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البنــوك فــي األردن لــم تكتفــي بممارســة الــدور التقليــدي لها والمتمثل في حشــد 
المدخــرات وتوفيــر الــالزم لمختلــف القطاعــات االقتصاديــة فــي المملكــة، بــل 
ســعت علــى الــدوام للعــب أدوار أكبــر والمســاهمة الفعالــة فــي دفــع عجلــة النمــو 
االقتصادي في المملكة وبما ينعكس إيجابًا على جميع فئات وشرائح المجتمع. 

وتوســيع  للبنــوك  االســتراتيجية  التوجهــات  ضــوء  وفــي 
دورها التمويلي ليشــمل الجانب االســتثماري، فقد أطلقت 
البنــوك العديــد مــن المبــادرات الرائــدة مثــل صنــدوق رأس 
المــال واالســتثمار األردنــي برأســمال مــال يبلــغ 275 مليــون 
دينــار، والمبــادرات التــي تســتهدف االســتثمار فــي الشــركات 
التحتيــة  البنيــة  SMEs ومشــاريع  الصغيــرة والمتوســطة 
األخــرى  للشــركات  إضافــة  دينــار،  مليــون   125 برأســمال 
التــي أنشــأتها البنــوك التجاريــة واإلســالمية لالســتثمار فــي 
الصنــدوق الســعودي األردنــي لالســتثمار، وإطــالق العديــد 
فــي  تســتهدف  التــي  المشــابهة  األخــرى  المبــادرات  مــن 

ــز التوجــه االســتثماري للبنــوك.  مجملهــا تعزي

هــذا  فــي  البنــوك  مــن  المبذولــة  للجهــود  واســتكمااًل 
المجــال، فقــد أعلنــت ســبعة بنــوك أردنيــة نهايــة الشــهر 
الماضــي عــن إطــالق الشــركة االحترافية للتطويــر العقاري 
المســاهمة الخاصــة المحــدودة، والتــي ُتعنــى بمختلــف 
أشــكال تطويــر وإدارة العقــارات فــي المملكــة، بــرأس مــال 

يبلــغ 106 مليــون دينــار أردنــي، وذلــك بعــد جهــود مضنيــة 
وكبيــرة تــم بذلهــا خــالل العاميــن الماضييــن تخللهــا العديــد 
وتطويرهــا  الفكــرة  لبحــث  والدراســات  االجتماعــات  مــن 
وبحــث جميــع النواحــي المتعلقة بتأســيس الشــركة وصواًل 
لتحويلهــا مــن مقتــرح وتصــور إلــى حقيقــة علــى أرض الواقع.

بهــدف  جــاء  الشــركة  هــذه  لتأســيس  البنــوك  توجــه 
فعــال  بشــكل  وتطويــره  العقــارات  بقطــاع  االســتثمار 
بالمملكــة  العقــارات  إنعــاش ســوق  فــي  يســاهم  ممــا 
والقطاعــات االقتصاديــة المرتبطــة بــه، إضافــة للعديــد 
مــن األســباب األخــرى ومنها إيجاد شــركة شــاملة للتطوير 
العقــاري،  الســوق  وإنعــاش  الثقــة  لتعزيــز  العقــاري 
العــرض،  جانــب  فــي  الموجــودة  التشــوهات  وتخفيــض 
وتوفيــر منتجــات عقاريــة ذات تنافســية مرتفعــة مــن حيــث 
الجــودة والســعر ممــا سيســاعد علــى اســتهداف شــريحة 
واســعة مــن المجمــع بمــا فــي ذلــك ذوي الدخــل المحــدود. 
ــر فــرص عمــل  فضــاًل عــن أهميــة هــذه الشــركة فــي توفي
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جديــدة دائمــة ومؤقتــة، واألثــر اإليجابــي المتوقــع علــى باقــي 
الكبيــرة  التشــابكات  فــي ضــوء  االقتصاديــة  القطاعــات 
وبالتالــي  األخــرى  والقطاعــات  العقــاري  القطــاع  بيــن 

المســاهمة فــي تحفيــز وتحســين معــدالت النمــو.

الهيئــة العامــة للشــركة تضــم البنــوك األردنيــة الســبعة 
المســاهمة فــي الشــركة وهــي البنــك األردنــي الكويتي، بنك 
المــال األردنــي، البنــك االســتثماري، بنــك اإلســكان للتجــارة 
والتمويــل، البنــك التجــاري األردنــي، البنــك األهلــي األردنــي، 
الشــركة  غايــات  أمــا  األردنــي.  العربــي  االســتثمار  وبنــك 
فتتضمــن علــى بيــع وشــراء العقــارات وتطويــر األراضــي 
والمحــالت  واألراضــي  الشــقق  وتأجيــر  العقــارات  وإدارة 
والمجمعــات، إضافــة لتملــك وإقامــة المشــاريع التجاريــة 

والســكنية ودراســات وأبحــاث الســوق.

بدورنــا فــي جمعيــة البنــوك، وحرصــًا منــا علــى دعــم جميــع 
المبــادرات الوطنيــة التــي تعــود بــكل الخيــر علــى اقتصادنــا 
توجهــات  دعــم  علــى  البدايــة  منــذ  عملنــا  فقــد  األردنــي، 
وجهــود البنــوك لتأســيس الشــركة، كمــا قامــت الجمعيــة 
الشــركة  تأســيس  إلنجــاح  الممكــن  الدعــم  كل  بتوفيــر 

والســير بــه قدمــًا. وال بــد لــي هنــا مــن أشــكر كافــة العاملين 
فــي جمعيــة البنــوك علــى مــا بذلــوه مــن جهــوٍد كبيــرة فــي 
هــذا المجــال وتوفيــر كل ســبل الدعــم الفنــي واالستشــاري 

وهــو مــا ســاعد فــي تســريع وتيــرة تأســيس الشــركة.

كمــا أشــكر جميــع رؤســاء المجالــس والمــدراء العيميــن 
والرؤســاء التنفيذيين في البنوك المســاهمة في الشــركة 
علــى تعاونهــم الكبيــر وجهودهــم المبذولــة فــي تأســيس 
الشــركة. كمــا أوجــه شــكرًا خاصــًا لمحافــظ البنــك المركزي 
األردنــي علــى جهــوده الكبيــرة وتشــجيعه إلنشــاء الشــركة 
وتوفيــر كل الدعــم الممكــن إلنجاحهــا. كما أشــكر الحكومة 
األردنيــة ممثلــًة بدولــة رئيــس الــوزراء ومعالــي وزيــر الماليــة 
علــى مــا بذلــوه مــن اســتجابة كبيــرة لتشــجيع ودعــم هــذه 
المبــادرة وتذليــل جميــع العقبــات التــي قــد تواجــه تأســيس 
الشــركة. آمــاًل أن يكــون لهــذه الشــركة مســاهمة فعالــة 
فــي تطويــر ســوق العقــار األردنــي وزيــادة تنافســيته وقوتــه 
والقطاعــات  المواطنيــن  علــى  إيجابــًا  ينعكــس  وبمــا 
االقتصاديــة ذات العالقــة بالقطــاع العقــاري، ويســاهم 

فــي تحســين آفــاق التنميــة الشــاملة فــي المملكــة. 
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الدكتور ماهر المحروق
مدير عام جمعية البنوك

يقصد باالقتصاد غير الرسمي، ويسمى أيضًا باقتصاد الظل، تلك األنشطة االقتصادية 
التي يسمح بممارستها قانونيًا ولكن ال يتم تسجيلها لدى الجهات الرسمية المختصة، 
وبالتالي تكون تلك األنشطة والدخل الناتج عنها غير خاضعة للضريبة وال يتم مراقبتها 
وضبطها وتنظيمها من قبل مؤسسات الدولة، وال تدخل في حساب الناتج المحلي اإلجمالي 
على العكس من األنشطة التي يتم ممارستها ضمن االقتصاد النظامي أو الرسمي. 

وتعتبــر أنشــطة االقتصــاد غيــر الرســمي أنشــطة قانونيــة 
غيــر  ولكنهــا  النافــذة،  القوانيــن  تمنعهــا  ال  وشــرعية 
التنظيــم  مســجلة وذلــك لجملــة مــن األســباب أهمهــا 
المفــرط والبيروقراطيــة وطــول وتعقــد اإلجــراءات اإلدارية 
إلــى  للتحــول  االقتصــاد  مــن  كبيــرًا  جــزءًا  يجبــر  مــا  وهــو 
النظــام غيــر الرســمي. كذلــك هنــاك العــدد مــن األســباب 
األخــرى وأهمهــا تجنــب دفــع رســوم التســجيل، أو تجنــب 
دفــع الضرائــب واشــتراكات الضمــان االجتماعــي، أو تجنــب 
الرقابــة التــي قــد تفــرض عليهــا فــي حــال تســجيلها والتقيــد 
بالمعاييــر والشــروط المطلوبــة، وغيرهــا مــن األســباب 

التنظيميــة والتشــريعية واإلداريــة والمؤسســية. 

الظواهــر  مــن  الرســمي  غيــر  االقتصــاد  ظاهــر  وتعتبــر 
الموجــودة فــي اقتصاديــات جميــع الــدول، ولكنهــا تكــون 
أقــل فــي الــدول المتقدمــة مقارنًة بالدول النامية، وتشــير 

معظــم التقديــرات المنشــورة أن نســبة االقتصــاد غيــر 
الرســمي ترتبــط بعالقــة عكســية مــع مســتوى تطــور 

ــة. وتقــدم الدول

إن تزايــد االقتصــاد غيــر الرســمي ينطــوي علــى العديــد 
مــن اآلثــار الســلبية والتــي تشــتمل على انخفــاض وتراجع 
فــي  ســعرية  تشــوهات  وإيجــاد  الضريبيــة،  اإليــرادات 
الســوق، وخلــق بيئــة تنافســية غيــر عادلــة بيــن المنتجيــن 
فــي االقتصــاد الرســمي والمنتجيــن فــي االقتصــاد غيــر 
وخصوصــًا  التكاليــف  هيــل  تفــاوت  بســبب  الرســمي 
المتعلقــة بالترخيــص والضرائــب والعمالــة وغيرهــا، كمــا 
الناتــج المحلــي  أن االقتصــاد غيــر الرســمي يقلــل مــن 
الحقيقــي للدولــة بســبب وجــود العديــد مــن األنشــطة 
غيــر المســجلة، وهــو مــا يتســبب فــي عــدم دقــة العديــد 
علــى  ينعكــس  وبالتالــي  االقتصاديــة  المؤشــرات  مــن 

االقتصاد غـيـر 
الـرسـمـي بـيـن 
األثـر واألربــاح
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تعقــد عمليــة صنــع القــرارات وبنــاء سياســات فعالــة، 
ممــا يعيــق وضــع وتنفيــذ خطــط وبرامــج التنميــة.

التقديــرات حــول مســتوى االقتصــاد غيــر الرســمي فــي 
وذلــك  ألخــرى،  دراســة  مــن  وتختلــف  متفاوتــة  األردن 
بســبب اختــالف المنهجيــة المســتخدمة فــي تقديــر حجــم 
االقتصــاد غيــر الرســمي. فهنــاك دراســات قــدرت نســبة 
االقتصــادي غيــر الرســمي بحوالــي 15.2 %، فيمــا قدرهــا 
2011، وقدرهــا  عــام  فــي   % 20.3 الدولــي بحوالــي  البنــك 
 .2018 عــام  فــي   % 17.4 بنســبة  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
ووفقــًا لدراســة حديثــة منشــورة فــي مجلــة الدراســات 
االقتصاديــة التطبيقيــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي 
األردنــي بعنــوان "تقديــر حجــم االقتصــاد غيــر الرســمي 
تــم تقديــر  فــي األردن خــالل الفتــرة 2002 - 2020"، فقــد 
االقتصــاد غيــر الرســمي فــي األردن بحوالــي 26.5 % مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

بالمجمــل، يمكــن القــول بــأن االقتصــاد غيــر الرســمي فــي 
األردن يشــكل حوالــي ربــع حجــم الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
 ،2021 7.5 مليــار دينــار فــي عــام  أي أن قيمتــه تجــاوزت 
وهــذا يؤكــد علــى الحجــم الكبيــر لالقتصــاد غيــر الرســمي 
فــي األردن. وللقــارئ أن يتخيــل حجــم الخســائر التــي تلحق 

باإليــرادات العامــة والحســابات القوميــة مــن جــراء هــذا 
الرقــم المرتفــع لالقتصــاد غيــر الرســمي. 

معالجــة هــذه الظاهــرة وتخفيضهــا تبــدأ أواًل مــن تحديــد 
األســباب الحقيقيــة التــي تدفــع األنشــطة االقتصاديــة 
لالنخــراط فــي االقتصــاد غيــر الرســمي، ومحاولــة تذليــل 
السياســات  مــن  جملــة  خــالل  مــن  المعيقــات  هــذه 
الهادفــة إلدمــاج هــذا القطــاع ضمــن االقتصــاد الرســمي، 
ــات التســجيل  ــك مراجعــة وتســهيل متطلب بمــا فــي ذل
والترخيــص والرســوم المتعلقــة بهــا، وإعــادة النظــر فــي 
النظــام الضريبــي ليتضمــن منــح مزايا وحوافــز واعفاءات 
لتوفيــر  إضافــة  األنشــطة،  لهــذه  ميســرة  ومعاملــة 
حــزم تحفيــز ومســاعدات لألنشــطة المســجلة قانونيــًا 
الحافــز  األنشــطة  تلــك  لــدى  يخلــق  الــذي  وبالشــكل 
للدخــول فــي االقتصــاد الرســمي، ألن هــذا ســيعمل علــى 
تحســين مؤشــرات االقتصــاد الكلــي بمــا فــي ذلــك تحديــد 
الحجــم الحقيقــي لالقتصــاد األردنــي، وتحســين اإليــرادات 
الضريبيــة، وصياغــة سياســات وطنيــة فعالــة وشــاملة 
ومبنيــة علــى معلومــات دقيقــة، ووضــع خطــط وبرامــج 
قطاعيــة أكثــر دقــة، إضافــة لتحســين التنافســية ودفــع 
الشــركات للمزيــد مــن التطــور ولنمــو، وتطويــر ســوق 

العمــل والتشــغيل. 
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المؤشرات الرئيسية للبنوك األردنية
أظهــرت افصاحــات البنــوك األردنيــة المدرجــة فــي بورصــة 
عمــان نمــوًا واضحــًا فــي مختلــف المؤشــرات المصرفيــة 
خــالل التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة مــع 
نهايــة عــام 2021. ويبلــغ عــدد البنــوك األردنيــة المدرجــة 
فــي بورصــة عمــان 14 بنــكًا حاليــًا وذلــك بعــد اســتحواذ 
بنــك المــال األردنــي علــى بنــك سوســيته جنــرال األردن، 
منهــا 12 بنــكًا تجاريــًا أردنيــًا وبنــكان إســالميان، علمــا بــأن 
بيانــات البنــك العربــي تتضمــن أيضــًا بيانات البنــك العربي 

اإلســالمي الدولــي. 

وتشــير البيانــات المجمعــة للبنــوك األردنيــة المدرجــة فــي 
البورصــة إلــى ارتفــاع إجمالــي موجــودات البنــوك األردنيــة 
بنســبة 5.4 % ليصــل إلــى 76.53 مليــار دينــار فــي نهايــة 
أيلــول 2022 مقارنــًة مــع 72.64 مليــار دينــار فــي نهايــة 

عــام 2021. 

وهــذه الزيــادة فــي موجــودات البنــوك األردنيــة والتــي تبلــغ 
3.89 مليــار دينــار خــالل التســعة شــهور األولــى مــن عــام 
2022 أو مــا يعــادل نمــوًا بنســبة 5.4 %، جــاءت لتعكــس 
النمــو فــي جانبــي المركــز المالــي والمتمثــل باســتخدامات 

األمــوال ومصــادر األمــوال للبنــوك األردنيــة. 

األمــوال  توظيفــات  أو  اســتخدامات  صعيــد  فعلــى 

التســهيالت  ارتفــاع  البيانــات  تظهــر  )الموجــودات(، 

األردنيــة  البنــوك  مــن  الممنوحــة  المباشــرة  االئتمانيــة 

مــن 35.53 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021 إلــى 38.76 

يشــكل  وهــذا   .2022 أيلــول  نهايــة  فــي  دينــار  مليــار 

مليــار   3.23 بقيمــة  االئتمانيــة  التســهيالت  فــي  زيــادة 

أن  الصــدد  هــذا  فــي  9.1 %. ويشــار  مــا نســبته  أو  دينــار 

التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن البنــوك شــكلت 

51 % مــن إجمالــي موجوداتهــا وهــي بالتالــي تعــد مــن أهــم 

اســتخدامات أمــوال البنــوك، كمــا شــكلت التســهيالت 

االئتمانيــة نســبة 62 % مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك 

األردنيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان وذلــك كمــا فــي نهاية 

2022 أيلــول  شــهر 

النتائج المالية للبنوك األردنية
في الثالثة أرباع األولى

من عام 2022

نمــو موجــودات البنــوك األردنيــة بنســبة 
5.4 % خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن 
ــي يعكــس النمــو فــي جانبــي  العــام الحال
المركــز المالــي والمتمثــل باســتخدامات 
األموال ومصادر األموال للبنوك األردنية

تطور إجمالي موجودات البنوك األردنية المدرجة
في بورصة عمان )مليار دينار(

% 5.4

76.534

31 كانون أول 302021 أيلول 2022

72.643
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)المطلوبــات وحقــوق  األمــوال  علــى صعيــد مصــادر  أمــا 
لــدى  الودائــع  ارتفــاع إجمالــي  البيانــات  الملكيــة(، فتظهــر 
البنــوك األردنيــة المدرجــة فــي بورصــة عمان مــن 58.76 مليار 
دينــار فــي نهايــة عــام 2021 إلــى 62.06 مليــار دينــار فــي نهايــة 
أيلــول 2022، وهــو مــا يشــكل ارتفاعــًا بحوالــي 3.31 مليــار 
دينــار أو مــا نســبته 5.6 %. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بنــد إجمالــي 
الودائــع يتضمــن ودائــع البنــوك والمؤسســات مصرفيــة 
وودائــع العمــالء والتأمينــات النقديــة، باإلضافــة إلى مجموع 
حقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار المشــترك للبنــوك 
اإلســالمية. علمــًا بــأن إجمالــي الودائــع تشــكل مــا نســبته 
81 % مــن إجمالــي موجــودات البنــوك األردنيــة المدرجــة فــي 
بورصــة عمــان كمــا فــي نهايــة شــهر أيلــول 2022، وبالتالــي 

فإنهــا تعــد مــن أهــم مصــادر األمــوال للبنــوك.

ويظهــر النمــو فــي إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك األردنيــة 
ومــن  المهمــة  واالســتنتاجات  المضاميــن  مــن  جملــة 
ضمنهــا المســتوى المرتفــع مــن الثقــة فــي البنــوك األردنيــة 
ومتانــة  وقــوة  لهــا  المتميــز  األداء  ظــل  فــي  وخصوصــًا 
مؤشــرات البنــوك، إضافــة لجاذبيــة الدينــار األردنــي كعملــة 
ادخاريــة وعــدم وجــود أي توجهــات نحــو الدولــرة وهــو مــا 
يتضــح جليــًا أيضــًا مــن بيانــات البنــك المركــزي األردنــي والتــي 
األجنبيــة  بالعمــالت  الودائــع  مســتويات  اســتقرار  تظهــر 
والتــي شــكلت 22 % مــن إجمالــي الودائــع فــي نهايــة أيلــول 

2022 مقارنــًة مــع 23.4 % فــي نهايــة عــام 2021. 

كمــا ارتفــع مجمــوع حقــوق الملكيــة فــي البنــوك األردنيــة 
المدرجــة فــي بورصــة عمــان بنســبة 3.5 % خــالل الثالثــة 
أربــاع األولــى مــن عــام 2022 ليصــل إلــى 9352 مليــون دينــار 
 .2021 عــام  نهايــة  فــي  دينــار  9035 مليــون  مــع  مقارنــًة 
وتشــكل حقــوق الملكيــة مــا نســبته 12.2 % مــن إجمالــي 
موجــودات البنــوك األردنيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان 

ــة شــهر أيلــول 2022. كمــا فــي نهاي

ارتفــاع التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة 
مــن البنــوك األردنيــة بحوالــي 9.1 % خــالل 
التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2022. 

نمــو الودائــع بحوالــي 5.6 % يحمــل معــه 
دالالت إيــجــابــيـــــة مـهـمـــة وهــــو مـــؤشــــر 
عــن الـثـقـــة الـكـبـيـــرة بالـبـنــــوك األردنـيـــــة

تطور صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة 
من البنوك األردنية المدرجة في بورصة عمان )مليار دينار(

% 9.1

38.758

31 كانون أول 302021 أيلول 2022

تطور إجمالي الودائع لدى البنوك األردنية المدرجة35.527
في بورصة عمان  )مليار دينار(

% 5.6

62.064

31 كانون أول 302021 أيلول 2022

58.757

تطور مجموع حقوق الملكية في البنوك األردنية المدرجة 
في بورصة عمان )مليون دينار(

% 3.5

9,351.6

31 كانون أول 302021 أيلول 2022

9,035.4
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وعلــى صعيــد قائمــة الدخــل المجمعــة للبنــوك األردنيــة 
ارتفــاع  البيانــات  فتظهــر  عمــان،  بورصــة  فــي  المدرجــة 
إجمالــي الدخــل )إجمالــي اإليــرادات( للبنــوك األردنية بحوالي 
225.25 مليــون دينــار أو مــا نســبته 11.6 % خــالل التســعة 
ــًة بنفــس الفتــرة مــن  شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارن
ــي متوافقــًا  ــرادات يأت العــام الســابق. وهــذا النمــو فــي اإلي
مــع النمــو الكبيــر فــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة 

مــن البنــوك والبالــغ 9.1 %.

ــة، فقــد  ــوك األردني ــي مصروفــات البن أمــا بالنســبة إلجمال
انخفضــت بحوالــي 24.5 مليــون دينــار أو مــا يعــادل 1.9 % 
فــي التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة بنفــس 
الفتــرة مــن العــام الســابق. وهــذا االنخفــاض فــي إجمالــي 
المصروفــات بالتزامــن مــع االرتفــاع فــي إجمالــي الدخــل 
يعكــس تحســنًا واضحــًا فــي الكفــاءة التشــغيلية للبنــوك 

األردنيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان.

وبالنظــر إلــى البنــود الفرعية إلجمالي المصروفات فيالحظ 
شــهد  متوقعــة"  ائتمانيــة  خســائر  "مخصــص  بنــد  بــأن 
مــن  األولــى  شــهور  التســعة  خــالل  ملموســًا  انخفاضــًا 
عــام 2022 حيــث بلــغ 210.7 مليــون دينــار مقارنــة مــع 371.7 
مليــون دينــار لــذات الفتــرة مــن عام 2021 وبنســبة انخفاض 
بلغــت 43.3 %. وقــد شــكل مخصــص الخســائر االئتمانيــة 
مصروفــات  إجمالــي  مــن   % 16.6 نســبته  مــا  المتوقعــة 
البنــوك األردنيــة خــالل الثالثــة أربــاع األولــى مــن عــام 2022، 
مقارنــًة مــع نســبة 28.7 % مــن إجمالــي المصروفــات خــالل 

ذات الفتــرة مــن عــام 2021. 

ونتيجــة لنمــو إجمالــي الدخــل للبنــوك األردنيــة بنســبة 11.6 % 
وانخفــاض إجمالــي المصروفــات بنســبة 1.9 %، فقد انعكس 
إلــى  البنــوك قبــل الضريبــة لتصــل  أربــاح  ارتفــاع  ذلــك فــي 
925.4 مليــون دينــار خــالل الثالثــة أربــاع األولــى مــن عــام 2022 
مقارنــة مــع 675.4 مليــون دينــار خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 

2021، وهــو مــا يشــكل ارتفــاع بنســبة 37 %.

تطور إجمالي الدخل للبنوك األردنية المدرجة
في بورصة عمان )مليار دينار(

% 11.6

2.169

التسعة أشهر األولى
من عام 2022

التسعة أشهر األولى
من عام 2021

1.944

الربح قبل الضريبة للبنوك األردنية المدرجة
في بورصة عمان )مليون دينار( 

% 37.0

925.355

التسعة أشهر األولى
من عام 2022

التسعة أشهر األولى
من عام 2021

675.389

تطور إجمالي المصروفات للبنوك األردنية المدرجة
في بورصة عمان )مليار دينار(

% 1.9 1.270

التسعة أشهر األولى
من عام 2022

التسعة أشهر األولى
من عام 2021

1.294

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة )مليون دينار(

% 43.3

210.715

التسعة أشهر األولى
من عام 2022

التسعة أشهر األولى
من عام 2021

371.734
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البنــوك  مــن  المدفوعــة  الدخــل  أن ضرائــب  هنــا  ويشــار 
فــي  دينــار  مليــون   246.5 إلــى  لتصــل  ارتفعــت  األردنيــة 
التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة مــع 218.1 
مليــون دينــار فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، وهــو 

مــا يشــكل ارتفاعــًا بنســبة 13 %. 

كمــا ارتفــع صافــي الربــح بعــد الضريبــة للبنــوك األردنية من 
457.3 مليــون دينــار فــي التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 
2021 إلــى 678.8 مليــون دينــار فــي التســعة شــهور األولــى 
مــن عــام 2022. ونتيجــًة لذلــك فقــد بلــغ معــدل العائــد علــى 
ــي 0.89 % فــي التســعة  الموجــودات للبنــوك األردنيــة حوال
أشــهر األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة مــع 0.63 % فــي نفس 
الفتــرة مــن العــام الماضــي، كمــا ارتفــع معــدل العائــد علــى 
حقــوق الملكيــة مــن 5.06 % إلــى 7.26 % فــي الثالثــة أربــاع 

األولــى مــن العــام الحالــي. 

علــى صعيــٍد متصــل، يأتــي التحســن الواضــح فــي مختلــف 
المؤشــرات المصرفيــة وفــي مؤشــرات أداء البنــوك األردنيــة 
خــالل الثالثــة أربــاع األولــى مــن عــام 2022 ليعكــس التحســن 
فــي أداء االقتصــاد الوطنــي بشــكٍل عــام. حيث تشــير البيانات 
إلــى ارتفــاع معــدل النمــو االقتصــادي خــالل النصــف األول 
مــن عــام 2022 حوالــي 2.72 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 
2021، وارتفــاع االســتثمار االجنبــي المباشــر بنســبة 96.9 % 
خــالل النصــف األول مــن العــام الحالــي، والتحســن فــي حجــم 
التــداول فــي الســوق العقــاري بنســبة 23.5% األردنــي خــالل 
التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2022، وارتفــاع الصــادرات 

الكليــة بنســبة 43.6 % فــي أول ثمانيــة شــهور مــن العــام. 

معدل العائد على الموجودات )ROA( للبنوك األردنية )%(

% 0.89

التسعة أشهر األولى
من عام 2022

التسعة أشهر األولى
من عام 2021

% 0.63

معدل العائد على حقوق الملكية )ROE( للبنوك األردنية )%(

% 7.26

التسعة أشهر األولى
من عام 2022

التسعة أشهر األولى
من عام 2021

% 5.06

التحسن الواضح في مختلف المؤشرات 
المصرفيــة للبنــوك األردنيــة فــي الثالثــة 
أربــاع األولــى مــن العــام الحالــي يعكــس 
الوطنــي  االقتصــاد  أداء  فــي  التحســن 



THE POWER OF QUALITY 
REACHES MORE THAN 40 
COUNTRIES AND BREAKS 
A NEW RECORD
قّوة الجودة تصل إلى أكثر من 
40 بلدًا حول العالم وتحطم 
رقمًا قياسيًا جديدًا

GiG's journey began in 1991 when a Jordanian family established 
a single production line for a high-quality product that soon won 
the trust of customers. With steady steps, the ambitions of the 
Al-Smadi family, who founded this group, began to come true, 
based on the philosophy of relying on quality to reach 
consumers in Jordan and abroad. The group proved the 
e�ectiveness of this philosophy, as the reputation of GiG 
exceeded the borders of Jordan within a few years and it began 
exporting its internationally certi�ed products to Arab countries 
such as Iraq, Saudi Arabia, and Kuwait in 1996.
The group kept pace with the high demand by expanding its 
range, which required diversifying its products, adding new 
factories, and hiring more quali�ed local sta�, while continuously 
updating its production capacities. Giant Industrial Group can be 
proud of what it has achieved through its commitment to the 
highest international quality standards, as its products now enjoy 
a prominent position in the markets of 41 countries in the 
Middle East, Africa, the GCC and Europe.
The Giant Industrial Group specializes in the production of many 
home, personal, and cloth care products in an advanced 
industrial complex that includes 6 environmentally friendly 
factories powered by solar energy and employs more than 450 
employees. The group also invested in the �rst factory in the 
Middle East to produce raw materials that go into its products, as 
well as in raising its production capacity to reach twice the 
Kingdom's needs of some products.
On September 23, 2022, GiG was awarded a certi�cate from 
Guinness World Records for the largest T-shirt in the world. The 
winning T-shirt was displayed on the Applied Science
University stadium in a ceremony attended by His Excellency the 
Minister of Industry and Commerce and several members of the 
Chambers of Commerce and Industry.
With each new achievement, whether in terms of expanding 
operations or upgrading the quality of products, GiG takes a new 
step towards achieving its most important goals, which are to 
take the Jordanian product to a greater number of markets, 
enhance its position globally, and thus create more job 
opportunities locally.

انطلقت رحلة هذه المجموعة المتأّلقة في سنة 1991 بجهود عائلة 
أردنية أرست قاعدة صناعية متواضعة بخط إنتاج واحد لمنتج سرعان 
ما اكتسب ثقة المستهلكين نظرًا لجودته العالية. وبخطوات ثابتة، 

بدأت طموحات عائلة الصمادي التي أسست هذه المجموعة 
بالتحقق مستندة إلى فلسفة االعتماد على الجودة كوسيلة 

للوصول إلى المستهلكين في األردن وخارجها. 
وأثبتت المجموعة فعالية هذا التوّجه حيث تجاوزت شهرة مجموعة 

العمالق حدود األردن خالل سنوات قليلة وبدأت في تصدير 
منتجاتها الحاصلة على أعلى شهادات الجودة الدولية إلى دول 

عربية كالعراق والسعودية والكويت في 1996.
واكبت المجموعة ارتفاع الطلب بالتوّسع في منتجاتها، مما تطّلب 

زيادة أنواع المنتجات وإضافة مصانع جديدة وتوظيف المزيد من 
الكوادر المحلّية المؤهلة مع تحديث مستمر في خطوط اإلنتاج. 

وتستطيع مجموعة العمالق الصناعية أن تفخر بما وصلت إليه اليوم 
عبر التزامها بأعلى معايير الجودة العالمية، حيث تحظى منتجاتها 
بمكانة مرموقة في أسواق 41 بلدًا في الشرق األوسط وأفريقيا 

والخليج العربي وأوروبا.
وتختص مجموعة العمالق الصناعية بإنتاج العديد من منتجات 

النظافة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية من مجمع صناعي 
متطّور يضم 6 مصانع صديقة للبيئة تعمل بواسطة الطاقة 

الشمسية ويعمل فيها أكثر من 450 موظفًا. كما استتثمرت 
المجموعة في أول مصنع في الشرق األوسط إلنتاج المواد الخام 
التي تدخل في منتجاتها وكذلك في رفع طاقتها اإلنتاجية لتصل 

إلى ضعفي احتياجات المملكة من بعض المنتجات.
تجدر اإلشارة إلى مجموعة العمالق الصناعية (GIG) حصلت في 23 

أيلول 2022 على شهادة من موسوعة غينيس العالمية لألرقام 
القياسية عن أكبر تي-شيرت في العالم. وقد تم عرض التي-شيرت 
الفائز على ملعب استاد جامعة العلوم التطبيقية في احتفال كبير 

حضره معالي وزير الصناعة والتجارة وعدد من أعضاء الغرف التجارية 
والصناعية.

ومع كل إنجاز جديد، سواء على صعيد التوّسع في العمليات أو 
االرتقاء بالجودة في المنتجات، تخطو المجموعة خطوة جديدة نحو 
تحقيق أهم أهدافها وهي الوصول بالمنتج األردني إلى عدد أكبر 
من األسواق وتعزيز مكانته عالميًا وبالتالي خلق المزيد من فرص 

العمل محليًا.
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مـقـابـلـة 
الــعــــدد



مقابلة العدد 16

 بورصــة عمــان بــدأت مســارها اإليجابــّي ابتــداء مــن الربــع الثالــث مــن 
عــام 2020

 بورصــة عمــان األولــى عربّيــًا مــن حيــث االرتفــاع فــي المؤّشــر العــاّم منــذ 
بداية 2022

مازن الوظائفي المدير التنفيذّي لبورصة عّمان

في حوار مع مجّلة البنوك
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أّكــد المديــر التنفيــذّي لبورصــة عّمــان مــازن الوظائفــي، 
أّن البورصــة تابعــت مســارها اإليجابــّي منــذ بدايــة هــذا 
العــام 2022، وحّققــت أرقامــًا لــم تحّققهــا منــذ ســنوات 
طويلــة، حيــث احتّلــت بورصــة عّمــان المرتبــة األولــى عربّيــًا 
مــن حيــث االرتفــاع فــي المؤّشــر العــاّم منــذ بدايــة العــام 

ــوز وآب. ــران وتّم ــار وحزي وخــالل أشــهر أّي

القيمــة  أّن  البنــوك،  مجّلــة  مــع  الحــوار  خــالل  وبيــن 
الســوقّية حّققــت خــالل شــهر تّمــوز أعلــى مســتوياتها 
منــذ 2014، وأغلــق المؤّشــر العــاّم علــى 2607.1 نقطــة 
الرقــم  وأغلــق   ،2010 منــذ  مســتوياته  أعلــى  مســّجاًل 
القياســّي للشــركات الكبرى ASE20 على 1403.06 نقطة 
مســّجاًل أعلــى مســتوياته منــذ بــدء احتســابه عــام 2015.  

وأضاف أّن الرقم القياســّي العاّم ســّجل مكاســب قدرها 
18 % وذلــك حّتــى إغــالق يــوم االثنيــن 18 /9 /2022، ومؤّشــر 
ASE20 بنسبة 25 %، ومؤّشر العائد الكّلّي ASETR بنسبة 
33 %. وارتفعــت القيمــة الســوقّية لألســهم المدرجــة فــي 

البورصــة بنســبة 20 % مقارنــة مــع نهايــة عــام 2021

وقــال إّن بورصــة عمــان حّققــت تحّســنًا ملحوظــًا فــي 
وخــالل   2021 الماضــي  العــام  خــالل  أدائهــا  مؤّشــرات 
العــام 2022، وذلــك علــى الرغــم مــن التحّديــات والظــروف 
الصعبــة اّلتــي مــّر بهــا االقتصــاد الوطنــّي، وشــّكلت ظرفــًا 

ضاغطــًا عليــه وأّثــرت بالتالــي علــى أداء البورصــة.

وأضــاف الوظائفــّي، أّن تلــك التحّديــات كان مــن أهّمهــا 
الظــروف والتحّديــات السياســّية فــي المنطقة المحيطة 
أّن هــذه الظــروف والتحّديــات  إلــى  وتداعياتهــا، إضافــة 
تعّمقــت نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا، ومــا نتــج عنــه 
ــرت علــى اقتصــادات العالــم والشــركات،  مــن تداعيــات أّث
وعلــى األســواق المالّيــة فــي العالــم وعلــى بورصــة عّمــان 

وأداء الشــركات المدرجــة فيهــا.

ــّي ابتــداء مــن  ــأّن البورصــة بــدأت مســارها اإليجاب وقــال ب
ارتفاعــًا  شــهدت  حيــث   ،2020 عــام  مــن  الثالــث  الربــع 
ملحوظــًا فــي مؤّشــرات أدائهــا، وفــي قيمتهــا الســوقّية 

فــي ضــوء إعــادة فتــح القطاعــات االقتصادّيــة، وفــي ظــّل 
تزايــد النشــاط التشــغيلّي للشــركات المدّرجــة وتحقيقهــا 
لألربــاح وظهــور مؤّشــرات بدايــة التعافــي مــن آثــار جائحــة 
كورونــا، إضافــة إلــى اإلجــراءات اّلتــي اّتخذتهــا مؤّسســات 

الســوق لمواجهــة تداعيــات وآثــار هــذه الجائحــة.

ولفــت إلــى أّن التحّســن اســتمّر خــالل عامــي 2021 و2022، 
فقــد  اإليجابّيــة،  المؤّشــرات  هــذه  ضــوء  وفــي  إّنــه  إذ 
ارتفــع الرقــم القياســّي العــاّم ألســعار األســهم المرّجــح 
إلــى  ليصــل  عّمــان  لبورصــة   ASE100 الحــّرة  باألســهم 
2118.6 نقطــة نهايــة عــام 2021 مقارنــة مــع 1657.2 نقطــة 

نهايــة عــام 2020، أي بارتفــاع نســبته %27.8.

وأوضــح الوظائفــّي أّن هــذه النســبة تمّثــل أعلــى مكاســب 
ســنوّية تحّققهــا البورصــة منــذ عــام 2005 باإلضافــة إلــى 
ارتفــاع الرقــم القياســّي العــاّم ألســعار األســهم المرّجــح 
الكبــرى  العشــرين  للشــركات   ASE20 الحــّرة  باألســهم 
ليصــل إلــى 1074.4 نقطــة نهايــة عــام 2021 مقارنــة مــع 
806.5 نقطة نهاية عام 2020، أي بارتفاع نســبته %33.2، 
كمــا ارتفــع حجــم التــداول خــالل العــام 2021 إلــى حوالــي 
دينــار  مــع مليــار  87.2 % مقارنــة  دينــار وبنســبة  مليــاري 

للعــام الماضــي.

وقــال الوظائفــّي أّن القيمــة الســوقّية لألســهم المدرجــة 
فــي بورصــة عّمــان ارتفعــت نهايــة عــام 2021 إلــى 15.5 
مليــار دينــار أي بارتفــاع نســبته 20%، مقارنــة مــع القيمــة 
الســوقّية لألســهم المدرجــة فــي نهايــة عــام الماضــي 
لألســهم  الســوقّية  القيمــة  بذلــك  لتشــّكل   ،2020
المدرجــة فــي بورصــة عّمــان لعــام 2021 مــا نســبته %49.9 

مــن الناتــج المحّلــّي اإلجمالــّي.

ارتفعــت  فقــد  المدّرجــة  الشــركات  لنتائــج  وبالنســبة 
األربــاح بعــد الضريبــة العائــدة للمســاهمين لعــام 2021 
ــى 1325.1 مليــون  ــة إل للشــركات المــزّودة ببياناتهــا المالّي
دينــار مقارنــة مــع 382.1 مليــون دينــار لنفــس الشــركات 

لعــام 2020 أي بارتفــاع نســبته 246.8 %.

القيمــة الســوقّية تســّجل خــالل شــهر 
تّمــوز 2022 أعلــى مســتوياتها منــذ 2014

بورصة عّمان حّققت تحّسنًا ملحوظًا في 
مؤّشرات أدائها خالل عامي 2021 و2022

الوظائفّي:
الــــقـــــيــــــمــــــة الــــســــــوقــّيـــــــة لألســـهــــــــم 
الـمـدرجــــة فــــي بـورصــــة عّمـــان ارتـفـعــــت 
ــة 2021 ــار نــــهــــايــــــ ــار ديـــنــ ــى 15.5 مـلـــيـــ إلــ
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الشــركات المدرجــة تحّقــق أرباحــًا غيــر 
مســبوقة

أّن  إلــى  الوظائفــّي  قــال  الشــركات،  لنتائــج  وبالنســبة 
األربــاح بعــد الضريبــة العائــدة لمســاهمي الشــركة للربــع 
األّول مــن عــام 2022 للشــركات المــزّودة لبياناتهــا المالّية 
ارتفعــت إلــى 623.3 مليــون دينــار مقارنة مــع 296.5 مليون 

دينــار للربــع األّول مــن عــام 2021 بارتفــاع نســبته 110.2.

أّمــا مــن الناحيــة القطاعّيــة، لفــت إلــى أّن قطــاع الخدمــات 
كان األكثــر ارتفاعــًا فــي أرباحــه بعــد الضريبة بنســبة بلغت 
1003.2 %، يليــه قطــاع الصناعــة بنســبة ارتفــاع بلغــت 
279.4 % ثــّم القطــاع المالــّي بارتفــاع نســبته 27.8 %، فــي 
حيــن شــهدت معظــم القطاعــات للشــركات المدرجــة 
فــي البورصــة تحّســنًا فــي أدائهــا حيــث شــهد كّل مــن 
التجارّيــة  الخدمــات  وقطــاع  والمنافــع  الطاقــة  قطــاع 
وقطــاع  والتعدينّيــة  االســتخراجّية  الصناعــات  وقطــاع 
العقــارات علــى وجــه الخصــوص تحّســنًا ملحوظــًا فــي 
نتائــج أعمالهــا خــالل الربــع األّول مــن عــام 2022 مقارنــة 

ــرة مــن العــام الماضــي. مــع نفــس الفت

لمســاهمي  العائــدة  الضريبــة  بعــد  لألربــاح  وبالنســبة 
للشــركات   2022 عــام  مــن  األّول  للنصــف  الشــركات 
المســاهمة العاّمــة المدّرجــة فــي بورصــة عّمــان، واّلتــي 
زّودت البورصــة ببياناتهــا المالّيــة، أشــار الوظائفــّي إلــى 
أّنهــا شــهدت تحّســنًا كبيــرًا حيــث بلغــت 1275.1 مليــون 
دينــار مقارنــة مــع 532.8 مليــون دينــار للنصــف األّول مــن 

بارتفــاع نســبته 139.3 %. عــام 2021، أي 

أّمــا مــن الناحيــة القطاعّيــة، أوضــح أّن قطــاع الخدمــات 
العائــدة  الضريبــة  بعــد  أرباحــه  فــي  ارتفاعــًا  األكثــر  كان 
لمســاهمي الشــركة بنســبة بلغــت 394.6 %، يليــه قطــاع 
الصناعــة بارتفــاع نســبته 284.9 %، وأخيــرًا القطــاع المالــّي 
بارتفــاع نســبته 35.8 %. وشــهد كّل مــن قطــاع الخدمــات 
ــة وقطــاع الطاقــة والمنافــع وقطــاع الصناعــات  التجارّي
وجــه  علــى  البنــوك  وقطــاع  والتعدينّيــة  االســتخراجّية 
الخصــوص تحّســنًا ملحوظــًا فــي نتائــج أعمالهــا خــالل 
النصــف األّول مــن عــام 2022 مقارنــة مــع نفــس الفتــرة 

مــن العــام الماضــي.

وفــي  البورصــة  أداء  فــي  التحّســن  أّن  الوظائفــّي  وأّكــد 
أربــاح الشــركات جــاء فــي ظــّل تزايــد النشــاط التشــغيلّي 
لهــذه الشــركات بعــد انحســار أثــر جائحــة كورونــا وظهــور 

مــن  العديــد  فــي  والتحّســن  التعافــي  بدايــة  مؤّشــرات 
زيــادة  أهّمهــا  مــن  واّلتــي  الكّلــّي  االقتصــاد  مؤّشــرات 
معــّدالت النمــّو االقتصادّي ونمّو الصادرات وارتفاع الدخل 
الســياحّي وحــواالت األردنّييــن والنمــّو فــي احتياطّيــات البنك 
المركــزّي، وكذلــك فــي ظــّل التطــّور فــي البنيــة التشــريعّية 

والتنظيمّيــة والفّنّيــة فــي ســوق رأس المــال الوطنــّي.

فــي  التحتّيــة  البنيــة  عناصــر  أهــّم  إلــى  الوظائفــّي  وأشــار 
الســوق، موّضحــًا أّن ســوق رأس المــال الوطنــّي أصبــح 
يتمّتــع ببنيــة تنظيمّيــة وتشــريعّية وتقنّيــة وفــق أحــدث 
اإلفصــاح  حيــث  مــن  الدولّيــة،  والممارســات  المعاييــر 
والشــّفافّية بمــا يمكــن المســتثمرين مــن الحصــول علــى 
كاّفــة المعلومــات الضرورّيــة الّتخــاذ القــرار االســتثمارّي 
فــي الوقــت المناســب، ووجــود الخدمــات المالّيــة الالزمــة 
االســتثمار  صناديــق  إنشــاء  وتنظيــم  للمســتثمرين 
المشــترك بمــا فــي ذلــك صناديــق المؤّشــرات المتداولــة 
ETFs وتطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات المدّرجــة وتطبيق 
وهــي   IOSCO معاييــر  ذلــك  فــي  بمــا  الدولّيــة  المعاييــر 
المنّظمــة الدولّيــة لهيئــات األوراق المالّية ومعايير التقارير 
المالّيــة العالمّيــة IFRS ومعاييــر التدقيــق ومعاييــر حوكمــة 
الشــركات OECD Principles والمعاييــر المتعّلقــة بأنظمــة 

والتقــاّص. اإللكترونــّي والتســوية  التــداول 

ســــــــوق رأس الــــمــــــال الـوطـــنـــــّي يتمـّتـع 
ببـنـيـــــة تنـظـيمـّيــــــة وتشـــريعّية وتــقـنّيــــــة 
والممارســـات المعاييـــر  أحـــدث  وفـــق 
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تــّم تنفيــذه مــن  وفــي رّده عــن الســؤال حــول أهــّم مــا 
مشــاريع وبرامــج لتطويــر األطــر الفّنّيــة والتشــريعّية فــي 
الســوق وتعزيــز جاذبّيتــه وتنافســّيته، قــال الوظائفــّي بــأّن 
البورصــة لــم تتوّقــف عــن تنفيــذ مشــاريعها حّتــى أثنــاء 
ــذ  ــّم تنفي ــث ت ــا، حي ــرة اإلغــالق لمواجهــة جائحــة كورون فت
للبورصــة  الخّطــة االســتراتيجّية  مــن توصيــات  العديــد 
إليهــا  توّصلــت  اّلتــي  الطريــق  خارطــة  واســتراتيجّية 
البنــك  مــع  بالتعــاون  المــال  رأس  ســوق  مؤّسســات 
األوروّبــّي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة EBRD حيــث هدفــت 
ــادة  ــى زي ــة إل ــة الرامي ــى دعــم الجهــود الوطنّي ــان إل الخّطت
دور الســوق بتعزيــز النمــّو االقتصــادّي وتعزيــز تنافســّيته.

واســتعرض الوظائفــّي أهــّم التطــّورات، ومــا تــّم تنفيــذه 
مــن مشــاريع وبرامــج خــالل الفتــرة الســابقة.

مسيرة التحّول الرقمّي
وقــال الوظائفــّي أّن البورصــة وضمــن مســيرة التحــّول 
الرقـــمــــّي Digitalization وتطــبــيــــق أحــــدث األنـــظــمـــــة 
المستخدمـــــة في البـــورصــــات، فــقــــد أطلــقـــت نــظـــام 
العــام  مــن  آذار  شــهر  فــي   Optiq اإللكترونــّي  التــداول 
 Euronext قبــل شــركة  مــن  نظــام مطــّور  وهــو   ،2021
األوروّبّيــة  البورصــات  أكبــر  فــي  ومطبــق  العالمّيــة 
 واّلــذي حــاز علــى جائــزة أفضــل نظــام تــداول لعــام 2020

The 2020 Trading Tech Insight Awards- Europe حيــث 
أوامــر  اســتقبال  وكفــاءة  بســرعة  النظــام  هــذا  يتمّيـــز 
تقنّيــة  مزايــا  يوّفــر  كمــا  ومعالجتهــا،  والبيــع  الشــراء 
المالّيــة،  األوراق  تــداول  مجــال  فــي  عديــدة  ووظيفّيــة 
ودعــم تــداول أدوات مالّيــة جديــدة وربطهــا بفعالّيــة مــع 
األنظمــة والتطبيقــات المّتصلــة بنظــام التــداول كمــا 
ويوّفــر إمكانّيــة التــداول مــن خــالل تطبيقــات التقنّيــات 

التــداول. بأنشــطة  الخاّصــة  الحديثــة 

لإلفصــاح  وتعزيــزًا  المســيرة  هــذه  وضمــن  أّنــه  وزاد 
والشــّفافّية فــي الســوق، فقــد تــّم إطــالق نظــام اإلفصاح 
اإللكترونــّي بلغــة XBRL فــي نهايــة عــام 2020، وهــي لغــة 
نمطّيــة متعــارف عليهــا عالمّيــًا، بحيــث يوّفــر هــذا النظــام 
مــن  الهاّمــة  واإلفصاحــات  المعلومــات  نشــر  إمكانّيــة 
قبــل الشــركات المصــّدرة إلكترونّيــًا فــور وضعهــا علــى 
النظــام باللغتيــن العربّيــة واإلنجليزّيــة إضافــة إلــى توفيــر 
تقاريــر ونســب تحليلّيــة، مّمــا يقّلــل الوقــت والجهــد ويعّزز 

الشــّفافّية ويرفــع كفــاءة الســوق.

وأشــار الوظائفــّي إلــى إفــراد زاويــة خاّصــة بهــذا الموقــع 
اإللكترونــّي للبورصــة خاّصــة بنظــام اإلفصــاح اإللكترونــّي 
الموقــع  وزائــري  المهتّميــن  لتعريــف  وذلــك   ،XBRL
بهــذا النظــام مــن خــالل ذكــر نبــذة عــن النظــام وأهّمّيتــه 
وأهدافه، وكيفّية تتّبع اإلفصاحات المنشــورة للشــركات 

ــة علــى النظــام. ــر المالّي ــة منهــا وغي المالّي

وأضــاف بأّنــه تــّم أيضــًا تحديــث البنيــة التحتّيــة الخاّصــة 
بالشــبكة الواســعة للبورصة Wide Area Network، حيث 
تــّم العمــل علــى تبديــل األجهــزة فــي الموقــع الرئيســّي 
للبورصــة وموقــع اســتمرارّية العمــل بأجهــزة جديدة ذات 
مواصفــات عاليــة تســتخدم تكنولوجيــا حديثــة وخصائــص 
أمنيــة عاليــة لضمــان حمايــة وســالمة شــبكة االّتصــال 
ــز  ــاب تعزي وتأميــن فصــل كّل وســيط عــن اآلخــر. ومــن ب

اإلفصــاح والشــّفافّية وتعزيــز كفــاءة الســوق.

ولفــت إلــى إطــالق خدمــة تطبيقــات الهواتــف الذكّيــة بمــا 
يمكــن المهتّمــون والمســتثمرون مــن متابعــة جلســة 
التــداول بشــكل حــّي ومباشــر ومتابعــة أخبــار وإفصاحــات 
الشــركات المدرجــة فــي البورصــة بــكّل يســر وســهولة، 
وبشــكل عصــرّي وحديــث مــن خــالل أجهزتهــم المحمولة، 

حيــث يمكــن تحميــل هــذه التطبيقــات مّجانــًا.

وقــال الوظائفــّي أّن البورصــة أطلقــت النســخة الجديــدة 
مــن تطبيــق "أخبــار البورصــة ASENEWS " علــى األجهــزة 
الذكّيــة اّلـــتي تعمــل علــى نظامــيAndroid, IOS، بتصميــم 
جديــد يمكــن المســتثمرون والمهتّمــون بــاألوراق المالّيــة 
مــن متابعــة جميــع األخبار والتعاميم الصادرة عن بورصة 
عّمــان وإفصاحــات الشــركات المدّرجــة والمتداولــة فيهــا.

