019

2020

عدد العمليات المالية التي تم تنفيذها 
)مليون(

القيمة االجمالية للعمليات 
)مليون دينار(

121,082.62

إجمالي عدد المحافظ اإللكترونية
)باأللف(

1,181
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)eFAWATEERcom( إحصاءات نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا :)جدول رقم )5

هـــ. نظــام الدفــع الفــوري )CliQ(: ويعتبــر النظــام مــن أحــدث األنظمــة الدفــع اإللكترونيــة المطروحــة علــى مســتوى 
األردن والعالــم بأكملــه، حيــث يســمح هــذا النظــام بإمكانيــة التحويــل شــبه الفــوري Near-Real-Time Transfer(r( بين 
المســتخدمين النهائييــن، ويهــدف نظــام إلــى زيــادة الســيولة فــي الســوق وتقديــم بديــل جــذاب للمدفوعــات النقديــة 
إضافــة الــى تســريع دورة التدفــق النقــدي فــي االقتصــاد. ولقــد أطلقــت الشــركة األردنيــة ألنظمــة الدفــع والتقــاص 
)JOPACC( النظــام فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020، ويعتمــد هــذا النظام على معيار الرســائل )ISO 20022( ويســتفيد 
مــن المبــادئ الدوليــة المتطــورة للبنيــة التحتيــة للســوق المالــي، ممــا يجعلــه إضافــة ّقيمــة ألنظمــة الدفع، ويشــارك 
فــي النظــام اآلن أربعــة بنــوك ووصلــت عــدد الحــركات علــى النظــام الــى )7,826( حركــة بقيمــة حــركات وصلــت الــى 

مليــون دينــار أردنــي، وذلــك منــذ إطــالق النظــام خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2020 الــى نهايــة عــام 2020.

 نــــظـــام الـــــدفــــع الـــفـــوري )CliQ( يـــــعـــتـــــبــــــر مـــن أحـــــــدث األنـــظـــــمـــــة 
ــة  ــة ألنـظـمــ ــة األردنـيـــ ــه الـشـركـــ ــذي أطـلــقـتـ ــة وال ــع اإللـكـتـرونـيـ الدفــ
الـــدفــــع والــتـــقـــــاص )JOPACC( فـــي الـــربــــــع الــثــــانـــي مـــن عــــــام 2020. 

2.  أدوات مدفوعــات التجزئــة األخــرى: وتشــمل وســائل الكترونيــة أو تقليديــة تمكــن حاملهــا مــن اجــراء عمليــات الدفــع أو 
تحويــل األمــوال وهــي الشــيكات وبطاقــات الدفــع والمحافــظ االلكترونيــة التــي تــم ذكرها ســابقًا. 

أ. الشــيكات: تــم تطويــر وســائل الدفــع التقليديــة التــي ترتكــز علــى دعائــم ورقيــة بحيــث يمكــن تداولهــا الكترونيــا، ويقــوم 
الشــيك حاليــا بــدور بالــغ األهميــة كأداة وفــاة تغنــي عــن اســتعمال النقــود فــي المعامــالت، كمــا انــه يســتخدم كأداة 
لســحب الودائــع مــن البنــوك وتحويلهــا وتنفيــذ عقــود الصــرف الخارجيــة وهــو مــن أكثــر األوراق التجاريــة اســتخدامًا، 
إضافــة الــى وجــود العديــد مــن المواصفــات الفنيــة واألمنيــة للشــيك بهــدف الحمايــة مــن علميــات التزويــر مــن جهــة، 

وتســهيل عمليــة اكتشــاف التزويــر مــن قبــل موظفــي البنــوك مــن جهــة أخــرى. 

ب. بطاقــات الدفــع: وهــي أداة تتيــح لحاملهــا )مســتخدم البطاقــة( اجــراء عمليــات الدفــع والتحويــل االلكترونــي لألمــوال 
بشــكل آمــن ومريــح، وعــادة مــا تكــون مرتبطــة الكترونيــا بحســاب أو حســابات تابعة لحامــل البطاقة كالحســابات الجارية 
ــرز الخدمــات للبطاقــات إمكانيــة دفــع المشــتريات او الســحب النقــدي مــن  او القــروض او حســابات االئتمــان، ومــن أب

خاللهــا، ويوجــد انــواع مــن البطاقــات، هــي البطاقــات الدائنــة والمدينــة والمدفوعــة مســبقًا. 

وهــي  البطاقــات  مــن  انــواع  ثالثــة  علــى  الدفــع  بطاقــات  تتضمــن   
البطاقــات الدائنــة، والبطاقــات المدينــة، والبطاقــات المدفوعــة مســبقًا. 

1. البطاقــات المدينــة: وهــي بطاقــات تصــدر مــن قبــل البنــوك؛ ترتبــط مباشــرة بحســاب العميــل الحامــل للبطاقــة، ممــا 
يتيــح للعميــل الوصــول الــى رصيــده فوريــًا، وتعتمــد هــذه البطاقــات علــى اجــراء القيــد المباشــر علــى حســاب العميــل لدى 

البنــك، ويتطلــب اســتخدام البطاقــة توفــر رصيــد فــي حســاب العميــل لــدى البنــك المصــدر للبطاقــة. 

)eFAWATEERcom(

نسبة االرتفاع/ االنخفاض عن عام 2019

عدد الخدمات المقدمة في عام 2020 )670( تعود لـصالح )318( مفوترًا مقابل )452( خدمة خالل عام 2019 تعود لـصالح 
)196( مفوتر"

% 56% 10

2020

القيمة االجمالية للعمليات
)مليون دينار(

7,455.48

عدد حركات الدفع التي تم تنفيذها
)باأللف(

22,625
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2. البطاقــات الدائنــة: فيتــم إصدارهــا مــن قبــل البنــوك او المؤسســات الماليــة مقابــل خــط ائتمانــي معيــن )حــد ائتمــان( 
غالبــا مــا يكــون قصيــر االجــل مــع خيــارات متنوعــة للســداد وفــق شــروط الجهــة المصــدرة للبطاقــة. وتعمــل بطاقــات 
الدفــع بشــكل عــام مــن خــالل نظــام ثالثــي أو رباعــي األطــراف لمعالجــة او تمريــر حــركات الدفــع، وتشــتمل األطــراف علــى 
البنــك او المؤسســة الماليــة المصــدرة للبطاقــة، البنــك أو المؤسســة الماليــة المحصلــة للمبالــغ المنفــذة مــن خــالل 

البطاقــة، التاجــر او الجهــة التــي تعتمــد الدفــع مــن خــالل البطاقــة، وحامــل البطاقــة نفســه(. 

3. البطاقات المدفوعة مســبقًا: وتســمى أيضا البطاقات ذات القيمة المخزنة مســبقًا، حيث تقوم المؤسســة المالية 
او البنــك بتخزيــن النقــود المســتلمة مــن العميــل علــى ذات البطاقــة او ربطهــا مــع حســاب خــاص أو حســاب دفــع النقود 
االلكترونيــة كالمحافــظ اإللكترونيــة مــع إعــادة تخزيــن القيمــة مــرارًا وتكــرارًا، ويكثــر اســتخدام هــذا النــوع مــن البطاقــات 
فــي المعامــالت التجاريــة اإللكترونيــة، وعلــى الجانــب العملــي فــان نــوع البطاقــات المدفوعــة مســبقًا التــي يتــم تداولهــا 
فــي المملكــة هــو مــن نــوع البطاقــات المغلقــة والتــي تكــون محــدودة القيمــة ضمــن فئــات معينــة. فعلــى ســبيل المثــال 
يمكــن للتجــار اصــدار البطاقــة لعميلــه وتكــون البطاقــة محــدودة التصــرف بشــراء بضاعــة أو خدمــة معينــة بحيــث ال 

يســمح باســتخدامها او ال تكــون مقبولــة اال علــى نفــس نقــاط البيــع المتواجــدة لــدى التاجــر.

شكل رقم )2(: عدد البطاقات المصدرة بكافة أنواعها )الدائنة، المدينة، المدفوعة مسبقًا(
 

عدد البطاقات  
4,172,6063,967,209

20202019
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جدول رقم )6(: عدد وقيم الحركات التي تمت من خالل بطاقات الدفع الصادرة عن البنوك*

* حركات الدفع تشمل )حركات السحب واإليداع من خالل الصراف االلي والحركات على نقاط البيع وحركات التجارة اإللكترونية(

 بلــغ عــدد حــركات الدفــع التــي تــم تنفيذهــا بواســطة بطاقــات الدفــع الصــادرة عــن شــركات الدفــع والتحويــل اإللكترونــي 
لألمــوال باســتثناء البطاقــات المرتبطــة بالمحافــظ اإللكترونيــة لهــذا العــام )693( ألــف حركــة دفــع وبقيمــة اجماليــة )257(

مليــون دينــار أردنــي.

 فيمــا يخــص بطاقــات الدفــع الصــادرة عــن البنــوك غيــر العاملــة فــي المملكــة )ألجنبيــة(، فقــد بلــغ عــدد حــركات الدفــع 
التــي تــم تنفيذهــا داخــل المملكــة بواســطة هــذه البطاقــات خــالل العــام )8,464( ألــف حركــة دفــع بقيمــة اجمالية بلغت 

)925( مليــون دينــار مقابــل )10(مليــون حركــة دفــع وبقيمــة )1,192( مليــون دينــار خــالل عــام 2019.

ــي التــي تتيــح خدمــات  ــة ومــن أشــهرها أجهــزة الصــراف اآلل ــى الكترونيــة وتقليدي 3. قنــوات الدفــع: تقســم قنــوات الدفــع ال
الســحب وااليــداع، ومــن القنــوات التقليديــة أوامــر الســحب وااليــداع مــن خــالل البنــوك )الكاونتــر(، ومــا تــزال البنــوك األردنيــة 
فــي مرحلــة تطويــر قنــوات الدفــع االلكترونيــة واتاحتهــا امــام عمالئهــا ومــن أبــرز تلــك القنــوات اإلنترنــت المصرفــي، حيــث تمتــاز 
قنــوات الدفــع االلكترونيــة بتخفيــض التكاليــف التشــغيلية علــى البنــك نفســه، وعلــى صعيــد العميــل مــن خــالل حصولــه علــى 
الخدمــة التــي يحتاجهــا فــي أي وقــت ومــكان وبــكل ســهولة ويســر، ويذكــر أن مــا نســبته )68 %( مــن إجمالــي الحــركات الدفــع 

المنفــذة كانــت مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة مقارنــة مــع )32 %( للطــرق التقليديــة عبــر الكاونتــر لعــام 2020. 

شكل رقم )3(: حجم عمليات الدفع المنفذة بواسطة قنوات الدفع، مصنفة حسب نوع القناة لعام 

2020 )مليون دينار(

أجهزة الصراف االلي 

الموبايل المصرفي 

االنترنت المصرفي 

القنوات األخرى 

الهاتف المصرفي 

66.74

0.03
14.96

0.46

4.37

حركات الدفع التي تم تنفيذها بواسطة بطاقات 
الدفع الصادرة عن البنوك العاملة

- 3 % 1 %نسبة االرتفاع/ االنخفاض عن عام 2019

2020

القيمة االجمالية للعمليات
)مليون دينار(

14,206

عدد حركات الدفع التي تم تنفيذها
)باأللف(

111,753
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مقابلة 
الـعـــدد



1.64 مـلـيــــون مـحـفـظـة 
و350 مؤسسة مفوترة 
وأكـثـــر مــن 1020 خـدمـــة 
دفـــــــع "إي فـواتــيــركـــم"

الرئيس التنفيذي للشركة األردنية ألنظمة 
الدفع والتقاص في حوار مع مجلة البنوك

البهو:
البنــوك لعبــت دورا بــارزا فــي دعــم نمــو اســتخدام 
خـدمـــات الـمـدفـوعـــات الـرقـمـيـــة نـتـيـجـــة لـسرعـــة 
تبنيهــا لمشــاريع واســتراتيجيات التحــول الرقمــي
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ألنظمــة  األردنيــة  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  أكــدت 
الدفــع والتقــاص )JOPACC( الســيدة مهــا البهــو، ان البنــوك 
نمــو  دعــم  فــي  بــارزا  دورا  لعبــت  المملكــة  فــي  العاملــة 
لســرعة  نتيجــة  الرقميــة،  المدفوعــات  خدمــات  اســتخدام 
تبنيهــا لمشــاريع واســتراتيجيات التحــول الرقمــي، باإلضافــة 
لرصدهــا لموازنــات بمبالــغ طائلــة لترتقــي بكافــة الخدمــات 

واألمنيــة. الرقميــة  والمصرفيــة  الماليــة 

ولفتــت البهــو فــي حــوار خــاص مــع مجلــة البنــوك فــي األردن، 
الــى ان تبّنــي البنــك المركــزي األردنــي الســتراتيجية شــاملة 
وجريئــة كان لهــا التأثيــر األكبــر علــى نمــو المدفوعــات الرقميــة 
فــي المملكــة، رافقهــا رؤيــة حكوميــة واعيــة وثاقبــة وقــرار 
حكومــي واضــح فــي التحــول الرقمــي ابتــداء بأتمتــة الخدمــات 

الحكوميــة ورقمنــة مدفوعاتهــا.

وبالنســبة لنمــو الدفــع اإللكترونــي فــي المملكــة خــالل الفتــرة 
األخيــرة، قالــت ان قــرارات الحظــر وإجــراءات التصــدي لجائحة 
الكورونــا ومحدوديــة الحركــة لألفــراد واألعمــال لعبــت دورًا 
كبيــرًا فــي زيــادة القبــول واإلقبــال علــى الخدمــات الماليــة 
الرقميــة، فــي ظــل ان األنظمــة والخدمــات الماليــة الرقميــة 
نظــام  وخدمــات  اإللكترونيــة  المحافــظ  مثــل  المطروحــة 
QR والمدفوعــات  كليــك للدفــع الفــوري والدفــع عبــر رمــز 
الالتالمســية كان لهــا أثــرا كبيــرا فــي توســيع قاعــدة الوصــول 
لخدمــات مريحــة وفوريــة وآمنــة ومتوافرة على مدار الســاعة.

وكشــفت عــن نمــو عــدد المحافــظ المســجلة بيــن شــهر 
آذار 2020 وشــهر تشــرين اول 2021 مــن 500 ألــف محفظــة 
إلــى 1.64 مليــون محفظــة، فــي حيــن ارتفــع عــدد الجهــات 
المفوتــرة مــن 200 مؤسســة إلــى أكثــر مــن 350 مؤسســة 
مفوتــرة، وعــدد الخدمــات التــي يمكــن الدفــع لهــا مــن خــالل 

إي فواتيركــم مــن 676 إلــى أكثــر مــن 1020 خدمــة. 

فــي  إطالقــه  منــذ  كليــك  مســتخدمي  عــدد  ان  وأضافــت 
منتصــف 2020 إلــى اليــوم وصــل أكثــر مــن 141 ألف مســتخدم 
المملكــة  مؤشــرات  فــي  واضحــة  قفــزات  إلــى  أدى  ممــا 

الرقمــي.  وللدفــع  المالــي،  لالشــتمال 

وعــن تأســيس الشــركة، أوضحــت البهــو ان البنــك المركــزي 
أســس الشــركة األردنيــة ألنظمــة الدفع والتقاص بالتشــارك 
الوطنــي  المدفوعــات  مجلــس  دور  وتحديــد  البنــوك،  مــع 
منظومــة  تطويــر  إلــى  هــادف  وتشــاوري  تشــاركي  كجســد 
الدفــع اإللكترونــي والخدمــات الماليــة الرقميــة فــي المملكــة.

وأضافــت ان الشــركة تــم إنشــاؤها فــي عــام 2017 بهــدف 
للشــمول  رئيســي  كمحــرك  الرقميــة  المدفوعــات  تعزيــز 
المالــي الرقمــي واالقتصــاد الرقمــي، حيــث تعمل الشــركة في 
ثــالث مجــاالت رئيســية: تطويــر وتعزيــز أنظمــة مدفوعــات 

التجزئــة والمدفوعــات الصغــرى الرقميــة، واالســتثمار فــي 
حلــول الدفــع الرقميــة المبتكــرة، وإنتــاج المعرفــة وتحليــل 
األعمــال ونشــرها لزيــادة الوعــي وإثــراء عمليــة صنــع القــرار 

فــي قطــاع المدفوعــات الرقميــة.

وتاليا نص الحوار مع السيدة البهو: 
1. تأسســت شــركة جوبــاك فــي عــام 2017 بالشــراكة 
مــا بيــن البنــك المركــزي األردنــي البنــوك العاملــة 
نشــأة  عــن  تحديثنــا  أن  لــك  فهــل  األردن.  فــي 

الشــركة وأهدافهــا؟ 

المالــي  االســتقرار  تحقيــق  فــي  الرئيســي  دوره  جانــب  إلــى 
األردنــي  المركــزي  البنــك  كان  المملكــة،  فــي  والمصرفــي 
فــي الســابق يتولــى مهمــة إدارة أنظمــة الدفــع واإلشــراف 
فيهــا  المشــاركين  وعلــى  األنظمــة  هــذه  علــى  والرقابــة 

تشــغيلها.  قواعــد  وتنظيــم 

البنــوك  مــع  والتعــاون  بالتشــارك  يعمــل  المركــزي  وكان 
الخطــط  وتنفيــذ  رســم  علــى  المملكــة  فــي  العاملــة 
اإلســتراتيجية الهادفــة إلــى تعزيز منظومــة الدفع اإللكتروني 
فــي المملكــة بأعلــى درجــات الكفــاءة واألمــان ضمــن مظلــة 
مجلــس المدفوعــات الوطنــي األردنــي الــذي أنشــأه البنــك 
البنــوك  كافــة  عضويتــه  فــي  ويضــم   1998 عــام  المركــزي 
العاملــة فــي المملكــة وعــدد مــن الشــركاء اإلســتراتيجيين 

والخــاص. العــام  القطاعيــن  مــن 

ومــع ســعي البنــك المركــزي لتطويــر دوره بمــا يتناســب مــع 
ــى  ــًا باالســتناد إل ــًا وعالمي ــي محلي نمــو وتطــور القطــاع المال
أفضــل الممارســات، وبنــاء علــى توصيــة مــن البنــك الدولــي 
وإدارة  تشــغيل  مهــام  بفصــل  األردنــي  المركــزي  للبنــك 
أنظمــة مدفوعــات التجزئــة وصغيــرة الحجــم عــن مهامــه 
اإلشــرافية والرقابيــة عليهــا، قــام البنــك المركــزي بتأســيس 
الشــركة األردنيــة ألنظمــة الدفــع والتقــاص بالتشــارك مــع 
البنــوك، وتحديــد دور مجلــس المدفوعــات الوطنــي كجســد 
الدفــع  منظومــة  تطويــر  إلــى  هــادف  وتشــاوري  تشــاركي 

اإللكترونــي والخدمــات الماليــة الرقميــة فــي المملكــة. 

تعزيــز  بهــدف   2017 عــام  الشــركة  إنشــاء  فعــاًل  وتــم 
المالــي  للشــمول  رئيســي  كمحــرك  الرقميــة  المدفوعــات 
الرقمــي واالقتصــاد الرقمــي، حيــث تعمــل الشــركة فــي ثــالث 
مجــاالت رئيســية: تطويــر وتعزيــز أنظمــة مدفوعــات التجزئــة 

جائحــة كورونا لعبت دورًا كبيرًا 
واإلقبــال  القبــول  زيــادة  فــي 
علــى الخدمــات المالية الرقمية
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والمدفوعــات الصغــرى الرقميــة، واالســتثمار فــي حلــول 
وتحليــل  المعرفــة  وإنتــاج  المبتكــرة،  الرقميــة  الدفــع 
صنــع  عمليــة  وإثــراء  الوعــي  لزيــادة  ونشــرها  األعمــال 

الرقميــة. المدفوعــات  فــي قطــاع  القــرار 

التــي  اإللكترونــي  الدفــع  أنظمــة  أهــم  هــي  مــا   .2
تشــرف عليهــا أو تديرهــا جوبــاك؟ وهــل تعتقدون 
أن هنــاك المزيــد مــن األنظمــة اإللكترونيــة التــي 

يجــب أن تدخــل للســوق األردنــي؟ 

تقــع تحــت مظلــة جوبــاك خمســة أنظمــة دفــع: نظــام البدالــة 
الوطنيــة جوموبــي لخدمــة المحافــظ اإللكترونيــة، وهــو نظــام 
ماليــة  حســابات  خــالل  مــن  الفــوري  والتحويــل  الدفــع  يتيــح 
إلكترونيــة يتــم اســتخدامها عبــر تطبيقات علــى الهواتف الذكية، 
إلكترونيــًا  الفواتيــر  وتحصيــل  لعــرض  فواتيركــم  إي  ونظــام 
والــذي تديــره شــركة مدفوعاتكــم، ونظــام غرفــة التقــاص اآللــي 
للحــواالت البنكيــة ومدفوعــات التجزئــة والدفعــات المتكــررة 
والحــزم وتفاويــض القيــد علــى الحســابات، ونظــام المقاصــة 
الشــيكات  مدفوعــات  يعالــج  والــذي  للشــيكات  اإللكترونيــة 
الورقيــة والتــي مــا زالــت تشــّكل الحصــة األكبــر مــن األدوات 
كليــك  ونظــام  الوطنــي،  االقتصــاد  فــي  المتداولــة  النقديــة 

للحــواالت الفوريــة بيــن الحســابات البنكيــة، وهــو أحــدث نظــام 
أطلقتــه جوبــاك ويتــم الوصــول إلــى خدماتــه من خــالل تطبيقات 
الحســابات البنكيــة ويتيــح الدفــع والتحويــل الفــوري باالعتمــاد 
علــى االســم المســتعار كمعــرف للعميــل إلــى جانــب اآليبــان. 

وتعمــل جوبــاك بشــكل مســتمر علــى تطويــر هــذه األنظمــة 
وإثــراء خصائصهــا بمــا يتــالءم مــع التطــورات فــي الخدمــات 
الماليــة الرقميــة وبمــا يلبــي احتياجــات المســتخدمين ويعــزز 

مــن الكفــاءة واألمــان والتوافقيــة.

الرقميــة  األنظمــة  تطويــر  علــى  حاليــًا  منصــب  فتركيزنــا 
العاملــة والتوســع والتنــوع فــي خدماتهــا وكفاءتهــا، حيــث 
نعمــل فــي هــذه المرحلــة علــى ترقيــة كل مــن نظــام جوموبــي 
ونظــام المقاصــة اإللكترونيــة للشــيكات. كمــا نقــوم حاليــًا 
بالعمــل مــع البنــوك لتوســيع الخدمــات التــي يقدمهــا نظــام 

كليــك وطرحهــا لكافــة العمــالء. 

عليهــا  تعمــل  التــي  التطويــر  مــن مشــاريع  عــدد  وهنالــك 
وزارة  ومــع  والبنــوك  المركــزي  البنــك  مــع  جوبــاك  شــركة 
االقتصــاد الرقمــي وغيرهــا مــن المؤسســات الحكوميــة بمــا 
ــة االقتصــاد الوطنــي وتوســيع قاعــدة العمــالء  يخــدم رقمن
المشــمولين بالخدمــات الماليــة الرســمية الرقميــة، وتوســيع 
والخــاص  العــام  القطاعيــن  فــي  المؤتمتــة  الخدمــات  رقعــة 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي، فعلــى ســبيل المثــال ال الحصر، 
 – إلكترونيــا  "اعــرف عميلــك  علــى مشــروع  العمــل حاليــا  يتــم 
ــي نفّضــل تأجيــل شــرحها للقــاء  ــة"، والت ــة الرقمي ــة المالي الهوي
آخــر ألهميــة الموضــوع واتســاع مجاالتــه والفائــدة المضافــة 

المتوقعــة منــه علــى كافــة األصعــدة.

ونأمــل أيضــًا لتطبيــق برمجيــات وأنظمــة متطــورة تلبــي 
مــع  يتوافــق  وبمــا  الرقمــي  األخضــر  التمويــل  احتياجــات 
للتغيــر  التصــدي  إلــى  الهادفــة  المركــزي  البنــك  سياســة 

علــى كوكبنــا.   المناخــي وعواقبــه 

الدفــع  أنظمــة  بيــن  الكبيــر  االرتبــاط  ضــوء  فــي   .3
اإللكترونــي وبيــن مفهــوم األمــن الســيبراني، كيــف 
تقــوم جوبــاك بالتأكــد مــن مســتوى أمــن وســالمة 
أنظمــة الدفــع التــي تديرهــا وكيــف تضمــن عــدم 
تعرضهــا ألي حــوادث ســيبرانية؟ ومــا هــي الجهــات 
الشــريكة التــي تعمــل معهــا جوبــاك لضمــان تمتع 

تلــك األنظمــة بأعلــى مســتويات أمــن ســيبراني؟

الماليــة  الخدمــات  فــي  التوســع  أن  تمامــًا  نعــي  نحــن 
التــي  المعلومــات،  تكنولوجيــا  علــى  باالعتمــاد  الرقميــة 
أصبحــت ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالخدمــات الماليــة، يفتــح 
وتحديــات  وتهديــدات  لمخاطــر  مصراعيــه  علــى  البــاب 

"جـوبـــاك" تـأســســـت بـهـــــدف 
تعــزيـــز الـمــدفـوعـات الـرقـمـيـة 
كـمـحـــرك رئـيـســـي للـشـمـــول 
الـمـالـــي واالقـتـــصاد الرقمييــن 
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التحــّول  مشــاريع  علــى  ســلبًا  تؤثــر  أن  يمكــن  جديــدة 
الحيــاة.  كافــة مجــاالت  فــي  الرقمــي 

وقــد أولــت الشــركة هــذا الجانــب اهتمامــًا كبيــرًا، فمنــذ 
تأسيســها قامــت بتبنــي محــور اســتراتيجي هــام لتحقيــق 
وحمايــة  وأمــن  الســيبراني  األمــن  مســتويات  أعلــى 
حلــواًل  جوبــاك  وّظفــت  حيــث  والخصوصيــة،  البيانــات 
االختــراق  لمحــاوالت  للتصــدي  متقدمــة  تكنولوجيــة 
واالحتيال والجرائم الســيبرانية بكفاءة عالية وبالشــراكة 
مــع عــدد مــن الشــركات المحليــة والعالميــة الرائــدة فــي 
هــذا المجــال وتحــت إشــراف البنــك المركــزي وبالتوافــق 
واالمتثــال لتشــريعاته ومتطلباتــه فــي هــذا الخصــوص. 

ــاك اســتراتيجية شــاملة لألمــن الســيبراني  وتعتمــد جوب
مــع سياســات أمنيــة تتطلــب إجــراء فحوصــات للثغــرات 
مركــزًا  جوبــاك  تديــر  كمــا  دوري،  بشــكل  ولالختــراق 
للعمليــات األمنيــة لتتبــع أي محــاوالت اختــراق أو حــوادث، 
وتولــي رفــع الوعــي بالمخاطــر الســيبرانية اهتمامــًا كبيــرًا. 

4. حقق الدفع اإللكتروني نموًا كبيرًا خالل السنوات 
المدفوعــات  شــهدت  كمــا  األخيــرة،  الخمــس 
الرقميــة قفــزة واضحــة خــالل جائحــة كورونــا، فمــا 
هــي أهــم مؤشــرات الدفــع اإللكتروني في المملكة 
وعــدد  والمفوتريــن  الدفــع  عمليــات  عــدد  مثــل 
المحافــظ وعــدد الصفقــات المنفــذة وغيرهــا، ومــا 

هــي توجهاتهــا القادمــة حســب اعتقادكــم؟ 

كان النمــو فــي اســتخدام خدمــات المدفوعــات الرقميــة غيــر 
مســبوقًا فــي العاميــن الماضييــن بالمقارنــة مــع الســنوات 
الســابقة، ونعــزو ذلــك لألســباب التاليــة: أواًل، لعبــت قــرارات 
ومحدوديــة  الكورونــا  لجائحــة  التصــدي  وإجــراءات  الحظــر 
القبــول  زيــادة  فــي  كبيــرًا  دورًا  واألعمــال  لألفــراد  الحركــة 
واإلقبــال علــى الخدمــات الماليــة الرقميــة؛ خاصــة تلــك التــي 
الرقميــة  البنكيــة  الخدمــات  ذلــك  وشــمل  ُبعــد،  عــن  تتــم 
وخدمــات المحافــظ اإللكترونيــة ومعامــالت إي فواتيركــم. 

ثانيــًا، كان لألنظمــة والخدمــات الماليــة الرقميــة المطروحــة 
مثــل المحافــظ اإللكترونيــة وخدمــات نظــام كليــك للدفــع 
الفــوري والدفــع عبــر رمــز QR والمدفوعــات الالتالمســية أثــرا 
كبيــرا فــي توســيع قاعــدة الوصــول لخدمــات مريحــة وفوريــة 
وآمنــة ومتوافــرة علــى مــدار الســاعة وزيــادة اعتمادهــا مــن 

قبــل فئــات المســتخدمين المختلفــة. 

والخدمــات  األنظمــة  بيــن  البينــي  التشــغيل  يلعــب  ثالثــًا، 
دورًا حيويــًا فــي زيــادة اســتقطاب المســتخدمين لهــا مثــل 
والخدمــات  اإللكترونيــة  المحافــظ  مــع  فواتيركــم  إي  ربــط 

البنكيــة وشــركات التمويــل األصغــر ونعمــل حاليــًا علــى إتاحــة 
التشــغيل البينــي بين نظامي جوموبــي للمحافظ اإللكترونية 
ــن  ــل الفــوري متاحــًا بي ــح الدفــع والتحوي وكليــك بحيــث يصب
الحســابات البنكيــة والمحافــظ اإللكترونيــة بشــكل كامــل. 

جوبــاك  مــن  كل  قبــل  مــن  المبذولــة  للجهــود  كان  رابعــًا، 
والبنــك المركــزي فــي التثقيــف المالــي الرقمــي ورفــع الوعــي 
المالــي أثــرًا مهمــًا فــي تســهيل الوصــول إلــى المعلومــات 
الموثوقــة وتعزيــز ثقــة المســتخدم بنفســه فــي التعامــل مع 

المدفوعــات الرقميــة. 

نمــو  علــى  تأثيــرا  األكبــر  العامــل  كان  رأيــي  وفــي  خامســًا 
المدفوعــات الرقميــة فــي المملكــة هــو تبّنــي البنــك المركــزي 
الصــدد،  هــذا  فــي  وجريئــة  شــاملة  الســتراتيجية  األردنــي 
رافقهــا رؤيــة حكوميــة واعيــة وثاقبــة وقــرار حكومــي واضــح 
الحكوميــة  الخدمــات  بأتمتــة  ابتــداء  الرقمــي  التحــول  فــي 

مدفوعاتهــا. ورقمنــة 

ولــن أنســى الــدور البــارز الــذي لعبتــه البنــوك فــي ســرعة تبنيها 
لمشــاريع واســتراتيجيات التحــول الرقمــي ورصدها لموازنات 
بمبالــغ طائلــة لترتقــي بكافــة الخدمــات الماليــة والمصرفيــة 

الرقميــة واألمنيــة لمســتويات تليــق ببلدنــا الحبيــب.

وتجلــى أثــر هــذه العوامــل فــي نمو اســتخدام الدفــع اإللكتروني 
بشــكل ملحــوظ، فقــد نمــا عــدد المحافــظ المســجلة بيــن 
ــر 2021 مــن 500 ألــف محفظــة  شــهر آذار 2020 وشــهر أكتوب
ــرة  ــى 1.64 مليــون محفظــة. كمــا نمــا عــدد الجهــات المفوت إل
من 200 مؤسســة إلى أكثر من 350 مؤسســة مفوترة، وعدد 
الخدمــات التــي يمكــن الدفــع لهــا مــن خــالل إي فواتيركــم مــن 
676 إلــى أكثــر مــن 1020 خدمــة. وقــد وصــل عــدد مســتخدمي 
كليــك منــذ إطالقــه فــي منتصــف 2020 إلــى اليــوم أكثــر مــن 141 
ألــف مســتخدم ممــا أدى إلــى قفــزات واضحــة فــي مؤشــرات 

المملكــة لالشــتمال المالــي، وللدفــع الرقمــي. 

5. مــا هــي أهــم التطــورات األخيــرة في خدمــات الدفع 
الرقمــي فــي المملكــة وخاصة فــي العام الماضي؟ 

ومــا هــي األولويــات في الفتــرة القادمة؟

الكورونــا،  جائحــة  قبــل  اإللكترونيــة  المحافــظ  وجــود  رغــم 
فقــد انتشــر اعتمادهــا واســتخدامها بشــكل غيــر مســبوق، 
الرقمــي  التســجيل  المركــزي  البنــك  أتــاح  أن  بعــد  وخاصــة 
علــى  المحافــظ  شــركات  وعملــت  ُبعــد،  عــن  للمحافــظ 
توســيع حــاالت اســتخدامها فتــم طــرح خدمــة الدفــع عبــر رمز 
االســتجابة الســريعة QR مــن قبــل جميــع شــركات المحافظ 

وتفعيــل مدفوعــات التجــار مــن خــالل المحافــظ. 

وتــم طــرح خدمــة الحــواالت الدوليــة مــن خــالل المحافــظ 
للحــدود.  وفتــح قنــوات رقميــة عابــرة 
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ــداع  وازداد عــدد البنــوك التــي تتيــح خدمــات الســحب واإلي
ولعمــالء  اإللكترونيــة  المحافــظ  لعمــالء  بطاقــة  بــدون 

حســابات البنــوك.

مــن ناحيــة أخــرى، لعــب نظــام كليــك دورًا هامــًا فــي إتاحــة 
الحــواالت الفوريــة بيــن الحســابات البنكيــة بتجربــة اســتخدام 

فريــدة وسلســة وبــدون أي رســوم فــي عامــه األول. 

كمــا بــدأت شــركات المحافــظ بتقديــم خدمــة الدفــع عبــر رمــز 
QR علــى منصــات التجــارة اإللكترونيــة. ونحــن اآلن بصــدد 
ترقيــة نظــام جوموبــي والــذي ســيعمل علــى نفــس معيــار 
ســيتيح  ممــا  كليــك  نظــام  فــي  المســتخدم  األيــزو20022 
الحســابات  بيــن  الفوريــة  والتحويــالت  البينــي  التشــغيل 

اإللكترونيــة. والمحافــظ  البنكيــة 

كمــا أننــا نتابــع مــع الحكومــة بشــكل حثيــث إلتاحــة التوقيــع 
للمســتخدمين  الرقميــة  الماليــة  الهويــة  وإطــالق  الرقمــي 

وتفعيــل عمليــة التعــرف علــى العمــالء إلكترونيــًا. 

 API( ومــن خــالل إطــالق بوابــة واجهــة برمجــة التطبيقــات
شــأنها  مــن  مســاندة  خدمــات  إتاحــة  ســيتم   ،)Gateway
تســهيل الوصــول للخدمــات الماليــة وجعلهــا أكثــر جاذبيــة 
للمســتخدمين، مثــل خدمــة تأكيــد رقــم اآليبــان للمســتقبل 

قبــل إرســال أي حوالــة.

 ،APIs ومــع إعــالن البنــك المركــزي لسياســته فــي فتــح ال 
تــرى جوبــاك فرصــة ذهبيــة أمامهــا وأمــام البنــوك لتعزيــز 
فــي   FinTech ال  صناعــة  وتقويــة  الماليــة  االبتــكارات 

المملكــة. 

6. مــا هــي فــي تصوركــم العالقــة المباشــرة بيــن 
التطــور فــي أنظمــة الدفــع اإللكترونــي وزيــادة 

الشــمول المالــي فــي األردن؟ 

ــر أنظمــة الدفــع ورفــع الشــمول  ــن تطوي ــر العالقــة بي تعتب
ــأن  ــة ب ــي القــول بثقــة عالي ــة جــدا، ويمكنن ــي عالقــة قوي المال
أنظمــة الدفــع المتطــورة هــي المدخــل األســاس للخدمــات 
 first الماليــة والمصرفيــة الرســمية، فهــي المدخــل األول ال

frontier أمــام كافــة فئــات المجتمعــات. 

فســواء كانــت هــذه الفئــات مشــمولة أم غيــر مشــمولة، 
فهــي تحتــاج إلــى قنــوات تمكنهــا مــن دفــع التزاماتهــا، أو 

قبــض واســتالم مســتحقاتها.

التزامــًا منهــا بنظامهــا األساســي  وعليــه عمــدت جوبــاك 
والهدف من تأسيســها، وتوافقًا مع السياســات واألهداف 
الوطنيــة للبنــك المركــزي إلــى تطويــر أنظمــة الدفــع بشــكل 
عبرهــا  المقدمــة  الخدمــات  كفــاءة  لتحســين  مســتمر 
وتوســيع خدماتهــا بمــا يلبــي حاجــات المســتخدمين ويزيــد 
مــن اســتقطابهم للخدمــات الماليــة الرســمية، مســتهدفين 
تعزيــز الشــمول المالــي الرقمــي وصــواًل إلــى اقتصــاد رقمــي 

آمــن وشــامل. 

وفــي ظــل ســرعة الوصــول للخدمــات اإللكترونيــة علــى 
اختالفهــا وانتشــار اســتخدام الهواتــف الذكيــة واإلنترنــت، 
فقــد كان حتميــًا أن تتطــور الخدمــات الماليــة فــي نفــس 
ــًا وأقــل  االتجــاه بحيــث تصبــح فوريــة ورقميــة وأكثــر أمان

التكلفــة. 

أنظمــة  فــي تصميــم  التطــور  هــذا  توظيــف  تــم  وبالطبــع، 
رقميــة وفوريــة تخــدم الشــريحة غيــر المشــمولة في الســابق 
علــى  وفــورات  تحقيــق  مــع  عليهــم  جــدًا  متدنيــة  وبكلــف 
الجميــع بمــا فيهــم غيــر المشــمولين جــراء عــدم الحاجــة إلــى 
فــي  والجهــد  والوقــت  النقــل  التنقــل واســتخدام وســائط 

الماليــة. معامالتهــم 

كمــا أن الخدمــات الماليــة الرقميــة المبتكــرة مكنــت مقدمــي 
إلــى كافــة شــرائح  خدمــات الدفــع والبنــوك مــن الوصــول 
المجتمــع األردنــي علــى كافــة الجغرافيــا األردنيــة دون الحاجــة 
إلــى وجــود فــروع لهــا فــي تلــك المناطــق، أو حاجــة القاطنيــن 
فــي تلــك المناطــق إلــى قطــع مســافات طويلــة للوصــول 

إليهــم.

7. كــم يبلــغ عــدد غيــر األردنيين المســتخدمين للمحافظ 
اإللكترونية، خصوصا الســوريين؟

يشــكل غير األردنيين ما نســبته %6 من مجموع مســتخدمي 
المحافــظ اإللكترونيــة ويصــل عددهــم لمــا يقــارب 216 ألــف. 
أمــا الالجئــون تحديــدًا فهــم يملكــون %3.2 مــن المحافــظ 
المســجلة بواقــع 49 ألــف محفظــة، وهــذه األرقــام تقريبيــة 
بحســب المعلومــات المقدمــة لدينــا مــن شــركات المحافــظ 

التــي تقــوم بتســجيل العمــالء.

مــن  العديــد  اإللكترونــي  الدفــع  ســوق  يضــم   .8
شــركات الدفــع باإلضافــة إلــى البنــوك، فمــا هــو 
هــي  ومــا  الســوق،  هــذا  فــي  المنافســة  واقــع 

مســتقباًل؟ لــه  المتوقعــة  اآلفــاق 

التحــول  حــول  الماضــي  العــام  أجريناهــا  دراســة  بحســب 
وجدنــا  األردن،  فــي  المالــي  المصرفــي  للقطاعيــن  الرقمــي 
أن 91 % مــن المؤسســات المصرفيــة تنظــر بإيجابيــة نحــو 

6 % نسبة غير األردنيين من مجموع 
مســتخدمي المحافــظ اإللكترونيــة 
بـنـــحو 216 ألــــف مـــســـتــــخــــدم
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ظهــور شــركات التكنولوجيــا الماليــة )الفينتيــك( فــي الســوق 
و%58 يــرون فــي وجودهــم فرصــة للتعــاون مــع القطــاع.

ومــع التســارع فــي تطــور الخدمــات الماليــة الرقميــة فإننــا 
نــرى أن التعــاون بيــن شــركات الدفــع والبنــوك أمــرا حتميــا 
ويســهم فــي تعزيــز الخدمــات المقدمــة، وتســهيل الوصــول 
إليهــا والتشــغيل البينــي بينهــم، عــالوة علــى تعزيــز الســيولة 
الرقميــة فــي االقتصــاد والتــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي نمــو 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 

وســيكون هنــاك المزيــد مــن التعــاون المرتقــب بيــن شــركات 
جوموبــي  نظــام  ترقيــة  مــع  والبنــوك  اإللكترونــي  الدفــع 
ــل الفــوري بيــن  ــة هــذا العــام حيــث ســيتاح التحوي قبــل نهاي
الحســابات البنكيــة والمحافــظ اإللكترونيــة بيــن األفــراد وفــي 

الخدمــات التجاريــة وغيرهــا مــن المعامــالت.

9. ما هي البنية التشــريعية والتنظيمية الناظمة 
للدفــع اإللكترونــي فــي األردن، وهــل تعتقــدون 
مــن  للمزيــد  بحاجــة  زالــت  ال  أم  كافيــة  بأنهــا 

التدخــالت التشــريعية؟ 

لطالمــا كان األردن مــن الــدول التــي يعتبــر فيها القطاع المالي 
منظمــًا بشــكل شــمولي، فقــد كان البنــك المركــزي ســّباقًا 
فــي تنظيــم الخدمــات الجديــدة ال وبــل قــام بتحفيــز الشــركات 

والمؤسســات الماليــة علــى تعزيــز قبــول الدفــع الرقمــي. 

عمــد المركــزي عنــد وضعــه الســتراتيجية التحــول الرقمــي 
لكافــة  شــاملين  وتطويــر  مراجعــة  إلــى  للمدفوعــات 
المعامــالت  بقانــون  ابتــداء  العالقــة  ذات  التشــريعات 
والبنــوك  المركــزي  البنــك  قانــون  علــى  مــرورا  اإللكترونيــة، 
وأنظمــة وتشــريعات نظــام المدفوعــات الوطنــي وحمايــة 
ــى  ــي وغيرهــا مــن التشــريعات الهادفــة إل المســتهلك المال

فيــه.  المتعامليــن  حقــوق  وضمــان  القطــاع  تنظيــم 

ويمتاز البنك المركزي األردني بفتح باب الحوار مع المؤسسات 
المالية التي تقع تحت مظلته لمتابعة التطورات واالستماع 
إلى مقترحاتهم وآرائهم. ومما ال شك فيه أن الحلول المالية 
أن  والمشرع  المنظم  وعلى  عالية  بسرعة  تظهر  الجديدة 
يدرس هذه الخدمات بتأن واضعًا حماية المستهلك المالي 
أولوياته، لكن ذلك لم يكن  أعلى  المالي في  القطاع  ونزاهة 
عائقًا أمام تفاعل البنك المركزي مع التطورات وما تتطلبه 

من تحديث للمنظومة التشريعية. 

ــادر البنــك المركــزي بعقــد شــراكات مــع جهــات دوليــة  وقــد ب
إلطــالق مبــادرات تهــدف إلــى توســيع انتشــار المدفوعــات 
الرقميــة مثــل مؤسســة بيــل آنــد ميلينــدا غيتــس. كمــا أطلــق 
البنــك المركــزي المختبر التنظيمــي لالبتكارات المالية الهادف 
إلــى تشــجيع شــركات الدفــع الرقميــة علــى طــرح الخدمــات فــي 

بيئــة تجريبيــة واختبارهــا قبــل طرحهــا فــي البيئــة الحيــة. 

 عام، ما أهم التحديات أو العوائق التي 
ٍ
10. بشكل

قــد يواجههــا تطــور ونمــو الدفــع اإللكترونــي فــي 
األردن؟ ومــا هــي التحديــات التــي تواجــه انتشــار 

المحافــظ اإللكترونيــة على وجــه الخصوص؟ 

الخدمــات  انتشــار وقبــول  تواجــه  التــي  التحديــات  أهــم  مــن 
الماليــة الرقميــة لــدى األفــراد الوعــي والثقافــة الماليــة، خاصــة 
وأن هنــاك فئــات فــي المجتمــع األردنــي ال تثــق إال بالتعامــل 
بالنقــد، فيجــب أن يطغــى محــور التوعيــة على محور التســويق 

لتعزيــز االســتخدام المســؤول للخدمــات الماليــة الرقميــة. 

كمــا أن ســهولة الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة، وخاصــة 
المحافــظ  مدفوعــات  يقبلــون  الــذي  والتجــار  الــوكالء 
يجــب  التــي  المعيقــة  التحديــات  أحــد  كان  اإللكترونيــة 
التغلــب عليهــا حيــث ما زال القبــول لمدفوعات المحافظ 

محــدودًا. اإللكترونيــة 

مــن جانــب آخــر، رصدنــا ضمــن مســوحات ودراســات ُعقــدت 
متخصصــة  شــركات  مــع  بالتعــاون  األردنــي  الســوق  فــي 
ــت  ــي للعمــوالت مهمــا تدّن ــى حساســية المواطــن األردن عل
قيمتهــا علــى الرغــم مــن الوفــورات الكبيــرة التــي تتحقــق لهــم 

91 % من المؤسسات المصرفية 
تنظر بإيجابية نحو ظهور شركات 
التكنولوجيا المالية )الفينتيك(
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جــراء المدفوعــات الرقميــة وتقليــل مخاطــر التعامــل بالنقــد 
وحملــه وحيازتــه. وأخيــرًا، يبقــى التطويــر التقنــي للخدمــات مــن 
قبل شــركات الدفع اإللكتروني ومواكبة المســتجدات ُممّكنًا 
وتحديــًا فــي نفــس الوقــت فــي زيــادة نمــو الدفــع اإللكترونــي 
حيــث تلعــب سالســة التجربــة التقنيــة للمســتخدم والدعــم 
الفنــي الــذي يتلقــاه دورًا مفصليــًا فــي اعتمــاد المســتخدم 

للدفــع اإللكترونــي واســتخدامه بشــكل نشــط ومســتمر. 

