






 معالي السيد باسم خليل السالم
رئيس مجلس اإلدارة/ كابيتال بنك

 سعادة السيد عـمار الصفدي
نائب رئيس مجلس اإلدارة / بنك اإلسكان

 سعادة اآلنسة رندة الصادق
عضوًا / البنك العربي

 الدكتور حسيـن سعيد
عضوًا / البنك اإلسالمي االردني

 معالي السيدة ناديـا السعيد 
عضوًا / بنك االتحاد

 سعادة السيد صالح رجـب
عضوًا / بنك االردن

 سعادة السيد هيثم البطيخي
عضوًا / البنك األردني الكويتي

 سعادة السيد سيزر قوالجين
عضوًا / البنك التجاري االردني

 سعادة السيد طارق عقل
عضوًا / البنك العقاري المصري العربي

 عطوفة السيد زياد غنما
عضوًا مراقبًا من البنك المركزي األردني

 الدكتور ماهر المحروق
المدير العام

مجلة شهرية متخصصة تصدرها جمعية البنوك في األردن

إن اآلراء واألفــكار الــواردة فــي هــذه المجلــة تمثل 
تمثــل  وال  الشــخصية  أصحابهــا  نظــر  وجهــة 

بالضــرورة وجهــة نظــر جمعيــة البنــوك

رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية )2851 / 2002 / د(

عمان - األردن - 62 شارع موسى بن نصير

926174 عمان 11190 األردن
5684368 - 5684361 - 5684261 - 5669328 - 5662258 

5687011 - 5684316

magazine@abj.org.jo

www.abj.org.jo

تصميم وطباعة
مؤسسة التحكم للتصميم والخدمات المطبعية

control1est@gmail.com

 مجلس إدارة جمعية البنوك
في األردن

االشتراك السنوي للمجلة

االشتراكات خارج األردن

موظفو الجهاز المصرفي 

لألفراد

للمؤسسات 

لألفراد

للبنوك والمؤسسات والشركات

12 JOD

50 $

25 JOD

16 JOD

100 $

هيئة التحرير
 سـالمـــــة الدرعــــاوي
رئيـــس هــيــئــة الــتــحــريــــــر

 فــــادي مـشــهــــراوي
الـمــــديـــــــــر الـــــمــســــــــؤول

 لــيــــنــــــا مــســـعـــــــود
مسؤول عالقــات المجـلـة

5 42العدد 2022المجلد حزيران



في هـذا العدد

4

29

6

35

9

5357

15

كلـمـة
الـعـدد

أخــــــبــــــــار
الجمعية

إطاللــــة
مصرفية

الـــتـــقـــريـــــــر
االقتصادي
الــشـــهـــري

موضوع
الـعـــدد

مقابلــة
الـعـــدد

دراسات

114 71

أخـــبــــار
مـحليـة
ودولية

الصفحـة
األخـيـــــرة

األخـــــبـــــــــار
المصرفية



كلمة العدد 4

يحق للقطاع المصرفّي ان يتباهى بإنجازاته التي سطرها على مدى العقود الماضية 

ومنـــذ تأســـيس الدولـــة األردنّيـــة، فقـــد كان وال يزال داعمًا رئيســـيًا لالقتصاد الوطنّي، 

ومســـاندًا قويـــًا فـــي التحديـــات، وممّكنـــًا حيويـــا لكافـــة القطاعـــات، مســـجاًل بذلـــك 

إنجـــازات تتلوهـــا اإلنجـــازات، فـــي ظـــل أوضاع تنافســـّية كبيرة تخطـــت حدود المملكة، 

ـــًا مـــن عمليـــات االســـتحواذ البنكـــي التـــي تتـــم فـــي دول المنطقـــة. ليكـــون جـــزءًا حيويّ

القطــاع المصرفــّي يواصــل إنجازاتــه باعتبــاره المكــون 
يملــك  حيــث  المملكــة،  فــي  المالــّي  للنظــام  الرئيســّي 
األردن قطاعــًا مصرفّيــًا ســليمًا ومتينــًا قــادرًا بشــكل عام 
علــى تحّمــل الصدمــات والمخاطــر المرتفعــة نتيجة تمتع 
البنــوك فــي األردن بمســتويات مرتفعــة مــن راس المــال 

ومســتويات مريحــة مــن الســيولة والربحّيــة.

الدولــة  تأســيس  منــذ  المصرفــّي  القطــاع  واســتطاع 
حقــوق  كفلــت  ســليمة  مالّيــة  مراكــز  بنــاء  األردنيــة 
المودعيــن وفقــا ألحــكام التشــريعات النافــذة وقواعــد 
الحوكمــة التــي يضعهــا البنــك المركــزّي، إذ يواصــل عمله 
بــكل كفــاءة واقتــدار، وفقــا للقواعــد والضوابــط الالزمــة 
للتعامــل مــع عمالئــه بطريقــة عادلــة وشــفافة بمــا يعــزز 

تنافســيته ويســاهم فــي حمايتــه مــن مخاطــر الســمعة 
االقتصادّيــة  التنميــة  فــي  مســاهمته  يضمــن  وبمــا 

واســتقرار النظــام المصرفــّي والمالــّي.

مــن  بالرغــم  اســتقراره  علــى  حافــظ  قــد  فإنــه  ولذلــك، 
التحديــات والمخاطــر التــي واجهــت المملكــة علــى مــدى 
االقتصادّيــة  األوضــاع  علــى  وأثرهــا  الماضيــة  العقــود 
التــي  السياســات  بفضــل  وذلــك  األردن،  فــي  والمالّيــة 
يقودهــا البنــك المركــزّي التــي ســاعدت علــى تقليــل حــدة 

آثــار هــذه التحديــات.

اســتثمارّية  يملــك قاعــدة  األردنــّي  المصرفــي  القطــاع 
ــر مــن  ــة بدليــل أن أكث ــزة تنافســية عالي ــه مي واســعة، ول
60 % مــن ملكيــة اســهمه تعــود لغيــر أردنييــن، ناهيــك 
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مــن متانــة مركــزه المالــّي، فنســبة الســيولة لديــه أكثــر 
مــن 136.2 %، وهــي تفــوق الحــد األدنــى المطلــوب 100 %، 
والديــون غيــر العاملــة لديــه ال تتجــاوز الـــ 5.3 %، ونســبة 
التغطيــة تصــل إلــى 75 %، وهــي نســبة مرتفعــة وآمنــة 
علــى اإلطــالق، االســتثمار فــي القطــاع المصرفــّي مــن 
أكثــر االســتثمارات المجديــة فــي األردن، وتجــاوز العائــد 

علــى حقــوق المســاهمين 9.5 %. 

عمليــات الدمــج األخيــرة التــي قامــت بهــا بنــوك أردنّيــة 
محليــة لعــدد مــن البنــوك األجنبيــة يعكــس متانــة وقــوة 
قاعــدة  تعزيــز  فــرص  مــن  ويزيــد  المصرفــّي،  الجهــاز 
رأســمالها، ممــا يمكنهــا فــي المســاهمة بشــكل أكبــر 
الكبــرى  المشــاريع  وتمويــل  التنموّيــة  العمليــة  فــي 

بشــكل أفضــل، ممــا ســينعكس إيجابيــا فــي االقتصــاد 
الوطنــّي.

وحقيقــي  رئيســي  داعــم  األردن  فــي  البنــوك  قطــاع 
لالقتصــاد، وهــو فعــال شــريان االقتصــاد األردنــي فــي 
اســتثمار  جــذب  نقطــة  وهــو  المختلفــة،  مســاهماته 

لــألردن. حقيقــي 

اســتقالل  عيــد  فــي  المصرفيــة  بإنجازاتنــا  نتباهــى 
مملكتنــا الغاليــة الســادس والســبعين، معاهديــن قائد 
مســيرتنا وداعمهــا جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي ابــن 
ــه، ليبقــى  ــد جاللت ــان نواصــل اإلنجــاز كمــا يري الحســين ب
ــارة لــدول المنطقــة فــي اإلنجــاز والتنافســية  ــا من وطنن

واإلنتاجيــة. 



إطاللة مصرفية 6

الدكتور ماهر المحروق
مدير عام جمعية البنوك

يمتلـــك القطـــاع المالـــي والمصرفـــي االردنـــي إمكانيـــات قويـــة ليصبـــح المحـــرك الرئيســـي 

للتنميـــة والنمـــو فـــي االقتصـــاد الوطنـــي بشـــكل عـــام وللقطاعـــات االقتصاديـــة المختلفة، 

وهـــو مـــا يؤهلـــه للعـــب دور مباشـــر فـــي تحقيـــق رؤيـــة جاللـــة الملـــك عبـــد هللا الثانـــي فـــي 

خلـــق فـــرص العمـــل، وتوســـيع الطبقـــة الوســـطة، وتوفيـــر حيـــاة أفضـــل لألردنييـــن.

هــذا الــدور اكتســبه القطــاع مــن خــالل جملــة مــن نقــاط 
ــاره الوســيط  القــوة التــي تدعــم التوجــه االقتصــادي، باعتب
والتجــارة  كالصناعــة  األخــرى  القطاعــات  مــع  المتداخــل 
االساســي  لــدوره  باإلضافــة  والتكنولوجيــا،  والســياحة 
مــن حيــث حفــظ المدخــرات وتوفيــر التمويــل، وشــمولية 

الخدمــة التــي يقدمهــا.

البنــوك  7 قطاعــات فرعيــة وهــي  المالــي يضــم  القطــاع 
والتأميــن وســوق رأس المــال والتأجيــر التمويلــي والتمويــل 
األصغــر والتكنولوجيــا الماليــة وقطــاع الصرافــة، االمر الذي 
يعطيــه ميــزة كبيــرة فــي التحــرك االقتصــادي بشــكل عــام.

ويـــشـــكــــل الــقـــطـــاع الـمـالـــــي والــمــصـــرفــي في األردن 
ضعفــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ممــا يعطيــه ميــزة 

الجاذبيــة االســتثمارية المحليــة واألجنبيــة، فــي حيــن ان 
القطــاع يعمــل دائمــا علــى إطــالق المبــادرات المحفــزة 
للقطاعات األخرى وعلى راســها المؤسســات الصغيرة 
التســهيالت  مــن  والمتوســطة، الســيما وان حصتهــا 
تتجــاوز 10 بالمئــة مــن اإلجمالــي، وبالتالــي تحفيــز سياســة 

التشــغيل بشــكل عــام.

ويضــاف الــى ذلــك، فــان القطــاع المصرفــي يعمــل علــى 
ســندات  توفيــر  حيــث  مــن  المــال  رأس  أدوات  تطويــر 
وصكــوك التمويــل اإلســالمي وتفعيلهــا كأدوات تمويــل 

مــن خــالل الســوق الماليــة.

احتســاب اإلنتاجيــة للعامليــن فــي القطــاع المصرفــي تزيــد 
بنســبة 38 بالمئــة عــن القطاعــات األخــرى، بينمــا تصــل 

نقاط القوة 
الداعمة للتوجه 
االقتصادي
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مشــاركة المــرأة فــي القطــاع الــى 35 بالمئــة وهــي اعلــى 
مــن المشــاركة الكليــة فــي القطاعــات كاملــة والتــي ال 

تتجــاوز 14 بالمئــة.

القطــاع يتميــز بــإن لــه جهــة موحــدة تشــرف علــى عملــه 
المركــزي،  البنــك  وهــي  مؤهلــة  عاملــة  بقــوة  وتمتــع 
وتمويليــة  قويــة  رأســمالية  قاعــدة  لوجــود  باإلضافــة 

الرقمــي. التحــول  فــي  واعــدة  وامكانيــات  مســتمرة 

أساســية  ركائــز  ثالثــة  علــى  يســتند  المالــي  القطــاع 
حيــث  مــن  المســتمر،  االقتصــادي  النمــو  لضمــان 
التمويــل مــن أجــل االســتدامة، والتمويــل للجميــع مــن 
حيــث تعزيــز الشــمول المالــي، والتمويــل لغايــات النمــو 
ــر البنــى التحتيــة وبيئــة االعمــال، باإلضافــة  وذلــك لتطوي

الــى توفيــر الخدمــات الماليــة بطريقــة مبتكــرة واســتخدام 
التكنولوجيــا وعكســها علــى القطاعــات األخــرى، وذلــك 

لقدرتــه علــى قيــادة التحــول الرقمــي.

ومــن خــالل عالقاتــه التشــابكية مــع القطاعــات األخــرى 
يعــزز تواجــده علــى مســتوى اإلقليــم كقطاع رائد يســاهم 

بشــكل رئيســي فــي النمــو االقتصــادي.

القطــاع المصرفــي يســير بخطــى ثابتــة تنعكــس علــى 
مــن  الســيما  المواطنيــن،  حيــاة  مســتوى  تحســين 
قوتــه  عبــر  يوفرهــا  التــي  االســتراتيجية  الفــرص  خــالل 
االســتراتيجية، االمــر الــذي يفــرض على القطاعــات األخرى 
واإلداريــة  الفنيــة  أوضاعهــا  لمعالجــة  التدابيــر  اتخــاذ 

خــاص.  بشــكل 
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الدكتــور عــادل  المركــزي  البنــك  أكــد محافــظ 
شــركس، أن االقتصــاد الوطنــي يســير بخطــى ثابتــة نحــو 
التعافــي مــن تداعيــات جائحة كورونا، مستشــهدًا باألداء 
اإليجابــي للعديــد مــن المؤشــرات االقتصاديــة الكليــة، 
وهــو  والخارجــي،  النقــدي  القطــاع  ال ســيما مؤشــرات 
مــا مكــن االقتصــاد الوطنــي مــن تســجيل نمــو نســبته 
التوقعــات  الماضــي متجــاوزًا  العــام  خــالل  بالمئــة   2.2

الســابقة بهــذا الخصــوص.

البنــوك،  فــي جمعيــة  لقائــه،  خــالل  الشــركس  وتوقــع 
رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارات البنــوك، ارتفــاع معــدل 
إلــى 2.4 بالمئــة فــي العــام الحالــي،  النمــو االقتصــادي 
مدفوعــًا باســتمرار تحســن أداء العديــد مــن المؤشــرات 
االقتصاديــة، إذ نمــت مقبوضــات المملكــة مــن الدخــل 
الســياحي بنســبة 251.4 بالمئــة خــالل الربــع األول مــن 
العــام الحالــي، وســجلت حــواالت العامليــن نمــوًا بنســبة 
16 بالمئــة خــالل الشــهرين األوليــن مــن العــام، إلــى جانــب 
خــالل  بالمئــة   37.2 بنســبة  الوطنيــة  الصــادرات  نمــو 

الشــهرين األوليــن مــن العــام الحالــي.

وثمــن الشــركس الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا البنــوك 
فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي، ال ســيما فــي التخفيــف مــن 
تداعيــات جائحــة كورونــا علــى الشــركات واالفــراد، وثمــن 
كذلــك تنفيذهــا المســؤول والفّعــال لمبــادرات البنــك 

المركــزي. 

التطــورات  أبــرز  الشــركس  اســتعرض  اللقــاء،  وخــالل 
األوضــاع  وتطــورات  والمحليــة،  العالميــة  االقتصاديــة 
فــي  المركــزي  البنــك  وأولويــات  والمصرفيــة،  النقديــة 

القادمــة. المرحلــة 

االقتصــاد  أن  إلــى  المركــزي  البنــك  محافــظ  وأشــار 
تداعيــات  العالمــي يشــهد صدمــات متالحقــة بســبب 
جائحــة كورونــا، ومــا تالهــا مــن تأثيــرات الحــرب الروســية 
األوكرانيــة، واإلغالقــات فــي الصيــن، التــي أســهمت فــي 
تخفيــض توقعــات نمــو االقتصــاد العالمــي للمــرة الثانية 
فــي العــام الحالــي بحوالــي 0.8 نقطــة مئويــة ليبلــغ 3.6 % 
فــي عــام 2022. وأشــار إلــى أن العديــد مــن دول العالــم 
منــذ  مســبوقة  غيــر  تضخــم  معــدالت  ُتســجل  اليــوم 

ثمانينــات القــرن الماضــي بفعــل هــذه الصدمــات.
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يســير  الوطنــي  االقتصــاد  أن  علــى  الشــركس  وأكــد 
بخطــى ثابتــة نحــو التعافــي مــن تداعيــات جائحــة كورونــا، 
مستشــهدًا بــاألداء اإليجابــي للعديــد مــن المؤشــرات 
االقتصاديــة الكليــة، ال ســيما مؤشــرات القطــاع النقــدي 
والخارجــي، وهــو مــا مكــن االقتصــاد الوطنــي من تســجيل 
نمــو نســبته 2.2 % خــالل عــام 2021 متجــاوزًا التوقعــات 

الســابقة بهــذا الخصــوص. 

االقتصــادي  النمــو  معــدل  ارتفــاع  الشــركس  وتوقــع 
إلــى 2.4 % فــي عــام 2022، مدفوعــًا باســتمرار تحســن 
أداء العديــد مــن المؤشــرات االقتصاديــة، حيــث نمــت 
بنســبة  الســياحي  الدخــل  مــن  المملكــة  مقبوضــات 
وســجلت   ،2022 عــام  مــن  األول  الربــع  خــالل   251.4%
الشــهرين  خــالل   % 1 بنســبة  نمــوًا  العامليــن  حــواالت 
األوليــن مــن العــام، إلــى جانــب نمــو الصــادرات الوطنيــة 
بنســبة 37.2 % خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 2022. 
كمــا أشــار إلــى أن أثــر الموجة التضخميــة العالمية ال يزال 
محــدودًا علــى االقتصــاد الوطنــي، متوقعــًا أن يســجل 
معــدل التضخــم مســتوى يتــراوح حــول 3.0 % فــي نهايــة 

العــام الحالــي. 

العديــد  تنفيــذ  مــن  تمكــن  األردن  أن  الشــركس  وأكــد 
الزمــان،  مــن  عقــد  خــالل  االقتصاديــة  اإلصالحــات  مــن 
الدولــي،  المجتمــع  ثقــة  ترســيخ  خاللهــا  مــن  اســتطاع 
مشــيرًا إلــى أن تثبيــت التصنيــف االئتمانــي للمملكــة عنــد 
"نظــرة مســتقبلية مســتقرة" بمثابــة شــهادة علــى متانــة 

الوطنــي. االقتصــاد 

وأضــاف الشــركس بــأن المرحلــة الحاليــة تشــهد حــراكًا 
للعشــر  لــألردن  اقتصاديــة  رؤيــة  إلعــداد  مكثفــًا  وطنيــًا 
فــرص  وخلــق  النمــو  تحفيــز  بهــدف  القادمــة  ســنوات 

العمــل  ورش  عقــد  خــالل  مــن  المملكــة،  فــي  العمــل 
الســامية.  الملكيــة  الرعايــة  تحــت  االقتصاديــة 

وتطــرق الشــركس إلــى إدارة البنــك المركــزي للسياســة 
النقديــة وحرصــه علــى التــوازن بيــن متطلبــات تحقيــق 
االســتقرار النقــدي، كهــدف رئيــس، وبيــن توفيــر قنــوات 
تمويــل بشــروط ميســرة لدعــم النمــو االقتصــادي، وهــو 
مــا كان الهــدف وراء إطــالق برنامجــي البنــك المركــزي 

ــار. ــار دين ــل بشــروط ميســرة بقيمــة 2.0 ملي للتموي

واكد حرص البنك المركزي على دعم الشركات الصغيرة 
خطــوط  إلــى  الوصــول  مــن  وتمكينهــا  والمتوســطة 
الشــركات  بكلــف مالئمــة، وخصوصــًا  تمويــل متنوعــة 
التــي لديهــا قــدرة علــى اســتمرارية أنشــطتها واســتعادة 
أرباحهــا. وأكــد المحافــظ علــى التــزام البنــك بنظــام ســعر 
الصــرف الثابــت للدينــار األردنــي مقابــل الــدوالر األمريكــي 
عنــد مســتواه الحالــي، ويدعــم ذلــك وجــود رصيــد مرتفــع 
ــار دوالر،  ــًا 18.0 ملي ــغ حالي ــة يبل ــات األجنبي مــن االحتياطي
ووجــود جهــاز مصرفــي منيــع يتمتــع بمؤشــرات متانــة 

ماليــة مرتفعــة لــم تتأثــر بتداعيــات الجائحــة. 

شركس:
تثبيــت التصنيــف االئتمانــي للمملكــة 
شــهادة علــى متانــة االقتصــاد الوطنــي

شركس:
الــمــرحــلـــــة الـحـالـيـــة تـشـهـد حـراكـًا 
وطـــنـــيـــًا إلعــــــداد رؤيــــة اقـتـصـاديـة 
لــأردن للســنوات العشــرة المقبلة

شركس:
تســجل  المركــزي  البنــك  احتياطيــات 
مستويات مرتفعة بلغت 18 مليار دوالر

شركس:
الـبـنــك الــمـــركـــزي سيـواصـل دعـم 
والمتوســط الصغيــرة  الشـــركات 

شركس:
أثــر الموجــة التضخميــة العالميــة ال 
يــزال محــدودًا علــى االقتصــاد الوطنــي
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خــالل  المركــزي  البنــك  أجنــدة  الشــركس  واســتعرض 

مــن  العديــد  علــى  ســتركز  التــي  القادمــة،  المرحلــة 

األولويــات، منهــا اإلبقــاء علــى نوافــذه التمويليــة إلــى حين 

تأميــن التعافــي للقطاعــات االقتصاديــة، داعيــًا البنــوك 

إلــى االســتمرار فــي دعــم الشــركات التــي ال يــزال لديهــا 

فرصــة الســتمراريتها واســتعادة أرباحهــا، كمــا تتضمــن 

هــذه األولويــات إخضــاع كافــة الشــركات التــي ُتمــارس 

نشــاط التمويــل للترخيــص مــن قبــل البنــك المركــزي 

األصغــر  التمويــل  شــركات  نظــام  بموجــب  وذلــك 

والــذي ســيدخل حيــز التنفيــذ نهايــة الشــهر الحالــي، هــذا 

باإلضافــة إلــى الرقابــة واإلشــراف عليهــا لضمــان قيامها 

بعملهــا بكفــاءة.

وتتضمن هذه األولويات أيضًا التوجه نحو التمويل األخضر، 
وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع عملية الرقمنة، فضاًل 

عن تطوير اإلطار التشريعي لتنظيم قطاع الصيرفة.

بــدوره، قــال رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك باســم  
خليل السالم، ان الظرف الراهن والمستجدات االقتصادية 
تقتضــي التركيــز وعــدم االنقيــاد وراء الضغوطــات القادمــة 
غيــر  او  الخاطــئ  التوظيــف  نتجنــب  حتــى  اتجــاه  كل  مــن 
ال  ايدينــا،  بيــن  المتاحــة  االقتصاديــة  لــألدوات  المــدروس 

ســيما فــي ظــل محدوديــة هــذه االدوات.

شركس:
الـــبـــنـــك الـمـركـــزي سـيـــبـــقــى عـلـــى 
نـوافـــذه الـتـمـويلـيــــة لحــيـــن تـأمـيـــن 
الـتـعـافـي للـقـطـاعـات االقـتـصـاديـة

شركس:
نظام شركات التمويل األصغر سيدخل 
حيــز التنفيــذ نهايــة الشــهر الحالــي

السالم:
الــــظـرف الــــراهـــن والــمـسـتـجـدات 
االقتصاديــة تقتضــي التركيــز وعــدم 
االنقيــاد وراء الضغوطــات القادمــة
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وشــدد الســالم علــى ان انصــاف الحلــول التــي ســَيرت 
االقتصــاد خــالل الســنوات رحلــت المشــكالت وراكمتهــا 
وافــرزت تشــوهات كبيــرة اعاقــت ســير االقتصــاد نحــو 
النمــو، داعيــا الــى التحلــي بالتركيــز والتوظيــف الكفــؤ لمــا 
هــو متــاح امامنــا مــن اوراق وفقــا لألســس االقتصاديــة 
الســليمة وضمــن رؤيــة واضحــة المعالــم لكي نتمكن من 
تحقيــق اهــداف التنميــة الشــاملة التــي تعــم مكاســبها 
ومنهجــي  شــمولي  اطــار  ضمــن  الوطــن  ارجــاء  جميــع 

ومؤسســي.

المنهجــي  العمــل  عــن  الحديــث  عنــد  انــه  الــى  ولفــت 
المنظــم فــان اول مؤسســة وطنيــة تتبــادر الــى الذهــن 
بفعــل  اســتطاع  الــذي  االردنــي،  المركــزي  البنــك  هــي 
مؤسســيته فــي العمــل ووضــوح الرؤيــة لــدى القائميــن 
القطــاع  لمؤسســات  يحتــذى  مثــاال  يصبــح  ان  عليــه 

العــام.

وعلــى ذات الصعيــد، قــال الســالم، ان القطــاع المصرفي 
فــي األردن يعتبــر العمــود الفقــري لالقتصــاد الوطنــي 
وتحقيــق  التنميــة  تمويــل  فــي  أساســيًا  دورًا  ويلعــب 
النمــو المســتدام، حيــث بقــي دومــًا ســندًا قويــًا لالقتصــاد 
المتعــددة  ومبادراتــه  الكبيــر  دوره  خــالل  مــن  الوطنــي 

والتــي تشــمل مختلــف مناحــي االقتصــاد األردنــي. 

السالم:
ــود  ــي الـعــمــ ــاع الـمـصـــرفـ الـــقـــــطــــ
ــي  ــد الــوطـــنـــــ ــري لـالقــتــصـاـ الــفــقــ
ويلعــب دورًا أساسيـــًا فــي تـمـويــــل 
التنميــة وتحقيــق النمــو المســتدام
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مـقـابـلـة 
الــعــــدد



عــــيــــد
االستقالل الـ )76(:
بــنـظـــرة مصـرفيـــة

جمعية البنوك:
عيــد االســتقالل برهــان علــى ان االقتصــاد 
الوطني يتمتع بمتانة عالية تجاه الصدمات

جمعية البنوك:
عوامــل ترســيخ مفهــوم االســتقالل تتمثــل بتعزيــز االســتقرار النقــدي 

وتـعـزيـــز جـاذبـيـــة بـيـئـة االعـمـال وتطـويـرهـا استثمـاريا وتـنـمويـا 
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السيد عّمار الصفدي 
الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك 

عّمــار  اإلســكان  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  أكــد  بــدوره، 
الصفــدي، أن القطــاع المصرفــي يعــد مــن أهــم القطاعــات 
االقتصاديــة وأكثرهــا حساســية وتأثيــرًا فــي نمــو االقتصــاد 
القتصــادات  حيــاة  "شــريان  لكونــه  إضافــة  الوطنــي، 
علــى  إيجابيــة  انعكاســات  مــن  لــه  لمــا  وذلــك  الــدول"، 
ــة مــن خــالل تعبئــة المدخــرات الكافيــة  التنميــة االقتصادي
التــي يتطلبهــا النمــو االقتصــادي، والتوزيــع الكفــؤ لهــذه 
المدخــرات الســتثمارها فــي مختلف المجــاالت والقطاعات 
االقتصاديــة والصناعيــة واالســتثمارية والتجاريــة وغيرهــا.

ونــّوه الصفــدي إلــى أنــه وعلــى مــدار عمــر الدولــة األردنيــة، 
لعبــت البنــوك األردنيــة دورًا رئيســيًا وفاعاًل في المســاهمة 
فــي تنفيــذ خطط التنميــة االقتصادية واالجتماعية وبـــرامج 
التصحيــح االقتصــادي، كمــا ســاهمت هــذه البنــوك فــي 
إيجــاد نــوع مــن التــوازن التنمــوي بيــن مختلــف المحافظــات 
مــن خــالل افتتــاح فــروع لهــا فــي مختلــف مــدن ومحافظات 
المملكــة أو إطــالق فــروع متنقلــة Mobile Branch )كمــا 
فعــل بنــك اإلســكان الــذي أســس أول فــرع متنقــل يقــدم 

خدماتــه للجميــع حتــى فــي المناطــق النائيــة(.

وأكــد علــى الــدور البــارز للبنــوك األردنيــة فــي اســتقطاب 
لــألردن، حيــث بلغــت  رؤوس األمــوال العربيــة واألجنبيــة 
البنــوك  أســهم  ملكيــة  فــي  األردنييــن  غيــر  مســاهمة 
الوطنيــة، وفــق أحــدث االحصائيــات الصــادرة عــن جمعيــة 
البنــوك فــي األردن للفتــرة مــن )2012 - 2021( مــا نســبته 
)58.1 %( مــن مجمــوع رؤوس أمــوال البنــوك المدرجــة فــي 
بورصة عّمان، األمر جعلـــه محـــط أنظـــار المســـتثمرين مـن 

خـــارج المملكـــة.

أكــد أعضــاء مــن مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك، علــى ان عيــد اســتقالل المملكــة الســادس والســبعين يأتــي هــذا 
العــام وقــد برهــن االقتصــاد األردنــي رغــم كل التحديــات االقتصاديــة التــي تحيــط باالقتصــاد الوطنــي اال انــه مــا زال يتمتــع 

بمتانــة عاليــة تجــاه الصدمــات المختلفــة ســواء الداخليــة او الخارجيــة.

وأجمــع األعضــاء الذيــن اســتطلعت مجلــة البنــوك آرائهــم فــي عددهــا الــذي يتزامــن مــع احتفــاالت المملكــة بعيــد 
االســتقالل )76(، علــى ان عالقــة االردن مــع المؤسســات الدوليــة والمانحيــن انعكســت بشــكل إيجابــي، اذ ان مــن أبرزهــا 
نجــاح المراجعــة الرابعــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي الــذي اشــاد باإلصالحــات الهيكليــة التــي تنفذهــا المملكــة والتــي 
ســاهمت بتحقيــق نظــرة ايجابيــة مســتقرة لــدى مؤسســات التصنيــف االئتمانــي الدولــي، واالشــادة الدوليــة باالســتقرار 

النقــدي فــي المملكــة.

ــز  ــه دور فاعــل ورئيســي فــي تعزي ــإن يكــون جهــاز مصرفــي ل وأوضحــوا أن عوامــل ترســيخ مفهــوم االســتقالل تتمثــل ب
االســتقرار النقــدي تحــت اشــراف البنــك المركــزي، جنبــا الــى جنــب مــع تطويــر ادواتــه فــي تعزيــز فاعليــة وجاذبيــة بيئــة 

االعمــال المحليــة وتطويرهــا اســتثماريا وتنمويــا فــي األردن.

الصفدي:
تعزيز مفاهيم االستقرار المالي في المملكة 
ســاهـــم بـتـرسـيـــخ قـيــم االستقالل الوطني
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يتمتــع  التــي  الماليــة  والمتانــة  القــوة  أن  علــى  وشــّدد 
مــن  العديــد  وتعكســه  األردنــي  المصرفــي  القطــاع  بهــا 
المؤشــرات الماليــة الصــادرة لغايــة أيــار الماضــي -منهــا 
مؤشــر إجمالــي موجــودات القطــاع المصرفــي إلــى الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي حيــث بلغــت 191.6 % مــن الناتــج المحلــي 
ــغ 125 %  ــذي بل ــوك ال ــدى البن ــع ل ــي الودائ ــي، وإجمال اإلجمال
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، و95.7 % إجمالــي التســهيالت 
الممنوحــة مــن البنــوك إلــى الناتج المحلي اإلجمالــي، والنمو 
المتزايــد فــي حجــم التســهيالت المصرفيــة - تســهم فــي 

تحقيــق االســتقرار االقتصــادي المســتدام. 

وأكــد علــى أن الجهــاز المصرفــي األردنــي أثبــت منعتــه 
البنــك  مــن  ومتميــز  حصيــف  وبإشــراف  وصالبتــه 
المركــزي األردنــي مــن خــالل قدرتــه علــى التحــوط ضــد 
ــدًا ومــن أبرزهــا  ــة منهــا تحدي ــة والخارجي األزمــات الداخلي
األزمــة الماليــة العالميــة )2007 - 2008( وجائحــة كورونــا 
أداء األدوار  البنــوك األردنيــة فــي  2020، حيــث اســتمرت 
المناطــة بهــا بكفــاءة عاليــة مــع عــدم اخاللهــا بشــروط 
منــح االئتمــان والســيولة، أو المخاطــر التشــغيلية أو تلــك 

بالســوق. المتعلقــة 

وشدد على ان مؤشـــرات المتانـــة الماليـــة للبنـــوك العاملـة 
ــظ  ــتطاعت أن تحافـ ــوك اسـ ــأن البنـ ــي األردن، اظهــرت بـ فـ
علـــى متانتهـــا واســـتقرارها خــالل النصــف األول مــن العــام 
2021؛ انخفــاض نســبة الديــون غيــر العاملــة إلــى 5.3 % فــي 
النصــف األول للعــام 2021، مقارنــة مــع نســبة 5.5 % فــي 
نهايــة عــام 2020، وارتفعـــت نســـبة تغطيـــة الديـــون غيـــر 
العاملـــة الـــى 75.2 %فـــي النصـف األول للعـام 2021، مقارنـة 

مـــع 71.5 % فـــي نهايـــة عـــام 2020.

وبالنسبة للجـــزء غيـــر المغطـــى مـــن الديـــون غيـــر العاملـــة، 
حقـــوق  مـــن   % 5.7 نســـبته  مـــا  شـــكل  أنــه  إلــى  أشــار 
المســـاهمين لـــدى البنـوك فـي النصـــف األول للعـام 2021، 
مقارنـة مـع 6.4 % فـي نهايـة عـام 2020، فيما بلغت نسـبة 
كفايـــة رأس المـــال 18.3 % فـــي النصـــف األول للعـــام 2021، 
وهـي نفـس النسـبة المسـجلة فـي نهايـة عـام 2020، لتبقـى 
هـذه النسـبة أعلـى بكثيـر مـن الحـدود الدنيـا المطلوبـة مـن 

قبـــل البنـــك المركـــزي األردنـــي ومـــن قبـــل لجنـــة بـازل.

وأكد على أن البنـــوك العاملـــة األردنية حققت معـــدل عائـــد 
علـــى الموجـــودات بلـــغ 1.2 % في النصـــف األول للعام 2021، 
مقارنــة مـــع 0.6 % فــي نهايــة عــام 2020، ارتفعـــت نســـبة 
العائـــد علـــى حقـــوق المســـاهمين فـــي البنـــوك األردنية الـــى 
9.5 % فـي النصـف األول للعـام 2021، مقارنـة مع 5.1 % فـي 

نهايـــة عـام 2020.

وأكــد علــى األطــر التشــريعية والمؤسســية التــي وضعهــا 
البنــك المركــزي األردنــي برؤيتــه الثاقبــة وسياســته الحكيمة 
فــي  المالــي  االســتقرار  مفاهيــم  تعزيــز  فــي  أســهمت 

المملكــة وبالتالــي ترســيخ قيــم االســتقالل الوطنــي.

األنسة رندة الصادق
المدير العام التنفيذي للبنك العربي
وعضو مجلس إدارة جمعية البنوك 

الجهاز  ان  الصادق،  رندة  العربي  للبنك  العام  المدير  أكدت 
مختلف  مع  التعامل  في  فعاليته  أظهر  األردني  المصرفي 
المنطقة  شهدتها  التي  االستثنائية  والظروف  التحديات 
والعالم على مر السنين، حيث تمّثل ذلك في جودة المؤشرات 
المختلفة للمتانة المالية والسالمة المصرفية للجهاز والتي 
تجسد قدرته على امتصاص الصدمات واجتياز األزمات الكبيرة 
التي مر بها مثل األزمة المالية العالمية والتقلبات السياسية 
في المنطقة العربية خالل العقد الماضي والتذبذب الكبير 

في أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا.

الصادق:
الـــدولــــــة األردنــيــــة ومـــنــــذ نـشـأتــهــــــا 
شــــّكــــــل الــجـــهــــاز الـمـصـرفـي فـيـهــا 
العصــب الحيــوي لالقتصــاد األردنــي
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وأضافت ان الجهاز المصرفي تعامل مع هذه الظروف 
وحيويته  استقراره  على  حافظت  بطريقة  االستثنائية 
مبينة  فيه،  المودعين  ثقة  من  وعززت  نموه  واستمرار 
ان االستقرار النقدي الذي يتمتع به األردن يعود بشكل 
اتباع  القيادي في  األردني  المركزي  البنك  الى دور  رئيسي 
سياسة نقدية حصيفة حافظت على استقرار المستوى 
العام لألسعار واستقرار سعر صرف الدينار وكذلك لدوره 
االشرافي في وضع التعليمات المالئمة لألوضاع المحلية 
وتطويرها باالستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات 

العالمية ولدوره الرقابي المتواصل على البنوك. 

التي  والحصيفة  المحافظة  السياسات  ان  وزادت 
تنتهجها البنوك ساهمت في ارتفاع نسب رأس المال 
ائتمانية  لسياسات  تبنيها  أدى  كما  لديها،  والسيولة 
محافظة واعتمادها على قاعدة عريضة من الودائع إلى 

اإلسهام في تعزيز استقرار الجهاز المصرفي االردني. 

وأكدت الصادق على أن الجهاز المصرفي شكل العصب 
الحيوي لالقتصاد منذ نشأة الدولة األردنية، إذ ساهم في 
دفع عجلة االقتصاد ودعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية 
والخدمات  التسهيالت  تقديم  عبر  المستدامة  الوطنية 
الى  مشيرة  القطاعات،  لمختلف  المتكاملة  المصرفية 
تمكن البنوك من تعزيز ثقة المودعين بالجهاز المصرفي 
وجذب وتنمية ودائع العمالء من خالل التوظيف السليم 
لهذه الودائع في االصول ذات النوعية الجيدة بما فيها 
تمويل الشركات والمشاريع في القطاعات االقتصادية 
المختلفة مثل مشاريع البنية التحتية والطاقة )بما فيها 
والصناعة  والزراعة  واالتصاالت  والتعدين  المتجددة( 
والتجارة واالنشاءات والخدمات المختلفة مثل السياحة 

والصحة والتعليم وغيرها. 

