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جاء مشروع الموازنة لهذا العام ضمن افتراضات اعداد الموازنة التقليدية، وبدون 

اختــالف فــي اليــة االعــداد عــن الموازنــات الســابقة؛ أي االعتمــاد علــى نســب النمــو 

الطبيعيــة فــي ارتفــاع المؤشــرات، وافتــراض الموازنــة الزيــادة الطبيعيــة للرواتــب 

واألجــور، وهــو االمــر الــذي ينعكــس إيجابيــًا علــى ثبــات الماليــة العامــة فــي تحركهــا، 

فيمــا تميــز مشــروع الموازنــة بالتــزام الحكومــة بتنفيــذ مخرجــات خارطــة تحديــث 

القطــاع العــام ورصــد مبلــغ 47 مليــون دينــار لهــا، كمــا التزمت أيضًا بتنفيــذ أولويات 

رؤيــة التحديــث االقتصــادي للعــام 2023 ورصــد مبلــغ 505 مليــون دينــار لهــا ضمــن 

موازنات الوزارات والدوائر الحكومية وموازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي.  

االفتراضــات  مــن  جملــة  علــى  الموازنــة  اعــداد  اعتمــد 
الواقعيــة مــن أبرزهــا: نمــو الناتــج المحلــي اإلســمي بنســبة 
5.8 %، ونمــو الناتــج المحلــي باألســعار الثابتــة بنســبة 2.7 % 
وانخفــاض عجــز الميــزان التجــاري للناتــج المحلــي اإلجمالــي 
فــي   % 3 الــى  التضخــم  نســبة  وتخفيــض   ،% 4.8 بنســبة 
العــام 2023. ووفقــًا للمشــروع ســترتفع اإليــرادات العامــة 
بنســبة 9.6 % لتصــل الــى 9.57 مليــار دينــار، فيمــا ســترتفع 
11.43 مليــار  الــى  8.3 % لتصــل  العامــة بنســبة  النفقــات 
دينــار، وهــو مــا يفضــي إلــى عجــز فــي الموازنــة بمقــدار 1.86 
مليــار دينــار، والــذي هــو أكبــر من العجز المســجل فــي العام 
ــرادات  ــة اإلي الســابق بنســبة 2 %. ورغــم ذلــك، فــان تغطي
العامــة للنفقــات العامــة تصــل الــى83.7 % وهــذا مؤشــر 
جيــد يعكــس االعتمــاد علــى الــذات فــي توفيــر اإليــرادات 

وســداد النفقــات المحليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء.

أمــا حســب موازنــة التمويــل فتتوقــع، فيتوقــع ارتفــاع 
الديــن العــام بنســبة 6.2 % عــن عــام 2022 ليصــل الــى 
اســتثمار  صنــدوق  ديــون  شــاماًل  دينــار  مليــون   39.43
الضمــان االجتماعــي، والــذي يشــكل 106.8 % مــن الناتــج 
ــة مــع نســبة 109.7 % فــي عــام  ــي، مقارن ــي اإلجمال المحل
الهبــوط  مســار  علــى  العــام  الديــن  وضــع  أي   ،2022
التدريجــي، إضافــة الــى ان ارتفــاع نســب الديــن مــع ارتفــاع 
ــد، أي االســتدانة لتحقيــق  نســب االنفــاق هــو مؤشــر جي

النمــو ودفــع العجلــة االقتصاديــة.

نــدرك تمامــًا أن هامــش المرونــة المتــاح فــي الموازنــة 
يتــراوح ضمــن حــدود ضيقــة حيــث أن النفقــات الجاريــة 
تســتحوذ علــى 86 % مــن إجمالــي النفقــات العامــة، وأكثــر 
رواتــب  عــن  عبــارة  هــو  الجاريــة  النفقــات  نصــف  مــن 
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وأجــور، بينمــا تبلــغ فوائــد الديــن العــام 1.58 مليــار دينــار )13.8 % 
والتعويضــات  التقاعــد  نفقــات  وتبلــغ  العامــة(،  النفقــات 
والحمايــة االجتماعيــة 2.57 مليــار دينــار )18 %(. وفيمــا يتعلــق 
وخصوصــًا  للمواطنيــن  المقدمــة  األساســية  بالخدمــات 
ــة االجتماعيــة، فعلــى الرغــم مــن  التعليــم والصحــة والحماي
أن هــذه البنــود تســتحوذ علــى 42 % مــن النفقــات العامــة، 
تخصيصهــا  فــي  التامــة  الكفــاءة  مراعــاة  ينبغــي  أنــه  إال 
ــم 12 % ســنويًا  ــى التعلي ــغ االنفــاق عل ــاًل يبل وتوجيههــا. فمث
التعليــم  علــى   % 65 بواقــع  تتــوزع  مليــار؛   1.363 حوالــي  أي 
االبتدائــي ومــا دونــه، و14.2 % علــى التعليــم الثانــوي، و9.3 % 
علــى التعليــم الجامعــي، وهــذا مؤشــر علــى اســتثمار عكســي 
فــي المنظومــة التعليميــة يحــول دون تقــدم كفــاءة التعليــم 

ومواكبتــه لمتطلبــات ســوق العمــل ومواجهــة البطالــة.

مشــروع الموازنــة ال يظهــر أي توجــه نحــو توســيع وتنويــع 
علــى  واضحــًا  االعتمــاد  يــزال  ال  حيــث  اإليــرادات،  مصــادر 
اإليــرادات  تشــكل  اذ  لإليــراد،  رئيســي  كمصــدر  الضرائــب 
وتتكــون  المحليــة،  اإليــرادات  مــن   % 76 حوالــي  الضريبيــة 
علــى  الضرائــب  مــن  معظمهــا  فــي  الضريبيــة  اإليــرادات 
الســلع والخدمــات والضرائــب علــى الدخــل واللــذان يشــكالن 
علــى التوالــي 69 % و23 % مــن اإليــرادات الضريبيــة. علمــًا بــأن 
المشــروع افتــرض نمــو اإليــرادات الضريبيــة بنســبة 11.7 %، 

بالرغــم مــن عــدم فــرض أي ضرائــب او رســوم جديــدة. 

ولعــل هامــش المرونــة الضيق حتم علــى الجهات الحكومية 
التشــديد والتركيــز علــى معالجــة الهــدر العــام، وإيقــاف بنــود 
غيــر أساســية كبنــد الســفر، ورفــع ســوية مكافحــة التجنــب 
والتهــرب الضريبــي، وعلــى الصعيــد االجتماعــي، التوجــه نحــو 
إيصال الدعم لمســتحقيه ورفع مســتويات الدعم والحماية 
االجتماعيــة، كوضــع بنــد دعم الســلع الغذائية االســتراتيجية 

بــدال مــن دعــم االعــالف، وبمبلــغ 277 مليــون دينــار.  

ومــن جهــة أخــرى ارتبــط مشــروع موازنــة 2023 بمســارات 
القطــاع  لتطويــر  الطريــق  وخارطــة  االقتصــادي  التحديــث 
االقتصــادي  التحديــث  لرؤيــة  التنفيــذي  فالبرنامــج  العــام، 
2023 - 2025( يشــير أن االحتياجــات االســتثمارية  )أولويــات 
دينــار  مليــون   670 تبلــغ  مجتمعــة  االقتصاديــة  لألولويــات 
فــي عــام 2023، خصــص منهــا فــي الموازنــة العامــة وموازنــة 
دينــار،  مليــون   505 الذاتــي  والتمويــل  الحكوميــة  الوحــدات 
وحــول  المطلــوب.  التمويــل  اجمالــي  مــن   % 75 حوالــي  أي 
المشــاريع الرأســمالية فــي الموازنــة، أظهــرت الورقــة توافــق 
ــادرة مــع المشــاريع  ــغ عددهــا 183 مب ــة والبال ــادرات الرؤي مب
الرأســمالية فــي الموازنــة فعلــى ســبيل المثــال فــي مجــال 
جديــدة  مشــاريع  لصالــح  دينــار  ماليــن   6 رصــد  االســتثمار 
أبرزهــا إطــالق منصــة وطنيــة خاصــة بالمســتثمر، وفي قطاع 
الصناعــة رصــد 40 مليــون دينــار لصنــدوق دعــم الصناعــة، 
وفــي مجــال الطاقــة تزويــد المــدن الصناعيــة بالغــاز الطبيعي 
بكلفــة 5 مليــون دينــار، وفــي مجــال ســوق العمــل اســتكمال 

مشــروع التشــغيل الوطنــي بقيمــة 30 مليــون دينــار.

التــي  االقتصاديــة  الظــروف  العامــة وضمــن  الموازنــة  إن 
تأتــي فــي ســياق واقعــي ومنطقــي،  تؤثــر علــى المملكــة، 
مســتغلة كافــة المنافــذ والفــرص المتاحــة لدعــم النمــو 
االقتصــادي ودفــع العجلــة االقتصاديــة للســنوات القادمــة 
علــى  يبقــى  فيمــا  المطلوبــة،  النمــو  مؤشــرات  لتحقيــق 
الجهــات الحكوميــة التركيــز علــى تنويــع مصــادر اإليــرادات 
التــي  بيــن القطاعيــن  الكبــرى  وتعزيــز مشــاريع الشــراكة 
رصــد لهــا حوالــي 55 مليــون دينــار لتحقيــق عوائــد اســتثمارية 
مســتدامة. كمــا نــرى وجــود ضــرورة للتركيــز علــى مؤشــرات 
الديــن العــام لضمــان بقائــه ضمــن مســتوياٍت مســتدامة، 
والتفريــق بيــن االســتدانة لســد العجــز واالســتدانة للتعزيــز 

النمــو االقتصــادي. 
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الدكتور ماهر المحروق
مدير عام جمعية البنوك

جــاء عــام 2022 زاخــرًا باألحــداث االقتصاديــة المحلية، كارتفــاع التصنيف االئتماني 
الســيادي طويــل األجــل مــن مســتوى )B 1 -( مســتقر إلــى )B-( إيجابــي وفــق وكالــة 
موديــز العالميــة، وانهــاء المراجعــة الخامســة لبعثــة صنــدوق النقــد الدولــي، 
وإطــالق خطــة التحديــث االقتصــادي لألعــوام 2023 - 2033 فــي منتصــف العــام. 

وقــد بلــغ معــدل النمــو االقتصــادي 2.7 % فــي النصــف 
نفــس  الحكومــة  تتوقــع  فيمــا   ،2022 عــام  مــن  األول 
القطاعــات  جميــع  وســجلت   ،2023 للعــام  النســبة 
االقتصاديــة نمــوًا فــي النصــف األول مــن العــام 2022. 
بيــن نســبة  مــا  النمــو للقطاعــات  وتراوحــت معــدالت 
الصناعــي  للقطــاع  واعالهــا  العقــارات  لقطــاع   % 1.4
كأعلــى  الصناعــي  القطــاع  جــاء  كمــا   .% 12.6 بنســبة 
نســبة مســاهمة فــي الناتــج المحلــي االجمالــي بنســبة 
21.2 %، يليــه قطــاع الماليــة والتأميــن والعقــار وخدمــات 
االعمــال بنســبة 19.3 %، فيمــا تراوحــت مســاهمة باقــي 
القطاعــات بنســب تقــل عــن 10 %. وبالنســبة لقطــاع 
فقــد  التحديــد،  وجــه  علــى  والتاميــن  الماليــة  الخدمــات 
شــهد القطــاع نمــوًا بنســبة 4.4 % فــي النصــف األول 
مــن عــام 2022 مقارنــة مــع النصــف األول مــن عــام 2021، 
ــي 7.7 %.  ــي اإلجمال ــج المحل وبلغــت مســاهمته فــي النات

من جهة أخرى، ارتفع المؤشر العام ألسعار المستهلك 

لألشــهر االحــدى عشــر األولــى مــن العــام 2022 بحوالــي 
4.2 %، وكانــت الســلع المدرجــة تحــت مجموعــة الوقــود 
واالنــارة األكثــر ارتفاعــًا بنســبة 24.6 % خــالل نفــس الفتــرة.

ارتفعــت  الخارجــي، فقــد  القطــاع  بــأداء  يتعلــق  وفيمــا 
قيمــة الصــادرات الكليــة خــالل التســعة أشــهر االولــى 
مــن عــام 2022 لتصــل الــى 6.700 مليــار دينــار، أي بارتفــاع 
نســبته 42 % مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2021، امــا 
مســتوردات فقــد ارتفعــت بنســبة 36.8 % لتصــل قرابــة 
14.837 مليــار دينــار، وبهــذا ارتفــع عجــز الميــزان التجــاري 
الــى  ليصــل   2022 العــام  مــن  األولــى  أشــهر  للتســعة 
8.137 مليــار دينــار، أي بارتفــاع بنســبة 32.8 % عن التســعة 

أشــهر األولــى مــن عــام 2021. 

امــا عــن مؤشــرات ســوق العمــل، فقــد انخفــض معــدل 
البطالــة للربــع الثانــي مــن عــام 2022 بمقــدار 2.2 نقطــة 
ليصــل   ،2021 عــام  مــن  الثانــي  الربــع  عــام  عــن  مئويــة 
معــدل البطالــة الــى 22.6 %. وقــد بلــغ معــدل البطالــة 

خــــــالصــــــــــة 
المؤشـرات 
االقتصادية 
لــعــام 2022 
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للذكــور 20.7 % مقابــل 29.4 % لإلنــاث. 

فــي جانــب اإليــرادات الماليــة العامــة حققــت االيــرادات 
المحليــة مــا نســبته 67.2 % مــن التقديــرات المســتهدفة 
فــي قانــون الموازنــة العامــة لعــام 2022 حيــث بلغــت 
االيــرادات المحليــة فــي الثمانيــة شــهور االولــى مــا قيمتــه 
5.420 مليــار دينــار أي بنســبة نمــو تقــارب 9 % عــن نفــس 
الفتــرة مــن العــام الســابق، ويعــزى االرتفــاع الــى تحســن 
اإليــرادات الضريبيــة بنســبة 10 % لتصــل الــى 4.209 مليــار 
دينــار، بســبب ارتفــاع معظــم البنــود الضريبيــة ومنهــا: 
الضريبيــة الدخــل مــن االفــراد بنســبة 19 %، ضرائــب الدخل 
مــن الشــركات والمشــروعات االخــرى  بنســبة 35.4 %، 
ضريبــة بيــع العقــار بنســبة 45 %، وأخيــرا الضرائــب علــى 
الســلع والخدمات بنســبة 4.9 %. أما في جانب النفقات، 
فقــد ارتفعــت النفقــات الجاريــة خــالل الشــهور الثمانيــة 
األولــى بنســبة 4.1 % لتصــل الــى 5.929 مليــار دينــار، نتيجــة 
الرتفــاع العديــد مــن البنــود وأهمهــا ارتفــاع فوائــد القــروض 
بنســبة 6 %، والمنافــع االجتماعيــة بنســبة 4.5 %. كمــا 
ارتفــع االنفــاق الرأســمالي بنســبة 71.38 % ليصــل الــى 
دينــار  مليــون   529.3 مــع  مقارنــة  دينــار  مليــون   907.10
فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي. وقــد أســفرت 
التطــورات الســابقة عــن تســجيل عجــز بعــد المنــح خــالل 
الشــهور الثمانيــة االولــى مــن هــذا العــام بحوالــي 1.291 
دينــار  مليــون   698.6 مقــداره  عجــز  مقابــل  دينــار  مليــار 
لنفــس الفتــرة مــن عــام 2021، ليصــل نســبة العجــز الــى 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي قرابــة 6 %. كمــا بلــغ رصيد الدين 

الحكومــي حتــى نهايــة شــهر آب 37.101 مليــار دينــار شــامال 
ديــن صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي، أي 
المقــدر  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن   % 109.8 حوالــي 
لشــهر آب مــن عــام 2022، وتــوزع رصيــد الديــن علــى الدين 
الداخلــي بنســبة 62.4 % ليصــل الــى حوالــي 21.093 مليــار 
دينــار، وديــن خارجــي بنســبة 47.4 % أي حوالــي 16 مليــار 

دينــار. 

حافــظ  فقــد  المصرفــي،  القطــاع  لمؤشــرات  وبالنســبة 
القطــاع علــى عناصــر متانتــه واســتقراره واســتمر بتحقيــق 
معــدالت نمــو فــي مختلــف المجاالت، وذلــك بفضل الرقابة 
الحصيفــة للبنــك المركــزي األردنــي وإدارتــه الحكيمــة لدفــة 
السياســة النقديــة، وبفضــل الكفاءات والخبــرات المتميزة 
حيــث  األردن.  فــي  العاملــة  للبنــوك  الحكيمــة  واإلدارات 
ارتفــع اجمالــي الموجــودات للعشــرة شــهور األولــى مــن 
العــام 2022 بنســبة 3.7 %، ونمــت الودائــع بنســبة 6.1 %، 
وارتفــع اجمالــي التســهيالت االئتمانيــة بنســبة 7.6 %. كمــا 
بقيــت مؤشــرات المتانــة الماليــة عنــد مســتويات مريحــة. 
ومــن جهــة أخــرى، حافظــت االحتياطيــات األجنبيــة التــي 
ــة مرتفعــة  ــى نســبة تغطي ــار دوالر عل ــى 16 ملي وصلــت ال

للمســتوردات تصــل الــى 8.3 شــهر. 

وتظهر المؤشــرات عمومًا تحســنا في األداء االقتصادي 
لعــام 2022، ومــع دخــول رؤيــة التحديــث االقتصــادي حيــز 
االقتصــاد  يحقــق  أن  المتوقــع   2023 عــام  فــي  التنفيــذ 
الوطنــي المزيــد مــن المكاســب المهمة والتي ستســاهم 

فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة. 



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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مقدمة
يعتبــر مشــروع قانــون الموازنــة العامــة، احــدى السياســات العامــة التــي تنظــم الواقــع المالــي للحكومــة، وتشــير الــى 
التوجهــات الحكوميــة فــي العــام المقبــل، خصوصــا البرامــج والمشــاريع التــي ســتعمل علــى تنفيذهــا فــي الجانبيــن 
االقتصــادي واالجتماعــي. وقــد جــاء مشــروع الموازنــة العامــة لعــام 2023 متوافقــًا مــع األعــوام الســابقة دون تغييــر فــي 
آليــة اعــداد الموازنــة، أو اعتمادهــا علــى تغيــرات جذريــة فــي حجــم المشــاريع الرأســمالية، أو تغييــر فــي توجهــات االنفــاق 
العــام. ولعــل الســبب فــي ذلــك قــد يعــود الــى ضعــف هامــش التحــرك والمرونــة فــي الموازنــة العامــة حيــث أن معظــم 

اإليــرادات العامــة تذهــب لتغطيــة نفقــات جاريــة بنســبة تصــل الــى 97 %. 

وتمثلــت افتراضــات اعــداد الموازنــة بتوقــع نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 2.7 % فــي عــام 2023 فيمــا يصــل النمــو 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي الــى 5.8 %، والحفــاظ علــى معــدل التضخــم عنــد نســبه مقبولــة تبلــغ 3 %، وهــي 
أقــل مــن متوســط العشــرة شــهور األولــى مــن العــام الحالــي والبالغــة 4.1 %. فيمــا ركــزت توجهــات الموازنــة علــى تأكيــد 
التــزام الحكومــة بتنفيــذ رؤيــة التحديــث االقتصــادي وخطــة تطويــر القطــاع العــام واالســتمرار ببرنامــج اإلصــالح الحكومي 
والعمــل علــى ضبــط وترشــيد النفقــات، والتوجيــه الدعــم والمعونــات للمســتحقين، مــع التركيــز علــى مكافحــة التهــرب 

والتجنــب الضريبــي. 

وتظهــر بنــود الموازنــة، ثبــات توجهــات االنفــاق فــي الصحــة والتعليــم والدفــاع والســالمة العامــة والخدمــات االجتماعيــة، 
اذ تشــكل هــذه المحــاور حوالــي 69 % مــن الموازنــة، فعلــى ســبيل المثــال ينفــق ســنويًا 2.275 مليــار دينــار علــى الحمايــة 
االجتماعيــة للمواطنيــن، أي حوالــي 20 % مــن النفقــات العامــة، فيمــا تصــل فاتــورة الصحــة الــى حوالــي 1.157 مليــار دينار أي 

10 % مــن اجمالــي النفقــات العامــة، دون وجــود أي مشــاريع اقتصاديــة مســتدامة لتغطيــة هــذه النفقــات.

ــي 83.7 % مــن النفقــات  ــرادات العامــة تغطــي حوال ــة لعــام 2023، فتظهــر المؤشــرات ان اإلي امــا حــول قــدرات الموازن
ــن  ــي الدي ــة 4.7 % مــن اجمال ــة، ويمثــل عجــز الموازن ــة 89.1 % مــن النفقــات الجاري ــرادات المحلي ــل االي العامــة، فيمــا تمث

ــة.  العــام، وجميعهــا نســب تظهــر المالئمــة الماليــة للموازن

أواًل: االيرادات العامة  
تعتبــر اإليــرادات المحليــة المصــدر الرئيســي لدخــل الحكومــة، وتتمثــل فــي بنديــن هما اإليــرادات الضريبية وغيــر الضريبية، 
وتشــير األرقــام الــى ان هنالــك مبالغــة فــي توقعــات اإليــرادات العامــة، حيــث تتوقــع الحكومــة ان تنمــو اإليــرادات العامــة 
بنســبة 9.6 % لتصــل فــي عــام 2023 الــى 9.569 مليــار دينــار. والمبالغــة تكمــن فــي ان اإليــرادات المحليــة قــد انخفضــت 
بنســبة 2.0 % عنــد مقارنــة مــا توقعتــه الحكومــة فــي بدايــة 2022 وااليــرادات الفعليــة لهــا فــي نهايــة العــام 2022 )إعــادة 
التقديــر(، ومــن جهــة أخــرى، إذا تــم مقارنــة تقديــرات عــام 2023 مــع عــام 2021 وهــي األرقــام الفعليــة لإليــرادات العامــة 
ســتظهر ان نســبة النمــو تصــل الــى 17.7 %. وهــي نســبة مرتفعــة جــدًا، كمــا ان الموازنــة تتوقــع نمــوًا فــي إيراداتهــا لعــام 
2024 بحوالــي 3.8 % عــن تقديراتهــا األوليــة لعــام 2023، ولعــل هــذا المؤشــر االدق فــي التوقعــات، اذ يتوافــق مع فرضيات 

الموازنــة لنمــو الناتــج المحلــي االســم بنســبة 5.8 %

أبرز مالمح الموازنة العامة
 للسنة المالية 2023
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شكل رقم )1( نسب نمو اإليرادات العامة 2021 - 2024
 

وفيمــا يتعلــق بمكونــات اإليــرادات المحليــة، فيالحــظ أنهــا تتركــز فــي جانــب اإليــرادات الضريبيــة والتــي تتوقــع الحكومــة 
ــرادات العامــة.  ــرادات المحليــة و69.3 % مــن االي ــار لتشــكل نســبة 75.7 % مــن اإلي ــار دين ــي 6.633 ملي ــى حوال وصولهــا ال
ويظهــر التفــاؤل الحكومــي مــن توقــع نمــو اإليــرادات الضريبــة في عام 2023 بحوالــي 11.7 % عن المعاد تقديره لعام 2022، 
وهــي نســبة نمــو مرتفعــة. وبالرغــم ان الحكومــة التزمــت بعــدم رفــع األســعار او الضرائــب خــالل عــام 2023، فــإن موازنــة 
2023 تتوقــع ارتفــاع الضرائــب علــى الســلع والخدمــات بحوالــي 9.21 % والضرائــب علــى الملكيــة بنســبة 41 %، والضرائــب 
علــى الدخــل واالربــاح بنســبة 14.4 %. وتوضــح النســب أعــاله ان الحكومــة تعتمــد بشــكل رئيســي علــى الضرائــب كمصــدر 
للدخــل وخصوصــا الضرائــب علــى الســلع والخدمــات والتــي تبلــغ حوالــي 4.587 مليــار دينــار أي حوالــي 69.2 % مــن مجمــوع 

اإليــرادات الضريبيــة لعــام 2023. 

شكل رقم )2( التوزيع النسبي لإليرادات الضريبية لعام 2023
 

امــا اإليــرادات غيــر الضريبيــة فتعكــس أيضــا نفــس التوجهــات الســابقة، اذ تتوقــع الحكومــة نموهــا بنســبة 6.6 % لتبلــغ 
2.134 مليــار دينــار أو مــا نســبته 22.3 % مــن اإليــرادات العامــة، وتتركــز اإليــرادات غيــر الضريبيــة فــي إيــرادات بيــع الســلع 
والخدمــات، وهــو البنــد الــذي تتوقــع الموازنــة نمــوه فــي عــام 2023 بنســبة 6.6 % ليصــل الــى 963 مليــون دينــار، رغــم 

انخفاضهــا بنســبة 7.8 % عنــد مقارنــة المقــدر وإعــادة التقديــر لعــام 2022. 
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نسبة نمو مقدر 2022 
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شكل رقم )3( التوزيع النسبي لإليرادات غير الضريبية لعام 2023

 

ويشــير هيــكل اإليــرادات العامــة إلــى وجــود تركيــز واضــح علــى اإليــرادات الضريبيــة وهــو مــا يعكــس الحاجة لتنويــع مصادر 
الدخــل الحكوميــة مــن خــالل االعتمــاد علــى مصــادر اســتثمارية علــى ســبيل المثــال. ومــن جهــة أخــرى تمثــل اإليــرادات 
الضريبيــة حوالــي 18 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المتوقــع لعــام 2023، وهــي نســبة مرتفعــة جــدًا، تعكــس حجــم وثقــل 
الضرائــب فــي االقتصــاد األردنــي، وتشــير بعــض الدراســات ان االعتمــاد علــى ضريبــة المبيعــات كمصــدر رئيســي للدخــل  

يــؤدي الــى فجــوة فــي العدالــة االجتماعيــة، ويســاهم فــي ارتفــاع مســتويات الفقــر علــى مقيــاس جينــي للفقــر. 

ثانيًا: النفقات العامة 
تتمثــل النفقــات العامــة فــي محوريــن أساســيين همــا النفقــات الجاريــة والنفقــات الرأســمالية. تشــكل النفقــات الجاريــة 
حوالــي 86.1 % مــن اجمالــي النفقــات العامــة أي حوالــي 9.839 مليــار دينــار، وقــد اســتطاعت الحكومــة تخفيــض النفقــات 
الجاريــة بنســبة 0.4 % فــي عــام 2022. وتتوقــع الموازنــة فــي عــام 2023 نمــو النفقــات الجاريــة فــي عــام 2023 بنســبة 8.5 % 
ــي بنســبة 6.4 % والعســكري بنســبة 5.7 %، وجهــاز االمــن والســالمة بنســبة 5 %  ــادة النفقــات الجهــاز المدن بســبب زي

وأخيــرًا النفقــات األخــرى بنســبة 12.4 %. 

يعتبــر بنــد النفقــات األخــرى العنــوان األبــرز فــي النفقــات حيــث تصــل نســبته الــى 35.4 % مــن النفقــات العامــة وتشــكل 
قيمتــه البنــد 4.051 مليــار دينــار فــي عــام 2023، ويشــمل هــذا البنــد علــى: 

1. التقاعــد والتعويضــات: والتــي تبلــغ حوالــي 1.679 مليــار أي بنســبة 14.7 % مــن النفقــات العامــة، وتتوقــع الحكومة نمو 
بنــد التقاعــد والتعويضــات بنســبة 1.5 % في عــام 2023. 

2. فوائــد الديــن العــام: والتــي تبلــغ حوالــي 1.577 مليــار دينــار أي بنســبة 13.8 % مــن النفقــات العامــة، وتتوقــع الحكومــة 
نمــو بنــد فوائــد الديــن العــام بحوالــي 10.4 % فــي عــام 2023. 

الغذائيــة  الســلع  الــى دعــم  60 مليــون دينــار وتحويلــه  3. اســتبدال دعــم القمــح واالعــالف والــذي كانــت قيمتــه 
دينــار.  277 مليــون  بقيمــة   2023 عــام  يبــدأ مــن  والــذي  االســتراتيجية، 

4. دعــم الوحــدات الحكوميــة: والــذي يبلــغ حوالــي 26.8 مليــون دينــار، أي بنســبة 0.2 % مــن النفقــات العامــة، وتتوقــع 
الحكومــة نمــو بنــد دعــم الوحــدات الحكوميــة بحوالــي 37.8 % فــي عــام 2023. 

5. المعالجــات واالعفــاءات الطبيــة: والتــي تبلــغ حوالــي 102.5 مليــون دينــار، أي مــا أي بنســبة 0.9 % مــن النفقات العامة، 
وتتوقــع الحكومــة نمــو بنــد المعالجــات واالعفــاءات الطبيــة بحوالي 29.7 % في عــام 2023. 
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اإليرادت المختلفة

الغرامات والجزاءات والمصادرات

عائدات التقاعد

إيرادات بيع السلع والخدمات
إيرادات دخل الملكية
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6. المعونــة النقديــة: والتــي تبلــغ حوالــي 244 مليــون دينــار، أي مــا ن أي بنســبة 2.1 % مــن النفقــات العامــة، وتتوقــع 
ــي 1.2 % فــي عــام 2023.  ــة بحوال ــة النقدي ــد المعون الحكومــة نمــو بن

7. تســديد التزامات ســابقة: والتي تبلغ حوالي 75 مليون دينار أي بنســبة 0.7 % من النفقات العامة، وتتوقع الحكومة 
نمو بند تســديد التزامات ســابقة بحوالي 44.2 % في عام 2023. 

8. دعــم الجامعــات االردنيــة الحكوميــة: والــذي يبلــغ 70 مليــون دينــار اي بنســبة 0.6 %  مــن النفقــات العامــة، وقــد 
ــذ عــام 2022.  قامــت الحكومــة بتثبيــت قيمــة الدعــم للجامعــات من

امــا المحــور الثانــي فهــو النفقــات الرأســمالية، والتــي تشــكل حوالــي 14 % مــن اجمالــي النفقــات العامة لعــام 2023، اذ يتوقع 
ان تصــل الــى 1.591 مليــار دينــار وبنســبة نمــو 7 % عــن عــام إعــادة التقديــر فــي عــام 2022، ويالحــظ ان الحكومــة فــي عــام 2022 
لــم تســتغل كامــل المبلــغ الــذي رصــد للنفقــات الرأســمالية، اذ انخفــض إعــادة تقديــر البنــد لعــام 2022 بحوالــي 59 مليــون 

دينــار عــن تقديــر 2022 ويتخــوف مــن تكــرار هــذا االجــراء فــي عــام 2023 وبقيمــة أكبــر كــون نســبة النمــو المتوقعــة اعلــى. 

يشــير البرنامــج التنفيــذي لرؤيــة التحديــث االقتصــادي )أولويــات 2023 - 2025( الــى حاجــة األولويــات مجتمعــة فــي عــام 2023 
الــى قرابــة 670 مليــون دينــار، وهــو رقــم يتوافــق مــع قــدرة بنــد النفقــات الرأســمالية علــى تحملــه، اال ان النظــر الــى تصنيــف 
المشــاريع الرأســمالية فــي الموازنــة العامــة يظهــر ان حجــم المشــاريع الجديــدة يصــل الــى حوالــي 262.85 مليــون دينــار أي 
حوالي 16.5 % من موازنة المشــاريع الرأســمالية و 2.3 % من اإليرادات العامة لعام 2023، فيما تتركز المشــاريع الرأســمالية 
فــي بنــد المشــاريع المســتمرة للــوزارات والتــي تبلــغ 778.2 مليــون دينــار أي حوالــي 48.9 % مــن المشــاريع الرأســمالية، كمــا 
تأتــي المشــاريع الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالترتيــب الثانــي اذ تبلــغ 550.84 مليــون دينــار، أي حوالــي 34.6 % مــن المشــاريع 

الرأســمالية يذكــر ان الحكومــة ســتقترض حوالــي 41.9 مليــون دينــار لتمويــل مشــاريع رأســمالية فــي موازنــة عــام 2023. 

اشــار مشــروع قانــون الموازنــة العامــة الــى العمــل علــى مراجعــة المشــاريع الرأســمالية، والتأكــد مــن نقــل أي مصــارف 
جاريــة منهــا، اال ان 32.4 % مــن الموازنــة الرأســمالية تذهــب كنفقــات تشــغيلية وراتــب واجــور، و48.6 % تذهــب لألصــول 
غيــر الماليــة )انشــاء مبانــي وشــراء معــدات( ويدلــل ذلــك علــى ان قــراءة المشــاريع الرأســمالية ال تلبــي الطمــوح فــي 

جانــب تســخيرها لبنــاء مشــاريع ذات جــدوى اقتصاديــة للعــام 2023. 

ثالثَا العجز وموازنة التمويل: 
تقــر الموازنــة بوجــود عجــز بعــد المنــح بحوالــي 1.862 مليــار فــي عــام 2023 وبنســبة نمــو 2 % عــن إعــادة تقديــر عــام 2022، 
أي حوالــي 5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، امــا موازنــة التمويــل فتشــير الــى ان الديــن العــام ســيرتفع بمقــدار 2.324 
مليــار دينــار فــي عــام 2023، ســتذهب لســداد عجــز الموازنــة والبالــغ 1.862 مليــار وســداد التزامــات حكوميــة )ســلف وزارة 
الماليــة لســلطة الميــاه وأقســاط قــروض ومعالجــة المتأخــرات الحكوميــة بقيمــة 461.65 مليــون دينــار، كمــا تظهــر موازنــة 
التمويــل، ان صافــي االقتــراض الداخلــي يبلــغ حوالــي 1.102 مليــار، وصافــي االقتــراض الخارجــي يبلــغ حوالــي 1.222 مليــار دينــار. 

شكل رقم )4( العجز بعد المنح ونسبته الى الناتج المحلي )2021 - 2024(

% 4.80

تاشيري 2024مقدر 2023إعادة تقدير 2022مقدر 2022فعلي 2021
1,650,000,000

% 4.90

% 4.60
% 4.50

1,700,000,000

% 5.00

% 4.70

1,750,000,000

% 5.10

% 4.80

1,800,000,000

% 5.201,850,000,000
% 5.30

1,900,000,000 % 5.40
% 5.30% 5.30

% 5.00

% 5.10
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ووفــق المعطيــات أعــاله، ســيرتفع الديــن العــام الداخلــي ليصــل الــى 15.112 مليــار دينــار، فيمــا يصــل الديــن الخارجــي الــى 
16.808 مليــار دينــار، وذلــك بعــد اســتثناء مــا يحملــه صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان، وبالتالــي ســتصل نســبة الدين الى 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي الــى قرابــة 86.5 %.

وعند مراجعة البيانات وفق النشــرة المالية الشــهرية لشــهر آب 2022 يصل اجمالي الدين العام شــاماَل ديون صندوق 
اســتثمار امــوال الضمــان الــى 37.1 مليــار دينــار وبنســبة 109.8 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، امــا الديــن الداخلــي شــامال 
ديــن صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان ســيصل الــى قرابــة 21.09 مليــار دينــار، والديــن الخارجــي شــامال نفــس البنــد الــى 
حوالــي 16.0 مليــار دينــار. ووفــق افتراضــات الموازنــة، ســيصبح اجمالــي الديــن العــام شــامال ديــن صنــدوق اســتثمار أمــوال 
الضمــان المتوقــع لعــام 2023 قرابــة 39.425 مليــار دينــار، أي حوالــي 106.8 % مــن اجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ولعــل 
ســبب االنخفــاض فــي النســبة أعــاله يأتــي بشــكل رئيســي مــن توقــع الموازنــة نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي 

بحوالــي 5.8 % لعــام 2023 ليصــل الــى 36.911 مليــار دينــار. 

امــا الديــن الداخلــي شــامال ديــن صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان فســيصل الــى قرابــة 22.195 مليــار دينــار أي قرابــة 56.3 % 
مــن اجمالــي الديــن العــام المتوقــع، فيمــا ســيصل الديــن الخارجــي شــامال نفــس البنــد الــى قرابــة 17.230 مليــار دينــار أي 

حوالــي 43.7 % مــن اجمالــي الديــن العــام المتوقــع لعــام 2023.

جدول رقم )1( توقعات الدين العام وتصنيفه لعام 2023 )مليون دينار(

حسب بيانات شهر التصنيف
آب 2022

من الناتج المحلي 
اإلجمالي لشهر

آب 2022

المتوقع استندًا 
الى الموازنة العام 

2023
نسبة النمو

SSIF الدين الداخلي بدون دين

SSIF الدين الداخلي مع الدين لـ

SSIF الدين الخارجي بدون دين

SSIF الدين الخارجي مع الدين لـ

SSIF الدين العام بدون دين

SSIF الدين العام مع الدين لـ

14,010.40

21,093.20

15,586.10

16,008.20

29,596.50

37,101.40

% 41.45

% 62.41

% 46.11

% 47.36

% 87.57

% 109.77

15,112.63

22,195.43

16,808.02

17,230.12

31,920.64

39,425.54

% 40.94

% 60.13

% 45.54

% 46.68

% 86.48

% 106.81

% 7.87

% 5.23

% 7.84

% 7.63

% 7.85

% 6.26

من الناتج المحلي 
اإلجمالي لعام 

2023
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هيثم البّطيخي
رئــيــس مــجــلـــس إدارة الــشـــركــة االحترافـــّيــــة 
لالستثمار العقارّي في حوار مع مجّلة البنوك



17مقابلة العدد

أّكد رئيس مجلس إدارة الشركة االحترافّية لالستثمار 
العقــارّي، الســّيد هيثــم البّطيخــي، أّن تأســيس الشــركة 
جــاء بهــدف االســتثمار بقطــاع العقــارات والعمــل علــى 
ــا سيســاهم بإنعــاش حركــة  ــال مّم ــره بشــكل فّع تطوي
االقتصادّيــة  والقطاعــات  بالمملكــة  العقــارّي  الســوق 
األخــرى المرتبطــة فيــه، ال ســّيما أّن الشــركة تملــك أكبــر 
رأس مــال فــي مجــال التطويــر العقــارّي، واّلــذي يبلــغ 106 

مالييــن دينــار.

وقــال البّطيخــّي، فــي حــوار مــع مجّلــة البنــوك، أّن غايــات 
الشــركة جــاءت لتتوافــق مــع طبيعــة نشــاط الشــركة 
الرئيســّي فــي مجــال التطويــر العقــارّي، وتشــمل بيــع 
وشــراء العقــارات، وتطويــر األراضــي، وإدارة العقــارات، 
وإدارة  وتأجيــر  واألراضــي،  الســكنّية  الشــقق  وتأجيــر 
المشــاريع  وإقامــة  وتملــك  والمجّمعــات،  المحــّلات 
التجارّية والســكنّية، باإلضافة إلعداد الدراســات وأبحاث 

الســوق.

ولفــت إلــى أّن الشــركة ستســاهم فــي توفيــر منتجــات 
وحلــول عقارّيــة تنافســّية مــن حيــث الجــودة واألســعار 
ــذي  واســتهداف مختلــف القطاعــات والشــرائح األمــر اّل
القطــاع  وتنميــة  تنشــيط  علــى  باإليجــاب  ينعكــس 
العقــارّي وباقــي القطاعــات االقتصادّيــة المرتبطــة فيــه 

وخلــق فــرص عمــل جديــدة للشــباب األردنــّي.

وحــول دور القطــاع المصرفــّي فــي دعــم الشــركة، أّكــد 
أفضــل  مــن  يعتبــر  المصرفــّي  القطــاع  إّن  البّطيخــّي 
القطاعــات اّلتــي تعمــل وفقــًا ألعلــى درجــات الحوكمــة 
والشــّفافّية  والتشــريعات  بالقوانيــن  التــاّم  وااللتــزام 
وكــون المســاهمين الحالّييــن بالشــركة هــم مــن البنــوك 
األردنّيــة، فــإّن ذلــك بالتأكيــد ســينعكس بشــكل مباشــر 

علــى منهجّيــة عمــل ونشــاط الشــركة.

وتاليًا نّص الحوار الكامل مع

السّيد البطيخّي...
ــة عــن تأســيس شــركة   أعلنــت ســبعة بنــوك محّلّي
العقاريّــة الجديــدة، بــرأس مــال يبلــغ 106 مالييــن 
دينــار أردنــّي تعنــى بمختلــف أشــكال تطويــر وإدارة 
العقــارات فــي المملكــة، لمــاذا هــذه الشــركة فــي 

المجــال العقــارّي ومــا هــي غايتهــا؟

للبنــوك األردنّيــة دور رئيســّي فــي دعــم وتمويــل وتنميــة 
كاّفــة القطاعــات االقتصادّيــة بــاألردّن، ويعتبــر القطــاع 
ــاألردّن أحــد أهــّم محــّركات النمــّو االقتصــادّي  العقــارّي ب
حيــث يســاهم هــذا القطــاع بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر 
األردنــّي  المحّلــّي  الناتــج  مــن حجــم   % 12 عــن  يزيــد  بمــا 
خاّصــة وأّنــه يعتبــر محــّركًا وداعمــًا ألكثــر مــن 100 صناعــة 
مــا  بمرحلــة  مرتبــط  هــو  مــا  اقتصــادّي منهــا  ونشــاط 
قبــل اإلنشــاء مثــل مكاتــب الدراســات واالستشــارات 
التنفيــذ  مــن مرحلــة  يليهــا  الهندســّية ومــا  والمكاتــب 
واإلنجــاز مثــل صناعــة وتجارة مواّد البناء مثل اإلســمنت، 
وكهربائّيــات  الصّحّيــة  األدوات  األلمنيــوم،  الحديــد، 
فــرص عمــل  خلــق  فــي  المهــّم  دوره  وكذلــك  وغيرهــا، 
جديــدة للشــباب األردنــّي، باإلضافــة لخلــق فــرص تمويلّية 
للقطــاع المصرفــّي لتمويــل أنشــطة التطويــر والبنــاء 
وكذلــك التســهيل علــى األفــراد والشــركات فــي عملّيــات 

تمويــل واقتنــاء المنــازل والمكاتــب.

البطيخّي:  
تــأســــيــــــس الـــشـــركـــــــة بـــــهـــــــــدف 
االستـثـمــــار بـقــطـــــاع الـعــقـــــارات 
وإنــــــعـــــــــاش حــــــــركـــــــــة الـــــســــــــوق 
العقــــارّي بالمملكــــة والقطـاعــــات 
االقتصادّيـــة األخـــرى المرتبطـــة فيـــه

البطيخّي:  
ــر رأس مــــال  الشـركــــة تـمـلــــك أكـبــ
فـــي مـجــــال الـتـطـويــــر الـعـقــــــارّي، 
واّلـــــذي يـبـلــــغ 106 مـالييــــن ديـنـــــار

البطيخّي:  
الشــركــــة سـتـــســاهـــم فـــي تــوفــيـــــر 
منتجات وحلول عقارّية تنافسّية من 
حيــث الجـــودة واألسعـار واستهداف 
مـخـتــلـــف الــقـطــاعــــات والــشـــرائــــح
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طبيعــة  مــع  لتتوافــق  الشــركة  غايــات  جــاءت  وقــد 
نشــاط الشــركة الرئيســّي فــي مجــال التطويــر العقــارّي، 
األراضــي،  وتطويــر  العقــارات،  وشــراء  بيــع  وتشــمل 
وإدارة العقــارات، وتأجيــر الشــقق الســكنّية واألراضــي، 
وتأجيــر وإدارة المحــّلات والمجّمعــات، وتملــك وإقامــة 
إلعــداد  باإلضافــة  والســكنّية  التجارّيــة  المشــاريع 

الســوق. وأبحــاث  الدراســات 

 مــا هــي المزايــا واآلثــار المباشــرة وغيــر المباشــرة 
الّتــي تتوّقعونهــا علــى االقتصــاد األردنــّي والقطــاع 

العقــارّي إلطــالق الشــركة؟

كمــا ســبق أن أشــرت إليــه بــأّن الغايــة الرئيســّية مــن 
بقطــاع  االســتثمار  بهــدف  جــاء  الشــركة  تأســيس 
العقــارات والعمــل علــى تطويــره بشــكل فّعــال مّمــا 
سيســاهم بإنعــاش حركــة الســوق العقــارّي بالمملكــة 
فيــه،  المرتبطــة  األخــرى  االقتصادّيــة  والقطاعــات 
وخصوصــًا أّن الشــركة تملــك أكبــر رأس مــال فــي مجــال 
دينــار،  مالييــن   )106( يبلــغ  واّلــذي  العقــارّي  التطويــر 
األمــر اّلــذي يمّكنهــا مــن المســاهمة فــي توفيــر منتجــات 
ــة تنافســّية  مــن حيــث الجــودة واألســعار  وحلــول عقارّي
ــذي  واســتهداف مختلــف القطاعــات والشــرائح األمــر اّل
القطــاع  وتنميــة  تنشــيط  علــى  باإليجــاب  ينعكــس 
العقــارّي وباقــي القطاعــات االقتصادّيــة المرتبطــة فيــه 

وخلــق فــرص عمــل جديــدة للشــباب األردنــّي.

تجــاوب  كان  كيــف  جديــدة  اســتثماريّة  كشــركة   
وتعــاون القطــاع الحكومــّي مــع إنشــاء الشــركة، 
التعــاون  علــى  الحكومّيــة  الجهــات  رّكــزت  وهــل 
االســتثمار  حجــم  االعتبــار  بعيــن  آخذيــن  معكــم 
وآثــاره االقتصاديـّـة؟ برأيكــم مــن كانت أبرز الجهات 

الشــركة؟ إلنشــاء  الداعمــة 

للقوانيــن والتشــريعات  جــاء وفقــًا  الشــركة  تأســيس 
تســجيلها  تــّم  بــاألردّن  كأّي شــركة  والشــركة  األردنّيــة، 

لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة، ولــم تواجهنــا أّيــة مشــاكل 
أو معيقــات فــي عملّيــة التســجيل كونهــا تّمــت وفقــًا 
للقوانيــن والتشــريعات الســارية، علمــًا بــأّن الشــركات 
الجهــات  مــع  أّيــة مشــاكل  تواجــه  لــم  تاريخّيــًا  بــاألردّن 
الحكومّيــة طالمــا كانــت تلــك الشــركات تلتــزم وتعمــل 
وفقــًا للقوانيــن والتشــريعات الســارية، باإلضافــة إلــى 
أّن الحكومــة األردنّيــة تحــرص دائمــًا وبكاّفــة وزاراتهــا علــى 
األجنبــّي  أو  المحّلــّي  االســتثمار ســواء  دعــم وتشــجيع 
تحفيــز  فــي  االســتثمارات  تلــك  أهّمّيــة  باالعتبــار  آخــذة 
االقتصــاد األردنــّي وزيــادة معــّدالت النمــّو االقتصــادّي 

وخلــق الوظائــف والحــّد مــن البطالــة.