11. فــي رأيكــم الخــاص، كيف تقيمــون تجربة األردن 
فــي مجــال الدفــع اإللكترونــي ومــا هــو موقــع 
األردن مقارنــًة مــع الــدول األخــرى فــي اإلقليــم؟ 
ومــا هــي توصياتكــم لتحقيــق المزيــد مــن التقدم 

فــي هــذا المجــال؟

مكانــة  لهــا  كان  رقميــة  ماليــة  أنظمــة  عــدة  األردن  طــرح 
مميــزة علــى مســتوى العالــم حيــث كانــت فريــدة مــن حيــث 

فيهــا.  البينــي  والتشــغيل  المقدمــة  الخدمــات 

وقــد شــهدنا خــالل العــام الفائــت نمــوًا هائــاًل فــي اإلقبــال 
علــى الخدمــات الماليــة الرقميــة وخاصــة بعــد إطــالق نظــام 
فــي  بعــد  عــن  التســجيل  وإتاحــة  الفــوري  للدفــع  كليــك 
المحافــظ اإللكترونيــة وطــرح خدمــة الدفــع عــن طريــق رمــز 

 EMVCO مــع معاييــر  والمتوافقــة   QR

ــه فــي الخدمــات  ــز األردن بتركيــزه فــي كافــة توجهات وقــد تمي
الماليــة الرقميــة علــى الشــرائح غير المشــمولة ماليًا وخاصة 

الالجئيــن وذوي الدخــل المحــدود. 

وســنبقى علــى نفــس النهــج في التركيز على تجربة المســتخدم 
وحمايتــه وطــرح خدمــات ماليــة متنوعــة فوريــة رقميــة آمنــة 
متوفــرة باســتمرار ومتدنيــة التكلفــة، وسنســتمر فــي العمــل 
بشــكل وثيــق مــع الجهــات المنظمــة والمؤسســات الماليــة 
وقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات الــذي يرفــد القطــاع المالــي 

بأحــدث الحلــول التقنيــة والرقميــة. 

ونأمــل أن تتوســع المؤسســات الماليــة فــي الخدمــات التــي 
تســتهدف كافــة فئــات المســتخدمين مــن أفــراد- أردنييــن 
وأن  منهــا،  الناشــئة  وخاصــة  وشــركات  أردنييــن-  وغيــر 
تســتثمر فــي األفــكار الرياديــة التــي ينتجهــا الســوق المحلــي 
بمــا يســاهم فــي زيــادة صمــود االقتصــاد المحلــي وجعلــه 

اقتصــادًا رقميــًا علــى أعلــى المســتويات.

وعلــى صعيــد مقارنــة األردن مــع اإلقليــم، فإننــي أرى القفزات 
فتــرة  خــالل  المملكــة  فــي  الحاصــل  التطويــر  فــي  الهائلــة 
وجيــزة، ومــا يميــز هــذه الرحلــة مــن التطويــر والرقمنــة النوعية 
فــي األنظمــة وانفرادهــا بخصائــص ومعاييــر هــي األعلــى، 
فعلــى ســبيل المثــال كان األردن الثانــي فــي العالــم واألول 
بالمنطقــة فــي تطبيــق معيــار ISO 20022 علــى منظومــات 
فــي  الســويفت،  شــبكة  ضمــن  لديهــا  اإللكترونــي  الدفــع 
حيــن ينفــرد نظــام كليــك بخصائــص فريــدة غيــر متوفــرة فــي 
اإلقليــم، كمــا وكان تصميــم نظــام جوموبــي األول مــن نوعــه 
يــدرس  التوافقيــة علــى مســتوى العالــم ونــراه  مــن حيــث 
فــي مســاقات لجامعــات ومعاهــد فــي الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة وفــي أوروبــا. 

نتوقــف،  ثــم  اإلنجــازات  بهــذه  نتباهــى  أن  يجــب  وال 
فالتســارع فــي التطويــر والتغييــر هــي الســمة األكيــدة في 

مواكبتهــا. ويجــب  عصرنــا 

نـظـــام جـومـوبـــي األول مــن 
ــة  ــه مــن حيــث التوافـقـيـ نـوعـ
على مستوى العالم ويدرس 
لجـــامعات  مـســـاقات  فــي 
ومـعـاهـــد فـــي أمريكــــا وأورو
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اخـــــبـــــــــار 
الجمعية



             ُوقع في المركز األردني للتصميم والتطوير 
)JODDB (، اتفاقيــة تعــاون بيــن المركــز وجمعيــة 
تقديــم  الــى  تهــدف  التــي  االردن  فــي  البنــوك 
مجــال  فــي  واالستشــارات  والتدريــب  الخدمــات 
والكفــاءات  القــدرات  ورفــع  الســيبراني  االمــن 
والوعــي فــي مجــال االمــن الســيبراني لموظفــي 

البنــوك االعضــاء فــي الجمعيــة.

العميــد  العــام  المديــر  المركــز  عــن  االتفاقيــة  ووقــع 
المهنــدس أيمــن البطــران، وعــن جمعيــة البنــوك رئيــس 
الســالم. خليــل  باســم  الســيد  اإلدارة معالــي  مجلــس 

الخدمــات  تقــدم  علــى  التفاهــم  مذكــرة  بنــود  وتنــص 
مــن خــالل اكاديميــة االمــن الســيبراني التابعــة للمركــز 

األردنــي للتصميــم والتطويــر وتقديــم الــدورات التدريبيــة 
واســتحداث  إنشــاء  علــى  والعمــل  البنــوك  لمنتســبي 
دورات تدريبيــة خاصــة بالقطــاع المصرفــي وعقــد البرامــج 
التدريبيــة والنــدوات والــورش المشــتركة الخاصــة باألمــن 

الســيبراني.

وأكــد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك فــي األردن 
معالــي باســم خليــل الســالم علــى أهميــة توقيــع هــذه 
االتفاقيــة لمــا لهــا مــن دور فــي دعــم الجهــود الراميــة 
الــى توفيــر البنيــة التحتيــة والبيئــة التشــريعية المتعلقــة 
تطويــر  وفــي  البنــوك  أعمــال  فــي  الســيبراني  باألمــن 
البنــوك والمؤسســات مــن  البشــرية وتمكيــن  الكــوادر 
لحمايتهــا  المهمــة  واألنظمــة  البيانــات  قواعــد  تطويــر 
باإلضافــة الــى االطــالع علــى آخر التطورات والمســتجدات 

المتعلقــة فــي موضــوع األمــن الســيبراني.

توقيع مذكرة تفاهم بين المركز األردني
للتصميم والتطوير

وجمعية البنوك في األردن
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وبــدوره، اكــد مديــر عــام المركــز العميــد المهنــدس أيمــن 
البطــران خــالل توقيــع مذكــرة التفاهــم حــرص المركــز علــى 
مؤسســات  مختلــف  مــع  الحقيقيــة  الشــراكة  تفعيــل 
مــن  الشــراكة  لهــذه  لمــا  األردن  فــي  المحلــي  القطــاع 
فــي  المســتدامة  التنميــة  عمليــة  دفــع  فــي  فاعــل  دور 
مختلــف القطاعــات، وتعــزز مبــدأ التشــاركية والتكامليــة 
بيــن المؤسســات الوطنيــة بمــا يخــدم مســيرة التنميــة 

الوطنيــة الشــاملة ومواكبــة تطــورات العصــر.

الفهــم  مــن  انطالقــا  جــاء  االتفاقيــة  توقيــع  أن  وزاد 
المشــترك لحاجــات الســوق المحلــي والعالمــي، وألهميــة 
لمنــح  ملحــة  ضــرورة  تعتبــر  التــي  التكنولوجيــا  هــذه 
مــن  الالزمــة  الحمايــة  أدوات  واألفــراد  المؤسســات 
الهجمــات الســيبرانية، وان األمــن الســيبراني مهــم جــدا 
ويجــب التركيــز عليــه بســبب التغيــرات المســتمرة فــي 

واالتصــاالت. المعلومــات  تقنيــة  قطــاع 

الســيبراني  األمــن  أكاديميــة  مديــر  أعــرب  جانبــه  ومــن 
ــة هــي احــد  ــادي ان االكاديمي للمركــز المهنــدس بكــر العب
مشــاريع المركــز بالتعــاون مــع شــركةPGI البريطانية التي 
تقــدم برامــج تقنيــة متقدمــة، حيــث تــم تصميــم البرامــج 
لبنــاء القــدرات والكفــاءات المحليــة في األمن الســيبراني.

وقــال ان األكاديميــة تعتمد على منهجية التدريب العلمي 
لتأهيــل الكــوادر مــن مختلــف القطاعــات لرفــع جاهزيتهــم 
فــي  متخصصــة  ومهــام  أدوار  ألداء  والقياديــة  التقنيــة 
علــى  األردن  تســاعد  االكاديميــة  وان  الســيبراني،  االمــن 
حمايــة اقتصــاده وامنــه مــن تهديــدات األمــن الســيبراني.

الــى ان المركــز يقــدم خدمــات خاصــة لموظفــي  ولفــت 
التدريبيــة  والبرامــج  الــدورات  فــي  المركــزي  البنــك 
واألكاديميــة التــي تنظمهــا األكاديميــة، مــن خــالل عقــد 
دورات ومحاضــرات تدريبيــة متخصصــة يقدمهــا خبــراء 

المجــال. هــذا  فــي  ومختصــون 
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أّكــد وزيــر االقتصــاد الرقمــّي 
ــدة، ان  ــادة احمــد الهنان والري
القطــاع المصرفــّي شــريك 
أساســي فــي دعــم عمليــات 

التحــّول الرقمــّي.

جمعيــة  نظمتــه  الــذي  اللقــاء  خــالل  الهنانــدة،  ولفــت 
البنــوك األردنّيــة للحديــث عــن الهويــة الرقمّيــة، إلــى ان اكثر 
جهــة موثوقّيــة للمصادقــة علــى منــح الهويــة الرقمّيــة 
هــو القطــاع المصرفــّي، وذلــك الن البنــك اتبــع إجــراءات 

وخطــوات أساســية للمصادقــة علــى توقيــع العميــل.

ــوزراة تســعى لتبســيط الخدمــات الحكوميــة  وقــال ان ال
المقدمــة للمواطنيــن، منوهــا إلــى ان مــا يهــم المواطــن 
هــو ان تكــون الخدمــات مكتملــة وضمــن منصــة واحــدة.

وأشــار الــى الحكومــة تعمــل علــى بنــاء قاعــدة البيانــات 
الموحــّدة لالســتفادة مــن هــذه البيانات، مشــيرا الى وجود 
15 مؤسســة حاليــا تتواجــد علــى قاعــدة بيانــات الحكومــة.

بشــبكة  العمــل  انتهــاء  توقــع  الصعيــد،  ذات  وعلــى 
األليــاف الضوئيــة مــع نهايــة 2021، باإلضافــة لمنح رخصة 
المــزودة  للشــركات  الخامــس  الجيــل  تقنيــة  اســتخدام 
للخدمــة، مشــيرا الــى ان البنيــة التحتيــة فــي األردن جيــدة 

وليســت ســيئة.

وقــال ان األردن يصنــف ضمــن 
مؤشــر  علــى  'ســهل'  خانــة 
ســهولة االعمــال، الســيما ان 
األردن يقــع بالمرتبــة 79 عالميــا 
علــى مؤشــر ســهولة االعمــال.

ونــوه الــى ان تبســيط اإلجــراءات اهــم تحــٍد يواجــه اكتمــال 
أحــد  اإللكترونــي  الدفــع  ان  مؤكــدا  الرقمّيــة،  الخدمــات 
المحــاور الرئيســية ضمــن االســتراتيجية التــي تعمــل عليها 

الــوزراة حاليــا.

وزاد ان الشــمول المالــي يعتبــر تحــٍد آخــر يواجــه تبســيط 
بالتعــاون  تعمــل  الحكومــة  ان  الــى  مشــيرا  اإلجــراءات، 
مــع القطــاع الخــاص والمؤسســات المرخصــة لتحقيــق 

العديــد مــن الغايــات.

وحــول تطبيــق ســند، قــال ان تجربــة األردنييــن فــي البدايــة 
كانــت ســيئة باســتخدام تطبيــق 'ســند' خاصــة فيمــا يتعلق 
بتطابــق الصــورة مــع األحــوال المدنيــة مــن خــالل التطبيــق 
التــي كانــت نســبة الخطــأ فيهــا مرتفعــة، مؤكــدا ان الــوزارة 

تســعى إلنهــاء أي مشــاكل تواجــه مســتخدمي التطبيــق.

وقــال ان تطبيــق 'ســند' ســيكون منصة شــاملة مســتقبال، 
وتصميــم  إلدارة  عطــاء  ســتحيل  الحكومــة  ان  كاشــفا 
منصــة 'ســند' علــى شــركة محليــة او دوليــة، فــي مــوازاة 
ذلــك ســيعمل فريــق مــن الــوزراة للتاكــد مــن ســير العمــل.

وزير االقتصاد الرقمّي:
القطاع المصرفّي شريك أساسي
في دعم عمليات التحّول الرقمّي

الهنـانــدة: اكـثــر جـهــة مـوثـوقـيـة 
للمـصـادقـة عـلـى مـنـح الـهـويــة 
الـرقـمّيـة هو القـطـاع المصـرفـّي
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وكشــف أيضــا، انــه ســيتم 
طــرح تخصــص فــي بعــض 
الجامعــات لدارســة منصــة 
الخدمــات الحكومّيــة، ليتــم 
تأهيــل الطلبــة وتشــغيلهم 

بعــد تخرجهــم للعمــل مباشــرة علــى تلــك المنصــة.

متوافقــة  ســتكون  حكوميــة  خدمــة  أي  ان  وبيــن 
ومتطابقــة مــع كافــة المعاييــر التــي يتــم تطبيقهــا علــى 

الموحــدة. الحكوميــة  الخدمــات  منصــة 

ولفــت الــى وجــود 590 خدمــة مؤتمتــة، فــي حيــن تتواجــد 
 60 هنالــك  ان  يعنــي  ممــا  مرقمنــة،  خدمــة   60 نحــو 
خدمــة فقــط مؤهلــة لعرضهــا علــى منصــة الخدمــات 
األتمتــة درجــات مــن  آن  الموحــدة، موضحــا  الحكوميــة 

للمعاييــر. اعتمادهــا  حيــث 

الهويــة  بتفعيــل  يقــوم  الــذي  المســتخدم  ان  وأشــار 
ــة يســتطيع اســتخدام التوقيــع الرقمــي، كاشــفا  الرقمّي
بصمــة  تكنولوجيــا  لشــراء  حاليــا  تســعى  الحكومــة  ان 
الوجــه الســتخدامها لغايــات التوثيــق الهويــة الرقمّيــة 

ضمــن تطبيــق ســند.

الــوزارة  لتوجهــات  داعــم  المركــزي  البنــك  ان  الــى  ونــوه 
عــام. بشــكل  االلكترونيــة  الدفــع  أنظمــة  بخصــوص 

وأشـــــــار الـــى ان مـنــــصــــــة 
الـخــــدمـــــات الــحـــكـومــــيـــــة 
الـمـــوحدة لـــن تـكـــون حكــرا 
علــى األردنييــن في المراحل 
ســتكون  ولكــن  الالحقــة، 
متاحــة مســتقبال لــكل مــن يملــك إقامــة رســمية، منوهــا 
المنصــة حاليــا ســتكون فقــط لحملــة األرقــام  الــى ان 

الوطنيــة.

وبــدوره، أكــد مديــر عــام جمعيــة البنــوك فــي األردن الدكتــور 
ماهــر المحــروق علــى أهميــة التحّول الرقمــّي في الخدمات 
لتبــادل  كان  اللقــاء  هــذا  ان  الــى  مشــيرا  الحكوميــة، 
الخبــرات، خاصــة وان القطــاع المصرفــي حقــق تميــزا فــي 

ــة. مجــال الرقمن

خدماتهــا  تقــدم  األردن  فــي  العاملــة  البنــوك  ان  وقــال 
يســتطيع  حيــث  جــدا،  مميــز  بشــكل  اإللكترونيــة 
المســتخدم إجــراء أي عمليــة مصرفيــة أو تقديــم طلــب 

النقــال. هاتفــه  خــالل  مــن 

ولفــت الــى ان جهــود البنــك المركــزي كبيــرة فــي مجــال 
المركــزي هــو داعــم  البنــك  الرقمــي، مؤكــدا ان  التحــّول 
القطــاع  فــي  الرقمــي  التحــول  عمليــات  لكافــة  رئيســي 

المصرفــي.

الـهـنـانـدة: الـبـنـك الـمــركـــزي داعــــم 
لتوجهات الوزارة بخصوص أنظمة 
الـدفــع اإللـكـتـرونـيـة بـشـكـل عـــام
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ــنوك فــي االردن  ــة الـبـ ــت جـمـعـــيـ             وقــعــ
وشـركـــــة امـــام فـنـتــشــــــرز )وهـــي صـــــنــــــدوق 
تـقـــــــدم  اســتــثــمـــــاري وجــــهــــة اســتــشــاريـــة 
المســاعدة الفنيــة الســتدامة ونمــو الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة بعدســة جندريــة( يــوم 
األربعــاء الموافــق 15/ 09 /2021 اتفاقيــة تعــاون 
ــرأة فــي مـجـالـــــس  ــة الــمــ لتسهـيـــــل مــشــاركــ
ــا فــي القطــاع المصرفــي  اإلدارة واإلدارة العلي

والمؤسســات الماليــة األردنيــة.

ماهــر  الدكتــور  الجمعيــة  عــام  مديــر  االتفاقيــة  ووقــع 
المحــروق والســيدة تمــارا عبــد الجابــر المديــر التنفيــذي 

أمــام. لشــركة 

وقــال الدكتــور المحــروق ان هــذه االتفاقيــة بمثابــة أداة 
ســتتعاون  حيــث  إمــام،  شــركة  مــع  التعــاون  لتأطيــر 
الجمعيــة مــع الشــركة لتنفيــذ البرنامــج التدريبــي الخــاص 
ــذي يدعمــه كل مــن  بهــا والمســمى )Get on Board( وال
بنــك االتحــاد و )Finance in Motion(، وذلــك مــن خــالل 
البنــوك فــي  اســتقطاب المرشــحين وترويــج مشــاركة 

البرنامــج التدريبــي. 

تدريــب  قاعــات  أيضــا  ســتوفر  الجمعيــة  ان  وأضــاف 
متخصصــة ألغــراض التدريب وعقد اللقاءات واالجتماعات 

الخاصــة بالبرنامــج للمشــاركين مــن القطــاع المصرفــي، 
مؤكــدا ان االتفاقيــة ستســاهم فــي تعزيــز عمــل البنــوك 
المتواصــل لدعــم وصــول المــرأة الــى المواقــع القياديــة فــي 

القطــاع المصرفــي.

مشــغلي  أبــرز  أحــد  مــن  يعتبــر  القطــاع  ان  الــى  ولفــت 
الكفــاءات األردنيــة مــن الجنســين، ويعتبر مــن أكثر البيئات 
حيــث  الخــاص،  القطــاع  ضمــن  االنــاث  لعمــل  الجاذبــة 
يشــغل القطــاع المصرفــي مــا يقــارب 21 ألــف موظــف 
وموظفــة فــي 23 مصرفــا فــي األردن، وتصــل نســبة االناث 
العامــالت فــي القطــاع الــى مــا يقــارب 35.2 % فــي عــام 

2020، وفــق إحصــاءات الجمعيــة. 

وعلى ذات الصعيد، قال الدكتور المحروق ان دعم المشاركة 
االقتصاديــة للمــرأة األردنيــة ووصولهــا الــى المواقــع القياديــة 
هــو مــن األدوات الهامــة لدعــم االقتصــاد األردنــي وتعزيز النمو 
وتعافــي مــن جائحــة كورونــا، وخصوصــا فــي ظــل انخفــاض 
ــي تصــل  ــاث والت ــة المنقــح لإلن معــدل المشــاركة االقتصادي
الــى 14 % مقابــل 54.8 % للذكــور، وارتفــاع نســب البطالــة 
بيــن صفــوف الشــباب والتــي وصلــت الــى 25 % للربــع األول 

مــن العــام الحالــي.

ــى دراســة معمقــة  ــاج ال ــى ان هــذه النســب تحت وأكــد عل
التحــدي  لـمـعـالــجـــة هــذا  المعنـيـــة  الجهــات  مــن قبــل 

اتفاقية بين جمعية البنوك و"امام فنتشرز" 
لتمّكين المرأة من الوصول الى المواقع القيادية

البنوك ستشارك في برنامج تدريبي لتعزيز 
وصول المرأة الى مجالس اإلدارة
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االقتصــادي. التعافــي  وتحقيــق 

ــة فــي  ــة وصــول المــرأة ومشــاركتها القيادي وحــول أهمي
ــر ان أداء األردن  ــد الجاب األردن، صرحــت الســيدة تمــارا عب
الصــادر  الجندريــة  للفجــوة  العالمــي  تقريــر مؤشــر  فــي 
مــازال   2021 لعــام  العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى  عــن 
متواضعــا، حيــث حصــل علــى المرتبــة 131 مــن أصــل 156 

وحــل فــي المرتبــة الخامســة إقليميــا. 

وقالــت ان وصــول المــرأة األردنيــة الــى المواقــع القياديــة 
الحكومــي  القطاعيــن  صعيــد  وعلــى  متدنيــا  مــازال 
والخــاص، حيــث ال تشــكل النســاء أكثــر مــن 20 % مــن 
موظفــي الفئــة األولــى فــي القطــاع الحكومــي ومــا ال يزيــد 
عــن 5 % مــن مقاعــد مجالــس إدارة الشــركات المدرجــة 
فــي ســوق عمــان المالــي. ولذلــك يأتــي توقيــع االتفاقيــة 
لزيــادة مشــاركة المــرأة فــي مجالــس االدارة فــي القطــاع 
المصرفــي كنمــوذج ليحتــذى بــه مــن قبــل كافــة األطــراف. 

ويذكــر ان القطــاع المصرفــي وخــالل جائحة كورونا ســاهم 
فــي دعــم االقتصــاد األردنــي وضــخ الســيولة للقطاعــات 
المتضــررة مــن خــالل التســهيالت والحوافــز التــي قدمــت 
بالتعــاون مــع البنــك المركــزي، إضافــة الــى حفاظــه علــى 
مؤشــرات المتانــة الماليــة وارتفــاع المؤشــرات الرئيســية 
وارتفــاع   %  2.6 الــى  البنــوك  موجــودات  اجمالــي  مــن 

التســهيالت االئتمانيــة المقدمــة 4 % مقارنــة مــع نهايــة 
ــار.  ــى مــا يقــارب 30 ملي عــام 2020 لتصــل ال

الممثــل  وهــي  الجمعيــة  تعتبــر  متصــل  صعيــد  وعلــى 
القطاع المصرفي داعما لتنفيذ الخطط واالستراتيجيات 
الوطنيــة  المــرأة كاالســتراتيجية  فــي مجــال  الحكوميــة 
للمــرأة لألعــوام 2020 - 2025 إضافــة الــى تنفيــذ القطــاع 
تركــز  والتــي  المالــي  االشــتمال  سياســة  المصرفــي 
المواطنيــن  لكافــة  المصرفيــة  الخدمــات  إيصــال  فــي 

منهــم.  النســاء  وخصوصــا 

المحروق: 
الـقــطــــاع الـمـصـــرفـــي أكــثـــر 
البيئات الجاذبة لعمل اإلناث 
وبـــنــســبــــة تــصــــل الـــى 35 %
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            نظــم االتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب 
بالتعــاون مــع جمعيــة البنــوك فــي األردن اللقــاء 
بعنــوان  االمتثــال  خبــراء  لمجموعــة  الســنوي 
"االمـتـثـــــال للقوانـيـــن األمـــريـــكـيـــة واألوروبـيـــــة 
لمكـافـحـــة تـبـيـيـــض األموال وتـمـويـــــل اإلرهـــــاب: 
تطبيــق معاييــر AMLA2020 وAMLD6 في القطاع 
المصرفــي العربــي"، فــي فنــدق جرانــد حيــاة، فــي 
العاصمــة عمــان خــالل الفتــرة 30 - 31 آب 2021. 

وقــدم مديــر عــام الجمعيــة الدكتــور ماهــر المحــروق كلمــة 
ترحيبيــة فــي حفــل االفتتــاح بمشــاركة كٍل مــن مــروان 
ــة  ــر عــام الدولي عــوض عضــو مجلــس إدارة االتحــاد ومدي
لالستشــارات والتحكيــم، والدكتور طــالل أبو غزالة رئيس 
مجموعــة أبــو غزالــة الدوليــة، ووســام فتــوح أميــن عــام 
اتحــاد المصــارف العربيــة واالتحــاد الدولــي للمصرفييــن 

العــرب.

وأشــار المحــروق فــي كلمتــه إلــى أن اللقــاء يأتــي بالتزامــن 
وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  قانــون  إصــدار  مــع 
الــذي  القانــون  وهــو  األردن،  فــي   2020 لســنة  اإلرهــاب 
جــاء فــي إطــار جهــود البنــك المركــزي لتطويــر مســتويات 
االمتثــال والنهــوض بــه فــي المملكــة، مضيفــًا أن القانــون 
متطلبــات  "تلبيــة  إلــى  الموجبــة  أســبابه  وفــق  يهــدف 
االلتــزام الفنــي بالمعاييــر الدوليــة، باإلضافــة إلــى توســيع 

نطــاق الفئــات المشــمولة بأحــكام القانــون".

وأكــد المحــروق أن اســتجابة الجهــات التنظيميــة القويــة 
والفعالــة إلحبــاط الجرائــم الماليــة يجــب أن ال يكــون لهــا 
عواقــب ســلبية غيــر مقصــودة علــى النمــو االقتصــادي 
العامــة  بالسياســات  الضــرر  يلحــق  ال  وأن  المســتدام، 
الهادفــة لتحقيــق الشــمول المالــي، وتشــجيع االســتثمار، 

وتشــجيع  التجــارة،  وتســهيل  العمــل،  فــرص  وتوفيــر 
المنافســة.

تغيــرًا  األخيــرة  الســنوات  فــي  شــهد  العالــم  أن  وبيــن 
ذات  الجرميــة  األنشــطة  وأنمــاط  أشــكال  فــي  واضحــًا 
العالقــة بغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وذلــك فــي 
وزيــادة  والرقمنــة  التكنولوجــي  التطــور  تســارع  ضــوء 
المعامــالت  لتنفيــذ  اإللكترونيــة  القنــوات  اســتخدام 
الماليــة، والتوســع الهائــل فــي عــدد مســتخدمي الخدمات 
المصرفيــة الرقميــة، مبينــًا أن الســمات العامــة التــي تــم 
مالحظتهــا خــالل جائحــة كوفيــد19- هــو تغيــر الســلوك 
اإلجرامي واالتجاه نحو أنشــطة اقتصادية محددة وزيادة 
اســتخدام التقنيــة فــي تنفيــذ المخططــات اإلجراميــة. 

وحــول أهــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
الناشــئة عــن جائحــة كورونــا، أشــار المحــروق إلــى أنهــا 
تضمنــت محاولــة اســتغالل المرونــة فــي تطبيــق تدابيــر 
العنايــة الواجبــة علــى العمــالء خــالل فتــرة الجائحة للولوج 
الخدمــات  اســتخدام  إســاءة  وزيــادة  المالــي،  للنظــام 
الماليــة عبــر اإلنترنــت واألصــول االفتراضيــة لنقــل وإخفــاء 
التحفيــز  تدابيــر  واســتغالل  المشــروعة،  غيــر  األمــوال 
ــر المشــروعة،  ــدات غي االقتصــادي إلخفــاء وغســل العائ
وزيــادة اســتخدام القطــاع المالــي غيــر المنظــم وزيــادة 

التعامــل النقــدي.

وأضــاف أن هــذه التطــورات اســتوجبت بنــاء سياســات 
اســتجابة فعالــة علــى صعيــد مكافحــة غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب، بمــا فــي ذلــك تعزيــز التعــاون الدولــي 
ــر مخاطــر الجائحــة علــى نظــم مكافحــة غســل  ــم أث لتقيي
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وتعزيــز وتقويــة التواصــل مــع 
المنهــج  اســتخدام  علــى  والتشــجيع  الخــاص،  القطــاع 
القائــم علــى المخاطــر عنــد تطبيــق العنايــة الواجبــة علــى 

بالتعاون مع جمعية البنوك االتحاد الدولي 
للمصرفيين العرب ينظم اللقاء السنوي 

لمجموعة خبراء االمتثال
المجتمعون ناقشوا "االمتثال للقوانين األمريكية 
واألوروبية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب"
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الـــعــمـالء، ودعــــــم نــــــظــــــــم 
وخيــارات الدفــع اإللكترونيــة 

والرقميــة.

ولفــت الــى التطــورات التــي 
طــرأت فــي قوانيــن وتدابيــر 
مكافــحــة غــســـــل األمـــــوال 
وتـمـويــــــل اإلرهــــــاب حـــــــــول 
الـــعـالـــم، مبـيـنــــًا أن قـــانــــون 

مكافحــة غســل األمــوال األمريكــي لعــام 2020 تضمــن 
اســتخدام  منــع  تســتهدف  التــي  التدابيــر  مــن  العديــد 
الـتـطــــورات الـتـكـنـولـوجـيـــة كــوسـيــلــــة لتـنـفـيـــذ الـجـرائــــم 
الماليــة، مشــيرًا إلــى التوجيــه الســادس لمكافحــة غســل 
األمــوال فــي االتحــاد األوروبــي AMLD6 جــاء ليعــزز مــن 
دور المؤسســات فــي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب وخصوصــًا فيمــا يتصــل بالجرائــم الســيبرانية. 

وفــي ذات الســياق، لفــت الدكتــور المحــروق الــى مؤشــر 
لمنطقــة   2020 لعــام  األمــوال  غســل  لمكافحــة  بــازل 
أن  يظهــر  والــذي  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق 
مــن  أعلــى  كان  للمنطقــة  الكليــة  المخاطــرة  متوســط 

العالمــي.  المتوســط 

المؤشــرات  مخاطــر  ارتفــاع  نتيجــة  جــاء  هــذا  أن  وبيــن 

الفرعيــة المتعلقــة بمؤشــر 
جــودة إطــار مكافحــة غســل 
اإلرهــاب،  وتمويــل  األمــوال 
ومؤشــر الرشــوة والفســاد، 
ومؤشــر الشــفافية العامــة 
والــمــســـائـلــــــة، ومـــــؤشـــــــر 
الـــمـــخـــاطـــــر الـــقـــانـــــونـيـــــة 
ــًا أن  ــة. مـضـيـفـ والـسـيـاسـيــ
المؤشــر الوحيــد الــذي حقــق مخاطــرة أقل من المتوســط 

العالمــي هــو مؤشــر الشــفافية الماليــة والمعاييــر. 

ويشــار فــي هــذا الصــدد أن اللقــاء الــذي انعقــد علــى مــدار 
يوميــن بمشــاركة عــدٍد كبيــر مــن خبــراء ومــدراء االمتثــال 
فــي البنــوك ناقــش مجموعــة مــن المواضيــع وأهمهــا 
قانــون مكافحــة غســل األمــوال األمريكــي )AMLA( لعــام 
األمــوال  لمكافحــة غســيل  الســادس  والتوجيــه   ،2020
بقوانيــن  المتعلقــة  المســتجدات  وتأثيــر   ،)6AMLD(
مكافحــة تبييــض األمــوال األميركيــة علــى المؤسســات 
فــي مجــال مكافحــة غســل  التغييــرات  واهــم  الماليــة، 
وإجــراءات  وسياســات  اإلرهــاب،  وتمويــل  األمــوال 
مكافحــة الرشــوة والفســاد، وتداعيــات تطبيــق العقوبات 
واســتعمال  الماليــة،  والمؤسســات  المصــارف  علــى 

المعلوماتيــة فــي مواجهــة غســل األمــوال.

المحروق: 
العالــم شــهد تغيــرًا واضحــًا 
فــــي أشــــــكــــــال وأنــــــمـــــــــــاط 
األنـــشـــطـــــة الـــجـــرمـيــة ذات 
الــــعــالقة بـــغـــسـل األمـــوال
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            عقدت جمعية البنوك في األردن بالتعاون 
مــع كليــة فرانكفــورت للتمويــل واإلدارة نــدوة 
 Comprehensive Stress بعنــوان  الكترونيــة 
يــوم  وذلــك   Testing in Financial Services

الثالثــاء الموافــق 21/ 9 /2021.

وشارك في الندوة التي عقدت عبر تقنية االتصال المرئي عبر 
تطبيقZoom، عدد كبير من مدراء وموظفي دوائر المخاطر 
واالئتمان والدوائر ذات العالقة من القطاع المصرفي األردني.

مستشار  أكبر  وهو   Joachim Bald الدكتور  الندوة  في  وحاضر 
الخزانة  إدارة  دولي في مدرسة فرانكفورت وخبير معترف به في 
مركز  في  رئيسي  كمستشار  يعمل  والذي  واألصول،  والمخاطر 
كفاءة مدرسة فرانكفورت وهو المدير األكاديمي "للخبير المعتمد" 

في إدارة المخاطر في مدرسة فرانكفورت للتمويل واإلدارة.

وناقشت الندوة، أهمية االختبارات األوضاع الضاغطة كأداة 
هامة تستخدم من قبل البنوك في قياس قدرتها على تحمل 
الصدمات والمخاطر المرتفعة التي قد تواجهها، حيث تهدف 

اخـــتـــبــــارات األوضــــــاع 
الـضـاغـطــة إلى تـقـيــيم 
الوضـع المـالي للـبــنــك 
ضـمـن سـيـنـاريـوهـات 
شــــديــــــدة، ولـكــنــــهـــــا 

ممكنة الحدوث.

وتـعـتــــبـــر اخـــتـــبــــارات 
الـضـاغـطـة  األوضــــاع 
ذات بــعــد مـسـتـقبلي 
في تـقــيــيــم الـمــخـاطـر 
وبـــــطـــــرق تـــــتـــجــــــــاوز 
األساليـــــب اإلحصائية 
المبنية على معلومات 
تـاريــخــيــــة، كما تساعد 
هــــذه االخــــــتــــبــــــــارات 

ظروف  فهم  على  العليا  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس 
البنك في أوقات األزمات. 

من  أساسيًا  جزءًا  الضاغطة  األوضاع  اختبارات  تعتبر  كما 
عملية إدارة المخاطر في البنوك.

المختلفة  والمنهجيات  الوسائل  أيضًا  الندوة  وناقشت 
والمخاطر الرئيسية الواجب أخذها بعين االعتبار في اختبارات 
تجري  التي  السيناريوهات  اختيار  وآلية  الضاغطة  االوضاع 
لجنة  إرشادات  الندوة  تناولت  كما  االختبارات.  تلك  عليها 
اختبارات  برامج  بخصوص   BCBS المصرفي  لإلشراف  بازل 
وتأثير   ،ILAAPو  ،ICAAP ذلك  في  بما  الداخلية  الضغط 
مخصصات  إرشادات  مع  والعالقة  االئتمانية،  الترابطات 

.IFRSو BCBS التدني الصادرة عن

للجمعية  تعاون  كأول  يأتي  الندوة  تنظيم  أن  الى  ويشار 
مع كلية فرانكفورت وهي أحد المدارس المرموقة والرائدة 
باكورة  يشكل  ما  وهو  واإلدارة،  التمويل  مجال  في  عالميًا 
للمزيد من التعاون المستقبلي بين الجهتين وخصوصًا في 
فائدة  أقصى  يحقق  وبما  واالستشارات  التدريب  مجاالت 

ممكنة للقطاع المصرفي األردني. 

بالتعاون مع كلية فرانكفورت للتمويل واإلدارة
جمعية البنوك تعقد ورشة عمل بعنوان
"اختبارات األوضاع الضاغطة الشاملة"

اختبارات األوضاع الضاغطة تهدف إلى تقييم الوضع المالي للبنك 
ضمن سيناريوهات شديدة، ولكنها ممكنة الحدوث

ٔاخبار الجمعية 36



        عقدت جمعية البنوك في األردن ورشــة عمل 
بعنــوان "إدارة االمــن الســيبراني" فــي مقــر الجمعية 
بمشــاركة   ،2021 /8/  31 الموافــق  الثالثــاء  يــوم 
مجالــس  وأعضــاء  رؤســاء  مــن  كبيــر  عــدد 
اإلدارة والمــدراء العاميــن والمســؤولين فــي 
الورشــة  عقــد  تــم  حيــث  األعضــاء،  البنــوك 
 وجاهــي وعبــر تقنيــة االتصــال المرئــي 

ٍ
بشــكل

الوقــت. بنفــس   Zoom

وتأتــي هــذه الورشــة للتأكيــد علــى أهميــة موضــوع األمــن 
الســيبراني علــى المســتويين المحلــي والدولــي، وخصوصــا 
فــي ظــل المنافســة التــي تواجههــا البنــوك عالميــا في تقديم 
الخدمــات المصرفيــة والعمــل الرقمــي الــذي يعتبــر األمــن 

ــه الرئيســية. الســيبراني مــن متطلبات

الخبيــر المصرفــي المتخصــص فــي شــؤون حوكمــة وإدارة 
المخاطــر وأمــن المعلومــات والرقابــة والتدقيــق الســيد نــادر 
قاحــوش- محاضــر الورشــة- أكــد علــى أهميــة إدراك ملــف 
األمــن الســيبراني، متطرقــًا إلــى حجــم الخســائر التــي منيــت 
بهــا مؤسســات عالميــة فــاق مجموعهــا فــي ســنة واحــدة 
مثــل  لدولــة  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  حجــم   2016 كعــام 
الدنمــارك وذلــك بحســب االفصاحــات ودراســات المنتــدى 

الدولــي.  االقتصــادي 

ولفــت قاحــوش إلــى مســؤوليات مجالــس إدارات البنــوك 
وكذلــك مســؤوليات اإلدارات التنفيذيــة العليــا فيمــا يتعلــق 
بــإدارة وحوكمــة األمــن الســيبراني وتكنولوجيــا المعلومــات، 
وذلــك بحســب الممارســات العالميــة المقبولــة وتعليمــات 

البنــك المركــزي األردنــي الصــادرة بهــذا الشــأن.

وشــدد علــى أهميــة الحديــث إدارة المخاطــر وآليــات المراقبــة 
والتقييــم وبنــاء ســجالت مخاطــر األمــن الســيبراني، وتقييــم 
مســتوى النضــوج والتدقيــق والرقابــة علــى مواضيــع األمــن 
الســيبراني، عارضــا لألطــر التنظيميــة والتشــريعية والرقابية 

العالميــة والمحليــة لألمــن الســيبراني.

واكــد علــى ضــرورة اتبــاع منهــج تبــادل وتشــارك البيانــات 
والمعلومــات حــول الهجــوم الســيبراني فيمــا بيــن البنــوك، 
الخســائر  مــن حجــم  الحــد  فــي  أثــر فعــال  مــن  لذلــك  لمــا 
للهجــوم  التصــدي  علــى  والقــدرة  لهــا  التعــرض  الممكــن 

الســيبراني.

األمــن  مــن  انتقــل  اليــوم  الحديــث  ان  قاحــوش  وقــال 
 Cyber( إلى المرونة السيبرانية )Cybersecurity( السيبراني
المحلــي  والمالــي  القطاعــي  المســتوى  علــى   )Resilience
والدولــي وليــس فقــط علــى المســتوى المؤسســي، معرفــا 
المرونــة الســيبرانية تعــرف بأنهــا القــدرة علــى توقــع الهجوم 
الســيبراني قبــل حدوثــه باإلضافــة إلــى القــدرة علــى الصمــود 
واســتيعاب أثــر الهجــوم ومــن ثــم التعافــي والحفــاظ علــى 

ديمومــة عمــل المؤسســة أثنــاء وبعــد الهجــوم. 

واســتعرض اآلليــات التــي يســتخدمها المخترقيــن ســواٌء 
كانــوا أفــردًا أو مؤسســات فــي الهجوم الســيبراني، باإلضافة 
الطبيعــة  ذو  المتقــدم  الســيبراني  الهجــوم  موضــوع  إلــى 
إلــى أن المختــرق ال يســتهدف  المســتمرة )APT(، منوهــًا 
الضحيــة فقــط علــى األمــد القصيــر، بــل يتعــدى ذلــك إلــى 

المــدى المتوســط والبعيــد.

وزاد ان المختــرق ينتهــج خطــة اســتراتيجية بعيدة األمد لتدمير 
المؤسســة مــن خــالل زرع عناصــر بشــرية عميلــة علــى هيئــة 
مخترقيــن، لذلــك مــن الحكمــة بمــكان عــدم التقليــل مــن أهميــة 
إجــراءات التعييــن والترقيــة فــي المؤسســة بحيــث تكــون مبنيــة 

علــى أســس وضوابــط تضمــن النزاهــة والشــفافية. 

وشــدد قاحــوش علــى أن موضــوع المرونــة الســيبرانية 
وآليــات  البشــري  العنصــر  مــن  كل  بمحاورهــا  تشــمل 
التشــغيل باإلضافــة إلــى تكنولوجيــا المعلومــات، وليــس 
فقــط االهتمــام بالجانــب التقنــي الــذي يعبــر عــن األمــن 

.)Cybersecurity( الســيبراني 

وجــرى خــالل الورشــة نقــاش موســع وتبــادل لــآراء واإلجابــة 
عــن كافــة االستفســارات بيــن المشــاركين.

لمجالس اإلدارة واإلدارات التنفيذية في البنوك
جمعية البنوك تعقد ورشة عمل بعنوان

"إدارة األمن السيبراني"

37ٔاخبار الجمعية
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الحلقة الثالثة والرابعة:
نسب السوق وتحليل العائد والمخاطرة

Market Ratio أواًل: نسب السوق
أهميــة  ذات  واألســهم  الســوقية  القيمــة  نســب  تعتبــر 
خاصــة للعديــد مــن األطــراف وخصوصــا حملــة األســهم 
األســهم  فــي  المحتمليــن  والمســتثمرين   Stockholders
والذيــن يهمهــم معرفــة تأثيــر أداء الشــركة علــى العوائــد 
المتوقعــة عــن اســتثماراتهم فــي أســهم الشــركة. وكذلــك 
أهميتهــا للمديــر المالــي الــذي يســعى لتعظيــم القيمــة 
ــروة أصحــاب المشــروع، وأهــم هــذه النســب  الســوقية لث

مــا يلــي:

 1( الــــــقـــــــيــــــــمــــــــة الـــدفـــتــــريـــة لـلــــســـــــهــــم الـــــــعـــادي
)Book Value Per Share )BVPS: وتعبر هذه النســبة عن 
القيمــة المحاســبية للســهم، وتعكــس نصيــب الســهم 
العــادي الواحــد مــن حقــوق المســاهمين. وتعتبــر مؤشــر 
للحــد األدنــى الــذي يجــب ان تكــون عليــه قيمــة الســهم، 
ولكنهــا ال تعكــس القيمــة الســوقية للســهم. وتعتبــر 
الشــركات  حالــة  فــي  أهميــة خاصــة  ذات  النســبة  هــذه 
المزمــع تصفيتهــا. ويمكــن قيــاس هــذه النســبة كمــا يلــي:

حقــوق   = العــادي  للســهم  الدفتريــة  القيمــة 
العاديــة األســهم  عــدد   ÷ العادييــن  المســاهمين 

حصــص  وكذلــك  الممتــازة  األســهم  اســتبعاد  ويتــم 
األربــاح المتراكمــة علــى األســهم الممتــازة مــن إجمالــي 

المســاهمين. حقــوق 

ــة للســهم: ويمكــن  2( القيمــة الســوقية للقيمــة الدفتري
القيمــة  قســمة  طريــق  عــن  النســبة  هــذه  قيــاس 
الدفتريــة  القيمــة  علــى  العــادي  للســهم  الســوقية 
للســهم العــادي. ويعبــر ســعر الســهم فــي الســوق عــن 

لــه. الســوقية  القيمــة 

 3( نصيــب الســهم العــادي الواحــد مــن األربــاح المحققــة
)Earnings Per Share )EPS: وهــو مقيــاس عــام للكفــاءة 
يعبــر عــن مقــدار مــا ســيناله حامــل الســهم العــادي مــن 
أربــاح بعــد اقتطــاع نصيــب األســهم الممتــازة مــن صافــي 
دومــا  اإلدارة  وتســعى  والضرائــب.  الفوائــد  بعــد  الربــح 
ــر مــن  ــه الكثي ــار تقيــس علي ــى اســتعماله كمؤشــر ومعي إل
فــي  التوســع  بتمويــل  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  القــرارات 
المســتقبل. ويمكــن قيــاس نصيب الســهم العــادي الواحد 
مــن األربــاح المحققــة )EPS( عــن طريــق المعادلــة التاليــة:

EPS = )صافــي الربــح بعــد الفوائــد والضرائــب - 
أربــاح األســهم الممتــازة( ÷ عــدد األســهم العاديــة

 :Dividends Payout Ratio 4( نســبة حصــص األربــاح الموزعــة
ــاح  ــم توزيعــه مــن أرب وتقيــس هــذه النســبة نســبة مــا ت
لألســهم العاديــة مــن األربــاح المحققــة. ويمكــن قيــاس 

هــذه النســبة كمــا يلــي:

نســبة حصص األرباح الموزعة = نصيب الســهم 
العــادي الواحــد مــن األربــاح الموزعــة ÷ نصيــب 

الســهم العــادي الواحــد مــن األربــاح المحققــة

 :Percentage of Earnings Retained 5( نســبة األربــاح المحتجــزة
ويمكــن قياســها بإحــدى طريقتين:

االستثمار
واألسواق المالية )3و4(

اعداد: وجدي مخامرة

أربــع حلقــات للكاتــب  الثالثــة والرابعــة مــن السلســلة المكونــة مــن  فــي الحلقــة 
والمستشــار المالــي واالقتصــادي وجــدي مخامــرة، ســيتم التطــرق ألهــم النســب 
ــد  الســوقية الخاصــة باألســهم، كمــا ســيتم مناقشــة موضــوع قيــاس وتحليــل عائ
ومخاطرة السهم، واستعراض أهم القواعد الفعالة في إدارة المحافظ االستثمارية
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أ. نســبة األربــاح المحتجــزة = 1 - نســبة حصــص 
األربــاح الموزعــة 

ب. نســبة األربــاح المحتجــزة = )صافــي الربــح 
توزيعــات   - العاديــة  األســهم  لحملــة  المتــاح 
أربــاح األســهم العاديــة( ÷ صافــي الربــح المتــاح 

لحملــة األســهم العاديــة
وصافــي الربــح المتــاح لحملــة األســهم العاديــة = صافــي الربــح 

بعــد الفوائــد والضرائــب - توزيعــات أربــاح األســهم الممتازة. 