البنوك على صعيد  الدور المهم الذي تلعبه  الى  ولفتت 
الداخلية والخارجية، باإلضافة لدور  المدفوعات  تسهيل 
البنوك في تمويل االفراد وأثره المباشر في خلق القاعدة 
العقاري.  القطاع  وتنشيط  المساكن  لتملك  العريضة 
هذا الى جانب قيام البنوك بالتعاون مع البنك المركزي 
المناسب  التمويل  توفير  في  الدولية  والمؤسسات 
خالل  من  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات 
المقدم  االئتمان  زيادة  في  أسهمت  متنوعة  مبادرات 
لهذه الشركات التي تستأثر بنسبة مرتفعة في معدالت 

التوظيف ورفد النمو االقتصادي.

وحول تطور آليات مساهمة البنوك في الشركات، اشارت 
الصادق الى قيام البنوك في السنوات األخيرة بإنشاء عدة 
صناديق موجهة مثل صندوق المساهمة في رأسمال 

والصندوق  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
األردني السعودي لتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى 
الى  مشيرة  الواعدة،  الشركات  في  االستثمار  وصندوق 
في  المصرفي  الجهاز  يلعبه  الذي  األساسي  الدور  ان 
توسيع االشتمال المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من 
البنوك  جانب مساهمات  الى  هذا  المصرفية.  الخدمات 
المختلفة  التنموية  المبادرات  دعم  في  والهامة  الكبيرة 

ضمن إطار المسؤولية المجتمعية.

الواسع  الجغرافي  انتشاره  وبسبب  انه  الى  ونوهت 
وصل  حلقة  العربي  البنك  يعتبر  وعالميا،  اقليميا 
في  والعالم  العربية  المنطقة  مع  واالفراد  للشركات 
العمليات المصرفية المختلفة ويقوم أيضا بمساعدة 
الشركات المصدرة وتلك التي تتوسع في استثماراتها 

خارج حدود االردن. 

بيئة  تعزيز  في  هامًا  دورًا  تؤدي  البنوك  ان  على  وأكدت 
االعمال المحلية وجاذبية االقتصاد االردني للمستثمرين 
لدعم  الجيدة  القاعدة  يوفر  مما  واألجانب،  المحليين 
االستثمار والنمو وذلك من خالل دعم وتمويل المشاريع 
ومشاريع  الخاص  للقطاع  المختلفة  االستثمارية 
تعمل  والتي  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة 

الحكومة على اطالقها حاليا وفي المرحلة القادمة. 

وأضافت ان البنوك تساهم في تسهيل كافة التدفقات 
وتحويالت  المقيمين  غير  ودائع  مثل  الخارجية  النقدية 
واالستثمار  الدولية  والتجارة  والسياحة  العاملين 
االجنبي والتي تعتبر جميعها مهمة لرفع معدالت النمو 

والتشغيل في المرحلة المقبلة. 

كما أشارت الصادق لسياسات البنك المركزي االستباقية 
االلزامي  االحتياطي  ونسبة  الفائدة  سعر  تخفيض  في 
برنامج  وإطالق  للبنوك  العمالء  قروض  دفعات  وتأجيل 
إلقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل البنوك 
وضخ سيولة في االقتصاد وغيرها من السياسات أثر كبير 
في الحد من تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد الوطني 
االقتصادية  القطاعات  تعافي  سرعة  في  ساهم  مما 

المختلفة من آثار الجائحة. 

االردني  المصرفي  القطاع  لمساهمة  كذلك  وأشارت 
شامل  رقمي  اقتصاد  الى  التحول  في  فعال  بشكل 
واالبتكارات  المالية  التكنولوجيا  تقنيات  تبني  خالل  من 
بيسر  رقمية  مالية  خدمات  لتوفير  والمناسبة  الحديثة 

وكفاءة وأمان. 

ولفتت الى ان هذا التحول يشمل تحديث شامل لنظام 
المدفوعات الوطني بما فيها تحصيل الفواتير إلكترونيا 
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عبر منصة "إي فواتيركم"، عالوة على اعتماد البنك المركزي 
لنظام الحواالت الفوري بين البنوك والعمل القائم على 
استمرارية  ومثلت  المتكاملة.  الرقمية  البنوك  تنظيم 
عمل البنوك وتقديم خدماتها المصرفية عن بعد خالل 
تداعيات أزمة الكورونا نجاحا لجهود التحول الرقمي في 
القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي ودافعا لتسريع 

هذا التحول. 

وأكدت على ان البنك العربي بادر في العقد الماضي الى 
الرقمي من خالل االستثمار في تحديث  التحول  تسريع 
البنية التحتية المالية واستخدامات التكنولوجيا وافتتاح 
فيها  بما  الذكية  التطبيقات  وتطوير  الذكية  الفروع 

المحفظة االلكترونية واطالق أول "نيوبنك" في األردن.

الدكتور حسين سعيد 
الَرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك اإلسالمي األردني 

وعضو مجلس إدارة جمعية البنوك 
ــور  ــي الدكت قــال الرئيــس التنفيــذي للبنــك اإلســالمي األردن
حســين ســعيد بــأن القطــاع المصرفــي يلعــب دورًا رئيســيًا 

ومهمــًا فــي تحقيــق االســتقرار النقــدي، وذلــك ألنــه شــرط 
أساســي لالســتقرار االقتصــادي والثقــة العامــة، حيــث يوفر 
القطــاع المصرفــي البيئــة المالئمــة الجاذبــة لالســتثمارات 
االهــداف  تحقيــق  فــي  تصــب  التــي  الالزمــة  والتمويــالت 
المدخــرات  خــالل حشــد  مــن  وذلــك  الكليــة،  االقتصاديــة 
اقتصاديــة  أنشــطة ومشــاريع  الــى  وتوجيههــا  الوطنيــة 

تخــدم التوجهــات التنمويــة.

وقــال ســعيد، ان للقطــاع المصرفــي األردنــي دور فاعــل فــي 
تعزيــز االســتقرار النقــدي والحــد مــن االختــالالت الهيكليــة، 
والتــي يكمــن أبرزهــا فــي ارتفــاع معــدل التضخــم، وذلــك مــن 
خــالل ترجمــة تعليمــات وتوجهــات البنــك المركــزي األردنــي 
بشــكل  النقديــة  بالسياســة  يتعلــق  ومــا  عــام  بشــكل 
إلجــراءات  المصرفــي  القطــاع  يســتجيب  حيــث  خــاص، 
البنــك المركــزي األردنــي فــي المحافظــة علــى ســعر الصــرف 
والقــوة الشــرائية مــن خــالل التأثيــر علــى عــرض النقــد ورفــع 

ــدة. او تخفيــض ســعر الفائ

ولفــت الــى ان البنيــة التحتيــة والتشــريعية المالئمــة تعتبــر 
مــن المقومــات والعوامــل الرئيســية لالســتقرار النقــدي 
والمالــي، حيــث تخضــع جميــع البنــوك العاملة فــي المملكة 
الــى التشــريعات والقوانيــن والتعليمــات الناظمة لعملها، 
تطويــر  فــي  جهــده  األردنــي  المركــزي  البنــك  ويواصــل 
البنيــة التحتيــة والتشــريعات الماليــة ذات العالقــة لتعزيــز 
وتعزيــز  ومــدروس  حصيــف  بشــكل  المالــي  الشــمول 

المنظومــة التشــريعية للنظــام المالــي.

وشــدد علــى ان القطــاع المصرفــي األردنــي يعمــل علــى 
االعمــال  بيئــة  وجاذبيــة  فاعليــة  وتعزيــز  ادواتــه  تطويــر 
ــى اقتصــاد رقمــي شــامل  وتطويرهــا مــن خــالل التحــول ال
ومتطــور يراعــي التغيــر فــي ســلوك المســتهلك المالــي 
التطــورات  مــع  بالتــوازي  الســوق  ومتطلبــات  وحاجــات 
الحاصلــة فــي عالــم التقنيــة الحديثــة، مشــيرا الــى ان الــدور 
التنمــوي للقطــاع المصرفــي يبــرز مــن خــالل االســتغالل 
الســتثمارات  وتوجيههــا  االقتصاديــة  للمــوارد  األمثــل 
وتوظيفــات تصــب مباشــرة فــي قنــاة التنميــة وذلــك لزيــادة 
اإلنتــاج الوطنــي وبمــا يســهم فــي توفيــر فرص عمــل جديدة 

وبالتالــي الحــد مــن البطالــة. 

وأشــار الــى ان توظيفــات القطــاع المصرفي تتوزع لتشــمل 
مختلــف القطاعــات والمرافــق الحيويــة المكونــة لالقتصــاد 
المحلــي  االقتصــاد  تنميــة  فــي  يســاعد  وهــذا  الوطنــي، 
ويعــزز مــن قدرتــه علــى تجــاوز التحديــات وتحقيــق ازدهــاره، 
ناهيــك عــن تحمــل القطــاع المصرفــي األردنــي مســؤولياته 
تجــاه المجتمــع مــن خــالل إســهاماته النوعيــة فــي مختلــف 

سعيد:
االستقالل دافع لمواصلة اإلصالحات الهيكلية 
لمختلف القطاعات للوصول القتصاد قوي
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كلــه  هــذا  ان  مؤكــد  االجتماعيــة،  المســؤولية  مجــاالت 
يأتــي فــي إطــار مــا رســخه مفهــوم االســتقالل مــن خــالل 
االســتمرار فــي اإلصالحــات الهيكليــة لمختلــف القطاعــات 
ســعيًا للوصــول الــى اقتصــاد قــوي وبيئــة سياســية قويــة 
جاللــة  وتطلعــات  رؤى  مــع  يتوافــق  وبمــا  ومتماســكة 

ــة. الملــك مــع دخــول المملكــة مئويتهــا الثاني

السيد صالح رجب 
مدير عام بنك األردن 

وعضو مجلس إدارة جمعية البنوك 
مــن جهتــه، قــال مديــر عــام بنــك األردن صالــح رجــب، ان 
القطــاع المصرفــي األردنــي يعمــل بــكل كفــاءة وحصافــة 
ضمــن خارطــة طريــق واضحــة ومدروســة وذلــك مــن خــالل 
نهــج تشــاركي وتعاونــي مع البنك المركــزي األردني في دعم 
عجلــة التنميــة االقتصاديــة ورفــع منعــة االقتصــاد الوطنــي، 
مــن أجــل إرســاء دعائــم االســتقرار المالــي والنقــدي، وذلــك 
مــن خــالل المواكبــة والتكامــل مــع اإلجــراءات والمبــادرات 

والتــي  األردنــي  المركــزي  البنــك  ويطبقهــا  يطلقهــا  التــي 
تســهم فــي اســتمرار جاذبيــة الدينــار األردنــي كوعــاء ادخــاري 

وأداة اســتثمارية قويــة.

السياســة  ألدوات  المتوازنــة  اإلدارة  الــى  رجــب  ولفــت 
النقديــة والتــي تســهم فــي اســتقرار ســعر صــرف الدينــار 
االحتياطيــات  مــن  مريحــة  مســتويات  علــى  والمحافظــة 
األجنبيــة، والتوجيــه المــدروس ألســعار الفوائــد، ومعــدالت 
الســيولة فــي القطــاع المصرفــي األردنــي، يرافــق ذلــك الــدور 
الفاعــل الــذي يطلــع بــه البنــك المركــزي األردنــي فــي إطــالق 
برامــج تمويــل القطاعــات االقتصاديــة التنمويــة وبكلــف 
الصغيــرة  الشــركات  لدعــم  تهــدف  تشــجيعية  تمويــل 
والمتوســطة وتنشــيط الحركــة التجاريــة واالقتصاديــة فــي 
األردن وبالتالــي زيــادة معــدالت النمــو االقتصــادي وزيــادة 

فــرص التشــغيل والتقليــل مــن نســب البطالــة.

لهــذه  داعــم  األردنــي  المصرفــي  القطــاع  ان  علــى  وأكــد 
ويتمتــع  وقــوي  متيــن  قطــاع  يعتبــر  فهــو  المبــادرات 
تتعــدى  ســيولة  بنســب  ويحتفــظ  عاليــة  ماليــة  بمــالءة 
الحــد األدنــى الــذي تفرضــه متطلبــات بــازل، كمــا أن نســبة 
المتعثــرة هــي ضمــن مســتويات متدنيــة، حيــث  الديــون 
المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر  األردنيــة  البنــوك  تغطــي 
بمخصصــات كافيــة وضمــن مســتويات مقبولــة. هــذا وقــد 
لعــب القطــاع المصرفــي دورًا محوريــًا فــي توفيــر التمويــل 
الــالزم لمختلــف العمــالء مــن قطاعــات األعمــال واألفــراد 
ومؤسســات القطــاع العــام والمشــاريع الكبــرى مــن خــالل 

قــروض التجمــع البنكــي. 

وعلــى صعيــد تطويــر أدوات القطــاع المصرفــي ودورهــا فــي 
تعزيــز فاعليــة وجاذبيــة بيئــة االعمــال المحليــة فــي المرحلــة 
المقبلــة، قــال رجــب ان الموجــة العالمية الجديــدة والقائمة 
علــى تبنــي التكنولوجيــا والرقمنــة التــي أضحت واقعــًا ال مفّر 
منــه اليــوم، وأصبحــت أداة أساســية يســتخدمها العمــالء 
نحــو  البنــوك  اتجهــت  فقــد  أعمالهــم،  وإنجــاز  إدارة  فــي 
تطويــر التطبيقــات البنكيــة الرقميــة بمــا تشــمله مــن حلول 
وخدمــات مصرفيــة متكاملــة وأظهــرت قــدرة علــى تقديــم 
خدماتهــا فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي عايشــناها فــي 
ــا، حيــث بــات علــى البنــوك التعامــل مــع هــذا  جائحــة كورون
الواقــع الجديــد لضمــان نموهــا وتطورهــا واســتمراريتها، 
حيــث لــم تعــد التكنولوجيــا تنــدرج ضمــن خانــة الرفاهيــة فــي 
العمــل المصرفــي بــل خدمــة أساســية فــي هــذا القطــاع. 

وشــدد رجــب علــى انــه فــي ذكرى اســتقالل األردن الســادس 
والســبعون والــذي تزامــن مــع دخــول األردن المئويــة الثانية 
وتحديــث المنظومــة السياســية واالقتصاديــة كمســارات 

رجب:
فــي يــوم االســتقالل يواصــل القطــاع 
المصرفــي دوره المحــوري فــي دعــم 
مـخـتـلـــف الـقـطـاعـــات االقـتـصـاديــــــة 
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لــرؤى  وتحقيقــًا  المجــاالت،  لجميــع  نهضويــة  تطويريــة 
جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي ابــن الحســين فــي تدشــين 
الــدور  مرحلــة جديــدة القتصادنــا الوطنــي، علــى مواصلــة 
المحــوري للقطــاع المصرفــي فــي دعــم مختلــف القطاعات 
التنمويــة  القطاعــات  طليعــة  فــي  وليبقــى  االقتصاديــة 
وبمــا يســهم فــي رفعــة االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز البيئــة 

االســتثمارية.

معالي السيدة ناديا السعيد 
الرئيس التنفيذي لبنك االتحاد 

وعضو مجلس إدارة جمعية البنوك 
ناديــا  االتحــاد  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  قالــت  بدورهــا، 
يحقــق  ان  اســتطاع  المصرفــي  القطــاع  ان  الســعيد، 
معــدالت نمــو مســتدامة علــى جميــع األصعــدة، وعمــل 
علــى دعــم االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل دعــم المشــاريع 
التحتيــة  البنيــة  ومشــاريع  المتجــددة  والطاقــة  الكبــرى 

والمتوســطة. الصغيــرة  المؤسســة  ودعــم 

وأكدت على دور قطاع البنوك واألعمال المصرفية كداعم 
أساســي لالقتصــاد األردنــي وجاذبــًا لالســتثمارات، ســواء 
اســتثمارات األفــراد أو الصناديــق أو الحكومــات، ويشــكل 
مــا يزيــد عــن 60 % مــن ملكيــة البنوك المحلية لمســتثمرين 

غيــر أردنييــن، ممــا يشــير إلــى الثقــة الكبيــرة بهــذا القطــاع.

وأشــارت الســعيد، الــى ان إجمالــي الموجــودات فــي البنــوك 
بنهايــة  دينــار  مليــار   60 مــا قيمتــه  بلــغ  بــاألردن  العاملــة 
عــام 2021 بنســبة نمــو 5.5 %، فــي حيــن بلــغ حجــم الودائــع 
اإلجمالــي 39 مليــار دينــار مرتفعــا بنســبة 6.1 %، وســجل 
مرتفعــا  دينــار  مليــار   30 االئتمانيــة  التســهيالت  إجمالــي 

بنســبة 4.9 % مقارنــة بعــام 2020.

وأشــارت الــى ان قيمــة إجمالــي موجــودات البنــوك للناتــج 
المحلــي اإلجمالــي مــا نســبته 194 %، أمــا إجمالــي الودائــع 
للناتــج المحلــي اإلجمالــي فســجل 125 %، وبلغــت نســبة 
البنــوك  مــن  الممنوحــة  االئتمانيــة  التســهيالت  إجمالــي 
للناتــج المحلــي اإلجمالــي 96 %، ويظهــر ذلــك الحجــم الكبيــر 
نســبيا للقطــاع المصرفــي مقارنــة باالقتصــاد األردنــي، وهــو 

ــرة. ــه الكبي مــا يعكــس عمــق هــذا القطــاع وأهميت

قالــت  أرباحهــا،  وزيــادة  أعمالهــا  البنــوك  توســيع  وحــول 
الســعيد ان بنــوك أردنيــة اســتحوذت علــى أخــرى عربيــة 
وأجنبيــة خــالل الفتــرة الماضيــة، معتبــرة انــه مؤشــر إيجابــي 
وقــدرة  بالمملكــة  النقديــة  السياســة  قــوة  الــى  ويشــير 
البنــوك األردنيــة علــى التوســع والتطــور وتقديــم خدمــات 
االقتصــاد  يعــزز  ممــا  أكبــر،  بشــكل  وتمويليــة  مصرفيــة 
الوطنــي، الفتــة الــى ان القطــاع المالــي أكبــر رافــد ضريبــي 

.% 38 وبنســبة  للخزينــة 

ونوهــت الــى ان البنــوك تتمتــع بنســب كفايــة رأس مــال 
مرتفعــة بحــد أعلــى مــن المطلــوب مــن البنــك المركــزي 
بــازل )10.5 %( وبنســب ســيولة مرتفعــة  )12 %( ولجنــة 
المركــزي البنــك  مــن  المطلــوب  األدنــى  الحــد   تفــوق 
)100 %( ونســب مخصصــات جيــدة للديــون غيــر العاملــة 

وصلــت الــى 79.9 % مــن عــام 2021.

اقســاط  هيكلــه  بإعــادة  البنــوك  قيــام  الــى  وأشــارت 
يتناســب  وبمــا  كورونــا  جائحــه  خــالل  للعمــالء  القــروض 
مــع تدفقاتهــم النقديــة باإلضافــة الــى تخفيــض الفوائــد 
علــى قــروض االفــراد بمــا يزيــد عــن 1.5. %، فــي حيــن قامــت 
البنــوك مــن خــالل برنامــج الســلف المتوســطة بتمويــل 
9 قطاعــات حيويــة بمبالــغ وصلــت 1.175 مليــار وبأســعار 

ولفتــرات تصــل لعشــر ســنوات. فأئــده منخفضــه 

البنــوك قامــت بدعــم المؤسســات الصغيــرة  ان  وزادت 
والمتوســطة والتــي تمثــل 98 % مــن الشــركات العاملــة 

السعيد:
الــقـطـاع المصـرفـي حـــقـق مــعـدالت نـمـو 
مــسـتـدامــــــة ودعــــــم االقــتــصــــاد الـوطـنـــي
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فــي األردن وتوظــف أكثــر مــن 71 % مــن القــوى العاملــة فــي 
القطــاع الخــاص وتســاهم فــي 40 % مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي و45 % مــن اجمالــي الصــادرات )حســب احصــاءات 
خــالل  مــن   )2022/ 05 فــي  كمــا  الدولــي  البنــك  مجموعــة 

التعــاون مــع الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض.

ــا حيــث  ــى خــالل جائحــه كورون ــت ان هــذا التعــاون تجل وقال
قامــت البنــوك االردنيــة بتمويــل الشــركات المتضــررة مــن 
خــالل البرنامــج الوطنــي لمواجهــة أزمــة كورونــا بأســعار 
فأئــده منخفضــه وفتــرات ســداد طويلــه بمبالــغ وصلــت 

الــى 589 مليــون دينــار كمــا فــي 5 /2022.

هيثم البطيخي 
المدير العام التنفيذي للبنك األردني الكويتي 

وعضو مجلس إدارة جمعية البنوك 
أكــد المديــر العــام التنفيــذي لبنــك األردنــي الكويتــي هيثــم 
البطيخــي، ان البنــك المركــزي األردني ســاهم منذ تأسيســه 
ودعــم  الحفــاظ  فــي  الريــادي  دوره  اداء  فــي   1964 عــام 
المملكــة مــن خــالل االســتخدام  النقــدي فــي  االســتقرار 

االمثــل ألدوات السياســة النقديــة المتاحــة لديــه ومن خالل 
تعاونــه واشــرافه وتوجيهــه للبنــوك العاملــة ضمــن الجهاز 

المصرفــي األردنــي.

الماليــة  المركــزي  البنــك  البطيخــي ان سياســات  واعتبــر 
والنقديــة عبــر تاريخــه كان لهــا الــدور االكبــر فــي تحقيــق هــذا 
االســتقرار واحتــواء االنكمــاش، وتمكيــن االقتصــاد االردنــي 
مــن الصمــود ومواجهــة االزمــات االقتصاديــة والسياســية 
والصحيــة المتتاليــة الــذي واجههــا االقليــم والعالــم مــن 
خــالل الموازنــة والموائمــة بيــن السياســة الماليــة للحكومة 
ــات تحقيــق معــدالت النمــو المنشــود مــن جهــة،  ومتطلب
وبيــن متطلبــات السياســة النقديــة للبنــك المركــزي ودوره 
وســعر  النقــدي  االســتقرار  علــى  الحفــاظ  فــي  الرئيســي 

ــار األردنــي. صــرف الدين

الــدور  لهــا  كان  الحكيمــة  السياســة  هــذه  ان  علــى  واكــد 
االكبــر فــي تحقيــق االســتقرار المالــي والنقــدي والمصرفــي 
النمــو  وتحقيــق  تشــجيع  فــي  والمســاهمة  بالمملكــة 
االقتصــاد  بهــا  مــر  التــي  التحديــات  كل  رغــم  االقتصــادي 
االردنــي والتــي فــي غالبيتهــا ناتجــة عــن ظــروف خارجيــة.

ولفــت الــى ان االحتياطــي النقــدي لــدى البنــك المركــزي مــن 
العمــالت الصعبــة يزيــد عــن مبلــغ )18( مليــار دوالر وهــي 
كافيــة لســداد احتياجــات المملكــة مــن العملــة الصعبــة 
لما يزيد عن )9( اشــهر، وهذا يعتبر مؤشــر رئيســي وممتاز 
ــي، ومــن جهــة  ــار االردن يعكــس مــدى قــوة واســتقرار الدين
اخــرى نجــد ان المملكــة حاليــًا لديها مخزون اســتراتيجي من 
الســلع الغذائيــة الرئيســية بمــا يكفــي لمــدة تصــل الــى )13( 
شــهرًا وتعتبــر االعلــى عالميــًا االمــر الــذي حقــق متطلبــات 
األمــن الغذائــي واالجتماعــي وأبقــى علــى معــدالت التضخــم 
بــدول اإلقليــم  أدنــى مســتوياتها مقارنــة  فــي األردن فــي 
األفــراد  لدخــل  الحقيقيــة  القيمــة  علــى  وحافــظ  والعالــم 

داخــل األردن.

فــي  ســاهم  األردنــي  المصرفــي  الجهــاز  ان  علــى  وشــدد 
تحقيــق هــذا االنجــاز مــن خــالل قيــام البنوك بتوفيــر التمويل 
الــالزم للقطاعــات االقتصاديــة المختلفــة الســتيراد وتوفيــر 
هــذه الســلع ومــن خــالل برامــج ونوافــذ التمويــل الميســر 
االقتصاديــة  للقطاعــات  المركــزي  البنــك  وفرهــا  التــي 
المختلفــة باإلضافــة الى مســاهمة تلــك البرامج في تمويل 
ومســاعدة القطاعــات االقتصاديــة االكثــر تضــررًا فــي الحــد 
مــن تداعيــات جائحــة كورونــا ومســاعدتها علــى تجــاوز تلــك 

االزمــة وضمــان اســتمرارية نشــاطها.

التــي ظهــرت  المؤشــرات اإليجابيــة  الــى  البطيخــي  ونــوه 
االقتصــادي  النمــو  اســتئناف  علــى  تشــير  والتــي  مؤخــرًا 

البطيخي: 
دور حـيـوي للـقـطـاع الـمـصـرفـي في ترسيــخ 
مفهوم االستقالل بشقيه السياسي والمالي



مقابلة العدد 24

واعــداد  الســياحي  الدخــل  زيــادة  خــالل  مــن  بالمملكــة 
بالخــارج  العامليــن  حــواالت  ونمــو  للمملكــة  القادميــن 
المملكــة  لكميــات واســعار صــادرات  القياســي  واالرتفــاع 
مــن الصناعــات االســتخراجية والتحويليــة وحجم المســاحات 
المرخصــة للبنــاء، باإلضافــة للجهــود المبذولــة مــن قبــل 
جاللــة الملــك والحكومــة فــي بنــاء وتطويــر عالقــات التعــاون 
االقتصــادي مــع دول الجــوار والمنطقــة يضــاف الــى ذلــك 
التــي قامــت بهــا الحكومــة االردنيــة  اإلصالحــات الهيكليــة 
خــالل الفتــرة الماضيــة بالتعــاون مــع البنك المركــزي األردني.

وشــدد علــى ان جميــع هــذه العوامــل قــد ادت لتعزيــز ثقــة 
مؤسســات التمويــل الدوليــة فــي اداء وقــدرة االقتصــاد 
الوطنــي علــى الصمــود وتحقيــق معدالت النمو المنشــودة 
وتثبيــت النظــرة اإليجابيــة المســتقرة القتصــاد المملكــة 

مــن قبــل مؤسســات التمويــل الدوليــة.

وبيــن ان البنــوك عملــت علــى جــذب التقنيــة المصرفيــة 
الحاســوب،  وبرمجيــات  المعلومــات  وتقنيــة  الحديثــة 
واالســتثمار فيهــا وتدريــب العامليــن علــى اســتخدامها، 
حيــث ركــزت وبالتعــاون مــع البنــك المركــزي األردنــي علــى 
وفقــًا  المصرفيــة  خدماتهــا  وتحديــث  وتطويــر  توســيع 
لمتطلبــات العصــر، واالهتمام بتلبيــة االحتياجات المتزايدة 
للعمــالء مــن الخدمـــات المصــــرفية الحديثــة بمــا فــي ذلــك 
تقديــم الخدمــات عبــر شــبكات اإلنترنــت والهاتــف وتطويــر 

اآلليــة.  المدفوعــات والمقاصــة  أنظمــة 

ولفــت الــى تطبيــق البنــوك أفضــل المعاييــر والممارســات 
الدوليــة الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة، مثــل توصيــات 
رأس  وكفايــة  الفاعلــة،  المصرفيــة  للرقابــة  بــازل  لجنــة 
المــال، والتركــزات االئتمانيــة، وأنظمــة الرقابــة الداخليــة، 
وإدارة المخاطر "ادارة الموجودات والمطلوبات "، وتطبيق 

معاييــر المحاســبة الدوليــة وغيرهــا مــن الممارســات. 

وتنــوع  اتســاع  بفعــل  المصرفــي  القطــاع  ان  علــى  واكــد 
ســالمة  علــى  للحكــم  معيــارا  أصبــح  وتطــوره  أنشــطته 
المحليــة  األمــوال  رؤوس  لجــذب  وقابليتــه  االقتصــاد 
والخارجيــة، باإلضافــة إلــى دوره الحيــوي فــي ترســيخ مفهــوم 
االســتقالل بشــقيه السياســي والمالــي، مــن خــالل توجيــه 
القــادرة  المنتجــة  االســتثمار  فــرص  لتمويــل  المدخــرات 
اإلنتاجيــة  ورفــع  العمــل،  فــرص  مــن  المزيــد  توفيــر  علــى 
للمســتويات القصــوى الممكنــة، وخلــق قطــاع مالــي متطور 
ومســتقر وقــادر علــى جذب االســتثمارات المحلية واألجنبية.

وشــدد البطيخــي علــى ثقتــه بقــدرة البنــك المركــزي االردنــي 
مــن خــالل محافظــه الحالــي الدكتــور عــادل شــركس وجميع 
الكفــاءات األردنيــة العاملــة معــه وبالتعــاون مــع الجهــاز 

المصرفــي االردنــي باالســتمرار فــي اداء دورهــم الوطنــي فــي 
تقويــة االســتقرار النقــدي والمالــي واالقتصــادي للمملكــة 
والحفــاظ على ســعر صرف الدينــار األردني وتلبية متطلبات 
النمــو االقتصــادي وتشــجيع االســتثمار والســير قدمــًا فــي 
تنفيــذ برنامــج اإلصــالح االقتصــادي والتخفيــض التدريجــي 
لعجــز الموازنــة العامــة للدولــة والبــدء فــي تخفيــض نســبة 
الديــن العــام مــن الناتــج المحلــي والدخــول بالمئويــة الثانيــة 
للمملكــة بــكل ثقــة وعــزم وتحقيــق تطلعــات جاللــة الملــك 

عبــدهللا الثانــي.

السيد سيزر قوالجن 
المدير العام للبنك التجاري األردني 

وعضو مجلس إدارة جمعية البنوك 
واكــد المديــر العــام للبنــك التجــاري األردنــي ســيزر قوالجــن، 
ان األردن ورغــم التحديــات العديــدة التــي واجهتــه وأثــرت 
علــى وضعــه االقتصــادي وشــّكلت اعبــاء كبيــرة ضغطــت 
علــى بنيتــه التحتيــة - مــع قــدوم نحــو 1.3 مليــون الجــئ مــن 
ســوريا الــى االردن فــي بدايــة العقد الثاني مــن القرن الحالي، 

قوالجن: 
األردن يسير بخطوات ثابتة وراسخة نحو 
تحقيق ما يعزز ويرسخ هذا االستقالل
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باإلضافــة للتحديــات مــع تفشــي وبــاء كورونــا مــع بدايــة 
العــام 2020 ومــا تبعــه مــن اجــراءات، وتأثيرهــا علــى كافــة 
مناحــي الحيــاة، االجتماعيــة والصحيــة إضافــة الــى تأثيرهــا 
الكبيــر علــى االقتصــاد والنشــاط االقتصــادي، وانعــكاس 
ذلك على مختلف المؤشــرات االقتصادية والتي من ابرزها 
وارتفــاع  انكمــاش،  ومحققــا  االقتصــادي  النمــو  )تراجــع 
معــدالت البطالــة الــى مســتويات مرتفعــة( وغيرهــا مــن 
اآلثار الســلبية، حيث كان التأثير الســلبي هو الســمة البارزة 
الغلــب اقتصاديــات العالــم خــالل العــام 2020 -اســتطاعت 
اجتيــاز الكثيــر مــن هــذه المنعطفــات المؤثــرة )مــع انحســار 
آثارهــا وتأثيرهــا( علــى االقتصــاد وعلــى الظروف المعيشــية 

لالفــراد، والخــروج باقــل االضــرار.

وشــدد قوالجــن علــى نجــاح االردن وقدرتــه فــي تجــاوز هــذه 
علــى  انعكــس  حيــث  عليهــا،  للتغلــب  وســعيه  االزمــات 
طبيعــة عالقاتــه وتعامالتــه مــع الجهــات والمؤسســات 
المانحــة وزاد مــن ثقتهــا بــه ومــن ضمنهــا، زيــادة المنــح 
والمســاعدات لــه، كمــا زادت تعامالتــه واتفاقاتــه مع البنك 

الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي.

وأضــاف ان هــذا التعــاون تكلــل باالتفــاق الــذي عقــده االردن 
مــع صنــدوق النقــد الدولــي فــي العــام 2020 لالســتفادة 
مــن " تســهيل الصنــدوق الممتــد" لمــدة 4 ســنوات بقيمــة 
قدرهــا 926.4 مليــون وحــدة ســحب خاصــة )حوالــي 1.3 مليار 
دوالر امريكــي، وهــو مــا يعــادل 270 % مــن حصــة عضويــة 

االردن فــي الصنــدوق(.

ولفــت الــى ان األردن التــزم بتنفيذ برنامجــه اإلقتصادي الذي 
رســمه، وســعيه للمحافظة على اســتقرار االقتصاد الكلي 
وتحقيــق النمــو الشــامل المــؤدي لزيــادة فــرص العمــل، 
وضبــط اوضــاع الماليــة العامة، وبفضل السياســة المالية 
التــي اتبعهــا والتــي ســاهمت بتحقــق هــذه االهــداف، ســاعد 
فــي اتمامــه المراجعــة الرابعــة الدائــه االقتصــادي مــن قبــل 
صنــدوق النقــد الدولــي بنجــاح، ممــا يشــير الــى أن االردن 
يســير بخطــى ثابتــة باالتجــاه الصحيــح نحــو االصــالح المالــي 

واالقتصــادي.

واكــد قوالجــن علــى ان البنــك المركــزي والقطــاع المصرفــي 
البنــك  يقــوم  خاللــه  مــن  الــذي  الوســيط  )كونــه  االردنــي 
المســتهدفة  النقديــة  السياســة  بتنفيــذ  المركــزي 
واســتخدام االدوات المتاحــة لــه، والتــي مــن أبرزهــا متابعــة 
بهــدف  ادواتــه،  مختلــف  علــى  الفائــدة  اســعار  وتعديــل 
المحافظــة علــى اســتقرار الدينــار وتحفيــز النمــو االقتصادي 
وضبــط معــدالت التضخــم( كان لــه دور فــي هــذا النجــاح، 

وفــي قــدرة االردن علــى تجــاوز هــذه المنعطفــات.

علــى  المحافظــة  مــن  تمكــن  المركــزي  البنــك  ان  وزاد 
ســعر صــرف الدينــار )دينــار أردنــي قــوي(، ورفــع مســتويات 
االحتياطيــات االجنبيــة الــى مســتويات عاليــة، كمــا عمــل 
ويعمــل دائمــا علــى توفيــر الســيولة الالزمــة لتحريــك عجلــة 

االقتصــادي. النشــاط  وتحفيــز  االقتصــادي 

وأشــار الى الدور الواضح والجلي للبنك المركزي خالل أزمة 
كورونــا، حيــث ســاهمت االجــراءات والقــرارات التــي اتخذهــا 
البنــك المركــزي والــزم بهــا البنــوك )مثــل تأجيــل االقســاط 
ــم الخدمــات  ــدة االســتمرار فــي تقدي وخفــض اســعار الفائ
الماليــة( وقيامــه وضــخ ســيولة كبيــرة فــي الســوق( فــي 
التخفيــف وبشــكل كبيــر عــن الوطــن والمواطنيــن، وحمايــة 

االقتصــاد الوطنــي مــن الركــود.

وشــدد علــى ان دور البنــوك فــي المحافظــة علــى االســتقرار 
االقتصــادي وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة، ليــس مقتصــرا 
فقــط عنــد حــدوث االزمــات والتحديــات، وانمــا بشــكل دائــم 
ومســتمر، حيــث تعتبــر البنــوك صمــام االمــان لالقتصــاد، 
ومتانــة  قــوة  علــى  تنعكــس  والمتانــة  بالقــوة  وتمتعهــا 

االقتصــاد.

لمســيرة  ورافــد  رائــد  المصرفــي  القطــاع  ان  الــى  ونــوه 
قــوة  مــن  بــه  يتمتــع  لمــا  وذلــك  االقتصاديــة  التنميــة 
ومتانــة وفــرت الثقــة للمتعامليــن والمســتثمرين وخاصــة 
فــي الســنوات االخيــرة، فقــد شــهد القطــاع المصرفــي 
فــي اآلونــة االخيــرة )باســتثناء العــام 2020( تحســنا فــي 
مختلــف مؤشــراته الماليــة، حيــث ارتفعــت معــدالت النمــو 
للودائــع والتســهيالت، وبلغــت ارصدتهــا مســتويات عاليــة 
ــج المحلــي، فقــد بلغــت النســبة للتســهيالت  نســبة للنات
حوالــي 96 %، وللودائــع 125 % فــي نهايــة 3 - 2022، ورغــم مــا 
يتطلبــه ارتفــاع هــذه النســب مــن معــدالت كفايــة رأس 

مــال مرتفعــة وخاصــة للتســهيالت.

وأشــار الــى ان البنــوك لــم تواجــه اي معوقــات كونهــا تتمتــع 
بمعــدالت كفايــة رأس مــال مرتفعــة )بلغــت حوالــي 18 % 
البنــوك فــي نهايــة العــام 2021( وهــي نســبة  لمتوســط 
اعلــى بكثيــر مــن الحــد االدنــى المقــرر مــن البنــك المركــزي 
والبالــغ 12 % )وذلــك بفضــل قــوة رســاميل هــذه البنــوك(.