 تعتبــر الشــركة قّصــة نجــاح وثمــرة تعــاون مجموعة 
الشــركة  ستســتقبل  هــل  برأيكــم  البنــوك،  مــن 
المزيــد مــن االســتثمار مســتقباًل؟ وهــل المجــال 
مفتــوح أمــام مســتثمرين جــدد ســواء مــن القطــاع 

المصرفــّي، أو مــن خارجــه؟

بالتأكيد، فإّن الشــركة كأّي شــركة قائمة تســعى لتطوير 
وتوســيع نشــاطها، وال يوجــد مــا يمنــع وفقــًا للنظــام 
األساســّي للشــركة وعقــد التأســيس مــا يمنــع الشــركة 
مــن الدخــول فــي شــراكات مــع أّي جهــة أخــرى مــن خــالل 
الشــراء و/أو االندمــاج واســتغالل أّي فــرص اســتثمارّية 
فــي هــذا المجــال طالمــا كان ذلــك التوّســع يخــدم أهــداف 

الشــركة، ويســاهم فــي تطويرهــا وتحقيــق أهدافهــا. 

البطيخّي:  
المســاهمون الحالّيون بالشــركة هـــم 
ــّية، وذلــك بالتأكيــد  مــن البـــنوك األردنـ
سينعـكـــس بـشـكـــل مـبـاشـــر عــلـــى 
ــة ــاط الـشـركــ ــل ونـشـ ــة عـمـ مـنـهـجـّيـ
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 يمتاز القطاع المصرفّي باستخدامه ألعلى معايير 
الحاكمّيــة، مــا انعكاســات ذلــك علــى مجلــس إدارة 
الشــركة، وهــل يمكنكــم الحديــث عــن آلّيــة اعتمــاد 
واختيــار إدارة تنفيذيـّـة للشــركة، ومتــى تتوّقعون أن 

تبــدأ الشــركة أعمالهــا رســمّيًا فــي الســوق؟

القطاعــات  أفضــل  مــن  يعتبــر  المصرفــّي  القطــاع  إّن 

اّلتــي تعمــل وفقــًا ألعلــى درجــات الحوكمــة وااللتــزام التاّم 

بالقوانين والتشــريعات والشــّفافّية وكون المساهمين 

ــة، فــإّن ذلــك  الحالّييــن بالشــركة هــم مــن البنــوك األردنّي

بالتأكيــد ســينعكس بشــكل مباشــر علــى منهجّيــة عمــل 

ونشــاط الشــركة، حيــث تهــدف الشــركة إلــى الفصــل مــا 

ــادئ الحوكمــة  ــة وإدارة الشــركة وتطبيــق مب بيــن الملكّي

مــن خــالل العمــل علــى تعييــن إدارة تنفيذّيــة متخّصصــة 

تملك الخبرة والكفاءة والنزاهة، وتكون قادرة على إدارة 

نشــاط الشــركة وتحقيــق أهدافها وتحقيــق الغايات اّلتي 

أنشــئت مــن أجلهــا، وحالّيــًا جاريــًا العمــل علــى اختيــار تلــك 

ــي  ــدًا لتوّل اإلدارة مــن خــالل مجلــس إدارة الشــركة تمهي

تلــك اإلدارة مســؤولّياتها والمباشــرة فــي بــدء نشــاطها.

 هــل للشــركة أّي دور فــي تمويــل األفــراد وخفــض 

تكاليــف تمّلــك العقــار أمــام المواطنيــن، خصوصــًا 

فــي ظــّل غيــاب مبــادرات لدعــم الشــباب األردنــّي 

ــك شــقق ســكنّية لهــم ولعائالتهــم؟ علــى تمّل

ــل  ــات الشــركة الرئيســّية أنشــطة التموي ليــس مــن غاي

البنــوك  غايــات  ضمــن  تقــع  التمويــل  أنشــطة  كــون 

الرئيســّية والبنوك هي الممّول الرئيســّي لتمويل األفراد 

والشــركات لغايــات التمويــل العقــارّي، ولكــّن الشــركة 

ستســعى جاهــدة للعمــل علــى إيجــاد فــرص لتطويــر 

مشــاريع إســكانّية وتجارّيــة وبأســعار مناســبة والعمــل 

مــع الجهــات األخــرى ذات العالقــة بالقطاعيــن العــاّم 

والخــاّص لتوفيــر مثــل تلــك المشــاريع المخّصصة لهذه 

الفئــة مــن المجتمــع.

 إّن تأســيس الشــركة هــو اســتمرار لتعــاون البنــوك 
فيمــا بينهــم تحــت مظّلــة البنــك المركــزّي وجمعّيــة 
البنــوك، هــل يمكنكــم الحديــث عــن دور الجهتيــن 
فــي إنشــاء الشــركة، وكيــف بــدأت فكــرة تأســيس 

الشــركة فعلّيــًا؟

مســاحة  إليجــاد  أّواًل  الشــركة  تأســيس  فكــرة  جــاءت 
كــون  العقــارّي  القطــاع  مجــال  فــي  للتعامــل  للبنــوك 
ممارســة  البنــوك  علــى  تحظــر  الســارية  التعليمــات 
النشــاط العقــارّي بشــكل مباشــر كونــه يقــع خــارج نطاق 
عملهــا الرئيســّي، باإلضافــة إلــى وجــود تعليمــات تفــرض 
علــى البنــوك التخّلــص مــن العقــارات المســتملكة مــن 
قبلهــا بفتــرة أقصاهــا ســنتان مــن تاريــخ تمّلــك البنــوك 
والتوّجهــات  يتناســب  بمــا  وثانيــًا  العقــارات،  لتلــك 
االســتراتيجّية للبنــوك بتوســيع دورهــا التنمــوّي ليشــمل 
الجانــب االســتثمارّي والمســاهمة وبشــكل مباشــر فــي 
دعــم وتطويــر النشــاط العقــارّي األردنــّي لمــا لــه مــن دور 

مهــّم وإيجابــّي علــى االقتصــاد األردنــّي ككّل.

البنــوك  بيــن  الشــركة  إنشــاء  فكــرة  فــإّن  بالطبــع، 
جمعّيــة  إشــراف  تحــت  وتطــّورت  تبلــورت  المشــاركة 
فــي  كبيــر  بشــكل  تســاهم  واّلتــي  األردّن،  فــي  البنــوك 
رعايــة مثــل تلــك المبــادرات، وكالعــادة وجدنــا كّل الدعــم 
ــّي والحصــول  ــل البنــك المركــزّي األردن واإلســناد مــن قب
علــى موافقتــه لتأســيس الشــركة، وهــذا ليــس بغريــب 
يبــادر  كان  طالمــا  اّلــذي  األردنــّي  المركــزّي  البنــك  علــى 
فــي دعــم وتمكيــن أّي طــرح أو فكــرة تســاهم فــي دعــم 
مــن  عــدد  البنــوك  لــدى  ويوجــد  الوطنــّي،  االقتصــاد 
التجــارب الســابقة فــي هــذا المجــال مــن خالل دعــم البنك 
عــدد  تأســيس  خــالل  مــن  المبــادرات  لتلــك  المركــزّي 
مــن الشــركات االســتثمارّية مثــل صنــدوق رأس المــال 
دينــار  مليــون   )275( مــال  بــرأس  األردنــّي  واالســتثمار 
ــرة  وشــركات صنــدوق االســتثمار فــي الشــركات الصغي

دينــار.  )125( مليــون  مــال  وبــرأس  والمتوّســطة 

البطيخّي:  
فكـــرة إنشـــاء الشـــركة بيـــن البنـــوك 
المشـــاركة تبلـــورت وتطـــّورت تحـــت 
إشـــراف جمعّيـــة البنـــوك فـــي األردّن

البطيخّي:  
البنــك المركــزّي األردنــّي يبــادر دائمــا 
فــي دعــم وتمكيــن أّي طــرح أو فكــرة 
تســاهم فــي دعــم االقتصــاد الوطنــّي



ًً
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وقعت جمعية البنوك في االردن ومركز الدستور للدراسات االقتصادية في مقر جمعية 

البنــوك "اتفاقيــة شــراكة" بهــدف التعــاون فــي مجــال الدراســات االقتصاديــة وتســليط 

الضــوء علــى منجــزات قطــاع البنــوك فــي االردن ودعمــه بالمعلومــات البحثيــة الدقيقــة.

وتأتــي اتفاقيــة الشــراكة انطالقــا مــن الــدور الكبيــر الــذي 
ومســاهمته  االردن  فــي  البنــوك  قطــاع  بــه  يضطلــع 
الرئيســة فــي نمــو االقتصــاد الوطنــي، ومــا يمثلــه مركــز 
الدســتور للدراســات االقتصاديــة المنبثــق عــن جريــدة 
الدســتور مــن مصــدر للدراســات واالبحــاث التــي يمكــن 
مــن خاللهــا توفيــر المعلومــة وتبادلهــا مــع الجمعيــة 

خدمــة لقطــاع البنــوك فــي االردن.

بتبــادل  الطرفيــن  تعــاون  علــى  االتفاقيــة  ونّصــت 
المعلومــات واالرقــام وتوظيفهــا بمــا يخــدم قطــاع البنوك 
ويســلط الضــوء علــى دوره فــي االقتصــاد الوطنــي، كمــا 
تهــدف االتفاقيــة لتكثيــف التعــاون االعالمي بين الفريقين.

ماهر  الدكتور  االردن  في  البنوك  جمعية  عن  االتفاقية  وّقع 
المحروق المدير العام للجمعية، وعن مركز الدستور للدراسات 

االقتصادية مدير عام جريدة الدستور أيمن العدينات. 

وأشاد الدكتور المحروق بالجهد الذي يبذله مركز الدستور 
للدراسات االقتصادية، وما يقوم به من دراسات تسلط 
الضوء على كثير من المؤشرات االقتصادية التي تخدم 
القطاعات االقتصادية كافة، معربا عن يقينه بأن تساهم 

من  مزيد  بفتح  والمركز  الجمعية  بين  الشراكة  اتفاقية 
آفاق التعاون في مجال الدراسات بين الطرفين، مشيرا 
الى أهمية توفر المعلومة القائمة على البحث والدراسة 
لصانع القرار، متطلعا لتعاون مشترك من خالل برنامج 

وخطة عمل بين الفريقين.

الدور  العدينات  أيمن  الدستور  جريدة  عام  مدير  ثّمن  بدوره 
لهذا  خدمة  االردن  في  البنوك  جمعية  به  تقوم  الذي  الكبير 
أن  الى  مشيرا  الوطني،  االقتصاد  في  والهام  الكبير  القطاع 
مركز الدستور للدراسات االقتصادية وبما يملكه من طاقات 
بشرية مهنية وكفؤة وبالتشارك مع باحثين أكاديميين أيضا، 
الدراسات  مجال  في  تطوير  خطط  من  اليه  يتطلع  وبما 
االقتصادية حاليا والدراسات االجتماعية قريبا، قادر- وبالتعاون 
المشترك - مع جمعية البنوك في االردن على تقديم دراسات 

وأبحاث تخدم الطرفين واالقتصاد الوطني عمومًا. 

حضر توقيع االتفاقية مدير دائرة الدراسات والسياسات 
فادي  االردن  في  البنوك  جمعية  في  والتخطيط 
مشهراوي، والزميل عوني الداوود رئيس مركز الدستور 

للدراسات االقتصادية. 

اتـفـاقـيـة شــراكــة بـيـن "جـمـعـيــة البنوك"
و"مركز الدستور للدراسات االقتصادية"
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أصــدرت جمعيــة البنــوك فــي األردن بيانًا يــوم األربعاء 
البنــوك  توافــق  بخصــوص   2022/  12/  14 الموافــق 
قــروض  أقســاط  تأجيــل  علــى  األردن  فــي  العاملــة 
أي عمــوالت.  دون  األول  كانــون  فــي شــهر  األفــراد 
وبينــت الجمعيــة فــي بيانهــا أن هــذه المبــادرة جــاءت 
للبنــوك  المجتمعيــة  المســؤولية  مــن  انطالقــًا 
وســعيًا منهــا للتخفيــف علــى المواطنيــن، وحــرص 
تخفيفيــة  مبــادرات  إطــالق  علــى  الدائــم  البنــوك 
تســهل علــى المواطنيــن وتذلــل التحديــات الماليــة 

التــي يواجهونهــا. وفيمــا يلــي نــص البيــان: 

األردن  فــي  البنــوك  جمعيــة  عــن  صــادر  بيــان 

بخصــوص تأجيــل أقســاط قــروض األفــراد لشــهر 

2022 األول  كانــون 

انطالقــًا من المســؤولية المجتمعيــة للبنوك العاملة 

فــي األردن، وســعيًا منهــا للتخفيــف علــى المواطنيــن 

فــي ظــل الظــروف الراهنــة، فقــد توافقــت البنــوك فــي 

األردن علــى تأجيــل أقســاط قــروض األفــراد لشــهر 

كانــون األول )نهايــة الشــهر الحالــي( دون اســتيفاء 

عمولــة تأجيــل القســط.

 وتأتي هذه المبادرة من البنوك العاملة في األردن في 

إطــار مســؤوليتها المجتمعيــة وحرصهــا الدائــم علــى 

إطــالق مبــادرات تخفيفيــة تســهل علــى المواطنيــن 

وتذلــل التحديــات الماليــة التــي قــد يواجهونهــا، وفــي 

لالقتصــاد  والتحفيــزي  التنمــوي  البنــوك  دور  إطــار 

األردنــي مــن خــالل توفيــر الســيولة الكافيــة للمواطنيــن 

وهــو مــا يشــجع فــي زيــادة الطلــب الكلــي وتنشــيط 

حركــة األســواق وتحســين األداء االقتصــادي بشــكٍل 

عــام.

يرغبــون  ال  الذيــن  البنــوك  عمــالء  الجمعيــة  وتدعــو 

بالتأجيــل التواصــل مــع البنــوك التــي يتعاملــوا معهــا 

إلبالغهــم بعــدم رغبتهــم بالتأجيــل. 

جمعية البنوك في األردن تصدر بيانًا 
بخصوص تأجيل أقساط قروض 
األفراد لشهر كانون األول 2022
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ويهــدف هــذا البرنامــج لتوفيــر التدريــب الــالزم فــي مجــال 
التمويــل األخضــر ألعضــاء لجنــة التمويــل األخضــر فــي 
الخبــراء  مــن  مجموعــة  تضــم  والتــي  البنــوك  جمعيــة 
المجــال،  هــذا  فــي  األعضــاء  البنــوك  فــي  المصرفييــن 
مجــال  فــي  المشــاركين  خبــرات  صقــل  بهــدف  وذلــك 
التدريــب، وتطويــر قدراتهــم ليصبحــوا مدربيــن فــي مجــال 

األخضــر.  التمويــل 

وافتتــح الدكتــور ماهــر المحــروق، المديــر العــام للجمعيــة 
البرنامــج التدريبــي، بإعرابــه عــن شــكره للجهــات الشــريكة 
علــى تعاونهــا فــي عقــد البرنامــج لمــا لــه مــن أهميــة فــي 
وتعزيــز  األخضــر،  التمويــل  مفهــوم  حــول  الوعــي  رفــع 
قــدرات القطــاع المصرفــي فــي ســد الفجــوة الحاصلــة 
بيــن العــرض والطلــب فــي مجــال التمويــل األخضــر. كمــا 
األخضــر  التمويــل  أدوات  ان  المحــروق  الدكتــور  أوضــح 

جمـعـيـــة الـبـنـــوك فــي األردن تـعـقـــد 
لتدريــب  تدريبيــة متخصصــة  ورشــة 
المدربيــن فــي مجال التمويل األخضر

عقــدت جمعيــة البنــوك فــي األردن وبالشــراكة مــع مشــروع األنشــطة الخضــراء فــي 

الشــركات )GAIN( والممــول مــن الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي، وكليــة فرانكفــورت 

التمويــل  مجــال  فــي  المدربيــن  لتدريــب  تدريبيــة متخصصــة  ورشــة  واإلدارة  للتمويــل 

األخضــر فــي القطــاع المصرفــي، وذلــك خــالل الفتــرة مــن 28 - 30 تشــرين الثانــي 2022.
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والعالميــة  الوطنيــة  األهــداف  تحقيــق  فــي  ستســاهم 
كأهــداف التنميــة المســتدامة وخفــض انبعاثــات الغازات 
الدفيئــة وحمايــة البيئــة، إضافــة الــى مســاعدة الشــركات 
والمشــاريع فــي القطاعــات االقتصاديــة الــى التحــول الــى 

ــة. ــى البيئ قطاعــات خضــراء تســاهم فــي الحفــاظ عل

وتحــدث الدكتــور المحــروق عــن أبــرز التطــورات فــي مجــال 
التمويــل األخضــر، ودور القطــاع المصرفــي فــي تقديــم 
المركــزي  البنــك  دور  الــى  إضافــة  المســتدام،  التمويــل 
الــذي يعمــل حاليــًا علــى إطــالق اســتراتيجية متخصصــة 
التمويــل األخضــر، والتــي ســتكون احــدى األدوات لتنظيــم 
التمويــل األخضــر فــي الســوق االردنــي، ومــن جهــة أخــرى 
البيئــي  العنصــر  ادراج  أهميــة  عــن  المحــروق  تحــدث 
ــر المناخــي الــى اليــات احتســاب المخاطــر  ومخاطــر التغي
للقطــاع المصرفــي، نظــرًا العتبــار التغيــر المناخــي احــدى 
واألنشــطة  للشــركات  للمخاطــر  المســببة  العوامــل 

االقتصاديــة.

وناقــش البرنامــج علــى مــدار ثالثــة أيــام مجموعــة مــن 
المحــاور المتعلقــة بالتمويــل األخضــر، كالمفاهيــم البيئية 
األخضــر  التمويــل  فــرص  تحديــد  وســبل  وتصنيفهــا، 
والمســتدام ضمــن القطاعــات االقتصاديــة، إضافــة الــى 
تقديــم شــرح للمشــاركين عــن التكنولوجيــات الخضــراء 
كأنظمــة  التقليديــة،  التكنولوجيــات  عــن  واختالفهــا 
التبريــد الصديقــة للبيئــة، والطاقــة المتجــددة، وأنظمــة 
مــن  اإلضــاءة، وغيرهــا  وأنظمــة  الحديثــة،  الميــاه  ضــخ 
التكنولوجيــات التــي تحافــظ علــى البيئــة وال تتســبب فــي 

انبعــاث غــازات دفيئــة.

لزيــادة  المالئمــة  التدريــب  ســبل  البرنامــج  تنــاول  كمــا 
الوعــي حــول برامــج التمويل األخضــر ضمن مختلف فئات 
العامليــن فــي القطــاع المصرفــي وصــوال الــى مســتوى 
القيــادات المصرفيــة، وذلــك مــن خــالل تقديــم البرنامــج 
التــي تســتهدف كل  التدريبيــة  النمــاذج  لمجموعــة مــن 
فئــة علــى حــدي، اضافــة الــى وجــود نمــوذج تدربــي ألعــداد 
خطــط العمــل واســتراتيجيات التمويــل االخضــر للقطــاع 

المصرفــي.

كليــة  قبــل  مــن  قــد ُصمــم  التدريبــي  البرنامــج  ان  يذكــر 
فرانكفــورت للتمويــل واإلدارة الماليــة، والتــي تعتبــر مــن 
اهــم المؤسســات الدوليــة ذات الخبــرات والكفــاءات فــي 
مجــال التمويــل األخضــر، حيــث قدمــت البرنامــج الخبيــرة 

الدوليــة فــي مجــال التمويــل األخضــر الســيدة شــاهين 

تجانــي، والتــي تمتلــك خبــرة طويلــة فــي مجــال التدريــب 

للتغيــر  المنظمــات  قيــادة  فــي  خصوصــًا  المصرفــي، 

والتحــول الــى التمويــل األخضــر.

 Elisaveta Kostova وفــي ختــام البرنامــج، تحدثــت الســيدة

وهــي مديــرة مشــروع األنشــطة الخضــراء فــي الشــركات 

ــى  ــة رفــع الوعــي للتحــول ال )GAIN( فــي األردن، عــن أهمي

البرامــج الخضــراء، واهميــة التركيــز علــى عقــد أنشــطة 

الــى  المملكــة  تحــول  فــي  تســاهم  مســتدامة  وبرامــج 

البرامــج الخضــراء فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة 

ومــن أبرزهــا القطــاع الصناعي. مشــيرًة الــى ان رفع الوعي 

للجميــع هــو الخطــوة األولــى، وهــي خطــوة فــي االتجــاه 

الســيدة  اضافــت  كمــا  التحــول،  عمليــة  فــي  الصحيــح 

Elisaveta الــى أهميــة مشــاركة القطــاع المصرفــي فــي 

عمليــة التحــول، معبــرًة عــن شــكرها لجمعيــة البنــوك 

والقطــاع المصرفــي علــى التعــاون القائــم، كمــا تحدثــت 

الســيدة Elisaveta عــن عــدد مــن المشــاريع واألنشــطة 

التــي ســيتم العمــل عليهــا مــع الجمعيــة خــالل الفتــرة 

المقبلــة.

كمــا بيــن المشــاركون خــالل الجلســة الختاميــة للبرنامــج، 

انــه قــد ســاهم في صقــل مهاراتهم التدريبيــة، وقدم لهم 

مجموعــة مــن األدوات التدريبيــة المتخصصــة التــي تالئــم 

احتياجــات العامليــن فــي البنــوك، كمــا بيــن المشــاركون 

ان البرنامــج قــد قــدم إضافــة نوعيــة ومميــزة فــي مجــال 

التمويــل األخضــر ممــا سيســاهم فــي تعزيــز خبراتهــم 

وكفاءتهــم العمليــة فــي تنــاول التمويــل االخضــر خــالل 

عملهــم اليومــي فــي مواقعهــم داخــل البنــوك.

الجزيــل  شــكره  عــن  المحــروق  الدكتــور  أعــرب  كمــا 

حضورهــم  علــى  البرنامــج  فــي  المشــاركين  للمتدربيــن 

ومشــاركتهم خبراتهــم ومعارفهــم فــي مجــال التمويــل 

عقــد  فــي  الشــريكة  للجهــات  شــكره  مكــررًا  األخضــر، 

ــل واإلدارة علــى  ــة فرانكفــورت للتموي البرنامــج وهــم، كلي

 )GAIN( تصميــم البرنامــج وتنظيــم الورشــة، ومشــروع

وكافــة   Elisaveta Kostova المشــروع  بمديــرة  ممثــال 

التــي  جهودهــم  علــى  للبرنامــج  والمنظميــن  العامليــن 

أهدافــه.  وتحقيــق  التدريبــي  البرنامــج  إلنجــاح  بذلــت 
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التطــورات  بأهــم  خالصــة  علــى  التقريــر  يتضمــن  حيــث 

المصرفيــة األردنيــة خــالل عــام 2021، ويتنــاول تطــور عــدد 

البنــوك والفــروع والمكاتــب التابعة لهــا والتفرع اإلقليمي 

والعالمــي وكذلــك عــدد الصرافــات اآلليــة، ويســتعرض 

أداء البنــوك المدرجــة فــي بورصــة عمــان مــن حيــث الرقــم 

القياســي ألســعار األســهم وحجــم التــداول ومســاهمة 

غيــر األردنييــن فــي ملكيــة أســهم البنــوك األردنيــة. كمــا 

تطــرق التقريــر الــى موضــوع تقــاص الشــيكات، باإلضافــة 

الــى هيــكل أســعار الفائــدة علــى الودائــع وتطورات أســعار 

الفائــدة،  أســعار  وهامــش  التســهيالت،  علــى  الفائــدة 

جمعية البنوك في األردن تصدر تقرير

"أبرز التطورات المصرفية
حتى نهاية عام 2021"

اصــدرت جمعيــة البنــوك في األردن تقرير "أبرز التطورات 

المصرفيــة حتــى نهايــة عــام 2021"، والــذي يحتــوي علــى 

مجموعة واسعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات 

األردن  فــي  العاملــة  البنــوك  تخــص  التــي  المصرفيــة 

علــى المســتوى اإلجمالــي و علــى المســتوى اإلفــرادي.
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وتطــورات أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقدية، 

باإلضافــة الــى اســتعراض أبــرز التطــورات الحاصلــة فــي 

أنظمــة المدفوعــات فــي األردن خــالل العــام 2021، كمــا 

وأظهــر التقريــر أداء البنــوك العاملــة فــي األردن باإلضافــة 

لترتيبهــا حســب قائمــة المركــز المالــي لهــا وقائمــة الدخــل 

ــة الماليــة،  ومؤشــرات الربحيــة وبعــض مؤشــرات المتان

باإلضافــة الــى تســليط الضــوء علــى بعــض مؤشــرات 

المــوارد البشــرية فــي البنــوك. كمــا عــرض التقريــر أهــم 

البنــوك  قامــت  التــي  الجديــدة  المصرفيــة  الخدمــات 

العاملــة فــي األردن بإدخالهــا خــالل عــام 2021. 
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وفــي بيــان لحــداد، أوضــح أن بيئــة األعمــال الديناميكيــة 

اليــوم تمتــاز بالســرعة والتنــوع مــع ازديــاد حاجــات العمــالء 

وتوقعاتهــم، والمنافســة الشــديدة وتداخــل الوظائــف 

والمشــاكل المتعلقــة بــاألداء، مــا يجعل تكامل سلســلة 

التوريــد مفهومــًا عالميــًا فــي التصنيــع والخدمــات مــن 

واألســاليب  المعلومــات  نمــو  علــى  االعتمــاد  خــالل 

االهتمــام  يســترعي  وهــذا  الحديثــة،  والتقنيــات  االداريــة 

وممارســاتها  اســتراتيجياتها  لدمــج  المؤسســات  مــن 

جمعية البنوك في األردن ترعى إطالق كتاب

Banks' Supply Chain Integration

أطلق الكاتب والباحث والصحفي األردني الدكتور حسام باسم حداد كتابه الجديد المعنون 

Banks' Supply Chain Integration برعايــة مــن جمعيــة البنــوك فــي األردن. يضــم الكتــاب 

الصــادر باللغــة االنجليزيــة فــي طياته ثمانية فصول تتمحور حول تكامل سالســل التوريد 

في البنوك وتبحث عن عالقة التكامل الداخلي بين أقســام البنوك عبر تدفق المعلومات 

ومشــاركتها والتنســيق والتعاون والتدفق النقدي كسلســلة متكاملة لتجســيد العالقة 

فيمــا بيــن العمــالء والمورديــن، حيــث تنبثــق أهميــة الكتــاب مــن حداثــة الموضــوع عبــر 

تقديــم نظــرة شــمولية للممارســين المهنييــن واألكاديميــن والطــالب علــى حــد ســواء 

ومســاعدتهم مــن أجــل فهــم العالقــات علــى طــول سلســلة التوريــد الماليــة فــي البنــوك.
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وعملياتهــا التنظيميــة فــي عمليــات تعاونيــة ومتزامنــة 
القيمــة  وخلــق  والمورديــن  العمــالء  متطلبــات  لتلبيــة 
مــن  البنــوك  فــي  التوريــد  تكامــل  علــى طــول سلســلة 
خــالل خطــط وأنشــطة منســقة. وأضــاف أن سلســلة 
التوريــد الماليــة تعمــل بالتــوازي مــع سلســلة التوريــد 
الماديــة؛ وهــي تدفــق النقــد مــن شــركة إلــى أخــرى بمــا فــي 
ذلــك النفقــات واإليصــاالت واالســتثمارات باإلضافــة إلــى 
العمليات الموضوعة للمشــاركة والتفاعل مع الشــركاء 
التجارييــن مــن منظــور مالــي، ال ســيما أن الدفــع مقابــل 
والتجــارة  اإلنتــاج  أنشــطة  والخدمــات وتمويــل  الســلع 

يعــد أمــرًا أساســيًا فــي أي سلســلة توريــد.

وأردف حداد "لقد ازدادت الحاجة إلى تحســين كفاءة رأس 
المال العامل على طول سلســلة التوريد المالية بشــكل 
كبيــر خــالل العقــد الماضــي، مــا أدى إلــى تزايد طلب كل من 
المشــترين والموردين للعمالء من المؤسســات المالية. 
وفــي أعقــاب العولمــة وأزمــة الخدمــات الماليــة والركــود 
االقتصــادي، كان هنــاك ضغــط متزايــد علــى المصّنعيــن 
ومقدمــي الخدمــات لزيــادة الســيولة وتحريــر النقــد مــن 
خــالل سلســلة التوريــد الماليــة. وقــد أدى تقلــص أســواق 
االئتمــان إلــى زيــادة صعوبــة الوصــول إلــى مصــادر االئتمان 
التقليديــة، وعليــه يمــارس العمــالء والمــوردون ضغوطــًا 
علــى المؤسســات الماليــة لمســاعدتهم علــى تحســين 
كفــاءة رأس المــال العامــل علــى طــول سلســلة التوريــد. 
يتوقف هذا على تحســين تكامل سالســل التوريد المالية 
وبالتالــي  والمعلومــات،  الماديــة  الســلع  تدفقــات  مــع 
تحفيــز العمــالء والمورديــن والمؤسســات الماليــة للعــب 
دور أكثــر اســتباقيًة فــي تحســين تكامــل سلســلة التوريــد 

الماديــة والماليــة علــى حــد ســواء".

مــن جهتــه، قــال مديــر جمعيــة البنــوك فــي األردن الدكتــور 
ماهــر المحــروق أن الحاجــة إلــى دمــج سلســلة التوريــد 
الماليــة مــع سلســلة التوريــد الماديــة واحــدٌة مــن قضايــا 
التكامــل الهامــة فــي جميــع سالســل التوريــد؛ حيــث أن 
تعطــل سلســلة التوريــد الماديــة يؤثــر علــى التكامــل مــع 
المعلومــات  تعمــل  وهكــذا  الماليــة،  التوريــد  سلســلة 
الماليــة فــي سلســلة التوريــد بالتوازي مع الحركــة المادية 
للســلع لتلــك العمليــات لتطويــر رضــا العمــالء المرتبــط 
فــي  محوريــًا  دورًا  تلعــب  البنــوك  أن  وأوضــح  بــاألداء. 
هــذا المحــور مــن خــالل األنشــطة االقتصاديــة لجميــع 
شــبكات التوريــد مــن حيــث قدرتهــا علــى إدارة المدفوعات 
التوريــد  سلســلة  طــول  علــى  تمويــل  حلــول  وتوفيــر 

الماليــة والتكامــل مــع سلســلة التوريــد الماديــة فــي آن 
واحــد. وأن مــن أهــم ممكنــات تكامــل سلســلة التوريــد: 
تنســيق سلســلة التوريــد، والتعــاون مــا بيــن األطــراف 
ومشــاركة المعلومــات ووضوحهــا وتوفرهــا. وبحســب 
تطويــر  أن  يــرى  فإنــه  حــداد،  حســام  الدكتــور  المؤلــف 
سلســلة التوريــد يتطلــب فهمــًا شــاماًل لتدفــق المــوارد 
الماديــة والماليــة عبــر السلســلة بأكملها، مــا يخلق فرصًا 
أكثــر  للبنــوك لمســاعدة كل مــن األطــراف علــى فهــم 
شــمولية للنظــام البيئــي والعمل كوســطاء موثوق بهم، 
ممــا يقلــل مــن اآلثــار الخاطئــة لعــدم تناســق معلومــات 

سلســلة التوريــد.

هــذا ويعتبــر الكتــاب دلياًل عمليًا للممارســين الماليين عبر 
ــح التــي تســاعد علــى تحســين  ــد مــن النصائ ــر العدي توفي
ودعــم العمــالء والمورديــن مــن خــالل المســاهمة فــي 
وتحســينها.  التوريــد  سالســل  تكامــل  تمكيــن  عناصــر 
علمــي  كنمــوذج  وللطــالب  لألكاديمييــن  جيــدًا  ومرجعــًا 
ســهل القــراءة للمســاعدة فــي فهــم جوهــر سالســل 

التوريــد فــي البنــوك وتطويــر بيئــة العمــل. 
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أمــا فيمــا يتعلــق بأبــرز المؤشــرات المصرفيــة فقــد ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 3.7 % 
فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2022 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 2021 لتصــل إلــى 63.307 مليــار دينــار، كمــا 
نمــت إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة بنســبة 7.6 % فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2022 لتصــل إلــى 
32.303 مليــار دينــار، وارتفــع كذلــك إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن 

عــام 2022 بنســبة 6.1 % لتصــل إلــى 41.936 مليــار دينــار. 

هــذا وأظهــرت البيانــات المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة فــي األردن انخفــاض نســبة 
الديــون غيــر العاملــة إلــى إجمالــي الديــون لتصــل إلــى 4.6 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2022، مقارنــًة مــع 
5.3 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021. كمــا ارتفعــت نســبة تغطيــة الديــون غيــر العاملــة لتصــل إلــى 83.4 % 
بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2022، مقارنــًة مــع 75.2 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021. وبلغــت نســبة 
كفايــة رأس المــال 17.1 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2022، مقارنــة مــع 18.3 % بنهايــة النصــف األول مــن 
عــام 2021. وقــد حققــت البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائــد علــى الموجــودات بلــغ 1.0 % بنهايــة النصــف 
األول مــن عــام 2022، مقارنــة مــع 1.2 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، كمــا بلــغ معــدل العائــد علــى حقوق 
المســاهمين فــي البنــوك العاملــة فــي األردن مــا نســبته 8.2 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2022 مقارنــة مــع 

9.5 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021.

بلــغ معــدل التضخــم 4.22 % خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة بــذات 
الفتــرة مــن عــام 2021، إذ ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 102.36 ليصــل إلــى 
106.68. أمــا فيمــا يتعلــق بــأداء القطــاع الخارجــي فقــد ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 
42 % خــالل التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، كمــا 
التجــاري بنســبة  %. هــذا وارتفــع عجــز الميــزان   36.8 ارتفعــت كذلــك المســتوردات بنســبة 
32.8 % خــالل التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021.

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

الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك

المناجم والمحاجر

الصناعات التحويلية

الكهرباء والمياه

اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات المال والتأمين والعقارات واألعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

المجموع

منتجو الخدمات الحكومية

منتجو الخدمات الخاصة التي ال تهدف إلى الربح 
وتخدم العائالت

الخدمات المنزلية

المجموع )أ + ب + ج + د(

الخدمات المصرفية المحتسبة 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية

صافي الضرائب على المنتجات

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق

1,415

616

5,289

555

837

2,812

2,620

5,474

2,675

22,293

4,167

216

467

27,144

846

26,298

3,753

30,050

1,438

620

5,147

547

806

2,722

2,483

5,556

2,588

21,907

4,211

211

468

26,796

868

25,929

3,656

29,584

283

202

1,324

133

219

693

666

1,445

639

5,603

1,008

71

130

6,813

216

6,597

1,051

7,648

274

188

1,276

129

209

667

638

1,407

624

5,412

998

69

130

6,610

207

6,403

1,026

7,429

1,478

675

5,267

557

836

2,785

2,542

5,694

2,614

22,449

4,268

214

468

27,399

901

26,499

3,739

30,238

% 3.3

% 7.4

% 3.8

% 3.1

% 4.8

% 3.9

% 4.4

% 2.7

% 2.4

% 3.5

% 1.0

% 2.9

% 0.0

% 3.1

% 4.3

% 3.0

% 2.4

% 2.9

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ب

ج

د

-

=

+

=

2020202120212022
الربع الثاني الربع الثاني 
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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 0.4 % خــالل التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021 

لتصــل إلــى 1800.4 مليــون دينــار.

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

2021
20212022

2,412.11,793.91,800.4

التسعة شهور 
األولى 

التسعة شهور 
األولى 

% 0.4

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
ــى مــن عــام 2022 بنســبة 3.53 %  ــاج الصناعــي خــالل العشــرة شــهور األول ــات اإلنت ارتفــع الرقــم القياســي العــام لكمي
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2021، وقــد جــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 7.03 %، وارتفــاع الرقــم القياســي لكميــات انتــاج الصناعــات التحويليــة بنســبة 2.96 %، والرقــم 

القياســي لكميــات انتــاج الكهربــاء بنســبة 7.42 %.

ــى مــن عــام  ــن بنســبة 15.7 % خــالل العشــرة شــهور األول ــن الصناعيي وارتفــع الرقــم القياســي العــام ألســعار المنتجي
2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، حيــث نتــج هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 33.92 %، وارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات التحويليــة بنســبة 15.93 %، فيمــا انخفــض 

الرقــم القياســي ألســعار الكهربــاء بنســبة 7.52 %.

الصناعة

الصناعة

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2022

2022

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات 
اإلنتاج الصناعي

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار 
المنتجين الصناعيين

128.44

80.91

128.60

86.28

107.10

116.31

208.84

119.84

130.11

74.01

128.32

79.5

103.6

106.5

209.9

110.5

137.89

84.00

130.43

89.70

111.68

119.91

200.57

122.78

138.65

84.09

130.92

89.85

112.89

121.56

200.33

124.33

147.58

86.48

140.11

92.87

149.56

139.01

185.49

142.06

7.03

2.96

7.42

3.53

33.92

15.93

7.52 -

15.70

العشرة 
شهور األولى 

العشرة 
شهور األولى 

العشرة 
شهور األولى 

العشرة 
شهور األولى 
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ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلــغ معــدل التضخــم 4.22 % خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، حيــث 

ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 102.36 ليصــل إلــى 106.68.

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

 106.29

 103.92

 96.53

 107.57

 104.97

 109.09

 108.67

 103.18

 108.21

 105.98

 113.79

 106.18

 106.68

% 4.22

 102.61

 103.96

 96.26

 101.22

 101.96

 105.52

 102.78

 102.28

 98.82

 104.59

 106.24

 103.78

 102.36

% 1.25

3.58

0.03 -

0.27

6.28

2.95

3.39

5.73

0.88

9.50

1.33

7.11

2.31

4.22

-

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(
األحد عشر 

شهرًا األولى 
األحد عشر 

شهرًا األولى 
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أهم مؤشرات سوق العقار )مليون دينار(

ثالثاً: حركة تداوالت سوق العقار
ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2022 بنســبة 21% مقارنــًة بــذات 
الفتــرة مــن عــام 2021، كمــا ارتفعــت إيــرادات دائــرة األراضــي والمســاحة بنســبة 34 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021. 
أمــا بخصــوص عــدد معامــالت البيــع فــي المملكــة فقــد بلغــت مــا يقــارب 151.7 ألــف معاملــة لتســجل بذلــك تراجعــًا 

بنســبة 7.8 % خــالل األحــد عشــر شــهرًا 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

4,452

185.1

105.8

290.9

164.6

2,772

225.63

5,385

248.1

103.7

351.8

151.7

3,237

279.27

% 21.0

% 34.0

% 2.0 -

% 20.9

% 7.8 -

% 16.8

% 23.8

20212022
األحد عشر شهرًا األولى األحد عشر شهرًا األولى 

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين خالل األحد عشر شهرًا األولى
من عام 2022 )حسب الجنسية(

الجنسية
قيمة األراضي والشقق

)مليون دينار(
النسبة من اإلجمالي

عراقية

سعودية

سورية

أمريكية

جنسيات أخرى

المجموع

109.85

59.05

20.50

15.37

74.5

279.27

% 39.3

% 21.1

% 7.3

% 5.5

% 26.7

%100
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رابعاً: أداء القطاع الخارجي 
ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 42 % خــالل التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، 
ــره بنســبة 21.6 %، كمــا ارتفعــت  ــة بنســبة 44 %، وارتفــاع قيمــة المعــاد تصدي وذلــك نتيجــة الرتفــاع الصــادرات الوطني
كذلــك المســتوردات بنســبة 36.8 %. هــذا وارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 32.8 % خــالل التســعة شــهور األولــى من 

عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021.

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

اجمالي التجارة الخارجية

الميزان التجاري

تغطية الصادرات للمستوردات %

4,995.7

909.6

5,905.3

13,611.0

18,606.7

7,705.7-

% 43.4

5,044.1

595.7

5,639.8

12,235.4

17,279.5

6,595.6-

% 46.1

6,039.5

604.3

6,643.8

15,345.1

21,384.6

8,701.3 -

% 43.3

6,169.3

530.7

6,700.0

14,837.2

21,006.5

8,137.2-

% 45.2

4,283.0

436.3

4,719.3

10,844.7

15,127.7

6,125.4-

% 43.5

% 44.0

% 21.6

% 42.0

% 36.8

% 38.9

% 32.8

% 1.7

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

الصادرات الوطنية من البوتاس الخام بنســبة 138 % والفوســفات الخام بنســبة 141 %.

201920202021الصنف
الـتـغيـر النسبي

)%( 

األلبسة وتوابعها

األسمدة

البوتاس الخام

الفوسفات الخام

المنتجات الكيماوية 

محضرات الصيدلة

المواد األخرى

مجموع الصادرات الوطنية

1,384.4

328.2

419.1

275.8

238.5

435.7

2,072.9

4,995.7

1,160.4

509.1

380.3

243.1

251.6

423.2

2,076.4

5,044.1

1,277.5

871.9

513.1

377.0

295.4

421.4

2,283.2

6,039.5

1,011.1

504.9

344.7

247.3

218.9

306.5

1,649.6

4,283.0

1,185.3

911.5

820.3

595.1

322.4

294.0

2,040.7

6,169.3

17.2

80.5

138.0

140.6

47.3

4.1-

23.7

% 44.0

أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار (

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

2021

2021

2022

2022

التسعة 
شهور األولى 

التسعة 
شهور األولى 

التسعة 
شهور األولى 

التسعة 
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

1,969.3

626.0

1,372.6

1,312.9

1,869.0

1,045.8

320.3

67.4

638.1

314.7

6,169.3

1,680.7

567.3

1,186.9

1,145.1

887.9

542.1

127.9

29.6

399.6

210.4

4,283.0

17.2

10.3

15.6

14.7

110.5

92.9

150.4

127.7

59.7

49.6

% 44.0

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل التســعة شــهور األولــى من عــام 2022، فقــد ارتفعت قيمة 
الصــادرات الوطنيــة إلــى كافــة التكتــالت االقتصاديــة، وأبرزهــا دول االتحــاد األوروبــي بنســبة 150.4 % والــدول اآلســيوية 

غيــر العربيــة بنســبة 110.5 %.

الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 بنســبة 11.4 % مقارنــة بــذات الفتــرة من 

عــام 2021، لتصــل إلــى 731.7 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 657.1 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

873.5657.1731.7% 11.4

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيب الســلعي للمســتوردات خالل التســعة شــهور األولى من عام 2022، فقد ارتفعت قيمة المســتوردات 
مــن جميــع المــواد وأبرزهــا الحلــي والمجوهــرات الثمينــة بنســبة 113 % والحبــوب بنســبة 68 % والنفــط الخــام ومشــتقاته 

والزيــوت المعدنيــة بنســبة 68 % أيضــًا.

2021

2021

2022

2022

التسعة 
شهور األولى 

التسعة 
شهور األولى 

التسعة 
شهور األولى 

التسعة 
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

1,592.0

653.1

788.7

715.6

405.8

579.5

6,110.0

10,844.7

2,666.9

1,387.6

874.5

801.8

681.1

646.1

7,779.2

14,837.2

67.5

112.5

10.9

12.0

67.8

11.5

27.3

% 36.8

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمــة 
المســتوردات مــن كافــة التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبرى بنســبة 52.6 % ومنها 

الســعودية بنســبة 43.5 %.

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

4,552.4

2,280.0

877.7

788.6

5,337.9

2,254.9

2,177.9

426.7

1,891.3

591.3

14,837.2

2,984.2

1,588.4

823.9

723.1

3,793.5

1,577.1

1,981.8

401.0

1,261.3

269.4

10,844.7

52.6

43.5

6.5

9.1

40.7

43.0

9.9

6.4

49.9

119.5

% 36.8

20212022

التسعة 
شهور األولى 

التسعة شهور 
األولى 

التسعة 
شهور األولى 

التسعة 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 بمقــدار 231.3 مليــون دينــار او مــا 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(
تشرين األول

2022 

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

عرض النقد )ع 1(

عرض النقد )ع 2(

النقد المصدر

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

13,117.5

39,509.2

6,834.8

12,909.7

41,438.4

6,630.5

% 1.6 -

% 4.9

% 3.0 -

سابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية
انخفــض عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2022 بنســبة 1.6 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة 

عــام 2021، فــي حيــن ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 4.9 %، فيمــا انخفــض النقــد المصــدر بنســبة 3 %.

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 16.895 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
ــة عــام 2021، محققــًة بذلــك انخفاضــًا  ــار دوالر فــي نهاي ــًة مــع 18.043 ملي ــي مــن عــام 2022، مقارن شــهر تشــرين الثان

نســبته 6.4 %.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2020

15,919.7

2021

18,043.216,894.7% 6.4 -

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 2022

المؤشرات والمصرفية
ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 3.7 % فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2022 مقارنــًة مــع 
نهايــة عــام 2021 لتصــل إلــى 63.307 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 61.056 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021. وقــد جــاء هــذا 
االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع الموجــودات المحليــة بنســبة 5.1 % لتصــل إلــى 57.494 مليــار دينــار، وانخفــاض الموجــودات 

األجنبيــة بنســبة 8.3 % لتصــل إلــى 5.812 مليــار دينــار.

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تشرين الثاني

الموجودات  االجنبية

الموجودات  المحلية

إجمالي الموجودات

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات 

5,582.3

48,059.7

53,642.0

8,152.6

6,303.0

50,735.0

57,038.0

8,715.2

6,337.6

54,719.3

61,056.9

9,117.6

5,812.7

57,494.3

63,307.0

9,256.2

% 8.3 -

% 5.1

% 3.7

% 1.5

2022
تشرين األول
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أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 7.6 % فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2022 لتصــل إلــى 
32.303 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 30.028 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021. وقــد شــكلت القروض والســلف حوالــي 62.7 % من 
إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك اإلســالمية 26.8 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة كمــا 

فــي نهايــة شــهر تشــرين األول 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

32,303.7

 

% 8.9

% 62.7

% 0.8

% 26.8

% 0.8

% 7.6

 

% 0.1 -

% 0.1 -

% 0.1

-

% 0.1

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

63.3157.05 61.0653.6450.92

20222020 202120192018
تشرين األول

2022
تشرين األول

32.328.64 30.0327.0826.11

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

المصدر: البنك المركزي األردني

وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2022 بنســبة 6.1 % لتصــل إلــى 

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

فيالحــظ أن الودائــع ألجــل شــكلت مــا نســبته 56.3 % مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب 

والتــي شــكلت مــا نســبته 28.0 % مــن إجمالــي الودائــع، ثــم ودائــع التوفيــر والتــي شــكلت 15.7 % مــن إجمالــي الودائــع. أمــا 

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

6.2 % بنهايــة شــهر تشــرين االول مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021 حيــث بلغــت 32.584 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

41,936.2

% 28.0

% 15.7

% 56.3

% 77.7

32,584.4

% 22.3

9,351.8

% 6.1

% 1.2 -

% 1.3 -

% 2.5

% 0.1

% 6.2

% 0.1 -

% 5.8

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %

41.9436.79 39.5235.3133.84

2020 202120192018 2022
تشرين األول

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

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

201820192020202120212022المؤشر )%(
الـتـغـــيـر 

)%( 

نسبه الديون غير العاملة إلجمالي الديون

نسبه تغطية الديون غير العاملة

نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير 
العاملة إلى حقوق المساهمين

نسبه كفاية راس المال

نسبه السيولة القانونية

)ROE( العائد على حقوق المساهمين

)ROA( العائد على الموجودات

% 4.9

% 79.3

% 4.2

% 16.9

% 131.9

% 9.6

% 1.2

% 5.0

% 69.5

% 6.27

% 18.28

% 133.8

% 9.44

% 1.18

% 5.5

% 71.5

% 6.4

% 18.3

% 136.5

% 5.1

% 0.6

% 5.0

% 79.9

% 4.2

% 18.0

% 141.5

% 8.3

% 1.0

% 5.3

% 75.2

% 5.7

% 18.3

% 136.2

% 9.5

% 1.2

% 4.6

% 83.4

% 3.4

% 17.1

% 136.7

% 8.2

% 1.0

% -0.7

% 8.2

% 2.3 -

% 1.2 -

% 0.5

% 1.3 -

% 0.2 -

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

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

العــام 2021، حيــث بلــغ ســعر الفائــدة الرئيســي للبنــك المركــزي األردنــي 5.25 % وســعر إعــادة الخصــم 6.25 %.