 6( نـــــــــســــــبـــــــــة ســــــــعـــــــــــر الــــســـــهــــــم إلــــى ربــــــــــحــــــــه
هــذه  قيــاس  ويمكــن   :Price Earnings Ratio )P/E(
فــي  الســهم  ســعر  قســمة  طريــق  عــن  النســبة 
مــن  الواحــد  العــادي  الســهم  نصيــب  علــى  الســوق 
ــذي  ــاح المحققــة. وتقيــس هــذه النســبة الســعر ال األرب
يدفعــه المســتثمر لــكل دينــار مــن أربــاح الفتــرة الحاليــة. 
البســيطة  النمــاذج  أحــد  كذلــك  النســبة  هــذه  وتعتبــر 
والمســتخدمة بشــكل كبيــر فــي تقييــم األســهم، حيــث 
تدعــى هــذه النســبة بالمضاعــف Multiplier ألنــه إذا كانت 
النســبة معروفــة وجــرى ضربهــا بأحــدث قيمــة لألربــاح 
بالســهم فانــه يمكــن الحصــول علــى تقديــر لمــا يجــب ان 

يكــون عليــه ســعر الســهم فــي الســوق. 

7( ريع الســهم Dividend Yield: وهو ببســاطة عبارة عن 
توزيعــات األربــاح المتوقعــة كنســبة مــن ســعر الســهم 

فــي الســوق. ويمكــن قيــاس هــذه النســبة كمــا يلــي: 

األربــاح  مــن  الســهم  نصيــب   = الســهم  ربــع 
الـــمـــوزعـــــة ÷ الــقـــيـمــة الــسـوقـــيــــة للــســهــــم

 ونــــــصــــــيـــــــب الــــــســــــهــــــم مـــــن األربــــاح الــــمــــوزعـــــــــــة 
)Dividends Per Share )DPS يســاوي األربــاح الموزعــة علــى 
حملــة األســهم مقســومة علــى عــدد األســهم، أو القيمــة 

االســمية للســهم مضروبــة بنســبة توزيــع األربــاح. 

Risk and Return ثانيًا: العائد والمخاطرة

 1 - تــــعــــريــــــــف الـــعـــــائـــــــد وكــــيـــــــفـــــــيـــــــة قـــيـــــــــاســــــــــه
Return Defined and Measurement

يمكــن تعريــف العائــد علــى انــه التدفــق النقــدي الحقيقــي 
الــذي يحصــل عليــه المســتثمر خــالل فتــرة زمنيــة معينــة، 
حيــث يتــم التعبيــر عنــه بشــكل نســبي مــن تكلفة االســتثمار 
 Holding فــي بدايــة الفتــرة، ويســمى بالعائــد لفتــرة االقتنــاء
االقتنــاء  لفتــرة  العائــد  حســاب  ويمكــن   .Period Return

بالمعادلــة التاليــة:

العائد لفترة االقتناء ={ )سعر البيع – سعر الشراء( 
+ التوزيعات النقدية خالل الفترة }÷ سعر الشراء

ويتــم قيــاس هــذا العائــد لفتــرة واحــدة فقــط، ويفتــرض هذا 
التعريــف بــان التوزيعــات النقديــة تتــم فــي نهايــة الفتــرة، أي 
اننــا إذا حصلنــا علــى توزيعــات نقديــة خــالل الفتــرة فــان هــذا 
التعريــف يتجاهــل إعــادة اســتثمار هــذه التوزيعــات. كمــا 
 Measuring Returns ويمكــن قيــاس العائــد لعــدة فتــرات

over Multiple Periods باســتخدام الطــرق التاليــة:

 :Arithmetic Average الحســابي  الوســط  أو  المعــدل   .1
وهــو عبــارة عــن مجمــوع العوائــد مقســومة علــى عــدد 

الفتــرات.
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 Geometric Average 2. المعدل أو الوسط الهندسي

3. طريقــة العائــد المــوزون Weighted Return: وهــو عبــارة 
 Internal Rate of عــن معــدل العائــد الداخلــي للمشــروع
Return والــذي هــو عبــارة عــن معــدل الخصم الذي يجعل 
مســاوية  للداخــل  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  القيمــة 
للقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة للخــارج، أي انه معدل 
الخصــم الــذي تكــون فيــه صافــي القيمــة الحاليــة تســاوي 
صفــرا، وســوف يتــم الحديــث عنــه بالتفصيــل فــي فصــل 

قــرارات الموازنــة الرأســمالية.

ــا  2 - تــــعـــــريـــــــف الـمـــــخــــاطــــرة وكــــيــــفــــيـــة قــيـــاســـهـــ
Risk Defined and Measurement

التأكــد  عــدم  حالــة  أنهــا  علــى  المخاطــرة  تعريــف  يمكــن 
 Losses أو الخســارة ،Variability أو التذبــذب Uncertainty
المتعلقــة باالســتثمار فــي أصــل مــا. أو قــد تعنــي ان العائــد 
الفعلــي الــذي يحصــل عليــه المســتثمر يكــون أقــل مــن 
العائــد المتوقــع. ويمكــن قيــاس المخاطــرة بطريقتيــن:

التاريخيــة:  المعلومــات  حالــة  فــي  المخاطــرة  قيــاس  أ( 
العوائــد،  تجانــس  بعــدم  فقــط  تتعلــق  هنــا  والمخاطــرة 
وعــدم  منهــا.  متأكديــن  نكــون  العوائــد  هــذه  حــدوث  الن 
كلمــا  التشــتت  زاد  وكلمــا  التشــتت  يعنــي  التجانــس 
أحــد  بــان  علميــا  ثبــت  وقــد  المخاطــرة.  درجــة  زادت 
المعيــاري االنحــراف  هــو  التشــتت  مقاييــس   أفضــل 

)Standard Deviation )SD في حالة تســاوي المتوســطات 
الحســابية لعوائــد األصــول المــراد المفاضلــة بينهــا. أمــا إذا 
كان الوســط الحســابي لعوائــد المشــاريع غيــر متســاوي 
 Coefficient( فاألفضــل االعتمــاد علــى معامــل االختــالف
للتشــتت  مقيــاس  يعتبــر  ألنــه  نظــرا   of Variation )CV
النســبي، وبالتالــي فهــو يســاعد فــي التغلــب علــى صعوبــة 
عــدم تســاوي المتوســطات الحســابية المــراد المفاضلــة 

بينهــا أو مقارنتهــا. 

ويمكــن قيــاس االنحــراف المعيــاري ومعامــل االختــالف 
عــن طريــق المعــادالت التاليــة:

 

معامل االختالف = االنحراف المعياري ÷ الوسط الحسابي

أو  المعيــاري  االنحــراف  أرتفــع  كلمــا  انــه  هــي  والقاعــدة 
ــن كلمــا ارتفعــت  ــق بأصــل معي معامــل االختــالف المتعل
درجــة المخاطــرة المتعلقــة بهــذا األصل والعكس صحيح. 

ب( قيــاس المخاطــرة فــي حالــة المعلومــات المســتقبلية: ان 
قيــاس المخاطــرة فــي هــذه الحالــة يعتبــر أكثــر أهميــة مــن 
الحالــة الســابقة نظــرا الن المســتثمرين والمــدراء الماليين 
يقيمــون مشــاريع اســتثمارية مســتقبلية وخصوصــا عنــد 
تكويــن محافــظ اســتثمارية، حيــث يتم في هــذه الحالة تقدير 
احتمــال حــدوث القيــم المتوقعــة للمشــاريع االســتثمارية 
بنــاء علــى تجربــة ســابقة أو بنــاء علــى حــدس واجتهــاد متخــذ 
)العائــد  المتوقعــة  القيمــة  اســتخراج  هنــا  ويتــم  القــرار. 
المتوقــع( The Expected Value لــكل مشــروع لتحــل هــذه 
القيمــة محــل الوســط الحســابي فــي معــادالت االنحــراف 
المعــادالت  وتصبــح  االختــالف.  ومعامــل  المعيــاري 

المســتخدمة فــي هــذه الحالــة كمــا يلــي:

1. حساب القيمة المتوقعة )العائد المتوقع(: 

 

2. حساب االنحراف المعياري 

 

CV 3. حساب معامل االختالف

3 - قــيــاس الـعــائـــد والـمـخــاطـــرة في حـــالــــة المـحافـــظ 
االستثمارية

Portfolio Return عائد المحفظة االستثمارية 
ــارة عــن  ــد المتوقــع للمحفظــة االســتثمارية عب ان العائ
الوســط المرجــح للعوائــد المتوقعــة علــى االســتثمارات 
)األســهم مثــال( الداخلــة فــي المحفظــة، ويتــم الترجيــح 

بنســبة )وزن( االســتثمار، وذلــك كمــا يلــي:

 

 Risk of a Portfolio الخطر في محفظة االستثمار 
ان خطــر محفظــة االســتثمار قــد يكــون أصغــر أو يســاوي 
أو أكبــر مــن مجمــوع خطــر االســتثمارات الفرديــة المكونة 
للمحفظــة وذلــك حســب االنحــراف المشــترك لعوائــد 
 ،Covariance االســتثمارات. فما هو االنحراف المشــترك

ومــا هــي أهميتــه؟
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يقيــس االنحــراف المشــترك إلــى أي مــدى يتحــرك متغيــران 
عشــوائيان مــع بعــض فــي نفــس االتجــاه، ويمكــن التعبيــر 
عــن هــذا االنحــراف المشــترك باســتعمال مفهــوم االرتباط 
Correlation Coefficient، وهــو مفهــوم إحصائي ومقياس 

منمــط لالنحــراف المشــترك وهــو يســاوي:

 

ويهــدف المســتثمرون مــن تكويــن المحافــظ االســتثمارية 
إلــى التنويــع Diversification مــن أجــل تقليــل المخاطــرة 
التــي يتعرضــون لهــا عنــد االســتثمار. ولتحقيــق ذلــك يقــوم 
مــن  تتكــون  اســتثمارية  محافــظ  بتكويــن  المســتثمرون 
أصــول ذات ارتبــاط ســالب Negative Correlation أو ذات 
ارتبــاط موجــب قليــل Low Positive Correlation. ويمكــن 
قيــاس مخاطــر المحفظــة ألصلين A و B بالمعادلة التالية:

 

ثالثًا: القواعد الرئيسية الفعالة في إدارة المحافظ

1. التخطيــط علــى المــدى الطويــل )االســتثمار طويــل األجــل(: 
يمكــن ألى شــخص  الحــاالت  بعــض  فــي  انــه  مــن  بالرغــم 
تحقيــق مبالــغ ال بــاس بهــا مــن االمــوال عــن طريــق المضاربة 
او البيــع الســريع )بيــع وشــراء اســهم فــي وقت قصيــر( اال ان 
ذلــك يحــوى قــدرا كبيــرا مــن المخاطــرة ويعتبــر اقــل ربحــا مــن 
خطــة االســتثمار متوســطة االجــل التــي قــد تســتغرق مــن 

ســنتين الــى ثــالث ســنوات.

2. تحقيــق التنــوع فــي المحافــظ الماليــة: إن مــن اقصــى 
المســتثمر باســتثمار كل  يقــوم  المخاطــرة ان  درجــات 
رأس مالــه فــي ســهم أو فــي قطــاع واحــد، فمثــال يمكــن 
تجميــع  االفضــل  ومــن  أخــرى  قطاعــات  يختــار  أن  لــه 

االســهم مــن 3 او 4 قطاعــات.

3. توخى الدقة في جمع المعلومات: يجب اال يكون االستثمار 
على غير وعى وإدراك فال ينبغي على المستثمر ان يعتمد على 
المناقشات غير الرسمية مع االصدقاء )المعلومات الداخلية( 
والطريقة  العامة  المعلومات  مسمى  تحت  تندرج  ما  وهي 
المثلى للتقليل والحد من المخاطرة هي البحث عن المعلومات 
الصحيحة عن االسهم التي تنتقيها وهي تشتمل على نشاط 

الشركة مشروعاتها، إنجازاتها والقطاع التي تتبعه.

الظروف:  جميع  في  النفسي  الهدوء  حاله  على  الثبات   .4
نتيجة  الفزع  من  حالة  تصيبه  ان  المستثمر  على  يجب  ال 
لتغيرات السوق الشديدة فالبورصة بطبيعتها تمر بحاالت 

ارتفاع وانخفاض فان لم تكن قد قمت بالبيع اثناء انخفاض 
المؤسسات  الن  وذلك  تأخر  قد  الوقت  فان  االسعار 
االستثمارية والبنوك وشركات التامين وغيرها تعتبر اسرع 
بشكل عام من المستثمرين االفراد ولذلك فمن االفضل 
ان تكون صبورا وتنتظر ارتفاع األسعار مرة اخرى بشرط ان 
تكون قد اخترت االسهم القوية التي تنبأ بمستقبل جديد وال 
تكون بالطبع لديك حاجة الى النقدية ألن االستثمار يجب أن 

يكون ألموالك المدخرة.

5. االرتباط باألسهم .... ال يؤدى الى الفشل: ليس هناك ما 
ما  يوم  في  بيعهم  ورفض  باألسهم  االرتباط  اسوأ من  هو 
حتى ولو كنت محب للشركة التي تستثمر فيها يجب ان تتعلم 
ان تحصد ارباحك فثالثون في المائة مكسب هدف جيد على 

المدى الطويل أو األهداف المعقولة التي تضعها أنت.

6. مستوى المخاطرة التي تقدره: يجب ان تعتمد محافظك 
المالية على االهداف واالحتياجات الشخصية ترغب ان تزيد 
من مدخراتك او تحقق ارباح سريعة في راس المال عن طريق 
المضاربة مع ادراكك الكامل للمخاطرة التي تتضمنها فهذا 
الهدف يجب ان يكون المعيار الرئيسي في تكوين المحافظ 
المالية ومستوى المخاطرة التي تتضمنها فمثال المحافظ 
التي تشتمل على اغلبيه من االسهم المقننة ستكون اقل 
خطورة مما إذا كانت اغلبيتها تعتمد على كل ما هو حديث 

في مجال السوق.

سهم   20 شراء  على  مجبرا  لست  الشركات:  عدد  تحديد   .7
مختلف عندما تبدأ استثمارك في سوق االوراق المالية فمن 
االفضل ان تبدأ بثالث او أربع أسهم لتغطى لنفسك الوقت 
لتفهم عمليات البورصة دون ان تكون منهمكا ومتورطًا في 

اداره الكثير من األسهم.

8. ال تراهن على جواد واحد: باإلضافة الى اهميه تحقيق تنوع 
في المحافظ في قطاعات عديده فانه من الضروري ان توزع 
راس مالك بطريقه متوازنة بحيث اال يقضى االنخفاض في 

أحد االسهم على محفظة اوراقك المالية كلها بأكمله.

التي  القطاعات  تتجنبه: كن حذرا من  التي  الحديثة  9. االفكار 
تظهر في المناخ الحالي فان االنجذاب المبالغ فيه على سهم 
بعينه قد يؤدى الى زيادة االسعار بشكل غير عقالني فان لم 

تكن الشركة راسخه ماليا فسوف تشهد سقوطها.

10. الحرص على الوضوح والدقة: كما يقولون فان الوقاية خير 
الضائعة مع  والفرص  الفهم  تتجنب سوء  لكي  العالج  من 
شركة الوساطة واالوراق المالية والتي قد تتمثل في االوامر 
التي ال تنفذ او تلك التي تتسم بسوء التنفيذ فيجب عليك دائما 
ان تكون واضحا وان تتسم اوامرك وتعليماتك بالشمولية 
ويجب عليك دائما التحقق من تأكيداتك وتوصياتك وتسجيل 

كل عملياتك التي تقوم بها.
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التقرير االقتصادي 
الشهري



خــالصـة 
تنفيذيـة

وفيمــا يتعلــق بحركــة تــداول ســوق العقــار، فقــد ارتفــع 
ــة  ــي خــالل الثماني ــداول فــي ســوق العقــار األردن حجــم الت
أشــهر األولــى مــن عــام 2021 بنســبة بلغــت 10.8% مقارنًة 
 3089 يقــارب  مــا  ليبلــغ   ،2019 عــام  مــن  الفتــرة  بــذات 
مليــون دينــار مقارنــة بـــ 2789 مليون دينار خــالل ذات الفترة 
مــن عــام 2019. كمــا ارتفعــت قيمــة مجمــوع اإليــرادات 
وإعفــاءات الشــقق خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عام 
2021 بنســبة 10.7% مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2019، 

لتبلــغ مــا يقــارب 201.8 مليــون دينــار.

ــأداء القطــاع الخارجــي، فقــد ارتفعــت  ــق ب أمــا فيمــا يتعل
الصــادرات الكليــة بنســبة 19.6 % خــالل النصــف األول من 
ــك  ــرة مــن عــام 2020، وذل ــًة بنفــس الفت عــام 2021 مقارن
 ،% 23.1 بنســبة  الوطنيــة  الصــادرات  الرتفــاع  محصلــة 
وانخفــاض قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 5.4 %. كمــا 

ارتفعــت كذلــك المســتوردات بنســبة 22.3 %.

بنســبة  العامليــن  حــواالت  ارتفعــت 
% خــالل الســبعة شــهور األولــى   0.6
الفتــرة  بــذات  2021، مقارنــًة  مــن عــام 
 1392.3 بلغــت  حيــث   ،2020 عــام  مــن 
الســبعة شــهور  خــالل  دينــار  مليــون 
 1384.1 2021 مقابــل  عــام  مــن  األولــى 
خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 2020. أمــا 
معــدل التضخــم فقد بلــغ 1.09 % خالل 
الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2021 
مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020.
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وعلــى صعيــد أداء الماليــة العامــة، فقــد بلــغ عجــز الموازنــة العامــة بعــد المنــح حوالــي 521.9 مليــون دينــار خــالل الشــهور 
الســبعة األولــى مــن عــام 2021، مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 1251.1 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020. 
وارتفــع كذلــك إجمالــي الديــن العــام بنســبة 3.5 % فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، ليصــل 
إلــى 196. 34 مليــار دينــار أو مــا نســبته 108 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تمــوز مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 

33.032 مليــار دينــار أو مــا نســبته 106.5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020

وبخصــوص أبــرز المؤشــرات المصرفيــة، فقــد ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 2.5 % فــي نهايــة شــهر 
تمــوز مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 2020 لتصــل إلــى 58.498 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 57.049 مليــار دينــار فــي نهايــة 
العــام 2020. أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 4.0 % فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2021 لتصــل 
إلــى 29.783 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 28.634 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2020. وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة 
فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2021 بنســبة 3.1 % لتصــل إلــى 37.914 مليــار دينــار مقارنــة مــع 36.789 مليــار دينــار في نهاية 

عــام 2020.
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية 

الناتج المحلي اإلجمالي

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 0.30 % خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مقارنــًة بالربــع 
األول مــن عــام 2020. وقــد أظهــرت التقديــرات األوليــة أن بعــض القطاعــات االقتصاديــة قــد حققــت نمــوًا خــالل الربــع األول من 
عــام 2021 مقارنــة بالربــع األول مــن عــام 2020، حيــث حقــق قطــاع الصناعــات االســتخراجية أعلــى معــدل نمــو خــالل هــذه الفتــرة 
بلغــت نســبته 15.3 %، ثــم قطــاع الزراعــة بنســبه بلغــت 2.9 %، تــاله قطــاع الماليــة والتأميــن وخدمــات األعمــال بنســبة 2.1 %، ثــم 
قطــاع الحكومــة بنســبة 1.0 %. فــي حيــن أظهــرت التقديــرات أن قطــاع الخدمــات االجتماعيــة والشــخصية ســجل أعلــى تراجعــا 

بلغــت نســبته 3.0 %، ثــم قطــاع النقــل والتخزيــن واالتصــاالت بنســبة 2.3 %، ثــم قطــاع االنشــاءات تراجــع بنســبة 1.8 %.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016=100(

2017201820192020النشاط االقتصادي
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات

الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك

المناجم والمحاجر

الصناعات التحويلية

الكهرباء والمياه

اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات المال والتأمين والعقارات واألعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

المجموع

منتجو الخدمات الحكومية

منتجو الخدمات الخاصة التي ال تهدف إلى 
الربح وتخدم العائالت

الخدمات المنزلية

المجموع )أ + ب + ج + د(

الخدمات المصرفية المحتسبة 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية

صافي الضرائب على المنتجات

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق

1,530

628

5,384

990

850

2,783

2,401

6,378

1,851

22,794

3,785

188

226

26,993

1,737 -

25,255

3,163

28,418

1,380

583

5,226

546

840

2,784

2,539

5,318

2,589

21,805

4,082

210

467

26,564

822

25,742

3,732

29,474

1,415

616

5,289

555

837

2,812

2,620

5,474

2,675

22,293

4,167

216

467

27,144

846

26,298

3,753

30,050

 1,438  

620

 5,147  

 547

806

2,722

2,483  

5,556

2,588

21,907

4,211

211

468

26,796

868

25,929

3,656

29,584

370

149

1,162

102

157

690

614

1,376

613

5,233

996

43

111

6,382

153

6,229

757

6,986

381

172

1,151

101

154

686

600

1,405

595

5,244

1,005

42

110.76

6,402

157.87

6,244

762

7,006

% 3.0

% 15.4

% 0.9 -

% 1.0 -

% 1.9 -

% 0.6 -

% 2.3 -

% 2.1

% 2.9 -

% 0.2

% 0.9

% 2.3 -

% 0.2 -

% 0.3

% 3.2

% 0.2

% 0.7

% 0.3

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ب

ج

د

-

=

+

=

20202021
الربع األولالربع األول
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معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي )%( لألعوام 2017 - الربع األول 2021

معدل البطالة

بلــغ معــدل البطالــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مــا نســبته 25.0 %، بارتفــاع مقــداره 5.7 % عــن الربــع األول مــن عــام 
2020. وقــد بلــغ معــدل البطالــة للذكــور خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 )%24.2( مقابــل )28.5 %( لإلنــاث، ويتضــح أّن 
معــدل البطالــة قــد ارتفــع للذكــور بمقــدار 6.1 نقطــة مئويــة كمــا وارتفــع لإلنــاث بمقــدار 4.2 نقطــة مئويــة مقارنــة بالربــع 

األول مــن عــام 2020.

المؤشر

معدل البطالة

2017

% 18.3

2018

% 18.6

2019

% 19.0

 2020

% 22.7% 19.3% 25.0

الـتـغـــيـر
النسبي

% 5.7

2020

2020

2021

2021

الربع األول

الربع األول

الربع األول

الربع األول

االستثمار األجنبي المباشر في األردن

ســجل االســتثمار المباشــر صافــي تدفــق للداخــل مقــداره 61.3 مليــون دينــار خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مقارنــة مــع 
209.0 مليــون دينــار خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 2020. ليحقــق بذلــك انخفاضــًا بنســبة 70.7 %.

المؤشر

االستثمار االجنبي المباشر في األردن 
)مليون دينار (

2017

1,441.1

2018

678.0209.061.3

الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

% 70.7 -

202120192017 20202018
الربع األول

0.3

2
2.1

1.55 -

1.9
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حواالت العاملين )بالمليون دينار (

حواالت العاملين
ارتفعــت حــواالت العامليــن بنســبة 0.6 % خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2021، مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2020، 
حيــث بلغــت 1392.3 مليــون دينــار خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2021 مقابــل 1384.1 خــالل ذات الفترة من عــام 2020.

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

20202021

1,384.11,392.3

السبعة شهور 
األولى

السبعة شهور 
األولى

% 0.6

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي
ارتفــع الرقــم القياســي العــام لكميــات اإلنتــاج الصناعــي خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 18.6 % 
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، وقــد جــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 9.5 %، وارتفاع الرقم القياســي لكميات انتاج الصناعات التحويلية بنســبة 19.1 %، والرقم القياســي 

لكميــات انتــاج الكهربــاء بنســبة 2.2 %.

وارتفــع كذلــك الرقــم القياســي العــام ألســعار المنتجيــن الصناعييــن بنســبة 9.3 % خــالل الســبعة شــهور األولــى من عام 
2021 مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث نتــج هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفاع الرقم القياســي ألســعار الصناعات 
االســتخراجية بنســبة 6.9 %، وارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات التحويليــة بنســبة 10.4 %، فيمــا انخفــض الرقم 

القياســي ألســعار الكهرباء بنســبة 3.6 %.

الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي )2010=100(

2017201820192020الصناعة
20202021

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات 
اإلنتاج الصناعي

121.1

93.4

129.1

97.2

121.77

86.96

126.28

91.33

128.44

80.91

128.60

86.28

130.11

74.01

128.32

79.5

123.86

70.32

124.95

75.28

135.59

83.78

127.72

89.27

9.47

19.14

2.21

18.59

السبعة 
شهور األولى

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

2017201820192020الصناعة
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار المنتجين 
الصناعيين

88.1

110.4

219.4

112.7

101.21

118.90

211.15

121.26

107.10

116.31

208.84

119.84

103.6

106.5

209.9

110.5

103.21

106.86

209.87

110.75

110.33

117.98

202.36

121.02

6.90

10.41

3.58 -

9.27

20202021

السبعة 
شهور األولى

السبعة 
شهور األولى

ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلــغ معــدل التضخــم 1.09 % خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2021 مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث 

ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 101.04 ليصــل إلــى 102.14.

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(

201820192020البند
20202021

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

االغذية والمشروبات غير الكحولية

المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر

المالبس واالحذية

المساكن

التجهيزات والمعدات المنزلية

الصحة

النقل

االتصاالت

الثقافة والترفيه

التعليم

المطاعم والفنادق

السلع والخدمات األخرى

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

معدل التضخم

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

% 4.5

100.3

98.4

98.3

101.5

101.0

101.9

100.6

100.0

97.6

102.6

102.6

101.4

100.8

% 0.8

102.6

101.4

97.5

99.7

101.5

104.6

98.6

100.9

98.5

104.4

104.8

103.6

101.1

% 0.3

 102.69

 100.09

 97.93

 99.85

 101.56

 103.35

 98.62

 100.29

 98.92

 104.47

 104.13

 103.34

 101.04

% 0.53

 102.37

 103.96

 96.14

 101.14

 101.75

 105.71

 102.21

 102.28

 98.25

 104.24

 106.21

 103.68

 102.14

% 1.09

-0.31 

3.87

1.84 -

1.29

0.19

2.28

3.64

1.98

0.68 -

0.21 -

1.99

0.33

1.09

-

الثمانية 
شهور األولى

الثمانية 
شهور األولى
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أهم مؤشرات سوق العقار )مليون دينار(

ثالثاً: حركة تداوالت سوق العقار
ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــالل الثمانيــة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 بنســبة بلغــت 10.8% مقارنــًة بــذات 
الفتــرة مــن عــام 2019، ليبلــغ مــا يقــارب 3089 مليــون دينــار مقارنــة بـــ 2789 مليــون دينــار خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 2019. كمــا 
ارتفعــت قيمــة مجمــوع اإليــرادات وإعفــاءات الشــقق خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 10.7% مقارنــة بــذات 
الفتــرة مــن عــام 2019، لتبلــغ مــا يقــارب 201.8 مليــون دينــار. وفيمــا يتعلــق بحركــة بيــع العقــار فــي المملكــة فقــد ارتفعــت خــالل 
الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2021 بنســبة بلغــت 48.8%، حيــث ارتفعــت بيوعــات الشــقق بنســبة 33 % وبيوعــات األراضــي 

بنســبة 54 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2019.

هــذا وشــهدت قيمــة اإليــرادات انخفاضــًا خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 12.4% مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن 
عــام 2019 لتبلــغ 126.41 مليــون دينــار.

وعلــى صعيــد بيوعــات غيــر األردنييــن، فقــد ارتفعــت القيمــة التقديريــة لبيوعــات غيــر األردنييــن خــالل الثمانيــة شــهور األولــى 
مــن عــام 2021 بنســبة 8.2 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2019، حيــث بلغــت 149.74 مليــون دينــار. فــي حيــن انخفضــت حركــة 
بيوعــات غيــر األردنييــن خــالل الثمانيــة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 3.5 % وذلــك كمحصلــة الرتفــاع بيوعــات الشــقق 

بنســبة 10 % وانخفــاض بيوعــات األراضــي بنســبة 23 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2019.

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

الشــهور، وبالتالــي عــدم القــدرة علــى المقارنــة لعــدم التكافــؤ.

20192021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حجم التداول

إيرادات دائرة األراضي والمساحة

إعفاءات الشقق

مجموع قيمة اإليرادات واعفاءات الشقق

عدد معامالت البيع  في المملكة

عدد األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

2,789

144.32

37.92

182.24

78,804

1,863

138.42

3,089

126.41

75.41

201.82

117,241

1,797

149.74

% 10.8

% 12.4 -

% 98.9

% 10.7

% 48.8

% 3.5 -

% 8.2

العاصمة

باقي المحافظات

حجم التداول حسب المحافظة خالل الثمانية شهور األولى من عام 2021 )نسبة مئوية(

الثمانية شهور األولىالثمانية شهور األولى

% 69

% 31
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عدد األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين خالل الثمانية أشهر األولى
من عام 2021 )حسب الجنسية(

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين خالل الثمانية أشهر األولى
من عام 2021 )حسب الجنسية(

الجنسية

الجنسية

مجموع عدد األراضي والشقق

قيمة األراضي والشقق )مليون دينار(

النسبة من اإلجمالي

النسبة من اإلجمالي

عراقية

سعودية

سورية

حملة الوثيقة الغزاوية

جنسيات أخرى

المجموع

عراقية

سعودية

سورية

حملة الوثيقة الغزاوية

جنسيات أخرى

المجموع

565

426

242

146

418

1,797

70.65

27.65

10.66

5.82

34.96

149.74

% 31.4

% 23.7

% 13.5

% 8.1

% 23.3

% 100.0

% 47.2

% 18.5

% 7.1

% 3.9

% 23.3

% 100

العاصمة

باقي المحافظات

حجم التداول حسب المحافظة خالل الثمانية شهور األولى من عام 2021 )مليون دينار(

2130

959
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أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار(

رابعاً: أداء القطاع الخارجي 
ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 19.6 % خــالل النصــف األول مــن عــام 2021 مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، وذلك 
محصلــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة بنســبة %23.1، وانخفــاض قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 5.4 %. كمــا ارتفعــت 
كذلــك المســتوردات بنســبة 22.3 %. هــذا وتراجعــت نســبة تغطيــة الصــادرات الكليــة للمســتوردات لتصــل إلــى 44.3 % 
خــالل النصــف األول مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع 45.3 % خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020. وفــي ظــل ارتفاع المســتوردات 
بوتيــرة أعلــى مــن ارتفــاع الصــادرات الكليــة، فقــد ارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 24.6 % خــالل النصــف األول مــن عام 

2021 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2020.

201820192020البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

اجمالي التجارة الخارجية

الميزان التجاري

تغطية الصادرات للمستوردات %

4,674.7

828.0

5,502.7

14,420.0

19,094.7

8,917.3 -

% 38.2

4,995.7

909.6

5,905.3

13,611.0

18,606.7

7,705.7-

% 43.4

5,044.4

595.3

5,639.7

12,077.8

17,122.2

6,438.1-

% 46.7

2,211.4

311.9

2,523.3

5,571.2

7,782.6

3,047.9-

% 45.3

2,723.1

295.2

3,018.3

6,815.5

9,538.6

3,797.2-

% 44.3

% 23.1

% 5.4-

% 19.6

% 22.3

% 22.6

% 24.6

% 1.0 -

20202021
النصف األولالنصف األول

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية
وعلــى صعيــد التركيــب الســلعي ألبــرز الســلع المصــدرة خــالل النصــف األول مــن عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة الصــادرات 

الوطنيــة مــن جميــع المــواد وأبرزهــا األســمدة بنســبة 102.2 % والمنتجــات الكيماويــة غيــر العضويــة بنســبة 41.5 %.

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار (

2017201820192020الصنف
الـتـغيـر النسبي

)%( 

األلبسة وتوابعها

األسمدة

البوتاس الخام

محضرات الصيدلة

الفوسفات الخام

المنتجات الكيماوية

المواد األخرى

مجموع الصادرات الوطنية

1,100.9

259.7

331.0

446.9

282.0

273.3

1,715.2

4,504.2

1,228.6

297.2

384.4

446.6

261.8

283.5

1,870.8

4,674.7

1,384.4

328.2

419.1

435.7

275.8

238.5

2,072.9

4,995.7

1,160.4

509.1

380.3

423.2

243.1

259.4

2,017.2

5,044.4

512.0

169.8

199.3

186.3

119.1

99.8

925.1

2,211.4

592.8

343.3

206.7

206.3

146.8

141.2

1,086.0

2,723.1

15.8

102.2

3.7

10.7

23.3

41.5

17.4

%23.1

20202021
النصف األولالنصف األول
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201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الهند

دول االتحاد االوروبي

منها هولندا

باقي التكتالت االقتصادية

منها المنطقة الحرة

مجموع الصادرات الوطنية

2,028.0

503.7

1,287.5

1,228.5

942.0

485.7

142.0

29.7

275.2

1.5

4,674.7

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

2,013.7

576.0

1,270.7

1,220.4

1,072.3

613.5

153.6

37.2

534.1

268.8

5,044.4

907.6

254.4

579.0

554.0

465.9

237.8

70.7

16.8

188.2

108.0

2,211.4

1,076.9

385.6

706.8

675.9

583.5

358.1

95.9

20.0

260.0

136.8

2,723.1

%18.7

%51.6

%22.1

%22.0

%25.2

%50.6

%35.6

%19.0

%38.2

%26.7

%23.1

التركيب السلعي للصادرات الوطنية خالل النصف األول من عام 2021 )نسبة مئوية(

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية خالل النصف األول من عام 2021 )نسبة مئوية(

% 21.8

% 39.5

% 12.6

% 26.0

% 7.6

% 21.4

% 7.6

% 3.5

% 5.4

% 9.5

% 5.2% 39.9

األلـبســــة 
وتوابعها

دول منطقة 
التجارة الحرة 
العربية الكبرى

دول اتفاقية 
التجارة الحرة 
لشمال أمريكا

الدول 
االسيوية غير 

العربية

دول 
االتحاد 
االوروبي

باقي 
التكتالت 

االقتصادية

البوتاس األسمدة
الــــخــــــــام

محضرات 
الصـيـدلــة

المنتجات 
الكيماوية

الفوسفات 
الخام

المواد 
األخرى

النصف األولالنصف األول

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل النصــف األول مــن عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة 
الصــادرات إلــى جميــع التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا دول االتحــاد األوروبــي بنســبة 35.6 % )ومنها هولندا بنســبة 19.0  %( 
والــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 25.2 % )ومنهــا الهنــد بنســبة 50.6 %( وباقــي التكتــالت االقتصادية بنســبة 38.2 % 

)ومنهــا المنطقــة الحــرة بنســبة 26.7 %(

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

20202021
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الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل النصــف األول مــن عــام 2021 بنســبة 17.4 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 

ــًة مــع 332.1 مليــون دينــار. 2020، لتصــل إلــى 389.9 مليــون دينــار مقارن

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار(

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

البند/الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2018

720.7

2019

737.7

2020

760.4332.1389.9% 17.4

الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 20202021
النصف األولالنصف األول

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيــب الســلعي للمســتوردات خــالل النصــف األول مــن عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة المســتوردات مــن 
جميع المواد وأبرزها الحلي والمجوهرات الثمينة بنســبة 348.5 % والحبوب بنســبة 49 % والعربات والدراجات وأجزائها 

بنســبة 45.5 %.

التركيب السلعي للمستوردات خالل النصف األول من عام 2021 )نسبة مئوية(

2018الصنف 201720192020
الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

النفط الخام ومشتقاته

العربات والدراجات وأجزائها

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها

الحلي والمجوهرات الثمينة

الحبوب

المواد األخرى

إجمالي المستوردات

2,870.0

1,148.5

1,087.5

890.6

56.4

582.1

7,235.3

14,420.0

2,387.8

1,472.5

1,431.9

869.6

88.1

546.2

7,369.5

14,553.7

2,308.5

953.1

1,153.5

938.5

58.6

553.1

7,168.9

13,611.0

1,217.6

896.2

901.9

719.8

-

494.1

7,357.5

12,077.8

707.0

327.8

355.6

317.4

68.9

200.1

3,594.4

5,571.2

729.2

476.9

475.3

362.2

309.0

298.2

4,164.7

6,815.5

% 3.1

% 45.5

% 33.7

% 14.1

% 348.5

% 49.0

% 15.9

% 22.3

20202021
النصف األول النصف األول 

التركيب السلعي للصادرات الوطنية خالل النصف األول من عام 2021 )نسبة مئوية(

% 10.7% 7.0% 7.0% 5.3% 4.5 % 4.4% 61.1

النفط 
الخام 

ومشتقاته

العربات 
والدراجات 

وأجزائها

اآلالت 
واألدوات 

اآللية 
وأجزائها

اآلالت 
واألجهزة 

الكهربائية 
وأجزائها

الحبوب
الحلي 

والمجوهرات 
الثمينة

المواد 
األخرى
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التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار(

201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الصين الشعبية

دول االتحاد االوروبي

منها المانيا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

إجمالي المستوردات

3,849.4

2,392.5

1,499.2

1,252.6

4,349.3

1,964.7

3,133.7

659.8

1,588.4

124.0

14,420.0

3,604.5

2,265.8

1,275.5

1,108.9

4,680.3

2,220.8

2,756.4

599.6

1,294.3

88.8

13,610.9

2,851.6

1,490.5

1,157.6

1,003.3

4,233.5

1,922.8

2,481.3

522.8

1,353.8

106.1

12,077.8

1,420.9

787.6

521.8

457.1

1,860.6

831.3

1,119.0

221.5

648.9

56.1

5,571.2

1,824.8

1,042.2

534.2

471.6

2,335.9

978.8

1,390.4

279.4

730.2

127.3

6,815.5

28.4

32.3

2.4

3.2

25.5

17.7

24.3

26.1

12.5

126.9

% 22.3

20202021

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل النصــف األول مــن عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة المســتوردات 
مــن كافــة التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 28.4 % )ومنهــا الســعودية 
بنســبة 32.3 %( والــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 25.5 % )ومنهــا الصيــن الشــعبية بنســبة 17.7 %( ودول االتحــاد 

األوروبــي بنســبة 24.3 % )ومنهــا المانيــا بنســبة 26.1 %(.

النصف األول النصف األول

التوزيع الجغرافي للمستوردات خالل النصف األول من عام 2021 )نسبة مئوية(

% 26.8% 7.8% 34.3% 20.4% 10.7

دول منطقة 
التجارة الحرة 
العربية الكبرى

دول اتفاقية 
التجارة الحرة 
لشمال أمريكا

الدول 
االسيوية غير 

العربية

دول 
االتحاد 
االوروبي

باقي 
التكتالت 

االقتصادية
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% 32.5

% 21.4

% 16.3

% 11.6

% 43.1

% 370.0

% 9.6

% 6.5

% 62.7

% 58.3 -

% 21.3 -

خامساً: أداء المالية العامة 
ســجلت اإليــرادات المحليــة خــالل الشــهور الســبعة األولــى مــن عــام 2021 مــا قيمتــه 4362.1 مليــون دينــار مقابــل 3592 مليــون 
دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، أي بارتفــاع بلــغ 770 مليــون دينــار. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع فــي اإليــرادات المحليــة نتيجــة 

ارتفــاع اإليــرادات الضريبيــة بحوالــي 472.6 مليــون دينــار، وارتفــاع اإليــرادات غيــر الضريبيــة بحوالــي 297.5 مليــون دينــار.

أمــا النفقــات العامــة خــالل الشــهور الســبعة األولــى عــام 2021، فقــد بلغــت حوالــي 5439.5 مليــون دينــار مقابــل 4961.3 مليــون 
دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، مســجلة بذلــك ارتفاعــًا مقــداره 478.2 مليــون دينــار أو مــا نســبته 9.6 %. وقــد جــاء هــذا 
االرتفــاع فــي النفقــات العامــة نتيجــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقــدار 302.6 مليــون دينــار أو مــا نســبته 6.5 %، وارتفــاع النفقــات 

الرأســمالية بحوالــي 175.6 مليــون دينــار أو مــا نســبته 62.7 %.

وبهــذا فقــد بلــغ عجــز الموازنــة العامــة بعــد المنــح حوالــي 521.9 مليــون دينــار خــالل الشــهور الســبعة األولــى مــن عــام 2021، 
مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 1251.1 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020. فــي حيــن بلــغ العجــز قبــل المنــح الخارجيــة 
حوالــي 1077.4 مليــون دينــار خــالل الشــهور الســبعة األولــى مــن عــام 2021 مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 1369.3 مليــون دينــار 

خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020.

البند

% من الناتج المحلي اإلجمالي

20192020 2021
)موازنة(

اجمالي االيرادات والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

ايرادات ضريبية

اقتطاعات تقاعدية

االيرادات االخرى

المنح الخارجية 

اجمالي االنفاق  

النفقات الجارية 

النفقات الرأسمالية

العجر/الوفر بعد المنح

العجر/الوفر قبل المنح

اجمالي االيرادات والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

اجمالي االنفاق  

العجر بعد المنح

العجر قبل المنح

7,754.3

6,965.9

4,680.8

9.0

2,276.1

788.4

8,812.7

7,897.2

915.5

1,058.4 -

1,846.8 -

% 24.9

% 22.4

% 28.3

% 3.4 -

% 5.9 -

7,028.9

6,238.0

4,958.6

7.3

1,272.1

790.8

9,211.3

8,388.5

822.8

2,182.4 -

2,973.3 -

% 22.7

% 20.1

% 29.7

% 7.0 -

% 9.6 -

7,874.8

7,298.0

5,390.0

8.0

1,900.0

576.8

9,845.1

8,730.4

1,114.7

1,970.3 -

2,547.1 -

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

% 6.2 -

% 8.0 -

3,710.2

3,592.0

2,898.8

4.3

688.9

118.2

4,961.3

4,681.2

280.1

1,251.1 -

1,369.3 -

% 21.4

% 20.8

% 28.6

% 6.9 -

% 7.6 -

أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار(

الـتـغـــيـر النسبي

*)%( 

% 5.6

% 3.2

% 1.3

% 4.0

% 1.7

4,917.6

4,362.1

3,371.4

4.8

985.9

555.5

5,439.5

4,983.8

455.7

521.9 -

1,077.4 -

% 27.0

% 24.0

% 29.9

% 2.9 -

% 5.9 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2020

20202021

السبعة 
شهور األولى

السبعة 
شهور األولى
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سادساً: المديونية العامة 
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 3.5 % فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، ليصــل إلــى 196. 34 
مليــار دينــار أو مــا نســبته 108 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تمــوز مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 33.032 مليــار دينــار 
أو مــا نســبته 106.5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020، شــاماًل مديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة وســلطة الميــاه 

التــي تبلــغ حوالــي 7.9 مليــار دينــار.

حيــث ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة بنســبة 2.8 % ليصــل إلــى 19.457 مليــار دينــار حتــى نهايــة شــهر 
تمــوز مــن عــام 2021 )61.4 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تمــوز مــن عــام 2021(، مقارنــًة مــع 18.933 مليــار دينــار 

فــي نهايــة عــام 2020 )61 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020(.

كمــا ارتفــع رصيــد الديــن العــام الخارجــي بنســبة 4.5 % ليصــل إلــى حوالــي 14.738 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر تموز من عــام 2021 
)46.5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تمــوز مــن عــام 2021( مقارنــة مــع 14.098 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 

)45.4 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي لعــام 2020(.

