






 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

6 42العدد 2022المجلد تـــمـــوز



في هـذا العدد

4

23

6

29

9

4757

15

كلـمـة
الـعـدد

أخــــــبــــــــار
الجمعية

إطاللــــة
مصرفية

الـــتـــقـــريـــــــر
االقتصادي
الــشـــهـــري

موضوع
الـعـــدد

مقابلــة
الـعـــدد

دراسات

138 65

أخـــبــــار
مـحليـة
ودولية

الصفحـة
األخـيـــــرة

األخـــــبـــــــــار
المصرفية



كلمة العدد 4

ضمن احتفاالت المملكة بعيد االســـتقالل الســـادس والســـبعين، جاء إطالق رؤية 

التحديـــث االقتصـــادي تحـــت الرعايـــة الملكيـــة الســـامية بحضـــور جاللـــة الملـــك عبدهللا 

الثاني ابن الحســـين المعظم وســـمو ولي العهد األمير الحســـين بن عبدهللا الثاني.

ظــل  فــي  جــاء  االقتصــادي  التحديــث  رؤيــة  إطــالق 

رســالة  تضمنتهــا  التــي  الســامة  الملكيــة  التوجيهــات 

جاللــة الملــك إلــى أبنــاء شــعبه بمناســبة عيــد ميــالده 

العامــر  الملكــي  الديــوان  فيهــا  وجــه  والتــي  الميمــون، 

كافــة  فــي  والتخصــص  الخبــرة  أصحــاب  مــع  للعمــل 

ــدة لإلصــالح  ــة إلعــداد وثيقــة جدي القطاعــات االقتصادي

االقتصــادي فــي المملكــة تســاهم فــي مضاعفــة فــرص 

العمــل، وتوســيع الطبقــة الوســطى، ورفــع مســتوى 

للمواطــن.  أفضــل  حيــاة  نوعيــة  لضمــان  المعيشــة 

كمــا جــاء إطــالق الخطــة بعــد عــدة شــهور مــن العمــل 

المتواصــل واالجتماعــات المكثفــة والتــي شــملت جميــع 

القطاعــات االقتصاديــة فــي المملكــة بهــدف الوصــول 

لخارطــة طريــق ورؤيــة واضحــة تمكــن االقتصــاد األردنــي 

مــن تحقيــق النمــو المتســارع إلطــالق كامــل اإلمكانــات 

االقتصاديــة واالرتقــاء بنوعيــة الحيــاة لجميــع المواطنين 

وتوفيــر مســتقبل أفضــل لألردنييــن. 

كافــة  شــمولية  تضمنــت  للرؤيــة  العامــة  الخصائــص 

النمــو االقتصــادي  القطاعــات، وتركيزهــا علــى تحقيــق 

مــن خــالل ايجــاد طــرق جديــدة إلطــالق كامــل اإلمكانيــات، 

وطرحهــا لحلــول فعالــة وتجنــب النظريــات غيــر القابلــة 

مبنــي  للمســاءلة  جديــدًا  نهجــًا  واعتمادهــا  للتطبيــق، 

علــى حوكمــة التنفيــذ، واعتمــاد اليــات واضحــة للتقييــم 

والمتابعــة، مــع مراعــاة المرونــة إذا دعــت الحاجــة، إضافة 

الــى االســتفادة مــن التجــارب والــدروس الســابقة.

ووفقــًا لرؤيــة التحديــث االقتصــادي خــالل العشــر ســنوات 

لتحقيــق  جنــب  الــى  جنبــًا  الجميــع  ســيعمل  القادمــة، 

العابــرة للحكومــات، والتــي  الوطنيــة  مجموعــة األهــداف 

تبــدأ مــن معالجــة تحــدي اســتيعاب مليــون شــاب وشــابة 

 ،% 3 بنســبة  الفــرد  دخــل  وزيــادة  العمــل،  ســوق  فــي 

ومضاعفــة نســبة الرضــى عــن نوعيــة الحيــاة لتصــل إلــى 

80 %، إضافــة لرفــع ترتيــب األردن فــي مؤشــر األداء البيئي 

العالمــي ليصبــح ضمــن اعلــى 20 %، ورفــع ترتيــب األردن 

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

رؤية التحديث 
االقــتـصـــــادي

نـقـطــة تــحـول نـحــو 
الـمـسـتـقـــبــل
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ليصبــح  العالميــة  االســتدامة  تنافســية  مؤشــر  فــي 
ضمــن اعلــى 40 %.

ــة محــركات للنمــو  ــة مــن خــالل ثماني ــذ الرؤي وســيتم تنفي

االقتصــادي تغطــي 35 قطاعــًا مــن القطاعــات الرئيســية 

وضــع  تــم  مبــادرة،   360 مــن  أكثــر  وتتضمــن  والفرعيــة، 

وصــف تفصيلــي لــكل منهــا، وتحديــد مؤشــرات قيــاس 

األداء والجهــات المســؤولة عــن التنفيــذ، وذلــك ضمــن 

اطــار زمنــي يتكــون مــن 3 مراحــل؛ يمتــد األول خــالل الفتــرة 

)2022 - 2025(، ســيتم خاللهــا البــدء بتنفيــذ 344 مبــادرة 

بمــا فيهــا اإلجــراءات الفوريــة المتوقــع إنجازهــا فــي العــام 

فســتعنى   ،)2029  -  2026( الثانيــة  المرحلــة  امــا   ،2022

بتحديــث خارطــة الطريــق للتركيــز علــى االســتفادة الكاملــة 

مــن اإلنجــازات، واخــذ بعيــن االعتبــار الفــرص االقتصاديــة 

معهــا،  والتعامــل  تحديــات  أي  ومعالجــة  الجديــدة، 

وفــي الجــزء األخيــر )2030 - 2033( ســيكون التركيــز علــى 

اتجاهــات  الالحــق مــن خــالل تحديــد  االســتعداد للعقــد 

جديــدة طويلــة األمــد. وال بــد مــن التركيــز علــى ان مصــادر 

تمويــل الرؤيــة محــددة مســبقًا، حيــث ســتعتمد الرؤيــة 

االســتثمار  وزيــادة  الحكومــي،  االســتثمار  تقليــص  علــى 

األجنبــي، بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، حيــث ســتحتاج 

الرؤيــة الــى 41.4 مليــار دينــار ســتكون حصــة االســتثمارات 

ومشــاريع الشــراكة فيهــا بقيمــة 30.3 مليــار دينــار، اي 

ــي 73 %، وبالتالــي ســتكون حصــة التمويــل الحكومــي  حوال

ضمــن اإلمكانــات، وبحوالــي 11.1 مليار دينــار أي بمعدل 3.5 

مليــار دينــار ســنويًا علــى مــدار العشــرة ســنوات القادمــة. 

لــن  الرؤيــة  تنفيــذ  فــي  للقطاعــات  الرئيســي  الــدور  ان 

ينعكــس علــى تحســن النمــو االقتصــادي فحســب، بــل 

ســتمتد نتائجــه الــى كل فــرد منــا كمواطنيــن، ومــا تقدمــه 

لألجيــال  المســتقبل  مالمــح  سيرســم  اليــوم  الرؤيــة 

القادمــة، فحمــى هللا األردن لتحقيــق هــذه الرؤيــة فــي 

كافــة مكوناتهــا. 
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الدكتور ماهر المحروق
مدير عام جمعية البنوك

رغـــم الظـــروف المحليـــة واإلقليميـــة والعالميـــة المحيطـــة علـــى مـــدار الســـنوات 
ـــراوح األداء االقتصـــادي واالجتماعـــي  ـــد مـــن المؤشـــرات ت ـــة، أظهـــرت العدي الماضي
للمملكة عند المستوى المتوسط وفوق المتوسط، فيما سجلت بعض مؤشرات 
االقتصـــاد األردنـــي قيمـــًا متواضعـــة وشـــهدت مؤشـــرات أخـــرى بعـــض التراجـــع، 
ليتمحـــور التحـــدي األكبـــر خـــالل ســـنوات الجائحـــة حـــول ارتفـــاع معـــدالت البطالـــة بيـــن 
صفـــوف الشـــباب، وتباطـــؤ معـــدالت النمـــو االقتصـــادي. وقـــد دفعـــت هـــذه االســـباب 
بشـــكل مباشـــر نحـــو التفكيـــر بشـــكل المســـتقبل المأمـــول لالجيـــال القادمـــة.

وقــد جــاءت أولــى خطــوات هــذا التوجــه ضمــن رؤيــة جاللــة 
الملــك مــن خــالل الرســالة الملكيــة بتوجيــه الديــوان الملكــي 
العامــر إلطــالق ورشــة العمــل االقتصاديــة بهــدف إعــداد 
اطالقهــا  تــم  والتــي  الوطنــي،  لالقتصــاد  عشــرية  رؤيــة 
رســميًا فــي مطلــع شــهر حزيــران بعنــوان رؤيــة التحديــث 
شــعار  تحــت  2033-2022ـ  لألعــوام  للمملكــة  االقتصــادي 
"مســتقبل أفضــل" ليعكــس طبيعــة الرؤيــة والنتائــج التــي 

تطمــح لتحقيقهــا. 

الديــوان الملكــي العامــر عقــد ورشــة العمــل االقتصاديــة 
 500 حوالــي  ضمــت  والتــي  أســابيع،  أربعــة  مــدار  علــى 
وممثلــي  االقتصاديــة  الفعاليــات  مختلــف  مــن  مشــارك 
والمختصيــن  والخبــراء  والمؤسســات  الخــاص  القطــاع 

قطــاع   17 علــى  المشــاركون  تــوزع  وقــد  واألكاديمييــن. 
اقتصــادي ضــم أغلبهــم قطاعــات فرعيــة متنوعــة. وقــد 
مبــادرة   366 بحوالــي  الخــروج  مــن  الفــرق  هــذه  تمكنــت 
للرؤيــة  الرئيســية  األهــداف  تحقيــق  فــي  جميعهــا  تصــب 
والمتمثلــة فــي مضاعفــة فــرص العمــل، وتوســيع الطبقــة 
الوســطى ورفــع مســتوى معيشــة المواطــن. وقــد لمــس 
عقــدت،  التــي  واللقــاءات  الحــوارات  أهميــة  المشــاركون 
خــالل  مــن  ظهــرت  التــي  الحثيثــة  المتابعــة  إلــى  إضافــة 
الزيــارات الملكيــة للمشــاركين علــى مــدار األســابيع األربعــة. 

مشــاركة القطــاع المالــي فــي فعاليــات الورشــة االقتصادية 
جــاءت علــى غــرار القطاعــات االخــرى، اذ انــدرج تحــت القطــاع 
ســبعة قطاعــات فرعيــة هــي؛ القطــاع المصرفــي، ســوق 

ورشة العمل 
االقتصـاديـــــة
بلورة رؤية التحديث 

االقــتــصـــــادي
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راس المــال، التأميــن، التمويــل االصغــر، التأجيــر التمويلــي، 
التقنيــات الماليــة، ومكاتــب الصرافــة. ولعــل مــن أبرز صفات 
واالســواق  الخدمــات  قطــاع  عليــه  أطلــق  -الــذي  القطــاع 
األخــرى  االقتصاديــة  القطاعــات  مــع  تقاطعــه  الماليــة- 
وتمتعــه بالعمالــه المؤهلــة وقــوة ومتانــة القطــاع، إضافــة 
إلــى انطــواء أغلــب قطاعاتــه الفرعيــة تحــت مظلــة رقابــة 
الرائــدة  المؤسســات  مــن  يعتبــر  والــذي  المركــزي،  البنــك 

وأحــد أكفــأ الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة فــي المملكــة. 

االســواق  قطــاع  فــي  مشــاركًا   35 حوالــي  عمــل  وقــد 
والخدمــات الماليــة علــى مجموعــة مــن االهــداف الرئيســية 
الراهــن  الوضــع  تشــخيص  مــن  بــدءًا  الورشــة،  خــالل 
للقطاعــات الفرعيــة، ووضــع أولويــات النمو، وتحديد عوامل 
التمكيــن، ووضــع خارطــة التنفيــذ لهــا، للخــروج بالمبــادرات 
الشــاملة المتفــق عليهــا وعددهــا 12 مبــادرة رئيســية، ُبنيــت 
علــى 3 ركائــز شــمولية؛ هــي التمويــل ألجــل النمــو، التمويــل 

ألجــل االســتدامة، والتمويــل للجميــع. 

قطــاع االســواق والخدمــات الماليــة يمتــاز عــن القطاعــات 
االخــرى بأهميتــه فــي تنميــة وتطويــر القطاعــات االقتصاديــة 
وتكنولوجيــا  والســياحة  والتجــارة  كالصناعــة  المختلفــة؛ 
الديمومــة  المعلومــات وغيرهــا مــن القطاعــات، ولضمــان 
مــن  للقطــاع  رئيســية  مبــادرة  وضعــت  التنميــة  فــي  دوره 
والتواصــل  التناغــم  لتعزيــز  شــمولية  اســتراتيجية  خــالل 
بيــن القطاعــات الفرعيــة، كمــا ركــزت المبــادرات علــى زيــادة 
الشــمول المالــي للفئــات غيــر المشــمولة ماليــًا، ووصــول 
يعنــي  وهــذا  المواطنيــن،  فئــات  لكافــة  الماليــة  الخدمــات 
شــمول الجميــع فــي االقتصــاد. ممــا يزيــد مــن مســتويات 
النمــو، اضافــة الــى رفــع مســتوى الوعــي والثقافــة الماليــة 
للشــباب، وتغيــر النهــج نحــو ثقافــة االســتثمار واالدخــار ممــا 
يــؤدي بالشــباب الــى الريــادة واالبتــكار بشــكل أكبــر. كمــا تــم 

وضــع مبــادرات ذات عالقــة بالبعد التكنولوجي لتوفير خدمات 
ماليــة مبتكــرة ومتنوعــة وشــاملة والتــي من شــأنها مســاعدة 
التوســع والنمــو.  المختلفــة علــى  القطاعــات االقتصاديــة 

طليعة  في  جاء  المصرفي  القطاع  ان  القول  ويمكن 
في  ألهميته  نظرًا  الرؤية  في  االقتصادية  القطاعات 
االقتصاد، حيث تشكل موجودات القطاع المصرفي حوالي 
ضعفي الناتج المحلي االجمالي. كما يعتبر القطاع موجهًا 
التكنولوجي  العنصر  ادخال  مجال  في  االخرى  للقطاعات 
والتحول الرقمي من خالل االستثمار المباشر وغير المباشر 
في مجاالت التقنيات المالية، كخدمات المصارف المفتوحة 
 ،)Digital Banking( الرقمية  والبنوك   ،)Open Banking(
والبلوك   ،)Digital Payment( الرقمية  الدفع  وخدمات 
المصرفي  القطاع  استهدف  كما   ،)BlockChain( تشين 
الصغيرة  المشاريع  بتمويل  تتعلق  مبادرات  تخصيص 
المال في اصدار  والمتوسطة، والتعاون مع سوق راس 
صكوك التمويل االسالمي لتنويع ادوات التمويل المتاحة. 

رؤيــة التحديــث االقتصــادي وضعــت مجموعــة مــن األهداف 
المســتقبلية التــي ينبغــي الوصول إليها، مــن أبرزها الحفاظ 
علــى متانــة القطــاع المصرفــي وســمعته كقطــاع قــوي 
وآمــن يقــدم خدمــات مصرفيــة متنوعــة، وتقديــم المملكــة 
الشــرق  منطقــة  يخــدم  الماليــة  للتقنيــة  إقليمــي  كمركــز 
ــز التوجــه نحــو المجتمــع  ــا، وتعزي األوســط وشــمال إفريقي

الرقمــي للوصــول الــى مجتمــع بــال نقــد.  

لالقتصــاد  االمكانــات  وإطــالق  الرؤيــة  علــى  العمــل  ان 
الجهــات  ســتعمل  التــي  االولويــات  أهــم  إحــدى  االردنــي، 
كافــة علــى تنفيذهــا خصوصــا مــع ميــزة الرؤيــة بأنهــا عابــرة 
للحكومــات، وســتنعكس آثــار الرؤيــة علــى رفــع مســتويات 
باالقتصــاد  لالنتقــال  الشــاملة  االهــداف  وتحقيــق  النمــو 

المأمولــة.  المســتويات  إلــى  ومعيشــة مواطــن 





9

موضوع
الــعــــدد



جمعية البـنوك تناقـش
دور قــطــاع األســـــواق
والـــخـــدمـــات الـمـالـيـــة
في رؤية التحديث االقتصادي
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عقــدت جمعيــة البنــوك جلســة حواريــة، صباح الخميس 23 حزيران، لمناقشــة دور قطاع 
األســواق والخدمــات الماليــة فــي رؤيــة التحديــث االقتصــادي وكيفيــة إطــالق اإلمكانــات 
لبنــاء المســتقبل، وذلــك بحضــور محافــظ البنــك المركــزي الدكتــور عادل شــركس، ومدير 
االعمــال فــي الديــوان الملكــي ســليم كرادشــة، ورئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك 
الســيد باســم خليــل الســالم، والدكتــور طــارق أبــو غزالــة أحــد مستشــاري اعــداد الرؤيــة، 
وعــدد مــن رؤســاء مجالــس البنــوك، إضافــة الــى ممثليــن عــن القطاعــات الماليــة االخرى.
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وأكــد الدكتــور عــادل شــركس محافــظ البنــك المركــزي 
األردنــي، ان القطاعــات الماليــة شــاركت بشــكٍل موســع 
خــالل  االقتصاديــة،  الرؤيــة  وثيقــة  إعــداد  مناقشــة  فــي 
ورشــة العمــل االقتصاديــة التــي عقدهــا الديــوان الملكــي 
العامــر، مؤكــدا ان رؤيــة التحديــث االقتصــادي تأتــي كمحــور 
الــذي دعــا  رئيســي ضمــن مجموعــة اإلصــالح الشــامل 

ــن الحســين لتنفيذهــا. ــي اب ــة الملــك عبــدهللا الثان جالل

النمــو  رفــع  هــو  الوثيقــة  مــن  الهــدف  ان  الــى  ولفــت 
االقتصــادي بشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 
المعيشــي  الوضــع  تحســين  علــى  تنعكــس  بحيــث 

العمــل.  فــرص  مــن  المزيــد  وخلــق  للمواطنيــن، 

ولفــت الــى أهميــة هــذه انعقــاد هــذه الجلســة للتركيــز 
علــى دور القطــاع المصرفــي فــي الرؤيــة، مشــددا علــى 
وتوحيدهــا  الماليــة  القطاعــات  جهــود  تضافــر  أهميــة 

الرؤيــة.  اهــداف  لتحقيــق 

بــدوره، قــال باســم خليــل الســالم رئيــس مجلــس ادارة 
جمعيــة البنــوك، أن هــذه الجلســة جــاءت لمناقشــة رؤية 
ــدور القطاعــات  ــى ال ــث االقتصــادي، واالطــالع عل التحدي

الماليــة فيهــا بشــكل خــاص.

وأوضــح الســالم ان الرؤيــة الجديــدة قــد انطلقــت مــن 
ثالثــة ركائــز اساســية للقطــاع المالــي؛ لضمــان النمــو 
االقتصــادي المســتمر، مــن حيــث التمويــل مــن أجــل مــن 
االســتدامة والتمويــل للجميــع مــن حيث تعزيز الشــمول 
المالــي، والتمويــل لغايــات النمــو وذلــك لتطويــر البنــى 
القطــاع  دور  الــى  باإلضافــة  االعمــال،  وبيئــة  التحتيــة 
المالــي فــي قيــادة عمليــة التحــول الرقمــي فــي القطاعات 
األخــرى نظــرًا لتوفيــره الخدمــات الماليــة بطريقــة مبتكرة 

ــا.  ــى التكنولوجي ومعتمــدة عل

وقــال الســالم، ان القطــاع المصرفــي يســير بخطــى ثابتــة 
تنعكــس علــى تحســين مســتوى حيــاة المواطنيــن، مــن 

خــالل دوره العميــق فــي االقتصــاد، ودفــع عجلــة التنميــة 
ــة التــي يقدمهــا  مــن خــالل البرامــج والمشــاريع التمويلي
ويشــارك بهــا، إضافــة الــى تقديمــه خدمــات التكنولوجيــا 
الماليــة التــي ســتعمل علــى تحســين مســتوى الخدمــات 

الــذي يحصــل عليــه المواطــن. 

واكــد الســالم علــى ان القطــاع المالــي والمصرفــي فــي األردن 
قــوي ومتيــن ويمثــل ضعفــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ممــا 
واألجنبيــة،  المحليــة  االســتثمارية  الجاذبيــة  ميــزة  يعطيــه 
فــي حيــن ان القطــاع يعمــل بتشــاركية علــى دعــم المبــادرات 
التمويــل  راســها  وعلــى  األخــرى  للقطاعــات  المحفــزة 
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، الســيما وان حصتهــا 
مــن التســهيالت تتجــاوز 10 بالمئــة مــن اإلجمالــي، وبالتالــي 

تحفيــز سياســة التشــغيل بشــكل عــام.

من جهته قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر 
المحروق، ان الية قطاع عمل األسواق والخدمات تمت 
الراهن  الوضع  بمناقشة  تمثلت  حيث  مراحل،   4 على 
للقطاعات في األردن، ووضع الرؤية العشرية واولويات 
النمو للقطاعات الفرعية، وعوامل التمكين، ثم الخروج 

بخارطة التنفيذ.

شركس:
رؤية التحديث االقتصادي محور رئيسي 
ضمــن مجموعــة اإلصــالح الشــامل 
لتنفيذهــا الملــك  جاللــة  وجــه  الــذي 

السالم:
الورشـــة جـــاءت لـمـنـاقـشـــة رؤيــــــــــة 
التحديــث االقتصادّية، واالطالع على 
دور القطــاع المالــي بشــكل خــاص
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لفــت  الممكنــات،  مصفوفــة  نتائــج  ملخــص  وحــول 

الدكتــور المحــروق الــى ان قطــاع األســواق والخدمــات 

الماليــة قــدم أكثــر مــن 30 أولويــة، متمثلــة فــي 12 مبــادرة 

فــي الخدمــات الماليــة انحصــرت فــي 6 ممكنــات تعكــس 

توجهــات وتطلعــات القطاعــات الفرعيــة وهــي: القطــاع 

والتأجيــر  والتأميــن  المــال  راس  وســوق  المصرفــي 

التمويلــي والتمويــل األصغــر والتقنيــات الماليــة. واعتمــد 

اليــة  علــى  والحواريــة  النقاشــية  فــي جلســاته  القطــاع 

عمــل واضحــة للخــروج بالمبــادرات، كمــا تــم عكســها فــي 

مصفوفــة زمنيــة قصيــرة ومتوســطة االجــل.

واكــد الدكتــور المحــروق علــى ان القطــاع المالــي االردنــي 

يملــك إمكانيــات قويــة كأحــد محــركات التنميــة والنمــو 

والقطاعــات  عــام  بشــكل  الوطنــي  االقتصــاد  فــي 

االقتصاديــة بشــكل فــردي، معــززا بذلــك إمكانيــة تحقيــق 

األهــداف التــي يريدهــا جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي فــي 

خلــق فــرص العمــل، وتوســيع الطبقــة الوســطة، وتوفير 

حيــاة أفضــل لألردنييــن.

وأشــار الدكتــور المحــروق ان القطــاع المالــي وخصوصــا 
المصرفــي يملــك جملــة مــن نقــاط القــوة التــي تدعــم 
التوجــه االقتصــادي الجديــد، باعتبــاره الوســيط المتداخــل 
مــع القطاعــات األخــرى كالصناعــة والتجــارة والســياحة 
حيــث  مــن  االساســي  لــدوره  باإلضافــة  والتكنولوجيــا، 
حفــظ المدخــرات وتوفيــر التمويــل، وشــمولية الخدمــة 

التــي يقدمهــا.

وخــالل ورشــة الحواريــة اســتعرض المحــروق عــددا مــن 
والخدمــات  األســواق  قطــاع  لــدور  الرئيســية  النقــاط 
ــى ان  ــة التحديــث االقتصــادي، مشــيرًا ال الماليــة فــي رؤي
القطــاع يضــم 7 قطاعــات فرعيــة وهــي البنــوك والتأميــن 
والتمويــل  التمويلــي  والتأجيــر  المــال  رأس  وســوق 
االصغــر والتكنولوجيــا الماليــة وقطــاع الصيرفــة وتحويل 
االمــوال، االمــر الــذي يعطيــه ميــزة كبيــرة فــي التحــرك 

االقتصــادي المســتقبلي بشــكل عــام.

وذكــر الدكتــور المحــروق قيام القطــاع المصرفي بالعمل 
علــى تطويــر أدوات تمويليــة جديــدة ستســاهم فــي دفــع 
النمــو االقتصــادي مســتقباًل، خصوصــًا أدوات تمويــل 
رأس المــال مــن حيــث توفيــر ســندات وصكــوك التمويــل 
اإلســالمي وتفعيلهــا كأدوات تمويــل مــن خــالل الســوق 
األخضــر  التمويــل  أدوات  ألطــالق  والتحضيــر  الماليــة، 
ويحقــق  البيئيــة  االحتياجــات  يراعــي  الــذي  المســتدام 

ــى االقتصــاد األخضــر.  االنتقــال ال

وبــدوره، قــال الســيد كرادشــة ان االقتصــاد الوطنــي 
واجــه الكثيــر مــن التحديــات نتيجــة عوامــل خارجيــة، منوهــا 
ــم  ــى ان العمــل االقتصــادي فــي الســنوات الماضيــة ل ال
يكــن يلبــي الطموحــات واعتمــد فــي بعــض األحيــان علــى 
االجتهــاد، حيــث تــم تجــاوز هــذه األمــور في منهجيــة الرؤية 
كونهــا اعتمــدت علــى اخــذ الــدروس والعبــر مــن الخطــط 

الســابقة. 

خطــة  فــي  ســتنعكس  الرؤيــة  هــذه  ان  علــى  وشــدد 

علــى  وترّكــز  التشــاركية،  علــى  عمــل واضحــة معتمــدة 

نمــو اقتصــادي مبنــي علــى القيمــة المضافــة، والموفــر 

للوظائــف الجيــدة. وحــول ترجمــة الرؤيــة الــى مشــاريع، 

قــال كرادشــة ان الرؤيــة تحتــاج الــى 11 مليــار دينــار علــى 

المحروق:
قطاع األسواق والخدمات المالية قدم 
أكثر من 30 أولوية متمثلة في 12 مبادرة 
تعكــس تطلعــات القطاعــات الماليــة
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مــدى الســنوات العشــرة المقبلــة كاســتثمار حكومــي، 

مشــددا علــى ان تنفيــذ المشــاريع واليــات العمــل تــم 
ان  فيمــا  موســع،  بشــكل  الحكومــة  مــع  مناقشــتها 
المبلــغ الــذي تحتاجــه الرؤيــة يصــل الــى 41.4 مليــار دينــار 
ســيكون جلهــا مــن االســتثمار ومشــاريع الشــراكة بيــن 

القطاعيــن. 

ولفــت الــى ان الحكومــة ســتعمل بالفتــرة المقبلــة علــى 
معلنــا  االقتصاديــة،  بالبيئــة  والنهــوض  النمــو  تمكيــن 
انــه ســيتم خــالل األســبوعين المقبليــن اصــدار خارطــة 

اســتثمارية للمملكــة.

ولفــت الــى أن الرؤيــة االقتصاديــة تم إعدادها بالتشــاركية 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ووجــود اإلعــالم وأعضــاء 

مــن مجلســي النــواب واالعيــان باإلضافــة لخبــراء مــن 
فــي  شــارك  شــخص   500 ان  مبينــا  قطاعــات،  عــدة 

الورشــة التــي تمــت علــى مرحلتيــن.

ونــوه الــى ان المشــاركين هــم من أصحاب الــرأي والخبرات، 
معتبــرا ان هــذه عينــة جيدة إليجاد أرضية مشــتركة.

وأشــار الكرادشــة ان الرؤيــة االقتصاديــة تــم تضمينهــا 
لعامــل المرونــة لتتواكــب مــع أي متغيــرات قــد تطــرأ فــي 

أي وقــت.

وبيــن ان توجيهــات جاللــة الملك جاءت للعمل على ثالثة 
بالتحديــث السياســي، والثانــي  يتعلــق  مســارات األول 

تطويــر القطــاع العــام، واألخيــر اإلصــالح االقتصــادي.

وشــدد علــى ان االســتثمار متوفــر، ولكــن بحاجــة لتحديــد 
أصــل المشــاكل التــي تواجهــه، الفتــا الــى مثــال حــي فــي 
ألــف   70 يشــغل  الــذي  والمحيــكات  األلبســة  قطــاع 
موظــف وموظفــة، فــي حيــن ان العمالــة األردنيــة فيــه ال 

تتجــاوز 20 ألــف عامــل.

ــذ  ــوان الملكــي ســيتابع مخرجــات التنفي وكشــف ان الدي
لمعرفــة أي قصــور او معيقــات ليتــم التعامــل معهــا 

بشــكل مباشــر.

كرادشة: 
عمــل  خطــة  الــى  ســتترجم  الوثيقــة 
واضحة معتمدة على التشاركية، وترّكز 
علــى نمــو اقتصــادي مبنــي علــى القيمــة 
المضافــة، والموفــر للوظائــف الجيــدة
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القــوة  حــددت عوامــل  االقتصاديــة  الرؤيــة  الــى  وأشــار 
لالطــالع  باإلضافــة  والفشــل،  والنجــاح  والضعــف 
علــى الممارســات الفضلــى وقصــص النجــاح فــي دول 
المنطقــة والتــي تتطابــق مــع األردن، وتحديــدا تجــارب 

واالمــارات. والســعودية  كمصــر  العربيــة  الــدول 

وأوضــح انــه تــم تحديــد لــكل مبــادرة بطاقــة عمــل، ســيتم 
اإلعــالن عنهــا قريبــا، مضيفــا ان هــذه البطاقــة تتضمــن 

كافــة المتطلبــات التــي تحتاجهــا القطاعــات.