وأضــاف أّن التطبيــق الجديــد يوّفــر العديــد مــن المزايــا 
واّلتـــي  المالّيــة  بــاألوراق  للمتعامليــن  والخدمــات 
حيــث  االســتثمارّي،  قرارهــم  اّتخــاذ  فــي  تســاعدهم 
يوّفــر تنبيهــات للمســتخدم ألحــدث األخبــار والتعاميــم 
المنشــورة علــى الموقــع اإللكترونــّي للبورصــة، كمــا يتيــح 
وحفظهــا  التاريخّيــة  اإلفصاحــات  عــن  البحــث  إمكانّيــة 
وقــت،  أّي  فــي  إليهــا  للرجــوع  المســتخدم  جهــاز  علــى 
ــة متابعــة الملّخــص اليومــّي للتــداول  ــى إمكانّي إضافــة إل
ــألوراق  ــة ل ــى األســعار الفورّي فــي البورصــة، واالّطــالع عل

عّمــان. بورصــة  فــي  المتداولــة  المالّيــة 

جديــد  إلكترونــّي  موقــع  إطــالق  إلــى  الوظائفــّي  ولفــت 
للمســتثمرين  يوّفــر  تفاعلــّي  موقــع  وهــو  للبورصــة، 
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العربّيــة  باللغتيــن  الهاّمــة  المعلومــات  والمهتّميــن 
واإلنجليزّيــة، إضافــة إلــى إطــالق حســابات البورصــة علــى 
 Facebook, Instagram, االجتماعــّي  التواصــل  وســائل 

.Twitter, LinkedIn, YouTube

مؤّشرات جديدة
ــز الشــّفافّية وتنويــع المؤّشــرات القياســّية  وبهــدف تعزي
ألســعار األســهم، قــال الوظائفــّي أّن البورصــة أطلقــت 
مؤّشــر العشــرين ASE20، وهــو مؤّشــر مرّجــح يعتمــد فــي 
حســابه علــى القيمــة الســوقّية لألســهم الحــّرة المتاحــة 
للتــداول للشــركات العشــرين القيادّيــة في البورصــة، واّلتي 
تعتبــر األكثــر نشــاطًا واألعلــى مــن حيــث القيمــة الســوقّية.

ونــّوه إلــى أّنــه يتــّم نشــر قيــم هــذا المؤّشــر بشــكل حــّي 
ومباشــر لجميــع المهتّميــن والمتعاملين محّلّيــًا وعالمّيًا 
توزيــع  خــالل شــركات  ومــن  المتاحــة  الوســائل  بشــّتى 

البيانــات العالمّيــة المعتمــدة مــن قبــل البورصــة.

صناديــق  إلنشــاء  مرجعــًا  المؤّشــر  هــذا  يعتبــر  وقــال 
االســتثمارّية  للجهــات   ETFs المتداولــة  المؤّشــرات 
الصناديــق.  مــن  النــوع  هــذا  فــي  باالســتثمار  الراغبــة 
وأطلقــت البورصــة مؤّشــرها الجديــد مؤّشــر العائــد الكّلــّي 
)Total Return Index )ASETR، وهو مؤّشر مرّجح بالقيمة 
الســوقّية لألســهم الحــّرة يهــدف إلــى تمكيــن المســتثمر 
اســتثماره  علــى  المتحّقــق  الكّلــّي  العائــد  قيــاس  مــن 
ــه يأخــذ  بأســهم شــركات مؤّشــر العشــرين ASE20، إذ أّن
بعيــن االعتبــار عوائــد التوزيعــات النقدّيــة بافتــراض إعــادة 
اســتثمارها فــي الســوق إضافــة إلــى األربــاح الرأســمالّية 
ــر الســعر الســوقّي فــي البورصــة. المتحّققــة نتيجــة تغّي

المؤّشر اإلسالمّي
وفيمــا يتعّلــق بالمؤّشــر اإلســالمّي لبورصــة عّمــان، قــال 
الوظائفــّي أّنــه وضمــن مســاعي البورصــة لتعزيــز وزيــادة 
جاذبّيــة االســتثمار فيهــا تلبيــة لحاجــة وطلــب شــريحة 
واســعة مــن المســتثمرين فــي المجتمــع االســتثمارّي 
مــع  توافقهــا  حيــث  مــن  الشــركات  أســهم  لتصنيــف 
العالمــّي،  االهتمــام  وفــي ضــوء  اإلســالمّية،  الشــريعة 
فقــد تــّم تشــكيل لجنــة شــرعّية فــي البورصــة لتصنيــف 
المالّيــة  الشــريعة  المعاييــر  وفــق  المدّرجــة  الشــركات 
عّمــان  بورصــة  مؤّشــر  إلطــالق  تمهيــدًا  اإلســالمّية 

القريــب. المســتقبل  فــي  اإلســالمّي 

تطبيق معايير االستدامة في السوق
وتطــّرق الوظائفــّي إلــى موضــوع االســتدامة، مشــيرًا إلــى 
االســتثمار  بيئــة  لتعزيــز  البورصــة وضمــن ســعيها  أّن 
والشــركات  الوطنــّي  المــال  رأس  ســوق  وتنافســّية 
المدرجــة فيــه وتطبيــق أفضــل المعاييــر والممارســات 
العالمّيــة الخاّصــة بالفعالّيــات المختلفــة في الســوق بما 
فــي ذلــك تلــك المتعّلقــة بمعاييــر اإلفصــاح والشــّفافّية، 
وضمــن إطــار الســير بخطــوات مشــروع إلــزام الشــركات 
المدرجــة ضمــن مؤّشــر ASE20 بإصــدار تقاريــر االســتدامة 
اعتبــارًا مــن عــام 2022، فقــد وقعــت اّتفاقّيــة مــع برنامــج 
األمــم المّتحــدة اإلنمائــّي UNDP، يقــوم البرنامــج بموجبهــا 
بتقديــم الدعــم والتدريــب لموّظفــي البورصــة والشــركات 
لديهــم  والوعــي  المعرفــة  لتعزيــز  فيهــا؛  المدّرجــة 
كاّفــة  والمســائل  بالقضايــا  اإلحاطــة  مــن  وتمكينهــم 

المتعّلقــة بأهــداف  التنميــة المســتدامة.

وأضــاف أّنــه وضمــن هــذا اإلطار قامت البورصــة وبالتعاون 
مــع UNDP وشــبكة الميثــاق العالمــّي لألمــم المّتحــدة فــي 
األردّن )UN Global Compact Network )UNGC بعقد دورة 
تدريبّيــة لممّثليــن عــن الشــركات المدرجــة ضمــن مؤّشــر 
ــر االســتدامة مــن  ــة إصــدار تقاري ــف بأهّمّي ASE20 للتعري
قبــل الشــركات، وكيفّيــة إعــداد تلــك التقاريــر وفقــًا ألحــدث 
 SDG Impact Standards المعاييــر الصــادرة عــن مبــادرة

التابعــة لبرنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــّي.

وزاد أّن البورصــة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المّتحــدة 

لألمــم  العالمــّي  الميثــاق  وشــبكة   UNDP اإلنمائــّي 

نقاشــّية  حلقــة  عقــدت  األردّن  فــي   UNGC المّتحــدة 

بحضــور عــدد مــن الرؤســاء التنفيذّيين ورؤســاء مجالس 

 ASE20 إدارة الشــركات المدّرجــة ضمــن مؤّشــر البورصــة

بهــدف تســليط الضــوء حــول دور قطــاع األعمــال فــي 

 2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة  بخّطــة  النهــوض 

وأهــداف التنميــة المســتدامة SDGs اّلتــي أصدرتهــا األمم 

المّتحــدة إضافــة إلــى أهّمّيــة إصــدار تقاريــر االســتدامة 
فــي  االّتجاهــات  أحــدث  علــى  للتعــّرف  الفرصــة  وإتاحــة 

التحضيــر إلطــالق مؤّشــر بورصــة عّمــان 
اإلسلــامــــّي في الـمـسـتـــقــبــل الــقـــريـــب
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االســتثمار المســتدام وإدارة التأثيــر ومتطّلبــات بورصــة 
عّمــان الجديــدة بشــأن تقاريــر االســتدامة.

االســتدامة  تقريــر  أصــدرت  البورصــة  أّن  الوظائفــّي  وبيــن 
عــن عــام 2020، وذلــك بمــا يتماشــى مــع منهجّيــة المبــادرة 
 ،GRI )Global Reporting Initiative( العالمّيــة إلعــداد التقاريــر
عــن  الصــادر  االســتدامة  تقاريــر  إلعــداد  اإلرشــادّي  والدليــل 
التــزام  مــدى  علــى  الضــوء  التقريــر  يســّلط  حيــث  البورصــة، 
للتنميــة  المّتحــدة  األمــم  أهــداف  بتحقيــق  عّمــان  بورصــة 
.i)SDGs( Sustainable Development Goals المســتدامة 

 2020 االســتدامة  لتقريــر  البورصــة  إصــدار  أّن  وأوضــح 
يأتــي إيمانــًا منهــا بدورهــا المتمّثــل فــي حــّث المؤّسســات 
المدّرجــة نحــو االســتدامة وإصــدار  المالّيــة والشــركات 
تقاريرهــم الخاّصــة بذلــك. وقــد عّدلــت البورصــة تعليمــات 
اإلدراج لتصبــح الشــركات المدّرجــة اّلتــي تشــملها عّينــة 
 2022 عــام  مــن  األّول  للربــع   ASE20 القياســّي  الرقــم 
ملزمــة بإصــدار تقاريــر اســتدامة ابتــداء مــن عــام 2022، 
وذلــك وفقــًا للمبــادئ والمعاييــر العالمّيــة GRI، وذلــك 
تمهيــدًا لتطبيقــه علــى بقّيــة الشــركات المدّرجــة تدريجّيــًا، 
وذلــك لتعزيــز الشــّفافّية واإلفصــاح وتنافســّية البورصــة 

والشــركات المدّرجــة وجاذبّيتهــا لالســتثمارات كمــا تّمــت 
اإلشــارة ســابقًا، وخاّصــة فيمــا يتعّلــق بااللتــزام بمعاييــر 

االســتدامة.

وأشــار إلــى أّن بورصــة عمــان أصبحــت ضمــن البورصــات 
البورصــات  واّتحــاد   Refinitiv المكّونــة لمؤّشــر العربّيــة 
العربّيــة للشــركات منخفضــة انبعاثــات الكربــون وهــو 
مؤّشــر خــاّص بالشــركات اّلتــي تلتــزم بمعاييــر االســتدامة 

والحوكمــة.

أّول بورصــة فــي الشــرق األوســط تطلق 
مبــادرة بخصوص التغّيــر المناخّي

واســتمرارًا لجهودها في موضوع تعزيز االســتدامة، قال 
الوظائفــّي أّن بورصــة عمــان وقعــت خــالل ورشــة عمــل 
عقدت في 13/9 الماضي اّتفاقّية مشــتركة مع مؤّسســة 
التمويــل الدولّيــةIFC ، تقــوم بموجبها المؤّسســة بتقديم 
الدعــم والتدريــب لموّظفــي البورصــة والشــركات المدرجة 
فيهــا لتعزيــز المعرفــة والوعــي لديهــم وتمكينهــم مــن 
اإلحاطــة بكاّفــة القضايــا والمســائل المتعّلقــة باإلفصاح 
لمواجهــة  الشــركات  بهــا  تقــوم  اّلتــي  اإلجــراءات  عــن 
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تحــّدي التغّيــر المناخــّي والفــرص والمخاطــر اّلتــي قــد تنتــج 
عــن هــذا التحــّدي وإعــداد التقاريــر حــول هــذه اإلجــراءات 
لإلفصــاح عنهــا ضمــن تقريــر االســتدامة اّلــذي تصــدره 
ــر وإطــالق دليــل  هــذه الشــركات، إضافــة إلــى دعــم تطوي
دليــل  بمثابــة  ليكــون  البورصــة  مــع  المناخــّي  اإلفصــاح 

للتنفيــذ مــن قبــل الشــركات المدّرجــة.

رؤية التحديث االقتصادّي
وحــول ورشــة العمــل فــي الديــوان الملكــّي اّلتــي نتجــت 
بــأّن  الوظائفــّي  قــال  االقتصــادّي،  التحديــث  رؤيــة  عنهــا 
الورشــة كانــت حدثــًا كبيــرًا وهاّمــًا اجتمعــت فيهــا وألّول 
مــّرة المؤّسســات فــي القطــاع العــاّم والخــاّص لتنفيــذ 
اّلتــي  التحّديــات  بحــث  خاللهــا  وتــّم  الملــك،  جاللــة  رؤى 
تواجــه قطــاع األســواق والخدمــات المالّيــة وإيجــاد الحلــول 
لتحقيــق مصلحــة هــذا القطــاع وتطويــر منتجــات وأدوات 
جديــدة لالرتقــاء بــه ضمــن أعلــى المســتويات العالمّيــة.

ولفــت إلــى أّن الرؤيــة أّكــدت علــى األثــر االقتصــادّي المباشــر 
عنــد تنفيــذ الرؤيــة واّلــذي ســينعكس على قطاع األســواق 
والخدمــات المالّيــة المدعــوم بقاعــدة رأســمالّية وتمويلّيــة 
التحــّول  عملّيــة  تســريع  فــي  والكفــاءة  والقــدرة  قوّيــة 
الرقمــّي واســتخدام التقنّيــة المالّيــة، حيــث مــن المتوّقع أن 
ترتفــع مســاهمته فــي الناتــج المحّلــّي اإلجمالــّي مــن 2.3 % 

خــالل العــام الماضــي، إلــى 4.6 % فــي 2033.

وفيمــا يتعّلــق بســوق رأس المــال، فقــد أشــار إلــى أّنــه 
قــد تــّم طــرح عــّدة مبــادرات ضمــن رؤيــة التحديــث، تترّكــز 
علــى تعزيــز عمــق واّتســاع ســوق رأس المــال الوطنــّي 
أبــرز  ولعــّل  تنافســّيته ونشــاطه وســيولته.  يعــّزز  بمــا 
عناصــر هــذه المبــادرة هــي توفيــر البنيــة التحتّيــة لطــرح 
المعاييــر  وتطبيــق  بالســوق  جديــدة  ومنتجــات  أدوات 
متطّلبــات  وتحقيــق  الرقمــّي  التحــّول  وتعزيــز  الدولّيــة 
باإلضافــة  الدولّيــة،  البورصــات  لتصنيفــات  االنضمــام 
إلــى تقديــم حوافــز اإلدراج فــي الســوق وتخفيــض تكلفــة 
التــداول وتحفيــز االســتثمار المؤّسســّي وإنشــاء صناديق 

االســتثمار بكاّفــة أنواعهــا.

هــذه  لتنفيــذ  ضــرورّي  الحكومــّي  الدعــم  بــأّن  وأضــاف 
المبــادرات وأّن مؤّسســات الســوق لمســت اســتجابة 
نشــاط  لتحفيــز  الممكنــات  مــن  عــدد  لتنفيــذ  حكومّيــة 
فــي  التــداول  تكلفــة  تخفيــض  ومــن ضمنهــا  البورصــة 
االســتثمار  وتعزيــز  لــإلدراج  الحوافــز  ومنــح  البورصــة 

المؤّسســّي بمــا فــي ذلــك العمــل علــى إزالــة االزدواج 
الضريبــّي علــى صناديــق االســتثمار المشــترك وتخفيــض 

األدراج. رســوم 

وزاد الوظائفّي بأّن هناك العديد من الشــركاء والجهات 
اّلتــي لهــا دور كبيــر فــي تحفيــز نشــاط البورصــة وتعزيــز 
الحكومــة  أهّمهــا  ومــن  فيهــا  والســيولة  تنافســّيتها 
والجهــات الرقابّيــة والبنــوك وصنــدوق اســتثمار أمــوال 

ــر مســتثمر فــي الســوق. الضمــان االجتماعــّي وهــو أكب

ــرى  ــة الكب ــأّن إدراج عــدد مــن الشــركات الحكومّي وقــال ب
ــة  ــة مــن خــالل طــرح أوراق مالّي وتنفيــذ مشــاريع حكومّي
وصكــوك قابلــة للتــداول فــي البورصــة كمــا حصــل فــي 
أســواق عربّيــة مجــاورة ســيؤّدي إلــى تعزيــز عمق واّتســاع 
الســوق وزيــادة ســيولته وجاذبّيتــه لالســتثمار المحّلــّي 

ــّي. واألجنب

تصنيف البورصة
بتصنيــف  المتعّلــق  الســؤال  علــى  رّده  معــرض  وفــي 
ــة، قــال الوظائفــّي  ــان فــي المؤّشــرات الدولّي بورصــة عّم
بــأّن هنــاك العديــد من التصنيفات من قبل المؤّسســات 
ــة منهــا مؤّشــر MSCI و S&Pو FTSE، إّلا أّن  ــة الدولّي المالّي
  Morgan Stanley الصــادر عــن مؤّسســة MSCI مؤّشــر
مــن أهّمهــا حيــث صّنفــت بورصــة اعتبــارًا مــن عــام 2008 
وضــع  ضــوء  فــي   Frontier Markets أســواق  ضمــن 
األســواق  ضمــن  البورصــات  لتصنيــف  جديــدة  معاييــر 
وجــود  أهّمهــا  مــن  كان    Emerging Markets الناشــئة 
3 شــركات كبــرى تتعــّدى القيمــة الســوقّية لــكّل منهــا  
2.343 مليــار دوالر، وأن تكــون القيمــة الســوقّية لألســهم 
الحــّرة المتاحــة للتــداول فــي كّل شــركة 1.191 مليــار دوالر 
علــى أن ال يقــّل معــّدل دوران األســهم لــكّل شــركة عــن 
15 %، إضافــة إلــى عــدد مــن الشــروط الفّنّيــة والتشــريعّية 
الســوق  ومؤّسســات  البورصــة  حّققتهــا  اّلتــي  األخــرى 
اإلفصاحــات  تتوّفــر  أن  ضمنهــا  مــن  واّلتــي  بالعمــوم 
 XBRL باللغــة العربّيــة واإلنجليزّيــة حيــث يوّفــر حالّيــًا نظــام

هــذه اإلفصاحــات بشــكل فــورّي مــن خــالل النظــام.

وقــال حّققــت 3 شــركات مدّرجــة الشــرط األّول لالنضمام 
فــي  الســوقّية  بالقيمــة  والمتعّلــق  الناشــئة  لألســواق 
القياســّي،  الرقــم  البورصــة وارتفــاع  أداء  ضــوء تحّســن 
الحــّرة وشــرط معــّدل  ويبقــى تحقيــق شــرط األســهم 
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زيــادة  يســتدعي  مــا  وهــو  المذكوريــن ســابقًا،  الــدوران 
رؤوس أمــوال هــذه الشــركات الكبــرى مــن خــالل طــرح 
األســهم لالكتتــاب العــاّم للجمهــور IPOs، مّمــا ســيعّزز 
ناشــئ،  ســوق  إلــى  البورصــة  تصنيــف  رفــع  إمكانّيــة 
االســتثمار  صناديــق  مــن  العديــد  توّجــه  إلــى  وســيؤّدي 

األجنبّيــة لالســتثمار فــي بورصــة عّمــان.

غيــر  المســتثمرين  مســاهمة  نســبة  أّن  إلــى  وأشــار 
األردنّييــن فــي الشــركات المدرجــة فــي البورصــة فــي نهايــة 
شــهر آب 2022 وصلــت إلــى حوالــي 47.9 % مــن إجمالــّي 
القيمة السوقّية، وبنسبة 37.2 % للمؤّسسات االعتبارّية 

االســتثمارّية مــن شــركات ومؤّسســات وصناديــق.

المشاريع المستقبلّية
وفيمــا يتعّلــق بالمشــاريع المســتقبلّية، قــال الوظائفــّي 
خّطتهــا  مشــاريع  تنفيــذ  تتابــع  ســوف  البورصــة  بــأّن 
االســتراتيجّية )2021 - 2023( واّلتــي تتضّمــن العديــد مــن 
المشــاريع والبرامــج بهــدف تطويــر األطــر التشــريعّية 
والفّنّيــة وفــق أحــدث المعاييــر والممارســات الدولّيــة بمــا 
يعــّزز المنــاخ االســتثمارّي ويزيــد مــن تنافســّية البورصــة 
وجاذبّيتهــا لالســتثمارات المحّلّيــة واألجنبّيــة وتمكينهــا 
مــن تقديــم خدمــات أفضــل وتعزيــز المنفعــة االقتصادّيــة 

اّلتــي تقّدمهــا.

ونــّوه إلــى أّن الخّطــة تضّمنــت ثالثــة أهــداف اســتراتيجّية، 
ــة وتطويــر  يســعى الهــدف األّول إلــى تعزيــز البنيــة التقنّي
بيئــة العمــل، فــي حيــن يســتهدف الثانــي تعزيــز تنافســّية 
الســوق مــن خــالل تقديــم مبــادرات تتماشــى مــع أفضــل 
الثالــث  الهــدف  الدولّيــة، وجــاء  المعاييــر والممارســات 

لتقديــم خدمــات مبتكــرة ومؤّشــرات جديــدة.

ولتحقيــق األهــداف الثالثــة آنفــة الذكــر، أوضــح الوظائفــّي 
خــالل  المشــاريع  مــن  عــدد  تنفيــذ  الخّطــة شــملت  أّن 
األعــوام )2021 - 2023(، ومــن أهــّم مشــاريع هــذه الخّطــة: 
االســتمرار في تطوير البنية الفّنّية والتقنّية في البورصة، 
 ASE20 ومشــروع إلزام الشــركات المدرجة ضمن مؤّشــر
ــداء مــن عــام 2022 بهــدف  ــر االســتدامة ابت بإصــدار تقاري
متزايــد  بشــكل  تؤّثــر  اّلتــي  والفــرص  المخاطــر  تحديــد 

والقــدرة  األداء  زيــادة  خــالل  مــن  الشــركات  نجــاح  علــى 
التنافســّية، ومشــروع إلــزام الشــركات المدرجــة ضمــن 
مؤّشــر ASE20 بتأســيس وحــدة عالقــات المســتثمرين 
IR لمــا لهــذه الوحــدة مــن أهّمّيــة فــي تعزيــز الشــّفافّية 
واإلفصــاح وأداء الشــركات والتواصــل مــع المســاهمين 

والمســتثمرين وأصحــاب العالقــة.

وأّكــد علــى االســتمرار بتطويــر أنظمــة البورصــة وخدماتهــا 
العالمّيــة، وتنظيــم  المعاييــر  أحــدث  وفــق  اإللكترونّيــة 
عــروض ترويجّيــة Road shows لتشــجيع االســتثمار فــي 
البورصــة، واســتحداث مؤّشــرات قياســّية جديــدة ومنهــا 
المؤّشــر اإلســالمّي، وتشــجيع الشــركات العائلّية الناجحة 
لــإلدراج فــي الســوق المالــّي. كما يجــري العمل على تهيئة 
البورصــة ألدوات مالّيــة  فــي  والتنظيمّيــة  الفّنّيــة  البيئــة 
وآلّيــات جديــدة مثــل صانــع الســوق وصناديــق المؤّشــرات 
والبيــع  المالّيــة  األوراق  واقتــراض  وإقــراض  المتداولــة 
المكشــوف فــي ضــوء إصــدار التشــريعات الالزمــة واألطــر 

ــة مــن قبــل مؤّسســات الســوق.  التنظيمّي

47.9 % مساهمة غير األردنّيين في الشركات 
المدرجة في بورصة عّمان بنهاية آب 2022
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مســوح  بتنفيــذ  الدائــرة  ســتقوم  المذّكــرة  وبموجــب 
متخّصصــة لتحســين جودة البيانــات المتعّلقة بالقطاع 

المصرفــّي وفــق أفضــل المعاييــر الدولّيــة.

الدائــرة  أّن  الدولــّي  والتعــاون  التخطيــط  وزيــر  وأّكــد 
ســتقوم بتزويــد جمعّيــة البنــوك بالمعلومــات والبيانــات 
الالزمــة والتعــاون معهــا فــي تحســين جــودة وشــمولّية 
ومســاهمة القطــاع المصرفــّي فــي الحســابات القومّيــة 
بمــا ينســجم مــع التشــريعات المعمــول بهــا وبهــدف 

االقتصادّيــة. والتغّيــرات  التطــّورات  مواكبــة 

وقــال الوزيــر الشــريدة إّن مشــروع دعــم نظــام تجميــع 
تبّنتــه  اّلــذي  إحصــاءات الحســابات القومّيــة فــي األردّن 

ــّي ســيعمل علــى توفيــر  وزارة التخطيــط والتعــاون الدول
هــذه  لمســتخدمي  اإلحصائّيــة  البيانــات  مــن  احتياجاتــه 
البيانــات، واّلتــي مــن ضمنهــا القطــاع الخــاّص، ووفقــًا 
ألحــدث المنهجّيــات والتوصيــات الدولّيــة الصــادرة عــن 

هيئــة األمــم المّتحــدة والمنّظمــات الدولّيــة األخــرى.

مــن جانبــه، أّكــد الســالم أهّمّيــة التعــاون مــا بيــن جمعّيــة 
لتوفيــر  العاّمــة  األردّن ودائــرة اإلحصــاءات  فــي  البنــوك 
قاعــدة بيانــات إحصائّية شــاملة ومّتســقة تلّبــي احتياجات 
القطــاع المصرفــّي، وتعطــي صــورة واضحــة وشــاملة 
عــن مســاهمة القطــاع المصرفــّي فــي جميــع الجوانــب 

االقتصادّيــة. 

“اإلحصــاءات” تتـعـاون مع جمعّيــة البـنـوك لبنـاء
قاعدة بيانات إحصائّية شاملة للقطاع المصرفّي

وقــع وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــّي ناصــر الشــريدة ورئيس جمعّية البنوك فــي األردّن 

باســم الســالم مذّكــرة تفاهــم ســتقوم الدائــرة بموجبهــا بتنفيــذ مشــروع بالتعــاون مــع 

الجمعّيــة بهــدف تحســين جــودة وشــمولّية المخرجــات اإلحصائّيــة المتعّلقــة بالقطــاع 

المصرفــّي ضمــن إطــار نظــام تجميــع الحســابات القومّيــة، وذلــك فــي إطــار دعــم الجهــود 

الحكومّيــة فــي تطويــر قــدرات دائــرة اإلحصــاءات العاّمــة فــي مجــال الحســابات القومّيــة.



27اخبار الجمعية

واستعرض المشاركون الخدمات الرقمّية اّلتي تقّدمها 
الوزارة والمتعّلقة بالهوّية الرقمّية والتوقيع اإللكترونّي 

في ضوء أهّمّية اّطالع القطاع المصرفّي عليها.

علــى  العمــل  اســتكمال  أهّمّيــة  المشــاركون  ناقــش 
نحوهــا  التحــّول  الرقمّيــة وتســريع  الحكومّيــة  الخدمــات 
التشــريعات  لمنظومــة  الحثيثــة  المراجعــة  خصوصــًا 
ومنهــا قانــون المعامــالت اإللكترونّيــة لمواكبــة التطــّورات 
جمعّيــة  دور  المشــاركون  ثمــن  كمــا  المجــال.  هــذا  فــي 
ــة  البنــوك فــي عقــد مثــل هــذه الــورش لمــا لهــا مــن أهّمّي
مجــال  فــي  الحاصلــة  التطــّورات  علــى  البنــوك  الّطــالع 
الخدمــات الرقمّيــة الحكومّيــة، وســبل االســتفادة منهــا.

وخــالل الورشــة، تبادل المشــاركون األفــكار واآلراء حول 
البنــوك  بيــن  التعــاون  تعزيــز  الخدمــات وســبل  هــذه 
كجهــة منّفــذة ومســتفيدة مــن بعــض هــذه الخدمــات 
ودور الــوزارة فــي تطويــر الخدمات اإللكترونّية المقّدمة.

وأّكــد مديــر عــاّم جمعّيــة البنــوك الدكتــور ماهــر الحــروق 
علــى أهّمّيــة التعــاون بيــن البنــوك والــوزارة فــي المجال 
الرقمــّي، موّجهــًا شــكره للــوزارة علــى مبادرتهــا بطلــب 

عقــد هــذه الورشــة.

الرقمــّي،  االقتصــاد  نحــو  التوّجــه  أهّمّيــة  إلــى  ولفــت 
البنيــة  وتهيئــة  تطويــر  فــي  البنــوك  دور  وخصوصــًا 
الرقمّيــة  الخدمــات  إلــى  لالنتقــال  الالزمــة  التحتّيــة 
المالّيــة، مثّمنــًا اســتجابة البنــوك فيمــا يتعّلــق بتوفيــر 
محّطــات ســند بالتعــاون مــع الــوزارة لغايــات تفعيــل 

الرقمّيــة. الهوّيــة 

عليــان  أحمــد  الســادة  الــوزارة  ممّثلــو  واســتعرض 
والتوقيــع  الرقمّيــة  الهوّيــة  مزايــا  الفّرايــة  وعبدالّلــه 
وفوائدهــا  والفّنّيــة،  التقنّيــة  الناحيــة  مــن  اإللكترونــّي 
للقطــاع المصرفــّي في تســهيل وإصــدار أدوات التوثيق 

الرقمّيــة. والشــهادات  الرقمــّي 

وفــي الجانــب الفّنــّي اســتعرض المتحّدثــون جهوزّيــة البّينــة 
التحتّيــة الالزمــة لتقديــم الخدمــات الرقمّيــة واســتحداث 
الــوزارة لنظــام PKI اّلــذي يقــوم بــإدارة الشــهادات الرقمّيــة 
التحّقــق  خــالل  مــن  المجــاالت  مختلــف  فــي  لألفــراد 
اإللكترونــّي والتشــفير والتوقيــع االلكترونــّي والتحّقــق مــن 

الهوّيــة وغيرهــا مــن الخدمــات.

كما أشــار المتحّدثون إلى آلّية عمل منظومة إدارة الهوّية 
ــة لغايــات إنشــاء وتفعيــل  المرتبطــة مــع األحــوال المدنّي
اســتفادة  أّن  علــى  مؤّكديــن  لألفــراد.  الرقمّيــة  الهوّيــة 
المواطنيــن مــن الخدمــات عبــر تطبيــق ســند يحتــاج إلــى 
ــارة محّطــات ســند  ــة مــن خــالل زي ــة الرقمّي تفعيــل الهوّي

ــع أنحــاء المملكــة. المنتشــرة فــي جمي

وعلــى صعيــد مّتصــل اســتعرض ممّثلــو الــوزارة مجموعــة 
التحتّيــة  البنيــة  تجهيــز  الــوزارة  أنهــت  اّلتــي  الخدمــات 
مــن  الرقمــّي  والتحّقــق  التعــّرف  لهــا ومنهــا:  المطلوبــة 
الهوّيــة لألفــراد، وخدمــات الختــم الزمنــّي وإنشــاء التواقيــع 
اإللكترونّية الموّثقة حســب األحكام والتشــريعات النافذة 
مــع  الشــراكة  الــوزارة  ممّثلــو  ثمــن  كمــا  المملكــة،  فــي 
القطــاع المصرفــّي فــي تقديــم أماكــن إلنشــاء محّطــات 
ســند، مبّينــًا أّن حوالــي 300 ألــف شــخص قامــوا بتفعيــل 

الهوّيــة الرقمّيــة خــالل الفتــرة الماضيــة. 

جـمـعـّيـة الـبـنــــــوك ووزارة االقـتـصـاد الـرقـمـّي
تناقشان الهويّة الرقمّية والتوقيع اإللكترونّي

ناقشت جمعّية البنوك في األردّن وبالتعاون مع وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة موضوع 
الهويّة الرقمّية والتوقيع اإللكترونّي، وذلك خالل ورشة العمل التعريفّية الّتي عقدتها في 
مقّر الجمعّية بحضور عدد من ممثّلي البنوك من الخبراء القانونّيين والفّنّيين والتقنّيين.
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أعلنت سبعة بنوك أردنّية عن إطالق الشركة االحترافّية 
للتطوير العقارّي المساهمة الخاّصة المحدودة، برأس 
بمختلف  تعنى  وبحيث  دينار  ماليين   106 يبلغ  مال 
أشكال تطوير وإدارة العقارات في المملكة. وتتضّمن 
العقارات وتطوير األراضي  غايات الشركة بيع وشراء 
والمحّلات  واألراضي  الشقق  وتأجير  العقارات  وإدارة 
والمجّمعات، إضافة لتملك وإقامة المشاريع التجارّية 

والسكنّية ودراسات وأبحاث السوق.

األّول  االجتماع  خالل  الشركة  إطالق  عن  اإلعالن  وجاء 
العقارّي  للتطوير  االحترافّية  للشركة  العاّمة  للهيئة 
مقّر  في  عقد  واّلذي  المحدودة،  الخاّصة  المساهمة 
جمعّية البنوك في األردّن يوم االثنين الموافق 31 تشرين 

األّول 2022.

البنوك  عضوّيتها  في  للشركة  العاّمة  الهيئة  وتضّم 
البنك  وهم  الشركة  في  المساهمة  السبعة  األردنّية 
االستثمارّي،  البنك  األردنّي،  المال  بنك  الكويتّي،  األردنّي 

برأسمـال يبلغ 106 ماليـيـن ديـنـار
بنـــــوك أردنـــّيـــة تـــعــلـــــن عــــن إطــــالق
الشركة االحترافّية للتطوير العقارّي

البطيخّي: 
ســيكون للشــركة دور كبيــر فــي عملّيــات 
التطويــر وإعــادة التطويــر العقــارّي وتوفيــر 
منتجــات عقارّيــة ذات تنافســّية مرتفعــة

السالم:  
نأمل أن تساهم الشركة في تطوير سوق 
العقــار األردنــّي وزيــادة تنافســّيته وقّوتــه 
وبمــا يدعــم التنميــة الشــاملة في المملكة
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التجارّي األردنّي،  البنك  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، 
البنك األهلّي األردنّي، وبنك االستثمار العربّي األردنّي.

المصاريف  اجتماعها  في  العاّمة  الهيئة  وناقشت 
مدّقق  تعيين  وأقّرت  وأقّرتها،  للشركة  التأسيسّية 
مجلس  العاّمة  الهيئة  انتخبت  كما  خارجّي،  حسابات 
إدارة للشركة االحترافّية للتطوير العقارّي، واّلذي يتكّون 
من سبعة ممّثلين عن البنوك المساهمة في الشركة 

باإلضافة لعضوين مستقّلين.

وتوافقت الهيئة على تسمية السّيد هيثم البّطيخي ممّثاًل 
وتسمية  للمجلس،  ورئيسًا  الكويتّي  األردنّي  البنك  عن 
األردنّي  التجارّي  البنك  عن  ممّثاًل  قوالجين  سيزار  السّيد 
ونائبًا للرئيس، إضافة لعضوّية معالي السّيد باسم خليل 
السالم ممّثاًل عن بنك المال األردنّي، والسّيد منتصر دّواس 
ممّثاًل عن البنك االستثمارّي، والسّيد عّمار الصفدي ممّثاًل 
عن بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، والسّيد محّمد موسى 
مصيص  رائد  والسّيد  األردنّي،  األهلّي  البنك  عن  ممّثاًل 

ممّثاًل عن بنك االستثمار العربّي األردنّي.

وعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه األّول عقب اجتماع 
التفاصيل  مناقشة  خالله  تّم  واّلذي  العاّمة،  الهيئة 
الخاّصة بشركة اإلدارة واالّتفاقّية النهائّية إلدارة أعمال 
من  العقارات  نقل  حيثّيات  لمناقشة  إضافة  الشركة، 

البنوك إلى الشركة.

إدارة  مجلس  رئيس  البّطيخي  هيثم  قال  جانبه  من 
هذه  تأسيس  أّن  العقارّي  للتطوير  االحترافّية  للشركة 
المساهمة  البنوك  من  وطنّية  كمبادرة  جاء  الشركة 
فّعال  بشكل  وتطويرها  بالعقارات  االستثمار  بهدف 

بالحّد اّلذي يسهم بإنعاش سوق العقارات بالمملكة.

ينطوي  الشركة  هذه  تأسيس  أّن  البّطيخّي  بّين  كما 
على  المباشرة  وغير  المباشرة  المزايا  من  العديد  على 
االقتصاد الكّلّي في المملكة، وذلك بسبب دور الشركة 
وتوفير  العقارّي  التطوير  وإعادة  التطوير  عملّيات  في 
منتجات عقارّية ذات تنافسّية مرتفعة من حيث الجودة 
والسعر، مّما سيساعد على استهداف شريحة واسعة 
من المجّمع بما في ذلك ذوي الدخل المحدود. كما تطرق 
عمل  فرص  خلق  في  المتوّقع  الشركة  لدور  البطيخّي 
جديدة دائمة ومؤّقتة، وتحفيز القطاع العقارّي ومختلف 
والفعالّية  الكفاءة  ورفع  القطاع  في  العاملة  الجهات 
والتنافسّية للقطاع العقارّي، إضافة لألثر اإليجابّي على 
باقي القطاعات االقتصادّية في ضوء التشابكات الكبيرة 

بين القطاع العقارّي والقطاعات األخرى.

اّتفقت  للشركة  العاّمة  الهيئة  أّن  إلى  البّطيخّي  وأشار 
إلدارة  المجال  هذا  في  متخّصصة  شركة  تعيين  على 
دراسات  بعد  الشركة  اختيار  تّم  حيث  الشركة،  أعمال 
التفاصيل  كاّفة  تقييم  تّم من خاللها  معّمقة وشاملة 
الجدوى  ودراسات  اإلدارة  شركة  بعمل  العالقة  ذات 
والنتائج واألهداف المتوّقعة، وبعد مقارنة جميع البدائل 
جانب  في  وخصوصًا  بينها  فيما  والمفاضلة  المتوّفرة 

خبراتها في المجال العقارّي.

في  المساهمة  البنوك  ممّثلي  جميع  البطيخّي  وشكر 
الشركة على جهودهم الكبيرة المبذولة منذ بداية الفكرة 
لتنفيذ  العالقة وصواًل  التفاصيل ذات  ودراسة مختلف 
اإلجراءات  كاّفة  واالنتهاء من  الواقع  أرض  على  الفكرة 

لتسجيل الشركة. 

وقدمه شكره أيضًا لمحافظ البنك المركزّي األردنّي على 
دعمه الكبير إلنشاء الشركة، وعلى استجابته لتوفير كّل 

الدعم الممكن إلنجاح تأسيسها. 

وعبر البّطيخّي عن خالص تقديره للحكومة األردنّية ممّثلة 
بدولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالّية على ما بذلوه 
من استجابة كبيرة لتشجيع ودعم هذه المبادرة وتذليل 

جميع العقبات اّلتي قد تواجه تأسيس الشركة.

ممّثلة  األردّن  في  البنوك  جمعّية  البّطيخّي  شكر  كما   
برئيس المجلس والمدير العاّم وطاقم الموّظفين على 
ما بذلوه من جهود كبيرة في احتضان الفكرة منذ بدايتها 
وتأييدها وتوفير كّل سبل الدعم الفّنّي واالستشارّي وهو 

ما ساعد في تسريع وتيرة تأسيس الشركة.

إدارة  مجلس  رئيس  السالم  خليل  باسم  قال  بدوره، 
جمعّية البنوك في األردّن أّن الجمعّية وحرصًا منها على 
دعم جميع المبادرات الوطنّية اّلتي تعود بكّل الخير على 
اقتصادنا األردنّي قامت ومنذ البداية بدعم توّجهات وجهود 
البنوك لتأسيس الشركة، كما قامت الجمعّية بتوفير كّل 

الدعم الممكن إلنجاح تأسيس الشركة والسير قدمًا. 

لها  كان  واّلتي  العالقة،  ذات  الجهات  جميع  شكر  كما 
دور كبير وفّعال في إنجاح تأسيس الشركة بما في ذلك 

البنك المركزّي األردنّي ورئاسة الوزراء ووزارة المالّية.

ــر الســالم عــن أملــه فــي أن يكــون لهــذه الشــركة  كمــا عّب
األردنــّي  العقــار  ســوق  تطويــر  فــي  فّعالــة  مســاهمة 
علــى  إيجابــًا  ينعكــس  وبمــا  وقّوتــه  تنافســّيته  وزيــادة 
العالقــة  ذات  االقتصادّيــة  والقطاعــات  المواطنيــن 
بالقطــاع العقــارّي، ويســاهم فــي تحســين آفــاق التنميــة 

المملكــة.  فــي  الشــاملة 
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واســتعرضت النــدوة واقــع وآفــاق الصلــح والتحكيــم 

فــي األردن، ومزايــا التحكيــم لفــض المنازعــات الماليــة 

اإلســالمية. كمــا تــم خــالل النــدوة اإلعــالن عــن توقيــع 

اتفاقيــة التعــاون المبرمــة بيــن جمعيــة البنــوك والمركــز 

اإلســالمي للصلــح والتحكيــم وبيــان طبيعــة الخدمــات 

التي تتيحها االتفاقية لدعم قطاع األعمال واالســتثمار 

فــي األردن ودول الجــوار اإلســالمية.

وافتتــح النــدوة الدكتــور ماهــر المحــروق مديــر عــام جمعية 

البنــوك فــي األردن، والدكتــور رامــي ســليمان األميــن العام 
للمركــز اإلســالمي الدولي للصلــح والتحكيم.

وقــال الدكتــور المحــروق أن انعقــاد النــدوة جــاء كباكــورة 
والمركــز  البنــوك  جمعيــة  بيــن  المشــترك  للتعــاون 
اإلســالمي الدولــي للصلــح والتحكيــم والــذي تــم تأطيــره 
مــن خــالل مذكــرة تعــاون بيــن الطرفيــن بشــأن التعــاون 
ــرام مذكــرة  فــي مجــال التحكيــم اإلســالمي. مشــيرًا أن اب
لنشــر  الجمعيــة  ســعي  مــن  انطالقــًا  جــاء  التفاهــم 
وانطالًقــا  والمتخصــص،  المؤسســي  التحكيــم  ثقافــة 
مــن ســعي المركــز اإلســالمي لتلبيــة احتياجــات الصناعــة 
أحــكام  وفــق  نزاعاتهــا  لفــض  اإلســالمية  الماليــة 

الشــريعة اإلســالمية عبــر الصلــح والتحكيــم المؤسســي، 
واالســتجابة لخصائــص الخدمــات الماليــة اإلســالمية من 

حيــث تنــوع المنتجــات والعقــود.

وأضــاف المحــروق أن مذكــرة التعــاون هدفــت إلــى دعــم 
التحكيــم المؤسســي مــن خــالل تعزيــز دور المركــز فــي 
فــي  النزاعــات  بفــض  متخصصــة  كمنصــة  المملكــة 
المركــز  لــدور  والترويــج  اإلســالمية،  الماليــة  الصناعــة 
والتحكيــم،  الصلــح  عبــر  النزاعــات  فــض  فــي  وأهدافــه 
ــر المعرفــي  ــز علــى محــور التأهيــل والتطوي إضافــة للتركي
العمــل  وورش  التدريبيــة  الــدورات  تنظيــم  خــالل  مــن 
التــي تهــدف إلــى زيــادة ثقافــة الجمهــور بركائــز وأســس 
التحكيــم المتخصــص فــي الصناعــة الماليــة اإلســالمية، 
وعقــد الفعاليــات العلميــة واإلعالميــة المشــتركة التــي 

المؤسســي. التحكيــم  تدعــم 

وقــال المحــروق "نأمــل أن تســاهم مذكــرة التعــاون مــع 
المشــتركة  واألنشــطة  والفعاليــات  اإلســالمي  المركــز 
التــي ســيتم تنفيذهــا بموجبهــا في ترســيخ ثقافة التحكيم 
كوسيلة فعالة وناجعة في فض النزاعات، وأن تنعكس 

بــكل الخيــر علــى مؤسســاتنا الماليــة اإلســالمية".

جمعية البنوك في األردن والمركز اإلسالمي الدولي
للصلح والتحكيم ينظمان ندوة بعنوان
فض المنازعات المالية واإلسالمية
عــبـر الـصلـح والـتحـكيـم المـؤسـســي

نظمــت جمعيــة البنــوك فــي األردن والمركــز اإلســالمي الدولــي للصلــح والتحكيــم يــوم 

الخميــس الموافــق 27 تشــرين األول نــدوة نقاشــية عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي بعنــوان 

فــض المنازعــات الماليــة واإلســالمية عبــر الصلــح والتحكيــم المؤسســي. وحضــر النــدوة 

عــدٌد مــن القيــادات المصرفيــة اإلســالمية فــي األردن والــدول المجــاورة إضافــة لممثليــن 

عن البنوك والمؤسســات المالية اإلســالمية. وحاضر في الندوة إلى جانب الدكتور رامي 

سليمان األمين العام للمركز اإلسالمي الدولي للصلح والتحكيم مجموعة من القانونيين 

والخبــراء فــي مجــال التحكيــم وهــم الدكتــور عمــر مشــهور الجــازي واألســتاذ محمــد جبــر.
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مــن جانبــه قــال الدكتــور رامــي ســليمان األميــن العــام 

للمركــز اإلســالمي الدولــي للصلــح والتحكيم خالل افتتاحه 

لفعاليــات النــدوة أن االقتصــاد اإلســالمي شــهد نمــوًا 

متســارعًا منــذ نشــأته مــع توقــع أن تصــل أصولــه عالميــًا 

فــي عــام 2024 إلــى أربعــة تريليــون دوالر أمريكــي، يتداولهــا 

مــا يقــارب مليــاري نســمة مــن المســلمين فــي جميــع 

أنحــاء العالــم، الذيــن يمثلــون ربــع ســكان العالــم، فضــاًل 

بالتمويــل اإلســالمي.  عــن غيــر المســلمين المهتميــن 

مشــيرًا أن األردن يعتبــر مــن أكثــر الــدول اســتقرارًا فــي 

المنطقــة، وتعمــل علــى أرضــه العديــد مــن المؤسســات 

الماليــة اإلســالمية، وهــي المــالذ األكثــر أمنًا للمســتثمرين 

مــن دول الجــوار اإلســالمية.

وبيــن ســليمان أن االقتصــاد اإلســالمي بحاجــة ماســة 

الشــرعي  الجانــب  تراعــى  إلــى منظومــة قانونيــة صلبــة 

فــي  اإلســالمية  الماليــة  للمعامــالت  والتطبيقــي 

الصكــوك،  اإلســالمية،  )المصــارف  القطاعــات  كافــة 

وضــرورة  التكافلــي(،  التأميــن  اإلســالمية،  الصناديــق 

تقنيــن المعامــالت الماليــة اإلســالمية، ووضــع أنســب 

اآلليــات لفــض منازعاتهــا. وأضــاف أن المنازعــات الماليــة 

اإلســالمية قــد أحيلــت فــي األمــس القريــب إلــى محكميــن 

جســيمة  أضــرار  فــي  تســبب  ممــا  متخصصيــن  غيــر 

لحقــت باالقتصــاد اإلســالمي، ممــا دفــع القائميــن علــى 

الصناعــة الماليــة اإلســالمية وعلــى رأســهم مجموعــة 

للبنــوك  العــام  والمجلــس  للتنميــة،  اإلســالمي  البنــك 

اإلمــارات  ودولــة  اإلســالمية،  الماليــة  والمؤسســات 

العربيــة المتحــدة إلــى انشــاء المركــز اإلســالمي الدولــي 

دوليــة  كمنظمــة   2005 عــام  فــي  والتحكيــم  للصلــح 

مســتقلة غيــر ربحيــة متخصصــة فــي تســوية جميــع أنــواع 

النزاعــات الماليــة والتجاريــة والمصرفيــة واالســتثمارية 

والعقاريــة وفًقــا لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية الغــراء، 

ومقرهــا الرئيســي فــي إمــارة دبــي.

وأشــار ســليمان أنــه وإدراكًا مــن المركــز بــأن الصناعــة 

الماليــة  الصناعــة  روافــد  أهــم  أحــد  اإلســالمية  الماليــة 

اإلســالمية في األردن ودول الجوار اإلســالمية، فقد عمل 

المركــز بالتعــاون مــع جمعيــة البنــوك فــي األردن على خلق 

شــراكة وتعــاون يتيــح للمهتميــن االســتفادة مــن خدمات 

المركــز فــي األردن بدعــم لوجســتي مــن جمعيــة البنــوك. 



اخبار الجمعية 32

وقعــت جمعّيــة البنــوك فــي األردّن مذّكــرة تفاهــم مــع 
مؤّسســة إنجــاز، وذلــك ضمــن الجهــود المشــتركة بيــن 
مهــارات  وتعزيــز  المالــّي  الشــمول  لتعزيــز  الطرفيــن 
الثقافــة المالّيــة وريــادة األعمــال، وتوســيع نطــاق أثــر 

الثقافــة المالّيــة علــى أفــراد المجتمــع.

توعوّي  محتوى  لتطوير  المذّكرة  خالل  من  الطرفان  ويسعى 
تثقيفّي في المجاالت المالّية من خالل موقع إلكترونّي خاّص 
بجمعّية البنوك، بهدف زيادة وعي أفراد المجتمع وعمالء البنوك 
مؤّسسي  والريادّيات  والريادّيين  األصغر  التمويل  وشركات 
الشركات الناشئة بمفاهيم الثقافة المالّية، وتعريفهم بأنواع 
والمنتجات  والخدمات  األصغر  التمويل  ومؤّسسات  البنوك 
يتّم تقديمها، وذلك لإلسهام في تحقيق أهداف  اّلتي  المالّية 

االستراتيجّية الوطنّية للشمول المالّي.

ووقع االّتفاقّية كّل من مدير عاّم جمعّية البنوك في األردّن 
الدكتور ماهر المحروق، والرئيس التنفيذّي لمؤّسسة إنجاز 

ديمة البيبي.

وأّكد مدير عاّم جمعّية البنوك الدكتور ماهر المحروق على 
أهّمّية هذه المذّكرة مع مؤّسسة إنجاز، واّلتي لها دور في 
دعم الشباب األردنّي ليصبحوا فاعلين في المجتمع. ولفت 
لجمعّية  االستراتيجّية  الخّطة  أّن  إلى  المحروق  الدكتور 
الثقافة  وزيادة  تعزيز  محاورها  أحد  في  تستهدف  البنوك 
والوعي المالّي والمصرفّي وبما يساعد في تحقيق أهداف 
النساء  تثقيف  أّن  مضيفًا  المالّي.  الشمول  استراتيجّية 
والشباب والشركات والريادّيين بالمفاهيم المالّية يساهم 

في رفع نسبة الشمول المالّي في المملكة. 

وأشار الدكتور المحروق إلى أّن اختيار إنجاز لتنفيذ المشروع 
جاء بناء على دراسة معّمقة، وفي ضوء الخبرة الكبيرة اّلتي 

تتمّتع بها إنجاز وخصوصًا في مجال الثقافة المالّية.

 وقال "نأمل أن يساعد هذا المشروع في توفير المعلومات 
المالّية الدقيقة والصحيحة، وفي نشر الوعي المالّي وزيادة 
الثقافة المالّية، وبما يدعم من قدرات األشخاص على إدارة 
األكثر مالءمة  المالّية  المنتجات  واختيار  المالّية  شؤونهم 
األفراد  قدرات  تعزيز  في  المأمول  الدور  عن  فضاًل  لهم، 

والشركات على اّتخاذ القرارات المالّية الرشيدة".

من جهتها، أّكدت الرئيس التنفيذّي لمؤّسسة إنجاز ديمة 
والتثقيف  الوعي  نشر  في  ستساهم  الشراكة  أّن  البيبي 
العمرّية،  الفئات  بمختلف  والمجتمعات  لألفراد  المالّي 
مبّينة بأّن "إنجاز" ومن خالل برامجها وشراكاتها المتعّددة، 
كانت قد عملت على تصميم وتطوير مجموعة من البرامج 
والمناهج المتعّلقة بالتعليم المالّي والثقافة المالّية، وأّن 
هذه االّتفاقّية تسهم في تعميق أثر برامج التوعية المالّية 
إلى فئات  للوصول  والجامعات وتوسيعها  المدارس  في 
الوطنّية  االستراتيجّية  أهداف  لتحقيق  جديدة  مستهدفة 

للشمول المالّي.