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تموز

إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية 

% من الناتج المحلي االجمالي 

رصيد الدين العام الخارجي 

% من الناتج المحلي االجمالي  

إجمالي الدين العام

% من الناتج المحلي االجمالي 

16,220.7

%  53.2

12,087.5

%  39.7

28,308.2

%  92.9

17,738.0

%  56.1

12,338.2

%  39.0

30,076.2

%  95.2

18,933.7

%  61.0

14,098.3

%  45.4

33,032

%  106.5

19,457.3

%  61.4

14,738.9

%  46.5

34,196.2

%  108.0

%  2.8

%  0.4

%  4.5

%  1.1

%  3.5

%  1.5

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

المصدر: وزارة المالية

20212019 20202018
تموز

34.20

30.08
33.03

28.31

59التقرير االقتصادي الشهري



2018201920202021البند )مليون دينار(
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تموز

عرض النقد )ع 1(

عرض النقد )ع 2(

النقد المصدر

9,676.3

33,359.3

4,802.4

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

13,223.4

38,342.0

7,103.9

% 8.8

% 3.6

% 9.3

سابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية
ارتفــع عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر تموز مــن عــام 2021 بنســبة 8.8 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة عــام 2020، 

كمــا ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 3.6 %، والنقــد المصــدر بنســبة 9.3 %. 

ــة  ــار دوالر أمريكــي فــي نهاي وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 17.155 ملي
شــهر آب مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 15.919 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2020، محققــًة بذلــك ارتفاعــًا بنســبة 7.8 % عــن 

مســتواها فــي نهايــة عــام 2020.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2018

13,392.2

2019

14,329.3

2020

15,919.717,155.2% 7.8

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 2021
آب

تطور إجمالي الدين العام )نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي( لألعوام 2018 - تموز 2021

المصدر: وزارة المالية

20212019 20202018
تموز

% 108.0

% 95.2
% 106.5

% 92.9
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المؤشرات والمصرفية
ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 2.5 % فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 
2020 لتصــل إلــى 58.498 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 57.049 مليــار دينــار فــي نهايــة العــام 2020. وقــد جــاء هــذا االرتفاع كمحصلة 
الرتفــاع الموجــودات المحليــة بنســبة 3.2 % لتصــل إلــى 52.402 مليــار دينــار، وانخفــاض الموجــودات األجنبيــة بنســبة 3.0 % 
لتصــل إلــى 6.095 مليــار دينــار. وفيمــا يتعلــق ببنــد رأس المــال واالحتياطيــات والمخصصــات فقــد ارتفــع بنســبة 0.6 % 

عــن مســتواه فــي نهايــة عــام 2020 ليبلــغ 8.823 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2021.

أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت 
بنســبة 4.0 % فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 
دينــار، مقارنــة  29.783 مليــار  إلــى  2021 لتصــل 
مــع 28.634 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2020. وقــد 
شــكلت القــروض والســلف حوالــي 63.4 % مــن 
إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت 
ذمــم البنــوك اإلســالمية 26.0 % مــن إجمالــي 
نســبة  مديــن  الجــاري  وشــكل  التســهيالت، 
9.3 %، وبطاقــات االئتمــان 0.7 % مــن إجمالــي 
قبــل  مــن  الممنوحــة  االئتمانيــة  التســهيالت 
البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن 

عــام 2021.

إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تموز

الموجودات  االجنبية

الموجودات  المحلية

إجمالي الموجودات

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات 

5,551.9

45,365.9

50,917.8

7,865.8

5,582.3

48,059.7

53,642.0

8,152.6

6,283.2

50,766.0

57,049.2

8,772.3

6,095.5

52,402.9

58,498.4

8,823.8

% 3.0 -

% 3.2

% 2.5

% 0.6

المصدر: البنك المركزي األردني

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار(

202120192017 202020182016
تموز

58.5

53.64
49.1

57.05

50.92
48.38
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وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة 
شــهر تمــوز مــن عــام 2021 بنســبة 3.1 % لتصــل إلــى 37.914 
مليــار دينــار مقارنــة مــع 36.789 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 
2020. وفيمــا يتعلــق بتوزيــع الودائــع حســب النوع، فيالحظ 
أن الودائــع ألجــل شــكلت مــا نســبته 53.5 % مــن إجمالــي 
الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب والتــي 
شــكلت مــا نســبته 29.2 % مــن إجمالــي الودائــع، ثــم ودائــع 

التوفيــر والتــي شــكلت 17.3 % مــن إجمالــي الودائــع.

أمــا مــن حيــث هيــكل الودائــع لــدى البنــوك المرخصة حســب 
العملــة، فيالحــظ ارتفــاع حجــم الودائــع بالدينــار األردنــي فــي 
نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2021 لتشــكل مــا نســبته 77.5 % 
مــن إجمالــي الودائــع مقارنــًة مــع 76.7 % بنهايــة عــام 2020، 
 %  22.5 األجنبيــة  بالعمــالت  الودائــع  نســبة  بلغــت  فيمــا 

مقارنــة مــع 23.3 % بنهايــة عــام 2020.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تموز

اجمالي التسهيالت االئتمانية

جاري مدين   

قروض وسلف   

كمبياالت واسناد مخصومة   

ذمم بنوك إسالمية

بطاقات االئتمان

26,111.8

% 11.8

% 65.0

% 0.9

% 21.7

% 0.6

27,082.2

% 10.9

64.8د%

% 0.7

% 23.0

% 0.6

28,634.6

 

% 9.5

% 64.5

% 0.8

% 24.6

% 0.6

29,783.5

 

% 9.3

% 63.4

% 0.6

% 26.0

% 0.7

% 4.0

 

% 0.2 -

% 1.1 -

% 0.2 -

% 1.4

% 0.1

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %

المصدر: البنك المركزي األردني

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

202120192017 202020182016
تموز

29.78

27.08
24.73

28.63

26.11
22.9
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الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تموز

اجمالي الودائع 

تحت الطلب

 توفيـــــر

 ألجل

الودائع بالدينار األردني )%(

الودائع بالدينار األردني )مليون دينار(

الودائع بالعمالت األجنبية )%(

الودائع بالعمالت األجنبية )مليون دينار(

33,848.1

% 27.7

% 16.7

% 55.6

% 75.9

25,667.6

% 24.1

8,180.5

35,305.3

% 26.9

% 16.5

% 56.6

% 76.8

27,107.3

% 23.2

8,198.0

36,789.1

% 28.6

% 16.9

% 54.5

% 76.7

28,233.9

% 23.3

8,555.2

37,914.4

% 29.2

% 17.3

% 53.5

% 77.5

29,376.8

% 22.5

8,537.6

% 3.1

% 0.6

% 0.4

% 1.0 -

% 0.8

% 4.0

% 0.8 -

% 0.2 -

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %

مؤشرات المتانة المالية
أظهــرت البيانــات المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة فــي األردن ارتفاع نســبة الديــون غير العاملة 
إلــى إجمالــي الديــون إلــى 5.5 % بنهايــة عــام 2020، مقارنــًة مــع نســبة 5.0 % فــي نهايــة عــام 2019. كمــا بلغــت نســبة تغطيــة 
ــر المغطــى مــن  ــة عــام 2019. أمــا الجــزء غي ــًة مــع 69.5 % فــي نهاي ــة عــام 2020، مقارن ــة 71.5 % بنهاي ــر العامل الديــون غي
الديــون غيــر العاملــة فقــد شــكل مــا نســبته 6.4 % مــن حقــوق المســاهمين لــدى البنــوك بنهايــة عــام 2020، مقارنــة مــع 

6.27 % فــي نهايــة عــام 2019.

وبلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 18.30 % بنهايــة عــام 2020، مقارنــًة مــع 18.28 % فــي نهايــة عــام 2019، وهــذه النســبة 
أعلــى بكثيــر مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي ومــن قبــل لجنــة بــازل. وبلغت نســبة الســيولة 
القانونيــة لــدى البنــوك المرخصــة 136.5 % بنهايــة عــام 2020، مقارنــًة مــع 133.8 % فــي نهايــة عــام 2019، والتــي تعتبــر أعلــى 

مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن البنــك المركــزي األردنــي والبالغــة )100 %(. 

وقــد حققــت البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائــد علــى الموجــودات بلــغ 0.60 % بنهايــة عــام 2020، مقارنــة مــع 1.18 % 
فــي نهايــة عــام 2019. كمــا بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق المســاهمين فــي البنــوك العاملــة فــي األردن 10 .5 % فــي نهايــة 

عــام 2020 مقارنــة مــع 9.44 % فــي نهايــة عــام 2019.

المصدر: البنك المركزي األردني

تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة )مليار دينار(

202120192017 202020182016
تموز

37.91

35.31
33.19

36.79

33.84
32.9
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أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة )2016 - 2020(

20162017201820192020المؤشر )%(
الـتـغـــيـر 

)%( 

نسبه الديون غير العاملة إلجمالي الديون

نسبه تغطية الديون غير العاملة

نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير 
العاملة إلى حقوق المساهمين

نسبه كفاية راس المال

نسبه السيولة القانونية

)ROE( العائد على حقوق المساهمين

)ROA( العائد على الموجودات

% 4.3

% 77.9

% 3.6

% 18.5

% 137.8

% 8.9

% 1.1

% 4.2

% 75.4

% 4.1

% 17.80

% 130.1

% 9.1

% 1.2

% 4.9

% 79.3

% 4.2

% 16.9

% 131.9

% 9.6

% 1.2

% 5.0

% 69.5

% 6.27

% 18.28

% 133.8

% 9.44

% 1.18

% 5.5

% 71.5

% 6.40

% 18.30

% 136.5

% 5.10

% 0.60

% 0.5

% 2.0

% 0.13

% 0.02

% 2.7

% 4.34 -

% 0.58 -

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

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

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر 

)%( 

تموز

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني

سعـر اعادة الخصم

سعر فائدة اتفاقيات اعادة  الشراء

سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة

4.75

75 .5

5.50

4.00

4.00

5.00

4.75

3.25

2.50

3.50

3.25

2.00

2.50

3.50

3.25

2.00

-

-

-

-

أسعار الفائدة  لدى البنك المركزي %

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

التوفيــر لتبلــغ 0.34 %، فيمــا بلــغ ســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 3.42 %.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%(

الـتـغـــيـر %2018201920202021
تموز

تحت الطلب

توفير

ألجل

0.30

0.71

4.73

0.44

0.66

4.84

0.27

0.34

3.65

0.30

0.34

3.42

0.03

-

0.23 -

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %
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الجــاري  الفائــدة علــى  انخفــض ســعر  االئتمانيــة، فقــد  للوسط المرجح ألسعار الفوائد على التســهيالت  وبالنســبة 
مديــن ليبلــغ 7.13 % فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2021، كمــا انخفــض ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف ليصــل 
إلــى 6.80 %، وانخفــض ســعر الفائــدة علــى الكمبيــاالت واألســناد المخصومــة ليصــل إلــى 8.08 %. هــذا وبلــغ ســعر فائــدة 

اإلقــراض ألفضــل العمــالء 8.35 % فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2021.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

الـتـغـــيـر %2018201920202021
تموز

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

8.41

8.69

9.64

9.57

8.49

8.49

9.55

9.33

7.30

7.17

8.51

8.33

7.13

6.80

8.08

8.35

-0.17

-0.37

-0.43

0.02

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

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

أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
انخفــض الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر أيلــول 2021 بنســبة 0.41 % ليصــل 

إلــى 3737.77 نقطــة.

هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق لخمســة بنــوك انخفاضــًا تــراوح مــا بيــن 0.3 % إلــى 6.0 %. فيمــا شــهدت أســعار اإلغــالق 
لســبعة بنــوك ارتفاعــًا تــراوح مــا بيــن 0.7 % إلــى 5.3 %. فــي حيــن لــم تشــهد أســعار اإلغــالق لثالثــة بنــوك أي تغييــرات.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر أيلــول حوالــي 10.86 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد عقــود بلــغ 
6726 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 21.50 مليــون دينــار.

65التقرير االقتصادي الشهري



الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

البنك األهلي

البنك اإلسالمي األردني

بنك المال

بنك األردن

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

البنك األردني الكويتي

بنك االستثمار العربي

البنك التجاري األردني

بنك ABC في األردن

بنك صفوة اإلسالمي

البنك االستثماري

بنك سوسيته جنرال-األردن

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

AHLI

JOIB

EXFB

BOJX

CABK

UBSI

JOKB

AJIB

JCBK

ABCO

SIBK

INVB

SGBJ

4.95

3.76

0.93

3.33

1.78

1.99

1.32

1.71

1.39

1.30

0.79

0.84

1.81

1.38

1.45

5.14

4.00

0.93

3.34

1.69

1.99

1.32

1.69

1.37

1.29

0.80

0.81

1.78

1.45

1.44

-0.19

-0.24

0.00

-0.01

0.09

0.00

0.00

0.02

0.02

0.01

-0.01

0.03

0.03

-0.07

0.01

5.14

3.99

0.95

3.40

1.87

2.03

1.35

1.71

1.41

1.32

0.80

0.85

1.88

1.45

1.45

4.99

3.81

0.93

3.35

1.80

2.00

1.33

1.68

1.39

1.29

0.78

0.83

1.86

1.39

1.40

3,577,607

430,607

473,474

1,427,732

7,611,246

726,146

1,557,581

2,680,571

209,545

22,405

28,449

59,582

2,684,601

10,592

3,775

4.89

3.74

0.92

3.30

1.66

1.97

1.32

1.66

1.35

1.25

0.75

0.81

1.79

1.37

1.35

22

21

22

22

22

21

22

18

22

15

11

18

22

10

3

717,462

112,916

507,052

426,399

4,239,945

363,349

1,169,343

1,593,317

151,217

17,308

36,707

71,896

1,445,525

7,603

2,700

1,718

240

438

938

1,481

303

475

236

328

50

55

129

296

29

10

6,726 10,862,739 21,503,914

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر أيلول 2021 

)من 1 أيلول إلى 30 أيلول 2021(

الرمز
الحرفي

سعر
االغالق
السابق

معدل
السعر

التغير
عن سعر
اإلغالق
السابق
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عدد
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حجم
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دينار
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أدني
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سعر
االغالق

* الرقم القياسي لقطاع البنوك في شهر أيلول = 3737.77 / التغير عن الشهر السابق = -0.41 %

* المصدر: بورصة عمان.
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اخــــبـــار
محلية ودولية



        أعلنــت رئيســة صنــدوق اســتثمار أمــوال 
الـــضــمــــان االجـــتــمــاعـــــي خـــلـــود الــســقــــاف أن 
موجــودات الصنــدوق ارتفعــت فــي نهايــة الربــع 
الثالــث مــن العــام الحالــي "30 /9 /2021" لتصــل 
إلــى 12.1 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 11.2 مليــار دينــار 

نهايــة العــام 2020، وبنمــو نســبته 8 %.

اداء  نتائــج  أبــرز  بيــان صحفــي،  فــي  الســقاف  وعرضــت 
أن  تشــير  والتــي  للصنــدوق،  االســتثمارية  المحافــظ 
"الصنــدوق" حقــق دخــاًل مــن عوائد المحافظ االســتثمارية 
بقيمــة 440 مليــون دينــار مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن هــذا 
العــام، مقارنــة مــع 375.6 مليــون دينــار لنفــس لفتــرة مــن 
العــام الماضــي, وبنمــو نســبته 17 %. وعــزت الســقاف هــذا 
االرتفــاع إلــى نمــو العوائــد االســتثمارية المتحققــة مــن 

االســتثمار فــي الســندات وأدوات الســوق النقــدي. 

وأوضحــت أن الموجــودات توزعــت علــى عــدد من المحافظ 
االســتثمارية وهي أدوات الســوق النقدي والتي شــكلت ما 
نســبته 11.8 % مــن المحفظــة الكلية للصندوق، الســندات 
االســتثمارات   ،%  17 االســهم   ،%  3.4 القــروض   ،%  57.7

العقاريــة 6 % واالســتثمارات الســياحية 2.5 %.

التدريجــي فــي اداء بورصــة عمــان،  وأضافــت أن التحســن 
انعكــس أيضــًا علــى أداء محفظة االســهم للصنــدوق، والتي 
ســجلت أرباحــًا دفتريــة بلغــت حوالــي 441 مليــون دينــار نهايــة 
الربــع الثالــث مــن هــذا العــام، مقابــل خســائر دفتريــة بلغــت 
حوالــي 343 مليــون دينــار لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.

تطويــر  علــى  حاليــا  العمــل  يتــم  إنــه  الســقاف  وقالــت 
الخطــة االســتراتيجية لألعــوام 2022 – 2024 والبنــاء علــى 
مــا تــم انجــازه لتعزيــز متانــة المركــز المالــي للمؤسســة 
العامــة للضمــان االجتماعــي وتحقيــق عوائــد مجديــة مــن 
االســتثمارات فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة.  

بنمو نسبته 8 %
السقاف:

الصندوق" يدرس االستثمار 
فــي مشــروع الناقــل الوطنــي 
وعدد من مشاريع الشراكة 

مــوجـــودات "صـنـــــدوق 
الـضـمـان" فـي نــهـــايـــة 
الــربـــــع الـــثـــالــــث مـــــن 
الــعــــام الـحــالـي الـربـع 
الثانــي مــن العــام 2021

12.1 مليار دينار
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وفي ذات السياق، بينت السقاف أن الصندوق يستهدف 
االســتثمار فــي مشــاريع الشــراكة التــي يتــم طرحهــا علــى 
مســتوى وطنــي، أبرزهــا مشــروع الناقــل الوطنــي لتحليــة 
ونقــل ميــاه البحــر األحمــر، وذلــك علــى شــكل مســاهمة 
فــي ملكيــة شــركة المشــروع مــع االئتــالف الفائــز بتنفيــذ 

المشروع. 

كمــا يقــوم الصنــدوق حاليــا بالتباحث مــع الجهات المعنية 
المــدراس  مــن  عــدد  إنشــاء  مشــروع  فــي  للمشــاركة 
الفــرص  مــن  عــدد  دراســة  إلــى  باإلضافــة  الحكوميــة، 
ــر العقــاري. االســتثمارية فــي القطــاع الســياحي والتطوي

قــام  لالســتثمارات،  المســتمرة  المتابعــة  إطــار  وفــي 
التــي  الصنــدوق بزيــارات ميدانيــة لعــدد مــن الشــركات 
المشــاريع  وكذلــك  االجتماعــي،  الضمــان  بهــا  يســاهم 
التــي تقــوم بتنفيذهــا تلــك الشــركات للوقــوف علــى ســير 

العمــل فيهــا واالطــالع علــى خططهــا المســتقبلية.

ولغايات تمكين وتعزيز قدرات موظفيه ومواكبة التوجهات 
مكثفــًا  تدريبيــًا  برنامجــًا  الصنــدوق  عقــد  الحديثــة،  االداريــة 
الفعالــة"،  القياديــة  "المهــارات  بعنــوان  الصنــدوق  لمــدراء 
الفعــال وتعزيــز  التحفيــز  يتضمــن تطويــر مهــارات  والــذي 

االنتمــاء المؤسســي وادوات صناعــة األفــكار االبداعيــة.

وختمــت الســقاف بــأن الصنــدوق يعمــل بــكل جــد لتعزيــز 
أمــوال  وتنميــة  االجتماعــي،  للضمــان  الماليــة  االســتدامة 
خــالل  مــن  االجتماعــي،  الضمــان  ومتقاعــدي  منتســبي 
اســتثمارات مجديــة فــي عــدد مــن القطاعــات الحيويــة، وبمــا 
يســهم فــي تحفيــز النشــاط االقتصــادي فــي المملكــة، وخلق 
فــرص العمــل باإلضافــة إلــى تعزيــز الثقة في بيئة االســتثمار 
واالعمــال فــي المملكــة، مؤكــدة علــى التــزام الصنــدوق باتباع 
أفضــل المعاييــر والممارســات فــي الشــفافية واالفصــاح 
للصنــدوق  الربعــي  المالــي  االداء  تقاريــر  نشــر  خــالل  مــن 
علــى  والمشــاريع  باالســتثمارات  الخاصــة  والمعلومــات 
.www.ssif.gov.jo الموقــع االلكترونــي الرســمي للصنــدوق

440 مليــون دينــار 
أربــــــــاح "صـــنـــــدوق 
االســتـــثــمـــــار" فــــي 
نهايــة الربــع الثالث 
مــن العــام الحالــي
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البنك الدولي:

290 مليون دوالر
تمويل إضافي لمساندة األســر األشـد 

احـتـيـاجــًا والـعـامـلـيـــن الـمـتـضـررين من

جائحة كورونا في األردن

           وافــق البنــك الدولــي علــى تمويــل إضافــي 
بقيمــة 290 مليــون دوالر لمشــروع التحويــالت 
كورونــا  جائحــة  لمكافحــة  الطارئــة  النقديــة 
لتوفيــر الدعــم النقــدي لألســر الفقيــرة واألكثــر 
احتياجــًا والعامليــن المتضرريــن مــن التأثيــرات 
فــي  كورنــا  جائحــة  عــن  الناجمــة  االقتصاديــة 

األردن.

وعلــى الرغــم مــن أن االقتصــاد األردنــي قــد وضــع قدميــه 
علــى بدايــة طريــق التعافــي مــن األزمــة، إال أن الصدمــة 
الناجمــة عــن الجائحــة ال تــزال تداعياتهــا ملموســة ومــن 
األربــاح.  وانخفــاض  الوظائــف  فقــدان  مظاهرهــا  أهــم 
وكانــت األســر التــي تعتمــد علــى العمــل فــي القطــاع غيــر 
الرســمي مــن االقتصــاد هــي األكثــر تضــررًا، حيــث انزلــق 
الكثيــر منهــا إلــى هــوة الفقــر. وعانــى بعــض العمــال فــي 
القطــاع الرســمي مــن تخفيضــات في األجــور، بينما توقف 
البعــض اآلخــر عــن تلقــي رواتبهــم بصــورة كاملــة مــع 

ــون بهــا. ــوا يعمل ــي كان ــواب الشــركات الت إغــالق أب

زيــادة  إلــى  يقــود  أن  الجديــد  التمويــل  هــذا  ومــن شــأن 
واألســر  الفقيــرة  لألســر  المقدمــة  النقديــة  التحويــالت 
التــي تقــف علــى حافــة الفقــر مــن المتضرريــن مــن الجائحة 
ــات األجــور للعامليــن فــي بعــض الشــركات  ــم إعان وتقدي
ــر تضــررًا منهــا. ويعــد هــذا التمويــل اإلضافــي جــزءًا  األكث
مــن حزمــة تمويليــة قدرهــا 1.1 مليــار دوالر تــم اإلعالن عنها 
مؤخــرًا ويقدمهــا البنــك الدولــي بالتعــاون مــع شــركائه 
الدولييــن علــى هيئــة قــروض ومنــح مجمعــة لمســاندة 
األردن فــي جهــوده لالســتجابة لجائحــة كورونــا وتعزيــز 
علــى  والقــادر  والشــامل  المبكــر  االقتصــادي  التعافــي 

الصمــود فــي مواجهــة التغيــرات المناخيــة. 

وتعليقــًا علــى هــذا، قــال ناصــر الشــريدة وزيــر التخطيــط 
ــي: "تنفــذ الحكومــة األردنيــة برامــج  والتعــاون الدولــي األردن
تأثيــرات  مــن  للحــد  النطــاق  واســعة  اجتماعيــة  حمايــة 
جائحــة كورونــا علــى الفئــات األكثــر احتياجــًا مــن المواطنيــن 
األردنيين. ومن شــأن هذا التمويل اإلضافي أن يعزز الدعم 
الــذي نقدمــه لهــذه الفئــات مــن التحويالت النقديــة وإعانات 
المعونــة  صنــدوق  خــالل  مــن  األجــور  وإعانــات  البطالــة 

الوطنيــة والمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي."
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ســيمدد هــذا التمويــل مــدة المزايــا التــي يتــم تقديمهــا فــي 
إطــار برنامــج "تكافــل - 3" إلــى 160 ألــف أســرة مــن أســر 
العمــال غيــر الرســميين لمــدة عــام كامــل، وتقديــم إعانات 
ــى 100 ألــف عامــل فــي القطــاع الرســمي لمــدة  األجــور إل
13 شــهرًا فــي إطــار برنامــج "اســتدامة"، فضــاًل عــن دعــم 
ــرة فــي إطــار  ــى 85 ألــف أســرة فقي ــة إل ــالت النقدي التحوي

برنامــج التحويــالت النقديــة "تكافــل - 1" النظامــي.

وفــي معــرض تعقيبــه علــى هــذا الخبــر، قــال ســاروج كومــار 
جــاه المديــر اإلقليمــي لدائــرة بلــدان المشــرق بمجموعة البنك 
الدولــي: "ســيواصل البنــك الدولــي دعمــه لألردنييــن حتى تنتهي 
مظلــة  توســيع  إلــى  التمويــل  هــذا  وســيؤدي  األزمــة،  هــذه 
التحويــالت النقديــة لتضــم المزيــد مــن األســر المســتحقة بمــا 
فــي ذلــك األســر التــي تعولهــا نســاء، فضاًل عن ســداد جزِء من 
رواتــب العامليــن فــي القطــاع الرســمي فــي منشــآت األعمــال 
التــي تكافــح مــن أجــل فتــح أبوابهــا للعامليــن ومواصلة ســداد 

رواتــب عمالهــا وموظفيهــا نتيجــة للجائحــة."

وتســتخدم التحويــالت النقديــة الطارئــة منصــة التســجيل 
وتقديــم الخدمــات الرقميــة المصممــة لبرنامــج "تكافــل- 1”، 

وهــو برنامــج حديــث وآلــي موجــه لخدمة الفئــات الفقيرة وتم 
ــار عــام 2019 كجــزء مــن اإلســتراتيجية  إطالقــه فــي مايو/أي
الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة فــي األردن لألعــوام )2019 - 
2025(. ويتــم اختيــار المســتفيدين مــن قاعــدة بيانــات تــم 
التحقــق منهــا ألكثــر مــن مليــون أســرة أردنيــة. وللمزيــد مــن 
الشــمول المالــي ســتتم المدفوعــات الرقميــة مــن خــالل 

الحســابات المصرفيــة والمحافــظ اإللكترونيــة.

منــذ بدايــة تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا، قامــت مجموعة 
البنــك الدولــي بتخصيــص أكثر من 125 مليار دوالر لمكافحة 
مــا نجــم عــن هــذه الجائحــة مــن آثــار صحيــة واقتصاديــة 
واجتماعيــة؛ ممــا ُيعــد أســرع وأكبــر اســتجابة لألزمــات فــي 
تاريخهــا. ويســاعد هــذا التمويــل أكثــر مــن 100 بلــد علــى 
تعزيــز تأهبهــا لمواجهــة الجائحــة وحمايــة الفئــات الفقيــرة 
الضــار  غيــر  التعافــي  تحقيــق  فــي  والشــروع  والوظائــف 
بالمنــاخ. كمــا يقــدم البنــك أيضــًا 12 مليــار دوالر  لمســاعدة 
البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل علــى شــراء وتوزيــع 
لقاحــات فيــروس كورونــا ومــا يرتبــط بهــا مــن فحوصــات 

ومســتلزمات عالجيــة.
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             أصــدرت دائــرة اإلحصــاءات العامــة تقريرهــا 
الشــهري حــول أســعار المنتجيــن الزراعييــن، حيــث 
أظهــرت النتائــج ارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار 
تمــوز  لشــهر   %  7.2 بنســبة  الزراعييــن  المنتجيــن 
2120 مقارنــة مــع شــهر تمــوز 2020، حيــث بلــغ الرقم 
القياســي 85.3 لشــهر تمــوز 2021 مقارنــة مــع 79.6 

لشــهر تمــوز 2020. 

ألســعار  القياســي  الرقــم  ارتفــاع  إلــى  ذلــك  ويعــزى 
محاصيــل زراعيــة منهــا الخــس األخضــر 167.1 %، والخيــار 
109.5 %، والكوســا 64.8 %، والمشــمش 30.1 %، والجــزر 
%، والملفــوف   25.6 %، والنكتريــن   27.4 %، والــدراق   28.5

.%  23.8 والبطاطــا   ،%  23.9 واإلجــاص   ،%  24.0 األحمــر 

ارتفعــت  التــي  للمحاصيــل  النســبية  األهميــة  وبلغــت 
حيــن  فــي  المحاصيــل،  إجمالــي  مــن   %  50.5 أســعارها 
انخفــض الرقــم القياســي ألســعار عــدد مــن المحاصيــل، 
منهــا الملفــوف األخضــر 42.1 %، والفلفــل الحلــو الملــون 
39.6 %، والزهرة 33.7 %، والثوم األخضر 31.3 %، والشــمام 
والفلفــل   ،%  24.8 والليمــون   ،%  28.6 والفراولــة   ،%  29.5
الحلــو 24.5 %، والبروكلــي 22.4 %، والثــوم الناشــف 21.9 %، 
حيــث بلغــت األهمية النســبية للمحاصيل التي انخفضت 

أســعارها 49.5 % مــن إجمالــي المحاصيــل.

ويشــير التقريــر إلــى انخفــاض الرقــم القياســي لشــهر 
بنســبة   2021 حزيــران  شــهر  مــع  مقارنــة   2021 تمــوز 
29.4 %، حيــث بلــغ 85.3 لشــهر تمــوز 2021 مقارنــة مــع 
120.9 لشــهر حزيــران 2021. ونتــج ذلــك بشــكل رئيســي 
بســبب انخفــاض أســعار مجموعــة من المحاصيــل والتي 
شــكلت أهميتهــا النســبية 62.5 %، ومــن أهــم المحاصيــل 

التي انخفض الرقم القياســي ألســعارها الصبر بنســبة 56.2 %، 
والتفــاح 50.4 %، والعنــب 40.5 %، والزهــرة 38.8 %، والشــمام 
 ،%  16.8 واللوبيــا   ،%  21.5 والباميــا   ،%  24.2 والبنــدورة   ،%  26.9

والفلفــل الحــار 16.3 %، والبنــدورة الكــرز 14.4 %.

مــن  كل  ألســعار  القياســي  الرقــم  ارتفــع  حيــن  فــي 
محاصيــل البصــل األخضــر بنســبة 39.5 %، والخيــار 36.6 
%، والكوســا   29.3 البيبــي  والخيــار   ،%  32.8 والبطيــخ   ،%
22.5 %، والموز 21.0 %، والســبانخ 17.9 %، والثوم األخضر 
وبأهميــة   ،%  7.6 والمشــمش   ،%  13.4 والزعتــر   ،%  16.3

 .%  37.5 بلغــت  نســبية 

أســعار  انخفضــت  فقــد  التراكمــي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
المنتجيــن الزراعييــن للســبعة أشــهر األولــى مــن عــام 
عــام  مــن  الفتــرة  بنفــس  مقارنــة   %  9.6 بنســبة   2021
2020، حيــث بلــغ الرقــم القياســي التراكمــي 104.7 لعــام 
2021 مقارنــة مــع 115.8 لنفــس الفتــرة مــن عــام 2020. 
وقــد ســاهم انخفــاض معــدل األرقــام القياســية ألســعار 
عــدد مــن المحاصيــل فــي هــذا االنخفــاض وكان أبرزهــا 
البنــدورة، حيــث انخفــض معــدل الرقــم القياســي بنســبة 
66.5 %، والزهــرة 33.4 %، والباذنجــان 26.0 %، والفاصوليــا 
والفلفــل   ،%  22.8 الملــون  الحلــو  والفلفــل   ،%  25.2
 ،%  2.8 17. %2، والخيــار  %، والكوســا   18.3 الحلــو األخضــر 
والفلفــل الحــار 2.6 %، والتــي شــكلت أهميتهــا النســبية 
67.3 %. وشــهد معــدل الرقــم القياســي ارتفاعــًا ألســعار 
محاصيــل البطاطــا 7.4 %، والمــوز 9.3 %، وبأهميــة نســبية 

.%  32.7 بلغــت 

ويوضــح الشــكل البيانــي التالــي إتجــاه الرقــم القياســي 
و2021   2020 لعامــي  الزراعييــن  المنتجيــن  ألســعار 

األســاس(. كســنة   2016 )باعتمــاد 

اإلحصاءات:

7.2 % نسبة االرتفاع في أسعار
المنتجين الزراعيين خالل شهر تموز 2021 

اخبار محلية ودولية 72



شــكل 1: الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن الزراعييــن 
لعامــي 2020 و2021

قامــت  العامــة  اإلحصــاءات  دائــرة  أن  بالذكــر  الجديــر 
بمراجعــة منهجيــة جمــع بيانــات األســعار الزراعيــة مــن 
االحصــاءات  دائــرة  مــن  متخصصــة  فنيــة  لجنــة  خــالل 
لجنــة  توصيــات  علــى  بنــاءًا  الزراعــة  ووزارة  العامــة 
عــن  المنبثقــة  الزراعيــة،  لإلحصــاءات  الدائمــة  الخبــراء 
االســتراتيجية الوطنيــة الزراعيــة، وبغــرض تطويــر جــودة 
البيانــات فقــد تــم االعتمــاد علــى بيانــات األســعار الزراعيــة 
األســواق  مــن  الــواردة  الزراعيــة  المحاصيــل  لكافــة 
المركزيــة وبشــكل شــهري، حيــث تــم اعتمــاد ســنة 2016 
كســنة أســاس )2016=100( وباســتخدام معادلة الســبير 

القياســي الرقــم  الســتخراج 
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              أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة تقريرها 
الشــهري حــول الرقــم القياســي العــام ألســعار 
المســتهلك لشــهر آب مــن عــام 2021 ليصــل الــى 
102.68 مقابــل 100.66 لنفــس الشــهر مــن عــام 

2020 مســجاًل ارتفاعــًا نســبته 2.01 %. 
وســاهم فــي ذلــك االرتفــاع بشــكل رئيســي، مجموعــة 
والدواجــن  اللحــوم  مئويــة،  نقطــة   1.04 بمقــدار  النقــل 
بمقــدار 0.41 نقطــة مئويــة، الوقــود واإلنــارة بمقــدار 0.23 
نقطــة   0.11 بمقــدار  والدهــون  والزيــوت  مئويــة،  نقطــة 
مئويــة. بالمقابــل انخفضــت أســعار مجموعة من الســلع 
بمقــدار  والمكســرات  الفواكــه  مجموعــة  أبرزهــا  ومــن 
0.11 نقطــة مئويــة، الصحــة بمقــدار 0.05 نقطــة مئويــة، 
والمشــروبات  مئويــة،  نقطــة   0.04 بمقــدار  المالبــس 

والمرطبــات بمقــدار 0.03 نقطــة مئويــة. 

أمــا علــى المســتوى الشــهري، فقــد بلــغ الرقــم القياســي 
العــام ألســعار المســتهلك لشــهر آب مــن هــذا العــام 
102.68 مقابــل 102.45 لشــهر تمــوز مــن نفــس العــام 

ــرز المجموعــات  مســجاًل ارتفاعــًا نســبته 0.22 %. ومــن أب
التــي ســاهمت فــي هــذا االرتفــاع، مجموعــة  الســلعية 
 0.20 بمقــدار  والمعلبــة  الجافــة  والبقــول  الخضــروات 
نقطــة مئويــة، النقــل بمقــدار 0.14 نقطــة مئويــة، الفواكــه 
والمكســرات بمقــدار 0.04 نقطــة مئويــة، الوقــود واإلنــارة 
بمقــدار 0.02 نقطــة مئويــة، وخدمــات صيانــة المســكن 
بمقــدار 0.01 نقطــة مئويــة. بالمقابــل انخفضــت أســعار 
مجموعــة مــن الســلع، ومــن أبرزهــا مجموعــة اللحــوم 
والدواجــن بمقــدار 0.17 نقطــة مئويــة، األلبــان ومنتجاتهــا 

المشــروبات  مئويــة،  نقطــة   0.01 بمقــدار  والبيــض 
واألمتعــة  مئويــة،  نقطــة   0.01 بمقــدار  والمرطبــات 

الشــخصية بمقــدار 0.01 نقطــة مئويــة.

أمــا الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك لألشــهر 
الثمانيــة األولــى مــن هــذا العــام فقــد بلــغ 102.14 مقابــل 
101.04 لنفــس الفتــرة مــن عــام 2020 مســجاًل ارتفاعــًا 

نســبته 1.09 %. ومــن أبــرز المجموعــات الســلعية التــي 
ســاهمت فــي هــذا االرتفــاع مجموعــة النقــل بمقــدار 0.56 
مئويــة،  نقطــة   0.29 بمقــدار  االيجــارات  مئويــة،  نقطــة 
التبــغ  مئويــة،  نقطــة   0.23 بمقــدار  والدواجــن  اللحــوم 
والســجائر بمقــدار 0.16 نقطــة مئويــة، والزيــوت والدهــون 
بمقــدار 0.10 نقطــة مئويــة. وبالمقابــل انخفضــت أســعار 
مجموعــة مــن الســلع ومــن أبرزهــا مجموعــة الخضــروات 
والبقــول الجافــة والمعلبــة بمقــدار 0.41 نقطــة مئويــة، 
مئويــة،  نقطــة   0.07 بمقــدار  والمكســرات  الفواكــه 
المالبــس 0.06 نقطــة مئويــة، و الوقــود واإلنــارة بمقــدار 

0.03 نقطــة مئويــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالرقــم القياســي األساســي ألســعار 
المســتهلك لشــهر آب مــن عــام 2021 )والــذي يقــاس 
باســتبعاد الســلع األكثــر تذبذبــًا بأســعارها لمجموعــة 
الغــذاء والوقــود واإلنــارة والنقــل( فقــد بلــغ 68.96 مقابــل 
مســجاًل   2020 عــام  مــن  الشــهر  نفــس  خــالل   68.54
ارتفاعــًا نســبته 0.61 %. وعلــى المســتوى التراكمــي فقــد 
المســتهلك  ألســعار  األساســي  القياســي  الرقــم  بلــغ 
لألشــهر الثمانيــة األولــى مــن هــذا العــام 68.99 مقابــل 
68.36 مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن عــام 2020 مســجاًل 

ارتفاعــًا نســبته 0.92 %.

اإلحصاءات:

2.01 % ارتفاع الرقم القياسي العام
ألسعار المستهلك لشهر آب 2021
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الشكل 1: الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك حسب األشهر لعامي  2020 و2021  

جدول 1: األرقام القياسية الشهرية لعامي 2020 و2021 )2018=100(

جدول 2: معدل التغير الشهري والتراكمي ألسعار المستهلك لعامي 2020 و2021 )2018=100(

جدول 3: معدل التغير في األرقام القياسية التراكمية األساسية لعام 2021 )2018=100(
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           ألحقــت الجائحــة أضــرارا بالغــة بصناديــق 
الصناديــق  هــذه  اســتجابة  وتســببت  االســتثمار، 
فــي تضخيــم األثــر الســلبي علــى األســواق الماليــة 

المــال. رأس  وتدفقــات 

وأدت التجربــة التــي مررنــا بهــا العــام الماضــي مــع واحــدة مــن 
ــا إلــى كشــف النقــاب  أكبــر الصدمــات االقتصاديــة فــي حياتن
عــن بعــض مواطــن الضعــف الجوهريــة التــي يمكــن أن تؤثــر 
ــر الكثيــر مــن صناديــق  علــى االســتقرار المالــي العالمــي. وتأثَّ
االســتثمار، التــي وقعــت فــي حبائــل اضطرابــات األســواق 
الماليــة الناجمــة عــن تجنــب المســتثمرين للمخاطــر، تأثُّــرا 
امتــدت عبــر  التــي  الســيولة"  "التكالــب علــى  بنوبــة  شــديدا 
الحــدود – والتــي تســببت فــي تدفقــات خارجــة كبيــرة مــن 
الصاعــدة  االقتصــادات  ومــن  المخاطــر  ذات  األصــول 
أمــوال  رؤوس  وتدفقــت  ذلــك،  حــدث  وبينمــا  والناميــة. 
المســتثمرين إلــى خــارج ســوق المــال وصناديــق االســتثمار 
المشــترك بــرؤوس أمــوال مفتوحــة، اضطــر مديــرو األصــول 
إلــى بيــع هــذه األصــول بأســعار بخســة، ممــا عجــل بنضــوب 

الســيولة وهبــوط القيمــة الســوقية لألصــول الرئيســية.

ولحمايــة االســتقرار المالــي على المســتويين الوطنــي والعالمي 
– وتوفيــر حمايــة أفضــل لألســواق واالقتصــادات مــن التداعيــات 
قــة التــي تترتــب علــى خــروج تدفقــات رأس المــال – نحتــاج  المعوِّ
إلــى تعزيــز صالبــة صناديــق االســتثمار. وإذ ينطوي جزء أساســي 
مــن هــذه العمليــة علــى تضييــق المجــال الــذي تتيحــه نمــاذج 
عملهــا لتضخيــم األثــر المالــي الكلــي للصدمــات المعاكســة، 
ممــا يحــد مــن احتمــاالت تعــرض عملياتهــا التجاريــة لمبيعــات 

األصــول االضطراريــة فــي فتــرات الضغــوط.  

األدوات  نحــدد  الصنــدوق*،  لخبــراء  جديــدة  دراســة  وفــي 
التــي يمكــن لصنــاع السياســات اســتخدامها لتقويــة إدارة 
فــي  ونوضــح  الســيولة.  مخاطــر  إدارة  وخاصــة  المخاطــر، 

الدراســة كيــف يمكــن تحقيــق ذلــك بمزيــج مــن أدوات إدارة 
الســيولة التي تســتخدم بصورة متسلســلة – حسب الحاجة 

– وفقــا لكثافــة الضغــوط التــي تواجــه صندوقــا بعينــه.

صناديــق االســتثمار األمريكيــة فــي 
ســوق المــال

مــن غيــر المســتغرب أن يكــون لصناديــق االســتثمار دور محوري 
فــي النمــو العالمــي واالســتقرار المالــي. فعلــى مــدار العقديــن 
الماضيين، كان النمو السريع لحجم رؤوس األموال المتدفقة 
إلــى صناديــق االســتثمار محــركا أساســيا للمؤسســات الماليــة 
الماليــة  األصــول  مــن  نصيبهــا  زيــادة  فــي  المصرفيــة  غيــر 
العالميــة إلــى نحــو 50 %، وهــو مــا يعــود بالنفــع علــى كل شــيء، 
مــن رواد األعمــال الذيــن تنمــو أعمالهــم مــرورا باأُلَســر التــي 

ــى االدخــار لوقــت التقاعــد. تشــتري مســكنها األول وإل

 – للرخــاء  حيويــة  قاطــرات  االســتثمار  صناديــق  وتمثــل 
صناديــق  غــرار  علــى  واألحجــام،  األشــكال  كل  تتخــذ  وهــي 
االســتثمار فــي ســوق المــال ومجموعــة كبيــرة مــن صناديــق 
االســتثمار المشــترك. وهنــاك ســمة رئيســية متزايــدة فــي 
يوميــة  ســيولة  إتاحــة  وهــي  االســتثمار،  صناديــق  معظــم 
للمســتثمرين، كالتــي تتيحهــا البنــوك علــى ودائعهــا تحــت 
الطلــب. غيــر أن كثيــرا مــن الصناديــق ذهبــت إلــى أبعــد بكثيــر 
ممــا اعتــادت عرضــه علــى المســتثمرين مــن أســهم فــي 
الشــركات المتميــزة برأســمالها الســوقي الكبيــر والســندات 
الحكوميــة فائقــة األمــان، إذ أصبحــت تعــرض اســتثمارات 
المرتفــع  العائــد  ذي  الخــاص  كالديــن  أعلــى  مخاطــر  ذات 

المرتفــع. العائــد  والعقــارات ذات 

وإذ أصبحــت هــذه الصناديــق تتيــح للمســتثمرين التعــرض 
لهــذه األصــول األخطــر واألقــل ســيولة، فقــد فــرض ذلــك 
توفيــر  علــى  قدرتهــا  علــى  األحيــان  بعــض  فــي  ضغوطــا 
أثنــاء  اتضــح  مــا  وهــو  للمســتثمرين-  اليوميــة  الســيولة 

تعزيــز صالبــة صناديق االســتثمار من 
أجل حماية االستقرار المالي العالمي

مدونة صندوق النقد الدولي
بقلم: توبياس أدريان، وأنطونيو غارسيا باسكوال، ورانجيت سينغ، وجاي سورتي
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كوفيــد19-  جائحــة  بدايــة  عــن  نشــأت  التــي  االضطرابــات 
العالميــة وتســارعت وتيرتــه بدرجــة حــادة فــي مــارس 2020.

االســتثمار  صناديــق  تســتفيد  ال  البنــوك،  عكــس  وعلــى 
مــن ترتيبــات المســاندة الحكوميــة أو تأميــن الودائــع، مثــل 
تســهيالت الســيولة لــدى البنــك المركــزي أو تأميــن الودائــع. 
ــر الســلبي  ــادة احتمــاالت تضخيمهــا لألث ــى زي ــؤدي هــذا إل وي
المترتــب علــى الصدمــات فــي األســواق الماليــة، وذلــك عــن 
التــي تتســبب فــي  طريــق مبيعــات األصــول االضطراريــة 
تفاقــم نقــص الســيولة فــي األســوق، وقــد تتســبب أحيانــا 

فــي خلــق عمليــات ســحب جماعــي ألرصــدة الســيولة.

السياســات – مــا الــذي نحتاجه، وكيف 
ســنصل إليه؟

وفي هذا السياق، نحدد أربعة أهدف أساسية.