ومــن جهتــه، تحــدث المستشــار طــارق أبــو غزالــة حــول 
آليــات التنفيــذ، وكيفيــة انتقــال الحكومــة مــن مــزودة الــى 

ممكنــة للقطاعــات.

تتضمــن  االقتصاديــة  الرؤيــة  ان  الــى  غزالــة  أبــو  ونــوه 
8 محــركات تقــود النمــو االقتصــادي، مبينــا ان الخطــة 
تســعى لتوفيــر مليــون فرصة عمل فــي كافة القطاعات.

وأشــار الــى ان هــدف الرؤيــة هــو مضاعفــة الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي ليصــل الــى 58.1 مليــار دينــار فــي عــام 2033، 

ــار فــي عــام 2021. ــار دين ــة مــع 30.2 ملي مقارن

بالتوظيف  المرتبط  النمو  الخطة فصلت  ان  الى  ونوه 
تحديد  بهدف  وذلك  الفرص  بتوفير  المرتبط  والنمو 

األولويات.

وحــول التوقعــات بنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالي المرتبط 
بالقطاعــات خــالل الفتــرة من عام 2021 الــى 2033، تركزت 
الخدمــات فيــه بنســبة 49 بالمئــة، فــي حيــن ان الصناعــة 

تتركــز بالقطاعــات بنســبة 27 بالمئة.

وخالل اللقاء، دار نقاش موسع بين المتحدثين والحضور، 
حــول اليــات مشــاركة القطــاع المالــي والمصرفــي فــي دعــم 

تنفيــذ الرؤية االقتصادية. 

أبوغزالة:
الرؤيــة االقتصاديــة تتضمــن 8 محــركات 
تقــود النمــو االقتصــادي، تشــمل كافــة 
القطاعــات االقتصاديــة فــي المملكــة
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مـقـابـلـة 
الــعــــدد



وزيـر التخطيـط والتعاون الدولي
في حـوار مع مجـلـة البنـوك 

الشريدة: ماضون بالتحديث االقتصادي 
لتحقيق التنمية المستدامة
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قــال وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي ناصــر الشــريدة، 
المرجعيــة  ستشــكل  االقتصــادّي  التحديــث  رؤيــة  ان 
الرئيســية للــوزارة فــي عمليــة تطويــر البرامــج والخطــط 

ــة. التنموي

واكــد الشــريدة فــي حــوار مــع مجلــة البنــوك، علــى ان 
دور الــوزارة ســينصب علــى تطويــر البرامــج التنفيذيــة 
مــن  الالزمــة  الخارجيــة  المســاعدات  وحشــد  للرؤيــة، 
مختلــف  مــن  فنــي  ودعــم  ميســرة  وقــروض  منــح 
الدوليــة  التمويليــة  والمؤسســات  والجهــات  الــدول 
خــالل  مــن  وذلــك  التنفيــذ،  عمليــة  فــي  للمســاهمة 
التمويليــة  الجهــات  مــع  التنســيقية  االجتماعــات 
والمانحــة علــى المســتويين الثنائــي ومتعــدد األطــراف.

وبالنســبة لرفــع )لتحســين( ترتيــب األردن فــي مؤشــر 
ســتضع  الــوزارة  ان  الــى  أشــار  العالــم،  التنافســية 
خطــة عمــل تهــدف إلــى رفــع ترتيــب األردن فــي مؤشــر 
التنافســية العالمــي وغيرهــا مــن المؤشــرات األخــرى 
الــوزارات  كافــة  مــع  بالتنســيق  وذلــك  األهميــة،  ذات 

العالقــة. ذات  والدوائــر 

حــول حجــم المســاعدات التــي تلقتهــا المملكة منــذ بداية 
عــام 2022، أوضــح الشــريدة، ان المســاعدات الدوليــة 
تشــمل المنــح والقــروض الميســرة والدعــم الفنــي، حيث 
تــم توقيــع )32( اتفاقيــة فــي النصــف األول لعــام 2022 
اتفاقيــات  اعتياديــة، و)7(  لمنــح  اتفاقيــة   )25( شــملت 
فــي  35 مشــروعًا  مــن  أكثــر  لتنفيــذ  لقــروض ميســرة، 

مختلــف القطاعــات التنمويــة ذات األولويــة.

وأشــار الــى ان قيمــة المســاعدات الخارجيــة حتــى نهايــة 
النصــف األول مــن عــام 2022 بلغــت حوالــي )1.5( مليــار 
المنــح  دوالر، توزعــت علــى )178( مليــون دوالر قيمــة 
دوالر  مليــون  و)1095(  تاريخــه،  لغايــة  بهــا  الملتــزم 
قيمــة القــروض الميســرة، و)226( مليــون دوالر منــح 
إضافيــة لدعــم األردن ضمــن خطــة االســتجابة األردنيــة 

لالزمــة الســورية.

مشــاريع  وإقامــة  المحافظــات  بدعــم  يتعلــق  وفيمــا 
تعمــل  التخطيــط  وزارة  أن  علــى  أكــد  فيهــا،  تنمويــة 
وبالتنســيق مــع وزارة االدارة المحليــة علــى توفيــر جميــع 
ــة قــادرة علــى إدارة  ــات الالزمــة لخلــق إدارة محلي الممكن
الشــأن التنمــوي وتحســين مســتوى تقديــم الخدمــات 
فــي المحافظــات، وذلــك مــن خالل توظيف المســاعدات 
الفنيــة والخبــرات الدوليــة لخدمــة مشــروع الالمركزيــة، 
والعمــل توفيــر التمويــل الــالزم مــن خــالل المســاعدات 
الخارجيــة للقطــاع البلــدي إلقامــة المشــاريع الحيويــة. 

وتاليا نص الحوار مع الوزير الشريدة: 

 كيــف ستســاهم رؤيــة التحديــث االقتصــادّي فــي 
دعــم خطــط وزارة التخطيــط التنمويــة؟

تعتبــر الــرؤى الوطنيــة والتصــّورات المســتقبلية طويلــة 
والتعــاون  التخطيــط  لــوزارة  الرئيســة  الركيــزة  المــدى 
الدولــي لتطويــر الخطــط والبرامــج متوســطة المــدى، 
المرجعيــة  االقتصــادّي  التحديــث  رؤيــة  وستشــكل 
الرئيســة للــوزارة فــي عمليــة تطويــر البرامــج والخطــط 
التنمويــة، ولغايــة وضــع برنامــج لتنفيــذ مخرجــات وثيقــة 
الرؤيــة، فقــد شــكل دولــة رئيــس الــوزراء لجنــة وزاريــة 
عليــا برئاســة وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي وعضويــة 
الــوزراء المعنييــن، وذلــك بهــدف وضــع تصــور واضــح 
إبــراز  لمتابعــة  متدرجــة  منهجيــة  وفــق  زمنــي  وجــدول 
مخرجــات هــذه الوثيقــة موزعــة علــى الســنوات العشــر 
القادمــة، ووضــع خارطــة طريق تنفيذية لجميع مراحلها، 
لكافــة  العمــل  فــرق  بتشــكيل  الــوزارة  قامــت  كمــا 
محــركات الرؤيــة بمــا فــي ذلــك فريــق لتصميــم اإلطــار 
للشــروع  المــرأة  لتمكيــن  وفريــق  االقتصــادي  الكمــي 
بإعــداد البرنامــج التنفيــذي االول لألعــوام )2023 - 2025(، 
وذلــك باإلضافــة لتشــكيل مجموعــات عمــل مســاندة 

لعمليــة اإلعــداد للخطــة.

الــالزم   مــا دور وزارة التخطيــط بتوفيــر التمويــل 
الرؤيــة؟ عــن  المنبثقــة  المشــاريع  لتغطيــة 

بعــد أن يتــم اســتكمال تطويــر البرنامــج التنفيــذي االول 
لألعوام )2023 - 2025(، والذي سيتضمن بطبيعة الحال 
فجــوة التمويــل، ســيكون هــذا البرنامــج هــو األســاس 
لــوزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي لحشــد المســاعدات 
الخارجيــة الالزمــة مــن منــح وقــروض ميســرة ودعــم فنــي 
مــن مختلــف الــدول والجهــات والمؤسســات التمويليــة 
مــن  وذلــك  التنفيــذ،  عمليــة  فــي  للمســاهمة  الدوليــة 
خــالل االجتماعــات التنســيقية مــع الجهــات التمويليــة 
والمانحــة علــى المســتويين الثنائــي ومتعــدد األطــراف. 

الشريدة:
ــكل  ــادّي ستشـ ــة الـتـحـديــــث االقـتـصــ رؤيـ
الــمـرجــعـــيــــة الــرئـــيـسـيــــة فـــي عــمــلـيــــة 
تـطـويـــــر البـرامـــــج والخطـــط الـتـنـمـويــــة
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 ما هو دور وحدة دعم تنفيذ اإلصالحات االقتصادية 
فــي تنفيــذ الرؤيــة، وهــل ســيكون عملهــا متقاطعــًا 
مــع الــوزارات والدوائــر األخــرى، ام هــو متخصــص 

ليغطــي دور الــوزارة فــي الرؤيــة؟

اإلصالحــات  مصفوفــة  ضمــن  اإلصالحــات  تتــواءم 
االقتصاديــة التــي تشــرف علــى تنفيذها وحــدة دعم تنفيذ 
اإلصالحــات فــي وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي إلــى 
حــد كبيــر مــع تلــك التــي تشــتمل عليهــا الرؤيــة، وبالتالــي 
فــإن مواصلــة الوحــدة فــي متابعــة تنفيــذ اإلصالحــات 
ضمــن المصفوفــة سيســهم فــي تنفيــذ الرؤيــة بشــكل 
وزارة  دعــم  فــي  الوحــدة  دور  ينحصــر  ال  حيــث  كبيــر، 
التخطيــط والتعــاون الدولــي فحســب، بــل يتــم العمــل 

ــة  ــر الدعــم الفنــي لمختلــف الجهــات الحكومي ــى توفي عل
وذلــك  اإلصالحــات،  تنفيــذ  فــي  للمســاهمة  المعنيــة 
مــن خــالل تعييــن الخبــراء، وتوفيــر األجهــزة والمعــدات، 

والبرمجيــات، والتدريــب وبنــاء القــدرات. 

 تعتبر رؤية التحديث االقتصادي عابرة للحكومات، 
على  المستقبلية  الحكومية  الخطط  هل ستبنى 

الرؤية بعد انتهاء الخطط الحالية؟

وستشــكل رؤية التحديث االقتصادي المرتكز األساســي 
وحيــث  األردنيــة،  للحكومــات  الســامي  التكليــف  لكتــب 
المرجعيــة  الوثيقــة  االقتصــادي  التحديــث  رؤيــة  تعتبــر 
الرئيســة للدولــة، فإنــه ســيكون مــن الطبيعــي أن يتــم 
بنــاء الخطــط الحكوميــة المســتقبلية علــى الرؤيــة بعــد 

انتهــاء الخطــط الحاليــة.

ــة التحديــث االقتصــادي ان 73 % مــن   أوضحــت رؤي
ــل  ــون مــن الـتـمـويـ ــة ستـكـ ــل الـرؤيـ ــادر تـمـويـ مـصـ
الخـارجـي واالستـثـمـار والشراكـة بـيـن الـقـطـاعـيـن 
ــط  ــو دور وزارة الـتـخـطـيـــ ــا هــ ــاص، مـ ــام والـخـ الـعـ

والتعــاون الدولــي فــي هــذا الســياق؟

رؤيــة  لتنفيــذ  الخارجــي  التمويــل  توفيــر  صعيــد  علــى 
التحديــث االقتصــادي، ســتقوم الــوزارة بالتنســيق مــع 
مجتمــع المانحيــن ومؤسســات التمويــل والصناديــق 
للمبــادرات  المناســب  التمويــل  لتوفيــر  الدوليــة 
والمشــاريع المحــددة ضمــن الخطــة التنفيذيــة للرؤيــة، 
يتمتــع  حيــث  المانحــة،  الجهــات  اهتمامــات  وحســب 
األردن بعالقــات متميــزة مــع كافــة الجهــات المانحــة 
الملــك  جاللــة  جهــود  بفضــل  الدوليــة  والممولــة 

اإلطــار. هــذا  فــي  المعظــم 

أمــا علــى صعيــد جــذب االســتثمارات مــن خالل الشــراكة 
وحــدة  فســتقوم  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن 
االســتثمارات الحكوميــة فــي وزارة التخطيــط والتعــاون 
الدولــي بالتنســيق مــع وحــدة مشــروعات الشــراكة بيــن 
لتحديــد  االســتثمار  والخــاص/وزارة  العــام  القطاعيــن 
أســلوب  وفــق  للتنفيــذ  القابلــة  المشــاريع  ودراســة 
الشــراكة، وبمــا يتماشــى مــع أحــكام قانــون مشــروعات 
العــام والخــاص واألنظمــة  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 
العليــا  الوزاريــة  للجنــة  ورفعهــا  بموجبــة،  الصــادرة 

إلقرارهــا.

الشريدة:
الوزارة ســـتعمل على حشـــد المســـاعدات 
ميســـرة  وقـــروض  منـــح  مـــن  الخارجيـــة 
ودعـــم فنـــي للمســـاهمة فـــي تنفيـــذ الرؤيـــة
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 ســتعمل رؤيــة التحديــث االقتصــادي علــى تحقيــق 
3 اهــداف رئيســية فــي الجانــب االقتصــادي بحلــول 
عــام 2033 هــي: اســتيعاب مليــون شــاب وشــابة 
فــي ســوق العمــل، وزيــادة الدخــل الفعلــي للفــرد 
بنســبة 3 % ســنويا فــي المتوســط، ورفــع ترتيــب 
ليصبــح  العالمــي  التنافســية  مؤشــر  فــي  األردن 
ضمــن اعلــى 30 %. مــا هــو دور للــوزارة فــي تحقيــق 

هــذه األهــداف وخصوصــا الهــدف الثالــث؟

ســتعمل الــوزارة علــى تحقيــق هــذه األهــداف مــن خــالل 
وضــع الخطــة التنفيذيــة لرؤيــة التحديــث االقتصــادي، والتي 
ســتأخذ بعيــن االعتبــار التركيز على توجيــه الدعم للقطاعات 
المســتهدف  االقتصــادي  للنمــو  الواعــدة  والمجــاالت 
فــي الرؤيــة، والمولــدة لفــرص العمــل وباألخــص للمــرأة 
والشــباب، حيــث ســيعول علــى هــذه اإلجــراءات فــي تحقيــق 
معــدالت نمــو اقتصــادي جيــدة تســاهم فــي زيــادة دخــل 
الســنوية،  التضخــم  نســب  مــع  تتناســب  بنســبة  الفــرد 
وتأخــذ بعيــن االعتبــار معــدالت النمــو الســكاني، ولهــذه 
الغايــة تســتهدف الرؤيــة جــذب وتحفيــز اســتثمارات محليــة 

ــار. ــار دين ــد عــن 41 ملي ــة بحجــم يزي وخارجي

وفيمــا يتعلــق بالمؤشــرات، ســتقوم وزارة التخطيــط 
والتعــاون الدولــي بوضــع خطــة عمــل تهــدف إلــى رفــع 
ترتيــب األردن فــي مؤشــر التنافســية العالمــي وغيرهــا 
مــن المؤشــرات األخــرى ذات األهميــة، وذلــك بالتنســيق 

مــع كافــة الــوزارات والدوائــر ذات العالقــة.

 هنالــك ترحيــب مــن مؤسســات المجتمــع الدولــي 
للرؤيــة  بالترويــج  الــوزارة  ســتقوم  هــل  بالرؤيــة، 
اإلقليميــة  الفعــل  ردود  تقيمــون  وكيــف  دوليــًا، 

الرؤيــة؟ إطــالق  علــى  والدوليــة 

الحــال، كان هنــاك دائمــًا وثيقــة اســتراتيجية  بطبيعــة 
طويلة األمد تســاعد الحكومات في التخطيط متوســط 
المــدى، إال أن جاللــة الملــك المعظــم )حفظــه هللا( قــد 
أكــد علــى أن هــذه الرؤيــة ســتكون األســاس فــي كتــب 
التكليــف الســامي، وهــو مــا يميزها عن غيرهــا من الوثائق 
االســتراتيجبة الســابقة، ومــن هنــا جــاء الترحيــب الدولــي 
االســتثنائي بهــذه الوثيقــة، ونعتقــد كذلــك أن المنهجيــة 
العلميــة والتشــاركية فــي عمليــة اإلعــداد ستســهم فــي 
حيــث  التنفيذيــة،  ببرامجهــا  الدولييــن  الشــركاء  إقنــاع 
ــي علــى نشــر  ســتعمل وزارة التخطيــط والتعــاون الدول

الشريدة:
ـــب  ـــع ترتــيــ ـــدف إلـــى رفــ ـــل تــهــ ـــة عــمــ خــطــ
الــتــنــــافــســيـــــــة  مــــؤشـــــــر  عــلـــــى  األردن 
الــعــالــمـــــــي والــــمــــؤشـــــــــــرات األخـــــــــــرى
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الوعــي حــول هــذه الوثيقــة وأهميتهــا للدولــة األردنيــة فــي 
مختلــف المحافــل المحليــة والدوليــة. 

ومــن الجديــر بالذكــر بأنــه قــد تــم وخــالل الفتــرة الماضيــة 
التواصــل مــع مختلــف الجهــات المانحــة والممولــة فــي 
عمــان، وتزويدهــم بمالمــح هــذه الرؤيــة، حيــث أعربــت 
العديــد مــن هــذه الجهــات عــن التزامهــا بتقديــم الدعــم 

بكافــة أشــكاله لتنفيذهــا.

 كيــف ســتنعكس رؤيــة التحديــث االقتصــادي علــى 
خطــط ومشــاريع الــوزارة فــي دعــم المحافظــات 

والمشــاريع التنمويــة فيهــا؟

التحديــث  رؤيــة  ترتكــز  التنفيذيــة،  الخطــط  مســتوى  علــى 
االقتصــادي علــى إطــالق الموارد والطاقــات الكامنة في كافة 
القطاعــات وفــي كافــة مناطــق المملكــة، حيــث ســتعمل 
الخطــط التنفيذيــة للرؤيــة علــى ترجمــة هــذه التوجهــات مــن 

خــالل مبــادرات وبرامــج ومشــاريع فــي هــذا اإلطــار.

أما على مستوى مشاريع الوزارة، فقد أسست الوزارة 
وحدة لتمويل المبادرات التنموية لتعمل بالتشارك مع 
القطاع الخاص على توفير فرص عمل مستدامة، حيث 
سمو  افتتحه  الذي  العقبة  اتصال  مركز  مبادرة  كانت 
ولي العهد المعظم من المبادرات الريادية التي وفرت 
أكثر من )150( فرصة عمل جديدة ومستدامة للشباب، 
كما يجري العمل على تنفيذ مبادرات جديدة في قطاع 

االتصاالت وغيرها من القطاعات االقتصادية الواعدة.

 ما حجم اإلنجاز في الخطط االقتصادية السابقة التي 
تم اإلعالن عنها كالخطة الخمسية والعشرية؟

للحكومــة  التأشــيري  التنفيــذي  البرنامــج  إطــالق  تــم 
خطــة  يعتبــر  والــذي   ،2021 عــام  بدايــة   )2024  -  2021(
المتابعــة  لتقريــر  ووفقــًا  للحكومــة،  الرئيســة  العمــل 
األول للبرنامــج للعــام 2021، فقــد اشــتمل البرنامــج علــى 
)829( مشــروعَا قيــد التنفيــذ ومســتمر، و)92( مشــروعًا 
تــم إنجــازه. حيــث تــم رصــد حوالــي )1,9( مليــار دينــار لهــذه 
المشــاريع لعام 2021 من المصادر التمويلية المختلفة، 
وبإجمالــي إنفــاق حوالــي )1,1( مليــار دينــار، بنســبة )56 %( 
علــى مســتوى البرنامــج لعــام 2021. واحتــوى البرنامــج 
هــذه  مــن   )% 45( أداء،  قيــاس  مؤشــر   )296( علــى 
المؤشــرات حقــق المســتهدف، و)26 %( يســير بشــكل 
إيجابــي نحــو المســتهدف، و)8 %( منهــا تراجــع بســبب 
جائحــة كورونــا، و)21 %( منهــا لــم تصــدر قيــم المؤشــرات 

ــه بعــد. الخاصــة ب

أمــا فيمــا يتعلــق ببرنامــج أولويــات عمــل الحكومــة فــإن 
وحــدة االنجــاز الحكومــي فــي رئاســة الــوزراء تعمــل علــى 
متابعــة االنجــاز للبرنامــج وبشــكل دوري، ووفقــا لتقريرها 
األخيــر عــن الربــع األول مــن العــام الحالــي، فقــد تــم إنجــاز 
المدرجــة  الرئيســية  التنفيــذ  مراحــل  مــن   % 78 حوالــي 
ضمــن برنامــج األولويــات االقتصاديــة للحكومــة والــذي 

ــى 24 شــهًرا. يمتــد إل
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 مــا هــو حجــم المســاعدات التــي تلقتهــا المملكــة 
منــذ بدايــة عــام 2022 ؟

والقــروض  المنــح  الدوليــة  المســاعدات  تشــمل 
الميســرة والدعــم الفنــي، حيــث تــم توقيــع )32( اتفاقيــة 
اتفاقيــة   )25( 2022 شــملت  لعــام  األول  النصــف  فــي 
لمنــح اعتياديــة، و)7( اتفاقيــات لقــروض ميســرة، لتنفيــذ 
أكثــر مــن 35 مشــروعًا فــي مختلــف القطاعــات التنمويــة 
ذات األولويــة، وقــد بلغــت قيمــة المســاعدات الخارجيــة 
حتــى نهايــة النصــف األول مــن عــام 2022 حوالــي )1.5( 

مليــار دوالر، توزعــت كالتالــي:

- )178( مليون دوالر قيمة المنح الملتزم بها لغاية تاريخه.

- )1095( مليون دوالر قيمة القروض الميسرة. 

- )226( مليــون دوالر منــح إضافيــة لدعــم األردن ضمــن 
خطــة االســتجابة األردنيــة لالزمــة الســورية.

فــي حيــن بلغــت قيمــة المســاعدات الخارجيــة المتعاقــد 
عليهــا لدعــم مشــاريع تنمويــة أو دعــم قطاعــي مــن خــالل 
الموازنــة العامــة حتــى شــهر 6/2022 حوالــي )1( مليــار دوالر 

منهــا )50( مليــون دوالر منــح والباقــي قــروض ميســرة.

كمــا قــد نجحــت الوزارة في اســتقطاب منح إضافية بقيمة 
447 مليــون دوالر لتنفيــذ مشــروع الناقــل الوطنــي للميــاه 
)العقبة-عمــان(، وذلــك خــالل مؤتمــر تعهــدات المانحيــن 
الــذي تــم تنظيمــه فــي شــهر آذار مــن العــام الحالــي، والتــي 
االلتزامــات  خــارج  مــن  للمملكــة  إضافيــة  منــح  ســتكون 
ــى تعهــدات بقــروض ميســرة  ــة، وذلــك باإلضافــة إل الثنائي

ــار دوالر. للحكومــة ومطــور المشــروع بقيمــة 1.4 ملي

 هــل هنــاك اتفاقيــات لقــروض ســيتم التوقيــع عليهــا 
خــالل الشــهور المقبلــة، وكم عــدد وقيمة االتفاقيات 

التــي تــم التوقيــع عليهــا منــذ بدايــة العــام؟

كما بينت، فالمساعدات الدولية تشمل المنح والقروض 
الفني، ونسعى للحفاظ على مستوى  الميسرة والدعم 
المساعدات االقتصادية الدولية المقدمة للمملكة للعام 
2022 بنفس مستوى المساعدات المقدمة خالل العام 
الماضي بما يزيد عن )4( مليار دوالر أمريكي، نصفها على 
كاألمن  اولوية  ذات  لقطاعات  ميسرة  قروض  شكل 
الغذائي والزراعة والمياه والطاقة ودعم الموازنة العامة.

 أيــن وصلــت الــوزارة فــي دعــم المحافظــات وإقامــة 
مشــاريع تنمويــة فيهــا؟ 

فــي ظــل مشــروع الالمركزيــة وقانــون االدارة المحليــة 
رقــم 2 لســنة 2021، تعمــل الــوزارة وبالتنســيق مــع وزارة 
االدارة المحليــة علــى توفيــر جميــع الممكنــات الالزمــة 
التنمــوي  لخلــق إدارة محليــة قــادرة علــى إدارة الشــأن 
وتحســين مســتوى تقديــم الخدمــات فــي المحافظــات، 
وذلــك مــن خــالل توظيــف المســاعدات الفنيــة والخبــرات 
توفيــر  والعمــل  لالمركزيــة،  مشــروع  لخدمــة  الدوليــة 
التمويــل الــالزم مــن خــالل المســاعدات الخارجية للقطاع 
البلــدي إلقامــة مشــاريع تنمويــة وبنــى تحتيــة، كمــا تعمل 
الــوزارة علــى تطويــر مبــادرات تنمويــة وبالتشــارك مــع 
القطــاع الخــاص لتوفيــر فــرص عمــل جديــدة ومســتدامة 

للشــباب فــي محافظاتهــم.

 ما دور الوزارة في محاربة جيوب الفقر؟

جانب  من  كبير  باهتمام  الفقر  معالجة  موضوع  يحظى 
نفقات  مسح  خالل  من  الوزارة  تسهم  حيث  الحكومة، 
ودخل األسرة الذي تقوم به دائرة اإلحصاءات العامة في 
الجهات  مختلف  يمكن  مما  الفقر،  جيوب  مناطق  تحديد 
المحلي  المستوى  على  والشركاء  والوطنية  الحكومية 
الهادفة  الالزمة  التدخالت  وإجراء  السياسات  تطوير  من 
تمويل  وحدة  تسهم  كما  المناطق،  بهذه  للنهوض 
المبادرات التنموية التي ذكرتها في إنشاء مشاريع إنتاجية 
في  المبادرات  تنفيذ  في  الخاص  القطاع  مع  بالتشارك 

المناطق ذات مستويات الفقر والبطالة المرتفعة.

او  اعــداد مســوحات  الــوزارة حاليــا علــى   هــل تعكــف 
دراســات اقتصاديــة، يرجــى تزويدنــا بالتفاصيــل كاملــة؟

التــي تقــوم بهــا دائــرة  هنــاك العديــد مــن المســوحات 
األول  رئيســيين،  مســحين  منهــا  العامــة،  اإلحصــاءات 
المســح  يعتبــر  والــذي  األســرة،  ودخــل  نفقــات  مســح 
الرئيــس الــذي تســتخلص مــن خاللــه معــدالت وخطــوط 
الفقــر، حيــث تــم االنتهاء من جمــع بيانات الجولتين األولى 
والثانيــة، ويجــري العمل على اســتكمال الجــوالت األخرى، 
حيــث مــن المتوقــع االنتهــاء مــن المســح نهايــة العــام 
الحالــي، وأن يتــم اســتخراج النتائــج األوليــة خــالل الربــع 
األول مــن عــام 2023، والثانــي مســح الســكان والصحــة 
األســرية 2022، والــذي يهــدف توفيــر معلومــات موثوقــة 
والديمغرافيــة  االجتماعيــة  الخصائــص  عــن  ومفصلــة 
ــة، تنفــذه  ــة الصحي للســكان األردنييــن وحالتهــم التغذوي

دائــرة االحصــاءات العامــة. 

الشريدة:
)1.5( مليـــار دوالر المســـاعدات الخارجيـــة 
حــتـــــــــى نـــــهـــــايــــــة الـــنـــصــــــف األول 2022
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وافتتح الجلسة معالي السيد باسم خليل السالم، رئيس 
الجمعيــة، وتوجــه الســالم بالحديــث للفريــق االقتصــادي 
والحضور، حول أهمية وجود قانون اســتثمار عصري، ودور 
االســتثمار المباشــر فــي زيــادة معــدالت النمــو االقتصــادي، 
وزيــادة التشــغيل وتخفيــض معــدالت البطالــة، فضــاًل عــن 
أهميتــه فــي زيــادة األصــول الثابتــة ورفــع معــدالت اإلنتاجية 
الميــزان  ودعــم  الصــادرات  نمــو  وزيــادة  والتنافســية، 

التجــاري، وتنشــيط الطلــب الكلــي.

الــى ضــرورة اســتيفاء القانــون مراحــل  وأشــار الســالم 
التشــاور مــع كافــة القطاعــات االقتصادية ومنهــا البنوك 
ألهميــة اطــالع القطاعــات علــى بنــود القانــون والتعامــل 
معــه مســتقباًل، وخــروج القانــون بصيغــة توافقيــة داعمة 
للقطــاع الخــاص، واهميــة موائمــة القانــون مــع مخرجــات 
وثيقــة رؤيــة التحديــث االقتصــادي، خصوصــا ان الخطــة 

حــددت اهــداف ذات أولويــة فــي مجــال االســتثمار منهــا 
لتكــون  التنافســية  تقاريــر  فــي  األردن  مؤشــرات  رفــع 

ــم.  ضمــن اعلــى 30 % علــى مســتوى العال

وقــال الســالم: ان مــا تشــهده المملكــة مــن توجهــات 
للتحديــث االقتصــادي واالجتماعــي ال بــد ان ينعكــس علــى 
ان  الــى  االســتثمارية، ومشــيرًا  البيئــة  وعلــى  المواطــن 
القوانين قد تكون بصيغة مرنة وتفاعلية، اال ان التطبيق 
الصحيــح لهــا هــو مــا ســيحقق األهــداف المرجــوة منهــا، 
ويــؤدي الــى انعكاســها علــى البيئــة االســتثمارية، وهــذا 
احــدى األمــور الواجــب مــن القطــاع الحكومــي االهتمــام بــه 

والتأكــد منــه قبــل إطــالق القانــون. 