برامج  دعم  إلى  أيضًا  يهدف  التعاون  بأّن  البيبي  وأضافت 
تعريف  خالل  من   mySTARTUP إنجاز  أعمال  حاضنة 
الخدمات  بأهّم  الناشئة  الشركات  ومؤّسسي  الريادّيين 
والمنتجات المالّية اّلتي يوّفرها القطاع المالّي في األردّن، 
لتطوير  والمنتجات  الخدمات  تلك  من  االستفادة  وكيفّية 

ودعم أعمال شركاتهم الناشئة. 

مذّكرة تفاهم بين جمعّية البنوك و"إنجاز"
بهدف تطوير محتوى مالّي توعوّي وتثقيفّي
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وبخصــوص أداء الماليــة العامــة، فقــد ســجلت الموازنــة العامــة للحكومــة المركزيــة عجــز مالــي بعــد المنــح 
حوالــي 1291.6 مليــون دينــار خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2022، مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 698.6 
مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2021، كمــا ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 3.7 % فــي نهايــة شــهر 
آب مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021، ليصــل إلــى 37.101 مليــار دينــار أو مــا نســبته 109.8 % مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر آب مــن عــام 2022.

وســجلت المؤشــرات المصرفيــة نتائــج إيجابيــة بنهايــة شــهر أيلــول 2022، حيــث ارتفــع إجمالــي موجــودات 
البنــوك المرخصــة بنســبة 3.4 % فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2022 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 2021 لتصــل إلــى 
63.131 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 61.056 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021. كمــا نمــت إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة 
بنســبة 7.7 % فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2022 لتصــل إلــى 32.332 مليــار دينــار مقارنــة مــع 30.028 مليــار 
دينــار بنهايــة عــام 2021، وارتفــع كذلــك إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 

2022 بنســبة 5.8 % لتصــل إلــى 41.817 مليــار دينــار مقارنــة مــع 39.522 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021.

خــالل  دينــار  مليــون   388.8 مقــداره  للداخــل  تدفقــًا  المباشــر  االجنبــي  االســتثمار  ســجل 
النصــف األول مــن عــام 2022 مقارنــة مــع تدفــق للداخــل مقــداره 197.5 مليــون دينــار خــالل 
يتعلــق  فيمــا  أمــا   ،%  96.9 بنســبة  ارتفاعــًا  بذلــك  ليحقــق   2021 عــام  مــن  األول  النصــف 
بالمســتوى العــام لألســعار فقــد ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك بنســبة 4.0 % 
خــالل التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021. أمــا حجــم 
التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي فقــد ارتفــع بنســبة 23.5 % ليصــل إلــى 4,353 مليــون دينــار 
.2021 الفتــرة مــن عــام  بــذات  2022 مقارنــًة  التســعة شــهور األولــى مــن عــام  وذلــك خــالل 

خــالصـة تنفيذيـة
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية
الناتج المحلي اإلجمالي

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 9. 2 % خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2022 مقارنًة بذات 

الفتــرة مــن عــام 2021. وفــي ذات الســياق ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة خــالل النصــف األول من 

عــام 2022 نمــوًا بنســبة 2.7 % مقارنــة بالنصــف األول مــن عــام 2021.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016=100(

2019النشاط االقتصادي
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات
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الكهرباء والمياه

اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات المال والتأمين والعقارات واألعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية
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معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي )%( لألعوام 2017 - النصف األول 2022

حواالت العاملين )بالمليون دينار(

معدل البطالة
بلــغ معــدل البطالــة خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2022 مــا نســبته 22.6 % بانخفــاض مقــداره 2.2 % عــن الربــع الثانــي مــن 

عــام 2021، وبانخفــاض مقــداره 0.2 % عــن الربــع األول مــن عــام 2022.

المؤشر

معدل البطالة

2018

% 18.6

2019

% 19.0

 20202021

% 22.7% 24.1% 24.8% 22.6

الـتـغـــيـر
النسبي

% 2.2 -

االستثمار األجنبي المباشر في األردن
ســجل االســتثمار االجنبــي المباشــر تدفقــًا للداخــل مقــداره 388.8 مليــون دينــار خــالل النصــف األول مــن عــام 2022 مقارنــة 

مــع تدفــق للداخــل مقــداره 197.5 مليــون دينــار خــالل النصــف األول مــن عــام 2021. ليحقــق بذلــك ارتفاعــًا بنســبة 96.9 %.

المؤشر

االستثمار االجنبي المباشر في 
األردن )مليون دينار (

2.72.22

1.55 -

1.9
2.1

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

202220212019

2020

20182017

حواالت العاملين
ارتفعــت حــواالت العامليــن بنســبة 0.6 % خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021 

لتصــل إلــى 1595.6 مليــون دينــار.

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

2021
20212022

2,412.11,586.51,595.6

الثمانية شهور 
األولى 

الثمانية شهور 
األولى 

% 0.6

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

20212022
الربع الثاني 

النصف األول

الربع الثاني 

2018

678.0

2019

518.1

 20202021

539.8441.5197.5388.8

الـتـغـــيـر
النسبي

% 96.9

20212022
النصف األول  النصف األول 
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الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي )2010=100(

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين )2010 = 100( 

كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي
ارتفــع الرقــم القياســي العــام لكميــات اإلنتــاج الصناعــي خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2022 بنســبة 3.5 % 
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2021، وقــد جــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 8.0 %، وارتفاع الرقم القياســي لكميات انتاج الصناعات التحويلية بنســبة 2.8 %، والرقم القياســي 

لكميــات انتــاج الكهربــاء بنســبة 7.2 %.

ــى مــن عــام  وارتفــع الرقــم القياســي العــام ألســعار المنتجيــن الصناعييــن بنســبة 16.3 % خــالل التســعة شــهور األول
2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، حيــث نتــج هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 31.7 %، وارتفاع الرقم القياســي ألســعار الصناعات التحويلية بنســبة 16.8 %، فيما انخفض الرقم 

القياســي ألســعار الكهربــاء بنســبة 7.5 %.

الصناعة

الصناعة

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2022

2022

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات 
اإلنتاج الصناعي

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار 
المنتجين الصناعيين

128.44

80.91

128.60

86.28

107.10

116.31

208.84

119.84

130.11

74.01

128.32

79.5

103.6

106.5

209.9

110.5

136.69

84.10

131.41

89.77

111.36

119.28

200.96

122.21

138.65

84.09

130.92

89.85

112.89

121.56

200.33

124.33

147.61

86.48

140.82

92.89

146.61

139.31

185.93

142.12

% 8.0

% 2.8

% 7.2

% 3.5

% 31.7

% 16.8

% 7.5 -

% 16.3

الثمانية 
شهور األولى 

التسعة 
شهور األولى 

الثمانية 
شهور األولى 

التسعة 
شهور األولى 
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ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلــغ معــدل التضخــم 4.0 % خــالل التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، حيــث ارتفع 

الرقم القياســي ألســعار المســتهلك من 102.22 ليصل إلى 106.33.

201920202021البند
20212022

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

االغذية والمشروبات غير الكحولية

المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر

المالبس واالحذية

المساكن

التجهيزات والمعدات المنزلية

الصحة

النقل

االتصاالت

الثقافة والترفيه

التعليم

المطاعم والفنادق

السلع والخدمات األخرى

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

معدل التضخم

100.3

98.4

98.3

101.5

101.0

101.9

100.6

100.0

97.6

102.6

102.6

101.4

100.8

% 0.8

102.6

101.4

97.5

99.7

101.5

104.6

98.6

100.9

98.5

104.4

104.8

103.6

101.1

% 0.3

102.7

104.0

96.3

101.3

102.0

105.5

103.1

102.3

99.1

104.7

106.3

103.8

102.5

% 1.4

106.27

103.92

96.42

106.76

104.60

108.41

108.48

103.08

107.05

105.75

113.20

105.85

106.33

% 4.0

102.49

103.96

96.12

101.17

101.83

105.61

102.41

102.28

98.35

104.38

106.22

103.70

102.22

% 1.2

% 3.7

% 0.0

% 0.3

% 5.5

% 2.7

% 2.7

% 5.9

% 0.8

% 8.8

% 1.3

% 6.6

% 2.1

% 4.0

-

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(
التسعة 

شهور األولى 
التسعة 

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 التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 بنســبة 23.5% مقارنــًة بــذات 
الفتــرة مــن عــام 2021، كمــا ارتفعــت إيــرادات دائــرة األراضــي والمســاحة بنســبة 37.7 % مقارنــة بــذات الفترة من عــام 2021. 
أمــا بخصــوص عــدد معامــالت البيــع فــي المملكــة فقــد بلغــت مــا يقــارب 123.9 ألــف معاملــة لتســجل بذلــك تراجعــًا 

بنســبة 7.9 % خــالل التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021. 

البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حجم التداول

إيرادات دائرة األراضي والمساحة

إعفاءات الشقق

مجموع قيمة اإليرادات واعفاءات الشقق

عدد معامالت البيع  في المملكة )ألف معاملة(

عدد األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

3,524

145.0

85.3

230.3

134.5

2111

173.6

4,353

199.6

84.4

284.4

123.9

2523

225.8

% 23.5

% 37.7

% 1.1 -

% 23.5

% 7.9 -

% 19.5

% 30.1

20212022
التسعة شهور األولى التسعة شهور األولى 

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين خالل التسعة شهور األولى
من عام 2022 )حسب الجنسية(

الجنسية
قيمة األراضي والشقق

)مليون دينار(
النسبة من اإلجمالي

عراقية

سعودية

سورية

أمريكية

جنسيات أخرى

المجموع

88.8

48.3

15.8

10.6

62.3

225.8

% 39.3

% 21.4

% 7.0

% 4.7

% 27.6

%100
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رابعاً: أداء القطاع الخارجي 
ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 43.6 % خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 
2021، وذلــك نتيجــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة بنســبة 45.6 %، وارتفــاع قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 23.6 %، كمــا 
ارتفعــت كذلــك المســتوردات بنســبة 37.8 %. هــذا وارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 33.2 % خــالل الثمانيــة شــهور 

األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021.

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

اجمالي التجارة الخارجية

الميزان التجاري

تغطية الصادرات للمستوردات %

4,995.7

909.6

5,905.3

13,611.0

18,606.7

7,705.7-

% 43.4

5,044.1

595.7

5,639.8

12,235.4

17,279.5

6,595.6-

% 46.1

6,039.5

604.3

6,643.8

15,345.1

21,384.6

8,701.3 -

% 43.3

5,454.5

472.3

5,926.8

13,014.3

18,468.8

7,087.5 -

% 45.5

3,745.3

382.2

4,127.5

9,447.7

13,193.0

5,320.2 -

% 43.7

% 45.6

% 23.6

% 43.6

% 37.8

% 40.0

% 33.2

% 1.8

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية
وعلــى صعيــد التركيــب الســلعي ألبــرز الســلع المصــدرة خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمة 

الصــادرات الوطنيــة مــن البوتــاس الخــام بنســبة 140 % والفوســفات الخام بنســبة 138 %.

201920202021الصنف
الـتـغيـر النسبي

)%( 

األلبسة وتوابعها

األسمدة

البوتاس الخام

الفوسفات الخام

المنتجات الكيماوية 

محضرات الصيدلة

المواد األخرى

مجموع الصادرات الوطنية

1,384.4

328.2

419.1

275.8

238.5

435.7

2,072.9

4,995.7

1,160.4

509.1

380.3

243.1

251.6

423.2

2,076.4

5,044.1

1,277.5

871.9

513.1

377.0

295.4

421.4

2,283.2

6,039.5

891.8

432.1

293.6

215.8

191.5

270.5

1,450.0

3,745.3

1,046.3

848.0

706.1

513.4

286.1

246.2

1,808.4

5,454.5

% 17.3

% 96.3

% 140.5

% 137.9

% 49.4

% 9.0 -

% 24.7

% 45.6

أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار (

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

2021

2021

2022

2022

الثمانية 
شهور األولى 

الثمانية 
شهور األولى 

الثمانية 
شهور األولى 

الثمانية 
شهور األولى 
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التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار (

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار (

201920202021التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الهند

دول االتحاد االوروبي

منها هولندا

باقي التكتالت االقتصادية

منها المنطقة الحرة

مجموع الصادرات الوطنية

2,074.2

549.0

1,454.0

1,381.9

969.1

496.1

149.1

32.0

349.3

233.7

4,995.7

2,014.0

576.2

1,270.7

1,220.5

1,072.1

613.5

153.4

37.2

533.9

268.7

5,044.1

2,268.7

733.4

1,641.8

1,586.5

1,418.0

906.6

199.2

38.9

511.8

288.3

6,039.5

1,703.6

545.4

1,218.4

1,167.0

1,697.8

943.8

269.7

54.7

565.0

278.7

5,454.5

1,475.7

511.0

1,025.4

986.1

778.7

464.3

117.3

27.9

348.2

181.4

3,745.3

% 15.4

% 6.7

% 18.8

% 18.3

% 118.0

% 103.3

% 129.9

% 96.1

% 62.3

% 53.6

% 45.6

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمة 
الصــادرات الوطنيــة إلــى كافــة التكتــالت االقتصاديــة، وأبرزهــا دول االتحــاد األوروبــي بنســبة 130 % والــدول اآلســيوية غيــر 

العربية بنســبة 118 %.

الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2022 بنســبة 12.6 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن 

عــام 2021، لتصــل إلــى 642.9 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 571.1 مليــون دينــار خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 2021.

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

البند / الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2019

737.7

2020

760.5

2021

873.5571.1642.9% 12.6

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيــب الســلعي للمســتوردات خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2022، فقد ارتفعت قيمة المســتوردات 

مــن جميــع المــواد وأبرزهــا الحلــي والمجوهــرات الثمينــة بنســبة 111 % والحبوب بنســبة 70 %.

2021

2021

2022

2022

الثمانية 
شهور األولى 

الثمانية 
شهور األولى 

الثمانية 
شهور األولى 

الثمانية 
شهور األولى 
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201920202021الصنف
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية

الحلي والمجوهرات الثمينة

العربات والدراجات وأجزائها

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

الحبوب

اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها

المواد األخرى

إجمالي المستوردات

2,308.5

58.6

953.1

1,153.5

938.5

471.2

7,168.9

13,611.0

1,283.8

151.1

888.2

803.0

719.8

437.4

7,834.4

12,235.4

1,836.1

994.9

1,100.8

921.4

803.4

561.0

8,971.4

15,345.1

1,440.8

547.9

682.3

618.7

337.1

511.0

5,309.9

9,447.7

2,404.7

1,155.8

764.0

690.3

572.3

557.0

6,870.2

13,014.3

% 66.9

% 111.0

% 12.0

% 11.6

% 69.8

% 9.0

% 29.4

% 37.8

ــى مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمــة  ــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل الثمانيــة شــهور األول ــد التوزي أمــا علــى صعي
المســتوردات مــن كافــة التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبرى بنســبة 52.6 % ومنها 

الســعودية بنســبة 43.9 %.

التركيب السلعي للمستوردات الوطنية )مليون دينار (

التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار (

20212022

201920202021التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة األمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الصين الشعبية

دول االتحاد االوروبي

منها المانيا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

إجمالي المستوردات

3,604.5

2,265.8

1,275.5

1,108.9

4,680.3

2,220.8

2,756.4

599.6

1,294.3

88.8

13,610.9

2,881.5

1,521.5

1,130.5

1,003.3

4,277.9

1,924.2

2,517.5

522.9

1,428.0

106.0

12,235.4

4,343.6

2,282.2

1,123.9

987.9

5,266.4

2,229.2

2,869.9

544.3

1,741.3

431.6

15,345.1

3,960.1

2,029.9

768.9

688.7

4,747.0

1,987.0

1,916.6

377.2

1,621.7

467.2

13,014.3

2,595.9

1,410.6

719.4

631.6

3,308.5

1,365.6

1,743.7

358.4

1,080.2

226.5

9,447.7

52.6

43.9

6.9

9.0

43.5

45.5

9.9

5.2

50.1

106.3

% 37.8

20212022

الثمانية 
شهور األولى 

الثمانية
شهور األولى 

الثمانية 
شهور األولى 

الثمانية
شهور األولى 
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أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار (

% 0.3

% 9.0

% 9.9

% 40.4 -

% 6.0

% 77.5 -

% 9.8

% 4.1

% 71.4

% 84.9

% 12.9

خامساً: أداء المالية العامة
ــرادات المحليــة خــالل الشــهور الثمانيــة األولــى مــن عــام 2022 الــى مــا قيمتــه 5419.4 مليــون دينــار مقابــل  وصلــت اإلي
4972.7 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام 2021، أي بارتفــاع بلــغ 446.7 مليــون دينــار. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع 
فــي اإليــرادات المحليــة نتيجــة الرتفــاع اإليــرادات الضريبيــة بحوالــي 380.8 مليــون دينــار، وارتفــاع اإليــرادات غيــر الضريبيــة 

بحوالــي 65.9 مليــون دينــار.

أمــا النفقــات العامــة فقــد بلغــت خــالل الشــهور الثمانيــة األولــى مــن عــام 2022 حوالــي 6836 مليــون دينــار مقابــل 6226.9 
مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2021 مســجلة بذلــك ارتفاعــًا مقــداره 609.1 مليــون دينــار او مــا نســبته 9.8 %، 
وقــد جــاء هــذا االرتفــاع فــي اجمالــي االنفــاق نتيجــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقدار 231.3 مليــون دينار او ما نســبته 4.1%، 
وارتفــاع النفقــات الرأســمالية بحوالــي 377.8 مليــون دينــار او مــا نســبته 71.4 %. ونتيجــة لتلــك التطــورات فقــد ســجلت 
الموازنــة العامــة للحكومــة المركزيــة عجــز مالــي بعــد المنــح حوالــي 1291.6 مليــون دينــار خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن 

عــام 2022، مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 698.6 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2021.

البند

% من الناتج المحلي اإلجمالي

20192020 2021

اجمالي االيرادات  والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

ايرادات ضريبية

اقتطاعات تقاعدية

االيرادات االخرى

المنح  الخارجية 

اجمالي  االنفاق  

النفقات الجارية 

النفقات الرأسمالية

العجر/الوفر بعد المنح

العجر/الوفر قبل المنح

اجمالي االيرادات  والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

اجمالي  االنفاق  

العجر بعد المنح

العجر قبل المنح

7,754.3

6,965.9

4,680.8

9.0

2,276.1

788.4

8,812.7

7,897.2

915.5

1,058.4 -

1,846.8 -

% 24.9

% 22.4

% 28.3

% 3.4 -

% 5.9 -

7,028.9

6,238.0

4,958.6

7.3

1,272.1

790.8

9,211.3

8,388.5

822.8

2,182.4 -

2,973.3 -

% 22.7

% 20.1

% 29.7

% 7.0 -

% 9.6 -

8,128.2

7,324.9

5626.9

7.5

1690.4

803.3

9858.8

8720.6

1138.2

1730.6 -

2533.9 -

% 25.3

% 22.8

% 30.7

% 5.4 -

% 7.9 -

5,528.3

4,972.7

3,828.4

5.2

1,139.1

555.6

6,226.9

5,697.6

529.3

698.6 -

1,254.2 -

% 26.4

% 23.8

% 29.8

% 3.3 -

% 6.0 -

الـتـغـــيـر النسبي

*)%( 

% 1.1 -

% 1.0

% 1.4

% 2.6

% 0.5

5,544.4

5,419.4

4,209.2

3.1

1,207.1

125.0

6,836.0

5,928.9

907.1

1,291.6 -

1,416.6 -

% 25.3

% 24.8

% 31.2

% 5.9 -

% 6.5 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2021

20212022
الثمانية شهور الثمانية شهور 
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سادساً: المديونية العامة 
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 3.7 % فــي نهايــة شــهر آب مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021، ليصــل إلــى 37.101 
مليــار دينــار أو مــا نســبته 109.8 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر آب مــن عــام 2022، مقارنًة مــع 35.766 مليار 
دينــار أو مــا نســبته 111.3 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021، شــاماًل مديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة وســلطة 

الميــاه التــي تبلــغ حوالــي 7.7 مليــار دينــار.

حيــث ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة بنســبة 4.1 % ليصــل إلــى 21.093 مليــار دينــار حتــى نهايــة 
شــهر آب مــن عــام 2022 )62.4 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر آب مــن عــام 2022(، مقارنــًة مــع 20.259 

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

كمــا ارتفــع رصيــد الديــن العــام الخارجــي بنســبة 3.2 % ليصــل إلــى حوالــي 16.008 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر آب مــن عــام 
2022 )47.4 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر آب مــن عــام 2022( مقارنــة مــع 15.507 مليــار دينــار فــي نهايــة 

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

20182019202020212022البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

آب

إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية 

% من الناتج المحلي االجمالي 

رصيد الدين العام الخارجي 

% من الناتج المحلي االجمالي  

إجمالي الدين العام

% من الناتج المحلي االجمالي  

16,220.7

% 53.2

12,087.5

% 39.7

28,308.2

% 92.9

17,738.0

% 56.1

12,338.2

% 39.0

30,076.2

% 95.2

18,933.7

% 61.0

14,098.3

% 45.4

33,032

% 106.5

20,259.5

% 63.1

15,507.2

% 48.3

35,766.7

% 111.3

21,093.2

% 62.4

16,008.2

% 47.4

37,101.4

% 109.8

% 4.1

% 0.7 -

% 3.2

% 0.9 -

% 3.7

% 1.5 -

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار (

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

المصدر: وزارة المالية

35.77 37.1030.08 33.03

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

201920202021البند )مليون دينار(
أيلول

2022 

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

عرض النقد )ع 1(

عرض النقد )ع 2(

النقد المصدر

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

13,117.5

39,509.2

6,834.8

13,096.5

41,438.2

6,780.1

% 0.2 -

% 4.9

% 0.8 -

سابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية
انخفــض عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2022 بنســبة 0.2 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة عــام 

2021، كمــا ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 4.9 %، فيمــا انخفــض النقــد المصــدر بنســبة 0.8 %.

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 16.698 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
شــهر أيلــول مــن عــام 2022، مقارنــًة مــع 18.043 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2021، محققــًة بذلــك انخفاضــًا نســبته 7.5 %.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2020

15,919.7

2021

18,043.216,698.5% 7.5 -

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 2022

المؤشرات والمصرفية
ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 3.4 % فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2022 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 
2021 لتصــل إلــى 63.131 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 61.056 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع كمحصلــة 
الرتفــاع الموجــودات المحليــة بنســبة 5.5 % لتصــل إلــى 57.743 مليــار دينــار، وانخفــاض الموجــودات األجنبيــة بنســبة 15.0 % 

لتصــل إلــى 5.388 مليــار دينــار.

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

أيلول

الموجودات  االجنبية

الموجودات  المحلية

إجمالي الموجودات

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات 

5,582.3

48,059.7

53,642.0

8,152.6

6,303.0

50,735.0

57,038.0

8,715.2

6,337.6

54,719.3

61,056.9

9,117.6

5,388.4

57,743.5

63,131.9

9,193.2

% 15.0 -

% 5.5

% 3.4

% 0.8

2022
أيلول
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أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 7.7 % فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2022 لتصــل إلــى 32.332 
مليــار دينــار، مقارنــة مــع 30.028 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021. وقــد شــكلت القروض والســلف حوالــي 62.8 % من إجمالي 
التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك اإلســالمية 26.7 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة كمــا فــي نهاية 

شــهر أيلــول مــن عــام 2022.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار (

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

اجمالي التسهيالت االئتمانية

جاري مدين 

قروض وسلف 

كمبياالت واسناد مخصومة 

ذمم بنوك إسالمية

بطاقات االئتمان

27,082.2

% 10.9

% 64.8

% 0.7

% 23.0

% 0.6

28,639.1

 

% 9.5

% 64.5

% 0.7

% 24.6

% 0.7

30,028.5

 

% 9.0

% 62.8

% 0.7

% 26.8

% 0.7

32,332.7

 

% 8.8

% 62.8

% 0.8

% 26.7

% 0.9

% 7.7

 

% 0.2 -

-

% 0.1

% 0.1 -

% 0.2

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار (

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

المصدر: البنك المركزي األردني

المصدر: البنك المركزي األردني

63.1357.05 61.0653.6450.92

20222020 202120192018
أيلول

2022
أيلول

32.3328.64 30.0327.0826.11

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

المصدر: البنك المركزي األردني

وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2022 بنســبة 5.8 % لتصــل إلــى 41.817 

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

أن الودائــع ألجــل شــكلت مــا نســبته 55.8 % مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب والتــي 

شــكلت مــا نســبته 28.1 % مــن إجمالــي الودائــع، ثــم ودائــع التوفيــر والتــي شــكلت 16.1 % مــن إجمالــي الودائــع. أمــا مــن 

حيــث هيــكل الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة حســب العملــة، فيالحــظ ارتفــاع حجــم الودائــع بالدينــار األردنــي بنســبة 6.2 % 

بنهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021 حيــث بلغــت 32.599 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 30.684 مليــار 

دينــار بنهايــة عــام 2021.

الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار (

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

اجمالي الودائع 

تحت الطلب

 توفيـــــر

 ألجل

الودائع بالدينار األردني )%(

الودائع بالدينار األردني )مليون دينار(

الودائع بالعمالت األجنبية )%(

الودائع بالعمالت األجنبية )مليون دينار(

35,305.3

% 26.9

% 16.5

% 56.6

% 76.8

27,107.3

% 23.2

8,198.0

36,789.1

% 28.6

% 16.9

% 54.5

% 76.7

28,233.9

% 23.3

8,555.2

39,522.3

% 29.2

% 17.0

% 53.8

% 77.6

30,684.6

% 22.4

8,837.7

41,817.9

% 28.1

% 16.1

% 55.8

% 78.0

32,599.4

% 22.0

9,218.5

% 5.8

% 1.1 -

% 0.9 -

% 2.0

% 0.4

% 6.2

% 0.4 -

% 4.3

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %

41.8236.79 39.5235.3133.84

2020 202120192018 2022
أيلول

2022
أيلول
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مؤشرات المتانة المالية
أظهــرت البيانــات المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة فــي األردن انخفــاض نســبة الديــون غيــر 
العاملــة إلــى إجمالــي الديــون إلــى 5.0 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــًة مــع 5.5 % فــي نهايــة عــام 2020. كمــا ارتفعــت نســبة 
تغطيــة الديــون غيــر العاملــة إلــى 79.9 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــًة مــع 71.5 % فــي نهايــة عــام 2020. وبلغــت نســبة كفاية 
رأس المــال 18.0 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــة مــع 18.3 % فــي نهايــة عــام 2020، وهــذه النســبة أعلــى بكثيــر مــن الحــدود 
الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي ومــن قبــل لجنــة بــازل. وبلغــت نســبة الســيولة القانونيــة لــدى البنــوك 
المرخصــة 141.5 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــًة مــع 136.5 % فــي نهايــة عــام 2020، والتــي تعتبــر أعلــى مــن الحــدود الدنيــا 
ــد علــى  ــة مــن البنــك المركــزي األردنــي والبالغــة )100 %(. وقــد حققــت البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائ المطلوب
الموجــودات بلــغ 1.0 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــة مــع 0.6 % فــي نهايــة عــام 2020، كمــا بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق 

المســاهمين فــي البنــوك العاملــة فــي األردن 8.3 % بنهايــة عــام 2021 مقارنــة مــع 5.1 % فــي نهايــة عــام 2020.

20172018201920202021المؤشر )%(
الـتـغـــيـر 

)%( 

نسبه الديون غير العاملة إلجمالي الديون

نسبه تغطية الديون غير العاملة

نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير 
العاملة إلى حقوق المساهمين

نسبه كفاية راس المال

نسبه السيولة القانونية

)ROE( العائد على حقوق المساهمين

)ROA( العائد على الموجودات

% 4.2

% 75.4

% 4.1

% 17.80

% 130.1

% 9.1

% 1.2

% 4.9

% 79.3

% 4.2

% 16.9

% 131.9

% 9.6

% 1.2

% 5.0

% 69.5

% 6.27

% 18.28

% 133.8

% 9.44

% 1.18

% 5.5

% 71.5

% 6.4

% 18.3

% 136.5

% 5.1

% 0.60

% 5.0

% 79.9

% 4.2

% 18.0

% 141.5

% 8.3

% 1.0

% 0.5 -

% 8.4

% 2.2 -

% 0.3 -

% 5.0

% 3.2

% 0.4

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة )2017 - 2021(

هيكل أسعار الفائدة
ارتفعــت أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة فــي نهايــة شــهر آب مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة العــام 2021، 

حيــث بلــغ ســعر الفائــدة الرئيســي للبنــك المركــزي األردنــي 4.50 % وســعر إعــادة الخصــم 5.50 %.

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

201920202021البند
الـتـغـــيـر 

)%( 

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني

سعـر اعادة الخصم

سعر فائدة اتفاقيات اعادة  الشراء

سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة

4.00

5.00

4.75

3.25

2.50

3.50

3.25

2.00

2.50

3.50

3.25

2.00

4.50

5.50

5.25

4.25

2.00

2.00

2.00

2.25

أسعار الفائدة  لدى البنك المركزي %

2022
آب
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تقاص الشيكات
بلــغ عــدد الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل شــهر أيلــول 2022 مــا مجموعــه 523 ألــف شــيك بقيمــة 3.3 مليــار دينــار. أمــا 
عــدد الشــيكات المعــادة لنفــس الشــهر فقــد بلــغ 13.5 ألــف شــيك وبنســبة 2.6 % مــن إجمالــي عــدد الشــيكات المقدمــة 
للتقــاص، فــي حيــن بلغــت قيمــة الشــيكات المعــادة 97.1 مليــون دينــار وبنســبة 2.9 % مــن إجمالــي قيمــة الشــيكات 

المقدمــة للتقــاص.

أمــا أســباب الشــيكات المعــادة فقــد كانــت 8.5 ألــف شــيك )بقيمــة 54.6 مليــون دينــار( ألســباب ماليــة وبنســبة 63 % من 
إجمالــي الشــيكات المعــادة، فيمــا بلغــت الشــيكات المعــادة ألســباب فنيــة 5 آالف شــيك )بقيمــة 42.5 مليــون دينــار( 

وبنســبة 37 % مــن إجمالــي الشــيكات المعــادة وذلــك بنهايــة شــهر أيلــول 2022.

هــذا وســجلت الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل شــهر أيلــول 2022 انخفاضــًا بنســبة 15.0 % مقارنــة بشــهر آب 2022 
والتــي بلغــت آنــذاك 615 ألــف شــيك بقيمــة 3.760 مليــار دينــار. أمــا بمقارنــة الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل شــهر 
أيلــول 2022 بنفــس الشــهر مــن عــام 2021، فقــد ســجلت أيضــًا انخفاضــًا بنســبة 14.1 % والتــي بلغــت آنــذاك 609 ألــف 

شــيك بقيمــة 3.361 مليــار دينــار.

أمــا فيمــا يتعلــق بالوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى الودائــع لــدى البنــوك، فقــد شــهدت أســعار الفائدة علــى الودائع 
تحــت الطلــب ارتفاعــًا لتبلــغ 0.36 % فــي نهايــة شــهر آب مــن عــام 2022، فيمــا بلغــت أســعار الفائــدة علــى حســابات 

التوفيــر 0.33 %، وســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 3.80 %.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%(

الـتـغـــيـر %201920202021

تحت الطلب

توفير

ألجل

0.44

0.66

4.84

0.27

0.34

3.65

0.26

0.27

3.45

0.36

0.33

3.80

0.10

0.06

0.35

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

وبالنســبة للوســط المرجــح ألســعار الفوائــد علــى التســهيالت االئتمانيــة، فقــد ارتفــع ســعر الفائــدة علــى الجــاري مديــن 
ليبلــغ 7.65 % فــي نهايــة شــهر آب مــن عــام 2022، كمــا ارتفــع ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف لتبلــغ 7.58 %، وبلــغ 

ســعر فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــالء 9.64 % كمــا فــي نهايــة شــهر آب مــن عــام 2022.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

الـتـغـــيـر %201920202021

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

8.49

8.49

9.55

9.33

7.30

7.17

8.51

8.33

7.16

6.95

7.99

8.37

7.65

7.58

7.31

9.64

0.49

0.63

0.68 -

1.27

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

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

2022

2022

آب

تموز
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أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
اســتقر الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر تشــرين األول 2022 ليبلــغ 4034.99 
نقطــة. هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق لثمانيــة بنــوك انخفاضــًا تــراوح مــا بيــن 0.9 % إلــى 7.8 %، فيمــا شــهدت أســعار 

اإلغــالق لســتة بنــوك ارتفاعــًا تــراوح مــا بيــن 0.5 % إلــى 2.6 %.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر تشــرين األول حوالــي 5.01 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد 
عقــود بلــغ 5030 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 12.25 مليــون دينــار خــالل شــهر 

تشــرين األول 2022.

الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

بنك المال

البنك األهلي

بنك األردن

البنك اإلسالمي األردني

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

البنك األردني الكويتي

بنك االستثمار العربي

البنك التجاري األردني

بنك ABC - األردن

البنك االستثماري

بنك صفوة اإلسالمي

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

EXFB

AHLI

BOJX

JOIB

CABK

UBSI

JOKB

AJIB

JCBK

ABCO

INVB

SIBK

4.6

3.6

2.43

1.01

2.15

3.88

1.32

1.88

1.64

1.23

0.83

0.79

1.5

1.92

4.67

3.64

2.41

1.02

2.17

3.78

1.29

1.86

1.6

1.27

0.9

0.82

1.55

1.91

0.07 -

0.04 -

0.02

0.01 -

0.02 -

0.1

0.03

0.02

0.04

0.04 -

0.07 -

0.03 -

0.05 -

0.01

4.74

3.84

2.53

1.03

2.18

3.93

1.36

1.96

1.71

1.25

0.9

0.82

1.55

1.92

4.65

3.64

2.46

1.01

2.14

3.86

1.31

1.9

1.61

1.23

0.87

0.8

1.5

1.91

4,672,295

207,338

2,344,297

1,111,578

320,977

1,774,164

639,174

105,413

538,579

85,621

36,651

48,378

298,334

68,765

4.6

3.5

2.4

1

2.1

3.78

1.29

1.86

1.6

1.2

0.83

0.79

1.48

1.9

22

22

19

22

22

22

22

19

21

14

13

15

11

18

1,004,850

56,979

953,003

1,097,220

150,202

459,208

486,393

55,628

334,686

69,734

41,996

60,588

198,855

36,041

1,409

287

984

510

171

748

325

118

191

61

36

53

73

64

5,030 5,005,383 12,251,561

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر تشرين األول 2022

)من 2 تشرين األول إلى 31 تشرين األول 2022(

الرمز
الحرفي

سعر
االغالق
السابق

معدل
السعر

التغير
عن سعر
اإلغالق
السابق

عدد أيام
التداول

عدد 
االسهم

عدد
العقود

حجم
التداول

دينار

اعلى
سعر

أدني
سعر

سعر
االغالق

* الرقم القياسي لقطاع البنوك في شهر تشرين األول = 4034.99 / التغير عن الشهر السابق = 0.00 %

* المصدر: بورصة عمان
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فــي األســواق العالميــة التــي تهيمــن عليهــا التكنولوجيــا الرقميــة تتنافــس كيانــات األعمــال اليــوم 
وتتســابق  نحــو التحــول الرقمــي واالبتــكار لخلــق القيمــة. حيــث تســعى المؤسســات جاهــدة للحفــاظ 
علــى ثقافــة الثقــة الرقميــة بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة. فالثقــة الرقميــة كمفهــوم تعبــر عــن 
المزوديــن والمســتهلكين ضمــن  بيــن  والتفاعــالت والعمليــات  العالقــة  فــي ســالمة  الموثوقيــة 
نظــام بيئــي رقمــي مرتبــط بقيــام المؤسســات ببنــاء الثقــة والحفــاظ عليهــا. فــإذا كان شــريان الحيــاة 
لالقتصــاد الرقمــي هــو البيانــات فــإن قلبــه هــو الثقــة الرقميــة. فــي الواقــع، إن تفاعالتنا كمســتهلكين 
مشــاركة  أو  االلكترونــي  عبرالدفــع  للتكنولوجيــا  اســتخدامنا  خــالل  مــن  رقميــة  بصمــة  تخلــق 
المعلومــات الخاصــة بنــا، ومــع ذلــك ال زلنــا نشــك بنزاهــة معامالتنــا وتفاعالتنــا فــي هــذه النظــم 
البيئيــة الرقميــة. حيــث يمكــن أن يكــون ألي خــرق للثقــة الرقميــة عواقــب ســلبية بعيــدة المــدى علــى 
ســمعة مؤسســة وقيمتهــا وقدرتهــا الماليــة مســتقباًل. لــذا يقــع علــى كاهــل المؤسســات التأكــد 
مــن أن جميــع األطــراف المشــاركة فــي التفاعــالت الرقميــة مــن البيانــات والمعلومــات التــي يتــم 
تبادلهــا ســتكون آمنــة وســتؤدي إلــى تســليم المنتجــات والخدمــات المرغوبــة علــى النحــو الموعــود. 

الثقة الرقمية

الرئيســية  المكونــات  بيــن  مــن  والخصوصيــة  األمــان  يعــد 
للثقــة الرقميــة والتــي تمثــل نقطــة تقاطــع فيمــا بينهمــا 
حيــث  ُيكــون المفهوميــن معــًا أساســًا قويــًا للثقــة الرقميــة 
الجــودة والتوافــر واألخــالق  أخــرى مثــل  إلــى جانــب عناصــر 
والنزاهــة والشــفافية والصــدق والمرونــة. إن الثقــة الرقميــة 
تســمح للعمــالء وأصحــاب المصلحــة بالوثــوق بأن المنشــأة 
ال تلحــق الضــرر ببياناتهــم وتحميهــا وهــذا مــا يحقــق فوائــد 
للمؤسســات مثــل الســمعة اإليجابيــة، وتقليــل انتهــاكات 
ــاج  ــة، وتقليــل حــوادث األمــن الســيبراني. قــد تحت الخصوصي
المؤسســات إلــى طــرف ثالــث لحمايــة وتأميــن التفاعــالت 
علــى  تعمــل  أن  المؤسســات  علــى  يتوجــب  لــذا  الرقميــة، 
إرضــاء المســتخدمين فــي المجــال الرقمــي عبــر تحســين بيئــة 

التكنولوجيــة لكســب الثقــة الرقميــة.

يتطلــب بنــاء الثقــة أن ُتظهــر كيانــات األعمــال بــأن لديهــا 
واألمــان  بالخصوصيــة  يتعلــق  فيمــا  جيــدة  ممارســات 
وســالمة البيانــات مــن أجــل تحقيــق أقصى درجــات الموثوقية 

بــأن  الســرية: أي ضمــان  واالمتثــال. فالخصوصيــة تتطلــب 
البيانــات متاحــة فقــط لمــن يحتاجــون إلــى معرفتهــا، والنزاهــة 
باكتمــال المعلومــات ودقتهــا، وكذلــك التوافــر لضمــان توفــر 
والســالمة  الســرية  مفاهيــم  ترجمــة  ويمكــن  المعلومــات. 
األمنيــة بســهولة إلــى خصوصيــة ألن الخصوصيــة واألمــان في 
جوهرهمــا متشــابكان ويشــتركان فــي العديــد مــن المفاهيــم 
المشــتركة. وفــي الخصوصيــة نميــل إلــى التفكيــر فــي الســرية 
والنزاهــة، فالســرية تتــم مــن خــالل التأكــد مــن أن المعلومــات 
الشــخصية المقدمــة يتــم اســتخدامها أو مشــاركتها فقــط 
يتــم  ال  وعندمــا  المعرفــة،  إلــى  يحتاجــون  الذيــن  أولئــك  مــع 
مــن  مناســب  بشــكل  وتأمينهــا  حمايتهــا  يتــم  اســتخدامها 
خــالل الضوابــط اإلجرائيــة والتكنولوجيــة المناســبة، بحيــث يتــم 
حظــر أو تقييــد أو حظــر الوصــول إلــى أولئــك الذيــن قــد يرغبــون 
فــي الوصــول إليهــا. وبالنســبة للنزاهــة فــإن أي معلومــات 
شــخصية يجــب أن تكــون دقيقــة ويتــم تحديثهــا عنــد الضــرورة. 
وعنــد مشــاركة البيانــات مــع أطــراف أخــرى يتوقــع مالــك هــذه 

د. حسام باسم حداد
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البيانــات أنــه عنــد اســتخدام هــذه المعلومــات فــي المعالجــة 
وتقــع  البيانــات،  لمالــك  حقيقــي  انعــكاس  تمثــل  فإنهــا 
مســؤولية الحفــاظ علــى ســالمة البيانــات وصحتهــا علــى عاتــق 
المالــك. ففــي العالــم الرقمــي يجب أن تكون الثقة والشــفافية 

ــاح جــزءًا ال يتجــزأ مــن النظــام.  واالنفت

إن مــا يــؤرق المؤسســات هــو مــا يتوجــب فعلــه لكســب ثقــة 
العمــالء بشــكل أفضــل؟ فاالســتجابة لتســاؤالت العمــالء 
يحقــق الفــوز بحصــة ســوقية كبــرى وربحيــة أعلــى. هنــاك 
العديــد مــن الجوانــب الرئيســية للثقــة الرقميــة التــي تحتاجهــا 
التحــول  اســتراتيجيات  لمعالجــة  كأســاس  المؤسســات 
ــة مــن  ــى قاعــدة صلب الرقمــي، كأن تحافــظ المؤسســات عل
الثقة الرقمية عبر دمجها في استراتيجية ونهج متماسكين 
علــى مســتوى المنظمــة. حيــث تشــمل العوامــل التــي تؤثــر 
علــى الثقــة الرقميــة الجــودة والتوافــر واألمــان والخصوصيــة 
والمرونــة.  والصــدق  والشــفافية  والنزاهــة  واألخــالق 
باالضافــة للمجــاالت األخــرى التــي تعــزز الثقــة الرقميــة مثــل 
وتكنولوجيــا  المعلومــات،  تكنولوجيــا  حوكمــة  اســتراتيجية 
المعلومــات، وإدارة المخاطــر، والضمــان، واالمتثــال. إن هــذه 
المجــاالت يجــب إدارتهــا بشــكل شــامل ضمــن اســتراتيجية 
للتقــدم  فرصــة  يخلــق  ممــا  للمؤسســة  الرقميــة  الثقــة 
اســتراتيجية  ضمــن  القيــادة  وإظهــار  الخبــرات  ومشــاركة 
شــاملة متماســكة. ويبقــى تحديد أولويات وقيــاس ومواءمة 
الثقــة الرقميــة أمــرًا هامــًا تتحملــه المؤسســات لدعــم الثقــة 
وترتيبهــا  الرقمــي  والتحــول  باالبتــكار  تدفــع  التــي  الرقميــة 
حســب األولويــة فــي القــدرة علــى البقــاء والتنافســية وجنــي 
فوائــد التحــول الرقمــي. وهنــا يأتــي دور االدارات فــي تذليــل 
العقبــات التــي تتعــرض لهــا الثقــة الرقميــة مثــل االفتقــار إلــى 
المهــارات والتدريــب، وعــدم التوافق مع األهداف التنظيمية، 

ونقــص المــوارد التقنيــة والتمويــل. 

إن قيــاس الثقــة الرقميــة أمــر بالــغ األهميــة لتحســين نضــج 
ــى تحقيــق مكاســب التحــول الرقمــي  المنظمــة وقدرتهــا عل
وخلــق القيمــة مــن خــالل المراجعــات الداخليــة وتقييمــات 
باســتخدام  واألبحــاث  واالســتطالعات  الخارجيــة  الجهــات 
المؤسســات  مــع  المقارنــة  فــي  المكتســبة  المعلومــات 
المماثلــة والتحليــالت األخــرى.  وهــذا مــا يســاعد فــي تقليــل 
انتهــاكات الخصوصيــة وحوادث األمن الســيبراني، وموثوقية 
البيانــات وتحســين عمليــة صنــع القرار وزيــادة معدالت جذب 
العمــالء واالحتفــاظ بهــم وضمــان والئهــم، بابتــكارات أســرع 
وعوائــد أعلــى. ولكــي تنمــو الشــركات وتنجــح عليهــا أن تــدرك 
بــأن النمــو الرقمــي يجــب أن يعالــج التطــورات التكنولوجيــة 
المســتمرة باإلضافــة إلــى الفــروق الدقيقــة فــي االحتياجــات 
المؤسســات  كانــت  إذا  والمواقــف.  والثقافــة  البشــرية 
ســتطلب المزيــد مــن الثقــة مــن أصحــاب المصلحــة فيتوجب 
عليهــا فهــم كيفيــة كســب تلــك الثقــة ضمــن مســتويات 

الراحــة للمســتخدمين.

بالثقــة  االهتمــام  أن  بالفعــل  الشــركات  مــن  العديــد  تــدرك 
علــى  ينعكــس  مــا  وهــذا  تنافســية  ميــزة  يمنحهــا  الرقميــة 
ســمعتها و أرباحهــا. لــذا تحــدد الثقــة الرقميــة ببعــض الطــرق 
التــي يمكــن لمقدمــي الخدمــات من خاللها وضــع الثقة الرقمية 
يعملــون  الذيــن  الموظفــون  إن  العمليــة.  الممارســة  فــي 
فــي مجــاالت األمــان أو التدقيــق أو الحوكمــة أو المخاطــر أو 
الخصوصيــة يلعبــون دورًا أساســيًا فــي دفــع الثقــة الرقمية إلى 
األمــام مــن خــالل فهــم أدوارهــم عبــر إنشــاء وتقييــم وتعديــل 
وتنفيــذ ممارســات الثقــة الرقميــة داخــل مؤسســاتهم، بمــا فــي 
ذلــك إجــراء عمليــات التدقيــق المنتظمــة للتأكــد مــن الضوابــط، 
يمنــح  مــا  الناشــئة  التكنولوجيــا  فــي  التطــورات  ومواكبــة 
االقتصــاد  فــي  للنجــاح  الالزميــن  واإلذن  الثقــة  المؤسســات 

الرقمــي وكســب الثقــة الرقميــة. 
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ارتفــع الرقــم القياســّي العــاّم ألســعار المنتجيــن الصناعّييــن، خــالل 
األشــهر التســعة الماضيــة مــن العــام 2022، بنســبة 16.29 بالمئــة، 
.2021 إلــى 142.12 مقابــل 122.21 للفتــرة نفســها مــن العــام  ليصــل 

وبيــن التقريــر الشــهرّي الصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات 
القياســّي  الرقــم  الرتفــاع  نتيجــة  جــاء  ذلــك  أّن  العاّمــة، 
ألســعار الصناعات التحويلّية بنســبة 16.79 بالمئة، واّلتي 
تشــّكل أهّمّيتها النســبّية 86.01 بالمئة، والرقم القياســّي 
ألســعار الصناعــات االســتخراجّية بنســبة 31.66 بالمئــة، 
ــة، فــي حيــن  ــي تشــّكل أهّمّيتهــا النســبّية 8.22 بالمئ واّلت
انخفــض الرقــم القياســّي ألســعار الكهربــاء بنســبة 7.48 

بالمئــة، واّلتــي تشــّكل أهّمّيتهــا النســبّية 5.76 بالمئــة.

ارتفــاع الرقــم القياســّي ألســعار المنتجيــن  إلــى  وأشــار 
الصناعّييــن فــي شــهر أيلــول مــن العــام 2022، ليصــل إلــى 

143.56 مقابــل 126.11 للشــهر نفســه مــن العــام 2021، 
مســّجاًل ارتفاعــًا نســبته 13.85 بالمئــة.

وأوضــح التقريــر أّن مــن أبــرز المجموعــات الصناعّيــة اّلتــي 
ســاهمت فــي هــذا االرتفــاع، هــي الصناعــات التحويلّيــة 
 86.01 النســبّية  أهّمّيتهــا  تشــّكل  واّلتــي   ،12.77 بنســبة 
االســتخراجّية  للصناعــات  القياســّي  والرقــم  بالمئــة، 
بنســبة 51.94 بالمئــة، واّلتــي تشــّكل أهّمّيتهــا النســبّية 
28.2 بالمئــة، فــي حيــن انخفــض الرقــم القياســّي ألســعار 
الكهربــاء بنســبة 13.16 بالمئــة، واّلتــي تشــّكل أهّمّيتهــا 

النســبّية 5.76 بالمئــة. 

ارتفاع أسعار المنتجين الصناعّيين إلى 16.29 %
حتّى أيلول 2022



57اخـبـار محلية ودولية

اإلحصــاءات  دائــرة  أصــدرت 
العاّمــة تقريرهــا الشــهرّي حــول 
األردّن،  فــي  الخارجّيــة  التجــارة 
قيمــة  أّن  إلــى  يشــير  والّــذي 
الصادرات الكّلّية خالل الثمانية 
 2022 عــام  مــن  األولــى  أشــهر 
ــار  قــد بلغــت 5926.8 مليــون دين
بارتفــاع نســبته 43.6 % مقارنــة 
.2021 الفتــرة مــن عــام  بنفــس 

وبلغــت قيمــة الصــادرات الوطنّيــة خــالل الثمانيــة أشــهر 
األولــى مــن عــام 2022 مــا مقــداره 5454.5 مليــون دينــار 
ــرة مــن عــام  ــة بنفــس الفت بارتفــاع نســبته 45.6 % مقارن

.2021

وأشــارت دائــرة اإلحصــاءات إلــى أّن قيمة المعاد تصديره 
ــار خــالل الثمانيــة أشــهر األولــى  بلغــت 472.3 مليــون دين
مــن عــام 2022 بارتفــاع نســبته 23.6 % مقارنــة بنفــس 

الفتــرة مــن عــام 2021.

أّمــا المســتوردات، فقــد بلغــت قيمتهــا 13014.3 مليــون 
دينــار خــالل الثمانيــة أشــهر األولــى مــن عــام 2022 بارتفــاع 

نســبته 37.8 % مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2021.

وبهــذا، فــإّن العجــز فــي الميــزان التجــارّي التراكمــّي قــد 
بلــغ 7087.5 مليــون دينــار، بارتفــاع نســبته 33.2 % خــالل 
الثمانيــة أشــهر األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بنفــس 

الفتــرة مــن عــام 2021.

أّمــا علــى الصعيد الشــهرّي، فقد بلغت قيمــة الصادرات 
مقــداره  مــا   2022 آب/أغســطس  شــهر  خــالل  الكّلّيــة 
816.8 مليــون دينــار بارتفــاع نســبته 36.4 % مقارنة بنفس 

الشــهر مــن عــام 2021.

آب/ شــهر  خــالل  الوطنّيــة  الصــادرات  قيمــة  وبلغــت 
أغســطس مــن عــام 2022 مــا مقــداره 762.8 مليــون دينار 
بارتفــاع نســبته 39.0 % مقارنــة بنفــس الشــهر مــن عــام 

2021، وبلغــت قيمــة المعــاد تصديــره 54.0 مليــون دينــار 
خــالل شــهر آب/أغســطس 2022 بارتفــاع نســبته 8.0 % 
مقارنــة بنفــس الشــهر مــن عــام 2021، أّمــا المســتوردات، 
آب/ خــالل شــهر  دينــار  مليــون   1957.3 قيمتهــا  بلغــت 
أغســطس 2022 بارتفــاع نســبته 31.5 % مقارنــة بنفــس 

الشــهر مــن عــام 2021.

وبهــذا، فــإّن العجــز فــي الميــزان التجــارّي قــد بلــغ 1140.5 
مليــون دينــار بارتفــاع نســبته 28.2 % خــالل شــهر آب مــن 

عــام 2022 مقارنــة بنفــس الشــهر مــن عــام 2021.  