أوال، معالجــة الحوافــز التــي تدفــع المســتثمرين إلــى اســتباق 
اآلخريــن حيــن تطــرأ الصدمــات المعاكســة. ثانيــا، الحــد مــن 
التجــاذب الحالــي بيــن الســيولة اليوميــة والتعــرض لألصــول 
غيــر الســائلة. ثالثــا، بحــث الخيــارات الممكنــة لزيادة الســيولة 
الهيكليــة والدوريــة فــي بعــض أســواق األصــول المهمــة. 
رابعــا، الحــد مــن التداعيــات العابــرة للحــدود التــي تنتقــل إلــى 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة.

ثم نعين أدوات محددة لمعالجة هذه األهداف.

وأفضــل الســبل لمعالجــة حوافــز الخــروج المبكــر هي خفض 
قيمــة بيــع أســهم الصنــدوق فــي وقــت مبكــر. وهنــاك آليــات 
خفــض  شــأنها  مــن  السياســات  صعيــد  علــى  متعــددة 
التكلفــة التــي يتحملهــا المســتثمرون وهــم فــي انتظــار بيــع 
أســهم صنــدوق االســتثمار، ومــن ثــم تقليــل حوافــز الخــروج 
المبكــر، التي من شــأنها التعجيل بنوبــات البيع االضطراري.

ونــرى أن هنــاك حاجــة لفيــض مــن أدوات إدارة الســيولة 
الســيولة  تحويــل  فــي  الكامنــة  المخاطــر  تخفيــض  بغيــة 
مــن جانــب صناديــق االســتثمار. وفــي ظــل هــذا المنهــج، 
يمكــن اســتخدام سلســلة مــن أدوات إدارة الســيولة ذات 
الكثافــة المتزايــدة فــي آن واحــد، تبعــا لمســتوى الضغــوط 
علــى  المــال،  ســوق  لصناديــق  فبالنســبة  الصدمــة.  أو 
بيــن  متسلســلة  بصــورة  الجمــع  يمكــن  المثــال،  ســبيل 
زيــادة هوامــش الســيولة وجعلهــا معاكســة التجــاه الــدورة 
االقتصاديــة )أول خــط للدفــاع( مــن ناحيــة، وتثبيــت نســبة 
مــن أســهم المســتثمرين لفتــرة دنيــا محــددة وإتاحــة خيــار رد 
مســحوبات المســتثمرين فــي صــورة أوراق ماليــة يحوزهــا 

صنــدوق االســتثمار بــدال مــن اســتردادها نقــدا.

ولتعزيــز الســيولة الســوقية، ينبغــي أن تشــجع السياســات 
ترتيبــات تــداول بديلــة، كالتأكــد مــن أن جميــع المشــاركين 
فــي الســوق بمقدورهــم المتاجــرة فيمــا بينهــم )"المتاجــرة 
غيــر المقيــدة بالهويــة"(. وينبغــي البحــث أيضــا فــي تكويــن 
تكــون  أن  ينبغــي  هنــا،   – وأقــوى  أكبــر  احتياطيــات ســيولة 
الحلــول الســوقية هــي خــط الدفــاع األول، مثــل تعهــدات 

المتاجريــن المســبقة بصنــع الســوق.

التدابيــر  هــذه  خــالل  مــن  السياســات  ومــن شــأن إصــالح 
المتنوعــة أن يقطــع شــوطا طويــال نحــو تقليــص الحاجــة 
لدعم الســيولة الطارئ من البنك المركزي تحســبا لألحداث 
)المتطرفــة( بعيــدة االحتمــال. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فمــع 
المعايــرة الدقيقــة، تســتطيع اإلصالحــات الحــد مــن الخطــر 
المعنــوي مــع إدراك أن احتياطيــات الســيولة العامــة قــد 
تكــون مطلوبــة فــي مناســبات نــادرة نظــرا لمــا يضطلــع بــه 

هــذا القطــاع مــن دور بالــغ التأثيــر علــى االقتصــاد الكلــي.

وعــن طريــق تعزيــز صالبــة هــذه الصناديــق االســتثمارية فــي 
مواجهــة الصدمــات، يمكــن أن تصبــح هــذه السياســات مفيــدة 
تشــير  التــي  الناميــة،  والبلــدان  الصاعــدة  األســواق  لبلــدان 
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تقديراتنــا إلــى تلقيهــا %75 مــن تدفقاتهــا الرأســمالية الوافــدة 
الصناديــق.  خــالل هــذه  مــن  العالميــة  الماليــة  األزمــة  عقــب 
زة لصناديق االســتثمار  وعنــد اقتــران إجــراءات السياســة المعزِّ
بالسياســات االقتصاديــة الكليــة واالحترازيــة الكليــة المحليــة 
المالئمــة، يمكــن أن تحــد من انتقال عــدوى األزمات عبر الحدود، 
األمــر الــذي يشــكل خطــرا متزايــدا علــى االســتقرار المالــي فــي 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة.

وبالمســاعدة علــى تخفيــض مخاطــر االضطرابــات الســوقية 
وعــدم االســتقرار المالــي، يمكن لتوصياتنا المعنية بالسياســات 
أن تحقــق مكتســبات للُمْصِدريــن والمســتثمرين علــى الســواء، 

ممــا يعــوض ويتجــاوز أي تكاليــف تحملوهــا إلجــراء التصحيــح.

التعاون الدولي ال يزال بالغ األهمية
مجلــس  بقيــادة  الجاريــة  العمليــة  أهميــة  تحليلنــا  ويؤكــد 
االســتقرار المالــي لتحديــد خيــارات السياســات، والتــي تشــارك 
المركزيــة  والبنــوك  الوطنيــة  الرقابيــة  الســلطات  فيهــا 
والمنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة. ويعنــي الطابــع 
العالمي ألعمال صناديق االســتثمار وإمكانية اإلحالل المتبادل 
للتدفقــات الماليــة أن هنــاك حاجــة لسياســات عالميــة منســقة 
تحول دون المراجعة التنظيمية بغية تأمين االســتقرار المالي. 
وقــد عمــل صنــاع السياســات معــا لجعــل البنــوك أكثــر أمانــا 
عقــب األزمــة الماليــة العالميــة علــى مــدار عقــد مضــى – وعلينــا 

اآلن تكــرار هــذا العمــل مــن أجــل صناديــق االســتثمار.

المالــي ومديــر  أدريــان يشــغل منصــب المستشــار  توبيــاس 
إدارة األســواق النقديــة والرأســمالية فــي صنــدوق النقــد الدولي. 
وبهــذه الصفــة، يتولــى قيــادة عمــل الصنــدوق المعنــي بالرقابــة 
علــى القطــاع المالــي واإلشــراف علــى أنشــطة بنــاء القــدرات، 
المالــي،  والتنظيــم  الكليــة،  النقديــة واالحترازيــة  والسياســات 
إلــى  انضمامــه  وقبــل  الرأســمالية.  واألســواق  الديــن،  وإدارة 
الصنــدوق، كان نائبــا أقــدم لرئيــس بنــك االحتياطــي الفيدرالــي 
فــي نيويــورك والمديــر المشــارك لمجموعــة البحــوث واإلحصاء. 
وقــد قــام الســيد أدريــان بالتدريــس فــي جامعتــي برينســتون 
ونيويــورك وُنِشــرت لــه أعمــال عديدة فــي الدوريات المتخصصة 
 American ذلــك  فــي  بمــا  الماليــة،  والعلــوم  االقتصــاد  فــي 
Economic Review وJournal of Finance. وتركز أعماله البحثية 
وهــو  المــال.  رأس  أســواق  لتطــورات  اإلجماليــة  اآلثــار  علــى 
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن معهــد ماساتشوســتس 
لعلــوم  لنــدن  كليــة  مــن  الماجســتير  ودرجــة  للتكنولوجيــا، 
ــه فــي فرانكفــورت، ودرجــة  االقتصــاد، ودبلــوم مــن جامعــة غوت

الماجســتير مــن جامعــة دوفيــن فــي باريــس.

أنطونيو غارســيا باســكوال يعمل نائبا لرئيس قســم تحليل 
األســواق العالمية، وهو القســم المســؤول عن إعداد "تقرير 
االســتقرار المالــي العالمــي" وعن متابعة األســواق العالمية. 

وقبــل انضمامــه إلــى الصنــدوق، أمضــى 10 ســنوات فــي بنــك 
باركليــز الــذي يقــع مقــره في لندن، حيــث كان العضو المنتدب 
وكبيــر االقتصادييــن األوروبييــن. وقبــل تعيينــه فــي باركليــز، 
كان اقتصاديــا أول فــي إدارة األســواق النقديــة والرأســمالية 
وإدارة نصــف الكــرة الغربــي بصنــدوق النقــد الدولــي. وبهــذه 
الصفــة، كان الســيد غارســيا باســكوال ممثــال للصنــدوق فــي 
فرقــة العمــل المعنيــة باألبحــاث والمنبثقــة عــن لجنــة بــازل، 
وتــم تعيينــه مستشــارا مقيمــا فــي بنــك روســيا المركــزي. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، فهــو عالــم زائــر فــي كليــة الدراســات 
الدوليــة العليــا بجامعــة جونــز هوبكنــز، كمــا قــام بتدريــس 
فــي  ماكســيميليانز  لودفيــغ  جامعــة  فــي  الدولــي  التمويــل 
شــبكة  فــي  عضــو  باســكوال  غارســيا  والســيد  ميونيــخ. 
أبحــاث CESifo وفــي مركــز ESADE للسياســة االقتصاديــة. 
ولــه أبحــاث منشــورة فــي الدوريــات األكاديميــة، بمــا فــي ذلــك 
 Oxfordو  ،Journal of International Money and Finance
 .Review of International Economicsو ،Economic Papers
وأثنــاء فتــرة عملــه فــي القطــاع الخــاص، كان يتعــاون بشــكل 
منتظــم مــع مؤسســتي ســي إن بــي ســي وبلومبيــرغ، كمــا 
كانــت مقتبســات مــن أبحاثــه ُتنشــر فــي مجلة إيكونوميســت، 
وصحيفــة فاينانشــال تايمــز وصحيفــة وولســتريت جورنــال 
باســكوال  غارســيا  والســيد  تايمــز.  نيويــورك  وصحيفــة 
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة 
كومبلوتنســي فــي مدريــد، ودرجــة الماجســتير والدكتــوراه فــي 

االقتصــاد مــن جامعــة كاليفورنيــا ســانتا كــروز.

إدارة  فــي  مســاعد  مديــر  منصــب  يشــغل  ســينغ  رانجيــت 
األســواق النقديــة والرأســمالية، حيــث يضطلــع بمســؤولية 
بالسياســة  المتعلــق  العمــل  بشــأن  المشــورة  تقديــم 
التنظيميــة والمخاطــر المناخيــة. وهــو يحظــى بخبــرة واســعة 
فــي اســتراتيجيات أســواق رأس المــال، وتطويرهــا وتنظيمها، 
وشــارك بصــورة نشــطة فــي العديــد مــن المنتديــات المعنيــة 
نائبــا لرئيــس  لــه العمــل  بالسياســات الدوليــة. وقــد ســبق 
المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة )IOSCO(، ورئيــس 
هيئــة األوراق الماليــة فــي ماليزيــا، كمــا قــام بتدريــس العلــوم 
الماليــة فــي جامعــة ملبــورن. والســيد ســينغ حاصــل علــى 
وماجســتير  الشــرف(،  مرتبــة  )مــع  االقتصــاد  بكالوريــوس 
االقتصــاد فــي العلــوم الماليــة، والدكتــوراه فــي القانــون )درجــة 
فخريــة( مــن جامعــة مونــاش فــي أســتراليا، وهــو زميــل هيئــة 

.)CPA Australia( القانونييــن فــي أســتراليا المحاســبين 

جــاي ســورتي يعمــل رئيســا لقســم تحليــل االســتقرار المالــي 
ــة والرأســمالية، وســبق  العالمــي فــي إدارة األســواق النقدي
وتغطــي  واإلفريقيــة.  األوروبيــة  اإلدارتيــن  فــي  العمــل  لــه 
الماليــة  واألســواق  المؤسســات  البحثيــة  اهتماماتــه 
والسياســة االحترازيــة الكليــة. والســيد ســورتي حاصــل علــى 

درجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة بوســطن.
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ســد الفجــوات فــي معــدالت 
التطعيم ضــد فيروس كورونا

اللقاحــات  توفيــر  فــي  التوســع  يشــكل          
عامــاًل  )كوفيــد19-(  كورونــا  لفيــروس  المضــادة 
بالــغ األهميــة فــي تحقيــق التنميــة، حيــث يواجــه 
العالــم حاليــًا زيــادة كبيــرة فــي أعــداد المصابيــن 
بفيــروس كورونــا، وارتفــاع معــدالت الوفيــات، ومــا 
يتصــل بذلــك مــن انتكاســات فــي عمليــة التنميــة. 
ويبــدو أن حمــالت التطعيــم هــي أفضــل اســتثمار 
إنمائــي منفــرد لمواجهــة هــذه األزمــة، وهــو أمــر 
يمكــن تحقيقــه، لكــن يلــزم اتخــاذ إجــراءات عاجلــة.

فــي األســبوع الماضــي، أصــدر زعمــاء فرقــة العمــل متعــددة 
بيانهــم  كوفيــد19-  لقاحــات  بتوفيــر  المعنيــة  األطــراف 
العامــة  المديــرة  جهــود  معــًا  ويجمــع  الرابــع،  المشــترك 
لمنظمــة التجــارة العالميــة نجوزي أوكونجو إيويــاال، والمديرة 
غورغييفــا،  كريســتالينا  الدولــي  النقــد  لصنــدوق  العامــة 
والمديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة تيــدروس أدهانوم 
غيبريســوس، ورئيــس مجموعــة البنــك الدولي، ومؤسســاتنا 
األربــع. وقــد حثثنــا معــًا علــى إحــراز مزيــد مــن التقدم فــي توفير 
اللقاحــات فــي البلــدان الناميــة، والســيما فــي أفريقيــا، ودعونــا 
إلــى اتخــاذ إجــراءات محــددة مــن جانــب الحكومــات وشــركات 

ــع اللقاحــات. تصني

فــي  الحاليــة  الفجــوات  ورصــد  بتتبــع  العمــل  فرقــة  تقــوم 
اإلمــداد  وسالســل  والتجــارة  والتســليم  واإلنتــاج  التمويــل 
والتوزيــع علــى مســتوى البلــدان لمســاندة إيجــاد حلول أســرع 
وأكثــر توجيهــًا. وتظهــر بياناتنــا، المتاحــة للجمهــور على موقع 
فرقــة العمــل علــى شــبكة اإلنترنــت، أنــه ســيتم إنتــاج مليــارات 
مــن جرعــات اللقاحــات فــي األشــهر المتبقيــة مــن عــام 2021 
وحــده، ممــا يعطــي األمــل فــي إمكانيــة تقليــص الفجــوات 
القائمــة فــي معــدالت التطعيــم بشــكل جوهــري، لكــن ذلــك 

مرهــون بتحركنــا اآلن.

ــرات الحاليــة، فــإن البلــدان الناميــة بحاجــة إلــى  ووفقــًا للتقدي

نحــو مليــاري جرعــة أخــرى لتحقيــق الهــدف المؤقــت المتمثــل 
فــي تطعيــم %40 مــن ســكانها بحلــول نهايــة عــام 2021، 
ونحــو 4 مليــارات جرعــة أخــرى لتطعيــم %60 مــن ســكانها 
بحلــول منتصــف عــام 2022، ونحــو 5 مليــارات جرعــة أخــرى 
لتطعيــم %70 مــن ســكانها بحلــول هــذا الوقــت مــن العــام 
القــادم. ومــن الممكــن أن تــزداد هــذه االحتياجــات مــن جرعــات 
لقاحــات كورونــا تبعــًا لكيفيــة تطــور متحــور دلتــا، كمــا نشــهد 

بالفعــل فــي أفريقيــا.

إن معالجــة مشــكلة إمــدادات اللقاحــات يمكــن أن تســاعد 
فــي إنقــاذ حيــاة مالييــن آخريــن، لكــن ذلــك لــن يكــون ممكنــًا إال 
بالتعــاون مــع االقتصــادات المتقدمــة التــي اشــترت بشــكل 
اللقاحــات،  تنتــج  التــي  والبلــدان  فائضــة،  جرعــات  مســبق 

وشــركات التصنيــع.

وفــي اجتماعنــا األخيــر مع الشــركات المصنعة، أشــدنا ببراعة 
مخترعــي اللقاحــات ومطوريهــا وجهودهــم فــي تصنيعهــا 
بكميــات هائلــة وأثنينــا عليهــا. وطلبنــا منهــم أيضــًا اطالعنــا 
حتــى  اللقاحــات  مــن  محــددة  شــحنات  أي  تفاصيــل  علــى 

يتســنى للبلــدان التحضيــر لتوزيعهــا علــى الســكان.

وقــد دعــت فرقــة العمــل إلــى اتخــاذ إجــراءات فــي 
ثمانــي مجــاالت لتســريع وتيــرة تســليم اللقاحــات 

إلــى البلــدان الناميــة.

أواًل، يمكــن للبلــدان التــي لديهــا جرعــات فائضــة أن تدعــم 
الجهــود العالميــة مــن خــالل: 1( مقايضــة جــداول التســليم 
قريبــة األجــل الخاصــة بهــا بأخــرى ذات أجــل زمنــي أطــول؛ 
الحاليــة  العقــود  مــن  الفائضــة  الجرعــات  عــن  التخلــي   )2
والخيــارات اآلجلــة؛ و3( الوفــاء بتعهداتهــا بتقديــم التبرعــات. 
وفــي هــذا الســياق، كشــف الصنــدوق االســتئماني األفريقــي 
لشــراء اللقاحــات )AVAT(، وهــو آليــة فرقــة العمــل األفريقيــة 
للحصــول علــى لقاحــات كورونــا، أنــه يحتــاج بصــورة ملحــة 
للحصــول علــى المزيــد مــن اللقاحــات المكونــة مــن جرعــة 
واحــدة فــي الفتــرة المتبقيــة مــن عــام 2021. ودعــت فرقــة 
العمــل البلــدان التــي ترتفــع فيهــا معــدالت التطعيــم إلــى 
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تأخيــر دورهــا فــي الحصــول علــى المزيــد مــن اللقاحــات، وإلــى 
القبــول بموعــد تســليم الحــق حتــى يمكــن تســليم شــحنات 
اللقاحــات للســكان فــي البلــدان الناميــة علــى المــدى القصيــر 
ــة االتحــاد  ــا عــن ســرورنا الشــديد لرؤي ــداًل مــن ذلــك. وأعربن ب
األوروبــي وهــو يعلــن أنــه ســيعيد مالييــن مــن جرعــات لقــاح 
أفريقيــا. كمــا نشــيد كذلــك  إلــى  انــد جونســون  جونســون 
مئــات  ستشــتري  أنهــا  مؤخــرًا  المتحــدة  الواليــات  بإعــالن 
المالييــن مــن الجرعــات للتبــرع بهــا لصالــح بلــدان العالــم. 
وتظهــر بيانــات فرقــة العمــل أن عقــارب البوصلــة قــد بــدأت 
تتحــرك فــي االتجــاه الصحيــح مــع وصــول الجرعــات المتبــرع 
بهــا: حيــث زادت نســبة الجرعــات التــي تــم التعهــد بتقديمهــا 
إلــى البلــدان الناميــة إلــى %12 مقارنــة بنســبة %10 قبــل شــهر. 
مــن  المالييــن  مئــات  تســليم  إلــى  حاجــة  ثمــة  ذلــك،  ومــع 

الجرعــات المتبــرع بهــا.

ثانيــًا، يتعيــن علــى شــركات تصنيع اللقاحات تحديــد أولويات 
االســتئماني  والصنــدوق  كوفاكــس  مرفــق  مــع  عقودهــا 
األفريقــي لشــراء اللقاحــات والوفــاء بهــا. وينبغــي لهــا أيضــًا 
التســليم  بجــداول  الخاصــة  التفاصيــل  علــى  تطلعنــا  أن 
مــن  لــكل  وخاصــة  اللقاحــات،  شــحنات  لجميــع  الشــهرية 
مرفــق كوفاكــس والصنــدوق االســتئماني األفريقــي لشــراء 
اللقاحــات، بحيــث يمكــن توجيــه الجرعــات بطريقــة شــفافة 
إلــى البلــدان األشــّد احتياجــًا إليهــا، والســيما البلدان منخفضة 

الدخــل والشــريحة الدنيــا مــن البلــدان متوســطة الدخــل.

أعلــى  قــدر  إلــى  بحاجــة  اللقاحــات  منتجــي  أن  نــدرك  ثالثــًا، 
مــن اليقيــن والتأكــد بشــأن حجــم الطلــب. ولــذا، دعــت فرقــة 
العمــل الحكومــات إلــى أن توضــح علــى وجــه االســتعجال 
إســتراتيجياتها وقراراتهــا لتحديــد أولوياتهــا بشــأن اســتخدام 
كبيــرة  آثــار  عليهــا  ســتترتب  حيــث  التنشــيطية،  الجرعــات 
ــة. وإجمــااًل،  ــدان النامي ــة للبل بالنســبة لتوافــر جرعــات إضافي
ثمــة حاجــة إلــى تعزيــز مســتوى اليقيــن وإمكانيــة التنبؤ بشــأن 
حجــم الطلــب حتــى تتمكــن الشــركات المصنعــة مــن إنتــاج 
الجرعــات المطلوبــة وتســليمها فــي الوقــت المناســب. ومــن 
شــأن تجميــع الطلــب أن يســاعد علــى توفيــر المزيــد مــن 

اليقيــن وإمكانيــة التنبــؤ ومزايــا التكلفــة للمشــترين.

ــى وجــه الســرعة مــن  ــدان أن تحــد عل ــى البل رابعــًا، يجــب عل
القيــود المفروضــة علــى صادراتهــا، وتعريفاتهــا الجمركيــة 
كورونــا  لقاحــات  علــى  الجمركيــة  واالختناقــات  المرتفعــة، 
وعلــى المــواد الخــام والمســتلزمات الالزمــة إلنتــاج اللقاحــات 

وتوزيعهــا فــي الوقــت المناســب.

التنظيميــة  اإلجــراءات  تبســيط  الضــروري  مــن  خامســًا، 
جميــع  فــي  التنظيميــة  للســلطات  ينبغــي  إذ  ومواءمتهــا، 
أنحــاء العالــم أن تحقــق اتســاق إجراءاتهــا التنظيميــة وتوحــد 

معاييرهــا بشــأن الموافقــة علــى اللقاحــات.

الفجــوات  معالجــة  إلــى  المانحيــن  دعونــا  سادســًا، 
مــن  دوالر  مليــار   20 الدولــي  البنــك  أتــاح  وقــد  التمويليــة. 
المــوارد التمويليــة حتــى نهايــة عــام 2022 لالســتخدام الفــوري 
مــن جانــب البلــدان لشــراء اللقاحــات وســد الفجــوات الحاليــة 
فــي معــدالت التطعيــم. كمــا نســاند حاليــًا البلــدان للحصــول 
علــى لــوازم صحيــة أخــرى لمكافحــة فيــروس كورونــا، مثــل 
أدوات االختبــار، وأدوات قيــاس مســتوى األكســجين وأجهــزة 
توليــده، ومعــدات الوقايــة الشــخصية، وذلــك بتمويــل قــدره 
ــز  ــى اآلن. ويمثــل ذلــك أحــد محــاور تركي ــارات دوالر حت 7.5 ملي

فرقــة العمــل فــي المرحلــة المقبلــة.

ســابعًا، يجــب أن تتوافــر لــدى البلــدان القــدرة الالزمــة لتوزيع 
اللقاحــات. ومــن خــالل عمليات تمويل شــراء اللقاحات، يقدم 
البنــك الدولــي بالفعــل المســاعدة إلــى 54 بلــدًا ليــس فقــط 
فــي مجــال المشــتريات، ولكــن أيضــًا فــي مجال ســد الفجوات 
القائمــة فــي توزيــع اللقاحــات علــى المســتوى الُقطــري- بمــا 
فــي ذلــك توســيع قــدرات التخزين وسالســل التبريــد، وتدريب 
الكــوادر والفــرق الصحيــة، وبنــاء الثقــة فــي عمليــات التطعيــم 
مــن خــالل مشــاركة المواطنيــن والمجتمــع المحلــي، وتدعيــم 
البيانــات وأنظمــة التتبــع المتعلقــة بتوزيــع اللقاحــات. وفــي 
عــن  المتاحــة  المعلومــات  تحســين  فــإن  نفســه،  الوقــت 
جــداول التســليم، والســيما بالنســبة للجرعــات المتبــرع بهــا، 
هــو أمــر أساســي لضمــان أن يكــون بمقــدور البلــدان التحضيــر 
الســلطات  الماضــي، اضطــرت  األســبوع  لتوزيعهــا. ففــي 
اإلثيوبيــة، علــى ســبيل المثــال، إلــى رفــض تســلم شــحنة مــن 
الجرعــات المتبــرع بهــا نتيجــة لعــدم إخطارهــا مســبقًا بوقــت 
يكفــي التخــاذ التحضيــرات الالزمــة، فضــاًل عــن أن تاريخ انتهاء 
صالحيــة تلــك اللقاحــات كان قصيــرًا، وشــهدت جمهوريــة 

الكونغــو الديمقراطيــة وضعــًا مماثــاًل قبــل أســبوعين.

ثامنــًا، يلــزم بــذل جهــود لتعزيــز إنتــاج اللقاحــات ووســائل 
لتســريع  العالــم  مســتوى  علــى  والعالجــات  التشــخيص 
وتيــرة تســليم األدوات المنقــذة للحيــاة للبلــدان الناميــة علــى 
نحــو منصــف. وإلــى جانــب إتاحــة التمويــل للبلــدان لشــراء 
اللقاحــات ودعــم األنظمــة الصحيــة، تســاند مجموعــة البنــك 
الدولــي أيضــًا، بالعمــل مــن خــالل مؤسســة التمويــل الدوليــة، 
إلــى تدعيــم قــدرات ومهــارات الصناعــات  الجهــود الراميــة 
التحويليــة فــي البلــدان الناميــة. ونحــن نشــهد تقدمــًا مبكــرًا 
الصــدد.  هــذا  فــي  أفريقيــا وروانــدا والســنغال  فــي جنــوب 
ونبنــي حاليــًا علــى هــذه التجربــة لزيــادة قــدرات تصنيعيــة أكثــر 
تنوعــًا، بمســاندة قدرهــا 4 مليــارات دوالر مــن منصــة الصحــة 

العالميــة التابعــة لمؤسســة التمويــل الدوليــة.

توريــد  وتيــرة  لتســريع  اآلن  نتحــرك  أن  ملحــة  حاجــة  وثمــة 
اللقاحــات وتســليمها لجميــع البلــدان الناميــة حتــى تتمكــن 

مــن وضــع حــد لهــذه الجائحــة العالميــة.
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االخــــبـــــــار 
المصرفية



ويتضّمــن برنامــج الزمالــة "!the leap" تدريــب مجموعــة 
ومهــارات  أساســيات  علــى  الريادييــن  الموظفيــن  مــن 
تأســيس شــركات جديــدة وذلــك مــن خــالل ثمــان حصــص 
تدريبيــة ســيتم تقديمهــا مــن قبــل خبــراء ومؤثريــن فــي 
بيئــة ريــادة األعمــال، إضافــة إلــى عــرض نمــاذج مميــزة 
وســُتعقد  ناجحيــن.  شــركات  ومؤسســي  لريادييــن 
أوقــات  مــع  تتعــارض  ال  حتــى  الســبت  أيــام  الحصــص 
مشــاركة  ســيتم  كمــا  للموظفيــن،  االعتياديــة  الــدوام 
المنهــج مســبقًا معهــم لتحفيــز وإثــراء فقــرة المناقشــة، 
بينمــا ســيتم توزيــع المــواد التدريســية اإلضافيــة بعــد كل 
حصــة لتعزيــز معلومــات المشــاركين حــول المــادة التــي 
درســوها مــع إمكانيــة مراجعتهــا الحقــًا. هــذا باإلضافــة 
إلــى إتاحــة الفرصــة للريادييــن لالســتفادة مــن عــدد مــن 
ــة المكثفــة مــع المدربيــن المختصيــن. الجلســات الفردي

وُتغطــي الحصــص العمليــة والعلميــة ضمــن برنامــج 
الزمالــة: التفكيــر التصميمــي، ونمــوذج العمــل وتحديــد 
وثقافــة  الفريــق  ومفهــوم  الرئيســية،  األداء  مؤشــرات 
الشــركة، والتســويق والهويــة المؤسســية، والمحاســبة، 
وفهــم المســتثمرين وجمع األمــوال، والجوانب القانونية 
البرنامــج  اختتــام  وســيتم  هــذا  الشــركات.  لتأســيس 
بجلســة عــرض األفكارالرياديــة والشــركات الناشــئة علــى 

مســتثمرين مرتقبيــن.

ريــم  قالــت   "the leap!" برنامــج  انطــالق  علــى  وتعليقــًا 
"يتماشــى  األردن،  إلنديفــر  التنفيــذي  المديــر  قســوس، 
برنامــج الزمالــة هــذا مــع رســالة إنديفــر التــي تضــع رواد 
تكــون  ألن  وتطمــح  أعمالهــا،  صــدارة  فــي  األعمــال 
المــكان اآلمــن والموثــوق الــذي يتيــح المجــال لمؤسســي 
نطــاق  وتوســيع  كبيــرة،  أحــالم  لتحقيــق  الشــركات 

البنــك  !the leap" بدعــم مــن  الزمالــة "القفــزة  أعلنــت إنديفــور األردن مؤخــرًا إطــالق برنامــج 
العربــي والــذي يهــدف إلــى تمكيــن الموظفيــن التنفيذييــن الريادييــن ممــن لديهــم خبــرة تزيــد 
عــن 10 ســنوات فــي ســوق العمــل ومســاعدتهم علــى االنتقــال مــن مرحلــة الموظــف إلــى 
مرحلــة رواد األعمــال أو أصحــاب األعمــال. حيــث يشــجع البرنامــج األفــراد الذيــن لديهــم معرفــة 
وتخصــص فــي قطــاع معيــن، وأولئــك الذيــن حــددوا نموذجــًا لمنتــج أو خدمــة قابلــة للتطبيــق، 
للتقــدم واالنضمــام لبرنامــج الزمالــة "the leap!" مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي إلنديفــر األردن.

بدعم من البنك العربي
إنديفر األردن تطلق برنامج

تمكين الرياديين

"the leap!"
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أعمالهــم." وأضافــت قســوس: "سيســتقطب برنامــج 
كال  مــن  الخبــرة،  أصحــاب  مــن  مجموعــة    "the leap!"
الجنســين، الســاعين إلــى بــدء شــركاتهم الخاصــة معــًا 
طريــق  خارطــة  تطويــر  خــالل  مــن  واحــد  ســقف  تحــت 

ريــادي". إلــى  مــن موظــف  النقلــة  لتحقيــق  واضحــة 

وفــي تعليقهــا علــى هــذا البرنامــج قالــت اآلنســة رنــدة 
البنــك  فــي  التنفيــذي  العــام  المديــر  نائــب  الصــادق، 
العربــي: "يولــي البنــك العربــي اهتمامــًا كبيــرًا بدعــم بيئــة 
ريــادة األعمــال بمــا فيهــا رواد ورائــدات األعمــال والفكــر 
اإلبداعــي والشــركات الناشــئة مــن خــالل تعزيــز القــدرات 
الرياديــة وتحفيــز روح المبــادرة واالبتــكار. ويتجســد ذلــك 
مــن خــالل دعــم البنــك للعديــد مــن المبــادرات والبرامــج 
التــي تهــدف إلــى تمكيــن الريادييــن مــن أصحــاب األعمــال 
والمشــاريع الناشــئة ال ســيما وأن قطــاع ريــادة األعمــال 

يشــكل أحــد المحــركات الرئيســة إلحــداث تأثيــر اقتصــادي 
ثــورة  تنامــي  ظــل  فــي  مســتدام  إيجابــي  واجتماعــي 

االتصــاالت والعصــر الرقمــي." 

والجدير بالذكر أن برنامج "!the leap" يســتقبل الموظفين 
إتاحــة  مــع  القطاعــات،  كل  مــن  لالنضمــام  المؤهليــن 
والالتــي  اإلنــاث  للمشــاركات  كذلــك  االنضمــام  فرصــة 
يشــكلن دعامــة رئيســية مــن دعامــات البيئــة الرياديــة فــي 
المملكــة. وتشــمل متطلبــات االنضمــام أن يكــون لــدى 
ــرة فــي قطــاع  ــر مــن 10 ســنوات مــن الخب ــن أكث المتقدمي
كذلــك  القياديــة.  والمهــام  األدوار  فــي  خبــرة  مــع  معيــن 
أو  خدمــة  أو  منتجــًا  الطلبــات  مقدمــو  يمتلــك  أن  يجــب 
نموذجــًا تجاريــًا ذو إمكانــات تجاريــة قائمــة بذاتهــا، إضافــًة 
إلــى االلتــزام بحضــور 90 % علــى األقــل مــن حصــص الزمالــة 

والقيــام بالمهــام المطلوبــة لــكل منهــا.
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ــي  وقــد عملــت المؤسســة بالتعــاون مــع البنــك العرب
تمكيــن  إلــى  تهــدف  برامــج  تعزيــز  علــى  العــام  هــذا 
وطهــاة  حرفيــات  مــن  المحلــي  المجتمــع  ســيدات 
ضمــن مشــروع تصاميــم نهــر األردن ومطبــخ الكرمــة 
اإلنتاجــي مــن خــالل توفيــر فــرص عيــش مســتدامة لهــن 
تســاهم فــي تعزيــز االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي 
للمجتمعــات المحليــة. حيــث ســاهمت مشــاريع فنــون 
الطهــي والحــرف اليدويــة التــي أطلقتهــا المؤسســة 
قدراتهــن  وتعزيــز  الســيدات  مــن  اآلالف  تمكيــن  فــي 
علــى إيجــاد ســبل عيــش مســتدامة لهــن كمعيــالت 
ــراث  ورياديــات. كذلــك تســتمر المؤسســة فــي إحيــاء ت
المأكــوالت التقليديــة والحــرف اليدويــة المســتوحاة مــن 
ــادرات توفــر  ــة مــن خــالل تنظيــم عــدة مب الريــف والبادي
مــن خاللهــا المزيــد مــن فــرص العمــل لنســاء المجتمع 
المحلــي ضمن مشــاريع نهــر األردن للريادة االجتماعية.

وفــي هــذا اإلطــار، قالــت المديــرة العامــة لمؤسســة 
"لقــد ســاهم  البريشــي:  إنعــام  الســيدة  األردن،  نهــر 
تعاوننــا المســتدام مــع البنــك العربــي ضمــن برامــج 
تمكيــن المجتمعــات فــي تعزيــز قــدرة المؤسســة على 
تمكيــن المزيــد مــن مســتفيداتنا وإيجــاد حلــول مبتكــرة 
لتعزيــز مهاراتهــن خاصــة فــي ظــل جائحــة فيــروس 

كورونــا". 

ويأتــي دعــم البنــك العربــي لهــذه المبــادرة فــي إطــار 
برنامجــه الخــاص بالمســؤولية االجتماعيــة "معــًا" وهــو 
فــي  المســاهمة  علــى  يرتكــز  األوجــه  برنامــج متعــدد 
تطويــر وتنميــة جوانــب مختلفــة مــن المجتمــع مــن 
خــالل مبــادرات ونشــاطات متنوعــة تســهم فــي خدمــة 
عــدة قطاعــات تشــمل التعليــم والصحــة ومكافحــة 

الفقــر وحمايــة البيئــة ودعــم األيتــام.

البنك العربي يجدد دعمه
لمؤسسة نهر األردن للمساهمة

في تمكين المرأة

ضمـــن برنامجـــه الخـــاص بالمســـؤولية االجتماعيـــة "معـــًا"، يســـتمر البنـــك 
العربـــي بالتعـــاون مـــع مؤسســـة نهـــر األردن بهـــدف دعـــم وتمكيـــن 
المجتمعـــات المحليـــة فـــي مختلـــف محافظـــات المملكـــة، وذلـــك ضمـــن 
مشـــاريع المؤسســـة للريـــادة االجتماعيـــة والتـــي تُعنـــى بتمكيـــن المـــرأة.   
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ــي لهــذه الحملــة انطالقــًا مــن  ــي دعــم البنــك العرب ويأت
وتبعاتهــا  الســير  حــوادث  مــن  الحــد  بضــرورة  إيمانــه 
الخطيــرة علــى الفرد والمجتمع وحرصه على المشــاركة 
بالمبــادرات المجتمعيــة الهادفــة مــن خــالل التعــاون 
مــع الجهــات الرســمية التــي تســتثمر جهودهــا لحمايــة 

أرواح المواطنيــن فــي إطــار مســؤوليته المجتمعيــة.

وتهــدف هــذه الحملــة إلــى زيــادة الوعــي المــروري عــن 
طريــق رســائل تعليميــة يتــم طرحهــا مــن خــالل محتــوى 
شــخصيات  عــدة  يتضّمــن  احترافــي  إبداعــي  بصــري 
كرتونيــة مبتكــرة وذلــك لترســيخ الثقافــة المروريــة بيــن 
مختلــف أفــراد المجتمــع بشــكل ســريع وســلس، ليتــم 
وإعالنــات  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عبــر  نشــرها 
ولوحــات الطــرق. هــذا باإلضافــة إلــى تســليط الضــوء 
التوعيــة  مجــال  فــي  الشــرائح  كافــة  دور  أهميــة  علــى 
باتــت  التــي  الســير  حــوادث  مــن  للتخفيــف  المروريــة 

مــن  لمــا تســّببه  للمجتمعــات  كبيــرًا  تشــّكل تهديــدًا 
خســائر فــي األرواح والممتلــكات، والدعــوة إلــى تضافــر 
هــذه  إلــى  المؤّديــة  األســباب  لتقليــل  الجهــود  جميــع 

المؤســفة. الحــوادث 

يتبّنــى  العربــي  البنــك  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر 
اســتراتيجية شــاملة ومتكاملــة علــى صعيد االســتدامة، 
تعكــس حرصــه علــى تعزيز أثره االقتصــادي واالجتماعي 
والبيئــي مــن خــالل العمــل بشــكل وثيــق مــع مختلــف 
التنميــة  لتحقيــق  وصــواًل  العالقــة،  ذات  الجهــات 
المســتدامة. ويمّثــل برنامــج البنــك العربــي للمســؤولية 
االجتماعيــة "معــًا"، إحــدى ثمــار هــذا التوّجــه، وهــو برنامــج 
جوانــب  وتنميــة  تطويــر  إلــى  يســتند  األوجــه  متعــّدد 
مختلفــة مــن المجتمــع مــن خــالل مبــادرات ونشــاطات 
متنّوعــة تســهم فــي خدمــة عــّدة قطاعــات وهــي الصحة 
ومكافحــة الفقــر وحمايــة البيئــة والتعليــم ودعــم األيتــام.

البنك العـربــي يرعــى حـمـلــة
إدارة السير  لألمان المروري

قّدم البنك العربي رعايته الرسمية والحصرية لحملة التوعية بقواعد السير 
والتي أطلقتها إدارة السير مؤخرًا تحت شعار "لتضلوا بخير .. طبقوا قوانين 
الســير" تزامنــًا مــع موســم العــودة إلــى المــدارس، وذلــك بهــدف الحفاظ على 
أرواح المواطنيــن وأمنهــم وســالمتهم، وتحقيقــًا لالســتراتيجية الوطنيــة 
للحــّد مــن الحــوادث المروريــة ونشــر الوعــي بيــن كافــة شــرائح المجتمــع.
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الســيدة سوســن  البرنامــج، وضحــت  عــن  حديثهــا  وفــي 
الدلــق، مديــرة متحــف األطفــال األردن أن تمّيــز هــذا البرنامج 
ومالءمتهــا  المطروحــة،  المواضيــع  تنــوع  فــي  يكمــن 
علــى  الدلــق  وأكــدت  المختلفــة.  األطفــال  الهتمامــات 
األخــرى،  المتحــف  برامــج  جميــع  غــرار  علــى  البرنامــج  أن 
الصحــة  وإجــراءات  معاييــر  أقصــى  ضمــن  تنظيمــه  تــم 
يتعلــق  مــا  فــي  الصحــة،  وزارة  أقرتهــا  التــي  والســالمة 

وااللتــزام  والتعقيــم،  االجتماعــي،  التباعــد  علــى  بالحفــاظ 
بارتــداء الكمامــات، ومراعــاة الطاقــة االســتيعابية الصحية.

ويأتــي دعــم البنــك العربــي لبرنامــج أيــام العلــوم والفنــون  
فــي إطــار اســتراتيجيته المتعلقــة بالمســؤولية االجتماعيــة 
والتــي  يســهم البنــك مــن خاللهــا فــي دعــم وتبنــي مبــادرات 
وبرامــج تعليميــة ومعرفيــة هادفــة ومبتكــرة، تشــمل فئتــي 

األطفــال واليافعيــن فــي المملكــة.

البنك العربي يدعم برنامج
أيام العلوم والفنون في

متحف األطفال

اختتــم متحــف األطفــال األردن مؤخــرًا برنامــج أيــام العلــوم والفنــون والــذي اســتمرت 
فعالياتــه خــالل شــهر آب الماضــي بدعــم رئيســي مــن البنــك العربــي. وتــم مــن خــالل 
البرنامــج  تقديــم مجموعــة مــن الفعاليــات المفيــدة والممتعــة  لــزوار المتحــف مــن 
األطفــال وعائالتهــم تضمنــت ورشــات عمــل متنوعــة وأنشــطة تفاعليــة عديــدة فــي 
فروع العلوم والفنون واألدب، وبتعاون مع شركاء محتوى مميزين وفنانين بارزين، 
وذلك بهدف تشجيع األطفال على العودة إلى المدرسة وتحفيز فضولهم المعرفي. 
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نوعيــة  خدمــات  االتفاقيــة  بموجــب  القاهــرة  بنــك  ويضيــف 
االلكترونــي  الدفــع  تكنولوجيــا  تشــمل  البطاقــة  لحامــل 

االنترنــت. شــبكة  عبــر  اآلمنــة  الماليــة  والعمليــات 

وفــي مبنــى االدارة العامــة لبنــك القاهــرة عمــان وقــع الرئيــس 
التنفيــذي كمــال البكــري االتفاقية مع رئيس الجامعة األســتاذ 

الدكتــور عاطف الخرابشــة.

ويواكــب البنــك التطــورات التكنولوجيــة وتســخيرها لتقديــم 
ــة  ــة للجامعــات األردني ــزة، وخدمــات نوعي ــة متمي خدمــات بنكي

تشــمل العامليــن فيهــا مــن أكاديمييــن وإدارييــن وطلبــة.

ويقــوم بنــك القاهــرة عمــان بإصــدار وتشــغيل بطاقــات هويــة 
ذكيــة متعــددة االســتخدام لطلبــة الجامعــة، وإضافــة خدمــات 
نوعيــة لحامــل البطاقــة تشــمل تكنولوجيــا الدفــع االلكترونــي 
والعمليــات الماليــة اآلمنــة عبــر شــبكة االنترنــت فيمــا يمكــن 

للطالــب اســتخدام البطاقــة داخــل الحــرم الجامعــي كبطاقــة 
هويــة تعريفيــة، ولدفــع الرســوم الجامعيــة، وللدفــع لمرافــق 
 )Point of Sale( الجامعــة التــي يتوفــر بهــا أجهــزة نقــاط بيــع
كمــا يمكــن للطالــب اســتخدام البطاقــة للشــراء عبــر االنترنــت، 
البنــك  فــروع  خــالل  مــن  بالنقــود  البطاقــة  تعبئــة  وإمكانيــة 

ــة. وأجهــزة Kiosk صممــت خصيصــا لهــذه الغاي

ــا البطاقــة الذكيــة، تمكيــن الطلبــة مــن االســتفادة  ومــن مزاي
مــن الخصومــات التــي يوفرهــا البنــك لــدى شــبكة خصومــات 
)تجار/محــالت تجاريــة وغيرهــا( تشــمل العديــد مــن القطاعــات 
التــي يحتاجهــا حامــل البطاقــة، واالســتفادة مــن الخصومــات 
لبطاقــات  المصــدرة  الشــركات  ترتبهــا  التــي  والعــروض 
وخدمــات الدفــع العالميــة والمحليــة ضمــن شــبكة محــالت 

معتمــدة داخــل األردن.

بنك القاهرة عمان يجدد اتفاقية اصدار
البطاقات الجامعية الذكية مع جامعة الحسين بن طالل

جــددت جامعــة الحســين بــن طــالل ثقتهــا ببنــك القاهــرة عمــان بتوقيعهــا اتفاقيــة 
لتحويــل الهويــة الجامعيــة لطلبــة الجامعــة إلــى بطاقــة ذكيــة متعــددة االســتخدامات.
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ويمتــاز موقــع بنــك القاهــرة عمــان الجديــد فــي مبنــى الصالــة 
العباســية بالقرب من البوابة الجنوبية بمســاحته الواســعة 
التــي تمكنــه ايضــا مــن فتــح فــرع ذكــي LINC لخدمــة الشــباب 

ومحبي التكنولوجيا.

ويســتقبل بنــك القاهــرة عمــان فــي موقعــه الجديــد اعتبــارا 
مــن 12 /9 /2021، ويخــدم الموقــع الجديــد عمــالء البنــك مــن 

داخــل الجامعــة وخارجهــا.