البنوك تناقش مسودة قانون
تـنـظـيــم الـبيـئــة االستـثـمـاريـة 

عقدت جمعية البنوك في األردن يوم الخميس 30 /6 /2022 في مقر الجمعية، جلسة حوارية لمناقشة 

مســودة قانــون تنظيــم البيئــة االســتثمارية؛ وذلــك بحضــور الفريــق االقتصــادي للحكومــة ومحافظ 

البنــك المركــزي والمــدراء التنفيذييــن والعامييــن فــي البنــوك. وناقشــت الجلســة أهميــة القانــون 

الجديد والذي يأتي كقانون لتنظيم البيئة االستثمارية في المملكة، وليس فقط كقانون لالستثمار. 

السالم:

أدوات التطبيـــق بنفـــس أهميـــة القانـــون 
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وعــرض وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي، معالــي الســيد 
ناصــر شــريدة شــرحًا حــول أداء الحكومــة فــي مجــال بيئــة 
الجديــد،  القانــون  اعــداد  االعمــال واالســتثمار، ومراحــل 
وأشــار الســيد الشــريدة الــى تبنــي الحكومــة منــذ إطــالق 
خطتهــا فــي شــهر أيــار الماضــي عمليــة مراجعــة البيئــة 
ومعالجــة  االســتثمار،  لمجــال  الناظمــة  التشــريعية 
التحديــات الهيكليــة التــي تعيــق عمليــة جــذب اســتثمارات 
ثالثــة  علــى  الحكومــة  عملــت  اذ  المملكــة.  الــى  اجنبيــة 
والمســار  الســريع  االجرائــي  المســار  هــي  مســارات 
المتعلــق بتخفيــض كلــف اإلنتاجيــة وتعزيــز التنافســية، 

والمســار الثالــث فــي الجانــب التشــريعي.

وفــي ذات الســياق أشــار الشــريدة الــى مراجعــة الفــرق 
المختصــة لبيئــة االعمــال واالســتثمار فــي المملكــة، كمــا 
تــم تحديــد ومراجعــة وتقييــم مجموعة القوانين الرئيســية 
وممارســة  االســتثمار  علــى  مباشــر  بشــكل  المؤثــرة 
االعمــال، للخــروج بإطــار تشــريعي مبنــي وفــق أفضــل 

العالميــة. الممارســات 

وأشــار محافــظ البنــك المركــزي، الدكتــور عــادل شــركس ان 
القطــاع المصرفــي أحــد القطاعــات الهامــة فــي االقتصــاد 
األردنــي، ويأتــي عــرض القانــون علــى القطــاع مــن منطلــق 
الــدور التشــاركي مــع الحكومــة، موجهــا الجمعيــة والبنــوك 
علــى تقديــم مالحظاتهــم علــى القانــون للفريــق االقتصادي. 

فــي  البنــوك  دور  حــول  شــركس  الدكتــور  وتحــدث 
االقتصــاد واهميتهــا فــي جــذب االســتثمارات وتشــابكها 
فــي  لهــم  االزم  التمويــل  توفيــر  فــي  المســتثمرين  مــع 
مراحــل االســتثمار المختلفــة، إضافــة الــى جــذب البنــوك 
ومتانــة  لقــوة  نظــرًا  للقطــاع  الخارجيــة  لالســتثمارات 
القطــاع واســتقراره الدائــم. كمــا تحــدث شــركس عــن 
الفتــرة  خــالل  االســتثمار  لمســتويات  االيجابيــة  النتائــج 
الماضيــة مشــيرًا الــى ارتفــاع االســتثمارات األجنبيــة خــالل 
المؤشــر  هــذا  يعكــس  اذ   ،% 269 بنســبة  األول  الربــع 
التعافــي فــي التدفقــات االســتثمارية الــى المملكــة. وقــال 
الدكتــور شــركس ان وجــود قانــون عصــري لالســتثمار 
الــى  االســتثمارية  المؤشــرات  عــودة  فــي  سيســاهم 

الســابقة.  المســتويات 

وتحــدث الــوزراء المعنييــن فــي الفريــق االقتصــادي عــن 
مالمــح القانــون الجديــد وأهدافــه، وتحــدث معالــي وزيــر 
االســتثمارات  جــذب  فــي  القانــون  دور  عــن  االســتثمار 
االســتثمار  لــوزارة  الجديــد  الهيكلــي  والــدور  الجديــدة 
وزيــر  تحــدث  كمــا  لــه،  والترويــج  االســتثمار  جــذب  فــي 
الصناعــة والتجــارة عــن أســباب دمــج قانــون التفتيــش 
والترخيــص ضمــن القانــون الجديــد، كمــا تحدثــت معالــي 
للشــؤون  الدولــة  وزيــر  مصطفــى،  بنــي  وفــاء  الســيدة 
القانونيــة عــن التشــاركية مــع القطــاع الخــاص فــي اعــداد 

محافــظ البنــك المركــزي: البنــوك احــدى 
اهــم الوجـهـات االستثـمـارية في المملـكـة

وزيــر التخطيــط: القانــون ضمــن أولويــات 
ــوام )2021 - 2023( ــة لألعــــ ــل الـحـكـومـ عـمـ



اخبار الجمعية 26

المالحظــات  كافــة  الــى  واالســتماع  القانــون،  مســودة 
الــواردة، كمــا اشــارت الــى عقــد الفريــق االقتصــادي لعــدد 
مختلــف  مــع  القانــون  حــول  النقاشــية  الجلســات  مــن 

االقتصاديــة.  القطاعــات 

لجمعيــة  العــام  المديــر  ادارهــا  التــي  الجلســة  وخــالل 
وناقــش  اســتمع  المحــروق،  ماهــر  الدكتــور  البنــوك 
الفريــق االقتصــادي المالحظــات واالســئلة الموجهــة مــن 
الحضــور، حيــث دار نقــاش موســع بيــن البنــوك والفريــق 
حــول أهميــة تحســين بيئــة االعمــال فــي المملكــة، والــدور 

الحكومــي كمكــن للبيئــة االعمــال. 

العامييــن  المــدراء  مــن  عــدد  تحــدث  النقــاش،  وخــالل 
الــى  للبنــوك عــن معيقــات جــذب االســتثمار  والتنفيذييــن 
جــذب  لعوامــل  الجديــد  القانــون  اخــذ  واهميــة  المملكــة، 
االســتثمار والمنافســة خصوصــا عنــد المقارنــة مــع الــدول 

المحيطــة والتــي تنافــس المملكــة علــى جذب االســتثمارات. 

وصرح الدكتور المحروق في نهاية الجلســة، ان الجمعية 
ســتعمل بالتنســيق مــع البنــوك علــى جمــع المالحظــات 
ضــرورة  الــى  إضافــة  االقتصــادي،  للفريــق  وتقديمهــا 
العديــد  لوجــود  وبنــوده  القانــون  مراجعــة  فــي  التأنــي 
ــى  ــاج ال ــة، او تحت ــي قــد تكــون جوهري مــن المالحظــات الت

توضيــح وتفســير مــن قبــل المختصيــن حولهــا. 

االقتصــادي  فريــق  الســالم  شــكر  اللقــاء،  ختــام  وفــي 
المصرفــي،  القطــاع  مــع  القانــون  مســودة  لمشــاركة 
التطبيــق  ألدوات  االنتبــاه  الحكومــة  علــى  ان  مؤكــدًا 
للقانــون كونهــا ســتكون جــزء ال يتجــزأ مــن الممارســات 
اليوميــة لــه فــي الــوزارات والدوائــر الرســمية وســتعكس 
مــدى ســهولة اإلجــراءات فــي التعامــل مــع المســتثمرين 

المحتمليــن. 

وزيـــــر االستـثـمـــــار: نــســعـــــى إلعـــــــــــــــداد 
قانــــون يـسـاهـــم فــي جــذب االســتثمارات 
ــو ــق الـنـمـ ــم فــي تـحــقـيـ ــة ويـسـاهــ األجنبيـ

وزيــر الدولــة للشــؤون القانونيــة: عقــد 
جلســات حواريــة مــع مختلــف القطاعــات 
االقـتـصـــاديــــــة لـمـنـــاقــــشـــــة الــقـــانـــــــون
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ويأتــي توقيــع االتفاقيــة فــي إطــار حــرص الجمعيــة علــى 
تعزيــز وترويــج مفهــوم التمويــل األخضــر وزيــادة الوعي 
المملكــة،  فــي  العاملــة  البنــوك  لــدى  بــه  والمعرفــة 
وفــي إطــار سياســة البنــك المركــزي األردنــي فــي هــذا 
الســياق خصوصــًا وأن البنــك المركــزي يتجــه إلصــدار 
اســتراتيجية للتمويــل األخضــر وإدارة المخاطــر البيئيــة 
فــي األردن. حيــث تســتهدف االتفاقيــة بنــاء القــدرات 
لموظفــي البنــوك مــن خــالل ورش عمــل متخصصــة 
ونــدوات وبرامــج تدريبيــة وتوفير معاييــر مرجعية وأدلة 
متخصصــة حــول مفاهيــم التمويــل األخضــر، وكيفيــة 
مــن  النــوع  لهــذا  مناســبة  ائتمانيــة  سياســات  بنــاء 
التمويــل وعمليــات تقييــم االئتمــان، إضافــة لتمكيــن 
البنــوك مــن التعامــل مــع مخاطــر التمويــل األخضــر.

وقــد تضمنــت مجــاالت التعــاون بيــن الطرفيــن علــى 
إلــى التمويــل األخضــر مــن خــالل  تســهيل الوصــول 
إجــراء تحليــل عملــي لسياســات وممارســات التمويــل 
األخضــر فــي القطــاع الصناعــي األردنــي، وتقييــم دور 
جمعيــة البنــوك فــي تعزيــز التمويــل األخضــر ودعــم 
وتنميــة قدراتهــا لزيــادة الوعــي نحــو أهميــة التمويــل 
األخضــر فــي دعــم القطــاع الصناعــي وتطويــر وتصميــم 
المحتــوى التدريبــي، ودعم البنوك في تنمية سياســات 

التمويــل األخضــر لديهــا.

العــام  المديــر  األول  الجانــب  عــن  االتفاقيــة  ووقــع 
للجمعيــة الدكتــور ماهــر المحــروق، فيمــا وقعهــا عــن 
الجانب الثاني مدير مشــروع GAIN الســيدة إليســافيتا 

.Ms Elisaveta Kostova كوســتوفا 

يذكــر أنــه تــم البدء بمشــروع تعزيز االنشــطة الخضراء 
فــي المنشــآت الصناعيــة فــي االردن فــي شــهر تمــوز 
ويتــم   ،2023 عــام  مــن  حزيــران  حتــى  ويســتمر   2020
تنفيــذه بالشــراكة مــع وزارة البيئــة وشــركاء آخريــن 
مــن القطاعيــن العــام والخــاص بهــدف توفيــر شــروط 
وإطــار عمــل متطــور للقطــاع الخاص مــن أجل الحفاظ 

علــى البيئــة واإلنتــاج الموفــر للمــوارد".

يهــدف المشــروع بالشــراكة مــع الجهــات المعنيــة و 
صنــاع القــرار ذوي الصلــة بمثــل هــذه األنشــطة الــى 
"تعزيــز األنشــطة الخضــراء فــي المنشــآت الصناعيــة" 
نحــو اقتصــاد أخضر في قطاعــات صناعية محددة تعد 
مــن بيــن أكثــر الفئــات عرضــة للمشــاكل البيئيــة. حيــث 
يســاهم ذلــك فــي الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة 
االقتصــادي  النمــو  فــرص  اســتغالل  إلــى  باإلضافــة 
مــن خــالل االســتثمارات الرفيقــة بالبيئــة وخلــق فــرص 

العمــل. 

جمعية البنوك توقع اتفاقية تعاون مع مشروع 
GAIN لتعزيز مفهوم التمويل األخضر

وقعــت جمعيــة البنــوك فــي األردن 

 2022 أيــار   15 الموافــق  األحــد  يــوم 

اتفاقيــة تعــاون مــع مشــروع تعزيــز 

األنشــطة الخضــراء فــي المنشــآت 

الصناعية في األردن الذي ينفذ بدعم 

للتعــاون  الفيدراليــة  الــوزارة  مــن 

االقـتـصـــادي فــي ألـمـانـيــــا، ومـــن 

GIZ خــالل وكالــة التعــاون األلمانــي
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تــّوج محافــظ البنــك المركــزي الدكتــور عــادل الشــركس، 
فريــق البنــك العربــي لفــوزه علــى فريــق بنــك االســكان 
بفــارق ركالت الجــزاء بعــد تعادلهمــا بهدفيــن لكل منهما 

بالوقــت االصلــي للمبــاراة.

جــاء ذلــك فــي اختتــام بطولــة البنوك الكرويــة األولى، والتي 
تــم تنظيمهــا برعايــة البنــك المركــزي األردنــي وبالشــراكة 
مــع جمعيــة البنــوك فــي االردن وبإشــراف لجنــة النشــاط 

االجتماعــي للبنــك المركــزي.

وحضــر المبــاراة النهائيــة، نائــب المحافــظ الدكتــور خلــدون 
الصفــدي،  عمــار  االســكان  بنــك  عــام  ومديــر  الوشــاح 
رنــده  العربــي  البنــك  لمجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس 
الصــادق، ورئيــس مجلــس إدارة البنــك االســالمي األردنــي 
والدكتــور حســين ســعيد، باإلضافــة لعــدد كبيــر من قطاع 

البنــوك.

البنــك  فــي  االجتماعــي  النشــاط  لجنــة  رئيــس  وتقــدم 
اللجنــة  أعضــاء  وكافــة  ابوشــهاب  غســان  المركــزي 

بالشــكر الجزيــل للدكتــور الشــركس لرعايتــه البطولــة. 

محافظ البنك المركزي يتّوج فريق البنك العربي 
ببطولة البنوك الكروية األولى 
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وبخصــوص أداء الماليــة العامــة، فقــد ســجلت الموازنــة العامــة للحكومــة المركزيــة عجــز مالــي بعــد المنــح حوالــي 
322.9 مليــون دينــار خــالل األربعــة شــهور األولــى مــن عــام 2022، مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 329.4 مليــون دينــار 
خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2021. وارتفــع كذلــك إجمالــي الديــن العــام بنســبة 1.2 % فــي نهايــة شــهر نيســان مــن 
عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021، ليصــل إلــى 36.197 مليــار دينــار أو ما نســبته 110.7 % من الناتج المحلي اإلجمالي 
المقــدر لشــهر نيســان مــن عــام 2022. أمــا فيمــا يتعلــق بأبــرز المؤشــرات المصرفيــة، فقــد ارتفــع إجمالــي موجودات 
البنــوك المرخصــة بنســبة 1.5 % فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2022 لتصــل إلــى 61.950 مليــار دينــار مقارنة بـــ 61.056 
مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021، كذلــك نمــت إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة بنســبة 4.9 % فــي نهايــة شــهر أيــار من 
عــام 2022 لتصــل إلــى 31.494 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 30.028 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021، وكذلــك الودائــع التــي 

نمــت بنســبة 2.4 % لتصــل إلــى 40.483 مليــار دينــار مقارنــة مــع 39.522 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021.

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق 
الثابتــة نمــوًا بنســبة 2.5 % خــالل الربــع األول مــن 
عــام 2022 مقارنــًة بالربــع األول مــن عــام 2021. 
فيمــا بلــغ معــدل البطالــة خــالل الربــع األول مــن 
عــام 2022 مــا نســبته 22.8 % بانخفــاض مقــداره 
2.2 % عــن الربــع األول مــن عــام 2021. أمــا فيمــا 
يتعلــق بالمســتوى العــام لألســعار، فقــد بلــغ 
معــدل التضخــم 3.0 % خــالل الخمســة شــهور 
الفتــرة  بــذات  مقارنــًة   2022 عــام  مــن  األولــى 
القياســي  الرقــم  ارتفــع  حيــث   ،2021 عــام  مــن 
إلــى  ليصــل   101.94 مــن  المســتهلك  ألســعار 
104.97. وفيمــا يتعلــق بــأداء القطــاع الخارجــي 
بنســبة  التجــاري  الميــزان  عجــز  ارتفــع  فقــد 
22.3 % خــالل األربعــة شــهور األولــى مــن عــام 
 .2021 عــام  مــن  الفتــرة  بــذات  مقارنــة   2022

خــالصـة 
تنفيذيـة
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية
الناتج المحلي اإلجمالي

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 2.5 % خــالل الربــع األول مــن عــام 2022 مقارنــًة بالربع 
األول مــن عــام 2021. وقــد حقــق قطــاع الفنــادق والمطاعــم أعلــى معــدل نمــو خــالل هــذه الفتــرة بنســبة 6.8 % مســاهًما 
بمقــدار 0.08 نقطــة مئويــة مــن معــدل النمــو المتحقــق، ثــم قطــاع االنشــاءات بنســبه بلغــت 5.3 % وســاهم بمــا مقــداره 
0.12 نقطــة مئويــة، تــاله قطــاع الصناعــات االســتخراجية بنســبة 5.1 % مســاهًما بمقــدار 0.12 نقطــة مئويــة، ثــم قطــاع 
الماليــة والتاميــن وخدمــات األعمــال بنســبة 4.3 % وســاهم بمــا مقــدراه 0.34 نقطــة مئويــة مــن معــدل النمــو المتحقــق.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016=100(

2019النشاط االقتصادي
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات

الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك

المناجم والمحاجر

الصناعات التحويلية

الكهرباء والمياه

اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات المال والتأمين والعقارات واألعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

المجموع

منتجو الخدمات الحكومية

منتجو الخدمات الخاصة التي ال تهدف إلى الربح 
وتخدم العائالت

الخدمات المنزلية

المجموع )أ + ب + ج + د(

الخدمات المصرفية المحتسبة 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية

صافي الضرائب على المنتجات

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق

1,415

616

5,289

555

837

2,812

2,620

5,474

2,675

22,293

4,167

216

467

27,144

846
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3,753

30,050

1,438

620

5,147

547

806

2,722
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5,556

2,588
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4,211

211
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معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي )%( لألعوام 2017 - 2021

حواالت العاملين )بالمليون دينار(

معدل البطالة
بلــغ معــدل البطالــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2022 مــا نســبته 22.8 % بانخفــاض مقــداره 2.2 % عــن الربــع األول مــن 

عــام 2021، وبانخفــاض مقــداره 0.5 % عــن الربــع الرابــع مــن عــام 2021.

المؤشر

معدل البطالة

2018

% 18.6

2019

% 19.0

 20202021

% 22.7% 24.1% 25.0% 22.8

الـتـغـــيـر
النسبي

% 2.2 -

20202021

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 -

2.52.22

1.55 -

1.9
2.1

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

202220212019

2020

20182017

حواالت العاملين
ارتفعــت حــواالت العامليــن بنســبة 1.5 % خــالل األربعــة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021 

لتصــل إلــى 802.3 مليــون دينــار.

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

2021
20212022

2,412.1790.7802.3

األربعة شهور 
األولى 

األربعة شهور 
األولى 

% 1.5

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

20212022
الربع األول

الربع األول

الربع األول
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الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي )2010=100(

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين )2010 = 100( 

كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي
ارتفــع الرقــم القياســي العــام لكميــات اإلنتــاج الصناعــي خــالل األربعــة شــهور األولــى مــن عــام 2022 بنســبة 5.4 % 
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2021، وقــد جــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 8.3 %، وارتفاع الرقم القياســي لكميات انتاج الصناعات التحويلية بنســبة %4.7، والرقم القياســي 

لكميــات انتــاج الكهربــاء بنســبة 12.7 %.

وارتفــع الرقــم القياســي العــام ألســعار المنتجيــن الصناعييــن بنســبة 15.1 % خــالل األربعــة شــهور األولــى مــن عــام 2022 
مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، حيــث نتــج هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 19.0 %، وارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات التحويليــة بنســبة 16.0 %، فيمــا انخفــض 

ــاء بنســبة 3.3 %. الرقــم القياســي ألســعار الكهرب

الصناعة

الصناعة

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2022

2022

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات 
اإلنتاج الصناعي

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار 
المنتجين الصناعيين

128.44

80.91

128.60

86.28

107.10

116.31

208.84

119.84

130.11

74.01

128.32

79.5

103.6

106.5

209.9

110.5

133.46

80.63

124.67

86.14

108.50

115.53

206.73

118.84

138.65

84.09

130.92

89.85

112.89

121.56

200.33

124.33

144.50

84.42

140.47

90.80

129.15

134.06

199.92

136.75

% 8.3

% 4.7

% 12.7

% 5.4

% 19.0

% 16.0

% 3.3 -

% 15.1

األربعة 
شهور األولى 

األربعة 
شهور األولى 

األربعة 
شهور األولى 

األربعة 
شهور األولى 
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ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلــغ معــدل التضخــم 3.0 % خــالل الخمســة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، حيث ارتفع 

الرقم القياســي ألســعار المســتهلك من 101.94 ليصل إلى 104.97.

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

106.31

103.91

96.64

103.72

103.20

105.65

106.77

102.78

103.18

105.58

110.69

105.02

104.97

% 3.0

102.35

103.95

96.17

101.03

101.49

106.13

101.27

102.28

97.71

104.24

106.17

103.57

101.94

0.6%

% 3.9

% 0.0

% 0.5

% 2.7

% 1.7

% 0.5 -

% 5.4

% 0.5

% 5.6

% 1.3

% 4.3

% 1.4

% 3.0

-

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(
الخمسة 

شهور األولى 
الخمسة 

شهور األولى 
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أهم مؤشرات سوق العقار )مليون دينار(

ثالثاً: حركة تداوالت سوق العقار
ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــالل النصــف األول مــن عــام 2022 بنســبة 17.1% مقارنــًة بــذات الفتــرة 
مــن عــام 2021، كمــا ارتفعــت إيــرادات دائــرة األراضــي والمســاحة بنســبة 29.2 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021. أمــا 
بخصــوص عــدد معامــالت البيــع فــي المملكــة فقــد بلغــت 76.34 ألــف معاملــة لتســجل بذلــك تراجعــًا بنســبة 8.3 % 

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

2,251

92.21

54.89

147.1

83.24

1199

106.6

2,636

119.10

53.1

172.2

76.34

1552

143.27

% 17.1

% 29.2

% 3.3 -

% 17.1

% 8.3 -

% 29.4

% 34.4

20212022
النصف األول النصف األول 

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

الجنسية
قيمة األراضي والشقق

)مليون دينار(
النسبة من اإلجمالي

عراقية

سعودية

سورية

أمريكية

جنسيات أخرى

المجموع

53.84

30.24

8.96

6.80

43.43

143.27

37.6%

21.1%

6.3%

4.7%

30.3%

%100
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رابعاً: أداء القطاع الخارجي 
ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 48.3 % خــالل األربعــة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة بــذات الفترة من عــام 2021، 
وذلــك نتيجــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة بنســبة 52.2 %، وارتفــاع قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 16.1 %، كمــا ارتفعــت 
كذلــك المســتوردات بنســبة 33.2 %. وتبعــًا لذلــك فقــد ارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 22.3 % خــالل األربعــة شــهور 

األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021.

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

اجمالي التجارة الخارجية

الميزان التجاري

تغطية الصادرات للمستوردات %

4,995.7

909.6

5,905.3

13,611.0

18,606.7

7,705.7-

% 43.4

5,044.1

595.7

5,639.8

12,235.4

17,279.5

6,595.6-

% 46.1

6,039.5

604.3

6,643.8

15,345.1

21,384.6

8,701.3 -

% 43.3

2,483.7

230.2

2,713.9

5,832.4

8,316.1

3,118.5 -

% 46.5

1,631.7

198.2

1,829.9

4,379.1

6,010.8

2,549.2 -

% 41.8

% 52.2

% 16.1

% 48.3

% 33.2

% 38.4

% 22.3

% 4.7

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

الصــادرات الوطنيــة مــن البوتــاس الخــام بنســبة 175.2 % والفوســفات الخــام بنســبة 170 %.

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

386.8

215.9

123.9

79.8

102.2

127.7

595.4

1,631.7

414.8

387.3

341.0

215.4

125.3

112.3

887.6

2,483.7

7.2

79.4

175.2

169.9

22.6

12.1 -

49.1

% 52.2

أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار(

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

2021

2021

2022

2022

األربعة شهور 
األولى 

األربعة شهور 
األولى 

األربعة شهور 
األولى 

األربعة شهور 
األولى 
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التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار (

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار (

201920202021التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الهند

دول االتحاد االوروبي

منها هولندا

باقي التكتالت االقتصادية

منها 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

830.4

244.5

501.4

485.2

759.6

450.2

90.1

20.7

302.2

114.9

2,483.7

610.1

180.9

440.8

422.7

361.5

227.4

54.0

5.8

165.3

100.5

1,631.7

36.1

35.2

13.7

14.8

110.1

98.0

66.9

256.9

82.8

14.3

% 52.2

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل األربعــة شــهور األولــى مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمــة 
الصــادرات الوطنيــة إلــى كافــة التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا الــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 110.1 % ومنهــا دولــة 

الهنــد التــي ارتفعــت الصــادرات الوطنيــة إليهــا بنســبة 98 %.

الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل األربعــة شــهور األولــى مــن عــام 2022 بنســبة 31 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن 

عــام 2021، لتصــل إلــى 290.6 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 221.9 مليــون دينــار.

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

البند / الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2019

737.7

2020

760.5

2021

873.5221.9290.6% 31.0

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيــب الســلعي للمســتوردات خــالل األربعــة شــهور األولــى مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمة المســتوردات 

مــن جميــع المــواد وأبرزهــا الحلــي والمجوهــرات الثمينــة بنســبة 70.6 % والنفــط الخام بنســبة 70 %.

2021

2021

2022

2022

األربعة شهور 
األولى 

األربعة شهور 
األولى 

األربعة شهور 
األولى 

األربعة شهور 
األولى 
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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

629.2

206.7

311.0

300.0

235.6

159.3

2,537.3

4,379.1

1,068.7

352.6

341.8

340.5

254.9

215.4

3,258.5

5,832.4

69.9

70.6

9.9

13.5

8.2

35.2

28.4

% 33.2

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل األربعــة شــهور األولــى مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمــة 
المســتوردات مــن كافــة التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا دول منطقــة التجــارة الحــرة العربية الكبرى بنســبة 49.4 % ومنها 

الســعودية بنســبة 38.6 %.

التركيب السلعي للمستوردات الوطنية )مليون دينار (

التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار (

20212022

201920202021التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة األمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الصين الشعبية

دول االتحاد االوروبي

منها ايطاليا

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

432.4

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

363.7

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

456.2

1,741.3

431.6

15,345.1

1,735.8

877.5

392.2

356.6

2,170.8

892.1

938.9

158.0

594.7

129.0

5,832.4

1,161.9

633.0

370.7

329.8

1,523.7

642.7

812.9

149.0

509.9

101.8

4,379.1

49.4

38.6

5.8

8.1

42.5

38.8

15.5

6.0

16.6

26.7

% 33.2

20212022

األربعة شهور 
األولى 

األربعة شهور 
األولى 

األربعة شهور 
األولى 

األربعة شهور 
األولى 
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أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار(

5.5%

6.7%

10.2%

% 58.1 -

% 4.8 -

% 41.2 -

% 4.6

% 3.6

% 20.9

% 2.0 -

% 8.8 -

خامساً: أداء المالية العامة
وصلــت اإليــرادات المحليــة خــالل الشــهور األربعــة األولــى مــن عــام 2022 الــى مــا قيمتــه 2738 مليــون دينــار مقابــل 2565.7 
مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام 2021، أي بارتفــاع بلــغ 172.3 مليــون دينــار. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع فــي اإليرادات 
المحليــة محصلــة الرتفــاع اإليــرادات الضريبيــة بحوالــي 202.2 مليــون دينــار، وانخفــاض اإليــرادات غيــر الضريبيــة بحوالــي 

29.9 مليــون دينــار.

أمــا النفقــات العامــة فقــد بلغــت خــالل األربعــة شــهور األولــى مــن عــام 2022 حوالــي 3101.7 مليــون دينــار مقابــل 2964.4 
مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2021 مســجلة بذلــك ارتفاعــًا مقــداره 137.2 مليــون دينــار او مــا نســبته 4.6 %، 
وقــد جــاء االرتفــاع فــي اجمالــي االنفــاق نتيجــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقــدار 98.9 مليــون دينــار او مــا نســبته 3.6 %، 

وارتفــاع النفقــات الرأســمالية بحوالــي 38.4 مليــون دينــار او مــا نســبته 20.9 %. 