البنــوك تتمتــع بنســب  أكــد علــى ان  وعــالوة علــى ذلــك، 
سيولة عالية، تجاوزت 140 % في نهاية 3 - 2022، وهي ايضا 
اعلــى مــن الحــد األدنــى المحــدد مــن قبــل البنــك المركــزي. 
كذلــك ومــع ارتفــاع معــدل النمــو والمنــح للتســهيالت اال 
ان ذلــك لــم يؤثــر علــى جــودة المحافــظ االئتمانيــة حيــث مــا 
ــة مــن مســتوياتها  ــة قريب ــر العامل ــون غي زالــت نســبة الدي
التغطيــة  نســبة  تقــارب  فيمــا   ،% 5 والبالغــة  المتدنيــة 
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بالمتوســط 80 %. هذا النشــاط الدائم للبنوك وقدرته على 
التجــاوب مــع مختلــف الظــروف ســاهم وســاعد في تحقيق 
ومــا  االقتصــادي  النشــاط  وتحفيــز  االقتصاديــة  التنميــة 
شــهده االردن مــن نشــاط ونمــو فــي مختلــف المجــاالت.

مفهــوم  ترســيخ  فــي  للبنــوك  التنمــوي  الــدور  وحــول 
ثابتــة  بخطــوات  يســير  األردن  ان  علــى  أكــد  االســتقالل، 
وراســخة نحــو تحقيــق مــا يعــزز ويرســخ هــذا االســتقالل، 
والتــي مــن أبرزهــا تحقيــق االســتقرار والنمــو االقتصــادي 

والمالــي. النقــدي  االســتقرار  علــى  والمحافظــة 

وأوضــح ان تحقيــق االســتقرار والنمــو االقتصــادي يســاهم 
فــي حفــظ وتنميــة المجتمــع وحمايتــه )وحمايــة مكوناتــه 
ومــن أبرزهــا االســرة(، كمــا ويحافــظ علــى االســتقرار فيــه، 
وتلعــب البنــوك دورا هامــا فــي تحقيــق االســتقرار والنمــو 
مختلــف  ودعــم  االقتصــاد  النشــاط  وتحفيــز  االقتصــادي 

قطاعاتــه، وفــي مختلــف المجــاالت.

وأضــاف ان البنــوك تلعــب دورا حيويــا فــي دعــم المجمــع 
المحلــي، فللبنــوك دور فاعــل فــي المســؤولية المجتمعيــة 
وفــي محاربــة الفقــر وخفــض نســب البطالــة بدعــم مباشــر 

او مــن خــالل تقديــم القــروض وتمويــل المشــاريع.

واكــد علــى دور القطــاع المصرفــي اثناء محنة كورونا، عندما 
ــات والجهــات فــي المملكــة إلنشــاء  تداعــت كافــة الفعالي
لــه، بهــدف دعــم الجهــات  صنــدوق همــة وطــن والتبــرع 
المتضــررة بفعــل الجائحــة، وكان للبنوك المســاهمة االكبر 

فــي دعــم والتبــرع لهــذا الصنــدوق.

البنــوك فــي دعــم ورعايــة مختلــف  الــى دور  وأشــار أيضــا 
االنشــطة التــي تعــزز دور االســرة والفــرد، اضافــة الــى دورهــا 
المهــم فــي تحقيــق االســتدامة المجتمعيــة والمحافظــة 
على البيئة ومواردها وذلك من خالل تقديم الدعم والرعاية 
المباشــرة، او مــن خــالل تطويــر المنتجــات والخدمــات التــي 
تقدمهــا، وفــي مقدمتهــا التوجــه وبشــكل متســارع نحــو 
الخدمــات والمنتجــات الرقميــة والتــي تســاهم بشــكل كبيــر 

فــي المحافظــة علــى البيئــة واســتدامة مواردهــا.

واكــد علــى ان مــن االدوار المهمــة التــي تقــوم بهــا البنــوك 
تجــاه المجتمــع ايضــا )وهــو هــدف اجتماعــي ومالــي( تعزيــز 
الشــمول المالــي وتمكيــن أكبــر عــدد ممكــن مــن االفــراد 
واالســتفادة  الماليــة  الخدمــات  علــى  بالحصــول  واالســر 
والقطاعــات  والمناطــق  الفئــات  علــى  التركيــز  مــع  منهــا 
االقتصاديــة االكثــر حاجــة للحصــول علــى هــذه الخدمــات 
حتــى  المالــي  الشــمول  نســبة  زيــادة  فــي  ســاهم  وهــذا 
بلغــت حوالــي 50 % مــن اجمالــي عــدد االفــراد البالغيــن فــي 

المجتمــع كمــا فــي نهايــة العــام 2020.

السيد طارق عقل
المدير االقليمي للبنك العقاري المصري العربي/االردن

وعضو مجلس إدارة جمعية البنوك 
للبنــك  /االردن  االقليمــي  المديــر  اكــد  ذلــك،  عــن  وفضــال 
النظــام  ان  عقــل،  طــارق  العربــي،  المصــري  العقــاري 
المصرفــي األردنــي بقيــاده البنــك المركــزي األردنــي نجــح 
بالمحافظــة علــى ثبــات واســتقرار االقتصــاد األردنــي مــن 
خــالل اإلجــراءات المتوازنــة التــي تــم تطبيقهــا للمحافظــة 
النقــدي خــالل المرحلــة الماضيــة مــرورا  علــى االســتقرار 
العالميــة  والتحديــات  المنعطفــات  مــن  بمجموعــه 

واإلقليميــة.

وقــال عقــل ان إدارة االســتقرار النقــدي فــي األردن امتــازت 
المصرفــي  بالنظــام  الثقــة  عــزز  ممــا  والوضــوح  بالثبــات 

األردنــي رغــم الضغوطــات واألزمــات التــي مــرت عليــه.

وأضــاف: نقــف اليــوم علــى أبــواب انطالقة جديــدة لالقتصاد 

عقل: 
نقف على أبواب انطالقة جديدة لالقتصاد 
األردنــي فـــــي ظــــل إصـالحـــات اقـتـصـاديـــة 
وســـيــاســيــــــة يـــقـودهـــــا جــــاللــــة الـمـلــك
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ــة وسياســية يقودهــا  األردنــي فــي ظــل إصالحــات اقتصادي
جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي ابــن الحســين فــي فجــر المئويــة 
ــذي  ــزداد التحــدي ال ــة الهاشــمية وي ــة للمملكــة األردني الثاني

يواجــه القطــاع المصرفــي األردنــي.

مليئــة  بيئــة  فــي  النمــو  وتحفيــز  الوظائــف  خلــق  ان  وزاد 
علــى  يوجــب  والسياســية  والبيئيــة  اإلقليميــة  بالتحديــات 
البنــوك األردنيــة تكثيــف نشــاطها فــي تعزيــز بيئــة اإلقــراض 

األردن. فــي  واالعمــال 

ولفــت الــى ان األردن يبحــث اليــوم عــن تنميــة فــرص العمــل 
واالســتثمار وتضطلــع البنــوك األردنيــة بــدور هام يتمثل برفع 
ســوية العمــل المصرفــي ليتناســب مــع تحديــات المرحلــة 
بمختلــف  والمؤسســات  للشــركات  مالئمــة  بيئــة  وخلــق 
احجامهــا ليكــون لهــا دور كبيــر فــي زيــادة النمــو والرخــاء وخلــق 

ــي. الوظائــف ورفــع ســوية المعيشــة للمواطــن األردن

ودعــا البنــوك الــى ان تــوازن بين حصافة اإلدارة التي حافظت 
علــى اســتقرار القطــاع المصرفــي األردنــي في العقــود الثالثة 
الماضيــة واالبــداع فــي خلــق المنتجــات الجديــدة التــي تراعــي 
والتــي  المســتقبلة  متطلباتهــم  وتلبــي  العــالء  احتياجــات 
تدعــم ازدهــار ونمــو االقتصــاد االردنــي فــي المئويــة الثانيــة 

وذلــك تحــت عبائــه اإلدارة الرزينــة للبنــك المركــزي األردنــي.

واكــد عقــل علــى ان االقتصــاد القــادر على خلــق الفرص ورفع 
مســتوى معيشــة افــراده يعــزز مــن االســتغالل األمثــل 
لمــوارد البلــد ويحــد مــن اعتمــاد األردن علــى المســاعدات 
الخارجيــة وتأثــره بالهــزات االقتصاديــة الــواردة مــن الخــارج، 
ممــا يعــزز مفهــوم االســتقالل الشــامل فــي ظــل القيــادة 

الهاشــمية الملهمــة. 
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معالــي  انتخــاب  عــن  العربيــة  المصــارف  اتحــاد  أعلــن 
اإلدارة. فــي مجلــس  الســالم عضــوا  باســم  المهنــدس 

وتــم أيضــا انتخــاب الســيدة خلــود الســقاف عضــوا فــي 
نائبــا  وانتخابهــا  العــرب،  للمصرفييــن  الدولــي  االتحــاد 
لرئيــس هيئــة تمكيــن المــرأة العربيــة / التابعــة التحــاد 
المصــارف العربيــة واالتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب.

والســالم هــو اقتصــادي أردنــي ووزيــر ســابق، حيــث تولــى 
عــدة مناصــب حكوميــة.

ويشــغل حاليــًا عــدة مناصــب، منصــب رئيــس مجلــس 
إدارة مجموعــة كابيتــال بنــك التــي تضــم )كابيتــال بنــك، 
لالســتثمارات(  وكابيتــال  العراقــي،  األهلــي  والمصــرف 

ورئيســًا لمجلــس إدارة جمعيــة البنــوك.

امــا الســقاف، فتحمــل شــهادة الماجســتير فــي االقتصاد 
األعمــال  مجــال  فــي  عامــا   25 مــن  أكثــر  خبــرة  ولديهــا 
حاليــا  الماليــة. وتشــغل  والرقابــة  والماليــة  المصرفيــة 
الضمــان  امــوال  اســتثمار  صنــدوق  رئيســة  منصــب 

االســتثمار.  رئيــس مجلــس  نائــب   - االجتماعــي 

انتخاب السالم عضوا
في اتحاد المصارف

العربية

والسقاف عضوا في
االتحاد الدولي للمصرفيين

العرب
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عقــدت جمعيــة البنــوك فــي األردن اجتمــاع الهيئة العامة 
رئيــس  برئاســة  المرئــي  االتصــال  تقنيــة  عبــر  العــادي 
خليــل  باســم  المهنــدس  األردن  فــي  البنــوك  جمعيــة 
الســالم وبحضــور كافــة البنــوك العاملــة فــي المملكــة.

العامــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن  الهيئــة  وناقشــت 
الحســابات  وأقــرت   ،2021 لعــام  الجمعيــة  أعمــال 
الحســابات،  تقريــر مدققــي  علــى  الختاميــة وصادقــت 
وأقــرت الموازنــة التقديريــة للجمعيــة للســنة الماليــة 

.2022

وأعــرب الســالم، عــن تقديــره للجهــود التــي تبذلهــا إدارات 
البنــوك لتمكيــن الجمعيــة مــن تحقيــق اهدافها فــي خدمة 

البنــوك وتلبيــة أهدفهــا.

وقــال، إن الجمعيــة اســتطاعت تحقيــق العديــد مــن اإلنجازات 
عــام 2021 وبمــا يعكــس رؤيــة وتطلعــات مجلــس اإلدارة، بمــا 

فيهــا وضــع خطــة اســتراتيجية للســنوات 2021 - 2024.

وأضــاف، إن الخطــة تضمنــت خمســة محــاور اســتراتيجية 
هــي رعايــة مصالــح البنــوك األعضــاء، وتطويــر الدراســات 
واألبحــاث والمنشــورات، وتحســين مســتويات التدريــب 
القطاعيــن  مــع  والتعــاون  الشــراكة  وتعزيــز  والتعليــم، 
فــي  الجمعيــة  دور  والخــاص، وتطويــر وتحســين  العــام 

مجــال االعــالم والعالقــات العامــة. 

هدفــًا   17 االســتراتيجية  المحــاور  هــذه  عــن  وينبثــق 
المحــاور  تحقيــق  فــي  جميعهــا  تصــب  اســتراتيجيًا 

. تيجية ا ســتر ال ا

ويشــار فــي هــذا الصــدد الــى أن الخطــة تضمنــت مجموعــة 
مــن األهــداف الطموحــة والتــي تنفــذ ألول مــرة ولهــا أبعــاد 
واالقتصــاد  المصرفــي  القطــاع  مســتوى  علــى  إيجابيــة 
الوطنــي، ومنهــا علــى ســبيل المثــال التركيــز علــى موضــوع 

الشــمول المالــي وزيــادة الثقافــة والتعليم المالــي، وتعزيز 
العالقــة  وتعزيــز  القياديــة،  للمناصــب  المــرأة  وصــول 
مــع ممثلــي القطــاع الخــاص فــي المملكــة وبمــا يحقــق 

المصالــح الوطنيــة العليــا.

المســتقبلي  التعــاون  مرتكــزات  أحــد  الخطــة  وتعتبــر 
الماليــة  والمؤسســات  األردنــي  المركــزي  البنــك  مــع 
إطــارًا  وتشــكل  مظلتــه،  تحــت  تعمــل  التــي  الرديفــة 
لتوحيــد جهــود القطــاع فــي مختلــف القضايــا االقتصاديــة 
المحليــة وخصوصــًا االســتراتيجيات والخطــط الحكوميــة 

لمســتقبلية. ا

وأضــاف الســالم، وفقــًا للخطــة، فقــد تــم إعــادة تشــكيل 
الجمعيــة  وقامــت  الجمعيــة،  فــي  االستشــارية  اللجــان 
بتوقيــع عــدد كبيــر مــن مذكــرات التفاهــم مــع الجهــات ذات 
العالقــة بالقطــاع المصرفــي األردنــي والتــي تصــب فــي 

خدمــة أهــداف الجمعيــة.

وتــم خــالل اجتمــاع الهيئــة العامــة عــرض التقريــر الســنوي 
عرضــًا  تضمــن  والــذي  للجمعيــة،  واألربعيــن  الثالــث 
للتطــورات االقتصاديــة علــى المســتوى العالمي والمحلي 
خــالل عــام 2021، والتطــورات النقديــة والمصرفيــة فــي 
أدوات  الفائــدة علــى  بمــا فيهــا تطــورات أســعار  األردن 
السياســة النقديــة والتطــورات المصرفيــة فــي عــام 2021.

كمــا تضمــن التقريــر ملخصــا ألبــرز نشــاطات وإنجــازات 
الجمعيــة فــي عــام 2021، والبيانــات الماليــة وتقريــر مدقــق 

الحســابات للعــام 2021. 

جمعية البنوك تعقد اجتماع الهيئة العامة العادية

السالم: الـجــمـعـيـــة اسـتــطـاعـــت تـحقـيـق 
الــــــعـــــديــــد مـــــن اإلنـــــــــجـــــازات عـــــــــام 2021
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وتدعم مذكرة التفاهم، رفع تنافسية شركات القطاع الخاص 
مجال  في  عمل  فرص  وخلق  الطاقة  بكفاءة  المختصة 
االقتصاد األخضر والذي يسهم بتحسين بيئة العمل وتقليل 
النفقات التشغيلية على كافة المنشآت وتخفيف االنبعاثات 
الكربونية الناتجة من مصادر استخدام الطاقة بكافة أنواعها. 

وقــال رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك باســم خليــل 
التفاهــم  مذكــرة  بموجــب  ســتقوم  الجمعيــة  أن  الســالم 
بتقديــم المشــورة الفنيــة والتقنيــة فــي حــدود مــا هــو متوفــر 

لديهــا فيمــا يخــص آليــة العمــل المصرفــي.

وأضاف ان الجمعية أيضا ستقدم المساعدة في التنسيق 

بيــن البنــوك وبيــن الصنــدوق إليجــاد صيغــه توافقيــة قــدر 
اإلمــكان بيــن كافــة البنــوك فيمــا يخص الفوائــد والضمانات 
البنكيــة لتســهيل مهمــة الحصــول علــى التمويــل الــالزم 
ــة  لدعــم مشــاريع كفــاءة الطاقــة فــي القطاعــات الصناعي

واإلنتاجيــة والخدميــة ذات المــالءة الفنيــة والماليــة.

مذكرة تفاهم بين جمعية البنوك
و"صندوق الطاقة المتجددة"

وقعـــت جمعيـــة البنـــوك فـــي األردن مذكـــرة تفاهـــم مـــع صـنــــدوق تـشـجـيــــع الـطـاقــــة 

ــة  ــتهالك الطاقـ ــيد اسـ ــع ترشـ ــل مـشـاريــ ــدف تـمـويــ ــة، بـهــ ــد الـطـاقــ ــددة وتـرشـيــ الـمـتـجــ

ــي األردن. ــة فـ ــة والخدماتيـ ــة والصناعيـ ــات الحيويـ ــة القطاعـ ــي كافـ ــا فـ ــين كفاءتهـ وتحسـ

الســالم: المذكرة تهدف لتمويل مشــاريع 
تـرشـيـــد استـهـــالك الـطـاقـــة وتـحـسـيـــن 
كـفـاءتـهـــا في كـافـــة الـقـطـاعـــات الحيـويـــة 
والصـنـــاعــيـــة والـــخــدمـــاتـيـــــة فــي األردن.
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واكــد الســالم بــأن توقيــع المذكــرة يأتــي في ظــل االهتمام 
الطاقــة  بقطــاع  األردنــي  المصرفــي  للقطــاع  الكبيــر 
والطاقــة المتجــددة، وحرصــًا مــن الجمعيــة علــى تأطيــر 
عالقــة التعــاون والشــراكة القائمة بينهــا وبين الصندوق.

ولفت الى ان المذكرة تأتي استكمااًل للجهود واألنشطة 
والفعاليات المشتركة التي سبق وأن تنفيذها. 

مــع  اجتماعــات  عــدة  عقــدت  الجمعيــة  ان  الــى  وأشــار 
صنــدوق الطاقــة المتجــددة، باإلضافــة لجلســة حواريــة 
فــي نهايــة العــام الماضــي بحضــور ممثليــن عــن البنــوك 
ووزارة  الطاقــة  صنــدوق  فــي  المعنييــن  مــع  األعضــاء 
الطاقــة والجهــات األخــرى ذات العالقــة، تــم خاللهــا بحــث 
المخاطــر الرئيســية التــي تواجــه شــركات خدمــات كفــاءة 

الطاقــة الناشــئة عــن االســتثمار فــي القطــاع

أبــرز  تبيــن  ثيقــة  أعــدت  الجمعيــة  ان  الســالم  واعلــن 
األعضــاء  والبنــوك  الجمعيــة  ومقترحــات  مالحظــات 
علــى آليــات التمويــل المتعلقــة بشــركات خدمــات كفــاءة 

للــوزارة.  بإرســالها  وقامــت   ،)ESCOs( الطاقــة 

العــام  خــالل  قامــت  الجمعيــة  أن  إلــى  الســالم  وأشــار 
الحالــي بعقــد لقــاء خــاص جمــع وزيــر الطاقــة الدكتــور 

صالــح الخرابشــة مــع قيــادات القطــاع المصرفــي بهــدف 
فــي قطــاع  المتاحــة  الفــرص االســتثمارية  اســتعراض 
المشــترك  االهتمــام  ذات  المواضيــع  وبحــث  الطاقــة، 
لقطــاع  المســتقبلّية  واآلفــاق  التوقعــات  ومناقشــة 
الطاقــة، إضافــة لمناقشــة الفرص التمويلية المتاحة في 
القطــاع وبمــا يســاعد البنــوك علــى فهم احتياجــات قطاع 
لتوفيــر  فعالــة  واســتراتيجيات  طريــق  خارطــة  ووضــع 

حلــول ومنتجــات تمويليــة أكثــر مالئمــة لهــذا القطــاع.

وأعــرب الســالم عــن أملــه فــي أن تحقــق هــذه المذكــرة 
ــن  ــة بي ــة توافقي ــى األمــام إليجــاد صيغــه تمويلي دفعــة إل
البنــوك تســهيل مــن قــدرة مشــاريع كفــاءة الطاقــة فــي 
القطاعــات الصناعيــة واإلنتاجيــة والخدميــة فــي الوصــول 

إلــى التمويــل المناســب. 

السالـــم: جـمـعـيـــة الـبـنـــوك تُـعـــد وثـيــقـــة 
إلبــــــــراز الـمـــــالحــــــظــــــات والـمـــقــتــرحــــــات 
عــلـــــــى آلــيــــــات الـــتـــمــويـــــل الــمــتـــعـــلــقــــة 
بــــشــــركــــات خــــــدمـــات كـــــفـــاءة الــطـــاقـــة
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وفيمــا يتعلــق بأبــرز المؤشــرات المصرفيــة فقــد ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 0.8 % 
فــي نهايــة شــهر آذار مــن عــام 2022 لتصــل إلــى 61.538 مليــار دينــار مقارنــًة مــع 61.056 مليــار دينــار بنهايــة عــام 
2021، ونمــت كذلــك إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة بنســبة 2.3 % فــي نهايــة شــهر آذار مــن عــام 2022 لتصــل 
إلــى 30.727 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 30.028 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021، وارتفــع كذلــك إجمالــي الودائــع لــدى 
ــة  ــار دينــار مقارن البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر آذار مــن عــام 2022 بنســبة 1.6 % لتصــل إلــى 40.138 ملي
مــع 39.522 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021. هــذا وارتفعــت أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة فــي 
نهايــة شــهر آذار مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021، حيــث ارتفــع ســعر الفائــدة الرئيســي للبنــك المركــزي 
األردنــي ليبلــغ 2.75 % وســعر إعــادة الخصــم ليبلــغ 3.75 %، وســعر فائــدة اتفاقيــات إعــادة الشــراء عنــد 3.50 % 

وســعر فائــدة نافــذة اإليــداع لليلــة واحــدة عنــد 2.25 %.

خــالل   %  2.6 التضخــم  معــدل  بلــغ 
األربعــة أشــهر األولــى مــن عــام 2022 
 ،2021 عــام  مــن  الفتــرة  بــذات  مقارنــًة 
حيــث ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار 
إلــى  ليصــل   101.91 مــن  المســتهلك 
104.58. كمــا ارتفــع حجــم التــداول فــي 
األربعــة  خــالل  األردنــي  العقــار  ســوق 
أشــهر األولــى مــن عــام 2022 بنســبة 
28.8% مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 
2021. أمــا أداء القطــاع الخارجــي فقــد 
ارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 
20.3 % خــالل الربــع األول من عام 2022 
.2021 عــام  مــن  الفتــرة  بــذات  مقارنــة 

خــالصـة 
تنفيذيـة
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية

الناتج المحلي اإلجمالي
ــًة  شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 2.6 % خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2021 مقارن
بالربــع الرابــع مــن عــام 2020. فيمــا بلغــت نســبة النمــو خــالل عــام 2021 مــا نســبته 2.2 % مقارنــة بعــام 2020، حيــث ارتفــع 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة مــن 29.584 مليــار دينــار فــي عــام 2020 ليصــل إلــى 30.238 مليــار دينــار 

فــي عــام 2021.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016 = 100(

201720182019النشاط االقتصادي
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات

الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك

المناجم والمحاجر

الصناعات التحويلية

الكهرباء والمياه

اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات المال والتأمين والعقارات واألعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

المجموع

منتجو الخدمات الحكومية

منتجو الخدمات الخاصة التي ال تهدف إلى الربح 
وتخدم العائالت

الخدمات المنزلية

المجموع )أ + ب + ج + د(

الخدمات المصرفية المحتسبة 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية

صافي الضرائب على المنتجات

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق

1,530

628

5,384

990

850

2,783

2,401

6,378

1,851

22,794

3,785

188

226

26,993

1,737 -

25,255

3,163

28,418

1,380

583

5,226

546

840

2,784

2,539

5,318

2,589

21,805

4,082

210

467

26,564

822

25,742

3,732

29,474

1,415

616

5,289

555

837

2,812

2,620

5,474

2,675

22,293

4,167

216

467

27,144

846

26,298

3,753

30,050

1,438

620

5,147

547

806

2,722

2,483

5,556

2,588

21,907

4,211

211

468

6,796

868

25,929

3,656

29,584

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

% 2.8

% 8.9

% 2.3

% 1.8

% 3.7

% 2.3

% 2.4

% 2.5

% 1.0

% 2.5

% 1.4

% 1.4

-

% 2.3

% 3.8

% 2.2

% 2.3

% 2.2

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ب

ج

د

-

=

+

=

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

حواالت العاملين )بالمليون دينار(

معدل البطالة
بلــغ معــدل البطالــة خــالل عــام 2021 مــا نســبته 24.1 %، وهــو أعلــى من معدالت البطالة المســجلة في االعوام الســابقة، 

حيــث بلــغ معــدل البطالــة 22.7 % فــي العــام 2020 و19.0 % في عام 2019.

المؤشر

معدل البطالة

2017

% 18.3

2018

% 18.6

2019

% 19.0

 2020

% 22.7% 24.1

الـتـغـــيـر
النسبي

% 1.4

2020

2021

2021

االستثمار األجنبي المباشر في األردن
ســجل االســتثمار االجنبــي المباشــر تدفقــًا للداخــل مقــداره 441.5 مليــون دينــار خــالل عــام 2021 مقارنــة مــع تدفــق للداخــل 

مقــداره 539.8 مليــون دينــار خــالل عــام 2020. ليحقــق بذلــك انخفاضــًا بنســبة 18.2 %.

المؤشر

االستثمار االجنبي المباشر في األردن 
)مليون دينار (

2018

678.0

2019

518.1539.8441.5

الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

% 18.2 -

2.22

1.55 -

1.9
2.1

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

20212019

2020

20182017

حواالت العاملين
ارتفعت حواالت العاملين بنسبة 1.0 % خالل الشهرين األولين من عام 2022 مقارنة بذات الفترة من عام 2021.

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

2021
20212022

2,412.1408.7412.8

الشهرين 
األولين

الشهرين 
األولين

% 1.0

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 
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الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي )2010=100(

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين )2010 = 100( 

كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي
ارتفــع الرقــم القياســي العــام لكميــات اإلنتــاج الصناعــي خــالل الربــع األول مــن عــام 2022 بنســبة 5.3 % مقارنــة بنفــس 
الفتــرة مــن عــام 2021، وقــد جــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات االســتخراجية 
بنســبة 3.4 %، وارتفــاع الرقــم القياســي لكميــات انتــاج الصناعــات التحويليــة بنســبة 4.8 %، والرقــم القياســي لكميــات 

انتــاج الكهربــاء بنســبة 16.5 %.

وارتفــع الرقــم القياســي العــام ألســعار المنتجيــن الصناعييــن بنســبة 13.5 % خــالل الربــع األول مــن عــام 2022 مقارنــًة 
بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، حيــث نتــج هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات االســتخراجية 
بنســبة 16.1 %، وارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات التحويليــة بنســبة 14.5 %، فيمــا انخفــض الرقــم القياســي 

ألســعار الكهربــاء بنســبة 3.8 %.

الصناعة

الصناعة

2018

2018

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

121.77

86.96

126.28

91.33

101.21

118.90

211.15

121.26

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

138.19

79.43

128.36

85.45

109.17

114.27

208.38

117.85

138.65

84.09

130.92

89.85

112.89

121.56

200.33

124.33

142.88

83.24

149.57

89.99

126.71

130.84

200.55

133.74

% 3.4

% 4.8

% 16.5

% 5.3

% 16.1

% 14.5

% 3.8 -

% 13.5

الربع األول

الربع األول

الربع األول

الربع األول
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ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلــغ معــدل التضخــم 2.6 % خــالل األربعــة أشــهر األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، حيــث ارتفــع 

الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 101.91 ليصــل إلــى 104.58.

201920202021البند
202220212022

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

105.89

103.91

96.70

102.94

103.03

105.57

106.55

102.65

102.90

105.56

109.38

104.84

104.58

% 2.6

102.35

103.95

96.21

101.00

101.48

106.31

101.10

102.28

97.71

104.24

106.16

103.54

101.91

% 0.4

% 3.5

% 0.0

% 0.5

% 1.9

% 1.5

% 0.7 -

% 5.4

% 0.4

% 5.3

% 1.3

% 3.0

% 1.3

% 2.6

-

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(
األربعة 

أشهر األولى
األربعة 

أشهر األولى
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أهم مؤشرات سوق العقار )مليون دينار(

ثالثاً: حركة تداوالت سوق العقار
ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــالل األربعــة أشــهر األولــى مــن عــام 2022 بنســبة 28.8% مقارنــًة بــذات 
الفتــرة مــن عــام 2021، كمــا ارتفعــت إيــرادات دائــرة األراضــي والمســاحة بنســبة 39.3 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 
ــك  ــة لتســجل بذل ــع فــي المملكــة فقــد بلغــت مــا يقــارب 49.67 ألــف معامل 2021. أمــا بخصــوص عــدد معامــالت البي

تراجعــًا بنســبة 2.4 % وذلــك خــالل األربعــة أشــهر 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

1,341

55.26

32.38

87.64

50.91

735

62.25

1,727

77.00

35.83

112.83

49.67

1051

94.83

% 28.8

% 39.3

% 10.7

% 28.7

% 2.4 -

% 43.0

% 52.3

20212022
األربعة أشهر األولىاألربعة أشهر األولى

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين خالل األربعة أشهر األولى
 من عام 2022 )حسب الجنسية(

الجنسية
قيمة األراضي والشقق

)مليون دينار(
النسبة من اإلجمالي

عراقية

سعودية

سورية

أمريكية

كويتية

جنسيات أخرى

المجموع

30.81

20.95

6.02

4.80

4.02

28.23

94.83

% 32.5

% 22.1

% 6.3

% 5.1

% 4.2

% 29.8

%100



التقرير االقتصادي الشهري 42

رابعاً: أداء القطاع الخارجي 
ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 39.6 % خــالل الربــع األول مــن عــام 2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، وذلــك 
نتيجــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة بنســبة 43.1 %، وارتفــاع قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 11.3 %، كمــا ارتفعــت كذلــك 
المســتوردات بنســبة 28.6 %. وتبعــًا لذلــك فقــد ارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 20.3 % خــالل الربــع األول مــن عــام 

2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021.

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

اجمالي التجارة الخارجية

الميزان التجاري

تغطية الصادرات للمستوردات %

4,995.7

909.6

5,905.3

13,611.0

18,606.7

7,705.7-

% 43.4

5,044.1

595.7

5,639.8

12,235.4

17,279.5

6,595.6-

% 46.1

6,039.5

604.3

6,643.8

15,345.1

21,384.6

8,701.3 -

% 43.3

1,815.2

177.6

1,992.8

4,276.4

6,091.6

2,283.6 -

% 46.6

1,268.1

159.5

1,427.6

3,326.6

4,594.7

1,899.0 -

% 42.9

% 43.1

% 11.3

% 39.6

% 28.6

% 32.6

% 20.3

% 3.7

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية
وعلــى صعيــد التركيــب الســلعي ألبــرز الســلع المصــدرة خــالل الربــع األول مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمــة الصــادرات 

الوطنيــة مــن البوتــاس الخــام بنســبة 163.2 % والفوســفات الخام بنســبة 145.1 %

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

301.8

165.5

101.1

61.2

96.7

94.6

447.2

1,268.1

291.0

277.6

266.1

150.0

92.1

85.5

652.9

1,815.2

% 3.6 -

% 67.7

% 163.2

% 145.1

% 4.8 -

% 9.6 -

% 46.0

% 43.1

أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار(

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

2021

2021

2022

2022

الربع األول

الربع األول

الربع األول

الربع األول
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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 البرازيل

مجموع الصادرات الوطنية

2,074.2

549.0

1,454.0

1,381.9

969.1

496.1

149.1

31.99

349.3

19.36

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

30.97

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

89.97

6,039.5

596.9

181.3

376.2

365.1

560.4

340.2

63.0

11.5

218.7

68.7

1,815.2

447.0

130.6

357.7

344.3

272.5

162.4

43.7

8.9

147.2

20.7

1,268.1

% 33.5

% 38.8

% 5.2

% 6.0

% 105.7

% 109.5

% 44.2

% 29.2

% 48.6

% 231.9

% 43.1

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمــة الصــادرات 
الوطنيــة إلــى كافــة التكتــالت االقتصاديــة، وأبرزهــا الــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 105.7 % ومنهــا دولــة الهنــد التــي 

ارتفعــت الصــادرات الوطنيــة إليهــا بنســبة 109.5 %.

الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2022 بنســبة 30.5 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، 

لتصــل إلــى 210.24 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 161.05 مليــون دينــار.

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

البند / الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2019

737.7

2020

760.5

2021

873.5161.05210.24% 30.5

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيــب الســلعي للمســتوردات خــالل الربــع األول مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمــة المســتوردات مــن أغلــب 

المــواد وأبرزهــا الحلــي والمجوهــرات الثمينــة بنســبة 107.8 % والنفــط الخام بنســبة 49.1 %.

2021

2021

2022

2022

الربع األولالربع األول

الربع األولالربع األول
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201920202021الصنف
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

النفط الخام ومشتقاته

الحلي والمجوهرات الثمينة

العربات والدراجات وأجزائها

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها

المنتجات الكيماوية غير العضوية

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

510.5

134.8

238.9

244.4

181.4

115.6

1,901.0

3,326.6

761.2

280.1

262.0

238.8

186.5

155.8

2,392.0

4,276.4

% 49.1

% 107.8

% 9.7

% 2.3 -

% 2.8

% 34.8

% 25.8

% 28.6

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل الربــع األول مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمــة المســتوردات 
مــن كافــة التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 51.7 % ومنهــا الســعودية 

بنســبة 27.4 %.

التركيب السلعي للمستوردات الوطنية )مليون دينار (

التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار (

20212022
الربع األولالربع األول

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

544.2

1,741.3

431.6

15,345.1

1,315.2

636.0

288.3

260.2

1,529.6

669.8

681.9

145.7

461.4

100.4

4,276.4

866.7

499.4

278.4

245.0

1,173.5

496.1

625.1

141.8

382.9

73.1

3,326.6

% 51.7

% 27.4

% 3.6

% 6.2

% 30.3

% 35.0

% 9.1

% 2.8

% 20.5

% 37.3

% 28.6

20212022
الربع األولالربع األول
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أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار(

% 2.6 -

% 3.2 -

% 6.0

% 81.8 -

% 27.9 -

% 42.9

% 5.4

% 5.2

% 12.5

% 162.7

% 136.5

خامساً: أداء المالية العامة
وصلــت اإليــرادات المحليــة خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 2022 الــى مــا قيمتــه 1212.3 مليــون دينــار مقابــل 1252.9 
مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام 2021، أي بانخفــاض بلــغ 40.6 مليــون دينــار. وقــد جــاء هــذا االنخفــاض فــي 
اإليــرادات المحليــة محصلــة النخفــاض اإليــرادات غيــر الضريبيــة بحوالــي 95.5 مليــون دينــار، وارتفــاع اإليــرادات الضريبيــة 

بحوالــي 54.8 مليــون دينــار.

ــل 1335.1  ــار مقاب ــي 1406.7 مليــون دين أمــا النفقــات العامــة فقــد بلغــت خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 2022 حوال
مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2021 مســجلة بذلــك ارتفاعــًا مقــداره 71.6 مليــون دينــار او مــا نســبته 5.4 %، 
وقــد جــاء االرتفــاع فــي اجمالــي االنفــاق نتيجــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقــدار 67.7 مليــون دينــار او مــا نســبته 5.2%، 

وارتفــاع النفقــات الرأســمالية بحوالــي 3.9 مليــون دينــار او مــا نســبته 12.4 %. 

ونتيجــة لتلــك التطــورات فقــد ســجلت الموازنــة العامــة للحكومــة المركزيــة عجــز مالــي بعــد المنــح حوالــي 168.4 مليــون 
دينــار، مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 64.1 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 -

1,271.1

1,252.9

915.4

2.2

335.3

18.2

1,335.1

1,303.9

31.2

64.1 -

82.2 -

% 24.4

% 24.1

% 25.7

% 1.2 -

% 1.6 -

الـتـغـــيـر النسبي

*)%( 

% 1.5 -

% 1.7 -

% 0.3

% 1.9 -

% 2.0 -

1,238.3

1,212.3

970.2

0.4

241.7

26.0

1,406.7

1,371.6

35.1

168.4 -

194.4 -

% 22.9

% 22.4

% 26.0

% 3.1 -

% 3.6 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2021

20212022

الشهرين 
األولين

الشهرين 
األولين
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سادساً: المديونية العامة 
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 0.3 % فــي نهايــة شــهر شــباط مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021، ليصــل إلــى 
ــًة  ــي المقــدر لشــهر شــباط مــن عــام 2022، مقارن ــج المحلــي اإلجمال ــار أو مــا نســبته 110.7 % مــن النات ــار دين 35.864 ملي
مــع 35.766 مليــار دينــار أو مــا نســبته 111.3 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021، شــاماًل مديونيــة شــركة الكهربــاء 

الوطنيــة وســلطة الميــاه التــي تبلــغ حوالــي 7.4 مليــار دينــار.

حيــث ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة بنســبة 0.8 % ليصــل إلــى 20.421 مليــار دينــار حتــى نهايــة 
شــهر شــباط مــن عــام 2022 )63.0 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر شــباط مــن عــام 2022(، مقارنــًة مــع 
20.259 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021 )63.1 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021(. فيمــا انخفــض رصيــد الديــن 
العــام الخارجــي بنســبة 0.4 % ليصــل إلــى حوالــي 15.443 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر شــباط مــن عــام 2022 )47.7 % مــن 
 الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر شــباط مــن عــام 2022( مقارنــة مــع 15.507 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021

)48.3 % من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2021(.