العصريــة  التصاميــم  أحــدث  وفــق  الجديــد  الفــرع  وجهــز 
والتقنيــة بهــدف ضمــان ســرعة خدمــة العمــالء وتوســيع 

المصرفيــة. الخدمــات  أفضــل  بتقديــم  العمــالء  قاعــدة 

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

للبنــك وذلــك  المؤسســية  الهويــة  لتتناســب مــع  البنــك 
وانســيابية. وامــان  براحــة  عصريــة  خدمــة  لتقديــم 

وحــرص البنــك فــي فــرع جامعــة مؤتــة بموقعــه الجديــد علــى 
توفيــر كافــة وســائل الراحــة وســرعة تقديــم خدماته لعمالئه 
داخــل الفــرع بمــا فيهــا توفيــر جهــاز صــراف آلــي لتقديــم كافــة 
صمــم  كمــا  ســاعة،   24 مــدار  علــى  المصرفيــة  الخدمــات 
البنــك منتجــات تتناســب مــع جميــع متطلبــات العامليــن 

فــي الفــرع وبأســعار منافســة.

ويأتــي هــذا الفــرع بحلــة الجديــدة ليواكــب تطــور بنــك القاهــرة 
عمــان فــي انشــاء فــروع لــه ضمــن اعلــى معاييــر التقــدم 
بفضــل  لعمالئــه  الراحــة  توفيــر  الــى  إضافــة  التكنولوجــي 

التصاميــم المميــزة والمريحــة لخدمتهــم.

بنك القاهرة عمان ينقل فرعه في
جامعة مؤتة الى البوابة الجنوبية بحلة جديده

ـــم  ـــة وت جـــدد بنـــك القاهـــرة عمـــان فـــرع جامعـــة مؤت
الجامعـــة. داخـــل  الجنوبيـــة  البوابـــة  قـــرب  نقلـــة 
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وخصــص البنــك ســاحة مقــره لهــذا االحتفــال الــذي 
حضــره موظفــي البنــك وعائالتهــم وابنائهــم الناجحين 
ضمــن  وذلــك  وطالبــة  طالبــا   40 عددهــم  والبالــغ 
العامة لمكافحــة  الســالمة  واشــتراطات  اجــراءات 

كورونــا.

وفتــح بنــك القاهــرة عمان للطلبة الناجحين حســابات 
توفيــر وقــدم لهــم هدايــا رمزية.

ويحــرص بنــك القاهــرة عمــان فــي سياســته الوظيفية 

عنــد  شــعور  وخلــق  الواحــدة  االســرة  روح  تعميــم 
ــرة اهتمامــه  ــه وافــراد اســرته ضمــن دائ الموظــف بان

واالجتماعــي. االقتصــادي 

العائليــة  البيئــة  توفيــر  علــى  يعمــل  البنــك  ان  كمــا 
اآلمنــة لموظفيــه مــن خــالل تحفيزهــم ســواء بتطويــر 
تشــعره  التــي  المزايــا  كافــة  تقديــم  او  مهاراتهــم 
وافــراد العائلــة انهــم ابنــاء للبنــك وانهــم فــي صميــم 

اهتماماتــه.

بنك القاهرة عمان يكرم ابناء موظفيه
الناجحين في امتحان الثانوية العامة

كّرم بنك القاهرة عمان الثالثاء الماضي ثلة من ابناء 
الموظفيــن الناجحيــن فــي امتحــان الثانويــة العامــة.
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تزامنــًا مــع بــدء العــام الدراســي الجديــد، بعد انقطــاع للتعليم 
الوجاهــي دام أكثــر مــن عــام، قــام بنــك األردن بتنفيــذ مبــادرة 
"الحقيبــة المدرســية" بالتعــاون مــع جمعيــة "خطــوات"، حيــث 
ضّمــت المبــادرة توزيــع )1,000( حقيبــة مدرســية علــى الطلبة 

األقــل حظــًا فــي مختلــف محافظــات المملكــة.

البنــك  اســتراتيجيات  مــن  المبادرة انطالقــًا  هــذه   وتأتــي 
إلــى تمكيــن المجتمــع المحلــي ودعــم قطــاع  التــي تهــدف 
ــع  ــي تحتــوي علــى جمي ــب الت ــع الحقائ ــم توزي ــم، حيث ت التعلي

موظفــي  مــن  فريــق  بمشــاركة  المدرســية  المســتلزمات 
البنــك، وذلــك ضمــن أجــواء مليئــة بالبهجــة والفــرح.

كمــا ثّمنــت جمعيــة "خطــوات" دور البنــك فــي تنفيــذ هــذه 
المبــادرة التــي تهــدف للتخفيــف مــن األعبــاء الكبيــرة التــي 
تتحملهــا األســر المحتاجــة فــي ســبيل توفيــر بيئــة تعليميــة 
فرضتهــا  التــي  القاهــرة  الظــروف  ضمــن  ألبنائهــا  إيجابيــة 

الجائحــة علــى المجتمــع.

بنك األردن ينفذ مبادرة "الحقيبة المدرسية"
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األنشطة التدريبية لبنك األردن
انطالقــًا مــن إدراك بنــك األردن بــأن القــدرات والكفــاءات المصرفيــة المؤهلــة والمتخصصــة هــي ركيــزة أساســية لالرتقــاء 
بمســتوى تقديــم الخدمــة للعمــالء، فقــد اســتمر البنــك بتنفيــذ عــدد مــن البرامــج التدريبيــة فــي مركــز التعلم والتطــور الخاص 
بالبنــك، كمــا نفــذ البنــك خطــة لتطبيــق البرامــج التدريبيــة عن بعد تماشــيًا مع الظروف المحيطة ولضمــان ديمومة التطور.

أواًل: - البرامج والدورات التدريبية/ عن بعد

 برنامج تدريب الموظفين الجدد 
تـــم عقـــد برنامــج الموظفيـــن الجــدد لـــدورته االولــى لهــذا العــــام بهــدف تأهيــل وتدريــب الموظفيــن الجــدد وتزويدهــم 
بالمعلومــات الضروريــة التــي تضمــن انخراطهــم ببيئــة العمــل بطريقــة سلســة، كمــا تضمــن البرنامــج جزئيــات ترتبــط 

بالثقافــة المؤسســية لبنــك األردن.

"Knowledge Base" ورشة تدريبية 
تــم عقــد ورشــة تدريبيــة لموظفــي الفــروع ليتــم شــرح كيفيــة اســتخدام قاعــدة البيانــات للمنتجــات والخدمــات التــي يقدمها 

البنــك فــي نظــام واحــد.

ثانيًا: البرامج التدريبية

 برنامج الخدمات المصرفية والفرع االفتراضي لألفراد
تـــم االســتمرار فــي تقديــم الــدورة الثالثــة مــن برنامــج الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بهــدف تأهيــل وتدريــب الموظفيــن علــى 

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

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

البيــع االحترافــي.

"Sales Academy" برنامج الـ 
تــم عقــد دورة تدريبيــة بعنــوان "البيــع االستشــاري" ضمــن برنامــج الـــ Sales Academy لموظفــي الفــروع، وذلــك بهدف رفع 

كفــاءة عمليــة البيــع واتبــاع منهجيــة وآليــات تتوافــق مــع أفضــل الممارســات العالميــة في هــذا المجال.

ثالثًا: الدورات الخارجية
- FIDIC دورة عقود الفيديك 

تهدف الدورة لتعريف المرشحين بالوثائق القانونية التي تنظم إجراءات أعمال الهندسية والبناء.

رابعًا: الشهادات

 Certified Anti-Money Laundering Specialist / CAMS 
تــزود الشــهادة المرشــحين باالســتراتيجيات والممارســات الالزمــة للوفــاء بالمعاييــر الدوليــة لمكافحــة غســيل األمــوال 

وتمويــل اإلرهــاب، وتوفــر لهــم األدوات الالزمــة لتطويــر مهاراتهــم وخبراتهــم المهنيــة.
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وتهــدف االتفاقيــة إلــى االرتقــاء بتجربــة عمالء البنــك من حاملي 
بطاقــات فيــزا االئتمانيــة مــن خــالل تطويــر أدوات وحلــول دفــع 
جديــدة، وتقديــم مجموعــة متنوعــة مــن الميــزات والمنتجــات 

والعــروض التنافســية والمبتكــرة.
وتأتي االتفاقية مكملة لجهود البنك المستمرة في تقديم المنتجات 
لهم  ستوفر  حيث  لعمالئه،  المستوى  عالية  الرقمية  والخدمات 

العديد من حلول الدفع الفريدة واالستثنائية محليًا ودوليًا.
وتعليقــًا علــى توقيــع االتفاقيــة، قــال الرئيــس التنفيــذي لبنــك 
االســكان عمار الصفدي: "نحن فخورون بهذه الشــراكة الممتدة 
واالســتراتيجية مــع فيــزا. ونســعى مــن خــالل هــذه االتفاقيــة، إلــى 
تقديــر ومكافــأة عمالئنــا، وإثــراء تجربتهــم المصرفيــة، ومواكبــة 
تطلعاتهــم لتوفيــر أفضــل المزايــا وكل مــا هــو متطــور ومميــز 
المصرفيــة  منتجاتنــا  بتوســيع  التزامنــا  فــي ظــل  وذلــك  لهــم، 

وتزويدهــم بمزايــا حصريــة ذات قيمــة مضافــة".
فإننا  أولوياتنا،  مقدمة  في  عمالئنا  نضع  "ألننا  الصفدي:  وأضاف 
نعمل باستمرار مع شركائنا لتزويد عمالئنا بأحدث وأفضل الخدمات، 

وخاصة في مجال المدفوعات بهدف ضمان تجربة آمنة وسلسة".
األردن  في  فيزا  شركة  مدير  عجور،  رجائي  أعرب  جانبه  من 
وفلسطين واليمن، عن فخره بالشراكة االستراتيجية طويلة 

األمد مع بنك اإلسكان، وقال: "من خالل العمل معًا، سنواصل 
فيزا  بطاقات  حاملي  تزود  ومتقدمة  تنافسية  خدمات  تقديم 
هذه  ُتظهر  ومجزية.  فريدة  بتجربة  اإلسكان  بنك  عمالء  من 
الشراكة المتجددة التزام البنك والشركة القوي من أجل التطوير 
المستمر للحلول الرقمية المناسبة وتمكين حاملي البطاقات 

من الدفع والحصول على األموال في أي وقت وفي أي مكان ".
وباكستان  الشام  بالد  في  فيزا  شركة  عام  مدير  قال  بدوره، 
اإلسكان،  بنك  مع  رحلتنا  نواصل  أن  "يسعدنا  آغني:  موهانيش 
وأن نتعاون معه في اتفاقية منظمة ومتنوعة تهدف إلى تنمية 
المدفوعات الرقمية وتقديم المزيد من المنتجات والحلول المبتكرة 

التي تتمحور حول العمالء في األسواق التي يعمل فيها البنك".
وتفتح االتفاقية الفرص واآلفاق لكال الطرفين للتعاون في تقديم 
العمالء  احتياجات  لمواكبة  المتقدمة  الرقمية  الدفع  خدمات 
واالبتكارات في مجال خدمات الدفع اآلمنة والمريحة والموثوقة.
ويقدم بنك اإلسكان، بالتعاون شركة فيزا، مجموعة متنوعة من 
بطاقات الدفع، بما في ذلك مجموعة من المنتجات التي توفر 
وسيلة دفع آمنة، محليًا ودوليًا، ضمن أعلى االمتيازات الممكنة 
واحتياجات  تطلعات  مع  يتماشى  وبما  الدفع  بطاقات  على 

شرائح العمالء المختلفة.

بنك اإلسكان يوقع اتفاقية شراكة
استراتيجية وحصرية مع "فيزا" العالمية

وقع بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع انتشارًا في المملكة – اتفاقية شراكة 
استراتيجية وحصرية مع شركة فيزا العالمية – الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات 
البنك  عمالء  من  فيزا  بطاقات  لحاملي  المضافة  القيمة  لتعزيز  الرقمية، 
واالستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتقديم حلول دفع سلسة وآمنة.
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وقــع البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة اتفاقيــة تمويــل 
إئتمانــي بقيمــة 50 مليــون دوالر يقدمهــا لبنــك اإلســكان – البنك 
األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي األردن - بهــدف تعزيــز أنشــطة 
برنامــج  إطــار  فــي  وذلــك  المملكــة  فــي  واالســتيراد  التصديــر 

تيســير التجــارة )TFP( التابــع للبنــك األوروبــي.
وســيمّكن التمويــل الجديــد بنــك اإلســكان مــن توفيــر التمويــل 
االســتيراد  بعــد  ومــا  التصديــر  قبــل  مــا  ألنشــطة  النقــدي 

أكثــر.  ميســرة  بشــروط  محليــًا،  المنتجــات  وتســويق 
البنــك األوروبــي إلعــادة  ، ســيصدر  وبموجــب هــذه االتفاقيــة 
اإلعمــار والتنميــة ضمانــات لصالــح البنــوك الدوليــة الُمعــززة، 
ــة لدفعــات المعامــالت  لتحمــل المخاطــر السياســية والتجاري
التجاريــة الدوليــة التــي تجريهــا هــذه البنــوك فــي البلــدان التــي 

يعمــل فيهــا البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة.
كما سيحظى البنك بإمكانية الوصول إلى أكثر من 100 بنك ُمصدر 
و800 بنك ُمعزز في جميع أنحاء العالم، مما يوسع شبكته من 
المصارف المراسلة ويعزز من فرصه في األعمال التجارية الدولية، 
أيضًا سيؤدي االنضمام إلى البرنامج إلى خلق فرصة لتطوير منتجات 
الصغيرة  الشركات  سيدعم  الذي  التخصيم  منتج  مثل  جديدة 

والمتوسطة الحجم ، كما سيدعم التجارة داخل المنطقة.
المؤسسات  مدير  ماليج،  فرانسيس  قال  المناسبة  وبهذه 
"نحن  والتنمية:  اإلعمار  إلعادة  األوروبي  البنك  في  المالية 

سعداء للغاية بالشراكة مع بنك اإلسكان لتعزيز التجارة في 
األردن، إذ ُيعّد دعم أنشطة المستوردين والمصدرين المحليين 

خطوة مهمة في تعزيز اقتصاد البالد في مواجهة الوباء".
من جهته علق الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكان عمار الصفدي 
قائاًل: "تأكيدًا لدوره اإليجابي في تحفيز النمو االقتصادي، يواصل 
بنك اإلسكان توسيع شبكته، ويسعده أن يعلن عن شراكته 
مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، حيث أنه من أوائل 
البنوك األردنية التي تطلق برنامج تمويل لدعم األعمال التجارية 
وفي  والمتوسطة.  الصغيرة  والشركات  الكبيرة  للشركات 
إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
ممتازة  شروط  تقديم  من  اإلسكان  بنك  سيتمكن  والتنمية، 

وأسعار تنافسية لعمالئه لتسهيل أنشطتهم التجارية".
وقد أطلق البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية برنامج تيسير 
التجارة في عام 1999 بهدف تعزيز التجارة الدولية بين االقتصادات 
التي يعمل فيها البنك وذلك من خالل منح ضمانات وقروض 

قصيرة األجل للبنوك المشاركة وشركات التخصيم.
تأسس بنك اإلسكان للتجارة والتمويل في عام 1973 ، وهو ثاني أكبر 

بنك في األردن من حيث إجمالي األصول ، ومدرج في بورصة عمان.
ومنذ أن بدأ البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية استثماراته 
في األردن عام 2012، قدم البنك أكثر من 1.5 مليار يورو لتمويل 

62 مشروعًا في البالد.

في إطار برنامج تيسير التجارة
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
يمّول بنك اإلسكان بـ 50 مليون دوالر

 الـبـنـــــك األوروبـــــــي إلعــــــــــادة 
 50 يقــدم  والتنميــة  اإلعمــار 
مليون دوالر أمريكي كسقـف 
ــك  ــارة لـبـنـــ ــل الــتـــجـــ لتــمــويـــ
اإلســكان للتجــارة والتمويــل

 الـتـمــويــل يـدعـــم الـــصـــادرات 
والـــواردات فـــــي األردن

 بنك اإلســكان يوسع شبكته 
من البنوك المراســلة
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المبــادرة  مــن  باعتمــاد  إصــداره  يأتــي  الــذي  التقريــر  ويســّلط 
،Global Reporting Initiative )GRI(i العالميــة إلعــداد التقاريــر 
الضــوء علــى النجاحــات التــي حققهــا البنــك العــام الماضــي 
جــراء دعمــه لمختلــف المبــادرات والفعاليــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والبيئيــة ومســاهمته وجهوده المتواصلة في 
مجــال تحقيــق أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 
والتــي   ،)SDGs( Sustainable Development Goals  2030

مــن شــأنها نشــر الوعــي والثقافــة بأهميــة االســتدامة.

جائحــة  فرضتــه  بمــا  اســتثنائيًا  عامــًا   2020 عــام  ويعــد 
كورونــا "كوفيــد 19" مــن تحديــات وتداعيــات علــى كافــة 
القطاعــات، حيــث تمّكــن بنــك اإلســكان مــن التعامــل مــع 

تلــك التحديــات ومواجهتهــا والتغلــب عليهــا مــن خــالل 
تنفيــذه لممارســات حوكمــة ســليمة وتطبيقــه ألعلــى 
درجــات الشــفافية والمســاءلة، واالســتمرارية فــي خدمــة 
عمــالءه والحفــاظ علــى ســالمتهم، وســالمة موظفيــه 
الذيــن تفانــوا فــي أداء مهامهــم رغــم الظــروف الصعبــة. 

ونجــح البنــك فــي تفــادي آثــار الجائحــة ومواصلــة قيامــه 
والتبــرع  الدعــم  تقديــم  خــالل  مــن  المجتمعــي،  بــدوره 
للجهــود والمبــادرات الوطنيــة لمواجهــة الجائحــة، ومــن 
أبرزهــا صنــدوق هّمــة وطــن، انطالقــًا مــن مســؤوليته 
المجتمعيــة. كمــا تمكــن البنــك مــن توجيــه عمالئــه نحــو 
وســالمة  صحــة  لضمــان  الرقميــة  القنــوات  اســتخدام 

بــنـــك اإلســكـــان يـــصــــدر
تقريره السنوي لالستدامة

لعام 2020

تماشــيًا مــع دور البنــك الريــادي ونهجــه المؤسســي بدمــج االســتدامة فــي 
مختلــف جوانــب الحوكمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، أصــدر بنــك 
اإلســكان- البنــك األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة -  تقريــره الســنوي 
باالســتدامة". "ملتزمــون  عنــوان  تحــت   2020 لعــام  لالســتدامة  الرابــع 
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تقليــل  خــالل  مــن  األزمــة  خــالل  والعمــالء  الموظفيــن 
التواجــد فــي الفــروع، وعمــل البنــك علــى تســخير كافــة 
االجتماعيــة  التواصــل  مواقــع  علــى  وصفحاتــه  قنواتــه 
لتوعيــة وتثقيــف العمــالء وأفــراد المجتمــع وتشــجيعهم 
علــى اتبــاع اإلجــراءات الوقائيــة واالشــتراطات الصحيــة 

الالزمــة الحتــواء الجائحــة. 

الرئيــس  أكــد  التقريــر،  هــذا  إصــدار  علــى  تعليقــه  وفــي 
هــذا  يأتــي  الصفــدي:"  عّمــار  اإلســكان،  لبنــك  التنفيــذي 
التقريــر ليبرهــن علــى قدرتنــا فــي بنــك اإلســكان علــى دمــج 
مفهــوم االســتدامة فــي ركائــز عملنــا األساســية وتحقيــق 
المســتدام  النهــج  بهــذا  والتزامنــا  بينهمــا،  التــوازن 
مــن خــالل تطبيــق أعلــى معاييــر الحوكمــة والشــفافية 

والمســاءلة، ودعمنــا الموصــول للبيئــة والمجتمــع، وبمــا 

المصرفــي  القطــاع  فــي  الرائــدة  البنــك  مكانــة  يرســخ 

ــي ســادت  ــى روح العمــل التشــاركية الت ــًا إل ــي"، الفت األردن

مــن  المصلحــة  وأصحــاب  البنــك  بيــن  الماضــي  العــام 

موظفيــن وعمــالء ومســاهمين على الرغــم من التحديات 

التــي مررنــا بهــا فــي ظــل تداعيــات جائحــة كورونــا. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بنــك اإلســكان أصــدر فــي عــام 

ممارســات  يرصــد  باالســتدامة  خــاص  تقريــر  أول   2017

جانــب  إلــى  والبيئيــة،  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  البنــك 

تطبيــق مبــادئ االســتدامة فــي فــروع ومقــرات البنــك على 

المملكــة. مســتوى 
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ــوم  بمناســبة اليــوم العالمــي للشــباب الــذي صــادف ي
الخميــس 12 آب الجــاري، عقــد بنــك اإلســكان- البنــك 
األكثــر واألوســع انتشــارًا- فعاليــة لالحتفــال بمجموعــة 
مــن موظفيــه الشــباب المتميزيــن وتســليط الضــوء 
علــى مســاهماتهم اإليجابيــة فــي أعمــال البنــك وذلــك 
باعتبارهم جزءًا رئيســًا من منظومة تغيير المســتقبل.

األمــم  منظمــة  حددتــه  الــذي  اليــوم  هــذا  ويعتبــر 
تهــدف  عالميــة  مناســبة   ،1991 عــام  فــي  المتحــدة 
لجــذب انتبــاه المجتمــع الدولــي لمجموعــة مــن قضايــا 
المبتكــرة  والحلــول  بإمكاناتهــم  واالحتفــاء  الشــباب 
التــي يقدمونهــا فــي ســبيل المســاهمة فــي تحقيــق 

بلدانهــم. فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

وعقــد البنــك الفعاليــة فــي نــادي ديونــز عّمــان بالتعاون 

مــع شــركة Challenger Team المتخصصــة فــي مجال 
الهادفــة  والترفيهيــة  التعليميــة  األنشــطة  تنظيــم 

.Team Building & Entertainment Activities

وتأتــي هــذه الفعاليــة لتؤكــد علــى إيمــان إدارة البنــك 
اإليجابــي  التغييــر  إحــداث  فــي  الشــباب  دور  بأهميــة 
المنشــود فــي مجتمعاتهــم ومســاهمتهم الفاعلــة 
فــي بنــاء أوطانهــم، وحــرص البنــك الدائــم علــى تمكيــن 
ــار الشــباب  ــة مــن المجتمــع مــن خــالل اختي هــذه الفئ
كلمــا  لديــه  للعمــل  العطــاء  علــى  القــادر  الطمــوح 
أتيحــت الفرصــة لذلــك، كما يهتم البنك وبشــكل دوري 
ــى مختلــف  ــه الشــباب عل ــل موظفي ــب وتأهي فــي تدري
جوانــب العمــل المصرفــي والمالــي لتعزيــز قدراتهــم 

وإمكانياتهــم ليكونــوا قــادة المســتقبل.

بنك اإلسكان يحتفي مع موظفيه باليوم العالمي للشباب
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العمليــات  مجموعــة  رئيــس  ترأســه،  الــذي  اللقــاء  هــذا  وجــاء 
والدعــم لبنــك اإلســكان، ابتســام األيوبــي، بحضــور رئيــس مجلس 
أمناء مؤسســة إيليا نقل، غســان نقل، وطلبة اســتفادوا ســابقًا 
مــن منــح البنــك وطالبيــن مــا زاال علــى مقاعــد الدراســة حصــال 
علــى منــح تعليميــة مــن البنــك، إلــى جانــب عدد مــن موظفي البنك 
والمؤسســة، ضمن مســاعي البنك المســتمرة لتعزيز التواصل 

وإدامتــه مــع الطلبــة المســتفيدين مــن منحــه.

إيليــا نقــل باتفــاق شــراكة  ويرتبــط بنــك اإلســكان ومؤسســة 
منحــًا  البنــك  خاللهــا  مــن  يقــدم   ،2016 عــام  منــذ  اســتراتيجية 
دراســية لعــدد مــن طلبــة المؤسســة فــي الجامعــات األردنيــة 
الرســمية، مســاهمة منــه فــي تمكيــن الشــباب ومســاعدتهم 

الجامعيــة. دراســتهم  بإكمــال  طموحاتهــم  تحقيــق  علــى 

وأكــدت األيوبــي، أن هــذا اللقــاء يأتــي فــي إطــار حــرص "اإلســكان" 
منــح  علــى  الحاصليــن  الطلبــة  مــع  التواصــل  علــى  ومواظبتــه 
التعليميــة  مســيرتهم  علــى  واالطــالع  البنــك  مــن  دراســية 
واالســتماع إلــى أبــرز إنجازاتهــم خــالل العــام الدراســي والتحديــات 
التــي تواجههــم -إن وجــدت- للعمــل معــًا علــى حّلهــا، حيــث دعــت 
الطلبــة إلــى تنميــة وتطويــر مهاراتهــم الشــخصية والتقنيــة وبمــا 
يســاعدهم علــى اجتيــاز تحديــات دخــول ســوق العمــل بسالســة، 
الفتــًة إلــى حــرص البنــك علــى دعــم قطاع التعليم عبر المســاهمة 
بالشــراكة  ومشــيدًة  متميــزة،  أجيــال  وتأهيــل  تمكيــن  فــي 

االســتراتيجية والفاعلــة التــي تربــط بيــن البنــك والمؤسســة.

بــدوره، أثنــى رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة إيليــا نقــل، غســان 
يعــد  الــذي  اإلســكان  بنــك  يبذلهــا  التــي  الجهــود  علــى  نقــل، 

أحــد أهــم وأكبــر البنــوك العاملــة محليــًا وإقليميــًا، فــي تحقيــق 
التنميــة المســتدامة فــي كافــة القطاعــات وعلــى رأســها قطــاع 
التعليــم، مشــيرًا إلــى أن الشــراكة االســتراتيجية مــع "اإلســكان" 
تعكــس رغبــة ومســاعي الجانبيــن فــي منــح الطلبــة المتفوقيــن 
ــة هــذه الفرصــة  ــى إكمــال دراســتهم الجامعي ــن عل ــر القادري وغي

ليصبحــوا جــزءا منتجــًا وفاعــال فــي مجتمعهــم.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن بنــك اإلســكان يتبنى اســتراتيجية مجتمعية 
طموحــة عمــل مــن خاللهــا وعلــى مــدار أكثــر مــن 45 عامــًا علــى 
تعزيــز مواطنتــه ومســؤوليته تجــاه أفــراد ومؤسســات المجتمــع 
المحلــي؛ وذلــك مــن خــالل دعــم ورعايــة العديــد مــن األنشــطة 
والتعليميــة  والخيريــة  واإلنســانية  االجتماعيــة  والفعاليــات 
أثــر  تحقيــق  فــي  أســهم  ممــا  والرياضيــة،  والبيئيــة  والصحيــة 
إيجابــي وواضــح علــى مختلــف الفئــات والشــرائح المجتمعيــة التي 

شــملها الدعــم والرعايــة.

ويشــار إلــى أن مؤسســة إيليــا نقــل ومنــذ تأسيســها عــام 2008 
تســعى لتطويــر الشــباب مــن خــالل توفيــر الفــرص لهــم إلكمــال 
دراســتهم االكاديميــة فــي الجامعــات وكليات المجتمــع او التوجه 
للتعليــم المهنــي، حيــث تقــوم المؤسســة بتغطيــة االقســاط 
الدراســية الجامعيــة باإلضافــة الــى توفيــر مصــروف مواصــالت 
شــهري لطلبــة المؤسســة. كمــا تعمــل المؤسســة علــى عقــد 
برامــج تدريبيــة لتطويــر المهــارات الشــخصية والعلمية واللغوية 
والتقنيــة للطلبــة لتأهيلهــم دخــول لســوق العمــل. وهنــا الجديــر 
ســوق  فــي  ينخرطــون  المؤسســة  طلبــة  مــن   %  71 أن  بالذكــر 

العمــل حــال تخرجهــم )مــا قبــل الكورونــا(. 

"اإلسكان" يعقد لقاءًا افتراضيًا مع طلبة
مؤسسة إيليا نقل المستفيدين من منح البنك الدراسية

اإلســكان  بنــك  عقــد 
عبــر  افتراضيــًا  لقــاءًا 
تقنيــة االتصــال المرئــي 
Microsoft Teams مــع 
إيليــا  طلبــة مؤسســة 
نقــل المســتفيدين من 
منــح البنــك الدراســية.
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واعتــاد بنــك اإلســكان منــذ ســنوات طويلــة علــى رعايــة 
المهرجــان، إيمانــًا منــه بأهميــة مهرجــان جــرش ودوره 
فــي تســليط الضــوء علــى األردن باعتبــاره موئــاًل للثقافــة 
والفنــون، وحاضنــًا لإلبــداع حيــث يســتضيف المهرجــان 
ســنويًا مجموعــات متميــزة مــن المبدعيــن علــى مختلــف 
المســتويات الفنيــة والثقافيــة محليــًا وعربيــًا وعالميــًا.  

كمــا يأتــي دعــم البنــك لمهرجــان جــرش، الــذي سيشــارك 
األردنييــن  والفنانيــن  العــرب  النجــوم  مــن  كوكبــة  فيــه 
والعالميــة،  والعربيــة  المحليــة  الفلكلوريــة  والفــرق 
مســاهمة منــه فــي تشــجيع الحركــة الســياحية، باعتبــار 
الســياحية  والوجهــة  والفنــون  للثقافــة  بوابــة  األردن 
المفضلــة لــدى العديــد مــن الســّياح العــرب واألجانــب، 

إلــى جانــب ترســيخ مكانــة المملكــة علــى خارطــة الثقافــة 
والعالميــة. العربيــة  والفنــون 

االقتصاديــة  أدواره  جانــب  إلــى  اإلســكان  بنــك  ويلعــب 
مجتمعيــًا  دورًا  المملكــة،  فــي  الرائــدة  واالســتثمارية 
مسؤواًل من خالل تبنيه الستراتيجية مجتمعية طموحة 
والقطاعــات  الفئــات  مــن  العديــد  خاللهــا  مــن  يدعــم 
األردن  مســيرة  تعزيــز  بهــدف  الوطنيــة  والمؤسســات 
التنميــة  تحقيــق  إلــى  واالجتماعيــة وصــواًل  االقتصاديــة 

والشــاملة. المســتدامة 

والجديــر بالذكــر أن فــرع بنــك اإلســكان المتنقــل ســيتواجد 
فــي موقــع المهرجــان طيلــة أيام عــرض الفعاليات لتوفير 

خدمــات مصرفية لعمالئــه ورواد المهرجان.

بنك اإلسكان يرعى
مهرجان جرش للثقافة والفنون 2021 

أعلــن بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة - عــن 
رعايتــه للــدورة الخامســة والثالثيــن لمهرجــان جــرش للثقافــة والفنــون الــذي 
ــة. ــة جــرش األثري ــرة مــا بيــن 22 /  9 – 2 / 10/ 2021، فــي مدين ســيقام خــالل الفت

األخبار المصرفية 102



 3*3 األردن  بنــوك  تحــدي  مــن  الثانيــة  نســختها  فــي 
لكــرة الســلة، شــارك فريــق البنــك األردنــي الكويتــي فــي 
المنافســة علــى البطولــة والتــي جمعــت ســبعة بنــوك، 
موظفــي  مــن  عــدد  ضــم  الــذي  فريقنــا  ضمنهــا  مــن 
البنــك يتقدمهــم الســيد المديــر العــام التنفيــذي هيثــم 
البطيخــي، حيــث يهــدف البنــك مــن خــالل مشــاركته فــي 
البطولــة إلــى دعم موظفيــه وتنمية مهاراتهم الرياضية 

وزيــادة وعيهــم بأهميــة الرياضــة والمحافظــة على نمط 
ــدور الشــباب والرياضــة. ــزًا ل ــاة صحــي، وتعزي حي

حيــث حصــل البنــك األردنــي الكويتــي علــى جائــزة أفضــل 
جمهــور لعــام 2021، وذلــك بحضــور موظفــي البنــك 
كافــة المباريــات التــي أقيمــت فــي القاعــة الرياضيــة 
لنــادي شــباب الفحيــص للفتــرة مــن 20 آب ولغايــة 3 

أيلــول مــن عــام 2021.

البنك يشارك في تحدي بنوك األردن 3*3 لكرة السلة 
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البنــك  أقامــه  الــذي  التكريــم  لحفــل  رعايتــه  خــالل  ذلــك  جــاء 
 2021/  9/  23 الموافــق  الخميــس  الخاص يــوم  مســرحه  علــى 
بحضورعطوفــة الســادة ناصــر المجالــي األميــن العــام للجنــة 
ــرز رئيــس اللجنــة البارالمبيــة  ــو ال األولمبيــة والدكتــور حســين أب
البارالمبيــة،  للجنــة  العــام  األميــن  البرغوثــي  مهــا  واآلنســة 
المدعويــن  مــن  وحشــد  وعائالتهــم،  المكرمــون  واألبطــال 
والمهتميــن واإلعالمييــن الذيــن حضــروا لتكريــم الالعبيــن الذيــن 
.2020 الرائعــة فــي أولمبيــاد طوكيــو  حققــوا هــذه اإلنجــازات 

وحــدة  مديــر  الســمان  عبدالوهــاب  الســيد  والقــى  هــذا 
اإلتصــاالت المؤسســية بالبنك كلمــة هنــأ فيهــا أبطــال 

األردن الذيــن حققــوا هــذه اإلنجــازات الغير مســبوقة،  وعبر 
عــن فخــر واعتــزاز إدارة البنــك األردنــي الكويتــي بهــذا التفوق 
واإلنجــاز الوطنــي الرائــع الــذي يبعــث علــى األمــل والتفــاؤل، 
ويحفــز لتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات التــي ترفــع اســم 
الرياضيــة الدوليــة. هــذا كمــا  األردن عاليــًا فــي المحافــل 
واألفــراد  الشــركات  مــن  البنــك  لعمــالء  بالشــكر  تقــدم 
الذيــن شــاركوا فــي الحفــل وقدمــوا الهدايــا ألبطــال األردن 

علــى إنجازاتهــم فــي األولمبيــاد.

كمــا ألقــى كل مــن عطوفــة الســيد ناصــر المجالي األميــن 
عــام للجنــة األولمبيــة والدكتــور حســين أبــو الــرز رئيــس 

األردني الكويتي يكرم أبطال األردن في طوكيو 2020

ــي المديــر العــام التنفيــذي فــي البنــك  ــم البطيخــــ ــرب الســيد هيـــثــــ أعــــــ
األردنــي الكويتــــي عــن فخــره واعتــزازه باإلنجــازات العظيمــة التــي حققهــا 
األبطــــال األردنيــــون فــي دورة األلعـــــاب األولمبيـــة فــي طوكيـــــــو 2020.
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اللجنــة البارالمبيــة كلمــة ترحيبيــة، هنــأوا فيهــا أبطــال 
هــذه  ثّمنــا  كمــا  اإلنجــازات،  هــذه  الذيــن حققــوا  األردن 
ــي الكويتــي والتــي  ــه الكريمــة مــن إدارة البنــك األردن اللفت
جــاءت لدعــم هــؤالء األبطــال والمســاهمة فــي تطويــر 
طموحاتهــم  وتحقيــق  التقــدم  ليواصلــوا  مهاراتهــم 

وانجازاتهــم محليــَا ودوليــَا.

اللجنــة  مــن  تكريمهــم  جــرى  الذيــن  الالعبــون  أمــا 
األثقــال  لرفــع  الكريــم خطــاب  البارالمبيــة منهــم: عبــد 
وزن  منافســات  ضمــن  ذهبيــة  ميداليــة  علــى  الحاصــل 
88 كغــم وجميــل الشــبلي لرفــع األثقــال الحاصــل علــى 

ميداليــة ذهبيــة ضمــن منافســات وزن فــوق 107 كغــم، 
األثقــال  لرفــع  الوطنــي  المنتخــب  العــب  قــرادة  وعمــر 
والحاصــل علــى الميداليــة الذهبيــة ضمــن منافســات وزن 
49 كغــم، وأحمــد هنــدي العــب المنتخــب الوطنــي لرمــي 
الجلــة الحاصــل علــى الميداليــة ذهبيــة، وختــام أبــو عــوض 
ــة. ــة البرونزي ــى الميدالي ــة عل ــة الحاصل فــردي كــرة الطاول

صالــح  الالعبــان  تكريــم  تــم  األولمبيــة  اللجنــة  ومــن 
لعبــة  فــي  طوكيــو  فضيــة  علــى  لحصولــه  الشــرباتي 
علــى  لحصولــه  مصاطفــة  وعبدالرحمــن  التايكوانــدو 

الكاراتيــه. لعبــة  فــي  برونزيــة 
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األردني الكويتي ينشر األمل والضياء..
و يكرم الطالبتان

مايا الجدعان وفاطمة عيسى

تجســيدًا وترجمــة للمســؤولية االجتماعيــة التــي ينهــض 
بهــا البنــك األردنــي الكويتــي، وكجــزء مــن مهامــه وواجباتــه 
فــي خدمــة الوطــن والمواطــن، قــام الســيد هيثــم البطيخــي 
الكويتــي وفريــق  األردنــي  للبنــك  التنفيــذي  العــام  المديــر 
إدارة  رئيــس  جــرادات  دانــا  الســيدة  يضــم  البنــك  مــن 
التســويق  إدارة  مــن  وطاقــم  والتســويق  اإلســتراتيجية 

بتكريــم نشــميتين مــن نشــميات الوطــن، وهمــا الطالبتــان 
الثانويــة  فــي  لتفوقهمــا  عيســى  وفاطمــة  جدعــان  مايــا 
العامــة وهمــا مــن فاقــدي البصــر، وتــم ذلــك ضمــن حفــل 
أقامتــه جمعيــة الضيــاء لرعايــة المكفوفيــن بالتنســيق مــع 
البنــك، حضــره لفيــف مــن طلبــة الجمعيــة وأوليــاء أمورهــم 
وتواجــد عــدد مــن الصحفييــن واإلعالمييــن والمهتميــن.
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وتأتــي مبــادرة البنــك األردنــي الكويتــي تقديــرًا للجهــد الكبيــر 
والتميــز الــذي أظهرتــاه الطالبتــان مايا وفاطمة، مســلحتا 
بإرادتهمــا وعزيمتهمــا الذيــن تخطتــا فيهــا كل مــا كان 
امتحانــات  بتخطــي  طموحهمــا  أمــام  عائقــا  سيشــكل 
الثانويــة العامــة ورافعتــا شــعار الجــد واالجتهــاد واإلصــرار 

علــى المثابــرة وتعظيــم روح التحــدي بداخلــه.

الطالبتــان  وذوي  الضيــاء  جمعيــة  إدارة  وأعربــت  هــذا 
عــن عظيــم التقديــر واالمتنــان للبنــك األردنــي الكويتــي 
علــى هــذه المبــادرة التــي تؤكــد جوهــر وحقيقــة مــا يتميــز 
فــي  فاعلــة  ووطنيــة  مصرفيــة  كمؤسســة  البنــك  بــه 

األردنــي. المجتمــع 
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أطلــق البنــك األردنــي الكويتــي بتاريــخ 15 /08 /2021 حملــة للتقســيط علــى بطاقات ماســتركارد االئتمانية  
MasterCard Credit Card بفائدة 0 % وحتى تاريخ 31/10/2021، بحيث تشــمل الحملة إمكانية تقســيط 
الحــركات المنفــذة مــن خــالل نقــاط البيــع POS واإلنترنــت مــن خــالل بطاقــات ماســتركارد االئتمانيــة، 
ولمــدة 3 أشــهر بفائــدة 0 % مــن خــالل قيــام العميــل بالتواصــل مــع مركــز اإلتصــال المباشــر الخــاص 

بالبنــك وطلــب تقســيط الحركــة المنفــذة.

إطالق البنك األرني الكويتي
لحملة التقسيط

Offline بفائدة صفر %
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أعلــن البنــك األردنــي الكويتــي عــن تجديــد شــراكته مــع 
الجمعيــة الملكيــة للفنــون الجميلــة / المتحــف الوطنــي 
هيثــم  الســيد  وصــرح  هــذا  الجميلــة،  للفنــون  األردنــي 
البطيخــي المديــر العــام التنفيــذي للبنــك بأنــه ومــن بــاب 
ــم الدعــم لمؤسســات  ــة فــي تقدي مســؤوليتنا االجتماعي
المجتمــع المدنــي والمبــادرات والبرامــج الهادفــة لتحقيق 
ــر المســتدام للمســتفيدين والمجتمــع فيمــا يخــص  األث
الثقافــة والفنــون، إرتاينــا أن نكــون شــركاء اســتراتيجيون 
مــع الجمعيــة والتــي تأسســت فــي عــام 1979 وهدفهــا 
والفنــون  األردنــي  التشــكيلي  الفــن  وتقديــم  رعايــة 
األردنييــن  الفنانيــن  ودعــم  المعاصــرة،  التشــكيلية 

والتعريــف بهــم محليــًا وعربيــًا وعالميــًا.

ومســاهمة منــا الســتمرارية تنفيــذ برامجهــا لتحفيــز ودعــم 
الريــادة واألفــكار والمشــاريع فــي شــتى مجــاالت الفنــون، 
الجرافيكيــة والتصميــم  الرســم والتصويــر والفنــون  مثــل 

ــو  ــون الفيدي ــر الفوتوغرافــي وفن والنحــت والخــزف والتصوي
والفنــون االنشــائية، وإنتــاج األعمــال اإلبداعيــة ذات الصلــة 

ــة. بالفنــون الجميل

 ومــن جهتهــا أعربــت ســمو األميــرة وجــدان بنــت 
شــكرها  عــن  للجمعيــة  الفخــري  الرئيــس  فــواز 
البنــك  مــع  الشــراكة  بهــذه  واعتزازهــا  وتقديرهــا 
األردنــي الكويتــي هــذا الصــرح االقتصــادي الكبيــر على 
ــز اإلقتصــاد  ــذي أصبــح مــن أهــم ركائ مــدى عقــود ال

فــي بلدنــا الحبيــب. 

وضمــن هــذا الســياق شــارك البنــك بورشــة تدريبيــة لتعليــم 
األطفــال الفنــون فــي المحافظــات األقــل حظــًا وذلــك خــالل 
شــهر تمــوز لهــذا العــام ، كجــزء مــن مســؤوليته االجتماعيــة 
وتقديــم الدعــم لمؤسســات المجتمــع المدنــي والمبــادرات 

والبرامــج الهادفــة لتحقيــق األثــر المســتدام للمجتمــع . 

األردني الكويتي يجدد شراكته مع
المتحف الوطني االردني / الجمعية الملكية للفنون الجميلة
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ــخ ــدوة بـتـاريـ ــد نـ ــي بـعـقـ ــي الـكـويـتـ ــك األردنــ ــام الـبـنـ  قـ
29 /08 /2021 في مســرحه لشــرح فوائد وأهمية مطعوم 
الموظفــات  مــن  عــدد  بحضــور  للحوامــل  كوفيــد- 19 
موظفــات  مــن  عــدد  إنضمــام  إلــى  إضافــًة  الحوامــل 
حيــث   ،)zoom( تطبيــق  عبــر  النــدوة  إلــى  المحافظــات 
تضمنــت النــدوة عــدة مواضيــع منهــا تاثيــر المطعــوم 

علــى الحامــل والجنيــن، إضافــًة إلــى تأثيــره علــى المرضعــة 
وأثــره علــى طفلهــا، وقامــت المحاضــرة بتوضيــح بنــود أمــر 
الدفــاع رقــم )32(  الخــاص بالعامليــن فــي منشــآت القطاع 
الخــاص ممــن لــم يتلقــوا المطعــوم بما فيهــم الموظفات 
الحوامــل والمرضعــات، وتــم إتاحــة الفرصــة للمشــاركات 

ــة عليهــا.  ــم اإلجاب ــام بطــرح مختلــف األســئلة وت للقي

األردني الكويتي ينظم ندوة لشرح
فوائد مطعوم Covid-19 للموظفات الحوامل
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هــذا وقــد وقــع االتفاقيــة مديــر عــام البنك، ســيزر قوالجــن ورئيس 
مجلــس إدارة الجمعيــة، عمــر زرو فــي مبنــى االدارة العامــة للبنــك 

وبحضــور عــدد مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة مــن كال الجانبين. 

ــم الدعــم المــادي  ــزم البنــك بتقدي ــة، يلت وبموجــب هــذه االتفاقي
ــة  ــة لمــدة عاميــن وذلــك لتمكيــن الجمعي للجمعي

مــن توســيع نطــاق نشــاطها المجتمعــي وتقديــم المســاعدات 
الســن  كبــار  ورعايــة  حظــًا  األقــل  للفئــات  والعينيــة  النقديــة 
واأليتــام، باإلضافــة الــى إقامــة النشــاطات الثقافيــة والتعليميــة 
الترفيهيــة  والرياضيــة لألعضــاء والزائريــن وتقديــم الخدمــات 
التــي  واألنشــطة  البرامــج  مــن  وغيرهــا  األردن  فــي  والطبيــة 

ســتقيمها الجمعيــة خــالل فتــرة االتفاقيــة.

ــاًل :  ــر العــام للبنــك قائ وبهــذه المناســبة، صــّرح قوالجــن، المدي
"يســرنا دعم جمعية الشــبان المســيحية واقامة هذه الشــراكة 
االســتراتيجية معهــا والتــي نســعى مــن خاللهــا للمشــاركة فــي 
إحــداث المزيــد مــن الفــوارق اإليجابيــة الملموســة فــي واقــع 

مختلــف الفئــات والقطاعــات التــي ندعمهــا".