ونتيجــة لتلــك التطــورات فقــد ســجلت الموازنــة العامــة للحكومــة المركزيــة عجــز مالــي بعــد المنــح حوالــي 322.9 مليــون 
دينــار، مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 329.4 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 -

2,635.1

2,565.7

1,973.0

3.1

589.6

69.4

2,964.4

2,780.5

183.9

329.4 -

398.7 -

% 25.2

% 24.5

% 28.3

% 3.1 -

% 3.8 -

الـتـغـــيـر النسبي

*)%( 

% 0.3

% 0.6

% 0.2

% 0.1 -

% 0.5 -

2,778.8

2,738.0

2,175.2

1.3

561.5

40.8

3,101.7

2,879.4

222.3

322.9 -

363.7 -

% 25.5

% 25.1

% 28.5

% 3.0 -

% 3.3 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2021

20212022

األربعة شهور 
األولى 

األربعة شهور 
األولى 
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سادساً: المديونية العامة 
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 1.2 % فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021، ليصــل إلــى 
ــًة  ــي المقــدر لشــهر نيســان مــن عــام 2022، مقارن ــي اإلجمال ــج المحل ــار أو مــا نســبته 110.7 % مــن النات ــار دين 36.197 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 %1.4 ليصــل إلــى 20.539 مليــار دينــار حتــى نهايــة 
شــهر نيســان مــن عــام 2022 )62.8 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر نيســان مــن عــام 2022(، مقارنــًة مــع 
20.259 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021 )63.1 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021(. كمــا ارتفــع رصيــد الديــن العــام 
الخارجــي بنســبة 1.0 % ليصــل إلــى حوالــي 15.658 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2022 )47.9 % مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر نيســان مــن عــام 2022( مقارنــة مــع 15.507 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021 )48.3 % من 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021(.

20182019202020212022البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

نيسان

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

20,539.1

% 62.8

15,658.80

% 47.9

36,197.90

% 110.7

% 1.4

% 0.3 -

% 1.0

% 0.4 -

% 1.2

% 0.6 -

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار(

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

المصدر: وزارة المالية

35.77 36.2030.08 33.03

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

201920202021البند )مليون دينار(
أيار

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

13,229.7

40,555.3

7,053.6

% 0.9

% 2.6

% 3.2

سابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية
ارتفــع عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2022 بنســبة 0.9 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة عــام 2021، 

كمــا ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 2.6 %، والنقــد المصــدر بنســبة 3.2 %.

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 16.777 مليــار دوالر فــي نهايــة شــهر 
حزيــران مــن عــام 2022، مقارنــًة مــع 18.043 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2021، محققــًة بذلــك انخفاضــًا بنســبة 7.0 %.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2020

15,919.7

2021

18,043.216,777.7% 7.0 -

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 2022

المؤشرات والمصرفية
ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 1.5 % فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2022 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 
2021 لتصــل إلــى 61.950 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 61.056 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع كمحصلــة 
ــار، وانخفــاض الموجــودات األجنبيــة بنســبة  ــار دين ــى 56.255 ملي الرتفــاع الموجــودات المحليــة بنســبة 2.8 % لتصــل إل

10.1 % لتصــل إلــى 5.695 مليــار دينــار.

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حزيران

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

5,695.2

56,255.3

61,950.5

8,933.5

% 10.1 -

% 2.8

% 1.5

% 2.0 -

2022
أيار
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أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 4.9 % فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2022 لتصــل إلــى 31.494 
مليــار دينــار، مقارنــة مــع 30.028 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021. وقــد شــكلت القــروض والســلف حوالــي 62.3 % من إجمالي 
التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك اإلســالمية 26.5 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة كمــا فــي نهاية 

شــهر أيــار 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

31,494.2

 

% 9.5

% 62.3

% 0.9

% 26.5

% 0.8

% 4.9

 

% 0.5

% 0.5 -

% 0.2

% 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

61.9557.05 61.0653.6450.92

20222020 202120192018
آيار

2022
أيار

31.4928.64 30.0327.0826.11

2020 202120192018 2022
آيار
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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 أيــار مــن عــام 2022 بنســبة 2.4 % لتصــل إلــى 40.483 

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 54.7 % مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب والتــي 

شــكلت مــا نســبته 28.5 % مــن إجمالــي الودائــع، ثــم ودائــع التوفيــر والتــي شــكلت 16.8 % مــن إجمالــي الودائــع. أمــا مــن 

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

2.7 % بنهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021 حيــث بلغــت 31.503 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 30.684 مليــار 

دينــار بنهايــة عــام 2021.

الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار(

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

اجمالي الودائع 

تحت الطلب

 توفيـــــر

 ألجل

الودائع بالدينار األردني )%(

الودائع بالدينار األردني )مليون دينار(

الودائع بالعمالت األجنبية )%(

الودائع بالعمالت األجنبية )مليون دينار(

35,305.3

% 26.9

% 16.5

% 56.6

% 76.8

27,107.3

% 23.2

8,198.0

36,789.1

% 28.6

% 16.9

% 54.5

% 76.7

28,233.9

% 23.3

8,555.2

39,522.3

% 29.2

% 17.0

% 53.8

% 77.6

30,684.6

% 22.4

8,837.7

40,483.5

% 28.5

% 16.8

% 54.7

% 77.8

31,503.2

% 22.2

8,980.3

% 2.4

% 0.7 -

% 0.2 -

% 0.9

% 0.2

% 2.7

% 0.2 -

% 1.6

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %

40.4836.79 39.5235.3133.84

2020 202120192018 2022
آيار

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

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

20172018201920202021المؤشر )%(
الـتـغـــيـر 

)%( 

نسبه الديون غير العاملة إلجمالي الديون

نسبه تغطية الديون غير العاملة

نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير 
العاملة إلى حقوق المساهمين

نسبه كفاية راس المال

نسبه السيولة القانونية

)ROE( العائد على حقوق المساهمين

)ROA( العائد على الموجودات

% 4.2

% 75.4

% 4.1

% 17.80

% 130.1

% 9.1

% 1.2

% 4.9

% 79.3

% 4.2

% 16.9

% 131.9

% 9.6

% 1.2

% 5.0

% 69.5

% 6.27

% 18.28

% 133.8

% 9.44

% 1.18

% 5.5

% 71.5

% 6.4

% 18.3

% 136.5

% 5.1

% 0.60

% 5.0

% 79.9

% 4.2

% 18.0

% 141.5

% 8.3

% 1.0

% 0.5 -

% 8.4

% 2.2 -

% 0.3 -

% 5.0

% 3.2

% 0.4

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة )2017 - 2021(

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

حيــث بلــغ ســعر الفائــدة الرئيســي للبنــك المركــزي األردنــي 3.25 % وســعر إعــادة الخصــم 4.25 %.

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

201920202021البند
الـتـغـــيـر 

)%( 

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني

سعـر اعادة الخصم

سعر فائدة اتفاقيات اعادة  الشراء

سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة

4.00

5.00

4.75

3.25

2.50

3.50

3.25

2.00

2.50

3.50

3.25

2.00

3.25

4.25

4.00

2.75

0.75

0.75

0.75

0.75

أسعار الفائدة  لدى البنك المركزي %

2022
أيار
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تقاص الشيكات
بلــغ عــدد الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل شــهر حزيــران 2022 مــا مجموعــه 610 ألــف شــيك بقيمــة 3.675 مليــار 
ــي الشــيكات  ــغ 17.2 ألــف شــيك وبنســبة 2.8 % مــن إجمال ــار. أمــا عــدد الشــيكات المعــادة لنفــس الشــهر فقــد بل دين
المقدمــة للتقــاص، كمــا بلغــت قيمــة الشــيكات المعــادة 94.6 مليــون دينــار وبنســبة 2.6 % مــن إجمالــي قيمــة الشــيكات 
المقدمــة للتقــاص. أمــا أســباب الشــيكات المعــادة فقــد كانــت 10.8 ألــف شــيك )بقيمــة 63.3 مليــون دينــار( ألســباب 
ماليــة وبنســبة 63 % مــن إجمالــي الشــيكات المعــادة، فيمــا بلغــت الشــيكات المعــادة ألســباب فنيــة 6.3 ألــف شــيك 

)بقيمــة 31.3 مليــون دينــار( وبنســبة 37 % مــن إجمالــي الشــيكات المعــادة وذلــك بنهايــة شــهر حزيــران 2022.

هــذا وســجلت الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل شــهر حزيــران 2022 انخفاضــًا بنســبة 1.3 % مقارنــة بشــهر أيــار 2022 
والتــي بلغــت آنــذاك 618 ألــف شــيك بقيمــة 3.400 مليــار دينــار. أمــا بمقارنــة الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل شــهر 
ــران 2021، فقــد ســجلت ارتفاعــًا بنســبة 2.4 % والتــي بلغــت آنــذاك 595.5 ألــف شــيك بقيمــة  ــران 2022 بشــهر حزي حزي

3.380 مليــار دينــار.

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

التوفيــر 0.32 %، وســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 3.55 %.

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

0.32

3.55

-

0.05

0.10

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

وبالنســبة للوســط المرجــح ألســعار الفوائــد علــى التســهيالت االئتمانيــة، فقــد ارتفــع ســعر الفائــدة علــى الجــاري مديــن 
ليبلــغ 7.26 % فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2022، كمــا ارتفــع ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف لتبلــغ 7.05 %، وبلــغ 

ســعر فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــالء 8.77 % كمــا فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2022.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

الـتـغـــيـر %201920202021

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

8.49

8.49

9.55

9.33

7.30

7.17

8.51

8.33

7.16

6.95

7.99

8.37

7.26

7.05

7.35

8.77

0.1

0.1

0.64 -

0.4

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

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

2022

2022

أيار

أيار
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أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
انخفــض الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر حزيــران 2022 بنســبة 1.14 % ليصــل 
إلــى 4047.74 نقطــة. هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق لســبعة بنــوك انخفاضــًا تــراوح مــا بيــن 0.3 % إلــى %10.2، فيمــا 
شــهدت أســعار اإلغــالق لســتة بنــوك ارتفاعــًا تــراوح مــا بيــن 0.5 % إلــى 10.4 %، فيمــا اســتقر ســعر االغــالق لبنــكًا واحــدًا 

دون تغيــر.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر حزيــران حوالــي 24.5 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد عقــود بلــغ 
9405 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 49.72 مليــون دينــار خــالل شــهر حزيــران 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

4.85

3.61

1

2.63

2.05

3.66

1.3

1.75

1.27

1.59

0.94

0.83

1.86

1.54

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

0.05

0.01 -

0.02 -

0.3 -

0.01 -

0.08

0.02 -

0.01

0.01 -

0.15

0.02 -

0

0.01

0.01

5

3.62

1.02

2.97

2.08

3.66

1.31

1.78

1.28

1.66

1

0.84

1.9

1.54

4.71

3.6

1

2.7

2.07

3.58

1.28

1.73

1.24

1.41

0.99

0.81

1.86

1.52

12,490,824

103,325

4,002,714

15,124,814

1,450,716

1,953,975

8,413,274

575,350

129,132

5,050,086

159,279

65,122

173,055

30,247

4.57

3.55

0.98

2.31

2.03

3.53

1.27

1.7

1.22

1.39

0.94

0.8

1.84

1.5

22

20

22

21

22

22

22

20

16

22

7

17

20

13

2,649,492

28,742

4,020,837

5,597,303

700,408

546,624

6,581,147

332,048

104,331

3,588,389

161,106

80,307

92,823

19,896

2,182

135

876

3,337

424

711

590

127

112

580

38

123

121

49

9,405 24,503,453 49,721,911

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر حزيران 2022 

)من 1 حزيران إلى 30 حزيران 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 حزيران = 4047.74 / التغير عن الشهر السابق = -1.14%

* المصدر: بورصة عمان.
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دراسات 48

لقد وضعت الحرب الروسية األوكرانية العالم بأسره في مشهد جديد من المخاطر وخاصة المنظمات التي 
واجهت بالفعل مستويات عالية من الهجمات والتحديات المختلفة. وكان لجائحة كورونا األثر في زيادة حجم 
الهجمات السيبرانية التي طالت العديد من المؤسسات، باالضافة لضبابية المشهد الجيوسياسي في 
المستقبل المنظور. وهذا يترجم إلى مخاطر عالية تتعرض لها الدول والمؤسسات واألفراد على حد سواء. 
لقد دخلنا رسمًيا مرحلة جديدة من الحرب اإللكترونية ونتيجة لذلك كان األمن السيبراني أولى األولويات 
فأي خطأ أو سهو سيعرض المنشأة للعديد من المخاطر. إن مفهوم العولمة لم يعد كسابقه قبل الحرب 
الروسية األوكرانية حيث نتج عن هذه الحرب قيام الواليات المتحدة وبعض الدول التي هي جزء من منظمة حلف 
شمال األطلسي )الناتو( بفرض عقوبات على روسيا، إخراج روسيا من نظام السويفت العالمي، كما أوقفت 
مئات الشركات العالمية عملياتها في روسيا وأدت هذه اإلجراءات باالضافة لتأثير جائحة كورونا إلى ظهور 
مخاطر جديدة استلزمت العودة لترتيب األوراق وإعادة تعريف وإعادة تقييم استراتيجيات إدارة المخاطر.

الـحــــرب
االلكترونية

ــد المخــاوف  ــى تصعي ــة إل أدت الحــرب الروســية األوكراني
األمنيــة بشــأن البنيــة التحتيــة الحيويــة لــدول العالــم ال 
ســيما البنيــة التحتيــة الحيويــة التــي عرفتهــا وزارة األمــن 
واألنظمــة  "األصــول  بأنهــا   )DHS( األمريكيــة  الداخلــي 
والشــبكات ســواء كانــت ماديــة أو افتراضيــة، وهــي حيويــة 
جــًدا بحيــث يكــون للعجــز أو التدميــر تأثيــر مدمــر علــى األمن 
واألمــن االقتصــادي أو الصحــة العامــة أو الســالمة أو أي 
مزيــج منهمــا. وتشــمل البنيــة التحتيــة محطــات الطاقــة 
الســريعة  والطــرق  والجســور  النوويــة  والمحطــات 
أوقــف  مــا  إذا  التــي  الميــاه  الطاقــة وأنظمــة  وخطــوط 
عملهــا عامــل إلكترونــي خبيــث قــد يلحــق الضــرر بشــكل 

ــة بعيــدة المــدى. ــه عواقــب عالمي ــر ويكــون ل كبي

الحالــي  الصــراع  حيــال  تــزداد  العالميــة  المخــاوف  إن 
المترتبــة،  األثــار  مــن  والشــكوك  الهواجــس  وتتنامــى 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــل ســتكون هنــاك أضــرار 
جانبيــة للبنيــة التحتيــة الحيويــة علــى الــدول غير المشــاركة 
بشــكل مباشــر فــي الصــراع الحالــي؟ ســواء كانــت البنيــة 

التحتيــة للطاقــة وإمــدادات الميــاه والخدمــات الماليــة ، 
ــة مــن خطــر  ــرات العالمي ــى ذلــك؟ حيــث أن التحذي ومــا إل
احتمــال اســتهداف المهاجميــن الــروس للبنــى التحتيــة 

الحيويــة للــدول المشــاركة.

تنشــأ الحــروب حجــم دمارهائــل وتولــد أعــدادًا كبيــرة مــن 
الضحايــا واألســرى والمرضــى و المشــردين والضعفــاء 
البيانــات  فــإن  التحديــات  ازديــاد  ومــع  والالجئيــن. 
اللوجســتية تحتــاج وقــت لإلعــداد، وفــي هــذه المرحلــة 
يــدرك المتســللون هــذه األزمــة ويبــدؤا فــوًرا باالســتفادة 
األشــخاص  البيانــات مســتهدفين  مــن مســاحة جمــع 
الضعفــاء الذيــن يصارعــون مــن أجــل البقــاء أكثــر مــن 
أي شــيء آخــر. قــد ال تركــز منظمــات اإلغاثــة وغيرهــا مــن 
المنظمــات غيــر الربحيــة التــي تهتــم بالالجئيــن بالضــرورة 
علــى حمايــة البيانــات التــي يتــم جمعها من ضحايــا الحرب. 
ــد مــن حجــم  ــة وهــذا يزي ــق مركب ــج الحــرب حقائ ولكــن تنت
المخاطــر بشــكل كبيــر. حيــث يتوجــب علــى المتخصصيــن 
فــي  الربحيــة  غيــر  المنظمــات  مســاعدة  اإلنترنــت  فــي 

د. حسام باسم حداد
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حمايــة بياناتهــم وتأميــن شــبكاتهم والنســخ االحتياطــي 
لبياناتهــم الهامــة خــارج الموقــع.

إن التقنيــات المتقدمــة كســيف ذو حديــن حيــث ينتشــر 
اســتخدام الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآللــي واألتمتــة 
بــال شــك  النمــوذج  التقنيــات غيــرت  بشــكل ســريع إال 
وخلقــت فوائــد كميــة ولكــن القراصنــة اســتفادوا منهــا 
ضــد  الفديــة  برامــج  هجمــات  انتشــرت  حيــث  أيضــًا. 
الشــركات الغربيــة . نتيجــة لذلــك يجــب علــى المنظمــات 
والشــبكات.  البيانــات  ألمــن  مناهجهــا  تقييــم  إعــادة 
لــم يعــد مــن الممكــن أن يكــون الموقــف غيــر المتحيــز 
أجبــرت  فقــد  مقبــواًل.  خيــاًرا  التفاعلــي  أو  الســلبي  أو 
مســتويات المخاطــر الحاليــة األمــن الســيبراني الــذي كان 
يعتبــر فــي يــوم مــن األيــام مســؤولية أقســام تكنولوجيــا 
المعلومــات أن يكــون فــي المقدمــة وقــد تــم منحــه أولوية 
فــي اجتماعــات مجالــس اإلدارة. حيــث تقــوم المنظمــات 
االســتباقية بإعــادة تخصيــص المــوارد وموازنــات لألمــن 
الســيبراني والتأكــد مــن تدريــب موظفيهــا جيــًدا ومواكبــة 

مشــهد التهديــدات ســريع التطــور.

العمــل  مفهــوم  وتوســيع  كورونــا  جائحــة  ظــل  وفــي 
عــن ُبعــد وتمكيــن المنظمــات إلــى حــد كبيــر مــن تنفيــذ 
عملياتهــا. فقــد خلــق هــذا أمشــهًدا أيضــًا نمــوًا هائــاًل 
للتهديــدات. واســتفاد القراصنــة مــن الشــبكات وكلمــات 
المــرور الضعيفــة للحصــول علــى امتيــازات عاليــة ممــا 

إلــى إنشــاء مناطــق مخاطــر كبيــرة للمؤسســات.  أدى 
االحتيالــي  التصيــد  أســاليب  المتســللون  يســتخدم 
المتمثــل فــي إرســال رســائل بريــد إلكترونــي ُيزعــم أنهــا 
مــن شــركات مرموقــة مــن أجــل حــث األفــراد على الكشــف 
عــن المعلومــات الشــخصية مثــل كلمــات المــرور وأرقــام 
الشــبكات وتشــغيل  إلــى  للوصــول  االئتمــان  بطاقــات 
التطبيقــات والبرامــج غيــر المصــرح بهــا للوصــول إلــى 
الســيطرة  للقراصنــة  يكــون  حيــث  الهامــة.  البيانــات 
الكاملــة علــى الصالحيــات ويكــون مخــواًل بالوصــول إلــى 
البيانــات بطريقــة غيــر قانونيــة. يمكــن أن تــؤدي المراقبــة 
الدوريــة للشــبكة وجــرد التطبيقــات المصــرح بهــا دون 
ــل المخاطــر بشــكل  ــى تقلي ــة إل ــات التجاري إعاقــة العملي
كبيــر وتعزيــز الوضــع األمنــي للمؤسســة بشــكل فعــال.

وعليــه ومــع زيــادة حجــم المخاطــر وخصوصــًا الســيبرانية 
أهبــة االســتعداد  يقــف علــى  اليــوم  العالــم  منهــا فــإن 
وينــذر إلــى الحــرب العالميــة الثالثــة مــع إعــادة تعريــف 
األمــن الســيبراني وإدارة المخاطــر. ســوف يــؤدي التحــول 
مخاطــر  تعريــف  ملفــات  إلــى  الحالــي  الجيوسياســي 
كنهــج  الديناميكيــة  تتطلــب  للشــركات  األجــل  طويلــة 
اســتباقي إلدارة المخاطــر مــع تطويــر رؤيــة طويلــة األمــد 
لتفــادي المخاطــر التــي يمكــن أن تنشــأ ويجــب أن نكــون 
مســتعدين لهــا ونســتفيد مــن تجــارب األخريــن واألمــور 
المســتقبلية  الخطــر  عوامــل  فــي  ونتحكــم  المجهولــة 

المحتملــة. 
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في إطار التحديث الشامل لدخول األردن المئوية الثانية لبناء الدولة، أطلق الديوان الملكي برعاية 
البحر  حزيران في  االقتصادي في مطلع شهر  التحديث  رؤية  العهد  ولي  ملكية سامية وبحضور 
النمو  استراتيجيتين:  ركيزتين  على  وتقوم  أفضل"  "مستقبل  شعار  حول  الرؤية  تتمحور  الميت. 
المتسارع من خالل إطالق كامل اإلمكانات االقتصادية، واالرتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين. 

قراءة في رؤية التحديث االقتصادي: 

إطالق اإلمكانات

ــة الملــك رســالة الــى الشــعب األردنــي فــي عيــد ميــالده، تحــدث فيهــا  ــة بتوجيــه جالل ــدأ العمــل علــى اعــداد الرؤي وقــد ب
عــن رؤيتــه حــول المســتقبل وأبــرز األولويــات، وبينــت الرســالة الملكيــة شــكل المســتقبل المطلــوب "المســتقبل الــذي 
نــا العــاّم وفاعلّيتــه، 

ِ
 قطاع

ِ
نــا، وتــزداُد فيــه قــدرات

ِ
ــا فــي التعليــم، وننهــُض فيــه باقتصاد نســتعيُد فيــه صدارتَن

ويزدهــُر فيــه قطاُعنــا الخــاص، فتــزداد الُفــَرص علــى مســتوى متكافــئ، ونواجه الفقــَر والبطالَة بــكّل عزم، وينطلق 
 الّريــادة واالبتــكار".

ِ
شــبابُنا فــي آفــاق

وعنــد النظــر الــى األهــداف االســتراتيجية لرؤيــة التحديــث االقتصــادي، يظهــر مــدى توائمهــا مــع طمــوح الشــباب األردنــي، 
وارتباطهــا العميــق بــاألداء االقتصــادي وتطلعــات القطاعــات االقتصاديــة، حيــث وضعــت الوثيقــة جملــة مــن األهــداف 

طويلــة األمــد التــي ســتحقق نقلــة نوعيــة فــي تنافســية وجاذبيــة االقتصــاد األردنــي.  

الشكل رقم )1( األهداف االستراتيجية لوثيقة الرؤية االقتصادية

إعداد: إدارة الدراسات والسياسات والتخطيط - جمعية البنوك
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ولتحقيــق النقلــة النوعيــة فــي االقتصــاد، ســيتم تفعيــل مجموعــة من محــركات النمو االقتصــادي وإطــالق اإلمكانات في 

مجــاالت عــدة، مثــل ســهولة ممارســة االعمــال، البنيــة التحتيــة، التنافســية في كلف التشــغيل، توفير المهــارات وإطالق 

إمكانــات االبتــكار واالبــداع فــي قطاعــات ذات أولويــة كالصناعــة والســياحة والصناعــات اإلبداعيــة، إضافــة الــى العمــل 

علــى رفــع القــدرات التصديريــة وجــذب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة. 

امــا محــركات النمــو االقتصــادي، فقــد قدمــت الوثيقــة ثمانيــة محــركات نمــو رئيســية تغطــي 35 قطاعــًا مــن القطاعــات 

الرئيســية والفرعيــة، وتتضمــن أكثــر مــن 360 مبــادرة، وقــد جــاء تصنيــف القطاعــات فــي محــركات النمــو بنــاًء علــى عوامــل 

منهــا: ترابــط القطاعــات مــع بعضهــا البعــض لتشــكيل سالســل القيمــة، وتجانــس القطاعــات مــع بعضهــا لتعزيــز 

التكامليــة فيمــا بينهــا، وجمــع القطاعــات ذات الصفــات المشــتركة مــع بعضهــا البعــض. 

الشكل رقم )2( محركات النمو لتنفيذ رؤية التحديث االقتصادي

امــا الجــدول الزمنــي لتنفيــذ الوثيقــة فيتكــون مــن 3 مراحــل؛ يمتــد األول خــالل الفتــرة )2022 - 2025(، ســيتم خاللهــا 
البــدء بتنفيــذ 344 مبــادرة بمــا فيهــا اإلجــراءات الفوريــة المتوقــع إنجازهــا فــي العــام 2022، امــا المرحلــة الثانيــة )2026 - 
2029(، فســتعنى بتحديــث خارطــة الطريــق للتركيــز علــى االســتفادة الكاملــة مــن اإلنجــازات، واخــذ بعيــن االعتبــار الفــرص 
االقتصاديــة الجديــدة، ومعالجــة أي تحديــات والتعامــل معهــا. وفــي الجــزء األخيــر )2030 - 2033( ســيكون التركيــز علــى 
االســتعداد للعقــد الالحــق مــن خــالل تحديــد اتجاهــات جديــدة طويلــة األمــد. وال بــد مــن التركيــز علــى ان مصــادر تمويــل 
الرؤيــة محــددة مســبقًا، حيــث ســتعتمد الرؤيــة علــى تقليــص االســتثمار الحكومــي، وزيــادة االســتثمار األجنبــي، بالشــراكة 
مــع القطــاع الخــاص، حيــث ســتحتاج الرؤيــة الــى 41.4 مليــار دينــار ســتكون حصــة االســتثمارات ومشــاريع الشــراكة فيهــا 
بقيمــة 30.3 مليــار دينــار، اي حوالــي 73 %، وبالتالــي ســتكون حصــة التمويــل الحكومــي ضمــن اإلمكانات، وبحوالــي 11.1 مليار 

دينــار أي بمعــدل 3.5 مليــار دينــار ســنويًا علــى مــدار العشــرة ســنوات القادمــة.
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الشكل رقم )3( حجم االستثمار المستهدف وفق وثيقة الرٔوية

كمــا اعتمــدت الوثيقــة علــى دراســة اليــات تنفيــذ المبــادرات والبرامــج ومقارنتهــا مــع الممارســات الفضلــى فــي مجــال 
التخطيــط والتنفيــذ، ولعــل مــن اهــم ســمات الرؤيــة فــي تحقيــق أهدافهــا، وجــود الرؤيــة المشــتركة الجامعــة للقطاعــات 
االقتصاديــة، المنطلقــة مــن اهــداف وطنيــة تضــم الجميــع، مــع االعتمــاد علــى نمــوذج حوكمــة لــألداء والتنفيــذ، واالرتبــاط 
المباشــر فــي فهــم االحتياجــات مــن المــوارد البشــرية وتدريبهــا وصقــل مهاراتهــا، إضافــة الــى االعتمــاد علــى نمــوذج إدارة 
يتفهــم مبــادئ إدارة التغييــر وامتزاجــه بمأسســة العمليــات لضمــان ديمومــة النتائــج، وتوفيــر التمويــل الــالزم بشــكل 
محــدد واســتباقي لضمــان سالســة التنفيــذ. كل مــا ســبق ســيعطي الوثيقــة المرونــة الالزمــة لتكــون وثيقــة نابضــة 

ومتوائمــة مــع معطيــات المشــهد االقتصــادي، واالســتفادة مــن الــدروس والتكيــف مــع المتغيــرات. 

ورشة العمل االقتصادية: نقطة االنطالق
عمــل الديــوان الملكــي العامــر علــى توجيهــات جاللتــه بإعــداد وتنفيــذ ورشــة العمــل االقتصاديــة التــي ضمــت فــي ثناياهــا 
القطاعــات االقتصاديــة وممثليــن عــن كافــة االطيــاف والخبــراء مــن مختلــف القطاعــات، حيــث شــارك فــي الــورش 
االقتصاديــة حوالــي 500 مشــارك عملــوا علــى مجموعــة كبيــرة مــن القطاعــات الفرعيــة. ولعــل مــن أبــرز ســمات الورشــة 
االقتصاديــة انهــا جــاءت بتشــاركية تامــة مــع القطــاع الخــاص، وبالتالــي بنائــه لوثيقــة الرؤيــة، وليــس تقديــم خطــط جاهــزة 

يشــارك القطــاع الخــاص والخبــراء فــي التعقيــب عليهــا. 

ويبــرز فــي ورشــة العمــل االقتصاديــة أهميــة التوقيــت، ففــي وقــت تمــر بــه المنطقــة العربيــة والعالــم بأحداث متســارعة، حافظ 
األردن خاللهــا علــى منعتــه االقتصاديــة واالجتماعيــة. اظهــرت مؤشــرات األداء للمملكــة تــراوح األداء االقتصــادي واالجتماعــي 
عنــد المســتوى المتوســط وفــوق المتوســط، كمــا شــهد االقتصــاد األردنــي محليــًا تواضعــًا فــي األداء وتراجع نســبي في بعض 
المؤشــرات، ليتمحــور التحــدي األكبــر بارتفــاع معــدالت البطالــة بيــن صفــوف الشــباب، وحاجــة االقتصــاد الــى اســتيعاب أكثــر من 
مليــون شــاب وشــابة فــي ســوق العمــل خــالل العقــد القــادم، ويمكــن القــول ان هــذه األســباب كانــت األســباب الرئيســية التــي 

دفعــت نحــو اعــداد الرؤيــة للعشــرة ســنوات القادمــة، كمــا انهــا التحديــات التــي ســتعمل الوثيقــة علــى معالجتهــا. 
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ــة واالجتهــاد فــي العمــل علــى مــدار خمســة  ــرا مــن الجدي ــًا كبي ــة فقــد اتخــذت جانب امــا عــن طبيعــة الورشــة االقتصادي
أســابيع، تــم خاللهــا مناقشــة: الوضــع الراهــن للقطاعــات والفــرص والتحديــات اإلنمائيــة التــي تواجههــا، تحديــد الرؤيــة 
العشــرية للقطاعــات وأولويــات التنميــة االســتراتيجية، تطويــر عوامــل التمكيــن الالزمــة والتغييــر المؤسســي فيهــا، ثــم 
الخــروج بخارطــة طريــق التنفيــذ للمبــادرات ذات األوليــة لــكل قطــاع، ولعــل مــا ميــز العمــل خــالل األســابيع الخمــس هــو 
تفاعــل المشــاركين وحماســهم الشــديد لهــذه الفرصــة الشــاملة والجامعــة للتحديــث االقتصــادي، وقــد أدى ذلــك الــى 
وضــع المبــادرات بشــكل واقعــي وقابــل للتحقيــق وبعيــد عــن الفرضيــات، وربــط األولويــات ببطاقــات تعريــف تتضمــن 

الجهــات المعنيــة بالتنفيــذ والجــدول الزمنــي المقتــرح للمبــادرة علــى مــدار العشــرة ســنوات القادمــة. 