45.6% ارتفاع الصادرات الوطنّية و37.8 %
ارتفاع المستوردات خالل 8 أشهر من 2022



يقول البنك الدولّي إّن انكماش قيمة العمالت في معظم االقتصادات النامية يؤّدي إلى ارتفاع 
أسعار الغذاء والوقود على نحو قد يفاقم أزمات الغذاء والطاقة الّتي يشهدها بالفعل كثير من 
هذه البلدان. جاء ذلك في أحدث إصدار للبنك الدولّي من نشرة "آفاق أسواق السلع األّولّية".

األّولّيــة  الســلع  معظــم  أســعار  أّن  إلــى  التقريــر  ويشــير 
مســتويات  عــن  تراجعــت  قــد  الــدوالر  بقيمــة  محســوبة 
ذروتهــا بفعــل المخــاوف مــن ركــود عالمــّي وشــيك. ومنــذ 
حّتــى   2022 فبراير/شــباط  فــي  ألوكرانيــا  الروســّي  الغــزو 
نهايــة الشــهر الماضــي، انخفــض ســعر نفــط برنــت الخــام 

مقّومــًا بالــدوالر األمريكــّي نحــو 6 بالمئــة

قرابــة  شــهد  العمــالت،  قيمــة  انخفــاض  بســبب  ولكــن 
60 % مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 
الناميــة المســتوردة للنفــط ارتفــاع أســعار النفــط بالعملــة 
المحّلّيــة فــي خــالل هــذه الفتــرة. وشــهد نحــو 90 % مــن هذه 
االقتصــادات أيضــًا زيــادة أكبــر فــي أســعار القمــح بالعمالت 

المحّلّيــة بالمقارنــة بزيــادة األســعار بالــدوالر األمريكــّي.

ويؤّدي ارتفاع أسعار سلع الطاقة اّلتي تعّد من مستلزمات 
اإلنتاج الزراعّي إلى ارتفاع أسعار المواّد الغذائّية.

وخــالل الفصــول الثالثــة األولــى مــن عــام 2022، بلــغ معــّدل 
تضّخــم أســعار المــواّد الغذائّيــة فــي منطقــة جنــوب آســيا 

فــي المتوّســط أكثــر مــن 20 %

أّمــا معــّدل تضّخــم أســعار األغذيــة فــي المناطــق األخــرى 
ــة والبحــر الكاريبــّي، والشــرق األوســط  ومنهــا أمريــكا الالتينّي
وشــمال أفريقيــا، وأفريقيــا جنــوب الصحــراء، وشــرق أوروبــا 
وآســيا الوســطى، فقد تراوح في المتوّســط بين 12 % و15 %. 

وكانــت منطقــة شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ المنطقــة 
الوحيــدة اّلتــي انخفــض فيهــا معــّدل تضّخــم أســعار المــواّد 
الغذائّيــة فيمــا يعــزى جزئّيــًا إلــى األســعار المســتقّرة بوجــه 

عــاّم لــألرّز، وهــو الغــذاء الرئيســّي فــي المنطقــة.

وتعليقــًا علــى ذلــك، قــال بابلــو ســافيدرا نائــب رئيــس البنــك 
الدولــّي لشــؤون النمــّو المنصــف والتمويل والمؤّسســات: 
"علــى الرغــم مــن أّن أســعار كثيــر مــن الســلع األّولّيــة قــد 
تراجعــت عــن مســتويات ذروتهــا، فإّنهــا ال تــزال مرتفعــة 

الخمــس  الســنوات  خــالل  بمتوّســطاتها  بالمقارنــة 
العالمّيــة  لألســعار  أخــرى  قفــزة  حدثــت  وإذا  الماضيــة. 
للمــواّد الغذائّيــة، فإّنهــا قــد تطيــل أمــد تحّديــات انعــدام 
األمــن الغذائــّي فــي مختلــف البلدان النامية. ومــن الضرورّي 
اّتخــاذ طائفــة مــن السياســات مــن أجــل تعزيــز إمــدادات 
المعــروض، وتســهيل التوزيــع، ودعــم الدخــول الحقيقّيــة."

زيــادة علــى ذلــك، فقــد شــهدت أســعار الطاقــة منــذ انــدالع 
الحــرب فــي أوكرانيــا تقّلبــات كبيــرة، لكــن مــن المتوّقــع اآلن 
أن تتراجــع. وبعــد ارتفــاع أســعار الطاقــة نحــو 60 % فــي 
2022، مــن المتوّقــع أن تنخفــض بنســبة 11 % فــي 2023. 
وعلــى الرغــم مــن هــذا التراجــع، فــإّن أســعار الطاقــة العــاّم 
القــادم ســتكون أعلــى بنســبة 75 % عــن متوّســطها فــي 

الســنوات الخمــس الماضيــة.

ومــن المتوّقــع أن يبلــغ ســعر خــام برنــت فــي المتوّســط 92 
دوالرًا للبرميــل فــي 2023، وهــو أعلــى بكثيــر مــن المتوّســط 
البالــغ 60 دوالرًا للبرميــل فــي الســنوات الخمــس. ومــن 
المنتظــر أن تتراجــع أســعار الغــاز الطبيعــّي والفحــم فــي 

2023 مــن مســتوياتها القياســّية فــي 2022. 

ولكــن بحلــول 2024، مــن المتوّقــع أن تبلــغ أســعار الفحــم 
األســترالّي والغــاز الطبيعــّي األمريكــّي ضعفــي متوّســطاتها 
فــي الســنوات الخمــس الماضيــة، أّمــا أســعار الغــاز الطبيعّي 

األوروّبّيــة، فقــد تــزداد بمقــدار أربعــة أضعــاف تقريبــًا. 

وتشير التنّبؤات إلى أّن إنتاج الفحم سيشهد زيادة كبيرة، 
مع قيام بعض كبار المصّدرين بتعزيز اإلنتاج، مّما يعرض 

للخطر تحقيق األهداف المّتصلة بمكافحة تغّير المناخ.

وعــن ذلــك، قــال أيهــان كوســي، رئيــس الخبــراء االقتصادّييــن 
لشــؤون النمــّو المنصــف والتمويــل والمؤّسســات ومديــر 
مجموعــة آفــاق التنميــة التابعــة للبنــك الدولــّي اّلتــي تصــدر 
نشــرة "آفــاق أســواق الســلع األّولّيــة": "يــؤّدي تضافــر عوامــل 

البنك الدولي: مخاطر انخفاض قيمة العمالت

تفاقم أزمة أسعار الغذاء والطاقة في العالم



ارتفــاع أســعار الســلع األّولّيــة والتراجــع المســتمّر لقيمــة 
العمــالت إلــى زيــادة معــّدالت التضّخــم فــي كثيــر مــن البلــدان. 

االقتصــادات  فــي  السياســات  واضعــي  لــدى  يتوافــر  وال 
محــدود  مجــال  ســوى  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة 
منــذ  وضوحــًا  األشــّد  العالمّيــة  التضّخــم  دورة  إلدارة 
عقــود. ويتعّيــن عليهــم التــرّوي وتوّخــي الحــذر فــي تحديــد 
عــن  بوضــوح  واإلفصــاح  والمالّيــة،  النقدّيــة  سياســاتهم 
خططهــم، والتأّهــب لمواجهــة فتــرة قــد تشــهد مزيــدًا مــن 
التقّلبــات فــي أســواق المــال والســلع األّولّيــة العالمّيــة."

ومــن المتوّقــع أن تنخفــض أســعار الحاصــالت الزراعّيــة 
بنســبة 5 % العــام القــادم. وقــد تراجعــت أســعار القمــح 
فــي الربــع الثالــث لعــام 2022 نحــو 20 % لكّنهــا ال تــزال أعلــى 
ــا كانــت عليــه قبــل عــام. ويعــزى التراجــع  بنســبة 24 % عّم
إلــى   2023 فــي  الزراعّيــة  الحاصــالت  ألســعار  المتوّقــع 
تحّســن محصــول القمــح العالمــّي علــى نحــو أفضــل مــن 
المتوّقــع، واســتقرار إمــدادات المعــروض فــي ســوق األرّز، 

واســتئناف صــادرات الحبــوب مــن أوكرانيــا. 

ومن المتوّقع أن تنخفض أســعار المعادن بنســبة 15 % في 
2023، ويرجــع ذلــك إلــى حــّد كبيــر إلــى تراجــع معــّدالت النمــّو 

العالمــّي والمخــاوف بشــأن تباطــؤ اقتصــادّي فــي الصيــن.

تشــوب مخاطــر كثيــرة آفــاق أســعار الســلع األّولّيــة، وتواجــه 
أســواق الطاقــة احتمــال اشــتداد المخــاوف بشــأن إمــدادات 
إمــدادات  توافــر  مــدى  حــول  المخــاوف  إّن  إذ  المعــروض، 

الشــتاء  فصــل  خــالل  الطاقــة 
القــادم ســتزداد فــي أوروبــا. وقــد 

يــؤّدي ارتفــاع أســعار منتجــات 
الـــطـاقــــة عــــن الـمــستــــــوى 

المتوّقــع إلــى ارتفاع أســعار 
بخــالف  األخــرى  الســلع 
مـنـتـجــــــــات الـــطـــاقــــــــة، 
الســّيما المــواّد الغذائّية، 

مّمــا يطيــل أمــد التحّديــات 
األمــن  بانعــدام  المرتبطــة 

تباطــؤ  اشــتّد  وإذا  الغذائــّي. 
معــّدالت النمــّو العالمّيــة، فإّنه 

قــد ينطــوي أيضــًا علــى مخاطــر 
أســعار  علــى  ســّيما  ال  كبيــرة 

النفــط الخــاّم والمعــادن.

وقــال جــون بافيــز، وهــو خبيــر اقتصادّي 
بالبنــك  التنميــة  آفــاق  بمجموعــة  أّول 

الســلع  أســعار  بانخفــاض  التنّبــؤات  "تتعــّرض  الدولــّي: 
الزراعّيــة لطائفــة مــن المخاطــر. أّواًل، تعّطــل الصــادرات 
انقطــاع  إلــى  مجــّددًا  يــؤّدي  قــد  روســيا  أو  أوكرانيــا  مــن 

العالمّيــة.  الحبــوب  إمــدادات 

وثانيــًا، إذا واصلــت أســعار الطاقــة مزيــدًا مــن ارتفاعهــا، 
فإّنهــا قــد تخلــق ضغوطــًا صعودّيــة علــى أســعار الحبــوب 
ــر  ــة غي ــؤّدي األنمــاط المناخّي ــًا، قــد ت وزيــوت الطعــام. وثالث
الزراعّيــة، ومــن  المحاصيــل  غــّلات  تقّلــص  إلــى  المواتيــة 
المحتمــل أن يكــون 2023 ثالــث عــام علــى التوالــي يشــهد 
ظاهــرة النينيــا، األمــر اّلــذي قــد يخفــض غــّلات محاصيــل 

رئيســّية فــي أمريــكا الجنوبّيــة والجنــوب األفريقــّي."

ركــود  حــدوث  بشــأن  المخــاوف  بالفعــل  أســهمت  لقــد 
القــادم فــي هبــوط حــاّد ألســعار  العــام  عالمــّي محتمــل 

واأللومنيــوم.  النّحــاس 

أســعار  محــّركات  التقريــر  فــي  خــاّص  قســم  ويبحــث 
األلومنيــوم والنحــاس، ويستكشــف انعكاســات ذلــك علــى 
اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة اّلتــي 

تصــدر هاتيــن الســلعتين.

ومــن المحتمــل أن يســتمّر تقّلــب األســعار مــع تكّشــف 
خطــوات التحــّول فــي مجــال الطاقــة، وتغّيــر الطلــب مــن 
أنــواع الوقــود األحفــورّي إلــى مصــادر الطاقــة المتجــّددة، 

وهــو مــا يعــود بالنفــع علــى بعــض منتجــي المعــادن. 

أكبــر  يحّققــون  قــد  المعــادن  إّن مصــّدري  التقريــر  وقــال 
اســتفادة مــن الفــرص المتأّتيــة للنمّو في األمد المتوّســط، 
تداعيــات  مــن  الحــّد  يمكنهــم  نفســه  الوقــت  وفــي 
تقّلــب األســعار مــن خــالل اعتمــاد أطــر جّيــدة التصميــم 

والنقدّيــة.  المالّيــة  للسياســات 
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يتحّول االقتصاد العالمّي، بكّل مجاالته تقريبًا، ببطء شديد 
جــّدًا اقتصــادًا أخضــر يســهم فــي درء أزمــات التغّيــر المناخــّي، 
بحســب تقريــر صــدر عــن مجموعــة مــن المؤّسســات البحثّية.

مؤّشــرًا   40 فــي  التقــّدم  يتســارع  أن  المتوّقــع  مــن 
رئيســًا التفــت إليهــا فريــق إعــداد التقريــر، مــن الطاقــة 
الغابــات  وإزالــة  الغــذاء  وإنتــاج  والنقــل  والصناعــة 
والمالّيــة، بعشــرة أضعــاف أو أكثــر فــي بعــض الحــاالت، 
تماشــيًا مــع هــدف اّتفــاق باريــس للحــّد مــن ارتفــاع درجــة 

1.5 درجــة مئوّيــة. حــرارة األرض بمعــّدل 

وأظهــر أحــدث تقريــر للهيئــة الحكومّيــة الدولّيــة المعنّيــة 
بتغّيــر المنــاخ، أّن الكوكــب شــهد احتــرارًا بنحــو 1.2 درجــة 
الصناعّيــة،  الثــورة  قبــل  مــا  بمعــّدل  مقارنــة  مئوّيــة، 

بســبب االنبعاثــات الناتجــة عــن األنشــطة البشــرّية.

مــن  يومــًا   12 قبــل  أمــس،  اّلــذي صــدر  التقريــر  ولفــت 
انطــالق مؤتمــر األطــراف حــول المنــاخ “كــوب 27” فــي 
شــرم الشــيخ، إلــى أّن التقــّدم فــي خمــس مجــاالت علــى 

األقــّل يتحــّرك باالّتجــاه الخاطــئ تمامــًا.

وتشــمل هــذه المجــاالت اســتخدام الغــاز الطبيعــّي فــي 
توليــد الكهربــاء والمســافات، اّلتــي تقطعهــا الســّيارات 

والتلــّوث الكربونــّي الناجــم عــن الزراعــة.

وقــال آنــي داســجوبتا، مديــر معهــد مــوارد العالــم، اّلــذي 
أســهم فــي إعــداد التقريــر “لســنا نحّقــق أّي نجــاح فــي أّي 
ــاع  ــدّق ناقــوس الخطــر لصّن ــر ت قطــاع، خالصــات التقري

القــرار مــن أجــل االلتــزام بإحــراز تحــّوالت حقيقّيــة عبــر كّل 
جانــب مــن جوانــب اقتصادنــا”.

العالمّيــة فــي العمــل  الفجــوة  الباحثــون بتحديــد  قــام 
بالجهــود  الحالّيــة  الجهــود  مقارنــة  عبــر  المناخــّي، 
منتصــف  وبحلــول   2030 بحلــول  إحرازهــا  المطلــوب 
القــرن فــي ســبيل الحــّد مــن ارتفــاع درجــة حــرارة األرض 

مئوّيــة. درجــة   1.5 بمعــّدل 

وقالــت صوفيــا بوهــم، رئيســة فريــق إعــداد التقريــر، وهــي 
باحثــة فــي منّصــة “سيســتمّز شــينج الب”، “الحقيقــة 
الصعبــة هــي أّنــه ال يوجــد أّي مؤّشــر مــن المؤّشــرات 
المســار الصحيــح  بتقييمهــا يســلك  اّلتــي قمنــا  الـــ40 

لتحقيــق أهــداف 2030”.

أن  يجــب  خطيــر،  بشــكل  الحــرارة  درجــة  ارتفــاع  لمنــع 
المائــة  فــي   40 العالمــّي  الكربونــّي  التلــّوث  ينخفــض 
بحلــول نهايــة العقــد. وبحلــول 2050، يجــب أن يكــون 
العالــم محايــدًا للكربــون، ويعــّوض أّي انبعاثــات متبّقيــة 

بإزالــة ثانــي أكســيد الكربــون.

ووجــدوا أّن التخّلــص التدريجــّي مــن الفحــم المســتخدم 
ثانــي أكســيد  انبعاثــات  الكهربــاء دون تصفيــة  لتوليــد 
مّمــا  أســرع،  مــّرات  ســّت  يحــدث  أن  يجــب  الكربــون 

تقرير: التحّول نحو االقتصاد األخضر
ال يزال بعيد المنال..

تسارع التقّدم في 40 مؤّشرًا
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ــًا، أي مــا يعــادل إيقــاف تشــغيل نحــو ألــف  يحصــل حالّي
األعــوام  مــدى  ســنوّيًا  بالفحــم  تعمــل  طاقــة  محّطــة 

المقبلــة. الســبعة 

والفحــم، اّلــذي يمّثــل نحــو 40 فــي المائــة مــن الكهربــاء 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، هــو بشــكل كبيــر أكثــر أنــواع 

الوقــود كثافــة كربونّيــة.

وقالــت لويــز جيفــري المشــاركة فــي إعــداد التقريــر، وهــي 
محّللــة فــي معهــد المنــاخ الجديــد، “إذا كان حلنــًا لعديــد 
مــن األشــياء هــو الكهربــة، فنحــن بحاجــة إلــى التأّكــد مــن 

أّن الكهربــاء نظيفــة وخاليــة مــن طاقــة الفحــم”.

الشمســّية  الطاقــة  فــي  الهائلــة  الزيــادات  تكــن  لــم 
وطاقــة الريــاح كافيــة لمواكبــة الطلــب المتزايــد علــى 
الطاقــة، ويجــب زيــادة الجهــود فــي منــع إزالــة الغابــات 
مّرتيــن إلــى ثــالث مــّرات للحفــاظ علــى تحقيــق هــدف 1.5 

درجــة مئوّيــة فــي مســتقبل قريــب، بحســب التقريــر.

وهــي  التقريــر،  فــي  المشــاركة  ليفيــن  كيلــي  وقالــت 
مســؤولة قســم العلــوم والبيانــات وتحــّوالت األنظمــة 
فــي صنــدوق بيــزوس لــألرض، “خســارة الغابــات األّولّيــة 
أو  الكربــون  تخزيــن  حيــث  مــن  فيهــا، ســواء  رجعــة  ال 

البيولوجــّي”. للتنــّوع  كمــالذ 

وأضافــت “إذا كان بلــوغ هــدف 1.5 درجــة يمّثــل تحّديــًا 
ــص  اآلن، فســيكون ذلــك مســتحياًل تمامــًا عندمــا نتخّل
مــن أحــواض الكربــون الخاّصــة بنــا”، فــي إشــارة إلــى دور 
الغابــات والتربــة فــي امتصــاص نحــو 30 فــي المائــة مــن 

ــذي يتســّبب بــه اإلنســان. تلــّوث الكربــون اّل

النقــل  أنظمــة  زيــادة  ضــرورة  عــن  التقريــر  وتحــّدث 
ــة الخفيفــة وشــبكات  العــاّم “المتــرو والســكك الحديدّي
إلــى  إضافــة  أســرع،  مــّرات  ســّت  العاّمــة”  الحافــالت 
تخفيــض انبعاثــات الكربــون الناتجــة من إنتاج األســمنت 
أســرع بعشــر مــّرات، فضــاًل عــن تخفيــض اســتهالك 
نظــم  إلــى  الغذائّيــة  النظــم  تحويــل  وضــرورة  اللحــوم 

مــّرات. بخمــس  أســرع  مســتدامة 

وقالــت كليــر فايســون المحّللة لــدى “كاليمت أناليتيكس” 
“تفشــل الحكومــات والمؤّسســات الخاّصــة فــي تحقيــق 
أهــداف اّتفــاق باريــس لمواءمــة التدّفقــات المالّيــة مــع 

االلتــزام بحــّد 1.5 درجــة مئوّيــة”.

وأظهــر التقريــر أّن تمويــل جهــود حمايــة المنــاخ يجــب 
االّتجاهــات  مــن  مــّرات  أســرع عشــر  بمعــّدل  يزيــد  أن 

الحالّيــة. 
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وزيــر المالّيــة: الــدول ســتواجه تأثيــرات غيــر عادلــة بســبب ارتفــاع أســعار الســلع 
وارتفــاع ســعر النفــط

العســعس: ضــرورة توفيــر حلــول عالمّيــة للــدول اّلتــي باتــت ضعيفــة بســبب 
األزمــات العاليــة

ــر إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى فــي  ــد مدي أّك
صنــدوق النقــد الدولــّي، الدكتــور جهــاد أزعــور، بــأّن األردّن 
تمّكــن مــن الحفــاظ على مؤّشــراته االقتصادّية الرئيســّية 

مــن خــالل سياســته الجّيــدة خــالل األزمــات اّلتــي مــّرت.

االقتصادّيــة  اآلفــاق  تقريــر  إطــالق  خــالل  ذلــك  جــاء 
اإلقليمّيــة لمنطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى 

.2022-10-31 يــوم  دبــّي  فــي  الدولــّي  النقــد  لصنــدوق 

وأّكــد وزيــر المالّيــة الدكتــور محّمــد العســعس، أّن الــدول 
أســعار  ارتفــاع  بســبب  عادلــة  غيــر  تأثيــرات  ســتواجه 
ــى ضــرورة عمــل  ــًا إل الســلع وارتفــاع ســعر النفــط، داعي
ــى سياســات االســتجابة للمخاطــر مــن خــالل  ــدول عل ال
توســيع نطــاق شــبكات األمــان االجتماعــّي لالســتجابة 
التحّديــات،  ظــّل  فــي  المتزايــدة  الضعــف  لمواطــن 
ــة يجــب  مشــّددًا علــى أّن المســؤولين فــي الــدول العربّي

اّلتــي تناســب المواطنيــن. أن يبنــوا السياســّيات 

وأوضــح العســعس أّن الشــرق األوســط اعتــاد تحّمــل 
األزمــات العالمّيــة، إّلا أّن اإلحبــاط يتزايــد لــدى المواطنين 
قــرارات  أعبــاء  تحّملهــم  بســبب  العربــّي  العالــم  فــي 

ــم.  مّتخــذة فــي أجــزاء مختلفــة مــن العال

وقّيــم تأثيــر هــذه األزمــات علــى المنطقــة عبــر على مســتوى 
مــن  عــدد  إلــى  منّبهــًا  األســر،  مســتوى  وعلــى  الدولــة 
القضايــا اّلتــي ال يتــّم إدراجهــا فــي العناويــن اإلخبارّيــة مثــل 
الفئــات األكثــر احتياجــًا واألولــى بالرعايــة اّلذيــن يعانــون مــن 

أزماتهــم الخاّصــة وأزمــة الالجئيــن المســتمّرة.

الصنــدوق  يأخــذ  أن  أهّمّيــة  علــى  العســعس  وأّكــد 
واألزمــات  األحــداث  االعتبــار  بعيــن  الدولــّي  والمجتمــع 
األزمــات  إّن  إذ  السياســات،  تصميــم  عنــد  الســابقة 

تتعــّدى حــدود الــدول اّلتــي نشــأت بهــا لتأّثــر علــى دول 

ى. أخــر

عالمّيــة  حلــول  توفيــر  علــى ضــرورة  العســعس  ودعــا 

العاليــة،  األزمــات  بســبب  ضعيفــة  باتــت  اّلتــي  للــدول 

كمــا يجــب أن تشــمل هــذه الحلــول التمويــل الميّســر 

المســتمّر. الفائــدة  أســعار  ارتفــاع  خــالل  خصوصــًا 

أّمــا تقريــر 'تحّديــات متصاعــدة وأوقــات حاســمة' لفــت 

العالمّيــة، حيــث تعانــي  إلــى اســتمرار تدهــور األوضــاع 

اقتصــادات منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى 

االقتصــاد  تباطــؤ  متزامنــة:  صدمــات  مجموعــة  مــن 

وتقّلبهــا،  والطاقــة  الغــذاء  أســعار  وارتفــاع  العالمــّي، 

وتشــديد األوضــاع المالّيــة بأســرع وأقــوى مــن المتوّقــع، 

التشــّتت. ومخاطــر 

وتضــّررت اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

فــي  الدخــل  منخفضــة  والبلــدان  الدخــل  متوّســطة 

المنطقــة بشــّدة، حيــث يواجــه عــدد كبيــر منهــا قيــودًا 

ــع البلــدان  علــى النفــاذ إلــى أســواق التمويــل، بينمــا تتمّت

بفضــل  وقائّيــة  مالّيــة  بهوامــش  للنفــط  المصــّدرة 

الطاقــة. أســعار  ارتفــاع  اســتمرار 

المخاطــر  مــن  التقريــر  هــذا  فــي  الصنــدوق  ويحــّذر 

ــة الناجمــة عــن الصدمــات الخاّصــة  ــة العالمّي االقتصادّي

المســتمّرة  األوكرانّيــة  والحــرب  اإلمــداد  بسالســل 

األمــن  أن يشــّكل  المتوّقــع  مــن  إّنــه  حيــث  والتضّخــم، 

الغذائــّي مصــدر قلــق متزايــد؛ نظــرًا إلــى نقــص العــرض 

القمــح.  مــن 

صندوق النقد: األردّن تمّكن من الحفاظ على مؤّشراته 
االقتصاديّة الرئيسّية من خالل سياسته الجّيدة
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قالـــت كريســـتين الغـــارد، رئيســـة البنـــك المركـــزي األوروبـــي، إنـــه يتعيـــن علـــى 
زادت  لـــو  حتـــى  التضخـــم،  لمكافحـــة  الفائـــدة  أســـعار  رفـــع  مواصلـــة  البنـــك 
اليـــورو. الموحـــدة  األوروبيـــة  العملـــة  منطقـــة  فـــي  ركـــود  حـــدوث  احتمـــاالت 

هــي  »مهمتنــا  صحفيــة:  مقابلــة  فــي  الغــارد،  وقالــت 
اســتقرار األســعار، وعلينا تحقيق ذلك باســتخدام كافة 
القيــام  علــى  عازمــون  ونحــن  لدينــا…  المتاحــة  األدوات 
بــكل مــا هــو ضــروري إلعــادة التضخــم إلــى المعــدل 
المســتهدف عنــد 2 فــي المائــة«، بحســب »رويتــرز«.

نقطــة   200 بمقــدار  الفائــدة  أســعار  المركــزي  ورفــع 
أســاس علــى مــدار اجتماعاتــه الثالثــة األخيــرة. وتشــير 
علــى  البنــك  إقــدام  احتمــال  إلــى  األســواق  تقديــرات 
سلســلة مــن التحــركات األخــرى يمكــن أن تقــود لرفــع 
الفائــدة علــى اإليــداع، وهــي حاليــًا 1.5 فــي المائــة، لمــا 

يقــرب مــن 3 فــي المائــة فــي 2023.

ــه بعــد«،  وقالــت الغــارد: »الهــدف واضــح، ولــم نصــل ل
دون أن نحــدد الحــد الــذي يمكــن أن يتوقــف عنــده رفــع 
أســعار الفائدة. وأشــارت إلى أنه »ســيكون لدينا المزيد 
الفائــدة فــي المســتقبل«،  الزيــادات فــي أســعار  مــن 
بحســب »رويتــرز«. وارتفــع معــدل التضخم إلــى 10.7 في 
المائــة فــي أكتوبــر )تشــرين األول(، ومــن المتوقــع أن 
يظــل فــوق مســتهدف المركــزي األوروبــي حتــى 2024، 
ممــا يزيــد مــن احتمــاالت أن تبــدأ الشــركات واألســر فــي 
تعديــل إنفاقهــا مــع فقدانهــا الثقــة فــي رغبــة المركــزي 
علــى احتــواء التضخــم. وأضافــت الغــارد: »كلمــا طالــت 
فتــرة بقــاء التضخــم عنــد هــذه المســتويات المرتفعــة، 

زادت التداعيــات فــي جميــع قطاعــات االقتصــاد«.

وتباطــأ النمــو االقتصــادي فــي منطقــة اليــورو بشــكل 
ملحــوظ فــي الربــع الثالــث مــن العــام، ولكنــه صمــد أكثــر 
مــن المتوقــع بقليــل، بينمــا تــزداد مخاطــر الركــود مــع 
تســجيل التضخــم معــدالت قياســية جديــدة فــي أكتوبر.

وارتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي للــدول التســعة عشــر 
التــي تعتمــد العملــة الموحــدة بنســبة 0.2 فــي المائــة خالل 
الفتــرة مــن يوليــو )تمــوز( إلــى ســبتمبر )أيلــول(، مقارنــة 
مــن  أفضــل  بشــكل  صمــد  كان  بعدمــا  الثانــي،  بالربــع 

المتوقــع فــي الربــع الثانــي )0.8 فــي المائــة(، وفــق أرقــام 
نشــرها مكتــب اإلحصــاء األوروبــي »يوروســتات«، االثنيــن.

ولكــن قــد ال يــدوم الوضــع الحالــي؛ إذ تســتمر األســعار 
فــي االرتفــاع علــى خلفيــة الحــرب فــي أوكرانيــا وأزمــة 
الطاقة، بينما ُتظهر مؤشــرات أخرى بالفعل انكماشــًا 

فــي النشــاط االقتصــادي، وفــق الخبــراء.

وحــذر محللــون مــن مكتــب »أكســفورد إيكونوميكــس« 
مــن أنــه »لــم يعــد األمــر يتعلــق بمــا إذا كنــا ســندخل فــي 
ركــود، ولكــن بمعرفــة مــدى شــدة هــذا الركــود«. وأضافــوا: 

»الركــود فــي منطقــة اليــورو هــذا الشــتاء وشــيك«.

وفــي فرنســا وإســبانيا، ارتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بنســبة 0.2 فــي المائــة فــي الربــع الثالــث، بعــد ارتفاعــه 
ــة فــي الربعيــن  علــى التوالــي بنســبة 0.5 و1.5 فــي المائ
ونقلتهــا  الجمعــة،  صــادرة،  أرقــام  وفــق  الســابقين، 

وكالــة الصحافــة الفرنســية.

فــي ألمانيــا، حيــث كان يتوقــع انخفــاض الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي، ازداد نشــاط أكبــر اقتصــاد فــي أوروبــا بنســبة 
0.3 فــي المائــة، فــي حيــن تعتبــر البــالد إحــدى أكثــر الــدول 
تضــررًا مــن أزمــة الطاقــة والتضخــم. وســجلت إيطاليــا 
الحكومــة  كانــت  بينمــا  المائــة،  فــي   0.5 بنســبة  نمــوًا 
»انخفاضــًا  توقعــت  دراغــي  ماريــو  بقيــادة  الســابقة 

ــي. ــي اإلجمال ــج المحل طفيفــًا« فــي النات

باســتهالك  تفســيرها  ويمكــن  جيــدة،  النتائــج  وتعتبــر 
اأُلســر الــذي ظــل متينــًا خــالل فتــرة العطلــة فــي الصيــف، 
وبتدابيــر الدعــم الحكوميــة للطلــب… ومــع ذلــك قــد يكــون 
الصمــود قصيــر األجــل؛ إذ ازداد التضخــم فــي منطقــة 
اليــورو ليبلــغ مســتوى قياســيًا جديــدًا )10.7 فــي المائــة(. 
وكانــت قــد ســّجلت فــي ســبتمبر أعلــى نســبة تضخم منذ 
بــدء يوروســتات بنشــر المؤشــر فــي ينايــر )كانــون الثانــي( 
عــام 1997، عنــد 9.9 فــي المائــة، فــي البلــدان التســعة 

عشــر التــي تعتمــد العملــة األوروبيــة الموحــدة. 

الغارد: مواجهة التضخم أهم من احتماالت الركود
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اصــدار  بنــوك خدمــة  عــدة  مــع  بالشــراكة  االردن  كريــف  اطلقــت شــركة 
التقريــر االئتمانــي مــن خــالل التطبيقــات البنكيــة عبــر االنترنــت وتطبيقــات 
الهواتــف النقالــة لتخــدم شــريحة واســعة مــن عمــالء البنــوك فــي االردن.

ومــن ضمــن البنــوك التــي بــادرت بتوفيــر التقريــر االئتمانــي 
العربــي  البنــك  التطبيقــات،  لعمالئهــا مــن خــالل هــذه 
والبنــك االســتثماري ومؤخــرا البنــك االســالمي االردنــي 
باإلضافــة الــى مجموعــة اخــرى مــن البنــوك القائمــة علــى 

ــر الخدمــة فــي القريــب العاجــل. ــر الفنــي لتوفي التطوي

وتأتــي هــذه المبــادرة ضمــن تطويــر خدمــات شــركة كريــف 
وذلــك لضمــان حصــول عمــالء البنــوك علــى تقاريرهــم 
بشــكل أســرع وأســهل دون الحاجــة للحضــور الــى مكاتــب 

الشــركة بشــكل شــخصي.

وباعتبــاره أول بنــك أطلــق هــذه الخدمــة فــي األردن فــي 
بدايــة شــهر تمــوز الماضــي، أشــار البنــك العربــي الــى أن 
هــذه الميــزة الجديــدة التــي تــم اضافتهــا لباقــة المزايــا 
إلــى  العربــي الوصــول  البنــك  أتاحــت لعمــالء  المقدمــة 
بياناتهــم االئتمانيــة بطريقــة رقميــة مريحــة وآمنــة مــن 
خــالل اســتخدام تطبيــق البنــك العربــي "عربــي موبايــل". 
وأضــاف بــأن هــذا التعــاون مــا بيــن البنــك العربــي وشــركة 
المعلومــات االئتمانيــة كريــف - األردن يجســد نهــج البنــك 

العربــي المتواصــل فــي اضافــة خدمــات نوعيــة لعمــالء 
البنــك تســهل تعامالتهــم المصرفيــة.

كما أثنى البنك االســتثماري على دور شــركة كريف االردن 
فــي دعــم عمليــة إدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــالل زيــادة 
كفــاءة وســرعة اتخــاذ القــرارات االئتمانيــة، مبينــًا أن خدمة 
علــى   ”CRIF Report Request“ االئتمانــي  التقريــر  طلــب 
خدمــة اإلنترنــت المصرفــي، تســاعد عمــالء البنــك فــي أي 
وقــت وحصريــًا عبــر منصــة iBank.jo فــي طلــب التقريــر 
يومــًا،   30 لمــدة  إليــه  والرجــوع  بهــم  الخــاص  االئتمانــي 
ــة  ــذي يمكنهــم مــن إجــراء معامالتهــم المصرفي األمــر ال

بســهولة ويســر.

وأكــد البنــك االســتثماري  أن التعــاون مــع شــركة كريــف 
يهــدف إلــى زيــادة مســتويات رضــى العمــالء مــن خــالل 
االرتقــاء بمســتوى الخدمــات المصرفيــة المقدمــة لهــم، 
يأتــي مــن ضمــن  االئتمانــي  التقريــر  أن إصــدار  موضحــًا 
الخدمــات الجديــدة التــي يقدمهــا البنــك لعمالئــه، مشــددًا 
بعــد  يأتــي  بســريته   يمتــاز  الــذي  التقريــر  هــذا  أن  علــى 

شركة المعلومات االئتمانية
–كريف االردن-

توفر التقرير االئتماني لعمالء البنوك
من خالل التطبيقات البنكية
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موافقــة العميــل وإقــراره للبنــك بتزويــد شــركة كريــف 
األردن ببياناتــه ومعلوماتــه وتبادلهــا مــع البنــك.

وفــي تعليــق للبنــك االســالمي االردنــي عــن هــذه الخدمــة 
"ان البنــك االســالمي االردنــي  مــن اوائــل البنــوك االردنيــة 
واالســالمية التــي وقعــت اتفاقيــة مع شــركة المعلومات 
الماضــي  تمــوز  شــهر  منــذ   - االردن  كريــف   - االئتمانيــة 
التــي  و  حاليــًا  المتاحــة  الخدمــة  هــذه  مــن  لالســتفادة 
تحقــق تطلعــات متعاملــي البنــك بالحصــول علــى افضــل 
الخدمــات التــي تلبــي احتياجاتهــم ، وبالتــوازي مــع  تطبيــق 
اســتراتيجية البنــك نحــو التحــول الرقمــي وتعزيــز سلســلة 
الخدمــات الرقميــة والتــي توفــر الوقــت والجهــد فــي انجــاز 
بياناتهــم  البنــك وحصولهــم علــى  معامــالت متعاملــي 
خــالل  مــن  االئتمانــي  تقريرهــم  واســتخراج  االئتمانيــة 

تطبيــق البنــك االلكترونــي )اســالمي موبايــل (.

واضــاف بــأن  الشــراكة مــا بيــن البنــك االســالمي االردنــي 
وشــركة "كريف االردن" تدعم اســتراتيجية التحول الرقمي 
للبنــك فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة واالئتمانيــة علــى 

المســتوى الوطنــي وتوفــر قاعــدة بيانــات ائتمانيــة ذات 
القــرار  اتخــاذ  فــي  البنــك  عمــل  تدعــم  عاليــة  اعتماديــة 
االئتمانــي الســليم لتقديــم التمويالت وفــق احكام ومبادئ 

الشــريعة االســالمية.

احمــد  االردن  كريــف  شــركة  عــام  مديــر  افــاد  جانبــه  مــن 
عامــودي  بــان هــذه المبــادرة جــاءت ترجمــة لخطــة عمــل 
الخاصــة  االردن  كريــف   – االئتمانيــة  المعلومــات  شــركة 
برقمنــة خدماتهــا وتحديــدا اصــدار التقريــر االئتمانــي عــن بعــد 
و ايصالــه للمواطــن دون الحاجــة لمراجعــة مكاتب الشــركة. 

واضــاف ان تقديــم هــذه الخدمــة بالتعــاون مــع عــدة بنوك 
رائــدة فــي المجــال المصرفــي فــي االردن جــاء نتيجة توافق 
رؤيــة الشــركة مــع القطــاع المصرفــي مــن خــالل خدمــة 
عمــالء البنــوك الراغبيــن فــي الحصــول علــى تقاريرهــم 
االئتمانيــة مــن خــالل اســتخدام التطبيقــات البنكيــة االمــر 
الــذي يســهم  فــي  توفيــر الجهــد و الوقــت علــى عمــالء 
البنــوك  و يســاعد فــي انجــاز معامالتهــم بصــورة اســرع 

مــن قبــل. 
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مليار   35.6 االئتمانية  التسهيالت  وبلغت  هذا 
العام  من  الثالث  الربع  نهاية  في  أمريكي  دوالر 
في  أمريكي  دوالر  مليار    34.1 مع  مقارنة   2022
نمو  وبنسبة  السابق  العام  من  نفسها  الفترة 
  47.8 العمالء  ودائع  بلغت  حين  في   ،% 4 بلغت 
مليار دوالر أمريكي كما في 30 ايلول 2022 مقارنة 
المقابلة  الفترة  في  أمريكي  دوالر  مليار   46.6 بـ 
للعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 3 %، مما يعكس 

ثقة العمالء الراسخة بمجموعة البنك العربي.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس 
إن   " المصري:  السيد صبيح  العربي  البنك  إدارة 
قدرة  لتؤكد  جاءت  المتحققة  اإليجابية  النتائج 
مجموعة البنك العربي على مواصلة مسيرة النمو 
تنويع  خالل  من  القطاعات  كافة  في  المستدام 
االستثمارات وتطوير عمليات البنك التشغيلية، 
حيث أظهرت المجموعة مرونة عالية في التكيف 
العالمي".  االقتصاد  يواجهها  التي  التحديات  مع 
في  المستمرة  وثقته  تفاؤله  عن  المصري  وعبر 
من  المزيد  نحو  قدما  السير  على  وقدرته  البنك 

النجاح ومواصلة تحقيق أداء قوي يدعم خطط البنك في النمو 
والتوسع ويعزز مكانته الريادية التي يتميز بها.

من جهتها صّرحت اآلنسة رندة الصادق المدير العام التنفيذي 
للبنك العربي أن البنك تمكن خالل العام 2022 من االستمرار 
نما  حيث  البنكية،  باألعمال  مستدام  نمو  معدالت  بتحقيق 
صافي األرباح التشغيلية للبنك بنسبة 13 % بفضل النمو في 
صافي الفوائد والعموالت المتأتية من األعمال البنكية الرئيسية 
إلى  هذا  التشغيلية،  المصاريف  ضبط  في  االستمرار  وكذلك 
وبما  المخاطر  تكلفة  مستويات  في  التحسن  مواصلة  جانب 
يتماشى مع استراتيجية البنك الحصيفة.  وأضافت الصادق 
بأن البنك استمر بالمحافظة على جودة محفظته اإلئتمانية، 
وعلى نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق ال 100 % وذلك 
دون احتساب قيمة الضمانات، باإلضافة الى المحافظة على 
الى  القروض  نسبة  بلغت  حيث  مرتفعة،  سيولة  مستويات 

الودائع 74.3 %. وأشارت الى ان المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس 
مال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال األساسي حيث 
بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 
16.4 % وهي أعلى من الحد االدنى المطلوب حسب تعليمات 

البنك المركزي األردني.

وبينت الصادق أن البنك ماٍض في تنفيذ استراتيجيته المتعلقة 
بالتحول الرقمي من خالل التركيز على توسيع قاعدة االستثمار 
في الحلول البنكية االلكترونية والتي من شأنها تلبية متطلبات 
وبما  الرقمية  الخدمات  أفضل  وتقديم  المتجددة  العمالء 

يتماشى مع افضل الممارسات.

هذا  مطلع  حصل  العربي  البنك  أن  الى  هنا  االشارة  وتجدر 
العام على جائزة "أفضل بنك في الشرق األوسط لعام 2022" 
 "Global Finance والمقدمة من قبل مجلة "غلوبال فاينانس

العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام السابع على التوالي. 

بنسبة نمو مقدارها 49 % مجموعة البنك العربي
تعزز نمو أرباحها الفصلية للربع الثالث على التوالي

واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج ايجابية للربع الثالث من العام 2022، حيث حققت أرباحًا 
صافية بعد الضرائب و المخصصات بلغت 405.8 مليون دوالر أمريكي للفترة المنتهية في 30 ايلول 
2022 مقارنة بـ 271.7 مليون دوالر أمريكي في الفترة المقابلة للعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 49 %، 
وحافظت المجموعة على صالبة مركزها المالي حيث بلغت حقوق الملكية 10.2 مليار دوالر أمريكي.
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وشهد الماراثون، تنافسًا كبيرًا بين المتسابقين ومشاركًة 
ألكثر من  5000متسابق من العّدائين المحترفين والهواة 
العربي  البنك  دعم  ويأتي  العمرية،  الفئات  مختلف  من 
المتواصل للماراثون، انطالقًا من استراتيجية البنك العربي 
لدعم األنشطة والمبادرات الوطنية الهادفة وذلك في إطار 
مسؤوليته المجتمعية ومساهماته التنموية، حيث يشكل 
ماراثون عّمان منصة فاعلة لرفع الوعي بين أفراد المجتمع 
صحي  حياتي  نهج  واتباع  الرياضة  ممارسة  أهمية  حول 
باإلضافة الى الدور السياحي والحضاري الذي يجسده مثل 

هذا الحدث الذي يقام سنويًا في قلب العاصمة عّمان.

ومن طرفها عبرت اآلنسة لينا الكرد المدير العام للجمعية 
األردنّية للماراثونات الخيرية عن شكرها وامتنانها للتعاون 
وايمانهم  السنين  مدار  على  والجمعية  البنك  بين  القائم 
بجهود الجمعية وثقتهم بتنظيمها للماراثونات. واضافت 

 2009 العام  منذ  العربي  البنك  مع  بتعاوننا  “نعتز  قائلة: 
بأهمية دعم  وإيمانه  لماراثون عّمان سنويا  بدعمه  وذلك 
أسلوب الحياة الصحية، حيث شارك هذا العام أكثر من 700 

موظف من البنك العربي وعائالتهم في الماراثون.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن دعم البنك العربي لهذه المبادرة 
والتي  االستدامة،  صعيد  على  استراتيجيته  إطار  في  يأتي 
تعكس حرص البنك على تعزيز أثره االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي من خالل العمل مع مختلف الجهات ذات العالقة، 
البنك  برنامج  وُيمّثل  الُمستدامة.  التنمية  لتحقيق  وصواًل 
العربي للمسؤولية االجتماعية "معًا" إحدى ثمار هذا التوّجه، 
وهو برنامج متعّدد األوُجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب 
مختلفة من المجتمع من خالل مبادراٍت ونشاطاٍت متنوعٍة 
ومكافحة  الصّحة،  وهي  قطاعات  عّدة  خدمة  في  ُتسهم 

الفقر، وحماية البيئة، والتعليم، ودعم األيتام. 

البنك العربي الراعي الذهبي لماراثون عمان 2022

ــم  ــذي أقيـ ــي والـ ــان الدولـ ــون عّمـ ــات ماراثـ ــة لفعاليـ ــه الذهبيـ ــي رعايتـ ــّدم البنـــك العربـ قـ
بتنظيم من الجمعية األردنّية للماراثونات "َرن جوردان" خالل شهر تشرين األول 2022.
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الجديدة  بحّلته  إكسترا"  "عربي  برنامج  ويوفر 
المصرفية  والمزايا  الخدمات  باقة متكاملة من 
لتلبية  خصيصًا  صممت  والتي  المصرفية  وغير 
للموظفين  والمستقبلية  الحالية  االحتياجات 
المحّولة رواتبهم لتمنحهم المزيد من المرونة. 
من  االستفادة  إمكانية  المزايا  هذه  وتشمل 
تطبيق  عبر  المتوفرة  الخدمات  من  العديد 
الشخصي  القرض  كخدمة  موبايل"  "عربي 
الفوري والتي تتيح لعمالء البرنامج تقديم طلب 
وقت،  أي  في  عليه  والحصول  إلكترونيًا  القرض 
"إي-توفير"  الرقمي  التوفير  خدمة  إلى  باإلضافة 
بسعر  تلقائيًا  التوفير  من  العمالء  تمكن  التي 
فائدة تصاعدي مع إمكانية الحصول على نقاط 

إضافية ضمن برنامج "نقاط العربي". هذا باإلضافة إلى ميزات 
بمزايا  الفورية   االئتمانية  فيزا  بطاقات  إصدار  منها  عديدة 
مع  األولى  للسنة  اإلصدار  رسوم  من  اإلعفاء  تشمل  مرنة 
االستفادة من خدمة " اشترِ اآلن وادفع الحقًا " بفترة سداد 
تصل لمدة 36 شهرًا دون فوائد وذلك عند استخدام البطاقة 
للشراء من المحالت المشتركة في  الخدمة، وإصدار بطاقة 
فيزا الدفع والمتاحة للشراء عبر اإلنترنت بتصميم خاص مع 
الحصول على نقاط ضمن برنامج "نقاط العربي" على كل حركة 
شراء، باإلضافة لشبكة الخصومات والعروض الخاصة على 
عمولة  من  واإلعفاء  االئتمانية،  والبطاقات  الدفع  بطاقات 
تصل  شهرية  وجوائز  سحوبات  إلى  باإلضافة  الرصيد  تدني 
لغاية  3,000نقطة من "نقاط العربي" لعشرة رابحين شهريًا 

حتى نهاية العام. 

كذلك يمكن لعمالء برنامج "عربي إكسترا" االستفادة من باقة 
 "Contactless" واسعة من حلول الدفع الرقمية الالتالمسية
الدفع  إسوارة  مثل  لعمالئه  العربي  البنك  يقدمها  التي 
الذكي “BandPay” أو ملصق الدفع الذكي للهاتف المحمول، 
إمكانية  العربي  البنك  لعمالء  الخدمتين  هاتين  تتيح  حيث 
الحاجة  دون  أكبر  وسرعة  وأمان  بسهولة  معامالتهم  إنجاز 
إلى  هذا  االعتيادية،  الطرق  وفق  الدفع  بطاقات  الستخدام 

بطاقتي  خالل  من  للدفع  كاش"  موبي  "عربي  تطبيق  جانب 
الدفع واالئتمان باستخدام الموبايل.

وفي تعليقه على إطالق البرنامج الجديد، قال السيد يعقوب 
البنك  في  لألفراد  المصرفية  الخدمات  دائرة  مدير  معتوق، 
تطوير  على  العربي  البنك  في  دومًا  "نحرص  األردن:  العربي– 
برامجنا ومنتجاتنا بشكل متواصل يهدف إلى تقديم الحلول 
والخدمات المصرفية األكثر تميزًا لعمالئنا من مختلف الفئات 
وبما يلبي احتياجاتهم المتغيرة ويتماشى مع نمط حياتهم." 
للموظفين  إكسترا"  "عربي  برنامج  إطالق  "يأتي  وأضاف: 
الذي  االهتمام  على  تأكيدًا  الجديدة  بحلته  رواتبهم  المحّولة 
القطاعين  في  الموظفين  من  بعمالئه  العربي  البنك  يوليه 
العام والخاص حيث يزخر البرنامج بالعديد من المزايا الفريدة 
والمصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتهم المالية المتجددة 

وتقديم قيمة مضافة لهم."

فتح  في  الراغبين  األفراد  بإمكان  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر 
حساب "عربي إكسترا" من البنك العربي تحميل تطبيق "عربي 
موبايل" من خالل متاجر التطبيقات: آبل ستور، جوجل بالي، 
جديد"  حساب  "فتح  خيار  واستخدام  جاليري  آب  هواوي  أو 
المتاح عبر التطبيق إلدخال البيانات المطلوبة وفتح حساب 
جديد إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الفرع والحصول على نقاط 

ترحيبية ضمن برنامج "نقاط العربي". 

البنك العربي يطلق برنامج "عربي إكسترا"
للموظفين المحّولة رواتبهم بمزايا جديدة

فـــي إطـــار ســـعيه المســـتمر نحـــو تطويـــر خدماتـــه وبرامجـــه المصرفيـــة، أعلـــن البنـــك العربي 
عـــن تحديـــث برنامجـــه "عربـــي إكســـترا" للموظفيـــن المحّولـــة رواتبهـــم وإطالقـــه بمجموعـــة 
جديـــدة ومتنوعـــة مـــن المزايـــا الشـــاملة والتـــي تلبـــي احتياجـــات الموظفيـــن العامليـــن فـــي 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص وذلـــك مـــن خـــالل تقديـــم تجربـــة بنكيـــة شـــاملة ومتطـــورة لهـــم.
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الحملة  هذه  ضمن  البنك  موظفي  مشاركة  وتهدف 
التلوث  من  الحد  إلى  الرامية  الجهود  في  المساهمة  إلى 
المملكة، حيث اشتملت هذه  البيئة في  والمحافظة على 
الحملة على حلقة توعوية عن التلوث البيئي وتنفيذ أعمال 

التنظيف باإلضافة إلى تنسيق األرض.

السيد  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  عام  وأكد مدير 
بهدف  الجمعية  تطلقها  الحملة  هذه  ان  الناصر  فادي 
تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الحرص واالهتمام بالحياة 
الطبيعية في األردن، للمساهمة في الحفاظ على نظافة 
البيئة وصواًل إلى عالم أنظف وصحي وكذلك المساهمة في 
حماية الثروة الحرجية من خالل مشاركة مجتمعية فعالة 
حملة  هي  العالم"  "نظفوا  حملة  أن  إلى  وأشار  وإيجابية. 
العالم  35 مليون شخص حول  عالمية يشارك فيها نحو 
للمساهمة في حماية البيئة والحفاظ عليها باإلضافة إلى 
الطبيعة من جميع  الحفاظ على  أهمية  الوعي حول  نشر 

المختلفة مثل  البيئية  التلوث من خالل األنشطة  مظاهر 
لتشجيع  البيئي  التلوث  الحد من  وبرامج  النظافة  حمالت 
وثمن  بيئتهم،  وحماية  تنظيف  على  والمجتمعات  األفراد 
الناصر جهود البنك العربي في دعم هذه الفعالية المميزة 

من اجل الحفاظ على البيئة وحمايتها. 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن دعم البنك العربي لهذه المبادرة 
والتي  االستدامة،  صعيد  على  استراتيجيته  إطار  في  يأتي 
تعكس حرص البنك على تعزيز أثره االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي من خالل العمل مع مختلف الجهات ذات العالقة، 
البنك  برنامج  وُيمّثل  الُمستدامة.  التنمية  لتحقيق  وصواًل 
العربي للمسؤولية االجتماعية "معًا" إحدى ثمار هذا التوّجه، 
وهو برنامج متعّدد األوُجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب 
مختلفة من المجتمع من خالل مبادراٍت ونشاطاٍت متنوعٍة 
ومكافحة  الصّحة،  وهي  قطاعات  عّدة  خدمة  في  ُتسهم 

الفقر، وحماية البيئة، والتعليم، ودعم األيتام. 