20182019202020212022البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

شباط

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

20,421.1

% 63.0

15,443.5

% 47.7

35,864.6

% 110.7

% 0.8

% 0.1 -

% 0.4 -

% 0.6 -

% 0.3

% 0.6 -

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار (

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

المصدر: وزارة المالية

35.77 35.8630.08 33.03

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

201920202021البند )مليون دينار(
آذار

2022 

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

عرض النقد )ع 1(

عرض النقد )ع 2(

النقد المصدر

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

13,117.5

39,509.2

6,834.8

13,196.5

40,134.3

6,923.0

% 0.6

% 1.6

% 1.3

سابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية
ارتفــع عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر آذار مــن عــام 2022 بنســبة 0.6 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة عــام 2021، 

فــي حيــن ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 1.6 %، كمــا ارتفــع النقــد المصــدر بنســبة 1.3 %.

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 17.969 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
شــهر نيســان مــن عــام 2022، مقارنــًة مــع 18.043 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2021، محققــًة بذلــك انخفاضــًا طفيفــًا 

بنســبة 0.4 %.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2020

15,919.7

2021

18,043.217,969.0% 0.4 -

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 2022

المؤشرات والمصرفية
ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 0.8 % فــي نهايــة شــهر آذار مــن عــام 2022 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 
2021 لتصــل إلــى 61.538 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 61.056 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع كمحصلــة 
الرتفــاع الموجــودات المحليــة بنســبة 1.9 % لتصــل إلــى 55.759 مليــار دينــار، وانخفــاض الموجــودات األجنبيــة بنســبة 8.8 % 

لتصــل إلــى 5.779 مليــار دينــار.

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

نيسان

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

5,779.3

55,759.4

61,538.7

9,131.0

% 8.8 -

% 1.9

% 0.8

% 0.1

2022
آذار
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أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 2.3 % فــي نهايــة شــهر آذار مــن عــام 2022 لتصــل إلــى 30.727 مليار 
ــار بنهايــة عــام 2021. وقــد شــكلت القــروض والســلف حوالــي 62.8 % مــن إجمالــي  ــار دين ــار، مقارنــة مــع 30.028 ملي دين
التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك اإلســالمية 26.5 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة كمــا فــي نهاية 

شــهر آذار 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

30,727.7

 

% 9.3

% 62.8

% 0.6

% 26.5

% 0.8

% 2.3

 

% 0.3

-

% 0.1 -

% 0.3 -

% 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

61.5457.05 61.0653.6450.92

20222020 202120192018
آذار

2022
آذار

30.7328.64 30.0327.0826.11

2020 202120192018 2022
آذار
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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 آذار مــن عــام 2022 بنســبة 1.6 % لتصــل إلــى 40.138 

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 53.9 % مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب والتــي شــكلت 

مــا نســبته 29.2 % مــن إجمالــي الودائــع، ثــم ودائــع التوفيــر والتــي شــكلت 16.9 % مــن إجمالــي الودائــع. أمــا مــن حيــث هيكل 

الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة حســب العملــة، فيالحــظ ارتفــاع حجــم الودائــع بالدينــار األردنــي بنســبة 1.2 % بنهايــة شــهر 

آذار مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021، كمــا ارتفــع حجــم الودائــع بالعمــالت األجنبيــة بنســبة 2.7 % بنهايــة شــهر آذار 

مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة العــام 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

40,138.2

% 29.2

% 16.9

% 53.9

% 77.4

31,066.3

% 22.6

9,071.9

% 1.6

-

% 0.1 -

% 0.1

% 0.2 -

% 1.2

% 0.2

% 2.7

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %

40.1436.79 39.5235.3133.84

2020 202120192018 2022
آذار

2022
آذار
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مؤشرات المتانة المالية
أظهــرت البيانــات المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة فــي األردن انخفــاض نســبة الديــون غيــر 
العاملــة إلــى إجمالــي الديــون إلــى 0. 5 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــًة مــع 5.5 % فــي نهايــة عــام 2020. كمــا ارتفعــت نســبة 
تغطيــة الديــون غيــر العاملــة إلــى 79.9 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــًة مــع 71.5 % فــي نهايــة عــام 2020. وبلغــت نســبة كفاية 
رأس المــال 18.0 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــة مــع 18.3 % فــي نهايــة عــام 2020، وهــذه النســبة أعلــى بكثيــر مــن الحــدود 
الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي ومــن قبــل لجنــة بــازل. وبلغــت نســبة الســيولة القانونيــة لــدى البنــوك 
المرخصــة 141.5 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــًة مــع 136.5 % فــي نهايــة عــام 2020، والتــي تعتبــر أعلــى مــن الحــدود الدنيــا 
ــد علــى  ــة مــن البنــك المركــزي األردنــي والبالغــة )100 %(. وقــد حققــت البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائ المطلوب
الموجــودات بلــغ 1.0 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــة مــع 0.6 % فــي نهايــة عــام 2020، كمــا بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق 

المســاهمين فــي البنــوك العاملــة فــي األردن 3. 8 % بنهايــة عــام 2021 مقارنــة مــع 5.1 % فــي نهايــة عــام 2020.

20172018201920202021المؤشر )%(
الـتـغـــيـر 

)%( 

نسبه الديون غير العاملة إلجمالي الديون

نسبه تغطية الديون غير العاملة

نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير 
العاملة إلى حقوق المساهمين

نسبه كفاية راس المال

نسبه السيولة القانونية

)ROE( العائد على حقوق المساهمين

)ROA( العائد على الموجودات

% 4.2

% 75.4

% 4.1

% 17.80

% 130.1

% 9.1

% 1.2

% 4.9

% 79.3

% 4.2

% 16.9

% 131.9

% 9.6

% 1.2

% 5.0

% 69.5

% 6.27

% 18.28

% 133.8

% 9.44

% 1.18

% 5.5

% 71.5

% 6.4

% 18.3

% 136.5

% 5.1

% 0.60

% 5.0

% 79.9

% 4.2

% 18.0

% 141.5

% 8.3

% 1.0

% 0.5 -

% 8.4

% 2.2 -

% 0.3 -

% 5.0

% 3.2

% 0.4

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة )2017 - 2021(

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

حيــث بلــغ ســعر الفائــدة الرئيســي للبنــك المركــزي األردنــي 2.75 % وســعر إعــادة الخصــم 3.75 %.

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

2.75

3.75

3.50

2.25

0.25

0.25

0.25

0.25

أسعار الفائدة  لدى البنك المركزي %

2022
آذار
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تقاص الشيكات
بلــغ عــدد الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل شــهر نيســان 2022 مــا مجموعــه 479 ألــف شــيك بقيمــة 3.086 مليــار دينار. 
أمــا عــدد الشــيكات المعــادة لنفــس الشــهر فقــد بلــغ 14.9 ألــف شــيك وبنســبة 3.1 % مــن إجمالــي الشــيكات المقدمــة 
للتقــاص، كمــا بلغــت قيمــة الشــيكات المعــادة 88.8 مليــون دينــار وبنســبة 2.9 % مــن إجمالــي قيمــة الشــيكات المقدمــة 
للتقــاص. أمــا أســباب الشــيكات المعــادة فقــد كانــت 9.5 ألــف شــيك )بقيمــة 56.9 مليــون دينــار( ألســباب فنيــة وبنســبة 
64 % مــن إجمالــي الشــيكات المعــادة، فيمــا بلغــت الشــيكات المعــادة ألســباب فنيــة 5.4 ألــف شــيك )بقيمــة 31.9 

مليــون دينــار( وبنســبة 36 % مــن إجمالــي الشــيكات المعــادة وذلــك بنهايــة شــهر نيســان 2022.

هــذا وســجلت الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل شــهر نيســان 2022 انخفاضــًا بنســبة 22 % مقارنــة بشــهر آذار 2022 
والتــي بلغــت آنــذاك 610 ألــف شــيك بقيمــة 3.680 مليــار دينــار. أمــا بمقارنــة الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل شــهر 
نيســان 2022 بشــهر نيســان 2021، فقد ســجلت ارتفاعًا بنســبة 3 % والتي بلغت آنذاك 465.8 ألف شــيك بقيمة 2.690 

مليــار دينــار.

أمــا فيمــا يتعلــق بالوسط المرجح ألســعار الفائدة على الودائع لــدى البنــوك، فقــد شــهدت أســعار الفائــدة علــى الودائــع 
تحــت الطلــب اســتقرارًا عنــد 0.26 % فــي نهايــة شــهر آذار مــن عــام 2022، فيمــا بلغــت أســعار الفائــدة علــى حســابات 

التوفيــر 0.31 %، وســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 3.52 %.

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

0.26

0.31

3.52

-

0.04

0.07

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

وبالنســبة للوسط المرجح ألسعار الفوائد على التســهيالت االئتمانيــة، فقــد انخفــض ســعر الفائــدة علــى الجــاري مديــن 
ليبلــغ 6.92 % فــي نهايــة شــهر آذار مــن عــام 2022، فيمــا اســتقر ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف عنــد 6.95 %، وبلــغ 

ســعر فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــالء 8.41 % كمــا فــي نهايــة شــهر آذار 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

6.92

6.95

7.33

8.41

0.24 -

-

0.66 -

0.04

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

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

2022

2022

آذار

آذار
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أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
انخفــض الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر أيــار 2022 بنســبة 2.06 % ليصــل إلى 
4094.40 نقطــة. هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق ألحــد عشــر بنــكًا انخفاضــًا تــراوح مــا بيــن 0.7 % إلــى 9.7 %، فيما شــهدت 

أســعار اإلغــالق لبنــك واحــد ارتفاعــًا بلــغ 2.6 %، فيمــا اســتقر ســعر االغــالق لبنــكان اثنــان دون تغير.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر أيــار حوالــي 9.88 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد عقــود بلــغ 
9046 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 26.97 مليــون دينــار خــالل شــهر أيــار 2022.

الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

البنك األهلي

بنك المال

بنك األردن

البنك اإلسالمي األردني

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

بنك االستثمار العربي

البنك األردني الكويتي

البنك التجاري األردني

بنك ABC في األردن

بنك صفوة اإلسالمي

البنك االستثماري

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

AHLI

EXFB

BOJX

JOIB

CABK

UBSI

AJIB

JOKB

JCBK

ABCO

SIBK

INVB

4.8

3.62

1.02

2.93

2.06

3.58

1.32

1.74

1.28

1.44

0.96

0.83

1.85

1.53

4.68

3.7

1.13

2.95

2.06

3.7

1.35

1.76

1.35

1.53

0.96

0.9

1.97

1.6

0.12

0.08 -

0.11 -

0.02 -

0

0.12 -

0.03 -

0.02 -

0.07 -

0.09 -

0

0.07 -

0.12 -

0.07 -

5.2

3.74

1.12

3.04

2.12

3.69

1.36

1.76

1.35

1.57

0.97

0.88

1.97

1.7

4.85

3.64

1.05

2.91

2.08

3.57

1.31

1.72

1.29

1.5

0.94

0.84

1.88

1.53

12,703,863

136,355

2,528,031

5,868,205

780,360

2,699,464

1,178,247

125,685

124,337

424,346

34,835

94,381

135,083

140,863

4.68

3.6

1.01

2.8

2.04

3.5

1.29

1.7

1.26

1.43

0.93

0.81

1.85

1.48

17

16

17

17

17

17

17

14

15

17

8

16

15

13

2,617,074

37,426

2,414,675

2,018,484

375,901

756,783

898,388

73,084

96,086

283,548

36,893

112,211

71,918

92,191

3,007

140

849

1,884

413

1,192

660

92

100

312

40

163

91

103

9,046 9,884,662 26,974,057

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر أيار 2022 

)من 8 أيار إلى 31 أيار 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 أيار = 4094.40 / التغير عن الشهر السابق = - 2.06 % 

* المصدر: بورصة عمان.
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أصبح األمن السيبراني أمر في غاية األهمية للمؤسسات واألفراد وحاجة عالمية ملحة مما يستلزم القيام 
بإجراءات تدقيق صارمة لتوفير ضمانات لإلدارة العليا ومجالس اإلدارة على حد سواء. إن تدقيق األمن 
السيبراني ال يقوم فقط على تقييم األنظمة والضوابط المعمول بها لضمان األنشطة السيبرانية اآلمنة. 
فالهدف األساسي له هو تقييم التكنولوجيا والسياسات واإلجراءات الحالية على مستوى أعمق، لتحديد ما 
إذا كانت جميع المعايير واللوائح المعمول بها يتم الوفاء بها بفعالية وكفاءة. وهناك العديد من الممارسات 
المفضلة التي يمكن للمنظمات تطبيقها أثناء عمليات التدقيق لقياس كفاءة وفعالية أنظمة وعمليات 
وضوابط األمن السيبراني. فالهدف من وجود مدقق األمن السيبراني هو التحقق مما إذا كانت المؤسسة 
تعمل وفًقا للمعايير واللوائح واإلرشادات المختلفة لألمن السيبراني. ويقيس تدقيق األمن السيبراني 
الواقع الحالي للمؤسسة من حيث االمتثال أواًل، ويقيسها مقابل معيار صناعة معين حيث يتم بعد ذلك إجراء 
تحليل للثغرات من أجل ضمان تحديد جميع ثغرات التحكم ومعالجتها من خالل التوصيات المستهدفة.

تدقيق
األمن السيبراني

الفعال

تدقيــق  عمليــات  إلجــراء  المدقــق  تدفــع  أســباب  عــدة  هنــاك 
منتظمــة لألمــن الســيبراني، بمــا فــي ذلــك مراقبــة البنيــة التحتيــة 
والضوابــط  واألنظمــة  المنظمــة  فــي  المعلومــات  لتكنولوجيــا 
بشــكل منتظــم الكتشــاف أي مخاطــر أو عيــوب محتملــة، وللتأكــد 
متطلبــات  مــن  األدنــى  الحــد  تلبــي  المطبقــة  األنظمــة  أن  مــن 
تقييــم  إلــى  باالضافــة  المتوقعــة.  المخاطــر  االمتثــال وتخفيــف 
لألمــن  التشــغيلية  والعمليــات  األنظمــة  وفعاليــة  كفــاءة 
الســيبراني، وفحــص أنظمــة المعلومــات والضوابــط األمنيــةو 
اإلجــراءات اإلداريــة لموضوعــة بهــدف التخفيــف مــن المخاطــر 
لتوفيــر مدخــالت بشــأن صياغــة خطط الطوارئ مــن أجل مواجهة 

الهجمــات اإللكترونيــة الطارئــة أو غيرهــا مــن نقــاط الضعــف.

هذا وتشــمل الجوانب األساســية ألي تدقيق لألمن الســيبراني 
مراجعــة سياســات األمــن الســيبراني، وتطويــر نهــج متكامــل 
ــادرات  وتحليــل الكفــاءة الســيبرانية للموظفيــن وتســهيل مب
التدقيق على أســاس المخاطر في المنظمة. تعتبر سياســات 
أمــن المعلومــات محوريــة لمدققــي األمن الســيبراني، ذلك ألن 
المعرفــة بالسياســات تمكــن المدققيــن مــن تصنيــف بيانــات 
لحمايتهــم.  الالزمــة  األمــان  وتحديــد مســتويات  المؤسســة 

وعنــد مراجعــة أي سياســة ذات صلــة باألمــن الســيبراني، يجــب 
النمــوذج  أن يســعى المدقــق الســيبراني لمقارنتهــا بإصــدار 
المثالــي أو المعيــار العالمــي. وإنــه لمــن الضــروري تحديــد مــا إذا 
كانــت سياســة األمــن الســيبراني لمؤسســة مــا تلبــي وتمتثــل 
أيًضــا  المهــم  مــن  العالميــة.  والمعاييــر  الصناعــة  لمعاييــر 
معرفــة لوائــح االمتثــال ذات الصلــة والقابلــة للتطبيــق علــى 

المنظمــة قبــل تنفيــذ هــذه الخطــوة.

ــة التــي ينبغــي  ــد مــن المقاييــس العالميــة الفعال تتوفــر العدي
مقارنــة برامــج وسياســات األمــن الســيبراني بهــا مثــل معيــار 
أمــان بيانــات صناعــة بطاقــات الدفــع )PCI-DSS(، واألنظمــة 
 ،Sarbanes-Oxley،)ISO(وقانــون ،)SOC( والضوابــط التنظيميــة
 ،)GDPR( والالئحــة العامــة لحمايــة البيانات في االتحــاد األوروبي
 ،Cloud Security Alliance )CSA( )CCM( ومصفوفــة ضوابــط
ومركــز ضوابــط أمــان اإلنترنــت )CIS( المعــروف ســابًقا باســم 
ضوابــط األمــان الحرجــة. قــد ُيطلــب مــن المنظمــات االمتثــال 
لمعيــار واحــد أو أكثــر اعتمــاًدا علــى قطاعاتهــا و / أو ســلطاتها 
القضائيــة. علــى ســبيل المثــال، يجــب أن تلتــزم المؤسســات 
الماليــة عــادًة بـــ PCI-DSS نظــًرا الســتخدامها الواســع لبطاقات 

د. حسام باسم حداد
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المتداولــة علًنــا  الكيانــات  بينمــا تتطلــب  االئتمــان والخصــم، 
 SOX. خاصــة الشــركات متعــددة الجنســيات( االمتثــال لـــ(

فمــن  الســيبراني  األمــن  لتدقيــق  متكامــل  نهــج  ولتطويــر 
األهميــة وضــع سياســات األمــن الســيبراني وإدارة المخاطــر 
واالمتثــال مركزيــة فــي وثيقــة عمــل واحــدة موحــدة، لمســاعدة 
مدققــي األمــن الســيبراني علــى اكتســاب فهــم أكثــر اكتمــااًل 
لســيبرانية المؤسســة وهــذا بــدوره يجعــل مــن الســهل علــى 
المدقــق تحديــد الثغــرات بشــكل متزامــن ألن هنــاك عالقــة 
المخاطــر  وإدارة  الســيبراني  األمــن  بيــن  مــا  ودائمــة  قائمــة 
مراجعــة  الســيبراني  األمــن  مدققــي  علــى  يجــب  واالمتثــال. 
معاييــر ومتطلبــات االمتثــال ذات الصلــة قبــل بــدء التدقيــق. 
عليهــا  فيتوجــب  امتثــال،  وظيفــة  المنظمــة  لــدى  كان  إذا 
مشــاركة المعلومــات ذات الصلــة مــع فريــق التدقيــق. حيــث 
تتيــح مشــاركة معلومــات االمتثــال لمدققــي األمــن الســيبراني 
البقــاء علــى اطــالع دائــم بالتغييــرات فــي التشــريعات واللوائــح، 
الملحــة  االحتياجــات  مــع  معينــة  تدقيــق  عمليــات  ومواءمــة 
للمؤسســة. وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، مــن المهــم أن تجتمــع 
قســم  رئيــس  مــع  التدقيــق  ولجنــة  الداخلــي  التدقيــق  لجنــة 
المعلومــات ومســؤولي أمــن المعلومــات بانتظــام لمناقشــة 
قضايــا األمــن الســيبراني المهمــة، ومشــاركة الفهــم المطلــق 

بشــأن التهديــدات الناشــئة ونقــاط الضعــف.

قــد يكــون مــن المفيــد اســتخدام األدوات اآلليــة )مثــل لوحــات 
المعلومــات( التــي تســاعد فــرق العمــل علــى التواصــل بسالســة 
وتنســيق أنشــطة التدقيــق بكفــاءة. ويمكــن إعــداد مســتودع 
بيانــات مركــزي حيــث يمكــن لفــرق التدقيــق الداخلــي واالمتثــال 
وتكنولوجيــا المعلومــات الحفــاظ بســهولة علــى البيانــات ذات 
ليســهل  الســحابة  فــي  ومشــاركتها  إليهــا  والوصــول  الصلــة 
الوصــول إليهــا مــن قبــل كل فريــق. ويســمح هــذا المســتودع 
للكيانــات  المخاطراألمنيــة  بتحديــد  التدقيــق  لفــرق  المركــزي 
الخاضعــة للتدقيــق وأصــول تكنولوجيــا المعلومــات والضوابــط 
األمــن  تدقيــق  فــي  األخــرى  الرئيســية  والعوامــل  واللوائــح 
الســيبراني. ويســمح تدفق البيانات المتكامل بسالســة التدقيق 
أو  الســيبراني  األمــن  لمخاطــر  يمكــن  كيــف  وبتحديــد  الداخلــي، 
التحكــم غيــر الفعــال أن يؤثــر علــى المؤسســة بأكملهــا. وعليــه 
توصيــات  تقديــم  مــن  ذلــك  بعــد  الداخلــي  المدقــق  ســيتمكن 

المحــددة. مســتهدفة بشــكل اســتباقي لحــل المشــكالت 

ــة العثــور  وعلــى الصعيــد العالمــي، أصبــح مــن الصعــب للغاي
علــى موظفيــن مناســبين لســد النقــص فــي مهــارات األمــن 
الســيبراني. ويجــب علــى المنظمــات اســتحداث قائمــة بأفــراد 
فــي  أساســية  كخطــوة  ومســؤولياتهم  المعلومــات  أمــن 
التعامــل مــع قضايــا األمــن الســيبراني علــى أســاس مســتمر. 

وتعــد مقابــالت الموظفيــن جــزءًا مهًمــا مــن عمليــات تدقيــق 
األمن السيبراني ألنها تسعى إلى تحديد ما إذا كانت المنظمة 
لديهــا موظفيــن ذو كفــاءة عاليــه فــي مجــال األمــن الســيبراني 
للمســاعدة فــي الدفــاع ضــد المخاطــر اإللكترونيــة. وباإلضافــة 
إلــى تقييــم البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات علــى الجانــب 
التكنولوجــي، يجــب أن يتمتــع مدقــق األمن الســيبراني بمهارات 
مــع  بنجــاح  التفاعــل  مــن  يتمكــن  حتــى  متطــورة  شــخصية 

أصحــاب المصلحــة علــى جميــع المســتويات.

تنتشــر مخاطــر األمــن الســيبراني عبــر المؤسســات وبالتالي فهي 
خــارج نطــاق تدقيــق األمــن الســيبراني الفعــال ويجــب أن تعــرف 
فــرق تدقيــق األمــن الســيبراني مــن أيــن تبــدأ تقييماتهــا، خاصــة 
علــى  القائــم  التدقيــق  ُيمّكــن  محــدودة.  المــوارد  تكــون  عندمــا 
المخاطــر فــرق التدقيــق مــن تحديــد أولويــات أنشــطتها ومواردها 
المؤسســة.  فــي  األعلــى  المخاطــر  ذات  المجــاالت  علــى  بنــاًء 
حيــث يجــب علــى مدققــي األمــن الســيبراني تطويــر ذكاء التدقيــق 
القائــم علــى المخاطــر مــن خــالل تدخــالت مثــل تقييمــات المخاطر 
الفعالــة، والمراقبــة المســتمرة للمخاطــر، وتحليــل الســيناريو. 
قائمــة  منهجيــة  تدقيــق  خطــة  تطويــر  فــي  البيانــات  تســاعد 
علــى المخاطــر مــع أهــداف محــددة بشــكل جيــد وأهــداف قابلــة 
لتحديــد  مواءمــة  نطــاق  وضــع  يمكــن  ذلــك  وبعــد  للتحقيــق. 
أولويــات المجــاالت ذات المخاطــر األكبــر. مــن خــالل اســتخدام 
ــة فــي  ــم رؤي ــا فــي تبســيط تقييمــات المخاطــر وتقدي التكنولوجي
الوقــت الفعلــي للمخاطــر اإللكترونيــة علــى مســتوى المؤسســة. 
إطــار عمــل  المدققيــن فهــم  علــى  يجــب  المثــال  علــى ســبيل 
الحوكمــة الكامــل للمؤسســة قيــد االســتخدام والمســاعدة مــن 

خــالل جلــب مــوارد خارجيــة المناســبة عنــد الضــرورة.

ومــع أن مجــال تدقيــق األمــن الســيبراني جديــد إلــى حــد مــا فــإن 
القيمة المضافة للقيام بمهام التدقيق يجب أن يتم االعتراف 
بهــا بشــكل أكثــر شــيوًعا. والحاجــة للتحســين المســتمر فــي 
ــاع نهــج منتظــم  إجــراء عمليــات تدقيــق األمــن الســيبراني باتب
ومنظــم لتحقيــق أقصــى اســتفادة، مما ســيضمن تقديم نتائج 
تمكــن المؤسســات مــن مواجهــة التحديــات التــي تواجههــا فــي 

المشــهد الســيبراني دائــم التطــور. 
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كــرم رئيــس مجلــس اتحــاد المصــارف العربيــة الشــيخ محمــد 
جــراح الصبــاح، فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة، محافــظ البنــك 
المركــزي الســابق الدكتــور زياد فريز، بجائــزة محافظ العام 2021.

تكريــم الدكتــور فريــز جــاء خــالل المؤتمر المصرفــي العربي 
لعــام 2022 والــذي أقامــه االتحــاد تحــت رعايــة محافــظ 

البنــك المركــزي المصــري طــارق حســن عامــر.

ومنــح االتحــاد الدكتــور فريــز الجائــزة خــالل المؤتمــر الــذي 
الدوليــة وتأثيرهــا علــى  :' تداعيــات االزمــة  حمــل عنــوان 
األوضــاع االقتصادّيــة فــي المنطقــة العربيــة، ك لــدوره 
القيــادي فــي الحفــاظ علــى السياســة النقديــة فــي ظــل 

االزمــات الماليــة وتداعيــات جائحــة كورونــا.

وحضــر حفــل التكريــم، محافــظ البنــك المركــزّي األردنــي 
الدكتــور عــادل شــركس، ورئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
البنــوك فــي األردن باســم خليــل الســالم، باإلضافــة لعــدد 
مــن رؤســاء مجالــس البنــوك العاملــة فــي األردن والــدول 

العربيــة.

المؤتمــر ناقــش العديــد مــن المحــاور الرئيســية علــى مدى 
يوميــن، كتأثيــر األزمــة الدوليــة علــى األمــن الغذائــي العربي، 

المطروحــة،  والبدائــل  عالميــا  والغــاز  النفــط  وارتفــاع 
باإلضافــة لتفاعــل األســواق الماليــة العربيــة مــع االزمــة 

وآفــاق التحويــالت الماليــة.

وناقــش المؤتمــر أيضــا، المخاطــر التــي النمــّو االقتصــادّي 
الدوليــة  الجيوسياســية  األزمــات  ظــل  فــي  العالمــي 
لمســتقبل  التمويــل  تعزيــز  وآليــات  األخضــر  والتمويــل 

مســتدام.

حــول  موســعة  نقاشــات  دارت  الجلســات،  وخــالل 
سيناريوهات انقطاع واردات القمح والذرة والحبوب من 
روســيا وأوكرانيــا الــى الــدول العربية والبداىــل المطروحة، 
واســتفادة الــدول العربيــة المصــدرة للنفــط مــن ارتفــاع 
األســعار عالميــا، وتحــول اســتثمارات وودائــع عالميــة الــى 
األســواق والمصــارف العربية ونشــوء تحالفــات وتكتالت 
فــي  الخــاص  القطــاع  ودور  جديــدة  وماليــة  اقتصاديــة 

ــر المناخــي.  مكافحــة التغي

 اتحاد المصارف العربية يكرم الدكتور زياد فريز
بجائزة "محافظ العام 2021"
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وكان البنك المركزي قد قام بإخضاع شركات التمويل 
شــركات  نظــام  بموجــب  وإشــرافه  لرقابتــه  األصغــر 
التمويــل األصغــر الصــادر عــام 2015، ومــن جانــب آخــر 
عمــل علــى تعديــل قانونــه عــام 2016 بتوســيع نطــاق 
أهدافــه لتشــمل الرقابــة واإلشــراف علــى المؤسســات 
الماليــة التــي تمــارس األنشــطة المنصــوص عليهــا في 

قانــون البنــوك والتــي منهــا نشــاط التمويــل.

ــز النفــاذ، ســيلغى  ومــع دخــول نظــام شــركات التمويــل حي
 ،2015 لســنة   )5( رقــم  األصغــر  التمويــل  نظــام شــركات 
وتعتبــر شــركات التمويــل األصغــر المرخصــة مــن البنــك 
المركــزي قبــل نفــاذ أحــكام النظــام الجديــد مرخصــة بموجبــه 
علــى أن تقــوم بتوفيــق أوضاعهــا، وفقــًا ألحــكام النظــام 

المذكــور خــالل مــدة ال تتجــاوز ســنة مــن تاريــخ نفــاذه.

وفيمــا يتعلــق بشــركات التمويــل القائمــة األخــرى، فقــد 
النظــام أيضــًا مهلــة لتوفيــق أوضاعهــا بمــا  منحهــا 

ــخ نفــاذه. ينســجم وأحكامــه خــالل ســنتين مــن تاري

أي  علــى  النظــام  حظــر  فقــد  صلــة،  ذي  شــأن  وفــي 
شــخص ممارســة أي مــن أنشــطة التمويــل إال بعــد 

المركــزي. البنــك  مــن  الترخيــص 

وجــاء النظــام المذكــور ليشــكل إطــارا تشــريعيا موحــدا 
لشــركات التمويــل التــي ســتخضع لرقابة البنــك المركزي 
معاييــر  ووضــع  مؤسســي  إطــار  توفيــر  يضمــن  وبمــا 
واضحــة وموضوعيــة لترخيــص هــذه الشــركات، ويعمــل 
علــى إرســاء معاييــر عاليــة للممارســات المهنيــة؛ ممــا 

يفضــي إلــى تحقيــق العديــد مــن الفوائــد المرجــوة.

المالــي  بالقطــاع  الشــركات  هــذه  وســيؤدي شــمول 
والمراجحــة  الظــل  صيرفــة  مــن  الحــد  إلــى  الرســمي 
نشــاط  تمــارس  التــي  الشــركات  بيــن  التنظيميــة 
التمويــل؛ ممــا يســاهم فــي إيجــاد بيئــة تنافســية عادلــة 
الشــركات،  لهــذه  والمســؤول  الكفــؤ  النمــو  ويكفــل 

التمويليــة  االحتياجــات  تلبيــة  علــى  ذلــك  وســيعمل 
لألفــراد وكذلــك للمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيرة 
والمتوســطة لخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل، كمــا 
حيــث  مــن  العمــالء  علــى  ايجابــًا  ذلــك  ســينعكس 
عــدم تعرضهــم إلــى االســتغالل وضمــان الشــفافية 

التعامــل معهــم. فــي  والعدالــة 

التمويــل  نشــاط  المذكــور  النظــام  عــرف  وقــد  هــذا 
علــى أنــه “النشــاط الــذي ينطــوي علــى منــح االئتمــان 
المباشــر ويشــمل التمويــل األصغــر والتأجيــر التمويلــي 
والتخصيــم والتمويــل العقــاري وإعــادة تمويــل الرهــن 
العقــاري والتمويــل الجماعــي القائــم علــى اإلقــراض 
الشــريعة  ألحــكام  وفقــًا  منهــا،  تتــم  التــي  وتلــك 
ومتطلبــات  شــروط  النظــام  حــدد  كمــا  اإلســالمية”، 
المــال  لــرأس  األدنــى  الحــد  ذلــك  فــي  بمــا  الترخيــص 
لــكل نشــاط تمويلــي وبمــا يتناســب مــع نمــوذج عمــل 
يضمــن  وبمــا  النشــاط  هــذا  تمــارس  التــي  الشــركة 
االســتدامة واالســتمرارية لهــا، كمــا تضمــن النظــام 
فــي  توفرهــا  الواجــب  المالءمــة  ومعاييــر  متطلبــات 
اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  المؤسســين  األعضــاء 
ــا لضمــان وجــود إدارات كفــؤة  ــة العلي واإلدارة التنفيذي
تتمتــع بالخبــرات الالزمــة تعمــل علــى إرســاء قواعــد 

الشــركات. هــذه  فــي  الرشــيدة  الحوكمــة 

تطويــر  علــى  العمــل  المركــزي  البنــك  وســيواصل 
بمــا  الرقابيــة  األطــر  التشــريعات واألنظمــة وإرســاء 
الفضلــى  والممارســات  الدوليــة  المعاييــر  يواكــب 
التــي تســاعد علــى تحســين انتشــار الخدمــات الماليــة 
وتشــجيع االبتــكار فــي هــذه الخدمــات ليجــري تقديمهــا 
بجــودة عاليــة وتكلفــة معقولــة وبما يســهم فــي حماية 
المتعامليــن وتعزيــز التمويــل المســؤول ضمــن رؤيــة 
وطنيــة شــاملة مــن جهــة وضمــان ســالمة وكفــاءة 

القطــاع المالــي مــن جهــة أخــرى. 

البنك المركزي يخضع شركات التمويل
لرقابته وإشرافه

دخــل نظــام شــركات التمويــل رقــم )107( لســنة 2021 بنهايــة عــام 2021 حيــز النفــاذ بتاريــخ 
2022/5/30، وبذلــك تكــون جميــع الشــركات التــي تمارس نشــاط التمويــل، وفقًا لما عرفه 
النظام المذكور خاضعة للترخيص من البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها.



منــذ اســتحداث خــط فقــر عالمــي قــدره دوالر واحــد للفــرد فــي اليــوم فــي مطبوعــة تقريــر عــن 
التنميــة فــي العالــم لعــام 1990، يســتخدم البنــك الدولــي معــدالت تعادل القوة الشــرائية - 
وهــي أســعار الصــرف التــي تعكــس فــروق األســعار النســبية بيــن البلــدان- الســتنباط خــط 
الفقــر الدولــي وتقديــر معــدل الفقــر فــي العالــم. ويتحــدَّد خــط الفقــر الدولــي علــى أســاس 
خــط الفقــر الوطنــي النمطــي فــي أفقــر بلــدان العالــم. وتُســتخَدم معــدالت تعــادل القــوة 
الشــرائية فــي تحويــل خطــوط الفقــر الوطنيــة وكذلــك قيمــة دخــل األســر واســتهالكها 
البلــدان. بيــن  فيمــا  موحــدة  عملــة  إلــى  العالــم–  فــي  الفقــر  قيــاس  أســاس  –وهمــا 

ويــزداد خــط الفقــر الدولــي بمــرور الوقــت، ويرجــع ذلــك 
العــادة.  فــي  ترتفــع  األســعار  أن  إلــى  أساســي  بشــكل 
ومــع نشــر معــدالت تعــادل القــوة الشــرائية الجديــدة، 
قــام البنــك الدولــي بتعديــل خــط الفقــر الدولــي مــن دوالر 
واحــد يوميــا فــي معــدالت تعــادل القــوة الشــرائية لعــام 
1985 إلــى 1.08 دوالر فــي معــدالت عــام 1993 وإلــى 1.25 
دوالر فــي معــدالت عــام 2005، وإلــى خــط الفقــر 1.90 دوالر 
للفــرد فــي اليــوم فــي معــدالت تعــادل القــوة الشــرائية 

لعــام 2011 وهــو مــا يجــري اســتخدامه اليــوم.

ويبدو اآلن أننا على وشك تعديله مرة أخرى.

فــي خريــف 2022، ســيتحول البنــك الدولــي إلــى اســتخدام 
إلعــداد   2017 لعــام  الشــرائية  القــوة  تعــادل  معــدالت 
أعقــاب  فــي  هــذا  ويأتــي  العالــم.  فــي  للفقــر  تقديراتــه 
إصــدار عــام 2020 لمجموعــة جديــدة مــن معــدالت القــوة 
الشــرائية اســتنادا إلــى األســعار التــي جمعهــا فــي 2017 
برنامــج المقارنــات الدوليــة. ونتيجــة لذلــك، ســيصبح خــط 
الفقــر الدولــي 2.15 دوالر للفــرد فــي اليــوم. ويعنــي هــذا أن 
َمــن يعيــش علــى أقــل مــن هــذا المبلــغ يوميــا ُيعــد فقيــرا 

فقــرا مدقعــا.

ومــع ذلــك، تجــدر مالحظــة أن القيمــة الحقيقيــة لخــط 
الفقــر الدولــي لــم تتغيــر تقريبــا - إنمــا يجــري التعبيــر عنهــا 

اآلن بأســعار مختلفــة.

والحفــاظ علــى القيمــة الحقيقيــة لخــط الفقــر الدولــي ذو 
أهميــة بالغــة لإلبقــاء علــى ثبــات مقاصــد الهــدف األول 

مــن  األول  والهــدف  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مــن 
هدفــي البنــك الدولــي، وكالهمــا يتعلــق بنســبة ســكان 

العالــم الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر الدولــي.

عندمــا  الفقــر  أوضــاع  فــي  الكبيــرة  التغيــرات  وبســبب 
صــدرت مجموعــة جديــدة مــن معــدالت تعــادل القــوة 
الشــرائية فــي الماضــي، أوصــت اللجنــة المعنيــة في الفقر 
أنطونــي  الســير  الراحــل  يرأســها  التــي كان  العالــم  فــي 
الفقــر  خــط  تحديــث  بعــدم  الدولــي  البنــك  أتكينســون 
الشــرائية  للقــوة  جديــدة  معــدالت  باســتخدام  الدولــي 
حتــى عــام 2030 - وهــو العــام المســتهدف إلنجــاز أهــداف 
مــن  للحــد  الدولــي  البنــك  وهــدف  المســتدامة  التنميــة 
الفقــر. وفــي رده علــى اقتــراح اللجنــة فــي ذلــك الوقــت، 
قــال البنــك الدولــي إنــه "يعتــزم اتبــاع هــذه التوصيــة لكنــه 
ســيترك البــاب مفتوحــا أمــام احتمــال أن ُتســتخَدم دورات 
مقبلــة لبرنامــج المقارنــات الدوليــة فــي المســتقبل مــرة 
أخــرى لالسترشــاد بهــا فــي إنشــاء ]خــط الفقــر الدولــي[ 
حتــى قبــل 2030 شــريطة أن نقتنــع بــأن أســاليب البرنامــج 
اســتقرت بدرجــة كبيــرة علــى مــدى دورتيــن علــى األقــل مــن 

دورات برنامــج المقارنــات الدوليــة."