قطاع األسواق والخدمات المالية: قطاع ُممكن لالقتصاد الوطني

شــارك فــي ورشــة العمــل االقتصاديــة 14 قطاعــُا رئيســيًا يضــم كل منهــا عــددًا مــن القطاعــات الفرعيــة، ففــي قطــاع 
االســواق والخدمــات الماليــة اندرجــت ســبعة قطاعــات فرعيــة هــي: القطــاع المصرفــي، ســوق رأس المــال، 
قطــاع التأميــن، قطــاع التمويــل األصغــر، قطــاع التأجيــر التمويلــي، مكاتــب الصرافــة والتحويــل المالــي، وقطــاع 
التقنيــات الماليــة الــذي يعتبــر القطــاع االحــدث بيــن القطاعــات المذكــورة. ومــن مميــزات قطــاع األســواق والخدمــات 
الماليــة، تنــوع قطاعاتــه الفرعيــة ودورهــا المحــوري فــي الجانــب التمويلــي كونهــا تغطــي كافــة أدوات التمويــل الرئيســية 
للقطاعــات االقتصاديــة، إضافــة الــى عمــل معظمهــا تحــت البنــك المركــزي األردنــي، الــذي وصفتــه ورش العمــل “بجهــة 

تنظيميــة قويــة وفعالــة”. 

وقــد عقــد قطــاع األســواق والخدمــات الماليــة خــالل ورشــة العمــل االقتصاديــة، مــا يزيــد عــن 20 اجتماعــًا قــام بهــا 
بأنشــطة محــددة للوصــول الــى المبــادرات التــي تــم اإلعــالن عنهــا فــي الوثيقــة، وقــد شــارك فــي االجتماعــات مــا يزيــد عــن 
30 خبيــر ومختــص، كمــا ناقشــت الجلســات واقــع القطاعــات والتحديــات، أولويــات النمــو، وعناصــر التمكيــن لــكل قطاع.

وخــالل تلــك الجلســات، قــام جاللــة الملــك وولــي العهــد بمتابعــة أداء القطاعــات ومراحــل ســير العمــل، حيــث وجهــة 
المخرجــات، واالهتمــام بإضافــة  الوثيقــة للمباشــرة فــي تطبيــق  انتهــاء  انتظــار  جاللتــه المشــاركين بضــرورة عــدم 
أي ممكنــات ســريعة يمكــن تحقيقهــا خــالل مرحلــة اعــداد الوثيقــة، واالســتفادة مــن الفرصــة الســانحة مــن اشــتباك 
القطاعــات مــع بعضهــا، وقــد دلــت الزيــارة الملكيــة علــى اهتمــام جاللتــه ومتابعتــه الحثيثــة لواقــع عمل الــورش للوصول 

الــى األهــداف المطلوبــة. 

وقــد جــاء قطــاع األســواق والخدمــات الماليــة ضمــن محــرك نمــو "الخدمــات المســتقبلية" والــذي يضــم أكثــر مــن 85 
مبــادرة لكافــة القطاعــات، فيمــا تختــص 12 مبــادرة فــي األســواق والخدمــات الماليــة، وتهــدف هــذه المبــادرات القطاعيــة 
الــى تعزيــز دور القطــاع المالــي فــي االقتصــاد ورفــع مســتوى مشــاركته فــي النمــو االقتصــادي، واســتمرار التحســن فــي 
مؤشــرات المــوارد البشــرية للقطــاع، والــذي يعتبــر مــن األكثــر تشــغيال لإلنــاث واالعلــى إنتاجيــة علــى مســتوى القطاعات. 
وللمبــادرات المطروحــة بعــد اخــر فــي دعــم وتطويــر القطاعــات االقتصاديــة، مــن خــالل تقديــم نمــاذج تمويليــة وبرامــج 
ائتمانيــة تالئــم احتياجاتهــم وتطلعاتهــم، وشــمولهم فــي خدمــات التكنولوجيــا ماليــة التــي يعمــل القطــاع المالــي علــى 

تطويرهــا والتــي ســتقلل الجهــد والتكاليــف عليهــم.  

ــة التحديــث  ــة جاللتــه واهــداف رؤي ــز رئيســية اســتخلصت مــن رؤي ــة ركائ ــادرات القطــاع فجــاءت مبنيــة علــى ثالث امــا مب
االقتصــادي، هــي التمويــل للجميــع، التمويــل للنمــو، والتمويــل مــن اجــل االســتدامة، حيــث ســاهمت الركائــز الخــروج 

ب 12 مبــادرة شــمولية ذات قــدرة علــى تحســين النمــو المســتدام فــي القطاعــات االقتصاديــة.

ســتعمل 7 قطاعــات فرعيــة، -والتــي ُتشــكل القطــاع األســواق والخدمــات الماليــة- مــع بعضهــا البعــض مــن خــالل 
اســتراتيجية شــمولية علــى تنميــة وتطويــر القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة، وستســاهم االســتراتيجية الشــمولية فــي 
تناغــم القطاعــات الفرعيــة مــع بعضهــا لتحقيــق األهــداف الوطنيــة، حيــث ســينبثق عــن الخطــة الشــمولية مجموعــة من 
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االســتراتيجيات التفصيلية، كما ســتعمل القطاعات على تحقيق اهداف الشــمول المالي في توســيع الخدمات المالية 
المتاحــة ووصلوهــا الــى كافــة أطيــاف المجتمــع األردنــي، ويتطابــق ذلــك مــع التوجــه الجديــد فــي تغيــر ثقافــة االســتهالك 
الــى ثقافــة االســتثمار مــن خــالل رفــع الوعــي المالــي لــدى الشــباب، ممــا سيســهل اطالقهــم لمشــاريع رياديــة جديــدة 
ويحثهــم علــى تعزيــز معرفتهــم الماليــة فــي الجانــب الحياتــي والجانــب العملــي، ليصــل الشــباب الــى مرحلــة النضــج مالــي، 
والتــي قــد يحتــاج فيهــا الشــباب الــى االســتفادة مــن برامــج تمويــل محــددة، حيــث تكتمــل جهــود هــذه الحلقــة مــن خــالل 
مبــادرات التمويــل للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، وهــذا مــا ســيؤدي الــى تكامليــة المبــادرات مــع بعضهــا البعــض. 

الشكل رقم )3( المبادرات الشمولية لقطاع األسواق والخدمات المالية في وثيقة رؤية 

التحديث االقتصادي

تطوير خريطة طريق لتنمية القطاع المالي.

تطوير استراتيجيات تفصيلية للقطاعات الفرعية.

تحديث استراتيجية الشمول المالي.

إطالق حملة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية.

طرح مبادرة اإلقراض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

 

وعــالوة علــى ذلــك، لــم تكــن كافــة المبــادرات بــذات الشــمولية، فبعــض المبــادرات المطروحــة تعتبــر متخصصــة فــي 
قطــاع محــدد مثــل:

1. تطوير أدوات التمويل من ســوق رأس المال )خصوصا ســوق الســندات وصكوك التمويل اإلســالمي(. واالســتفادة 

مــن البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة للســوق لجــذب االســتثمارات كالمســتثمرين المؤسســيين وصناديــق االســتثمار، 

وهــذا ســيؤدي الــى تحســين عمــق وكفــاءة الســوق. 

2. تطويــر برامــج التأجيــر التمويلــي ووضــع إطــار تنظيمــي يســهل اســتخدام األصــول فــي التمويــل، ممــا يعالــج تحديــات 

الضمانــات، ويتيــح للقطاعــات اإلنتاجيــة توســيع اســتثماراتها فــي األصــول المنقولــة وغيــر المنقولــة.

3. اخضــاع قطــاع التمويــل األصغــر لرقابــة البنــك المركــزي، ممــا يعــزز الحوكمــة فــي القطــاع ويســاهم فــي توفيــر مصــادر 

تمويــل بكلــف اقــل، ويســرع ويســهل مــن حصــول شــركات التمويــل علــى الموافقــات الالزمــة للحصــول علــى التمويــل 

الخارجي. 

4. طرح عدد من برامج التأمين الحديثة التي تالئم احتياجات القطاعات، ومحاولة تأسيس شركة إعادة تأمين.

5. تقديــم القطــاع المزيــد مــن الخدمــات المســتندة الــى التكنولوجيــا الرقميــة )Fintech( التــي ستســرع وتنظــم وتيــرة 

االعمــال؛ ومنهــا: 
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 .)Open Banking( خدمات المصارف المفتوحة 

.)Digital Banking( البنوك الرقمية 

.)Digital Payment( خدمات الدفع الرقمية 

 .)Block Chain( البلوك تشين 

عاليــة  جــودة  ذات  خدمــات  وتقديــم  واالبــداع،  للريــادة  االقتصاديــة  للقطاعــات  المســتقبلية  االفــاق  وهــذا ســيفتح 
الماليــة.  التقنيــات  فــي مجــال  إقليميــًا  األردن مركــزًا  للمواطنيــن؛ وصــوال ألن يصبــح 

القطاع المصرفي: انطالق مبادرات التمويل الشمولية

وجــاء القطــاع المصرفــي كأحــد اهــم المشــاركين فــي اعــداد الوثيقــة وعلــى مســتوى قطــاع الخدمــات واألســواق الماليــة 
والقطاعــات الرئيســية األخــرى، ويعــود الســبب فــي ذلــك الــى الــدور المحــوري للقطــاع فــي االقتصــاد األردنــي مــن خــالل 
تقديمــه التمويــل الــالزم لمختلــف القطاعــات، ودوره فــي تســهيل عمليــات االســتثمار ومشــاركته فــي تنفيــذ المشــاريع 
الكبــرى ومشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، اذ تصــل موجــودات القطــاع المصرفــي الى 61 مليــار دينار أي 
مــا يمثــل 191 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، واجمالــي تســهيالت تصــل الــى مــا يقــارب 30 مليــون دينــار، كمــا تصــل نســبة 
الودائــع الــى مــا يقــارب 124% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ولعــل تحقيــق القطــاع لهــذا الــدور لــم يكــن نتــاج لــدور القطــاع 
فــي المرحلــة الحاليــة فحســب، بــل هــو نتــاج أدوار مفصليــة قامــت بهــا البنــوك علــى مــدار ســنوات فــي االقتصــاد األردنــي. 
وخــالل جلســات الورشــة االقتصاديــة، كان لــدى جميــع المشــاركين قناعــة بدور القطــاع المصرفي واهميته، وهــذا ما ادى 
بمخرجــات الورشــة االقتصاديــة بــان توصــف القطــاع المصرفــي بالقطــاع المتيــن والقــوي والمتمتــع بالعمالــة المؤهلــة 

والقاعــدة الرأســمالية القوية.

وناقــش القطــاع خــالل جلســات الورشــة االقتصاديــة مجموعــة مــن نقــاط القــوة وواقــع عمــل القطــاع، كما قــدم ما يزيد 
عــن 12 أولويــة انــدرج تحتهــا أكثــر مــن 30 عنصــر تمكيــن، اغلبهــا تصــب فــي جانب تعزيز عمــل القطاعات األخــرى ومعالجة 
تحديــات ترابــط القطاعــات االقتصاديــة مــع القطــاع المصرفــي، ويذكــر ان القطــاع ال يواجــه تحديــات مباشــرة فــي جوانــب 

العمــل بســبب قوتــه وبســبب اليــات الحوكمــة والرقابــة العالية التي يمارســها القطاع. 

كمــا قــدم القطــاع المصرفــي رؤيــة واضحــة لــه للعشــرة ســنوات القادمــة، تهــدف بشــكل رئيســي الــى مواصلــة تنميــة 
وتطويــر القطــاع لتحقيــق عمليــات التنميــة االقتصاديــة، وترتبــط الرؤيــة المقدمــة مــع المبــادرات قطــاع األســواق 
والخدمــات الماليــة، اذ يالحــظ التركيــز علــى مبــادرات تمويــل المشــاريع الصغيرة والمتوســطة، وتحقيق الشــمول المالي 

مــن جهــة، ودور القطــاع المصرفــي فــي التشــابك مــع القطاعــات االقتصاديــة مــن جهــة أخــرى. 
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قــال محافــظ البنــك المركــزي الدكتــور عــادل شــركس ان قــرارات البنــك 
جــاءت  النقديــة  السياســة  أدوات  علــى  الفائــدة  أســعار  برفــع  االخيــرة 
للمحافظــة علــى االســتقرار النقدي في المملكــة، والذي يُمثل هدف وجوهر 
عمــل البنــك المركــزي، وســعيًا الحتــواء الضغــوط التضخميــة الُمتوقعــة.

منتــدى  نظمهــا  حواريــة  نــدوة  خــالل  ذلــك  جــاء 
االســتراتيجيات األردنــي، بعنــوان "السياســة النقديــة فــي 

الراهنــة". الدوليــة  التطــورات  ظــل  فــي  األردن 

وتوقــع شــركس ان يتــراوح معــدل التضخــم حــول 3.8 
بالمئــة لعــام 2022 كامــاًل.

الكلــي  التضخــم  معــدل  فــي  األكبــر  المؤثــر  ان  واكــد 
ــة، للنفــط  ــي نتيجــة ارتفــاع االســعار العالمي المتوقــع يأت
والغــذاء بمختلــف أنواعهــا حيــث ســاهم هــذان العامــالن 
بحوالــي 83 بالمئــة مــن معــدل التضخــم الُمســجل خــالل 
الشــهور الخمســة األولــى مــن عــام 2022، موضحــا انــه 
فــي حــال اســتثناء أســعار الغــذاء والطاقــة مــن معــدل 
األساســي،  التضخــم  معــدل  أن  نجــد  الكلــي،  التضخــم 
والــذي يتــم اســتخدامه ألغــراض السياســات، يقــل عــن 1 
بالمئــة خــالل الشــهور الخمســة األولــى مــن العــام الحالي، 
وهــذا يعنــي أن التضخــم الناجــم عــن عوامــل داخليــة هــو 
ضمــن مســتويات مقبولــة، وال يتوقــع أن يتجــاوز 2 بالمئــة 

حتــى نهايــة العــام الحالــي.

وأضــاف شــركس أن البنــك المركــزي عمــل بــكل حــرص 
الموازنــة  يضمــن  بمــا  النقديــة  السياســة  توجيــه  علــى 
فــي  والمســاهمة  جهــة،  مــن  النقــدي  االســتقرار  بيــن 
دعــم النمــو االقتصــادي مــن جهــة أخــرى، وتجســد ذلــك 
مــن خــالل اتخــاذ إجــراءات موازيــة لتخفيــف أثــر قــرارات 
رفــع أســعار الفائــدة علــى األفــراد والشــركات، وتعزيــز 
النشــاط االقتصــادي بشــكل عــام، ومنهــا اإلبقــاء علــى 
ســعر الفائــدة التفضيلــي لبرنامــج البنــك المركــزي إلعــادة 
تمويــل القطاعــات االقتصاديــة الحيويــة دون تغييــر عنــد 
و0.5  العاصمــة،  داخــل محافظــة  للمشــاريع  بالمئــة   1
بالمئــة للمشــاريع في باقي المحافظــات، وتمديد العمل 
الصغيــرة  الشــركات  لدعــم  المركــزي  البنــك  ببرنامــج 

والمتوســطة والمهنييــن والحرفييــن ومســتوردي قطــاع 
الجملــة مــن الســلع األساســية البالــغ قيمتــه 700 مليــون 
شــهر  نهايــة  حتــى  إضافيــة  أشــهر  ثالثــة  لمــدة  دينــار 
أيلــول 2022، باإلضافــة إلــى اإلبقــاء علــى ســعر الفائــدة 
ال  وبمــا  تغييــر  البرنامــج دون  هــذا  للمقترضيــن ضمــن 

يتجــاوز 2 بالمئــة .

التــام  المركــزي  البنــك  التــزام  علــى  شــركس  وشــدد 
مقابــل  للدينــار  الثابــت  الصــرف  ســعر  علــى  بالحفــاظ 
الــدوالر، ُمشــيرًا إلــى أن هــذه السياســة خدمــت ومــا زالــت 
تخــدم االقتصــاد الوطنــي كثيــرًا، ويعــزز ذلــك امتالك البنك 

المركــزي لرصيــد مريــح مــن االحتياطيــات االجنبيــة.

وثّمــن الجهــود الكبيــرة التــي تقــوم بهــا البنــوك لتحفيــز 
الســتقرار  أساســيا  ركنــا  باعتبارهــا  االقتصــادي  النمــو 
االقتصــاد الوطنــي، ُمشــيدًا بدورهــا فــي التخفيــف مــن 
بــكل  الشــركات واالفــراد  تداعيــات جائحــة كورونــا علــى 
كفــاءة، مــن خــالل قيامها بتنفيذ مبــادرات البنك المركزي 
بفعاليــة ومهنيــة، مؤكــدًا فــي ذات الســياق علــى ســالمة 
ومتانــة الجهــاز المصرفــي، وقدرتــه علــى تحمــل الصدمات 
لتمتعه بمســتويات مرتفعة من رأس المال والســيولة.

وتطــرق شــركس خــالل النــدوة إلــى أجنــدة البنــك المركزي 
فــي المرحلــة القادمــة، والتــي تحمــل فــي طياتهــا العديــد 
مــن األولويــات، أهمهــا العمــل بنهــج تشــاركي مــع قطــاع 
التشــريعية  األطــر  وتطويــر  تحديــث  بهــدف  التأميــن 
والتنظيميــة لهــذا القطــاع، كمــا كشــف عــن بــدء العمــل 
لتعزيــز  الماليــة  للتكنولوجيــا  مركــز  اســتحداث  علــى 
االســتثمار فــي التكنولوجيــا الماليــة، وجعــل األردن بيئــة 
خصبــة لحواضــن األعمــال، وســعي البنــك نحــو إطــالق 
المالــي لألعــوام  اســتراتيجية وطنيــة جديــدة للشــمول 

الحالــي. العــام  )2023 - 2025( خــالل 

شركس: البنك المركزي ملتزم بالمحافظة

على االستقرار النقدي في المملكة
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واســتعرض قــراءة البنــك المركزي للمشــهد االقتصادي 
عالميــًا ومحليــًا، ُمشــيرًا إلــى أن االقتصــاد الوطنــي يســير 
بخطــى ثابتــة نحــو التعافــي مــن تداعيــات الجائحــة، وأن 
إجــراءات البنــك المركــزي والحكومــة والضمــان، ســاهمت 
فــي تأميــن االنتقــال التدريجــي إلــى مرحلــة التعافــي، حيــث 
خــالل  بالمئــة   52 فاقــت  بنســبة  الصــادرات  ارتفعــت 
الشــهور األربعــة األولــى مــن العــام الحالــي، وارتفــع الدخل 
الســياحي بشــكل يفــوق التوقعــات ليبلــغ 1,203.9 مليــون 
دينار وبنســبة نمو 269.6 بالمئة خالل الشــهور الخمســة 

األولــى مــن العــام الحالــي.

لمنتــدى  اإلداريــة  الهيئــة  رئيــس  أعــرب  جانبــه  مــن 
ــه الخطيــب أن الجلســة  االســتراتيجيات األردنــي عبــد اإلل
الحواريــة تأتــي فــي ظــل أوضــاع دوليــة بالغــة التعقيــد، 
فمــع بــدء مرحلــة التعافــي االقتصــادي مــن أثــار جائحــة 
كوفيــد 19، انفجــرت أزمــة أوكرانيــا التــي أدت الــى ارتفــاع 
أســعار الطاقــة والمــواد الغذائيــة والســلع والــى زيــادة 
اختــالل سالســل التزويــد، وبــدأت موجــة تضخــم قويــة 
كل  تنتجــه  مــا  مــع  الكبــرى  الــدول  اقتصــادات  تجتــاح 
هــذه العوامــل مــن آثــار عميقــة علــى اقتصــادات الــدول 
الناميــة، مشــيرًا إلــى أن أهميــة هــذا اللقــاء مــع محافــظ 
البنــك المركــزي تكمــن فــي االســتماع الــى كيفيــة تعامــل 
السياســة النقديــة مــع هــذه التطــورات، والحــوار معــه 
حــول الخيــارات المتاحــة التــي تســاعد بلدنــا علــى التخفيــف 
منهــا الجتيــاز هــذه المرحلــة بأقــل قــدر مــن المعانــاة علــى 
وعلــى مســتوى معيشــة  الوطنــي  االقتصــاد  مســتوى 

المواطــن.

االســتراتيجيات  لمنتــدى  التنفيــذي  المديــر  وأشــارت 
األردنــي نســرين بــركات، الــى أن المنتــدى يســعى بشــكل 
دائــم إلــى تعزيــز الحــوار الفعــال والبنــاء مــا بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص حــول المســتجدات االقتصاديــة، مشــيرة 
يلعبــان  النقديــة  والسياســة  المركــزي  البنــك  أن  إلــى 
دورًا محوريــًا فــي اســتقرار االقتصــاد وتمكيــن القطــاع 
الخــاص مــن أداء دوره فــي العمليــة التنمويــة، وهــو مــا 
يطمــح إليــه المنتــدى فــي الوصــول إلــى اقتصــاد قــوي 
تنافســي ومســتدام بجهــود القطــاع الخــاص، وبتشــاركية 

الفعاليــات المختلفــة فــي االقتصــاد األردنــي.

اإلداريــة  الهيئــة  عضــو  جردانــة  بشــر  المهنــدس  وبيــن 
الجلســة  أدار  والــذي  األردنــي  االســتراتيجيات  لمنتــدى 
الحواريــة، أن السياســة النقديــة فــي األردن تواجــه محليــًا 
تحديــات بالموازنــة بيــن الحفــاظ علــى االســتقرار النقــدي، 
وبيــن متطلبــات النمــو االقتصــادي، مشــيرًا الــى ان النمــو 
االقتصــادي يتطلــب سياســات تيســيريه أبرزهــا تخفيــض 
أســعار الفائدة، أما ضغوطات التضخم فتتطلب تشــدد 
فــي السياســة النقديــة ورفــع أســعار الفائــدة، مؤكــدًا علــى 
اهميــة ذلــك للمحافظــة علــى االســتقرار النقــدي وعلــى 

جاذبيــة الدينــار األردنــي.

وفــي هــذا الســياق اشــاد جردانــة بجهــود البنــك المركــزي 
الكبيــرة التــي اتخذهــا حتــى اآلن للتعامــل بحكمــة وحصافة 

مــع كافــة المتغيــرات االقتصاديــة المحليــة والعالميــة.

وكانــت الفعاليــة برعايــة كل مــن بنــك اإلســكان، البنــك 
صفــوة  بنــك  األردن،  بنــك  العربــي،  البنــك  األهلــي، 

عمــان  القاهــرة  وبنــك  االتحــاد،  بنــك  اإلســالمي، 
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وبيــن البنــك أن التمويــل الــذي جــاء علــى شــكل قــرض 
إلــى  الوصــول  يحســن  أن  شــأنه  مــن  األجــل  طويــل 
التمويــل والشــمول المالــي، اللذيــن تــم تحديدهمــا علــى 
أنهمــا عامــالن رئيســيان لتعزيــز المرونــة االقتصاديــة فــي 
األردن، إذ ســيوجه للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
الحجــم مــن خــالل “بنــوك وســيطة” هــي بنــك القاهــرة 

عمــان، والبنــك األردنــي الكويتــي وكابيتــال بنــك.

وســيعمل خــط االئتمــان الجديــد علــى دعــم تمويــل 
األعمال لمســاعدة الشــركات األردنية على االســتثمار 
وتوفيــر فــرص العمــل وتعزيــز المرونــة االقتصاديــة 
الشــركات  علــى  وبــاء كورونــا  انعكاســات  لمواجهــة 

األكثــر تأثــرا بالوبــاء.

جميــع  سيســتهدف  التمويــل  فــإن  للبنــك،  ووفقــا 
القطاعــات االقتصاديــة المســموح تمويلهــا والــواردة 
االقتصاديــة  القطاعــات  تصنيفــات  قائمــة  ضمــن 

األوروبــي. االتحــاد  المعتمــدة مــن 

ويهــدف المشــروع الــذي تــم توقيعــه الشــهر الماضــي 

والمتوســطة  الصغيــرة  االســتثمارات  تمويــل  إلــى 
المرونــة  فــي  المســاهمة  وبالتالــي  المؤهلــة، 
ــة وتوليــد فــرص العمــل وتخفيــف العــبء  االقتصادي

البلــد. فــي   ”19 “كوفيــد  ألزمــة  االقتصــادي 

ووفقــا لبنــك االســتثمار، فإنــه تــم الطلــب مــن البنــوك 
الوســيطة اتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة لضمــان أن أي 
للمشــاريع  النهائيــون  المســتفيدون  ينفذهــا  إجــراءات 
الفرعيــة التــي يمولهــا البنــك تتوافــق مــع سياســات البنك.

إطــار  فــي  األوروبــي  االســتثمار  بنــك  تمويــل  ويأتــي 
التــي تعــد جــزءا   ،)ERI( مبــادرة المرونــة االقتصاديــة
مــن اســتجابة االتحــاد األوروبــي للتحديــات فــي الجــوار 
والركــود  والهجــرة،  القســري  النــزوح  مثــل  الجنوبــي، 

السياســية. واألزمــات  االقتصــادي 

ووفقــا للبنــك، فإنــه وفــي إطــار هــذه المبــادرة، قــدم 
بنــك االســتثمار األوروبــي تمويــال بقيمــة 750 مليــون 

يــورو لســبعة وســطاء مالييــن أردنييــن. 

أعلن بنك االستثمار األوروبي عن تقديم تمويل طويل األجل بحجم 300 مليون يورو لثالثة 
بنــوك محليــة إلعــادة إقــراض هــذه األمــوال للشــركات الصغيــرة والمتوســطة المحليــة.

تمويل طويل األجل بحجم

300 مــلـيـــــون يــورو
لثالثة بنوك محلية
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اشــتملت قائمــة أقــوى الرؤســاء التنفيذييــن فــي منطقــة الشــرق األوســط للعــام الجــاري، 
الصــادرة عــن مجلــة فوربــس الشــرق األوســط، األردنيتــان رنــدة الصــادق وناديــا الســعيد.

حين  في  القائمة،  ضمن   51 المرتبة  في  الصادق  وجاءت 
حلت السعيد في المرتبة المئة.

وبحسب المجلة، تضم قائمة هذا العام ألقوى الرؤساء 
التنفيذيين في منطقة الشرق األوسط 100 قائد أعمال 
من 26 جنسية مختلفة، يتصدرهم اإلماراتيون بـ 19 رئيًسا 
تنفيذًيا، يليهم المصريون بـ 16 قيادًيا، والسعوديون بـ 15 

قائد أعمال.

البنوك  قطاع  في  التنفيذيون  الرؤساء  تصدر  كما 
تنفيذًيا،  رئيًسا   27 خالل  من  القائمة  المالية  والخدمات 
قيادات   7 ثم  رؤساء،   8 بـ  االتصاالت  قطاع  قادة  يليهم 
في كل من قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية، وتتجاوز 
في  التنفيذيون  الرؤساء  يديرها  التي  الشركات  قيمة 
القائمة 5 تريليون دوالر، وبلغت إيراداتها أكثر من تريليون 

دوالر العام الماضي.

رئيس   100 الـ  يديرها  التي  السوقية  للقيمة  وبالنسبة 
تنفيذي تبلغ نحو 5 تريليون دوالر، كما تبلغ إيراداتها أكثر 

من تريليون دوالر العام الماضي.

وأشارت فوربس إلى أن اختيار القائمة جاء بناًء على استبيان 
أجراه فريق البحوث بها، من خالل جمع المعلومات من 
افصاحات أسواق المال، باإلضافة إلى التقارير الصناعية 
المالية  البيانات  الشركات، كذلك  الصادرة عن  والسنوية 

والمصادر األولية األخرى.

وُصنفت المجلة الرؤساء التنفيذيون ووفقًا لهذه المعايير 
والدولة  المجتمع  على  وشركته  التنفيذي  الرئيس  »تأثير 
الحالي  بمنصبه  األعمال  رائد  خبرة  األسواق،  وكذلك 
من  يديرها  التي  الشركة  حجم  له،  العامة  الخبرة  وكذلك 
اإلنجازات  السوقية،  والقيمة  واألصول  اإليرادات  حيث 
وأداء القيادي بالعام الماضي، االبتكارات والمبادرات التي 

نفذه الرئيس التنفيذي«.

وسلطت فوربس الضوء على الرؤساء التنفيذيين األكثر 
تأثيرًا واألقوى في أعمالهم، كذلك الذي غيروا المشهد هذا 
العام، لعل أبرزهم أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة 
أرامكو السعودي، الذي قاد الشركة لتكون الشركة األكثر 
قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث أزاحت 

بدورها شركة آبل األمريكية من الصدارة. 