الجمعيــة عــن  إدارة  رئيــس مجلــس  زرو،  أعــرب  ومــن جانبــه، 
امتنانــه وخالــص تقديــره للبنــك علــى هــذا الدعــم الــذي يعّبــر عــن 
المجتمــع وكافــة فئاتــه، مؤكــدًا  تجــاه  بالمســؤولية  شــعوره 
علــى أهميــة دور البنــك فــي دعــم الجمعيــة والــذي ســيتيح لهــا 

الفرصــة لالســتمرار فــي تقديــم خدماتهــا واالرتقــاء بهــا. 

التجاري األردني يوقع اتفاقية دعم وتعاون استراتيجي
مع جمعية الشبان المسيحية

وقــع البنــك التجــاري األردنــي مؤخــرًا اتفاقيــة دعــم وتعــاون اســتراتيجي مــع جمعيــة الشــّبان المســيحية / 
عمــان - األردن وذلــك انطالقــًا مــن اســتراتيجيته للمســؤوليه المجتمعية الراميــة لدعم جميع القطاعات 
والهيئــات والجمعيــات ومســاعدتهم فــي تحقيــق اهدافهــم لتقديــم المســاعدات للفئــات األقــل حظــًا 
واالســتمرار فــي اقامــة النشــاطات والفعاليــات الخيريــة والترفيهيــة لفئــات المجتمع المحلــي المختلفة. 
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الدورات التدريبية الداخلية / لدى مركز التدريب والتطوير الداخلي ) عن بعد (
 تــم عقــد برنامــج تدريبــي بعنــوان " كشــف التزوير للتواقيع والشــيكات والمعامالت المصرفيــة واالحتيال المصرفي" 
لجميــع موظفــي التلــر فــي البنــك حيــث هــدف البرنامــج الــى تعريــف الموظفيــن بمفهــوم التزويــر وانواعــه واســاليب 
تزويــر وتزييــف الوثائــق والمســتندات و كشــف التزويــر الواقــع على التواقيع والمســتندات والشــيكات و التحقق من 

صحــة األوراق النقديــة وعالماتهــا األمنيــة بأســلوب علمــي وعملي.

 تــم عقــد برنامــج تدريبــي بعنــوان " تطبيــق متطلبــات المعيــار المحاســبي 9 " لمجموعــة مــن موظفــي البنــك حيــث 
هدف البرنامج الى تعريفهم بالمفاهيم االساســية للمعيار و المفاهيم الجديدة في احتســاب الخســائر المتوقعة 

وكيفيــة التعامــل مــع التغيــرات الجديــدة عنــد اعــداد الطلبــات االئتمانيــة.

 تــم عقــد برنامــج تدريبــي بعنــوان " Leadership & Business Management Skills Program " لعــدد مــن مــدراء البنــك 
حيــث هــدف البرنامــج الــى تعزيــز المهــارات القياديــة واالداريــة لــدى المشــاركين.

الدورات التدريبية لدى مراكز ومعاهد متفرقة 
 دورة تدريبيــة بعنــوان " ادارة االمــن الســبراني" والتــي نظمتهــا جمعيــة البنــوك فــي االردن وشــارك فيهــا كل مــن الســيد 

حمــزه البيطــار ، اآلنســة تــاال المســاعدة و الســيدة صبــا علقــم.

 ملتقــى بعنــوان " التكنولوجيــا الماليــة - الحلــول والتطبيقــات " والــذي نظمهــا مركــز االردن اليــوم للتنميــة وشــارك فيهــا 
الســيد منيــر المحتســب .

 ملتقــى بعنــوان " االمتثــال للقوانيــن االمريكيــة واالوروبيــة لمكافحــة تبييــض االمــوال وتمويــل االرهــاب: تطبيــق معاييــر 
AMLA 2020 و AMLD6 فــي القطــاع المصرفــي العربــي" والــذي نظمهــا االتحــاد الدولــي للمصرفيين العرب وشــارك فيها 

الســيد محمــود محمــود .

 اجتمــاع بعنــوان " تفعيــل الهويــة الرقميــة للمواطنيــن واطــالق خدمــة المســتندات الموثقــة " والتــي نظمتهــا جمعيــة 
البنــوك فــي االردن وشــارك فيهــا كل مــن الســيد يوســف ابراهيــم واآلنســة ايكــه نبهانــي .

الدورات التدريبية لدى مراكز ومعاهد متفرقة ) عن بعد (
 الدورة التدريبية بعنوان " التشريعات المصرفية " وشارك فيها )5( موظفين من البنك.

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " حمايــة المســتهلك المالــي لقطــاع التمويــل االصغــر واليــة التعامــل مــع شــكاوي شــركة 
كريــف" وشــارك فيهــا )4( موظفيــن مــن البنــك.

 الدورة التدريبية بعنوان " تقييم االوراق المالية " وشارك فيها السيد فاروق الزرو.

 الدورة التدريبية بعنوان " منتجات التجزئة " وشارك فيها )6( موظفين من البنك.

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " Credit Risk Measurement and Management " وشــارك فيهــا كل مــن الســيد بشــار ابــو 
حليمــة والســيد محمــد الكساســبة.

 الدورة التدريبية بعنوان " التحول الرقمي " والتي تم عقدها على مجموعتين وشارك فيها )31( موظف من البنك.

 الدورة التدريبية بعنوان " تمويل الشركات " وشارك فيها )4( موظفين من البنك.

 الدورة التدريبية بعنوان " تصنيف المخاطر للشركات )النظرية والتطبيق( " وشارك فيها السيد محمد حسن.

 الدورة التدريبية بعنوان " International Trade Sales’ Contracts " وشارك فيها السيد هيثم حموري.
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الريادة والتميز في العمل المصرفي اإلسالمي 
اثنان واربعون عاماً على

انطالقة البنك اإلسالمي األردني

احتفــل البنــك اإلســالمي األردنــي فــي الثانــي والعشــرين مــن شــهر أيلــول الحالــي بالذكــرى  
ُمباشرته العمل بافتتاح الفرع األول في وسط عمان بتاريخ 22/9/1979 

ِ
الثانية واألربعين ل

ــى للعمــل المصرفــي اإلســالمي فــي األردن لتصبــح المملكــة  ــة االنطالقــة األول وهــي بداي
المصــارف اإلســالمية   إنشــاء  تبنــي  فــي  الرائــدة  الــدول  أوائــل  مــن  الهاشــمية  األردنيــة 
وتطورهــا ، وهــو يعــد  مــن إنجــازات المئويــة االولــى لتأســيس الدولــة األردنيــة فــي المجــال 
ــى  ــة األردن عل ــي عــام 1978 ، ليضــع تجرب االقتصــادي، حيــث ُأنشــئ البنــك اإلســالمي األردن
ــًا   ــي، مكون خريطــة العمــل المصرفــي اإلســالمي ، ويكــون داعمــًا رئيســيًا لالقتصــاد الوطن
قاعــدة قويــة مــن المتعامليــن معــه من خالل ممارســته لألعمال المصرفية واالســتثمارية 
طبقــًا ألحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية محققــًا موقعــًا رياديــًا فــي عالــم الصيرفــة 
اإلســالمية وليصبــح للبنــك حاليــًا 108 فرعــًا ومكتبــًا منتشــرة فــي جميــع انحــاء األردن.

وبهــذه المناســبة قــال الرئيــس التنفيــذي/ المديــر العــام 
اننــا  ســعيد  حســين  الدكتــور  األردنــي  اإلســالمي  للبنــك 
ونحــن نحتفــل بمناســبة ذكــرى تأســيس البنــك اإلســالمي 
األردنــي وبالتزامــن مــع االحتفــاالت الوطنيــة بذكــرى المئوية 
األولــى لتأســيس المملكــة األردنيــة الهاشــمية، نســتذكر 
ــه البنــك مــن  جميــع مــن ســاهم فــي تحقيــق مــا وصــل الي
إنجــازات حتــى يومنــا هــذا بــدءًا مــن فكــرة البنــك اإلســالمي 
األردنــي وتوجيهــات علمــاء الشــريعة والجهــود المخلصــة 
لمجالــس اإلدارة المتعاقبــة التــي تكونــت مــن رجــال اعمــال 
واقتصــاد اردنييــن وعــرب واإلدارة التنفيذيــة العليا و التفاف 
ــر كبيــر بتجــاوز كثيــر  ــه اث المواطنيــن حــول البنــك ومــا كان ل
مــن المعوقــات والتحديــات التــي اعترضــت مســيرة البنــك 
ــال فــي الحيــاة االقتصاديــة  ــرة، حيــث كان للبنــك دور فعَّ الخيِّ
واالجتماعيــة، واســتطاع أن ينمــو نمــوًا متصــاًل وأن يرســخ 
مكانتــه المصرفيــة فــي الكوكبــة األماميــة للبنــوك األردنيــة، 
التصنيــف  وكاالت  كبــرى  مــن  بمتابعــة ســنوية  ويحظــى 

العالميــة ســتاندرد انــد بــورز وفيتــش والوكالــة اإلســالمية 
ــنيف )IIRA( وبمــا يفيــد التــزام البنــك بامتيــاز  الدوليــة للتصـ
بتطبيــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية فــي معامالتــه، كأول 
وأكبــر بنــك إســالمي فــي األردن ملتــزم بتطبيــق أعلــى درجات 

االلتــزام الشــرعي .

كمــا حصــل البنــك خــالل مســيرته علــى العديــد مــن الجوائــز 
بالمؤسســات  تعنــى  مــن مؤسســات ومجــالت عالميــة 
الناجحــة منهــا )مجــالت ورد فايننــس ، جلوبــال فايننــس، 
بانكــر ...الــخ وذلــك ألعــوام متتاليــة كجائــزة أفضــل بنــك 
إســالمي فــي األردن وافضــل مجموعــة مصرفيــة إســالمية 
ــة لبنــك إســالمي وافضــل بنــك فــي  وافضــل عالمــة تجاري
مجــال  وفــي  المؤسســية  والحوكمــة  االســتدامة  مجــال 

المســؤولية االجتماعيــة واالســتدامة .....الــخ .

علــى  يعمــل  البنــك  ان  ســعيد  حســين  الدكتــور  وبيــن 
تعميــق وتطويــر مبــادئ الحوكمــة المؤسســية وتطويــر 
مـتـطـلـبــــات  تـطـبـيـــق  فــي  الـمـخـاطـــر واالستـمـــرار   إدارة 
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بــازل III حيــث توفــر الحاكميــة المؤسســية أفضــل القواعــد 
والنظــم واإلجــراءات التــي تعــزز الثقــة فــي البنك وأنشــطته 
المصرفــي  الجهــاز  تطويــر  فــي  والمســاهمة  المختلفــة 
األردنــي وفــي التنميــة الوطنيــة ، كمــا ان التطــور الســريع 
والمتنامــي ألعمــال البنــك يؤكــد نجــاح اســتراتيجيته فــي 
التطــور والنمــو واالزدهــار فقــد بلغــت الحصــة الســوقية 
ــي  ــي فــي القطــاع المصرفــي األردن للبنــك اإلســالمي األردن
% فــي  % فــي الودائــع و13.1  % فــي الموجــودات و11.3   8.5
اإلســالمية  البنــوك  قطــاع  وفــي  واالســتثمار،  التمويــل 
األردنيــة، كانــت حصــة البنــك االســالمي األردنــي 49.6 % فــي 
التمويــل  فــي   % و51.6  الودائــع  فــي   % و49.3  الموجــودات 

واالســتثمار. 

ــرادات االســتثمار المشــترك فــي نهايــة العــام  وتجــاوزت إي
2020 حوالــي 200مليــون دينــار ، وعــزز البنك من مخصصاته 
الماليــة حتــى نهايــة العــام 2020 لمواجهــة أي تبعــات او 
تأثيــرات ســلبية لجائحــة كورونــا محققــًا ارباحــًا صافيــة قبــل 
ــة  ــار وبعــد الضريب ــون دين ــي 83.8 ملي ــة بلغــت حوال الضريب
المســاهمين  حقــوق  وبلغــت  دينــار،  مليــون   52.1 حوالــي 
حوالــي 474 مليــون دينــار، و بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 
، وحافــظ   %  23.74 2020 حوالــي  العــام  )CAR( فــي نهايــة 
البنــك علــى ســالمة محفظتــه االئتمانيــة وجــودة اصولــه 
حيــث بلغــت نســبة الديــون غيــر العاملــة 3.13 % و نســبة 

تغطيتهــا حوالــي 104 % . 

وقــد تــم ادراج أســهم البنــك اإلســالمي األردنــي علــى مؤشــر 
)مرغــان ســتانلي( لألســواق الناشــئة وصناديــق األســهم 
والدخــل الثابــت وذلــك لمــا حققــه البنــك مــن متطلبــات 
ماليــة مــن حيــث األربــاح والســيولة وســهولة االســتثمار 
ثقــة  لتعزيــز  وفرصــة  إيجابيــة  داللــة  ويعتبــر  والشــفافية 

المســتثمر بالســوق المحلــي واالقتصــاد الوطنــي.

اعمالــه  باشــر  البنــك  ان  الدكتــور حســين ســعيد  وأشــار 
برأســمال مدفــوع لــم يتجــاوز المليونــي دينــار مــن رأس ماله 
المصــرح بــه البالــغ أربعــة مالييــن دينــار، وبعــد مــرور اثنيــن 
وأربعيــن عامــًا أصبــح رأســماله مائتــي مليــون دينــار أردنــي، 
كمــا بــدأ البنــك العمــل ب 109 موظفيــن عــام 1980 ليصــل 
العــدد لغايــة 31/12/2020 حوالــي 2434 موظفــًا يتميــزون 
بالخبــرة الكافيــة لتقديــم الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية 
وقــد حــرص البنــك دائمــًا علــى رفــع ســوية موظفيــه مــن 
بــدورات  فــي بعثــات دراســية وإلحاقهــم  إيفادهــم  خــالل 
تدريبيــة لمواكبــة التطــورات المختلفــة التــي شهـــدها البنك 

فــي مجــال التقنيــات المصرفيــة وغيرهــا مــن الخدمــات . 

التطور التكنولوجي 
وحــول مواكبــة البنــك الهــم التطــورات التكنولوجية الحديثة 
اكــد الدكتــور حســين ســعيد علــى ســعي البنــك المســتمر 
لتعزيــز التوســع بالخدمــات والقنــوات المصرفيــة الرقميــة 
)Digital Banking(، وتطويــر واســتحداث عــدد مــن األنظمــة 
احتياجــات  تلبــي  التــي  المتطــورة  البنكيــة  والتطبيقــات 
المتعامليــن و بوضــوح وشــفافية فقــد تــم التوســع فــي 
إطالق الخدمات المصرفية الرقمية ومنها خدمة إسالمي 
ــر االنترنــت  موبايــل واســالمي انترنــت و التســوق اآلمــن عب
)3D Secure( وإســالمي الرســائل القصيــرة )SMS(، وخدمــة 
وخدمــة   )E-fawatercom( فواتيركــم  آي  الفواتيــر  دفــع 
تطبيــق  خــالل  مــن   )JoMoPay( االلكترونيــة  المحافــظ 
الموبايــل البنكــي الخــاص الــى جانــب التوســع فــي تقديــم 
الخدمــات المصرفيــة الرقميــة بافتتــاح الخدمــات الذاتيــة 
الرقميــة )إســالمي ديجتــال( ، وذلــك وفــق أحــدث التقنيــات 
فــي التكنولوجيــا الماليــة لتلبيــة احتياجــات متعاملــي البنــك 
ذاتيــًا مــع تعزيــز العمــل بأعلــى درجــة ممكنــة مــن الكفــاءة 

ووفقــًا ألفضــل معاييــر إدارة المخاطــر .

وإلدامــة التواصــل مــع متعاملــي البنــك تــم اطــالق إســالمي 
ماســنجر )مســاعدك الرقمــي( ومركــز االتصــال المباشــر 
وعلى مدار 24ساعة وخدمة البنك الناطق )IVR( وصفحات 
البنــك علــى منصــات التواصــل االجتماعــي )الفيــس بــوك 
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و االنســتغرام ولينكــد إن( والموقــع االلكترونــي الرســمي 
بنوعيهــا  المصرفيــة  البطاقــات  البنــك  ويصــدر  للبنــك، 
تالمــس  بــدون  الدفــع  تقنيــة  ويعتمــد  وفيــزا(  )ماســتر 
 NFC(، )Near- Field( المــدى  االتصــال قريــب  تقنيــة  عبــر 
Communication( لتنفيــذ حــركات الشــراء مــن خــالل نقــاط 
البيــع المنتشــرة فــي مختلــف انحــاء المملكــة وخارجها، كما 
يقــدم البنــك الخدمــات المصرفيــة خــالل العطــل الرســمية 
ويومــي الجمعــة والســبت والفتــرة المســائية مــن خــالل 
عــدد مــن فروعــه ومكاتبــه، ويقــدم خدمــات حديثــة ومختلفــة 
ــي يبلــغ عددهــا فــي  ــي والت ــر خدمــة إســالمي – صــراف آل عب
الفــروع واألماكــن العامــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة لغايــة 
اآلن 279 جهــازًا مشــكلة حوالــي )13 %( مــن عــدد الصرافــات 

االليــة العاملــة فــي المملكــة .

اهم الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك
الودائــع  الخدمــات المصرفيــة مــن قبــول  البنــك  يقــدم 
بالدينــار األردنــي وبالعمــالت األجنبيــة مــن  والحســابات 
وحســابات  الطلــب  وتحــت  الجاريــة  الحســابات  خــالل 
ألجــل(  اشــعار،  تحــت  المشــترك)التوفير،  االســتثمار 
و)حســابات االســتثمار المخصــص وحســابات الوكالــة 
باالستثمار )المحافظ االستثمارية(( وحسابات صندوق 
القــرض الحســن ، كمــا يوظــف البنــك ايضــًا األمــوال مــن 
وبيــع  والمشــاركة  المضاربــة  الشــرعية،  الصيــغ  خــالل 
المرابحــة واإلجــارة الموصوفــة فــي الذمــة ) منتــج لبيــك 
لتمويــل رحــالت الحــج والعمــرة( و)منتــج اقــرأ لتمويــل 
تكاليــف  لتمويــل  شــفاء  و)منتــج   ) التعليــم  رســوم 
العــالج الطبــي(، و)منتــج ســياحة لتمويــل الرحــالت( وبيــع 
والســيارات  الهجينــة  الســيارات  وتمويــل  المســاومة 
التــي تعمــل بالكهربــاء ومنتــج شمســنا لتمويــل انظمــة 
واالســتصناع  والشــركات  لألفــراد  المتجــددة  الطاقــة 
والتأجيــر المنتهــي بالتمليــك، واالســتثمار المباشــر فــي 
المشــاريع ورؤوس أمــوال الشــركات وامتــالك العقــارات 

وتأجيرهــا.

زفافــي  كمنتــج  جديــدة  مصرفيــة  منتجــات  طــرح  وتــم 
ومنتــج اعمــال الصيانــة والتشــطيبات، ومنتــج بطاقــة 
المســاومة بالتعــاون مــع شــركة ماســتر كارد لتقســيط 
المشــتريات بالســعر النقــدي بالتعــاون مــع مجموعــة 

مــن التجــار.

الـــدور االقـتـــصادي والـتـنـمـــوي للبـنـــك 
اإلســالمــــي األردنـــــي 

التــي  الكبيــرة  الجهــود  ان  الدكتــور حســين ســعيد  وقــال 
تبذلهــا القيــادة الهاشــمية والحكومــة فــي جــذب االســتثمار 
لــألردن مــن خــالل توفيــر بيئــة اســتثمارية جاذبــة ونظــام 
اقتصــادي منفتــح ونظــام بنكــي متقــدم ومميــز ومدعــوم 
تحفــز  التــي  والتشــريعات  القوانيــن  توفيــر  خــالل  مــن 
االســتثمار وتدعــم االقتصــاد الوطنــي ســاهمت ان يكــون 
عمليــة  دعــم  فــي  بــارزًا  دورًا  االردنــي  االســالمي  للبنــك 
االســتثمار والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعية ، فاألنشــطة 
الضروريــة للمجتمــع واالقتصــاد الوطنــي ودعــم التنميــة 
باهتمــام  المالــي تحظــى  المســتدامة وتعزيــز االشــتمال 
كبيــر فــي توظيفــات البنــك الماليــة، حيث تشــمل التمويالت 
مؤسســات  مــن  الخــاص  والقطــاع  العــام  للقطــاع 
وشــركات وأفــراد،و ليقــدم البنــك تمويــالت ولعــدة ســنوات 
البتــرول  مصفــاة  وشــركة  والتمويــن  الماليــة  لوزارتــي 
األردنيــة وشــركات الكهربــاء المحليــة الحكوميــة والخاصــة 
 ، دينــار  مليــارات  ثالثــة  حوالــي  وصلــت  الميــاه  ولســلطة 
ويقــدم البنــك الخدمــات المصرفيــة للمواطنيــن/ األفــراد 
بالتجزئــة حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين مــن تمويــالت البنــك 
ومــواد  وأراضــي  مســاكن  مــن  األفــراد  حاجــات  لتغطيــة 
بنــاء منــذ تأســيس البنــك وحتــى نهايــة عــام 2020 حوالــي 
353 الــف مســتفيد بتمويــل وصــل الــى 3.1 مليــار دينــار امــا 
عــدد المســتفيدين مــن تمويــالت المرابحــة لوســائل النقــل 
ــار  ــغ 3 ملي ــل بل ــى 352الــف مســتفيد وبتموي فقــد وصــل ال
دينــار وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن تمويــل األثــاث 148 الــف 

مســتفيد ووصــل مبلــغ التمويــل 345 مليــون دينــار .

الوطنيــة  الشــركات  أمــوال  رؤوس  فــي  البنــك  واســتثمر 
التــي ال يكــون نشــاطها الرئيــس مخالفــًا ألحــكام الشــريعة 
وتنتــج ســلعًا وخدمــات ذات نفــع عام للمجتمــع واالقتصاد 
الوطنــي وبلــغ عــدد الشــركات 33شــركة ومنهــا المــدارس 
العمريــة وشــركة تطبيقــات التقنيــة للمســتقبل وشــركة 
التأميــن اإلســالمية وشــركة ســنابل الخيــر لالســتثمارات 

الماليــة وغيرهــا مــن الشــركات.

واستجابة للتوجهات والمبادرات الصادرة عن المؤسسات 
التحديــات  مــن  للتخفيــف  المركــزي  والبنــك  الحكوميــة 
والصعوبــات التــي نتجــت عــن انتشــار جائحــة كورونــا اتخــذ 
البنــك العديــد مــن اإلجــراءات للتخفيــف علــى متعامليــه مــن 
مختلــف القطاعــات االفــراد او الشــركات والقطاعــات األكثــر 

تأثــرًا وخاصــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة.
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الدور االجتماعي للبنك اإلسالمي األردني 
قــال  االجتماعيــة  لمســؤولياته  البنــك  تحمــل  وحــول 
الدكتــور حســين ســعيد ان توثيــق اواصــر الترابــط والتراحــم 
والتكافــل فــي المجتمــع يظهــر فــي مختلــف أنشــطة البنــك 
واســتمرارية مســاهمته فــي مجــال التنميــة المســتدامة 
وذلــك مــن خــالل المبــادرات التــي يتبناهــا فــي القطاعــات 
الحيويــة المختلفــة كالتعليــم، والصحــة، والطاقــة، والبيئــة 
المتعلقــة  المبــادرات  بعــض  تحقيــق  محــاواًل  وغيرهــا 
بالخصــوص كمبــادرات واهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة 
المســتدامة الــى جانــب تقديــم خدمــات مصرفيــة متكاملــة 
الــى  إضافــة  المجتمــع  مختلــف شــرائح  متطلبــات  تلبــي 
الصغيــرة  بالمشــاريع  خــاص  اهتمــام  مــن  يوليــه  مــا 
والمتوســطة، وانســجامًا مــع الرؤيــة الملكيــة فــي محاربــة 
البطالــة وتمكيــن الشــباب مــن إقامــة مشــاريع تنمويــة 
تحقــق لهــم مصــدر دخــل وتوفــر فــرص عمــل لهــم فقــد ابرم 
ــل  ــح تموي ــي بمن ــة مــع البنــك المركــزي األردن البنــك اتفاقي
للبرنامــج  انضمــام  شــهادة  علــى  الحاصليــن  للشــباب 
الوطنــي للتشــغيل الذاتــي "انهــض"، وأبــرم اتفاقيــة مــع 
الطاقــة  وترشــيد  المتجــددة  الطاقــة  تشــجيع  صنــدوق 
المتجــددة  الطاقــة  الســتعمال  المواطنيــن  لتشــجيع 
وتســهيل إجــراءات منــح التمويالت واالســتفادة من الدعم 
النقــدي الــذي يقدمــه الصنــدوق ، كمــا يولــي البنــك اهتمــام 
ــى  ــة عل بالعمــالء ذوي اإلعاقــة ويقــدم الخدمــات المصرفي
أســاس المســاواة مــع العمــالء االخريــن ، ويقــدم الدعــم 
فــي مختلــف  األنشــطة  مــن  للعديــد  والتبرعــات  المــادي 
المجــاالت كالجمعيــات والهيئــات الخيريــة فــي المملكــة 
إضافــة الــى تكريمــه الفائزيــن بمســابقات حفــظ القــرآن 
الكريــم وتالوتــه وتجويــده ضمــن المســابقات التــي تنظمها 
وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات االســالمية وغيرهــا 
إجمالــي  بلــغ  وقــد  المحليــة  والجمعيــات  الهيئــات  مــن 
ــة  ــذ تأسيســه وحتــى نهاي التبرعــات التــي قدمهــا البنــك من

عــام 2020 حوالــي 14.9 مليــون دينــار.

كمــا يقــدم البنــك القــروض الحســنة لمســاعدة المواطنين 
االجتماعيــة  الحــاالت  بعــض  تتطلبــه  مــا  مواجهــة  فــي 
بلــغ  آنيــة، وقــد  نفقــات  مــن  والــزواج  والتعليــم  كالعــالج 
العــدد اإلجمالــي للمســتفيدين مــن القــروض الحســنة التــي 
قدمهــا البنــك منــذ تأسيســه وحتــى نهايــة عــام 2020 حوالي 
516 ألــف مواطــن وبلغــت قيمتهــا اإلجماليــة حوالــي 382 
مليــون دينــار ، إضافــة الــى التوســع فــي صنــدوق التأميــن 
التبادلــي لمدينــي البنــك الــذي تــم إنشــاؤه فــي عــام 1994 
حيــث يتضامــن المشــتركون فيــه مــن مدينــي البنــك علــى 
تعويــض جــزء مــن الضــرر الــذي يلحــق بأحدهــم بتســديد 
رصيــد مديونيتــه تجــاه البنــك او جــزء منهــا في حــاالت الوفاة 

أو العجــز الدائــم او اإلعســار المســتمر وبلــغ اجمالــي ارصدة 
تمويــل المشــتركين فــي الصنــدوق حتــى نهايــة عــام 2020 
حوالــي 1.5 مليــار دينــار وعــدد الحــاالت التــي تــم التعويــض 
عليهــا 3135 حالــة وإجمالــي التعويضــات المدفوعــة بلــغ 
حوالــي14.5 مليــون دينــار أمــا عــدد المشــتركين فيــه بلــغ 

حوالــي 164.5 ألــف مشــترك.

ويســاهم البنــك فــي خدمــة المجتمــع بتوفيــر فــرص عمــل 
مــن خــالل برامجــه واســتثماراته مركــزًا علــى برنامــج تمويــل 
)الحرفييــن(  والحــرف  المهــن  ذوي  مشــاريع  متطلبــات 
ــذ عــام 1994 ضمــن سياســته فــي  المطبــق فــي البنــك من
أســلوب  واعتمــاد  الصغيــرة  المشــاريع  تمويــل  برامــج 
إلــى  إضافــة  بالتمليــك  المنتهيــة  المتناقصــة  المشــاركة 
الشــركات  بتمويــل  البنــك  يقــوم  المرابحــة كمــا  أســلوب 
التمويــالت  خــالل  مــن  ســواء  والمتوســطة  الصغيــرة 
او  المشــترك  االســتثمار  أمــوال  مــن  لهــم  الممنوحــة 
المحافــظ  باالســتثمار)  الوكالــة  حســابات  أمــوال  مــن 
االســتثمارية( او مــن خــالل االتفاقيــات الموقعــة مــع البنك 
المركــزي بالخصــوص، كمــا قــام البنــك بتأســيس شــركة 
الســماحة للتمويل واالســتثمار في عام 2013 المتخصصة 
التمويــالت للمشــاريع والشــركات والحرفييــن و  بتقديــم 

المــرأة. المهنييــن ومشــاريع قطــاع 

كمــا يقــوم البنــك باألنشــطة االجتماعيــة التــي تتوافــق مــع 
توجهاتــه العامــة ومنهــا التعــاون مــع المؤسســات المالية 
اإلســالمية والمشــاركة فــي المؤتمــرات والنــدوات المحليــة 
يســاعد  مــا  او  عملــه  بمجــاالت  تتصــل  التــي  والخارجيــة 
منهــا علــى تطــور أعمــال المصــارف اإلســالمية، إضافــة 
الــى اهتمامــه بالســالمة والصحــة المهنيــة ورعايــة شــؤون 
القــرآن الكريــم والثقافة والفنــون واآلداب والتراث والصحة 
االحتياجــات  بــذوي  واالهتمــام  والميــاه  والبيئــة  والطاقــة 
مــع  والتفاعــل  والفقــراء  حظــًا  األقــل  والفئــات  الخاصــة 
المجتمــع المحلــي وتنميته وتلمس االحتياجات األساســية 
ومســتلزماتها،  مســاكن  مــن  للمواطنيــن  والضروريــة 
تأثيــر ملمــوس علــى حيــاة  التــي لهــا  التمويــالت  وتقديــم 
المجتمــع ككل وعلــى مســيرة االقتصــاد الوطنــي وتنميتــه، 
الموظفيــن  وأداء  ســوية  برفــع  االهتمــام  نطــاق  وفــي 
قــام بإشــراكهم فــي مؤتمــرات ونــدوات وبرامــج ودورات 
متخصصــة وتشــجيعهم علــى المشــاركة فــي األنشــطة 

االجتماعيــة واالعمــال التطوعيــة.

كما يصدر البنك تقرير المســؤولية االجتماعية واالســتدامة 
منــذ عــام 2012 حيــث يشــتمل علــى اهــم التطــورات التــي 
االجتماعــي  الــدور  لتوســيع وتطويــر  البنــك  ادارة  اتخذتهــا 

للبنــك.
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للبنــك  العــام  المديــر  التنفيــذي/  الرئيــس  وصــرح 
اإلســالمي األردنــي الدكتــور حســين ســعيد ان اطــالق 
خدمــة البنــك الناطــق يأتــي انطالقــًا مــن ســعي البنــك 
المســتمر في التطوير والتحديث في مجال المصرفية 
الرقميــة مــع مواكبــة احــدث التطــورات التكنولوجيــة 
والمتوافقــة مــع احــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية 
ــق  ــن و تحقي ــة احتياجــات المتعاملي ــى تلبي والهادفــة ال
شــرائح  مختلــف  الــى  والوصــول  المالــي  الشــمول 
المجتمــع ويمكــن االســتفادة مــن هــذه الخدمــة مــن 
خــالل االتصــال علــى رقــم مركــز االتصــال )065680001( 
وتفعيل الخدمة ألول مرة والتســجيل فيها حيث تتيح 
للمتعامــل االستفســار عــن الحســابات والبطاقــات 
موبايــل(  )إســالمي  الموبايــل  وخدمــة  المصرفيــة 
واالنترنــت البنكــي )إســالمي انترنــت( واالستفســار عــن 

الخدمــات المصرفيــة األخــرى .

وقــال ان لــدى البنــك اإلســالمي األردنــي العديــد مــن 
يوفرهــا  التــي  األخــرى  االلكترونيــة  التواصــل  قنــوات 
لمتعامليــه ومنهــا الخدمــات الذاتيــة الرقميــة )إســالمي 
المصرفيــة  والخدمــات   )Islami Digital ديجتــال/ 
الرقميــة إســالمي موبايــل واســالمي انترنــت وإســالمي 
ماســنجر )مســاعدك الرقمي( ومركز االتصال المباشــر 
ــى مــدار 24ســاعة وصفحــات البنــك علــى منصــات  وعل
االنســتغرام  و  بــوك  )الفيــس  االجتماعــي  التواصــل 
للبنــك  الرســمي  االلكترونــي  والموقــع  إن(  ولينكــد 
الــى جانــب 279 جهــاز صــراف آلــي و108 فرعــًا ومكتبــًا 
منتشــرة فــي جميــع انحــاء األردن، داعيــًا متعاملي البنك 
االســتفادة مــن هــذه الخدمــات الحديثــة التــي تســهل 
عليهــم احتياجاتهــم المصرفيــة مؤكــدًا اســتمرار البنــك 
تقديــم كل مــا هــو مفيــد وجديــد ويتوافــق مــع احــكام 

ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية .

البنــك الناطــق
خـدمـــة رقـميـة
من البنك اإلسالمي األردني

تعزيــزًا للقنــوات االلكترونيــة الرقميــة التــي يقدمهــا البنــك اإلســالمي األردنــي لمتعامليــه تــم 
اطــالق خدمــة البنــك الناطــق ) IVR(  لتضــاف لسلســلة الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة 
الرقميــة  المصرفيــة  الخدمــات  مســتوى  وتحســين  رفــع  الــى  تهــدف  والتــي  الرقميــة 
والمتالئمــة مــع متطلبــات واحتياجــات المتعامليــن والتســهيل عليهــم وإدامــة التواصــل 
. ويســر  ســهولة  بــكل  لهــم  المقدمــة  المصرفيــة  والخدمــات  البنكيــة  حســاباتهم  مــع 
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وصــرح الرئيــس التنفيــذي/ المديــر العــام للبنــك اإلســالمي 
األردنــي الدكتــور حســين ســعيد أن اطــالق  منتــج بطاقــة 
وثقتهــم   مصرفنــا  لمتعاملــي  تقديــرًا  يأتــي  المســاومة 
التــي  المصرفيــة  والبطاقــات  والخدمــات  بالمنتجــات 
يســعى مصرفنــا دائمــًا البتكارهــا وتطويرهــا بشــكل جديــد 
وعصــري تلبــي  احتياجــات المتعامليــن و تواكــب احــدث 
التطــورات التكنولوجيــة والمتوافقــة مــع احــكام ومبــادئ 
الشــريعة اإلســالمية، والتــي تتيــح لحامــل البطاقــة مــن 
متعاملــي مصرفنــا تقســيط مشــترياتهم ولفتــرات قــد 
تصــل الــى 36 شــهرًا عنــد اســتخدام البطاقــة فــي أي وقــت 
مــن خــالل نقــاط البيــع لــدى شــبكة التجــار المعتمدين لدى 

ــط الشــرعية . ــا وفــق الضواب مصرفن

من جهته، قال جهاد خليل مدير منطقة المملكة العربية 
شــركة  فــي  العربــي  والمشــرق  والبحريــن  الســعودية 
ماســتركارد: "نســعى فــي ماســتركارد دائمــًا إلــى العمــل 
التكنولوجيــة  الحلــول  أفضــل  توفيــر  علــى  مــع شــركائنا 
اآلمنــة والمبتكــرة التــي تلبــي احتياجــات وتوقعــات العمــالء 
فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية وعلــى امتــداد المنطقــة. 

وفــي هــذا اإلطــار، يأتــي هــذا التعــاون مــع البنــك اإلســالمي 
األردنــي فــي إطــالق بطاقــة المســاومة ليمكــن عمــالء 
البنــك مــن االســتفادة مــن تقنياتنــا المتقدمــة والحصــول 
علــى أفضــل الخدمــات الماليــة بمــا يتماشــى مــع رؤيتنــا 
فــي دعــم ازدهــار المجتمعــات مــن خــالل تســريع االنتقــال 
لنظــم المدفوعــات الرقميــة المتطــورة وتقليــل االعتمــاد 

علــى النقــد."

ودعــا الدكتــور حســين  ســعيد متعاملــي البنــك الراغبيــن 
باالســتفادة مــن مميــزات بطاقــة المســاومة مراجعــة 
ليتــم  األولــى  للمــرة  البطاقــة  علــى  للحصــول  فروعهــم 
اســتكمال إجــراءات اإلصــدار التــي تخضع لشــروط واحكام 
البنــك ولمعرفــة اســماء التجــار الموقعيــن مــع البنــك  
ببطاقــة   النقــدي   الســعر  بنفــس  التقســيط   )برنامــج 
المســاومة( يكــون مــن خــالل موقــع  البنــك  االلكترونــي 
إضافــة  ســيتم  كمــا   ،www.jordanislamicbank.com
اكبــر  مجموعــة  لتشــمل  باســتمرار  القائمــة  وتحديــث 
مــن التجــار فــي القطاعــات المختلفــة التــي تلبــي مختلــف 

احتياجــات متعاملــي البنــك.

البنك اإلسالمي األردني
يطلق بطاقة المساومة

أعلــن البنــك اإلســالمي األردنــي عــن إطــالق منتــج بطاقــة المســاومة بالتعــاون مــع ماســتر كارد و 
تمكــن البطاقــة الجديــدة متعاملــي البنــك مــن تقســيط مشــترياتهم بالســعر النقــدي بــدون إضافة أي 
أربــاح او عمــوالت إضافيــة علــى ثمــن البضاعــة مــع اســتغالل األقســاط المســددة بالشــراء مــرة أخــرى 
وبمــدد مريحــة وميســرة وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن التجار الذيــن وقع البنك معهــم اتفاقية خاصة 
بمنتــج المســاومة )برنامــج التقســيط بنفــس الســعر النقدي بالبطاقة( وتشــمل مختلــف القطاعات 
التجارية )أجهزة كهربائية، اثاث، مفروشات، أدوات منزلية، الكترونيات، مطابخ، تدفئة وتبريد ... الخ(.
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اســتكمااًل لتعزيز منظومة الجدارات/ الكفاءات الوظيفية والمؤسســية لموظفي مصرفنا قامت أكاديمية التدريب 
وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل خــالل شــهر آب 2021 مــن 

خــالل تقنيــة التدريــب التفاعلــي )ON Line( باســتخدام تقنيــة MS Teams وتضمنــت الموضوعــات التاليــة: - 

1. برنامج الحسابات المصرفية والذي ُعقد لمجموعة من موظفي مصرفنا للفترة من 1 /8 /2021 ولغاية 2 /8 /2021.

2. برنامج الشيكات المصرفية والذي ُعقد لمجموعة من موظفي مصرفنا للفترة من 3 /8 /2021 ولغاية 4 /8 /2021.

3. برنامــج أساســيات العمــل المصرفــي اإلســالمي والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي مصرفنــا للفتــرة مــن 15 /8 /2021 
ولغايــة 17 /8 /2021.

ــا  ــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي مصرفن ــل وال 4. برنامــج رســائل الســويفت الخاصــة بالحــواالت وبوالــص التحصي
للفتــرة مــن 18 /8 /2021 ولغايــة 19 /8د/2021.

5. برنامــج تحليــل المخاطــر فــي بيئــة العمــل )الســالمة والصحــة المهنيــة( والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي مصرفنــا 
للفتــرة مــن 22 /8 /2021 ولغايــة 24 /8 /2021.

6. ورشــة عمــل نظــام التصنيــف االئتمانــي لألفــراد - االســتهالكي والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن موظفــي دوائــر وفــروع 
مصرفنــا خــالل شــهر آب/ 2021.

7. ورشــة عمــل نمــوذج اعــرف عميلــك KYC ونظــام GO AML والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا خــالل 
شــهر آب/2021.

هذا وقد واصلت أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشــرية إيفاد موظفي مصرفنا للمشــاركة في برامج ومؤتمرات 
وورش عمــل تعقدهــا مراكــز تدريــب محليــة وخارجيــة والتدريــب عــن بعــد باإلضافــة إلــى منــح رخــص تدريــب الكترونــي 

ومــن أبرزهــا: -

1. ورشــة عمــل الصحافــة والعالقــات العامــة والتــي عقــدت –عــن بعــد- بتنظيــم مــن شــركة الفــرات لتنظيــم وإدارة 
.2021/  8/ /2021 ولغايــة 4   8/ المؤتمــرات للفتــرة مــن 2 

2. برنامــج GRC( Governance, Risk & Compliance( والــذي عقــد  –عــن بعــد-  بتنظيــم مــن اتحــاد المصارف العربية للفترة 
من 2 /8 /2021 ولغاية 4 /8 /2021.

3. برنامــج التشــريعات الناظمــة فــي إدارة المــوارد البشــرية" "تطبيقــات قانونــي الضمــان االجتماعــي والعمــل "        والــذي 
ــة 5/ 8 /2021. عقــد لــدى مركــز األردن اليــوم للتنميــة للفتــرة مــن 2/ 8 /2021 ولغاي

4. ورشــة عمــل 10th Anniversary Edition of the Annual Sukuk Report والتــي عقــدت –عــن بعــد- بتنظيــم مــن الســوق 
الماليــة اإلســالمية الدوليــة IIFM  ليــوم 4 /8 /2021.

5. اجتماع اللجنة القانونية والذي عقد لدى جمعية البنوك في األردن ليوم 5 /8 /2021.

6. اجتماع رمز الغرض من التحويالت المالية والذي عقد بتنظيم من البنك المركزي األردني ليوم 8 /8 /2021.

ــة والتطبيــق- والــذي عقــد –عــن بعــد-  بتنظيــم مــن معهــد الدراســات  7. برنامــج تصنيــف المخاطــر للشــركات -النظري
المصرفيــة للفتــرة مــن 8 /8 /2021 ولغايــة 10 /8 /2021.

8. ورشة عمل إدارة األمن السيبراني والتي عقدت –عن بعد- بتنظيم من جمعية البنوك في األردن ليوم 16 /8 /2021.

9. برنامج         Six Sigma والذي عقد لدى أكاديمية الرواد للتدريب للفترة من 21 /8 /2021 ولغاية 26 /8 /2021.

10. برنامــج         ADMIN LTM( Local Training Manager( والــذي عقــد بتنظيــم مــن شــركة SMS للفتــرة مــن 22 /8 /2021 
.2021/  8/  26 ولغايــة 

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية
خالل شهر آب 2021
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11. برنامــج النواحــي القانونيــة للعمليــات المصرفيــة والــذي عقــد –عــن بعــد-  بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة 
للفتــرة مــن 23 /8 /2021 ولغايــة 25 /8 /2021.

 12. برنامــج        Configuring F5 Advanced WAF والــذي عقــد بتنظيــم مــن شــركة SMS للفتــرة مــن 29 /8 /2021 ولغايــة
.2021/ 9/ 1

13. برنامج ISO 20022 Support for Payment Controls والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من شركة SWIFT ليوم 30 /8  / 2021.

14. برنامج Regulatory Capital and Supervision under Basel Committee Standards والذي عقد –عن بعد-  بتنظيم 
مــن معهــد الدراســات المصرفية للفترة مــن 30 /8 /2021 ولغايــة 2 /9 /2021.

15. برنامــج تفعيــل الهويــة الرقميــة للمواطنيــن وإطــالق المســتندات الموثقــة والــذي عقــد بتنظيــم مــن جمعيــة البنــوك 
فــي األردن ليــوم 30 /8 /2021.

16. اللقــاء الســنوي لمجموعــة خبــراء اإلمتثــال         والــذي عقــد بتنظيــم مــن اتحــاد المصــارف العربيــة لــدى فنــدق النــد مــارك  
للفتــرة مــن 30 /8 /2021 ولغايــة 31 /8 /2021.

17. برنامج Credit Card والذي عقد –عن بعد-  بتنظيم من اكاديمية البركة المصرفية ليوم 31 /8 /2021.

ولغايــات تنويــع مصــادر التدريــب قامــت اكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتزويــد عدد مــن موظفي مصرفنا 
برخــص تدريــب الكترونــي –Off Line- تضمنــت الموضوعــات التدريبية التالية: -

1. مكافحة غسل األموال.

2. اإلمتثال التنظيمي . 

3. الجرائم المالية.

4. الذكاء العاطفي.

5. إدارة الغضب.

6. إدارة الوقت.

7. أخالقيات األعمال.

8. مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت.

9. مهارات االشراف الفعال.

10. وضع األهداف.

11. التفكير اإليجابي.

12. مهارات التواصل الفعال.

13. دراسة أنماط الشخصيات.

Project Management Professional )PMP( .14

Business Analysis Modeling Skills & Techniques .15

Business Analysis Fundamentals .16

Communication Management .17

Schedule Management .18
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بنك ABC في األردن يشارك في االحتفالية
المئوية األولى لتأسيس الدولة من خالل 

"مبادرة حقيبة المئوية" 

ومــن جهتــه فقــد أعــرب الســيد جــورج فــرح صوفيــا / 
المدير العام لبنك ABC في األردن عن اعتزازه وسروره 
بالمشاركة في هذه المبادرة التي تم تنفيذها بمناسبة 
االحتفــاالت الوطنيــة بمئويــة تأســيس الدولــة األردنيــة 
وبالتزامــن مــع األعيــاد الوطنيــة، عيــد االســتقالل وعيــد 
الجيــش وأضــاف ســعادته " يعــد محــور التعليــم واحــدا 
مــن المحــاور الرئيســية التــي تركــز عليهــا اســتراتيجية 
البنك المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية باإلضافة ان 
البنــك يســعى دائمــَا ألن يكــون دوره فعــال فــي خدمــة 

المجتمــع المحلي".