ــق معيــار االســتقرار؟ إذا كان االســتقرار ُينَظــر  فهــل تحقَّ
ــق  إليــه علــى المســتوى العالمــي أو اإلقليمــي فقــد تحقَّ
المعيــار )انظــر هــذه الورقــة لالطــالع علــى تحليــل فنــي 
وأيضــا كيــف أن أرقــام الفقــر فــي 2017 ســتتأثَّر بخطــوط 
الفقــر الجديــدة(. وهــذا أيضــا أحــد األســباب فــي أنــه علــى 
المســتوى العالمــي ســيبقى معــدل الفقــر المدقــع ثابتــا 

تعديل خطوط الفقر العالمية
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ــر نســبيا بالتحــول إلــى اســتخدام معــدالت تعــادل  لــم يتأثَّ
القــوة الشــرائية لعــام 2017.

غيــر أنــه حدثــت تغيــرات ملموســة فــي معــدالت القــوة 
ــى المســتوى القطــري كمــا كان الحــال فــي  الشــرائية عل
كل تعديــل لمعــدالت تعــادل القــوة الشــرائية. وبالنســبة 
القــوة  التحــول مــن معــدالت  نــة، ســيؤدي  ُمعيَّ لبلــدان 
تغيــرات  إلــى   2017 إلــى معــدالت   2011 لعــام  الشــرائية 
كبيــرة فــي قيــاس معــدالت الفقــر المدقــع، وذلــك بســبب 
وتعكــس  الشــرائية.  قوتهــا  تقديــرات  فــي  التعديــالت 
أيضــا  القطــري  المســتوى  علــى  التغيــرات  بعــض 
التحســينات فــي نوعيــة معــدالت تعــادل القوة الشــرائية. 
ففــي بعــض البلــدان على ســبيل المثال، تســتند معدالت 
القــوة الشــرائية لعــام 2017 إلــى بيانــات األســعار مــن عــدد 
مــن الســلع أكبــر كثيــرا مــن جولــة المعــدالت لعــام 2011. 
وفــي بلــدان أخــرى، ُجمَعــت بيانــات األســعار للمــرة األولــى 
فــي 2017، وهــو مــا يعنــي أن هــذه البلــدان لم تعد في حاجة 
إلــى االعتمــاد علــى معــدالت القــوة الشــرائية التقديريــة 
المحتســبة باســتخدام نمــوذج انحــداري. ويتســق قــرار 
اســتخدام البيانــات األحــدث لمعــدالت القــوة الشــرائية 
لعــام 2017 مــع ممارســة اســتخدام بيانــات أحــدث وأعلــى 

جــودة حينمــا تكــون متاحــة.

وعــالوًة علــى خــط الفقــر الدولــي الحالــي البالــغ 1.90 دوالر 
للفــرد فــي اليــوم، يتتبــع البنــك الدولــي خطــي فقــر آخريــن 
يعكســان خطــوط الفقــر الوطنية النمطية في الشــريحة 

الدنيــا مــن البلــدان متوســطة الدخــل )3.20 دوالرات للفرد 
فــي اليــوم(، والشــريحة العليــا مــن البلــدان متوســطة 
الدخــل )5.50 دوالرات للفــرد فــي اليــوم(. وســيجري أيضــا 
تعديــل هذيــن الخطيــن بالزيــادة إلــى 3.65 دوالرات و6.85 

دوالرات.

وعمــاًل بتوصيــات اللجنــة المعنيــة بالفقــر فــي العالــم، 
تكميلييــن  مقياســين  أيضــا  الدولــي  البنــك  يســتخدم 
للفقــر: خــط الفقــر المجتمعــي الــذي يرصــد كيفيــة تطــور 
تعريفــات الفقــر مــع ازديــاد ثــراء البلــدان، ومقيــاس الفقــر 
ــي تتجــاوز  ــواع الحرمــان الت ــذي يرصــد أن متعــدد األبعــاد ال
الفقــر النقــدي. ونتيجــة الســتخدام معــدالت تعــادل القوة 
الشــرائية لعــام 2017، ســيجري أيضــا تعديــل خــط الفقــر 
الفقــر  مقيــاس  ويشــمل  الدولــي.  للبنــك  المجتمعــي 
متعــدد األبعــاد خــط الفقــر الدولــي بوصفــه الحــد الفاصــل 

فــي البعــد النقــدي للفقــر.

وســوف نســتمر فــي اســتخدام معــدالت تعــادل القــوة 
األساســية  أرقامنــا  حســاب  فــي   2011 لعــام  الشــرائية 
للفقــر العالمــي حتى خريــف 2022. وابتداء من ذلك الحين، 
ســتكون المعــدالت المســتندة إلــى أســعار تعــادل القــوة 
نصــدر  عندمــا  الرئيســية  األرقــام   2017 لعــام  الشــرائية 
التقريــر المقبــل للفقــر والرخــاء المشــترك. وســنقوم مــع 
ذلــك بحســاب التقديــرات علــى أســاس أســعار تعــادل 
القــوة الشــرائية لعــام 2011 المتاحــة مــن خــالل منصــة 
الفقــر وعــدم المســاواة. وســيتيح هــذا للمســتخدمين 
بديلــة  معــدالت  باســتخدام  الرئيســية  األرقــام  مقارنــة 

للقــوة الشــرائية. 

البنــك الدولــي- ديــون فيلمرهايشــان فوكارولينــا  مدونــة 

بارامــو سانشــيز 
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علــى مــدار نحــو 30 عامــا، عــزز التوســع فــي التجــارة واالســتثمار واالبتــكارات 
حقبــة غيــر مســبوقة مــن االزدهــار - وجعــل العالــم أقرب إلى اســتئصال الفقر 
المدقــع. فقــد ســمح للدخــول فــي أشــد البلــدان فقــرا بتضييــق الفجــوة مــع 
أكثــر البلــدان ثــراء وقلــل مــن تواتــر األزمــات االقتصاديــة الوطنيــة وحدتهــا.

ســريعا.  تعاقبتــا  بأزمتيــن  اصطــدم  التقــدم  هــذا  لكــن 
أوكرانيــا  فــي  الحــرب  اندلعــت  الناميــة،  للبلــدان  بالنســبة 
قبــل أن تســنح لهــا فرصــة الخــروج مــن حالــة الركــود التــي 
أن  بالفعــل  الواضــح  ومــن   - كورونــا  فيــروس  ســببها 
األضــرار االقتصاديــة ســتكون شــديدة وطويلــة األمــد علــى 
حــد ســواء. وأحدثــت الحــرب أكبــر صدمــة فــي أســعار الســلع 
األوليــة منــذ الســبعينيات. ومــن المرجــح أن تخصــم نقطــة 

مئويــة كاملــة مــن النمــو العالمــي فــي عــام 2022.

للتجــارة،  العالميــة  األنمــاط  إلــى تغييــر  الحــرب  أدت  كمــا 
الــذي  النحــو  علــى  األوليــة  الســلع  واســتهالك  واإلنتــاج، 
قــد يبقــي األســعار مرتفعــة لســنوات. ويحجــم الكثيــر مــن 
البلــدان عــن شــراء الفحــم والنفــط مــن روســيا وتبحــث 
عــن بدائــل فــي أماكــن بعيــدة. ويمكــن لمســتوردي الفحــم 
ــي عــن  ــن تقويــض ذلــك مــن خــالل التخل الرئيســيين اآلخري
تكــون  وقــد  روســيا.  إلــى  والتحــول  الحالييــن  المورديــن 
النتيجــة زيــادة مســافات النقــل ممــا يجعــل التحــول مكلفــا، 
بــدأت عمليــات  وقــد  الفحــم.  نقــل  تكلفــة  الرتفــاع  نظــرا 

تحــول مماثلــة فــي قطاعــي النفــط والغــاز.

وســتكون لهــذه التطــورات تداعيــات وخيمــة خاصــة علــى 
أفقــر بلــدان العالــم. إذ تلتهــم أســعار الغــذاء والطاقــة 
المرتفعــة حصــة أكبــر مــن دخــل األســر الفقيــرة مقارنــة 
باألســر األكثــر ثــراء. ومعظــم البلــدان الفقيــرة تســتورد 
النفــط، وبالتالــي ســيضغط ارتفــاع أســعار الطاقــة علــى 
أزمــة  بالفعــل  اســتنزفتها  التــي  الحكوميــة  الموازنــات 
يــؤدي  الوقــت نفســه، يمكــن أن  فيــروس كورونــا. فــي 
االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار األســمدة - وبعضهــا عنــد 
تقليــل  إلــى   2008 عــام  منــذ  نشــهدها  لــم  مســتويات 

الزراعيــة  المحاصيــل  تقلــص  والنتيجــة:  اســتخدامها. 
والمزيــد مــن االنخفــاض فــي توافــر الغــذاء.

ويمكــن لصدمــات أســعار الســلع األوليــة أن تغيــر أنمــاط 
اإلنتــاج واالســتهالك بطــرق مفيــدة. فبعــد صدمــة عــام 
كفــاءة  متطلبــات  ارتفعــت  المثــال،  ســبيل  علــى   ،1973
اســتخدام الوقود بالنســبة للســيارات في الواليات المتحدة 
بشــكل ملحــوظ مــن 13 ميــال للجالــون إلــى 20 ميــال للجالــون 
األمريكيــون  المشــرعون  وضــع  كمــا   .1990 عــام  بحلــول 
لوائــح تحظــر اســتخدام النفــط الخــام فــي توليــد الكهربــاء. 
وفــي كلتــا الحالتيــن، كان األثــر هــو الحــد مــن الطلــب علــى 
الطاقــة مرتفعــة األســعار مــع اإلســهام فــي الوقــت نفســه 
البلــدان  أغلــب  تصــدت  عــام،  وبشــكل  أنظــف.  بيئــة  فــي 
لصدمــات النفــط فــي ســبعينيات القــرن العشــرين مــن 
خــالل إيجــاد الســبل الالزمــة لخفــض الطلــب علــى النفــط، أو 

تعزيــز اإلنتــاج، أو التحــول إلــى ســلع الطاقــة البديلــة. 

ــر  ــوم ســوف يكــون أكث ــارات الي ــل هــذه الخي ــذ مث لكــن تنفي
أمــام  حاليــا  المتاحــة  الفــرص  أصبحــت  فــأوال،  صعوبــة. 
ــل أرخــص للطاقــة أقــل ممــا  ــى بدائ الحكومــات للتحــول إل
كانــت عليــه فــي الســبعينيات: فقــد زادت األســعار بوجــه 
عــام، األمــر الــذي أثــر علــى مختلــف أنــواع الوقــود. وثانيــا، 
كان اســتهالك النفــط كحصــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
العالمــي وإجمالــي اإلنفــاق االســتهالكي أقــل ممــا كان عليه 
فــي الســبعينيات وخاصــة فــي البلــدان المتقدمــة. ونتيجــة 
لهــذا مــن غيــر المرجــح أن يــؤدي ارتفــاع األســعار إلــى كبــح 
الطلــب علــى الطاقــة. ثالثــا، كانــت اســتجابة الحكومات حتى 
اآلن تتلخــص فــي خفــض الضرائــب علــى الوقــود أو دعــم 
الوقــود. وبصــرف النظــر عــن فوائدهــا المؤقتــة، من المرجح 

صدمة عالمية ال مثيل لها
في قـطـاع السـلـع األوليـة
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أن تعمــل مثــل هــذه السياســات علــى إطالــة أمــد األزمــة 
ــادة الطلــب علــى الطاقــة. مــن خــالل زي

أســعار  ارتفــاع  اســتمرار  يســفر  أن  أيضــا  المرجــح  ومــن 
الطاقــة عــن إلحــاق الضــرر بهــدف إنمائــي عالمــي آخــر بالــغ 
األهميــة هــو التحــول إلــى الطاقــة النظيفــة الضــروري مــن 
أجــل التصــدي لتغيــر المنــاخ. وتعتــزم بعــض البلــدان تعزيــز 
إنتــاج الطاقــة المتجــددة وخفــض الوقــود األحفــوري كثيــف 
ــاج  الكربــون مثــل الغــاز، لكــن مثــل هــذه المشــروعات تحت
ذاتــه،  الوقــت  فــي  لكــن  ثمارهــا.  تؤتــي  حتــى  وقتــا طويــال 
اختــارت عــدة بلــدان زيــادة إنتــاج واســتخدام أنــواع الوقــود 
األحفــوري األرخــص ثمنــا. فالصيــن، مثــال، تعتزم زيــادة إنتاج 
الفحــم بمقــدار 300 مليــون طــن — وهــو مــا يعــادل 8 % مــن 

ــة. المســتويات الحالي

إن التغلــب علــى أي أزمــة عالميــة يتطلــب تعاونــا عالميــا، 
مــن ذلــك النــوع الــذي ســاد طيلــة العقــود الثالثــة الماضيــة 
والــذي تســتفيد منــه بشــكل أكبــر البلــدان األصغــر واألكثــر 
فقــرا. وربمــا تكــون الحــرب قــد قلبــت الكثيــر مــن الحوافــز 
التقليديــة لمثــل هــذا التعــاون رأســا علــى عقب، ولكــن ال يزال 
بإمــكان الحكومــات فــي كل مــكان تقليــل الضــرر الــذي يلحــق 
بالمواطنيــن األولــى بالرعايــة- وباالقتصــاد العالمــي. وهنــاك 

خمســة إجــراءات مــن شــأنها أن تســاعد بشــكل كبيــر:

أوال، تشــجيع اســتجابة قويــة علــى جانــب المعــروض مــن 
الحبــوب، وزيــوت الطعــام، واألســمدة مــن خــالل إصــالح 
الزراعيــة،  اإلعانــات  وترشــيد  اإلنتاجيــة،  زيــادة  سياســات 
الرتفــاع  األســواق  اســتجابة  وتتمثــل  التجــارة.  وتســهيل 
الحــاالت  مــن  كثيــر  وفــي  العــرض،  زيــادة  فــي  األســعار 

وليــس ســنوات. ذلــك شــهورا  يســتغرق 

ثانيــا، تعزيــز برامــج شــبكات األمــان الموجهة مثــل التحويالت 
األشــغال  وبرامــج  المدرســية،  التغذيــة  وبرامــج  النقديــة، 
العامــة. ويمكــن أن تقطــع هــذه التدابيــر شــوطا طويــال فــي 
حمايــة األســر الفقيــرة مــن آثــار ارتفاع األســعار - وهي اســتخدام 
اســتخدام  ضــرورة  حالــة  وفــي  الدعــم.  مــن  للمــوارد  أفضــل 

الدعــم، يجــب التشــديد علــى أنــه ســيكون محــدودا ومؤقتــا.

ثالثــا، مقاومــة إغــراء فــرض قيــود علــى اســتيراد وتصديــر 
المــواد الغذائيــة. فنحــن نــدرك جيــدا مــن واقــع خبراتنــا مــع 
أزمــات الغــذاء الســابقة أنهــا ال تزيــد المشــكلة إال ســوءا.

رابعــا، اغتنــام كل فرصــة ســانحة لتعزيــز التعــاون الدولــي 
علــى  االســتجابة  وتنســيق  الســوق  شــفافية  لتحســين 

صعيــد السياســيات. 

كفــاءة  فــي  االســتثمارات  زيــادة  علــى  العمــل  وأخيــرا، 
عــزل  وخاصــة  المتجــددة،  والطاقــة  الطاقــة  اســتخدام 
ــة  المبانــي وحمايتهــا مــن عوامــل الطقــس بهــدف الحماي
أن  الممكــن  ومــن  ســواء.  حــد  علــى  والحــرارة  البــرد  مــن 
تســاعد مثــل هــذه السياســات فــي تحقيــق أهــداف المنــاخ 
وخفــض التكاليــف التــي تتحملهــا األســر. وســوف تعمــل 

أيضــا علــى تحســين أمــن الطاقــة فــي األمــد الطويــل.

وعلــى مــدى العاميــن الماضييــن، لــم تتــرك سلســلة مــن 
األزمــات المتداخلــة للحكومــات فــي مختلــف أنحــاء العالــم 
مجــاال كبيــرا للمنــاورة وال مجاال للخطأ. وقد تحدد الخيارات 
التــي يتخذهــا واضعــو السياســات خــالل العــام المقبــل 
المســار الــذي سيســلكه العقــد القــادم. وحــري بهــم أال 
الداخــل،  فــي  االقتصــادي  النمــو  لزيــادة  أي جهــد  يدخــروا 

والتصــدي ألي إجــراءات قــد تضــر باالقتصــاد العالمــي. 

مدونة البنك الدولي
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صندوق النقد:
الحكوميــة ســاعدت  الســليمة  السياســات 
فــي الحفــاظ علــى اســتقرار االقتصــاد الكلــي

صندوق النقد:
األردن بوضع أفضل من العديد من األسواق
األسـعـــار ارتـفـــاع  مـواجــهـــة  فــي  الـنـاشـــئـــة 

أشــاد رئيــس بعثــة صنــدوق النقــد الدولــي لــألردن علــي 
التــي يقودهــا  الحصيفــة  النقديــة  بالسياســات  عبــاس، 
البنــك المركــزي، ووجــود نظــام مصرفــي صامــد ومنيع في 
مواجهــة األزمــات، إضافــة إلــى تمويــل خارجــي قــوي، مرحبــا 
بالحجــم الكافــي مــن االحتياطــات مــن العمــالت األجنبيــة. 

ولفــت عبــاس فــي ختــام المراجعــة، الــى ان اإلجــراءات 
التــي  اآلثــار  الحكومــة خففــت مــن شــّدة  اّتخذتهــا  التــي 
أحدثتهــا جائحــة كورونــا علــى االقتصــاد، الــذي يشــهد فــي 
الوقــت الحاضــر حالــًة مــن الّتعافــي، ُيســاعده فيهــا إعــادة 
فتــح القطاعــات االقتصاديــة، وتدعمــه التدابيــر الماليــة 

هــة. والنقديــة الموجَّ

ــي الحقيقــي  ــي اإلجمال ــج المحل ــغ نمــو النات وتوقــع أن يبل
بنســبة تقــارب 2,4 فــي المئــة فــي العــام 2022، ويّتجــه 
إلــى االرتفــاع بنســبة تزيــد عــن 3 فــي المئــة علــى المــدى 
المتوســط، موضحــا أن الِبطالــة مــا زالــت عنــد مســتويات 

مرتفعــة جــدًا، وال ســيما بيــن الشــباب.

ــم، الــذي تــّم احتوائــه خــالل العــام 2021،  واوضــح ان الّتضخُّ
ارتفــع بمســتوًى طفيــف هــذا العــام، فبلــَغ 3,6 فــي المئــة 
فــي نهايــة نيســان، فيمــا يدعــم مــن التعافــي فــي إيــرادات 
الســياحة والصــادرات، والتــي كانــت أعلــى مــن مســتوى 
التوقعــات، ويضيــُق العجــز فــي الحســاب الجــاري مــن 
نســبة 8,8 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
العــام 2021 إلــى نســبة 6,5 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي فــي العــام 2022، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار تأثيــر 

ــة. ارتفــاع أســعار الوقــود وواردات المشــتقات النفطي

رســمتها  التــي  الســليمة  السياســات  أن  عبــاس  وبيــن 
الحكومــة ســاعدت فــي الحفــاظ علــى اســتقرار االقتصــاد 
الكلــي، بعــد ان اســتطاعت الحكومــة تقليــص العجز األولي 
لديهــا )باســتثناء المنــح( بنســبة 1,2 مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي، ليبلــغ نســبة 4,5 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي، فــي 2021، مــع الحفــاظ علــى مســتوى تحصيــل 
مؤسســي  جهــد  علــى  ومرتكــزًا  راســخًا  ــًا  قويَّ اإليــرادات 
خــالل معالجــة  مــن  الضريبيــة  القاعــدة  توســيع  قوامــه 
الّتهــّرب الضريبــي، وتحســين مســتوى االمتثــال الضريبــي.

واوضــح ان الحكومــة تســير علــى المســار الصحيــح نحــو 
تحقيــق الرقــم المســتهدف لرصيــد الميــزان األولــي للعــام 
2022 )باســتثناء المنــح(، بنســبة 3,4 فــي المئــة مــن الناتج 

المحلــي اإلجمالــي.

بــاألردن  العامــة  الماليــة  إصــالح  فــي  العمــل  ان  وبيــن 
الضريبيــة،  القاعــدة  توســيع  علــى  بالتركيــز  مســتمر 
توحيــد  تشــريع  إصــدار  ان  الصــدد  هــذا  فــي  موضحــا 
العقبــة  منطقــة  فــي  والجمركيــة  الضريبيــة  اإلدارات 
االقتصاديــة الخاصــة ادى إلــى إنجــاز إصــالح دائــم ومهــم، 
داعيــا الــى مواصلــة المحافظــة علــى زخــم اإلصالحــات، 
place-of-" مــن خــالل إدخــال قواعــد بشــأن مبــدأ التوريــد
ــة المبيعــات  ــون ضريب ــع فــي قان ــدال مــن البي taxation" ب
العامــة، وتعزيــز حوكمــة الحوافــز الضريبيــة لالســتثمار، 

والجمركيــة. الضريبيــة  اإلدارة  وحســن 

صندوق النقد
يُشيد بالسياسات النقدية الحصيفة 

التي يقودها البنك المركزي
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مــن  العديــد  مــن  أفضــل  بوضــع  األردن  "يتمّتــع  وقــال 
األســواق الناشــئة فــي مواجهــة ارتفــاع أســعار األغذيــة 
والوقــود عالميــا، وذلــك يعــود إلــى العقــود طويلــة األجــل 
التــي أبرمهــا بأســعار ثابتــة الســتيراد الغــاز الــالزم لتوليــد 
الكهربائيــة، وإلــى المخــزون االســتراتيجي مــن  الطاقــة 
األســعار  ارتفــاع  مــن  للتحــوط  بنــاؤه  تــم  الــذي  القمــح 
عالميــا، ولكــن ســيكون مــن المهــم احتــواء تكلفــة الدعــم 
توجيــه  مــع  النفطيــة،  للمشــتقات  المســتهدف  غيــر 
تحويــالت مســتهدفه لحمايــة الفئــات األشــد هشاشــًة.

ــى تحليــل وإدارة المخاطــر  ــة إل ــى الجهــود الرامي واشــار ال
ضــروري  كأمــر  أفضــل،  نحــو  علــى  ســتكون  الماليــة، 
لتحســين مســتوى شــفافية واســتدامة المــوارد العامــة.

وبيــن ان الحكومــة ملتزمــة باالســتراتيجية الماليــة التــي 
يــن العــام علــى مســار يتَّجــه نحــو  ســتضع مســتويات الدَّ
االنخفــاض بشــكل مســتدام، وصــواًل إلــى بلــوغ نســبة 
80 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي علــى المــدى 
المتوســط، مضيفــا “يجــب أن تســتمر السياســة النقديــة 
ســعر  نظــام  علــى  الحفــاظ  ضمــان  علــى  االرتــكاز  فــي 
خــدم  الــذي  الــدوالر(،  مقابــل  )للدينــار  الثابــت  الصــرف 
االقتصــاد بصــورة جيــدة، بمــا يتوائــم مــع التــزام البنــك 
المركــزي األردنــي بالمحافظــة علــى االســتقرار النقــدي.".

وتوقــع أن تبقــى االحتياطيــات الدوليــة مريحــة علــى 
المدى المتوسط، مما يوفر مخزونًا احتياطيًا 

وقائيــًا مهّمــًا فــي مواجهة بيئــة خارجية 
تتصــف بعــدم اليقيــن، موضحــا 

ان الـــنـــــظــــام المــصـرفـــــي 
يـتـمـتـــع بـوفـــرة جـيـــدة 

المــال  رأس  مــن 
والـــســـــيـــــولــــــــــة 
النقديــة، مــع بقاء 

نســبة التعثــر عنــد 
مســتويات منخفضــة.

مشــاورات  ان  عبــاس  وبيــن 
الــــمـــادة الرابـعـــة ركـــزت عـلـــى 
القــوي  للنمــو  الالزمــة  اآلفــاق 
ــل للجميــع،  ــع الـشـامـ والـمـنــيــ

صعيــد  علــى  مّطــرد  تقــدم  تحقيــق  علــى  يرتكــز  والــذي 
اإلصالحــات الهيكليــة لتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي ســوق 
العمــل، وتعزيــز مرونتــه، واالرتقــاء بالتنافــس، وخفــض 
تكاليــف ممارســة األعمــال، وتحســين مســتوى الحوكمــة 

والشــفافية.

واوضــح ان وضــع وتنفيــذ القوانيــن التــي تدعــم مشــاركة 
التنظيمــي  اإلطــار  وتعزيــز  العمــل،  ســوق  فــي  المــرأة 
للمنافســة تعتبــر مــن األمــور البالغــة األهميــة. وتقتضــي 
الضــرورة أيضــًا االســتمرار فــي بــذل الجهــود الهادفــة إلــى 
المائيــة ومعالجتهــا،  المــوارد  التصــدي لمشــكلة شــّح 
وتحســين االســتدامة الماليــة لــكل مــن قطــاع الميــاه 

وقطــاع الكهربــاء.

مــن  ــر  الميسَّ القــوي  للدعــم  يــزال  ال  انــه  الــى  واشــار 
المانحيــن أهميــة حاســمة، وبخاصــة فــي الوقــت الــذي 
تتعاظــم فيــه المخاطــر العالميــة. ال يزال األردن مســتمرا 
فــي تحمــل عــبء اســتضافة ودعــم )1,3( مليــون الجــئ 
ســوري بمــا ال يتناســب مــع قدراتــه وإمكانياتــه، ويشــمل 
هــذا الدعــم توفيــر اللقاحات المضادة لفيــروس كوفيد19- 
لجميــع المقيميــن علــى أراضيــه، علــى قــدم المســاواة مع 

المواطنيــن. 
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مــا إن الح بصيــص مــن األمــل مــع زيــادة توفيــر اللقاحــات، حتــى جــاء غــزو روســيا ألوكرانيــا 
فأحــدث اضطرابــا في تعافــي االقتصــاد العالمــي. وكان مــن أكثــر اآلثــار العالميــة وضوحــا 
مــن  المخــاوف  أثــار  والــذي  الغذائيــة،  والمــواد  الطاقــة  أســعار  فــي  االرتفــاع  تســارع 
حــدوث نوبــات مــن ُشــح الغــذاء، وتزايــد مخاطــر ســوء التغذيــة والقالقــل االجتماعيــة. 
وارتفعــت األســعار العالميــة للمــواد الغذائية بنســبة 33,6 % فــي شــهر مــارس مقارنــة 
المتحــدة. لألمــم  التابعــة  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  مصــادر  حســب  الســابق،  بالعــام 

المالي كيــف  ويناقــش عددنــا األخيــر مــن تقرير الراصــد 
يمكــن للحكومــات، التــي تواجه مســتويات قياســية مــن 
الديون وارتفاعــا فــي تكاليــف االقتــراض، أن تتخــذ الطريــق 
األمثــل لتلبيــة االحتياجــات الملحــة، كمــا يدعــو بشــدة إلــى 

مزيــد مــن التعــاون الدولــي.

آفــاق الماليــة العامــة محفوفــة بقــدر 
ــر مــن عــدم اليقيــن كبي

تراكمــت فــي االقتصــادات حــول العالــم طبقــة تلــو أخــرى 
الماليــة  األزمــة  منــذ  الســابقة  الصدمــات  تــركات  مــن 
التــي  االســتثنائية  الماليــة  اإلجــراءات  وأدت  العالميــة. 
اُتِخــَذت فــي مواجهــة الجائحــة إلــى صعــود معــدالت عجــز 

الماليــة العامــة والديــن العــام فــي 2020.

وعــالوة علــى ذلــك، ظلــت اآلفــاق ُمحاطــة بأجــواء عــدم 
اليقين بينما كان العالم يخوض غمار بيئة غير مســبوقة، 
بيــن مســارات  التباعــد  ارتفــاع التضخــم وزيــادة  ســادها 
التعافــي – ثــم جــاء غــزو روســيا ألوكرانيــا، فدفــع المخاطــر 

الجغرافية–السياســية نحــو االرتفــاع بصــورة حــادة.

مــن  العالميــة  والديــون  العجــز  معــدالت  هبــوط  ورغــم 
مســتويات قياســية، ال تــزال المخاطــر المحيطــة باآلفــاق 
عاليــة إلــى درجــة اســتثنائية ومواطــن التعــرض للمخاطــر 
آخــذة فــي التصاعــد. وُيتوقــع هبــوط الديــن العــام العالمــي 
فــي عــام 2022 ثــم اســتقراره عنــد نحــو 95 % مــن إجمالــي 

الناتــج المحلــي علــى المــدى المتوســط، أي بارتفــاع قــدره 
11 نقطــة مئويــة ممــا كان عليــه قبــل الجائحــة. وســاعدت 
ارتفاعــات معــدالت التضخــم المفاجئــة الكبيــرة فــي 2020–
2021 على تخفيض نســب الدين، ولكن تكاليف االقتراض 
الســيادي ســترتفع مــع تشــديد السياســة النقديــة لكبــح 
ــق النطــاق المتــاح لإلنفــاق الحكومــي  التضخــم، ممــا ُيَضيِّ

ويزيــد مواطــن االنكشــاف لمخاطــر الديــون.

النفقات الحتمية من جراء الجائحة والحرب 
تـواجـه ارتـفـاعـا في الديون وقيودا مشددة 

على الموازنات
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معــدالت  تراجــع  ُيتوقــع  المتقدمــة،  االقتصــادات  وفــي 

العجــز بينمــا يتحــول مســار السياســات مــن دعــم الجائحــة 

إلــى التحــول الهيكلــي.  وتواجــه آفــاق الماليــة العامــة فــي 

أوروبــا أجــواء اســتثنائية مــن عــدم اليقيــن نظــرا للحــرب فــي 

أوكرانيــا وتداعياتهــا. وســوف تضيــق معــدالت العجــز فــي 

معظــم الِأســواق الصاعــدة، ولكــن مــع تفاوتــات كبيــرة عبــر 

البلــدان. والبلــدان منخفضــة الدخــل، التــي تعانــي مــن نــدوب 

بســبب الجائحــة، لديهــا حيــز مالــي محــدود للغايــة نتيجــة 

لألضــرار الشــديدة التــي أصابتهــا مــن جــراء تداعيــات الحرب.

وجلبــت الصدمــات المختلفــة كذلــك مخاطــر جديــدة علــى 

إزاء  لضغــوط  تتعــرض  فالحكومــات  العامــة.  المــوارد 

التعامــل مــع ارتفــاع أســعار الطاقــة والغــذاء. ولتخفيــف 

الغذائــي،  األمــن  تحقيــق  وضمــان  األســر،  عــن  العــبء 

والحيلولــة دون إثــارة قالقــل اجتماعيــة، أعلنــت معظــم 

األســعار  ارتفــاع  مــن  للحــد  تدابيــر  اتخــاذ  الحكومــات 

المحليــة. ومــع هــذا، يمكــن أن تترتــب علــى هذه اإلجــراءات 

إلــى  وتفضــي  العامــة  الماليــة  تتحملهــا  كبيــرة  تكاليــف 

تفاقــم عــدم االتســاق بيــن العــرض والطلــب فــي العالــم، 

الدوليــة  األســعار  علــى  الضغــوط  مــن  مزيــدا  وتفــرض 

وربمــا أدت إلــى نقــص فــي الطاقــة أو الغــذاء. وســيزيد 

ذلــك مــن األضــرار التــي لحقــت بالبلــدان منخفضــة الدخــل 

التــي تعتمــد علــى اســتيراد الطاقــة والغــذاء.

وفــوق ذلــك كلــه، ُمني الكفاح ضد التضخم بانتكاســة، وال 

ســيما فــي بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان منخفضــة 

الدخــل. ومقارنــة باالتجاهــات العامــة التــي كانــت ســائدة 

قبــل الجائحــة، ُوِجــد أن أزمــة كوفيــد- 19 دفعــت 70 مليــون 

نســمة أخــرى فــي أنحــاء العالــم إلــى هــوة الفقــر المدقــع 

فــي 2021. وتمتعــت األســر فــي كثيــر مــن االقتصــادات 
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المتقدمــة بالحمايــة مــن خــالل الدعــم الحكومــي المباشــر 
أو برامــج الحفــاظ علــى الوظائــف. وانخفضــت نفقــات 
األســر وارتفعــت مدخراتهــا بســبب التباعــد االجتماعــي، 
والقيــود علــى الحركــة، وعــدم اليقيــن بشــأن المســتقبل. 
وتمثــل هــذه المدخــرات الزائــدة هامشــا وقائيــا مهمــا 
ولكــن إنفاقهــا بســرعة يمكــن أن يزيــد مــن زخــم التضخــم. 
وتعيــش البلــدان األخــرى التــي لديهــا أعــداد كبيــرة مــن 
المتزايــد  التضخــم  ألن   – بكثيــر  أســوأ  وضعــا  الفقــراء 
ــر مــن ســكانها نحــو  ــى دفــع أعــداد أكب ــؤدي إل يمكــن أن ي

الفقــر ويفضــي إلــى تفاقــم أزمــة الغــذاء. 

إدارة أزمة فوق أزمة
تواجــه الحكومــات اختيــارات صعبــة فــي هــذه البيئــة التــي 
تكتنفهــا درجــة كبيــرة مــن عــدم اليقيــن. وينبغــي أن تركــز 
علــى أكثــر احتياجــات اإلنفــاق إلحاحــا وعلى تعبئــة اإليرادات 

ألدائهــا.

بالمرونــة  تتمتــع  ماليــة  اســتراتيجيات  بوضــع  ونوصــي 
وســرعة االســتجابة يتــم تصميمهــا تبعــا لظــروف كل بلد 

على حدة.  

 فــي االقتصــادات األشــد تضــررا مــن الحــرب فــي أوكرانيــا 
والعقوبــات علــى روســيا، يتعيــن أن تتحــرك سياســة 
الماليــة العامــة لمواجهــة األزمــة اإلنســانية والتصــدي 
التضخــم  الرتفــاع  ونظــرا  االقتصاديــة.  لالضطرابــات 
الماليــة  مــن  الدعــم  توجيــه  ينبغــي  الفائــدة،  وأســعار 
العامــة نحــو الفئــات األشــد تضــررا والمجــاالت ذات 

األولويــة.

 فــي البلــدان التــي تحقــق نمــوا أقــوى وال تــزال الضغــوط 
التضخميــة فيهــا كبيــرة، ينبغــي أن تواصــل سياســة 
إلــى  والعــودة  الدعــم  عــن  االبتعــاد  العامــة  الماليــة 

العاديــة. األوضــاع 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  مــن  كبيــر  عــدد  فــي   
ضيــق  تواجــه  التــي  الدخــل  منخفضــة  واالقتصــادات 
أوضــاع التمويــل أو مخاطــر الوقــوع فــي حالــة مديونيــة 
حرجــة، يتعيــن علــى الحكومــات ترتيــب أولويــات اإلنفــاق 
التعــرض  مواطــن  مــن  للحــد  اإليــرادات  وتعبئــة 

للمخاطــر.

مــن  تنتفــع  التــي  األوليــة  للســلع  المصــدرة  البلــدان   
ارتفــاع األســعار ينبغــي أن تغتنــم الفرصــة إلعــادة بنــاء 

الوقائيــة. هوامشــها 

وينبغــي للحكومــات أن تعطــي األولويــة لحمايــة أضعــف 
الفئــات فــي ظــل تحركاتهــا لمواجهــة طفــرة األســعار 
ــة  ــة. ويتمثــل أحــد األهــداف الحيوي ــة للســلع األولي الدولي
لذلــك فــي تجنــب حــدوث أزمــة غــذاء مــع الحفــاظ علــى 
التــي  البلــدان  اســتطاعة  وفــي  االجتماعــي.  التماســك 
لديهــا شــبكات أمــان اجتماعــي متطــورة بشــكل جيــد أن 
تقــدم التحويــالت النقديــة المؤقتــة والموجهــة إلى الفئات 
المحليــة.   األســعار  بتعديــل  الســماح  مــع  الضعيفــة 
وســوف يحــد ذلــك مــن الضغــوط علــى الموازنــات ويولــد 
الحوافــز الصحيحــة لزيــادة اإلمــدادات )مثــل االســتثمار 
بلــدان  تســمح  أن  ويمكــن  المتجــددة(.  الطاقــة  فــي 
ــر تدرجــا وأن  ــرة أكث أخــرى بتعديــل األســعار المحليــة بوتي
الفئــات  أكثــر  لمســاعدة  الموجــودة  األدوات  تســتخدم 
تتخــذ  بينمــا  األزمــة،  هــذه  خــالل  للمخاطــر  المعرضــة 

الخطــوات الالزمــة لتعزيــز شــبكات األمــان.

أمــا زيــادة ارتفــاع أســعار الوقــود األحفــوري فتلقــي الضوء 
علــى الحاجــة الملحــة إلــى تعجيــل التحــول إلــى مصــادر 
الطاقــة النظيفــة والمتجــددة ممــا ســيعزز أمــن إمــدادات 
الطاقــة ويســاعد علــى تنفيــذ جــدول األعمــال العاجــل 
بشــأن المنــاخ – فنحــن بعيــدون بشــكل كبيــر عــن مســار 
اإلبقــاء علــى االحتــرار العالمــي فــي حــدود درجتين مئويتين.

وحوالــي 60 % مــن البلــدان منخفضــة الدخــل إمــا يواجــه 
مخاطــر كبيــرة مــن الوصــول إلــى حالــة المديونيــة الحرجــة، 
البلــدان  بالفعــل. وتواجــه هــذه  الحالــة  أو وصــل لهــذه 
ندوبــا دائمــة مــن كوفيــد19-، كمــا أنهــا معرضــة بصفــة 
الرتفــاع  نظــرا  الغــذاء،  أســعار  ارتفــاع  لمخاطــر  خاصــة 
حصــة اإلنفــاق علــى المــواد الغذائيــة فــي ميزانيــات األســر 
المعيشــية فيهــا. وبالتالــي فهــذه البلــدان فــي حاجــة إلــى 

دعــم المجتمــع الدولــي.