الصادق والسعيد ضمن أقوى رؤساء تنفيذيين

في الشرق األوسط

عــادل  الدكتــور  المركــزي،  البنــك  محافــظ  قــال 
الشــركس، إن االســتثمار األجنبي الُمباشــر الوارد إلى 
المملكــة ســجل ارتفاعــًا ملموســًا خــالل الربــع األول، 
ليبلــغ 266.9 مليــون دينــار، مقارنــة مــع 72.2 مليــون 
دينــار للربــع ذاتــه مــن العــام الماضــي، وبنســبة نمــو 

فاقــت 269 بالمئــة.

التعافــي  يعكــس  االرتفــاع  هــذا  أن  الــى  ولفــت 
فــي تدفقــات االســتثمار الــوارد إلــى المملكــة بعــد 
تداعيــات جائحــة كورونــا، والتــي أثــرت ســلبًا علــى هــذه 

األداء  فــي  للتفــاؤل  يدعــو  الــذي  األمــر  التدفقــات، 
ُتشــكل  التدفقــات  هــذه  وأن  ســيما  االقتصــادي، 
حوالــي 47 بالمئــة مــن التدفــق المتوقــع لالســتثمار 

كامــاًل. للعــام  األجنبــي 

ويشــكل االســتثمار األجنبــي أحــد المصــادر المهمــة 
التــي يتغــذى عليهــا االحتياطــي األجنبــي فــي األردن، 
المركــزي  البنــك  بيانــات  بحســب  وصلــت  والتــي 
العــام  األولــى مــن  الخمســة  األردنــي، فــي األشــهر 

17.66 مليــار دوالر.  إلــى  الحالــي 

269 % ارتفاع االستثمار األجنبي خالل الربع األول 2022
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انخفــاض  االئتمانيــة  للتصنيفــات  جلوبــال  بــي  آنــد  إس  وكالــة  توقعــت 
حجــم إصــدارات الصكــوك فــي عــام 2022؛ النخفــاض الســيولة العالميــة 
واإلقليميــة وزيــادة تكلفتهــا، والتعقيــدات اإلضافيــة فــي عمليــة اإلصــدار.

احتياجــات  تراجــع  اإلصــدارات  انخفــاض  ســيدعم  كمــا 
األساســية  البلــدان  بعــض  فــي  للُمْصدريــن  التمويــل 
النفــط،  أســعار  ارتفــاع  بفضــل  اإلســالمي؛  للتمويــل 
ســيؤدي إلــى تراجــع حاجــة الســوق لإلصــدار، كمــا أن النمــو 
يدعــم  الشــركات  لــدى  الرأســمالي  اإلنفــاق  فــي  الحــذر 

الوكالــة. وجهــة 

الوكالــة فــي مذكــرة بحثيــة أن الســوق نجــح  وأضافــت 
بتجــاوز التحديــات ذات الصلــة بتطبيــق المعيــار 59 لهيئــة 
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية 
المســتقبل  فــي  المعاييــر  تطويــرات  أن  إال  )أيوفــي(، 
ــى  ــل بعــض علمــاء الشــريعة لفــرض نســبة أعل وتفضي
مــن تقاســم األربــاح والخســائر فــي الصكــوك يمكــن أن 

يفــرض المزيــد مــن التحديــات القانونيــة.

وأوضحت أنه إذا أصبحت الصكوك أداة شبيه باألسهم، 
المســتثمرين  شــهية  تتضــاءل  أن  المرجــح  فمــن 
والُمْصدريــن؛ لذلــك، فــإن توحيــد هيــاكل الصكــوك وتلبيــة 
متطلبــات جميــع أصحــاب المصلحــة يمكــن أن يكــون 

وســيلة معقولــة لكــي يحافــظ الســوق علــى جاذبيتــه.

ويتــم دعــم الســوق أيضــًا مــن خــالل تحــول الطاقــة وزيــادة 
الوعــي باعتبــارات الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
الــدول  فــي  اإلقليمييــن  الُمْصدريــن  بيــن  الشــركات 
أيضــًا  المرجــح  ومــن  اإلســالمي،  للتمويــل  األساســية 
أن يــؤدي انتشــار األتمتــة باســتخدام حلــول التكنولوجيــا 
الماليــة إلــى تعزيــز نمــو ســوق الصكــوك فــي المســتقبل.

دون مستوى العام الماضي
قالــت المذكــرة البحثيــة إن إجمالــي إصــدارات الصكــوك 
بلــغ فــي النصــف األول مــن عــام 2022 نحــو 74.5 مليــار 
ــرة  ــار دوالر أمريكــي للفت ــة بـــ 93.3 ملي دوالر أمريكــي مقارن

نفســها مــن العــام الماضــي.

شــهدت معظــم الــدول األساســية للتمويــل اإلســالمي 
تراجعــًا فــي اإلصــدارات، مــع اســتثناءات قليلــة فقــط - 
مثــل تركيــا والبحريــن واإلمــارات العربيــة المتحــدة - حيــث 
شــهدت ارتفاعــًا طفيفــًا فــي اإلصــدارات، كمــا انخفضــت 

اإلصــدارات بالعملــة األجنبيــة.

إلصــدار  توقعاتهــا  جلوبــال"  بــي  أنــد  "إس  خفضــت 
الصكــوك لعــام 2022 إلــى نحــو 130 مليــار دوالر أمريكــي، 

"إس آند بي" تخفض توقعاتها إلصدار 
الصكوك العالمية إلى 130 مليا ر دوالر

في 2022
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ــراوح حجــم اإلصــدارات مــا  بعــد أن توقعــت ســابقًا أن يت
ــار دوالر أمريكــي، إال أن هنــاك 3 عوامــل  بيــن 150-145 ملي

تفســر هــذا التوجــه الســلبي.

أو تلــك العوامــل يتمثــل فــي انخفــاض وارتفــاع تكلفــة 
الســيولة العالميــة، فقــد دفعــت المســتويات المرتفعــة 
ــر  ــى تغيي ــة الرئيســية إل ــًا البنــوك المركزي للتضخــم تاريخي
سياســتها وتســريع زيــادة أســعار الفائــدة؛ ممــا أدى إلــى 
انخفــاض الســيولة العالميــة وزيــادة تكلفتهــا، كمــا زاد 

ذلــك مــن إحجــام المســتثمرين عــن المخاطــرة.

وتمثــل العامــل الثاني في انخفــاض االحتياجات التمويلية 
للُمْصدريــن، مــع ارتفــاع أســعار النفــط، وثالثــًا تعقيــدات 
الُمْصــدرون  يــدرك  إذ  تــزال تشــكل عقبــة؛  مــا  اإلصــدار 
بشــكل متزايــد أن إجــراءات إصــدار الصكــوك أكثــر تعقيــدًا 

وتســتغرق وقتــًا أطــول مــن الســندات التقليديــة.

صكوك االستدامة أكثر انتشارًا
علــى مــدى األشــهر الســتة الماضيــة؛ الحظــت الوكالة بأنه 
ــد مــن معامــالت الصكــوك  قــد ُطــرح فــي الســوق العدي
التــي تحمــل عالمــة اســتدامة، مــن الصكــوك الخضــراء 
إلــى االجتماعيــة تتوقــع الوكالــة بــأن نشــهد إصــدارات أكبــر 

حيــث يلبــي الُمْصــدرون طلبــات المســتثمرين.

وبينــت أن هنــاك فرصتيــن رئيســيتين، األولــى تتمثــل فــي 
عمــل العديــد مــن دول التمويــل اإلســالمي علــى تطويــر 
وتنفيــذ اســتراتيجيات للتحــول إلــى االقتصــادات الخضراء، 
مســتقبلية  نمــو  إمكانــات  علــى  ذلــك  ينطــوي  وقــد 
إلصــدارات الصكــوك الخضــراء؛ لــذا مــن المتوقــع رؤيــة 
بعض النشــاط في هذا المجال إذ تســعى جهات اإلصدار 
إلــى البقــاء ضمــن دائــرة اهتمــام المســتثمرين العالمييــن.

الجوانــب  تظــل  أن  فــي  تتمثــل  الثانيــة  الفرصــة  أمــا 
االجتماعيــة للتمويــل اإلســالمي جذابة، هذا يرتبط بشــكل 
الروســي  والصــراع  للجائحــة  االقتصاديــة  باآلثــار  خــاص 
األوكرانــي المســتمرة فــي الظهــور علــى شــكل ارتفــاع 
فــي مســتويات التضخــم ومعــدالت البطالــة؛ الســيما فــي 

البلــدان المقيــدة ماليــًا.

الصكوك الرقمية
يمكــن أن توفــر الصكــوك الرقميــة طريقــة أســرع وأقــل تكلفــة 
للُمْصدرين لالســتفادة من أســواق التمويل اإلســالمي بســبب 

العــدد المحــدود مــن الوســطاء المعنييــن.

التتبــع  وإمكانيــة  األمــان  تعزيــز  أيضــًا  المنافــع  تشــمل  قــد 
ونزاهــة المعاملــة؛ ممــا قــد يعــزز االمتثــال للشــريعة، ومــع 
ذلــك فــإن هــذا يفتــرض توافــر تكنولوجيــا يمكــن االعتمــاد عليهــا 
كمــا  األدوات،  هــذه  مــع  للتكيــف  القانونيــة  األطــر  وجاهزيــة 
تتطلــب وجــود مســتندات قانونيــة موحــدة يمكــن اســتخدامها 

كنمــوذج إلصــدار الصكــوك.

وتابعــت "إس أنــد بــي":" إن تقليــل مقــدار الوقــت والتكلفــة 
ومتطلبــات الحــد األدنــى لإلصــدار بهــذه الطريقــة يمكــن 
أن يــؤدي إلــى فتــح ســوق الصكــوك لشــريحة أوســع مــن 
الصكــوك  فــي  المســتثمرون  وســيواصل  الُمْصدريــن، 
الرقميــة تحمــل المخاطــر التقليديــة بمــا فــي ذلــك مخاطــر 
ســيتعرضون  أنهــم  كمــا  والســيولة،  االئتمــان  ســوق 
لمخاطر تشــغيلية أكبر ناجمة عن االســتقرار التكنولوجي 

والمخاطــر اإللكترونيــة.

كمــا ســيحتاجون أيضــًا إلــى وســيلة للتعامــل رقميــًا، مثــل 
عملــة إســالمية مســتقرة أو عملــة رقمية لبنــك مركزي. 
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عقــد البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة والبنــك المركــزي ورشــة عمــل 
حــول مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي عّمــان؛ فــي إطــار مســاعيهما 
لتعزيــز شــفافية القطــاع المصرفــي األردن وتطبيــق أفضــل الممارســات الدوليــة.

علــى  قويــة  رقابيــة  ضوابــط  وتعزيــز  صياغــة  وتعــد 
مخاطــر  وإدارة  اإلرهــاب،  وتمويــل  األمــوال  غســيل 
التعــرض للعقوبــات، مــن العناصــر األساســية لضمــان 
المصرفــي  والقطــاع  الماليــة  المؤسســات  عمــل 
طبقــًا ألفضــل الممارســات الدوليــة. كمــا أنهــا عناصــر 
بــاإلدارة  يتســم  مصرفــي  قطــاع  لتطويــر  أساســية 

المنافســة. علــى  والقــدرة  والمرونــة  الجيــدة 

وعلــى مــدار يوميــن، حضــر نحــو 130 مشــاركًا مــن 60 
مؤسســة ماليــة محليــة، بمــا فيهــا البنــوك والمصــارف 
التأميــن  وشــركات  األصغــر  التمويــل  ومؤسســات 
فــي  المعنييــن  مــن  وعــدد  الدفــع،  خدمــات  وشــركات 
ــر الرقابيــة لــدى البنــك المركــزي جلســات تدريبيــة  الدوائ
متعــددة حــول أطــر الرقابــة الداخليــة المطّبقــة لتحديــد 

المخاطــر وتصنيفهــا وتقييمهــا والتخفيــف منهــا.

التحديــات  الدوليــون  والخبــراء  المشــاركون  واســتعرض 
التــي تواجــه وضــع وتعزيــز ضوابــط مكافحــة غســل األموال 
وتمويــل اإلرهــاب المســتندة إلــى المخاطــر، والتــي غطــت 
موضوعــات مثــل مراقبــة وتحليــل المعامالت المشــبوهة، 
والعقوبــات،  االمتثــال  إجــراءات  إلدارة  منهجيــة  وإنشــاء 
المخاطــر.  هــذه  لتحديــد  الالزمــة  األنظمــة  وتحديــد 
المعامــالت  عــن  للكشــف  جديــدة  طرقــًا  تدارســوا  كمــا 

المشــبوهة التــي تســببت بهــا أزمــة كوفيــد- 19.

وقــال محافــظ البنــك المركــزي، الدكتــور عــادل شــركس، 

“نشــكر البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة علــى 
دعمــه وتعاونــه المتواصليــن. لقد هدفت ورشــة العمل 
عليهــا  ينــص  التــي  االلتزامــات  أهــم  علــى  التركيــز  إلــى 
قانــون مكافحــة غســل األمــوال، باإلضافة إلى مناقشــة 
 )FATF( معاييــر ومتطلبــات مجموعــة العمــل المالــي
لتحديــد وتقييــم مخاطــر االنتهــاكات المحتملــة، أو عــدم 
تنفيــذ العقوبــات الماليــة المســتهدفة أو التهرب منها. 
ونعتقــد أن ورشــة العمــل هــذه ستســاعد فــي خلــق 
وعــي دائــم لــدى المؤسســات الماليــة فــي هــذا المجــال".

المديــر اإلقليمــي لمنطقــة شــرق المتوســط فــي البنــك 
األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة فيليــب تيــر ورت، قــال 
فــي عملــه  األردنــي  المركــزي  البنــك  ندعــم  أن  "يســرنا 
األردنــي  المصرفــي  القطــاع  لزيــادة مرونــة وتنافســية 
واتبــاع أفضــل الممارســات الدوليــة لمكافحــة غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. فوجــود قطــاع مصرفــي قوي 
وشــفاف ومنظــم تنظيمــًا جيــدًا يعــد أمــرًا حيويــًا للنمــو 

االقتصــادي فــي األردن بعــد كوفيــد- 19".

البنــك  قــدم   ،2012 فــي  األردن  فــي  عملياتــه  بــدء  ومنــذ 
األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة مــا يقــرب مــن 1.7 مليــار 
يــورو لتمويــل 64 مشــروعًا فــي البــالد، بمــا فــي ذلك تقديم 
الدعــم المالــي للقطــاع المصرفــي األردنــي مــن خــالل منــح 
والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة  للمؤسســات  القــروض 

والمتوســطة، وتســهيالت التمويــل التجــاري. 

البنك المركزي "والبنك األوروبي" يناقشان صياغة 
وتعزيز ضوابط رقابية قوية على غسيل األموال
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ويأتــي إصــدار التقريــر، وللعــام الثانــي 
اســتمرارًا  التوالــي،  علــى  عشــر 
يتبنــاه  الــذي  المؤسســي  للنهــج 
صعيــد  علــى  العربــي  البنــك 
االســتدامة وفــي إطــار دمج مفهوم 
االســتدامة بمعناهــا االســتراتيجي 
البنــك  أعمــال  ضمــن  الشــامل 
وأنشــطته وممارســاته بمــا يعــزز 
فــي  وأثــره  البنــك  مســاهمة  مــن 

المســتدامة.  التنميــة  تحقيــق 

ويغطــي التقريــر مختلــف األنشــطة 
البنــك  بهــا  قــام  التــي  والمبــادرات 
خــالل العــام المنصــرم علــى الصعيــد 
والبيئــي  واالقتصــادي  االجتماعــي 
المحــاور  ضمــن  وذلــك  والحوكمــة 
البنــك  الســتراتيجية  الرئيســية 
يتطــرق  كمــا  لالســتدامة.  العربــي 
البنــك  مســاهمة  إلــى  التقريــر 
مجــال  فــي  المتواصلــة  وجهــوده 

 )SDGs( تحقيــق أهــداف األمم المتحدة للتنمية المســتدامة
وذلــك مــن خــالل المبــادرات المختلفــة التــي يدعمهــا البنــك 

بهــا. ويشــارك 

وتظهــر المبــادرات التــي تــم تغطيتهــا فــي التقريــر جهــود 
البنــك فــي تحقيــق التنميــة البيئيــة وباألخــص دعــم االنتقــال 
إلــى اقتصــاد منخفــض الكربــون. حيــث يتجســد التــزام البنــك 
فــي هــذا المجــال مــن خــالل تمويلــه لمشــاريع البنيــة التحتية 
ــادرات  ــد مــن المب ــى العدي ــر إل الخضــراء. كمــا تطــرق التقري
المجتمعيــة الهادفــة إلــى دعــم المجتمــع وتحقيــق التنميــة 
المجتمعيــة  البنــك  اســتثمارات  خــالل  مــن  المســتدامة 
ــه  ــن البنــك لعمالئ ــن وتمكي ــة للموظفي والجهــود التطوعي

مــن التبــرع عبــر قنــوات البنك لعــدد من القضايا المجتمعية 
المهمــة وذلــك انطالقــًا مــن المســؤولية االجتماعيــة للبنك 
وتفعيــاًل لقيــم التكافــل والمواطنــة المســؤولة والمشــاركة 

المجتمعيــة.

ــر  ــر إعــداد تقاري ــر اســتنادًا لمعايي ــم إعــداد هــذا التقري وقــد ت
تــم  والتــي   )GRI( للتقاريــر  العالميــة  للمبــادرة  االســتدامة 
الشــامل  الخيــار  باســتخدام   2016 العــام  فــي  إطالقهــا 
والــذي يمثــل أعلــى درجــات اإلفصــاح عــن جميــع المؤشــرات 
للجهــات  األهميــة  ذات  االســتدامة  بمواضيــع  المتعلقــة 

العالقــة.  ذات 

 ،2021 البنــك العربــي لالســتدامة للعــام  لالطــالع علــى تقريــر 
 www.arabbank.com يرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي للبنــك

البـنـك الـعـربـــــي يـصــــدر
تقريره السنوي لالستدامة

أصــدر البنــك العربــي مؤخــرًا تقريــره الســنوي لالســتدامة والــذي يقــدم ملخصــًا ألداء 
.2021 للعــام  واالقتصاديــة  والبيئيــة  االجتماعيــة  المجــاالت  فــي  البنــك  وإنجــازات 
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بنــاء علــى  الجائــزة  البنــك علــى هــذه  ويأتــي حصــول 
تقييــم شــامل من قبل محــرري المجلة المتخصصين 
آراء مجموعــة مختصــة مــن المــدراء  إلــى  واســتنادًا 
والمستشــارين  والمصرفييــن  التنفيذييــن  المالييــن 
الصعيــد  علــى  المحّلليــن  مــن  ونخبــة  المصرفييــن 
المالي واالئتماني من حول العالم. واســتندت المجلة 
فــى اختيارهــا إلــى مجموعــة مــن المعاييــر شــملت: نمو 
وقــوة  الجغرافــي  واالنتشــار  والربحيــة  الموجــودات 
العالقــات االســتراتيجية وتطويــر األعمــال واالبتــكار 
العوامــل  باالعتبــار  األخــذ  مــع  هــذا  المنتجــات،  فــي 
المتعلقــة بقــدرة البنــك علــى تلبيــة متطلبــات العمالء 
فــي األســواق الصعبــة ومواصلــة تحقيــق نتائــج قويــة 

وترســيخ األســس للنجاحــات المســتقبلية.

 Global ويغطــي نطــاق جوائز مجلــة "غلوبال فاينانــس
ومنطقــة  دولــة   150 يقــارب  مــا  العالميــة   "Finance
حول العالم تشــمل مناطق أفريقيا وآســيا والمحيط 
الوســطى ووســط  الكاريبــي وأمريــكا  الهــادي ودول 
وشــرق أوروبــا وأمريــكا الالتينيــة والشــرق األوســط 

ــا الغربيــة. وشــمال أمريــكا وأوروب

وفــي تعليقهــا علــى هــذا التكريــم، قالــت اآلنســة رنــدة 

الصــادق، المديــر العــام التنفيــذي للبنــك العربــي: "يعــد 
هــذا التقديــر العالمــي وللعــام الســابع علــى التوالــي 
الحافــل،  العربــي  البنــك  إلــى ســجل  إضافــة مميــزة 
وهــو يعكــس رؤيــة البنــك االســتراتيجية الطموحــة 
وقدرتــه علــى التعامــل بكفــاءة مــع مختلــف التحديــات 
وأضافــت  والعالــم."  المنطقــة  تواجههــا  التــي 
الصــادق: "نســتمر فــي تقديــم حلــول مصرفيــة شــاملة 
ومتطــورة لعمالئنــا مــن مختلــف القطاعــات بهــدف 
ــراء تجربتهــم وذلــك مــن خــالل  ــة متطلباتهــم وإث تلبي
االســتثمار فــي تطويــر الخدمــات والحلــول المصرفيــة 
تشــهدها  التــي  المســتجدات  أحــدث  تواكــب  التــي 

الصناعــة المصرفيــة محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا." 

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن البنــك العربــي والــذي يتخــذ 
مــن عّمــان، األردن مقــرًا لــه، تأســس فــي العــام 1930 
وهــو يمتلــك واحــدة مــن أكبــر الشــبكات المصرفيــة 
العربيــة العالميــة، والتــي تضــم مــا يزيــد عــن 600 فــرع 
موزعــة عبــر خمــس قــارات. ويحظــى البنــك بحضــور 
فــي  الرئيســية  الماليــة  والمراكــز  األســواق  فــي  بــارز 
العالــم مثــل لنــدن وســنغافورة وشــانغهاي وجنيــف 

وباريــس وفرانكفــورت وســيدني ودبــي والبحريــن. 

للعـام الـسـابـع عـلـى الـتـوالــــــي الـبـنـك العـربـي
"أفضل بنك في الشرق األوسط للعام 2022"

حصــد البنــك العربــي مؤخــرًا جائــزة "أفضــل بنــك فــي الشــرق األوســط 
 Global" لعــام 2022"، والمقدمــة مــن قبــل مجلــة "غلوبــال فاينانــس
Finance العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام السابع على التوالي.
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وتمكــن طلبــة البرنامــج ممــن يتلقــون العــالج في مركز 
الدراســية  الســنة  إكمــال  مــن  للســرطان  الحســين 
دون انقطــاع للعــام الدراســي 2021 - 2022، بالرغــم من 
تحديــات المــرض وأعــراض العــالج. ويأتــي دعــم البنــك 
إلــى المدرســة"  "العــودة  العربــي المســتمر لبرنامــج 
علــى  وحرصــه  المجتمعيــة  مســؤوليته  إطــار  فــي 
المســاهمة فــي المبــادرات والجهــود الوطنيــة التــي 

تعنــى بقطاعــي الصحــة والتعليــم.

كمــا حقــق برنامــج العــودة إلــى المدرســة خــالل العــام 
إنجــازات عديــدة، حيــث تطــوع 13 موظفــا مــن البنــك 
العربــي مــن خــالل تقديــم حصــص تعليميــة للمرضــى، 
كمــا تــم توفيــر فرصــة التعليــم لـــ 424 طالبــا، وتحويــل 
التعّلــم  بصعوبــات  متخصصــة  لمراكــز  طالبــا   17
واالحتياجــات الخاصــة، كمــا حصــل 69 مريضــا علــى 
جهــاز البتــوب، وحصــل 119 مريضــا علــى جهــاز تابلــت 

لمتابعــة الدراســة عــن بعــد.

و يتــم تنفيــذ برنامــج العــودة إلــى المدرســة بالتعــاون 
مــع وزارة التربيــة والتعليــم، ولــه دور مهــم فــي دعــم 

الطلبــة مــن مرضــى مركــز الحســين للســرطان، حيــث 
يمّكنهــم مــن مواصلــة دراســتهم أثنــاء تلقــي العــالج، 
ويحقــق البرنامــج فــي كل عــام العديــد مــن اإلنجــازات 
مــن خــالل عــدد الطلبــة االمســتفيدين مــن البرنامــج 

ــر الســنوات. وارتفــاع نســب نجاحهــم عب

العربــي  البنــك  دعــم  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر 
لهــذا البرنامــج هــو جــزء مــن اســتراتيجيته الشــاملة 
ــي تعكــس  ــد االســتدامة، والت ــة علــى صعي والمتكامل
حــرص البنــك علــى تعزيــز أثــره االقتصــادي واالجتماعــي 
الجهــات  مختلــف  مــع  العمــل  خــالل  مــن  والبيئــي 
ذات العالقــة، وصــواًل لتحقيــق التنميــة الُمســتدامة. 
وُيمّثــل برنامــج البنــك العربــي للمســؤولية االجتماعيــة 
"معــًا" إحــدى ثمــار هــذا التوّجــه، وهــو برنامــج متعــّدد 
األوُجــه يرتكــز علــى تطويــر وتنميــة جوانــب مختلفــة مــن 
مبــادراٍت ونشــاطاٍت متنوعــٍة  خــالل  مــن  المجتمــع 
الصّحــة،  وهــي  قطاعــات  عــّدة  خدمــة  فــي  ُتســهم 
ودعــم  والتعليــم،  البيئــة،  وحمايــة  الفقــر،  ومكافحــة 

األيتــام. 

برعاية البنك العربي تخريج طلبة برنامج العودة 
إلى المدرسة لمؤسسة الحسين للسرطان

قامــت ســمو األميــرة غيــداء طــالل، رئيســة هيئــة أمنــاء مؤسســة ومركــز الحســين للســرطان، 
بتخريــج 100 طالــب وطالبــة مــن برنامــج العــودة إلــى المدرســة وذلــك بدعــم مــن البنــك العربي، 
الراعي الرسمي للبرنامج. حيث أقيم الحفل في مجمع الملك الحسين لألعمال بحضور المدير 
العــام التنفيــذي للبنــك العربــي، اآلنســة رنــدة الصــادق، ومديــر عــام مركــز الحســين للســرطان، 
الدكتور عاصم منصور، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش.



69االخـبــار المصرفية

ويقــدم التطبيــق مزايــا عديــدة لــكل مــن األهــل واألبنــاء علــى 
حــد ســواء، حيــث أنــه يســاهم فــي زيــادة الوعــي المالــي لــدى 
األبنــاء ويســاعد األهــل علــى مراقبــة نمــط اإلنفــاق الخــاص 
بأبنائهــم واطالعهــم علــى أحــدث العــروض المقدمــة لهــذه 
الفئــة العمريــة، إلــى جانــب خلــق وتعزيــز ثقافــة إدارة المــال 
لمســتخدميه  التطبيــق  يوفــر  كمــا  األبنــاء.  لــدى  واالدخــار 
خدمــات مصرفيــة شــاملة ضمــن أعلــى مســتويات الســهولة 
واألمــان تتضمــن أداة تحويــل مالية لتســّهل إتمام العمليات 
الماليــة ضمــن حــدود معينــة وبموافقــة األهــل مــن خــالل 
رســالة نصيــة ليتــم توثيقهــا بخاصيــة الرقــم الســري المتغيــر 
OTP، وميــزة معرفــة رصيــد حســاب المصــروف الكترونيــًا، 
باإلضافــة إلــى القــدرة علــى التحويــل بيــن الحســابات داخــل 
التطبيــق وغيرهــا. كذلــك تتضمــن أبــرز الميــزات التفاعليــة 
التــي يقدمهــا تطبيــق "عربــي جونَيــر" الجديــد تمكيــن األهل من 
ــر تطبيــق "عربــي موبايــل" ألبنائهــم  ــدة عب إضافــة مهــام جدي
ــر" مــن خــالل تحديــد قيمــة  المشــاركين بتطبيــق "عربــي جونَي
القائــم  المبلــغ  وتحويــل  اســتحقاقها،  وتاريــخ  للمهمــة 
لحســاب المصــروف المربــوط علــى التطبيــق فــور تحقيــق 

المهمــة مــن ِقبــل األبنــاء وذلــك كنــوع مــن التحفيــز المســتمر 
ألداء المهــام المطلوبــة وزيــادة قدرتهــم علــى ربــط العمــل 

الُمنجــز بالمــردود المــادي. 

وفــي تعليقــه علــى إطــالق هــذا التطبيــق الجديــد، قــال الســيد 
يعقــوب معتــوق، مديــر إدارة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد في 
البنك العربي– األردن: "يأتي إطالق تطبيق عربي جونَير الجديد 
المتكاملــة  المصرفيــة  والحلــول  البرامــج  سلســلة  ضمــن 
والمعــززة بأحــدث الخدمــات والقنــوات الرقميــة والتي يقدمها 
البنــك العربــي لتلبيــة االحتياجــات المصرفيــة لمختلــف أفــراد 
"يوفــر  وأضــاف:  المختلفــة."  حياتهــم  مراحــل  عبــر  العائلــة 
التطبيــق الجديــد الفرصــة لزيــادة الوعــي المالــي لــدى األطفــال 
واليافعيــن ضمــن منصــة تفاعليــة مميــزة تمكنهــم مــن إتمام 
مجموعــة مــن العمليــات المصرفيــة تحــت إشــراف األهــل 

وضمــن أعلــى مســتويات الســهولة واألمــان." 