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

5.25

6.25

6.00

5.00

2.75

2.75

2.75

3.00

أسعار الفائدة  لدى البنك المركزي %

2022
تشرين األول

النصف األول النصف األول 
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تقاص الشيكات
بلــغ عــدد الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل شــهر تشــرين األول 2022 مــا مجموعــه 691 ألــف شــيك بقيمــة 3.69 مليــار 
دينــار. أمــا عــدد الشــيكات المعــادة لنفــس الشــهر فقــد بلــغ 21.7 ألــف شــيك وبنســبة 3.1 % مــن إجمالــي عــدد الشــيكات 
ــار وبنســبة 3.3 % مــن إجمالــي قيمــة  المقدمــة للتقــاص، فــي حيــن بلغــت قيمــة الشــيكات المعــادة 120.8 مليــون دين

الشــيكات المقدمــة للتقــاص.

أمــا فيمــا يتعلــق بأســباب الشــيكات المعــادة فقــد كانــت 13.8 ألــف شــيك )بقيمــة 80.5 مليــون دينــار( ألســباب ماليــة 
وبنســبة 63.6 % مــن إجمالــي الشــيكات المعــادة، فيمــا بلغــت الشــيكات المعــادة ألســباب فنيــة 7.9 ألــف شــيك )بقيمــة 

40.3 مليــون دينــار( وبنســبة 36.4 % مــن إجمالــي الشــيكات المعــادة وذلــك بنهايــة شــهر تشــرين األول 2022.

هــذا وســجلت الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل شــهر تشــرين األول 2022 ارتفاعــًا بنســبة 32.1 % مقارنــة بشــهر أيلــول 
2022 والتــي بلغــت آنــذاك 523 ألــف شــيك بقيمــة 3.3 مليــار دينــار. أمــا بمقارنــة الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل شــهر 
تشــرين األول 2022 بنفــس الشــهر مــن عــام 2021، فقــد ســجلت أيضــًا ارتفاعــًا وبنســبة 16.1 % والتــي بلغــت آنــذاك 595 

ألــف شــيك بقيمــة 3.25 مليــار دينــار.

أمــا فيمــا يتعلــق بالوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى الودائــع لــدى البنــوك، فقــد شــهدت أســعار الفائدة علــى الودائع 
ــدة علــى  ــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2022، فيمــا بلغــت أســعار الفائ تحــت الطلــب ارتفاعــًا لتبلــغ 0.37 % فــي نهاي

حســابات التوفيــر 0.38 %، وســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 4.09 %.

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

0.37

0.38

4.09

0.11

0.11

0.64

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

وبالنســبة للوســط المرجــح ألســعار الفوائــد علــى التســهيالت االئتمانيــة، فقــد ارتفــع ســعر الفائــدة على الجــاري مدين ليبلغ 
8.38 % فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2022، كمــا ارتفــع ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف لتبلــغ 8.15 %، 

وبلــغ ســعر فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــالء 10.17 % كمــا فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2022.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

الـتـغـــيـر %201920202021

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

8.49

8.49

9.55

9.33

7.30

7.17

8.51

8.33

7.16

6.95

7.99

8.37

8.38

8.15

7.98

10.17

1.22

1.20

0.01 -

1.80

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

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

2022

2022

تشرين األول

تشرين األول
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أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر تشــرين الثانــي 2022 بنســبة 1.86 % ليبلــغ 
4110.08 نقطــة. هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق لســبعة بنــوك ارتفاعــًا تــراوح مــا بيــن 0.6 % إلــى 7.4 %، فيمــا شــهدت 

أســعار اإلغــالق لخمســة بنــوك انخفاضــًا تــراوح مــا بيــن 0.5 % إلــى 1.3 %.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر تشــرين الثانــي حوالــي 4.58 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد 
ــار خــالل شــهر  عقــود بلــغ 5253 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 12.33 مليــون دين

ــي 2022. تشــرين الثان

الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

بنك المال

البنك األهلي

بنك األردن

البنك اإلسالمي األردني

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

بنك االستثمار العربي

البنك األردني الكويتي

البنك التجاري األردني

بنك ABC - األردن

بنك صفوة اإلسالمي

البنك االستثماري

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

EXFB

AHLI

BOJX

JOIB

CABK

UBSI

AJIB

JOKB

JCBK

ABCO

SIBK

INVB

4.94

3.6

2.45

1

2.14

3.93

1.37

1.92

1.25

1.65

0.82

0.79

1.91

1.48

4.6

3.6

2.43

1.01

2.15

3.88

1.32

1.88

1.23

1.64

0.83

0.79

1.92

1.5

0.34

0

0.02

-0.01

-0.01

0.05

0.05

0.04

0.02

0.01

-0.01

0

-0.01

-0.02

4.95

3.75

2.46

1.03

2.14

3.93

1.38

1.97

1.26

1.67

0.87

0.8

1.95

1.5

4.71

3.63

2.41

1.01

2.11

3.84

1.35

1.92

1.23

1.65

0.77

0.78

1.91

1.45

6,587,040

207,809

1,492,450

965,953

437,359

1,187,231

498,298

159,774

95,677

271,346

76,938

48,172

228,735

73,455

4.61

3.6

2.3

1

2.09

3.8

1.3

1.86

1.21

1.63

0.73

0.75

1.89

1.43

22

19

22

22

22

22

22

18

13

22

16

14

18

11

1,397,448

57,332

620,053

959,141

207,557

308,846

369,391

83,393

77,629

164,471

99,574

62,197

120,001

50,589

1,835

204

954

412

285

588

216

147

52

155

148

104

92

61

5,253 4,577,622 12,330,237

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر تشرين الثاني 2022 

)من 1 تشرين الثاني إلى 30 تشرين الثاني 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 الثاني = 4110.08 / التغير عن الشهر السابق = 1.86 %

* المصدر: بورصة عمان
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أهــداف عســكرية  لتلبيــة  المنصــرم  القــرن  أواخــر تســعينيات  فــي  العميــق  الويــب  ظهــرت فكــرة 
تلــك  غيــرأن  العادييــن  للمتصفحيــن  متاحــة  غيــر  شــبكة  باعتبارهــا  والتتبــع  االتصــاالت  ولحمايــة 
الغايــة لــم تتحقــق بالكامــل. وقــد كان هنــاك إقتــراح ذو قيمــة عبــر إطــالق شــبكة غيــر ربحيــة تركــز 
العميــق  الويــب  ويعتبــر  والخصوصيــة.  االنســان  حقــوق  نشــطاء  عــن هويــة  الكشــف  عــدم  علــى 
جــزءًا مــن أجــزاء شــبكة الويــب العالميــة التــي ال يتــم فهرســتها ضمــن محــركات الويــب القياســية 
الهويــة  إخفــاء  أو  الخفــي  برمجيــة االتصــال  لقــد ظهــرت  الهويــة.  يتطلــب متصفحــًا مجهــول  مــا 
)The Onion Router: )Tor الــذي يعتمــد علــى تغليــف الرســائل بطبقــات تشــفير مماثلــة لطبقــات 
التــي  المخفيــة  المواقــع  مــن  مجموعــة  فهــي  المظلمــة،  للشــبكة  أساســية  كتقنيــة  البصــل 
يتعــذر الوصــول إليهــا عبــر متصفــح عــادي وال تخضــع للفهرســة فــي محــركات البحــث المعياريــة 
المعروفــة. فــي الواقــع إن الشــبكة المظلمــة توفــر درجــة قصــوى مــن الخصوصيــة والحمايــة، إال 
أن هنــاك  ســوقًا ســرية نشــطة لمجرميــن الويــب الذيــن يتاجــرون باألســلحة والمخــدرات واألمــوال 
واألعضــاء  االئتمــان  وبطاقــات  المســروقة  والهويــات  االســتغاللي  المحتــوى  وتبــادل  المزيفــة 
البشــرية واالحتيــال الضريبــي وغســل األمــوال وغيرهــا مــن المنتجــات والخدمــات غيــر المشــروعة. 

الويب العميق

هنــاك ثالثــة طبقــات مختلفــة للويــب: الويــب الســطحي 
والويــب العميــق والويــب المظلم. فالويب الســطحي هو 
أي محتــوى يمكــن فهرســته بواســطة محــركات البحــث. 
نســتخدمها  التــي  الويــب  أنــواع مواقــع  هــذه  وتشــمل 
جميعــًا بشــكل يومــي باتبــاع االرتباطــات التشــعبية وتتبع 
الكلمــات الرئيســية. أمــا الويب العميق فليــس بالضرورة 
أن يكون المحتوى مخفًيا تماًما أو مجهواًل ولكن ال يمكن 
ويمكــن  الســطحي.  الويــب  طريقــة  بنفــس  فهرســته 
تحديــد محتــوى الويــب العميــق والوصــول إليــه عــن طريق 
رابــط أو عنــوان، ولكــن قــد يتطلــب كلمــة مــرور أو طــرق 
أخــرى للوصــول األمــن لتجــاوز صفحــات المواقــع العامــة. 
فيمــا يعمــل الويــب المظلــم عــن طريــق تشــفير موقــع 
المســتخدم والمعلومــات التــي يرســلها ويتلقاهــا ممــا 
ــة. قــد يتــم المبالغــة  يضمــن الخصوصيــة وإخفــاء الهوي
فــي حجــم وطبيعــة الويــب المظلــم أو ُيســاء فهمهمــا 
ويعــزى الســبب فــي أن المســتخدمين يخلطــون مــا بيــن 

شــبكة الويــب العميقــة والشــبكة المظلمــة تعتبــر أصغر 
كثيــرًا مــن شــبكة الويــب العميقــة.

االحتيالــي  لالقتصــاد  موطــٌن  هــي  المظلمــة  الشــبكة 
بــؤرة  إنهــا  للــدول،  الحقيقــي  النمــو  علــى  يؤثــر  الــذي 
جديــدة للمخاطــر التنظيميــة وكابــوس لــإلدارات الماليــة 
بســبب تنامــي حجــم المخاطــر والتحديــات الدوليــة. ازدهــر 
االقتصــاد االحتيالــي علــى شــبكة االنترنــت، حيــث ســمحت 
كبيــرة  كميــة  باســتضافة  التحتيــة  والبنيــة  التكنولوجيــا 
مــن البيانــات وتســريبها وبيعهــا، مــا يســمح للمحتاليــن 
بإنشــاء نمــاذج أعمــال قابلــة للتطويرمــن خــالل عصابــات  
تقنيــة منظمــة. إنــه اقتصــاد احتيالــي بامتيــاز ألن هنــاك 
بائعيــن يتنافســون علــى حصــة ســوقية  مــن الضحايــا 
الــدوام.  علــى  جديــدة  وأســاليب  طــرق  ابتكارهــم  عبــر 
برأيــي، برغــم الجهــود الدوليــة المبذولــة إال أن الطبيعــة 
العالميــة للشــبكة المظلمــة تجعــل التعــاون أمــر حتمــي 
للشــبكة  الحقيقيــة  الفوائــد  لحمايــة  تقــدم  إحــراز  فــي 

د. حسام باسم حداد
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المعلومــات  تبــادل  تحســين  عبــر  التحديــات  ومعالجــة 
وشــحذ القــدرات التقنيــة ألجهــزة إنفــاذ القانــون لإلطاحــة 
المعامــالت  نقــل  المشــروعة وتنظيــم  غيــر  باألســواق 

التــي تجــري بالعمــالت المشــفرة.

المجرمون يتطلعون إلى اختراق أو يسىء المستخدمين 
إدخــال التفاصيــل الماليــة الشــخصية الخاصــة بهــم، ممــا 
يمكنهــم مــن الحصــول علــى التفاصيــل الماليــة بطــرق 
والبرامــج  واالختــراق  االحتيالــي  التصيــد  مثــل  مختلفــة 
ببيــع  األمــر  يتعلــق  البيانات.عندمــا  تســرب  أو  الضــارة 
اإللكترونــي  البريــد  عنــوان  فــإن  الشــخصية،  البيانــات 
األكثــر  هــي  المســتخدمين  وأســماء  المــرور  وكلمــات 
طلًبــا. فالويــب المظلــم أداة مهمــة للمجرميــن الذيــن 
يتطلعــون إلــى اختــراق أو إســاءة اســتخدام التفاصيــل 
أو  االئتمــان  بطاقــات  أرقــام  مثــل:  الشــخصية  الماليــة 
تفاصيــل تســجيل الدخــول المصرفــي، حتــى يتمكنــوا مــن 
االنخــراط فــي عمليــات االحتيــال علــى بطاقــات االئتمــان. 
حيــث تقــدم بعــض المواقــع اإللكترونيــة حزمــة تحتــوي 
علــى المعلومــات الماليــة الكاملــة للضحيــة ممــا يســمح 
للمجرميــن بفتــح حســابات مصرفيــة مزيفــة تمكنهــم من 

تحويــل وتخزيــن مكاســبهم غيــر القانونيــة. 

عــادًة مــا يتضمــن التصيــد االحتيالــي بريــًدا إلكترونًيــا أو 
موقًعــا إلكترونًيــا مزيًفــا يحــث المســتخدم علــى إدخــال 
نيــة.  بحســن  بــه  الخاصــة  االئتمــان  بطاقــة  تفاصيــل 
والقشــط هــو اســتخدام جهــاز مثبــت علــى قــارئ بطاقــات  
يخــزن معلومــات  نقديــة  نقطــة  فــي  أو  المحــاالت  فــي 
البطاقــة عنــد التمريــر. والبرامــج الضــارة هــي برامــج يتــم 
موقــع  زيــارة  عنــد  الكمبيوتــر  جهــاز  علــى  ســرًا  تثبيتهــا 
إلكترونــي غيــر آمــن أو تنزيــل ملــف خبيــث ســيبحث عــن 

البيانــات المخزنــة علــى جهــاز الكمبيوتــر ويتتبــع إدخــال 
المعلومــات فــي النماذج.ممــا يحــدث تســرب للبيانــات. 

هنــاك خطــوات بســيطة يمكنــك اتخاذهــا للتقليــل مــن 
مخاطــر الوقــوع كضحيــة لالحتيــال المالــي والتــي تتضمــن 
بشــكل أساســي توخــي الحــذر عنــد مشــاركة أي تفاصيــل 
شــخصية عبــر اإلنترنــت. وكذلــك التحقــق مــن سياســة 
البنــك الــذي تتعامــل معــه عندمــا يتعلــق األمــر بطلــب 
البنــوك  تطلــب  لــن  المؤكــد  فمــن  شــخصية،  بيانــات 
أبــدًا كلمــة مــرور أو رمــز PIN علــى الهاتــف علــى ســبيل 
إلــى  المظلــم  الويــب  تهديــد  يــؤدي  أن  يمكــن  المثــال. 
جعــل المؤسســات تشــعر بالعجــز فــي مواجهــة هجمــة 
مصطلــح  المظلــم  فالويــب  اإللكترونيــة،  التهديــدات 
إليــه حيــث يبيــع  ينــذر بالخطــر بســبب  تعــذر الوصــول 
عــدم  مــع  عالنيــة  المســروقة  البيانــات  المتســللون 
الكشــف عــن الهويــة. شــبكة الويــب العميقــة هــي جميــع 
تقــوم  عندمــا  فقــط  رؤيتهــا  يمكنــك  التــي  الصفحــات 
بتســجيل الدخول إلى حســاب معين. يمتلك األشــخاص 
التواصــل  وســائل  علــى  وحســابات  بنكيــة،  حســابات 
االجتماعي، وحســابات بريد إلكتروني ، وحســابات خدمات 
ماليــة ، وحســابات تأميــن - كل هــذه الحســابات التــي لدينــا 
علــى اإلنترنــت والتــي قــد تكــون وراء عمليــات تســجيل 
الدخــول. فــإن الحقيقــة إن الشــبكة المظلمة أكثر تعقيًدا 
وتتطلــب مــن اإلدارات الماليــة اتبــاع نهــج إدارة مخاطــر 
أكثــر تعقيــًدا مــن التهديــدات اإللكترونيــة األخــرى. وهنــاك 
دور علــى المديريــن التنفيذييــن فــي الشــركات بحاجــة إلــى 
البــدء فــي التخطيــط اآلن لعــزل شــركاتهم وموظفيهــم 
وعمالئهــم مــن االختراقــات اإللكترونيــة وأضــرار شــبكة 

الويــب المظلمــة. 
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توّقع وزير المالّية الدكتور محّمد العسعس نمّو اإليرادات المحّلّية 
ــر لعــام 2022. ــة مــع إعــادة التقدي بمــا نســبته 10.4 بالمئــة بالمقارن

وأضــاف خــالل مؤتمــر صحفــّي مشــترك مــع وزيــر االّتصــال 
الحكومــّي، فيصــل الشــّبول، للحديــث عــن مشــروع قانــون 
مليــار   11.4 بـــ  قــّدرت  واّلتــي   ،2023 لســنة  العاّمــة  الموازنــة 
دينــار، أّنــه تــّم بنــاء هــذا التقديــر باالســتناد إلــى توّقعــات بنمــّو 
الناتــج المحّلــّي االســمّي بنحــو 6.6 بالمئــة خــالل 2023، ونمــّو 
ــة بحوالــي 696 مليــون دينــار أو مــا نســبته  ــرادات الضريبّي اإلي
المحّلــّي اإلجمالــّي  الناتــج  النمــّو فــي  بالمئــة لتعكــس   11.7
مــن جهــة، وتعكــس أثــر إجــراءات مكافحــة التهــّرب الضريبــّي 
وتحســين اإلدارة الضريبّية وتطبيق الممارســات الدولّية في 
التدقيــق والتفتيــش الضريبــّي وتوســيع القاعــدة الضريبّيــة 

ــزام الطوعــّي للمكّلفيــن مــن جهــة أخــرى. ــز االلت وتعزي

وأّكــد العســعس، التــزام الحكومــة بعــدم فــرض أّي ضرائــب 
جديــدة أو زيــادة الضرائــب الحالّيــة للعــام الرابــع علــى التوالي، 
 6.6 نســبته  بمــا  الضريبّيــة  غيــر  اإليــرادات  نمــّو  متوّقعــًا 
بالمئــة بالمقارنــة مــع إعــادة التقديــر لعــام 2022، وزيــادة 
المنــح الخارجّيــة لتصــل إلــى 802 مليــون دينــار لعــام 2023 أو 

مــا نســبته 0.8 بالمئــة عــن عــام 2022.

العام  خالل  سيصل  األردّن  في  التضّخم  معّدل  أّن  وأّكد 
"من  النسبة  هذه  أّن  إلى  مشيرًا  بالمئة،   3.8 إلى  المقبل 
نسب  الدول  من  العديد  وأّن  عالمّيًا"  النسب  أحسن 
النسبة،  هذه  من  بكثير  أعلى  مستويات  لديها  التضّخم 
 2.7 المحّلّي اإلجمالّي ستكون  الناتج  نمّو  أّن نسبة  مؤّكدًا 
بالمئة وصواًل إلى 36.9 مليار دينار، وعجز ميزان المدفوعات 
كنسبة من الناتج المحّلّي سينخفض من 7.9 إلى 6.1 بالمئة.

وأشــار إلــى أّنــه نتيجــة لجهــود مكافحــة ومحاربــة التهــّرب 
ــّي والجمركــّي حيــث اســتطاعت  ــب الضريب ــّي والتجّن الضريب
المالّيــة  مســتهدفاتها  إلــى  الوصــول  العاّمــة  المالّيــة 
سينخفض الدين العاّم وصواًل 32 مليار دينار، وستنخفض 

نســبة الديــن مــن الناتــج المحّلــّي اإلجمالــّي 86.6 بالمئــة.

كمــا أشــار إلــى انخفــاض العجــز األّولــّي للموازنــة وهــو المعيــار 
العالمــّي الّتفاقــات األردّن للحفــاظ علــى االســتدامة المالّيــة 
ســتنجح الحكومــة بخفضــه مــن 3.4 إلــى 2.9 بالمئــة فــي 2023، 

العجــز ســينخفض قبــل المنــح إلــى 2.664 مليــار دينــار فــي حيــن 
أّنــه ســينخفض بعــد المنــح إلــى 1.826 مليــار دينــار.

وأّكــد العســعس أّن الــوزارة بإعدادها لبنود الموازنة، بّينت 
التــاّم بتنفيــذ متطّلبــات تحقيــق رؤيــة التحديــث  االلتــزام 
مبــادرات  مــن  تضّمنتــه  ومــا   )2033  -  2022( االقتصــادّي 
وخطــط وبرامــج مــن خــالل تخصيــص 355 مليــون دينــار، 
وااللتــزام بتنفيــذ متطّلبــات خارطــة طريــق تحديــث القطــاع 
العــاّم )2022 - 2033( ومــا تضّمنتــه مــن خطــط وبرامــج مــن 

خــالل تخصيــص 40 مليــون دينــار.

دينار  مليار   9.6 إلى  ستصل  العاّمة  اإليرادات  أّن  وأضاف 
أردنّي بارتفاع بنسبة 7.4 بالمئة عن عام 2022 حيث سترتفع 
8.8 مليار  إلى  بالمئة لتصل   10.4 المحّلّية بنسبة  اإليرادات 
دينار وارتفاع اإليرادات الضريبّية بنسبة 11.7 بالمئة وصواًل إلى 

6.6 مليار دينار دون أّي رفع العبء الضريبّي على المواطن.

وحــول نفقــات الحكومــة فــي موازنــة 2023 بيــن العســعس، 
حيــن  فــي  دينــار  مليــار   9.6 ســتصل  الجاريــة  النفقــات  أّن 
ســتبقى النفقــات الرأســمالّية عنــد مســتواها تقريبــًا عنــد 
مســتوى 1.593 مليــار وإجمالــّي النفقــات هــي 11.432 مليــار 
ــب القطــاع  ــة، موّضحــًا أّن روات بارتفــاع مــا نســبته 8.3 بالمئ
 64 قرابــة  علــى  اســتحوذت  العســكرّي  والجهــاز  العــاّم 
بالمئــة مــن مجمــل النفقــات العاّمــة، فــي حيــن كانــت فوائــد 
الديــن العــام 16 بالمئــة، واّلتــي ارتفعــت نتيجــة ارتفــاع تكلفــة 
االقتــراض مــن المؤّسســات العالمّيــة جــّراء رفــع الفيدرالــّي 
األميركــّي ألســعار الفائــدة والظــروف االقتصادّيــة للحــرب 

الروســّية األوكرانّيــة.

وأّكــد التــزام الحكومــة بالزيـــادة الســنوّية الطبيعّيــة لـــرواتب 
الموّظفيــن، وتعزيــز اإلنفــاق الرأســمالّي لتحريك عجلة التنمية 
االقتصادّيــة وزيــادة النمــّو االقتصــادّي وبمــا ينعكــس إيجابــًا 
علــى معــّدالت التشــغيل، وإنجــاز المهــاّم المناطــة بجميــع 
الــوزارات والدوائــر والوحــدات الحكومّيــة وفــق أولوّيــات وبرامــج 
واضحــة، خاضعــة للرقابــة والتقييم، وضمــن أطر زمنّية محّددة 
للتنفيــذ، واالســتمرار فــي تنفيــذ برنامــج اإلصــالح االقتصــادّي 

وزير المالّية:
11.4 مليار دينار موازنة األردّن للعام 2023
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األردنــّي والبنــاء علــى اإلنجــازات المتحّققــة بمــا يضمــن حفــز 
النمــّو االقتصــادّي وتعزيــز مرونــة االقتصــاد الوطنــّي وتحســين 
تنافســّيته، وتعزيــز مبــدأ االعتمــاد علــى الــذات فــي تغطيــة 
اإلنفــاق العــاّم ورفــع نســبة تغطيــة النفقــات الجاريــة مــن 

ــة لتصــل إلــى حــدود 90 بالمئــة. ــرادات المحّلّي اإلي

وبين العسعس أّن موازنة 2023 ستشهد رفع مخّصصات 
شــبكة الحمايــة االجتماعّيــة، في بنودهــا، ورصد المخّصصات 
المالّيــة للموازنــات الرأســمالّية للمحافظــات ونفقــات إدامــة 
علــى  التعيينــات  وضبــط  المحافظــات،  مجالــس  عمــل 
الوظائــف الشــاغرة، وإعــادة تصنيــف المشــاريع الرأســمالّية 
ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية، ودعم القطاع 
الصّحــّي ورصــد المخّصصــات المالّيــة الالزمــة لديمومــة هــذا 

القطــاع، وتحســين خدمــات الرعايــة الصّحّيــة.

وأشــار إلــى أّنــه ســيتّم االســتمرار فــي تعزيــز وتطويــر شــبكة 
األمــان االجتماعــّي للوصــول بآثارهــا اإليجابّيــة لكاّفــة فئــات 
ــار المشــاريع  ــّم األخــذ بعيــن االعتب ــه ت المجتمــع، موّضحــًا أّن
والنفقــات الضرورّيــة لمواجهــة الظــروف الناجمــة عــن التغّيــر 

المناخــّي ومتطّلبــات النمــّو األخضــر.

ــة للمحافظــات، أّكــد العســعس  وحــول االحتياجــات التنموّي
أّنــه تــّم تغطيتهــا مــع إعطاء األولوّية للمشــاريع الرأســمالّية 
قيــد التنفيــذ والمشــاريع الملتــزم بهــا، واألخــذ بعيــن االعتبــار 
المطالــب الخدمّيــة والتنموّيــة اّلتــي تــّم طرحها خــالل الزيارات 
الملكّيــة لمحافظــات المملكــة، ومواصلــة النهوض بالقطاع 
خــالل  مــن  المملكــة  فــي  الغذائــّي  األمــن  وتعزيــز  الزراعــّي، 

االلتــزام بتنفيــذ الخّطــة الوطنّيــة للزراعــة المســتدامة.

وبّين أّن الحكومة تعمل باستمرار على تعزيز تنافسّية االقتصاد 
واألجنبّية،  الوطنّية  االستثمارات  جذب  على  وقدرته  الوطنّي 
في  واالستمرار  المملكة،  في  االستثمارّية  البيئة  وتحسين 

مأسسة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العاّم والخاّص.

واالســتثمار  الســياحة  قطــاع  تحفيــز  علــى  تعمــل  كمــا 
الســياحّي، والعمــل علــى جعــل األردّن وجهة ســياحّية رئيســة، 
ومتابعــة تنظيــم ســوق العمــل لضمــان تشــغيل األردنّييــن 
أمــن  وتعزيــز  المتاحــة،  والمهــن  الوظائــف  فــي  وإحاللهــم 
التــزّود بالطاقــة مــن خــالل تنفيــذ إجــراءات الخّطــة التنفيذّيــة 
الســتراتيجّية قطــاع الطاقــة، واالســتمرار فــي تعزيــز عملّيــة 

التحــّول الرقمــّي وتعزيــز نهــج الحكومــة اإللكترونّيــة.

وشــّدد علــى جّدّيــة الحكومــة، بتحســين وتفعيــل منظومــة 
النقــل العــاّم المســتدام وزيــادة كفــاءة وســائل النقــل العــاّم، 
وتعزيــز أمــن التــزّود بالميــاه، مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع كبــرى 
االســتخدام  والخــاّص،  العــاّم  القطاعيــن  بيــن  بالشــراكة 
األمثــل للمنــح والمســاعدات المقّدمــة مــن الــدول الصديقــة 

والشــقيقة والمؤّسســات الدولّيــة.

تضّمنتهــا  اّلتــي  والفرضّيــات  المســتجّدات  أبــرز  وحــول 
ــه تــّم  تقديــرات النفقــات لعــام 2023، أوضــح العســعس، أّن
رصــد المخّصصــات المالّيــة الالزمة ضمن موازنــات الوزارات 
االقتصــادّي  التحديــث  رؤيــة  لتنفيــذ  الحكومّيــة  والدوائــر 
الزيــــادة  العــاّم،  القطــاع  تحديــث  طريــق  خارطــة  وتنفيــذ 
الســنوّية الطبيعّيــة لرواتــب الموّظفيــن، رصد المخّصصات 
األردنّيــة  المســّلحة  القــّوات  لدعــم  الضرورّيــة  المالّيــة 
واألجهــزة األمنّيــة بمــا يســهم برفــع كفاءتهــا وجاهزّيتهــا، 
رصــد المخّصصــات المالّيــة الالزمــة لدعــم القمــح واألعــالف، 

تغطيــة كلفــة فوائــد الديــن العــاّم الداخلــّي والخارجــّي.

وحــول موازنــة الوحــدات الحكومّية، بيــن مدير عاّم الموازنة 
مجــدي الشــريقّي، أّن هــذه الموازنــة بعــد إقــرار التعديــالت 
الدســتورّية ســتكون أّول موازنــة ســتقّدم بموازنــة واحــدة 
آخــر  الحكومّيــة  والدوائــر  للــوزارات  أحدهمــا  وبفصليــن، 
للوحــدات الحكومّيــة، موّضحــًا أّن هنــاك 25 وحــدة ضمــن 

قانــون الموازنــة العاّمــة.

وتوّقع أن يصل إجمالّي إيرادات الوحدات الحكومّية، 671 مليون 
بسبب  2022؛  عن  دينار  مليون   283 مقداره  بانخفاض  دينار 

إخراج موازنة البنك المركزّي من موازنة الوحدات الحكومّية.

وبّيــن الشــريقّي أّنــه مــن المتوّقــع أن تصــل اإليــرادات الذاتّيــة 
المنــح  حيــن تصــل  فــي   ،2023 فــي  دينــار  مليــون   528 إلــى 
الخارجّيــة إلــى 109 مالييــن دينــار، فــي حيــن مــن المتوّقــع يبلــغ 
إجمالــّي النفقــات للوحــدات الحكومّية 1.467 مليار دينار، و795 

مليــون دينــار العجــز الكامــل لموازنــة الوحــدات الحكومّيــة.

مــن جهتــه، أوضــح أميــن عــاّم وزارة المالّيــة الدكتــور عبــد 
الحكيم الشــبلي، أّن الحكومة أّولت شــبكة األمان االجتماعّي 
اهتمامــًا كبيــرًا عنــد صياغــة موازنــة 2023، موّضحــًا أّن فاتــورة 
التقاعــد المدنــّي والعســكرّي بوصفــه أحــد مقاييــس شــبكة 

األمــان االجتماعــّي بلغــت فاتورتــه 1.7 مليــار دينــار.

وأّكــد أّن المعونــة الوطنّيــة ارتفعــت إلــى 240 مليــون دينــار 
مخّصــص  وجــزء  دينــار  مليــون   70 إلــى  الجامعــات  ودعــم 
للمعالجــات لألردنّييــن غيــر المؤمنيــن تقــّدر بـــ 70 مليــون دينار 
ورفــع دعــم المــواّد الغذائّيــة مــن 60 إلــى 277 مليــون دينــار 

وبمحّصلــة تقــارب 700 مليــون دينــار كدعــم مباشــر.

وحول الحسابات الختامّية لعام 2022، بين الشبلّي أّنه سيتّم 
الدستورّية،  مّدتها  وفق  الحكومة  إلى  نهائّي  بشكل  رفعها 
الضمان  صندوق  إلى  ترجع  اّلتي  الديون  حجم  يخّص  وفيما 
االجتماعّي بلغت 7.7 مليار دينار ويتّم سدادها بوقتها الطبيعّي 
المحّدد، وأّن استثناءها من إجمالّي الدين العاّم جاء لمقاربة 

األردّن مع الدول األخرى اّلتي تستخدم ذات المعيار إحصائّيًا.

وأّكــد أّن الحكومــة ملتزمــة بســداد كاّفــة المتأّخــرات اّلتــي 
تعــود علــى الحكومــة المركزّيــة وتقــوم بتســديدها. 
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أّكــد مراقــب عــاّم الشــركات الدكتــور وائــل العرموطي أّن 
نتائــج تســجيل الشــركات حّتــى نهايــة الشــهر الماضــي، 
شــهدت تحّســنًا بنســبة 16 بالمئــة عــن العــام الماضــي 

بــرأس مــال تجــاوز 320 مليــون دينــار.

وأضاف، أّنه تّم تسجيل 5460 شركة بزيادة 931 شركة 
عــن العــام الماضــي و760 شــركة عــن العــام 2019، كمــا 
بلــغ مجمــوع رؤوس األمــوال المســّجلة خــالل الفتــرة 
نفســها 320 مليــون دينــار وبنســبة تحّســن بلغــت 70 
بالمئــة، عــن عــام 2019 اّلــذي ســّجلت فيــه رؤوس أمــوال 

بقيمــة تتجــاوز 189 مليــون دينــار.

ــّم شــطب تســجيلها،  ــد أّن عــدد الشــركات اّلتــي ت وأّك
مــن  أقــّل  زال  مــا  التصفيــة  تحــت  اّلتــي وضعــت  أو 

الســنوّي. المعــّدل 

وأشــار العرموطــي إلــى أّن أكثــر أنواع الشــركات تســجياًل 
هــي شــركات ذات المســؤولّية المحــدودة، وبلــغ عددهــا 

مليــون   143 تتجــاوز  أمــوال  وبــرؤوس  شــركة   3516
دينــار، فيمــا بلــغ عــدد الشــركات المســاهمة الخاّصــة 
56 شــركة وبــرؤوس أمــوال تتجــاوز 126 مليــون دينــار، 
وكانــت أكثــر الغايــات االقتصادّيــة تســجياًل هــي أنشــطة 
المشــروعات  وتملــك  وإقامــة  والتصديــر  االســتيراد 
الســكنّية والمشــروعات التجارّيــة والنقــل وإعــداد وبيــع 

األطعمــة وتكنولوجيــا المعلومــات.

وأوضــح أّن متابعــة المؤّشــرات الشــهرّية اّلتي تصدرها 
الدائــرة تؤّكــد تطــّور حالــة التعافــي االقتصــادّي الناتــج 
عــن اإلجــراءات اّلتــي اعتمدتهــا الحكومــة فــي تحســين 
التشــريعّية  الجوانــب  فــي  األعمــال  بيئــة  وتطويــر 
واإلجرائّيــة، وخصوصــًا فيمــا يتعّلــق بالتحــّول الرقمــّي 
وتبســيط اإلجــراءات، حيــث بلــغ متوّســط الوقــت الــالزم 
ــة البســيطة أقــّل  لتســجيل شــركة تضامــن أو التوصي
مــن يــوم، بينمــا باقــي أنــواع الشــركات، واّلتــي تحتــاج إلــى 

ــداع بنكــّي، أقــّل مــن يوميــن.  إي

أظهــر تقريــر لوحــدة االســتخبارات االقتصادّيــة التابعــة 
آفــاق  األوســط  "الشــرق  اإليكونوميســت  لمجموعــة 
فيمــا  مطمئّنــة  مناطــق  ضمــن  األردّن  وجــود   ،"2023
يخــّص معــّدالت التضّخــم لمنطقــة الشــرق األوســط.

معــّدل  يصــل  أن  توّقعــات  بمســتوى  األردّن  وتقــّدم 
التضّخــم فــي عــام 2023 إلــى معــّدل 3.5 بالمئــة، علــى 
دول: قطــر، فلســطين، إســرائيل، تركّيــا، مصــر، العــراق، 
علــى  أزمــات  تشــهد  اّلتــي  الــدول  إلــى  إضافــة  إيــران، 
المنطقــة  فــي  والسياســّي  االقتصــادي  الصعيديــن 
كاليمــن وســوريا لتحــّل لبنــان بأعلــى دول المنطقــة فــي 
مســتويات التضّخــم، وصــواًل إلــى 167 بالمئــة، فــي حيــن 
األولــى  بالمرتبــة  الســعودّية  العربّيــة  المملكــة  حّلــت 
بأقــّل توّقعــات لمســتوى التضّخــم ضمــن اقتصــادات 

المنطقــة عنــد معــّدل 2.8 بالمئــة.

ــر أن ينمــو اقتصــاد المملكــة بنســبة 2.6  وتوّقــع التقري
بالمئــة لعــام 2023، فــي حيــن كانت دول: تركّيــا، والعراق، 
ــة نمــّوًا  واإلمــارات وقطــر ضمــن أعلــى توّقعــات المجّل

فــي اقتصادهــا العــام المقبــل.

قــد  العســعس،  محّمــد  الدكتــور  المالّيــة  وزيــر  وكان 
توّقــع فــي حديثــه عــن مشــروع قانــون الموازنــة العاّمــة 
لسنة 2023 والمقّدرة بـ 11.4 مليار دينار، أن يبلغ معّدل 
التضّخــم فــي األردّن خــالل العــام المقبــل 3.8 بالمئــة، 
النســب  أحســن  "مــن  النســبة  هــذه  أّن  إلــى  مشــيرًا 
عالمّيــًا"، حيــث العديــد مــن الــدول الشــقيقة والعظمــى 

ــر نســبة التضّخــم عندهــا فــي مســتويات أعلــى بكثي

وأوضح أّن معّدل النمّو الحقيقّي للعام 2023 سيكون 
عنــد نفــس نســبة العــام 2022، وهــي 2.7 بالمئــة، الفتــًا 

النظــر إلــى أّن معــّدل النمــّو االســمّي 6.6 بالمئــة. 

ارتفاع عدد الشركات المسّجلة برأس مال
تجاوز 320 مليون دينار

اإليكونوميست: األردّن ضمن أقّل معّدالت 
التضّخم في منطقة الشرق األوسط
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قالــت مديــر دائــرة ضمــان ائتمــان الصادرات والمبيعــات المحّلّية في الشــركة األردنّية 
لضمان القروض فاطمة حمدان، إّن الشركة هي إحدى الجهات المشاركة في أعمال 
صندوق تطوير ودعم الصناعة األردنّي، وتتولّى إدارة برنامج ضمان ائتمان الصادرات.

ودعــم  تطويــر  بصنــدوق  تعريفــّي  لقــاء  خــالل  وبّينــت 
ضمــان  برنامــج  أّن  منــه،  االســتفادة  وآلّيــات  الصناعــة 
الصــادرات  تشــجيع  إلــى  يهــدف  الصــادرات  ائتمــان 
تقديــم  خــالل  مــن  الوطنّيــة  المنتجــات  األردنّيــة، ودعــم 
ألثمــان  المشــترين  دفــع  عــدم  مخاطــر  ضــّد  الضمــان 
البضائــع والناتجــة عــن المخاطــر التجارّيــة وغيــر التجارّيــة، 
وتوســيع صادراتهــم فــي أســواقهم الحالّيــة والدخول إلى 

جديــدة. أســواق 

خــالل  مــن  تســتهدف  الشــركة  أّن  حمــدان  وأضافــت 
البرنامــج، المصّدريــن للمــّرة األولى، وســيكون هناك تركيز 
علــى الشــركات متوّســطة وصغيــرة الحجــم؛ لالســتفادة 

مــن مزايــا هــذا البرنامــج.

التجارّيــة،  المخاطــر  يغّطــي  البرنامــج  أّن  وأوضحــت 
وتتمّثــل بعــدم دفع المشــتري ألثمــان البضائع، وإفالس 
المشــحونة،  البضاعــة  اســتالم  ورفــض  المشــتري، 
ــل بالقيــود  ــة، وتتمّث ــر التجارّي ويغّطــي أيضــًا المخاطــر غي
الحكومّيــة علــى تحويــل العمالت، وأّي إجــراءات أو قرارات 
حكومّيــة تعيــق اســتالم المشــتري للبضائــع، والحــروب 

األهلّيــة. واالضطرابــات 

ــان  ــان ائــتـمــ ــج ضـمـــ ــى أّن بـرنـامـ ــدان إلـــــ ــارت حــمــــ وأشـــ
الصــادرات يعــّد الوســيلة اآلمنــة لزيــادة حجــم الصــادرات 

ووصــول أســواق جديــدة، مــن خــالل توفيــر 
ائـتـمـانـّيـــــة  معـلــومــــــات 
الــمـــــســـتــورديــــن  عـــــن 
القائـمـيــن والمحتملين، 
المــالءة  تقييــم  وإعــداد 
االئتمانّية للمستوردين، 
والتعــاون المباشــر مــع 
الـمـصـّدريـــــن لــدخــــــول 
أســــــــــواق جـــــــديــــــــدة، 
ــن  ــادة مــــ واالســــتـــفـــــ

الدعــم المقــّدم للبرنامــج لتخفيــض كلــف االســتفادة مــن 
المتعــّددة. مزايــاه 

وبّينــت أّنــه ســيجري تقديــم دعــم يصــل إلــى 75 بالمئــة 
مــن تكاليــف ضمــان ائتمــان الصــادرات لهــذه الشــركات، 
وتحديــدًا الصغيــرة والمتوّســطة، باإلضافــة إلــى إمكانّيــة 
االســتفادة مــن هــذه المزايــا للشــركات كبيــرة الحجــم، 
واّلتــي توّظــف أكثــر مــن 250 عامــاًل بدعــم يصــل إلــى 50 
ــه جــرى وضــع ســقف دعــم للشــركة  بالمئــة، موّضحــة أّن
الواحــدة ضمــن هــذا البرنامــج عنــد مســتوى 35 ألــف دينــار 
ســنوّيًا علــى مــدار 3 ســنوات، وهــي فتــرة عمــل البرنامــج.

ســيتمّكن  األردنــّي  المصــدر  أّن  إلــى  حمــدان  وأشــارت 
بفضــل توّفــر الضمــان مــن زيــادة صادراتــه إلى الــدول اّلتي 
يتعامــل معهــا وولــوج أســواق جديــدة عــن طريــق منــح 
تســهيالت بالســداد لمواجهة المنافسة بين المصّدرين 
ــح اعتمــاد  ــى فت ــم، دون الحاجــة إل فــي مختلــف دول العال
مســتندي أو الدفــع مقّدمــًا، باإلضافــة إلــى خصم بوليصة 
الضمــان لــدى أحــد البنــوك التجارّيــة المحّلّيــة، والحصــول 
توّفــر  بفضــل  مناســبة  بشــروط  صادراتــه  قيمــة  علــى 
الضمــان ودون الرجــوع إليــه فــي حالــة عــدم الســداد مــن 

قبل المستورد. 

األردنّية لضمان القروض تعرض مزايا
بــرنــامـــج ضــمــــان ائـتـمـــان الــصـــادرات
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أطلقت مجموعة البنك الدولّي، تقرير المناخ والتنمية الخاّص باألردّن بالشراكة 
مــع الحكومــة األردنّيــة فــي فعالّيــة عاّمــة عقــدت بمتحــف األردّن فــي عّمــان.

ويقّدم التقرير تقييمًا لمسارات السياسات واالستثمارات 
إلى  استنادًا  المناخ  تغّير  وجه  في  الصمود  على  القادرة 
أدّلة وشواهد، وهذه المسارات يمكن أن تطّلق الطاقات 
االقتصادّية الكامنة للمملكة، وتعمل على تحسين النواتج 
الحلول  ذلك  ويشمل  تحقيقها،  إلى  األردّن  يسعى  اّلتي 
واألمن  والطاقة  المياه  بين  المتداخلة  للعالقة  المتكاملة 
الغذائّي، وتعزيز قدرة المدن على خفض االنبعاثات الكربونّية 
والصمود في مواجهة الصدمات، وإطالق التمويل لتحقيق 

التنمية المراعّية للمناخ وإيجاد فرص العمل.

رؤية  إطار  في  المّتخذة  اإلجراءات  التقرير  هذا  ويدعم 
األردّن العشرّية لتحديث االقتصاد، اّلتي تضع الممارسات 
النمّو  صميم  في  الخضراء  واالستثمارات  المستدامة 

االقتصادّي للمملكة في المستقبل.

لشؤون  الدولّي  البنك  رئيس  نائب  قال  الصدد،  هذا  وفي 
إّن  بلحاج،  فريد  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
األردّن برز بالفعل كبلد إقليمّي رائد في مجال العمل المناخّي، 
جانب  )من  االقتصادّي  التحديث  لرؤية  الجماعّي  والتنفيذ 

الحكومة والقطاع الخاّص والشعب والشركاء الدولّيين(.

مــن جانبــه، قــال نائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون االقتصادّيــة 
ووزيــر الدولــة لتحديــث القطــاع العــاّم، ناصــر الشــريدة، إّن 
كبيــر؛  المملكــة وبشــكل  علــى  بالفعــل  يؤّثــر  المنــاخ  تغّيــر 
لذلــك تضــع رؤيــة التحديــث االقتصــادّي الجديــدة كّلًا مــن 
الممارســات المســتدامة واالســتثمارات الخضــراء ركيزتيــن 
المســتقبل، كمــا  فــي  األردنــّي  لنمــّو االقتصــاد  محورّيتيــن 

توّليهمــا أهّمّيــة بالغــة لالرتقــاء بنوعّيــة الحيــاة.

مــن جهتهــا، أّكــدت نائبــة رئيــس مؤّسســة التمويــل الدولّيــة 
لشــؤون منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى، هالــة 
شــيخ روحــو، أّن القطــاع الخــاّص مجّهــز بالتمويــل والخبــرة 
مــن أجــل التكّيــف مــع تغّيــر المنــاخ، مبّينــة أّن الشــراكات بيــن 
القطاعيــن العــاّم والخــاّص ستســاهم فــي مســاعدة األردّن 

ــر  علــى بنــاء اقتصــاد مــرن قــادر علــى الصمــود فــي وجــه تغّي
المنــاخ، وعلــى خلــق الفــرص للجميــع.

ويواجه األردّن شّحًا شديدًا في موارد المياه، ونمّوًا سّكانّيًا 
قاعدة موارد طبيعّية محدودة، وعلى  يمتلك  سريعًا، كما 
الرغم من أّن التأخير في مواجهة تغّير المناخ يمكن أن يؤّدي 
إلى تفاقم التحّديات اإلنمائّية في األردّن، فإّن تقرير المناخ 
والتنمية الخاّص به يسّلط الضوء على أّن التنمية المراعّية 
للمناخ يمكن أن تقّلص أوجه عدم المساواة، وتحمي سبل 

كسب العيش، وتعّزز التماسك االجتماعّي.