متطوعو البنك العربي يشاركون في حملة نظافة 
محمية دبين مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

نفذت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وبالتعاون مع البنك العربي، ضمن مبادرات برنامج 
البنك العربي للمسؤولية االجتماعية "معًا"، حملة نظافة في محمية غابات دبين بمشاركة 
مجموعة من متطوعي البنك وعائالتهم، بالتزامن مع الحملة العالمية "نظفوا العالم". 
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هواتــف  علــى  تلقائيــًا  التطبيــق  تحديــث  تــم  وقــد 
المســتخدمين الحالييــن بإضافــة الخدمتيــن الجديدتيــن؛ 
خدمة )ريفلكت+( والتي توّفر خاصية "اشــتر اآلن وادفع 
الحقــًا"، تمّكــن المســتخدم مــن شــراء احتياجاتــه ودفــع 
الدفعــة االولــى باســتخدام QR علــى تطبيــق )ريفلكــت(، 
متســاوية  أجــزاء  ثالثــة  علــى  المبلــغ  باقــي  وتقســيم 
فوائــد.  وبــدون  أشــهر  ثالثــة  مــدى  علــى  ُتدفــع الحقــًا 
ويمكــن الوصــول لهــذه الخدمــة مــن الصفحة الرئيســية 
"المصاريــف"  خدمــة  إلــى  باإلضافــة  هــذا  )لريفلكــت(. 
ــزوده  ــن المســتخدم مــن ّتتبــع مصاريفــه وت والتــي تمّك
بكامــل تفاصيــل اإلنفــاق ليكــون على اطالع دائــم بأموره 
الماليــة، وتتواجــد هــذه الخدمــة علــى الصفحــة الرئيســية 

أو مــن خــالل صفحــة تفاصيــل الدفعــات.

ومــن أهــم المزايا التي يقّدمها )ريفِلكت( لمســتخدميه: 
المعّرفيــن  العمــالء  بيــن  األمــوال  واســتالم  إرســال 
مــن  االلكترونــي  والدفــع  التســوق  وإمكانيــة  مســبقًا، 
خــالل المنصــة ممــا يوفــر علــى العميــل الوقــت والجهــد، 
هــذا باإلضافــة إلــى تمكيــن العميــل مــن إدارة أهدافــه 
ــة الشــخصية وتنســيق خطــة االدخــار المناســبة  المالي
كذلــك  الشــخصية.  وأهدافــه  الحتياجاتــه  وفقــًا  لــه 
يتميــز )ريفِلكــت( بتزويــد عمالئــه مــن خــالل التطبيــق 
العــروض  تشــمل  يوميــة  وتحديثــات  بمســتجّدات 

والخصومــات الحصريــة التــي يتــم تصميمهــا بنــاًء علــى 
نمــط الحيــاة واالهتمامــات الشــخصية لــكل عميــل على 
حــدة. كمــا يمنــح )ريفِلكــت( عمالئــه مزايــا عديــدة منهــا: 
إمكانيــة إجــراء عمليــات الســحب واإليــداع النقــدي يوميــًا 
باســتخدام الخاصيــة الالتالمســية وذلــك عبــر صرافــات 
البنــك العربــي اآلليــة والمدعمــة بهــذه التقنيــة، إضافــًة 
إلــى برنامــج الــوالء المميــز والــذي يمّكــن المســتخدم 
مــن كســب النقــاط بطــرق مختلفــة واالحتفــاظ بهــا أو 
التطبيــق مجانــًا وبــدون عمــوالت  اســتخدامها داخــل 
بعــد تحويلهــا إلــى نقــد فــي محفظتــه الرئيســية، وخدمــة 
دفــع الفواتيــر، وخدمــة الدفــع الفــوري )كليــك( وغيرهــا 
مــن المزايــا األخــرى. كذلــك بامــكان عمــالء )ريفِلكــت( 
الذيــن لديهــم حســاب محفظــة إلكترونية ُمفّعــل إصدار 
بطاقــة )ريفِلكــت( للدفــع المباشــر بمنتهــى الســهولة 
مــن خــالل التطبيــق، حيــث توفــر البطاقــة الجديــدة مزايــا 
نقــدي  اســترداد  تشــمل  وخدمــات مصرفيــة حصريــة 
دينــار شــهريًا مقابــل كل   3 أقصــى  1 % وبحــد  بقيمــة 
معاملــة مصرفيــة ينفذهــا العميــل ليتــم قيدهــا فــي 

حســابه علــى شــكل نقــاط والء.

وتتوفــر النســخة الجديــدة مــن التطبيــق مــن خــالل آبــل 
ســتور وجوجــل بــالي وهــواوي آب جاليــري. 

كـــت(، أول نيـــو بنـــك 
ِ
أصـــدر البنـــك العربـــي التحديـــث الجديـــد لتطبيـــق )ريفل

ويأتـــي  و"المصاريـــف".  "ريفلكـــت+"  خدمتـــي  بإدخـــال  وذلـــك  المملكـــة  فـــي 
هـــذا التحديـــث ضمـــن خطـــة البنـــك الهادفـــة إلـــى تبّنـــي أحـــدث التكنولوجيـــا 
عمالئـــه. لخدمـــة  وتوظيفهـــا  المصرفيـــة  الصناعـــة  صعيـــد  علـــى  الرقميـــة 

كت" بمزايا جديدة
ِ
تحديث جديد من "ريفل
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الحســين  مركــز  لجهــود  تعزيــزًا  التعــاون  هــذا  ويأتــي 
للســرطان الراميــة إلــى تمكيــن المرضــى ممــن يرقــدون علــى 
أســّرة الشــفاء مــن مواصلــة تعليمهــم دون انقطــاع. كمــا 
ينفــذ البرنامــج بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم، حيــث 
المرضــى  تدريــس  انتــداب معلمــات لإلشــراف علــى  يتــم 
والعمــل كحلقــة وصــل مــع مدارســهم خــالل فتــرة العــالج.

وعبــر الســنوات، ســاهم البنــك العربــي فــي دعــم البرنامــج 
مــن خــالل توفيــر حصــص تدريســية أســبوعية، ودروس 
خصوصيــة، وحصــص تعليميــة يقدمهــا متطوعــون مــن 
موظفي البنك العربي، باإلضافة إلى توريد المســتلزمات 
القرطاســية  مثــل  الضروريــة  األكاديميــة  واألدوات 
والكتــب وأجهــزة الحاســوب المحمــول، وتغطيــة نفقــات 
التحــاق المرضــى األطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة 
بمراكــز التدريــب .حيــث وفــر البنــك خــالل العــام الدراســي 
2021/2022 دروســًا عبــر اإلنترنــت لـــ199  طالــب، كمــا قــدم 
326 دورة اســتفاد منهــا المرضــى باإلضافــة إلــى تغطيــة 
االحتياجــات   ذوي  مــن  مريــض   20 لـــ  تعليميــة  نفقــات 
الخاصــة. كمــا شــمل الدعــم الــذي قدمــه البنــك توزيــع 76 
جهــاز حاســب محمــول، و139 جهــاز تابلــت هــذا إلــى جانــب 
توزيــع 343 حســابًا إلكترونيــًا تعليميــًا للطلبــة. ومــن خــالل 
هــذا البرنامــج، تمكــن 444 طالبــًا وطالبــة مــن متابعــة 

دراســتهم خــالل العــام الدراســي دون انقطــاع.

وفــي تعليقهــا علــى هــذا التعــاون، قالــت الســيدة نســرين 
للســرطان:  الحســين  عــام مؤسســة  قطامــش، مديــر 
"نقــّدر الدعــم الــذي يقّدمــه البنــك العربــي لبرنامــج العــودة 
الماضــي،  العــام  ففــي   ،2017 عــام  منــذ  المدرســة  إلــى 
اســتفاد مــن البرنامــج 100 طالــب مّمــن يتعالجــون فــي 
إلــى  20 طالبــا  مركــز الحســين للســرطان، وتــّم تحويــل 
مراكــز تعليــم خاّصــة اســتجابة لمتطّلباتهــم. كمــا لمســنا 
الــدور اإليجابــي للمتطّوعيــن فــي رفــع معنويــات المرضــى 
وزيــادة ثقتهــم بأنفســهم، األمــر الــذي يؤّكــد علــى أهّميــة 

ــى مــدى الســنوات." هــذا التعــاون المثمــر عل

لهــذا  العربــي  البنــك  أن دعــم  إلــى  وتجــدر اإلشــارة هنــا 
صعيــد  علــى  اســتراتيجيته  إطــار  فــي  يأتــي  البرنامــج 
االســتدامة، والتــي تعكــس حــرص البنــك علــى تعزيــز أثــره 
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــن خــالل العمــل مــع 
مختلــف الجهــات ذات العالقــة، وصــواًل لتحقيــق التنميــة 
ــل برنامــج البنــك العربــي للمســؤولية  الُمســتدامة. وُيمّث
ــه، وهــو برنامــج  ــة "معــًا" إحــدى ثمــار هــذا التوّج االجتماعي
متعــّدد األوُجــه يرتكــز علــى تطويــر وتنميــة جوانــب مختلفــة 
مــن المجتمــع مــن خــالل مبــادراٍت ونشــاطاٍت متنوعــٍة 
ُتســهم فــي خدمــة عّدة قطاعات وهــي الصّحة، ومكافحة 

الفقــر، وحمايــة البيئــة، والتعليــم، ودعــم األيتــام. 

ــة التعــاون بينهمــا للعــام  ــي ومؤسســة الحســين للســرطان اتفاقي جــدد البنــك العرب
إلــى  "العــودة  لبرنامــج  الدعــم  البنــك  بموجبهــا  يقــدم  حيــث  التوالــي،  علــى  الخامــس 
المدرســة" التابع لمؤسســة ومركز الحســين للســرطان للعام الدراســي 2022 –  2023.

البنك العربي ومؤسسة الحسين للسرطان يجددان 
اتفاقية دعم برنامج "العودة إلى المدرسة"
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وقــد انطلــق هــذا المشــروع فــي المــدارس التــي يتواجــد 
بهــا متمّيــزو جمعّيــة الجائــزة عــام 2009م ، حيــث آمنــت 
وزارة الّتربيــة والّتعليــم بأهمّيــة هــذا المشــروع، وجــدواه 
ــي االجمــل"  ــة.  وقــد اثبــت مشــروع "بيئت ــة والِقَيمّي الّتربوّي
علــى امتــداد ســنوات تطبيقــه قدرتــه علــى تعّزيــز انتمــاءات 
مــن  وزاد  عندهــم،  المبــادرة  وروح  لمدارســهم،  الّطلبــة 
ــن ومجتمعاتهــم  ــة والمعّلمي ــن الّطلب أواصــر العالقــة بي
ككّل. حيــث يقــّدم مشــروع “بيئتــي األجمــل" منهجّيــة عمــل 
شــاملة، ويحّقــق شــراكة مجتمعّيــة الــى جانــب دوره فــي 
البيئــة  فــي  وقياســها  اإلنجــازات،  متابعــة  ثقافــة  تعزيــز 

المدرســّية.

ويتضمن المشــروع تشــكيل لجان مختصة في المدارس 
تعنــى بتطويــر جوانــب متعــددة ذات صلــة مباشــرة بتطوير 
البيئــة المدرســية فعلــى ســبيل المثــال ســاهمت لجنــة 
البيئــة  فــي  الخضــراء  المســاحات  ازديــاد  فــي  الجمــال 
المدرســّية، و مــع تواصــل تنفيــذ المشــروع فــي المــدارس، 
ازدادت نظافــة المرافــق الصّحّيــة واألثــاث والجــدران فيها. 
ــا فــي تخفيــض نســبة  كذلــك أّثــرت لجنــة الّنظــام إيجابيًّ
المتأّخرين عن اليوم المدرســّي، وتقليل نســبة المخالفين 
للنظــام والّتعليمــات، أّمــا لجنــة الصحــة فنجحت فــي زيادة 
نســبة تنــاُول الوجبــات الصحّيــة، والحــّد مــن نســبة تنــاول 

الوجبــات الّســريعة، والمشــروبات الغازّيــة.

وتقديــًرا ألهمّيــة المشــروع ونجاعتــه، فقــد شــارك فــي 
المشــروع فــي العــام الدراســي 2021 – 2022 مــا يقــارب 
كاّفــة،  والّتعليــم  الّتربيــة  مديرّيــات  مــن  مدرســة   )819(
علــى امتــداد المملكــة األردنّيــة الهاشــمّية، حيــث تمّكنــت 
هــذه المــدارس مــن تحقيــق إنجــازات ذات شــأن عريــض، 
نذكــر منهــا: ازديــاد عــدد األشــتال المزروعــة فــي الحديقــة 
الّســابق  بالعــام  مقارنــًة   )33,800( بلــغ  إذ  المدرســّية؛ 
)18,200( شــتلًة، إضافــة إلــى ذلــك فقــد تّم تنفيــذ 12800(( 
بالعــام  مقارنــًة  المدرســّي  المجتمــع  لعناصــر  مبــادرة 
ــة  الّســابق )4,568(، تهــدف إلــى نشــر الّتوعيــة المجتمعّي

اإلجــراءات  والتــزام  الّشــخصّية،  بالّنظافــة  للعنايــة 
ــة  مــن خــالل  ــد بوســائل الّســالمة العاّم ــة، والّتقّي الوقائّي
منشــورات، وورش تثقيفّية، وتوفير مســتلزمات الّنظافة 
الّشــخصّية، أّمــا فــي مجــال الّدعــم الّنفســّي واالجتماعــّي 
للّطلبــة فقــد عقــدت مــدارس مشــروع "بيئتــي األجمــل" 
)12,757( ورشــة عمــل مقارنــًة بالعــام الّســابق )5,072(، 
ّنشــرات  ووّزعــت  المحاضــرات،  مــن  العديــد  وأقامــت 
توعوّيــة هادفــة، شــملت محــاور متعــّددة، مثــل: تعزيــز 
تجّنــب الّشــعور بالخــوف، وظاهــرة التنّمــر، وغيرهــا. عــالوًة 
علــى ذلــك كّلــه، كان هنــاك ازديــاد فــي عــدد المشــاركات 
المقّدمــة مــن المؤّسســات المجتمعّيــة؛ لدعــم البيئــة 

المدرســّية مــن أشــتال وعبــوات دهــان، وغيــر ذلــك.

بدورهــا أثنــت المديــرة التنفيذّيــة لـــ "جمعّيــة جائــزة الملكــة 
علــى  طوقــان  لبنــى  الّتربــوّي"  ــز  للّتميُّ العبــدهللا  رانيــا 
الّدعــم الــذي يقّدمــه البنــك العربــّي، ومــا يتضّمنــه مــن 
أهــداف إيجابّيــة وطموحــة، تصــّب فــي مصلحــة قطــاع 
العملّيــة  تطويــر  علــى  إيجاًبــا  ينعكــس  وبمــا  الّتعليــم، 
الّتعليمّيــة الّتعلمّيــة فــي الميــدان الّتربــوّي، حيــث ســاهم 
البنــك العربــّي بــإدارة مشــروع "بيئتــي األجمــل" للمــدارس 

المهتمــة. الحكومّيــة 

ويؤّكــد هــذا التعــاون حــرص البنــك العربّي علــى االضطالع 
خــالل  مــن  المجتمعّيــة  المســؤولّية  فــي مجــال  بــدوره 
دعمــه للقطــاع التعليمــّي، واإلســهام فــي زيــادة الوعــي 
االنتمــاء،  روح  تعزيــز  أجــل  مــن  بمدارســنا؛  لالرتقــاء 
الّتحّديــات  ظــّل  فــي  ســّيما  وال  الّصالحــة،  والمواطنــة 

المتجــّددة. واالحتياجــات  الراهنــة، 

ــة الجائــزة علــى الّتشــاركّية  وأّكــدت طوقــان حــرص جمعّي
وبمــا  الّصلــة،  ذات  والمؤّسســات  الــوزارات  كاّفــة  مــع 
يحّقــق األهــداف المشــتركة للمشــروع، وذلــك انطالًقــا 
مــن التــزام جمعّيــة الجائــزة الّدائــم بمســؤولّياتها تجــاه 
اإلنجــازات  مــن  للمزيــد  متطّلعيــن  الّتعليــم،  قطــاع 

والّنجاحــات للمشــروع عاًمــا بعــد عــام. 

ــّد أحــد مشــروعات  ــذي ُيَع ــي األجمــل" ال ــّي الدعــم لمشــروع "بيئت د البنــك العرب جــدَّ
ــز الّتربــوّي" الــذي تدعو رســالته  متمّيــزي "جمعّيــة جائــزة الملكــة رانيــا العبــدهللا للّتميُّ
 من قبل المعنّيين جميعهم.

ٍ
إلى االرتقاء بمدارسنا من خالل عمل مؤّسسّي منتم

البنك العربي يجدد دعمه ألحد مشاريع جمعية
جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتميز التربوي
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يســعى البنــك االهلــي االردنــي دائمــًا لتطويــر قــدرات ومهــارات موظفيــه والتــي بدورهــا تدعــم القــدرات المصرفيــة 

ــة للعــام 2022  ــات النشــاطات التدريبي ــه للمشــاركة بفعالي ــي بإيفــاد موظفي ــر البنــك االهل ــى تطوي التــي تهــدف ال

والتــي جــاءت لشــهر ايلــول كمــا يلــي:

أواًل: النشاط التدريبي الداخلي )داخل البنك(
 شــارك موظفــي خدمــة العمــالء بالبرنامــج التدريبــي الخــاص والــذي يتضمــن البرامــج المتعلقــة بالخدمــات 

.2022/ 10/ 29 5 /9 /2022 ولغايــة  مــن  الفتــرة  خــالل  المصرفيــة لالفــراد 

 شارك عدد من موظفي البنك بدورات تدريبية حسب التفاصيل التالية:

- شهادة المدقق الداخلي المعتمد CIA - الجزء الثاني وذلك خالل الفترة من 4 /9 /2022 ولغاية 19 /9 /2022.

- الصحة والسالمة العامة وذلك خالل الفترة من 4 /9 /2022 و لغاية 7 /9 /2022.

- "Treasury & Capital Market" وذلك بتاريخ 12 /9 /2022 + 13 /9 /2022.

- Winning With Relationship Selling وذلك بتاريخ 18 /9 /2022 و لغاية 21 /9 /2022.

ثانيًا: النشاط التدريبي الخارجي )داخل االردن(:
 شارك عدد من موظفي البنك بدورات وفعاليات تدريبية حسب التفاصيل التالية:

- شهادة متخصص معتمد في الرقابة الداخلية CICS وذلك خالل الفترة من 4 /9 /2022 و لغاية 8 /9 /2022.

- افضــل الممارســات فــي االعتمــادات المســتندية وفــق األعــراف الدوليــة UCP600 وقواعــد التغطيــة فيمــا بيــن 

المصــارف URR725 وذلــك خــالل الفتــرة مــن 4 /9 /2022 ولغايــة 8 /9 /2022.

- االســتدامة ومعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة والمعاييــر المحاســبية ذات العالقــة فــي ظــل التقــدم التكنولوجــي 

وعصــر الثــورة الرقميــة وذلــك خــالل الفتــرة مــن 12 /9 /2022 و لغايــة 14 /9 /2022.

- ورشــة عمــل حــول إعــادة تطويــر نظــام التقييــم االئتمانــي بالنقــاط الخــاص بشــركة كريــف األردن وذلــك بتاريــخ 

.2022/ 9/ 14

- Lenovo and Nutanix Event وذلك خالل الفترة من 15 /9 /2022 و لغاية 16 /9 /2022.

- Oracle training courses database administration وذلك خالل الفترة 18 /9 /2022 ولغاية 6 /10 /2022.

- تأهيل أخصائي استقطاب واختيار المواهب وذلك خالل الفترة من 18 /9/ 2022 و لغاية 21 /9 /2022.

- المستقبل والتحول الرقمي الذكي في قطاع التدريب والتطوير المؤسسي وذلك بتاريخ 22 /9 /2022.

- الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية وذلك بتاريخ 22 /9 /2022.

النشاطات التدريبية

للبنك األهلي األردني 
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- Certified Anti-Money Laundering Specialist )CAMS( – Arabic وذلــك خــالل الفتــرة مــن 25 /9 /2022 ولغايــة 

.2022/ 10/ 29

ثالثًا: النشاط التدريبي الخارجي )معهد الدراسات المصرفية(:
 شارك عدد من موظفي البنك بدورات تدريبية حسب التفاصيل ادناه:

- المتطلبــات القانونيــة واالطــار التنظيمــي لنظــم وخدمــات الدفــع اإللكترونــي وذلــك خــالل الفتــرة 13 /9 /2022 

ولغايــة 15 /9/ 2022.

- حماية المستهلك المالي وإدارة شكاوي العمالء وذلك بتاريخ 19 /9 /2022.

- التحليل المالي االساسي و المتقدم وذلك خالل الفترة من 25 /9 /2022 و لغاية 5 /10 /2022.

رابعًا: النشاط التدريبي الخارجي )خارج األردن(:
 شــارك عــدد مــن موظفــي البنــك بفعاليــة تدريبيــة Visa North Africa, Levant and Pakistan Client Forum وذلــك 

خــالل الفتــرة 27 /9 /2022 و لغايــة 29 /9 /2022 فــي أثينــا.

خامسًا: النشاط التدريبي لإلدارة االقليمية قبرص:
 AML/CFT General issues/ Suspicious Transaction & Incoming /outgoing بــدورة تدربيــه  شــارك موظــف 

transfers وذلــك بتاريــخ 12 /9 /2022.

 شاركت موظفة بدورة تدريبية Conduct Watchوذلك بتاريخ 23 /9 /2022.

سادسًا: النشاط التدريبي لإلدارة االقليمية فلسطين:
 شارك عدد من موظفي اإلدارة اإلقليمية فلسطين حسب التفاصيل ادناه:

- البرنامج التأهيلي لشهادة المحاسب االداري المعتمد CMA وذلك خالل الفترة 21 /5 /2022 و لغاية 7 /9 /2022

- البرنامــج التأهيلــي لشــهادة المدقــق الداخلــي المعتمــد CIA الجــزء الثانــي وذلــك خــالل الفتــرة 4 /9 /2022 ولغايــة 

.2022/ 9/ 19

- ورشة عمل داخلية – دائرة االمتثال وذلك بتاريخ 10 /9 /2022.

- استراتيجيات جذب وتنمية الودائع المصرفية وذلك خالل الفترة 11 /9 /2022 ولغاية 15 /9 /2022

- Microsoft Excel – Intermediate Level وذلك خالل الفترة 17/9/2022 ولغاية 1/10/2022

- اصول تحصيل المستحقات وادارة الديون المتعثرة وذلك خالل الفترة 24 /9 /2022 ولغاية 1 /10 /2022. 
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منهــا  نشــاطات  عــدة  الفعاليــات  وتضّمنــت 
"محاضــرات توعويــة، وطــرح قصــص نجــاح، واقامــة 
نشــاط دكان الخيــر، باإلضافــة إلــى منــح فحوصــات 

الفحــص. بإجــراء  للراغبــات  مجانيــة  ســريرية 

وتعتبــر هــذه الفعاليــات اســتكماال لنشــاطات بنــك 
إذ  الســرطان،  مــرض  محاربــة  فــي  عّمــان  القاهــرة 
ُيقــّدم البنــك -ومنــذ ســنوات - الدعم لجميع فعاليات 

مركــز الحســين للســرطان.

وتنطلــق فــي شــهر تشــرين أول مــن كّل عــام حملــة 
بمــرض  للتوعيــة  العالــم  مســتوى  علــى  واســعة 
علــى  الســيدات  تشــجيع  بهــدف  الثــدي،  ســرطان 
اجــراء الفحوصــات الالزمــة للكشــف عــن المــرض، 
باعتبــار اكتشــاف المــرض فــي مراحــل مبكــرة يرفــع 

فــرص الشــفاء منــه.  

بنك القاهرة عّمان يشارك في فعاليات
شهر التوعية بسرطان الثدي

ضمــن أهدافــه االســتراتيجية فــي دعــم المجتمــع المحلــي ومــا يشــمل ذلــك مــن 
زيــادة الوعــي العــام لــدى المجتمــع، أقــام بنــك القاهرة عّمان، الخميــس، فعاليات 
توعوية بمرض سرطان الثدي، وذلك بمناسبة شهر التوعية من سرطان الثدي.
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ويهــدف برنامــج مهنتــي" إلــى تمكيــن طلبــة الجامعــات 
أقســامه،  بمختلــف  األردن  بنــك  دوائــر  فــي  والمــدارس 
عــن طريــق إتاحــة تجربــة واقعيــة تحاكــي تجربــة العمــل 
الحقيقيــة بالمؤسســات لالســتثمار فــي أوقاتهــم وتطوير 
كفــاءة  بــكل  التخــرج  بعــد  قدراتهــم  وبنــاء  مهاراتهــم 
للتعــرف علــى ســوق العمــل بشــكل عملــي واالســتعداد 

للوظيفــة بشــكل جيــد بعــد التخــرج مــن الجامعــة.

وقــال الســيد شــاكر فاخــوري فــي كلمتــه التــي ألقاهــا بهذه 
المناســبة إن هذا البرنامج هدفه تمكين طلبة الجامعات 
البنــك  إيمــان  العمــل، مــن منطلــق  وتهيئتهــم لســوق 
بأهميــة تمكيــن الشــباب، معتبــرًا هــذه الفرصــة مــن خــالل 
برنامــج مهنتــي واحــدة مــن أهــم الفــرص لطلبــة الجامعات 
الذيــن أوشــكوا علــى إنهــاء المرحلــة الجامعيــة والبــدء فــي 
مســيرتهم الوظيفيــة، حيــث يكتســب الطالــب الكثيــر مــن 
ــرات الالزمــة لســوق العمــل خاصــًة فــي  المهــارات والخب

البنــوك والمؤسســات الماليــة الكبــرى. 

وأشــار فاخــوري إلــى أن بنــك األردن ومــن خــالل برنامــج 

"مهنتــي" يســتهدف قطــاع الشــباب لتهيئــة كافــة الســبل 
المتاحــة لهــم عــن طريــق تطويــر البيئــة الشــبابية المنتجــة 
وتفعيــل قدراتهــم وهــم علــى مقاعــد الدراســة، مؤكــدًا 
التــزام البنــك الثابــت بتوفيــر المعرفــة والمهــارات الالزمــة 
للمواهــب الشــابة لتمكينهــم مــن بنــاء مســتقبل مهنــي 

مزدهــر فــي قطاعــات التقنيــة الماليــة.

وأوضــح فاخــوري أن البرنامــج سيســهم بتمكيــن الطلبــة 
المشــتركين مــن تطويــر مهارتهــم وتســهيل التحاقهــم 
بالســوق المهنــي فــي المجــال المالــي والمصرفــي، مــن 
خــالل الخبــرة العمليــة التــي يوفرهــا لهــم، ويســهم فــي 
ــوا مــن دخــول ســوق  صقــل مهاراتهــم وإعدادهــم ليتمكن
العمــل. متمنيــًا للطلبــة التوفيــق والســداد فــي مســيرتهم 
العمليــة والتــي ســيضيف لهــا بنــك األردن إضافــة نوعيــة 
مــن خــالل برنامجــه الــذي صمــم وفــق أعلــى المواصفــات 
لمســاعدة الطلبة على تحقيق طموحاتهم المهنية، وبما 
يســهم فــي جاهزيــة تامــة للطلبــة لاللتحاق في مســاراتهم 

المهنيــة مســتقباًل للعمــل فــي القطــاع المصرفــي. 

فاخوري يرعى حفل تخريج الفوج األول من
"برنامج مهنتي صيف 2022"

رعــى رئيــس مجلــس إدارة بنــك األردن الســيد شــاكر فاخــوري بحضــور المديــر العــام 
للبنــك صالــح رجــب، حفــل تخريــج الفــوج األول مــن طلبــة برنامــج مهنتــي الُمنفــذ مــن 
قبــل بنــك األردن والموجــه لطلبــة الجامعــات والمــدارس، بهــدف استكشــاف وتطويــر 
مهاراتهــم وإكســابهم الخبــرات الضروريــة التــي تســاعدهم علــى بــدء حياتهــم المهنيــة.
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وقــال حمــاد خــالل الحفــل "يســعى البنــك مــن خــالل هــذا 
فــي  الطلبــة  ومهــارات  معــارف  تطويــر  إلــى   البرنامــج 
مــن  عــاٍل  قــدر  علــى  المصرفــي إليجــاد شــباب  المجــال 
المصرفــي  العمــل  بمجــاالت  التامــة  والدرايــة  المعرفــة 
عــن طريــق تجربــة عمليــة تدريبيــة تحاكــي واقــع العمــل 
الفعلــي، مــن منطلــق مســؤوليتنا المجتمعيــة وإيمانــًا 
منــا بأهميــة التدريــب وإنخــراط الشــباب بســوق العمــل 

واقعــي" بشــكل 

وأكــد حمــاد أن  برنامــج صيــف مهنتــي  2022 جــاء بهــدف 
ــة المــدارس  ــي التخــرج وطلب ــد مــن حديث ــل جدي ــل جي تأهي
مهاراتهــم  وصقــل  العمــل  ســوق  متطلبــات  لمواكبــة 

خــالل  مــن  وذلــك  الالزمــة  بالخبــرات  وتزويدهــم  الفنيــة 
برامــج تدريبيــة وفــق أحــدث األســاليب العالميــة بمــا  يتيــح 
لهــم  فرصــة التعلــم المباشــر مــن خبــرات موظفــي بنــك 
األردن لتزويدهــم بــاألدوات المعرفيــة التــي يحتاجــون إليهــا 
وللتعــرف علــى ســوق العمــل بشــكل عملــي واالســتعداد 

للوظيفــة بشــكل جيــد بعــد التخــرج مــن الجامعــة.

يشــار إلــى ان برنامــج مهنتــي أحــد البرامــج التنمويــة الــذي 
ينفــذه بنــك األردن مــن منطلــق مســؤوليته المجتمعيــة 
ويهــدف إلــى تمكين طلبة الجامعــات والمدارس في دوائر 
بنــك األردن بمختلــف أقســامه، عــن طريــق إتاحــة تجربــة 

واقعيــة تحاكــي تجربــة العمــل الحقيقيــة بالمؤسســات. 

بنك األردن يخرج  الفوج الثاني من
برنامج مهنتي صيف 2022 

رعــى مديــر عــام بنــك األردن الســيد صالــح حمــاد مؤخــرًا حفــل تخريــج الفــوج الثانــي مــن برنامــج 
مهنتــي لصيــف 2022، لطلبــة الجامعــات، والــذي اقيــم بدائــرة التعلــم والتطــور الخــاص بالبنــك،  
ويستمر البنك في تنفيذ هذا البرنامج إلتزاما بإستراتيجته  الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، 
ولتوفيــر الدعــم والتوجيــه للطلبــة إلطــالق قدراتهــم الحقيقيــة فــي مختلــف المجــاالت 
المصرفيــة والماليــة بهــدف تمكينهــم مــن تطويــر وصقــل  مهاراتهــم واكتســاب المعرفــة  
وإعدادهــم للعمــل فــي القطــاع المصرفــي فــي مجــاالت متخصصــة بالصناعــة المصرفيــة.
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وكانــت رعايــة البنــك للبطولــة التــي شــهدت منافســات 
ــة بيــن الفــرق المشــاركة التــي مثلــت كل مــن األردن،  قوي
وفلســطين، واإلمــارات،  والســعودية، ولبنــان، وســوريا، 
والكويــت، ومصــر، قــد جــاءت لدورهــا فــي دفــع مســيرة 
االتحــاد األردنــي للبريــدج نحــو األمــام وتطويــر اللعبــة التــي 
تبنــت منظمــة اليونســكو تعليمهــا فــي مــدارس العالــم 
باعتبارهــا مــن ألعــاب الــذكاء، وألهميتهــا باعتبارهــا فرصــة 
والمناســبات  للفعاليــات  كحاضنــة  للمملكــة  ترويجيــة 
الــذي  األمــر  وخارجيــًا،  داخليــًا  الســياحية  وللمكتســبات 
يصــب فــي تطويــر المنظومــة الســياحية ككل لمــا تلعبــه 
الرياضــة مــن دور حيــوي في جذب الســياح والمســتثمرين، 
الــذي  الرياضيــة  الســياحة  قطــاع  ســوية  رفــع  وبالتالــي 
ــة للــدول، والــذي يوليــه  بــات مــن أهــم الروافــد االقتصادي
البنــك أهميــة كبيــرة ضمــن تركيــزه وخدماتــه ذات األبعــاد 
للمســؤولية  اســتراتيجيته  مــن  المنبثقــة  التنمويــة 

المجتمعيــة. المؤسســية 

البنــك علــى أن يكــون جــزءًا مــن البطولــة  وقــد حــرص 
بدعــم  منــه  التزامــًا  لهــا،  الــالزم  اإلســناد  تقديــم  عبــر 
للشــراكات  نمــوذج  وبتقديــم  الرياضيــة،  المؤسســات 
الفاعلــة الحقيقيــة والهادفــة للعمــل كقــوة دافعة للبناء 
والتطويــر مــن خــالل تضافــر الجهــود والعمــل التشــاركي 
الــذي يعــزز قــدرة المملكــة علــى اســتضافة البطــوالت 
الرياضيــة باالســتفادة مــن مقوماتهــا، مــا يعــزز مكانتهــا 
التنافســية فــي هــذا المجــال، وبالتالــي تمكيــن اقتصادهــا 
مــن  المزيــد  وتســطير  ناحيــة،  مــن  جديــدة  بمفاهيــم 

اإلنجــازات بمــا يواكــب دخــول األردن فــي مئويتــه الثانيــة.

ويشــار إلى أن بنك األردن يحرص على تجســيد مواطنته 
مــن خــالل المســاهمة فــي تمكيــن النمــو ضمــن مختلــف 
القطاعــات والفئــات مــن خــالل كل مــا يقــوم بــه ويقدمــه 
مــن دعــم ورعايــة لألنشــطة المختلفــة خــالل العــام بمــا 

ال يقتصــر علــى حــدود عملــه األساســي. 

بنـك األردن يـرعــــى المهـرجــان األردنـي الـدولــي 
وبطولة األندية العربية الثانية عشرة للبريدج 

انطالقــًا مــن جهــوده المســتمرة فــي دعــم المناســبات التــي تشــهدها المملكــة، شــارك 
بنــك األردن فــي دعــم المهرجــان األردنــي الدولــي وبطولــة األنديــة العربيــة الثانيــة عشــرة 
للبريــدج، التــي احتضنتهــا العاصمــة عّمــان مؤخــرًا علــى هامــش المهرجــان التاســع 
فعالياتهــا. إنجــاح  فــي  ومســهمًا  لهــا،  الذهبيــة  رعايتــه  مقدمــًا  للبريــدج،  والثالثيــن 
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وتعتبر هذه المبادرة التي انبثقت من التعاون االستراتيجي 
الذي يجمع البنك مع الجمعية منذ 9 أعوام حتى اليوم، 
التزام  عن  وتعبيرًا  الحقيقية،  البيئية  للشراكة  تجسيدًا 
يؤمن  التي  الشاملة  االستدامة  فعاليات  بتعزيز  البنك 
بأنها لبلوغها تستوجب الحفاظ على الموروثات البيئية؛ 
كونها ركيزًة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وباعتبارها حقًا لألجيال الحالية والقادمة، كما أنها جاءت 
لدفع وتيرة تنفيذ السياسة الوطنية لتغير المناخ 2021 
- 2050، وتطوير أداء المملكة البيئي لتعزيز مرتبتها على 

كل من مؤشر األداء البيئي العالمي ومؤشر االستدامة.

األردن  بنك  يرفع  األشجار،  من  العدد  هذا  زراعة  ومع 
الثروة  حصيلة  الطبيعة  لحماية  العربية  والجمعية 

النباتية التي ساهما بها لتزيد على 5 آالف شجرة مثمرة 
في أنحاء المملكة، مسهمة في تقليل انبعاثات غاز ثاني 
أكسيد الكربون بمعدل 110 طن سنويًا، جنبًا إلى جنب مع 

توفير الدخل لمزيد من المزارعين وعائالتهم.

مجاالت  من  العديد  البنك  وبرامج  مبادرات  وتغطي 
الحفاظ على البيئة ، فضاًل عن دعم المبادرات والمنظمات 
البيئية،  األهداف  ذات  الوطنية  والمؤسسات  المحلية 
بالتركيز على تلك التي تتجه للحلول المستندة للطبيعة 
كزراعة األشجار التي تعتبر خطًا دفاعيًا فعااًل في مواجهة 
التحديات البيئية والحد من التدهور البيئي وزيادة التنوع 
مورد  لكونها  باإلضافة  الخضراء،  والمساحات  الحيوي 

دخل إضافي وعاماًل ضروريًا لتحقيق األمن الغذائي. 

بنك األردن يزرع ألف شجرة مثمرة بالتعاون
مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة

زيــادة الرقعــة  مواصلــة منــه لتطبيــق خططــه البيئيــة الهادفــة لتعزيــز العمــل نحــو 
الخضــراء، نفــذ بنــك األردن مبــادرة جديــدة لزراعــة األشــجار المثمــرة فــي مجموعــة مــن 
المناطــق الواعــدة زراعيــًا فــي منطقــة األغــوار الوســطى، كجــزء مــن رعايتــه للفئــة الذهبية 
لبرنامــج الجمعيــة العربيــة لحمايــة الطبيعة، "القافلــة الخضراء"، الهــادف لزيادة الرقعة 
الخضــراء ودعــم صغــار المزارعيــن، وذلــك مــن خــالل إقامــة يــوم تطوعــي بمشــاركة عــدد 
مــن موظفيــه وموظفاتــه، حيــث تــم زراعــة ألــف شــجرة مثمــرة علــى مرحلتيــن، شــهدت 
كل مرحلــة منهــا زراعــة 500 شــجرة، أضافهــا لرصيــد مســاهماته فــي هــذا المجــال.
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أخبار دائرة التعلم والتطور لشهر تشرين االول /2022

عقدت دائرة التعلم والتطور خالل شــهر تشــرين االول / 2022 ، عددًا من النشــاطات التدريبية الداخلية والخارجية 

والتــي شــملت عــدة برامــج ودورات، ومــن أبــرز هذه النشــاطات مايلي : - 

Sales and Product Knowledge Development 
تـم عقـد البرنامج بهدف تأهيل وتدريب الموظفين على منتجات البنك وتزويدهم بالمعلومات الضرورية .

 برنامج الـبيع االستشاري
ــوان "البيــع االستشــاري " ضمــن برنامــج الـــ Sales Academy لموظفــي الفــروع، وذلــك  ــة بعن ــم عقــد دورة تدريبي ت

بهــدف رفــع كفــاءة عمليــة البيــع واتبــاع منهجيــة وآليــات تتوافــق مــع أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال.

 Induction Program /برنامج تدريب الموظفين الجدد 
 تـــم عقـــد برنامــج الموظفيـــن الجــدد لهــذا العــــام لـــدورته الثالثــة فــي دائــرة التعلــم والتطــور بهــدف تأهيــل وتدريــب 

الموظفيــن الجــدد وتزويدهــم بالمعلومــات الضروريــة التــي تضمــن انخراطهــم ببيئــة العمــل بطريقــة سلســة، 

وبحيــث تضمــن البرنامــج مقدمــة حــول مبــادئ االمتثــال و غســل االمــوال.

 دورة تدريبية Microsoft Excel المستوى المتوسط:
تــم عقــد الــدورة التدريبيــة بهــدف تنميــة مهــارات موظفــي البنــك فــي اســتخدام وظائــف هــذا البرنامــج وبمــا 

يتناســب وطبيعــة عملهــم.

 برنامج مهنتي لتمكين طالب الجامعات و المدارس:
قــام بنــك االردن بتخريــج الفــوج الثانــي مــن البرنامــج الرائــد "مهنتــي" لتمكيــن طلبــة الجامعــات و المــدارس، بهــدف 

وضــع المشــاركين مــن الطلبــة علــى الطريــق الصحيــح وتمكينهــم تمكينــًا فعليــًا، ابتــداًء مــن توفيــر منصــة فاعلــة 

لهــم الســتثمار أوقاتهــم فــي تطويــر ذواتهــم وبنــاء مســتقبلهم، مــرورًا بالعمــل علــى تعزيــز معارفهــم حــول 

العمــل المصرفــي ومتطلباتــه بشــكل عــام، وصــواًل إلثــراء مهاراتهــم الشــخصية والحياتيــة والعمليــة فــي تجربــة 

واقعيــة تحاكــي تجربــة العمــل الحقيقيــة.
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:BOJ Career Day 
نظــم بنــك االردن يــوم وظيفــي لتقديــم الدعــم للطلبــة الخريجيــن و اصحــاب الخبــرات اليجــاد فــرص العمــل فــي 

بنــك االردن تتوافــق مــع كفاءتهــم و المتطلبــات الوظيفيــة المتاحــة.

" ECM " البرنامج التدريبي 
تــم عقــد البرنامــج التدريبــي لجميــع موظفــي مســؤولي مبيعــات و خدمات، علــى نظام ECM وذلك على الشاشــات 

الخاصــة بإدخــال بيانــات العمــالء )KYC( خــالل فتح الحســابات و تحديث البيانات.

 البرنامج التدريبي " وضع االهداف و ادارة االداء "
تم عقد البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بأساليب و أسس وضع االهداف و ادارة االداء

 البرامج التدريبية الخارجية:
- فعاليات إطالق مبادرة إفصاح الشركات عن التغير المناخي.

- دورات اللغة االنجليزية.

- الدبلوما المهني المتخصص في االعتمادات المستندية.

Strategic Planning and Balanced Scorecards -

Organization Structure -

Business Process Management and Reengineering -

  الشهادات المهنية:
  CORM شهادة -
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وأدت جهــود البنــك المتواصلــة فــي ادارة المركــز المالــي 
بفعاليــة مــع المحافظــة علــى جــودة األصــول ومتانتهــا 
إلــى ارتفــاع صافــي التســهيالت االئتمانيــة بنســبة 7.0 % 
منــذ بدايــة العــام الحالــي، لتصــل الــى 4.2 مليــار دينــار كمــا 

فــي 30 أيلــول 2022.

وفــي تعقيبــه علــى هــذه النتائــج، أعــرب رئيــس مجلــس 
اإلدارة، عبــد اإللــه الخطيــب عــن االرتيــاح البالــغ للنتائــج 
ــى  ــم تحقيقهــا خــالل التســعة أشــهر األول ــي ت ــة الت القوي
مــن عــام 2022، والتــي تعكــس كفــاءة مجموعــة البنــك 
فــي التوظيــف الفعــال للمــوارد المتاحــة ضمــن مختلــف 
قطاعاتهــا التشــغيلية، الــى جانــب القــدرة علــى ضبــط 
ماليــة  نتائــج  تحقيــق  الــى  أدى  التكاليــف، ممــا  وترشــيد 
المخصصــات  بعــد  أربــاح  صافــي  وتســجيل  متميــزة 

والضرائــب بلــغ 97.5 مليــون دينــار.

وأشــار الخطيــب إلــى أن المجموعــة واصلــت اتبــاع النهــج 
مــن  المزيــد  تســجيل  خــالل  مــن  المعتمــد  المتحفــظ 

مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بنهايــة الربــع 
الثالــث مــن العــام الحالــي، وذلــك بهــدف حمايــة البنــك 
وتعزيــز قــوة مركــزه المالي، في ضوء الظروف والتحديات 
ــات الناجمــة  ــي يواجههــا االقتصــاد، واســتمرار التداعي الت
ــة.  ــا، والتطــورات الجيوسياســية الدولي ــاء كورون عــن وب

وبيــن الخطيــب أن جهــود المجموعــة فــي تعزيــز جــودة 
محفظــة القــروض وفعاليــة إدارة المخاطــر االئتمانيــة، 
قــد أدت الــى زيــادة متانــة المركــز المالــي للبنــك وتحقيــق 
نمــو مســتدام فــي العائــد علــى حقــوق المســاهمين، الذي 
ــة الربــع الثالــث مــن العــام 2022.  ــى 10.7 % بنهاي ارتفــع ال

مــن جانبــه، أكــد الرئيــس التنفيــذي للبنــك، عمــار الصفــدي، 
أن المجموعــة واصلــت تحقيــق معــدالت نمــو قويــة فــي 
مختلــف مؤشــراتها الماليــة، حيــث ارتفــع إجمالــي الدخــل 
المتأتــي مــن العمليــات البنكيــة الرئيســية بنســبة 6.0% 
ليصــل إلــى 282.9 مليــون دينار للتســعة أشــهر األولى من 
عــام 2022، مقارنــة مــع 267.1 مليــون دينــار تــم تحقيقهــا 

صافي أرباح مجموعة بنك اإلسكان

يـــــرتـــــفـــــع بـــنـــســبـــــــــة 22.1 %

لـــيـــصـل الـــى 97.5 مليون دينار
للتسعة أشهر األولى من عام 2022

الماليـــة  نتائجهـــا  عـــن  والتمويـــل  للتجـــارة  اإلســـكان  بنـــك  مجموعـــة  أعلنـــت 
للتســـعة أشـــهر األولـــى مـــن عـــام 2022، حيـــث حققـــت المجموعـــة أرباحـــًا صافيـــة 
نســـبته  بارتفـــاع  دينـــار،  مليـــون   97.5 بلغـــت  والضرائـــب  المخصصـــات  بعـــد 
ــي. ــام الماضـ ــن العـ ــرة مـ ــالل نفـــس الفتـ ــه خـ ــم تحقيقـ ــا تـ ــع مـ ــة مـ 22.1 % مقارنـ
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خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، باإلضافــة الــى 
نجــاح المجموعــة فــي زيــادة وتنويــع مصــادر الدخــل، حيــث 
ارتفعــت نســبة اإليــرادات مــن غيــر الفوائــد الــى اجمالــي 
ــع الثالــث مــن عــام  ــة الرب ــى 16.3 % بنهاي الدخــل لتصــل ال
2022، مقابــل 15.6 % للفتــرة المماثلــة من العام الماضي.

وبيــن الصفــدي أن مجموعــة البنــك تمكنــت مــن تحقيــق 
نمــو قــوي فــي األربــاح التشــغيلية، التــي ارتفعــت بنســبة 
7.3 % مقارنــة مــع مــا تــم تحقيقــه خــالل نفــس الفتــرة مــن 
العــام الماضــي، لتبلــغ 160.4 مليون دينار للتســعة أشــهر 

األولــى مــن عــام 2022.

وأشــار الصفــدي أن نســبة تغطيــة المخصصــات للديــون 
غيــر العاملــة فــي مجموعــة البنــك تتجــاوز حاجــز الـــــ 100 %، 
وأضــاف أنــه تــم تعزيــز نســبة تغطيــة مخصصــات الديــون 
 ،)stage 2( العاملــة والمصنفــة ضمــن المرحلــة الثانيــة
المخصصــات  مــن  المزيــد  تســجيل  خــالل  مــن  وذلــك 
نســبة  زيــادة  الــى  أدى  ممــا  بهــا،  الخاصــة  التحوطيــة 

تغطيتهــا لتتجــاوز مســتوى 40 % مــن إجمالــي مديونيــات 
المرحلــة الثانيــة العاملــة كمــا فــي نهايــة التســعة أشــهر 
األولــى مــن عــام 2022، وكشــف الصفــدي أن هــذه النســبة 
الهامة وبهذا المســتوى القياســي، تشــكل إضافة نوعية 
للبنــك لتعزيــز متانــة البيانــات الماليــة، وتعتبــر واحــدة مــن 

أفضــل النســب علــى مســتوى بنــوك المنطقــة ككل. 

المحافظــة  مــن  تمكــن  البنــك  أن  إلــى  الصفــدي  وأشــار 
علــى متانــة قاعدتــه الرأســمالية، حيــث بلــغ اجمالــي حقــوق 
الملكيــة 1.2 مليــار دينــار، وبلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 
18.3 % كمــا فــي 30 أيلــول 2022، وهــي أعلــى مــن الحــد األدنــى 
للمتطلبــات التنظيميــة للبنك المركزي األردنــي ولجنة بازل.

تقديــم  فــي  سيســتمر  البنــك  أن  الصفــدي  وأضــاف 
أحــدث التطبيقــات اإللكترونيــة والرقميــة ضمــن أفضــل 
الممارســات المصرفيــة المعمــول بهــا عالميــًا، إلى جانب 
مواكبتــه المســتمرة للتطــورات المســتجدة فــي عالــم 
الصناعــة المصرفيــة ومــا توفــره التكنولوجيــا الحديثــة فــي 

هــذا المجــال. 
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لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  أثنــى  المناســبة  وبهــذه 
اإلســكان عّمــار الصفــدي، علــى الجهــود الكبيــرة التــي 
مجــال  فــي  للســرطان  الحســين  مؤسســة  تبذلهــا 
منــه  الوقايــة  وطــرق  الســرطان  بمــرض  التوعيــة 
والكشــف المبّكــر عنــه، ممــا يحقــق علــى أرض الواقــع 
نتائــج إيجابيــة فــي بنــاء مجتمــع واٍع يضــع صّحتــه فــي 

األولويــات.  مقدمــة 

ويأتــي دعــم بنــك اإلســكان لجائــزة مؤسســة الحســين 
للســرطان لإلعالميين في إطار الشــراكة االستراتيجية 
ــذا  ــة المــدى التــي تربــط مــا بيــن الطرفيــن، وتنفي طويل
الســتراتيجية البنــك الخاّصــة بالمســؤولية االجتماعيــة 
ــة ذات األهــداف  ودوره فــي دعــم المؤسســات الوطني

اإلنســانية. 

األميرة غيداء طالل تكّرم بنك اإلسكان لرعايته 
جائزة مؤسسة الحسين للسرطان لإلعالميين

كّرمت ســـمو األميرة غيداء طالل رئيســـة هيئة أمناء مؤسســـة ومركز 
الحســـين للســـرطان، بنـــك اإلســـكان تقديـــرًا لرعايتـــه لجائـــزة مؤسســـة 
الحســـين للســـرطان لإلعالمييـــن، وذلـــك فـــي حفـــل تكريـــم الفائزيـــن 
ــان. ــانت ريجيـــس- عمـ ــدق سـ ــي فنـ ــرًا فـ ــم مؤخـ ــذي أقيـ ــزة، والـ بالجائـ
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ويعــزز إطــالق هــذه المزايــا، حــرص بنــك اإلســكان علــى 
ــه مــن مهنييــن وحرفييــن وأصحــاب  دعــم وتمكيــن عمالئ
الصغيــرة  والشــركات  والمؤسســات  األفــراد  األعمــال 
والمتوســطة مــن مختلــف القطاعــات االقتصادية للقيام 
تمويــل  مــن  الموضوعــة  وأهدافهــم  بتنفيــذ خططهــم 
عمليــات التوســعة والصيانــة، وتمويــل شــراء حصــص 
عمليــات  وتمويــل  البضائــع،  شــراء  وتمويــل  الشــركاء، 
فــروع  فتــح  فــي  التوســع  وتمويــل  والديكــور،  التحديــث 
جديــدة وغيرهــا مــن االحتياجــات التــي تحقــق الفائــدة لهــم. 