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن البنــك العربــي يقــدم مــن خــالل 
برنامــج "عربــي جونَيــر" مجموعــة واســعة مــن المزايــا البنكيــة 
وغيــر البنكيــة، صّممــت لتشــجع اآلبــاء واألمهــات علــى االدخــار 
ــا: االســتفادة مــن  ــرز هــذه المزاي لمســتقبل أبنائهــم. ومــن أب
خدمــة التوفيــر الرقمــي "إي-توفيــر" عبــر تطبيــق "عربــي موبايــل" 
والتــي تتيــح التوفيــر بســعر فائــدة تصاعــدي، وميــزة "التوفيــر 
الفــوري" والتــي تمّكــن الوالديــن مــن التوفيــر ألبنائهــم تلقائيــًا 
مــع كل عمليــة شــراء يقومــون بها ببطاقة الدفــع أو البطاقة 
االئتمانيــة، وذلــك مــن خــالل تحويــل نســبة مئويــة أو قيمــة 
 "BandPay"تقريبيــة لحســاب أبنائهــم، وإســوارة الدفــع الذكــي
التــي تتيــح الدفــع مــن حســاب بطاقة فيزا الدفــع بدون الحاجة 
إلبــراز البطاقــة الفعليــة والعديــد مــن المزايــا والخصومــات 

والمكافــآت األخــرى. 

البنك العربي يطلق تطبيق"عربي جونَير"

أطلــق البنــك العربــي مؤخــرًا تطبيــق "عربــي جونَيــر" وهــو عبــارة عــن تطبيــق بنكــي تفاعلــي ُيعــد 
األول مــن نوعــه فــي األردن والــذي يقــّدم خدمــات ترفيهيــة وماليــة موجهــة لعمــالء برنامــج 
"عربــي جونَيــر" الحالييــن والجــدد مــن األطفــال واليافعيــن من الفئة العمرية ما بين 8 ســنوات 
و 17 ســنة. ويأتــي إطــالق التطبيــق الجديــد فــي إطــار حــرص البنــك العربــي المتواصــل علــى 
إثــراء تجربــة عمالئــه مــن خــالل تقديــم حلــول مصرفيــة متكاملــة تناســب جميــع أفــراد العائلة.  
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وســيتم تحديــث التطبيــق تلقائيًا على هواتف المســتخدمين 
الحالييــن إلضافــة خدمــات ومزايــا جديــدة تشــمل إلــى جانــب 
الخدمــات المعتــادة: خدمــة الدفــع الفــوري )كليــك( والتــي 
تمّكــن العمــالء مــن تحويــل مبلــغ ألي مســتفيد آخــر لــدى 
البنــوك المشــتركة بالخدمــة فــي األردن بشــكل فــوري وبــكل 
ســهولة. كمــا يمكــن للعمــالء تحويــل الراتــب لحســابهم 
علــى التطبيــق بثــالث خطــوات بســيطة، إلــى جانــب إمكانيــة 
تغذيــة حســاب )ريفِلكــت( بأربــع طــرق بســيطة بحســب 
باســتخدام بطاقــات  المســتخدم وهــي:  يتناســب مــع  مــا 
االئتمــان أو الدفــع المباشــر الصــادرة مــن البنك العربي أو أي 
مــن البنــوك المحليــة األخــرى، أو باســتخدام رمــز آيبــان، أو عــن 
طريــق خدمــة )كليــك(، أو مــن خــالل صرافــات البنــك العربــي 
اآلليــة والتــي تتيــح إمكانيــة تغذيــة الحســاب إمــا باســتخدام 

خاصيــة الالتالمســية أو عــن طريــق بطاقــة )ريفِلكــت(.

فيصــل  الســيد  قــال  التحديــث،  هــذا  علــى  تعليقــه  وفــي 
ــة:  ــا المالي ــرة االبتــكار وتســريع التكنولوجي ــر دائ البيطــار، مدي
جهــود  ضمــن  )ريفِلكــت(  لـــ  المســتمرة  التحديثــات  "تأتــي 
البنــك العربــي المتواصلــة لتقديــم حلــول مصرفيــة رقميــة 
متطــورة لعمالئــه فــي إطــار اســتراتيجية البنــك التــي يشــكل 
التحــول الرقمــي محــورًا أساســيًا فيهــا." وأضــاف البيطــار: 
"توفــر النســخة المحدثــة مــن )ريفِلكــت( العديــد مــن المزايــا 
التــي تضمــن للعمــالء تجربــة مصرفيــة سلســة تنســجم 
مــن  العديــد  إنجــاز  مــن  وتمكنهــم  حياتهــم  أســلوب  مــع 

وأمــان." بــكل ســهولة  المصرفيــة  المعامــالت 

لمســتخدميه:  )ريفِلكــت(  يقّدمهــا  التــي  المزايــا  أهــم  ومــن 
إرســال واســتالم األمــوال بيــن العمــالء المعّرفيــن مســبقًا، 
المنصــة  االلكترونــي مــن خــالل  التســوق والدفــع  وإمكانيــة 
باإلضافــة  هــذا  والجهــد،  الوقــت  العميــل  علــى  يوفــر  ممــا 
إلــى تمكيــن العميــل مــن إدارة أهدافــه الماليــة الشــخصية 
وتنســيق خطــة االدخــار المناســبة له وفقًا الحتياجاتــه وأهدافه 
الشــخصية. كذلــك يتميــز )ريفِلكــت( بتزويــد عمالئــه مــن خــالل 
التطبيــق بمســتجّدات وتحديثــات يوميــة تشــمل العــروض 

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

علــى شــكل نقــاط والء.

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

كت" بمزايا جديدة
ِ
تحديث جديد من "ريفل

كــت(، أول Neobank في المملكة 
ِ
أصــدر البنــك العربــي مؤخــرًا التحديث الجديد لتطبيق )ريفل

والــذي يســتهدف بشــكل أساســي جيــل الشــباب مــن األعمــار 18 وحتــى 35 عامــًا. ويأتــي 
إطــالق هــذا التحديــث فــي إطــار خطــة البنــك الهادفــة إلــى تبّنــي أحــدث التكنولوجيــا الرقميــة 
علــى صعيــد الصناعــة المصرفيــة وتوظيفهــا لخدمــة عمالئــه، الســيما فئــة الشــباب منهــم.
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التكنولوجية  الحلول  من  نكست"  "عربي  تطبيق  ويعد 
الرقمية  المصرفية  الخدمات  قنوات  صعيد  على  الرائدة 
المخصصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث 
يوفر باقة شاملة من المزايا الجديدة والخدمات الرقمية 
المتكاملة صممت خصيصًا لتلبية احتياجات هذا القطاع 
للشركة  ذاتي  بشكل  التطبيق  على  التسجيل  ومنها 
وإدارة حسابات الشركة في أي وقت ومن أي مكان. كما 
يتيح التطبيق إجراء التحويالت البنكية رقميًا داخل البنك 
المحلية والخارجية  البنوك  أخرى لدى  العربي ولحسابات 
من  واإلستفادة  رقميًا،  الشركة  فواتير  تسديد  وكذلك 
خدمة "كليك" للشركات للتحويالت المالية السريعة، إلى 
المعامالت  على  والموافقة  المستخدمين  إدارة  جانب 
المختلفة حسب الصالحيات، هذا باإلضافة لميزة االطالع 
على حسابات الشركة من خالل شاشة عرض معلومات 
الحساب األساسية. ويتوفر تطبيق "عربي نكست" لعمالء 

البنك العربي من خالل آبل ستور وجوجل بالي.

ويوفر البنك العربي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 
لفتح  طلب  تقديم  إمكانية  تتيح  والتي  اخرى  رقمية  حلول 
بخطوات  مكان  أي  ومن  وقت  أي  في  إلكترونيًا  حساب 
سهلة وسريعة، وإمكانية التقّدم بطلبات قروض األعمال 
طريق  عن  إلكترونيًا  البيع  نقاط  وقروض  التشغيلية 
األخرى  والبيانات  الشركة  القرض، معلومات  مبلغ  تحديد 

المطلوبة على المنصة بكل سهولة ويسر.

السيد  قال  الجديدة،  الخدمات  إطالق  على  تعليقه  وفي 
الصغيرة  الشركات  وحدة  مدير  خضر،  أبو  سليمان 

والمتوسطة في البنك العربي - األردن: "يأتي إطالق تطبيق 
ودوره  العربي  البنك  استراتيجية  ضمن  نكست"  "عربي 
المحوري في مواكبة التطورات الحاصلة في بيئة األعمال، 
تلبي  وحلول  خدمات  توفير  خالل  من  ذلك  يتجلى  حيث 
تتيح  كما  تطلعاتهم  وتواكب  الشركات  قطاع  متطلبات 
معامالت  مختلف  إلدارة  ومتطورة  شاملة  رقمية  تجربة 
الشركات البنكية." وأضاف: "ُصمم التطبيق الجديد خصيصًا 
لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يوفر لهم 
باقة شاملة من المزايا والخدمات الرقمية التي تمكنهم من 

إدارة حساباتهم على مدار الساعة ومن أي مكان."

من  يعتبر  العربي  البنك  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر 
المؤّسسات المصرفية الرائدة محليًا وإقليميًا في دعم 
جانب  فإلى  والمتوسطة.  الصغيرة  الشركات  قطاع 
الحلول والقنوات الرقمية المتطورة التي يتيحها البنك 
لهذا القطاع الحيوي فهو يقدم كذلك مجموعة متكاملة 
من الخدمات المصرفية عبر شبكة مراكز األعمال وفروع 
البنك المنتشرة في أنحاء المملكة بهدف دعم أعمال 
هذه الشركات وتعزيز نموها. وقد حصل البنك العربي 
مؤّخرًا على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة 
األوسط  الشرق  في  بنك  أفضل  جائزة  أبرزها  كان 
وجائزة  التوالي،  على  السابع  للعام  وذلك   2022 للعام 
الصغيرة  للشركات  المصرفية  الخدمات  في  األفضل 
غلوبال  2021 من مجلة  للعام  األردن  في  والمتوسطة 
إلى  باإلضافة  العالمية،   )Global Finance( فاينانس 
جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في 

الشرق األوسط للعام 2021 من مجلة إيميا فاينانس.

األول من نوعه في المملكة - البنك العربي يطلق 
تطبيق"عربي نكست" للشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلق البنك العربي مؤخرًا تطبيقه البنكي المخصص لقطاع الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة تحــت اســم "عربــي نكســت" وهــو األول مــن نوعــه فــي المملكــة، وذلك 
فــي إطــار ســعي البنــك المســتمر نحــو تطويــر برامجــه وخدماتــه المصرفيــة وتقديــم 
حلــول بنكيــة شــاملة تناســب احتياجــات وتطلعــات جميــع الشــرائح والقطاعــات.
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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 حزيران كما يلي:

أواًل: النشاط التدريبي الداخلي
 شارك عدد من موظفي خدمة العمالء بدورة تدريبية في النظام البنكي T24 وذلك بتاريخ  18 &25 /6 /2022.

 شارك عدد من موظفي أمناء الصناديق بالبرنامج التدريبي لموظفي أمناء الصناديق – الفوج الثاني وذلك خالل الفترة من 
18 /6 /2022 ولغاية 2 /8 /2022 .

 شارك عدد من موظفي البنك بدورة تدريبية بعنوان "االمتثال ومكافحة غسل االموال وشكاوي العمالء" وذلك بتاريخ 20 /6 / 2022.

 شارك عدد من موظفي البنك بدورة تدريبية بعنوان "مخاطر امن المعلومات ومخاطر التشغيل" وذلك بتاريخ 28 /6 /2022.

ثانيًا: النشاط التدريبي الخارجي )داخل االردن(:
 شارك عدد من موظفين البنك بما يلي:

  برنامج تدريبي بعنوان "Advanced excel" خالل الفترة من 4 /6 /2022 ولغاية 9 /6 /2022.

 برنامج تدريبي بعنوان "الصحة والسالمة العامة )إسعاف، إخالء ، إطفاء وإنقاذ(" وذلك خالل الفترة من 5 - 8 /6 /2022 & 
. 2022/ 6/ 29 - 26

  اللقاء السنوي لمجموعة خبراء إدارة المخاطر تحت عنوان :"منتدى رؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية" خالل الفترة 
من 7 /6 /2022 ولغاية 8 /6 /2022 .

 ورشة عمل بعنوان "Cyber Security" وذلك بتاريخ 11 /6 /2022.

 برنامج تدريبي بعنوان "التقييم الداخلي لكفاية السيولة ILAAP ضمن االطار العام لكفاية رأس المال ICAAP" وذلك خالل 
الفترة من 14 /6 /2022 ولغاية 15 /6 /2022. 

 برنامج تدريبي بعنوان "أفضل الممارسات إلعداد وعرض تقارير التدقيق الداخلي" وذلك خالل الفترة من 19/ 6 /2022 لغاية 21 /6 /2022.

ثالثًا: النشاط التدريبي الخارجي )معهد الدراسات المصرفية(:
 شارك عدد من موظفين البنك ببرنامج تدريبي بعنوان " Market Risk Measurement and Management" وذلك خالل الفترة 

من 20 /6 /2022 ولغاية 23 /6 /2022.

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

 ورشة عمل بعنوان "غسل األموال" لفروع فلسطين وذلك بتاريخ 9 - 22 - 23 - 29 /6 /2022.

 ورشة عمل بعنوان "احداث تشغيلية وامنية ومسؤولية الفروع تجاه إدارة المخاطر" لموظفي الفروع واإلدارات وذلك بتاريخ 
.2022/ 6/ 18 & 2022/ 6/ 11

خامسًا: النشاط التدريبي لإلدارة االقليمية قبرص: 
 EXIN Privacy & Data Protection: Practitioner in General Data Protection Regulation"شاركت موظفة من فرع قبرص بفعالية بعنوان 

)GDPR(" وذلك خالل الفترة من 21 - 23 /6 /2022. 

النشاطات التدريبية للبنك األهلي األردني 





االخـبــار المصرفية 74

الرئيــس  عمــان  القاهــرة  بنــك  عــن  االتفاقيــة  وقــع 
التنفيــذي للبنــك الســيد كمــال البكــري وعــن القيــادة 
الماليــة  الدائــرة  مديــر  المســلحة  للقــوات  العامــة 
العقيــد قفطــان كريــم الجــازي ، بحضــور عــدد مــن 
مــن  وعــدد  األردنيــة  المســلحة  القــوات  ضبــاط 

عمــان. القاهــرة  بنــك  فــي  المــدراء 

وتعمــل االتفاقيــة علــى تســهيل الخدمــات المقدمــة 
لطــالب المكرمــة الملكيــة الســامية ، انطالقــًا مــن 
العامــة  القيــادة  بيــن  المشــتركة  العالقــات  تعزيــز 

للقــوات المســلحة األردنيــة وبنــك القاهــرة عمــان. 

توقيع اتفاقية بين بنك القاهرة عمان
والقوات المسلحة األردنية

وقع بنك القاهرة عمان مع القوات المســلحة األردنية، 
في مديرية الدائرة المالية اتفاقية تحويل رواتب المكرمة 
الذكيــة. الجامعيــة  البطاقــة  إلــى  الســامية  الملكيــة 
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وبهــذه المناســبة صــرح الســيد شــاكر فاخــوري رئيــس 
مجلــس إدارة بنــك األردن، بــأن البنــك اســتهدف التفــرع 
علــى  واعــدة  فــرص  مــن  تمثلــه  بمــا  الســعودية  فــي 
بنيــة  وجــود  مــع  واالقتصــادي  االســتثماري  المســتوى 
تحتيــة تقنيــة متطــورة علــى مســتوى الدولــة مصحوبــة 
بتقــدم كبيــر فــي خدمــات التكنولوجيــا الماليــة. وأضــاف 
إن هــذا التفــرع ســيدعم العالقــات الثنائيــة بيــن األردن 
والســعودية مشــيرًا إلى ما يشهده االقتصاد السعودي 
ــر مــن القطــاع الخــاص  مــن تطــورات تحفــز مشــاركة أكب

المحلــي واألجنبــي باالســتناد إلــى رؤيــة 2030. 

وأضــاف الســيد فاخــوري إن حصولنــا علــى موافقة التفرع 
فــي الســوق الســعودي وخــالل فتــرة قياســية إنمــا يعتبــر 
مؤشــرًا واضحــًا علــى قــوة ومتانــة المركــز المالــي للبنــك 
وعراقتــه وخبرتــه فــي القطــاع المصرفــي، ومؤكــدًا علــى 

رؤيتــه االســتراتيجية بتحقيــق مركــز متقــدم فــي المنطقــة 
الخدمــات  وتقديــم  الكفــاءة  معاييــر  بأعلــى  العربيــة 
والحلــول المصرفيــة المتكاملــة لألفــراد وقطــاع األعمــال 
مــن الشــركات والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. 
المملكــة  مــع  األردنيــة  العالقــات  فاخــوري  ثمــن  كمــا 
العربيــة الســعودية واصفــًا إياهــا بالعالقــات الوطيــدة 
التاريخيــة والتــي تجمــع الشــعبين منــذ ســنوات طويلــة 
بالعديــد مــن المصالــح المشــتركة علــى جميــع األصعــدة، 
وتعزيــز التجــارة واالســتثمار وتدفقــات رؤوس األمــوال 
خاصــة أن الســعودية تعــد شــريك اســتراتيجي ومــن أكبــر 

الــدول المســتثمرة فــي األردن. 

ولفــت فاخــوري إلــى أن بنــك األردن يشــهد نمــوًا وتطــورًا 
فــي أعمالــه علــى كافــة األصعــدة، ومــرد ذلــك إلــى خططــه 
وإســتراتيجيته الطموحــة لتوســعة أعمالــه فــي الســوق 

شـاكــــــر فــاخــــــوري
)رئيس مجلس إدارة بنك األردن(

استهدفنا التفرع في السعودية بما تمثله من فرص واعدة 

على المستوى االستثماري واالقتصادي وبما يدعم العالقات 
الثنائية بين البلدين

أعلن بنك األردن عن حصوله على كافة التراخيص الالزمة من قبل البنك المركزي األردني 
والبنك المركزي السعودي والتي تتيح له مزاولة األعمال المصرفية في المملكة العربية 
الســعودية. وجــاء اإلعــالن بعــد صــدور قــرار مجلــس الــوزراء الســعودي فــي جلســته التــي 
عقدت يوم الثالثاء الموافق 21 حزيران 2022 بالموافقة على الترخيص لبنك األردن بفتح 
فرع له لمزاولة األعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة 
تنفيذًا إلستراتيجية البنك نحو تعزيز مركزه اإلقليمي وتنويع األسواق التي يعمل فيها.
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اإلقليمــي. هــذا ويســتعد بنــك األردن لفتــح أول فروعــه 
ــع الثالــث مــن هــذا العــام،  فــي العــراق ببغــداد خــالل الرب
ليكــون عــام 2022 محطــة مهمــة فــي مســيرته وانجازاتــه 
تعزيــز  إلــى  تهــدف  التــي  اإلســتراتيجية  خطتــه  ضمــن 
حضــوره اإلقليمــي واالســتفادة مــن الفــرص الواعــدة فــي 
األســواق الماليــة والمصرفيــة التــي تشــهد نمــوًا كبيــرًا 
ــه. ــا علــى الخدمــات المقدمــة لعمالئ بمــا ينعكــس إيجاًب

للبنــك  وتقديــره  شــكره  فاخــوري  الســيد  قــدم  وختامــًا 
لبنــك  الدائــم  ودعمهــم  ثقتهــم  علــى  األردنــي  المركــزي 
والتوســع  التفــرع  بخطــط  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  األردن 
المركــزي  للبنــك  أيضــًا  بالشــكر  تقــدم  كمــا  الخارجــي. 
فــي  وتعاونهــم  األردن  ببنــك  ثقتهــم  علــى  الســعودي 
تطبيــق أفضــل الممارســات التشــريعية الداعمــة لفتــح 

األجنبيــة.  للبنــوك  فــروع 

بنــك االردن يعمــل وفقــًا لنهــج  ومــن الجديــر ذكــره أن 
تطويــري يعتمــد معــه التحســين المســتمر فــي كافــة 
مواكبــة  علــى  يحــرص  كمــا  عملــه،  ومجــاالت  أنشــطته 
الصناعــة  تشــهدها  التــي  المتســارعة  التطــورات 
المصرفيــة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي، والتميــز 
محليــًا واقليميــًا دون إغفــال دوره ورســالته المجتمعيــة. 
هــذا وقــد ســجلت موجــودات البنــك مــا قيمتــه 2.7 مليــار 
ــار كمــا  ــار، وبلغــت حقــوق مســاهميه 466 مليــون دين دين

فــي نهايــة أيــار 2022.

ويشــار إلــى أن بنــك األردن يعــد أحــد أعــرق البنــوك األردنيــة 
مــع جــذور تعــود لعــام 1960، ويمتلــك حضــورًا واســعًا 
أســس لــه علــى مــدار مســيرته، حتــى بــات يتواجــد عبــر 
منطقــة الشــرق األوســط مــن خــالل فروعــه وشــركاته 

التابعــة وقنواتــه الرقميــة واإللكترونيــة. 
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باإلضافة  فائزين،  لستة  رحالت مجانية   6 األردن  بنك  ويقدم 
لمرافق مع كل فائز، شاملة تذاكر الطيران ذهابًا وإيابًا واإلقامة 
للفائزين  تذاكر  مع  القطرية،  العاصمة  في  لياٍل   3 لمدة 
ومرافقيهم لدخول الملعب الذي سيشهد إقامة المباريات، 

فضاًل عن تغطية النفقات اليومية للرحلة لكل فائز. 

وتقوم الحملة التي تستمر حتى نهاية شهر ايلول 2022 
الذين  العمالء  أسماء  على  سُتجرى  سحوبات  على 
سواء  االئتمانية  ببطاقاتهم  الشراء  بعملية  يقومون 
أكانت بطاقات فيزا البالتينية أو الذهبية أو الفضية خالل 

فترة الحملة، بحد أدنى قيمته 50 دينارًا لكل عملية.

حيُث سيكون بإمكان عمالء بنك األردن مضاعفة فرصهم 
فيزا  بطاقات  استخدام  زيادة  عبر  السحوبات  في  للفوز 

االئتمانية الخاصة بهم في مختلف مشترياتهم.

الخدمات  إدارة  التنفيذي/  المدير  قال  المناسبة،  وبهذه 
خالل  "من  جويد:  أبو  خالد  األردن،  بنك  لدى  لألفراد  المصرفية 
هذه الحملة يسعى البنك إلى تقديم تجربة استثنائية كنوع من 
نوليهم كافة االهتمام، مشيرًا  الذي  الحاليين  التقدير لعمالئه 
التزامه بتحفيز العمالء للتحول  إلى ان البنك يستمر بتجسيد 
بالتماشي مع استراتيجيته وخططه  المبتكرة  الدفع  لخيارات 
للتحول الرقمي، فضاًل عن االستفادة من السهولة والسرعة 
واألمان وفق معايير وضوابط شركة فيزا العالمية التي تتمتع 
بطاقاتها بموثوقية عالية وقبول محلي وعالمي واسع النطاق."

وأوضح أبو جويد بأن الحملة تعكس منهجية البنك بتقديم 
ومالية،  مصرفية  وخدمات  حلول  من  لعمالئه  األفضل 
وبإدارة عالقاته مع العمالء والتواصل الفاعل معهم عبر 
برامجه وحمالته المتنوعة والمستمرة، والتي يسعى معها 
إلثراء تجربتهم ومنحهم قيمة مضافة وجوائز مميزة يقدر 
بها ثقتهم به ووالئهم لعالمته، كما يالمس اهتماماتهم 
إلى  أحالمهم  ليحول  الرياضية،  االهتمامات  فيها  بما 
حقيقة، األمر الذي يسهم في زيادة مستوى الرضى لديهم 

وتوسيع قاعدتهم وتعزيز حصة البنك السوقية.

مـــن جــانـبــه قــال 
مـــاريـــو مــكــاري، 
الـمـديـــــر الــعــــام 
لشركة "فيزا" في 
دول الـمــشــــرق: 
"تـــــــســـــعـــــدنــــــا 
اكــــــــــة  لــــــشـــــــر ا
مــــــــــع بــــــنـــــــــــك 
األردن إلطـــــــالق 
هــــــذه الـحـمـلـــة، 

استخدام  عند  أكثر  مزايا  الحصول  من  العمالء  وتمكين 
بتقنيات  والمدعومة  الالتالمسية  االئتمانية  بطاقاتهم 
تعزيز األمان من فيزا ليتمكن العمالء من إجراء معامالتهم 
بثقة تامة. ومع إطالق هذه المبادرة، نهدف إلى منح عشاق 
تشمل  مميزة،  بجوائز  الفوز  فرص  األردن  في  القدم  كرة 
تذاكر حضور مباريات كأس العالم المرتقب، ودعم الجهود 
منها  ليستفيد  الرقمية  التجارة  مزايا  لتعزيز  الحكومية 

المستهلكون والشركات على حد سواء".

ويقدم بنك األردن لعمالئه من حاملي بطاقات فيزا مجموعة 
من المزايا التي تتنوع بتنوع البطاقات، والتي تشمل الدخول 
إلى صاالت المطارات، والمكافآت غير المحدودة، والعروض 

والخصومات المختلفة.

يشار إلى أن بنك األردن يخدم عمالءه عبر العديد من القنوات 
اإللكترونية والخدمات الرقمية التي تتكامل مع شبكة فروعه، 
والتي تشمل شبكة أجهزته للصراف اآللي، والبنك الناطق، وبنك 
اإلنترنت BOJ Online، ومركز الخدمة الهاتفية، فضاًل عن خدمة 
الرسائل القصيرة، وتطبيق Boj Mobile، والخدمات المصرفية 
عبر Zoom، وخدمة الصراف اآللي التفاعلي. كذلك، فإن البنك 
معها  يرفع  التي  الوالء  مكافآت  برامج  من  العديد  يمتلك 
شعار "مكافآت ال تنتهي"، مشتملة على برنامج الخصومات، 
وبرنامج أقساطي، وبرنامج استبدال النقاط الفوري، باإلضافة 

للحمالت التي ينفذها بهدف مكافأة العمالء. 

تذاكر مجانية لحضور مباريات كأس العالم من بنك األردن

أطلــق بنــك األردن حملــة " فيفــا 2022 شــجع مــن الملعــب " بالتعــاون مــع شــركة فيــزا، 
الشركة الرائدة في مجال نظم المدفوعات الرقمية، لعمالئه الحاليين والجدد من حاملي 
بطاقــات فيــزا الصــادرة مــن البنــك، لالنضمــام لرحلــة الستكشــاف قطــر وعيــش عالــم 
مليء بالتجارب المبهرة ومشاهدة مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 من الملعب.
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بنــك  نفــذ  المناســبتين،  فــي هاتيــن  إطــار مشــاركته  وفــي 
األردن بالتعــاون مــع جمعيــة أصدقــاء البيئــة األردنيــة مبــادرة 
للرفــق  الرحمــة  جمعيــة  أرض  محيــط  وتشــجير  لتخضيــر 
بالحيــوان الكائنــة فــي منطقــة زيزيا-لــواء الجيــزة؛ حيــث تــم 
زراعــة مجموعــة مــن أشــجار الزيتــون وأشــتال الالفنــدر مــع 

مشــاركة واســعة مــن قبــل موظفيــه.

وقــد جــاء تنفيــذ المبــادرة مــن حــرص البنــك علــى البقــاء فــي 
طليعــة المؤسســات الداعمــة للمجتمــع والبيئــة، وترجمــًة 
الســتراتيجيته الخاصــة بــاإلدارة البيئيــة والمرتكــزة علــى: الحــد 
مــن أثــر العمليــات التشــغيلية علــى البيئــة مــع ممارســات 
وآليــات عمــل صديقــة للبيئــة، وتقديــم الخدمــات والحلــول 
المصرفيــة الخضــراء، فضــاًل عــن تنفيــذ المبــادرات والبرامــج 
غيــر المصرفيــة وذات البعــد البيئــي بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة 

بزيــادة الوعــي البيئــي، لتســهم جميعهــا فــي دعــم الجهــود 
بالتركيــز  البيئــة ومواردهــا  علــى  للحفــاظ  الراميــة  الوطنيــة 
علــى تعزيــز الرقعــة الخضــراء فــي المملكــة خاصــة فــي ظــل 
مشــاكل الجفــاف المتفاقمــة، األمــر الــذي ينعكــس علــى 
االقتصــادي  النمــو  أســاس  تعــد  التــي  البيئيــة  االســتدامة 
لالقتصــاد  الوصــول  ومفتــاح  المســتدام،  واالجتماعــي 

األخضــر المنشــود.

وتعــد هــذه المبــادرة واحــدة مــن سلســلة مــن المبــادرات 
مــن  شــبكة  مــع  بالشــراكة  البنــك  ينفذهــا  التــي  البيئيــة 
منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تتناعــم أهدافهــا البيئيــة 
مــع أهــداف البنــك البيئيــة، والتــي ترمــي للمشــاركة الفاعلــة 
البيئيــة  النظــم  علــى  تطــرأ  التــي  للتحديــات  التصــدي  فــي 

تأهيلــه.  وإعــادة  الحيــوي  والتنــوع 

بنك األردن يشارك باليوم العالمي للبيئة
واليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

أعلــن بنــك األردن مشــاركته فــي فعاليــات االحتفــال بيوم البيئة العالمي خالل شــهر حزيران، 
الذي ركز هذا العام على اســتعادة النظام البيئي تحت شــعار "ال نملك ســوى أرض واحدة"، 
واليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف والذي رفع شعار "النهوض من الجفاف معًا".
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وتناســب لعبــة "110" األطفــال مــن عمــر ثمانــي ســنوات 
قبــل  مــن  تصميمهــا  تــم  جماعيــة  لعبــة  وهــي  فأكثــر، 
ــع يقــوم  ــراء متحــف األطفــال بأســلوب معرفــي ممت خب
والحســابية  الماليــة  األطفــال  مهــارات  تعزيــز  علــى 
ربــوع  فــي  ســياحية  لرحلــة  اللعبــة  محــاكاة  خــالل  مــن 
األردن ومــا تتطلبــه مــن نفقــات ماليــة، يتخللهــا تجــارب 
ممتــع  بأســلوب  مقدمــة  ماليــة  ومعلومــات  مســلية 
كالتعــّرف علــى الفئــات النقديــة وطــرق اإلنفــاق والتوفيــر 
والمشــاركة، باإلضافــة إلــى االطــالع علــى بعــض األماكــن 

الوطنيــة.  الســياحية  والمناطــق 

وقال الســيد صالح حماد مدير عام بنك األردن إّن دعمنا 
لمثــل هــذه األفــكار المبدعــة تعمــل علــى تعزيــز الثقافــة 
المهــارات  لديهــم  تنمــي  والتــي  األطفــال  عنــد  الماليــة 
الحســابية وتعمــل عــى توســعة مدركاتهــم، مشــيرًا إلــى 
إهتمــام البنــك باإلســتثمار فــي التعليــم وتعزيــز معــارف 
الشــراكة  مثمنــًا  مبتكــر،  بأســلوب  المســتقبل  أجيــال 
االســتراتيجية مــع متحــف األطفــال الــذي يقــدم خبراتــه 
المتخصصــة فــي تطويــر المحتــوى التعليمــي التفاعلــي".   