ــات  ــى اتخــاذ إجــراء جماعــي. وب ــر إل ولكــن هنــاك حاجــة أكب
التعــاون العالمــي ضــرورة حتميــة لمعالجــة المشــكالت 
الطاقــة  أزمــات  العالــم:  تواجــه  التــي  الملحــة والعاجلــة 
ــون،  ــح فــي الحاضــر والمســتقبل، والدي والغــذاء، والجوائ

والتنميــة، وتغيــر المنــاخ. 

صندوق النقد الدولي:
بقلــم جون-مــارك فورنييه، وفيتور غاســبار، وباولو ميداس، 

وروبيرتو أســيولي بيريللي
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وأضــاف الحميــدي أن "حجــم ســوق البنــوك الرقميــة ُقدر 
بأكثــر مــن 12.1 مليــار دوالر فــي عــام 2020، ومــن المتوقع 
أن يرتفــع إلــى 30.1 مليــار دوالر بحلــول عــام 2026"، الفتــًا 
إلــى أن البنــوك الرقميــة تمثــل نمــاذج أعمــال جديــدة 
تخــدم تعزيــز الشــمول المالــي، حيــث تســاهم فــي تطوير 

الخدمــات المصرفيــة الماليــة والمصرفيــة الرقميــة.

وبّيــن الحميــدي الــذي كان يتحــدث خــالل افتتــاح أعمــال 
ورشــة عمــل عــن ُبعــد حــول "البنــوك الرقميــة: الفــرص 
والتحديــات وأطــر العمــل التنظيميــة الُمصاحبــة"، أن 
االبتــكار المالــي أتــاح نمــاذج أعمــال جديــدة تتعلــق بتلقــي 
المــال،  رأس  وزيــادة  االئتمانيــة  والوســاطة  الودائــع 
الفتــًا إلــى أن الخدمــات المصرفيــة الرقميــة وفرت فرصًا 
جديــدة للوصــول إلــى العمــالء مــن الفئــات األقــل حظــًا، 
وتقديــم خدمــات ماليــة مناســبة لهــم بأســعار معقولــة.

ــد مــن البنــوك فــي العالــم، تعمــل  وأشــار إلــى أن العدي
فــي  بمــا  الرقميــة  المصرفيــة  الخدمــات  تطويــر  علــى 
ذلــك التحــول إلــى إنشــاء بنــوك رقميــة، مبّينــًا قيــام عــدد 

مــن البنــوك المركزيــة علــى تشــجيع هــذا التوجــه لعــدة 
أســباب، أهمهــا مواكبــة التطــورات الماليــة الرقميــة، 
وتطويــر خدمــات أكثــر تلبيــًة الحتياجــات العمــالء، وزيــادة 
معــدالت الشــمول المالــي، إضافــة إلــى إمكانيــة مراقبــة 
التحويــل  أو  تتــم مــن حيــث االســتقبال  التــي  األمــوال 

ــة. داخــل القطــاع المصرفــي بصــورة لحظي

وأكــد المديــر العــام رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق النقــد 
العديــد  تواجــه  الرقميــة  البنــوك  خدمــات  أن  العربــي 
مــن التحديــات مــن أهمهــا التوســع فــي نطــاق عملهــا 
ومــدى نضــج التقنيــات الُمســتخدمة، إضافــة إلــى األطــر 

ــة الحاكمــة. التشــريعية والتنظيمي

المصــارف  الورشــة بمشــاركة ممثليــن عــن  وعقــدت 
المركزيــة، والبنــوك والمؤسســات الماليــة فــي الــدول 
العربيــة، التــي يأتــي تنظيمهــا فــي إطــار حــرص صنــدوق 
النقــد العربــي علــى دعــم جهــود الســلطات اإلشــرافية 
فــي الــدول العربيــة لالرتقاء بمنظومــة صناعة التقنيات 

الماليــة الحديثــة وتحقيــق التحــول الرقمــي. 

صندوق النقد العربي:
8 تريليونات دوالر حجم الخدمات المالية 

والمصرفية الرقمية بالعالم
قــال المديــر العــام رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق النقــد العربــي عبــد الرحمــن الحميــدي، إن 
حجــم الخدمــات الماليــة والمصرفيــة الرقميــة علــى مســتوى العالــم تجــاوز 8 تريليونــات دوالر 
خــالل عــام 2021، مــع تقديــرات بــأن يتجــاوز هــذا الحجــم 10 تريليونــات دوالر بحلــول 2027.
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األمان  صندوق  داعمي  أهم  أحد  العربي  البنك  ويعد 
لمستقبل األيتام خالل السنوات الماضية، حيث وصل 
ما  إلى  الصندوق  مع  تعاونه  بداية  منذ  البنك  دعم 
التخصصات  من  عدد  في  وطالبة  طالبًا   74 مجموعه 
المملكة،  محافظات  جميع  على  وموزعين  الجامعية 
مسهمًا بذلك في منحهم فرصة للحصول على شهادة 

البكالوريوس بنجاح.

ما  سيحصل  التعاون،  اتفاقية  تجديد  خالل  ومن 
الصندوق  مستفيدي  من  وشابة  شاب   30 مجموعه 
على فرصة استكمال مسيرتهم التعليمية، منهم من 
مقاعد  على  هم  من  ومنهم  بالمنحة  حديثًا  سيلتحق 
عمل  وفرص  تدريبية  فرص  توفير  عن  عدا  الدراسة، 

للطالب الخريجين.

عام  مدير  أشادت  االتفاقية  تجديد  على  تعليقها  وفي 
صندوق األمان لمستقبل األيتام، نور الحمود، بالتعاون 
حيث  بالصندوق،  العربي  البنك  يجمع  الذي  المستمر 
قطاعي  بدعم  البنك  اهتمام  التعاون  هذا  يعكس 
للمسؤولية  استراتيجيته  ضمن  والتعليم  الشباب 
فأهداف  الوطني،  التنموي  والعمل  المجتمعية 
تحقيق  في  المساهمة  نحو  الموجهة  الصندوق 
مستقبل مشرق للشباب األيتام، ال يمكن تحقيقها إال 

من خالل التعاون االستراتيجي مع القطاع الخاص.

من  المستفيدات  الطالبات  إحدى  عبرت  وبدورها، 
المنحة عن سعادتها النطالق رحلتها التعليمية ضمن 

أحد  يعد  رأيها  بحسب  والذي  البيانات،  علم  تخصص 
أهم محركات وركائز الثورة الصناعية الرابعة، والتي تؤثر 
إيجابًا على مختلف مجاالت الحياة والتي تشمل تطوير 

الخدمات واألبحاث وغيرها.

ويأتي تجديد اتفاقية التعاون هذه في إطار حرص البنك 
الشباب  قطاع  وتمكين  دعم  على  المتواصل  العربي 
استراتيجية  مع  ينسجم  الذي  األمر  قدراتهم  وبناء 
صندوق األمان لمستقبل األيتام فيما يتعلق بإشراك 
كافة فئات المجتمع في المساهمة بتوفير تعليم عالي 
وتسليحهم  الصندوق  وشابات  لشباب  المستوى 
الالزمة  والمهنية  والعملية  الشخصية  بالمهارات 
لدخول سوق العمل، إلى جانب تأهيلهم ليكونوا أفرادًا 
منتجين وقادرين على إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية 
شاملة ومتكاملة على صعيد اإلستدامة تعكس حرص 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  أثره  تعزيز  على  البنك 
من خالل العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات 
ويمثل  المستدامة.  التنمية  لتحقيق  وصواًل  العالقة 
"معًا"  االجتماعية  للمسؤولية  العربي  البنك  برنامج 
يرتكز  األوجه  متعدد  برنامج  وهو  التوجه،  هذا  ثمار  أحد 
على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من 
المجتمع من خالل مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم 
في خدمة عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر 

وحماية البيئة والتعليم ودعم األيتام. 

البنك العربي وصندوق األمان لمستقبل األيتام 
يجددان اتفاقية التعاون بينهما

أعلــن البنــك العربــي وصنــدوق األمــان لمســتقبل األيتــام مؤخــرًا عــن تجديــد اتفاقيــة التعــاون 
بينهما وذلك للعام الثاني عشــر على التوالي، حيث تســتهدف هذه االتفاقية تمكين شــباب 
وشــابات صنــدوق األمــان لمســتقبل األيتــام ومســاعدتهم فــي الوصــول إلى مرحلــة االعتماد 
على النفس وليصبحوا أفرادًا منتجين في المجتمع من خالل مختلف برامج التعليم والدعم.
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وتهــدف مشــاركة موظفــي البنــك ضمــن حملــة التشــجير 
إلــى تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى زيــادة رقعــة المســاحات 
الخضــراء فــي المملكــة، الســيما عقــب موجــة الحرائــق 
التغيــر  تأثيــرات  جانــب  إلــى  المحميــة  فــي  شــّبت  التــي 
المناخــي الــذي أّثــر علــى التنــوع الحيــوي واســتدامته فــي 
المحميــة. حيــث اشــتملت هــذه الحملة علــى تنفيذ أعمال 
البســتنة مــن حفــر ونقــل للتربــة الزراعيــة وغرس األشــتال 

والســقاية باإلضافــة إلــى تنســيق األرض.

الملكيــة لحمايــة  مــن جانبــه قــال مديــر عــام الجمعيــة 
الطبيعــة بالوكالــة، فــادي الناصــر: "إن التعــاون المثمــر 
وهــو  جديــدًا  ليــس  العربــي  والبنــك  الجمعيــة  بيــن  مــا 
مبنــي علــى التكامليــة بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي 

والقطــاع الخــاص التــي تســعى إلــى دعــم وتطويــر العديــد 
التــي بدورهــا تســاهم فــي رفــع  مــن المبــادرات البيئيــة 
االقتصــاد الوطنــي ودعــم المجتمعات المحليــة." وأضاف 
الناصــر: "نعتــز بهــذا التعــاون المســتمر مــع مؤسســة 
عريقــة مثــل البنــك العربــي ضمــن برامجــه للمســؤولية 
التــي  المؤسســات  أكبــر  مــن  وأنــه  خاصــة  االجتماعيــة، 
عملــت علــى تطويــر مبــدأ المســؤولية االجتماعيــة ودعــم 
مفهــوم االســتدامة وإشــراك عــدد كبيــر مــن موظفــي 
البنــك للتطــوع فــي العديــد من المبادرات وهو ما نســعى 
علــى الــدوام إلــى االســتمرار بــه وتطويــره والبنــاء عليــه 
بهــدف تحســين واقــع المجتمعــات المحليــة والواقــع 

البيئــي علــى حــد ســواء." 

البنك العربي يدعم مشروع تشجير وتأهيل
محمية غابات دبّين

ــي للمســؤولية االجتماعيــة "معــًا"، وبالتعــاون مــع  ــادرات برنامــج البنــك العرب فــي إطــار مب
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تطّوع مؤخرًا عدد من موظفي البنك العربي وعائالتهم 
فــي زراعــة وري 500 شــجرة حرجيــة فــي محميــة غابــات دّبيــن الواقعــة فــي محافظــة جــرش.
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يسعى البنك االهلي االردني دائمًا لتطوير قدرات ومهارات موظفيه والتي بدورها تدعم القدرات المصرفية التي 
تهدف الى تطوير البنك االهلي بإيفاد موظفيه للمشاركة بفعاليات النشاطات التدريبية للعام 2022 والتي جاءت 

لشهر نيسان وأيار كما يلي:

أواًل: النشاط التدريبي الداخلي
 شارك عدد من موظفي البنك بدورة تدريبية بعنوان "شكاوي العمالء" وذلك بتاريخ 15 /5 /2022 و 17 /5 /2022.

ثانيًا: النشاط التدريبي الخارجي )داخل االردن(:

شارك عدد من موظفين البنك بما يلي:
 برنامج تدريبي بعنوان " UX Istanbul Virtual Events 2022 " خالل الفترة من 11 /4 /2022 ولغاية 22 /4 /2022.

 ورشة عمل بعنوان "المواضيع المستجدة في األمن السيبراني" وذلك بتاريخ 11 /5 /2022 .

 برنامج تدريبي بعنوان "منتجات التأمين المصرفي" وذلك بتاريخ 14 /5 /2022 .

 دورة تدريبية بعنوان "Data Privacy in Virtual Event" وذلك خالل الفترة من 16 /5 /2022 و لغاية 18 /5 /2022.

 شهادة مهنية بعنوان "Certified International Purchasing Professional" وذلك خالل الفترة من 16 /5 /2022 
ولغاية 22 /5 /2022.

 دورة تدريبية بعنوان "المعيار الدولي الموحد لإلبالغ الضريبي" وذلك بتاريخ 31 /5 /2022.

ثالثًا: النشاط التدريبي الخارجي )معهد الدراسات المصرفية(:
 شاركــــت مـوظـفـتـيــــن اثنتيــن مــن دائــرة االمتـثـــال ومـكـافـحـــة غـســـل األمـــوال بـشـهـــادة تـدريبـيـــة بعـنـــوان
"Certified Anti-Money Laundering Specialist - CAMS"وذلك خالل الفترة من 22 /5 /2022 ولغاية 25 /6 /2022.

 شارك عدد من موظفين البنك ببرنامج تدريبي بعنوان "المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9" وذلك خالل 
الفترة من 22 /5 /2022 ولغاية 24 /5 /2022.

 شارك عدد من موظفين البنك ببرنامج تدريبي بعنوان "Customer Experience Management - CXM" وذلك 
خالل الفترة من 29 /5 /2022 ولغاية 1 /6 /2022.

 شارك موظف من دائرة تنفيذ االئتمان ببرنامج تدريبي بعنوان "التمويل المصرفي وتحليل مخاطر االئتمان" 
وذلك خالل الفترة من 30 /5 /2022 و لغاية 2 /6 /2022.

النشاطات التدريبية
للبنك األهلي األردني 
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رابعًا: النشاط التدريبي الخارجي )خارج األردن(:
 شارك مدير تقنية المعلومات بفعالية تدريبية بعنوان "TEMENOS Community Forum 2022" وذلك خالل 

الفترة من 17 /5 /2022 ولغاية 19 /5 /2022 في لندن – بريطانيا .

 شارك كل من الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالمؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 "تداعيات األزمة 
الدولية وتأثبرها على األوضاع االقتصادية في المنطقة العربية" وذلك خالل الفترة من 18 /5 /2022 ولغاية 

19 /5 /2022 في القاهرة - جمهورية مصر العربية .

 شارك عدد من موظفي البنك بمنتدى بعنوان "Seamless MENA Conference" وذلك خالل الفترة من 31 /5 /2022 
ولغاية 1 /6 /2022 في دبي – االمارات العربية المتحدة .

خامسًا: النشاط التدريبي لإلدارة االقليمية فلسطين:
 شارك عدد من موظفي اإلدارة اإلقليمية:

 دورة تدريبية بعنوان "المقاصة الواردة" وذلك بتاريخ 14 /5 /2022.

 دورة تدريبية بعنوان "المقاصة اآلجلة" وذلك بتاريخ 21 /5 /2022.

 دورة تدريبية بعنوان "مراجعة االئتمان" وذلك بتاريخ 28 /5 /2022.

 دورة تدريبية بعنوان "اللغة العبرية – المستوى األول" وذلك خالل الفترة من 14 /5 /2022 ولغاية 30 /5 /2022.

 دورة تدريبية بعنوان "Excel 2010" وذلك خالل الفترة من 14 /5 /2022 و لغاية 28 /5 /2022.

 دورة تدريبية بعنوان "إدارة مخاطر العمليات ومخاطر التشغيل" وذلك خالل الفترة من 15 /5 /2022 ولغاية 
.2022/ 5/ 19

 دورة تدريبية بعنوان "عمليات اتخاذ القرار وخطوات حل المشكالت اإلدارية" وذلك خالل الفترة من 15 /5 /2022 
ولغاية 19 /5 /2022.

سادسًا: النشاط التدريبي لإلدارة االقليمية قبرص: 
 شاركت موظفة من فرع قبرص بفعالية بعنوان "Certified in Payroll Management" وذلك بتاريخ 7&11&12& 

14 /4 /2022 عن بعد .

 Building & Strengthening the DPO Function , Using" شاركت موظفة من فرع قبرص بفعالية بعنوان 
Privacy tools & Automation " وذلك بتاريخ 30 /5 /2022 في نيقوسيا - قبرص. 





77االخـبــار المصرفية

مديــر  قطامــش،  نســرين  الســيدة  االتفاقيــة،  وقــع 
عــام مؤسســة الحســين للســرطان، والدكتــور خالــد 
القاســم، نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي بنــك القاهــرة 

عمــان.

ويعــد بنــك القاهــرة عمــان الراعــي الرئيســي لبرنامــج 
المخيــم الصيفــي للعــام الســادس عشــر علــى التوالــي، 
حيــث يعــد أحــد برامــج الدعــم النفســي لألطفــال فــي 
العــالج  ضمــن  وذلــك  للســرطان  الحســين  مركــز 

الشــمولي، حيــث يقــام ســنويًا بمشــاركة حوالــي 100  
طفــل ويســاهم بشــكل إيجابــي علــى المرضــى.

وحــول ذلــك، قالــت الســيدة نســرين قطامش: "نشــكر 
الســنوات  مــدار  علــى  للبرنامــج  رعايتــه  علــى  البنــك 
واهتمامــه بمرضانــا، ونثمــن دوره فــي مســاندة جهودنا 
لتوفيــر العــالج الشــمولي لمرضانــا وإدخــال الســعادة 
إلــى قلوبهــم، حيــث تســاهم هــذه األنشــطة فــي التأثيــر 

إيجابــا علــى األطفــال تزامنــًا مــع العــالج". 

مؤسسة الحسين للسرطان تجدد اتفاقيتها
مع بنك القاهرة عمان لدعم المخيم الصيفي

جددت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقيتها مع بنك القاهرة عّمان، بهدف 
تقديــم الدعــم الــالزم للقيــام بنشــاطات المخيــم الصيفــي الســنوي المخصص 
للســرطان. الحســين  فــي مركــز  العــالج  يتلقــون  للمرضــى لأطفــال ممــن 
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وكان بنك األردن وانطالقًا من دوره في رعاية 
تمكينهم  على  وحرصه  الصغار  من  األيتام 
من قضاء أوقات رمضانية يملؤها السرور 
والسعادة وبأنهم جزء ال يتجزأ من األسرة 
األردنية الكبيرة قد قدم دعمه لمبادرة )ارسم 
الثقافي  هيا  مركز  اطلقها  التي  بسمة( 
باستضافة 100 طفل من أطفال جمعيات 
الى  باالضافة  خيرية ضمن افطار رمضاني، 
اقامة مادبة إفطار في متحف األطفال أحد 
هللا  العبد  رانيا  الملكة  جاللة  مؤسسات 
التعليمية الغير ربحية لنحو 150 طفل وذلك 
ضمن سلسلة من األنشطة الذي قام بها 

بنك االردن خالل شهر رمضان المبارك.

وكعادته، فقد بادر البنك ضمن برنامجه لتوزيع الطرود الخيرية 
الغذائية ووجبات اإلفطار خالل شهر رمضان، مغطيًا احتياجات 
أبناء محافظة الكرك من المستفيدين من خدمات الجمعية 
توزيع  عن  فضاًل  هذا  االجتماعية،  واإلنتاجية  للتنمية  األردنية 
وجبات اإلفطار الرمضانية لحوالي ألفي صائم من المستفيدين 

من خدمات تكية أم علي.

العفيفة  األسر  من  شريحة  ألكبر  وللوصول  آخر،  صعيد  وعلى 
والمعوزة، فقد قدم البنك مساهمات مالية لنحو 50 جمعية خيرية 
العاصمة  في  الخيرية  الجمعيات  التحاد  التابعة  الجمعيات  من 
عّمان، وذلك لتعزيز قدرتها على توفير احتياجات المستفيدين منها.

الموصول  البنك  إهتمام  مع  إنسجامًا  و  اإلطار  ذات  وفي 
في دعم البرامج والفعاليات الهادفة لخدمة المجتمع، قدم 
الرمضانية  أمسيته  ضمن  اإلنساني  العون  لنادي  دعمه 
إلى  باإلضافة  الجامعيين،  الطلبة  لدعم  ريعها  رصد  التي 

دعم أنشطة وبرامج مجتمعية لرابطة أهالي كفر عانة. هذا 
باإلضافة إلى العديد من المشاركات التطوعية والمبادرات 

الرمضانية األخرى.

ويعد هذا البرنامج الرمضاني امتدادًا لجهود البنك في إطار 
التي  المجتمعية  المؤسسية  للمسؤولية  استراتيجيته 
تغطي بما تتضمنه من مبادرات وبرامج وأعمال إنسانية 
معها  يواصل  والتي  والفئات،  القطاعات  مختلف  وإغاثية 
رفع راية الدعم والتمكين من خالل مساهماته التي يحرص 
موظفيه  وبمشاركة  منفردًا  إما  وتقديمها  تنويعها  على 
والحرص  والبذل  العطاء  بقيمة  معه  يشتركون  الذين 
على دعم قطاع العمل الخيري، أو بالشراكة والتعاون مع 
مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني طيلة أشهر السنة 
وليكون  األثر،  لتعظيم  رمضان  شهر  على  يقتصر  ال  وبما 
شريكًا حقيقيًا وفاعاًل في ضمان األمن الغذائي واإلنساني 

الذي يصب في ضمان مسار التنمية المستدامة. 

بنك األردن يختتـم برامـجـه الـخـيـريـة
التي نفذها خالل شهر رمضان 2022

فــي ختــام برامــج بنــك األردن المجتمعيــة المخصصــة لشــهر رمضــان المبــارك، قام 
البنــك بتنفيــذ مجموعــة مــن االنشــطة بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 
لتعزيــز عملهــا وتحقيــق رســالتها بمســاندة الفئــات األقــل حظــًا والتخفيــف عنهــا، 
مواصــاًل اإليفــاء بالتزاماتــه التكافليــة وتجســيد حــس المواطنــة التــي تتميــز بهــا 
أســرته مــن إدارة وموظفيــن ممــن انخرطــوا فــي هــذه البرامــج علــى نطــاق واســع.



79االخـبــار المصرفية

أخبار دائرة التعلم والتطور
لشهر آيار /2022

عقــدت دائــرة التعلــم والتطــور خــالل شــهر آيــار / 2022 ، عــددًا مــن النشــاطات التدريبيــة الداخليــة والخارجية والتي 
شــملت عــدة برامــج ودورات، ومــن أبــرز هــذه النشــاطات مايلي : 

1. البرامج التدريبية الداخلية/ الصفية:

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

 برنامج الخدمات المصرفية والفرع االفتراضي لأفراد:
ــد برنامــج الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بدورتــه االولــى بهــدف تأهيــل وتدريــب الموظفيــن علــى منتجــات  عقـ

ــة التــي تضمــن انخراطهــم ببيئــة العمــل بطريقــة سلســة. البنــك وتزويدهــم بالمعلومــات الضروري

2. البرامج التدريبية الخارجية /الصفية:

The Arab Banking Conference 
شــارك الســيد المديــر العــام بفعاليــات المؤتمــر المصرفــي العربــي لعــام 2022 بعنــوان تداعيــات االزمــة 
الدوليــة وتأثيرهــا علــى االوضــاع االقتصاديــة فــي المنطقــة العربيــة وذلــك خــالل الفتــرة 2022/5/19,18 بالقاهــرة 

- جمهوريــة مصــر العربيــة.

Team Building 
شــارك موظفــو المــوارد البشــرية فــي األردن وفلســطين فــي أنشــطة بنــاء الفريــق لتحفيــز الموظفيــن علــى 
العمــل معــًا وتطويــر نقــاط قوتهــم ومعالجــة أي نقــاط ضعــف. حيــث أن البرنامــج يشــجع علــى التعــاون بــداًل مــن 

ــاء الفريــق فــي إجــراءات وممارســات العمــل.  المنافســة للتأكــد مــن دمــج بن
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اإلســكان،  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  االتفاقيــة،  ووقــع 
عمــار الصفــدي، والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة نتــورك، 
نانــدان ميــر، وذلــك بحضــور عــدد مــن كبــار الموظفيــن مــن 

الجانبيــن.

وبموجب االتفاقية، ســيقدم بنك اإلســكان، بالتعاون مع 
شــركة "نتــورك إنترناشــيونال االردن "، مجموعــة متنوعــة 
مــن البطاقــات ومنتجــات الدفــع الرقميــة، محليــًا ودوليــًا، 
وفــق أعلــى االمتيــازات الممكنــة علــى هــذه البطاقــات 
الدفــع وبمــا يتماشــى مــع تطلعــات واحتياجــات شــرائح 

العمــالء المختلفــة.

إلــى  "نتطلــع  االتفاقيــة:  توقيــع  عقــب  الصفــدي  وقــال 
العمــل مــع شــركة "نتــورك إنترناشــيونال االردن " التــي 
اإللكترونــي  الدفــع  فــي مجــال  واســعة  خبــرات  تمتلــك 
مــن  لعمالئنــا  مبتكــرة  دفــع  وحلــول  منتجــات  لتوفيــر 
قائمــة  يتصــدرون  الذيــن  االئتمانيــة  البطاقــات  حاملــي 
ــا فــي البنــك، حيــث نأمــل مــن خــالل  ــا واهتماماتن أولوياتن
وتعزيــز  العمــالء  هــؤالء  تجــارب  إثــراء  الشــراكة  هــذه 

لمنتجاتنــا." المضافــة  القيمــة 

مــن جانبــه، أعــرب الرئيــس التنفيــذي واإلقليمــي لمنطقــة 
إنترناشــيونال- "نتــورك  شــركة  لــدى  العربــي  المشــرق 

بنك اإلسكان

وشركة "نتورك إنترناشيونال"
يوقعان اتفاقية تعاون حصرية لتوفير

خدمات دفع إلكترونية متطورة

اســتكمااًل لجهــوده فــي تقديــم المنتجــات والخدمــات الرقميــة عاليــة 
المســتوى لعمالئــه، وقــع بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر واألوســع 
انتشارًا في المملكة- مؤخرًا اتفاقية تعاون استراتيجية وحصرية مع 
شــركة "نتــورك إنترناشــيونال االردن"، المــزود الرائــد للخدمات الداعمة 
للتجارة الرقمية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، لتمكين البنك 
مــن تقديــم مجموعــة متنوعة من البطاقــات ومنتجات الدفع الرقمية، 
محليــًا ودوليــًا، ووفــق أعلــى االمتيــازات الممكنــة علــى بطاقــات الدفــع 
وبمــا يتماشــى مــع تطلعــات واحتياجــات شــرائح العمــالء المختلفــة.
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األردن"، أمجــد الصــادق، عــن ســعادته بالتعــاون مــع أحــد 
أكبــر البنــوك األردنيــة فــي المملكــة، لتمكينــه مــن تقديــم 
العديــد مــن حلــول الدفــع الفريــدة واالســتثنائية محليــًا 
ودوليــًا لعمالئــه والتــي تمتــاز أيضــًا بموثوقيتهــا وتمتعهــا 
مصرفيــة  تجربــة  يمنحهــم  مــا  األمــان،  معاييــر  بأعلــى 
زيــادة  فــي  بالتالــي  ويســهم  كمــا  وســريعة،  سلســة 
مســتويات رضاهــم عــن الخدمــات والمنتجــات الرقميــة 

التــي يقدمهــا بنــك اإلســكان."

ويعــد بنــك اإلســكان مــن أوائــل البنــوك فــي المملكــة التي 
واكبــت آخــر وأحــدث التطــورات فــي مجــال حلــول الدفــع 

الرقمــي، وأطلــق مجموعــة من الخدمــات الرقمية النوعية 
شــبكة  تحديــث  الحصــر؛  ال  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا 
185 جهــاز صــراف  خــالل شــراء  مــن  اآلليــة  الصرافــات 
موبايــل  إســكان  تطبيــق  إصــدار  ومتطــور،  حديــث  آلــي 
بنســخته المحدثــة، إطــالق خدمــة Easy Tawfeer لالدخــار 
 Iskan V-Card إصــدار  خدمــة  وإطــالق  والفــوري،  اآللــي 
بشــكل آلــي وفــوري مــن خــالل إســكان اون اليــن ومــن 
خــالل تطبيــق إســكان موبايــل، باإلضافــة إلــى العديــد مــن 
الخدمــات المتطــورة التــي تواكــب المتغيــرات المتســارعة 

التــي يفرضهــا العصــر الرقمــي. 
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بتغطيــة  المنحتيــن  هاتيــن  بموجــب  البنــك  وســيقوم 
الرســوم الدراســية لطالبيــن مــن درجــة البكالوريــوس فــي 
تخصصــات األمــن الســيبراني، وعلــم البيانــات، والــذكاء 
االصطناعــي، وعلــم الحاســوب، علــى أن يكونــا متفوقيــن 
أكاديميــًا إلــى جانــب عــدد مــن الشــروط والمعاييــر التــي 

ســيتم االتفــاق عليهــا بيــن البنــك والجامعــة. 

وقــال الرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلســكان، عّمــار الصفــدي: 
"نؤمــن فــي بنــك اإلســكان بأهميــة قطــاع التعليــم باعتباره 
ركيــزة أساســية مــن ركائــز النمــو والتنميــة، لهــذا انصــب 
تركيزنــا خــالل الســنوات الماضيــة علــى دعــم هــذا القطــاع 
ضمــن اســتراتيجيتنا الخاصــة بالمســؤولية المجتمعيــة، 
ــر لجامعــة الحســين التقنيــة  ــا ننظــر بعيــن التقدي كمــا أنن
التــي تحتــل مكانــة مرموقــة بيــن نظيراتهــا مــن الجامعــات 
الحثيثــة  المنــح دعمــًا لجهودهــا  هــذه  األردنيــة فجــاءت 
إليجــاد نمــوذج تعليمــي مميــز يســاهم فــي خلــق فــرص 
عمــل للشــباب األردنــي ويعــزز أيضــًا مــع تواصلنــا مــع هــذه 
الفئــة التــي تشــكل قاعــدة عريضــة مــن المجتمــع األردني".

التقنيــة،  الحســين  جامعــة  رئيــس  أعــرب  جانبــه،  مــن 
الدكتــور إســماعيل الحنطــي عــن تقديــر وامتنــان الجامعــة 

لهــذه المبــادرة الرائــدة مــن قبــل بنــك اإلســكان الــذي 
ُعــرف بدعمــه الدائــم لقطــاع التعليــم لمــا لــه مــن تأثيــر وأثر 
إيجابييــن فــي خلــق تنميــة مســتدامة وشــاملة، موضحــًا 
والبنــك  الجامعــة  بيــن  تربــط  التــي  الشــراكة  أن عالقــة 
الخــاص  القطــاع  شــركات  بيــن  يحتــذى  نموذجــًا  تعــد 

التعليميــة. والمؤسســات 

ولفــت الدكتــور الحنطــي إلــى أن جامعــة الحســين التقنيــة 
تســعى إلــى تطويــر نمــوذج تعليــم تقنــي ممّيــز فــي األردن، 
إلــى رفــد ســوق العمــل المحلــي واإلقليمــي  باإلضافــة 
بشــباب مــدرب ومؤهــل فــي مجــاالت الهندســة وعلــم 

الحاســوب التقنــي.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن بنــك اإلســكان وإيمانــًا منــه بأهميــة 
تحفيــز ودعــم الطلبــة من أجــل إكمال تعليمهم األكاديمي 
وتأهيلهــم لدخــول ســوق العمــل، يقــدم ســنويًا وفــي إطار 
شــراكته مــع مجموعــة مــن المؤسســات العاملــة فــي 
هــذا المجــال عــددًا مــن المنــح الدراســية باســم "منحــة 
الرســوم  كافــة  تغطيــة  علــى  تشــتمل  اإلســكان"  بنــك 

الجامعيــة للطلبــة. 

بنك اإلسكان يقدم منح دراسية
لطلبة جامعة الحسيـن الـتـقـنـيـة

ترجمــة لبرامــج مســؤوليته المجتمعيــة الداعمــة لقطــاع التعليــم، أعلــن بنك اإلســكان 
– البنــك األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة- عــن تقديــم منحتيــن دراســتين لطلبــة 
جامعة الحســين التقنية- إحدى مبادرات مؤسســة ولي العهد- لأعوام 2022 - 2025.
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على  الحملة  فكرة  وتقوم 
يومية  جائزة   20 تقديم 
لعمالء البنك من أصحاب 
حسابات التوفير المؤهلين 
ممن  بالجوائز  لالشتراك 
ال تقل أرصدة حساباتهم 
 20 وبواقع  دينار،   100 عن 
رابح يوميا لكل منهم ليرة 
لجوائز  باإلضافة  ذهب 
ال  لمن  وسنوية  ربعية 
حساباتهم  أرصدة  تقل 
لتكون  دينار،   1000 عن 
شهر  في  الربعية  الجائزة 
أيلول عبارة عن 10 رابحين 

لكل منهم 1 كيلو جرام ذهب، وجوائز نهاية العام عبارة 
عن 10 رابحين لكل منهم 2 كيلو جرام ذهب.

في  يومية  جائزة  من  بأكثر  الفوز  العميل  وبإمكان 
األكبر  تعتبر  االسكان  بنك  جوائز  بأن  علمًا  الحملة، 
في السوق المصرفي األردني من حيث إجمالي قيمة 
وجوائز  دينار،  مليون  نصف  والبالغة  الربعية  الجوائز 
من  أيضًا  واألكبر  دينار،  مليون  والبالغة  العام  نهاية 
حيث عدد الرابحين اإلجمالي وبما يزيد عن 3 آالف رابح، 

وبإجمالي قيم جوائز تزيد عن 2 مليون دينار.

ويهدف البنك من خالل حملته الجديدة )وفر واربح ذهب( 
إلى تشجيع العمالء الحاليين والمستقبلين على سلوك 
الخاصة بهم، أماًل في ربح  التوفير  االدخار في حسابات 
جوائز البنك الذهبية ذات الفرص المتعددة، يوميًا وربعيًا 

وفي نهاية العام.

واعتاد بنك اإلسكان على إطالق حمالت جوائز حسابات 
التوفير الموجهة لخدمة عمالئه، وتشجيعهم على اعتماد 
برامج تحفيزية لالدخار وتنمية أرصدة حساباتهم القائمة، 
وبشكل سنوي، اعتبارًا من عام 1977، فيما تعتبر حملة 
حسابات التوفير لعام 2022، األولى من نوعها، العتمادها 

على برنامج جوائز عيني بالكامل من الذهب. 

وفر واربح ذهب
إطالق حملة جوائز الذهب لحسابات توفير بنك اإلسكان 

أكبر مجموع عدد رابحين وأكبر مجموع قيم جوائز

أعلــن بنــك اإلســكان، البنــك األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة، عــن حملتــه 
الســنوية الجديــدة لجوائــز حســابات التوفيــر للعــام 2022 تحت عنــوان "وفر واربح 
ذهب"، حيث جاءت الحملة بشكل مبتكر ويعتمد على الجوائز العينية من الذهب 
بالكامل، وبقيمة إجمالية تزيد عن 2.5 مليون دينار، ما يجعلها أكبر حملة جوائز في 
السوق المصرفي األردني من حيث مجموع عدد الرابحين ومجموع قيم الجوائز.
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الذهبيــة  الرعايــة  بتقديــم  الكويتــي  األردنــي  البنــك  قــام 
ألكاديمية السوسنة السوداء الدولية لمبادرة "تحدي رود 
خوليــت" لكــرة القــدم، كجــزء مــن مســؤوليته المجتمعيــة 

فــي دعــم الشــباب واألنشــطة الرياضيــة باألخــص.

مــن  لعــدد  الفرصــة  إلتاحــة  البطولــة  تهــدف  حيــث 
المواهــب الكرويــة الشــابة للفئــة العمريــة 12 - 14 ومــن 
وتمثيــل  للمشــاركة  المملكــة  محافظــات  مختلــف 
األردن فــي هــذه البطولــة الدوليــة التــي ســتقام خــالل 
تمــوز القــادم فــي ســان مارينــو/ إيطاليــا.c هــذا وقــد تــم 
اختيــار 15 العــب موهــوب مــن خــالل عقــد تجــارب لــألداء 

والتــي بــدأت خــالل شــباط 2022 بمشــاركة أكثــر مــن 
4000 العــب مــن مختلــف المحافظــات. 

وكجــزء مــن الرعايــة، قــام العــب كــرة القــدم األســطوري 
الســبت يــوم  البنــك  فــروع  أحــد  بزيــارة  خوليــت   رود 
21 /5 /2022 ولقــاء عــدد مــن األطفــال وفريــق كــرة القــدم 
معهــم،  التذكاريــة  الصــور  والتقــاط  بالبنــك  الخــاص 
وحضــر حفــل العشــاء الــذي أقيــم فــي فنــدق الندمــارك 
عمــان، تخلــل حفــل العشــاء إعــالن أســماء الالعبيــن 
الذيــن تــم اختيارهــم للمشــاركة فــي البطولــة وتــم تكريــم 

البنــك علــى دوره الريــادي فــي الرعايــة. 

البنك األردني الـكــويـتـي الراعـي الذهـبـي لبـطـولـة 
"تحدي النجم الهولندي األسطوري - رود خوليت " 
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قــام البنــك األردنــي الكويتي بتقديم الدعم المالي  لسلســة 
"وصــل حديثــَا " بمكتبــة الحســين بــن طــالل فــي جامعــة 
التوســع  للمكتبــة  الدعــم  هــذا  ســيوفر  حيــث  اليرمــوك، 
يشــمل  بأنــه  علمــًا  وتنويعــه،  الثقافــي  برنامجهــا  فــي 
المجتمعيــن الجامعــي والمحلــي. وتأكيدَا منــه على ضرورة 
التواصــل مــع األنشــطة والفعاليــات الثقافيــة وتجســيدَا 

لرؤيــة ورســالة البنــك المجتمعيــة. 