ويمتــاز قــرض األعمــال بســعر فائــدة منافــس وتمويــل 

يصــل لغايــة 100 ألــف دينــار، وفتــرة ســداد تصــل لغايــة 
7 ســنوات بمــا فيهــا فتــرة الســماح التــي تصــل لغايــة 

6 أشــهر.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن بنــك اإلســكان يســعى دومــًا إلــى 
زيــادة مســتوى رضــا عمالئــه بتقديــم خدمــات ومنتجات 
مصرفيــة رائــدة تلبــي احتياجاتهــم وتتجــاوز توقعاتهــم 
بكفــاءة وفعاليــة وذلــك عبــر شــبكة فروعــه المنتشــرة 
فــي جميــع محافظــات المملكــة أو عــن ُبعــد مــن خــالل 
منصاتــه الرقميــة المبتكــرة مثــل الموقــع اإللكترونــي أو 

عبــر تطبيــق البنــك. 

بنك اإلسكان يطلق مزايا جديدة على منتج قرض 
األعمال بسعر فائدة منافس وتمويل

يصل إلى 100 ألف دينار

أطلـــق بنـــك اإلســـكان – البنـــك األكثـــر واألوســـع انتشـــارًا فـــي المملكـــة – مزايـــا جديـــدة 
علـــى منتـــج قـــرض األعمـــال المخصـــص لتمويـــل االحتياجـــات المتعـــددة لقطـــاع التجارة 
واألعمـــال فـــي مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة للشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة.
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يأتــي إصــداره باعتمــاد مــن المبــادرة  الــذي  ويســّلط التقريــر 
 ،)GRI( Global Reporting Initiative ــر ــة إلعــداد التقاري العالمي
الضــوء علــى مســاهمات البنــك وانجازاته خالل العــام الماضي 
وجهــوده  والبيئيــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المجــاالت  فــي 
الحثيثــة لتحقيــق أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 

.)SDGs( Sustainable Development Goals  2030

كمــا يتحــدث التقريــر عــن جهــود البنــك الدؤوبة بأن يصبـــح 
مـــن أكثـــر الشـــركات مراعـــاة لمفهــوم االســـتدامة فــي 
ــه  ــي ثقافتـ ــذا المفهــوم فـ ــه لهـ ــن خــالل تبني المملكــة، مـ
المؤسســـية واســـتراتيجية العمـــل التـــي ينتهجهـا البنـك 

فـــي جميـــع نشـــاطاته.

وأظهــر التقريــر تســجيل البنــك لعــدد مــن المؤشــرات 

عــدد  زيــادة  منهــا  ونذكــر   2021 العــام  خــالل  اإليجابيــة 
المعامــالت التــي تــم اجراؤهــا مــن خــالل تطبيــق إســكان 
موبايــل وبنســبة بلغــت 26.5 %، إضافــة إلــى تمكــن البنــك 
مــن تقليــل اجمالــي اســتهالك الطاقــة لديــه )المباشــرة 
العــام  اســتهالك  عــن   % 8 بنســبة  مباشــرة(  والغيــر 
الماضــي، وتقليــل كثافــة انبعاثــات غــازات الدفيئــة لــكل 
المعــاد  الــورق  نســبة  وزيــادة   ،% 20 بنســبة  موظــف 
تدويــره مــن إجمالــي اســتهالك البنــك مــن الــورق لتصــل 

 .% 59.8 إلــى 

مســـيرة  بــدأ  اإلســكان  بنـــك  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
توثيـــق جهـود الممارســـات البيئيـة واالجتماعيـة وحوكمـة 
الشـــركات منـــذ العـــام 2017؛ عندمـــا تـــم إصـــدار تقريــــر 

للبنــــك.  األول  االســــتدامة 

بنك اإلسكان يصدر تقرير االستدامة الخامس
بعنوان "تمكين الغد"

أصــدر بنــك اإلســكان تقريــر االســتدامة للعــام 2021 وللعــام الخامــس علــى التوالــي 
تحــت عنــوان "تمكيــن الغــد"، إيمانــًا مــن البنــك بأهميــة تعزيــز نهــج االســتدامة 
وتأســيس عالقــات دائمــة ومتينــة مــع كافــة أصحــاب المصلحــة لديــه وتعزيزهــا.
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وشــهدت المبــاراة منافســة قويــة بيــن الفريقيــن حيــث 

انتهــى الشــوط األول بالتعــادل اإليجابــي هــدف لهــدف، 

ثالثــة  بتســجيل  اإلســكان  بنــك  فريــق  اســتطاع  فيمــا 

أهــداف نظيفــة بالشــوط الثانــي بعــد عــرض جميــل قدمــه 

العبــي الفريقيــن، وســط أجــواء رائعــة وتنظيــم مميــز مــن 

ــة العامــة للعامليــن فــي المصــارف. قبــل النقاب

إلــى فــوز فريقــه  بنــك اإلســكان باإلضافــة  كمــا حصــل 

بالبطولــة علــى جميــع األلقــاب الفرديــة للبطولــة المتمثلة  

بجائــزة أفضــل العــب، وأفضــل مــدرب وأفضــل إداري.

وشــهدت البطولــة التــي انطلقــت منافســاتها مطلــع 

تشرين األول 2022 مشاركة 10 فرق من مختلف البنوك 

العاملــة فــي األردن، وقــد قســمت الفــرق لمجموعتيــن 

اإلســكان  بنــك  فــرق  األولــى  المجموعــة  ضمــت  حيــث 

واألردن والقاهــرة عمــان والمؤسســة العربية المصرفية 

ــة  ــي فيمــا ضمــت المجموعــة الثاني والبنــك األهلــي االردن

فــرق البنــك العربي واإلســالمي واالردنــي الكويتي وصفوة 

اإلســالمي ومصــرف الراجحــي.

وأعربــت إدارة بنــك اإلســكان عــن تقديرهــا ألداء أعضــاء 

فريــق البنــك المتميــز، الذيــن تحلــوا بأخــالق رياضيــة عاليــة 

وعملــوا معــًا بــروح الفريــق الواحــد، وواظبــوا علــى العمــل 

الجماعــي األمــر الــذي جعــل البنــك يحصــد لقــب البطولــة 

وجميــع األلقــاب الفرديــة بجــدارة. 

بنك اإلسكان يتوج ببطولة النقابة العامة للعاملين في 
المصارف الحادية عشر لسداسيات كرة القدم للعام 2022

حاز فريق بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع انتشارًا في المملكة- على لقب بطولة النقابة العامة 
للعاملين في المصارف الحادية عشر لسداسيات كرة القدم للعام 2022، بعد فوزه على نظيره فريق 
بنك األردن بنتيجة )4/ 1( في المباراة النهائية التي أقيمت على مالعب المدارس النموذجية في عمان.
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بمســؤوليته  الكويتــي  األردنــي  البنــك  التــزام  خــالل  ومــن 
االجتماعيــة وتقديــم الدعــم لمؤسســات المجتمــع المحلــي، 
فانــه يرتبــط بعالقــة طيبــة مــع مؤسســة األميــرة تغريــد 
للتنميــة والتدريــب، ويقــدم الدعــم المتواصل لها ضمن عدة 
محــاور تتعلــق بالــدورات التدريبيــة المهنيــة ودعــم وتمكيــن 
النســاء فــي المناطــق األقــل حظــَا. مؤسســة األميــرة تغريد 
بعــد  مــا  لأليتــام  الالحقــة  الرعايــة  لحــل مشــكلة  أنشــأت 
ســن الثامنــة عشــرة مــن أبنــاء المؤسســات اإلجتماعيــة 
المختلــف، ليتــم نقلهــم للمجتمــع المحلــي لتســاعدهم علــى 
لهــم  واالســتقرار  األمــان  بحياتهــم  وضمــان  االســتقالل 

للتعايــش وإيجــاد مســتقبل كريــم.

ومــن الجديــر بالذكــر ان البنــك األردنــي الكويتــي وعلــى مــدار 
األعــوام الســابقة دأب علــى دعــم وتمكيــن المــرأة إجتماعيــا 
واأكاديميــا واقتصاديــا، كمــا عمــل ومــن بــاب مســؤوليته 
تحقيــق  أجــل  مــن  باســتمرار  واألخالقيــة  االجتماعيــة 
المســاواة بيــن الجنســين كونــه جانــب وهــدف مهــم مــن 
17، فيمــا يخــص تمكيــن  التنميــة المســتدامة ال  أهــداف 
فــي  وإشــراكها  المجتمــع  فــي  مكانتهــا  وتعزيــز  المــرأة 

عمليــات صنــع القــرار والمراكــز القياديــة فــي المؤسســات. 

البنك األردني الكويتي يشارك في رعاية وحضــور
حفـل عشـاء " تـجـارب ناجحـة للمـرأة العربيــة فـي
ظل التحديات واألزمـات االقتصـاديـة المـتـتـالـيـة"

قـــام البنـــك األردنـــي الكويتـــي بالمشـــاركة فـــي رعايـــة وحضـــور حفـــل العشـــاء الـــذي 
العربيـــة/  المـــرأة  تمكيـــن  هيئـــة  مـــع  بالتنســـيق  إنتركونتيننتـــال  فنـــدق  فـــي  أقيـــم 
ــل  ــي ظـ ــة فـ ــرأة العربيـ ــة للمـ ــارب ناجحـ ــوع  "تجـ ــول موضـ ــة، حـ ــارف العربيـ ــاد المصـ اتحـ
التحديـــات واألزمـــات االقتصاديـــة المتتاليـــة "، حيـــث  تـــم عـــرض قصـــة الدكتـــورة أغاديـــر 
ــاء، والتـــي قدمـــت العديـــد  جويحـــان مـــن مؤسســـة األميـــرة تغريـــد  خـــالل حفـــل العشـ
ــَا. ــَا ودوليـ ــا المـــرأة محليـ ــازات التـــي تخـــدم المجتمـــع المحلـــي و تدعـــم قضايـ مـــن االنجـ
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وذلــك تماشــًيا مــع أهــداف البنــك األردنــي الكويتــي لدعــم 
إجــراء  بأهميــة  العــام  الوعــي  وزيــادة  المحلــي  المجتمــع 
فحوصــات الكشــف المبكرعــن ســرطان الثــدي، وانطالقــًا 
مــن إيمــان البنــك بأهميــة دوره فــي نشــر التوعيــة ألكبــر عــدد 
من الشــريحة المســتهدفة، واســتكمااًل لحمالته وأنشــطته 

الســابقة فيمــا يخــص تقديــم الدعــم لمرضــى الســرطان.

حيــث تعتبــر هــذه الحملــة مــن أهــم الحمــالت الصحيــة علــى 
المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والتــي يتــم إطالقهــا خــالل 
شــهر تشــرين األول مــن كل عــام، وبهــذه المناســبة أطلــق 
وعربيــة  وطنيــة  حملــة  الثــدي  لســرطان  األردنــي  البرنامــج 
للتوعية بسرطان الثدي، والتي تقوم على تشجيع السيدات 

علــى الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي، وبالتالــي رفــع 
نســبة اكتشــاف المــرض فــي المراحــل المبكــرة، حيــث تكــون 
فــرص النجــاة عاليــة وتكاليــف العــالج أقــل، وأكثرهــا وصــواًل 
لمختلــف شــرائح المجتمــع األردنــي فــي كافــة المحافظــات، 
علمــًا بــأن البرنامــج يقــوم مــن خــالل هــذه الحملــة التوعويــة 
فــي  توعويــة  أكشــاك  ووضــع  تثقيفيــة  محاضــرات  بعقــد 
مواقــع  علــى  مكثفــة  إعالنــات  إلــى  باإلضافــة  المــوالت 
اإلجتماعــي والمرئــي والمســموع والمطبوعــات  التواصــل 
بأنواعهــا. وكذلــك التنســيق مــع الجهــات الطبيــة لتقديــم 
فحوصــات مجانيــة للســيدات األقــل حظًا وعمــل تخفيضات 

علــى تكلفــة فحــص الماموجــرام خــالل الحملــة. 

األردني الكويتي ينظم حملة التوعية بسرطان الثدي

ــي الكويتــي فــي الحملــة الوطنيــة الخاصــة "بشــهر التوعيــة بســرطان الثــدي"  شــارك البنــك األردن
والــذي يطلــق عليــه أكتوبــر الــوردي، لدعــم الســيدات األقــل حظــًا للحصــول علــى الفحــص المبكــر 
للمــرض، هــذا وقــد قــام البنــك بتنظيــم يــوم توعــوي تحــت عنــوان " صــورة للحيــاة... افحصــي" 
يــوم الثالثــاء الموافــق 04 /10 /2022 فــي مســرحه – مبنــى اإلدارة العامــة، والــذي تضمــن إقامــة 
ــة  ــع المأكــوالت الصحي ــه منتجــات مركــز الحســين للســرطان، إضافــًة لبي ــاح عرضــت مــن خالل جن
للموظفيــن لتشــجيعهم علــى اتبــاع العــادات الصحيــة الســلمية، حيــث يعــود ريــع هــذه المبيعــات 
ــى  ــح الســيدات األقــل حظــًا الفرصــة إلجــراء فحــص ماموجــرام، باإلضافــة إل للمركــز مــن أجــل من
تواجــد ممرضــة لفحــص وإرشــاد الزميــالت عــن كيفيــة إجــراء الفحــص الذاتــي فــي نفــس الوقــت.
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قام البنك األردني الكويتي باالشتراك في عضوية )UN Global Compact( "الميثاق العالمي لألمم المتحدة"  يتم بموجبه 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG’s( 17( والمنبثقة عن األمم المتحدة، باالضافة ألربعة محاور أساسية متعلقة 
بالبيئة ، العمل ، حقوق اإلنسان ومحاربة الفساد ألي بنك او مؤسسة مشتركة. وجاء اشتراك البنك في هذه العضوية 
تماشيا مع أهدافه االستراتيجية فيما يخص تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع المحلي والدولي، وذلك 

عن طريق عقد الشراكات مع الجهات العالمية و المحلية التي تسعى الى تحقيق هذه األهداف. 

كتــاب   " إلشــهار  حفــاَل  الكويتــي  األردنــي  البنــك  نظــم 
مغامــرة كليمنجــارو " فــي مســرحه بحضــور المديــر العــام 
والمتســلق  البطيخــي  هيثــم  الســيد  للبنــك  التنفيــذي 
مصطفــى  الكابتــن  الكتــاب  فكــرة  صاحــب  المغامــر 
ــان  عمَّ لجبــل  العــام  والمديــر  ــس  والمؤسِّ ســالمة، 
الماراثــون  وبطلــي  صويــص  ســنان  الســيد  ناشــرون 
مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة علــي ســوالمة و ســهيل 
ــة  النشــاش، مــن خــالل مشــاركتهم لتجربتهــم الحقيقي
فــي تســلق القمــة. هــذا وقــد حضــر الحفــل عــددَا مــن 

أطفالهــم. مصطحبيــن  وموظفيــه  البنــك  عمــالء 

كتــاب مغامــرة كليمنجــارو هــو قصــة المتســلق المغامــر 
مصطفــى ســالمة وكتابــة وتأليــف ُعــال كحالــة والرســام 
علــي الزينــي، والبنــك األردنــي الكويتــي هــو الراعــي الرســمي 
لنشــر وإصــدار هــذا الكتــاب. وهــو أحــد أجــزاء سلســلة 
والــذي  ســالمة،  مصطفــى  للمغامــر  الســبع  القمــم 
يلعــب دور الشــخصية الرئيســية فــي القصــة وهــو بطــل 
معاصــر نشــأ فــي مخيــم لالجئيــن فــي العاصمــة عمــان، 

لكــن بإصــراره ومثابرتــه اســتطاع الوصــول للعالميــة، 
حيــث يتحــدث الكتــاب عــن رحلة تســلقه لقمــة كليمنجارو 
مــن  عــدد  بمعيــة  البطيخــي،  هيثــم  الســيد  بمشــاركة 

الزمــالء واألصدقــاء .

هــذا وشــارك المديــر العــام – الســيد هيثــم البطيخــي 
- جــزءا مــن تجربتــه فــي هــذه المغامــرة، قائــاًل" انهــا 
فعــاًل كانــت رحلــة طويلــة اســتمتعنا بــكل محطــة مــن 
محطاتهــا وتعرفنــا علــى ثقافــات جديــدة مــن بدايــة 
وصلنــا  أن  إلــى  تنزانيــا  فــي  أروشــا  لمدينــة  وصولنــا 
لسلســة جبــال كليمنجــارو". كنــت مــدركَا بأنــه قبــل كل 
شــيء يجــب علــي أواًل أن أستكشــف مقومــات نفســي 
وأدرس نقــاط قوتــي وضعفــي كــي أتمكــن مــن خــوض 
 ، والتحديــات  بالمخاطــر  المحفوفــة  المغامــرة  هــذه 
ــة الرائعــة  ــزاز بهــذه التجرب فعــاًل أشــعر بالفخــر واالعت
الفريــق،  بــروح  العمــل  أهميــة  منهــا  تعلمنــا  التــي 
والصبــر والتحمــل، وتحــدي النفــس، فــاإلرادة والهمــة 

والعزيمــة تصنــع اإلنجــاز." 

UN Global Compact األردني الكويتي عضوَا في

البنك األردني الكويتي  الراعي الرسمي
لكتاب "مغامرة كليمنجارو"
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تضمنــت هــذه الورشــة عرضــًا توضيحيــًا لبعــض النقــاط 
المعنيــة بالمبانــي الخضــراء، بمــا يشــمل توضيــح فــرص 
الحديثــة المعتمــدة فــي  االســتثمار فــي األردن، والطــرق 
ــًا مــن خــالل  تقييــم المبانــي الخضــراء وآليــة اعتمادهــا دولي

نظــام معتمــد عالميــًا ليتــم منــح الشــهادات. 

يعــد البنــك األردنــي الكويتــي أحــد البنــوك الرائــدة التــي تدعــم 
وتمــول قطــاع الطاقــة فــي الســوق المحلــي حيــث يتطلــع 
نطاقــات  عــدة  ضمــن  أخضــر  تمويــل  توفيــر  الــى  البنــك 
الصغيــرة  الشــركات  أو  التجزئــة  لمشــاريع  كانــت  ســواء 

الضخمــة.  المشــاريع  أو   )SMEs( والمتوســطة 

العــام  المديــر   – البطيخــي  هيثــم  الســيد  قــام  وقــد  هــذا 
التنفيــذي للبنــك األردنــي الكويتــي – بإلقــاء الكلمة اإلفتتاحية 
البنــك  تأتــي مشــاركة   " بالمشــاركين مصرحــًا:  والترحيــب 
تماشــيًا مــع اســتراتيجية البنــك المركــزي األردنــي للتمويــل 
األخضــر، وتأكيــدًا علــى دور البنــك بالمســاهمة فــي تحقيــق 
أهــداف  بتحقيــق  يتعلــق  فيمــا   2025 لعــام  األردن  رؤيــة 
أو  المحلــي  الصعيــد  علــى  ســواء  المســتدامة  التنميــة 
العالمــي. نحــن فــي البنــك األردني الكويتي ســنبقى داعميين 
ومؤيديــن إلعتمــاد أفضــل الممارســات العالميــة في مجال 

ــر  ــادة الوعــي البيئــي، بمــا يشــمل تغي التمويــل األخضــر وزي
المنــاخ وإرســاء ثقافة اإلســتدامة وفقــًا للمعايير العالمية، 
وســنواصل العمــل بمســؤولية لتقديــم معاييــر الحوكمــة 
ألصحــاب   )ESG( والمؤسســية  واإلجتماعيــة  البيئيــة 

المصلحــة لدينــا."

الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  فريــق  صــرح  جانبــه  ومــن 
مســؤول   – ميــوزك  روســمير  الســيد  مــن  والمكــون 
العمليــات، والســيدة نعمــة دايــون – مســؤولة العمليــات، 
بــأن البرنامــج الــذي يجمــع بيــن المســاعدة الفنيــة والتمويل 
الســوق  فتــح  فــي  يســاعد  أن  يمكــن  الشــريكة  للبنــوك 
البنــاء األخضــر  بــأن  األردن. علمــًا  فــي  الخضــراء  للمبانــي 
يمثــل 20 % مــن البنــاء الجديــد فــي كولومبيــا، حيــث قامــت 
المؤسســة بتنفيــذ برنامــج مماثــل، الــذي أســهم فــي تحــول 

الســوق الكولومبــي تحــواَل جذريــًا نحــو األفضــل.

وضمــن هــذا الســياق، أعــرب الســيد عبــدهللا جفــري – المديــر 
الشــام،  بــالد  فــي  الدوليــة  التمويــل  لمؤسســة  اإلقليمــي 
"األردن لديــه القــدرة علــى أن يصبــح مركــزًا متميــزًا فــي اإلقليــم 
لألبنيــة الخضــراء، وســنواصل مــع شــركائنا دعــم رؤيــة األردن 

للنمــو األخضــر ومواجهــة تحديــات المنــاخ بحلــول مبتكــرة." 

البنك األردني الكويتي ينظم ورشة عمل بالتعاون
مع مؤسسة التمويل الدولية تحت عنوان

" تمويل المباني الخضراء"

قام البنك األردني الكويتي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية )IFC( بتنظيم ورشة عمل 
تحت عنوان "تمويل المباني الخضراء" حيث حضرها كاًل من "إجارة للتأجير التمويلي" و "جمعية 
المستثمرين في قطاع االسكان األردني" باإلضافة الى عدد من عمالء الشركات لدى البنك. 
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وقــد شــهدت البطولــة مشــاركة 12 فريقــًا مــن مختلــف 
البنــك  الشــركات، وفــاز فــي المبــاراة النهائيــة فريــق 

األردنــي الكويتــي الــذي واجــه فريــق شــركة إنجــاز.

والجديــر بالذكــر، بــأن مؤسســة الحســين للســرطان 
بيــن  الحيــاة ســنويًا  أجــل  مــن  هــدف  بطولــة  تطلــق 
الشــركات ويتــم مــن خاللهــا تنظيــم مباريــات كــرة قــدم 
تشــارك فيهــا فــرق ممثلــة لشــركات مختلفــة والتــي 

تقــدم التبرعــات مــن خــالل هــذه المشــاركة لدعــم عــالج 
مرضــى غيــر المقتدريــن فــي مركــز الحســين للســرطان، 
ــم تخصيــص التبرعــات لدعــم عــالج  وفــي هــذا العــام ت

ــة حــال . الطفل

هــذه  فــي  الكويتــي  األردنــي  البنــك  مشــاركة  وجــاءت 
البطولــة تجســيدَا لمســؤوليته االجتماعيــة وإيمانَا منه 

برســالته النبيلــة فــي التصــدي لهــذا المــرض. 

للمرة الرابعة البنك األردني الكويتي يفوز بالمركز 
األول في بطولة " هدف من أجل الحياة "

وســط أجــواء حماســية، شــارك فريــق البنــك األردنــي الكويتــي لكــرة القــدم فــي 
فعاليــات بطولــة  " هــدف مــن اجــل الحيــاة " والتــي نظمتهــا مؤسســة الحســين 
للســرطان بهــدف جمــع التبرعــات لدعــم مرضــى الســرطان والذيــن يتــم عالجهــم 
 فــي مركــز الحســين للســرطان، حيــث اختتمــت البطولــة يــوم الخميــس الموافــق
.)CFI( 27 / 10 /2022 برعايــة شــركة االعتمــاد المالــي االســتثماري للوســاطة الماليــة
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نظــم البنــك بالشــراكة مــع جمعيــة درب األردن فعاليــة 
"مســير درب األردن" يومــي الجمعــة والســبت الموافــق 
7و8 /10 /2022 ابتــداًء مــن أم قيــس شــمااًل وحتى العقبة 
جنوًبــا بمســافة 675 كــم. حيــث تــم اشــراك أكثــر مــن 150 
موظــف ضمــن 15 مجموعــة إلكمــال المســير خالل مدة 
زمنيــة قياســية، ليكــن البنــك األردنــي الكويتــي أول بنــك 

ومؤسســة فــي األردن تكمــل المســار خــالل يوميــن.  

هــذا وقــد خضــع جميــع الموظفيــن المشــاركين فــي 
قبــل  مــن  الفعاليــة  قبــل  مكثفــة  لتدريبــات  المســير 
مدربيــن مختصيــن مــن شــركة "Badventure"، لتحديــد 
أهــم  علــى  واطالعهــم  وإرشــادهم  لياقتهــم  مســتوى 
تعليمــات الســالمة العامــة وأساســيات المســير، والتي 
بدورهــا ســاهمت فــي إتمــام "مســير درب األردن" بنجــاح. 

بيــوت  فــي  الموظفيــن  إســتضافة  المســير  تخلــل 
المجتمــع المحلــي وذلــك لدعمهــم ونشــر الوعــي فــي 
البنــك  وقــام  حيــث  مبادراتنــا،  فــي  إشــراكهم  أهميــة 
بتقديــم هدايــا تذكاريــة وهــي عبــارة عــن 15 دميــة مرتديــة 
اللبــاس التقليــدي الخــاص بــكل محافظــة أردنيــة والتــي 
ــات  ــدي نســاء أردني ــى أي تمــت صناعتهــا وخياطتهــا عل
وتقديمهــا ألصحــاب بيــوت المجتمــع المحلــي، علًمــا 
لجمعيــة  ســيخصص  الدمــى  هــذه  شــراء  ريــع  بــأن 

الصحــة النفســية – بــدوة.

جمعيــة درب األردن هــي جمعيــة غيــر حكوميــة وغيــر 
ربحيــة. مشــاركتكم فــي هــذه الفعاليــة تدعــم تطويــر 

المحليــة.  والمجتمعــات  األردن  درب 

البنك األردني الكويتي أول بنك ومؤسسة تنهي 
"مسير درب األردن" خالل مدة زمنية قياسية

ســعًيا مــن البنــك األردنــي الكويتــي لتعزيــز والحفــاظ علــى الصحــة البدنيــة والذهنيــة 
لموظفيــه كأولويــة قصــوى، ودعًمــا منــه للمجتمع المحلي ونشــر الوعــي بأهمية الحفاظ 
علــى البيئــة والطبيعــة وتعزيــز الثقافــة الســياحية واكتشــاف مواقــع جديــدة فــي األردن. 
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تــم تصميــم برنامــج "فينتــك إكســبريس" مــن ماســتركارد 
بمــا  الماليــة  التكنولوجيــا  أنــواع شــركات  لخدمــة مختلــف 
فــي ذلــك شــركات التكنولوجيــا الماليــة الرائــدة التــي تحتــاج 
لترخيــص مباشــر مــن ماســتركارد، وتلــك الطامحــة لالبتــكار 
 .Engage مــن خــالل التعــاون مــع شــركاء منصــة ماســتركارد
كذلــك ســتمّكن هــذه الشــراكة الجهــات الفاعلــة األخــرى 
بأعمالهــا  الشــروع  مــن  الماليــة  التكنولوجيــا  مجــال  فــي 
المدعومــة مــن ماســتركارد علــى وجــه الســرعة، ويمنحهــا 

مزيــدًا مــن الفــرص للنمــو ضمــن القطــاع المالــي. 

وقــال آدم جونــز، مديــر عــام المنطقــة الوســطى، الشــرق 
ــا لــدى ماســتركارد: "فــي ظــل  األوســط وشــمال أفريقي
تواصــل  األســواق،  تشــهدها  التــي  المســتمرة  التغيــرات 
ماســتركارد التأقلــم مــن خــالل إطــالق برامــج مبتكــرة ونســج 
وتدعــم  الرقمــي،  التحــول  عجلــة  تدفــع  جديــدة  شــراكات 
الشــركات الجديــدة فــي القطــاع. ويســعدنا أن نرحــب بالبنك 
ــًا لماســتركارد، لنعمــل معــًا  ــي الكويتــي شــريكًا عالمي األردن
علــى دعــم االبتــكار فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة، بمــا يعــزز 
بتجــارب  لالرتقــاء  المشــترك  التعــاون  التنافســية ويدعــم 
المســتخدمين والعمــالء، وتحقيــق الشــمول المالــي بمــا 

يفتــح أمامنــا آفاقــًا جديــدة للنمــو."

مــن جانبــه، قــال ســهيل ســلمان، رئيــس تنميــة أعمــال 
التجزئــة فــي البنــك األردنــي الكويتــي: "يســعدنا أن نكــون 
أول بنــك فــي األردن ينضــم إلــى برنامــج فينتــك إكســبريس 
التزامنــا  مــن ماســتركارد، فــي خطــوة مــن شــأنها تعزيــز 
بتبــوء مكانــة مرموقــة فــي مجــال المدفوعــات الرقميــة فــي 
البــالد. ونحــن علــى ثقــة بــأن هــذه الشــراكة ســتمهد الطريــق 
ــدة فــي  ــي الكويتــي لدخــول قطاعــات جدي أمــام البنــك األردن
األســواق، والتواصل مع الشــركات الناشــئة والمؤسســات 

الماليــة لتقديــم حلــول دفــع مميــزة تســهم فــي تســريع 
ــي الكويتــي أيضــًا.  نموهــا، والــذي نعتبــره نمــوًا للبنــك األردن
تطويــر  ســنواصل  ماســتركارد،  مــع  تعاوننــا  خــالل  ومــن 
االرتقــاء  بهــدف  الرائــدة  الحلــول  مــن  واســعة  مجموعــة 
التكنولوجيــا  منظومــة  تطويــر  فــي  واإلســهام  بأعمالنــا 
مــزودي  أبــرز  بيــن  مكانتنــا  وترســيخ  األردن،  فــي  الماليــة 
خدمــات المدفوعــات الرقميــة في منطقة الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا."

الرقميــة  الحلــول  تقديــم  فــي  التقنيــة  خبرتهــا  جانــب  وإلــى 
التــي تســاعد األعمــال المختلفــة علــى تحقيــق النمــو، تتمتــع 
ماســتركارد بانتشــار عالمــي وشــبكة واســعة مــن الشــركاء 
والخبــرات المحليــة التــي تمكنهــا مــن توفيــر الدعــم لشــركات 
مــن  بــدءًا  نموهــا  مراحــل  جميــع  فــي  الماليــة  التكنولوجيــا 
مرحلــة التأســيس وصــواًل لدعــم طموحــات توســعة األعمــال 
وتطويرهــا علــى مســتوى العالــم. وتتعــاون ماســتركارد مــع 
شــركات االبتــكار الناشــئة مــن خــالل برامــج مثــل »ســتارت 
باث« وبرنامج "فينتك إكســبريس" عبر محفظة »ماســتركارد 
أكســيليرايت« للمســاعدة علــى ضــم مليــار شــخص حــول 

العالــم إلــى االقتصــاد الرقمــي بحلــول العــام 2025. 

ماستركارد ترحب بانضمام البنك األردني الكويتي 
شريكًا عالميًا لبرنامج فينتك إكسبرس

رحبــت ماســتركارد، الشــركة العالميــة المتخصصــة في تكنولوجيا حلــول الدفع، بانضمام 
البنــك األردنــي الكويتــي شــريكًا عالميــًا إلــى برنامجهــا "فينتــك إكســبريس"، الــذي يجمــع 
تحــت مظلتــه شــركات التكنولوجيــا الماليــة الناشــئة والمؤسســات الماليــة التقليديــة 
مثــل المصــارف، ويدعــم البرنامــج جهــود االبتــكار فــي مجــال المدفوعــات الرقميــة مــن 
خــالل تســهيل التحالفــات مــع شــركات التكنولوجيــا وشــركائها لتوفيــر منتجــات جديــدة 
فــي األســواق، وإضافــة حلــول دفــع مميــزة، وتعزيــز االبتــكار من خالل التعاون المشــترك.
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 Pink“ الثــدي  بســرطان  التوعيــة  شــهر  بمناســبة 
البنــك  موظفــات  مــن  مجموعــة  قامــت   ،”October
التوعويــة  الحملــة  فــي  بالمشــاركة  األردنــي  التجــاري 
الخاصــة بالبنــك والتــي اطلقهــا فــي شــهر أكتوبــر تحــت 
عنــوان “STRONGER TOGETHER” وذلــك للمســاهمة 
فــي نشــر الوعــي بأهميــة الفحــص والكشــف المبكــر 

عليــه. والتغلــب  لمكافحتــه  الثــدي  لســرطان 

وحيــث قامــت الموظفــات بركــوب الدراجــات الهوائيــة 
دقيقــة   90 تقــارب  لمــدة  البســاتين  أم  منطقــة  فــي 
قطعــن خاللهــا مســافة 16 كيلومتــرًا ومــن ثــم توجهــن 
ــى منطقــة بانورامــا البحــر الميــت وقمــن بممارســة  ال

تماريــن االســترخاء والتأمــل مــع غــروب الشــمس. 

التجاري األردني يطلق حملة بعنوان
"STRONGER TOGETHER"
للتوعية بسرطان الثدي
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الدورات التدريبية الداخلية 
 يتم عقد برنامج تدريبي بعنوان "تدريب وتأهيل الموظفين الجدد" لحديثي التعيين في البنك يهدف الى تأهيل الموظفين الجدد 

وتوفير كافة المعلومات و الدعم الالزم لهم لضمان تحقيقهم االداء المتوقع منهم. 
 يتم عقد برامج تدريبية بعنوان "Team Building" بهدف تعزيز الثقة و الطاقة و المهارات الالزمة لبناء و تطوير فرق عالية األداء. 

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

 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "كشف التزوير للتواقيع والشيكات والمعامالت المصرفية واالحتيال المصرفي" لجميع موظفي التلر 
في البنك حيث هدف البرنامج الى تعريف الموظفين بمفهوم التزوير وانواعه واساليب تزوير وتزييف الوثائق والمستندات وكشف 

التزوير الواقع على التواقيع والمستندات والشيكات والتحقق من صحة األوراق النقدية وعالماتها األمنية بأسلوب علمي وعملي.

الدورات التدريبية المحلية 
 برنامج تدريبي بعنوان "Certified Ethical Hacker" والذي يعقد خالل الفترة 29/ 10 - 28 /11 /2022.

 برنامج تدريبي بعنوان "ITIL Foundation v4" والذي عقد خالل الفترة 17/ 10 - 19 /10 /2022.
 برنامج تدريبي بعنوان "Project Management Professional – PMP" والذي عقد خالل الفترة 02/ 10 - 13 /10 /2022.
 برنامج تدريبي بعنوان "التكنولوجيا المالية، اساسياتها وتطبيقاتها" والذي عقد خالل الفترة 11/ 10 - 26 /10 /2022.

 برنامج تدريبي بعنوان ")Train the trainer )TOT" والذي عقد خالل الفترة 01/ 10 - 06 /10 /2022.
 مؤتمر بعنوان "مستقبل المؤسسات الرقمية: الرشيقة، اآلمنة والموثوقة" والذي عقد بتاريخ 06 /10 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "Introduction to user Experience Design" والتي عقدت بتاريخ 02 /10 /2022.
 الدورة التدريبية بعنوان "معايير االبالغ المالي الدولية IFRS" والتي عقدت خالل الفترة 09/ 10 - 09 /11 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "FinTech: Foundations, Payments , and Regulations" والتي عقدت بتاريخ 29 /10 /2022.
 الدورة التدريبية بعنوان "التقييم الداخلي لراس المال وبناء اطار شمولي إلدارة المخاطر" والتي عقدت خالل الفترة 17 - 18 /10 /2022.

 ورشة عمل بعنوان "أسرار النجاح وفن االتيكيت في مسارك المهني" والتي عقدت بتاريخ 26 /10 /2022.
 ورشة عمل بعنوان "مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب/ متطلبات تنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة باإلرهاب وتمويله 

وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل" والتي عقدت بتاريخ 30 /10 /2022.

دورات معهد الدراسات المصرفية 
 الدورة التدريبية بعنوان "مقدمة في البيع والتسويق المصرفي" والتي عقدت خالل الفترة 17 - 19 /10 /2022.

دورات ومؤتمرات خارج االردن
 مؤتمر SIBOS 2022 والذي عقد خالل الفترة 09 - 14 /10 /2022 في هولندا - امستردام وشارك فيه السيد سيزر قوالجن - المدير العام 

للبنك والسيد سامي النابلسي – المدير التنفيذي لدائرة المؤسسات المالية . 
 ورشة عمل بعنوان "The NetBackup Flex Deployment Mode on the 5250 Appliance"والتي عقدت خالل الفترة 17 - 19 /10 /2022 

في لبنان – بيروت وشارك فيها السيد محمد عادل – ضابط رئيسي قواعد البيانات . 

النشاطات التدريبـيــة للبنك التجاري األردني 
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العــام  المديــر   / صوفيــا  فــرح  جــورج  الســيد  عّلــق  وقــد 
لبنــك ABC فــي األردن "إن تقديــم الدعــم لجمعيــة عمليــة 
األساســية  المبــادرات  مــن  يعتبــر  األردن  فــي  االبتســامة 
ضمــن مســؤوليتنا االجتماعيــة والتي تفــرض علينا االهتمام 
بالقطــاع الصحــي وإيمانــَا منــا برســالة هــذه المؤسســة 
النبيلــة والخدمــات الطبيــة المتميــزة التــي تقدمهــا  لذلــك 
نحــرص علــى اســتمرار الدعــم للجمعيــة وذلــك للمســاهمة 
الرعايــة  بتوفيــر  المتمثلــة  الجمعيــة  أهــداف  تحقيــق  فــي 
الصحيــة الشــاملة  وتعزيــز حصــول كل مريــض علــى الرعايــة 
الصحيــة الالزمــة وفــي الوقــت المناســب وتقديــم أفضــل 

الخدمــات الطبيــة لألطفــال".

عــام  قــد تأسســت  األردن  االبتســامة  إن جمعيــة عمليــة 
2004 كجمعيــة إنســانية غيــر ربحيــة، ومنــذ ذلــك الوقــت 
الطبيــة  الحمــالت  مــن  العديــد  بتنفيــذ  الجمعيــة  قامــت 
والعمليــات الجراحيــة المجانيــة لألطفــال الذيــن يعانــون من 

حــاالت الشــفة األرنبيــة وشــق ســقف الحلــق والحــروق مــن 
جميــع- أرجــاء األردن باالضافــة الــى أطفــال مــن فلســطين 

والعــراق وســوريا.

إحــدى  هــو  األردن  فــي   ABC بنــك  بــأن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
شــركات مجموعــة بنــك ABC التــي تتخــذ مــن البحريــن مقــرًا 
رئيســيًا ألعمالهــا والمنتشــرة فروعهــا فــي خمــس قــارات 
فــي  الرائــدة  البنــوك  مــن   ABC بنــك  وُيعــد  العالــم.  حــول 
المجــال المصرفــي فــي المنطقــة، ويقدم لعمالئه مجموعة 
مبتكــرة مــن المنتجــات والخدمــات الماليــة والتــي تشــمل 
الخدمــات المصرفيــة الشــاملة وتمويــل التجــارة وتمويــل 
المشــاريع والتمويــل المهيــكل وترتيب القــروض المجّمعة 
ومنتجــات الخزينــة والمنتجــات المصرفيــة اإلســالمية. كمــا 
يقــدم البنــك الخدمــات المصرفيــة بالتجزئة من خالل شــبكة 
لــه فــي األردن ومصــر وتونــس والجزائــر،  البنــوك التابعــة 

ــن واألردن.  ــى" الرقمــي فــي البحري ومــن خــالل بنــك "إل

بنك ABC في األردن يستمر قي دعم
جمعية عملية االبتسامة في األردن

انطالقــًا مــن المســؤولية االجتماعيــة 
األردن  فــي   ABC بنــك  مــن  وإيمانــًا 
بــدوره فــي خدمــة المجتمــع المحلــي، 
لجمعيــة  دعمــه  البنــك  واصــل  فقــد 
وذلــك  األردن  فــي  االبتســامة  عمليــة 
مســاهمة مــن البنــك لدعــم أنشــطة 
الجمعيــة والحمــالت الطبيــة الجراحيــة 
مــن  يعانــون  الــذي  األطفــال  لعــالج 
تشــوهات والديــة مثــل الشــفة االرنبيــة 
مــن  والحــروق  الحلــق  ســقف  وشــق 
الــى  باالضافــة  األردن  أرجــاء  جميــع 
أطفــال فلســطين والعــراق وســوريا.
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وقــد أشــار الســيد جــورج فــرح صوفيــا / المديــر العــام لبنــك 
ــأن البنــك يســعى دومــًا ألن يكــون دوره  ABC فــي األردن ب
فعــال فــي خدمــة المجتمــع المحلــي، وأن دعــم القطــاع 
الصحــي يعتبــر مــن ضمــن أولويــات البنــك في المســؤولية 
االجتماعيــة حيــث واصــل فــي تقديــم الدعــم لجمعيــة هديــة 
األقــل حظــًا  االطفــال  المرضــى  لعــالج  الخيريــة  الحيــاة 
الذيــن يعانــون مــن تشــوهات خلقية في القلــب ويحتاجون 
لهــم  االمــل  وإلعطــاء  القلــب  جراحــة  عمليــات  إلجــراء 

ولعائالتهــم والعمــل علــى إدخــال الفرحــة إلــى قلوبهــم. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن جمعيــة هديــة الحيــاة تأسســت 
المجانيــة  الطبيــة  الخدمــات  بتقديــم  2006 وتقــوم  عــام 
وعمليــات القلــب المفتــوح إلنقــاذ حيــاة االطفــال الذيــن 
يعانــون مــن امــراض القلــب المزمنــة بغــض النظــر عــن 
جنســياتهم وقــد تــم عــالج أطفــال مــن عــدة جنســيات 
أردنيــة وفلســطينية وســوريه وعراقيــة واخــرى، مــن خــالل 

حمــالت أمريكيــة وأردنيــة محليــه عديــده.

ومــن الجديــر ذكــره بــأن بنــك ABC فــي األردن هــو إحــدى 

البحريــن  مــن  تتخــذ  التــي   ABC بنــك  شــركات مجموعــة 

مقــرًا رئيســيًا ألعمالهــا والمنتشــرة فروعهــا فــي خمــس 

قــارات حــول العالــم. وُيعــد بنــك ABC مــن البنــوك الرائــدة 

فــي المجــال المصرفــي فــي المنطقــة، ويقــدم لعمالئــه 

مجموعــة مبتكــرة مــن المنتجــات والخدمــات المالية والتي 

تشــمل الخدمــات المصرفيــة الشــاملة وتمويــل التجــارة 

وتمويــل المشــاريع والتمويــل المهيكل وترتيــب القروض 

المصرفيــة  والمنتجــات  الخزينــة  ومنتجــات  المجّمعــة 

المصرفيــة  الخدمــات  البنــك  يقــدم  كمــا  اإلســالمية. 

بالتجزئــة مــن خــالل شــبكة البنــوك التابعــة لــه فــي األردن 

ومصــر وتونــس والجزائــر، ومــن خــالل بنــك "إلــى" الرقمــي 

فــي البحريــن واألردن. 

بنك ABC في األردن يستمر في تقديم
الدعــم لجمعيـة هديـة الحيـاة الخـيـريـة

األردن  فــي   ABC بنــك  لرؤيــة  تجســيدًا 

وإيـمـانـــه بـــمـــســؤولـيـــتـه االجـتـمـاعــيـة 

واستمرارًا للدور الفّعال الذي يقوم بـــه 

البنــك مــن خالل المســاهمه في تقديم 

الدعــــم للـخـــدمــــات الصـحـيــــة، وسعيــًا 

منــــه لتـعـزيـــز روح الـتـآخـــي والـتـكــافـــــل 

فــي المجتمــع ونشــر رســالة المحبــة، 

ــم الدعــم  فقــد اســتمر البنــك فــي تقدي

المــادي لجمعيــه هديــه الحيــاة الخيرية.
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علــى  تأكيــدا  المنتــدى  فــي  البنــك  مشــاركة  وتأتــي 
دوره وجهــوده المســتمرة فــي دعــم وتحقيــق النمــو 
االقتصــادي والمالــي فــي المملكــة وكــون ان المنتــدى 
يمثــل فرصــه البــراز البيئة االســتثمارية األردنية وتكوين 
شــراكات مــع المؤسســات العالمية المختلفــه وإتاحة 

فــرص اكبــر لالســتثمار فــي القطــاع المالــي . 

 )2022GPF( العالمــي  السياســات  منتــدى  ويعــد 
ــي  الحــدث الســنوي األهــم فــي مجــال االشــتمال المال
فــي العالــم وقــد تــم عقــده علــى مــدار يوميــن بتمثيــل 
حكومــي عالــي المســتوى وبحضــور أعضــاء المنتــدى  
والمتمثليــن بأكثــر مــن 100 مؤسســة تنظيميــة دوليــة 
ــة حــول العالــم  باإلضافــة  ــة مــن 90 دول وبنــوك مركزي
الــى رؤســاء شــركات ومنظمــات دوليــة وخبــراء فنييــن 
وغيرهــم  والتقنــي  والمصرفــي  المالــي  المجــال  فــي 
المالــي  االشــتمال  وسياســات  مبــادرات  لمناقشــة 

ولتبــادل الخبــرات والمعــارف فــي هــذا المجــال.

ومــن الجديــر ذكــره بــأن بنــك ABC فــي األردن هــو إحــدى 

شــركات مجموعــة بنــك ABC التــي تتخــذ مــن البحريــن 

مقرًا رئيسيًا ألعمالها والمنتشرة فروعها في خمس 

البنــوك  مــن   ABC بنــك  وُيعــد  العالــم.  حــول  قــارات 

الرائــدة فــي المجــال المصرفــي فــي المنطقــة، ويقــدم 

لعمالئــه مجموعــة مبتكــرة مــن المنتجــات والخدمــات 

الماليــة والتــي تشــمل الخدمــات المصرفيــة الشــاملة 

والتمويــل  المشــاريع  وتمويــل  التجــارة  وتمويــل 

ومنتجــات  المجّمعــة  القــروض  وترتيــب  المهيــكل 

الخزينــة والمنتجــات المصرفيــة اإلســالمية. كمــا يقــدم 

البنــك الخدمــات المصرفيــة بالتجزئــة مــن خــالل شــبكة 

البنــوك التابعــة لــه فــي األردن ومصــر وتونــس والجزائر، 

ومــن خــالل بنــك "إلــى" الرقمــي فــي البحريــن واألردن. 

بنك ABC األردن 
يشارك في منتدى 

السياسات
 العالمي لالشتمال 

)GPF 2022( المالي

شــارك بنــك ABC فــي األردن فــي منتــدى 
السياســات العالمــي لالشــتمال المالــي 
البنــك  اســتضافه  الــذي   )GPF 2022(
المركــزي األردنــي خالل شــهر أيلول 2022 
فــي فنــدق الكمبنســكي – منطقــة البحــر 
الميــت، تحــت عنــوان “المضــي معــًا: نحــو 
ومســتدام”. وشــامل  مــرن  مســتقبل 



105االخـبــار المصرفية

وُتعــد مبــادرة بصمــات خضــراء إلعــادة تدويــر الــورق، 
  ABCمــن المبــادرات النوعيــة والهامــة بالنســبة لبنــك
فــي االردن لمــا تحملــه مــن مضاميــن وأبعــاد اجتماعيــة 
وبيئيــة تنعكــس إيجابــًا علــى المجتمــع األردنــي، لمــا 
تقدمــه مــن دعــم للعمليــة التعليميــة فــي المملكــة 
مــن خــالل تزويــد المــدارس الحكوميــة بمــا تحتاجــه مــن 
أوراق; إضافــة إلــى حمايــة البيئــة مــن خــالل إعــادة تدويــر 
الــورق التالــف وبمــا يحــد مــن الهــدر فــي الطاقــة وتوفير 
األمــوال التــي يحتاجهــا الــورق الــذي ُيصنــع ألول مــرة، 
حيــث يتــم اســتبدال الــورق التالــف بمواعيــن ورق جديــد 
وتقــوم المؤسســة بتوزيعهــا علــى مديريــات التربيــة 

التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم مجانــًا.

ــر العــام لبنــك ABC فــي األردن  مــن جانبــه، قــال المدي
/ الســيد جــورج فــرح صوفيــا إن مؤسســة األميــرة 
إلــى ســعي  اســتنادا  المبــادرة  هــذه  أطلقــت  عاليــة 
المؤسســة لتحقيــق التــوازن فــي البيئــة، وبمــا يوفــر 
مســتقبل أفضــل لألجيــال القادمــة، "وهــو األمــر الــذي 

بمفهومهــا  المســتدامة  التنميــة  جوهــر  فــي  يقــع 
الشامل". ولفت إلى أن البنوك في األردن تتجه مؤخرا 
ــة نحــو  للتحــول مــن مفهــوم المســؤولية المجتمعي
مفهــوم االســتدامة، والــذي يتضمــن تحديــد وقيــاس 
ــار الناجمــة عــن ممارســة العمــل  واإلفصــاح عــن اآلث
المصرفــي علــى المقومــات الثالثــة األهــم للتنميــة، أال 
وهــي البيئــة والمجتمــع واالقتصــاد. كمــا وأكــد أهميــة 
أن يكــون القطــاع الخــاص شــريكا للقطــاع العــام فــي 

تنفيــذ المبــادرات التــي تخــدم المــدارس.

ــا  وقــد وقــع مذكــرة التفاهــم الســيد جــورج فــرح صوفي
/ المديــر العــام لبنــك ABC فــي األردن، وســمو األميــرة 
التنفيــذي  المديــر   – المعظمــة  الحســين  بنــت  عاليــة 
لمؤسســة األميــرة عاليــة، وعطوفــة الدكتــورة نجــوى 
قبيــالت – اميــن عــام وزارة التربيــة والتعليــم للشــؤون 
اإلداريــة والماليــة، كمــا وقــد تــم توقيــع هــذه المذكــرة 
الســيد  ويمثلهــا  األردن  فــي  البنــوك  جمعيــة  برعايــة 

باســم خليــل الســالم – رئيــس مجلــس إدارة الجمعية. 

بنك ABC في األردن يجدد توقيع مذكرة تفاهم مع
مؤسسة األميرة عالية ووزارة التربيـة والـتـعـلـيــم

بعنوان "مبادرة بصمات خضراء إلعادة تدوير الورق" 

قــام بنــك ABC فــي األردن بتجديــد توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة األميــرة عاليــة 
ووزارة التربيــة والتعليــم وبرعايــة جمعيــة البنــوك فــي األردن وذلــك لدعــم المــدارس 
الحكوميــة وفــي ذات الوقــت للمحافظــة علــى البيئــة تحــت عنــوان "مبــادرة بصمــات 
خضــراء إلعــادة تدويــر الــورق" يتــم مــن خاللهــا إعــادة تدويــر الــورق واســتبداله بــورق جديــد.
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النشاطات التدريبية لبنك ABC في األردن

تنفيــذًا للخطــة التدريبيــة للعــام 2022 لبنــك ABC فــي األردن رشــح البنــك مجموعــة مــن موظفيــه لحضــور عــدد مــن 

الــدورات التدريبيــة الداخليــة والمحليــة خــالل شــهر 8 /2022 وشــهر 9 /2022 كمــا يلــي:

الدورات المحلية :
 ملتقــى بعنــوان "محترفــي المبيعــات" الــذي عقــد خــالل الفتــرة 01 /08 /2022 ولغايــة 03 /08 /2022 مــن قبل الســادة 

شــركة مــاء الحياة.

  دورة تدريبيــة بعنــوان "اإلمتثــال للمعاييــر الدوليــة فــي مجــال غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب" والتي عقدت خالل 
الفتــرة  15 /08 /2022 ولغايــة 16 /08 /2022 مــن قبــل الســادة اتحــاد المصارف العربية.

 دورة تدريبيــة بعنــوان "إدارة االئتمــان" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 15 /08 /2022 ولغايــة 17 /08 /2022 مــن قبــل 
الســادة جمعيــة البنــوك فــي االردن .

 مؤتمــر بعنــوان "قمــة األمــن الســيبراني" والــذي عقــد خــالل الفتــرة 15 /08 /2022 ولغايــة 16 /08 /2022 مــن قبــل 
الســادة شــركة الســادة الجمعيــة التوعويــة لحمايــة المعلومــات.