أهدافه  تحقيق  نحو  األردّن  مسار  سيتحّدد  للتقرير،  ووفقًا 
المناخّية واإلنمائّية، وإلى حّد كبير، من خالل ما يحّدده من 
السياسات واالستثمارات في خمس  خيارات على صعيد 
والنقل  والزراعة  والطاقة  المياه  وهي  رئيسّية،  قطاعات 

والتنمية الحضرّية.

والخــاّص،  العــاّم  القطاعيــن  الفعالّيــة  فــي  وشــارك 
دولّيــون،  وشــركاء  بحثّيــة  ومؤّسســات  وأكاديمّيــون 
الجلســة  أبــرزت  نقاشــّيتين،  حلقتــان  شــملت  حيــث 
األولــى وعنوانهــا "بنــاء القــدرة المنتظمــة علــى الصمــود 
ــاخ ودور الشــراكات" وجهــات النظــر  ــر المن فــي وجــه تغّي
بشــأن إقامــة الشــراكات فيمــا بيــن أصحــاب المصلحــة 
الرئيســّيين للمســاعدة فــي تحقيــق األهــداف المناخّيــة 
فــي  المحــّددة  المبــادرات  ذلــك  فــي  بمــا  واإلنمائّيــة، 
هــذا المجــال، واّلتــي يمكــن المضــّي قدمــًا فــي تنفيذهــا 

إلــى مــا أورده التقريــر مــن توصيــات. اســتنادًا 

مبــّررات  "عــرض  وعنوانهــا  الثانيــة  الجلســة  وناقشــت 
والمؤّسســات  الخــاّص  القطــاع  ودور  المناخــّي  العمــل 
المالّيــة"، التجــارب والمقترحــات الخاّصــة بزيــادة التدّفقــات 
المالّيــة نحــو العمــل المتعّلــق بتغّيــر المنــاخ فــي األردّن 
ــى نطــاق واســع، مــن خــالل  ــه التنافســّية عل ــز قدرت وتعزي

مــا ينّفــذه مــن إجــراءات مراعيــة للمنــاخ. 

البنك الدولّي: تغّير المناخ يمثّل تحّديًا
وفــرصــة للتـنـمـيــة والـنـمـــّو فـــي األردّن
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عصرّيــًا  مفهومــًا  لتشــّكل  التعليمــات  هــذه  إصــدار  ويأتــي 
جديــدًا فــي نمــاذج تقديــم الخدمــات والمنتجــات المالّيــة فــي 
المملكــة؛ بحيــث تهــدف إلــى تمكيــن عمــالء البنــوك وشــركات 
الدفــع مــن مشــاركة بياناتهــم المالّيــة والمصرفّيــة لــدى هــذه 
المؤّسســات بعــد أخــذ موافقتهــم الصريحة وبمــا يتوافق مع 
القوانيــن والتعليمــات النافــذة بالخصــوص وبشــكل آمــن مــع 
مــزّودي األطــراف الثالثــة )Third Party Providers( باســتخدام 
ــة واجهــات برمجــة التطبيقــات )APIs( وفــق الحــّد األدنــى  تقنّي

مــن المتطّلبــات األمنّيــة والفّنّيــة اّلتــي تناولتهــا التعليمــات.

وتشــمل الخدمــات المالّيــة المفتوحــة علــى خدمــة معلومــات 
إنشــاء  )Account information service( وخدمــة  الحســاب 
المدفوعــات )payment initiation service( مــا يمكــن مــزّودو 
مبتكــرة  مالّيــة  ومنتجــات  خدمــات  تقديــم  الثالثــة  األطــراف 
ومنافســة ذات قيمــة مضافــة للعمــالء وبأســعار مخّفضــة؛ 
تدعــم إجــراء المعامــالت المالّيــة وتنفيــذ المدفوعــات الفورّيــة 
إلــى جانــب اّتخــاذ قــرارات واعيــة تجاه اختيــار العمالء للمنتجات 

والخدمــات المالّيــة اّلتــي تناســب احتياجاتهــم بدرجــة أكبــر.

وقال محافظ البنك المركزّي الدكتور عادل الشركس إّن نشر 
هذه التعليمات يأتي في ظّل سعي البنك المركزّي المستمّر 
نحو مواكبة التطّورات التقنّية العالمّية المصحوبة بتسارع 
يشهدها  اّلتي  والمصرفّية  المالّية  الصناعة  رقمنة  وتيرة 
العالم حالّيًا بما في ذلك القطاع المالّي والمصرفّي األردنّي، 
األساسّية  الركائز  كإحدى  التعليمات  هذه  اعتبار  جانب  إلى 
اّلتي ستساهم في تعزيز االبتكار والمنافسة ودعم فرص 

التحّول نحو االقتصاد الرقمّي الشامل والمتطّور.

المالّي  والقطاع  المركزّي  البنك  أّن  الشركس  وأوضح 
والمصرفّي الخاضع لرقابته ملتزمان بتحقيق رؤية التحديث 
االستراتيجّية  المبادرات  من  العديد  تبّنت  اّلتي  االقتصادّي 
وأهّمها ما يتعّلق بالتقنّيات المالّية اّلتي تهدف إلى أن يصبح 
المالّية  للتقنّيات  استثمارّية  ووجهة  إقليمّيًا  مركزًا  األردّن 

المالّية  بالتقنّيات  للنهوض  مالئمة  بيئة  توفير  خالل  من 
وابتكاراتها، إلى جانب تكثيف العمل نحو التحّول الرقمّي في 
القطاع المالّي، وعليه ستكون هذه التعليمات أحد العناصر 

الرئيسّية لتحقيق تلك المبادرات خالل الفترة القادمة.

التقنّية  أّن  تمامًا  يدرك  المركزّي  البنك  أّن  الشركس  وأّكد 
المالّية  كالخدمات  الرئيسّية  أدواتها  ذلك  في  بما  المالّية 
المفتوحة )Open Finance( هي فرصة يجدر االستفادة منها 
في ضوء ما يتمّتع به القطاع المالّي والمصرفّي األردنّي من 
التحّول  دعم  على  قادرة  متينة  تحتّية  وبنّية  واعدة  إمكانات 

الرقمّي في األردّن.

اّلتي ساهمت  اإلنجازات  يمتلك سجّلًا حافاًل من  األردّن  وبات 
في نمّو حلول التقنّيات المالّية في المنطقة، حيث يعتبر األردّن 
من بين أكبر 6 مزّودين إقليمّيين لتقديم حلول التقنّيات المالّية.

جميع  ستلزم  الجديدة  التعليمات  أن  ذكره،  الجدير  ومن 
في  لألموال  اإللكترونّي  والتحويل  الدفع  وشركات  البنوك 
بالوصول  الثالثة  األطراف  لمزّودي  بالسماح  المملكة 
المباشر والمفتوح إلى بيانات وحسابات العمالء باستخدام 
واجهة برمجة التطبيقات )API( وفق ترتيبات تعاقدّية تنشأ 
الدفع  وشركات  البنوك  على  التأكيد  جانب  إلى  بالخصوص 
التعامل  لتنظيم  وواضحة  تفصيلّية  عمل  إجراءات  بوضع 
مع مزّودي األطراف الثالثة وتحديد المعايير الفّنّية والتقنّية 
الواجب اّتباعها عند التعامل معهم، إضافة إلى تقييم مخاطر 

التعامل معهم بشكل مسبق.

كما تؤّكد التعليمات على محور تفعيل برامج توعية العمالء 
في مجال الخدمات المالّية المفتوحة باّتباع الضوابط الالزمة 

للحفاظ على بياناتهم المالّية والمصرفّية.

البنوك  أعمال  سير  متابعة  على  المركزّي  البنك  وسيعمل 
وشركات الدفع والتحويل اإللكترونّي لألموال لضمان جاهزّية 
القطاع المالّي والمصرفّي إلطالق الخدمات المالّية المفتوحة 

وفقًا ألفضل الممارسات العالمّية. 

أصــدر البنــك المركــزّي األردنــّي تعليماتــه الخاّصــة بتنظيــم إجــراءات عمــل الخدمــات 
ــة المفتوحــة )Open Finance( الموّجهــة لجميــع البنــوك العاملــة فــي المملكــة  المالّي
وشركات الدفع والتحويل اإللكترونّي لألموال الخاضعة إلشرافه ورقابته، والّتي جاء 
إصدارها في إطار النهج التعاونّي والتشاركّي بين المركزّي وتلك المؤّسسات المالّية.

البنك المركزّي األردنّي يصدر تعليمات جديدة 
لتـنـظـيـم عــمــل الخـدمـات المالّيـــة المفـتــوحـة
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قــال البنــك الدولــّي فــي أحــدث عــدد يصــدره من "تقريــر الديون الدولّية" إّن البلدان األشــّد 
فقــرًا المؤّهلــة لالقتــراض مــن المؤّسســة الدولّيــة للتنميــة تنفــق حالّيــًا أكثــر مــن عشــر 
عائــدات صادراتهــا لخدمــة الديــون العاّمــة طويلــة األجــل والديــون الخارجّيــة المضمونــة 
2000، وذلــك بعــد وقــت  يتــّم تســجيلها منــذ عــام  مــن الحكومــة، وهــي أعلــى نســبة 
قصيــر مــن بــدء تنفيــذ المبــادرة المتعّلقــة بالبلــدان الفقيــرة المثقلــة بالديــون )هيبيــك(.

يبــرز هــذا التقريــر المخاطــر المرتبطــة بتزايــد الديــون لجميــع 
الدخــل  ومتوّســطة  منخفضــة   - الناميــة  االقتصــادات 
علــى حــّد ســواء، حيــث بلــغ إجمالــّي الديــن الخارجــّي لهــذه 
االقتصــادات 9.2 تريليونــات دوالر فــي نهايــة عــام 2021، أي 
أكثــر مــن ضعــف قيمتــه المســّجلة قبــل عشــر ســنوات. 

وخــالل الفتــرة نفســها، تضاعــف إجمالــّي الديــن الخارجــّي 
الدولّيــة  المؤّسســة  مــن  لالقتــراض  المؤّهلــة  للبلــدان 
دوالر.  تريليــون  إلــى  ليصــل  تقريبــًا  مــّرات  ثــالث  للتنميــة 
النمــّو  وتيــرة  وتباطــؤ  الفائــدة  أســعار  ارتفــاع  ويتســّبب 
العالمــّي فــي دفــع عــدد كبيــر مــن البلــدان إلــى أزمــات الديون. 
معّرضــة  إّمــا  فقــرًا  األشــّد  البلــدان  مــن   % 60 وأصبحــت 
لخطــر كبيــر يهــّدد ببلوغهــا مرحلــة المديونّيــة الحرجــة، أو 

بالفعــل. المرحلــة  هــذه  بلغــت  أّنهــا 

وفــي نهايــة عــام 2021، بلــغ إجمالــّي مدفوعــات خدمــة ديــون 
الدولّيــة  المؤّسســة  مــن  لالقتــراض  المؤّهلــة  البلــدان 
وديونهــا  األجــل  طويلــة  العاّمــة  ديونهــا  علــى  للتنميــة 
الخارجّيــة المضمونــة مــن الحكومــة 46.2 مليــار دوالر - أي مــا 
يعــادل 10.3 % مــن صادراتهــا مــن الســلع والخدمــات و1.8 % 
مــن إجمالــّي دخلهــا القومــّي، وذلــك وفقــًا لمــا أورده التقريــر. 

وقــد ارتفعــت تلــك النســب بشــكل ملحــوظ مقارنــة بعــام 
وتوّقــع  التوالــي.  علــى  و0.7 %   % 3.2 بلغــت  عندمــا   2010
التقريــر أيضــًا أن يشــهد عــام 2022 ارتفاعــًا فــي مدفوعــات 
خدمــة ديــون البلــدان المؤّهلــة لالقتــراض مــن المؤّسســة 
الخارجّيــة  العاّمــة وديونهــا  للتنميــة علــى ديونهــا  الدولّيــة 
المضمونــة مــن الحكومــة بنســبة 35 % لتصــل إلــى أكثــر مــن 
62 مليــار دوالر، وهــي مــن أعلى الزيادات الســنوّية المســّجلة 
علــى مــدى العقديــن الماضييــن. ومــن المتوّقــع أن تحصــل 
اّلتــي  الديــون  خدمــة  مدفوعــات  مــن   % 66 علــى  الصيــن 

ســتدفعها البلــدان المؤّهلــة لالقتــراض مــن المؤّسســة 
الدولّيــة للتنميــة عــن ديونهــا الثنائّيــة الرســمّية.

رئيــس  مالبــاس،  ديفيــد  قــال  التقريــر،  علــى  وتعليقــًا 
مجموعــة البنــك الدولــّي: "لقــد اســتفحلت أزمــة الديــون اّلتــي 
ــاع نهــج شــامل  ــة. ومــن الضــرورّي اّتب ــدان النامي تواجــه البل
لتخفيــض تلــك الديــون وزيــادة الشــّفافّية بشــأنها وتســريع 
علــى  التركيــز  مــن  البلــدان  تتمّكــن  حّتــى   - هيكلتهــا  إعــادة 
اإلنفــاق اّلــذي يدعــم جهــود النمــّو، ويقّلــص رقعــة الفقــر. 
وبغيــر ذلــك، ســتواجه العديــد مــن البلــدان وحكوماتهــا أزمــة 
علــى صعيــد المالّيــة العاّمــة وعــدم اســتقرار سياســّي، ومــا 
يقتــرن بذلــك مــن وقــوع مالييــن األشــخاص فــي هــّوة الفقر."

ويظهــر التقريــر أّن مؤّشــرات الديــون قــد تحّســنت ظاهرّيــًا 
فــي عــام 2021. ومــع اســتئناف النمــّو االقتصادّي في أعقاب 
الركــود العالمــّي اّلــذي حــدث فــي عــام 2020، عــادت الديــون 
العاّمــة طويلــة األجــل والديــون الخارجّيــة المضمونــة مــن 
الحكومــة، كنســبة مــن إجمالــّي الدخــل القومــّي، إلــى النســب 
المســّجلة فيمــا قبــل تفّشــي جائحــة كورونــا. ومــع ذلــك، لــم 
يكــن هــذا هــو الحــال بالنســبة للبلــدان المؤّهلــة لالقتــراض 
مــن المؤّسســة الدولّيــة للتنميــة، حيــث ظّلــت نســبة الديــن 
إلــى إجمالــّي الدخــل القومــّي أعلــى مــن مســتوى مــا قبــل 
تدهــورت  فقــد  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة   .% 25 عنــد  الجائحــة 

اآلفــاق االقتصادّيــة إلــى حــّد كبيــر.

 .2022 عــام  خــالل  حــاّدًا  تراجعــًا  العالمــّي  النمــّو  ويشــهد 
وفــي خضــّم واحــدة مــن أكثــر فتــرات تشــديد السياســات 
النقدّيــة والمالّيــة تزامنــًا علــى المســتوى الدولــّي علــى مــدى 
50 عامــًا، كان خطــر حــدوث ركــود عالمــّي فــي العــام المقبــل 
قيمــة  فــي  االنخفــاض  حــاالت  وأّدت  االرتفــاع.  فــي  آخــذ 
العمــالت المحّلّيــة إلــى تفاقــم معانــاة العديــد مــن البلــدان 

البنك الدولّي: مدفوعات خدمة الدين تفرض 
ضـغـوطـًا هــي األشــّد عـلــى البلـدان الـفـقـيـرة
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الناميــة ذات الديــون المقّومــة بالــدوالر األمريكــّي. ونتيجــة 
لذلــك، مــن المرّجــح أن يكــون التحّســن فــي نســبة الديــن إلــى 

إجمالــّي الدخــل القومــّي لعــام 2021 مؤّقتــًا.

وعلــى مــدار العقــد الماضــي، تغّيــرت بشــكل كبيــر تركيبــة 
الديــون المســتحّقة علــى البلــدان المؤّهلــة لالقتــراض مــن 
ــون  ــة للتنميــة. كمــا شــهدت نســبة الدي المؤّسســة الدولّي
ــادة  ــن مــن القطــاع الخــاّص زي ــة المســتحّقة لدائني الخارجّي
حــاّدة. وفــي نهايــة عــام 2021، كانــت االقتصــادات منخفضــة 
ومتوّســطة الدخــل مدينــة بنســبة 61 % مــن ديونهــا العاّمــة 
وديونهــا المضمونــة مــن الحكومــة لدائنيــن مــن القطــاع 
الخــاّص - بزيــادة قدرهــا 15 نقطــة مئوّيــة عــن عــام 2010. 
المؤّسســة  مــن  لالقتــراض  المؤّهلــة  البلــدان  وكانــت 
ــة  ــة بنســبة 21 % مــن ديونهــا الخارجّي ــة للتنميــة مدين الدولّي
لدائنيــن مــن القطــاع الخــاّص بنهايــة العــام الماضــي، أي 

بزيــادة قدرهــا 16 نقطــة عــن عــام 2010.

لدائنيــن  المســتحّقة  الديــون  نســبة  بشــّدة  ارتفعــت  كمــا 
حكومّييــن ال ينتمــون إلــى نــادي باريــس )مثــل الصيــن والهنــد 
والمملكــة العربّيــة الســعودّية واإلمــارات العربّيــة المّتحــدة 
وغيرهــا(. ففــي نهايــة عــام 2021، كانــت الصيــن أكبــر جهــة 
إقــراض ثنائّيــة للبلــدان المؤّهلــة لالقتــراض مــن المؤّسســة 
الدولّيــة للتنميــة، حيــث تمّثــل 49 % مــن رصيــد ديونهــا الثنائّية 
- ارتفاعــًا مــن 18 % فــي عــام 2010. ومثــل هــذه التطــّورات 
خلقــت صعوبــات شــديدة أمــام قــدرة البلــدان اّلتــي تعانــي 

مــن مديونّيــات حرجــة علــى إعــادة هيكلــة ديونهــا بســرعة.

بالديــون  المتعّلقــة  المتزايــدة  الضعــف  مواطــن  وتؤّكــد 
علــى الحاجــة الملّحــة لالرتقــاء بمســتوى الشــّفافّية وتوفيــر 
تدعيــم  بغــرض  وذلــك  بشــأنها،  اكتمــااًل  أكثــر  معلومــات 
قــدرة البلــدان علــى إدارة المخاطــر المرتبطة بها واســتخدام 

مواردهــا بكفــاءة لتحقيــق التنميــة المســتدامة.

وفــي هــذا الصــدد، قــال إندرميــت جيــل، النائــب األّول للرئيــس 
الدولــّي:  البنــك  بمجموعــة  االقتصادّييــن  الخبــراء  ورئيــس 
"يعــّد ضعــف مســتوى الشــّفافّية بشــأن الديــون الســبب 
وراء دخــول العديــد مــن البلــدان فــي األزمــات المرتبطــة بهــا. 
والبيانــات المكتملــة والشــّفافة عــن الديــون لهــا وزنهــا فــي 
رفــع مســتوى القــدرة علــى إدارتهــا بشــكل ســليم، كمــا أّنهــا 
تجعــل تحليــالت القــدرة علــى االســتمرار فــي تحّمــل أعبائهــا 
أكثــر موثوقّيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإّن الشــّفافّية لهــا دورها 
يمكــن  بحيــث  الديــون،  هيكلــة  إعــادة  تنفيــذ  تســهيل  فــي 
والنمــّو  االســتقرار  مســار  إلــى  بســرعة  تعــود  أن  للبلــدان 
االقتصادّييــن. كمــا أّن إخفــاء الديــن العــاّم عــن الجمهــور ال 

يصــّب فــي مصلحــة أّي جهــة دائنــة علــى المــدى البعيــد."

ويعكــس "تقريــر الديــون الدولّيــة" الجديد إحــراز بعض التقّدم 
فــي مســتوى شــّفافّية الديــون، حيــث يســتمّد بياناتــه مــن 
"قاعــدة بيانــات البنــك الدولــّي إلحصــاءات الديــون الدولّيــة" 
- المصــدر األكثــر اشــتمااًل علــى المعلومــات المقارنــة فيمــا 
منخفضــة  للبلــدان  الخارجّيــة  الديــون  حــول  البلــدان  بيــن 
ومتوّســطة الدخــل. كمــا أّنــه يتمّيــز عّمــا ســبقه مــن "تقاريــر 
موضوعــّي  تحليــل  بإضافــة  الدولّيــة"  الديــون  إحصــاءات 
وتوســيع نطــاق البيانــات اّلتــي يوردهــا، فضــاًل عــن نوعّيتهــا.

جديــر بالذكــر أّنــه علــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة، 
حــّددت "قاعــدة بيانــات إحصــاءات الديــون الدولّيــة" التزامــات 
بقروض قيمتها 631 مليار دوالر لم يتّم اإلبالغ عنها ســابقًا 
وتّمــت إضافتهــا، كمــا تــّم تحديــد وإضافة التزامــات بقروض 
أخــرى بقيمــة 44 مليــار دوالر فــي عــام 2021. ويعــادل إجمالــّي 
القــروض اإلضافّيــة  ارتباطــات  تــّم توثيقــه حديثــًا مــن  مــا 
علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة أكثــر مــن 17 % مــن 
إجمالــّي أرصــدة الديــون العاّمــة والديــون المضمونــة مــن 

الحكومــة غيــر المســّددة فــي عــام 2021. 
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قال البنك الدولّي في أحدث موجز يصدره عن الهجرة والتنمية إّن التحويالت إلى البلدان 
منخفضــة ومتوّســطة الدخــل قــد زادت بنســبة 5 % لتصــل إلــى 626 مليــار دوالر، وذلــك 
علــى الرغــم مــن التطــّورات المعاكســة الّتــي شــهدها عــام 2022 علــى الصعيــد العالمــّي.

وأوضح البنك أّن هذه النسبة تقّل بشكل حاّد عن الزيادة 
المسّجلة في عام 2021 واّلتي بلغت 10.2 %.

المعيشّية  األسر  لدخل  حيوّيًا  مصدرًا  التحويالت  وتعّد 
للبلدان منخفضة ومتوّسطة الدخل، كما أّنها تخّفف من 
وزن  بزيادة  وترتبط  التغذية،  نواتج  وتحّسن  الفقر،  حّدة 
المواليد وارتفاع معّدالت االلتحاق بالمدارس لألطفال في 
األسر المحرومة. وتظهر الدراسات أّن التحويالت تساعد 
األسر المستفيدة على بناء القدرة على الصمود في وجه 
تحسين  تمويل  خالل  من  المثال  سبيل  على  األزمات، 
ظروف السكن وتحّمل الخسائر في أعقاب وقوع الكوارث.

العوامل ساهمت  العديد من  أّن  إلى  الدولّي  البنك  أشار 
في تشكيل تدّفقات التحويالت إلى مناطق البلدان النامية 
في عام 2022. فمع انحسار جائحة كورونا، أّدت إعادة فتح 
تشغيلهم  مستويات  رفع  إلى  المضيفة  االقتصادات 
وتدعيم قدرتهم على االستمرار في إرسال المساعدات إلى 

أسرهم في بلدانهم األصلّية. 

ــاره الســلبّية علــى  ومــن جانــب آخــر، كان الرتفــاع األســعار آث
قيمــة الدخــل الحقيقــّي للمهاجريــن. وكان الرتفــاع قيمــة 
الروبــل أيضــًا أثــره فــي ارتفــاع القيمــة الدوالرّيــة للتحويــالت 
الخارجــة مــن روســيا إلــى بلــدان آســيا الوســطى. وبالنســبة 
أثــره المعاكــس فــي خفــض  اليــورو  ألوروبــا، كان لتراجــع 
القيمــة الدوالرّيــة لتدّفقــات التحويــالت إلــى منطقــة شــمال 
أفريقيــا، وإلــى مناطــق أخــرى. أّمــا فــي البلــدان اّلتــي عانــت 
ــة وتعــّدد أســعار الصــرف، فقــد  ــة العمــالت األجنبّي مــن قّل
انخفضــت تدّفقــات التحويــالت المســّجلة رســمّيًا مع تحّول 

تلــك التدّفقــات إلــى قنــوات بديلــة تقــّدم أســعارًا أفضــل.

المدير  روتكوفسكي،  ميكال  قال  ذلك،  على  وتعليقًا 
العالمّي لقطاع الممارسات العالمّية للحماية االجتماعّية 
والوظائف بالبنك الدولّي: "يساعد المهاجرون في التخفيف 
مّما تعانيه أسواق العمل في البلدان المضيفة من قّلة 
عرض األيدي العاملة، وهم في ذات الوقت يقّدمون الدعم 

ألسرهم من خالل التحويالت. 

الشاملة  االجتماعّية  الحماية  سياسات  ساعدت  وقد 
العّمال على التغّلب على حاالت عدم اليقين اّلتي خّلفتها 
جائحة كورونا، وذلك فيما يتعّلق بالدخل وفرص العمل. 
ومثل هذه السياسات يكون لها تأثيرات عالمّية من خالل 

التحويالت، ويجب أّلا تتوّقف."

 وحسب المناطق، فإّن أفريقيا هي المنطقة األكثر تعّرضًا 
لألزمات المتزامنة، بما في ذلك موجات الجفاف الشديد 
الغذائّية  والسلع  الطاقة  أسعار  في  الحاّدة  واالرتفاعات 
العالمّية. وتشير التقديرات إلى أّن التحويالت إلى منطقة 
مقارنة   % 5.2 بنسبة  زادت  قد  الصحراء  جنوب  أفريقيا 

بنسبة 16.4 % في العام الماضي. 

تدّفقات  أّن  إلى  التقديرات  تشير  األخرى،  المناطق  وفي 
وآسيا  أوروبا  إلى   % 10.3 بنسبة  ارتفعت  قد  التحويالت 
على  والطلب  النفط  أسعار  ارتفاع  أّدى  حيث  الوسطى، 
التحويالت،  زيادة  إلى  روسيا  في  المهاجرين  العّمال 

باإلضافة إلى األثر المترّتب على تقييم العمالت. 

أقّل من  2 %، وهو  بنسبة  التحويالت  نمّو  يقّدر  أوكرانيا،  وفي 
في  لألوكرانّيين  األموال  إرسال  تّم  حيث  السابقة  التوّقعات 
البلدان اّلتي تستضيفهم، ومن المرّجح أن تزيد نسبة التحويالت 
المالّية اّلتي تسّلم باليد. ويقّدر نمّو تدّفقات التحويالت بنسبة 
9.3 % في منطقة أمريكا الالتينّية والبحر الكاريبّي، و3.5 % في 
األوسط  الشرق  منطقة  في  و2.5 %  آسيا،  جنوب  منطقة 
والمحيط  آسيا  شرق  منطقة  في  و0.7 %  أفريقيا،  وشمال 
الهادئ. وفي عام 2022، وألّول مّرة، يقترب بلد واحد وهو الهند 

من تلّقي تحويالت سنوّية تفوق 100 مليار دوالر.

المناخ،  تغّير  الناجمة عن  الهجرة  وفي قسم خاّص حول 
يشير الموجز إلى أّن الضغوط المتزايدة جّراء تغّير المناخ 
الداخلّية  الهجرة  معّدالت  زيادة  إلى  تؤّدي  أن  شأنها  من 
في البلدان المتضّررة، وأن تتسّبب أيضًا في تراجع سبل 
من  األكبر  العبء  يقع  أن  المرّجح  ومن  العيش.  كسب 
الضرر على كاهل الفئات األشّد فقرًا؛ ألّنها غالبًا ما تفتقر 

البنك الدولّي: نمّو التحويالت بنسبة 5 % في عام 2022، 
بالرغم من التطّورات العالمّية المعاكسة
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إلى الموارد الالزمة للتكّيف مع تغّير المناخ أو االنتقال إلى 
العيش في مناطق أخرى.

وتشير الدراسات إلى أّن الهجرة يمكنها أن تلعب دورًا في 
المناخ، من خالل  تغّير  الناجمة عن  التأثيرات  التكّيف مع 
توفير سبل نجاة من الكوارث وأيضًا من خالل التحويالت 
المالّية وغيرها من أشكال الدعم لألسر المتضّررة، وذلك 

على سبيل المثال.

وقد تتطّلب مواجهة التحّدي اّلذي تفرضه الهجرة المرتبطة 
بتغّير المناخ تغيير ما يّتصل بها من أعراف قانونّية وأطر 
مؤّسسّية دولّية، ال سّيما في سياق التنّقل عبر الحدود، 

مثلما هو الحال في الدول الجزرّية الصغيرة.

وفي هذا الصدد، قال ديليب راثا، كبير مؤّلفي تقرير الهجرة 
والتنمية ورئيس شراكة المعارف العالمّية للهجرة والتنمية: 
"لقد استجاب البشر عبر التاريخ لتدهور المناخ عبر التنّقل 
التخطيط  سيكون  لهذا  الحياة.  قيد  على  البقاء  بغرض 
للهجرة اآلمنة والمنتظمة في إطار إستراتيجّيات التكّيف 
أمرًا ضرورّيًا إلدارة عملّيات النزوح في المناطق المتضّررة 
إلى  األشخاص  كبيرة من  أعداد  تدّفق  عنها من  ينتج  وما 
ينبغي  للمهاجرين. كما  المستقبلة  المحّلّية  المجتمعات 
من  واإلقليمّية  الوطنّية  التنمية  إستراتيجّيات  إلى  النظر 

منظور الهجرة المرتبطة بتغّير المناخ."

الحدود  عبر  دوالر   200 إرسال  تكلفة  كذلك  الموجز  ويبرز 
الدولّية إلى البلدان منخفضة ومتوّسطة الدخل، حيث ذكر 
في  المتوّسط  في   % 6 مستوى  عند  مرتفعة  ظّلت  أّنها 
الربع الثاني من عام 2022، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات البنك 

الدولّي ألسعار التحويالت في العالم. 

أرخص  المحمول  الهاتف  وتمّثل شركات تشغيل شبكات 
وسيلة إلرسال األموال )3.5 %(، لكّن نسبة استخدام القنوات 

الرقمّية تقّل عن 1 % من إجمالّي حجم المعامالت المنّفذة.

وأرخص  أسرع  تحويالت  الرقمّية خدمات  التقنّيات  وتتيح 

كثيرًا. إّلا أّن عبء االمتثال للوائح مكافحة غسل األموال 
ومحاربة تمويل اإلرهاب ال يزال يفرض قيوده على تعامل 
المراسلة.  البنوك  مع  الجدد  التحويالت  خدمات  مقّدمي 
على  المهاجرين  على حصول  أيضًا  اللوائح  تؤّثر هذه  كما 

خدمات التحويالت الرقمّية.

االتّجاهات اإلقليمّية للتحويالت المالّية
تشير التقديرات إلى أّن التحويالت إلى منطقة شرق آسيا 
والمحيط الهادئ شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.7 % لتصل إلى 
134 مليار دوالر في عام 2022، ما أّدى إلى الحّد من تراجعها 

خالل العامين الماضيين. 

كما أّدى نقص العمالة في قطاعي الضيافة والصّحة في 
النفط  أسعار  وارتفاع  الدخل  مرتفعة  البلدان  اقتصادات 
إلى  الخليجّي،  التعاون  مجلس  دول  صالح  في  جاء  اّلذي 
ارتفاع الطلب على العّمال في عام 2022، األمر اّلذي ساهم 
أّن  إلى  التقديرات  تشير  ذلك،  ومع  التحويالت.  زيادة  في 
تقريبًا،   % 4 بنسبة  انخفضت  قد  الصين  إلى  التحويالت 
مدفوعة بالقيود المفروضة على سفر العّمال إلى الخارج؛ 

بسبب السياسات المتعّلقة بالتصّدي لجائحة كورونا. 

ومن بين االقتصادات اّلتي تشّكل فيها تدّفقات التحويالت 
نسبة كبيرة من إجمالّي ناتجها المحّلّي تونغا )50 %( وساموا 
)34 %(. ومن المتوّقع أن تنخفض التحويالت بنسبة 1 % في 

عام 2023؛ بسبب ترّدي األوضاع في بلدان المقصد. 

كما ارتفعت تكلفة إرسال 200 دوالر إلى بلدان المنطقة 
لتسّجل 6.2 % في المتوّسط في الربع الثاني من عام 2022، 

مقارنة بنسبة 5.8 % قبل عام.

وفيما يخّص منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، تشير التقديرات 
إلى أّن تدّفقات التحويالت قد زادت بنسبة 10.3 % لتصل إلى 72 
مليار دوالر في عام 2022. كما أّدى ارتفاع أسعار النفط والطلب 
على العّمال المهاجرين إلى زيادة تدّفق التحويالت من روسيا 

إلى بلدان آسيا الوسطى. 
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أّما ارتفاع قيمة الروبل مقابل الدوالر، فكان له أثره في ارتفاع 
القيمة الدوالرّية للتحويالت الخارجة من روسيا إلى هذه البلدان. 

حصيلة  تجاوزت  فقد  المحّلّي،  الناتج  إجمالّي  من  وكنسبة 
التحويالت إلى جمهورّية قيرغيزستان وطاجيكستان 30 %. 
ومن المتوّقع أن يشهد عام 2023 المزيد من االنخفاض في 
تدّفقات التحويالت لتهبط إلى 4.2 % بسبب ضعف اآلفاق 

المستقبلّية للبلدان الرئيسّية المرسلة للتحويالت المالّية.

المنطقة  بلدان  إلى  دوالر   200 إرسال  تكلفة  وارتفعت 
بشكل طفيف حيث بلغت 6.4 % في المتوّسط في الربع 
الثاني من عام 2022 )البيانات ال تشمل ممّرات التحويالت 

اّلتي مصدرها روسيا(.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع التحويالت إلى منطقة أمريكا 
الالتينّية والبحر الكاريبّي بنسبة 9.3 % في عام 2022 حيث 
التسعة  األشهر  بيانات  وتظهر  دوالر.  مليار   142 بلغت 
األولى من عام 2022 زيادة بنسبة 45 % لنيكاراغوا، و20% 
لغواتيماال، و15 % للمكسيك، و9 % لكولومبيا. وساهمت 
الزيادة في نسبة تشغيل المهاجرين من أمريكا الالتينّية 

في الواليات المّتحدة في ارتفاع تدّفقات التحويالت.

كما ساهمت التحويالت اّلتي يتلّقاها المهاجرون العابرون 
في تدّفقات قوّية في المكسيك وبلدان أمريكا الوسطى. 
وتتجاوز التحويالت 20 % كنسبة من إجمالّي الناتج المحّلّي 

في كّل من السلفادور وهندوراس وجامايكا وهايتي. 

إلى  التحويالت  يتراجع نمّو  المرّجح أن  2023، من  في عام 
%4.7 بسبب ضعف اآلفاق االقتصادّية للواليات المّتحدة 
إلى  دوالر   200 إرسال  تكلفة  وبلغت  وإسبانيا.  وإيطاليا 
بلدان المنطقة 6 % في المتوّسط في الربع الثاني من عام 

2021، ارتفاعًا من 5.6 % قبل عام.

أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  وبالنسبة 
أّن التحويالت إلى بلدانها النامية قد  تشير التقديرات إلى 
زادت بنسبة 2.5 % في عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دوالر، 

مقارنة بنسبة زيادة بلغت 10.5 % العام الماضي. 

مكاسب  بتآكل  جزئّيًا  التحويالت  نمّو  في  البطء  ويرتبط 
األجور الحقيقّية في منطقة اليورو، حّتى مع زيادة الطلب 
على التحويالت في بلدان الموطن في خضّم تدهور األوضاع 
هناك، ومنها موجات الجفاف اّلتي ضربت بلدان المغرب 

وارتفاع أسعار واردات القمح. 

وكنسبة من إجمالّي الناتج المحّلّي، تعتبر التحويالت كبيرة 
في لبنان )38 %( والضّفة الغربّية وقطاع غّزة )19 %(. ومن 
المتوّقع أن تنمو تدّفقات التحويالت بنسبة 2 % في عام 
2023. وبلغت تكلفة إرسال 200 دوالر في المتوّسط إلى 

بلدان المنطقة 6.3 % في الربع الثاني من عام 2022.

ونمت التحويالت إلى بلدان منطقة جنوب آسيا بما يقّدر 
بنحو 3.5 % لتصل إلى 163 مليار دوالر في عام 2022، ولكن 
االرتفاع  من  بدءًا  بلدانها،  بين  فيما  كبيرة  فروقًا  هناك 
المتوّقع في التحويالت إلى الهند بنسبة 12 % - اّلتي تسير 
100 مليار دوالر هذا  إلى  تلّقي تحويالت تصل  على طريق 
بتراجع  نيبال، ونهاية  4 % في  بزيادة قدرها  - مرورًا  العام 

إجمالّي بنسبة 10 % لباقي بلدان المنطقة. 

ويعكس تيسير تدّفقات التحويالت إيقاف العمل بالحوافز 
الخاّصة اّلتي قّدمتها بعض الحكومات لجذب هذه التدّفقات 
وقت تفّشي الجائحة، فضاًل عن تفضيل المهاجرين استخدام 
قنوات التحويل غير الرسمّية اّلتي توّفر أسعار صرف أفضل. 

ارتفاع األجور وقّوة  وتعّززت التحويالت إلى الهند من خالل 
سوق العمل في الواليات المّتحدة وبلدان منّظمة التعاون 
والتنمية االقتصادّية األخرى. أّما في بلدان المقصد بمجلس 
على  اإلبقاء  الحكومات  حرصت  فقد  الخليجّي،  التعاون 
معّدالت التضّخم منخفضة من خالل تدابير الدعم المباشر 

اّلتي تحمي قدرة المهاجرين على إرسال التحويالت. 

وبلغت تكلفة إرسال 200 دوالر إلى بلدان المنطقة 4.1 % 
في المتوّسط في الربع الثاني من عام 2022، انخفاضًا من 

4.3 % قبل عام.

وزادت التحويالت إلى أفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة 
األكثر تعّرضًا لتأثيرات األزمة العالمّية، بنسبة 5.2 % لتصل 
إلى 53 مليار دوالر في عام 2022، مقارنة بنسبة 16.4 % في 
العام الماضي )ويرجع ذلك أساسًا إلى التدّفقات القوّية إلى 
نيجيريا وكينيا(. ومن المتوّقع أن تنخفض التحويالت في 
عام 2023 لتسّجل 3.9 % مع استمرار التطّورات المعاكسة 
على الصعيد العالمّي وأيضًا على صعيد البلدان اإلقليمّية 

اّلتي تمّثل مصدرًا للتحويالت.

وكنسبة من إجمالّي الناتج المحّلّي، تشّكل التحويالت حّصة 
كبيرة في غامبيا )28 %( وليسوتو )21 %( وجزر القمر )20 %(. 
وبلغت تكلفة إرسال 200 دوالر إلى بلدان المنطقة 7.8 % 
في المتوّسط في الربع الثاني من عام 2022، انخفاضًا من 
8.7 % قبل عام. ويبلغ متوّسط تحويل األموال من البلدان 
مقارنة   % 3.4 تكلفة  األقّل  التحويل  ممّرات  في  الواقعة 

بنسبة 25.2 % للممّرات األكثر تكلفة.

جدير بالذكر أّن موجز عن الهجرة والتنمية يحّلل االّتجاهات 
المرتبطة  المستدامة  التنمية  أهداف  مؤّشرات  في 
بالهجرة وهي: زيادة حجم التحويالت المالّية كنسبة مئوّية 
التحويالت،  تكاليف  وخفض  المحّلّي،  الناتج  إجمالّي  من 

باإلضافة إلى خفض تكاليف توظيف المهاجرين. 
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أعلن البنك المركزّي األردنّي والبنك المركزّي العراقّي والبنك المركزّي المصرّي ومنّصة 
"نظام الدفع الّذي تشغله المؤّسسة اإلقليمّية لمقاّصة وتسوية المدفوعات العربّية 
المملوكة من قبل صندوق النقد العربّي )بنى(" عن مبادرة عربّية مشتركة إلطالق 
خدمة دفع رواتب المتقاعدين المقيمين في الدول العربّية باستخدام هذه المنّصة.

وتشمل المرحلة األولى، األردّن وجمهورّية العراق وجمهورّية 
المتقاعدين  الجديدة  الخدمة  ستمّكن  حيث  العربّية،  مصر 
العراقّيين المقيمين في كّل من المملكة األردنّية الهاشمّية 
الشهرّية  رواتبهم  استالم  من  العربّية  مصر  وجمهورّية 
بسرعة أكبر وفعالّية أعلى، من خالل فتح حساب بنكّي لكّل 
أّي  في  الخدمة  هذه  من  باالستفادة  يرغب  عراقّي  متقاعد 
متطّلبات  أتّمت  واّلتي  المبادرة،  في  المشاركة  البنوك  من 

الجهوزّية الفّنّية لالنضمام إلى منّصة )بنى(.

وسيتّم البدء في عملّيات تحويل الرواتب في نهاية كّل شهر 
العراقّية  األسواق  كّل من  النشطة في  البنوك  بمشاركة 
واألردنّية والمصرّية اّلتي أتّمت تفعيل الدينار األردنّي والجنيه 
متابعة  للمتقاعدين  ويمكن  )بنى(،  منّصة  في  المصرّي 
األخبار الصادرة عن البنوك المختلفة للحصول على المزيد 

من المعلومات ذات الصلة.

بعد  المنّصة  إلى  البنوك  من  المزيد  انضمام  ضوء  وفي 
سيتّم  المصرّي،  والجنيه  األردنّي  الدينار  تفعيل  إتمامها 
العمل الحقًا على تفعيل المبادرة بالتنسيق مع المصارف 
تجربة  تحسين  بهدف  أخرى؛  دول  في  العربّية  المركزّية 
المتقاعدين على مستوى العالم العربّي، وفتح آفاق جديدة 
متعّددة  استخدامات  في  المدفوعات  كفاءة  لتحسين 
متلّقي  ومخّصصات  المبتعثين  الطّلاب  مخّصصات  مثل 
وغيرها  الدبلوماسّية  البعثات  وتحويالت  الصّحّية  العناية 
الهدف  إلى  وصواًل  الحكومّية،  المدفوعات  مبادرات  من 
في  الجهود  بتعزيز  المتمّثل  المنّصة  إيجاد  من  المنشود 
مجال العمل العربّي المشترك وتفعيل المدفوعات البينّية 

العربّية باستخدام العمالت العربّية.

وأّكد محافظ البنك المركزّي األردنّي الدكتور عادل الشركس، 
البنك  لتشجيع  استمرار  هو  المبادرة  لهذه  البنك  دعم  أّن 
المركزّي األردنّي الستخدام منّصة "بنى" للمدفوعات العربّية، 
العربّية  المبادرات  دعم  في  للنهج  استكمااًل  يأتي  كما 
المشتركة الهادفة إلى تعزيز التكامل االقتصادّي واالجتماعّي 

في المنطقة العربّية، إضافة إلى الدور المحورّي اّلذي يضطلع 
آمنة  مدفوعات  أنظمة  توفير  في  األردنّي  المركزّي  البنك  به 
وكفؤة لتحقيق التحّول اإللكترونّي للمدفوعات محّلّيًا وإقليمّيًا.

العراقّي مصطفى  المركزّي  البنك  أّكد محافظ  من جهته، 
أفضل  توفير  على  العراقّي  المركزّي  حرص  مخيف،  غالب 
المبادرة  هذه  أّن  موّضحًا  للمواطنين،  المالّية  الخدمات 
ستقّدم خدمات وحلواًل مالّية متمّيزة للمتقاعدين العراقّيين 
عند  ومصر  األردّن  خاّصة  الشقيقة  الدول  في  المقيمين 
الحسابات  عبر  مباشرة  الشهرّية  مستحّقاتهم  استالم 

المصرفّية بشّفافّية وتكلفة معتدلة وبطريقة سريعة.

العراقّي  المركزّي  جهود  إطار  في  المبادرة  هذه  وتأتي 
المستمّرة لتوظيف التقنّية المالّية ورفد القطاع المصرفّي 
المدفوعات  قطاع  في  واآلمنة  الحديثة  الحلول  بأفضل 

والشمول المالّي.

بين  عبدالّله،  حسن  المصرّي  المركزّي  البنك  محافظ 
التعاون  تعزيز  على  دائمًا  يحرص  المصرّي  المركزّي  أّن 
االقتصادّي مع الدول العربّية، حيث تمّثل المبادرة الجديدة 
دفع  حلول  تقديم  خالل  من  االّتجاه،  هذا  في  رائدة  خطوة 
عربّية حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولّية، وجودة 

وكفاءة الخدمات المالّية اإلقليمّية بين الدول العربّية.

اإلقليمّية  المؤّسسة  إدارة  مجلس  رئيس  بين  بدوره، 
عبد  بنى(  )منّصة  العربّية  المدفوعات  وتسوية  لمقاّصة 
الرحمن بن عبدالّله الحميدي، أّن الشمول المالّي يعّد أحد 
مساهمة  أّن  موّضحًا  بنى،  لمنّصة  االستراتيجّية  األهداف 
المنّصة في تعزيز هذا الهدف يأتي من إيمانها بأهّمّية هذه 
المواطنين  كبيرة من  تجربة شريحة  المبادرة في تحسين 
تجربة  العربّية، وتقديم  االقتصادّية  الروابط  العرب وتعزيز 
أكثر كفاءة لتنفيذ المدفوعات العابرة للحدود تمّكن القطاع 
في  أفضل  بشكل  عمالئه  خدمة  من  العربّي  المصرفّي 
شّتى مجاالت المدفوعات الحكومّية والتجارّية والشخصّية 

وبالتوافق مع أعلى المعايير العالمّية. 

البنك المركزّي: مبادرة عربّية إلطالق خدمة دفع 
رواتب المتقاعدين المقيمين في الدول العربّية
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قال منتدى اإلســتراتيجّيات األردنّي، إّن القطاع المصرفّي في األردّن يعّد 
ثاني أفضل الدول استقرارًا )من بين 165 دولة( بعد لوكسمبورغ الّتي جاءت 
فــي المرتبــة األولــى؛ اســتنادًا لبيانــات الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الدولّي.

وأضــاف المنتــدى فــي ورقــة سياســات، بعنــوان "البنــوك 
المّتحــدة  األمــم  احتفــال  األردّن بمناســبة  فــي  العاملــة 
العالمــّي باليــوم الدولــّي للمصــارف، واّلــذي يصــادف الرابع 
الكامنــة  األســباب  إّن  عــام،  كّل  مــن  األّول  كانــون  مــن 
إلــى  يعــود  األردّن  فــي  المصرفــّي  القطــاع  متانــة  وراء 
مســتوى الربحّيــة )العائــد علــى األصــول(، ونســبة كفايــة 
رأس المــال )مجمــوع رأس مــال األســهم إلــى إجمالــّي 
)االنحــراف  المنخفــض  التقّلــب  ومســتوى  األصــول(، 

المعيــارّي للعائــد علــى األصــول(.