هــذا وقــد أعــرب رئيــس جامعة اليرموك الدكتور إســالم 
مســاد عــن شــكره وتقديــره للبنــك األردنــي الكويتــي لمــا 
ــة الحســين بــن طــالل لتواصــل  قدمــه ويقدمــه لمكتب
ريادتهــا وتميزهــا بمــا تنفــذه مــن برامــج ثقافيــة وأدبيــة 
والتعــاون  الشــراكة  إطــار  فــي  يأتــي  والــذي  إبداعيــة، 
بيــن مختلــف المؤسســات الوطنيــة لتحقيــق األهــداف 

والــرؤى المشــتركة. 

األردنـي الكـويتـي يـدعـم مـبـادرة "وصـل حديــثــًا"
لمكتبة الحسين بن طالل في جامعة اليرموك
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ضمن مبادراته المستمرة في دعم النشاطات الرياضية 
المدرســية، شــارك البنــك األردنــي الكويتــي يــوم الجمعــة 
الموافــق 27 /5 /2022 فــي رعايــة وحضــور دوري المدرســة 
ــى  ــه المدرســة عل ــذي نظمت ــة لكــرة القــدم وال المعمداني

البنــك،  مــن  فريــق  قــام  الــدوري  نهايــة  وفــي  مالعبهــا، 
بتســليم الهدايــا لألطفــال المشــاركين بالبطولــة، وهــم 
يرتــدون قمصــان تحمــل اســم وشــعار البنــك، وأخــذ صــور 

جماعيــة تذكاريــة للمناســبة. 

األردني الكويـتـي يـشـارك في رعـايـة
دوري صغار المدرسة المعمدانية

بدعــم  الكويتــي  االردنــي  البنــك  قــام 
مشــاركة الالعــب علــي ســوالمة فــي 
الدولييــن،  الالعبيــن  رابطــة  ســباق 
إنطالقــًا مــن مســؤوليته اإلجتماعيــة 
فــي دعــم الرياضــة وذوي االحتياجــات، 
ــة  ــوم الـجـــمــعـ ــت يــــ ــي أقــــيـــــمـ والـتـ
الـمـــوافق 27 /5 /2022 فــي مـنـطـقـــة 
تركــي - ناعــور لمســافة 5 كــم، وذلــك 
بعيــد  المملكــة  احتفــاالت  ضمــن 
والســبعين  الســادس  االســتقالل 
وعـيـــد ميــالد سـمـــــو األمــيـــــرة هــيـــــا 
بنــت الحســين رئيســة ومؤسســة 
الرابطــة، حـيـــث تـمـكـــن الـسـوالـمـــة 
مــن الـحـصـــول عـــلى المـركــــز األول 

فئــة الكرســي المتحــرك. 

األردني الكويتي يرعى مشاركة البطل علي السوالمة
في سباق رابطة الالعبين الدوليين
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ــي  وأشــار رئيــس مجلــس إدارة بنــك االســتثمار العرب
اإلســتحواذ  عمليــة  أن  الــى  القاضــي،  هانــي  األردنــي، 
علــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي األردن تمــت بسالســة 
وأنجــزت فــي وقــت قياســي لــم يســتغرق أكثــر مــن 
ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ توقيــع اإلتفاقيــة مــع بنــك 

الكويــت الوطنــي لشــراء أعمالــه فــي األردن. 

ورّحــب القاضــي بانضمــام عمــالء بنــك الكويــت الوطنــي 
- األردن الســابقين الــى بنــك االســتثمار العربــي األردنــي، 
مؤكــدًا التــزام البنك بتقديــم خدمات ومنتجات مصرفية 

شــاملة ومتقدمــة تلبــي كافــة احتياجاتهــم المصرفية.

من  جزء  هي  اإلستحواذ  عملية  أن  إلى  القاضي،  وأشار 
العربي  االستثمار  بنك  ألعمال  التوسع  استراتيجية 
األردني والتي تسارعت وتيرتها خالل العقد الماضي وكان 
لبنك  المصرفية  األعمال  على  االستحواذ  ضمنها  من 
HSBC في األردن عام 2014، والذي كان يعد في حينه أكبر 
بنك أجنبي عامل في السوق األردني، موضحًا أن قدرة بنك 
االستثمار العربي األردني وخبرته في عمليات االستحواذ 
المالي  ومتانة وضعه  األعمال وسالمة  نقل  واجراءات 
والتي  هذه،  اإلستحواذ  عملية  إنجاح  في  أسهمت 
سترسخ من مكانة البنك في السوق المصرفي األردني. 

ــي فــي  ــى أن عمــالء بنــك الكويــت الوطن وتجــدر اإلشــارة إل
األردن الســابقين ســيتمتعون بخدمــات متكاملــة ومميــزة 
مــن خــالل مجموعــة متطــورة مــن المنتجــات والحلــول 

والخدمــات  والشــركات  باألفــراد  الخاصــة  المصرفيــة 
االســتثمارية والخدمــات المصرفيــة الخاصــة، باإلضافــة 
إلــى شــبكة واســعة مــن الفــروع والمكاتــب والصرافــات 
والتجمعــات  اســتراتيجية  فــي مواقــع  المنتشــرة  اآلليــة 
السكانية والمناطق التجارية الرئيسية على امتداد األردن، 
كمــا يوفــر البنــك حزمــة عريضــة مــن الخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة األكثــر تقدمــًا وميــزات اســتثنائية تتيح للعمالء 
معامــالت  وإجــراء  وســهولة  بأمــان  حســاباتهم  بــإدارة 
ماليــة متنوعــة علــى مــدار الســاعة مــن أي مــكان وفــي أي 
 AJIB( وقــت مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت
 .)AJIB Mobile( أو عبــر تطبيــق الموبايــل البنكــي )Online

باإلضافــة الــى ذلك، ســيتمكن عمالء بنــك الكويت الوطني 
الســابقين مــن اإلســتفادة مــن الخدمــات المصرفيــة التــي 
ــد الخارجــي فــي فرعــه فــي  ــى الصعي يقدمهــا بنــك AJIB عل
ــي المرخــص لخدمــة  ليماســول – قبــرص واالتحــاد األوروب
العمــالء وإلجــراء كافــة أنــواع العمليــات المصرفيــة داخــل 
أو خــارج قبــرص، كمــا ســيتمكن العمــالء مــن االســتفادة 
قطــر   – األردنــي  العربــي  االســتثمار  بنــك  خدمــات  مــن 
)ذ.م.م.( والــذي يعمــل علــى إدارة أعمــال البنــك فــي قطــر 
ــي  ــى بنــك األردن الدول ومنطقــة دول الخليــج، باإلضافــة ال
)JIB( والــذي يعتبــر بنــك حليــف لبنــك AJIB ومقــره لنــدن - 
المملكــة المتحــدة، ويقــدم خدمــات مصرفيــة واســتثمارية 
داخــل  والشــركات  للعمــالء  خاصــة  بنكيــة  وخدمــات 

المملكــة المتحــدة أو خارجهــا. 

AJIB – بنك االستثمار العربي األردني
يستكمل استحواذه على األعمال المصرفية

لبنك الكويت الوطني في األردن

أعلــن بنــك االســتثمار العربــي األردنــي – AJIB عــن اســتكماله لجميــع 
إجــراءات انتقــال العمليــات المصرفيــة لبنك الكويت الوطنــي في األردن 
.2022 25/أيــار/  ليــوم األربعــاء الموافــق  مــع نهايــة ســاعات العمــل 
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انطالقــًا مــن حرصــه الدائــم علــى دعم المبادرات اإلنســانية 
واســتمرارًا لنهجــه فــي دعــم أنشــطة وبرامــج المســؤولية 
المجتمعيــة، قــام البنــك التجــاري األردنــي مؤخــرًا بدعــم 
ــا الثقافــي  ــي أطلقهــا مركــز هي ــادرة "ارســم بســمة" الت مب
المركــز  لزيــارة  حظــًا  األقــل  لألطفــال  الفرصــة  التاحــة 

واالســتمتاع بمرافقــه الترفيهيــة والتعليميــة.

حيــث قــام البنــك بدعــم تكاليــف زيــارة 50 طفــل للمركــز 
لقضــاء يــوم ممتــع واالســتمتاع بالعديــد مــن األنشــطة 
القبــة  مثــل  المســلّية  والفعاليــات  والفنيــة  الترفيهيــة 

الفلكيــة وقصــص الحكواتــي وعــرض المســحراتي ووجبــة 
ممتعــة  اجــواء  فــي  عليهــم  الهدايــا  وتوزيــع  االفطــار 
ومفعمــة بالفــرح والتشــويق التــي ادخلــت الفرحة والبهجة 
علــى قلــوب األطفال ورســمت البســمة علــى وجوههم.     

هيــا  لمركــز  العــام  المديــر  توجهــت  الزيــارة،  ختــام  وفــي 
الثقافــي / األســتاذة ريــم عريضــة بالشــكر للبنــك التجــاري 
األردنــي علــى دعمــه المتواصل ألنشــطة ومبــادرات المركز 
الخيريــة ومشــاركتهم فــي رســم االبتســامة علــى وجــوه 

األطفــال خــالل الشــهر الفضيــل. 

التجاري األردني يدعم مبادرة "ارسم بسمة"
لألطفال في الشهر الفضيل
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الدورات التدريبية الداخلية 
 يتم عقد برنامج تدريبي بعنوان "تدريب وتأهيل الموظفين الجدد" لحديثي التعيين في البنك حيث هدف البرنامج الى تأهيل 

الموظفين الجدد و توفير كافة المعلومات و الدعم الالزم لهم لضمان تحقيقهم االداء المتوقع منهم.  

 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "Organizational Behavior and Corporate Psychology" والذي عقد خالل شهر أيار.  

الدورات التدريبية المحلية 
 برنامج تدريبي بعنوان "Certified Scrum Master" والذي عقد خالل الفترة 27 /04 - 01 /05 /2022.

 برنامج تدريبي بعنوان ")Certified Associate in Project Management )CAPM" والذي عقد خالل الفترة 01 /05 - 22 / 05 /2022.

 ورشة عمل بعنوان"مستجدات األمن السيبراني" والتي عقدت بتاريخ 11 /05 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "The Complete Cryptocurrency & Blockchain" والتي عقدت بتاريخ 17 /05 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان ")Omnichannel Customer Experience Management )CX" والتي عقدت بتاريخ 18 /05 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "Sales Management Masterclass For Sales Managers & Management" والتي عقدت بتاريخ 
.2022/ 05/ 20

 الدورة التدريبية بعنوان "البنوك الرقمية: الفرص والتحديات وأطر العمل التنظيمية" والتي عقدت بتاريخ 09 /05 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "الرسم الهندسي ثنائي األبعاد AutoCAD 2D" والتي تعقد خالل الفترة 08 /05 - 07 /06 /2022.

 المؤتمر الدولي الثامن للتأمين- مؤتمر العقبة 2022 والذي عقد خالل الفترة 15 - 19 /05 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "Cybersecurity" والتي عقدت بتاريخ 19 /05 /2022.

 مؤتمر Oracle Technology والذي عقد بتاريخ 17 /05 /2022.

 UCP 600 الدورة التدريبية بعنوان "أفضل الممارسات في االعتمادات المستندية وفق األصول واألعراف الموحدة نشرة 
والمعايير الدولية لفحص المستندات ISBP 745" والتي عقدت خالل الفترة 22 - 25 /05 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "Challenges of Digital Transformation in Financial Services" والتي عقدت بتاريخ 24/ 05 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية" والتي عقدت خالل الفترة 23 - 25 /05 /2022.

الدورات التدريبية لدى معهد الدراسات المصرفية 
 برنامج تدريبي بعنوان "Certified Anti Money Laundering Specialist CAMS" والذي يعقد خالل الفترة 22 /05 - 25 /06 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "البنوك الرقمية" والتي عقدت بتاريخ 11 /05 /2022. 

النشاطات التدريبية للبنك التجاري األردني 
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فايز  صائل  السيد  سعادة  برئاسة  االجتماع  عقد  وقد 
الوعري - رئيس مجلس اإلدارة، وحضور السادة أعضاء 
مجلس اإلدارة وسعادة السيد جورج فرح صوفيا - المدير 
وائل  د.  عطوفة  الشركات  عام  ومراقب  للبنك،  العام 
العرموطي ومدققي الحسابات السادة ديلويت اند توش 
ومندوب البنك المركزي األردني وذلك بحضور مساهمين 

يملكون ما نسبته )87.346 %( من رأس مال البنك. 

وتم خالل االجتماع المصادقة على البنود المدرجة على جدول 
أعمال الهيئة العامة حيث صادقت الهيئة العامة على تقرير 
مجلس اإلدارة السنوي عن السنة المالية 2021، خطة عمل 
البنك لسنة 2022، تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 
قائمة  والخسائر،  األرباح  حساب  العامة،  الميزانية   ،2021
الدخل كما في 31 /12 /2021 وتوزيع أرباح نقدية على مساهمي 
كما  به.  المكتتب  البنك  رأسمال  من   %  6 بنسبة  البنك 
صادقت الهيئة العامة على تعيين السادة ديلويت اند توش 
كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2022 وإبراء ذمة 
مجلس اإلدارة عن أعماله لسنة 2021. كما تضمن االجتماع 

انتخاب مجلس ادارة للدورة القادمة لمدة أربع سنوات.

وبهذه المناسبة أشار سعادة السيد صائل فايز الوعري 
– رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن البنك واصل مسيرته 
لجائحة  السلبية  التداعيات  أن  من  الرغم  على  الناجحة 
العالم  اقتصاد دول  تخيم بظاللها على  زالت  ما  كورونا 
أجمع بما فيها االقتصاد األردني، وبرغم صعوبة الظروف 

والتحديات االستثنائية إال أن البنك تمكن من المحافظة 
على مركزه المالي القوي وتحقيق نتائج إيجابية واستدامة 
عملياته وتوفير خدماته ومنتجاته المصرفية عبر مختلف 

القنوات اإللكترونية والرقمية والتقليدية. 

كما بّين سعادته الى أن البنك تمكن من المحافظة على 
متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس 
المال 19.50 % ونسبة الرافعة المالية 10.73 % وهي نسب 
تفوق النسب المطلوبة من البنك المركزي األردني. كما 
لنتائج  البنك  تحقيق   2021 لعام  المالية  النتائج  أظهرت 
مالية جيدة، فقد بلغت األرباح الصافية بعد الضريبة 9.6 
للعام السابق  1.22 مليون دينار  مليون دينار مقارنة مع 
وحقق البنك نموا في اجمالي الدخل لسنة 2021 بنسبة 
8.5 % ليصل الى 45 مليون دينار مقابل 41.4 مليون دينار 
للعام 2020، وقد بلغت الفوائد والعموالت البنكية 40.5 
مليون دينار مقابل 37.1 مليون دينار للعام 2020 وبارتفاع 
 % 5 بنسبة  المساهمين  حقوق  وارتفعت   % 9 مقداره 
لتصل إلى 168 مليون دينار، مقابل 160 مليون دينار للعام 
بينما   ،% 6 الملكية  حقوق  على  العائد  وبلغ  كما   .2020

وصل العائد على موجودات البنك إلى 0.8 %.

البنك  حرص  ان  "الوعري"  السيد  سعادة  أكد  وقد 
وسياسته الحصيفة بإدارة محافظه اإلئتمانية مكنته من 
تحقيق أداء جيد خالل عام 2021، حيث واصلت إدارة البنك 
جهودها لزيادة حجم التسهيالت االئتمانية مع المحافظة 

بنك ABC في األردن )المؤسسة العربية 
المصرفية األردن( يعقد

االجتماع السنوي للهيئة العامة عبر وسائل 
االتصال المرئي وااللكتروني

المصرفيــة  العربيــة  )المؤسســة  األردن  فــي   ABC لبنــك  العامــة  الهيئــة  عقــدت 
األردن( اجتماعهــا الســنوي العــادي للعــام 2022 يــوم الخميــس الموافــق 21 /4 /2022 
بواســطة وســيلة االتصــال المرئــي وااللكترونــي وذلــك عمــاًل بأحــكام قانــون الدفــاع 
رقــم )13( لســنة 1992 وأمــر الدفــاع رقــم )5( لســنة 2020 واإلجــراءات الصــادرة عــن 
معالــي وزيــر الصناعــة والتجــارة والتموين بتاريــخ 9 /4 /2020 بموجب أمر الدفاع أعاله.
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على مستوى متدني من المخاطر من خالل ضمان توفير 
كافة عناصر القرار االئتماني السليم، وعليه فإن محفظة 
التسهيالت االئتمانية خالل العام 2021 نمت بنسبة 6.7 % 
لتصل الى 693 مليون دينار، مقارنة مع 650 مليون دينار 
للعام السابق. أما ودائع العمالء فقد بلغت 723 مليون 
دينار في نهاية العام 2021، مقارنة مع 684 مليون دينار 

للعام السابق، بنسبة زيادة بلغت 5.6 %.

صوفيا  فرح  جورج  السيد  سعادة  أكد  فقد  جانبه  ومن 
التحديات  من  الرغم  على  أنه  للبنك  العام  المدير   –
جائحة  تفرضها  زالت  ما  التي  والسياسية  االقتصادية 
 ABCبنك أن  إال  والعالمي،  األردني  االقتصاد  على  كورونا 
الجائحة،  مع  التعامل  في  عالية  مرونة  أثبت  األردن  في 
حيث استطاع استدامة أعماله بشكل كفؤ وفّعال وبما 
الخدمات  أفضل  وتقديم  الموظفين  سالمة  يضمن 
لعمالء البنك وااللتزام بتعليمات البنك المركزي األردني. 

الى  صوفيا"  "جورج  السيد  سعادة  ذكر  آخر،  جانب  ومن 
أن البنك استمر في تطوير الخدمات اإللكترونية لتصبح 
الخدمة  تطوير  خالل  من  وذلك  وفعاليًة  سهولًة  أكثر 
مواكبة  اطار  وفي   ،ABC Digital اإلنترنت  عبر  المصرفية 
للعمالء  المتسارع وخدمة  والرقمي  التكنولوجي  التطور 
فإن البنك يعتزم اطالق تطبيق "إلى" وهو تطبيق رقمي 
متوّفر على الهواتف الذكية فقط، وسيتم إطالقه في عام 

2022 من خالل بنك ABC في األردن. 

البنك  أن  إلى  صوفيا"  "جورج  السيد  سعادة  أشار  وقد 
قام مطلع العام 2022 باالنتقال إلى مبنى اإلدارة العامة 

الجديد والفرع الرئيسي للبنك والذي يلبي احتياجات البنك 
الحالية والمستقبلية ويعكس هوية بنك ABC في األردن 
بأداء  المتمثلة بمنح األولوية للعميل، وبالعمل  وقيمه 

ثابت وبروح الفريق الواحد. 

انسجاما  انه  صوفيا"  "جورج  السيد  سعادة  وأضاف 
الموضوعة  واالستراتيجية  المستقبلية  البنك  رؤية  مع 
للسنوات القادمة فإن البنك يتطلع نحو تعزيز القاعدة 
الرأسمالية للبنك وتدعيم مركزه المالي وتنمية قدرة البنك 
التنافسية وتعظيم حقوق المساهمين واالستمرار في 
تطوير إدارة المخاطر والتوسع في نشاط البنك وخدماته 
ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمي واستخدام التقنيات 
الحديثة في سبيل االرتقاء بالخدمات المقدمة واستثمار 

.ABC الشبكة الدولية الواسعة لمجموعة بنك

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

خالل بنك "إلى" الرقمي في البحرين. 
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تأتــي مبــادرات دعــم الخدمــات الصحية ضمــن أولويات 
يحــرص  لذلــك  االجتماعيــة  المســؤولية  فــي  البنــك 
البنــك دومــا علــى االســتمرار فــي دعــم الجمعيــات التــي 
ــز جهودهــم  ــة لتعزي ــة والصحي تقــدم الخدمــات الطبي
وتحقيــق أهدافهــم المتمثلــة بتوفيــر الرعايــة الصحيــة 

الشــاملة وتقديــم أفضــل خدمــات طبيــة للمرضــى.

هــو  األردن  فــي   ABC بنــك  بــأن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
إحــدى شــركات مجموعــة بنــك ABC التــي تتخــذ مــن 
البحريــن مقــرًا رئيســيًا ألعمالهــا والمنتشــرة فروعهــا 
 ABC بنــك وُيعــد  العالــم.  حــول  قــارات  فــي خمــس 

فــي  المصرفــي  المجــال  فــي  الرائــدة  البنــوك  مــن 
مــن  مبتكــرة  لعمالئــه مجموعــة  ويقــدم  المنطقــة، 
المنتجــات والخدمــات الماليــة والتي تشــمل الخدمات 
وتمويــل  التجــارة  وتمويــل  الشــاملة  المصرفيــة 
القــروض  وترتيــب  المهيــكل  والتمويــل  المشــاريع 
المجّمعــة ومنتجــات الخزينــة والمنتجــات المصرفيــة 
اإلســالمية. كمــا يقــدم البنــك الخدمــات المصرفيــة 
بالتجزئــة مــن خــالل شــبكة البنــوك التابعــة لــه فــي 
األردن ومصــر وتونــس والجزائــر، ومــن خــالل بنــك "إلى" 

الرقمــي فــي البحريــن. 

بنـك ABC في األردن يـدعـم جـمـعـيـة
مؤسسة المالذ للرعاية االنسانية

انـــطــالقـــــًا من الـمـسـؤولــيــــــــة 
بنــك  االجتماعيــة وإيمانــًا مــن 
ABC في األردن بدوره في خدمة 
المجتمــع المحلــي، فقــد قــام 
البنــك بتقديــم الدعــم لجمعيــة 
مؤسســــة الــمـــالذ للـــرعـــايــــــة 
االنـســانـيــــة وذلــك مساهـمـــــة 
منــه لدعــم أنشــطة الجمعيــة 
التــي تلبــي احتياجــات إنســانية 
مهمــة والـمـتـمـثـلـــة بـتـقــديــــــم 
الرعايـــة الـتـلـطـيـفـيـــة للمرضـى 
الــــذيـــن يــــعـانــــــون من أمـراض 
مسـتــعــصــيــــــة وفي مـــراحــــــل 
متقدمة للتخفيف األلم عنهم.
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أهــداف  تحقيــق  ســبيل  فــي  الشــراكة  هــذه  وتأتــي 
خــالل  مــن  الواقــع  أرض  علــى  المســتدامة  التنميــة 
تأميــن الطــرود الغذائيــة التــي تفــي باحتياجــات االســر 
حيــث تحتــوي الطــرود علــى المواد الغذائية األساســية 
المتنوعــة وبمــا يلبــي احتياجاتهــم الغذائيــة علــى مــدار 

الشــهر.

وتعليقــًا علــى هــذا الشــأن صرح ســعادة الســيد جورج 
فــرح صوفيــا/ المديــر العــام لبنك ABC فــي االردن قائال 
"نعتــز بشــراكتنا الممتــدة علــى مــدار ســنوات مــع تكية 
أم علــي حيــث عملنــا خاللهــا معــًا بشــكل وثيــق، كمــا 
نثّمــن الــدور الــذي تقــوم بــه تكية أم علي في مســاعدتنا 
بإيصــال الدعــم الغذائــي لمســتحقيه بفعاليــة وكفاءة 
عاليــة بفضــل جهــود كوادرهــا الدؤوبــة، حيــث يســهم 
ذلــك بإحــداث المزيــد مــن األثــر اإليجابــي فــي المجتمــع 
مــدى  علــى  الشــراكة  هــذه  المحلــي. كمــا وتعكــس 
النشــاطات  فــي  المشــاركة  فــي  ورغبتنــا  التزامنــا 
اإلنســانية والخيريــة المختلفــة وعقــد شــراكات مــع 
مؤسســات تتمحــور أهــداف عملهــا حــول مســاعدة 

أبنــاء المجتمعــات المحليــة".

ومــن جهتــه، شــكر مديــر عــام تكيــة أم علــي / الســيد 
ســامر بلقــر، بنــك ABC علــى دعمــه خــالل الســنوات 
دعمــه  علــى   ABC بنــك  :"نشــكر  قائــاًل  الماضيــة 
المتواصــل لبرامــج تكيــة أم علــي النابــع مــن إيمانهــم 
بأهميــة دورهــم تجــاه مجتمعهــم والــذي يســاهم فــي 
تحقيــق رؤيــة تكيــة أم علــي المتمثلــة فــي الوصــول 
إلــى أردٍن خــاٍل مــن الجــوع، كمــا وتولــي تكيــة أم علــي 

اهتمامــًا خاصــًا لتعزيــز آفــاق التعــاون مــع مؤسســات 
إشــراك  وذلــك إليمانهــا بضــرورة  الخــاص  القطــاع 
كافــة الجهــات فــي دعــم جهــود تكيــة أم علــي وبرامــج 

الدعــم الغذائــي المســتدام التــي تنفذهــا".

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

الرقمــي فــي البحريــن.

تقــوم تكيــة أم علــي حاليــًا علــى توفيــر الدعــم الغذائــي 
الصحي و المســتدام لـ20,000 أســرة محتاجة تعيش 
محافظــات  كافــة  فــي  الغذائــي  الفقــر  خــط  تحــت 
المملكــة، مــن خــالل إيصــال طــرود غذائيــة شــهرية 
وعلــى مــدار العــام لهــذه األســر، ويحتــوي كل طــرد 
غذائــي علــى 19 مــادة غذائيــة تفــي باحتياجــات األســرة 

الغذائيــة علــى مــدار الشــهر. 

انطالقًا من مسؤوليته المجتمعية و حرصه على تقديم الدعم لأسر األشد فقرًا و األكثر 
حاجة في المملكة، جدد بنك ABC في األردن اتفاقية التعاون مع تكية أم علي وذلك بهدف 
دعم ُأسر تكّية أم علي التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في مختلف محافظات المملكة. 

بنك ABC في األردن يواصل
دعمه لتكية أم علي
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الخيريــة فــي  المبــادرات  المبــادرة ضمــن  تأتــي هــذه 
شــهر الخيــر، إذ ينتهــز البنــك حلــول الشــهر الفضيــل 
ليؤكــد علــى دور المســؤولية االجتماعيــة خاصتــه مــن 
القيــام بسلســلة مــن النشــاطات واألعمــال  خــالل 
الخيريــة، والتــي تهــدف دائمــا الــى خدمة أبنــاء المجتمع 
المحلي بجميع شــرائحه ورســم الفرحة والبهجة على 
وجــوه األطفــال األيتــام والذيــن هــم بأمــس الحاجــة إلى 
الدعــم والعنايــة والرعايــة مــن كافــة أبنــاء المجتمــع 
المحلــي للتخفيــف عنهم ومســاندتهم وتقديــم الدعم 

المــادي والمعنــوي لهــم فــي هــذا الشــهر الفضيــل.

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

البحريــن مقــرًا رئيســيًا ألعمالهــا والمنتشــرة فروعهــا 
 ABC بنــك وُيعــد  العالــم.  حــول  قــارات  فــي خمــس 
فــي  المصرفــي  المجــال  فــي  الرائــدة  البنــوك  مــن 
مــن  مبتكــرة  لعمالئــه مجموعــة  ويقــدم  المنطقــة، 
المنتجــات والخدمــات الماليــة والتي تشــمل الخدمات 
وتمويــل  التجــارة  وتمويــل  الشــاملة  المصرفيــة 
القــروض  وترتيــب  المهيــكل  والتمويــل  المشــاريع 
المجّمعــة ومنتجــات الخزينــة والمنتجــات المصرفيــة 
اإلســالمية. كمــا يقــدم البنــك الخدمــات المصرفيــة 
بالتجزئــة مــن خــالل شــبكة البنــوك التابعــة لــه فــي 
األردن ومصــر وتونــس والجزائــر، ومــن خــالل بنــك "إلى" 

الرقمــي فــي البحريــن. 

بنك ABC في األردن يرعى إفطار لأليتام
وبالتعاون مع مـتـحـف األطـفـال االردن

انســجامًا مــع رســالة البنــك ودوره الفاعــل فــي خدمــة المجتمــع المحلــي وحرصــًا منه 
علــى المشــاركة فــي االعمــال اإلنســانية فــي شــهر رمضــان الفضيــل والــذي يعــّد مــن 
أســمى أنواع العمل اإلنســاني، وســعيًا منه لتعزيز روح التآخي والتكافل والشــعور 
بالغيــر فــي المجتمــع، فقــد قــام بنــك ABC فــي األردن بدعــم حفــل إفطــار أطفــال 
ايتــام وذلــك بالتنســيق مــع متحــف األطفــال األردن وبتنظيــم وإشــراف متطوعيــن 
مــن المتحــف وبمشــاركة عــدد مــن موظفــي البنــك، كمــا وشــمل حفــل اإلفطــار 
ــة  ــات منهــا توفــر ســاحات وقاعــة معروضــات المتحــف المليئ ــد مــن الفعالي العدي
بااللعــاب العلميــة واالستكشــافية لأطفــال و فقــرة حكواتــي لســرد قصــة ممتعــة 
لأطفــال، باإلضافــة الــى تقديــم هدايــا لأطفــال وســط أجــواء مــن البهجة والســرور.
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تنفيــذًا للخطــة التدريبيــة للعــام 2022 لبنــك ABC فــي األردن رشــح البنــك مجموعــة مــن موظفيــه لحضــور عــدد من 
الــدورات التدريبيــة الداخليــة والمحليــة خــالل شــهر 3 /2022 كمــا يلي:

الدورات المحلية :
 دورة " التحقيقــات االلكترونيــة واالســتجابة للحــوادث/ األدلــة الجنائيــة والتحقيقــات الرقميــة " والتي عقدت خالل 

.KADDB الفتــرة 13 /03 /2022 ولغايــة 19 /03 /2022 مــن قبل الســادة

 دورة "التســويق المصرفــي وخدمــة العمــالء والبيــع المصرفــي" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 20 /03 /2022 ولغايــة 
21 /03 /2022 مــن قبــل الســادة معهــد الدراســات المصرفيــة.

 دورة "Computer Security Certificate" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 16 /12 /2021 ولغايــة 17 /03 /2022 مــن قبــل 
الســادة جامعــة االميــرة ســمية.

 ورشــة عمــل بعنــوان "ادارة المخاطــر والتطبيقــات العمليــة فــي االمتثــال للمعاييــر العالميــة للتقاريــر الماليــة 
IFRS9 و IFRS17 وIFRS16" والتــي عقــدت بتاريــخ 21 /03 /2022 مــن قبــل الســادة جمعيــة البنــوك.

.European Investment Bank والتي عقدت بتاريخ 30 /03 /2022 من قبل السادة "Jordan SME Finance 2022 " دورة 

 دورة "توثيــق وتدقيــق العقــود" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 28 /03 /2022 ولغايــة 31 /03 /2022 مــن قبــل الســادة 
معهــد الدراســات المصرفيــة.

الدورات الداخلية:
 نظمت إدارة الموارد البشرية / وحدة التدريب وإدارة تقييم األداء وبالتنسيق مع مجموعة االعمال المصرفية 
بالتجزئــة فــي بنــك ABC دورة تدريبيــة لجميــع موظفــي الفــروع والمبيعــات بعنوان" فن تقديــم الخدمة المتميزة" 
والتــي انطلقــت بتاريــخ 12 /03 /2022 حيــث تضمنــت مجموعــة مــن المواضيــع التــي هدفــت الــى توضيــح عــدة 

مفاهيــم منهــا خطــوات تقديــم الخدمــة المتميــزة للعمالء.

 نظمــت إدارة المــوارد البشــرية / وحــدة التدريــب وإدارة تقييــم االداء فــي بنــك ABC برنامج تدريبي لحديثي التعيين 
تضمــن مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة التــي هدفــت الــى توضيــح عــدة مفاهيم منها نشــر التوعيــة عن مخاطر 
التشــغيل ومفهــوم عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، قانــون العقوبــات وامــن وحمايــة المعلومــات 
وخطــة اســتمرارية االعمــال وعــن كيفيــة تمييــز وتجنــب المخاطــر بكافــة الوســائل المتاحــة مــع اخــذ االجــراءات 

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

النشاطات التدريبية 
لبنك ABC في األردن
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المضافة  القيمة  تحقيق  في  األولى  نسخته  نجاح  بعد 
برنامج  إطالق  إعادة  عن  بنك  كابيتال  أعلن  للعمالء، 

التقسيط المريح بمزايا إضافية وبسعر فائدة 0 %.

الرسوم  تقسيط  للبرنامج؛  اإلضافية  المزايا  وتشمل 
المدرسية والجامعية )المحلية والدولية(، وعقود التأمين 
وتذاكر  الرياضية  األندية  واشتراكات  أنواعها،  بكافة 
التقسيط  لمبلغ  األدنى  الحد  يكون  أن  على  الطيران، 
يعادلها  ما  أو  دينار   10,000 أقصى  وبحد  دينار   100 هو 
بالعمالت األجنبية األخرى، ولمدة تصل لغاية 12 شهرًا 

باستخدام بطاقات كابيتال بنك االئتمانية المختلفة.

وللتيسير على العمالء، أتاح البنك لهم عملية التسجيل 
12 شهرًا  لغاية  التي تصل مدتها  التقسيط  في خدمة 
من خالل االتصال بمركز خدمة العمالء على 065100220 
تاريخ  من  يومًا   14 خالل  التقسيط  بعملية  وإعالمهم 

شراء السلعة بحد أقصى.

غير  السلع  تقسيط  إمكانية  لعمالئه  بنك  كابيتال  يوفر  كما 
المشمولة ببرنامج التقسيط المريح، والتي تم شراؤها من أي 
مكان بالعالم، بسعر فائدة منافس 0.75 % وذلك عن طريق 
االتصال بمركز خدمة العمالء وطلب تفعيل خدمة التقسيط. 

في  لألفراد  المصرفية  الخدمات  إدارة  رئيس  وأكد  هذا 
باستمرار  يقوم  البنك  أن  عثمان،  محمد  بنك  كابيتال 
بتلمس احتياجات عمالئه والعمل على تلبيتها وفق أفضل 
المحلي،  السوق  في  بها  المعمول  المصرفية  المعايير 
موضحًا أن إعادة إطالق البرنامج بإضافات ومزايا جديدة 
جاء بعد النجاح الكبير الذي حققه عند إطالقه أول مرة في 

العام 2020، وإقبال عمالء البنك على االستفادة منه.

وأشار عثمان، إلى أن كابيتال بنك يستثمر في صحة عمالئه 
والخدمات  المنتجات  أفضل  إطالقه  خالل  من  المالية 
نقلة  لهم  تحقق  والتي  المضافة،  القيمة  ذات  المصرفية 

نوعية ومميزة في حياتهم وأعمالهم.  

كابيتال بنك يعيد إطالق برنامج
التقسيط المريح بمزايا إضافية

تحت رعاية سمو األميرة غيداء طالل، رئيسة هيئة أمناء 
مبادرة  كّرمت  للسرطان،  الحسين  ومركز  مؤسسة 
الجبال السبعة كابيتال بنك، باعتباره أحد رعاة المبادرة، 

الهادفة لدعم مؤسسة الحسين للسرطان.

للمسؤولية  استراتيجيته  بنك، ضمن  كابيتال  ويحرص 
االجتماعية على دعم هذا النوع من المبادرات، التي تركز 

على دعم مرضى السرطان.

وقالت رئيس إدارة التسويق واالتصال المؤسسي في 
كابيتال بنك، تولين بارطو، إن "البنك ينتهج استراتيجية 
بالمسؤولية االجتماعية، تركز على دعم قطاعات مختلفة 
مثل التعليم، والصحة، والتنمية االجتماعية واالقتصادية، 
طريق  عن  المحاور  هذه  لتفعيل  دومًا  نسعى  حيث 

شراكاتنا مع مؤسسات دعم المجتمع المحلي، وإقامة 
فعاليات داخلية وخارجية لتعظيم الفائدة".

إحدى  هي  السبعة  الجبال  "مبادرة  بارطو:  وأضافت 
المبادرات التي حظيت برعاية واهتمام كابيتال بنك، نظرًا 
للمعاني السامية التي تحملها، والدور الذي تقوم به في 
مساعدة غير المقتدرين على العالج في مركز الحسين 

للسرطان".

قبل  من   2018 عام  السبعة  الجبال  مبادرة  وتأسست 
بهدف  الشويفات،  مدرسة  عام  مدير  الشوملي،  لؤي 
وجمع  سنوات  سبع  مدار  على  جبال  سبعة  تسلق 
التبرعات لمد يد العون للمرضى غير المقتدرين، الذين 

يتعالجون في مركز الحسين للسرطان. 

مبـادرة الجـبـال السبـعـة تـكـرم 
كابيتال بنك لدعم عالج مرضى 

مركز الحسين للسرطان
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وجــاء تنظيــم البطولــة، التــي ســتبدأ يــوم األحــد الموافــق 

الرياضيــة،  التربيــة  كليــة  مالعــب  علــى  الجــاري  أيــار   29

ــات  ــة فــي منطقــة عرجــان، لغاي التابعــة للجامعــة األردني

تعزيــز العالقــات بيــن مؤسســات القطــاع المصرفــي. 

دعــم وتشــجيع موظفيــه  علــى  بنــك  كابيتــال  ويحــرص 

علــى المشــاركة فــي مثــل هــذا النــوع مــن البطــوالت، التــي 

تجمــع الفــرق المختلفــة للبنــوك فــي األردن، بهــدف تنمية 

مبــادئ  ونقــل  الموظفيــن،  عــن  والترويــح  الفريــق  روح 

المنافســة الشــريفة المتبعــة فــي العمــل بيــن البنــوك، 

الــى المياديــن الرياضيــة. 