 برنامــج مهنــي بعنــوان "المتخصــص فــي إدارة الفــروع المصرفيــة" والــذي عقــد خــالل الفتــرة  08 /05 /2022 ولغايــة 
11 /08 /2022 مــن قبــل الســادة معهــد الدراســات المصرفيــة.

 دورة تدريبيــة بعنــوان "PMP Certificate Preparation" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 31 /07 /2022 ولغايــة 11 /08 /2022 
.Method مــن قبــل الســادة

ــة  ــخ 18 /08 /2022 مــن قبــل الســادة جمعي ــالغ المشــترك" والتــي عقــدت بتاري ــار اإلب ــوان "معي ــة بعن  دورة تدريبي
البنــوك فــي األردن.

 مؤتمــر بعنــوان "AFI Global Policy Forum 2022" والــذي خــالل الفتــرة 07/ 09/ 2022 ولغايــة 08 /09 /2022 مــن قبــل 
.Alliance For Financial Inclusion السادة

 ورشــة عمــل بعنــوان "إعــادة تطويــر نظــام التقييــم االئتمانــي بالنقــاط الخــاص بشــركة كريــف االردن" والتــي عقــدت 
بتاريــخ 14 /09 /2022مــن قبــل الســادة جمعيــة البنــوك فــي االردن.

الدورات الداخلية:
 نظمــت إدارة المــوارد البشــرية / وحــدة التدريــب وإدارة تقييــم االداء فــي بنــك ABC األردن برنامــج تدريبــي لحديثــي 

التعييــن تضمــن مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة التــي هدفــت الــى توضيــح عــدة مفاهيــم منهــا نشــر التوعيــة عــن 

مخاطــر التشــغيل ومفهــوم عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، قانــون العقوبــات، واالمــن الســيبراني 

وحمايــة المعلومــات وخطــة اســتمرارية االعمــال وعــن كيفيــة تمييــز وتجنــب المخاطــر بكافــة الوســائل المتاحــة، 

مــع اخــذ االجــراءات االحترازيــة المســبقة لتفــادي الوقــوع فــي هــذه المخاطــر ومــا ينتــج عنهــا مــن أضــرار وعقوبــات.

 نظمــت إدارة المــوارد البشــرية / وحــدة التدريــب وإدارة تقييــم االداء فــي بنــك  ABCاالردن وبالتنســيق مع مجموعة 

ــه والخدمــات التــي يقدمهــا  ــة ورش تدربييــة تعريفيــة بتطبيــق "إلــى" االردن ومنتجات االعمــال المصرفيــة بالتجزئ

وذلــك لجميــع موظفــي الفــروع والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 18 /09 /2022 ولغايــة 20 /09 /2022. 
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ونمــت موجــودات مجموعــة كابيتــال بنــك بشــكل ملحوظ 
خــالل الفتــرة نفســها، وبنســبة 54 % أي مــا يعــادل 2.3 
مليــار دينــار، مدعومــة باســتكمال االســتحواذ علــى بنــك 
سوســيته جنــرال – األردن وبمــا يشــكل 1.6 مليــار دينــار، 
لتصــل إلــى مــا يقــارب 6.7 مليار دينــار مقابل 4.3 مليار دينار 
فــي نهايــة العــام 2021. فيمــا ارتفعــت صافــي محفظــة 
التســهيالت االئتمانيــة إلــى 3.3 مليــار دينــار لنهايــة أيلــول 
مــن العــام الحالــي، مقابــل 2.1 مليــار دينــار فــي نهايــة العــام 

الماضــي 2021، وبنمــو نســبته 56 %.

كمــا ســجلت ودائــع العمــالء ارتفاعــًا فــي نهايــة أيلــول مــن 
العــام الحالــي بنســبة 67 % لتصــل إلــى 4.6 مليــار دينــار، 

مقابــل 2.8 مليــار دينــار فــي نهايــة العــام 2021. 

وتشــير البيانــات األوليــة إلــى ارتفــاع صافي حقــوق الملكية 
بنســبة 63 % لتصــل إلــى 638 مليــون دينــار مقابــل 392 

مليــون دينــار لنهايــة العــام الماضــي.

هــذا وأعــرب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة كابيتــال بنــك، 
باســم خليــل الســالم، عــن فخــره واعتــزازه بالنتائــج المالية 
فــي  بنــك  كابيتــال  التــي حققتهــا مجموعــة  واإلنجــازات 
نهايــة أيلــول مــن العــام الحالــي، مثمنــًا الجهــود المبذولــة 
التــي أســهمت بشــكل واضــح فــي تحقيــق هــذه النتائــج.

وأشــار الســالم، إلــى أن مجموعــة كابيتــال بنــك طّبقــت 
خــالل الفتــرة الماضيــة حزمــة مــن الخطــوات واإلجــراءات 
التي عززت من مكانتها في الســوقين األردني واإلقليمي، 
وبمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية المجموعــة التوســعية، 
هــذا  المجموعــة  رأســمال  قاعــدة  تعزيــز  أهمهــا  مــن 
العــام عــن طريــق إصــدار ســندات الشــق األول بقيمــة 
100 مليــون دوالر وإدراجهــا فــي ناســداك دبــي، باإلضافــة 
الــى رفــع رأســمال المجموعــة عــن طريــق دخــول صنــدوق 
واحــدًا  يعــد  الــذي  الســعودي  العامــة  االســتثمارات 
أكبــر الصناديــق الســيادية فــي العالــم، كمســتثمر  مــن 
اســتراتيجي فــي المجموعــة وبمــا نســبته 23.97 % أي مــا 
يعــادل 131.2 مليــون دينــار، وتســميته لعضويــن جديديــن 

لتمثيلــه فــي مجلــس إدارة المجموعــة. 

ولفــت الســالم الــى بــدء مجموعــة كابيتــال بنــك بتقديــم 
الســعودي  الســوق  فــي  والماليــة  المصرفيــة  خدماتهــا 
ــم،  ــوم ضمــن أقــوى االقتصــادات فــي العال ــذي يعــد الي ال
مــن خــالل افتتــاح أول فــرع للمصــرف األهلــي العراقــي فــي 
الريــاض، مبينــًا أن هــذه الخطوة ستســهم فــي زيادة حجم 
المبــادالت التجاريــة بيــن العــراق والســعودية واألردن ممــا 
ســيدفع بزيــادة وتيــرة النشــاط التجــاري بيــن هــذه الــدول. 

بــــــارتـــــــــفــــــــاع نـــــــســــــبــــــتــــــــه 52 %

كابيتال بنك يحقق أرباحًا بلغت

80 مليون دينار لنهاية الربع الثالث
السالم: أصول المجموعة تنمو إلى ما يقارب 6.7 مليار دينار 

لنهاية أيلول وحقوق الملكية تصل الى 638 مليون دينار

أعلنــت مجموعــة كابيتــال بنــك عــن تحقيــق صافــي أربــاح بلغــت 80 مليــون دينــار لنهايــة 
أيلــول مــن العــام الحالــي، مقارنــة مــع 52.7  مليــون دينــار للفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي 
النجاحــات. مــن  المزيــد  تحقيــق  البنــك  معهــا  بذلــك  ليواصــل   ،% 52 نســبته  بارتفــاع 
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عمليــة  مــن  المجموعــة  انتهــاء  الــى  الســالم  نــوه  كمــا 
دمــج األعمــال المصرفيــة لبنــك سوســيته جنــرال -األردن 
وانتقــال أعمــال شــركة سوســيته جنــرال -األردن للتأجيــر 
التمويلــي لكابيتــال بنــك تحــت مســمى كابيتــال للتأجيــر 
ــرال -  ــى ضــم شــركة سوســيته جن ــي، باإلضافــة ال التمويل
األردن للوســاطة المالية إلى شــركة كابيتال لالســتثمارات 

– الــذراع االســتثماري لمجموعــة كابيتــال بنــك.  

مــن جانبــه، أكــد الرئيــس التنفيــذي لمجموعة كابيتــال بنك، 
داود الغــول، أن النتائــج الماليــة المتحققــة لنهايــة الربــع 
الســتراتيجية  ترجمــًة  جــاءت  الحالــي  العــام  مــن  الثالــث 
المجموعــة الطموحــة، حيــث نمــا صافــي الربــح التشــغيلي 
بنســبة 37 % مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن العــام 2021، إي 
إيجابــًا علــى  انعكــس  دينــار، ممــا  20 مليــون  يقــارب  مــا 
العائــد علــى حقــوق الملكيــة ليصــل الــى19.4 %، وذلــك بعــد 
اســتبعاد كافــة البنــود غيــر المتكــررة، الفتــًا الــى أن البنــك 
قــد تمّكــن مــن تحســين إيراداته وهيكلة رأســماله بكفاءة. 

العراقــي،  األهلــي  للمصــرف  الماليــة  النتائــج  وأظهــرت 
نمــوًا فــي صافــي األربــاح بعــد الضرائــب، حيــث وصلــت إلــى 
11.1  مليــون دينــار أردنــي لنهايــة أيلــول مــن العــام الحالــي 
مقابــل 8.6 مليــون دينــار أردنــي لنفــس الفتــرة مــن العــام 

الماضــي، وبمــا نســبته 29 %.

أمــا بالنســبة لشــركة كابيتــال لالســتثمارات، فقــد بلغــت 
أرباحهــا الصافيــة لنهايــة الربــع الثالــث من العــام الحالي 4 
مليــون دينــار، وبنســبة نمــو وصلــت إلــى 46.5 %، مدعومــة 
بزيــادة فــي حجــم األصــول المــدارة التــي وصلــت إلــى 543 

مليــون دوالر امريكــي.

ــر بالذكــر أن كابيتــال بنــك مســتمر فــي تنفيــذ  ومــن الجدي
خططــه فــي التحــول الرقمــي مــن خــالل تقديــم أحــدث 
أفضــل  ضمــن  والرقميــة  اإللكترونيــة  التطبيقــات 
الممارســات المصرفيــة المعمــول بهــا عالميــًا، والتــي 
تخــدم قطاعــي األفــراد والشــركات، حيــث أطلــق فــي بدايــة 
العــام الحالــي البنــك الرقمــي Blink فــي خطــوة رائــدة علــى 
مســتوى القطــاع المصرفــي المحلــي تهــدف إلــى االســراع 
فــي مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة العالميــة. كمــا أعــاد 
البنــك إطــالق تطبيقــه البنكــي لألفراد بخصائــص وميزات 
بنــك  "كابيتــال  لمنصــة  الــى إطالقــه  باإلضافــة  جديــدة، 
اإللكترونيــة لألعمــال" الجديــدة المخصصــة للشــركات، 
وذلــك فــي إطــار ســعيه لالرتقــاء بتجــارب عمالئــه مــن 
العمليــات  وأتمتــة  التكنولوجــي  التطــور  مواكبــة  خــالل 

ــر الخدمــات الرقميــة المبتكــرة لهــم.  المصرفيــة، وتوفي
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وتضمنــت عمليــة الدمــج نقــل جميــع المعلومــات 
الخاصــة بتفاصيــل حســابات العمــالء مــن األفــراد 
شــبكة  وضــم  المصرفيــة،  ومنتجاتهــم  والشــركات 
ــة التابعــة لبنــك سوســيته  الفــروع والصرافــات اآللي
جنــرال – األردن والمنتشــرة فــي أرجــاء المملكــة تحــت 
العالمــة التجاريــة لـــ كابيتــال بنــك. وتــم أيضــًا انتقــال 
للتأجيــر  -األردن  جنــرال  سوســيته  شــركة  أعمــال 
التمويلــي لكابيتــال بنــك تحت مســمى كابيتــال للتأجير 
التمويلــي، باإلضافــة الــى خدمــات الوســاطة الماليــة 
األردن   – جنــرال  سوســيته  بنــك  يوفرهــا  كان  التــي 
للوســاطة  األردن   - جنــرال  سوســيته  شــركة  عبــر 
كابيتــال  شــركة  إلــى  بدورهــا  انتقلــت  التــي  الماليــة، 
لمجموعــة  االســتثماري  الــذراع   – لالســتثمارات 
كابيتــال بنك.وستســهم عمليــة ضــم شــركة التأجيــر 
التمويلــي التابعــة لبنــك سوســيته جنــرال – األردن فــي 
تنويــع أعمــال المجموعــة وإيراداتهــا وتوفيــر خدمــات 
جديــدة ذات قيمــة مضافــة لعمــالء المجموعــة، كمــا 
التابعــة  الماليــة  الوســاطة  شــركة  دمــج  ســيعمل 
لسوســيته جنــرال مــع شــركة كابيتــال لالســتثمارات 
علــى دعــم ربحيــة الــذراع االســتثماري للمجموعــة مــن 

خــالل رفــع الكفــاءة التشــغيلية.

هــذا وأكــد كابيتــال بنــك بــأن عمليــة دمــج كافــة بيانــات 
وحســابات عمــالء  بنــك سوســيته جنــرال – األردن 
ســابقًا قد تمت على أكمل وجه، بما فيها تســهيالت 
العمــالء مــن قــروض وودائــع وبنفــس الشــروط دون 
أن يطــرأ عليهــا أي تغييــر فــي الوقــت الحالــي، وأنــه 
أصبــح بإمــكان العمــالء الجــدد االســتفادة مــن باقــة 
متنوعــة مــن الخدمــات والحلــول المصرفيــة المبتكــرة 
احتياجــات  كافــة  لتلبيــة  خصيصــًا  صممــت  التــي 

وتطلعــات قاعــدة عمــالء كابيتــال بنــك المتناميــة.   

ومــن الجديــر بالذكــر أن عمليــة االســتحواذ علــى بنــك 
سوســيته جنــرال -األردن، وهــي الثانيــة التــي يقــوم بهــا 
كابيتــال بنــك فــي أقــل مــن عــام، تعتبــر خطــوة هامــة 
فــي طريــق تحقيــق جملــة أهداف اســتراتيجية ســتعزز 
مــن مركــز المجموعــة المالــي فــي األســواق الرئيســية 
ــة االســتحواذ قــد  التــي تعمــل بهــا، خاصــة وأن عملي
رفعــت مــن إجمالــي حجــم أصــول المجموعــة إلــى 6.5 
مليــار دينــار أردنــي، وزيــادة حقــوق المســاهمين إلــى مــا 

يقــارب 600 مليــون دينــار أردنــي. 

بعد إتمامه عملية االستحواذ  
كابيتال بنك يعلن انتهاء عملية دمج األعمال 

المصرفية لبنك سوسيته جنرال -األردن

أعلــن كابيتــال بنــك عــن االنتهــاء مــن عمليــة دمــج األصــول والمطلوبــات التابعــة لبنــك 
سوســيته جنــرال – األردن، وذلــك بموجــب االتفاقيــة التــي تــم توقيعهــا ســابقًا بيــن 
الطرفيــن، وبعــد حصولهمــا علــى الموافقات النهائية مــن الجهات التنظيمية والرقابية.
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وجــاء تنظيــم هــذه الجلســة تأكيــدًا مــن مجموعــة 
قويــة  عالقــة  بنــاء  اســتمرارية  علــى  بنــك  كابيتــال 
والشــفافية  الشــراكة  علــى  تقــوم  عمالئهــا  مــع 
واالحترافيــة والثقــة، تحــرص مــن خاللهــا علــى تفهــم 
وإدراك احتياجات عمالئها االســتثمارية والمصرفية 
والتــي تقدمهــا المجموعــة مــن خــالل إدارة الخدمــات 
هــدف  كان  ســواء  لديهــا،  الخاصــة  المصرفيــة 
وأصولهــم  ثرواتهــم  إدارة  فــي  يتمثــل  العمــالء 
وتلبيــة  اســتثماراتهم  أداء  تحســين  أو  وتنميتهــا، 
الخدمــات  مــن  وغيرهــا  االســتثمارية،  توقعاتهــم 
المصرفــي  الشــريك  المجموعــة  مــن  تجعــل  التــي 

موثوقيــة. واألكثــر  األفضــل 

الخدمــات  اســتعراض  الجلســة  خــالل  تــم  حيــث 
المصرفيــة الخاصــة التــي تقدمهــا مجموعــة كابيتــال 

بنــك لكبــار عمالئهــا مــن قبــل مديــري عالقــات العمــالء 
ــرات والمهــارات االســتثنائية التــي تؤهلهــم  مــن أهــل الخب
والمشــورة  واالســتراتيجيات  بالخطــط  العمــالء  لتزويــد 

القيمــة التــي تــالءم احتياجاتهــم وتلبــي تطلعاتهــم.

الخبــراء  مــن  المقدمــة  العــروض  الــى  الحضــور  اســتمع  كمــا 
األســواق  فــي  المجريــات  أحــدث  غطــت  والتــي  االقتصادييــن 
االقتصاديــة والماليــة اإلقليميــة والعالميــة، حيــث تطــرق دانيــال 
مــوراي الــى آخــر تطــورات الســوق األوروبــي بمــا يخــص التضخــم 
والفوركــس، باإلضافــة إلــى أســعار الطاقــة والســلع والنفــط، 
واإلقليمــي،  العالمــي  الســوقين  علــى  داوود  زيــاد  رّكــز  فيمــا 
هــذه  فــي  والفــرص  التحديــات  أهــم  علــى  الضــوء  مســلطًا 
األســواق ومــن ضمنهــا أســواق الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
والصيــن، ودول الخليــج، وتركيــا، ومصــر. بينما اســتعرض وســيم 
جمعــة  واقــع االقتصــاد العالمــي ومقترحــات توزيــع االصــول 
فــي ضــوء التذبــذب الحــاد فــي االســواق الماليــة العالميــة فــي 

ظــل التقلبــات الجيوسياســية وموجــة التضخــم الكبيــرة  تقابلهــا 
سياســة نقديــة متشــددة مــن قبــل البنــوك المركزيــة.

مجموعة  حققتها  التي  اإلنجازات  أبرز  الى  الجلسة  وتطرقت 
أن  بعد  وذلك  الماضية،  القليلة  األشهر  خالل  بنك  كابيتال 
والتوسع،  النمو  لتحقيق  فرصًا  لنفسها  المجموعة  أوجدت 
في  الضاغطة  االقتصادية  والتحديات  الظروف  برغم  وذلك 
المنطقة ودول العالم أجمع، خصوصًا وأن المجموعة شهدت 

توسعًا عزز من مكانتها في األسواق التي تعمل فيها.

ومن الجدير بالذكر أن توسع مجموعة كابيتال بنك تمثل في 
المصرفي  القطاع  في  التكنولوجية  االتجاهات  أحدث  اعتماد 
لتلبية تطلعات قاعدة عمالئها المتزايدة، ومن خالل عمليات 
ضمنها  ومن  المختلفة،  األسواق  في  والتوسع  االستحواذ 
في  األسواق  أكبر  من  واحدًا  يعد  الذي  السعودي  السوق 
إلى  باإلضافة  هذا  نموًا،  وأسرعها  األوسط  الشرق  منطقة 
كمستثمر  السعودي  العامة  االستثمارات  صندوق  دخول 

استراتيجي في المجموعة. 

كابيتال بنك ينظم جلسة لكبار عمالئه حول
آخر تطورات األسواق اإلقليمية والعالمية 

عقد كابيتال بنك مؤخرًا جلسة نقاشية لكبار عمالئه بعنوان " رؤية في  األسواق العالمية 
واإلقليميــة" اســتضاف فيهــا مجموعــة مــن كبــار الخبــراء االقتصادييــن المختصيــن فــي 
األســواق اإلقليمية والعالمية، وهم: دانيال موراي -  نائب الرئيس التنفيذي لالســتثمار 
ــاد داود- كبيــر االقتصادييــن فــي األســواق  والرئيــس العالمــي للبحــوث فــي EFGAM، وزي
الناشئة لدى بلومبيرغ، ووسيم جمعة  - رئيس االستثمار في شركة كابيتال لالستثمارات. 
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مجموعــة  فــي  البشــرية  المــوارد  إدارة  رئيــس  وقالــت 
كابيتــال بنــك، هيــا أبــو عطــا: "إن تعاقــد كابيتــال بنــك مــع 
"Carers" يأتي في إطار الثقافة المؤسســية للبنك، والتي 
يولــي فيهــا موظفيــه كامــل اهتمامــه ودعمــه باعتبارهــم 
يعمــل  لــذا  األساســية،  عملــه  ركائــز  أبــرز  مــن  واحــدة 
كابيتــال بنــك علــى االهتمــام بصحــة وســالمة موظفيــه 
وأســرهم وتوفيــر االســتقرار النفســي والمعنــوي لهــم 
فــي بيئــة عمــل مثاليــة، األمــر الــذي يســاعدهم علــى تعزيــز 
إنتاجيتهــم وتحســين أدائهــم ونشــاطهم وبمــا ينعكــس 

إيجابــًا علــى أداء البنــك". 

 Carers الرئيــس التنفيــذي لشــركة  ومــن جانبــه، أضــاف 
الســيد رعــد الكلحــة أن الدعــم الــذي يقدمــه كابيتــال بنــك 
لموظفيــه يعتبــر مثــال يحتــذى به بين الشــركات، مضيفًا:" 
يســرنا بــأن نكــون جــزء مــن هــذه الثقافــة الحضاريــة بيــن 
البنــك وموظفيــه، حيــث اننــا ســنوفر العديــد مــن خدمــات 
معاييــر  بأعلــى   Carers تطبيــق  عبــر  المنزليــة  الرعايــة 

الحرفيــة وااللتــزام لجميــع موظفــي البنــك وعائالتهــم".

Carers؛  تطبيــق  عبــر  المقدمــة  الخدمــات  ستشــمل 

الكاملــة  التمريضيــة  الرعايــة  مثــل  المنزلــي  التمريــض 

لفتــرات طويلــة، وزيــارات تمريضيــة ســريعة ألي إجــراء 

المنزليــة لألطبــاء، كمــا  والزيــارات  تمريضــي مطلــوب، 

يوفــر التطبيــق جلســات العــالج الطبيعــي فــي المنــازل، 

والفحوصــات المخبريــة، وخدمــات مربيــات وجليســات 

األطفــال، واألشــعة الســينية والموجــات فــوق الصوتيــة، 

ــار الســن، وتوفيــر المعــدات الطبيــة  وخدمــة مرافقــة كب

PCR. وفحوصــات كورونــا

تجــدر اإلشــارة إلــى أن تطبيــق "Carers" هــو الفائــز بجائــزة 

 -  2021 عــام  فــي  الطبيــة  للتكنولوجيــا  العالميــة   Ucan

2022 وجائــزة مؤسســة عبــد الحميــد شــومان لالبتــكار 

2021، ومــن أوائــل الشــركات الرياديــة  2019 وعــام  عــام 

التــي تــم اختيارهــا فــي الشــرق االوســط لتكــن جــزًء مــن 

مســرعة اعمــال شــركة "Google" العالميــة، وذلــك لمــا 

تقــوم بــه مــن تأثيــر مجتمعــي إيجابــي فــي مجــال االبتــكار. 

Carers كـــابــيــتــال بـنــك يـتـعاقــد مع شـركـة
لتــقـديــم خـدمـات الـرعـايـة الصحيـة الطبـيـة
والتمريضية المنزلية لموظفيه وعائالتهم

في إطار اهتمامه بسالمة وصحة موظفيه وأسرهم، أعلن كابيتال بنك عن تعاقده مع تطبيق  
"Carers" - التطبيق األفضل واآلمن في المملكة والمختص بتقديم خدمة الرعاية المنزلية - 
لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية وغير الطبية في راحة منازل موظفي البنك.
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وتأتــي هــذه الزيــارة تنفيــذًا لبرامــج كابيتــال بنــك الخاصة 
العمــل  علــى  تحــث  التــي  المجتمعيــة  بالمســؤولية 
فئــات  مختلــف  دعــم  فــي  والمشــاركة  االجتماعــي 
الســن  كبــار  ضمنهــم  ومــن  ومســاندتها،  المجتمــع 
فــي  مســيرتهم  علــى  تقديرهــم  عــن  التعبيــر  بهــدف 
تنشــئة األجيــال وتقديــم االحتــرام لهــم باعتبارهــم جــزءًا 

مهمــًا مــن نســيج المجتمــع. 

وينظــر كابيتــال بنــك بعيــن التقديــر للجهود التــي يبذلها 
القائمــون علــى جمعيــة األّســرة البيضــاء فــي إيــواء كبــار 

الســن وتوفير الرعاية الصحية والنفســية واالجتماعية 
مــع  الشــراكة  اســتمرارية  علــى  ويحــرص  كمــا  لهــم، 
الجمعيــة فــي تنظيــم زيــارات ســنوية لــدار الضيافــة 

والتفاعــل مــع المقيميــن فيــه مــن المســنين.

تجدر اإلشــارة إلى أن جمعية األســرة البيضاء تأسســت 
فــي العــام 1971 وأنشــأت دار الضيافــة فــي العــام 1979 
كأول دار لرعايــة الُمســنين فــي المملكــة، بهــدف خدمــة 
كبــار الســن، الذيــن ليــس لهــم مــن يعيلهم أو ال تســمح 

ظــروف أبنائهــم وعائالتهــم االعتنــاء بهــم. 

موظفو كابيتال بنك يزورون دار الضيافة 
للمسنين التابع لجمعية األسّرة البيضاء

بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي لكبــار الســن الــذي يصــادف األول 
مــن تشــرين األول الجــاري، زار عــدد مــن موظفــي كابيتــال بنــك 
مؤخــرًا دار الضيافــة للمســنين التابــع  لجمعيــة األســّرة البيضــاء.
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بنــك  كابيتــال  قبــل  مــن  الحفــل  هــذا  رعايــة  وتأتــي 
الرائــد  المجتمعــي  دوره  علــى  الضــوء  لتســليط 
والمســؤول وتأكيــدًا علــى ان أهــداف البنــك وخططــه 
المجتمــع  فئــات  تمكيــن  تتضمــن  االســتراتيجية 
المحلــي المختلفــة ومــن ضمنهــا مرضــى الســرطان، 
مــع  الشــراكة  طريــق  عــن  مباشــر  بشــكل  ســواء 
مؤسســة ومركــز الحســين للســرطان، أو مــن خــالل 
المســاهمة فــي دعــم المبــادرات والجمعيــات التــي 
تحــارب هــذا المــرض وتقــدم الدعــم للمصابيــن بــه. 

والشــمس المشــرقة هي جمعية غير ربحية تســعى 
إلــى تمكيــن الفئــات األقــل حظــًا فــي المجتمــع والــى 
دعــم المــرأة والطفــل، تأسســت عــام 2007 ولها عدة 
مشــاريع، حيــث دعمــت هــذا العــام صنــدوق الطــالب 
المتفوقيــن فــي مــدارس مأدبــا، وبنــاء ملعــب لكــرة 
كــوادر خدمــات  الفيحــاء، دعــم  الســلة فــي مدرســة 
دعــم  إلــى  إضافــة  غــزة،  مخيــم  فــي  منزليــة  طبيــة 

جمعيــة ســيدات عــراق األميــر. 

كابيتال بنك يرعى حفل جمعية الشمس 
المشرقة الخيري في جبل نيبو 

أعلـــن كابيتـــال بنـــك، عـــن تقديـــم رعايتـــه الذهبيـــة لحفـــل جمعيـــة الشـــمس 
الـــذي أقيـــم مؤخـــرًا فـــي جبـــل نيبـــو والـــذي يرصـــد ريعـــه  المشـــرقة الخيـــري 
لصالـــح أطفـــال مرضـــى الســـرطان الذيـــن تتـــم معالجتهـــم فـــي مركـــز الحســـين 
للســـرطان، ولعـــدد مـــن المشـــاريع المجتمعيـــة التـــي تدعمهـــا الجمعيـــة، وقـــد 
شـــارك فـــي الحفـــل الخيـــري نحـــو 160 شـــخصية مـــن مجتمـــع االعمـــال األردنـــي.
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كابيتال  استراتيجية  مع  السنوية،  الحملة  هذه  وتنسجم 
إلى  تسعى  والتي  االجتماعية  بالمسؤولية  الخاصة  بنك 
تعزيز مكانة ودور البنك على الصعيد االجتماعي من خالل 
مساهمته في دعم وتمكين مختلف فئات المجتمع، وبما 
يسهم في إحداث التنمية المستدامة والشاملة في البالد. 
البنك اهتمامًا خاصًا لمرض السرطان باستمرارية  ويولي 
المرض ومساندة  الدعم لمكافحة هذا  تقديم كافة سبل 
المصابين به في رحلتهم العالجية، والمساهمة في نشر 

الوعي الصحي للكشف المبكر عن السرطان. 

خصصته  الذي  الشهر  وهو  األول،  تشرين  شهر  وخالل 
الثدي، شارك  للتوعية بسرطان  العالمية  منظمة الصحة 
موظفو كابيتال بنك في عدة مبادرات نظمها البنك لدعم 
هذه الحملة، والتي تمثلت في إقامة كشك "Booth" متنقل 
مباني  من  عدد  في  للسرطان  الحسين  لمؤسسة  تابع 
توعوية  نشرات  توزيع  خالله  من  تم  أيام،   3 ولمدة  البنك 

التابع  الخير  دكان  هدايا  من  عدد  وعرض  الموظفين  على 
للمؤسسة لالختيار منها، حيث يذهب ريعها لدعم تغطية 
فحوصات الكشف المبكر لسيدات غير مقتدرات في األردن.

مجانية  فحوصات  إجراء  أيضًا  المبادرات  وتضمنت 
لموظفات البنك بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان 
وعلى مدار يومي 3 و4 تشرين األول، حيث قامت ممرضة 
من مركز الحسين للسرطان بإرشادهن وتوعيتهن بأهمية 
أهم  عن  توعوية  منشورات  وتوزيع  الدورية  الفحوصات 

الممارسات والفحوصات الالزمة الخاصة بهذا الموضوع. 

ويولي كابيتال بنك أهمية قصوى لصحة وسالمة موظفيه، 
من  التي  المبادرات  إطالق  على  باستمرار  يعمل  حيث 
أهمية  الضوء على  الصحي، وتسلط  زيادة وعيهم  شأنها 
إجراء الفحوصات الدورية للكشف عن سرطان الثدي، مما 
يساهم في اكتشاف السرطان في مراحل مبكرة وبالتالي 

رفع نسبة الشفاء وتحسين التجاوب مع العالج. 

كابيتال بنك يطلق حملته التوعوية بسرطان الثدي
بتنفيذ مجموعة من المبادرات

للســـنة الخامســـة علـــى التوالـــي، وبالتزامـــن مـــع شـــهر تشـــرين األول أطلـــق 
كابيتـــال بنـــك حملتـــه التوعويـــة بســـرطان الثـــدي، مـــن خـــالل تنفيـــذ عـــدة 
مبـــادرات لموظفيـــه تشـــجعهم علـــى الفحـــص المبكـــر عـــن الســـرطان، والتبـــرع 
لتغطيـــة فحوصـــات الكشـــف المبكـــر لســـيدات غيـــر مقتـــدرات فـــي األردن.
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من   2022 للعام  االردن  في  أمانًا  االكثر  االسالمي  البنك  بجائزة  األردني  اإلسالمي  البنك  فاز 
العرب، حيث سلم  للمصرفيين  الدولي  االتحاد  الصادرة عن   The Banking Executive مجلة
االستاذ وسام فتوح االمين العام لالتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف العربية 
الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي /المدير العام للبنك اإلسالمي األردني الجائزة وذلك 
خالل حفل عشاء اتحاد المصارف العربية و هيئة تمكين المرأة العربية الذي عقد في عمان 
المتتالية". االقتصادية  واالزمات  التحديات  ظل  في  العربية  للمرأة  ناجحة  "تجارب  بعنوان 

حيــث ســبق االعــالن عــن جوائز التميــز واالنجــاز المصرفي العربي 
للعــام 2022 وفوزالبنــك بالجائــزة خــالل حفــل العشــاء الســنوي 

لالتحــاد والــذي ُعقــد فــي اســطنبول- تركيــا بتاريــخ 22 /9 /2022.

وقــال االســتاذ وســام فتــوح ان البنــك االســالمي االردنــي نــال 
هــذه الجائــزة ، تقديــرًا لــدوره الريــادي والتنمــوي مقدمــًا نموذجٌا 
لالســتقرار فــي مجابهــة مختلــف التحديــات ، فقــد اســتطاع 
البنــك ان يســتمر بالحفــاظ علــى مكانتــه ضمــن النخبــه فــي 
الجــاد  بالعمــل  والتفــرد  التميــز  واتقــان  االنجــازات  صناعــة 
واالرتقــاء بالعمــل المصرفــي االســالمي ليحصــل بجــدارة علــى 
جائــزة المصــرف االكثــر أمانــًا مقدمــًا قيمــة مضافــة ونموذجــًا 

يحتــذى فــي القطــاع المصرفــي االردنــي والعربــي .

"نحن   : الدكتور حسين سعيد  قال  الجائزة،  على هذه  وتعليقًا 

التميز  جوائز  على  مصرفنا  حصول  باستمرارية  فخورون 
اهتمامهم  ومقدرين  العرب  للمصرفيين  الدولي  االتحاد  من 
بتسليط الضوء على انجازات مصرفنا سنويًا والتي ترسخ من 
البنك األكثر أمانًا في المملكة االردنية  الرائدة باعتبارنا  مكانتنا 
على  القوي  وحضورنا  استقرارنا  مدى  تعكس  كما  الهاشمية 
الصعيد المحلي والذي يعزز ثقة متعاملينا في خدماتنا ومنتجاتنا 

والمتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة االسالمية ".

ومن الجدير بالذكر ان البنك اإلسالمي األردني سبق ان حصد 
عربيًا  األقوى  المصرف  جائزة  منها  المجلة  من  جوائز  عدة 
والمصرف   2015 لعام  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  في 
اإلسالمي االقوى في األردن عام 2017، وأفضل عالمة تجارية 
اإلسالمي  البنك  وجائزة   ،2020 عام  األردن  في  إسالمي  لبنك 

األفضل في األردن لعام2021. 

البنك االسالمي االردني يتسلم جائزة 
 البنك اإلسالمي االكثر أمانًا في االردن لعام2022
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وأقيــم الحفــل تحــت رعايــة منــدوب معالــي وزيــر التربيــة 

وزارة  عــام  اميــن  العجارمــة  نــواف  الدكتــور  والتعليــم 

التربيــة والتعليــم للشــؤون التعليميــة والفنيــة وبحضــور 

اإلســالمي  للبنــك  العــام  المديــر  التنفيــذي/  الرئيــس 

األردنــي الدكتــور حســين ســعيد وعــدد مــن المســؤولين 

فــي الــوزارة والجهــات الداعمــة األخــرى وذلــك فــي مبنــى 

كينغــز أكاديمــي فــي الخامــس مــن شــهر تشــرين االول 

الحالــي، كمــا ســلم الدكتــور نــواف العجارمــة درعــًا تكريميًا 

للدكتــور حســين ســعيد تقديــرًا لدعــم البنــك ومشــاركته 

ــن. ــن المكرمي ــا للمعلمي ــم الهداي فــي تقدي

اعتــزازه  عــن  ســعيد  حســين  الدكتــور  عبــر  جانبــه  مــن 
االســالمي  البنــك  تجمــع  التــي  التشــاركية  بالعالقــة 
االردنــي ووزارة التربيــة والتعليــم مبينــًا ان دعــم البنــك 
لنشــاطات الوزارة تأتي تأكيدًا لتحمل البنك لمســؤوليته 
المســيرة  ودعــم  التعليمــي  المجــال  فــي  االجتماعيــة 
المعلــم وجهــوده  لــدور  التربويــة واالكاديميــة وتعزيــزًا 
المميزة ورســالته كمســاهم رئيســي في نهضة التعليم 
وتنشــئة االجيــال علــى اهــداف ســامية تســاهم فــي بنــاء 
مؤكــدًا  الوطنــي،  االقتصــاد  عجلــة  وتحريــك  المجتمــع 
علــى ســعي البنــك المســتمر للتواجــد ضمــن اي نشــاط 

يهــدف الــى دعــم مســيرة التعليــم فــي األردن. 

البنك اإلسالمي األردني يكرم المعلمين
بيوم المعلم العالمي 

شـــارك البنـــك االســـالمي االردنـــي فـــي الحفـــل التكريمـــي الـــذي اقامتـــه وزارة 
التربيـــة والتعليـــم للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي لتكريـــم مجموعـــة متميـــزة مـــن 
المعلميـــن والمعلمـــات مـــن مختلـــف مديريـــات التربيـــة فـــي جميـــع انحـــاء 
المملكـــة ضمـــن االحتفـــال الســـنوي بيـــوم المعلـــم العالمـــي، وذلـــك تأكيـــدًا 
ورســـالته. دوره  وتعزيـــز  التعليـــم  نهضـــة  فـــي  االردنـــي  المعلـــم  دور  علـــى 
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واشارت الوكالة في تقريرها الصادر بتاريخ 11 /10 /2022 أن 
محافظــة البنــك االســالمي االردنــي علــى هــذه التصنيفــات 
الســوق  فــي  البنــك  ريــادة  و  وتميــز  اســتقرار  يعكــس 
المصرفــي المحلــي باعتبــاره احــد رواد العمــل المصرفــي 
االســالمي عالميــًا واكبــر البنــوك االســالمية فــي االردن ، 
حيــث اســتمر فــي زيــادة حصتــه فــي الســوق المصرفيــة 
القطــاع  أصــول  إجمالــي  مــن   % 8.7 حوالــي  الــى  لتصــل 
ــار أردنــي كمــا  ــار دين المصرفــي فــي االردن البالغــة 61.1 ملي
يعتبــر البنــك المركــزي األردنــي أن للبنــك االســالمي االردنــي 

دور مهــم فــي اســتقرار النظــام المالــي المحلــي. 

نتيجــة  جــاء  التصنيفــات  هــذه  منــح  التقريــران  وافصــح 
االســتقرار فــي مؤشــرات مخاطــر البنــك، و تحقيــق ميــزة 
تنافســية فــي احتفــاظ البنــك بقاعــدة تمويــالت مســتقرة 
)االفــراد(  التجزئــة  لقطــاع  التمويــالت  بمنــح  والتوســع 
والتمتــع  وقويــة  ســليمة  ســيولة  مؤشــرات  وتحقيــق 
بربحيــة جيــدة مــع تحقيــق زيــادة فــي صافــي الدخــل بنســبة 
%13.3 لتصــل ارباحــه فــي نهايــة عــام 2021 الــى 59.1 مليــون 
كافيــة،  باحتياطيــات  البنــك  احتفــاظ  جانــب  الــى  دينــار 
وتغطيــة جغرافيــة واســعة فــي جميــع انحــاء المملكــة 
2439 موظفــًا  العامليــن  ب84 فرعــًا و25 مكتبــًا و عــدد 

وموظفــة حتــى نهايــة عــام 2021.

وبيــن التقريــر ان ادارة العمليــات المصرفيــة للبنــك تميــزت 
ــز  ــدور االجتماعــي الممي ــزام بال ــب االلت ــى جان باالســتقرار ال
للبنــك علــى الرغــم مــن جائحــة كورونــا وتأثيراتهــا خــالل 
عامــي )2020 - 2021( علــى النمــو االقتصــادي فــي االردن، اال 
ان البنــك اســتطاع تحقيــق نمــو فــي التســهيالت والبرامج 
علــى  وعمــل  المجتمــع  شــرائح  لمختلــف  المصرفيــة 
توســيع محفظتــه التمويليــة واالســتثمارية بشــكل كبيــر 
ــم الخدمــات  فــي عــام 2021، كمــا احتــل التوســع فــي تقدي
لخدمــة  اعمالــه  فــي  كبيــرًا  حيــزًا  الرقميــة  المصرفيــة 

متعامليــه بمختلــف فئاتهــم.

وعبرالدكتــور حســين ســعيد الرئيــس التنفيــذي / المديــر 
بحصــول  فخــره  عــن  األردنــي  اإلســالمي  للبنــك  العــام 
البنــك علــى هــذه التصنيفــات مــن قبــل الوكالــة االســالمية 
للتصنيــف المرموقــة والتــي تؤكــد متانــة المركــز المالــي 
للبنــك وأنــه يقــف علــى أرضيــة صلبــة بفضــل مــا يتميــز بــه 
مــن حصافــة فــي دراســة وتقييــم المخاطــر، والقــدرة علــى 
االقتصاديــة  والتقلبــات  الظــروف  مختلــف  مــع  التكيــف 
الدوليــة  اإلســالمية  الوكالــة  ان  مبينــًا   ، عاليــة  بكفــاءة 
للتصنيــف اعــادت تثبيــت تصنيــف الجــودة الشــرعية للبنــك 
وذلــك   2022 ايلــول  شــهر  بدايــة  فــي  وذلــك   )AA+ )SQ
اللتــزام البنــك بتطبيــق أعلــى درجــات ومعاييــر االمتثــال 

وااللتــزام بمبــادئ واحــكام الشــريعة اإلســالمية. 

الوكالة االسالميــة الدولـيـة للتصنـيـف تثـبـت 
التصنيف االئتماني للبنك اإلسالمي األردني

اعلنت الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف )IIRA( عن اعادة تثبيت التصنيف االئتماني للبنك 
اإلسالمي االردني عند) A + )jo( / A1 )jo  على المستوى المحلي و BB + / A3 على المستوى الدولي 
للعمالت االجنبية، مع المحافظة على نظرة مستقبلية "مستقرة" لجميع هذه التصنيفات. 
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االلي  الصراف  من  النقدي  السحب  خدمة  اطالقه  عن  األردني  اإلسالمي  البنك  اعلن 
باستخدام رمز االستجابة السريع )QR( من خالل تطبيق البنك )اسالمي موبايل( ودون 
الخدمة،  هذه  اطالق  في  االول  البنك  ليكون  اآللي،  الصراف  بطاقات  الستخدام  الحاجة 
تلبية  البنك لمتعامليه  التي يقدمها  الفورية  االلكترونية  وذلك تعزيزًا لسلسلة خدماته 
الحتياجاتهم وانسجامًا لنمط حياتهم العملي، ووفق احدث األنظمة والتطبيقات البنكية 
المتطورة والمتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية و متطلبات ومعايير االمن 
)بيانات(.    المعلومات  لتكنولوجيا  الرقمية  البيانات  بالتعاون مع شركة  والحماية، وذلك 

وقــال الدكتــور حســين ســعيد الرئيــس التنفيــذي/ المديــر 
مصرفنــا  توفيــر  "ان  األردنــي  االســالمي  للبنــك  العــام 
ــى مــن نوعهــا فــي االردن باســتخدام  لهــذه الخدمــة االول
الصــراف  اجهــزة  علــى   )QR( الســريعة  االســتجابة  رمــز 
مثــل  الخدمــات  مــن  المزيــد  مســتقباًل  ليتبعهــا  االلــي 
)التوثــق مــن الشــيكات وطلــب كشــف الحســاب وغيرهــا 
البنــك  توجيهــات  مــع  تماشــيًا  وذلــك  الخدمــات(،  مــن 
ــا فــي  المركــزي األردنــي واإلجــراءات التــي يتبعهــا مصرفن
تنفيــذ المشــاريع االســتراتيجية لتكنولوجيــا المعلومــات 
ومواكبــة  الرقميــة  بالخدمــات  والتوســع  التحــول  فــي 
وتســهيل  حمايــة  الــى  الهادفــة  الحديثــة  التطــورات 
معامــالت متعاملــي مصرفنــا وتســريعها ممــا يقلــل مــن 
الكلــف الماليــة واالجرائيــة المتعلقــة بالخدمــة وضمــان 
التزويــر  أشــكال  مــن  شــكل  أي  مــن  وحمايتهــا  أمنهــا 
وتوفيــر ميــزة لمتعاملينــا بإجــراء عمليات الصــرف النقدي 

. دون اســتخدام بطاقــات مصرفيــة" 

وبّيــن الدكتــور حســين ســعيد ان هــذه الخدمــة الحديثــة 
متاحــة لمتعاملــي مصرفنــا ممــن لديهــم حســابات فعالة 
علــى تطبيــق )اســالمي موبايــل( وتمكنهــم مــن اجــراء 
عمليــة الســحب النقــدي مــن حســابهم لــدى مصرفنــا من 
خــالل اي مــن صرافاتنــا االليــة باســتخدام رمــز االســتجابة 
الســريعة)QR( ، حيــث يمكــن لمتعاملــي مصرفنــا الدخول 
ــار  ــل ، واختي ــر تطبيــق اســالمي موباي علــى حســاباتهم عب
ثــم يقــوم  بــدون بطاقــة مــن القائمــة،  خدمــة الســحب 

باختيــار الســحب الســريع عبــر )QR ATM( وبعــد ذلك يحدد 
المبلــغ ويتوجــه الــى أقــرب جهــاز صــراف آلــي لمصرفنــا 
الــذي يظهــر علــى   )QR code( ثــم يقــوم بتصويــر ومــن 
الشاشــة ويســتلم المبلــغ المطلــوب ســحبه مــن الجهــاز 
مباشــرة، داعيــًا متعاملــي البنــك االســتفادة مــن هــذه 
الخدمــة التــي توفــر الوقــت والثقــة واالمــان فــي عمليــات 

الصــرف النقــدي . 

البنك االسالمي االردني اول بنك يطلق
خدمة السحب النقدي من الصراف االلي
QR باستـخـدام رمـز االسـتـجــابـة الـسـريــع
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تحمل مصرفنا  انطالقًا من  الدكتور حسين سعيد،  وقال 
لمسؤولياته االجتماعية في دعم المؤتمرات واللقاءات التي 
تخدم المسيرة االقتصادية والتنموية الوطنية ، والمساهمة 
في دعم الريادة والرياديين وتحفيزهم النشاء مشاريع خاصة 
لمسيرة  تعزيزًا  المؤتمر  لهذا  مصرفنا  رعاية  جاءت  بهم 
التعاون بين مصرفنا وملتقى االعمال الفلسطيني االردني 
الحرير االربعة والتي  الذي بدأت منذ عقد مؤتمرات طريق 
بناء جسور  الى  يهدف  الذي  بمؤتمرُدلني  العام  توجت هذا 
التواصل بين الرياديين ورجال االعمال لتطوير واستعراض 
المشاريع و االفكار الريادية وتحويلها لمشاريع قائمة ُمدّرة 

للدخل وتحقق الفائدة والنفع للمجتمع واالقتصاد.

واعرب المهندس نظمي عتمه رئيس مجلس إدارة ملتقى 

للبنك  وتقديره  شكره  عن  األردني  الفلسطيني  األعمال 
و  الملتقى  لنشاطات  المستمر  لدعمه  االردني  االسالمي 
الى دعم وتنشيط االستثمار في  الذي يهدف  ُدلني  مؤتمر 
الريادة لما له من اهمية بالغة في تنمية وتطوير االقتصاد 
افكار  على  وقائمة  جديدة  ريادية  بمشاريع  ورفده  الوطني 
المعرفة  تطوير وتحسين  خّلاقه وحديثه مما يساهم في 
لرجال االعمال في اهمية الريادة ودورها في تطوير اعمالهم 

التي تعد عصب عملية التنمية في االقتصاد العالمي .

وقد أقام البنك جناح خاص ضمن فعاليات الملتقى وزع فيه 
للتعريف  المشاركين  على  اإلعالمية  النشرات  من  العديد 
المتوافقة مع  البنك اإلسالمي األردني  بخدمات ومنتجات 

أحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية. 

البنك اإلسالمي األردني يرعى "مؤتمر ُدلَني االول"

شـــارك البنـــك اإلســـالمي األردنـــي بتقديـــم الرعايـــة لمؤتمـــر ُدَلنـــي االول بعنـــوان "بيـــن 
الريـــادة ورجـــال االعمـــال "بتنظيـــم ملتقـــى األعمـــال الفلســـطيني األردني وبالشـــراكة مع 
مركـــز تطويـــر االعمـــال ) BDC(، وقـــد ســـلمت نيابـــة عـــن وزيـــر االقتصـــاد الرقمـــي والريـــادة 
راعي المؤتمر الســـيدة ليزا الحباشـــنة مديرة ادارة االســـتثمار والريادة في الوزارة درعًا 
تكريميـــًا للدكتـــور حســـين ســـعيد الرئيـــس التنفيـــذي/ المديـــر العـــام للبنـــك اإلســـالمي 
األردنـــي تقديـــرا لجهـــود البنـــك فـــي رعايـــة ودعـــم فعاليـــات المؤتمـــر، وذلـــك بحضورحوالي 
250 رجـــل اعمـــال وريـــادي اعمـــال مـــن االردن وفلســـطين وهيئـــات اقتصاديـــة وجهـــات 
ـــخ 22 /10 /2022 ـــادة ، والـــذي عقـــد فـــي فنـــدق الشـــيراتون بتاري داعمـــة لالســـتثمار والري
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لمواصلــة  ســعادته  عــن  ســعيد  حســين  الدكتــور  وعبــر 
البنــك االســالمي االردنــي المشــاركة فــي الحفــل التكريمــي 
الــذي توقــف لمــدة عاميــن  لــذوي المتبرعيــن بالقرنيــات 
بســبب جائحــة كورونــا  مقــدرًا ثقــة صاحــب الســمو الملكي 
االميــر رعــد بــن زيــد حفظــه هللا بالبنــك االســالمي االردنــي 
للمســاهمة فــي دعــم جهــود جمعية اصدقــاء بنك العيون 
والوقايــة مــن فقــدان البصــر وبنــك العيــون االردنــي، مثمنــًا 
جميــع الجهــود التــي تبــذل فــي االردن فــي هــذا المجــال 
للوصــول الــى مرحلــة االكتفــاء الذاتــي ويكــون االردن المثــال 

والقــدوة لغيــره مــن دول العالــم بتعاضــد جميــع أبنائــه.

وّبين الدكتور حسين سعيد ان دور البنك االسالمي االردني  
انشطة  خالل  من  االجتماعية  لمسؤولياته  تحمله  في 
مميزة ُتعد عالمة فارقة في ادائه االجتماعي  ومنها الحفل 
ابرز  من  يعد  والذي  بالقرنيات  المتبرعين  لذوي  التكريمي 
واهم انشطة مصرفنا االجتماعية في كل عام ، فقد  اخذ 
مصرفنا على عاتقه منذ اكثر من عشرة اعوام تقديم الدعم 
لحفالت تكريم ذوي المتبرعين بالقرنيات لتدعيم الشراكة ما 
العيون والوقاية من  بين مصرفنا  وجمعية اصدقاء بنك 
فقدان البصر وبنك العيون االردني لبث التوعية المستدامة 
بالتبرع بالقرنيات  لتستمر هذه المسيرة الخّيرة لتقدير ابناء 
الوطن، مؤكدًا حرص البنك االسالمي االردني لتقديم الدعم 

والتواجد ضمن اي نشاط يخدم مسيرة الخير في االردن.

من جانبها قدمت نائب رئيس جمعية أصدقاء بنك العيون 
الدروبي  حنان  الدكتورة  البصر  فقدان  من  والوقاية  األردني 
للبنك اإلسالمي األردني الستمرارية رعايته للحفل  الشكر 

التكريمي لذوي المتبرعين بالقرنيات وباعتباره احد الشركاء 
المتبرعين  دور ذوي  للجمعية مثمنة  الداعمين  الرئيسيين 
وكل الشركاء االخرين الداعمين للجهود التي تبذل في مجال 

التوعية بالتبرع بالقرنيات.

المتبرع  واالشخاص  بالقرنيات  المتبرعين  ذوي  عبر  كما 
التكريمي  الحفل  لهم عن شكرهم وتقديرهم  القامة هذا 
مستعرضين تجربتهم  بهدف المساهمة في نشر الوعي 

في مجال التبرع بالقرنيات واثره على افراد المجتمع. 