فــي  العاملــة  البنــوك  أصــول  حجــم  أّن  المنتــدى  وبيــن 
األردّن وحجــم إجمالــّي الودائــع والتســهيالت االئتمانّيــة 
اإلجمالــّي  المحّلــّي  الناتــج  مــن  أعلــى  بمســتوى  ازداد 
االســمّي بشــكل واضــح مــع مــرور الزمــن، إضافــة إلــى أّن 
البنــوك فــي األردّن تعــّد المقــرض الرئيــس للحكومة، فقد 
بلغــت نســبة أذونــات الخزينــة والســندات الحكومّيــة اّلتــي 
تحتفــظ بهــا البنــوك العاملــة فــي األردّن خــالل الســنوات 
القليلــة الماضيــة 52 بالمئــة، مــن إجمالــّي أذونــات الخزينــة 

والســندات الحكومّيــة.

وبّينــت الورقــة أّن قّطــاع البنــاء والتشــييد اســتحوذ علــى 
االئتمانّيــة  التســهيالت  إجمالــّي  مــن  األعلــى  النســبة 
الممنوحــة خــالل الفتــرة مــا بيــن 2018 - 2021، بمــا نســبته 

بالمئــة.  25.7

فــي  المدرجــة  األردنّيــة  البنــوك  عــدد  أّن  الورقــة  وأشــارت 
بورصــة عّمــان يصــل إلــى 14 بنــكًا، لتشــّكل هذه البنــوك جزءًا 
مهّمــًا مــن ســوق رأس المــال األردنــّي، إذ إّن إجمالــّي أرباحهــا 
أربــاح  إجمالــّي  مــن  بالمئــة،   59.9 يســاوي  الضريبــة  قبــل 
جميــع الشــركات المدرجــة فــي بورصــة عّمــان 2019-2021، 
كمــا أّن متوّســط الضرائــب اّلتــي دفعتهــا البنــوك المدرجــة 
مــا  2019 - 2021 شــّكلت  الفتــرة  خــالل  عّمــان  بورصــة  فــي 
نســبته 61.7 بالمئــة، مــن مجمــوع الضرائــب اّلتــي دفعتهــا 

جميــع الشــركات المدّرجــة، إضافــة إلــى ذلــك، تشــّكل القيمة 
الســوقّية لهــذه البنــوك 50.5 بالمئــة، مــن إجمالــّي القيمــة 
ــان. ــع الشــركات المدرجــة فــي بورصــة عّم الســوقّية لجمي

ــّي  وراجعــت الورقــة أداء األردّن علــى مؤّشــر التطــّور المال
الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــّي؛ واّلــذي يقــوم بقيــاس 
)البنــوك  المالّيــة  المؤّسســات  محــوري  تطــّور  مــدى 
والتأميــن(، واألســواق المالّيــة )ســوق األوراق المالّيــة( 
مــن خــالل ثالثــة مرتكــزات أساســّية )العمــق، والوصــول، 
والكفــاءة(؛ حيــث يتــّم المقارنــة بيــن مختلــف األنظمــة 

ــة لـــ 189 دولــة حــول العالــم. المالّي

وأشــار المنتــدى إلــى تراجــع أداء األردّن على مؤّشــر التطّور 
المالــّي خــالل العقــود األربعــة األخيــرة، حيــث تراجــع ترتيــب 
األردّن مــن المرتبــة 6 فــي العــام 1980 إلــى المرتبــة 68 فــي 
العــام 2020 عالمّيــًا، الفتــًا إلــى أّن الســبب فــي تراجــع أداء 
األردّن وترتيبــه علــى مؤّشــر التطــّور المالــّي يعود إلى محور 
األســواق المالّيــة، وليــس محــور المؤّسســات المالّيــة، 
فقــد انخفضــت درجــة األســواق المالّيــة مــن 0.56 فــي 
العــام 1980 إلــى 0.24 فــي العــام 2020، فــي حيــن ارتفعــت 
درجــة المؤّسســات المالّيــة مــن 0.35 فــي العــام 1980 إلى 

0.45 فــي العــام 2020.

المالــّي،  التطــّور  مؤّشــر  علــى  األردّن  أداء  ولتحســين 
شــّدد منتــدى االســتراتيجّيات األردنــّي علــى أهّمّيــة تنفيــذ 
ــة التحديــث االقتصــادّي اّلتــي تشــتمل علــى  ــادرات رؤي مب
"محــّرك  ذلــك  فــي  بمــا  رئيســة،  اقتصادّيــة  محــّركات   8
مــن  عــددًا  يتضّمــن  اّلــذي  المســتقبلّية"  الخدمــات 
المالّيــة. والخدمــات  باألســواق  المتعّلقــة  المبــادرات 

وأّكــد المنتــدى أّن تعزيــز الــدور التنمــوّي لقطــاع األســواق 
المالّيــة يتطّلــب العمــل علــى ثالثــة محــاور  والخدمــات 
المرتبطــة فيهــا،  المبــادرات  تنفيــذ  رئيســّية مــن خــالل 
حيــث يعتمــد المحــور األّول علــى زيــادة وصــول األفــراد 

منتدى االستراتيجّيات:
القطاع المصرفّي األردنّي ثاني أفضل الدول استقرارًا
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والقطــاع الخــاّص للتمويــل، مشــّددًا علــى أهّمّيــة تحديــث 
لرفــع  حملــة  وإطــالق  المالــّي،  الشــمول  اســتراتيجّية 
مســتوى الوعــي والثقافــة المالّيــة، إضافــة إلــى ضــرورة 
الصغــر  متناهيــة  المنشــآت  إقــراض  فــي  التوّســع 
معتمــدة  قائمــة  وتطويــر  والمتوّســطة،  والصغيــرة 
مســبقًا بأســماء الجهــات المانحــة والمقّرضــة لشــركات 

األصغــر. التمويــل 

ــز قطــاع التأميــن  ــا المحــور الثانــي، فيعتمــد علــى تعزي أّم
شــّدد  حيــث  األردنــّي،  االقتصــاد  فــي  التنمــوّي  ودوره 
هيكلــة  إعــادة  حــول  الســعي  ضــرورة  علــى  المنتــدى 
قطــاع التأميــن وتأســيس شــركة محّلّيــة إلعــادة التأميــن، 

اســتنادًا إلــى مــا جــاءت بــه الرؤيــة.

إلــى  المنتــدى  أوصــى  الثالــث؛  بالمحــور  يتعّلــق  وفيمــا 
ــر خارطــة طريــق  ــّي مــن خــالل تطوي ــة القطــاع المال تنمي
المــال  رأس  ســوق  وتطويــر  المالــّي،  القطــاع  لتنميــة 
والســندات(،  )األســهم  وعمقــًا  ســيولة  أكثــر  ليصبــح 
وتســريع التحــّول الرقمــّي فــي القطــاع المالــّي، إضافــة 
إلــى تطويــر التشــريعات واألنظمــة المالّيــة لتّتســم بمزيد 
مــن المرونــة واالســتجابة الســريعة لمتطّلبــات قطــاع 

المالّيــة. التقنّيــات 

لمبــادرات  والجّيــد  الســريع  التنفيــذ  أّن  المنتــدى  وأّكــد 
األســواق والخدمــات المالّيــة ســينعكس إيجابــًا علــى أداء 
األردّن فــي مؤّشــر التطــّور المالــّي، حيــث إّنــه بازديــاد نســبة 
المنشــآت  إقــراض  فــي  والتوّســع  المالــّي،  االشــتمال 
متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوّســطة، ســيزداد عــدد 
البنــوك، ونســبة االئتمــان المصرفــّي الممنــوح  عمــالء 
المتعّلقــة  المبــادرات  نجــاح  أّن  الخــاّص. كمــا  للقطــاع 
بقطــاع التأميــن ســترفع مــن إجمالــّي أقســاط التأميــن 
المــال  أّن تطويــر ســوق رأس  فــي األردّن، عــالوة علــى 

سيســاهم فــي تنميــة القطــاع المالــّي ككّل.

النصــف  خــالل  لــألردّن  اإلجمالــّي  المحّلــّي  الناتــج  زاد 
بالمئــة،   4.9 بنســبة   2022 الحالــّي  العــام  مــن  األّول 
مقارنــة مــع الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي 2021.

عّمــان،  تجــارة  لغرفــة  وحســب معطيــات إحصائّيــة 
بلــغ الناتــج المحّلــّي اإلجمالــّي باألســعار الجاريــة خــالل 
النصــف األّول مــن العــام الحالــّي 15.921 مليــار دينــار، 
مقابــل 15.182 مليــار دينــار للفتــرة نفســها مــن العــام 

الماضــي 2021.

أرقــام  علــى  اســتندت  اّلتــي  المعطيــات  وحســب 
التجــارة  قطــاع  مســاهمة  نســبة  بلغــت  رســمّية، 
باألســعار  اإلجمالــّي  المحّلــّي  الناتــج  فــي  والخدمــات 
الجاريــة للنصــف األّول مــن العــام الحالــّي 54.7 بالمئــة، 
توّزعــت علــى قطاعــات التجــارة والمطاعــم والفنــادق 
بنســبة 8.8 بالمئــة والنقــل واالّتصــاالت 8.4 بالمئــة.

كمــا توّزعــت النســبة علــى قطاعــات الخدمــات المالّيــة 
وصيــد  والزراعــة  بالمئــة   20.3 واألعمــال  والعقارّيــة 
األســماك بنســبة 4.1 بالمئــة واإلنشــاءات 3 بالمئــة 
والكهربــاء والميــاه 1.3 بالمئــة والخدمــات الشــخصّية 

واالجتماعّيــة 8.8 بالمئــة.

الناتج المحّلّي 
اإلجمالّي يزيد

% 4.9
بالنصف األّول 

مــــن 2022
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عمــان - عقــدت شــركة المعلومــات االئتمانيــة "كريــف األردن" ورشــة عمــل يومي الثالثاء 
واالربعــاء الســادس والســابع مــن كانــون االول فــي مقــر غرفــة تجــارة عمــان بحضــور 
القطــاع المصرفــي )البنــوك( فــي اليــوم االول والمؤسســات الماليــة وشــركات قطــاع 
االتصــاالت فــي اليــوم الثانــي, واســتهدفت ورشــة العمــل إطــالع الحضــور علــى أهــم 
اإلنجازات والتطورات التي تمت على خدمة اإلستعالم اإلئتماني خالل الفترة الماضية.

وقدمــت الشــركة عرضــا حــول الخدمــات الجديــدة المنــوي 
إطالقهــا قبــل نهايــة العــام الحالــي، وأتاحــت ورشــة العمــل 
الفرصــة لإلطــالع علــى حلــول تكنولوجيــة مســتخدمة فــي 
المنطقــة العربيــة باالضافــة الــى فرصــة لتبــادل الخبــرات 
مــن  لإلســتفادة  وذلــك  الخدمــة  فــي  المشــتركين  بيــن 
البيانــات اإلئتمانيــة المتاحــة للبنوك والمؤسســات المالية 
واإلطــالع علــى تجــارب وخبــرات عــدد مــن البنــوك فــي مجــال 
التحــول الرقمــي، كمــا تــم عــرض أهــم النقــاط الــواردة فــي 
التعليمــات المرتقبــة لتنظيــم عمــل شــركة المعلومــات 
اإلئتمانيــة والمتوقــع صدورهــا قبــل نهايــة العــام الحالــي.

ومــن ضمــن الخدمــات التــي تخطــط الشــركة اطالقهــا 

ضمــن   المعــادة  الشــيكات  بيانــات  احتــواء  هــي  قريبــا 
واعلنــت  الشــركة.  او  بالفــرد  الخــاص  االئتمانــي  التقريــر 
الشــركة عــن اطــالق خدمــة التقريــر االئتمانــي لالفــراد عــن 
الهاتــف  طريــق  عــن  ســواء  البنكيــة  التطبيقــات  طريــق 
او االنترنــت حيــث سيســتفيد جميــع عمــالء البنــوك التــي 
وفــرت فــي تطبيقهــا تقريــر كريــف االئتمانــي مــن الحصــول 
علــى تقريرهــم دون الحاجــة لمراجعــة مكاتــب الشــركة. 

كما ناقشت متطلبات المرحلة المقبلة والتي تهدف لتحسين 
خدمــة التقاريــر االئتمانيــة وتأثيرهــا اإليجابــي المســتقبلي علــى 
االئتمانــي  التصنيــف  نظــام  ســيما  وال  المقدمــة،  الخدمــات 

الجديــد للشــركات واالفــراد علــى حــد ســواء. 

شركة كريف االردن تعقد ورشة عمل
للقطاع البنكي والمؤسسات المالية
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ويعتبــر البنــك العربــي أول بنــك فــي المملكــة يقــوم 
يتماشــى  والــذي  اإلطــار  هــذا  مثــل  وتبنــي  بإطــالق 
الســندات  الرئيســية لمبــادئ  العناصــر األربعــة  مــع 
الخضــراء GBP( 2021( ومبــادئ الســندات المجتمعيــة 
 2021 االســتدامة  ســندات  وإرشــادات   )SBP(  2021
)SBG( التــي أطلقتهــا الجمعيــة الدولية ألســواق رأس 
ــادئ القــروض الخضــراء  ــى جانــب مب المــال )ICMA( إل
 )SLP( 2021 ومبادئ القروض االجتماعية )GLP( 2021

.)LMA( والتــي أطلقتهــا جمعيــة أســواق اإلقــراض

وقــد تــم تقييــم إطــار عمــل التمويــل المســتدام للبنــك 
العربــي مــن قبــل وكالــة التصنيــف العالميــة ســتاندرد 
المبــادئ  مــع  توافقــه  أكــدت  والتــي   )S&P( بــورز  أنــد 

المذكــورة أعــاله.

وســيرتكز البنــك علــى هــذا اإلطار كأســاس إلصــدار أدوات 
ديــن مســتدامة موجهــة نحــو تمويــل المشــاريع التــي 
ستســاهم فــي مواجهــة تحديــات التغيــر المناخــي وخلــق 
فــرص العمــل باإلضافــة إلــى دعم تحقيق أهــداف التنمية 

.)SDGs( المســتدامة التــي وضعتهــا األمــم المتحــدة

التمويــل  عمــل  إطــار  إطــالق  علــى  تعليقهــا  وفــي 
المديــر   – الصــادق  رنــدة  اآلنســة  قالــت  المســتدام 
العــام التنفيــذي للبنــك العربــي: "إننــا ســعداء بإطــالق 
إطــار عمــل التمويــل المســتدام للبنــك العربــي والــذي 
تــم تقييــم توافقــه مــع المبــادئ واإلرشــادات العالميــة 
فــي هــذا المجــال مــن قبــل وكالــة التصنيــف العالميــة 
ســتاندرد أنــد بــورز )S&P(." وأضافــت الصــادق: "تشــكل 
هــذه الخطــوة إنجــازًا هامــًا فــي مســيرة البنــك علــى 
صعيد االســتدامة مما يجســد توجهنا بالمضي قدمًا 
فــي دمــج المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة في 
أعمالنــا ومواصلــة تحقيــق أثــر إيجابــي علــى مســتوى 

ــا." المملكــة والمنطقــة وحيثمــا تواجدن

ومــن الجديــر بالذكــر أن البنــك العربــي كان أول بنــك في 
المملكــة، ومــن بيــن أوائــل المؤسســات المصرفيــة 
فــي المنطقــة التــي قامــت بإطــالق تقاريــر اســتدامة 
والممارســات  العالميــة  للمبــادئ  وفقــًا  ســنوية 

الفضلــى فــي هــذا المجــال. 

أطلـــق البنـــك العربـــي إطـــار عمـــل للتمويـــل المســـتدام والـــذي يهـــدف 
إلـــى دعـــم توجهـــات البنـــك علـــى صعيـــد االســـتدامة واألولويـــات التـــي 
.)ESG( يتبناهـــا البنـــك فـــي المجـــاالت البيئيـــة واالجتماعية والحوكمـــة

البنك العربي أول بنك في األردن يتبنى
إطار عمل للتمويل المستدام
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بدعــم  االتفاقيــة  هــذه  بموجــب  البنــك  وســيقوم 
ســيتولى  الــذي  الجــوي  اإلســعاف  مركــز  خدمــات 
نقــل المصابيــن والمرضــى جــوًا، مــن خــالل عمليــات 
العاموديــة  بالطائــرة  واإلســعاف  واإلنقــاذ  اإلخــالء 
مــن المناطــق النائيــة البعيــدة إلــى المراكــز الطبيــة 
المتخصصــة لتلقــي العالجــات الالزمــة فــي الحــاالت 
الطارئــة التــي تســتوجب مثــل هــذا النــوع مــن الخدمــة 

المتخصصــة. الطبيــة 

الرئيــس  أكــد  التعــاون،  هــذا  علــى  تعليقــه  وفــي 
التنفيــذي لمركــز االســعاف الجــوي األردنــي، العقيــد 
الركــن الطيــار احمــد مــروان وتــار أن دعــم البنــك العربــي 
للمركــز يعكــس الــدور المجتمعــي الرائــد الــذي يلعبــه 
البنــك العربــي علــى الصعيــد الوطنــي، وأضــاف "نعتــز 
باســتمرار بتعاوننــا مــع البنــك العربــي، المؤسســة 
المصرفيــة العريقــة، حيــث يشــكل مثــل هــذا التعــاون 

الــذي  األمــر  االجتماعــي لمؤسســاتنا  للــدور  نموذجــًا 
يســهم فــي الحفــاظ علــى حيــاة المواطنيــن وتقديــم 
خدمــة  أن  حيــث  لهــم،  الطبيــة  الخدمــات  أفضــل 
الوطــن والمجتمــع مســؤولية مشــتركة بيــن الحكومة 

الخــاص. والقطــاع 

العربــي  البنــك  برنامــج  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر 
إطــار  فــي  يأتــي  "معــًا"،  االجتماعيــة  للمســؤولية 
اســتراتيجية البنــك العربــي لالســتدامة والتــي تهــدف 
المســتدامة علــى  التنميــة  الــى دعــم جهــود تحقيــق 
الصعيــد االجتماعــي واالقتصــادي والبيئــي حيــث يركــز 
البرنامــج علــى تطويــر وتنميــة جوانــب مختلفــة مــن 
مبــادرات ونشــاطات متنوعــة  خــالل  مــن  المجتمــع 
تســهم فــي خدمــة عــدة قطاعــات محوريــة تشــمل 
والتعليــم  البيئــة  وحمايــة  الفقــر  ومكافحــة  الصحــة 

األيتــام.  ودعــم 

الـبــنـك العــربــــي يـجــدد رعــايـتـــه
لمركز اإلسعاف الجوي األردني

جّدد البنك العربي رعايته لمركز اإلسعاف الجوي األردني للعام السابع على التوالي، 
وذلــك فــي إطــار برنامجــه للمســؤولية االجتماعيــة "معــًا" وبهــدف دعــم آليــة عمــل 
المركز وتعزيز مساهمته في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المملكة.
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وقــد عقــد المنتــدى بتنظيــم مــن جمعيــة شــركات تقنيــة 
المعلومــات واالتصــاالت "انتــاج" وبالشــراكة مــع وزارة 
االســتراتيجّي  والشــريك  والريــادة  الرقمــّي  االقتصــاد 
االســتثمار،  وزارة  االســتثمار  وشــريك  المركــزّي  البنــك 
وبمشــاركة 77 ممّثــاًل عــن 50 صندوقــًا اســتثمارّيًا مــن 

المنطقــة.

وهــدف المنتــدى الــذي ُعقــد علــى مــدار يوميــن إلــى إبــراز 
دور قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات األردنــّي 
وريــادة األعمــال أمــام صانعي القــرار من القطاعين العام 
والخاص في المنطقة والعالم، ودور األردن كمركز رقمي 
اقليمــي. كمــا شــمل أبــرز التوجهات والتطــورات الحاصلة 
ــا المعلومــات وأحــدث  فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجي
التقنيــات تحــت إطــار التحــول الرقمــي والتــي مــن شــأنها 
أن تحــدث التغييــر فــي الحاضــر والمســتقبل، والتــي تضــم 
الماليــة والصناعــات  الــذكاء االصطناعــي والتكنولوجيــا 
"ميتافيــرس"،  وحقيقــة  البلوكشــين  وتقنيــة  الذكيــة 

وســلط الضــوء أيضــا علــى دور التكنولوجيــا فــي مســاعدة 
حــل التحديــات العالميــة الملحــة التــي تواجههــا معظــم 

الــدول.

وحضــر المنتــدى أبــرز قــادة القطــاع مــن المســتثمرين 
وممثليــن عــن صناديــق االســتثمار والقطــاع الحكومــي 
ورواد األعمــال والشــركات الناشــئة وصنــاع السياســة 
ومتخصصــون فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 

وأكاديمييــن وباحثيــن وأصحــاب رؤوس األمــوال.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن رعايــة البنــك العربــي لهــذا 
فــي  المســاهمة  علــى  إطــار حرصــه  فــي  تأتــي  المنتــدى 
بمواكبــة  تعنــى  التــي  والفعاليــات  المؤتمــرات  دعــم 
المســتجدات والتطــورات التقنيــة والرقميــة علــى صعيــد 
ــا المعلومــات تماشــيًا مــع اســتراتيجية البنــك  تكنولوجي
ورؤيتــه الطموحــة والتــي يشــكل التحــول الرقمــي محــورًا 

أساســيًا فيهــا. 

البنك العربي "راعي مصرفي"
لمـنـتـدى تكنولـوجـيـا المعلـومـات واالتـصـاالت لمنطقـة 
"MENA ICT FORUM" الشَّرق األوسط وشمال افريقيا

شارك البنك العربي "كراعي مصرفي" في فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
رق األوسط وشمال افريقيا "MENA ICT Forum" بدورته التاسعة. وقد افتتح  لمنطقة الشَّ
المنتـــدى رئيـــس الـــوزراء الدكتـــور بشـــر الخصاونـــة  مندوبـــًا عـــن جاللـــة الملك عبـــدهللا الثَّاني 
فـــي مركـــز الملـــك الحســـين بـــن طـــالل للمؤتمـــرات – البحـــر الميـــت، بحضـــور 2000 مشـــارك 
يـــن فـــي القطاعين العام والخاص يمثِّلـــون 40 دولة.  مـــن المســـؤولين والخبـــراء والمختصِّ
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قــّدم البنــك العربــي رعايتــه البالتينــي لجائــزة الحســين 
ألبحــاث الســرطان والتــي أطلقتهــا ســمو األميــرة غيداء 
طــالل رئيســة هيئــة أمنــاء مؤسســة ومركــز الحســين 
جاللــة  لذكــرى  تخليــدًا   2020 العــام  فــي  للســرطان 
الملــك الحســين بــن طــالل، طّيــب هللا ثــراه، بهــدف 
تعزيــز جهــود البحــث العلمــي فــي مجــال الســرطان علــى 

مســتوى الوطــن العربــي.

ــًا عــن  ــن محمــد، مندوب ــر طــالل ب وقــد كــّرم ســمو األمي
جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي ابــن الحســين، الباحثيــن 
للعــام  الســرطان  الحســين ألبحــاث  بجائــزة  الفائزيــن 
مؤسســة  نظمتــه  الــذي  الحفــل  خــالل  وذلــك   ،2022
غيــداء  األميــرة  ســمو  بحضــور  للســرطان،  الحســين 
طــالل، وســمو األميــرة ســمية بنــت الحســن. وحضــر 
الجائــزة  إدارة  وأعضــاء مجلــس  وزراء،  التكريــم  حفــل 
المؤّلــف مــن مجموعــة مــن أهــم اختصاصــي األورام، 

وأطبــاء وباحثــون مــن مختلف أنحاء العالــم، وإعالميون، 
للجائــزة. وشــركاء وداعمــون 

أهــم  مــن  الســرطان  ألبحــاث  الحســين  جائــزة  وتُعــّد 
علــى  الســرطان  مجــال  فــي  العلمــي  البحــث  جوائــز 
مســتوى الوطــن العربــي، حيــث تهــدف الــى تشــجيع 
الباحثيــن والعلمــاء العــرب مــن جميــع أنحــاء العالــم 
علــى المشــاركة فــي رفــع مســتوى األبحــاث وتطويرهــا 
المنطقــة،  فــي  الســرطان  أجــل فهــم خصائــص  مــن 
ودراســة الجينــات العربيــة تحديدًا، لدعــم جهود مواجهة 

الّســرطان والتغّلــب عليــه بطــرق علمّيــة متقّدمــة.

ــزة فــي إطــار برنامجــه  ــي للجائ ــة البنــك العرب ــي رعاي وتأت
الخاص بالمســؤولية االجتماعية وبهدف دعم مبادرات 
ــز مســاهمته  وجهــود مركــز الحســين للســرطان وتعزي
فــي رفــع مســتوى الخدمــات الطبيــة المقدمــة لمرضــى 

الســرطان فــي المملكــة. 

قّدم البنك العربي مؤّخرًا رعايته االستراتيجية لفعاليات 
"مسار درب األردن “والتي أقيمت بتنظيم من جمعية 
السياحة  وزارة  مع  استراتيجية  وبشراكة  األردن  درب 

واآلثار وهيئة تنشيط السياحة.

وقد شهدت فعاليات "مسار درب األردن" التي انطلقت 
فعالياتها في شهر تشرين األول، مشاركة مميزة من 
العمرية  الفئات  مختلف  من  مغامرًا   300 يقارب  ما 
20 دولة من مختلف دول  أكثر من  والذين قدموا من 
العالم )أوروبا وأمريكا وعدد من الدول العربية(، حيث 
 75 بـ  مرورًا  العقبة  نحو  أم قيس  من  المسار  انطلق 
قرية وبلدة قاطعين مسافة 675 كيلو متر. وقد قامت 
ألكثر  عددها  وصل  المحلية  المجتمعات  من  عائالت 
وتأمين  المشاركين  باستضافة  أردنية  عائلة   130 من 

المنامة والطعام والشراب واإلرشاد السياحي.

األردن  درب  مسار  لرحلة  العربي  البنك  دعم  ويأتي 
انطالقًا من استراتيجية البنك العربي لدعم األنشطة 
والمبادرات الوطنية الهادفة وذلك في إطار مسؤوليته 

الرحلة  تعّد  حيث  التنموية،  ومساهماته  المجتمعية 
من الفعاليات المحلية الهامة وذلك لدورها السياحي 
السياحة  تنشيط  خالل  من  تجسده  الذي  والحضاري 
السياحية  باألماكن  السّياح  وتعريف  األردن  في 
وحسن  الضيافة  وتجربة  المحلية  والمجتمعات 

االستقبال الذي يتميز به األردن.  

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

الفقر، وحماية البيئة، والتعليم، ودعم األيتام. 

البنك العربي الراعي البالتيني لجائزة الحسين
ألبحاث السرطان للعام 2022

البنك العربي الراعي االستراتيجي لفعاليات
"مسار درب األردن 2022"
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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 تشــرين األول & تشــرين الثانــي كمــا يلــي:

أواًل: النشاط التدريبي الداخلي )داخل البنك(
 شــارك عــدد مــن وظفــي البنــك بــدورة تدريبيــة بعنــوان Communication Skills & Time Management وذلــك 

بتاريــخ 1 /10 /2022.

 شــارك عــدد مــن موظفــي أمنــاء الصناديــق بورشــة عمــل تدريبيــة تفاعليــة باألخطــاء التشــغيلية وذلــك بتاريــخ 
.2022/ 11/ 21&19&7&5 & 2022/ 10/ 29

تـدريـبـيـــة بعـنـــوان  شـــــارك عــــــدد مـــــن أعـــضــــاء مــجــلـــــس اإلدارة ومـــــدراء اإلدارات والــدوائــــر بفـعـالـيــــة 
Cybersecurity Fundamentals for BOB and Senior Executive Management وذلك بتاريخ 31 /10 /2022.

 شــارك عــدد مــن مســؤولي أمنــاء الصناديــق بورشــة عمــل تدريبيــة تفاعليــة باألخطــاء التشــغيلية وذلــك بتاريــخ
.2022/ 11/ 5

 شــارك عــدد مــن موظفــي البنــك بــدورة تدريبيــة بعنــوان معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة IFRS 9 وذلك خــالل الفترة 
مــن  5 - 6 /11 /2022.

 شــارك عــدد مــن موظفــي البنــك بــدورة تدريبيــة بعنــوان Winning With Relationship Selling وذلــك خــالل الفتــرة 
مــن 13 - 16 /11 /2022.

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

 - فعاليــة تدريبيــة بعنــوان Second National Annual Conference DIGITAL TRUST وذلــك خــالل الفتــرة مــن
.2022/ 10/ 6 - 5

- فعالية تدريبية بعنوان Xpand Conference وذلك خالل الفترة من 22 - 23 /10 /2022.

- ورشــة عمــل "مكافحــة غســل االمــوال و تمويــل االرهــاب / متطلبــات تنفيــذ قــرارات مجلــس االمــن ذات الصلــة 
باإلرهــاب و تمويلــه و تمويــل انتشــار اســلحة الدمــار الشــامل" وذلــك بتاريــخ 30 /10 /2022.

- ورشة عمل حول الهوية الرقمية والتوقيع االلكتروني وذلك بتاريخ 1 /11 /2022.

- دورة تدريبية بعنوان كفاية رأس مال بازل 2 وتعديالته 3&4 وذلك خالل الفترة من 6 - 9 /11 /2022.

- شهادة تدريبية بعنوان )Certified Operational Risk Executive )CORE 1 وذلك خالل الفترة من 7 - 10 /11 /2022.

- فعالية تدريبية بعنوان World Social Media وذلك بتاريخ 9 /11 /2022.

- فعاليــة تدريبيــة بعنــوان GRI Asia Conference - The future is ours: sustainability trajectory in Asia وذلــك 
خــالل الفتــرة مــن 9 - 30 /11 /2022.

- منتــدى بعنــوان االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا وذلــك خــالل 
الفتــرة مــن 16 - 17 /11 /2022.

النشاطات التدريبية

للبنك األهلي األردني 
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ثالثًا: النشاط التدريبي الخارجي )معهد الدراسات المصرفية(:
 شــارك عــدد مــن موظفــي البنــك بشــهادة تدريبيــة بعنــوان )Certified Compliance Manager )CCM وذلــك خــالل 

الفتــرة مــن 16 /10 /2022 ولغايــة6 /11 /2022.

 شــاركت موظفــة فــي برنامــج الدبلــوم المهنــي المتخصــص فــي التحليــل المالــي وذلك خالل الفتــرة مــن 9 /10 /2022 
ولغاية 22 /12 /2022.

رابعًا: النشاط التدريبي الخارجي )خارج األردن(:
 شــارك كل مــن الســادة الرئيــس التنفيــذي ونائــب الرئيــس التنفيــذي ومديــر إدارة الخزينــة واالســتثمار بفعاليــة 

تدريبيــة بعنــوان Sibos Insider وذلــك خــالل الفتــرة مــن 10 - 13 /10 /2022.

 MOODY’S Analytics Credit lens User Group Forum شــارك عــدد مــن موظفــي البنــك بفعاليــة تدريبيــه بعنــوان 
وذلــك خــالل الفتــرة 11 - 12 /10 /2022.

 شــارك موظــف مــن دائــرة تقنيــة المعلومــات بفعاليــة تدريبيــة بعنــوان Veritas Training وذلــك خــالل الفتــرة مــن 
.2022/ 10/ 19 - 17

 شــاركت موظفــة مــن دائــرة التطويــر واالبتــكار بفعاليــة تدريبيــة بعنــوان Seamless KSA 2022 وذلــك خــالل الفتــرة 
مــن 2 - 3 /11 /2022.

 شــارك موظــف مــن دائــرة تقنيــة المعلومــات بفعاليــة تدريبيــة بعنــوان CR2 Digital Banking & Payments وذلــك 
خــالل الفتــرة مــن 9 - 10 /11 /2022.

 The Journey From Legacy to شــارك موظفيــن اثنيــن مــن دائــرة تقنيــة المعلومــات بفعاليــة تدريبيــة بعنــوان 
Modern Data Center Infrastructure وذلــك خــالل الفتــرة مــن 22 - 26 /11 /2022.

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

- The 8th Compliance Forumوذلك بتاريخ 14 /10 /2022.

- Introduction to Compliance Function وذلك بتاريخ 4 /11 /2022.

- AML/CFT General Issues /Suspicious Transaction & Incoming / Outgoing Transfer وذلك بتاريخ 14 /11 /2022.

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

- مدير موارد بشرية معتمد وذلك خالل الفترة 10 /9 /2022 ولغاية 8 /10 /2022.

- Certified Anti-Money Laundering Consultant وذلك خالل الفترة من 15 - 20 /10 /2022.

- استراتيجيات التفاوض الفعال وحل النزاعات وذلك خالل الفترة من 22 - 29 /10 /2022.

- ورشة عمل متخصصة باألنظمة البنكية في تركيا وذلك خالل الفترة من 2 - 8 /11 /2022.

- )Certified Operational Risk Executive )Core1 وذلك خالل الفترة من 7 - 10 /11 /2022. 
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ويعتبــر القــرض البالــغ فــي مجموعــه )10( مليــون 
دوالر، منهــا )7.5( مليــون دوالر مــن البنــك األوروبــي 
إلعادة اإلعمار والتنمية و )2.5( مليون دوالر بتمويل 
المنــاخ األخضــر، أول تســهيل مالــي  مــن صنــدوق 
يحصــل عليــه بنــك القاهــرة عّمــان فــي إطــار برنامــج 
تمويــل االقتصــاد األخضــر اإلقليمــي - صندوق المناخ 

األخضــر فــي األردن.

ووقــع اتفاقيــة القــرض كل مــن يورغــن ريجتيرنــك، 
النائــب األول لرئيــس البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار 
والتنميــة ورئيــس مجموعة خدمــات العمالء، وكمال 

البكــري، الرئيــس التنفيــذي لبنــك القاهــرة عمــان.

حقبــة  بــدأ  قــد  عمــان  القاهــرة  بنــك  يكــون  بهــذا 
المناخيــة الخضــراء فــي  جديــدة مــن االســتثمارات 
األردن بالتعــاون مــع البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار 

والتنميــة وصنــدوق المنــاخ األخضــر. ســتمكن هــذه 
الحزمــة الماليــة بقيمــة 10 مالييــن دوالر أمريكــي فــي 
إطــار تســهيالت تمويــل االقتصــاد األخضر للبنك من 
االســتثمار فــي تغيــر المنــاخ والتكنولوجيــا الخضــراء. 

ان هذا التعاون و الدعم المعنوي والمالي المناسب 
يمكــن البنــك مــن تعزيــز شــراكته مــع البنــك األوروبــي 
إلعــادة اإلعمــار والتنميــة لمواصلــة وتحقيــق قصص 
النجــاح التــي ســاهمت كثيــًرا فــي نمــو االقتصــادي 

االردنــي فــي العقــود القليلــة الماضيــة ".

وكّثــف بنــك القاهــرة عّمــان خــالل الســنوات الماضية 
نشــر  تســتهدف  التــي  وفعالياتــه  نشــاطاته  مــن 
ثقافــة البيئــة الخضــراء، إذ أخــذ البنــك علــى عاتقــه 

نشــر وتعزيــز هــذه الثقافــة فــي المجتمــع. 

بنك القاهرة عمان يحصل على قرض )10( مليون 
دوالر لتعـزيـز االستـثـمــارات المناخـيـة فـي االردن

حصــل بنــك القاهــرة عّمــان علــى قــرض بقيمــة )10( مليــون دوالر أمريكــي بهــدف تعزيز 
االســتثمارات المناخية في األردن، وتقديم قروض للشــركات الصغيرة والمتوســطة 
التي تستثمر في التقنيات التي تساعد في الحّد من تأثير التغير المناخي والتكّيف معه.
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رعــا بنــك Signatureمــن بنــك القاهــرة عمــان ، مؤخــرا، فعاليــة 
"تواصلــي مــع عقلــك وروحك وجســدك" أقيمت في واحة أيلة 
العقبــة، بهــدف تعزيــز صّحــة المــرأة، وتوعيتهــا بالممارســات 

الســليمة فــي مجــاالت الصحة والتغذيــة واللياقة.

وقّدم بنك Signature رعاية ماســية للفعالية التي اســتمّرت 
لثالثــة أيــام، حيــث تخللهــا محاضــرات تمحورت حــول التثقيف 

المالي.

وحضــر الفعاليــة مــا يقــارب مئــة ســيدة مــن بينهــم قيــادات 
نســائية بــارزة، وقــد رّكــز النشــاط علــى توعيــة الحضــور بأهمية 
الصحــة العقليــة والنفســية والروحيــة واألنشــطة الرياضيــة 

واللياقــة البدنيــة.

نّظمتهــا  التــي  الفعاليــة،  خــالل  الضــوء  تســليط  تــم  وقــد 
مجلتــا نكهــات عائليــة و Family Flavours بالشــراكة مــع مركز 
One With Nature للياقــة البدنيــة، علــى عــدد مــن المبــادرات 
ــازار االفتراضــي الــذي  المحليــة مثــل مبادرة"هّمــة ولّمــة" والب

يســتهدف تمكيــن المــرأة لدعــم الحــرف المنزليــة. 

للمهرجــان  ذهبيــة  رعايــة  عّمــان  القاهــرة  بنــك  قــّدم 
الدولــي الرابــع للتمــور األردنية لعام 2022، والذي أقامته 
 - التمــور األردنيــة فــي فنــدق االنتركونتننتــال  جمعيــة 

عمــان.

الحنيفــات  خالــد  المهنــدس  الزراعــة  وزيــر  وافتتــح 
فعاليــات المهرجــان الــذي اســتمّر علــى مــدار ثالثــة أيــام 

.)2022  /11  /  23  -  21( الفتــرة  خــالل 

وتواجــد موظفــون مــن بنــك القاهــرة عّمــان فــي المهرجــان 
بصفــة حصريــة وقّدمــوا خدمــات ارشــادية من خــالل "بوث" 
خــاّص بالبنــك داخــل المهرجــان، حيــث جــرى عــرض برامــج 
ومنتجــات البنــك خــالل المهرجــان مــن أجــل اســتقطاب 

عمــالء مــن الشــركات المشــاركة والمزارعيــن.

وشــركات  زراعيــون  منتجــون  المهرجــان  فــي  وشــارك 
زراعيــة أردنيــة عريقــة. 

بنك Signature الراعي الماسّي 
لفعاليات تعزيز صّحة المرأة

بنك القاهرة عّمان 
الراعي الذهبي 

لمهرجان التمور 
األردنية
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اســتقبل بنــك القاهــرة عّمــان عمــالءه فــي مقّر فرعــه الجديد 
فــي شــارع المدينــة المنــّورة الــذي جــرى نقلــه إلــى موقــع 

ــه. اســتراتيجي وســهل الوصــول إلي

وبــدأ بنــك القاهــرة عّمــان اســتقبال عمالئــه فــي الموقــع 
الجديــد الكائــن فــي شــارع المدينــة المنــّورة قــرب دوار الواحــة 

ــى رقــم )211(. ــال" مبن ــدا بجانــب محطــة "توت وتحدي

ــان جهــازي صــّراف  ــد لبنــك القاهــرة عّم ــر الفــرع الجدي ويوّف

آلــي لضمــان تقديــم الخدمــات علــى مــدار األربــع وعشــرين 
ســاعة دون أن يواجــه عمــالء البنــك أي ازدحــام، باإلضافــة 
إلــى توفيــر مواقــف كافيــة لعمــالء البنــك الراغبيــن بالتمتــع 

بخدمــات البنــك المصرفيــة.

وتحاكــي التصاميــم الداخليــة للفرع الجديد الهوية المؤسســية 
للبنــك ومــا يوّفــره مــن وســائل راحــة وأمــان وانســيابية فــي 

العمــل تختصــر علــى عمالئــه الوقــت والجهــد. 

رعــى بنــك القاهــرة عّمــان فعاليــات رياضيــة فــي جامعــة 
العلــوم والتكنولوجيــا لصالــح مركز الحســين للســرطان.

وأقيــم النشــاط األول برعايــة عمــادة شــؤون الطلبــة، 
حيــث أقيمــت مبــاراة كــرة قــدم بيــن نجــوم مــن المنتخــب 
الوطنــي ُخصــص ريعهــا لمركــز الحســين للســرطان، 
فيمــا كان النشــاط الثانــي مبــاراة كــرة قــدم أيضــا فــي 

مبنــى الكلّيــات الطبيــة.

ضمن  للنشاطين  عّمان  القاهرة  بنك  رعاية  وتأتي 
جهوده في محاربة مرض السرطان، إذ يقّدم البنك منذ 
سنوات دعما لفعاليات مركز الحسين للسرطان، كما 
يقّدم البنك الدعم المادي لفعاليات المخيم الصيفي 
السنوي التابع لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، 
آخرها  كان  ونشاطات  محاضرات  اقامته  إلى  اضافة 
شهر  فعاليات  ضمن  الحالي  الشهر  مطلع  نشاط 

التوعية من سرطان الثدي. 

بنك القاهرة عّمان 
يستقبل عمالءه 

في موقعه الجديد 
بشارع

المدينة المنّورة

بنك القاهرة عمان
يرعى فعاليات في
جامعة العلوم 

والتكنولوجيا دعما
لمركز الحسين

للسرطان
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وقــال رئيــس مجلــس إدارة بنــك األردن، شــاكر فاخــوري: 
"يأتــي قــرار تفرعنــا فــي العــراق تعزيــزًا لحضورنــا اإلقليمــي 
بتوســيع  تبناهــا  التــي  البنــك  الســتراتيجية  وترجمــًة 
أعمالــه فــي دول اإلقليــم والتــي تشــهد أســواقها نمــوًا 
ملحوظــًا وفرصــًا واعــدًة ممــا ســينعكس إيجابــًا علــى 
الخدمــات المقدمــة لعمالئنــا الحالييــن والمســتقبليين. 
كمــا نســعى إلــى تطويــر منظومتنــا المصرفيــة، ترجمــًة 
للــرؤى الملكيــة الســامية لزيــادة االســتثمار والتنســيق 
والتعــاون االقتصــادي بيــن البلديــن، وترســيخًا للعالقــات 

االقتصاديــة والتاريخيــة المتينــة مــع العــراق". 

وأضــاف فاخــوري: نحــن ننطلــق اليــوم فــي العــراق لنترجــم 
مســيرة بنــك األردن العريقــة والتــي تمتــد ألكثــر مــن 60 
يعكــس  وبمــا  والمالــي،  المصرفــي  العمــل  فــي  عامــًا 
يصبــح  ألن  الطامحــة  البنــك  رؤيــة  تنفيــذ  فــي  النجــاح 
العربيــة، وتوســيع شــبكة  المنطقــة  الرائــد فــي  البنــك 
فروعــه لتشــمل الســوق العراقــي والــذي يعــد مــن أهــم 
فاخــوري  الســيد  أشــار  كمــا  المنطقــة.  فــي  االســواق 
ــز فرعــه األول فــي  ــى تجهي ــًا عل ــى أن البنــك يعمــل حالي إل

الريــاض بالســعودية بعــد حصولــه مؤخــرًا علــى رخصــة 

مزاولــة األعمــال المصرفيــة فــي الســعودية، مؤكــدًا علــى 

الــدول  نحــو  اإلقليمــي  للتوســع  البنــك  توجــه  اســتمرار 

المســتوى  علــى  نمــوًا وتطــورًا  أســواقها  التــي تشــهد 

واالســتثماري.  االقتصــادي 

وبهــذه المناســبة قــدم الســيد شــاكر فاخــوري شــكره 

للبنــك المركــزي األردنــي علــى ثقتهــم ودعمهــم الدائــم 

للبنــك لتنفــذ خطــط التفــرع والتوســع الخارجــي، كمــا ثّمــن 

جهــود البنــك المركــزي العراقــي فــي تســهيل افتتــاح فــرع 

بنــك األردن فــي العاصمــة بغــداد.

ولفــت فاخــوري إلــى أن هــذه الخطــوة تعبر عــن التزام بنك 

األردن بتصميــم شــبكة فروعــه علــى النحــو الــذي يمكنــه 

مــن تحقيــق رؤيته وتوجهاته االســتراتيجية وخدمة قاعدة 

عمالئــه الواســعة وذلــك مــن خــالل قنواتــه التقليديــة إلــى 

الخدمــات االلكترونيــة والرقميــة  التوجــه لتقديــم  جانــب 

لكافــة عمالئــه. مشــيرًا إلــى أنــه تــم تعييــن الســيد جــودت 

جــودت رئيســًا تنفيذيــًا للبنــك فــي العــراق والــذي يمتلــك 

بنك األردن يفتتح أول فروعه في العراق

أعلن بنك االردن عن تدشين عملياته في العراق مع افتتاح أول فروعه في بغداد، وذلك بعد 
حصوله على كافة التراخيص الالزمة من البنك المركزي األردني والبنك المركزي العراقي، 
واســتيفائه لكافــة الشــروط واإلجــراءات المتعلقــة بإطــالق أعمالــه فــي الســوق العراقــي. 

شاكر فاخوري )رئيس مجلس إدارة بنك األردن(:
يأتي قرار تفرعنا في العراق ترجمة الستراتيجية

البنك بتوسيع أعماله في دول اإلقليم 
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خبــرة طويلــة واســعة تمتــد ألكثــر مــن ســبعة وعشــرين 

عامــًا فــي العمــل المصرفــي، هــذا وقــد شــغل عــددًا مــن 

المؤسســات  بكبــرى  عملــه  خــالل  المهمــة  المناصــب 

المصرفيــة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة. 

الماليــة  الخدمــات  تقديــم  بغــداد  فــرع  ويســتهدف 

والمصرفيــة التــي تلبــي احتياجــات العمــالء وفقــًا ألفضــل 

الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال. وســيتيح تواجــد 

البنــك فــي العــراق توســيع نطــاق خدماتــه لعمالئــه مــن 

قطاعات الشــركات المتواجدين في األردن والعراق. كما 

ــم ينســجم مــع المفهــوم المبتكــر  ــز الفــرع بتصمي ويتمي

المصرفيــة،  الصناعــة  قطــاع  ضمــن  األعمــال  لبيئــة 

الخصوصيــة  لمفاهيــم  المعاييــر  أحــدث  مــع  وتوافقــه 

للعمــالء، ضمــن قنــوات تفاعليــة وإجــراءات ميســرة. 

هــذا ويعمــل بنــك االردن وفقــًا لنهــج االرتقــاء والتطويــر 

المســتمر فــي كافــة أنشــطته ومجــاالت عملــه، ومواكبــة 

التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية 

البنــك  العالميــة. ويســعى  الممارســات  وفقــًا ألفضــل 

نحــو التميــز محليــًا واقليميــًا دون إغفــال دوره ورســالته 
المؤهليــن  موظفيــه  فريــق  خــالل  ومــن  المجتمعيــة، 
البنــك  والمدربيــن والذيــن يدعمــون رؤيــة واســتراتيجية 

والبنــاء علــى اإلنجــازات المتراكمــة عامــًا بعــد عــام. 