هــو  األردن  فــي   ABC بنــك  بــأن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
تتخــذ  التــي   ABC بنــك  مجموعــة  شــركات  إحــدى 

والمنتشــرة  رئيســيًا ألعمالهــا  مقــرًا  البحريــن  مــن 

وُيعــد  العالــم.  حــول  قــارات  خمــس  فــي  فروعهــا 

بنك ABC مــن البنــوك الرائــدة فــي المجــال المصرفــي 

فــي المنطقــة، ويقــدم لعمالئــه مجموعــة مبتكــرة 

تشــمل  والتــي  الماليــة  والخدمــات  المنتجــات  مــن 

التجــارة  وتمويــل  الشــاملة  المصرفيــة  الخدمــات 

وترتيــب  المهيــكل  والتمويــل  المشــاريع  وتمويــل 

ــة والمنتجــات  القــروض المجّمعــة ومنتجــات الخزين

المصرفيــة اإلســالمية. كمــا يقــدم البنــك الخدمــات 

المصرفيــة بالتجزئــة مــن خــالل شــبكة البنــوك لتابعــة 

ــر، ومــن خــالل  ــه فــي األردن ومصــر وتونــس والجزائ ل

بنــك "إلــى" الرقمــي فــي البحريــن.

منــه  وايمانــًا  المحلــي  مجتمعــه  تجــاه  األردن  فــي   ABC بنــك  التــزام  مــن  كجــزء 
تأســيس  بمئويــة  واحتفــاال  العقــول  تشــكل  التــي  الروافــد  أحــد  التعليــم  بــأن 
بالمئويــة  لالحتفاليــة  الوطنيــة  بالخطــة  البنــك  شــارك  فقــد  األردنيــة،  الدولــة 
حرصــا  وذلــك  المئويــة"  حقيبــة  "مبــادرة  خــالل  مــن  الدولــة  لتأســيس  األولــى 
منــه للمســاهمة فــي تلبيــه جــزء مــن احتياجــات الطــالب والطالبــات مــن خــالل 
شــعار  عليهــا  )مطبــوع  مدرســية  ومســتلزمات  مدرســية  بحقائــب  تزويدهــم 
مئويــة الدولــة وعلــم الدولــة األردنيــة( والتــي صممــت خصيصــًا لهــذه الغايــة.
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انطالقــا مــن حــرص إدارة بنــك ABC فــي األردن علــى ســالمة 
ــة الموظفيــن حــول مفهــوم  موظفيهــا وحرصهــا علــى توعي
لمبنــى  اخــالء  تجربــة  اجــراء  تــم  فقــد  العامــة،  الســالمة 
العربــي  التعــاون  الرئيســي وشــركة  والفــرع  العامــة  االدارة 
لالســتثمارات الماليــة وذلــك تحــت إشــراف مندوبــي المديريــة 
العامــة للدفــاع المدنــي وفــرق الســالمة العامــة فــي البنــك، 
حيــث شــارك فــي هــذه التجربــة كافــة موظفــي البنــك وشــركة 

التعــاون العربــي لالســتثمارات الماليــة.

وقــد جــاءت نتائــج التجربــة لتعكــس النجــاح التــام مــن حيــث 
ــات  ــن لمعطي ــل كافــة الموظفي ــة مــن قب االســتجابة الفوري
التجربــة والتعامــل مــع كافــة مفرداتهــا وفــق مــا هــو مطلوب.

بنك ABC في األردن يقوم بعمل تجربة اخالء لمبنى االدارة العامة

بموظفيــه  االردن  فــي   ABC بنــك  اهتمــام  إطــار  فــي 
وحرصــا علــى تعزيــز ســبل التواصــل وتوطيــد العالقــات 
االجتماعيــة فيمــا بيــن الموظفيــن جميعــًا، فقــد قامــت 
لجنــة النشــاط االجتماعــي فــي البنــك بتكريــم وتوزيــع 
هدايــا علــى أبنــاء الموظفيــن ممــن نجحــوا فــي امتحــان 
شــهادة الثانويــة العامــة 2020 / 2021 وذلــك مــن خــالل 

أوليــاء أمــور الخريجيــن تماشــيًا مــع الظــروف الحاليــة فــي 
ــزًا للتباعــد االجتماعــي.  ــا وتعزي ضــوء جائحــة كورون

هذا ويحرص البنك على دعم كافة النشاطات االجتماعية 
لموظفيــه حيــث تســعى لجنــة النشــاط االجتماعــي للبنــك 

جاهــدة لبنــاء عالقــة قوية فيما بيــن الموظفين. 

بنك ABC في االردن يكرم أبناء الموظفين الناجحين 
 في امتحان شهادة الثانوية العامة
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النشاطات التدريبية لبنك ABC في األردن
تنفيذًا للخطة التدريبية للعام 2021 لبنك ABC في االردن رشح البنك مجموعة من موظفيه لحضور عدد 

من الدورات التدريبية الداخلية والخارجية خالل شهري 08 - 09 /2021 كما يلي:

الدورات الخارجية:
 "متطلبات وصول األشخاص ذوي االعاقة للخدمات المصرفية" والتي ُعقدت 

بتاريخ 11 /08 /2021 من قبل السادة "معهد الدراسات المصرفية".

 "تدقيق تكنولوجيا المعلومات" والتي ُعقدت خالل الفترة 08 - 12 /08 /2021 من 
قبل السادة "معهد الدراسات المصرفية".

السادة  قبل  من   2021/  08/  16 بتاريخ  ُعقدت  والتي  السيبراني"  األمن  إدارة   "  
"جمعية البنوك في األردن ".

 "ملتقى التكنولوجيا المالية -الحلول والتطبيقات" والتي ُعقدت خالل الفترة 
17 - 18 /08 /2021 من قبل السادة "مركز األردن اليوم للتنمية".

."OZ-Training" والتي ُعقدت بتاريخ 24 /08 /2021 من قبل السادة "How Leaders Drive Digital Transformation Success" 
 " إدارة األمن السيبراني" والتي ُعقدت بتاريخ 31 /08 /2021 من قبل السادة "جمعية البنوك في األردن ".

 "ممارسات إدارة الموارد البشرية العملية" والتي ُعقدت خالل الفترة 05 - 08 /09 /2021 من قبل السادة "النقابة العامة".
."GCE" والتي ُعقدت خالل الفترة 05 - 09 /09 /2021 من قبل السادة "COBIT Foundation" 

السادة  من قبل   2021/  09/  15 - الفترة 11  ُعقدت خالل  والتي   "Certified International Learning & Development Manager"  
."United Institute-Training Intermediary"

."IP Masters" والتي ُعقدت خالل الفترة 21 /06 /2021 ولغاية 15 /09 /2021 من قبل السادة "CyberOps Training Course" 
."Udemy" والتي ُعقدت خالل الفترة 09 - 16 /09 /2021 من قبل السادة "Agile Project Management" 

 "Stress Testing" والتي ُعقدت بتاريخ 21 /09 /2021 من قبل السادة "جمعية البنوك في األردن".

الدورات الداخلية:
بنك  االداء في  تقييم  وإدارة  التدريب  / وحدة  البشرية  الموارد  إدارة  نظمت   
ABC في 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 
وامن 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.
 "Data Protection Online Training" والتي ُعقدت خالل شهر 08 /2021.

 نظمت وحدة التدريب وإدارة تقييم االداء بالتعاون مع شركة Mastery "برنامج مهارات البيع الفعالة" لموظفي الفروع حيث 
يهدف هذا البرنامج التدريبي الى تزويد المشاركين بالمعلومات، المهارات، والسلوكيات المطلوبة للتعامل مع جميع فرص 
البيع بشكل فعال والتعامل مع االعتراضات البيعية وباستخدام مهارات التفاوض الحديثة مع تفعيل دور البيع التقاطعي 

والهرمي لزيادة المبيعات ورفع رضى العمالء.
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بنك سوسيته جنرال - األردن
يتبّرع لصالح مؤّسسة الحسين للسرطان

وحــول ذلــك، شــكرت الســيدة نســرين قطامــش، مديــر عــام 
جنــرال-  سوســيته  بنــك  للســرطان،  الحســين  مؤسســة 
األردن، ممثًلا بالســّيد نديم قبوات، مدير عام البنك، وقالت: 
"ال شــك فــي أن عــالج الســرطان يعــّد دومــًا حالــة طارئــة ال 
يمكــن تأجيلهــا، ونثّمــن بدورنــا مبــادرة SGBJ فــي دعم جهودنا 
غيــر  لمرضانــا  العــالج  ســبل  أفضــل  تأميــن  إلــى  الراميــة 
المقتدريــن، كمــا نقــّدر اســتجابته الســريعة للحاجــة الماّســة 

التــي يشــهدها لبنــان الشــقيق ألدويــة الســرطان."

 SGBJ يحــرص  قبــوات:"  نديــم  الســّيد  قــال  جهتــه،  مــن 
فئــات  لمختلــف  الدعــم  تقديــم  علــى  مســتمّر  بشــكل 
المجتمع عامًة، ولألهداف النبيلة اّلتي تتبناها مؤّسســة 
الحســين للســرطان خاّصًة،  ألن مرض الســرطان يحتاج 
ــع المؤّسســات. كمــا وأشــار  ــى تضامــن وتكاتــف جمي إل
بــأّن أزمــة الــدواء اّلتــي يشــهدها لبنــان فــي الوقــت الحالــي 
ُتعــّد األصعــب واألكثــر وطــأة علــى مرضــى الســرطان 

ــًدا. تحدي

قّدم بنك سوسيته جنرال - األردن )SGBJ( تبّرًعا لصالح مؤّسسة الحسين للسرطان، حيث سيذهب جزء من 
قيمة التبّرع لدعم صناديق الخير التابعة للمؤّسسة، بهدف تغطية عالج مرضى السرطان غير المقتدرين 
في مركز الحسين للسرطان، باإلضافة إلى مساندة جهود المؤّسسة في التصدي ألزمة نقص األدوية 
في لبنان، من خالل توفير األدوية المفقودة والمهمة لمرضى السرطان والمساهمة في إنقاذ حياتهم.
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بنــك  أول  بنــك  كابيتــال  يكــون   ،"Pepper"الروبــوت وبإطــالق 
الــذكاء  تقنيــة  علــى  القائمــة  الخدمــة  هــذه  يوفــر  األردن  فــي 
االصطناعــي والتعلــم اآللــي، وذلــك فــي إطار جهوده المســتمرة 
للتحــول الرقمــي مــن خــالل توفيــر حلــول رقميــة مبتكــرة تلبــي 

والشــركات. األفــراد  مــن  المصرفيــة لعمالئــه  االحتياجــات 

وقــد تعاقــد كابيتــال بنــك مــع Proven Solution، وهــي شــركة 
متخصصــة فــي تطويــر حلول وخدمات مبنيــة على تكنولوجيا 
ــة،  ــة االفتراضي ــذكاء االصطناعــي والروبوتكــس والحقيقي ال
ــر المســاعد الشــخصي الذكــي  حيــث قامــت الشــركة بتطوي
العمــالء  بتجربــة  النهــوض  بهــدف   Pepper الروبــوت 

وتحســينها باســتخدام أحــدث الوســائط التكنولوجيــة. 

وقــام كابيتــال بنــك بوضــع 4 روبوتــات ذكيــة موزعــة فــي فروعــه 
المتواجــدة فــي المدينــة المنــورة، دابــوق، تــاج مول وعبــدون تقوم 
بالتفاعــل مــع العمــالء ونقلهم لتجربة رقمية مســتقبلية جديدة 

مــن خــالل اطالعهــم علــى المنتجــات والخدمــات والحمــالت التــي 
ــة علــى استفســاراتهم، كمــا ستشــارك  يقدمهــا البنــك، واإلجاب

هــذه الروبوتــات فــي الفعاليــات التــي يعقدهــا البنــك.

وعّلــق رئيــس إدارة الخدمــات المصرفيــة لألفراد فــي كابيتال بنك، 
محمــد عثمــان قائــاًل:" يعــد إطــالق هــذه الخدمــة المبتكــرة خطــوة 
مكملــة لخطــوات ســابقة أطلقهــا كابيتــال بنــك تنفيــذًا لبرامجــه 
االســتراتيجية فــي مجــال التحــول الرقمــي وأتمتــة الجــزء األكبــر 
ــى التــزام كابيتــال  ــة"، مشــيرًا ال مــن األعمــال المصرفيــة التقليدي
بنــك بتقديــم خدمــات مصرفيــة رقميــة مبتكرة وذات كفــاءة عالية 

للعمــالء تلبــي احتياجاتهــم وتطلعاتهــم المســتقبلية. 

وأكــد عثمــان بــأن كابيتــال بنــك مــاٍض فــي تبنــي وإطــالق 
الرقميــة  المصرفيــة  والحلــول  الخدمــات  مــن  المزيــد 
لخدمــة عمالئــه، وتســخير االبتــكار إلحداث نقلــة نوعية في 

الســوق المصرفــي األردنــي. 

كابيتال بنك
أول بنك في األردن

يطلق خدمة
الروبوت الذكي

"Pepper"
الــمـعـتـــمـــــدة عـلـــى
الذكاء االصطناعي

أعـلـــن كـابـيـتـــال بنــك – الرائــد في تـقـديـــم 
الـــخــدمــــات الـــمــصــرفــيـــــة الـمـبـتـكـــــرة 
للشــركات واألفــراد - عــن إطــالق خدمــة 
الـمـساعـــد الـشـخـصـــي الـذكـــي الروبوت 
"Pepper" والــذي سيـكـــون مـتـاحـــــًا فـــي 
أربعــة مــن فروعــه فــي مرحلتــه األولــى.
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وبموجــب هــذا التوجــه الجديــد، ســيقدم كابيتــال بنــك للتجــار 
أحــدث أجهــزة نقــاط البيــع POS الخاصــة بــه لقبــول البطاقــات 
المملكــة  تجــار  لجميــع     VISA & MASTERCARD العالميــة 
وضمــن أحــدث التقنيــات االمنيــة العالميــة، والتــي تعمل بنظام 
األندرويــد المتطــور وبمزايــا تنافســية وحصريــة، باإلضافــة الــى 
خدمــات مــا بعــد البيــع وبوابــة الدفــع اإللكترونــي، مــع التــزام 
البنــك بكافــة التعليمــات المتعلقــة بخدمات الدفــع والضوابط 
األمنيــة والرقابيــة الداخليــة لحمايــة التجــار وعملياتهــم التجاريــة 
اإللكترونية وبما يتماشــى مع سياســة البنك المركزي األردني.

بنــك  كابيتــال  ألهــداف  تحقيقــًا  الخدمــة  هــذه  إطــالق  ويأتــي 
بتوفيــر حلــول وخدمــات تكميليــة لعمالئــه مــن قطــاع التجزئــة 
والشــركات، تقــدم لهــم ميــزات وخصومــات تنافســية وطــرق 
مبتكــرة وفاعلــة لبيــع منتجاتهــم دون االعتمــاد علــى النقــد، ممــا 
سيســاهم بشــكل كبيــر فــي زيــادة مبيعاتهــم واالرتقــاء بخدمــة 
عمالئهــم وبالتالــي تعمــل علــى تحســين اإلنتاجيــة والكفــاءة 
إلــى جانــب اســتفادتهم مــن حــل تحصيــل  التشــغيلية، هــذا 
شــامل يقدمــه كابيتــال بنــك لهــم عبــر المدفوعــات اإللكترونيــة، 

ممــا يمنــح البنــك ميــزة تنافســية فــي الســوق المحلــي. 

وقالــت رئيــس إدارة التحــول الرقمــي فــي كابيتــال بنــك، زيــن 

ملحــس: "إن دخــول البنــك لســوق المدفوعــات اإللكترونــي 
منســجمًا واســتراتيجيته التوســعية الهادفــة إلــى اســتحداث 
قنــوات بنكيــة رقميــة جديدة وتنوع مصــادر القبول اإللكتروني 
لمواكبــة التطــورات الحاصلــة فــي القطــاع المصرفــي، وبمــا 
يتماشــى وخطــة البنــك المركــزي األردنــي فــي نشــر الشــمول 
المالي وتســريع عملية التحول الرقمي للوصول إلى اقتصاد 

ال نقــدي مــن خــالل تعزيــز عمليــات الدفــع اإللكترونــي."

باســتمرار  يســعى  بنــك  كابيتــال  بــأن  ملحــس  وأضافــت 
لالرتقــاء بتجــارب عمالئــه مــن قطــاع الشــركات مــن خــالل 
تتماشــى  مبتكــرة  مصرفيــة  ومنتجــات  خدمــات  تقديــم 
وخطتــه االســتراتيجية التــي يســعى مــن خاللهــا إلــى توســيع 
أنشــطته محليــًا وإقليميــًا، والبحــث عــن مزيــد مــن الفــرص 
التــي تعمــل علــى تدعيــم مكانتــه وترســيخها، مشــيرًة إلــى 
أن ســوق المدفوعــات اإللكترونيــة ُيعــد مــن أبــرز القطاعــات 
التــي ازدهــرت أعمالهــا خــالل الســنوات الماضيــة وخصوصــًا 
خــالل جائحــة كورونــا التــي عــززت اإلقبــال علــى كافــة أشــكال 

الرقميــة. الخدمــات 

للمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى زيــارة موقــع كابيتــال بنــك 
 www.capitalbank.jo :اإللكترونــي

كابيـتـال بـنـك يـوسـع نـطــاق خـدمـاتـه
ويدخل سوق المدفوعات اإللكترونية

إيمانــًا مــن البنــك بضــرورة تحفيــز عمليــات الدفــع اإللكترونــي وقبولهــا فــي أســواق مدفوعــات 
التجزئــة والشــركات والحكوميــة، بهــدف تحريــك عجلــة نمــو التجــارة اإللكترونيــة، أعلــن كابيتــال 
ــد فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة المبتكــرة لألفــراد والشــركات- عــن توســيع  بنــك – البنــك الرائ
طــرح  خــالل  مــن  اإللكترونيــة  المدفوعــات  ســوق  فــي  جديــد  كالعــب  والدخــول  خدماتــه  نطــاق 
ــات التجــار فــي جميــع محافظــات المملكــة. ــوات قبــول الدفــع بأنواعهــا المختلفــة لجميــع فئ قن
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ويأتــي إنتــاج سلســلة الفيديوهــات هــذه كجــزء مــن إطالق 
برنامــج كابيتــال بنــك للتثقيــف المالــي، والــذي يأتــي ضمــن 
إطــار اســتراتيجية المســؤولية المجتمعيــة لكابيتال بنك، 
ورغبــة منــه فــي التواصــل مــع مختلــف فئــات المجتمــع، 
بالمنتجــات  وبســيطة  ســهلة  بطريقــة  وتوعيتهــم 
علــى  التــي تســاعدهم  والمصرفيــة  الماليــة  والخدمــات 
االدخــار وإدارة أموالهــم بعيــدًا عــن التعقيــد والمبالغــة.

الفيديوهــات  هــذه  بإطــالق  بنــك  كابيتــال  وســيقوم 
التثقيفيــة علــى جميــع صفحاتــه علــى مواقــع التواصــل 
إنســتغرام  تلفزيــون  خاصيــة  وباســتخدام  االجتماعــي 
IGTV. كمــا ويعمــل البنــك علــى تنظيــم فعاليــة داخليــة 
للتعريــف  فضــة  مــدام  شــخصية  بحضــور  لموظفيــه 
للتعــرف  للموظفيــن  الفرصــة  وإتاحــة  المبــادرة  بهــذه 
فــي إطــار  الشــخصية عــن قــرب والتحــاور معهــا  علــى 
تثقيفــي فكاهــي، باإلضافــة الــى دراســة عقــد شــراكات مع 
مؤسســات وبرامــج تعليميــة واقتصاديــة بهــدف نشــر 
هــذا المحتــوى علــى منصاتهــم اإللكترونيــة ليكــون متــاح 

والمنتفعيــن.  للطلبــة 

وفــي تعليــق علــى إطــالق هــذا البرنامــج التثقيفــي، قالــت 
رئيــس إدارة التســويق واالتصــال المؤسســي فــي كابيتــال 
الــى دوام  بنــك  بارطــو: "نســعى فــي كابيتــال  بنــك توليــن 
التواصــل مــع شــرائح المجتمــع المحلــي المختلفــة وتقديــم 
والوســائل  الطــرق  كافــة  باســتخدام  لهــم  الــالزم  الدعــم 
المتاحــة وبمــا يحقــق لهــم الفائــدة المثلــى. ويصــب مشــروع 
التثقيــف المالــي فــي صلــب اســتراتيجية البنــك للمســؤولية 
المجتمعيــة، لمــا لــه مــن أهميــة فــي توعيــة أفــراد المجتمــع 
بكيفيــة إدارة أمورهــم الماليــة بطريقــة تضمــن لهــم أكبــر 

عائــد وتحقــق لهــم االســتقرار المــادي ". 

الفيديوهــات  سلســلة  إطــالق  بــأن  بارطــو  وأضافــت 
التثقيفيــة الماليــة يأتــي كوســيلة من وســائل تطبيــق برنامج 
التثقيــف المالــي لــدى البنــك، وجــاء اختيــار البنــك لشــخصية 
نتيجــة  اإلطــار  هــذا  فــي  معهــا  والتعــاون  فضــة  مــدام 
الشــعبية التــي اكتســبتها هــذه الشــخصية منــذ إطالقهــا 
للبنــك  يتيــح  مــا  وهــو  حققتــه،  الــذي  الواســع  واالنتشــار 
ــرة مــن أفــراد المجتمــع المحلــي  ــى شــريحة كبي الوصــول ال
بطريقــة  لهــم  الماليــة  والمعلومــات  النصائــح  وتقديــم 

مستســاغ.  فكاهــي  وبإطــار  ومبســطة  ســهلة 

في إطار تطبيقه لبرنامج التثقيف المالي
كابيتال بنك يتعاون مع مدام فضة لنشر وتعزيز

التوعية المصرفية بين المواطنين

ومميــزة،  مبتكــرة  بطريقــة 
باشــر كابيتــال بنــك بإطــالق 
ــن  ــورة مــ ــة مــــصـــ سـلـســلــــ
الـفـيـديـــوهــات الـفــكـــاهـــيــــة 
بالـتـعـــاون مــع مــدام فـضـــة 
–شخصيـــة سـاخـــرة أردنـيـــة- 
لـنـشـــر وتــعــزيــــز الـتــوعــيــــة 
وتــبـســـيــــط  الــمــصــرفــــيـــة 
فـــكــرة الــخـــدمــات الـمـالـيــة 
الــتــــي تـــوفـــرهـــــــا الــبـــنــــوك.
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رئيــس  نســور  منــار  بنــك؛  كابيتــال  مــن  اللقــاء  وضــم 
التســويق  إدارة  رئيــس  بارطــو  وتوليــن  الماليــة،  اإلدارة 
واالتصــال المؤسســي، ومحمــد عثمــان رئيــس الخدمــات 
المصرفيــة لألفــراد، وعــن مؤسســة إيليــا نقــل؛ رانــدي 
قســم  رئيســة  بزبــز  وســما  العامــة  المديــرة  عابديــن 
الطلبــة  شــارك  حيــث  التمويــل،  ورصــد  االتصــاالت 
األعمــال  إدارة  الجامعيــة  الذيــن شــملت تخصصاتهــم 
والماليــة  والتســويق  التجــاري  والقانــون  والمحاســبة 
تجاربهــم  خالصــة  المحاســبية،  المعلومــات  ونظــم 
وخبراتهــم طــوال مســيرتهم المهنيــة، وقدمــوا للطلبــة 
نصائــح عمليــة حــول كيفيــة رســم أهدافهــم والعمــل 
والمثابــرة  بالصبــر  تحليهــم  وضــرورة  إليهــا،  للوصــول 
ووضــوح الرؤيــة مــع تطويــر مهــارات التكيــف والتحلــي 

بالنفــس.  بالثقــة 

كمــا واســتعرض ممثلــو البنــك واقــع ســوق العمــل فــي 
القطــاع المصرفــي األردنــي، وأبــرز تحدياتــه واحتياجاتــه مــن 
التخصصــات األكاديميــة، مشــيرين إلــى أهميــة البرامــج 
الالمنهجيــة المقدمــة مــن قبــل مؤسســة إيليــا نقــل فــي 
تعزيــز قــدرات الطلبــة، والتــي تســاهم فــي تأهيل الشــباب 
وتنميــة مهاراتهــم الشــخصية والعمليــة لتمكينهــم مــن 

دخــول ســوق العمــل بكفــاءة.

وقــام ممثلــو البنــك باإلجابــة علــى أســئلة واستفســارات 
تخصصاتهــم  حــول  اللقــاء  فــي  المشــاركون  الطلبــة 
قطــاع  وباألخــص  الحاليــة،  العمــل  ســوق  واحتياجــات 
الرائــدة  بنــك  كابيتــال  مســيرة  إلــى  وتطرقــوا  البنــوك، 
باعتبــاره ركيــزة أساســية مــن ركائــز االقتصــاد الوطنــي، 
وأبــرز الخدمــات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك 
لعمالئــه مــن األفــراد والشــركات، إضافــة إلــى تســليط 
الضــوء علــى اســتراتيجيته للمســؤولية المجتمعيــة التــي 
يأتــي التعليــم فــي مقدمــة القطاعــات التــي يوليهــا البنــك 
جــّل عنايتــه نظــرًا للــدور الــذي يتطلــع لــه البنــك فــي تحقيــق 

التنميــة المســتدامة فــي المملكــة.

إلــى دور  بدورهــم لفــت ممثلــو مؤسســة إيليــا نقــل، 
المؤسســة الخيــري والمســتدام والمتمثــل فــي توفيــر 
فــرص للطلبــة تحــت مظلــة صنــدوق ايليــا نقــل للمنــح 
الدراســية إلكمــال دراســتهم األكاديميــة في الجامعات 
وكليــات المجتمــع أو التوجــه للتعليــم المهنــي اضافــة 
الــى تمكينهــم مــن خــالل عقــد برامــج تدريبيــة المنهجية 
تعمــل علــى تطويــر مهاراتهــم الشــخصية والعمليــة 
المهــارات  مــع  يتماشــى  وبمــا  والتقنيــة  واللغويــة 

ــة الحتياجــات ســوق العمــل. ــة والمواكب المطلوب

كابيتال بنك ومؤسسة إيليا نقل يعقدان لقاًء
افتراضيًا مع الطلبة المدعومين من قبل البنك

عقــد  لهــم،  الراعيــة  والمؤسســات  الطلبــة  مــع  وإدامتــه  التواصــل  تعزيــز  بأهميــة  منــه  إيمانــًا 
كابيتــال بنــك بالشــراكة مــع مؤسســة إيليــا نقــل لقــاًء افتراضيــًا مــع طلبــة مســتفيدين مــن المنــح 
الســنوية التــي يقدمهــا البنــك لـــ 8 مــن طلبــة المؤسســة فــي الجامعــات الحكوميــة األردنيــة.
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موظفــي  مــن  حضــورا  كابيتــال  أبطــال  دوري  وشــهد 
البنــك وعائالتهــم، لمــؤازرة الالعبيــن وتشــجيعهم. وفــي 
ختــام البطولــة تــّوج الفريــق الفائــز بالــكأس والميداليــات 

الذهبيــة.

وجــاء تنظيــم هــذا الــدوري، انطالقــا مــن حــرص كابيتــال 
ــات متنوعــة  ــى تخصيــص عــدة أنشــطة وفعالي بنــك عل
واألســرية  االجتماعيــة  العالقــات  لتوطيــد  لموظفيــه 

بينهــم بهــدف تعزيــز روح الفريــق الواحــد.

"دوري أبطال كابيتال"
للتوعية بصحة الرجل

بمناســبة األســبوع العالمــي للتوعيــة بصحــة الرجــل، نظــم كابيتــال بنــك بطولــة دوري "أبطــال 
كابيتــال "، بمشــاركة  عشــر فــرق كل فريــق مكــون مــن ثمانيــة العبيــن مــن موظفــي البنــك تحــت 
شــعار "لنلعــب مباريــات وديــة بالــدوري"، وانطلقــت المباريــات فــي Amman Football Club ، وســط 
منافســة قويــة مــن الفــرق للظفــر بــكأس دوري أبطــال كابيتــال، وتشــجيع حماســي مــن الحضــور.
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األولــى  الثالثــة  بالمراكــز  الفائزيــن  صــوي  أبــو  وكــّرم 
باإلضافــة لتقديــم درع شــكر وتقديــر لــكل مــن االتحــاد 
الملكــي األردنــي للشــطرنج لتعاونــه الدائــم فــي إنجــاح 
ــى  ــي / نســرين كنعــان عل بطــوالت البنــك والحكــم الدول

البطولــة. إدارة  فــي  تميزهــا 

امتــازت البطولــة فــي دورتهــا الثالثــة، باألجــواء التنافســية 
علــى  تنافــس  حيــث  الشــديدة،  والحماســية  اإليجابيــة 
البطولــة 10 العبيــن مــن موظفــي وموظفــات كابيتــال 
 )round robin( بنــك واتبــع المشــاركون نظــام اللعــب

بواقــع 9 جــوالت حســب النظــام السويســري ولمــدة 30 
دقيقــة لــكل العــب.

 وكان كابيتــال بنــك، قــد نظــم فــي شــهر شــباط مــن 
عــام 2020 بطولــة الشــطرنج الثانيــة لموظفيــه وذلــك 
ويأتــي  للشــطرنج،  األردنــي  الملكــي  االتحــاد  مقــر  فــي 
تنظيــم هــذه البطولــة مــن قبــل كابيتــال بنــك، لتعزيــز 
التعــاون والروابــط االجتماعيــة وروح الفريــق الواحــد بيــن 
يعــود  الرســمي، وبمــا  العمــل  إطــار  خــارج  الموظفيــن 

بالفائــدة علــى عمــل البنــك عمومــًا.

كابيتال بنك يتوج موظفيه الفائزين 
في بطولة الشطرنج الثالثة 2021

تــّوج رئيــس إدارة الخزينــة واالســتثمار ورئيــس لجنــة النشــاط االجتماعــي فــي كابيتــال بنــك، علــي أبــو 
صوي، يوم الجمعة الموظفين الفائزين ببطولة "كابيتال بنك الثالثة للشــطرنج 2021"، التي عقدت 
في مقر البنك الرئيسي تحت إشراف اإلتحاد الملكي األردني للشطرنج وانتهت بفوز كل من توفيق 
شــوباش فــي المركــز األول، وأحمــد خيــري فــي المركــز الثاني، وعبد الرحمن أبو لبــدة في المركز الثالث.
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العربي االسالمي يفتتح فرع ماركا في موقعه الجديد
الكائن في شارع الملك عبدهللا األول بالقرب من دوار مطار ماركا

السيد  اإلدارة  مجلس  رئيس  عطوفة  الفرع  إفتتح  وقد 
العام  المدير  سعادة  وبحضور  شاهين   سعيد"  "محمد 
السيد إياد العسلي وعدد من ممثلي الفعاليات االقتصادية 
والرسمية والشعبية والذين عبروا عن شكرهم واعتزازهم  

بالبنك العربي اإلسالمي الدولي.
إلى أن نقل  إياد العسلي  وفي معرض حديثة نوه السيد 
البنك  خطة  مع  تماشيًا  يأتي  الجديد  موقعه  الى  الفرع 
فروعه  شبكة  وتحديث  تطوير  إلى  الهادفة  اإلستراتيجية 
والتي تتم استناًدا الحتياجات العمالء بمختلف شرائحهم 
من خالل توفير األساليب التي تتيح تجربة مصرفية أفضل 
المنتجات  افضل  على  الحصول  من  وتمّكنه  للعميل 
الشريعة  احكام  مع  المتوافقة  المصرفية  والخدمات 
االسالمية السمحاء في أقل وقت وجهد وبأعلى معدالت 
إمكاناته  كل  البنك  له  يسّخر  الذي  الهدف  وهو   ، الجودة 
، مبينًا تميز البنك في التفاعل  المادية والبشرية والفنية 

مع المجتمع بمختلف قطاعاته اإلجتماعية واإلقتصادية 
من  النابعة  واالقتصادية  االجتماعية  مسؤوليته  ضمن 

هوية البنك كمؤسسه إسالمية وطنية أردنية .
وأضاف العسلي "أن ركائز العمل لدينا في البنك العربي 
االسالمي الدولي تتمثل بالحفاظ على زبائننا كأولوية من 
والمتواصل  الدؤوب  السعي  خالل  من  عملنا  أولويات 
اإلسالمية   المصرفية  عملياتنا  وتطوير  تحديث  نحو 
ومستويات خدماتنا ذات الجودة العالية لعمالء البنك ، 
مؤكدًا أن التبعات الناتجة عن أزمة كورونا لم تقف حائًلا 
أمام استمرار البنك في تنفيذ خطته بالتوسع واالنتشار 
الجغرافي، وكذلك التطوير والتحديث، وهو ما يؤكد قدرة 
البنك العربي اإلسالمي الدولي والكوادر العاملة به التي 
أنواع  مختلف  إدارة  على  المستمر،  التدريب  منحها  يتم 
بكفاءة  المستهدفات  تحقيق  في  واالستمرار  األزمات 

عالية، رغم أية صعوبات قد تواجه تنفيذها".

في إطار التزام البنك العربي االسالمي الدولي بمواصلة تطوير شبكة فروعه المنتشرة 
في أنحاء المملكة وتقديم الخدمات لعمالئه وفق أفضل المعايير، قام البنك بنقل فرع 
ماركا الى موقعه الجديد في شارع الملك عبدهللا األول بالقرب من دوار مطار ماركا ، حيث 
تكمــن أهميــة هــذا الموقــع بمــا تحتويــه المنطقة من مشــاريع ومحــالت تجارية مميزة .
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البنك العربي االسالمي الدولي يجدد اتفاقية
خدمة االستعالم االئتماني مع شركة كريف األردن

السيد  البنك  عن  ممثاًل  اإلتفاقية  بتوقيع  قام  وقد 
الدولي  العربي اإلسالمي  البنك  العسلي مدير عام  إياد 
والسيد أحمد عامودي مدير عام شركة كريف األردن في 
مقر اإلدارة العامة للبنك وبحضور مجموعة من مدراء 

اإلدارة العامة.
مدير  العسلي  إياد  السيد  صرح  المناسبة  هذه  وفي   
هذه  توقيع  بأن  الدولي  االسالمي  العربي  البنك  عام 
العميق  وإيمانه  البنك  حرص  ضمن  يأتي  االتفاقية 
دور  تعزيز  وفي  اإلئتمان  سوق  في  التطورات  بمواكبة 
المصرفية اإلسالمية في تنمية االقتصاد الوطني وتعزيز 
االشتمال المالي للوصول إلى شريحة أكبر من األفراد 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والذي من شأنه 
زيادة الكفاءة لتطوير ورفع مستوى الخدمة اإلئتمانية 
المقدمة للعمالء وتحقيق رضاهم عن منتجاتنا وخدماتنا 
اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  المصرفية 
اإلئتمان  مخاطر  تقليل  في  يساهم  مما   ، السمحاء 
لمختلف القطاعات اإلقتصادية ، نظرًا لما أثبتته خدمة 
عالية  واعتمادية  مصداقية  من  االئتماني  االستعالم 
خمس  قبل  انطالقها  منذ  الماضية  الفترة  طوال 

سنوات ، مؤكدًا العسلي على أهمية البيانات في عصرنا 
الحالي في بناء واتخاذ القرارات اإلئتمانية ، وعن اعتزازه 

بالشراكة المميزة مع شركه المعلومات االئتمانية.

بهذه  اعتزازه وفخره  أحمد عامودي عن  من جهته عبر 
ان  بين  و  الدولي  االسالمي  العربي  البنك  الشراكة مع 
خدمة االستعالم االئتماني اصبحت اليوم اكثر موثوقية 
التحتية  البينة  في  اساس  و  قبل  ذي  عن  اعتمادية  و 
المالية في االردن نتيجة نجاح كريف االردن في توسعة 
و زيادة حجم مصادر البيانات شملت معظم القطاعات 
يحقق  مما  التقسيط  و  التمويل  مجال  في  العاملة 
اتخاذ  عملية  دعم  في  الخدمة  من  المرجوة  االهداف 
و  البنوك  تدفع  و  سليمة  اسس  على  االئتماني  القرار 
الى  الوصول  و  منتجاتها  تطوير  الى  التمويلية  الجهات 
فئات مختلفة لم يكن بمقدورها الحصول على التمويل 
الالزم قبل اطالق خدمات الشركة. واثنى عامودي على 
البنك العربي االسالمي الدولي و تعامله مع كريف خالل 
السنوات الماضية حيث اظهر درجة عالية من االلتزام و 

التعاون و الصلة الوثيقة مع كريف. 

شــركة  مــع  التعــاون  إتفاقيــة  تجديــد  عــن  الدولــي  االســالمي  العربــي  البنــك  أعلــن 
االئتمانيــة  التقاريــر  نظــم  وإدارة  تطويــر  مجــال  فــي  المتخصصــة  األردن"  "كريــف 
وخدمــات المعلومــات التجاريــة والحلــول االئتمانيــة ، وذلــك لتزويــد البنــك بخدمــات 
االلكترونيــة  خــالل منصتهــا  مــن  األردن  كريــف  توفرهــا  والتــي  االئتمانــي  االســتعالم 
، حيــث ستســاهم فــي تعزيــز الثقــة باتخــاذ القــرارات االئتمانيــة ومنــح التمويــالت .
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وســتمنح بطاقــة "Visa Infinite" االئتمانيــة حامليهــا عــدد 
الخدمــات  لعمــالء  حصريــا  المصممــة  المزايــا  مــن  كبيــر 
تجربــة  لهــم  تتيــح  حيــث  وبرايوريتــي،  لألفــراد  المصرفــة 
فريــدة ورائعــة لالســتمتاع بعالــم مــن المكافــآت الحصريــة 
اســتثنائية  األكثــر  التســوق  وتجــارب  الفاخــرة  والمطاعــم 
باإلضافــة إلــى عــروض على مجموعة Visa للفنادق الفخمة. 

الحيــاة  وأســلوب  بالســفر  خاصــة  أخــرى  مزايــا  عــن  ناهيــك 
كالدخــول المجانــي لصــاالت كبــار الــزوار وخدمــة المســاعدة علــى 
مــدار ال 24 ســاعة وطــوال أيــام األســبوع فــي عــدد كبيــر مــن 
المطــارات حــول العالــم، باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن شــبكة 
الدعــم الدوليــة الخاصــة بVisa للمســاعدة فــي حــاالت الطوارئ 
ــا األخــرى التــي تــم اختيارهــا بعنايــة.  الطبيــة وغيرهــا مــن المزاي

وتعلـيقـــا علــى إصـــدار البـطـاقـــة عـــلق الـسـيـــد مـهـنـــد 
مـكـحـــل، الـمـديـــر اإلقليمــي لـبـنـــك ستـانـــدرد تـشـارتـــرد 
 "Visa Infinite" بطاقــة  إطــالق  "يســعدنا  قائــال:  األردن 
االئتمانيــة الجديــدة والتــي تحمــل معهــا العديــد مــن المزايــا 
الحصريــة والمصممــة خصيصــا لعمــالء البنــك ليشــعروا 
معهــا بالخصوصيــة والتميــز. حيــث نســعى دائمــا فــي بنــك 
ســتاندرد تشارترد بشــكل متواصــل إلــى التميــز فــي إرضــاء 
عمالئنــا وتلبيــة احتياجاتهــم عبــر توفيــر المزيــد مــن الخدمــات 

وتقديــم تجربــة مصرفيــة مميــزة لهــم، وذلــك ســعيا منــا 
لبنــاء عالقــات مصرفيــة طويلــة وممتــدة مــع عمالئنــا"

وأضــاف "إن إصــدار هــذه البطاقــة بمثابــة مؤشــر واضــح 
لتزويــد  المتواصلــة  تشــارترد  ســتاندرد  بنــك  جهــود  علــى 
عمالئــه ببطاقــة ائتمانيــة ذات مزايــا غيــر مســبوقة. ونحــن 
ــة  ــى ثقــة مــن أن هــذه البطاقــة ســتقدم لحامليهــا تجرب عل
مصرفيــة رائعــة تتناســب مــع نمــط حياتهــم واحتياجاتهــم. 

وقــد علــق الســيد رجائــي عجــور مديــر منطقــة األردن 
وفلســطين واليمن قائــال: "يســعدنا تقديــم بطاقــة ائتمــان 
ُيعــد  حيــث  األردن.   تشــارترد  ســتاندرد  لعمــالء   Visa Infinite
تصميــم البطاقــة تجســيًدا حقيقًيــا لمــا تقدمــه Visa لعمالئــه 

المتميزيــن لكــي يتمتعــوا بتجــارب حصريــة ال مثيــل لهــا. 

المســتمرة  نقــدر جهــود ســتاندرد تشــارترد األردن  ونحــن 
فــي تقديــم منتجــات وخدمــات عالميــة المســتوى للســوق 
المحلي. حيث أننا في Visa نســعى دائما على طرح منتجات 
بطاقــات  حاملــوا  يتمكــن  حتــى  المحلــي  الســوق  تناســب 
Visa مــن االســتفادة من تجارب الدفــع اآلمنة والسلســة 
والمريحــة مــن خــالل القبــول العالمي فــي 70 مليــون موقــع 

تجــاري أثنــاء الســفر إلــى الخــارج"

أطلــق بنــك ســتاندرد تشــارترد األردن بطاقــة "Visa Infinite" االئتمانيــة التــي 
تقــدم العديــد مــن المزايــا لحامليهــا. ويأتــي ذلــك حرصــا مــن البنــك علــى إقامــة 
ومميــزة  حصريــة  منتجــات  تقديــم  خــالل  مــن  عمالئــه  مــع  فريــدة  عالقــات 
ومصممــة لعمالئــه بمــا يتناســب مــع احتياجاتهــم الخاصــة بمزايــا اســتثنائية.

بنك ستاندرد تشارترد األردن 
يطلق بطاقة "فيزا إنفينيت"

اإلئتمانية الجديدة
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الــبـــنــــــــوك
مـــــــــــــــــــــرآة 
االستقرار
والـقـاعـــدة
الــمــتــيــنـــة

سالمة الدرعاوي
رئيس هيئة التحرير

تعكــس الحيويــة التي يشــهدها 
األردنــي  المصرفــي  القطــاع 
انطباعــا إيجابيــا على االســتقرار 
بالرغــم  اجمــاال  االقتصــادّي 
تواجههــا  التــي  التحديــات  مــن 
المملكــة وعلــى راســها جائحــة 
البنــوك  وان  الســيما  كورونــا، 
تســجل مؤشــرات نمــو جيــدة.
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ــة  ــة وثابتــة وبحصان ــادة البنــك المركــزي يســير بخطــوات قوي القطــاع المصرفــي العامــل فــي المملكــة بقي

جيــدة، فالتســهيالت المالّيــة التــي تمنحهــا البنــوك الغلــب القطاعــات يقابلهــا حجــم ودائــع بالدينــار كبيــر 

نســبيا خصوصــا الودائــع بالدينــار وانحســار الدواللــرة.

ولعبــت البنــوك دورًا حاســما وأساســيًا فــي تعزيــز االســتقرار االقتصــادّي للمملكــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، 

والبنــك المركــزّي كان المبــادر األول بهــذا التحــرك علــى الصعيــد الرســمّي مــن خــالل إجــراءات وحوافــز مالّيــة 

قدمــت فــي بدايــة الجائحــة، وفــرت األرضيــة الخصبــة لتحــرك القطــاع المصرفــّي للحــد مــن تداعيــات الوبــاء.

ــر إشــارات  ــة ووّف ــدًا مــن الزخــم لإلجــراءات الحكومّي وهــذا الحضــور القــوي للبنــوك خــالل األزمــة أعطــى مزي

طمأنينــة للمســتثمرين بمختلــف القطاعــات.

المؤشــرات المصرفيــة تؤكــد ان االســتقرار النقــدي لــدى المملكــة يســير جليــًا فــي 

ــرة،  ــه بانخفــاض معــدل الدول ــار، والمدلــل علي ــز اســتقرار ســعر صــرف الدين تعزي

مقابــل ان جاذبيــة الدينــار وقوتــه أدت إلــى ارتفــاع الودائــع بالدينــار لــدى البنــوك 

لتصــل الــى 37.7 مليــار دينــار خــالل النصــف األول مــن هــذا العــام، مقابــل اســتقرار 

حجــم الودائــع بالعمــالت األجنبيــة.

البنــك المركــزّي مؤسســة وطنّيــة عريقــة لهــا مصداقيــة تاريخّيــة تعمــل بشــكل 

مهنــي وحرفــي وتصــب قرارتهــا لخدمــة أهــداف وطنّيــة وتراقــب برامجهــا بشــكل 

ــة وتخالــف البنــوك التــي ال تلتــزم فــي قرارتــه  حــازم وفقــا ألفضــل المعاييــر الدولّي

وتعليماتــه، وقــد أثبتــت إدارة البنــك المركــزّي أنهــا 

مختلــف  تحــت  والمبــادرة  التجــاوب  علــى  قــادرة 

الظــروف والتحديــات، والــُكّل يعلــم أنهــا قلعــة ال 

فــي شــؤونها، وهــي  التدخــل  أو  اختراقهــا  يمكــن 

صاحبــة الفضــل األول واألخيــر فــي تجــاوز األردن 

للتحديــات التــي عصفــت بــه خاصــة فــي الســنوات 

العشــر األخيــرة.
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آالت عد وفرز وكشف تزييف األوراق النقدية صناعة شركة Giesecke & Devrient األملانية

قائمة العمالء فـي األردن

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