كـــــابـيـتــــال بـــنــك يـــشــارك
في بطولة البنك المركزي

لكرة القدم 2022

القــدم  كــرة  بطولــة  فــي  للمشــاركة  تحضيــرًا  تدريباتــه  بنــك  كابيتــال  فريــق  أنهــى 
بيــن البنــوك التــي ينظمهــا البنــك المركــزي، برعايــة مــن جمعيــة البنــوك فــي األردن.





101االخـبــار المصرفية

نحــو  االســالمية  البنــوك  توجــه  اهميــة  علــى  مؤكــدة 
االســتثمارات الرقميــة والتكنولوجيــة والتــي ســاهمت فــي 
خفــض نفقــات التشــغيل ودعمــت الجهــود فــي مواجهــة 
العديــد مــن التحديــات  التــي اجتاحــت العالــم ومنهــا الوبــاء 
العالمــي وتبعاتــه وتأثيــرات اســعار النفــط ليرتفــع صافــي 
اربــاح البنــوك االســالمية ألكثــر مــن 50 % فــي عــام 2021 ، 
الــى جانــب تحمــل هــذه البنــوك لمســؤولياتها االجتماعيــة 

تجــاه مختلــف العوامــل البيئيــة .

االردنــي حصــد هــذه  البنــك االســالمي  ان  التقريــر  واشــار 
الجائــزة لتحقيقــه نمــوًا وارتفاعــًا فــي مختلــف مؤشــراته 
مليــار   7.5 إلــى  العموميــة  ميزانيتــه  حيث نمــت  الماليــة، 
دوالر فــي عــام 2021 ، كمــا ارتفــع صافــي الربــح والودائــع 
البنــك  والتمويــل ألكثــر مــن 10 % فــي عــام 2021، وعمــل 
علــى تلبيــة احتياجــات عمالئــه بتقديــم  مجموعــة واســعة 
مــن المنتجــات المصرفيــة المتوافقــة مــع احــكام ومبــادىء 
الخدمــات  تقديــم  فــي  ،والتوســع  االســالمية  الشــريعة 

التطــورات  احــدث  تواكــب  والتــي  الرقميــة  المصرفيــة 
التكنولوجيــة.

وقــال الرئيــس التنفيــذي / المديــر العــام للبنــك اإلســالمي 
حصــد  اســتمرارية  "ان  ســعيد  حســين  الدكتــور  األردنــي 
مصرفنــا العــوام متتاليــه لجائــزة مجلــة جلوبــال فايننــس 
يؤكــد ان مســيرة مصرفنــا الرياديــة فــي العمــل المصرفــي 
المؤسســات  كبــرى  مــن  تتابــع  زالــت  مــا  االســالمي 
والمجــالت العالميــة وتحقــق المزيــد مــن النجاحــات لتقدم 
المثــال علــى العمــل الــدؤوب والمثابــرة الناجحــة لتحقيــق 
بمختلــف  التميــز  علــى  والحفــاظ  االنجــازات  مــن  المزيــد 
نهــج  علــى  بالســير  االســتمرار  علــى  مؤكــدًا  االصعــدة، 
التقــدم ليبقــى البنــك االســالمي االردنــي في الريــادة دائمًا ". 

وســيتم تكريــم البنــوك والمؤسســات الماليــة االســالمية 
الفائــزة بالجوائــز فــي حفــل خــاص ســيعقد فــي واشــنطن 
خالل شــهر تشــرين األول القادم بالتزامن مع اجتماعات 

صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن. 

جلوبال فايننس: البنك االسالمي االردني 
أفضل مؤسسة مالية إسالمية

في األردن لعام 2022

اعلنــت مجلــة )جلوبــال فايننــس( العالميــة مواصلــة البنــك االســالمي االردنــي الفــوز 
بجائــزة أفضــل مؤسســة ماليــة إســالمية فــي األردن لعــام 2022 للمــرة الرابعــة عشــر 
علــى التوالــي وذلــك فــي تقريرهــا الصــادر بتاريــخ 28 /5 /2022 حــول جوائزهــا الســنوية 
الفضــل المؤسســات الماليــة االســالمية فــي العالــم لعــام 2022، وتســليط الضــوء 
علــى انجازاتهــا فــي المســاهمة بنمــو وتطويــر التمويــل االســالمي باالضافــة الــى 
النمــو فــي األصــول والربحيــة وتطويــر األعمــال واالبتــكار فــي المنتجــات والخدمــات .
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البنك اإلسالمي االردني ينضم لمنصة
"بُنى" للمدفوعات العربية

في  ومتخصصا  متكامال  نظاما  “ُبنى”  منصة  وتشكل 
بالعمالت  المدفوعات  وتسوية  مقاصة  خدمات  توفير 
في  اقليمي  دفع  منصة  أول  وتعتبر  والدولية،  العربية 
المنطقة العربية ومقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة 
مقاصة  في  العربية  العمالت  استخدام  على  ُتشجع 
الحدود،  عبر  واالستثمارية  المالية  المعامالت  وتسوية 
والمصرفية  المالية  المؤسسات  تمكين  إلى  وتهدف 
المصارف  ذلك  في  بما  وخارجها  العربية  المنطقة  في 
المدفوعات  واستقبال  إرسال  من  والتجارية،  المركزية 
البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة 

آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

العام  المدير   / التنفيذي  الرئيس  قال  المناسبة  وبهذه 
للبنك اإلسالمي األردني الدكتور حسين سعيد إن انضمام 
مصرفنا لمنصة” ُبنى” جاء استجابة لدعوة البنك المركزي 
األردني للبنوك األردنية للمشاركة بالمنصة واالستفادة 
منصة  تقدمها  التي  والمحورية  المضافة  القيمة  من 
العربية. مشيدًا  واالقتصادات  المصرفي  للقطاع  “ُبنى” 
للنهوض  األردني  المركزي  البنك  يبذلها  التي  بالجهود 
تقدير  جانب  إلى  األردني  المصرفي  القطاع  خدمات  في 
الدور المميز لمنصة “ُبنى” في دعم نمو وتطوير القطاع 
المالي العربي واستخدام العمالت العربية في مقاصة أو 

تسوية المدفوعات.

كما أكد الدكتور حسين سعيد على سعي البنك اإلسالمي 
األردني الدائم ليكون السباق في تعزيز خدماته المصرفية 
وبما  لمتعامليه  الحديثة  الدفع  حلول  وتقديم  الرقمية 
االمتثال  ومتطلبات  والمبادئ  المعايير  مع  يتوافق 
تواكب  التي  البنك  وخطط  استراتيجية  ويدعم  الدولية 
توجهات السوق المصرفي العالمي، وتتوافق مع أحكام 
هذه  في  سيتم  انه  مبينا  اإلسالمية،  الشريعة  ومبادئ 
المرحلة تسوية المدفوعات والحواالت من خالل منصة 

“ُبــنــــى” بالـدرهـــــم 
تــــــــــــي،  ا اإلمـــــــــار
لــيــتـــم الــتــوســـع 
مستقـبـال ببـاقــي 
العمالت العربية 
الـــمـــشــــمــــولـــــة 
فــــي الـــمـــنـــصــــة 
كعمالت تسـويـة 
وتـشـمـل الـدينــار 
األردنــي والـجـنـيـــه 
المصري والريال 

السعودي، والعمالت الدولية )الدوالر األميـركــي والـيـورو(. 
األردني  اإلسالمي  الــبـنــك  يــكــون  بأن  املــه  عــن  معـربـًا 
عــنــد حـســن ظـن جــمـيـع متعامليه وتحقيق تطلعاتهم 
الـمـزيــد من  وتـــقـديـم  التعامل معه  ثقتهم في  وتعزيز 

الــخـدمـات والمنتـجــات التــي تلـبـــي احتياجاتهم.

من جانبه قال مهدي مانع الرئيس التنفيذي لمنصة “ُبنى” 
اإلسالمي  البنك  بانضمام  “نرحب  العربية:  للمدفوعات 
“ُبنى”  نظام  في  مشاركة  مالية  كمؤسسة  األردني 
للمدفوعات العربية، وهو أول مصرف إسالمي من األردن 
ينضم إلى قائمة البنوك المشاركة في “ُبنى”. تقدم منصة 
والفعالة  اآلمنة  خدماتها  العربية  للمدفوعات  “ُبنى” 
للدفع عبر الحدود لمختلف المؤسسات المالية بما فيها 
البنك  مع  التعاون  إلى  قدما  نتطلع  اإلسالمية.  البنوك 
لمواصلة  األردني  المصرفي  والقطاع  األردني  اإلسالمي 
تعزيز المدفوعات عبر الحدود بالُعمالت العربية والدولية 
في  والشركات  لألفراد  المالية  للمتطلبات  واالستجابة 
المملكة األردنية الهاشمية. وفي هذه المناسبة أود أن 
أتقدم بالشكر إلى البنك المركزي األردني على ما يقدمه 

من دعم لمنصة ُبنى.” 

أعلن البنك اإلسالمي األردني عن انضمامه لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة 
االقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة لصندوق النقد العربي، ليكون أول بنك 
والعمالت  العربية  بالعمالت  والتسوية  المقاصة  خدمة  ويطلق  للمنصة  ينضم  أردني  إسالمي 
معايير  جميع  البنك  استوفى  أن  بعد  وذلك  اإلماراتي،  بالدرهم  األولى  المرحلة  وستكون  الدولية 
االمتثال. بجوانب  الخاصة  واإلجراءات  المعايير  مقدمتها  وفي  بالمنصة  المشاركة  وشروط 
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للبنــك  العــام  المديــر   / التنفيــذي  الرئيــس  واعــرب 
عــن  ســعيد  حســين  الدكتــور  األردنــي  اإلســالمي 
ســعادته بمشــاركة البنــك فــي االحتفــاالت الوطنيــة 
مــن  الخريجيــن  الطلبــة  بذكــرى االســتقالل وتكريــم 
البنــك  لــدور  تأكيــدًا  وذلــك   ، المكفوفييــن  اكاديميــة 
االســالمي االردني في تحمله لمســؤوليته االجتماعية 
تجــاه افــراد المجتمــع االردنــي وبالــذات الفئــات االقــل 

. الخاصــة  حظــًا ومــن ذوي االحتياجــات 

ــى االســتمرار بدعــم  ــور حســين ســعيد عل واكــد الدكت
بدعــم  البنــك  انفــرد  والتــي  المكفوفيــن  اكاديميــة 
انشــطتها وطلبتهــا منــذ عــام 1995 ، ليكــون لــه دور 
فاعــل فــي كل عــام بدعم افواج الخريجين الذين تحدوا 
اعاقتهــم وليواصلــوا مســيرتهم التعليميــة ويصبحــوا 
افــرادًا فاعليــن فــي مجتمعهــم ، وبذلــك يحقــق البنــك 
احــد اهــم اهدافــه فــي التنميــة االجتماعيــة المســتدامة 

بدعــم الفئــات االقــل حظــًا واالخــذ بيدهــم .

 ومــن جانبهــا اشــادت مديــرة أكاديميــة المكفوفيــن 
البنــك  بمشــاركة  الخاليلــة  فــالح  نجــاح  الدكتــورة 
االكاديميــة  احتفــاالت  الســنوية  االردنــي  االســالمي 
بذكــرى االســتقالل وتقديــم الدعــم الســنوي لحفــل 
لســنوات  وتكريمهــم  المكفوفيــن  الطلبــة  تخريــج 
الطلبــة  دعــم  اهميــة  علــى  مؤكــدة  متواصلــة، 

الجميــع. قبــل  مــن  المكفوفيــن 

العصــا  لمســرحية  عــرض  الحفــل  خــالل  تــم  وقــد 
ووزع   ، االكاديميــة  طلبــة  لكــورال  وفقــرة  البيضــاء 
والهدايــا  الشــهادات  الطويقــات  اجمــل  الدكتــور 
المقدمــة مــن البنــك علــى 18 طالبــًا وطالبــة خريجيــن، 
االســالمي  البنــك  لمنــدوب  تكريميــًا  درعــًا  وســلم 
العالقــات  مديــر  الكريــم  عبــد  احمــد  الســيد  االردنــي 

العامــة تقديــرًا لدعــم البنــك للحفــل وتقديــم الهدايــا. 

البنك اإلسالمي األردني يحتفل بذكرى االستقالل 
وتكريم خريجي اكاديمية المكفوفيين

احتفــل البنــك االســالمي االردنــي بذكــرى االســتقالل وتكريــم الطلبــة المكفوفيــن 
ابــن ام مكتــوم  )التوجيهــي( مــن مدرســة عبــد هللا  الثانــوي  الثانــي  الصــف  خريجــي 
للخريجيــن  الهدايــا  بتقديــم  وذلــك  المكفوفيــن(  )اكاديميــة  للمكفوفيــن  الثانويــة 
التربيــة  وزيــر  معالــي  منــدوب  رعايــة  تحــت  اقيــم  والــذي  الســنوي  حفلهــم  ودعــم 
والتعليــم  التربيــة  مديــر  الطويقــات  اجمــل  الدكتــور   / العالــي  والتعليــم  والتعليــم 
ــاء بتاريــخ 24 /5 /2022.  لــواء مــاركا، وذلــك فــي مبنــى أكاديميــة المكفوفيــن يــوم الثالث
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االولــى  الجلســة  ســعيد  حســين  الدكتــور  تــرأس  وقــد 

مــن المؤتمــر التــي تناولــت محــور الصيرفــة االســالمية 

فــي   35 رقــم  االســالمي  المحاســبي  المعيــار  وتطبيــق 

والمعوقــات...  المزايــا  االردنيــة  االســالمية  المصــارف 

المســؤولية  تحقيــق  فــي  االســالمية  المصــارف  ودور 

االســالمي  البنــك   / كورونــا  جائحــة  خــالل  االجتماعيــة 

االردنــي انموذجــًا ...الــى جانــب طــرح العديــد مــن التجــارب 

فــي  المصــارف االســالمية العربيــة فــي مجــال الحوكمــة 

الخدمات..الــخ. جــودة  واثــر  المصرفيــة 

المؤتمــر  هــذا  بعقــد  ســعيد  حســين  الدكتــور  واشــاد 

هــي  لــه  البنــك  رعايــة  ان  علــى  مؤكــدًا  الدولــي  العلمــي 

تأكيــدًا علــى تحمــل البنك االســالمي االردني لمســؤولياته 

يســلط  حيــث  العلمــي،  البحــث  دعــم  فــي  االجتماعيــة 

فــي  المجتمعــات  تواجهــه  مــا  علــى  الضــوء  المؤتمــر 

الوقــت الحاضــر مــن تحديــات وعوائــق فرضتهــا جائحــة 

كورونــا وتبعاتهــا التــي أثــرت ســلبًا علــى المجتمــع ونمــو 

المؤتمــر  هــذا  يتيــح  ان  أمــاًل  واالســتثمار،  االقتصــاد 

دور  علــى  لالطــالع  والباحثيــن  العلمــاء  امــام  المجــال 

البنك اإلسالمي األردني
يدعم المؤتمرالعلمي الدولي

لجامعة عجلون الوطنية

قــدم البنــك اإلســالمي األردنــي الدعــم للمؤتمــر العلمــي الدولــي الخامــس لكليــة 

 – التحديــات  واالســتثمار  "الريــادة  بعنــوان  الوطنيــة   عجلــون  بجامعــة  االعمــال 

االســاليب - الحلــول" وذلــك  تحــت رعايــة منــدوب وزيرالتربيــة والتعليــم والتعليــم 

العالــي رئيــس اللجنــة االكاديميــة فــي مجلــس التعليــم العالــي  الدكتــور اشــتيوي 

العبــد هللا وبمشــاركة عــدد مــن االكاديمييــن والباحثيــن من 16 جامعــة عربية واجنبية 

ســعيد   للدكتورحســين  تكريميــًا  درعــًا  هللا  العبــد  اشــتيوي  الدكتــور  ســلم  حيــث 

الرئيــس التنفيــذي / المديرالعــام للبنــك االســالمي االردنــي تقديــرًا لدعــم  البنــك 

للمؤتمــر والــذي عقــد خــالل الفتــرة 29 - 30  أيــار الحالــي  فــي جامعــة عجلــون الوطنيــة.
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المصــارف االســالمية فــي مواجهــة التحديــات المختلفــة 

ــى  ــز بخدمــة المجتمــع ال ــى دورهــا الممي مــع الحفــاظ عل

جانــب ايجــاد حلــول وتقديــم مقترحــات يمكــن ان تســاهم 

واالجتماعيــة.  االقتصاديــة  المشــكالت  حــل  فــي 

كمــا قــدم رئيــس جامعــة عجلــون الوطنيــة رئيــس اللجنــة 

العلميــة للمؤتمــر األســتاذ الدكتــور محمــود الروســان 

لدعمــه  األردنــي  اإلســالمي  للبنــك  والتقديــر  الشــكر 

المســتمر لنشــاطات جامعــة عجلــون الوطنيــة ولرعايتــه 

للمؤتمــر الــذي تنــاول محــاور رئيســية شــملت الصيرفــة 

االداري   والمحــور  والمحاســبة  والماليــة  االســالمية 

وتحديــات التحــول الرقمــي وتحليــل البيئــة االســتثمارية 

والتمكيــن  الريــادة  فــي  والشــباب  ومحورالمــرأة 

والمتناهيــة  الصغيــرة  المشــروعات  فــي  واالســتثمار 

ودوليــة،  واقليميــة  محليــة  تطبيقيــة  الصغروتجــارب 

ــادة واالســتثمار  كمــا تــم عقــد ورشــة عمــل بعنــوان الري

الــى جانــب افتتــاح المعــرض الوظيفــي االول لجامعــة 

مــن  ومجموعــة  العمــل  وزارة  مــع  بالتعــاون  عجلــون 

الوطنيــة.  الشــركات 
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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 

أيــار 2022 وتضمنــت الموضوعــات التاليــة:

 تحــت رعايــة ســعادة مســاعد المديــر العــام تــم افتتــاح برنامــج قيــادات الصــف األول/ الفــوج الســادس لمجموعــة 
ــر محــددة مــن ِقبــل  ــا مــن مختلــف مناطــق المملكــة وفــق ُأســس ومعايي ــارة مــن موظفــي فــروع مصرفن مخت
لجنــة تنميــة المــوارد البشــرية والــذي ســُينفذ خــالل الفتــرة مــن 10 /5 /2022 ولغايــة 15 /6 /2022، بهــدف تأهيلهــم 

كقيــادات للصــف األول مســتقباًل.

 برنامج SQL Server والذي ُعقد لمجموعة من موظفي تكنولوجيا المعلومات ليوم 23 /5 /2022.

 ورش عمــل الحــواالت الصــادرة والــواردة )الجانــب العملــي( والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن فــروع مصرفنــا خــالل 
ــار/ 2022. شــهر أي

هــذا وقــد واصلــت أكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية إيفــاد موظفــي مصرفنــا للمشــاركة فــي برامــج 
ــًا لــدى مراكــز التدريــب المحليــة والخارجيــة باإلضافــة إلــى التدريــب الرقمــي  ومؤتمــرات وورش عمــل ُعقــدت وجاهي

ومــن أبرزهــا:

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية
خالل شهر أيار  2022
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أواًل:- التدريب الوجاهي

 ورشــة عمــل The Fourth Dimension of Digital Transformation والتــي عقــدت بتنظيــم مــن شــركة FDS ليــوم 
.2022/ 5/ 12

 الشــهادة المهنيــة Digital Forensics Incident Response and Threat Hunting والتــي عقــدت بتنظيــم مــن 
شــركة التقنيــة البريطانيــة لتطويــر الخبــرات فــي حلــول الدفــع واالمــن الســيبراني للفتــرة مــن 15 /5 /2022 ولغايــة 

.2022/ 5/ 19

 برنامــج Data Privacy in Financial Sector والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن جمعيــة البنــوك فــي االردن للفترة مــن 16 /5 /2022 
ولغاية 18 /5 /2022.

 برنامج اللغة اإلنجليزية والذي سيُعقد بتنظيم من Amideast للفترة من 17 /5 /2022 ولغاية 29 /6 /2022.

 برنامــج المعاييــر الدوليــة للممارســة المهنيــة للتدقيــق الداخلــي والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات 
.2022/ 5/ 19 17 /5 /2022 ولغايــة  مــن  للفتــرة  المصرفيــة 

 منتــدى Payments Banking Forum, MENAT and Pakistan 2022 والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن J.P. Morgan لــدى 
مدينــة دبــي للفتــرة مــن 25 /5 /2022 ولغايــة 26 /5 /2022.

 معــرض Seamless Middle East 2022 والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن Seamless لــدى مدينــة دبــي للفتــرة مــن 31 /5 /2022 
ولغاية 1 /6 /2022.

 اجتمــاع المعيــار الدولــي الموحــد لإلبــالغ الضريبــي والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن جمعيــة البنــوك فــي االردن ليــوم 
.2022/ 5/ 31

)IDL( ثانيًا:- التدريب التفاعلي عن بعد

 الشــهادة المهنيــة مدقــق داخلــي معتمــد / CIA والتــي ســُتعقد بتنظيــم مــن شــركة صــرح العالميــة لالستشــارات 
والتدريــب  للفتــرة مــن 31 /5 /2022 ولغايــة 20 /9 /2022.

 ورشــة عمــل البنــوك الرقميــة: الفــرص والتحديــات وأطــر العمــل التنظيميــة والتــي عقــدت بتنظيــم مــن صنــدوق 
النقــد العربــي ليــوم 9 /5 /2022.

  FEAS ورشــة عمــل إدارة عالقــات المســتثمرين والتــي عقــدت بتنظيــم مــن اتحــاد البورصــات االوروبيــة االســيوية 
ــوم 10 /5 /2022. لي

 برنامــج التشــريعات المصرفيــة الخاصــة باالئتمــان والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة 
مــن 15 /5 /2022 ولغايــة 17 /5 /2022.

 برنامــج التحــول الرقمــي والتكنولوجيــا الماليــة والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن النقابــة العامــة للعامليــن فــي المصــارف 
والتأميــن والمحاســبة للفتــرة مــن 23 /5 /2022 ولغايــة 25 /5 /2022.



االخـبــار المصرفية 108

اسم البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

م

م

م

م

الجهة المزودة

الجهة المزودة

الجهة المزودة

الجهة المزودة

عدد الرخص

عدد الرخص

عدد الرخص

عدد الرخص

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
6
4
3
7
2
3
3
6

20
30
15

4
3
4
7
6
6
4
5
6
6
4

2
12
7
4
10
10
11
6
9
15
10
12
8
11

ثالثًا:- رخص التدريب االلكتروني

مهارات العرض التقديمي
التفكير اإليجابي

التوازن بين الحياة العملية والشخصية
الجرائم المالية

الذكاء العاطفي
القيادة على درب التاثير

اندماج الموظفين
إدارة الوقت

دراسة أنماط الشخصيات
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وضع األهداف
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فن التفاوض
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مكافحة الرشوة والفساد
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العقوبات

Information and Cyber Security
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مقدمة في إدارة المخاطر
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وصــرح الســيد إيــاد العســلي مديــر عــام البنــك العربــي 
اإلســالمي الدولــي "إننــا نحتفــل وإياكــم اليــوم بانضمــام 
فــرع الرمثــا إلــى شــبكة فــروع البنــك العربــي اإلســالمي 
الدولــي المنتشــرة فــي محافظــات الوطــن، وذلــك إيمانــا 
منــا بأهميــة الرمثــا ومــا تزخــر بــه مــن مــوارد بشــرية وقــوة 

اقتصاديــة فاعلــة " .

 هــذا وقــد أعــرب عــن ســعادته بافتتــاح الفــرع الجديــد 
حيــث تــم تصميمــه بشــكل حديــث وتــم تزويــده بكافــة 

التجهيزات الفنية بحيث يوفر كافة وسائل الراحة إلتمام 
مراعــاة  وتــم  ويســر  بســهولة  المصرفيــة  المعامــالت 
توفيــر كادر مؤهــل لتقديــم افضــل المنتجــات والخدمــات 
االســالمية  الشــريعة  احــكام  مــع  المتفقــة  المصرفيــة 
الســمحاء ، مؤكــدًا تميــز البنــك فــي التفاعــل مع المجتمع 
ضمــن  واإلقتصاديــة  اإلجتماعيــة  قطاعاتــه  بمختلــف 
مســؤوليته اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة النابعــه مــن هويــة 

البنــك كمؤسســه إســالمية وطنيــة أردنيــة. 

البنك العربـي اإلسـالمــي الدولـي
يفتتح الفرع 47 في "لواء الرمثا"

تزامنًا مع إحتفاالت المملكة بعيد اإلستقالل السادس والسبعين وضمن أجواء إحتفالية 
خاصــه ومميــزة تــم بعــون هللا وتوفيقــه إفتتــاح الفــرع الســابع واألربعيــن للبنــك العربــي 
اإلســالمي الدولي  في لواء الرمثا الواقع في الطريق الدولي 23 شــارع وصفي التل – مجمع 
البركــه تحــت رعايــة رئيــس مجلــس اإلدارة عطوفة الســيد "محمد ســعيد" شــاهين وبحضور 
عطوفــة متصــرف لــواء الرمثــا ونخبــه جليلــه من أصحاب الســعاده النواب ورؤســاء وأعضاء 
غرفتي تجارة إربد والرمثا ومدير عام البنك واإلدارة التنفيذية وحشد كبير من شيوخ ووجهاء 
لــواء الرمثــا الكــرام الذيــن عبــروا عــن شــكرهم واعتزازهــم بالبنــك العربــي اإلســالمي الدولــي.
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وتضمن المؤتمر العديد من المحاضرات والنقاشات العلمية 
في علوم الرياضيات التطبيقية ، التحليل العقدي، التفاضل 
الكسري وغيرها، قدمها نخبة من الخبراء والمختصين من 
)15( دول عربية وأجنبية، وعرض مختلف المسائل العلمية 
لتعزيز  واالحصاء،  الرياضيات  علوم  مجاالت  مختلف  في 

التفاعل بين الباحثين والمؤسسات العلمية واألكاديمية.

إياد  السيد  الدولي  العربي االسالمي  البنك  و قال مدير عام 
العسلي بهذه المناسبة "تأتي رعاية البنك لهذا المؤتمر تعزيزًا 
للعالقة التشاركية والمستدامة مع جامعة الزرقاء وتحقيقًا 
مختلف  بدعم  االجتماعية  لمسؤولياته  بتحمله  البنك  لدور 
تقديم  استمرارية  خالل  من  المدني  المجتمع  مؤسسات 
واالجتماعات  الندوات  من  العديد  في  المشاركة  او  الدعم 

القطاع  على  والمصلحة  بالفائدة  تعود  التي  والمؤتمرات 

العلمي واالكاديمي والبحثي والمجتمع المحلي". 

من جهة أخرى القيت كلمات اثناء حفل افتتاح المؤتمر قدم 

فيها كل من األستاذ الدكتور نضال الرمحي مندوب معالي 

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  والتعليم  التربية  وزير 

رئيس جامعة الزرقاء راعي المؤتمر و الدكتورة علياء برقان 

العربي  للبنك  الزرقاء الشكر  عميد كلية العلوم في جامعة 

مسيرته  في  واالزدهار  التقدم  له  متمنين  الدولي  اإلسالمي 

مقدرين تعاونه المستمر بدعم مختلف نشاطات الجامعة 

وتبرعه ورعايته لهذه المؤتمرات والتي تخدم مسيرة العلم 

والمعرفة داخل مؤسسات التعليم. 

العربي االسالمي الراعي الحصري لمؤتمر جامعة
الزرقاء العلمي الدولي السابع لعلوم الرياضيات

في ظل ســعي البنك الدائم في دعم المســيرة التعليمية ، قام البنك العربي االســالمي الدولي 
برعاية المؤتمر العلمي الدولي السابع لعلوم الرياضيات والذي أقيم مؤخرًا في جامعة الزرقاء .
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قامت اللجنة االجتماعية في ســيتي بنك ان. ايه. االردن 
للموظفين فــي  رمضانيــة  وأمســية  جماعيــًا  إفطــارًا 
الرئيــس  بحضــور  متروبــول"  القصــر  فنــدق  "حديقــة 

التنفيــذي للبنــك نــور جــرار وذلــك احتفــاًء بحلــول الشــهر 
الفضيل وحرصًا من البنك على تقوية جســور التواصل 

بيــن الموظفيــن ومشــاركتهم االحتفــال بشــهر الخيــر. 

سـيــتـي بـنــك يـنـظـم أفـطــارًا
وأمسية رمضانية لموظفيه
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رفـــع أسـعـار 

الــفــائــدة
إجراء استباقي

سالمة الدرعاوي
رئيس هيئة التحرير

البنــك المركــزي اتخــذ قــرارا اســتباقيا برفــع أســعار الفائــدة، للمــرة الثانيــة 
وفــي غضــون شــهرين، وذلــك للمحافظــة علــى متانــة االوضــاع النقديــة 
مدخــرات  وخاصــة  الخارجيــة  المدخــرات  تدفــق  علــى  والحفــاظ  المحليــة 
األردنيين العاملين في الخارج التي تتنافس البنوك الخارجية على االحتفاظ 
بهــا هــذا باإلضافــة للمحافظــة علــى جاذبيــة اإليــداع فــي البنــوك المحليــة.

التضخميــة  الضغــوط  الحتــواء  كذلــك  جــاء  القــرار 
المتوقعــة فــي المملكــة، وبالتالــي الحفــاظ علــى القــوة 
الشــرائية لدخــل المواطــن، فآفــاق االقتصــاد العالمــي 
ال تــزال تشــير إلــى اســتمرار حالــة عــدم اليقيــن وارتفــاع 
يحركهــا  األساســية،  للســلع  العالميــة  األســعار  فــي 
ارتفــاع الطلــب مــع تقــدم مراحــل التعافــي العالمــي مــن 
تبعــات جائحــة كورونــا، يواكــب ذلــك نقــص فــي العــرض 
وارتفــاع فــي تكاليــف الشــحن، إلــى جانــب االضطرابــات 
فــي سالســل التوريــد بفعــل الحــرب الروســية األوكرانيــة. 

باإلضافــة لذلــك، فأســعار النفــط تســارعت مؤخــًرا بشــكل 
كبيــر، ويتوقــع ان ترتفــع هــذا العــام بنســبة 49.3 %، كمــا 
ا  ــة العــام نمــوًّ تصاعــدت أســعار الغــذاء لتســجل مــع نهاي
بنســبة 34.5 %، مقارنــة بالعــام الماضــي، هــذه التطــورات 
ســتنعكس بشــكل حتمــي علــى االقتصــاد األردنــي، الــذي 
يتوقــع أن يشــهد تصاعــًدا فــي المســتوى العــام لألســعار 
مقبولــة  مســتويات  عنــد  التضخــم  معــدالت  بقــاء  -رغــم 
خــالل الربــع األول مــن العــام الحالــي )2.3 %( - نتيجــة الرتفــاع 
تكاليــف اإلنتــاج المحليــة والتضخم المســتورد في المملكة.

وباعتقــادي، ان إجــراء البنــك المركــزي ســتكون لــه آثــار 
تمنحهــا  التــي  الجديــدة  القــروض  فائــدة  أســعار  علــى 
البنــوك وجــزء مــن القروض الممنوحة من قبلها ســابقا، 
بالزيــادة فــي هــذه الحالــة، لكــن مــا مــن شــك أن قــرارات 
البنــك المركــزي التــي تخــص إدارة سياســته النقديــة هــي 
قــرارات حصيفــة، وتصــب فــي مصلحــة تحقيــق الهــدف 
األســمى للبنــك المركــزي المتمثــل باالســتقرار النقــدي 

والمالــي فــي المملكــة. 

والبــد مــن التأكيــد علــى ان الحفــاظ علــى هــذا االســتقرار 
هــو جــزء مــن األمــن االقتصــادي واالجتماعــي الوطنــي إذا 
مــا نظرنــا إليــه مــن زاويــة أشــمل وأعــم، فالمركــزي يــدرك 
أهميــة دوره وحساســيته فــي آن معــا، واثبــت فــي كل 
محطــة مــرت بهــا المملكــة أنــه أحــد أعمــدة االســتقرار 

فــي االقتصــاد الوطنــي. 

ــع  ــه ينب إن نجــاح المركــزي فــي ممارســة دوره المنــوط ب
مــن مصداقيــة عاليــة، محليــة وخارجيــة، اكتســبها عبــر 
الزمــن وهــي تعنــي أن يتــم اتخــاذ القــرار المناســب وبالقدر 
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المناســب، حيــث نــأت ادارات المركــزي بهــذه المؤسســة 
عن االســتجابة للضغوطات مهما كان مصدرها واتخذت 
قراراتهــا باســتقاللية وبنــاء علــى قــراءات علميــة وواقعيــة 
لالقتصــاد الوطنــي والتطــورات النقديــة والماليــة المحليــة 
واإلقليميــة والعالميــة، وآفاقهــا المســتقبلية المتوقعــة 

وانعكاســاتها علــى الشــأن االقتصــادي المحلــي.

وال بــد مــن اإلشــارة الــى ان ارتفــاع أســعار الفائــدة الحالــي 
هــو جــزء مــن دورة كاملــة ألســعار الفائــدة اتجهــت هبوطــا 
فــي الســابق وانخفضــت معهــا اســعار الفائــدة العالميــة 
"الــدورات  ب  عليــه  يطلــق  لمــا  اســتجابة  والمحليــة 
االقتصاديــة" والتشــدد فــي السياســات النقديــة هــو اتجــاه 
نــراه ماثــال بقــوة ليــس فقــط مــن قبــل البنــوك المركزيــة 
العالميــة وانمــا مــن قبــل بنــوك مركزية إقليميــة وفي دول 
مجــاورة لــألردن التــي لحقــت بالفيدرالــي األميركــي ورفعــت 
اســعار الفائــدة بشــكل آنــي، وقــد نــرى مزيــدا مــن التشــدد 
خــالل هــذا العــام علــى األقــل إذا مــا اســتمرت التوقعــات 
التوريــد  سالســل  فــي  ولالختــالل  للتضخــم  العالميــة 
الدوليــة وفــي أســواق العمــل علــى حالهــا. إن رفــع أســعار 
ــد  ــة هــو إجــراء محمــود علــى المــدى البعي ــدة المحلي الفائ
فــي ظــل االرتفــاع في أســعار الفائــدة العالمية واإلقليمية 

ويصــب فــي تعزيــز االســتقرار االقتصــادي الكلــي.

وللتأكيــد فالبنــك المركــزي علــى درايــة تامــة بأهميــة دعــم 
الميســر  التمويــل  قنــوات  وتوفيــر  الحقيقــي  القطــاع 
للقطاعــات االقتصاديــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة، 
وكذلــك الشــركات الصغيــرة ومتوســطة الحجــم التــي 
تشــكل اللبنــة األساســية لالقتصــاد الوطنــي، لذلــك أبقى 
البنــك المركــزي علــى أســعار الفائــدة التفضيليــة لبرنامــج 
ــة  البنــك المركــزي إلعــادة تمويــل القطاعــات االقتصادي
بســقف تمويــل يبلــغ 1.3 مليــار دينــار دون تغييــر عنــد 

و0.5 %  العاصمــة،  محافظــة  داخــل  للمشــاريع   % 1.0
للمشــاريع فــي باقــي المحافظــات، إذ أعلــن المركــزي 
بــأن المبلــغ المتــاح إلعــادة اإلقــراض للقطاعــات العشــر 

المشــمولة بالبرنامــج يبلــغ حالًيــا 567 مليــون دينــار.

علــى  أيًضــا  البنــك  أبقــى  فقــد  ســبق  لمــا  وباإلضافــة 
ســعر فائــدة المقترضيــن للتمويــل المقــدم مــن برنامــج 
البنــك المركــزي لدعــم الشــركات الصغيرة والمتوســطة 
 54 وألجــل   ،%2 يتجــاوز  ال  بمــا  والحرفييــن  والمهنييــن 
شــهًرا، مــن ضمنهــا فتــرة ســماح تصــل إلــى 12 شــهًرا. 

ويبلــغ حجــم البرنامــج 700 مليــون دينــار.

بيــن  متوازنــا  جــاء  المركــزي  اجــراء  ان  وبالنهايــة، 
العملــة  وقــوة  النقــدي  االســتقرار  علــى  المحافظــة 
المحليــة وبيــن المحافظــة علــى دعــم االقتصــاد ونشــاط 
القطــاع الخــاص مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن وجــود قنــوات 
ســيولة كافيــة متاحــة لإلقــراض لــدى البنــوك والحفــاظ 
علــى توفيــر تمويــل تفضيلــي هــادف للقطاعــات المنتجــة 
والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة مــن قبــل المركــزي 
وهــو أمــر مقــدر ويحســب للبنــك وســيحد مــن أثــر رفــع 
أســعار الفائــدة علــى النشــاط االقتصــادي، بالرغــم مــن 
ذلــك يســوق البعــض أن رفــع تكاليــف االقتــراض ســيؤثر 
ســلبا علــى االســتثمار ولــن اختلــف مــع هــذا المنطــق، 
لكــن يبقــى هــذا أحــد العوامــل وقــد ال تكــون األهــم فــي 
القــرار االســتثماري وجــدواه، إذ ال اســتثمار ســيأتي مــا لــم 
يكــن هنــاك اســتقرار فــي البيئــة االقتصاديــة والمصرفيــة 
والنقديــة واســتقرار فــي األســعار المحليــة الــذي يقلــل 
بــدوره مــن حالــة عــدم اليقيــن ولــه انعكاســات إيجابيــة 
علــى ســلوك النــاس وتوقعاتهــم وميلهــم نحــو االنفــاق 

االســتهالكي واالســتثماري. 
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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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