يذكــر بــأن بنــك األردن يعــد أحــد أعــرق البنــوك األردنيــة 
مــع جــذور تعــود لعــام 1960، ويمتلــك حضــورًا واســعًا 
أســس لــه علــى مــدار مســيرته، حتــى بــات يتواجــد عبــر 
منطقــة الشــرق األوســط مــن خــالل فروعــه وشــركاته 
التابعــة وقنواتــه الرقميــة واإللكترونيــة. وتضــم مجموعــة 
بنــك األردن كل مــن بنــك االردن، وفروعــه العاملــة فــي 
فلســطين، وفرع Wholesale البحرين، وشــركاته التابعة: 
بنك األردن – ســورية، شــركة تفوق لالســتثمارات المالية، 
 - بنــك األردن  التمويلــي، واليــوم  للتأجيــر  وشــركة األردن 
العــراق. كمــا تضــم الشــبكة المصرفيــة لمجموعــة بنــك 
األردن عبــر الــدول التــي تتواجــد بهــا: 83 فرعــًا فــي األردن، 17 
فرعــًا فــي فلســطين، وفرعــًا فــي البحريــن، و12 فــرع لبنــك 
كافــة  تخــدم  آلــي  – ســورية، و252 جهــاز صــراف  األردن 

شــرائح العمــالء. 
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وســيتم تطويــر معروضــة البنــك التفاعليــة وإضافتهــا 
إلــى محطــة "ســاحة المدينــة" الموجــودة فــي المتحــف 
التــي  الممتعــة  التعليميــة  التجربــة  لتعزيــز  المتنقــل 
يقدمهــا المتحــف المتنقــل، وإيصــال مفاهيــم ماليــة 
تفاعلــي  بأســلوب  لألطفــال  وتوضيحهــا  أساســية 
ــم اإلنفــاق واالدخــار والمشــاركة،  ــع، منهــا مفاهي ممت
ولمــاذا ُيســَتخَدم المــال، وماهــي العمــالت المختلفــة، 

وغيرهــا مــن المفاهيــم الخاصــة بالثقافــة الماليــة.

األطفــال  متحــف  وأنشــطة  معروضــات  تحاكــي 
متحــف  وأنشــطة  معروضــات  مــن  جــزًءا  المتنقــل 
معــه  ويحملهــا  الممتعــة،  التعليميــة  األطفــال 
لألطفــال فــي المحافظــات األردنيــة ممــن ال يمكنهــم 
الوصــول إلــى المتحــف فــي العاصمــة عّمــان، وبشــكل 
مجانــي لــزواره مــن العائالت والمجموعات المدرســية، 
حيــث يعــرض محطاتــه التعليميــة العديــدة؛ كالقبــة 
الفلكيــة، ومحطــة الطاقــة مــن حولنــا، ومحطــة الفــن، 
ومحطــة ســاحة المدينــة وغيرهــا، ويقــدم معروضــات 

وأنشــطًة وعروًضــا علميــة وتفاعليــة ممتعــة. 

وينّفــذ متحــف األطفــال المتنقــل جولتيــن رئيســتين 
كل عــام؛ األولــى خــالل الفصل الدراســي األول، والثانية 
جولــة  إلــى  إضافــة  الثانــي،  الدراســي  الفصــل  خــالل 

ــة،  ــرة إجــازة المــدارس الصيفي ــرة خــالل فت ثالثــة قصي
الثقافيــة  المراكــز  أطفــال  خاللهــا  مــن  يســتهدف 
والمجتمعيــة ودور رعايــة األيتــام فــي مختلــف مناطــق 

المملكــة.

لبنــك  العــام  المديــر   / حمــاد  صالــح  )الســيد  وقــال 
األردن( "نحــن ســعداء بتعزيــز شــراكتنا مــع متحــف 
الســتراتيجية  انعكاًســا  تأتــي  التــي  األردن  األطفــال 
يســعى  الــذي  األردن  لبنــك  االجتماعيــة  المســؤولية 
مــن خاللهــا لنشــر وتعزيــز الثقافة الماليــة ومفاهيمها 
لــدى األطفــال فــي مختلــف المحافظــات األردنيــة".

وثّمنــت سوســن الدلــق، مديــر عــام متحــف األطفــال 
للمبــادرات  المتواصــل  األردن  بنــك  دعــم  األردن، 
التعلميــة التفاعليــة التــي يعمــل متحــف األطفــال علــى 
تطويرهــا دائًمــا مــن أجــل إثــراء تعّلــم األطفــال مــن 

واالستكشــاف. الحــر  والتفاعــل  اللعــب  خــالل 

األطفــال  مــع متحــف  تعــاون  قــد  األردن  بنــك  وكان 
العــام الماضــي مــن خــالل تطويــر وإطــالق لعبــة "110" 
التــي هدفــت إلــى تعريــف األطفــال بالمفاهيــم الماليــة 
تــم  حيــث  الحســابية،  وتعزيــز مهاراتهــم  األساســية 
إنتــاج 8000 لعبــة بدعــم مــن بنــك األردن وتوزيعهــا 

علــى األطفــال فــي عــدد مــن المحافظــات. 

بنك األردن يدعم برنامج متحف األطفال المتنقل 
ويتبنى تطوير وإطالق "معروضة البنك"

التفاعلية ضمن معروضاته

لدعــم  األردن  األطفــال  متحــف  مــع  شــراكة  اتفاقيــة  مؤخــًرا  األردن  بنــك  وّقــع 
التفاعليــة  البنــك"  "معروضــة  تطويــر  ودعــم  المتنقــل،  األطفــال  متحــف  برنامــج 
الثقافــة  نشــر  بهــدف  المتنوعــة،  المتنقــل  األطفــال  متحــف  معروضــات  ضمــن 
األردنيــة. المحافظــات  فــي مختلــف  األطفــال  لــدى  المالــي  الوعــي  وزيــادة  الماليــة 
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ويأتي هذا التعاون ضمن حملة تبني المدارس 
مع  بالشراكة  إنجاز  مؤسسة  تنفذها  التي 
إلى تفعيل  التربية والتعليم والهادفة  وزارة 
العملية  تطوير  في  الخاص  القطاع  دور 

التعليمية.

واستفادت 110 طالبات من البرامج التي تم 
تنفيذها، حيث تم تنفيذ برنامج أنا ومحيطي 
بالمهارات  الطلبة  تعريف  إلى  الهادف 
الحياة  تحديات  لمواجهة  الالزمة  والخبرات 
للتعرف  الفرصة  ويمنحهم  والمستقبل، 
المجتمعي  ومحيطهم  أنفسهم  على 
اإلنساني بشكل أنضج، مما يؤدي إلى تعزيز 

ثقتهم بأنفسهم وشعورهم بتميزهم وبأهميتهم كأفراد 
وحل  التواصل  مهارات  بناء  إلى  إضافة  مجتمعهم،  في 

المشكالت لديهم.

 هذا وقد تم تنفيذ البرنامج من خالل متطوعين من بنك 
على  البنك  انطالقًا من حرص  الخبرة  أصحاب  األردن من 

إدماج موظفيه في أنشطة المسؤولية المجتمعية.

الذي  حياتي  صحتي  برنامج  تنفيذ  الشراكة  خالل  من  وتم 
يعمل على زيادة الوعي لدى الطالبات بأهم العادات الصحية 
السليمة التي تمكنهن من ممارسة حياتهن بشكل طبيعي 
المختلفة  الصحية  الظروف  مع  التعامل  لهن  وتضمن 
بأبرز  الطالبات  وتعريف  معها،  السليم  الصحي  والتأقلم 
الشخصية  بالنظافة  والعناية  العامة  الصحية  المفاهيم 

وأهم الفحوصات الطبية الدورية وضرورتها لحياة أفضل.

إلى  يهدف  والذي  التواصل  مهارات  برنامج  تنفيذ  تم  كما 

تعزيز مهارات الحياة الضرورية وذلك من خالل مجموعة من 
األنشطة التدريبية لمفهوم التواصل في العمل واالستماع 
الفعال وأساليب فهم البيئة المحيطة، اضافة إلى التعرف 
وكيفية  العمل  في  المختلفة  الشخصيات  أنماط  على 
التواصل معهم داخل العمل وخارجه ضمن نطاق واسع 

من المواقف الحياتية االجتماعية والمهنية.

والذي  إنجاز  ومؤسسة  األردن  بنك  بين  التعاون  وتضمن 
من  المدرسية  البيئة  تحسين  كامل  دراسي  لعام  استمر 
تم تصميم  للمدرسة، حيث  الالزمة  االحتياجات  توفير  خالل 
ورسم جدارية ودهان أسوار الساحة وتركيب مظليات بهدف 

بث الروح االيجابية داخل محيط المدرسة.

والجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي ضمن برنامج المسؤولية 
من  مجموعة  بتنفيذ  يعنى  والذي  األردن  لبنك  المجتمعية 
هي  رئيسية  مجاالت  خمسة  ضمن  المجتمعية  المبادرات 

التعليم والصحة وحماية البيئة ومكافحة الفقر ودعم األيتام. 

تنفيذ برامج وأنشطة لبناء مهارات الطلبة 
وتعزيز البيئة المدرسية بالتعاون بين

بنك األردن ومؤسسة إنجاز

نفــذ بنــك األردن بالتعــاون مــع مؤسســة إنجــاز برنامــج أنــا ومحيطــي وبرنامــج صحتــي 
حياتــي وبرنامــج مهــارات التواصــل وهــي مجموعــة مــن برامــج إنجاز في مدرســة الملكة 
رانيــا العبــدهللا الثانويــة الشــاملة للبنــات فــي مديريــة تربيــة لــواء قصبــة عمــان بهــدف 
بنــاء وتعزيــز مهــارات طالبــات الصــف الســابع والثامــن والتاســع بمجــاالت مختلفــة.
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أخبار دائرة التعلم والتطور
لشهر تشرين الثاني /2022

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

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

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

 برنامج الـبيع االستشاري
تــم عقــد دورة تدريبيــة بعنــوان "البيــع االستشــاري " ضمــن برنامــج الـــ Sales Academy لموظفــي الفــروع، وذلــك 

ــة فــي هــذا  ــات تتوافــق مــع أفضــل الممارســات العالمي ــة وآلي ــاع منهجي ــة البيــع واتب بهــدف رفــع كفــاءة عملي

المجــال.

 Induction Program /برنامج تدريب الموظفين الجدد 
تـــم عقـــد برنامــج الموظفيـــن الجــدد فــي دائــرة التعلم والتطور بهــدف تأهيل وتدريب الموظفين الجــدد وتزويدهم 

بالمعلومــات الضروريــة التــي تضمــن انخراطهــم ببيئــة العمــل بطريقة سلســة، وبحيث تضمــن البرنامج مقدمة 

حــول مبــادئ االمتثــال و غســل االموال.

 برنامج الخدمات المصرفية والفرع االفتراضي لألفراد
تـــم عقـــد برنامــج الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بهــدف تأهيــل وتدريــب الموظفيــن علــى منتجــات البنــك وتزويدهــم 

بالمعلومــات الضروريــة التــي تضمــن انخراطهــم ببيئــة العمــل بطريقــة سلســة.

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

Jasper Report دورة 
تـم عقـد الدورة التدريبية لموظفي االنظمة اآللية بهدف تعريفهم بمشروع الـ Java  الخاص ببنك االردن .
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 ورشة توعوية لشجرة سقوف التسهيالت
تــم عقــد ورشــة العمــل بهــدف االســتعاد والتحضيــر لمرحلــة االطــالق لشــجرة التســهيالت علــى األنظمــة البنكية 

و االلمــام بمفهــوم شــجرة التســهيالت واختالفاتهــا علــى هيــاكل التســهيالت االعتياديــة ومزاياها وكيفية تحقيق 

الفوائــد المرجــوة منهــا وكيفيــة احتســاب العمــوالت والفوائد مــن خاللها.

Three Lines of Defense ورشة عمل 
تــم عقــد ورشــة العمــل لمــدراء فــروع بنــك االردن بهــدف مناقشــة مالحظــات وحــدة مكافحــة غســل االمــوال 

بخصــوص مــا يــرد مــن الفــروع مــن معامــات فتــح حســاب و اليــات معالجــة التنبيهــات  و اجــراءات العنايــة الواجبــة 

و مناقشــة حــاالت عمليــة تواجــه الفــروع  و دور قطــاع االعمــال كخــط دفــاع اول 

البرامج التدريبية الخارجية:
- الهوية الرقمية و التوقيع االلكتروني

- متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

Branding Training Program -

Administering a SQL Database Infrastructure -

Process Engineering )Digitalization, Big Data, Transformation( -

R Programming -

R Programming for Data Science A-Z -

 الشهادات المهنية:
Core 1 -

CAMS-Certified Anti-Money Laundering Specialist -

 Commercial Banking & Credit Analyst )CBCA( -
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وتأتــي رعايــة البنــك الذهبيــة لمنتــدى الســياحة العالجية 
والســفر الصحــي انطالقــًا مــن تبنــي البنــك للقطــاع 
الصحــي ضمــن اســتراتيجيته للمســؤولية االجتماعيــة، 
إضافــة إلــى كــون المنتــدى الحــدث األبــرز بهــذا المجــال 
للعــام الحالــي حيــث حظــي بمشــاركة واســعة لـــ700 
وأجنبيــة  عربيــة  دولــة   50 مــن  أكثــر  مــن  شــخص 
ومؤسســات محليــة ودوليــة متخصصــة فــي قطــاع 
الســياحة العالجية والســفر الصحي من مستشــفيات 
ومراكــز رعايــة صحيــة وشــركات تأميــن وشــركات أدويــة 
ومعــدات طبيــة وشــركات ســياحة مهتمــة بالســفر 

الصحــي، ممــا ينعكــس إيجابًا على مضاعفة أعــداد زوار 

إيــرادات  األردن بهــدف العــالج واالستشــفاء وزيــادة 

الخزينــة مــن العمــالت الصعبــة.

ويتبنى بنك اإلســكان اســتراتيجية مسؤولية اجتماعية 

طموحــة يهــدف مــن خاللهــا إلــى دعــم وتمكيــن مختلــف 

أفــراد ومؤسســات  مــن  المجتمــع وشــرائحه  فئــات 

وطنيــة، والتزامــًا وترســيخًا لــدوره االجتماعــي والوطنــي 

المســؤول الــذي ال يقــل أهميــة عــن أدواره االقتصاديــة 

واالســتثمارية فــي المملكــة. 

تـكـريـم بـنـك اإلسـكــان لـرعـايـتـه الـذهبــيـة للمنتدى 
العالمي للسياحة العالجية والسفر الصحي 2022

كّرمــت جمعيــة المستشــفيات الخاصــة فــي األردن بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر واألوســع 
انتشارًا في المملكة- لرعايته الذهبية للمنتدى العالمي للسياحة العالجية والسفر الصحي 
2022، الذي أقيم تحت الرعاية الملكية السامية خالل الفترة 19 - 21 تشرين الثاني الجاري 
فــي فنــدق ســانت ريجيــس عّمــان، بتنظيم من جمعية المستشــفيات الخاصــة وبالتعاون 
واتحــاد  العالجيــة  للســياحة  العالمــي  والمجلــس  للمستشــفيات  الدولــي  االتحــاد  مــع 
المستشــفيات العربيــة، وبالشــراكة مــع وزارة الصحــة األردنيــة وهيئــة تنشــيط الســياحة.
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لمعمارييــن  واســعة  مشــاركة  المهرجــان  وشــهد 
ــات؛ مشــاريع  ــة ضمــن الفئ ــدول العربي مــن مختلــف ال
الســكن الخــاص، ومشــاريع ســكنية كبــرى، ومشــاريع 
ســكن اجتماعي، ومشــاريع مباني عامة، تربوية، ثقافية 
إلــى  إضافــة  ومنتجعــات،  فنــادق  ومشــاريع  وفنيــة، 
مشــاريع ســياحية، وترفيهيــة، ومراكــز عمــل، وتجــارة.

وتأتــي رعايــة البنــك لهــذا المهرجــان انطالقــًا مــن دعــم 
البنــك ورعايتــه لكبــرى المؤتمــرات والفعاليــات التــي 
تســهم فــي دفــع عجلــة التنميــة المســتدامة، ولكــون 
هــذا المهرجــان الحــدث األبــرز علــى مســتوى اإلقليــم 

فــي مجــال الهندســة المعماريــة الــذي يســلط الضــوء 
الهندســة  مشــروعات  فــي  والتنــوع  التطــور  علــى 
والعمــارة والتخطيــط العمرانــي، انطالقــًا مــن دعــم 
البنــك االبــداع واالبتــكار فــي مختلــف المجــاالت ومنهــا 

الهندســي والمعمــاري. القطــاع 

ويوفــر المهرجــان للمشــاركين مســاحة مبتكرة لعرض 
األفكار المعمارية وإنتاجها ومعالجتها للخصوصيات 
المكانيــة والزمانيــة، ويتيــح الفرصــة لطلبــة الجامعــات 
فــي تخصصــات العمــارة للتفاعــل مــع المنتخبيــن مــن 

المعمارييــن والحــكام والوفــود المشــاركة. 

بنك اإلسكان الراعي البالتيني لمهرجان
جوائز المعماريين العرب

أعلــن بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة - عــن رعايتــه البالتينيــة 
لمهرجــان جوائــز المعمارييــن العــرب الــذي نظمتــه هيئــة المعمارييــن العــرب بالتعــاون مــع 
نقابة المهندســين األردنيين في مركز الحســين الثقافي يومي 16 - 17 تشــرين الثاني الجاري. 
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ــة تســويقية للقطــاع المصرفــي  ــزة أفضــل حمل وجــاءت جائ
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي لعــام 2022 عــن حملــة 
شــهر  خــالل  البنــك  أطلقهــا  التــي  ومشــيها(  )اضحــك 
اليوميــة  الحيــاة  محــاكاة  إلــى  هدفــت  والتــي  رمضــان، 
للمجتمــع األردنــي باعتبــار بنــك اإلســكان جــزء ال يتجــزأ مــن 
نســيج هــذا المجتمــع، والتــي دعــا فيهــا لرســم البســمة 
القــت  وقــد  ببســاطة،  الحيــاة  مواقــف  مــع  والتعامــل 
ــي  ــة انتشــارًا وصــدًى واســعًا لنشــرها أســمى معان الحمل

الفضيــل. الشــهر  خــالل  والتســامح  اإليجابيــة 

وتعــد جائــزة التواصــل االجتماعــي "الطــاووس" الجائــزة 
األولــى مــن نوعهــا اقليميــًا، وقــد أطلقــت لتكريــم البنــوك 
والشــركات واإلعالمييــن والمؤثريــن علــى مواقع التواصل 
التواصــل  منصــات  يســتخدمون  الذيــن  االجتماعــي 
االجتماعــي ضمــن خططهــم التســويقية ويتبعــون طرقــًا 

ابداعيــة ومحتــوى مبتكــر للتواصــل مــع الجمهــور. 

وأعرب البنك عن فخره واعتزازه بالحصول على هذه الجائزة 
وللسنة الثانية على التوالي، بما يؤكد مواصلته تحقيق النجاح 
على مدار السنوات الماضية وترسيخ مكانته الرائدة من خالل 
التواصل المبتكر واإلبداعي عبر منصات البنك على مواقع 
بما  والمحتملين  القائمين  االجتماعي مع عمالئه  التواصل 

يدعم طموحاتهم ويساندهم في تحقيق أحالمهم.

االجتماعي  التواصل  جائزتي  على  حصل  البنك  أن  ويذكر 
"الطاووس" ألفضل حملة إعالمية لعام 2021 على مواقع 
 Best Bank Use of Social Media for( التواصل االجتماعي
ضمن  أطلقت  التي  اإلعالمية  حملته  عن   )PR Campaign
األردنية،  الدولة  تأسيس  مئوية  بمناسبة  البنك  احتفاالت 
التواصل  مواقع  على   2021 لعام  إعالنية  حملة  وأفضل 
 Best Bank Use of Social Media for Marketing( االجتماعي
من  كاش(  بربحك  كمان  )قرضك  حملة  عن   )Campaign

المنتدى العالمي للتواصل االجتماعي 2021. 

على هامش المنتدى العالمي للتواصل االجتماعي وللمرة الثانية على التوالي 

بنك اإلسكان يحصل على جائزة أفضل حملة تسويقية 
للقطاع المصرفي على مواقع التواصل االجتماعي

حاز بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع انتشارًا في المملكة– على جائزة التواصل االجتماعي 
"الطاووس" ألفضل حملة تسويقية للقطاع المصرفي على مواقع التواصل االجتماعي عن 
العام Best Bank use of social media for marketing campaign( 2022( خالل فعاليات 
المنتدى العالمي للتواصل االجتماعي، والذي عقد مؤخرًا في فندق سانت ريجيس- عّمان. 
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وجــاء تنظيــم هــذه الفعاليــة، ضمــن الشــراكة االســتراتيجية 
التــي تجمــع البنــك بمؤسســة الحســين للســرطان وحرصــًا 
منــا علــى صحــة موظفيــه وأهمية التوعيــة والوقاية الصحية 
وبمــا يحقــق أهــداف تعزيــز االتصــال الداخلــي وخلــق بيئــة 

صحيــة للجميــع.

وتضمنــت الفعاليــة “Bake Sale” تــم خاللــه شــراء األطعمــة 
مــن قبــل الموظفيــن وذهــب ريعــه إلــى صنــدوق مؤسســة 
الحسين للسرطان لدعم مرضى مركز الحسين للسرطان، 
باإلضافــة إلــى تواجــد جنــاح تثقيفــي تابــع للمؤسســة بهــدف 

زيــادة وعــي موظفــات وموظفــي البنــك بمــرض الســرطان.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بنــك اإلســكان ومؤسســة الحســين 
للســرطان يرتبطان منذ عدة ســنوات بشــراكة اســتراتيجية 
البنــك بدعــم ومســاندة  إلــى قيــام  طويلــة األمــد، تهــدف 
جهــود المؤسســة فــي مكافحــة مــرض الســرطان وتوعيــة 
الدوريــة والكشــف  العامــة بأهميــة الفحوصــات  وتثقيــف 
المبكــر، إلــى جانــب حــرص البنــك علــى إقامــة شــراكات فّعالة 
الربــح  إلــى  تهــدف  مــع مؤسســات وطنيــة مجتمعيــة ال 

وتحمــل رســائل إنســانية نبيلــة. 

بنك اإلسكان ينظم فعالية توعوية
حول مرض السرطان

نظـــم بنـــك اإلســـكان – البنـــك األكثـــر واألوســـع انتشـــارًا فـــي المملكـــة- وبالتعـــاون مـــع 
مؤسســـة الحســـين للســـرطان فـــي مبنـــى اإلدارة العامـــة / الشميســـاني، فعاليـــة 
المبكـــر عـــن مـــرض الســـرطان  البنـــك علـــى الكشـــف  توعويـــة لتشـــجيع موظفـــي 
تشـــرين  وشـــهر  الثـــدي،  بســـرطان  للتوعيـــة  األول  تشـــرين  شـــهر  مـــع  بالتزامـــن 
الثانـــي للتوعيـــة بصحـــة الرجـــل والمخصـــص هـــذا العـــام للتوعيـــة بســـرطان الرئـــة.
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ويأتي تنفيذ هذه المبادرة التي شارك فيها عدد من فريق "عطاء 
الستراتيجية  تنفيذًا  البنك  موظفي  من  التطوعي  اإلسكان" 
الرقعة  وزيادة  البيئة  لحماية  والداعمة  المجتمعية  البنك 
التي  االستراتيجية  للشراكة  وترجمة  المملكة،  في  الخضراء 
الطبيعة  العربية لحماية  بين بنك اإلسكان والجمعية  تربط 
والتي تتضمن دعم زراعة األشجار المثمرة في مختلف مناطق 
التصحر  من  والحد  الخضراء  الرقعة  زيادة  بهدف  المملكة، 

وتعزيز األمن الغذائي.

ويؤكد بنك اإلسكان من خالل دعمه لهذه المبادرة على أهمية 
تعزيز التنمية البيئية وزيادة الوعي المجتمعي، وتعزيز العمل 
التطوعي للحفاظ على البيئة، وعلى نهج البنك نحو المساهمة 
في إحداث التأثير اإليجابي والمستمر نحو تحقيق التنمية البيئية 

المستدامة، واهتمامه البالغ في الحفاظ على البيئة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن فريق "عطاء اإلسكان" يتكون من عدد 
المتطوعين، تم تأسيسه لترسيخ ثقافة  البنك  من موظفي 
المشاركة  على  وتشجيعهم  أعضائه  لدى  التطوعي  العمل 
في  البنك  يدعمها  التي  االجتماعية  المبادرات  في  واالنخراط 
مختلف القطاعات، إضافة إلى دوره في تعزيز الصورة اإليجابية 
والمشرقة لبنك اإلسكان كإحدى أبرز المؤسسات المصرفية 
في المملكة التي تلتزم بدورها الوطني والمجتمعي المسؤول.

علمًا بأن الجمعية العربية لحماية الطبيعة هي منظمة أهلية 
وتم  الطبيعية،  الموارد  بحماية  تعني  ربحية،  غير  مستقلة 
تأسيسها في شهر نيسان عام 2003، وذلك بهدف المساهمة 
في الجهود المبذولة لحماية البيئة العربية والتنسيق مع كافة 

الهيئات والمنظمات العربية والدولية لتحقيق هذه الغاية. 

بـنـك اإلسـكـان يـدعـم مـبـادرة زراعـة األشـجـار المثمرة 
في األغـوار الشمالـيـة ضـمـن برنامج القافلة الخـضـراء

أعلن بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع انتشارًا في المملكة- عن مواصلة دعمه لبرنامج 
القافلة الخضراء أحد برامج الجمعية العربية لحماية الطبيعة، وذلك بزراعة 500 شجرة 
مثمرة في منطقة الكريمة -األغوار الشمالية من أصل 2000 شجرة قام البنك بالتبرع بها. 
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لتكاليــف  وتحملــه  رعايتــه  تســهم  أن  البنــك  ويأمــل 
العمليــات الجراحيــة فــي تخفيــف آالم تلــك الفئــة التــي 
قــدر لهــا أن تعانــي مــن أمراض القلــب، عبرإجراء عمليات 
قلــب مفتــوح لهــم، وال ســيما األطفــال الذيــن يعانــون 
مــن مشــاكل َخلقيــة، والذيــن ال تتوفــر لديهــم اإلمكانيــات 

للعــالج.

وبهــذه المبــادرة يســعى البنــك لترجمة وتجســيد أهدافه 
االجتماعيــة  مســؤوليته  مأسســة  فــي  االســتراتيجية 
لمــن  الوعــي  وزيــادة  الحقــوق  فــي  المســاواة  بدعــم 
هــم بأمــس الحاجــة إليهــا، ومدهــم بالعزيمــة والقــدرة 
للتغلــب علــى اليــأس واســتعادة األمــل بالحيــاة ليبــدأوا 

مشــوار الحيــاة بعزيمــة ال تليــن. 

الـبـنـك األردنـي الكويتي يغطي تكاليف
عمليات جراحية ألطفال مرضى القلب

بتقديـــم الدعـــم لجمعيـــة هديـــة الحيـــاة – )Gift of Life - Amman( يواصـــل البنـــك األردنـــي 
الكويتـــي مأسســـة دوره الريـــادي واإلنســـاني تجـــاه المجتمـــع. وتكفـــل البنـــك بتغطيـــة 
التكاليـــف الطبيـــة إلجـــراء عمليـــات جراحيـــة لعـــدد مـــن أطفـــال مرضـــى القلـــب ومن مختلف 
األعـــراق والديانـــات والجنســـيات، فـــي تكريـــس ممنهـــج لـــدوره اإلنســـاني فـــي مســـاندة 
المؤسســـات والهيئـــات المعنيـــة بالرعايـــة الطبيـــة والصحيـــة، لمســـاعدة األطفـــال علـــى 
االندماج وأقرانهم بال معاناة أو أمراض، وتدشين حياة جديدة عنوانها الفرح والعطاء.
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وأكــدت ســموها، أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه المــرأة فــي 
قطــاع اإلعــالم، ومــا تتمتــع بــه مــن مهنيــة وتفانــي والتــزام 
بمبــادئ وأخــالق العمــل الصحفــي ومواثيقــه، مشــيرة إلــى 
ــدان  ــارزا فــي مي ــا وب ــة حققــت حضــورا الفت المــرأة العربي
اإلعــالم علــى اختــالف أشــكاله، وفــي صناعــة المحتــوى 
اإلخبــاري والبرامجــي، معتبــرة أن اإلعالميــة العربيــة تقــوم 
بــدور ال يقــل أهميــة وخطــورة عــن الرجــل في نقل الرســالة 
اإلعالميــة، وخاصــة فــي مياديــن الحــروب ومناطــق النــزاع 

والســاحات المشــتعلة. 

وقــد جــاءت مشــاركة البنــك األردنــي الكويتــي فــي هــذا 

فــي  االجتماعيــة  مســؤوليته  ضمــن  الهــام  الحــدث 
واقتصاديــَا،  وأكاديميــَا  إجتماعيــَا  المــرأة  وتمكيــن  دعــم 
الجنســين  بيــن  المســاواة  تحقيــق  بأهميــة  وإيمانــه 
كونــه جانبــَا هامــَا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فيمــا 
المجتمــع  فــي  المــرأة وتعزيــز مكانتهــا  يخــص تمكيــن 
وإشــراكها فــي عمليــات صنــع القــرار والمراكــز القياديــة 
ــزام البنــك بتمكيــن المــراة  فــي المؤسســات. كمــا أن الت
فــي القطــاع المصرفــي هــو امــر بالــغ فــي األهميــة لتحقيق 
النمــو للمجتمــع المحلــي، وزيــادة الفــرص المتاحــة لهــا، 
كحافــز نحــو قيــام مجتمعــات أكثــر شــموال واســتدامة 

يعــود فيهــا النمــو االقتصــادي بالنفــع علــى الجميــع. 

البنك األردني الكويتي يشارك في رعاية
وحـضــور مـؤتـمـر اإلعـالمـيـات الـعـربــيــات

شـــارك البنـــك فـــي رعايـــة وحضـــور أعمـــال المؤتمـــر الثامـــن عشـــر لمركـــز اإلعالميـــات الـــذي 
ــالم  ــعار " إعـ ــالل، تحـــت شـ ــمة بنـــت طـ ــرة بسـ ــي األميـ ــمو الملكـ ــة السـ ــه صاحبـ افتتحتـ
رقمـــي معـــزز للتغييـــر" بمشـــاركة اعالميـــات مـــن مختلـــف الـــدول العربيـــة، إضافـــة إلـــى 
األردن .هـــذا وقـــد حضـــر االفتتـــاح وزيـــرة الثقافـــة هيفـــاء النجـــار ووزيـــر الســـياحة نايـــف 
الفايـــز ومحافـــظ مادبـــا ورئيـــس بلديـــة مادبـــا ومديـــرة مكتـــب اليونســـكو فـــي عمـــان.
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وهــي مجلــة أعمــال دوليــة مقرهــا دبي/اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، تســعى جاهــدة مــن أجل تحقيق مكانة مرموقة 
بيــن مجــالت الجوائــز التجاريــة والماليــة العالميــة . المجلة 
جميــع  فــي  األساســيين  العمــالء  مــن  العديــد  لديهــا  
أنحــاء العالــم مــن الشــرق األوســط وأفريقيــا والواليــات 

المتحــدة وآســيا واوروبــا.

تم إعالن فوز البنك األردني الكويتي بالجائزتين خالل حفل 
 International لشركة  الكبير  السنوي  الجوائز  توزيع 
Business Magazine الذي أقيم في 29 أكتوبر 2022 في 
أتالنتس، دبي، حيث تسلم السيد زهدي جيوسي، رئيس 

تطوير أعمال الشركات في البنك كال الجائزتين.

في  للشركات  بنك  "أفضل  جائزة  على  البنك  حصل 
األردن 2022" تقديرًا اللتزامه باالقتصاد المحلي، وخبرته 
المصرفية واالستشارية المثبتة في السوق المصرفي 
محفظة  في   %  11 بنسبة  نمًوا  سجل  حيث  األردني، 
مقارنة   ،2021 عام  في  المباشرة  الشركات  تسهيالت 

األردني.  المالي  القطاع  سجله  نمو   %  5 بمتوسط 
باإلضافة إلى ذلك، قام البنك بدعم العديد من المشاريع 
الضخمة في مختلف قطاعات البالد. كما استثمر البنك 
األردني الكويتي أيًضا في العديد من الحلول التكنولوجية 
من الدرجة األولى التي مكنت البنك من إطالق مجموعة 
غنية من المنتجات والخدمات المصرفية للمعامالت في 

عدة مجاالت.

بنك  "أفضل  جائزة  الكويتي  األردني  البنك  واستحق 
للمصرفية الخاصة في األردن" تقديرًا لألداء االستثنائي 
الخاصة من حيث  البنكية  الذي حققته خدمات  المتميز 
تخطيط الثروات وإدارة األصول وإدارة المحافظ، وتتبنى 
خدمات البنكية الخاصة في البنك أحدث التطورات في 
يمكن  مما  التقنيات،  أحدث  وتطور  التمويل،  صناعة 
الرقمية  المصرفية  الخدمات  من  االستفادة  العمالء 
المبتكرة. ويعمل فريق خبراء البنكية الخاصة على تطوير 
المنتجات والخدمات المقدمة للعمالء لتلبية احتياجاتهم 

الخاصة، وإنشاء عالقات طويلة األجل. 

البنك األردني الكويتي يحصل على جائزتي أفضل بنك 
للشركات والبنكية الخاصة في األردن لعام 2022

حصل البنك األردني الكويتي على جائزتي "أفضل بنك للخدمات 
البنكية الخاصة في األردن 2022" و "أفضل بنك للشركات في 
.International Business Magazine األردن 2022" مــن مجلــة
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وضمــن اإلتفاقيــة ســيقوم البنــك بتغطيــة الرســوم 
الدراســية لعــدد مــن الطلبــة المســتحقين، باإلضافــة 
طــوال  للمواصــالت  الشــهري  المصــروف  لتغطيــة 
فترتهم الدراســية، فيما ســتقوم المؤسســة بإشــراك 
المنهجيــة  والتدريبــات  التطويــر  برامــج  فــي  الطلبــة 
والالمنهجيــة التــي تديرهــا لتنميــة مهاراتهــم وتهيئتهم 

لدخــول ســوق العمــل.

إلــى  االتفاقيــة  توقيــع  عقــب  أشــارت  عابديــن  رانــدي 
أهميــة تعليــم وتأهيــل الشــباب وتزويدهــم بمختلــف 
المهــارات العلميــة لتطويــر ذاتهــم، مؤكــدة ضــرورة 
القطــاع  وخاصــة  الجهــات  مختلــف  وتعــاون  تكاتــف 

الخــاص للمســاهمة فــي الجهــود المبذولــة فــي هــذا 

االجتماعيــة  المســؤولية  بــاب  مــن  المجــال 

مــن جهتهــا قالــت الســيدة دانــا جــرادات : " إن اتفاقيــة 

الشــراكة بيــن البنــك األردنــي الكويتــي ومؤسســة إيليــا 

االجتماعيــة  المســؤولية  برامــج  مــع  تنســجم  نقــل 

والمبــادرات التــي يتبناهــا البنــك والتــي تولــي إهتماًمــا 

ــاره ركيــزة هامــة  خاًصــا فــي دعــم قطــاع التعليــم باعتب

التنميــة المجتمعيــة. وتابعــت  ركائــز  وأساســية مــن 

"التعليــم هــو الســبيل إلــى التنميــة الذاتيــة و طريــق 

للمجتمعــات."  المســتقبل 

توقيع اتفاقية شراكة بين
الـبــنــك األردنــي الــكــويــتــــي
ومـؤســســـة إيــــلـــيـــا نــقـــــــل

وّقــع البنــك األردنــي الكويتــي ومؤسســة إيليــا نقــل إتفاقيــة تعــاون، يقــدم بموجبهــا 
البنــك منحــًا دراســية فــي الجامعــات األردنيــة الحكوميــة لطلبة واعدين لم تســاعدهم 
ظروفهم االقتصادية على إكمال دراستهم الجامعية باإلضافة إلخراطهم بالبرامج 
التي تقدمها مؤسسة إيليا نقل. تم توقيع االتفاقية من قبل راندي عابدين – المديرة 
العامة للمؤسســة، ودانا جرادات – رئيســة إدارة االســتراتيجية والتســويق في البنك. 
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حيــث كان للبنــك دور فــي رعايــة وحضــور "مؤتمــر القمــة 
العربيــة لريــادة األعمــال"، والــذي عقــد تحــت رعايــة رئيــس 
الــوزراء د. بشــر الخصاونــة ، تحــت شــعار " فــرص عابــرة 
للحــدود" التــي تنظمهــا لجنــة األمــم المتحــدة االقتصادية 
مــع  بالتعــاون  )أســكوا(  آســيا  لغربــي  واالجتماعيــة 
االقتصاديــة  المشــاريع  لتطويــر  األردنيــة  المؤسســة 

.)JEDCO(

رعايــة  فــي  الكويتــي  األردنــي  البنــك  مشــاركة  وكانــت 
بالطاقــة  لالســتثمار  الســابع  الدولــي  "المنتــدى 
للطاقــة  العربيــة  الهيئــة  نظمتــه  والــذي  المتجــددة" 
ــة ســمو  المتجــددة بمشــاركة عربيــة ودوليــة، تحــت رعاي
األميــر عاصــم بــن نايــف وبحضــور الســفير الســعودي فــي 
عمــان، نايــف بــن بنــدر الســديري، حيــث ناقــش المنتــدى 

فــي  والحيويــة  المهمــة  الموضوعــات  مــن  العديــد 
مجــاالت متعــددة للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة 
والهيدروجيــن  الذكيــة  والشــبكات  الذكيــة  والمــدن 
األخضــر واالســتدامة واألنمــاط الزراعيــة المبتكــرة وإدارة 

األخضــر. واالقتصــاد  الكربــون  وتجــارة  الطاقــة 

واختتــم األردنــي الكويتــي مشــاركاته فــي رعايــة وحضــور 
تحــت  والعشــرين،  الواحــد  اإلقتصــادي  األردن  مؤتمــر 
ــر العمــل  ــن ووزي ــر الصناعــة والتجــارة والتموي ــة وزي رعاي
الدولــي  المؤتمــر   " عنــوان  تحــت  الشــمالي،  يوســف 
متنــاواًل   ،" الماليــة  والتكنولوجيــا  االســتثمار  لتمويــل 
أهميــة تفعيــل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي 
فــي  الحديثــة  التقنيــات  لتوظيــف  التجاريــة  التعامــالت 

العمليــات.  تطويــر 

البنك األردني الكويتي يرعى عدة مؤتمرات
"مؤتمر القمة العربية لريادة األعمال"

و"المؤتمر الدولي لالستثمار" والتكنولوجيا المالية"
ومنتدى "الطاقة المتجددة" 

رعــى البنــك األردنــي الكويتــي ثــالث محطــات رياديــة، لمأسســة التشــبيك اإليجابــي مــع 
المؤسســات االجتماعيــة، فــي انســجام واضــح وأهــداف البنــك ورؤاه الهادفــة إلــى 
تكريس مسؤوليته االجتماعية في دعم الفعاليات االقتصادية ومؤسسات المجتمع 
ــاة. ــم تطــورات متالحقــة فــي مجمــل نواحــي الحي ــه العال ــي، فــي وقــت يشــهد ب المدن
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نّظم البنك األردني الكويتي حملة للتبرع بالدم في مبنى اإلدارة 
الدم،  لبنك  الوطني  المركز  مديرية  مع  بالتعاون  العامة، 
وذلك في إطار مسؤوليته اإلجتماعية وضمن أنشطة خدمة 
المجتمع المحلي في مد يد العون والمساعدة لكل مريض 
شهدت  وقد  العام،  هذا  خالل  الثانية  الحملة  وهي  ومحتاج، 
الحملة إقبااًل جيدًا من موظفي اإلدارة العامة والفروع، حيث 
ألسرة  وتقديرهم  شكرهم  عن  الدم  بنك  على  القائمون  عبر 

الحمالت،  هذه  لمثل  ورعايتها  المستمر  لدعمها  البنك 
لتعزيز  السابقة  للحمالت  استمرارًا  الحملة  هذه  وتأتي 
البنك  موظفي  من  فيها  المشاركين  لدى  اإليجابية  القيم 
علمًا  دوري.  بشكل  تنظيمها  على  إعتاد   والتي  وطواقمه، 
بأن البنك األردني الكويتي عضوًا في بنك الدم الوطني، وله 
رصيد متوفر من وحدات الدم، بحيث يزود بها من يحتاج من 

موظفي البنك. 

بسرطان  التوعية  حملة  في  بالمشاركة  البنك  قام 
البروستاتا المنظمة من قبل مؤسسة ومركز الحسين 
للسرطان والتي يتم إطالقها خالل شهر تشرين الثاني 
من كل عام، حيث تعتبر هذه الحمالت من أهم الحمالت 
بأن  علمًا  واإلقليمي،  الوطني  المستوى  على  الصحية 
محاضرات  بعقد  الحملة  هذه  خالل  من  يقوم  البرنامج 
باإلضافة  الموالت  في  توعوية  أكشاك  ووضع  تثقيفية 

إلى اإلعالنات المكثفة.

هذا وتأكيدًا من إدارة البنك على اهتمامه بالتوعية الصحية 
لموظفيه، قام باستضافة جناح للمركز في اإلدارة العامة 
للبنك لعرض منتجات المركز، كما قام عدد من موظفي 
البنك بالمشاركة في عملية البيع بحيث يعود ريع هذه 
المبيعات لشراء أجهزة لمركز الحسين للسرطان. هذا 
و تم تنظيم محاضرة للتوعية بسرطان البروستاتا والرئة 
في مسرح البنك ألقاها طبيب مختص من المركز، حيث 

شهدت حضورًا ملفتًا من قبل موظفي البنك. 

البنك األردني الكويتي ينظم حمله للتبرع بالدم لموظفيه

البنك األردني الكويتي يشارك في حملة التوعية بسرطان البروستاتا
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حواالتهــا  تنجــز  التــي  للبنــوك  ســنويا   STP جائــزة  وتمنــح 
الخارجيــة بدقــة كبيــرة كتقديــر لهــذه البنــوك علــى تلبيتهــا 
للمتطلبــات الفنيــة لتنفيــذ عمليــات التحويــل اآللــي. وقــد 
كانــت نســبة الحــواالت التــي نفذهــا البنــك األردنــي الكويتــي 
 2021 لعــام   Bank of New York Mellon خــالل  مــن  آليــا 
الــذي يعكــس ثقــة العمــالء بقــدرة  مرتفعــة وهــو األمــر 
البنــك علــى تنفيــذ حواالتهــم الصــادرة بالــدوالر األمريكــي 
بالســرعة والدقــة العاليتيــن وبأقــل التكاليــف والمخاطــر.

للبنــك  التنفيــذي  العــام  المديــر  البطيخــي،  هيثــم  الســيد 

األرنــي الكويتــي، أعــرب عــن ســعادته بإســتالم هــذه الجائــزة 
وأشــار إلــى أن "هــذه الجائــزة تضــاف إلــى ســجل نجاحــات 
البنــك األردنــي الكويتــي وتؤكــد علــى التقديــر التــي يحظــى 
بــه البنــك بيــن البنــوك العالميــة الشــريكة فيمــا يتعلــق 
بجــودة الخدمــات المصرفيــة التــي يقدمهــا البنــك لعمــالءه 
وخصوصــا فــي مجــال الحــواالت والمدفوعــات الخارجيــة. 
وأضــاف أن البنــك يثــق دائمــا بقدرتــه علــى تقديــم أفضــل 
واســرع خدمــات التحويــالت والمدفوعــات الخارجيــة بفضــل 
شــبكة بنوكــه المراســلة العالميــة وكونــه يمتلــك الخبــرات 

ــة فــي التعامــل مــع هــذا المجــال.  ــة الطويل الفني

البنك االردني الكويتي يحصل على الجائزة البالتينية 
  Bank of New York Mellon من

 STP كافضل نسبة حواالت صادرة

أعلــن البنــك األردنــي الكويتــي عــن حصولــه علــى جائــزة أفضــل نســبة حــواالت صــادرة 
)STP( لعــام 2021 مــن بنــك نيويــورك ميلــون )BNY Mellon( ممــا يثبــت قدرتــه الكبيــرة 
علــى معالجــة المدفوعــات علــى الفــور وبأمــان وبأقــل قــدر مــن المخاطــر أو التأخير. وقد 
تســلم الســيد ابرهيــم بيشــه- رئيــس الخزينــة والعالقــات الدوليــة الجائــزة علــى هامش 
مشاركته في فعاليات مؤتمر SIBOS والذي عقد في مدينة امستردام الشهر الماضي. 
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المبــادئ  لمبــادرة   2022 العــام  نهايــة  حفــل  فــي  البنــك  شــارك 
العالميــة المعنيــة بتمكيــن المــرأة، حيــث تــم تكريــم البنــك مــن بيــن 
الشــركات المتواجــدة خــالل الحفــل  لتطبيقــه المبــادرة داخــل البنــك 
بشــكل متميــز، علمــًا بــأن المبــادرة ترتكــز علــى 7 مبــادئ أساســية 
يتــم تطبيقهــا فــي المؤسســات والشــركات لتفعيــل المســاواة بيــن 
الجنســين وتمكيــن المــرأة فــي مــكان العمــل، والســوق والمجتمــع، 

وتعزيــز دورهــا األساســي فــي التنميــة المجتمعيــة. 

مجاني  طبي  يوم  بتنظيم  البنك  قام  الصحية  والتوعية  الرعاية  اطار  ضمن 
بالتعاون مع مستشفى عبدالهادي، في مبنى البنك - اإلدارة العامة. حيث تواجد 
به عدد من  األطباء المختصين بفحص النظر وضغط الدم والسكر باإلضافة 
الى أخصائية تغذية، وتم تقديم االستشارات الطبية الالزمة، ومنح الموظفين 
قسائم خصم للعديد من الخدمات والفحوصات الطبية لدى مستشفى عبد 

الهادي، وقد حظي هذا اليوم الطبي بمشاركة كبيرة من الموظفين. 

الدبلوماسي  السلك  بازار  ودعم  رعاية  في  البنك  شارك 
في   ،2022 الحسين،  أم  لمبرة  والخمسين  الثامن  الخيري 
رعاية  تحت  للشباب،  الحسين  بمدينة  الكبرى  عمان  قاعة 
ريعه  ويخصص  هذا  طالل.  بنت  بسمة  األميرة  سمو 
بالكامل لدعم أطفال المبرة،  كما ويعد البازار، حدثا إنسانيا 
خالله  من  تعبر  األردن،  في  الدبلوماسية  للهيئات  وملتقى 
عن معاني التكافل والتضامن اإلنساني لمساعدة المبرة، 
وتمكينها من القيام بواجبها تجاه الفئات المستهدفة من 
شرق  ماركا  منطقة  في  عاما   18 إلى   6 عمر  من  األطفال 

العاصمة عمان.