البنك اإلسالمي األردني يواصل دعمه  
لحفل تكريم ذوي المتبرعين بالقرنيات

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير رعد بن زيد ، واصل البنك اإلسالمي 
األردنـــي دعمـــه للحفـــل التكريمـــي لـــذوي المتبرعيـــن بالقرنيـــات لتوزيـــع الشـــهادات 
التقديريـــة عليهـــم وللجهـــات الداعمـــة والمتطوعيـــن واالشـــخاص المتبـــرع لهـــم 
بالقرنيـــات وذويهـــم والـــذي تنظمـــه جمعية أصدقاء بنك العيـــون األردني والوقاية من 
فقـــدان البصـــر و بنـــك العيـــون االردنـــي للمـــرة الحاديـــة عشـــرة وبحضـــور رئيس مجلس 
ادارة البنـــك االســـالمي االردنـــي االســـتاذ موســـى شـــحادة و الرئيـــس التنفيـــذي / المدير 
العـــام للبنـــك الدكتـــور حســـين ســـعيد ومســـاعديه والجهـــات الرســـمية والهيئـــات 
ذات العالقـــة وذلـــك فـــي مطعـــم جبـــري المركـــزي يـــوم الســـبت الموافـــق 29 /10 /2022
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شــارك البنــك اإلســالمي األردنــي برعايــة اليــوم العلمــي المهنــي لجمعيــة المحاســبين 
القانونييــن االردنييــن  بعنــوان )المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة الحجــم – بيــن النظريــة والتطبيــق( الــذي اقيــم تحــت رعايــة منــدوب معالــي 
وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن/ الســيدة دانا الزعبي امين عــام وزارة الصناعة والتجارة 
والتموين ، حيث سلمت مساعد المدير العام للبنك االسالمي االردني الدكتور عبد الحميد 
ابــو صقــري درعــًا تكريميــًا تقديــرًا لدعــم ورعايــة البنــك للمؤتمــر الــذي شــارك فيــه نخبــة مــن 
المحاضرين والمختصين من ذوي الخبرة والكفاءة في المعاييرالدولية والمجاالت المالية 
واالقتصاديــة ومحاســبون قانونيــون مــن االردن والمنطقــة العربيــة وجهــات رقابيــة فــي 
االردن وذلك في الخامس عشر من شهر تشرين االول 2022 في فندق كمبنسكي عمان.

المديــر   / التنفيــذي  الرئيــس  واعــرب 
األردنــي  اإلســالمي  للبنــك  العــام 
الدكتــور حســين ســعيد عــن تقديــره 
القانونييــن  المحاســبين  لجمعيــة 
عقــد  علــى  وحرصهــا  االردنييــن 
بيئــة  يضــع   الــذي  العلمــي  اليــوم 
آخــر  االعمــال فــي االردن فــي صــورة 
بالمعاييــر  المتعلقــة  المســتجدات 
الدوليــة وذلــك فــي ضــوء مــا تتعــرض 
الــى  العالــم  فــي  االعمــال  بيئــة  لــه 
تغييــرات مســتمرة نتيجــة التطــورات 
مــن  عنهــا  ينتــج  ومــا  االقتصاديــة 
تغيــرات فــي المعالجــات المحاســبية 
والقوانيــن  الدوليــة  المعاييــر  وفــي 
بيئــة  تحكــم  التــي  والتشــريعات 
التطــورات  مــع  لتتواكــب  االعمــال 
البنــك  حــرص  مؤكــدًا  االقتصاديــة، 
لمســؤولياته  بتحملــه  االلتــزام  علــى 
االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن خــالل 

تقديــم الدعــم والرعايــة للقــاءات والمؤتمــرات والنــدوات وأي 
نشــاط يســاهم فــي دعــم المســيرة االقتصاديــة والتنمويــة.

من جانبه قال السيد حسام رحال رئيس مجلس ادارة جمعية 
المحاسبين القانونيين االردنيين ان البنك االسالمي االردني 

يعتبر من البنوك الرائدة في العالم في مجال تطوير االعمال 

والمهارات  القدرات  وتنمية  الدولية  المعايير  تطبيق  وتبني 

تحقيق  في  كبير  دور  له  العلمي  اليوم  لهذا  ورعايته  االدارية 

اهدافه وتعزيز منظمات االعمال في االردن لنشر المعرفة 

وتطوير بيئة العمل دعمًا لالقتصاد الوطني . 

البنك اإلسالمي األردني يرعى
اليوم العلمي للمحاسبين القانونيين االردنيين
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 / التنفيــذي  الرئيــس  الدكتــور حســين ســعيد  واعــرب 
المديــر العــام للبنــك االســالمي االردنــي عــن ســعادته 
مرضــى  بدعــم  المســاهمة  فــي  البنــك  بمشــاركة 
المســتدامة  الشــراكة  تعزيــز  خــالل  مــن  الســرطان 
مــع مؤسســة الحســين للســرطان بتنويــع اســاليب 
الدعــم ) ســواء مــن خــالل المشــاركة ببرنامــج التســمية 
والتشــريف او انشــاء صنــدوق الجــود لدعــم المرضــى 
المحتاجيــن ...الــخ( والتــي تأتــي هــذا العــام مــن خــالل 
مشــاركة موظفي البنك االســالمي االردني في مباريات 
كــرة قــدم الوديــة مــع فــرق البنــوك والشــركات وتقديــم 
التبرعــات لعــالج مرضــى مركــز الحســين للســرطان. 

مؤكــدا ان هــذه المشــاركة تأتــي تأكيــدًا لتحمــل البنــك 

االســالمي االردني لمسؤولياته االجتماعية المستدامة 

فــي المجــال الصحــي وتدعــم رســالة مكافحــة مــرض 

الســرطان وتحقيــق مبــدأ التعــاون التكافلــي بيــن جميــع 

بتواجــده  البنــك  ســعي  خــالل  مــن  المجتمــع  ابنــاء 

ومشــاركة موظفيــه ضمــن مختلــف المبــادرات التــي 

تخــدم المجتمــع المحلــي.

وقــد ســلمت الســيدة مادليــن الســالق مديــرة دائــرة 

الحســين  مؤسســة  فــي  التبرعــات  جمــع  برامــج 

ايــو  الحميــد  عبــد  للدكتــور  تكريميــًا  درعــًا  للســرطان 

صقــري مســاعد المديــر العــام للبنــك االســالمي االردني 

للمبــادرة.  البنــك  ودعــم  لمشــاركة  تقديــرًا 

الـبـنـك اإلسـالمي األردنـي يـدعـم مـبـادرة
الحسين للسرطان هدف من اجل حياة

شــارك البنــك اإلســالمي األردنــي مؤسســة الحســين للســرطان فــي 
اطالق مبادرة )بطولة هدف من اجل الحياة( والتي تهدف الى تقديم 
التبرعات لتغطية تكاليف عالج مرضى السرطان، والتي تم اطالقها 
فــي الرابــع عشــرمن شــهر تشــرين االول  وتســتمر حتــى نهايتــه.
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حصــل البنــك اإلســالمي األردنــي علــى تكريــم خــاص من شــركة ماســتركارد العالميــة وذلك 
لمــا حققــه مــن معــدل نمــو كبير في توســيع قاعدة عمالئه من حملة بطاقات ماســتركارد 
وتعزيــز حصتــه الســوقية والتأكيــد علــى كفاءتــه التنافســية علــى مســتوى األردن من خالل 
النتائــج المميــزة التــي حققتهــا الحملة التســويقية التــي أطلقها البنك خــالل العام الحالي 
)حملــة الصيــف( لتســويق بطاقــات ماســتركارد الصــادرة عــن البنــك بمختلــف أنواعهــا. 

وبهــذه المناســبة، قــال الدكتــور حســين ســعيد، الرئيــس 
التنفيذي / المدير العام للبنك اإلسالمي األردني: "إن البنك 
حريــص علــى تدعيــم التعــاون المســتمر مــع ماســتركارد 
مــن  لمتعاملينــا  المزايــا  أفضــل  يحقــق  وبمــا  العالميــة 
حملــة بطاقــات ماســتركارد بمختلــف أنواعهــا )ســتاندرد 
والبطاقــات  البركــة  وورلــد  الذهبيــة  وماســتر  وتيتانيــوم 
التابعــة( إلــى جانــب تنميــة الحصــة الســوقية لمصرفنــا 
فــي نشــاط البطاقــات المصرفيــة علــى الصعيــد المحلــي 
الرقميــة  المصرفيــة  تعزيــز  فــي  المهــم  لدورهــا  إضافــة 

وتنشــيط الحركــة االقتصاديــة لألفــراد والتجــار."

وأضــاف: "يأتــي هــذا التكريــم ثمــرة للجهــود التــي يبذلهــا 
موظفونــا لتحقيــق أعلــى إصــدار فــي البطاقــات المصرفيــة 
التي تخدم متعاملينا، وهو بمثابة تقدير لثقتهم ببطاقات 
حافــزًا  كمــا يشــكل  عــن مصرفنــا،  الصــادرة  ماســتركارد 
لنــا الســتمرارية التوســع فــي تقديــم الخدمــات التــي تلبــي 
احتياجــات متعاملــي البنــك وتعبــر عــن االرتقــاء بمســتوى 

ــم الخدمــة ومعــدالت اإلنجــاز" تقدي

مــن جانبهــا، قالــت ســينثيا الخــوري، رئيــس تطويــر األعمــال 
فــي بــالد الشــام والعــراق لــدى ماســتركارد: "نجــح البنــك 
اإلســالمي األردنــي مــن خــالل حمالتــه التســويقية المميــزة، 
المســتهلكين  بتعريــف  الصيــف،  حملــة  ضمنهــا  ومــن 
التــي  المضافــة  وبالقيمــة  ماســتركارد  بطاقــات  بمزايــا 
جعلــه  الــذي  األمــر  وهــو  بهــا،  للمتعامليــن  تقدمهــا 
ضمــن قائمــة أكثــر المؤسســات المصرفيــة الحيويــة فــي 
مجــال تســويق بطاقــات ماســتركارد التــي تحظــى بثقــة 
المســتهلكين حــول العالــم. وســنواصل بدورنــا العمــل 
لتعزيــز هــذه الشــراكة المثمــرة مــع البنــك لتوفيــر تجــارب 
ــة تمنــح المســتهلكين  مدفوعــات ســهلة وسلســة وآمن

فــي المملكــة الطمأنينــة وراحــة البــال."

للســيد  التكريمــي  الــدرع  الخــوري  وقــد ســلمت ســينثيا 
محمــد فــواز صدقــي اإلمــام، مســاعد المديــر العــام للبنــك 
فــي مبنــى اإلدارة العامــة للبنك اإلســالمي األردني وبحضور 

مــدراء ومســؤولين مــن الجانبيــن. 

بعد النجاح الكبير الذي شهدته "حملة الصيف" التسويقية
البنك االسالمي األردني يحصل
على تكريم خاص من ماستركارد
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اعلــن البنــك اإلســالمي األردنــي عــن تحويــل مكتــب البنــك 
فــي شــفا بــدران/ محافظــة العاصمــة الــى الفــرع الخامــس 
والثمانيــن وذلــك فــي نفــس الموقــع الكائــن فــي منطقــة 
شــفا بــدران – شــارع شــفا بــدران وذلــك اعتبــارًا من يــوم األحد 

الموافــق 30 تشــرين االول 2022. 

الرئيــس  ســعيد  حســين  الدكتــور  قــال  المناســبة  وبهــذه 
التنفيــذي / المديــر العــام للبنــك االســالمي االردني "لقد تواجد 
مصرفنــا فــي منطقــة شــفا بــدران منــذ عــام 2017 ليكــون أول 
بنك في المنطقة التي كانت تفتقر لوجود فروع لبنوك اخرى 
، ونتيجة التوســع في النشــاط االقتصادي واالقبال الشــديد 
ــة النشــطة  ــا ولتميــز المنطقــة بالحركــة التجاري علــى خدماتن
والكثافــة الســكانية العاليــة وتواجــد العديــد مــن المجمعــات 
التجاريــة والمراكــز الطبيــة والجامعــات والمــدارس والدوائــر 

ــا واســتقطاب  الحكوميــة وتســهياًل علــى متعاملــي مصرفن
متعامليــن جــدد ، جــاء قــرار تحويــل المكتــب الــى فــرع ليقــدم 
جميــع الخدمــات المصرفيــة والتمويليــة اإلســالمية، حيــث 
ينتشــرمصرفنا فــي جميــع انحــاء المملكــة بـــ111 فرعــًا ومكتبــًا 

منهــا 49 فرعــًا ومكتبــًا ضمــن محافظــة العاصمــة عمــان.

فــي  البنــك  حــرص  علــى  ســعيد  حســين  الدكتــور  واكــد   
تطبيــق خطتــه االســتراتيجية فــي التوســع بتقديــم الخدمــات 
المصرفيــة والتمويليــة واالســتثمارية المتوافقــة مــع احــكام 
ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية مــن خــالل التوســع الجغرافــي 
ــة العــام  بمختلــف مناطــق المملكــة حيــث ســيتم قبــل نهاي
ــى فــروع ضمــن  ــب اخــرى ال ــل اربعــة مكات الحالــي2022 تحوي
مناطــق مختلفــة فــي المملكــة وهــي )ضاحيــة الرشــيد، بوابــة 

المفــرق، المــزار الشــمالي والعقبــة(. 

واصــل البنــك االســالمي االردنــي تنفيــذ اســتراتيجية التوســع 
الجغرافــي للعــام الحالــي بتحويــل مكتــب ضاحيــة الرشــيد / 
محافظــة العاصمــة الــى الفــرع الســادس والثمانيــن وذلــك 
ــز بجانــب  فــي نفــس الموقــع الكائــن فــي شــارع عاكــف الفاي
ســكن اميمــة بنايــة رقــم 70 وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم االحــد 

الموافــق الســادس مــن تشــرين الثانــي 2022.

ــر  ــذي / المدي ــور حســين ســعيد الرئيــس التنفي واشــاد الدكت
االنتشــار  خطــة  بنجــاح  االردنــي  االســالمي  للبنــك  العــام 
فــروع  بافتتــاح  إمــا  الحالــي2022  للعــام  للبنــك  الجغرافــي 
النقــل  او  فــروع  الــى  مكاتــب  تحويــل  او  جديــدة  ومكاتــب 

لمواقــع جديــدة ومملوكــة للبنــك وذلــك لتســهيل وتوفيــر 
ومبــادىء  احــكام  وفــق  والتمويليــة  المصرفيــة  الخدمــات 
الشــريعة االســالمية الكبــر شــريحة ممكنــة مــن المواطنيــن 

. المالــي  بمختلــف مواقعهــم  تعزيــزًا للشــمول 

واضــاف الدكتــور حســين ســعيد انــه تــم خــالل العــام الحالــي 
افتتــاح مكتــب فــي جامعــة العلــوم االســالمية ونقــل فــرع 
الرمثــا لموقــع جديــد وافتتــاح مكتــب جديــد فــي الرمثــا بنفــس 
موقــع الفــرع القديــم وتحويــل مكتــب شــفا بــدران الــى فــرع، 
فــروع خــالل  الــى  ُأخــرى  ثالثــة مكاتــب  كمــا ســيتم تحويــل 

تشــرين الثانــي الحالــي. 

تحويل مكتب البنك اإلسالمي األردني 
شفا بدران إلى الفرع 85 

تـــحــويــــل مــكـتــــب ضـــاحــــيــة الــرشـيــــد
الى الفرع 86 للبنك االسالمي األردني
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اســتكمااًل لتعزيــز منظومــة الجــدارات/ الكفــاءات الوظيفيــة والمؤسســية لموظفــي مصرفنــا قامــت أكاديميــة 
التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل خــالل شــهر 

أيلــول 2022 وتضمنــت الموضوعــات التاليــة:

 تــم البــدء بتنفيــذ برنامــج إعــداد وتأهيــل الموظفيــن الجــدد لمجموعــة مــن الموظفيــن المســتجدين، حيــث تضمــن 
البرنامــج التدريبــي الجوانــب النظريــة والعمليــة للعمــل المصرفــي باإلضافــة إلــى الجوانــب الشــرعية والــذي ُنفــذ 

خــالل الفتــرة مــن 4 /9 /2022 وينتهــي فــي 27 /9 /2022.

 تــم البــدء بتنفيــذ برنامــج قيــادات الصــف األول لمجموعــة مختــارة مــن موظفــي منطقــة الشــرق والوســط وفــق 
ُأســس موضوعــة مــن ِقبــل لجنــة تنميــة المــوارد البشــرية والــذي ســُينفذ خــالل الفتــرة مــن 12 /9 /2022 ولغايــة 

23 /10 /2022، بهــدف تأهيلهــم كقيــادات للصــف األول مســتقباًل.

 تــم البــدء بتنفيــذ برنامــج قيــادات الصــف األول لمجموعــة مختــارة مــن موظفــي منطقــة الشــمال وفــق ُأســس 
موضوعــة مــن ِقبــل لجنــة تنميــة المــوارد البشــرية والذي ســُينفذ خالل الفتــرة مــن 26 /9 /2022 ولغايــة 3 /11 /2022، 

بهــدف تأهيلهــم كقيــادات للصــف األول مســتقباًل.

 تــم البــدء بتنفيــذ برنامــج ضبــاط االئتمــان لمجموعــة مختــارة مــن الموظفيــن مختلــف مناطــق المملكــة وفــق 
ُأســس موضوعــة مــن ِقبــل لجنــة تنميــة المــوارد البشــرية والــذي ســُينفذ خــالل الفتــرة مــن 19 /9 /2022 ولغايــة 

30 /10 /2022، بهــدف تأهيلهــم كضبــاط ائتمــان مســتقباًل.

 برنامــج المصرفيــة الرقميــة والخدمــات اإللكترونيــة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي منطقــة الوســط ليــوم 
.2022/ 9/ 4

 برنامــج التعريــف بمنتجــات البنــك اإلســالمي األردنــي والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي منطقــة الوســط ليــوم 
.2022/ 9/ 5

 برنامــج مدخــل للتمويــل واإلســتثمار والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفي لمجموعة من موظفي منطقة الوســط 
ليوم 6 /9 /2022.

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية
خالل شهر أيلول 2022
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 برنامــج التســهيالت المصرفيــة نظــرة شــاملة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فروع منطقة الشــمال للفترة 
مــن 6 /9 /2022 ولغايــة 8 /9 /2022.

 برنامــج العمليــات المصرفيــة الخارجيــة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي منطقة الوســط للفترة مــن 7 /9 /2022 
ولغاية 8 /9 /2022.

 ورشــة عمــل تصنيــف وتقييــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والتــي عقــدت لمجموعــة مــن موظفــي 
منطقــة العقبــة ليــوم 10 /9 /2022.

 برنامــج مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي منطقــة العقبــة ليــوم 
.2022/ 9/ 10

 برنامــج الحــواالت الصــادرة والحــواالت الــواردة )الجانــب العملــي( والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع 
منطقــة الوســط للفتــرة مــن 14 /9 /2022 ولغايــة 15 /9 /2022.

 برنامــج الحــواالت الصــادرة والحــواالت الــواردة )الجانــب العملــي( والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع 
منطقــة الشــمال للفتــرة مــن 21 /9 /2022 ولغايــة 22 /9 /2022.

هــذا وقــد واصلــت أكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية إيفــاد موظفــي مصرفنا للمشــاركة في برامــج ومؤتمرات 
وورش عمــل ُعقــدت وجاهيــًا لــدى مراكــز التدريــب المحليــة والخارجيــة باإلضافــة إلــى التدريــب الرقمي ومــن أبرزها: 
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أواًل: التدريب الوجاهي

 برنامج تحليل البيانات االستكشافية والذي ُعقد بتنظيم من جمعية البنوك في االردن ليوم 1 /9 /2022.

 برنامج اللغة اإلنجليزية والذي سُيعقد بتنظيم من Amideast للفترة من 5 /9 /2022 ولغاية 17 /10 /2022.

 الشــهادة المهنيــة اختصاصــي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب CAMS والتــي ســُتعقد بتنظيــم مــن 
معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 11 /9 /2022 ولغايــة 19 /10 /2022.

 برنامــج اإلعــالم المصرفــي والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن media code academy للفتــرة مــن 11 /9 /2022 ولغايــة 
.2022/ 9/ 14

 برنامــج مهــارات خدمــة العمــالء والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 12 /9 /2022 
ولغايــة 15 /9 /2022.

 برنامــج إعــداد دراســات الجــدوى االقتصاديــة واعــداد القوائــم الماليــة والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات 
المصرفيــة للفتــرة مــن 12 /9 /2022 ولغايــة 15 /9 /2022.

 برنامــج المتطلبــات القانونيــة واالطــار التنظيمــي لنظــم وخدمــات الدفــع اإللكترونــي والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن 
معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 13 /9 /2022 ولغايــة 15 /9 /2022.

 ورشــة عمــل اعــادة تطويــر نظــام التقييــم االئتمانــي بالنقــاط الخــاص بشــركة كريــف األردن والــذي ُعقــد بتنظيــم من 
جمعيــة البنــوك في االردن ليــوم 14 /9 /2022.

 لقــاء عمــل مشــروع تعديــل قانــون الضمــان االجتماعــي والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن غرفــة تجــارة عمــان ليــوم 
.9/2022 / 17

 الشــهادة المهنيــة محتــرف إدارة المشــاريع/ PMP والتــي ســُتعقد بتنظيــم مــن شــركة SeedHub للفتــرة مــن 
18 /9 /2022 ولغايــة 16 /10 /2022.

 برنامــج مهــارات العــرض والتقديــم المؤثــر والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن غرفــة تجــارة عمــان للفتــرة مــن 19 /9/ 2022 
ولغايــة 21 /9 /2022.

ــة  ــة االمــارات العربي ــدى دول ــة ل ــزا العالمي ــم مــن شــركة في ــذي ُعقــد بتنظي  برنامــج Principle of Profitability وال
المتحــدة –دبــي للفتــرة مــن 21 /9 /2022 ولغايــة 22 /9 /2022.

 ملتقــى المســتقبل والتحــول الرقمــي الذكــي فــي قطــاع التدريــب والتطويــر المؤسســي والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن 
شــركة كالســيرا ليــوم 22 /9 /2022.

 برنامــج المهــارات االساســية لموظفــي مركــز اإلتصــال والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة 
للفتــرة مــن 25 /9 /2022 ولغايــة 27 /9 /2022.

 برنامــج التســويق االلكترونــي عبــر محــركات البحــث والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن غرفــة تجارة عمان للفتــرة مــن 26 /9 /2022 
ولغاية 28 /9 /2022.

 برنامــج متطلبــات اإللتــزام باحــكام قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب واألخطــار عــن العمليــات 
المشــبوهة والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن جمعيــة البنــوك فــي االردن للفتــرة مــن 27 /9 /2022 ولغايــة 29 /9 /2022.
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 مؤتمــر الهندســة المدنيــة الذكيــة والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن نقابــة المهندســين االردنييــن للفتــرة مــن 27 /9 /2022 
ولغايــة 28 /9 /2022.

ثانيًا: التدريب عن بعد

 برنامج Murabaha and its Aplications والذي ُعقد بتنظيم من اكاديمية البركة االلكترونية ليوم 1 /9 /2022

 ورشــة عمــل البيانــات وتقنيــات التعلــم اآللــي فــي ادارة مخاطــر االئتمــان والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن جمعيــة البنــوك 
فــي االردن ليــوم 27 /9 /2022

ثالثًا:- رخص التدريب االلكتروني

اسم البرنامج عدد الرخصالجهة المزودةم
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مكافحة الرشوة والفساد

الجرائم المالية بما فيها مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

العقوبات

Information and Cyber Security

FATCA تعريف بقانون

مبادئ االمتثال

أخالقيات المهنة المصرفية

مقدمة في إدارة المخاطر

أهمية الثقافة القانونية للمصرفيين والسرية المصرفية

العمليات المصرفية الخارجية

المعيار الدولي لكتابة التقارير المالية )9(

عمل الفريق

اتخاذ القرار

أساسيات البنوك اإلسالمية
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و قــال مديــر عــام البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي الســيد 
إيــاد العســلي : إن المــرأة تشــكل نصــف المجتمــع حيــث 
حــرص البنــك العربــي االســالمي الدولــي أن يكــون رائــدًا 
وداعمــًا للمــرأة فــي مختلــف المجــاالت إيمانــًا منــه بأهمية 
طرفــًا  باعتبارهــا  واجتماعيــا   اقتصاديــا  المــرأة  تمكيــن 
وبالشــكل  المســتدامة   التنميــة  تحقيــق  فــي  رئيســيًا 
الــذي يتجــاوز التحديــات،  مؤكــدًا بأننــا  فــي البنــك العربــي 
الحــل  بــأن نكــون جــزءًا مــن  الدولــي نســتمر  االســالمي 
باتخــاذ خطــوات عمليــة وتطبيــق ممارســات تســهم فــي 
تفعيــل دور المــرأة ودعــم المشــاركة االقتصاديــة لهــا ، 
وخاصــة بــأن للبنــك دورًا فاعــاًل فــي التمكيــن االقتصــادي 

المصرفيــة  الحلــول  خــالل  مــن  للمــرأة  واالجتماعــي 
المقدمــة والتــي تراعــي احتياجاتهــا وطموحاتهــا ســواء 
علــى المســتوى الشــخصي ام علــى مســتوى األعمــال 

المملوكــة او المــدارة مــن قبلهــا". 

لهــذه  الدولــي  اإلســالمي  العربــي  البنــك  دعــم  ويأتــي 
والتــي  المجتمعيــة  مســؤوليته  إطــار  فــي  اللقــاءات 
ُتعنــى بتعزيــز الشــمول المالــي وصــواًل لتحقيــق التنميــة 
ــز االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي  المســتدامة وتعزي
والنهــوض  المــرأة  تمكيــن  خــالل  مــن  للمجتمــع 

وثقافًيــا.  واجتماعًيــا  اقتصادًيــا  بمشــاركتها 

العربي االسالمي يدعم الجلسة الحوارية بعنوان
" تجارب ناجحة للمرأة العربية في ظل التحديات

واألزمات االقتصادية المتتالية "

البنــك العربــي االســالمي الدولــي يؤكــد علــى أهميــة دور المــرأة الريــادي  فــي دعــم 
مســيرة البنــاء والتنميــة لتعزيــز مســيرتها فــي مختلــف القضايــا وتمكينهــا لتكــون 
عنصــرًا فاعــاًل فــي المجتمــع  ، حيــث شــارك البنــك العربــي االســالمي الدولــي فــي رعاية 
ودعــم اللقــاء الحــواري الخــاص بتمكيــن المــرأة تحــت عنــوان " تجــارب ناجحــة للمــرأة 
للمصرفييــن  الدولــي  واالتحــاد  العربيــة  المصــارف  اتحــاد  ينظمــه  والــذي  العربيــة" 
ــة  ــة الوزاري ــي األســتاذة وفــاء بنــي مصطفــى رئيســة اللجن ــة  معال العــرب تحــت رعاي
لتمكيــن المــرأة مندوبــة دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور بشــر الخصاونة بحضــور عطوفة 
محافــظ البنــك المركــزي الدكتــور عــادل شــركس ومديــر عــام البنــك العربــي االســالمي 
الدولــي الســيد إيــاد العســلي وبمشــاركة نســائية واســعة مــن مختلــف القطاعــات. 
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قــال الســيد إيــاد العســلي مديــر عــام البنــك  "ان البنــك 
مســتمر ســنويًا بدعــم مختلــف الجهــود الداعمــة لــدور 
المعلــم مــن خــالل تواجــد البنــك العربــي االســالمي الدولي 
نظــرا  األردن،  فــي  التعليــم  يدعــم مســيرة  نشــاط  بــأي 
للــدور المهــم الــذي يقــوم بــه المعلــم فــي نقــل المعرفــة 
وتنشــئة جيــل فاعــل فــي المجتمــع وداعــم فــي عمليــة 

النمــو اإلقتصــادي ".

تجمــع  التــي  بالشــراكة  اعتــزازه  عــن  العســلي  معربــًا 
البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي بــوزارة التربيــة والتعليــم 
واســتمرارية رعايــة البنــك لنشــاطات الــوزارة تقديــرًا لــدور 
المعلميــن األردنييــن باعتبارهــم جوهــر العمليــة التربويــة 
وأســاس اإلصــالح والنهــوض بالمجتمــع ، مشــيرًا إلــى 

الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة اإلســالمية المتنوعــة 
المعلميــن  لقطــاع  البنــك  يقدمهــا  التــي  والشــاملة 
والمتوافقــه مــع أحــكام وقواعــد الشــريعة اإلســالمية 

 . الســمحاء 

وفــي ختــام الحفــل قــام أميــن عــام وزارة التربيــة والتعليــم 
للشــؤون التعليميــة عطوفــة الدكتــور نــواف العجارمــة 
العالــي  التعليــم  والتعليــم ووزيــر  التربيــة  وزيــر  منــدوب 
والبحــث العلمــي معالــي األســتاذ الدكتــور وجيــه عويــس 
بتســليم درع تكريمــي للســيد إيــاد العســلي مديــر عــام 
ــي  ــرة لدعــم البنــك العرب ــًا عــن شــكره وتقدي البنــك معرب
ــوزارة  ــه ل ــه الموصول ــي المســتمر ورعايت اإلســالمي الدول

التربيــة والتعليــم ولمســيرة التعليــم فــي األردن. 

العربي اإلسالمي يرعى إحتفالية وزارة التربية والتعليم
بيوم المعلم العالمي 

تقديرًا لمكانة المعلم وما يقوم به من خدمات جليلة لخدمة العملية التعليمية ، قام 
البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي برعايــة حفل تكريم المعلمين والمعلمات بمناســبة 
"يــوم المعلــم العالمــي "  الــذي نظمتــه وزارة التربيــه والتعليــم تحــت رعايــة معالــي وزير 
التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور وجيه عويس 
وبحضــور ســعادة مديــر عــام البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي الســيد إيــاد العســلي .
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الصــادرة  الصحفــي  البيــان  وبحســب 
البنــك  حصــول  فــإن  الجائــزة  عــن 
الدولــي علــى جائــزة  العربــي اإلســالمي 
 Championship Award -Digital Banking
التــي  االنجــازات  علــى  جــاء  العــام  لهــذا 
الرقميــة  الخدمــات  مجــال  فــي  حققهــا 
نحــو  التحــول  نحــو  الطموحــة  وخططــه 
المصرفيــة الرقيمــة، وذلك بناء على اختيار 
لجنــة محكمــي الجائــزة التــي تضــم نخبــة 
المصرفييــن  والخبــراء  األكاديمييــن  مــن 

اإلســالمي.  التمويــل  مجــال  فــي 

وبهــذه المناســبة عبــر ســعادة الســيد 
ايــاد العســلي مديــر عــام البنــك العربــي 
اإلســالمي الدولــي عــن ســعادته بتكريــم 
البنــك بهــذه الجائــزة والتــي جــاءت فــي 
خضــم االنجــازات التــي يحقههــا البنــك 
إطــالق  ومنهــا  الرقمــي  تحولــه  فــي 
النســخة المتطورة من تطبيق " العربي 
اإلســالمي " وجملــة مــن المشــاريع التــي 
تهــدف إلــى تعزيــز البنية التحتيــة الرقمية 

لضمــان أفضــل تجربــة مصرفيــة ضمــن أعلــى معاييــر 
بــأن القيــم األصيلــة للبنــك  األمــن الســيبراني، مؤكــدا 
واألمــان  بالثقــة  المتثملــة  الدولــي  اإلســالمي  العربــي 
واالســتثمار الحــالل ســتبقى األســاس وبوصلــة التحــول 
الرقمي للبنك ، وأضاف العسلي " أود أن اتقدم بالشكر 
لمنظمــي الجائــزة وعلــى دورهــم فــي تشــجيع الريــادة 

واالبتــكار فــي قطــاع التمويــل اإلســالمي العالمــي".

تــم  العالميــة  الجائــزة  هــذه  أن  الــى  اإلشــارة  تجــدر 
إطالقهــا عــام 2011 والتــي تعنــى بتكريــم المؤسســات 
هــذا  فــي  المؤثريــن  الماليــة اإلســالمية واألشــخاص 
القطــاع علــى مســتوى العالــم وذلــك بهــدف تشــجيع 
االبتــكار وزيــادة األثــر االيجابــي للتمويــل االســالمي علــى 

االقتصــاد العالمــي. 

العربي اإلسالمي يحصل على جائزة التميز
في مجال المصرفية الرقمية 2022

 Awards )GIFA( Global حصــل البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي علــى جائــزة
ــة وذلــك  ــة الرقمي ــز فــي المصرفي ــة التمي Islamic Finance لعــام 2022 عــن فئ
خــالل حفــل الجائــزة الســنوي الــذي عقــد هــذا العــام فــي جيبوتــي العاصمــة 
برعايــة رئيــس جمهوريــة جيبوتــي وبحضــور عــدد مــن القــادة ورؤســاء الــوزراء 
والدبلوماسيين وممثلي المؤسسات المالية اإلسالمية في أفريقيا والعالم.
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واشــتمل االحتفــال الــذي حضــره عــدد كبيــر مــن محبــي 
إلــى  باإلضافــة  وســلم  عليــه  هللا  صلــى  هللا  رســول 
أســرة البنــك العربــي االســالمي الدولــي علــى باقــة عذبــة 
ــة باإلضافــة  ــة والموشــحات الديني ــح النبوي مــن المدائ
ــة تتعلــق بالمناســبة العطــرة . ــى مســابقات ثقافي ال

وأكــد الســيد إيــاد العســلي مديــر عــام البنــك العربــي 
االســالمي الدولــي " أن هــذا االحتفــال يأتــي تعبيــرًا عــن 
المحبــة الصادقــة للنبــي محمــد صلــوات هللا وســالمة 
عليــه وأتبــاع ســنتِه ، حيــث أن الســيرة النبويــة العطــرة 
للوســطية  ومثــااًل  الفاضلــة  األخــالق  ملتقــى  هــي 
 ، البعــد عــن الغلــو والتطــرف  البعيــد كل  واالعتــدال 
أراد  الدولــي  اإلســالمي  العربــي  البنــك  بــأن  موضحــًا 

مــن خــالل الحفــل مشــاركة الشــعب األردنــي أفراحــة 
عليــه  هللا  "صــل  محمــد  الخلــق  ســيد  مولــد  بذكــرى 
وســلم"، تجســيدًا للسياســة التــي ينتهجهــا البنــك فــي 
مشــاركته ورعايتــه مثــل هــذه النشــاطات وإهتمامــه 
النبــوي  المولــد  ذكــرى  وخاصــه  الدينيــة  بالمناســبات 
الشــريف والتعــاون مــع المؤسســات الخيــرة وخدمــة 

المجتمــع المحلــي .

وأعــرب العســلي عــن آملــه أن يعيــد هللا هــذه الذكــرى 
وعلــى  واإلســالمية  العربيــة  األمتيــن  علــى  العطــرة 
جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي المعظــم وولــي عهــده 
األميــن واألســرة الهاشــمية والشــعب األردنــي بالخيــر 

واليمــن والبــركات . 

البنك العربي اإلسالمي الدولي
يحتفل بالمولد النبوي الشريف

إحتفـــاءًا بذكـــرى مولـــد الرســـول الكريـــم محمـــد صلـــى هللا عليـــة وســـلم رعـــى البنـــك 
العربي االســـالمي الدولي اإلحتفال الديني الذي أقامته دائرة اإلفتاء العام بمناســـبة 
ذكـــرى المولـــد النبـــوي الشـــريف فـــي قصـــر الثقافـــة بمدينـــة الحســـين للشـــباب وذلـــك 
برعايـــة ســـماحة المفتـــي العـــام الشـــيخ عبـــد الكريـــم الخصاونـــه وبحضـــور ســـعادة 
مديـــر عـــام البنـــك العربـــي االســـاالمي الدولـــي األســـتاذ إيـــاد العســـلي وســـماحة 
ـــة  ـــد الحافـــظ الربطـــه وإمـــام الحضـــرة الهاشـــمية فضيل قاضـــي القضـــاة الشـــيخ عب
الدكتـــور أحمـــد الخاليلـــة وأميـــن عـــام دائـــرة االفتـــاء وعمـــداء كليـــة الشـــريعة بالجامعـــة 
األجـــالء. والشـــيوخ  العلمـــاء  مـــن  وعـــدد  االســـالمية  العلـــوم  وجامعـــة  االردنيـــة 
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تنفيذًا لرؤية ورسالة البنك وأهدافه اإلستراتيجية لتعزيز اإلستثمار األمثل في الكوادر البشرية, فقد تم إعداد 
وتنفيذ العديد من الدورات وورش العمل التدريبية الداخلية والخارجية, وذلك إلثراء وتعظيم عملية البناء والنمو 

تحقيقًا للتميز والريادة في المصرفية اإلسالمية. 

على مستوى الدورات الداخلية التي عقدت في مركز التدريب الخاص بالبنك العربي االسالمي الدولي:
إستكماال للمسارات التدريبية المنبثقة عن مشاريع تطوير الموارد البشرية إضافة الى االحتياجات التدريبية 
الظاهرة والمستجدة لدى دوائر اإلدارة والفروع وبمختلف المسّميات والمستويات الوظيفية فقد تم تنفيذ عدة 

دورات وورش عمل تدريبية بعدة مواضيع أبرزها :

1. تم تنفيذ )3( دورات تدريبية بعنوان "الكشف عن التزييف والتزوير المصرفي" لمجموعة من موظفي فروع البنك.

2. تم تنفيذ )3( دورات تدريبية بعنوان "عقود المداينات" لمجموعة من موظفي دوائر وفروع البنك.

3. تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "عقود األمانات" لمجموعة من موظفي دوائر وفروع البنك.

4. تم تنفيذ )8( دورات تدريبية بعنوان " الجودة والحوافز " لمجموعة من موظفي فروع البنك.

5. تم عقد دورة تدريبية بعنوان "Oracle Database SQL & PL/ SQL" لمجموعة من موظفي إدارة أنظمة المعلومات 
في البنك.

 "ICWIM 6. تم عقد ورشة تثقيفية متخصصة حول "متطلبات التقدم للشهادة الدولية في إدارة اإلستثمار والثروات
لمجموعة من موظفي البنك.

7. تم تنفيذ )3( دورات تدريبية بعنوان " أعمال مسؤولي رقابة عمليات الفرع الرئيسيين " لمجموعة من موظفي 
فروع البنك.

8. تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بعنوان " أعمال مسؤولي عالقة العمالء الرئيسيين " لمجموعة من موظفي فروع 
البنك.

9. تم تنفيذ )7( ورش تدريبية حول "تطبيق عربي إسالمي موبايل" لمجموعة من موظفي فروع البنك.

10. تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "منتجات البنك والبيع التقاطعي" لمجموعة من موظفي فروع البنك.

11. تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بعنوان "المدخل الى المصرفية اإلسالمية" لمجموعة من موظفي دوائر البنك.

12. تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بعنوان "اإلسعافات األولية واإلطفاء" لمجموعة من موظفي فروع البنك.

13. تم تنفيذ ورشتين تدريبيتين بعنوان "الخدمات المصرفية اإلسالمية" لمجموعة من موظفي فروع البنك.

14. تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بعنوان "التميز في خدمة العمالء" لمجموعة من موظفي فروع البنك.

15. تم تنفيذ ورشتين تدريبيتين بعنوان "آخر التعديالت والتحديثات على تمويالت األفراد" لموظفي مركز خدمة 
العمالء في البنك.

16. تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بعنوان " إتكيت التواصل الفعال مع األشخاص ذوي اإلعاقة " لمجموعة من موظفي 
فروع البنك.

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

حضر مجموعة من موظفي اإلدارة العامة والفروع, الدورات والبرامج المتخصصة التالية في معهد الدراسات 
المصرفية :

النشاطات التدريبية للبنك العربي اإلسالمي الدولي
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اسم الدورةاسم الدورة الرقمالرقم

1
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

تمويل الشركات

البرنامج التدريبي الشامل لموظفي التلر

المحاسبة والتحليل المالي وتحليل التدفقات النقدية

الرقابة على اإلئتمان وإدارة الديون المتعثرة

إستراتيجيات التسويق والمبيعات

مهارات إدارية أساسية

مهارات خدمة العمالء

المتطلبات القانونية واإلطار التنظيمي لنظم وخدمات الدفع اإللكتروني

مقدمة في التحول الرقمي من البنوك الرقمية

صناعة التمويل الصغير واألصغر

البطاقات والخدمات المصرفية اإللكترونية

صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية

Excel to excel )MS Excel Skills &Techniques(

التحليل المالي األساسي و المتقدم

مقدمة في أمن المعلومات واألمن السيبراني

أمن المعلومات واألمن السيبراني

مهارات إدارية أساسية

مهارات خدمة العمالء

تمويل  التجارة الخارجية والكفاالت المصرفية

EXCEL التحليل المالي بإستخدام

التفكير اإليجابي وإدارة ضغوط العمل

أخالقيات المهنة المصرفية

حماية المستهلك المالي وإدارة شكاوي العمالء

كما حضر مجموعة من موظفي البنك على مختلف المستويات اإلدارية, الدورات والبرامج المتخصصة والمؤتمرات 
على الصعيدين المحلي والدولي والتي تطرح كافة الجوانب المصرفية واإلدارية والتقنية وغيرها من خالل مزودي 

الخدمات التدريبية, نوجزها أدناه :
1. برنامج تدريبي وشهادة بعنوان "محترف العقود القانونية المعتمد".

2. برنامج تدريبي وشهادة بعنوان "خبراء إدارة العقود وصياغتها".
3. دورة تدريبية بعنوان "مكافحة وتمويل اإلرهاب والعقوبات الدولية".

 ."Protecting What’s Now and What’s Next With Cisco Secure" 4. دورة تدريبية بعنوان
5. دورة تدريبية بعنوان "المعيار الدولي لممارسة خطاب الضمان تحت الطلب".

6. دورة تدريبية بعنوان "معايير المحاسبة اإلسالمية".
. "Cyber Insurance" 7. ورشة عمل بعنوان

8. مؤتمر بعنوان"نحو إستراتيجية لألمن الوطني السيبراني".
9. برنامج تدريبي بعنوان "إدارة المطالبات في التأمينات العامة".

10. دورة تدريبية بعنوان "معيار كفاية رأس المال المعدل )23( الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية".
11. إجتماع "مشروع تعليمات تنظيم إجراءات عمل الخدمات المالية المفتوحة".

12. مؤتمر بعنوان "قمة األمن السيبراني الدولية".
."Common reporting Standards 13. ورشة عمل بعنوان "معيار اإلبالغ المشترك

14. دورة تدريبية بعنوان "إدارة اإلئتمان في ضوء تعديالت قانون التنفيذ ودراسة تحليلية للتعديالت القانونية على قانون 
التنفيذ وتداعياتها".

.AAOIFI 15. دورة تدريبية بعنوان "معيار المحاسبة المالي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
16. برنامج تدريبي وشهادة بعنوان " شهادة اإلختصاصي اإلسالمي المعتمد في التأمين التكافلي".

17. برنامج تدريبي بعنوان " تأمينات الحياة وبرامج التأمين المتداولة في سوق التأمين األردني". 
18. ورشة تدريبية بعنوان "البيانات وتقنيات التعلم األلي في إدارة مخاطر اإلئتمان" .

."ISACA Amman Chapter Conference" 19. مؤتمر بعنوان
20. مؤتمر بعنوان "جايتكس 2022".

."Progressive finance for a changing world / SIBOS conference 2022 " 21. مؤتمر بعنوان
22. دورة تدريبية بعنوان " إدارة وصيانة نظام النسخ اإلحتياطي".

 ."Aruba Event" 23. ورشة تدريبية بعنوان
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واســتقطبت هــذه الحملــة الكثيــر مــن المتبرعيــن مــن 
البالــغ  اهتمامهــم  أظهــروا  الذيــن  البنــك  موظفــي 
وســارعوا  اإلنســانية،  المبــادرة  هــذه  فــي  بالمشــاركة 
للتبــرع بالــدم استشــعارا ألهميــة هــذه المبــادرات فــي 
ــر مــن المرضــى والمصابيــن ممــن هــم  إنقــاذ أرواح الكثي
فــي أمــس الحاجــة إلــى الــدم، فضــال عــن وعيهــم بأهميــة 

بالــدم لصحــة المتبــرع. التبــرع 

العقــاري  للبنــك  المفــوض  اإلقليمــي  المديــر  وثمــن 

المصــري العربــي أحمــد العســكري الجهــود التــي يوليهــا 
المخــزون  لتوفيــر  الصحــة  ووزارة  االردنــي  الــدم  بنــك 
مــن الــدم للمحتاجيــن والحــرص الدائــم علــى النهــوض 
بواقــع العمــل التطوعــي وزيــادة نســب المشــاركة فيــه، 
للمســاهمة الفاعلــة فــي دعــم الجهــود الوطنيــة وخدمــة 

المجتمــع.

 وأضــاف العســكري ســعدنا كثيــرا بمــا أبــداه موظفونــا 
المشــاركون فــي الحملــة مــن عطــاء ورغبــة حقيقيــة فــي 

للــــســـــنـــــة الـثــالـثــــة عــلـــى الــتـــوالـــي
الــبــنـك العـقـاري الـمـصـري العـربـي
يطلق حملته السنوية للتبرع بالدم 
تـحــت عــنـــــوان "نـقـطـــة دم = حــيـــاة" 

نظــم البنــك العقــاري المصري العربي حملته الســنوية الثالثــة على التوالي للتبرع بالدم 
تحت عنوان " نقطة دم = حياة “ والتي اقيمت في المبنى الرئيسي للبنك، بالتعاون مع 
بنــك الــدم، وجــاءت هــذه الحملــة ضمــن أنشــطة برنامــج المســؤولية المجتمعية للبنك 
التي تعمق من مفهوم التكافل ونشر قيم التآخي والعطاء والخير بين أفراد المجتمع.
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المشــاركة بــدور فاعــل فــي هــذه المبــادرة المهمــة، ومما 
ــه هــذه  ــر الــذي حظيــت ب ال شــك فيــه أن االهتمــام الكبي
ــد مــن  ــم المزي ــا لتنظي الحملــة ســيكون مصــدرا إللهامن
المبــادرات المجتمعيــة الهادفــة لرفــع مســتوى الوعــي 

بالحــاالت الصحيــة الحرجــة التــي تحتــاج نقــل الــدم.

البنــك ومبادراتــه  لجهــود  امتــدادا  الحملــة  هــذه  وتأتــي 
المتميــزة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، ســعيا إلــى نشــر 
اإلنســاني  للهــدف  وترســيخا  الخيــري،  العمــل  ثقافــة 

النبيــل فــي مجــال البــذل والعطــاء.

ووجهــت إدارة مديريــة بنــك الــدم رســالة شــكر وتقديــر 
إلدارة وموظفــي البنــك العقــاري المصــري العربــي علــى 
مــع  بالــدم  بالتبــرع  الحملــة، واســتجابتهم  هــذه  إنجــاح 
لعقــد  البنــك  مــع  التواصــل  اســتمرارية  علــى  التأكيــد 

المزيــد مــن حمــالت التبــرع بالــدم. 
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سالمة الدرعاوي
رئيس هيئة التحرير

البنك المركزّي 
والــتــــــغــّيــــــرات 
االقـتـــصـاديّـــــــة 
والـمـالـّيــــــــــــــــــــة
الــعــالـمـّيـــــــــــــــة

بــات ال يخفــى علــى أحــد أّن قــرارات البنــك المركــزّي األردنّي المتعّلقة بالسياســة 
النقديّة وأســعار الفائدة هدفها، أّواًل وآخرًا، المحافظة على االســتقرار النقدّي 
فــي المملكــة، الّــذي يمثّــل المتطّلــب األســاس لتحقيــق النمــّو االقتصــادّي، 
وتوفيــر البيئــة االســتثماريّة اآلمنــة والجاذبــة لالســتثمارات المحّلّيــة واألجنبّيــة.

فــال نمــّو اقتصــادّي دون وجــود اســتقرار نقــدي بعنصريه: 
ثبــات ســعر صــرف الدينــار مقابــل الــدوالر مــن خــالل وجود 
هامــش مالئــم بيــن الدينــار والعمــالت األخــرى. والثانــي، 
اســتقرار معــّدالت التضّخــم عنــد مســتويات مقبولــة فــي 

األجليــن المتوّســط والطويــل.

البنــك المركــزّي يمتلــك مــن االحتياطّيــات األجنبّية رصيدًا 
أكثــر مــن كاف للحفــاظ علــى اســتقرار ســعر الصــرف، 
ــى 8 أشــهر مــن  ــد عل ــد مــا يزي ــًا يغّطــي هــذا الرصي وحالّي

مســتوردات المملكــة مــن الســلع والخدمــات.

فــي الجانــب المقابل، تشــير أحدث البيانــات اّلتي أصدرتها 

دائــرة اإلحصــاءات العاّمــة، مؤّخــرًا، إلــى ارتفــاع معــّدل 
التضّخــم الســنوّي ليبلــغ 4.0 % حّتــى نهايــة شــهر أيلــول 
مــن العــام الحالــّي، مقابــل 1.2 % خــالل الفترة نفســها من 

العــام الماضــي.

للوهلــة األولــى قــد تبــدو قــرارات المركــزّي برفــع أســعار 
ــّي فــي غيــر صالــح االقتصــاد، إّلا  ــدة خــالل العــام الحال الفائ
أّن األداء القــوّي لالقتصــاد الوطنــّي يظهــر العكــس مــن 
ذلــك، وأبــرز مــا يؤّكــده النمــّو االقتصــادّي اّلــذي تحّقــق خــالل 
النصــف األّول مــن العــام الحالــّي بشــكل يفــوق التوّقعــات.

إّن قــرارات البنــك المركــزّي مدروســة بدّقــة وعنايــة فائقة، 
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وتراعــي كاّفــة األبعــاد االقتصادّيــة والنقدّيــة والمالّيــة على 
ــة. وفــي  ــة والدولّي ــة واإلقليمّي مختلــف األصعــدة، المحّلّي
كّل محّطــة مــن هــذه المحّطــات تتجّســد قّصــة نجــاح 
جديــدة تضــاف إلــى نجاحــات البنــك المركــزّي، اّلــذي يلتــزم 
النقــدّي  االســتقرار  علــى  الحفــاظ  فــي  قدمــًا  بالمضــّي 
والمالــّي فــي المملكــة، مــع وعيــه الكامــل بــأّن التشــّدد 
االقتصادّيــة  األوجــاع  بعــض  فــي  يتســّبب  قــد  الحالــّي 
المؤّقتــة، ولكــن بالمقابــل فــإّن أّي اختــالل، ولو على نطاق 
ضّيــق، فــي تحقيــق االســتقرار النقــدّي والمالــّي ســيترّتب 

عليــه أوجاعــًا أكثــر بكثيــر علــى االقتصــاد الوطنــّي.

تتزحــزح،  ال  راســخة  وقراراتــه  المركــزّي  بالبنــك  ثقتنــا 

فالبنــك لديــه الخبــرة والمرونــة الكافيــة اّلتــي تمّكنــه مــن 

االقتصادّيــة  التغّيــرات  مــع  بحكمــة وســرعة  التعامــل 

ومــا  حالّيــًا،  العالمــّي  االقتصــاد  تعتــري  اّلتــي  والمالّيــة 

يبعــث الطمأنينــة فــي النفــس أيضــًا امتالكــه الكفــاءات 

القــادرة علــى توليــد األفــكار غيــر التقليدّيــة بمــا يتــالءم 

يواجههــا. اّلتــي  والطارئــة  المختلفــة  والمواقــف 

األمــل  مــن  الكثيــر  تتطّلــب  الصعبــة  األوقــات  هــذه 

والتفــاؤل لتجــاوز الصعــاب والتحّديــات، وليبقــى البنــك 

واألّيــام  لهــا،  التصــّدي  فــي  شــامخًا  األردنــّي  المركــزّي 

ذلــك.  علــى  شــاهدة  ســتكون  القادمــة 
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BPS® C1 ProNote Family BPS® C2 Family

BPS® C6 BPS® M5 BPS® M7 + NotaPack

BPS® C4 BPS® C5
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