30 بعثة دبلوماسية في المملكة،  البازار، نحو  وشارك في 
تمثل  التي  المنتوجات،  من  متنوعة  مجموعة  عرضت 
حضارات وثقافات الدول المشاركة، كالمنسوجات والتحف، 

والمأكوالت،  اليدوية  والمشغوالت  والخزفيات،  والحرف، 
هذه  ثقافات  جسدت  فلكلورية  فنية  فقرات  إلى  اضافة 
بفرعه  بالبازار  الكويتي  األردني  البنك  وتواجد  هذا  الدول. 
لخدمة  باإلضافة  لتقديم خدمات مصرفية شاملة  الجوال 

 .)ATM ( الصراف اآللي

البنك األردني الكويتي يشارك في 
WEPs حـفـل نهـايـة العام لمبادرة

البنك االردني الكويتي ينظم
يوم طبي مجاني

البنك األردني الكويتي يشارك في رعاية بازار السلك 
الدبلوماسي لمبرة أم الحسين
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نقديــة  جوائــز   3 تقديــم  علــى  الحملــة  فكــرة  وتقــوم 
كبــرى لثالثــة رابحيــن بواقــع 100 ألــف دينــار لــكل منهــم 
والجائــزة النقديــة الربــع ســنوية 50 ألــف دينــار لرابــح 
واحــد، وحيــث ســيتأهل للدخــول فــي الســحب جميــع 
ــري  عمــالء البنــك مــن أصحــاب حســابات تجــاري توفي
بحــد أدنــى للرصيــد 100 دينــار فقــط، كمــا وســتتأهل 
حســابات العمــالء الجــدد للدخــول فــي الســحب مــن 

اليــوم التالــي مــن تاريــخ فتــح الحســاب. 

وكمــا عــود البنــك عمالئــه مــن أصحــاب حســابات التوفيــر 
تجــاري  حســابات  حملــة  ضمــن  دائمــًا  مكافأتهــم  علــى 
، فــأن البنــك يقــدم أيضــًا جوائــز نقديــة يوميــة  توفيــري 
بمقــدار 500 دينــار لرابحيــن اثنيــن )500 دينــار لــكل منهــم( 
اثنيــن  لرابحيــن  دينــار   5,000 بمقــدار   أســبوعية  وجوائــز 
الســحوبات  الــى  اضافــة  منهــم(   لــكل  دينــار   5,000(
ــح  ــًا لراب ــار يومي ــى حســابات األطفــال 500 دين ــة عل اليومي

واحــد والســحوبات الخاصــة فــي شــهر رمضــان المبــارك. 

التجاري األردني يطلق حملة جوائز نهاية العام 
الكبرى 350 ألف دينار  مع "تجاري توفيري"

أطلــق البنــك التجــاري األردنــي مؤخــرًا حملــة الجوائــز النقديــة الكبــرى 350 ألــف دينــار لنهايــة 
العــام مــع حســابات تجــاري توفيــري االدخاريــة تحــت عنــوان "ســعادتك بالّربــح مــع تجــاري 
توفيري.. رح تنســيك كل إشــي حواليك"، والتي ســيتم الســحب عليها بتاريخ 31 /12 /2022.
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الدورات التدريبية الداخلية 
 تــم عقــد برامــج تدريبيــة بعنــوان "Team Building" بهــدف تعزيــز الثقــة و الطاقــة و المهــارات الالزمــة لبنــاء و تطويــر 

فــرق عاليــة األداء .  

 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "Cash Management" لجميع موظفي دوائر االعمال المصرفية للشركات.

 تم عقد ورشة تدريبية متخصصة "بأعمال دائرة التدقيق الداخلي" خالل شهر تشرين الثاني .

الدورات التدريبية المحلية 
 برنامــج تدريبــي بعنــوان "Fidic Module 1 Practical Use of FIDIC Conditions of Contracts" والــذي عقــد خــالل 

الفتــرة 16 - 17 /11 /2022.

 برنامج تدريبي بعنوان ")Certified Operational Risk Executive )COREI" والذي عقد خالل الفترة 07 - 10 /11 /2022.

 برنامج تدريبي بعنوان ")Certified Internal Auditor ) CIA" والذي عقد خالل الفترة 01/ 01 - 01 /11 /2022.

 برنامج تدريبي بعنوان "Certified Talent Acquisition Professional" والذي عقد خالل الفترة 07 - 23 /11 /2022.

 مؤتمر بعنوان "MENA ICT Forum 2022" والذي عقد خالل الفترة 16 - 17 /11 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "Leadership and Team Development" والتي عقدت بتاريخ 05 /11 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "Marketing and Communications" والتي عقدت بتاريخ 11 /11 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "Decentralized Finance )DeFi( Infrastructure" والتي عقدت بتاريخ 11 /11 /2022.

النشاطات التدريبـيــة
للبنك التجاري األردني 
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 الدورة التدريبية بعنوان "Exploratory Data Analysis for Machine Learning" والتي عقدت بتاريخ 18 /11 /2022.

التدريبيــة بعنــوان "Metaverse Masterclass-Learn Everything about the Metaverse" والتــي عقــدت  الــدورة   
.2022/ 11/ 25 بتاريــخ 

 الدورة التدريبية بعنوان "The Future of Payment Technologies" والتي عقدت بتاريخ 05 /11 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "English language" والتي عقدت خالل الفترة 01 - 24 /11 /2022.

 ورشة عمل بعنوان "Cybersecurity Solutions" والتي عقدت بتاريخ 01 /11 /2022.

 ورشة عمل بعنوان "Microsoft Security in the Cloud" والتي عقدت بتاريخ 23 /11 /2022.

دورات معهد الدراسات المصرفية 

الفتــرة خــالل  يعقــد  والــذي   "Certified Anti Money Laundering Specialist CAMS" بعنــوان  تدريبــي  برنامــج   
.2022/ 12/ 10 - 11 /13

 الدورة التدريبية بعنوان "المبيعات المباشرة" والتي عقدت خالل الفترة 28/ 11 - 01 /12 /2022.

دورات ومؤتمرات خارج االردن

 ورشــة عمــل بعنــوان "Modern data infrastructure" والتــي عقــدت خــالل شــهر تشــرين الثانــي  فــي تركيــا – 
اســطنبول وشــارك فيــه الســيد نــور الجعبــري – مديــر مركــز عمليــات االنظمــة .  

 دورة تدريبيــة  بعنــوان "Fortinet Technologies" والتــي عقــدت علــى مجموعتيــن خــالل شــهر تشــرين الثانــي 
ــة  ــي  وشــارك فيهــا كل مــن الســيد احمــد حجــار  – رئيــس قســم امــن وحماي ــة المتحــدة– دب فــي االمــارات العربي

المعلومــات وحاكميــة االنظمــة و الســيد حســين ابــده – ضابــط امــن وحمايــة المعلومــات. 
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ــة للبنــك، فقــد ارتفــع صافــي  ــات المالي وبحســب البيان
األربــاح بعــد الضريبــة بنســبة 10 %، حيــث بلغــت15.2 
مليــون دينــار فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2022، 
مقابــل 13.9 مليــون دينــار فــي نفــس الفتــرة مــن العــام 

الماضــي.

ووفقًا للبيانات المالية، فقد ارتفع صافي التســهيالت 
مــن  لعمالئــه   INVESTBANK قدمهــا  التــي  االئتمانيــة 
األفــراد والشــركات بمختلــف أنواعهــا فــي نهايــة الربــع 
الثالــث مــن العــام 2022 لتصــل إلــى 813 مليــون دينــار.

علــى الجانــب اآلخــر، ســجل INVESTBANK ارتفاعــًا فــي 
إجمالــي موجوداتــه كمــا فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن 
العــام الجــاري لتصــل إلــى قرابــة 1.4 مليــار دينــار، فيمــا 
ارتفــع مجمــوع ودائــع العمــالء كمــا فــي نهايــة أيلــول 

2022 لتصــل إلــى 875 مليــون دينــار.

أيلول  نهاية  في  كما  الملكية  حقوق  إجمالي  ارتفع  كما 
على  العائد  نسبة  وبلغت  دينار،  مليون   190 إلى  ليصل 
حقوق الملكية 10.7 % فيما بلغ العائد على األصول 1.5 %.

ــج، قــال رئيــس مجلــس  وفــي تعليقــه علــى هــذه النتائ
إدارة INVESTBANK فهمــي أبــو خضــرا، إّن البنــك حقــق 
أداًء متميزًا وارتفاعًا في أرباحه الصافية خالل الشــهور 
بزيــادة  الجــاري مدفوعــًا  العــام  مــن  األولــى  التســعة 
إيراداتــه مــن األنشــطة المصرفيــة الرئيســية، واإلدارة 
ــه فــي التعامــل مــع المخاطــر  ــة ومرونت ــة الفّعال المالي
ــًا أن البنــك حقــق  ــه، مبين ــى جانــب قــوة نمــوذج أعمال إل
هــذه المؤشــرات اإليجابيــة رغــم الظــروف التي فرضتها 
آثارهــا  العالمــي وانعكســت  بيئــة االقتصــاد  تحديــات 

علــى االقتصــاد األردنــي.

وأكــد أبــو خضــرا، أن INVESTBANK ســيواصل العمــل 
الموضوعــة،  واســتراتيجياته  خططــه  تنفيــذ  علــى 
االبتــكار  فــي  باالســتثمار  المتعلقــة  تلــك  ســيما  ال 
والحلــول  الخدمــات  وتقديــم  الحديثــة،  والتقنيــات 
وتطلعــات  احتياجــات  تلبــي  التــي  الرائــدة  المصرفيــة 
عمالئــه مــن األفــراد والشــركات ســعيًا منــه لمواصلــة 
الســوق  فــي  النمــو واألربــاح وتعزيــز مكانتــه  تحقيــق 

األردنــي.  المصرفــي 

INVESTBANK يحقق 23 مليون دينار أرباحًا
فـي نهـايـة الـربـع الـثــالــث مـــن الـعـــام 2022

أعلــن INVESTBANK )البنــك االســتثماري( – الرائــد فــي تقديــم 
الخدمات المصرفية المبتكرة –  عن ارتفاع أرباحه في الشهور 
التســعة األولــى مــن العــام الجــاري لتصــل إلــى 23 مليــون دينار.
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 Exit Club-Amman لزوار نادي INVESTBANK وســيتيح
فرصــة الفــوز بجائــزة قيمتهــا 1000 دينــار أردنــي نقــدًا 
لرابــح واحــد عنــد إصدارهــم إحــدى بطاقاتــه االئتمانيــة 
شــريطة   ،QR الســريعة  االســتجابة  رمــز  خــالل  مــن 

حصولهــم علــى موافقــة البنــك الفوريــة.

كمــا ســيقدم البنــك رعايته لمقهى زهــر وريحان ومقهى 
ســيحصل  حيــث  العالــم،  كأس  مباريــات  طيلــة  ديــار 
حاملــو بطاقــات االئتمــان علــى خصــم مقــداره 20 % عنــد 
 INVESTBANK دفــع ثمــن طلباتهم باســتخدام بطاقــات

االئتمانيــة إضافــة إلــى 2 % كاســترداد نقــدي.

عــام  مديــر  قــال  الرعايــة  هــذه  علــى  تعقيبــه  وفــي 
INVESTBANK منتصــر دّواس: "يســّرنا فــي البنــك أن 
نكــون داعميــن لعــدد مــن المواقــع التــي تبــث بطولــة 
كأس العالــم فــي قطــر، هــذه البطولــة التــي ينتظرهــا 
فــي  القــدم  كــرة  وعشــاق  مشــجعي  مــن  المالييــن 
بينهــم  نتواجــد  أن  علــى  حرصنــا  لــذا  وخارجــه،  األردن 
ومعهــم لنقــدم لهــم خدماتنــا المصرفيــة والعديــد مــن 

الخدمــات".  لهــذه  المرافقــة  الحصريــة  المزايــا 

اســتراتيجية  إطــار  فــي  االتفاقيــة،  هــذه  وتأتــي 
إحــدى  فــي  تركــز  التــي  البنــك  رؤيــة   INVESTBANK
وتبنــي  الرياضــي،  القطــاع  دعــم  علــى  محاورهــا 
المواهــب الرياضيــة الشــابة ودعمهــا ليتســنى لهــم 
مواصلــة تحقيــق النجــاح واالنجــازات الرياضيــة محليــًا 

. وعالميــًا

 وأعــرب مديــر عــام INVESTBANK منتصــر دّواس، عــن 
الخامســة  للســنة  االتفاقيــة  هــذه  بتجديــد  ســعادته 
علــى التوالــي، مؤكــدًا أن هــذا التجديــد لــم يكــن ليتــم 
لــوال قناعــة البنــك بــاألداء المتميــز للنــادي األهلــي لكــرة 
الســلة، الــذي شــهد تطــورًا ملحوظــًا فــي الســنوات 
القليلــة الماضيــة حيــث تمثــل هــذا التطــور فــي النتائــج 

ــه. ــادي فــي مختلــف بطوالت التــي حققهــا الن

وأشــار دّواس، إلــى إيمــان INVESTBANK بــأّن القــدرات 
والطاقــات البشــرية هــي أهــّم مــوارد األردن وثروتــه لــذا 
وضــع البنــك علــى عاتقــه مســؤولية دعــم المتميزيــن 
لتشــجعيهم وتحفيزهــم ليكونــوا نجومــًا فــي ســماء 

اإلنجــاز والتفــوق.

مــن ناحيتــه، ثمــن رئيــس النــادي األهلــي المهنــدس عمــر 
شــقم الدعــم المســتمر مــن قبــل INVESTBANK للنــادي 
األهلــي علــى مــدار الســنوات الماضيــة والتــي تألــق فيهــا 
النــادي بعــد تتويجــه بأكثــر مــن بطولــة وعلــى أكثــر مــن 
النــادي  واصــل   1944 عــام  فــي  نشــأته  ومنــذ  موســم، 
إعــادة تعريــف معاييــر كــرة الســلة في األردن، باالســتثمار 
فــي مواهــب الشــباب ومســاعدة عــدد كبيــر منهــم علــى 

ــة.  اكتشــاف إمكاناتهــم فــي هــذه اللعب

 الرسمي لكأس العالم
ِ
INVESTBANK الراع

 Exit Club بالدار في

INVESTBANK يدعم فريق النادي األهلي لكرة السلة 
للسنة الخامسة على التوالي

أعلن INVESTBANK )البنك االستثماري(، الرائد في تقديم الحلول المصرفية 
المبتكرة، عن رعايته الرسمية لكأس العالم بالدار في Exit Club-Amman ، والذي 
سينقل مباريات كأس العالم التي ستنطلق في قطر 20 تشرين الثاني الجاري.

جدد  INVESTBANK )البنك االستثماري( الرائد بتقديم الحلول المصرفية المبتكرة، اتفاقية 
الدعم والرعاية لفريق النادي األهلي لكرة السلة، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.
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ويأتــي دعــم البنــك لجمعيــة الشــابات المســيحية-مادبا 
،حرصــا منــه علــى تأديــة واجبــه الوطنــي تجــاه هــذه الفئــة 
تقــوم  الــذي  الــدور  البنــك  ويثمــن  كمــا  المجتمــع  مــن 
الغذائــي  الدعــم  بإيصــال  مســاعدتنا  فــي  الجمعيــة  بــه 
جهــود  بفضــل  عاليــة  وكفــاءة  بفعاليــة  لمســتحقيه 
كوادرهــا الدؤوبــة، حيــث يســهم ذلــك بإحــداث المزيــد مــن 

األثــر اإليجابــي فــي المجتمــع المحلــي. 

ومــن الجديــر ذكــره بــأن بنــك ABC فــي األردن هــو إحــدى 
البحريــن  التــي تتخــذ مــن   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 
الماليــة  والخدمــات  المنتجــات  مــن  مبتكــرة  مجموعــة 
والتــي تشــمل الخدمــات المصرفيــة الشــاملة وتمويــل 
التجــارة وتمويــل المشــاريع والتمويــل المهيــكل وترتيــب 
والمنتجــات  الخزينــة  ومنتجــات  المجّمعــة  القــروض 
الخدمــات  البنــك  يقــدم  كمــا  اإلســالمية.  المصرفيــة 
المصرفيــة بالتجزئــة مــن خــالل شــبكة البنــوك التابعــة 
لــه فــي األردن ومصــر وتونــس والجزائــر، ومــن خــالل بنــك 

"إلــى" الرقمــي فــي البحريــن. 

بنك ABC في األردن يستمر في دعم
جمعية الشابات المسيحية - مادبا

انطالقــًا مــن المســؤولية االجتماعيــة وإيمانــًا مــن بنــك ABC فــي األردن بــدوره 
فــي خدمــة المجتمــع المحلــي، وحرصــه علــى تقديــم الدعــم لألســر األشــد فقــرًا 
واألكثــر حاجــة فــي المملكــة، فقــد قــام البنــك بتقديــم الدعــم لجمعيــة الشــابات 
المسيحية-مادبا، وذلك مساهمة من البنك في دعم نشاطات الجمعية وذلك 
مــن خــالل توفيــر طــرود غذائيــة خيريــة ليتــم توزيعهــا علــى العائــالت المحتاجــة.
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خاصــة  مــدارس  لعــدة  الممثليــن  لزائريــه  المؤتمــر  أتــاح 
 / األردنيــة  الجامعــة  مــع  الوثيــق  وبالتعــاون  وحكوميــة 
كليــة علــوم الرياضــة و الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي 
GIZ فرصــة فريــدة للتواصــل و البحــث بــدور الرياضــة فــي 
األردن لتحقيــق 16 هدفــًا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
وكيفيــة االســتفادة القصــوى منهــا للوصــول إلــى األهــداف 
المنشــودة وجعــل الرياضــة المــكان الحقيقــي ليــس فقــط 
للمتعــة واللياقــة البدنيــة بــل ايضــًا للوصــول إلــى مجتمعات 

مندمجــة ومســالمة.

بأهميــة  البنــك  إيمــان  مــن  انطالقــًا  الرعايــة  هــذه  تأتــي  و 
الرياضــة و تأثيرهــا علــى الصحــة الجســدية و النفســية مــن 
خــالل  مــن  المجتمــع  تنميــة  فــي  بدورهــا  و كذلــك  ناحيــة، 
خلــق أفــراد ذوي بنيــة أفضــل و نشــاط أكثــر ممــا يزيــد مــن 
إنتاجيتهــم فــي المجتمــع. وفــي هــذا الســياق فقــد تنــاول 
المشــاركون موضــوع دور الرياضــة فــي إقامــة مجتمعــات 
مناقشــته  تــم  الــذي  و  أحــد  فيهــا  يهمــش  ال  مســالمة 

والتأكيــد عليــه فــي جلســة مخصصــة خــالل المؤتمــر. وفــي 
الختــام فقــد تــم تكريــم البنــك كجهــة راعية من خالل تســليم 
ــرًا عــن شــكر المدرســة  ــك تعبي ــًا، وذل ــه درعــًا تقديري مندوبي

للبنــك علــى هــذه الرعايــة.

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 

ومــن خــالل بنــك "إلــى" الرقمــي فــي البحريــن. 

مشاركة بنك ABC في األردن في رعاية
 المؤتمر الرياضي الثاني للمدرسة الوطنية 

األرثوذكسية - الشميساني

شارك بنك ABC في األردن برعاية المؤتمر الرياضي الثاني الذي أقيم في 
المدرســة الوطنيــة األرثوذكســية – الشميســاني تحــت عنــوان "الرياضــة 
وأهــداف التنميــة المســتدامة"، وذلــك يــوم األحــد الموافــق 20 /11 /2022. 
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وجــاء تنظيــم الفعاليــة ضمــن الشــراكة االســتراتيجية، 
للســرطان،  الحســين  بمؤسســة  البنــك  تجمــع  التــي 
واهميــة  الموظفيــن،  صحــة  علــى  البنــك  مــن  وحرصــا 
التوعيــة والوقايــة الصحيــة، وبمــا يحقــق اهــداف تعزيــز 

للجميــع. بيئــة صحيــة  وخلــق  الداخلــي  االتصــال 

كمــا وتضمنــت الفعاليــة )دكان الخيــر(، والــذي تــم مــن 
الموظفيــن  قبــل  مــن  مميــزه  منتجــات  شــراء  خاللــه 

وبأســعار مناســبه، علما أن ريع البيع بالكامل كان لعالج 
المرضــى غيــر المقتدريــن فــي مركــز الحســين للســرطان.

ABC فــي االردن يحــرص  بنــك  بــأن  بالذكــر  ومــن الجديــر 
علــى المشــاركة فــي الفعاليــات والمناســبات وباألخــص 
تجســيدًا  الســرطان  بمــرض  تعنــى  والتــي  التوعويــة، 
لتضامنــه المعنــوي مــع المصابيــن بهــذا المــرض، والــذي 

يعــد مــن أكثــر األمــراض انتشــارًا علــى مســتوى العالــم. 

بنك ABC في االردن ينظم حمالت توعوية حول مرض 
السرطان بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان

ضمن إطار اهتمام بنك ABC في االردن بموظفيه، وحرصا على تعزيز مشاركتهم بالنشاطات 
  ABCاالجتماعيــة مــع المجتمــع المحلــي والمســاهمة الفعالة فــي البرامج التوعويــة، نظم بنك
فــي األردن / فــي مبنــى اإلدارة العامة/الشميســاني عــدة فعاليــات توعويــة تتعلــق بمخاطــر 
انتشــار مــرض الســرطان وطــرق تجنبــه وبالتعــاون مــع مؤسســة الحســين للســرطان، كانــت 
الفعاليــة األولــى لموظفــات البنــك لتشــجيعهم علــى الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي 
وذلــك بالتزامــن مــع شــهر تشــرين األول الخــاص بتوعيــة ســرطان الثدي لإلناث. وتحت شــعار 
"تدخينــك يؤذينــي - توقــف اآلن"، كانــت الفعاليــة الثانيــة لموظفــي البنــك جميعــًا لتوعيتهــم 
حــول مخاطــر التدخيــن و تأثيــره الكبيــر علــى صحتهــم واحتماليــة اصابتهــم بســرطان الرئــة ".
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النشاطات التدريبية 
لبنك ABC في األردن

البنك مجموعة من موظفيه لحضور عدد من  ABC في األردن رشح  2022 لبنك  التدريبية للعام  تنفيذًا للخطة 
الدورات التدريبية الداخلية والمحلية للفترة من 31 /10 /2022 ولغاية 30 /11 /2022 كما يلي:

الدورات المحلية :
 ورشة عمل بعنوان "حول الهوية الرقمية والتوقيع االلكتروني لعرض باقة الخدمات تقدمها وزارة االقتصاد الرقمي 

والريادة وآليات االستفادة منها" والتي عقدت بتاريخ 01 /11 /2022 من قبل السادة البنك المركزي االردني.

 دورة تدريبية بعنوان " تقييم إدارة المخاطر وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية" والتي عقدت خالل الفترة 31 /10 /2022 
ولغاية 03 /11 /2022 من قبل السادة معهد الدراسات المصرفية.

.MenaItech والذي عقد بتاريخ 03 /11 /2022 من قبل السادة "Regional HR Expert Event" ملتقى بعنوان 
 دورة تدريبية بعنوان "المحاسبة والتحليل المالي وتحليل التدفقات النقدية" والتي عقدت خالل الفترة 06 /11 /2022 ولغاية 

10 /11/ 2022 من قبل السادة معهد الدراسات .

.KPMG دورة تدريبية بعنوان "الخبير الضريبي "والتي عقدت خالل الفترة 13 /11 /2022 ولغاية 17 /11 /2022 من قبل السادة 
 ")MENA ICT( دورة تدريبية بعنوان "منتدى االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

والتي عقدت خالل الفترة 16 /11 /2022 ولغاية 17 /11 /2022 من قبل السادة شركة انتاج.

دورة تدريبية بعنوان "Digitalization, Big Data, and Transformation" والتي عقدت خالل الفترة 14 /11 /2022 ولغاية  
17 /11 /2022 من قبل السادة معهد الدراسات المصرفية.

 دورة تدريبية بعنوان "Mercer Middle East 2022 TRS Results Event - Jordan" والتي عقدت بتاريخ 17 /11 /2022 من قبل 
.Mercer السادة

 دورة تدريبية بعنوان "Business writing skills" والتي عقدت خالل الفترة 2011 /2022 ولغاية 23 /11/ 2022 من قبل السادة 
معهد الدراسات المصرفية.

 برنامج تدريبي بعنوان "Certified International Purchasing Professional" والذي عقد خالل الفترة 21 /11 /2022 ولغاية 
.United Institute-Training Intermediary 27 /11 /2022 من قبل السادة

الدورات الداخلية:
 نظمت إدارة الموارد البشرية / وحدة التدريب وإدارة تقييم االداء في بنك ABC االردن وبالتنسيق مع مجموعة االعمال 
المصرفية بالتجزئة ورش تدربيية تعريفية بتطبيق "إلى" االردن ومنتجاته والخدمات التي يقدمها وذلك لموظفي البنك 

في اإلدارة العامة.

 "Team Building" االردن دورة تدريبية بعنوانABC نظمت إدارة الموارد البشرية / وحدة التدريب وإدارة تقييم االداء في بنك 
لموظفي دائرة المبيعات والتي عقدت بتاريخ 19 /11 /2022 من قبل السادة شركة Agonist وذلك لتعزيز التعاون بين موظفي 

المبيعات والتغلب على تحديات السوق والميدان وتعزيز طرق االبتكار واالبداع وتعزيز مهارات االتصال وإدارة الوقت. 
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وبحســب بيانــات ماليــة صــادرة عــن المجموعــة، فقــد 

العــام  مــن  الثالــث  الربــع  نهايــة  مــع  اإليــرادات  بلغــت 

قيمــة  ارتفعــت  فيمــا  دينــار،  مليــون   8.2 نحــو  الجــاري 

األصــول المــدارة إلــى 541 مليــون دوالر أمريكــي بنســبة 

.% 27 نمــو 

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال لالستثمارات، 

مــروان حــّداد: "نواصــل فــي كابيتــال لالســتثمارات تحقيــق 

حــدة  تزايــد  رغــم  المتميــزة  اإليجابيــة  الماليــة  النتائــج 

الركــود التــي يمــر بهــا االقتصــاد العالمــي تأثــرًا بحالــة عــدم 

ــًا  االســتقرار السياســي وعــدم اليقيــن االقتصــادي"، مبين

أن هــذه النتائــج جــاءت ترجمــة للخطــط واالســتراتيجيات 

مجلــس  وتطلعــات  توجيهــات  علــى  بنــاءًا  الموضوعــة 

إدارة المجموعــة.

وأضــاف حــّداد أن النتائــج الماليــة التــي حققتهــا مجموعــة 

 541 بقيمــة  أصــواًل  تديــر  التــي  لالســتثمارات  كابيتــال 

ــي متماشــية مــع  ــم، تأت مليــون دوالر أمريكــي حــول العال

مســارها الثابــت للنمــو والتطــور والــذي يمثــل جهودهــا 

القائمــة علــى اقتنــاص الفــرص االســتثمارية وخلــق قيمة 

مضافــة وطويلــة األجــل للمســتثمرين والمســاهمين 

علــى حــد ســواء.

مــن جانبــه، أوضــح الرئيــس التنفيــذي لشــركة كابيتــال 

المجموعــة  أن  العمــد،  بّشــار  )األردن(،  لالســتثمارات 

حققــت نتائــج قياســية مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العام 

الجــاري مدفوعــة بزيــادة اإليــرادات بنســبة 37 % وصافــي 

العــام  مــن  الفتــرة  بــذات  46 % مقارنــة  بنســبة  الدخــل 

الماضــي 2021، حيــث أبرمــت مــن خــالل ذراعهــا فــي مركــز 

دبــي المالــي العالمــي صفقــة اســتثمار عقــاري بقيمــة 25 

مليــون دوالر، إضافــة إلــى انهــاء صفقــة االســتحواذ علــى 

جنــرال  )سوســيته  للوســاطة  الماليــة  األدوات  شــركة 

صافي أرباح "كابيتال لالستثمارات"

تـقـفـز  بـنـسـبـة 46 % وتـصــل إلــى

4 مــــاليـــيــــن ديــــنــــــار مــــع نـــــهــــايــــــة
الـــربــــع الــثـــالـــث مـن الـعـام الــجـــاري

قفـــزت صافـــي أربـــاح مجموعـــة كابيتـــال لالســـتثمارات-الذراع االســـتثماري 
لمجموعـــة كابيتـــال بنـــك، والتـــي تقـــدم الخدمـــات المصرفيـــة االســـتثمارية 
الشـــاملة فـــي كل مـــن األردن ومركـــز دبـــي المالـــي العالمـــي- مـــع نهايـــة الربـــع 
الثالـــث مـــن العـــام الجـــاري بنســـبة %46 لتصـــل إلـــى قرابـــة 4 ماليين دينـــار أردني.
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- األردن للوســاطة الماليــة – ســابقا( ، وضــم عمالئهــا 

التــي  لالســتثمارات،  كابيتــال  شــركة  عمــالء  لقاعــدة 

ســتوفر للعمــالء الجــدد مجموعــة واســعة مــن خدمــات 

واألســواق  المحلــي  الســوق  فــي  الماليــة  الوســاطة 

تمويــل  خدمــات  الــى  باإلضافــة  والعالميــة،  اإلقليميــة 

والثــروات.  وإدارة األصــول  الشــركات 

كمــا قامــت دائــرة تمويــل الشــركات بإبرام ثــالث صفقات 

خــالل العــام الجــاري توزعــت بين قطــاع التعدين، وقطاع 

التأميــن، وقطــاع توزيــع المنتجــات النفطية والغاز.

لالســتثمارات  كابيتــال  شــركة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

قــد تأسســت فــي األردن فــي العــام 2006، ولهــا تواجــد 

األوســط،  الشــرق  أنحــاء  جميــع  فــي  النطــاق  واســع 

الخدمــات  علــى تشــكيل قطــاع  الشــركة  تعمــل  حيــث 

الماليــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 

واالرتقــاء بــه. ولكــن جــذور هــذه الشــركة تعــود إلــى العــام 

1995 وهــو العــام الــذي تأســس فيــه كابيتــال بنــك، ومــع 

خبرتــه،  وتعميــق  بتوســعة عملياتــه  البنــك  إدارة  قيــام 

مخصــص  اســتثماري  ذراع  وجــود  إلــى  الحاجــة  أدركــوا 

الشــركات  مــن  للعمــالء  المتزايــدة  االحتياجــات  لتلبيــة 

والحكومــات واألفــراد فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.

واليــوم، تفتخــر مجموعــة كابيتــال لالســتثمارات بفريــق 

يضــم أكثــر مــن 40 مستشــارًا ماليــًا مــن أصحــاب الخبــرة 

أنحــاء  جميــع  فــي  المنتشــرين  والمختصيــن  الكبيــرة، 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا، ومكاتــب 

فــي كل مــن األردن واإلمــارات والعــراق. وبوجــود ســجل 

حافــل مــن المعامــالت الناجحــة والــرؤى التــي ال تضاهــى 

والعالميــة  واإلقليميــة  المحليــة  األســواق  جميــع  فــي 

الرئيســية. 
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وبموجــب االتفاقيــة، ســيلتزم كابيتــال بنــك بكفالــة 13 
ــي فــي  أســرة محتاجــة تعيــش تحــت خــط الفقــر الغذائ
مختلــف المحافظــات لمــدة ســنة واحــدة، بواقــع طــرد 
برنامــج  مــن  مســتفيدة  أســرة  لــكل  شــهري  غذائــي 

الدعــم الغذائــي المســتدام مــن تكيــة أم علــي.

وفــي تعليقهــا علــى تجديــد هــذه الشــراكة، قالــت رئيــس 
إدارة التســويق واالتصــال المؤسســي فــي مجموعــة 
كابيتــال بنــك، توليــن بارطــو:" نولــي فــي كابيتــال بنــك 
كافــة  ونبــذل  المجتمعــي  لدورنــا  قصــوى  أهميــة 
الجهــود فــي ســبيل تعزيــز هــذا الــدور، مــن خــالل تنفيــذ 
اســتراتيجيتنا الخاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة والتــي 
تقــوم علــى دعــم عــدد مــن القطاعــات ذات األثــر التنمــوي 
ــات  ــى دعــم منظمــات وجمعي ــل األجــل، إضافــة إل طوي
خيريــة غيــر ربحيــة وتكــون أولوياتهــا قائمــة علــى دعــم 
جهــود الدولــة فــي تحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة.”

وأكــدت بارطــو علــى أهميــة الــدور اإلنســاني الــذي تقــوم 
بــه تكيــة أم علــي وعلــى الجهــود المبذولــة فــي ســبيل 
مكافحــة الجــوع والفقــر الغذائــي فــي المملكــة، معربــة 
عــن فخرهــا بتقديــم كابيتــال بنــك الدعــم لتكيــة أم علــي 
ومســاندة الجهــود االســتثنائية التــي يبذلهــا القائمــون 

عليهــا لتحقيــق األهــداف التــي قامــت ألجلهــا.

ــة أم علــي ســامر بلقــر:  ــر عــام تكي ــه قــال مدي ومــن جهت
بنــك، ونشــكرهم علــى  كابيتــال  مــع  "نفخــر بشــراكتنا 
دعمهــم المســتمر لتكيــة أم علــي، ونؤّكــد أن هــذا الدعــم 
مــن  أســرة   13 لـــ  المســتدام  الغذائــي  الدعــم  ســيوفر 
األســر األشــد فقــرًا واألكثــر حاجــة فــي المملكــة مــن 
خــالل طــرود غذائيــة شــهرية تفي باالحتياجــات التغذوية 
لهــذه األســر لمــدة شــهر كامــل وتكفــي لتحضيــر ثــالث 

ــى مــدار الشــهر". ــًا عل ــات يومي وجب

وأشــار بلقــر إلــى أن تكّيــة أم علــي لــن تتوانــى أبــدًا عــن 
دورهــا فــي تقديــم مــا بوســعها لتــؤدي واجبهــا تجــاه 
 ، المملكــة  محافظــات  جميــع  فــي  المحتاجــة  األســر 
وستســتمر تكيــة أم علــي فــي أداء رســالتها دومــًا وذلــك 
مــن خــالل شــراكاتها مــع المؤسســات مــن مختلــف 
القطاعــات بهــدف دعــم أكبــر عــدد مــن األســر المحتاجة.

يذكــر أن تكيــة أم علــي تقــوم فــي الوقــت الحالــي بإيصــال 
الدعــم الغذائــي الشــهري والمســتدام لـــ 20,000 أســرة 
تعيــش تحــت خــط الفقــر الغذائــي فــي كافــة محافظــات 
المملكــة والذيــن يشــكلون 100,000 فــردًا، حيــث تقــوم 
بإيصــال الطــرود الغذائيــة شــهريًا وعلــى مــدار العــام، 
باحتياجــات  تفــي  19 مــادة غذائيــة  والتــي تحتــوي علــى 
وجبــات   3 تحضيــر  مــن  وتمكّنهــا  التغذويــة،  األســرة 

ــًا طــوال الشــهر.  يومّي

كابيتال بنك يكفل 13 أسرة  لمدة عام في
إطـار شـراكـتـه الـسنـويــة مـع تـكـيـة أم علي

الخيــري واإلنســاني خاصــة فيمــا   بالعمــل  التزامــه  إطــار  فــي 
يتعلــق بدعــم ومســاندة فئــات المجتمــع المحلــي، أعلــن كابيتال 
بنــك عــن تجديــد اتفاقيــة شــراكته الســنوية مــع تكيــة أم علــي. 
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اعلن البنك اإلسالمي االردني وصندوق األمان لمستقبل األيتام عن تجديد اتفاقية التعاون 
بينهما للعام السادس عشر على التوالي، والتي تهدف لدعم عشرة طالب من منتسبي صندوق 
األمان لمستقبل األيتام ومساعدتهم الستكمال مسيرتهم التعليمية من خالل تغطية البنك 
لتكاليف دراستهم للمرحلة الجامعية وبرنامج بناء القدرات والتي تمتد الى اربع سنوات )2023 
- 2026( ،وذلك بهدف مساندة البنك لطلبة صندوق االمان والتسهيل عليهم برحلة التعلم 
وتطوير الذات واالعتماد على النفس، وذلك بحسب المعايير المعتمدة لدى صندوق األمان.  

ووقع االتفاقية عن البنك االسالمي االردني الرئيس التنفيذي 
صندوق  جمعية  وعن  سعيد  حسين  الدكتور  العام  المدير   /
الحمود  نور  السيدة  العام  المدير  األيتام  لمستقبل  األمان 
وذلك بمبنى اإلدارة العامة للبنك في السابع عشر من شهر 

تشرين الثاني 2022.

واعرب الدكتور حسين سعيد عن سعادته بمواصلة دعم البنك 
مؤسسة  مبادرات  إحدى  االيتام  لمستقبل  األمان  لصندوق 
في  البنك  من  إلتزامًا  وذلك  والتنمية،  للتعليم  رانيا  الملكة 
تحمله لمسؤولياته االجتماعية والمستدامة والتي ُتعد من ابرز 
نشاطاته السنوية في مجال دعم القطاع التعليمي والفئات 
األيتام والذين ال  المجتمع وبالذات فئة  أبناء  األقل حظًا من 
االجتماعية  الرعاية  المتخرجين من مؤسسات  و  لهم  معيل 

دراستهم  إلكمال  ماديًا  وكفالتهم  عشرة  الثامنة  سن  بعد 
الجامعية والوصول الى مرحلة االعتماد على النفس، حيث تأتي 
البنك  بين  ما  المستدامة  للشراكة  استمرارًا  االتفاقية  هذه 

وصندوق االمان وذلك منذ عام 2008.

ــور الحمــود علــى اســتمرارية دعــم  مــن جانبهــا اثنــت الســيدة ن
أهــم  أحــد  ُيعــد  والــذي  للصنــدوق  األردنــي  اإلســالمي  البنــك 
داعمــي الصنــدوق خالل الســنوات الماضيــة، وهو تأكيد ألهمية 
التعــاون االســتراتيجي مــا بيــن القطــاع الخــاص ومؤسســات 
مســتقبل  تحقيــق  فــي  والمســاهمة  المحلــي  المجتمــع 
افضــل للشــباب االيتــام ودعمهــم لتلقــي تعليمهــم الجامعــي 
محافظــات  جميــع  علــى  وموزعيــن  مختلفــة  بتخصصــات 

المملكــة ليصبحــوا افــرادًا فاعليــن ومنتجيــن فــي المجتمــع. 

البنـك اإلسالمي االردني
وصندوق األمان لمستقبل األيتام 
يـجــددان اتـفـاقـيـة التـعـاون بينـهـمـا
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وقع البنك اإلســالمي األردني ومؤسســة الحســين للســرطان اتفاقية تعاون تتضمن 
اســتمرار البنــك فــي دعــم صنــدوق الجــود بإســم "البنك االســالمي االردنــي" المخصص 
لتغطيــة تكاليــف عــالج المرضــــى غيــر المقتدريــن فــي مركــز الحســين للســرطان.

الرئيــس  االردنــي  االســالمي  البنــك  عــن  المذكــرة  ووقــع 
وعــن  ســعيد  حســين  الدكتــور  العــام  المديــر   / التنفيــذي 
مؤسســة الحســين للسرطان المديرالعام/ السيدة نسرين 
قطامــش، وذلــك فــي الثامــن والعشــرين مــن تشــرين الثانــي 

2022 فــي مبنــى االدارة العامــة للبنــك. 

وبهــذا الخصــوص عبرالدكتــور حســين ســعيد عــن اعتــزازه 
الحســين  ومركــز  مؤسســة  مــع  المســتدامة  بالشــراكة 
للســرطان واســتمرارية تنفيــذ مبــادرة البنك  لصنــدوق الجود 
بإســم "البنــك االســالمي االردنــي" التــي ُبــدء بهــا منــذ عــام 
2017 ولتســتمرمن خــالل هــذه االتفاقيــة لخمــس ســنوات 
ُأخــرى مســاهمًة مــن البنــك بدعــم عــالج  مرضــى  الســرطان 
الذيــن ال يمتلكــون القــدرة علــى تحمــل تكاليــف العــالج، وذلــك 

تحقيقــًا لمبــدأ التكافــل االجتماعــي، وتأكيــدًا علــى تحمل البنك 
لمســؤولياته االجتماعيــة فــي المجــال الصحــي ودعــم الفئــات 
االقــل حظــًا ، ليحافــظ البنــك علــى موقعــه المميــز ضمن فئة 
الداعميــن للجهــود التــي يبذلهــا مركــز الحســين للســرطان 
ضــد هــذا المــرض الــى جانــب دعــم العديــد مــن النشــاطات 
والحمــالت الســنوية التــي تنفذهــا المؤسســة وعلــى مــدار 
اعــوام ومنهــا خــالل العــام الحالي  المشــاركة بمبادرة )بطولة 
هــدف مــن اجــل الحيــاة 2022( لعــالج المرضــى المحتاجيــن.

وحــول ذلــك قالــت الســيدة نســرين قطامــش:" نثمــن جهــود 
البنــك اإلســالمي األردنــي باالنضمــام إلــى داعمينــا الكفاح ضد 
الســرطان، وإعطــاء فرصــة الشــفاء لمرضانــا ممــن ال توجــد 

أي جهــة تغطــي تكاليــف العــالج". 

اتفاقية الستمرارية صندوق الجود بإسم"
البنك االسالمي االردني" لعالج مرضى السرطان

 في مركز الحسين للسرطان
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بالســياحة  ذات صلــة  مواضيــع  اســتعراض  تــم  حيــث 

العالجيــة واالستشــفائية والســفر الصحــي والتأمينــي 

والجــودة واالعتماديــة والقوانيــن والتشــريعات الصحيــة 

واالســتثمار فــي القطــاع الصحــي وغيرهــا مــن المواضيع 

الهامــة.

وقد حضر حفل االفتتاح الدكتور حســين ســعيد الرئيس 

التنفيــذي / المديــر العــام للبنــك اإلســالمي األردنــي، وبيــن 

انــه انطالقــًا مــن تحمــل البنــك لمســؤولياته االجتماعيــة 

التــي  الجهــود  الصحــي والســياحي ودعــم  المجــال  فــي 

العالجيــة  الســياحة  فــي  االردن  مكانــة  لتعــزز  تبــذل 

رعايــة  فــي  البنــك  مشــاركة  جــاءت   ، واالستشــفائية 

المميــز  بالــدور  للتعريــف  تتيــح فرصــة  المنتــدى والتــي 

للبنــك فــي خدمــة االقتصــاد الوطنــي وما يقدمــه من دعم 

للقطاع الصحي والســياحي ســواًء في تقديم التمويالت 

او االســتثمار فــي المشــاريع الرياديــة الداعمــة للمســيرة 

حــرص  علــى  مؤكــدًا  والتنمويــة،  والســياحية  الصحيــة 

البنــك التواجــد فــي مثــل هــذه اللقــاءات التــي تصــب فــي 

خدمــة االقتصــاد الوطنــي وتنميتــه.

وأقــام البنــك جنــاح خــاص فــي المعــرض ضمــن فعاليات 

الملتقــى للتعريــف بخدمــات ومنتجــات البنــك اإلســالمي 

الشــريعة  ومبــادئ  أحــكام  مــع  المتوافقــة  األردنــي 

اإلســالمية ، وفــي اليــوم الختامــي للمنتــدى ســلم معالــي 

وزيــر الصحــة الدكتــور فــراس الهــواري ورئيــس جمعيــة 

المستشــفيات الخاصــة الدكتــور فــوزي الحمــوري درعــًا 

ــه للمنتــدى.  ــرًا لرعايت ــًا للبنــك تقدي تكريمي

البنـك  االسالمي االردنـي الراعي البـرونـزي
للمنتدى العالمي للسياحة العالجية 2022

ــن  ــة مـ ــياحة العالجيـ ــي للسـ ــدى العالمـ ــم المنتـ ــي بدعـ ــالمي األردنـ ــارك البنـــك اإلسـ شـ
خـــالل رعايتـــه البرونزيـــة للمنتـــدى الـــذي افتتحـــه مندوبـــًا عـــن جاللـــة الملـــك معالـــي 
الدكتورفـــراس الهـــواري وزيـــر الصحـــة وبتنظيـــم مـــن جمعيـــة المستشـــفيات الخاصـــة 
وبالتعـــاون مـــع االتحـــاد الدولـــي للمستشـــفيات والمجلـــس العالمي للســـياحة العالجية 
واتحـــاد المستشـــفيات العربيـــة وبالشـــراكة مـــع وزارة الصحـــة وهيئة تنشـــيط الســـياحة 
وبمشـــاركة مـــا يزيـــد عـــن 700 شـــخص مـــن اكثـــر مـــن 50 دولـــة متخصصيـــن فـــي قطـــاع 
الســـياحة العالجيـــة والســـفرالصحي مـــن مستشـــفيات ومراكـــز رعايـــة وشـــركات تأميـــن 
وادوية ومعدات طبية وشركات سياحية ، وذلك خالل الفترة 19 - 21 تشرين الثاني 2022.
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االســالمي  البنــك  تطبيــق  مــن  انطالقــًا 
والصحــة  الســالمة  لمنظومــة  االردنــي 
التــي  الالزمــة  التدابيــر  باتخــاذ  المهنيــة 
المخاطــر  مــن  تقلــل  و  الوقايــة  تحقــق 
للعنصــريــــن الـــبـــشـــري والــمــــادي قــــام 
البنــك و بالتعــاون مــع المديريــة العامــة 
اخــالء  تجربــة  بتنفيــذ  المدنــي  للدفــاع 
وهـمــــي ناجـــحة لمبـنـــى االدارة الــعــامـــــة 
الكائــن فــي الشميســاني شــارع يعقــوب 
صــروف، وضمــن ســيناريو وقــوع حريــق 
افــتــراضــــي، بـــهــــدف تـــدريــــب وتـــأهـيـــل 
مــع  التعامــل  كيفيــة  علــى  الموظفيــن 
الحــاالت الطارئــة وعمليــات االخــالء وذلك 
التاســع  الموافــق  الثالثــاء  يــوم  صبــاح 
الثانــي. تشــرين  شــهر  مــن  والعشــرين 

وقــال الدكتــور حســين ســعيد الرئيــس التنفيــذي / المديــر 
تطبيــق  مــن  انطالقــًا  االردنــي  االســالمي  للبنــك  العــام 
والصحــة  الســالمة  معاييــر  ألعلــى  العملــي  مصرفنــا 
حــال  فــي  موظفينــا  بيــن  التــام  الوعــي  وبــث  المهنيــة 
حــدوث اي طــارئ او كــوارث طبيعيــة "الســمح هللا"، يكون 
االســتعداد والجاهزيــة لــدى جميــع الموظفيــن فــي البنــك 
والتعريــف  االخــالء  عمليــات  مــع  التعامــل  كيفيــة  فــي 
بمخــارج الطــوارئ ونقــاط التجمــع، لحيــن وصــول فــرق 
الدفاع المدني، مبينًا أن فرق الســالمة العامة الُمشــَكلة 

فــي البنــك علــى اعلــى درجــة مــن الجاهزيــة والحرفيــة ،حيــث 

تــم تدريبهــم ضمــن برنامــج معــد لهــذه الغايــة مــن قبــل 

المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي .

 وأشــاد الدكتــور حســين ســعيد بجهــود مديريــة الدفــاع 

بإجــراءات  الوعــي  نشــر  فــي  ــال  الفعَّ لدورهــم  المدنــي 

الســالمة وتدريــب العامليــن فــي المؤسســات المختلفــة 

ســالمة  علــى  حفاظــًا  المخاطــر  مواجهــة  كيفيــة  علــى 

والممتلــكات.  االرواح 

نجاح عملية االخالء الوهمي
للـبـنـــك االسـالمـــي االردنــــي
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التنفيــذي/  الرئيــس  الدكتــور حســين ســعيد   واشــاد 
بنجــاح هــذه  للبنــك االســالمي االردنــي  العــام  المديــر 
التــي القــت اقبــااًل جيــدًا ومشــاركة واســعة،  الحملــة 
بالجوائــز  الفائزيــن  البنــك  لمتعاملــي  التهنئــة  مقدمــًا 
المشــاركة  وشــروط  أحــكام  عليهــم  انطبقــت  والتــي 
فــي الحملــة، والتــي جــاءت اســتمرارًا للحوافــز التقديريــة 
لمتعامليــه  االردنــي  االســالمي  البنــك  يقدمهــا  التــي 
ومنتجاتــه،  بخدماتــه  ثقتهــم  علــى  ومكافأتهــم 
وتشجيعهم على استخدام بطاقات البنك المصرفية 

المختلفــة. بأنواعهــا 

 واعــرب الدكتــور حســين ســعيد  عــن اعتــزازه بالتعــاون 
المســتمر مــا بيــن البنــك وشــركة فيــزا كارد بإطــالق 
العــام  مــدار  وعلــى  مختلفــة  تســويقية  حمــالت 
لتحفيــز متعامليــه علــى اســتخدام بطاقــات فيــزا كارد 

الذهبيــة،  سيجنتشــر،  )بالتينيــوم،  انواعهــا  بمختلــف 
الفضيــة، الخضــراء وفيــزا كالســيك( والحصــول علــى 
الجوائزالنقديــة والعينيــة والمميــزات المختلفــة التــي 
توفرهــا هــذه الحمــالت، وذلــك تقديــرًا لــوالء متعاملــي 
البنــك  بيــن  مــا  التشــاركية  للعالقــة  وتعزيــزًا  البنــك 

العالميــة. فيــزا  وشــركة 

لمتابعــة  متعامليــه  ســعيد  حســين  الدكتــور  ودعــا 
البنــك  التــي يطلقهــا  المختلفــة  الترويجيــة  الحمــالت 
باستمرارلالســتفادة منهــا، مؤكــدًا علــى ســعي البنــك 
الدائــم لتقديــم افضــل الخدمات والمنتجــات المصرفية 
التــي تواكــب احــدث التطــورات التكنولوجيــة المتوافقــة 
وتلبــي  االســالمية  الشــريعة  ومبــادئ  احــكام  مــع 

احتياجــات المتعامليــن وتقــدم لهــم قيمــة مضافــة . 

البنك االسالمي االردني يعلن الفائزين
 بجوائز حملة بطاقات فيزا كارد 

اطلقهــا  التــي  الترويجيــة  الحملــة  بجوائــز  الفائزيــن  عــن  االردنــي  االســالمي  البنــك  اعلــن 
وبالتعــاون مــع شــركة فيــزا العالميــة  لمســتخدمي بطاقــات فيــزا كارد الصــادرة عــن البنــك 
بمختلــف انواعهــا فــي المشــتريات والتســوق االلكترونــي داخــل وخــارج االردن وذلــك منــذ 
بدايــة شــهر تشــرين االول ولغايــة العشــرين مــن شــهر تشــرين الثانــي 2022 وتضمنــت 
الجوائــز )عشــرين جهــاز الب تــوب وخمســة وعشــرين جهــاز تابلــت وخمســين ســاعة ذكيــة(.
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ــة  ــى تحقيــق نهضــة هندســية عربي ويهــدف الملتقــى ال
حواريــة  جلســات  ضــم  حيــث  مســتدام  القتصــاد 
وتفاعليــة ترتكــز علــى تبادل الخبــرات والمعــارف واالفكار 
ــي،  ــم العرب ــي تشــغل العال حــول أهــم الموضوعــات الت
وتحقيــق اســتثمارات شــبابية لمشــاريع رياديــة خالقــة 
فــي عصــر هندســي تكنولوجــي ذكــي لتســاهم بشــكل 
واقعــي فــي حــل مشــكالت البطالــة مــن خالل اســتخدام 

احــدث وســائل التكنولوجيــا والمعلومــات .

وقــال الدكتــور حســين ســعيد الرئيس التنفيــذي/ المدير 
مصرفنــا  "يســعى  االردنــي  اإلســالمي  للبنــك  العــام 
للتواجد دائمًا ضمن مختلف اللقاءات التي تنسجم مع 
الــرؤى الملكيــة فــي تمكيــن الشــباب ومحاربــة البطالــة 
وتشــجيع ودعــم المشــاريع الرياديــة، وقــد جــاءت رعايــة 
مصرفنــا لهــذا الملتقــى بالتوافــق مــع دور مصرفنــا فــي 

تحمله لمســؤولياته االجتماعية واالســتدامة بدعم فئة 
المهندســين الشــباب وتمكينهــم مــن اقامــة مشــاريع 
تنمويــة ورياديــة تحقــق لهــم مصــدر دخــل دائــم مــن خالل 
فــي  التــي تســاهم  االبداعيــة  علــى طاقاتهــم  التعــرف 
بنــاء مســتقبلهم وخدمــة مجتمعهــم، وتعزيــزًا الدامــة 
ــا مــع مؤسســات المجتمــع  التواصــل مــا بيــن مصرفن

المدنــي ومنهــا نقابــة المهندســين االردنييــن" .

وبهذه المناسبة اشاد المهندس احمد سمارة الزعبي 
بــدور البنــك االســالمي  نقيــب المهندســين األردنييــن 
االردني في دعم نشــاطات نقابة المهندســين االردنيين 
وعلــى مــدار العــام وتقديــرًا لرعايــة البنــك للمنتــدى تــم 
تقديــم درعــًا تكريميــًا للبنــك ســلمه معالــي المهنــدس 

شــحادة ابــو هديــب لمنــدوب البنــك. 

البنك اإلسالمي األردني يرعى  
ملتقى المهندسين الشباب العربي "سيق 22" 

رعــى البنــك اإلســالمي األردنــي ملتقــى المهندســين الشــباب العــرب تحــت شعار"ســيق22" 
وبعنــوان  "الرؤيــا العربيــة: هندســة وتكنولوجيــا" وبتنظيــم مــن نقابــة المهندســين االردنيين 
وبالتعــاون مــع اتحــاد المهندســين العــرب، واقيــم تحــت رعايــة منــدوب صاحــب الســمو 
الملكــي االميــر الحســن بــن طــالل معالي المهندس شــحادة ابو هديب رئيــس مجلس ادارة 
شــركة البوتــاس العربيــة، وبمشــاركة نخبــة مــن المهندســين والمســتثمرين والريادييــن 
العــرب فــي مجــاالت التكنولوجيــا والهندســة واالبتــكار واالعمــال مــن مختلــف دول العالــم 
العربــي، واســتمر لمــدة ثالثــة ايــام حتــى التاســع والعشــرين مــن تشــرين الثانــي 2022 .
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الزفــاف  بحفــل  المشــاركين  بالعرســان  االردنــي  االســالمي  البنــك  احتفــى 
الجماعــي الثانــي والثالثيــن بتنظيــم مــن جمعيــة العفــاف الخيريــة، بتقديــم 
هديــة " نقــوط " لســتة عشــر عريســًا وعروســًا وذلــك خــالل الحفــل الــذي ُأقيــم 
ــون االول 2022. ــة فــي العاشــر مــن كان ــل الرحمــن/ الصويفي فــي قاعــات خلي

المديــر   / التنفيــذي  الرئيــس  عبــر  المناســبة  وبهــذه 
العــام للبنــك االســالمي االردنــي الدكتــور حســين ســعيد 
االحتفــال  هــذا  البنــك ضمــن  يكــون  بــأن  عــن ســعادته 
للتكافــل  ناصعــة  صــورة  يعكــس  الــذي  االجتماعــي 
والتعاضــد بيــن ابنــاء المجتمــع االردنــي الواحــد، فقــد دأب 
البنــك االســالمي االردنــي على المشــاركة بحفــالت الزفاف 
الجماعيــة التــي تنظمهــا جمعيــة العفــاف الخيريــة ســنويًا 
تحمــل  مــن  انطالقــًا  وذلــك  والثالثيــن  الثانيــة  وللمــرة 
البنــك لمســؤولياته االجتماعيــة بتحقيــق مبــدأ التكافــل 
االجتماعــي والمســاهمًة فــي تيســير ســبل الــزواج الــى 
جانــب تقديــم القــروض الحســنة للشــباب لمســاعدتهم 

ــاء  ــة االســاس فــي بن ــي تعــد اللبن ــن األســرة الت فــي تكوي

العفــاف  جمعيــة  جهــود  مثمنــًا  وتطــوره،  المجتمــع 

الخيريــة فــي مواصلــة دورهــا االجتماعــي المهــم.

وتســلم مســاعد المديــر العــام للبنــك االســالمي االردنــي 

مــن  تكريميــًا  درعــًا  صقــري  أبــو  الحميــد  عبــد  الدكتــور 

منــذر  الدكتــور  الخيريــة  العفــاف  جمعيــة  رئيــس  نائــب 

زيتــون وذلــك تقديــرًا لجهــود البنــك المســتمرة فــي دعــم 

نشــاطات الجمعيــة وتحقيــق برامجهــا وتقديمــه النقــوط 

بحفــالت  المشــاركين  للعرســان  الحســن  والقــرض 

الجماعيــة.  الزفــاف 

البنك اإلسالمي األردني يحتفي بعرسان
حـفـل الـزفـاف الجماعي الثـانـي والثـالثيـن
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وقال الدكتور حســين ســعيد الرئيس التنفيذي / المدير 
ــه  ــدًا لمــا تحظــى ب ــي تأكي العــام للبنــك االســالمي االردن
محافظــة العقبــة مــن أهميــة خاصــة بالنســبة لمصرفنا 
االردن  ونافــذة  خاصــة  اقتصاديــة  منطقــة  باعتبارهــا 
البحريــة والســياحية ، فقــد تواجــد مصرفنــا فيهــا منــذ 
عــام 1982ليكــون الفــرع الســابع للبنــك، كمــا تــم افتتــاح 
مكتــب فــي العــام 2014 ليتــم اليــوم تحويلــه الــى فــرع، 
ومنــذ ذلــك الوقــت وحتــى اآلن حظيــت المدينــة بنصيــب 
كبيرمــن اســتثمارات وتمويــالت مصرفنــا موزعــة فــي 
مختلــف القطاعــات العقاريــة ومــواد البنــاء واألراضــي/ 
والمركبــات والتمويــالت التجاريــة والزراعيــة والصحيــة 

المختلفــة والمبانــي التجاريــة والفندقية...الــخ . 

وثمــن الدكتــور حســين ســعيد جهــود ادارة البنــك لتنفيذ 
 ،2022 العــام  لهــذا  الجغرافــي  التوســع  اســتراتيجية 
تضــم  اصبحــت  التــي  العقبــة  محافظــة  فــي  لُتختتــم 
فرعيــن للبنــك الــى جانــب عشــرة صرافــات آليــة منهــا 

اثنيــن تقبــل خدمــة االيــداع النقدي، ولتتناســب مع النمو 
المتســارع لمحافظــة العقبــة مؤكــدًا علــى االســتمرار 
بالتوســع الجغرافــي تحقيقــًا لمبــدأ االشــتمال المالــي 
بإيصــال خدمــات البنــك المختلفــة الــى جميــع شــرائح 
المجتمــع ، وتلبيــة الحتياجــات متعاملــي البنــك وتقديــم 
ــي تتوافــق  ــة الت ــة والتمويلي أفضــل الخدمــات المصرفي

مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية .

وبانتهــاء خطــة التوســع الجغرافــي للبنــك خــالل عــام 
مصرفيــًا  مكتبــًا  و22  فرعــًا   89 للبنــك  اصبــح   2022
بافتتــاح  وذلــك  المملكــة  انحــاء  جميــع  فــي  منتشــرة 
مكتبيــن جديديــن فــي جامعــة العلــوم االســالمية والرمثا 
)شــفا  شــملت  فــروع  الــى  مكاتــب  خمســة  وتحويــل 
بوابــة  العاصمــة،  محافظــة  الرشــيد/  ضاحيــة  بــدران، 
المفــرق، المــزار الشــمالي والعقبــة شــارع الحمامــات 

ــد .  ــا لموقــع جدي ــم نقــل فــرع الرمث التونســية ( كمــا ت

بتحويل مكتب العقبة الى فرع

"شارع الحمامات التونسية" 
يختتم البنك االسالمي االردني خطة التوسع 2022

 2022 الحالــي  للعــام  الجغرافــي  التوســع  خطــة  األردنــي  اإلســالمي  البنــك  اختتــم 
بتحويــل مكتبــه فــي محافظــة العقبــة الــى الفــرع التاســع والثمانيــن بإســم فــرع 
الحمامــات  شــارع  فــي  الكائــن  الموقــع  وبنفــس  التونســية  الحمامــات  شــارع 
ــارًا مــن يــوم األحــد الســابع والعشــرين تشــرين الثانــي2022. التونســية ، وذلــك اعتب
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وقــال الرئيــس التفيــذي / المديــر العام للبنك االســالمي 
االردنــي الدكتــور حســين ســعيد ان تحويــل مكتــب المــزار 
الشــمالي الــى فــرع يأتــي تعزيــزًا لتوســع مصرفنــا فــي 
تقديــم خدماتــه االســتثمارية والتمويليــة وفــق احــكام 
اللــواء  ألهالــي  خدمــًة  اإلســالمية  الشــريعة  ومبــادئ 
ونتيجــة للتوســع الســكاني الكثيــف والنشــاط الواســع 
الحرفيــة  والزراعيــة والمشــاريع  التجاريــة  الحركــة  فــي 

والمهنيــة المختلفــة فــي اللــواء .

وبّيــن الدكتــور حســين ســعيد أن البنــك يتواجــد فــي لــواء 
المــزار الشــمالي منــذ عــام 2019 وتبلــغ حصتــه ضمــن 
محافظــة اربــد ســتة عشــر فرعــًا ومكتبــًا والموجــودة 
فــي ) شــارع بغــداد، شــارع الهاشــمي، شــارع فلســطين 
، شــارع أيــدون، شــارع حكمــا ، شــارع الحصــن ، ســيتي 
ســنتر، بنــي كنانــة، ديــر أبــي ســعيد، الشــونة الشــمالية، 

الرمثــا، الطيبــة، الشــجرة، الطــرة، مكتــب الرمثــا والمــزار 
المصرفيــة  تعزيزالخدمــات  جانــب  الــى  الشــمالي(، 
الرقميــة مــن خــالل قنــوات البنــك االلكترونيــة الرقميــة 
)إســالمي موبايــل وإســالمي انترنــت وإســالمي صــراف 
آلــي( حيــث تضــم محافظــة اربــد 47 جهــاز صــراف آلــي، 
عشــرة اجهــزة منهــا تقــدم خدمــة االيــداع النقــدي، وذلــك 
مــن مــا مجموعــه 316 جهــاز صــراف آلــي منتشــرة فــي 
جميــع انحــاء المملكــة منهــا 78 تقــدم خدمــة االيــداع 
النقــدي باالضافــة الــى خدمــة الســحب النقــدي الســريع

QR بــدون بطاقــة، مــع التوســع فــي الخدمــات المقدمــة 
علــى  البنــك  حــرص  االجهــزة، مؤكــدًا  هــذه  خــالل  مــن 
التواجــد القريــب مــن متعامليــه مــن خــالل االســتمرار 
المصرفيــة  بالخدمــات  والتميــز  الجغرافــي  بالتوســع 
التكنولوجيــة  التطــورات  أحــدث  تواكــب  التــي  الرقميــة 

والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشــريعة االســالمية.  

تحويل مكتب البنك اإلسالمي األردني  

في لواء المزار الشمالي الى الفرع الثامن والثمانين

التوســع  خطــة  تنفيــذ  فــي  االســتمرار  عــن  األردنــي  اإلســالمي  البنــك  أعلــن 
الجغرافــي للعــام 2022 بتحويــل مكتبــه فــي لــواء المــزار الشــمالي/ محافظة اربد 
الــى الفــرع الثامــن والثمانيــن والكائــن فــي الشــارع الرئيســي بالقــرب مــن مســجد 
المــزار الكبيــر، وذلــك اعتبــارًا مــن العشــرين مــن شــهر تشــرين الثانــي 2022.
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اختتــم البنــك االســالمي االردنــي البرنامــج التدريبــي الشــامل" تهيئــة  قيــادات 
الصــف االول" بتخريــج الفــوج الســابع / اقليــم الوســط والفــوج الثامــن/ اقليــم 
الشــمال ، بتنظيــم مــن اكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية فــي البنــك.

وبهــذه المناســبة صــرح الدكتــور حســين ســعيد الرئيــس 
التنفيــذي/ المديــر العــام للبنــك اإلســالمي االردنــي أنــه 
انطالقــًا مــن خطــة االحــالل الوظيفــي لفئــة مــدراء الفــروع 
وانتاجيــة  العملــي  االداء  علــى  االيجابــي  وانعكاســها 
اســتراتيجية  االردنــي  االســالمي  البنــك  يطبــق  العمــل، 
تأهيــل موظفيــن تنطبــق عليهــم شــروط برنامــج تهيئــة 
ومتمكنيــن  مؤهليــن  ليصبحــوا  االول،  الصــف  قيــادات 
مــن اســتالم مواقــع قياديــة و تواكــب التطــورات الحديثــة، 
وذلــك ضمــن ُأســس ومعاييــر اعتمدتهــا لجنــة تنميــة 
التدريــب  جــدارة  ضمــن  البنــك  فــي  البشــرية  المــوارد 
المؤسســية )القياديــة( لتنفيــذ االهــداف المحــددة فــي 
ــة فــي الفــروع ، حيــث شــارك   المهــام االشــرافية واالداري
فــي هــذا البرنامــج منــذ تطبيقــه فــي العــام 2004  حوالــي 

مائــة وتســعة وعشــرين موظفــًا.

العامــة/  االدارة  مبنــى  فــي  التخريــج  حفلــي  اقيــم  وقــد 
البنــك  تدريــب  اكاديميــة  مبنــى  وفــي  الشميســاني 
حيــث   ، الهاشــمي  اربــد/ شــارع  فــي  االردنــي  االســالمي 
ســلم مســاعد المديــر العــام للبنــك االســالمي االردنــي 
الجعبــري الشــهادات وهدايــا  الدكتــور "محمــد فهمــي" 
عينيــة علــى ثالثيــن موظفــًا شــاركوا فــي البرنامــج الــذي 
اســتمر لحوالــي شــهرين وتضمــن موضوعــات التحديــات 
االبداعــي  والتفكيــر  االســالمية  المصــارف  تواجــه  التــي 
التحويليــة وادارة  المبــادرة واالبتــكار والقيــادة  وتقنيــات 
البيعيــة  والمهــارات  االســتراتيجي  والتخطيــط  التغييــر 

المخاطــر.  وادارة  الفــروع  لمــدراء 

تخريج قيادات الصف االول
في البنك االسالمي االردني
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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 

تشــرين األول 2022 وتضمنــت الموضوعــات التاليــة:

 تحت رعاية سعادة مساعد المدير العام تم تخريج المشاركين في برنامج إعداد وتأهيل قيادات الصف األول 
والذي نُفذ خالل الفترة من 26 /9 /2022 ولغاية 3 /11 /2022 لمساعدي المدراء ومراقبي فروع منطقة الشمال.

 برنامــج الحــواالت الصــادرة والحــواالت الــواردة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع منطقــة الوســط 
للفتــرة مــن 6 /11 /2022 ولغايــة 8 /11 /2022.

 ورشــة عمــل منتــج إســالمي انترنــت )شــركات( والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن موظفــي دوائــر اإلدارة العامــة ليــوم 
.2022/ 11/ 13

 برنامــج البطاقــات المصرفيــة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع منطقــة الشــمال للفتــرة مــن 21 /11 /2022 
ولغايــة 23 /11 /2022.

 برنامــج االمتثــال التنظيمــي واالمتثــال الشــرعي والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فروع منطقة الشــرق ليوم 
.2022/ 11/ 23

خــالل شــهر تشــرين  مــن موظفــي مصرفنــا  ُعقــدت لمجموعــة  والتــي  العقــارات  إدارة  ورش عمــل نظــام   
األول/2022.

 ورش عمــل نظــام الحــواالت الســريعة WestrenUnion والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا 
خــالل شــهر تشــرين األول/2022.

 برنامــج االحتيــال المصرفــي والســرية المصرفيــة وحمايــة المعلومــات والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي 
فــروع مصرفنــا خــالل شــهر تشــرين األول/2022.

هذا وقد واصلت أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية إيفاد موظفي مصرفنا للمشاركة في برامج ومؤتمرات 
وورش عمل ُعقدت وجاهيًا لدى مراكز التدريب المحلية والخارجية باإلضافة إلى التدريب الرقمي ومن أبرزها:

أواًل:- التدريب الوجاهي
 الشــهادة المهنيــة المحاســب اإلداري المعتمــد CMA والتــي ســُتعقد بتنظيــم مــن شــركة صــرح العالميــة 

.2023/  3/ /2022 ولغايــة 10   11/ لالستشــارات والتدريــب للفتــرة مــن 14 

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية
خالل شهر تشرين األول 2022



125االخـبــار المصرفية

 مؤتمر STS Exclusive Cybersecurity Solutions والذي ُعقد بتنظيم من شركة STS ليوم 1 /11 /2022.

 ورشــة عمــل الهويــة الرقميــة والتوقيــع اإللكترونــي والتــي ُعقــدت بتنظيــم مــن جمعيــة البنــوك فــي األردن ليــوم 
.2022/  11/  1

 برنامــج معيــار كفايــة رأس المــال بــازل II وتعديالتــه III & IV والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن شــركة أوبتيمــال للتدريــب 
واالستشــارات للفتــرة مــن 6 /11 /2022 ولغايــة 9 /11 /2022.

 ملتقــى التكنولوجيــات الناشــئة تُشــكل المســتقبل والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن مركــز األردن اليــوم للتنميــة للفتــرة 
مــن 8/ 11 /2022 ولغايــة 9 /11 /2022.

 مؤتمر أمني Proofpoint والذي ُعقد بتنظيم من شركة OFFTEC ليوم 8/ 11 /2022.

 منتــدى االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا والــذي ُعقــد بتنظيــم 
مــن جمعيــة شــركات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت )إنتــاج( للفتــرة مــن 6 /11 /2022 ولغايــة 9/ 11 /2022.

 برنامــج إدارة مخاطــر التعرضــات الكبيــرة والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن جمعيــة البنوك فــي االردن للفترة مــن 20 /11 / 2022 
ولغاية 21 /11 /2022.

 ملتقــى المهندســين الشــباب العــرب والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن نقابــة المهندســين االردنيين للفتــرة مــن 27 /11 / 2022 
ولغاية 29 /11 /2022.

 برنامــج تدريــب المدربيــن )TOT( فــي مجــال التمويــل األخضــر والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن جمعيــة البنــوك فــي األردن 
للفتــرة مــن 28 /11 /2022 ولغايــة 30 /11 /2022.

 برنامــج ادارة المخاطــر واألزمــات والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 27 /11 /2022 
ولغايــة 30 /11/ 2022.

 برنامــج المبيعــات المتقدمــة والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 28 /11 /2022 
ولغايــة 1 /12 /2022.

 برنامــج Fintech in 21st Century from Zero to Hero والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة 
للفتــرة مــن 27 /11 /2022 ولغايــة 1 /12 /2022.

 ورشة عمل The Zero Trust Security Roadshow والتي ُعقدت بتنظيم من CyberKnight ليوم 21 /11 /2022.

 ملتقى قمة الموارد البشرية والذي ُعقد بتنظيم من شركةAMAN FUND AL - ليوم 30 /11 /2022.
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:)IDL( ثانيًا:- التدريب التفاعلي عن بعد
 الشهادة المهنية Oracle Fusion Application والتي ُعقدت بتنظيم من Oracle University ليوم 17/ 11 /2022

 ورشــة عمــل ادارة الثــروات والتخطيــط المالــي فــي المؤسســات الماليــة االســالمية والتــي ُعقــدت بتنظيــم مــن 
CIBAFI للفتــرة مــن 14 /11 /2022 ولغايــة 15 /11 /2022.

 مؤتمــر التحكيــم والمصالحــة بموجــب قواعــد IICRA والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن المركــز اإلســالمي الدولــي للصلــح 
والتحكيــم ليــوم 17 /11 /2022.

 ورشة عمل Parenting in the Age of the Metaverse والتي ُعقدت بتنظيم من JP. Morgan ليوم 22 /11 /2022.

 مؤتمــر تعافــي االقتصــاد والحوكمــة فــي اوقــات االزمــات والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن AAIOFI للفتــرة مــن 27 /11 /2022 
ولغاية 28 /11 /2022.

ثالثًا:- رخص التدريب االلكتروني
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البنــك  عــام  مديــر  العســلي  ايــاد  الســيد  وعبــر 
العربــي اإلســالمي الدولــي عــن ســعادته بحصــول 
المرموقــة  العالميــة  الجائــزة  هــذه  علــى  البنــك 
مــن  أكثــر  مــرور  مــع  تتزامــن  أنهــا  وخاصــة 
أعمــال  انطــالق  علــى  عامــا  وعشــرين  خمســة 
البنــك والتــي تشــهد نمــوا مســتمرا للبنــك علــى 
الماليــة  المؤشــرات  وخاصــة  األصعــدة  كافــة 
والمؤشــرات المتعلقــة بخدمــة ورضــا العمــالء، 
مضيفــًا بــأن مثــل هــذا اإلنجــاز مــا كان ليتحقــق 
لــوال ثقــة عمالئــه الراســخة والجهــود التــي يبذلهــا 
فريــق العمــل فــي البنــك ممــا يؤكــد أننــا نســير 
الجائــزة  هــذه  الصحيــح وتشــكل  الطريــق  علــى 

ونجاحاتنــا. إنجازاتنــا  لســجل  إضافــة 

ويعتبــر حصــول البنــك العربــي االســالمي الدولــي 
علــى هــذه الجائــزة بمثابــة التقديــر والثنــاء علــى أدائــه 
التــي حققهــا  المتميــزة  القــوي وإنجازاتــه  المالــي 
فــي مجــال تقديــم خدمــات مصرفيــة مبتكــرة تلبــي 
تطلعــات واحتياجــات عمالئــه مــن أفــراد وشــركات، 
تقديــم  مواصلــة  علــى  البنــك  حــرص  يؤكــد  وبمــا 
المعاييــر  أفضــل  وفــق  الخدمــات  وأحــدث  آخــر 

المصرفيــة العالميــة والتحــول الرقمــي.

 ويذكــر بــأن جائــزة التمويــل الدوليــة تصــدر عــن 
 International Finance Magazine مجلــة 

البريطانيــة تكــرم المؤسســات الماليــة المتميــزة فــي 
العالــم بنــاء علــى قــرار لجنــة تحكيــم الجائــزة باالســتناد 
إلــى المعاييــر الماليــة وغيــر الماليــة والــدور الــذي تقدمــه 

هــذا  المجتمــع،  خدمــة  فــي  المرشــحة  المؤسســات 
ويعقــد حفــل توزيــع الجوائــز الســنوي بدايــة كل عــام 
فــي أحــد أهــم المراكــز الماليــة فــي العالــم مثــل دبــي، 

وغيرهــا.  لنــدن  ســنغافورة، 

العربي اإلسالمي أفضل بنك إسالمي
في األردن لعام 2022

البنــك العربــي االســالمي الدولــي يحصــل علــى جائــزة أفضــل بنــك إســالمي فــي 
األردن لعــام 2022 مــن مجلــة International Finance Magazine البريطانيــة 
باإلضافــة  واالبتــكار،  واالبــداع  المالــي،  األداء  قــوة  علــى  بنــاء  جــاء  والــذي 
االجتماعيــة.  المســؤولية  فــي  ودوره  المقدمــة،  الخدمــات  مســتوى  إلــى 
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ــذي نظمــه جميعــة المستشــفيات  ــدى ال وناقــش المنت
للســياحة  العالمــي  المجلــس  مــع  بالتعــاون  الخاصــة 
العالجيــة واتحــاد المستشــفيات العربيــة وبالشــراكة مع 
وزارة الصحــة وهيئــة تنشــيط الســياحة علــى مــدى يوميــن 
مجموعــة مــن القضايــا ذات الصلــة بالســياحة العالجيــة 
والجــودة  والتأميــن  الصحــي،  والســفر  واالستشــفائية 
واإلعتماديــة العالميــة والقوانيــن والتشــريعات الصحيــة 

واإلســتثمار فــي القطــاع الصحــي.

هذا وأكد مدير عام البنك العربي اإلسالمي الدولي السيد 
إياد العسلي بأن رعاية البنك للمنتدى جاءت إنطالقا من 
وترجمة  األردن  في  المختلفة  القطاعات  دعم  في  دوره 
لرؤية التحديث االقتصادي التي إطلقت برعاية ملكية، حيث 
أن قطاع السياحة العالجية في األردن أثبت خالل العقود 
الماضية قدرته أن يكون رافدا مهما لالقتصاد والذي عززته 
حيث  من  واقليميا  عربيا  األردني  الطبي  القطاع  سمعة 

توافر اإلمكانات والتجهيزات وتنوع الخبرات واإلختصاصات 
الطبية المؤهلة على أعلى المستويات مما أهله الن يتبوأ 
لجذب  مهما  مركزًا  بإعتباره  المنطقة  في  األولى  المرتبة 

السياحة العالجية والسفر الصحي " 

وأضاف العسلي: "بأن القطاع الطبي يحظى بإهتمام خاص 
من قبل البنك العربي اإلسالمي الدولي، من حيث تقديم كافة 
الحلول المالية الميسرة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
السمحاء وبالشكل الذي يدعم نموه وتطوره ليواكب كافة 

التطورات العالمية في شتى المجاالت الطبية".

وشارك البنك في المعرض الذي أقيم على هامش المنتدى 
بتجهيز جناح ترويجي ضمن موقع المعرض، حيث أكد هذا 
العالقات  لتعزيز  والمتواصل  الدائم  البنك  سعي  التواجد 
والمرتبطة  والّتجارية  االقتصادية  القطاعات  مختلف  مع 
بالسياحة العالجية في المملكة، لما لكل هؤالء من دور فّعال 

في دعم االقتصاد الوطني واالرتقاء به إلى مستويات أعلى. 

العربي االسالمي يرعى فعاليات المنتدى العالمي
للسياحة العالجية والسفر الصحي 2022

رعــى البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي فعاليــات المنتــدى العالمــي للســياحة العالجيــة 
والسفر الصحي 2022 تحت شعار "عمان عاصمة الطب العربية" بحضور 750 مشاركا من 
51 دوله عربية وأجنبية في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا، وقد إفتتح المنتدى 
معالــي وزيــر الصحــة الدكتــور فــراس الهــواري مندوبــًا عــن جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي 
المعظم حفظه هللا في فندق السانت ريجيس – عمان، بحضور مدير عام البنك العربي 
اإلســالمي الدولــي الســيد إيــاد العســلي وعــدد كبيــر مــن الفعاليــات الرســمية اإلقتصادية 
والتجاريــة والســياحية واإلعالميــة وخبــراء متخصصيــن فــي قطاعــي الســياحة والصحــة.
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اإلسالمي  العربي  البنك  عام  مدير 
اياد العسلي أوضح بأن  الدولي السيد 
سعي  هو  المقسطه  البطاقه  هدف 
خدمات  وإطالق  لتطوير  الدائم  البنك 
تالمس  مبتكرة  مصرفية  ومنتجات 
المتنامية مع  إحتياجات قاعدة عمالئه 
تركيزه على القيمة المضافة االقتصادية 
واالجتماعية لهذه المنتجات والخدمات، 
بالبحث  الدائم  سعيه  خالل  من  وذلك 
ومزايا جديدة يستفيد منها  عن طرق 

عمالئنا الكرام . 

إطالق  ُيشكل  العسلي:  وأضاف 
البنك العربي اإلسالمي الدولي بطاقة 
مع  تتماشى  والتي  االئتمانية  "جعالة" 
التوجهات الحديثة للخدمات المصرفية 
وذلك من خالل االعتماد على العمليات 
الرقمية التي تضمن السرعة والكفاءة، 
وكذلك األمر فإن البنك دائما السباق 
تخفيف  في  تساعد  حلول  إطالق  في 
ومنها  العمالء،  على  المالية  األعباء 
األولى  المقسطة  االئتمانية  البطاقة 
من نوعها من حيث كونها قرضا حسنا 
متجددا تقدم للعميل خيارات للسداد 

تبدأ من 5 % من الرصيد القائم دون أية عموالت أو إضافات 
على المبلغ المقسط.

بصيغــة  الــكاش  بســعر  التقســيط  منتــج  أن  ويذكــر 
"الجعالــة" يقــدم مجموعــة كبيــرة مــن خيــارات التقســيط 

مــن خــالل نخبــة مــن التجــار المعتمديــن مثــل الكهربائيــات 
والعــالج،  التعليــم  وحتــى  والمفروشــات  واإللكترونيــات 
ويقــدم بشــكل ســنوي تقســيط تكلفــة شــراء األضاحــي 
خــالل فتــرة عيــد األضحــى بهــدف المســاعدة علــى أداء هــذه 

الشــعيرة المباركــة وتخفيــف األعبــاء الماليــة. 

العربي اإلسالمي يطلق بطاقة "جعالة" االئتمانية
للتقسيط بسعر الكاش

البنك العربي اإلسالمي الدولي يطلق بطاقة عربي إسالمي اإلئتمانية المخصصة للتقسيط 
بسعر الكاش "جعالة" وذلك إمتدادا لمسيرة نجاح البنك في خدمة العمالء األفراد، وتحديدا 
في مجال التقسيط بالسعر النقدي، والذي شهد إقباال كبيرا من قبل العمالء ونموا في 
الطلب منذ أكثر من عشرة أعوام على إطالق هذه الخدمة ، حيث سيحصل العمالء من حملة 
هذه البطاقة على سقف متجدد، يضمن لهم المرونة العالية في التقسيط والحصول على 
موافقات فورية وبخيارات متنوعة لفترات السداد لدى شبكة من التجار المعتمدين، بهدف 
تطلعاتهم ويلبي  احتياجاتهم  يالئم  بما  لعمالئه  التمويلية  والمزايا  الحلول  أفضل  توفير 
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ــاد العســلي  ــزة قــال الســيد اي ــى هــذه الجائ وتعليقــا عل
مديــر عــام البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي، بــأن هــذه 
العالميــة  فيــزا  شــركة  مــع  بالشــراكة  تمــت  الحملــة 
بهــدف تشــجيع العمــالء علــى اســتخدام وســائل الدفــع 
واألمــان  والســهولة  بالســرعة  تتمــع  التــي  الحديثــة 
خاصــة أن البنــك يقــدم مجموعــة كبيــرة مــن البطاقــات 
ووســائل الدفــع مثــل االســاور الذكيــة ومصلقــات الدفع 
وغيرهــا وال يترتــب علــى العمــالء أيــة عمــوالت أو مبالــغ 

ــا. ــد الدفــع محلي ــة عن إضافي

وأضــاف العســلي: "يســعى البنــك العربــي االســالمي 
والخدمــات  المنتجــات  أفضــل  تقديــم  الــى  الدولــي 
وتلبــي  عمالئــه  احتياجــات  تناســب  التــي  المصرفيــة 

توقعاتهــم وذلــك عبــر منحهم عروضــًا مبتكرة ال تقتصر 
علــى الجانــب المصرفــي وذلــك للحفــاظ علــى عالقاتــه 
المتميــزة مــع عمالئــه الذيــن يــرى فيهم الحجر األســاس 
لنجاحــه وتفوقــه"، متمنيــن للســيدة روان نايــف الكعابنة 
وزوجهــا إقامــة ســعيدة ومشــاهدة ممتعــة لمباريــات 

كأس العالــم FIFA قطــر 2022.

هــذا وسيســتمر البنــك بتقديــم المزيــد مــن العــروض 
الخاصــة والجوائــز لعمالئــه في حمالت قادمة، ولمتابعة 
كافــة الحمــالت يمكنــك زيــارة موقــع البنــك اإللكترونــي 
وصفحــات البنــك علــى منصــات التواصــل االجتماعــي، 
أو تحميــل تطبيــق عربــي إســالمي موبايــل المتوفــر علــى 

.Google Play, App Store, Huawei Gallery متاجــر

 العربي اإلسالمي يحتفل بالفائز بحملة بطاقاته
لحضور مباريات كأس العالم  

البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي يعلــن عــن اســم الفائــز بجائــزة حملــة بطاقــات 
احتفاليــة  خــالل  وذلــك   ،  2022 قطــر   FIFA العالــم  كأس  اإلســالمي  العربــي 
الكعابنــة  نايــف  روان  الســيدة  الفائــزة  الســتقبال  المناســبة  بهــذه  خاصــة 
لتســلم الجائــزة التــي تشــمل رحلــة لشــخصين لحضــور مبارتيــن فــي كأس 
والمصاريــف. االقامــة،  الطيــران،  تذاكــر  شــاملة   ،2022 قطــر   FIFA العالــم 
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ضمــن البرنامــج األردني لســرطان الثدي وبالتعاون 
تنظيــم  تــم  للســرطان  الحســين  مؤسســة  مــع 
الراجحــي  مصــرف  لموظفــات  توعويــة  جلســة 
الفحــص  علــى  والتشــجيع  الوعــي  زيــادة  بهــدف 

المبكــر للحــد مــن انتشــار المــرض. 

مصرف الراجحي 
يشارك في فعاليات

شهر التوعية 
بسرطان الثدي

نظــم مصــرف الراجحــي حملــة ترويجيــة فــي مجمــع الملــك 
حســين لألعمــال مــن 21 - 23 /11/ 2022، تــم مــن خاللهــا شــرح 
وتقديــم التمويــالت والعــروض الخاصــة بالمصــرف، وقــد 
القــى الجنــاح تفاعــاًل كبيــرًا مــن موظفــي وزوار الشــركات 

المتواجــدة فــي المجمــع. 

مصرف الراجحي يقيم
جناح ترويجي في مجمع
المـلك حسيـن لألعـمـال
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يســعى مصــرف الراجحــي بشــكل مســتمر إلــى تطويــر مهــارات وقــدرات موظفيــه ممــا ينعكــس بــدوره علــى 
الخدمــات والمنتجــات المقدمــة لعمالئــه، وعليــه نرفــق لكــم النشــاطات التدريبيــة خــالل شــهري تشــرين األول 

وتشــرين الثانــي للعــام 2022.

1. الدورات التدريبية الخارجية )داخل األردن(:
 قضايا متعلقة بحماية المستهلك المالي وشكاوى العمالء

Excel Course - Intermediate Level 

 البيانات وتقنيات التعلم اآللي في ادارة مخاطر االئتمان

Talent Management Training - Curio – CP 

2. الدورات التدريبية الداخلية )داخل المصرف أو اإلدارة العامة/ السعودية(:
Treasury Certification – Core 

Finance Certification 

 مهارات كشف التزييف والتزوير واالحتيال المصرفي للمستندات والشيكات والتواقيع

3. ورشات العمل الخارجية )داخل األردن(:
Cisco Zero Trust Security 

 مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب/ متطلبــات تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة باإلرهــاب 
وتمويلــه وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل

GEFFبرنامج تسهيالت التمويل األخضر 

The Zero Trust Security Roadshow 

MENA ICT Forum 2022 

4. الشهادات الدولية:
PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer 

PECB Certified ISO 27001 Lead Implementer 

Certified Anti-Money Laundering Specialist )CAMS( 

 Governance, Risk and Compliance Professional )GRCP( 

النشاطات التدريبية لمصرف الراجحي
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سالمة الدرعاوي
رئيس هيئة التحرير

خـــطـــــوات 
إصـالحـيـــة 
اقتصادية

الدوليــة  االقتصاديــة  المؤسســات  بشــهادة  ثابتــة  خطــوات  يخطــو  األردن 
وأهمهــا صنــدوق النقــد الدولــي الــذي أكــد أن المملكــة تتمتــع بزخــم إصالحــي 
عــال فــي الشــأن االقتصــادي، وحققــت نجاحــًا مميــزًا وملحوظــًا فــي اإلصــالح 
ماليــة  تداعيــات  مواجهــة  مــن  الخزينــة  إنقــاذ  فــي  ســاهم  الــذي  الضريبــي 
تحقــق  الضريبــة  مــرة  فــألول  الصنــدوق،  مــع  باالتفــاق  كادت تعصــف  كبيــرة 
المقــدر فــي وقــت قصيــر مــن هــذا العــام، وتزيــد مــن قدرتهــا فــي التحصيــل 
قاعــدة  وتوســيع  الضريبــي،  للتهــرب  الناجعــة  مكافحتهــا  نتيجــة  الضريبــي 
الضريبيــة. المظلــة  تحــت  اجتماعيــة  شــرائح  بدخــول  الضريبــي  الشــمول 

تعزيــز النظــرة اإليجابيــة المســتقبلية لالقتصــاد األردنــي 
هــو نتيجــة حتميــة لسياســة البنــك المركــزي الحصيفــة 
والرشــيدة فــي إدارة السياســة النقديــة التــي ســاهمت 
بشــكل حاســم فــي تعزيــز االســتقرار االقتصــادي، وبنــاء 
ثقــة عاليــة بقــرارات المركــزي الخاصــة فــي تعزيــز جاذبيــة 
الدينــار وبنــاء احتياطــات كبيــرة مــن العمــالت األجنبيــة 
دون  والمريــح  اآلمــن  الشــكل  بهــذا  لتكــون  كانــت  مــا 
تلــك السياســة الحصيفــة التــي يتبعهــا المركــزي بــكل 

بفعاليتهــا العبــا أساســيا  كانــت  اســتقاللية ومهنيــة، 

فــي كبــح جمــاح التضخــم عنــد مســتويات)4.5 %(، وهــي 

ــدى دول الجــوار خاصــة  ــه اآلن ل ــر ممــا هــي علي أقــل بكثي

والعالــم عامــة.

كانــت  الرشــيدة  وإدارتهــا  النقدّيــة  السياســة  حصافــة 

نتيجــة مبهــرة علــى وجــود دينــار قــوّي مدعــوم باحتياطــات 

دوالر،  مليــار   16 تناهــز  الصعبــة  العمــالت  مــن  أجنبّيــة 
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فــي  تراجــع  وســط  جاذبّيتــه  علــى  بقــّوة  الحّفــاظ  مــع 
عمــالت عــدد مــن دول المنطقــة وتعويمهــا، وفقدانهــا 
األثــر  لــه  كان  مّمــا  األجنبّيــة،  العمــالت  مــن  ألرصدتهــا 
الســلبّي فــي تراجــع التدّفقات االســتثمارّية وخروج الكثير 
منهــا وبأحجــام رؤوس أمــوال ضخمــة فــي غضــون أّيــام 
قليلــة، ســيما أّن االقتصــاد األردنــّي بــات أكثــر منعــة فــي 
التعاطــي مــع الصدمــات االقتصادّيــة والسياســّية فــي 
المنطقــة، وبعــد كّل أزمــة إقليمّيــة نجــد بــكّل وضــوح أّن 
االقتصــاد يســير دون تعّثــر للــوراء كمــا حصــل مــع الكثيــر 
مــن دول المنطقــة، وهــذا واضــح مــن خــالل معــّدالت 
النمــّو الصاعــدة اّلتــي شــهدها االقتصاد منــذ بداية العام 
)2.5 % – 2.9 %( فــي الربعيــن األّول والثانــي علــى التوالــي، 
وهــي معــّدالت أعلــى مــن توّقعــات المؤّسســات الدولّيــة 
وعلــى رأســها صنــدوق النقــد، ومؤّسســات التصنيــف 
االئتمانــّي ومــن أبرزهــا موديــز اّلتــي خّفضــت تصنيفــات 

ــد مــن دول المنطقــة. ــة للعدي ائتمانّي

البنــك المركــزّي مؤّسســة اقتصادّيــة راســخة بتقاليدهــا 
اإلدارّيــة وسياســتها الناجعــة، لذلــك هــي تحظــى بثقــة 
ــر، خطــاب  ــث المحافــظ األخي ــة فــي المجتمــع، وحدي عالي
اقتصادّي وازن ورشــيد مبنّي على معلومات وسياســات 

حصيفــة لهــا تقديرهــا ليــس فقــط داخلّيــًا وإّنمــا أيضــًا 

ــًا. خارجّي

الجهــاز المصرفــّي األردنــّي يتمّتــع بأعلــى درجــات الحرفّيــة 

والمهنّيــة البنكّيــة فــي المنطقــة، فهــو يملــك مؤّشــرات 

أو  المــال  رأس  بكفايــة  ســواء  عاليــة  مالّيــة  متانــة 

ــه انعكــس بشــكل كبيــر  الموجــودات والودائــع، وهــذا كّل

فــي نمــّو التســهيالت المصرفّيــة لمختلــف القطاعــات 

االقتصادّيــة بشــكل متــوازن، وحســب مــا ســتقّدم لهــا 

وفــق أعلــى المعاييــر، إضافــة لــدور البنــوك األساســّي 

فــي تعزيــز االســتقرار واســتدامة النمــّو فــي االقتصــاد، 

وهــذا بحــّد ذاتــه مؤّشــر متانــة االقتصــاد وقدرتــه علــى 

التعاطــي مــع العالمــات المختلفــة والتكّيــف اإليجابــّي 

معهــا، ففــي أصعــب الظــروف كمــا حــدث فــي كورونــا، 

بقــي الجهــاز المصرفــّي يمــارس أعمالــه بــكّل اســتقاللّية 

وحريــة مصرفّيــة ســواء فــي التســهيالت اّلتــي تّمــت بأكثــر 

مــن 6 % رغــم ارتفاعــات أســعار الفائــدة، أو فــي التحويالت 

بــكّل سالســة دون  المملكــة  خــارج  وإلــى  مــن  المالّيــة 

أّي تقييــد أو عقبــات، وقــد تكــون هــذه أفضــل رســالة 

طمأنينــة ألّي مســتثمر فــي البلــد. 
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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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