بنــك األردن ســيقوم  وأضــاف الســيد صالــح حمــاد أن 
بتوزيــع اللعبــة علــى أكثــر مــن ثمانيــة آالف طفــل فــي 
مختلــف محافظــات المملكــة مــن خــالل جــوالت متحــف 
األطفــال المتنقــل، كمــا ســيتم تقديمهــا ضمــن جوائــز 

البنــك لحســاب توفيــر األطفــال " ســنابل ".

مــن جهتهــا، أّكــدت سوســن الدلــق، مديــر عــام متحــف 
األطفــال األردن، علــى أن إطــالق هــذه اللعبــة يعتبــر واحدًا 

مــن ثمــار الشــراكة الفاعلــة والحقيقيــة مــع بنــك األردن 
ــة، والتــي يســعى  التــي امتــدت علــى مــدى ســنوات طويل
البنــك والمتحــف مــن خاللهــا إلثــراء تعّلــم األطفــال مــن 

خــالل اللعــب واالستكشــاف.

يذكــر أن متحــف األطفــال هــو مؤسســة تعليميــة غيــر 
ربحيــة تأســس فــي عــام 2007، تعتمد منهجيته لألطفال 
)1 - 12 ســنة( علــى" التعّلــم مــن خــالل اللعــب" والتفاعــل 
بشــكٍل ُحــر بعيــًدا عــن التلقيــن، حيــث يتعلــم األطفــال 
185 معروضــة  مــن  أكثــر  خــالل  مــن  تفاعلــي  بأســلوٍب 
تعليميــة )مجّســمات( يضمهــا المتحــف داخــل قاعــة 
واألنشــطة  البرامــج  خــالل  مــن  وكذلــك  معروضاتــه، 
والتــي  العــام،  خــالل  المتحــف  يقدمهــا  التــي  العديــدة 
ترتكــز فــي محتواهــا علــى مواضيــع الفنــون البصريــة، و 
STEAM والطفولــة المبكــرة، والقــراءة. وتهــدف جميــع 
جهــود المتحــف كمؤسســة للتعليــم غيــر الرســمي، إلــى 
دعــم نمــو األطفــال المعرفــي واالجتماعــي والعاطفــي 

واللغــوي. والحركــي 

أكبــر  أحــد  اليــوم  األردن  بنــك  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
المؤسســات الماليــة فــي األردن والــذي يعــود تأسيســه 
إلــى عــام 1960، وعلــى مــدى أكثــر مــن ســتة عقــود ســاهم 
البنــك فــي دعــم حركــة االســتثمار والتطــور االقتصــادي 
مــع حرصــه الدائــم علــى تحقيــق تنميــة المجتمعــات فــي 
الــدول التــي يعمــل بها،حتــى بــات يتواجــد عبــر منطقــة 
الشــرق األوســط مــن خــالل فروعــه وشــركاته التابعــة 

وقنواتــه الرقميــة واإللكترونيــة. 

بنك األردن بالتعاون مع متحف األطفال
يطلق لعبة "110"

فــي إطــار دعــم البنــك المتواصــل لمتحــف األطفــال والــذي امتــد إلــى إثنــى عشــر عامــا،ً 
"110"، وذلــك خــالل جولــة المتحــف  بالتعــاون مــع المتحــف لعبــة  بنــك األردن  أطلــق 
المتنقــل فــي مخيــم حطيــن فــي لــواء الرصيفــة فــي الثالــث عشــر مــن حزيــران الجــاري. 
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والتــي  الســنوية  للمســابقة  األردن  بنــك  رعايــة  وتأتــي 
تســتعرض مهــارات مكافحــة اإلرهاب وقــوات العمليات 
الخاصــة، ويتنافــس علــى لقبهــا مــا مجموعــه 40 فريقــًا 
مــن 25 دولــة، انطالقــًا مــن حرصــه علــى أن يكون جــزءًا من 
الفعاليــات واألحــداث المهمــة التــي تشــهدها المملكــة 
وتســهيل إقامتهــا وإنجاحهــا، وعلــى المشــاركة فــي دعــم 
التوجهــات والجهــود الوطنيــة لتحويــل المملكــة لوجهــة 
للفعاليــات  كحاضنــة  العالميــة  الســاحة  علــى  مميــزة 
فيهــا  بمــا  المجــاالت  بمختلــف  المختصــة  واألحــداث 

المجــال العســكري والدفاعــي.

بيــن  االســتراتيجية  للشــراكة  الرعايــة  هــذه  وتشــير 
البنــك ومركــز الملــك عبــد هللا الثانــي لتدريــب العمليــات 
ولحرصــه  المســابقة،  يعقــد  الــذي   "KASOTC" الخاصــة 
علــى البنــاء عليهــا كونهــا ال تعــد األولــى التــي يقدمهــا 
البنــك للمســابقة، كمــا أنهــا تعبــر عــن إيمانــه بعظــم دور 
المؤسســة األمنيــة والعســكرية الــذي يطــال مختلــف 

الدفــاع  جهــود  تعزيــز  فــي  ويســهم  الحياتيــة،  األبعــاد 
واألمــن الوطنــي وتوفيــر أرقــى وأعلــى مســتويات التدريــب 

والمتكامــل. المتخصــص 

هــذا ويذكــر أن بنــك األردن، قــدم الرعايــة لهــذه المســابقة 
الدوليــة لهــذا العــام حرصــًا منــه علــى دعــم مثــل هــذه 
الفعاليــات و التواجــد الفّعــال بمثــل هــذه المســابقات 
دور  وإبــراز  والدولــي،  المحلــي  المســتوى  علــى  الهاّمــة 
البنــك فــي مثــل هــذه الفعاليــات والتــي تعكــس الصــورة 
ــة المتقدمــة عــن المملكــة االردنيــة الهاشــمية  الحضاري
وعــن المســتوى المتطــور للقــوات المســلحة االردنيــة 
ممثلــة بمركــز الملــك عبــد هللا الثانــي لتدريــب العمليــات 

الخاصــة كاســوتك.

هــذا وقــد دأب البنــك علــى تقديــم الدعــم والرعايــة للعديــد 
مــن الفعاليــات واألنشــطة التــي تقــوم بهــا المؤسســات 
الوطنيــة الرائــدة وتؤكــد علــى دور البنــك كشــريك داعــم 

لهــم، وتعــزز عالقــات التعــاون فيمــا بينهــم. 

بنك األردن يرعى مسابقة المحارب
السنوية 2022

الســنوية  المحــارب  الثانيــة عشــرة مــن مســابقة  للنســخة  رعايتــه  بنــك األردن  قــدم 
تحــت  الجــاري  حزيــران  مــن  الخامــس  فــي  فعالياتهــا  انطلقــت  والتــي   ،2022 للعــام 
الحنيطــي،  يوســف  الركــن  اللــواء  المشــتركة  األركان  هيئــة  رئيــس  عطوفــة  رعايــة 
المملكــة،  لــدى  المعتمديــن  العســكريين  والملحقيــن  الســفراء  مــن  عــدد  وبحضــور 
 – األردنيــة  المســلحة  القــوات  صــف  وضبــاط  ضبــاط  كبــار  مــن  عــدد  عــن  فضــاًل 
الجيــش العربــي واألجهــزة األمنيــة، وإلــى جانبهــم عــدد مــن المســؤولين المدنييــن.
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أخبار دائرة التعلم والتطور لشهر حزيران /2022

عقــدت دائــرة التعلــم والتطــور خــالل شــهر حزيــران / 2022 ، عــددًا مــن النشــاطات التدريبيــة الداخليــة والخارجيــة 
والتــي شــملت عــدة برامــج ودورات، ومــن أبــرز هــذه النشــاطات مايلــي : - 

1. البرامج التدريبية الداخلية:

:Bluering 
 عقد دورة تدريبية لموظفي الفروع، بهدف التعرف على التغييرات واالضافات الحاصلة على النظام.

 برنامج الخدمات المصرفية والفرع االفتراضي لألفراد:
عقـــد برنامــج الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بدورتــه الثانيــة بهــدف تأهيل وتدريــب الموظفين على منتجات البنــك وتزويدهم 

بالمعلومــات الضروريــة التــي تضمــن انخراطهــم ببيئة العمل بطريقة سلســة.

Excel Advance 
تــم عقــد الــدورة التدريبيــة بهــدف تنميــة مهــارات موظفــي البنــك فــي اســتخدام وظائــف هــذا البرنامــج وبمــا يتناســب 

وطبيعــة عملهــم.

 دورة قانون الضمان االجتماعي وقانون العمل وضريبة الدخل
تــم عقــد الــدورة بهــدف تعريــف المشــاركين بقوانيــن الضمــان االجتماعــي ، قانــون العمــل و قواعــد الضريبــة و االنظمــة 
والتعليمــات الصــادرة بموجبــه وفقــا لمعاييــر تعتمدهــا كل مــن مؤسســات الضمــان االجتماعــي و وزارة العمــل ودائــرة 

ضريبــة الدخــل.

Internal Customer Service 
ــة  ــادة اإلنتاجي ــى خفــض التكاليــف وزي ــدورة بهــدف تحســين تفاعــل الموظفيــن ســويًا وتحســين قدرتهــم عل ــم عقــد ال ت

ــى الجــو العــام فــي مــكان العمــل. ــدة عل ــي عكــس الفائ ــة وبالتال ــروح المعنوي وتحســين التواصــل ورفــع ال

Customer Centricity 
تــم عقــد الــدورة بهــدف. التركيــز علــى العمــالء الداخلييــن والتــي هــي تتمثــل بقــدرة األشــخاص فــي المؤسســة علــى فهــم 
مواقــف العمــالء الداخلييــن/ الموظفيــن وتصوراتهــم وتوقعاتهــم واحتياجاتهــم ورغباتهــم وتفضيــالت االتصــال بهــم 

بالشــكل الصحيــح وبالتالــي ســتعكس التجــارب المفيــدة والعالقــات الدائمــة مــع الموظفيــن.
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 مفاهيم اتيكيت التعامل مع األشخاص ذوي االعاقة والمصطلحات الحقوقية الصحيحة
تم عقد الدورة بهدف تثقيف و توعية موظفي الفروع حول حقوق االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة, 

و كيفية التعامل معهم و التعرف على آلية تمكينهم من الوصول الى خدمات البنك .

Mentorship 
تم عقد الدورة بهدف استخدام المصطالحات و االساليب في تقديم المالحظات و كيفية تقديمة التغذية الراجعة .

Creditlens 
تــم عقــد الــدورة بهــدف الحفــاظ علــى جــودة بيانــات المحفظــة االئتمانيــة واالســتخدام األمثــل لنظــام Creditlens في تقييم 

مخاطــر العمــالء واالجابــة علــى كافــة استفســارات الموظفين

2. البرامج التدريبية الخارجية:
 تعزيز شفافية المستفيد الحقيقي من األشخاص االعتباريين والترتيبات القانونية.

Women on the Front Line 

Risk Professionals Group Annual Forum 

Project Financing Training 

Certified Operational Risk Manager/ CORM االعداد لشهادة 

 Certified Anti-Money Laundering Specialist/ CAMS االعداد لشهادة 
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ــة  ويســعى بنــك اإلســكان مــن خــالل إطــالق هــذه الحمل
إلــى تشــجيع عمالئــه علــى فتــح حســابات وديعــة ألجــل مع 
إمكانيــة الفــوز بجوائــز نقديــة شــهرية، تزيــد قيمتهــا كلمــا 

زادت قيمــة الوديعــة.

وتقــوم فكــرة الحملــة، التــي تعــد المنتــج األول مــن نوعــه فــي 
القطــاع المصرفــي األردنــي، علــى منــح عمــالء بنــك اإلســكان 
من األفراد والشــركات أســعار فائدة منافســة على ودائعهم، 
ــة قّيمــة  ــز نقدي إلــى جانــب المشــاركة فــي الســحب علــى جوائ
بحيــث يصــل عــدد الرابحيــن اإلجمالــي لكافــة الشــرائح منــذ 

إطــالق الحملــة ولنهايــة العــام الجــاري 24 رابحــًا.

وينقســم برنامــج الجوائــز إلــى ثــالث شــرائح للودائــع ألجــل 
الجديــدة حيــث يبلــغ الحــد األدنــى للودائــع ضمــن الشــريحة 
ــار،  ــة أقــل مــن 100000 ألــف دين ــار ولغاي ــى 50000 دين األول
وبهــا يحــق للمــودع الدخــول علــى ســحب علــى جائــزة نقديــة 

األدنــى  الحــد  يبلــغ  فيمــا  دينــار،   2500 قيمتهــا  شــهرية 
للودائــع ضمــن الشــريحة الثانيــة 100000 دينــار إلــى أقــل 
مــن 250000 دينــار، مــع إمكانيــة المشــاركة بســحب علــى 
جائــزة نقديــة قيمتهــا 5000 دينــار، أمــا الحــد األدنــى للودائــع 
ضمــن الشــريحة الثالثــة فيبلــغ 250000 دينــار فأكثــر، مــع 

فــرص للفــوز بجائــزة شــهرية قيمتهــا 9999 دينــار.

ومنــذ انطالقتــه فــي الســوق األردنــي ُعــّرف عــن بنــك اإلســكان 
ريادتــه فــي المجــال المصرفــي المحلــي، إذ كان لــه الســبق فــي 
المبتكــرة  المصرفيــة  والحلــول  المنتجــات  مــن  الكثيــر  إطــالق 
منهــا  والتــي  الحســابات  جوائــز  ونظــام  نوعهــا،  مــن  والفريــدة 
حســابات جوائــز التوفيــر وحســاب الودائع ألجــل التي أطلقت ألول 
مــرة فــي األردن فــي العــام 2017 ويهــدف مــن خاللهــا إلــى تلبيــة 
تطلعــات وطموحــات عمالئــه بمختلــف شــرائحهم إلــى جانــب 

ــاره البنــك المفضــل لديهــم.  ــه واختي ــى ثقتهــم ب مكافأتهــم عل

بنك اإلسكان يطلق حملة حساب الوديعة ألجل 
بالدينار بجوائز لعام 2022

أطلــق بنــك اإلســكان، البنــك األكثــر واألوســع انتشــارا فــي المملكــة، حملــة حســاب 
لــكل  واحــدة  شــهرية  جائــزة  تتضمــن   ،2022 لعــام  بجوائــز  بالدينــار  ألجــل  الوديعــة 
شــريحة مــن شــرائح الودائــع المشــمولة بالحملــة، وبمجمــوع ثــالث رابحيــن شــهريًا.
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مواصلــة لجهــوده فــي دعــم عمليــة التحــول الرقمــي فــي المملكــة واالنتقــال إلــى االقتصــاد الرقمــي، 
أطلق بنك اإلســكان - البنك األكثر واألوســع انتشــارًا في المملكة- حملة اســترجاع نقدي لعمالئه 
عنــد تنفيذهــم ألول حركــة دفــع لفواتيرهــم عبــر خدمــة "إي فواتيركــم" علــى تطبيق اإلســكان موبايل.

29 /6 /2022 والتي  29 /5 /2022 وحتى  وتستمر الحملة من 
تمنح عمالء قطاع األفراد فرصة استرداد نقدي وبحد 
أقصى 25 دينار عند قيامهم وألول مرة بتسديد فواتيرهم 
اإلسكان  تطبيق  على  فواتيركم"  "إي  خدمة  خالل  من 
البنك في  لرؤى  الحملة استكمااًل  وتأتي هذه  موبايل، 
تحفيز العمالء على استخدام الخدمات اإللكترونية التي 

يقدمها البنك بما يلبي احتياجات عمالئه.

"إي فواتيركم" مجموعة متنوعة من قنوات  ويقدم نظام 
آني  التي تمّكن العمالء من دفع فواتيرهم بشكل  الدفع 
وعلى مدار الساعة طيلة أيام األسبوع وبأقل مجهود، وذلك 

بعد اختيارهم إلحدى القنوات اإللكترونية التي تناسبهم.

نوعية  اإلسكان خطى خطوات  بنك  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
خالل السنوات القليلة الماضية على صعيد التحول الرقمي، 

حيث أطلق قبيل نهاية العام الماضي موقعه اإللكتروني 
كما  وعصري،  متطور  تفاعلي  بتصميم  الجديدة  بحلته 
 Iskan( أطلق سابقًا الفرع الرقمي للخدمات الذاتية الجديد
engage(، وقام بشراء 185 جهاز صراف آليًا متطورا وحديثًا 
توفر خدمات نوعية وجديدة لعمالئه بسرعة وسهولة ودون 
بطاقات  تطوير  استكمال  تم  كما  الفروع،  لزيارة  الحاجة 
االئتمان والدفع المباشر بكل فئاتها بتقنية الالتالمسية 
)Contactless( وبتصميم عصري مميز يحمل صورة مبنى 
 )Iskan Mobile( تطبيق  إصدار  إلى  إضافة  الجديد،  البنك 
 Iskan( بطاقات  إصدار  خدمة  وإطالق  المحدثة،  بنسخته 
V-Card( بشكل آلي وفوري من خالل إسكان أونالين ومن 
خالل التطبيق، إضافة إلى العديد من الخدمات المتطورة 
والمتقدمة التي تواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها 

العصر الرقمي. 

"اإلسكان" يطلق حملة استرجاع نقدي عند تنفيذ أول 
حركة دفع إي فواتيركم من خالل تطبيق إسكان موبايل
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ويسعى البنك من خالل هذه الحملة إلى تشجيع العمالء 
الحاليين والجدد على إصدار واستخدام بطاقات بنك اإلسكان 
االئتمانية فيزا كوسيلة سهلة عند تنفيذ مشترياتهم عبر 
قيمة  وتقديم  اإلنترنت  وعبر  والدولية  المحلية  البيع  نقاط 
المشمولة  المحالت  من  أي  لدى  تسوقهم  خالل  أفضل 

بالحملة بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وتستمر حملة حضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™  
يتأهل  بحيث   ،2022/ 9/ 29 وحتى   2022/ 7/ 4 من  الفترة  خالل 
فيزا  بطاقة  بواسطة  شرائية  بحركات  قيامه  عند  العميل 
التكاليف  مدفوعة  رحلة  لربح  فرصة  على  للحصول  االئتمانية 
له  األولى  تذكرتين  رابح  لكل  رابحين،   8 نصيب  من  ستكون 
اختياره لحضـور مباريات مختارة لكأس  والثانية لشخص من 
العالم في قطر من الدور األول ودور 16 وأهمها الربع نهائية 

والمباراة النهائية.

كما أطلق البنك حملة الجوائز العينية التي تمنح العمالء 
بـحركات شراء  قيامهم  عند  ذكي  تلفاز  بجهاز  للفوز  فرصًا 
بواسطة بطاقات فيزا االئتمانية خالل الفترة من 4 /7 /2022 

وحتى 20 /11 /2022.

وتجدر اإلشارة إلى أن بطاقات بنك اإلسكان االئتمانية التي تم 
تصميمها لتمنح العمالء المرونة المالية والقوة الشرائية التي 
تتناسب مع احتياجاتهم أينما كانوا وبأي وقت، تتمتع بمجموعة 
الواسع محليًا وعالميًا، إمكانية  القبول  بينها،  المزايا من  من 
100 % من قيمة  وبنسبة  البطاقة  بواسطة  النقدي  السحب 
السقف محليًا وعالميًا، والشراء عبر االنترنت بأمان وسهولة، 
على  الحصول  إلى  إضافة   ،% 0 بفائدة  المشتريات  وتقسيط 
العديد من عروض السفر الحصرية، واالشتراك تلقائيًا ببرنامج 
إسكان كوينز Iskan Coins للحصول على العديد من المكافآت، 

 .Iskan Gain واالستفادة من برنامج

بالتعاون مع "فيزا"
بنك اإلسكان يطلق حملة ترويجية لبطاقاته االئتمانية مع 

جوائز لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ 

أطلق بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع انتشارًا في المملكة – بالتعاون مع شركة فيزا العالمية 
حملــة ترويجيــة لبطاقاتــه االئتمانيــة بعنــوان "بنــك اإلســكان جــوول وفعــل" بحيــث يتيــح لعمالئــه 
فرصًا للفوز بباقة منوعة من الجوائز القيمة أبرزها حضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ . 
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وّقع البنك األردني الكويتي إتفاقية تعاون مع 
وتأتي  األردني  النساء  تضامن  معهد  جمعية 
ن  هذه الخطوة تماشيًا مع ثقافة البنك ومكوِّ
إلى  يسعى  التي  قيمه  مكونات  من  أساسي 
تقديم  بأهمية  منه  وإيمانًا  وتأكيدها،  إرسائها 
الدعم للمبادرات التي َتسهم في تمكين المرأة 

وتعزيز مكانتها في المجتمع.

بإستضافة  آيار  شهر  خالل  البنك  قام  وقد  هذا 
المعنية  العالمية  المبادئ  لشبكة  الرابع  اإلجتماع 
في  البنك  تجربة  مشاركة  تم  حيث  المرأة،  بتمكين 
تطبيق "المبادئ العالمية لتمكين المرأة "والمبادرات 

واإلنجازات التي حققها في هذا المجال. 

التصحر  لمكافحة  العالمي  اليوم  بمناسبة 
كل  من  حزيران   17 يصادف  والذي  والجفاف 
عام، شارك موظفو البنك األردني الكويتي، في 
مبادرة القافلة الخضراء بالتعاون مع الجمعية 
200 شجرة  بزراعة  الطبيعة،  العربية لحماية 
حيث  الوسطى،  األغوار  منطقة  في  مثمرة 
تكريس  على  مستمر  وبشكل  البنك  يحرص 
كل إمكانياته وتوجيه العاملين لديه للمشاركة 
بفعالية في مختلف المبادرات الرامية لخدمة 
المجتمع والبيئة، وضمن هذه الرؤية وفي هذا 
االتجاه وللحفاظ على التنوع البيئي في األردن 
ومكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء يأتي 
رافدًا   ، الكويتي  األردني  البنك  من  الدعم  هذا 

"القافلة  الطبيعة  لحماية  العربية  الجمعية  لبرنامج 
الخضراء" في األردن، الهادف لدعم صغار المزارعين، 
وتعزيز قدرتهم على اإلنتاج خصوصًا في منطقة األغوار 
األشجار  توفير  عبر  الغذائية،  األردن  سلة  تعتبر  التي 
عليهم  تعود  والتي  أساسي،  بشكل  لهم  المثمرة 

المعيشية،  ظروفهم  من  يحّسن  اقتصادي  بعائد 
ويسهم في أمنهم الغذائي على المستوى الخاص في 
أسرهم، وعلى المستوى العام في زيادة الناتج الزراعي 
اإليجابي في تخضير  البيئي  لألثر  المملكة، إضافة  في 
المساحات القابلة للزراعة في األردن، ووقفًا للتصحر، 

والتقليل من أثر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

األردني الكويتي يستضيف إجتماع
الشبكة العالمية لتمكين المرأة

موظفو البنك األردني الكويتي يزرعون 200 شجرة 
مثمرة بالتعاون مع العربية لحماية الطبيعة
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منتخبنــا  العــب  برعايــة مشــاركة  الكويتــي  األردنــي  البنــك  قــام 

آســيا  بطولــة  فــي  خطــاب  عبدالكريــم  البارالمبــي  الوطنــي 

واقيانوســيا لرفــع الثقــال والتــي أقيمــت فــي كوريــا الجنوبيــة، 

وذلــك مــن منطــق مســؤوليته االجتماعيــة فــي دعــم الرياضــة 

والشــباب بشــكل عــام وذوي االحتياجــات بشــكل خــاص. وقــد 

شــارك فــي هــذه البطولــة 230 العــب والعبــة مــن عــدة دول فــي 

آســيا واوروبــا وامريــكا، حيــث تمكــن مــن الفــوز بالمركــز األول 

 .88 لــوزن  وحصــد الميداليــة الذهبيــة 

األردني الكويتي يرعى مشاركة
البطل البارالمبي
عبدالكريم خطاب

أطلــق البنــك األردنــي الكويتــي حملــة تســويقية تخــص منتــج القــروض الشــخصية وقــروض اإلســكان، حيــث تضمنــت 
الحملــة التســويقية المزايــا الجديــدة للمنتــج، وهــي ســعر الفائــدة المنافــس للقــروض الشــخصية )6.5%( وقــروض 
اإلســكان )5.25%( مــع اإلعفــاء مــن رســوم الرهــن، وتــم اإلعــالن عــن الحملــة عبــر اإلذاعــات ومواقــع التواصــل اإلجتماعي 

واللوحــات اإلعالنيــة.

األردني الكويتي يطلق حملة للقروض الشخصية 
وقروض اإلسكان
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التعــرف  تقنيــات  أحــدث   Traydstream حلــول تتضمــن 

بشــكل  يحســن  ممــا   ،)OCR( األحــرف  علــى  البصــري 

بمــا  التجاريــة،  المســتندات  فحــص  كفــاءة  مــن  أكبــر 

فــي ذلــك اإلعتمــادات المســتندية واالمتثــال للمعاييــر 

الدوليــة.  المصرفيــة  والممارســات 

البنــك  فــي  التجاريــة  العمليــات  مديــر  قــال  جهتــه  مــن 

ــي جاهــدًا  ــي الكويت ــك : "يســعى البنــك األردن ــو ت محمــد أب

ليكــون رائــدًا إقليميــًا فــي تنفيــذ أحــدث وأفضــل التقنيــات 

المتاحــة، مثــل OCR." مــن خــالل الشــراكة مــع شــركات ال 

FinTech مثــل Traydstream ، يمكّنــا مــن الحفــاظ علــى 

خدمــة عمالئنــا ضمــن أعلــى مســتوى." 

 Tradystream كمــا تعمــل التكنولوجيــا المبتكــرة لشــركة

علــى أتمتــة عمليــة التحقــق امتثاليــًا، بمــا فــي ذلــك التحقق 

مــن األطــراف المشــاركة فــي العمليــة التجاريــة وموانــئ 

الشــحن، وعمليــة التجــارة وتقليــل المخاطــر المرتبطــة 

بالعقوبــات الدوليــة.  

 Lloyds List وسيتم اطالق الخدمة بخاصية تكاملية مع"

Intelligence والــذي يتيــح للمســتخدمين بســهوله لتتبــع 

الســفن، والتحقــق مــن مؤشــرات الخطــر و الحصول على 

معلومــات بوليصة الشــحن البحري.

رئيــس  ســوبرامانيان،  ســريفيديا  أشــارت  وقــد  هــذا 

المبيعــات والتنفيــذ العالمــي في منطقة آســيا والمحيط 

الهــادئ فــي Traydstream، الــى أن “الحلــول القائمــة علــى 

التعلــم اآللــي هــي بدايــة جديــدة فــي التحــول الرقمــي فــي 

مجــال التجــارة. 

البنك األردني الكويتي يدعم
تكنولوجيا Traydstream لرقمنة وأتمتة العمليات

 FinTech أعلن البنك عن توقيع اتفاقية الستخدام منصة الرقمنة واألتمتة التجارية الخاصة ب
لزيــادة ســعة البنــك إلدارة كميــات أكبــر مــن المســتندات، وبالتالي تســريع عملية خدمــة العمالء. 
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قــام الدكتــور فــراس الهــواري وزيــر الصحــة بتكريــم البنــك 
األردنــي الكويتــي لعطائــه المســتمر ودعمــه لبنــك الــدم، 
بنــك  الــذي نظمتــه مديريــة  التكريــم  وذلــك خــالل حفــل 
الــدم لتكريــم الجهــات الداعمــة لبنــك الــدم بمناســبة اليــوم 
العالمــي للمتبرعيــن بالــدم والــذي جــاء تحــت شــعار " التبرع 
بالــدم بــادرة تضامــن.. شــارك فــي الجهــد وأنقــذ األرواح " .

ــة  ــدور اإلنســاني والمســؤولية المجتمعي وتماشــيًا مــع ال
بأهميــة  العــام  الوعــي  مســتوى  زيــادة  وبهــدف  للبنــك. 
لتوفيــر  العــام  مــدار  علــى  بالــدم  بالتبــرع  االســتمرار 

االحتياجــات الالزمــة لبنــك الــدم، وباعتبارها مبادرة انســانية 
ونبيلــة تســاعد فــي انقــاذ حيــاة الكثيــر مــن المرضــى. فقــد 
اعتــاد موظفــو البنــك األردنــي الكويتــي علــى المشــاركة فــي 
حملتيــن ســنويتين للتبــرع بالــدم بالتعــاون والتنســيق مــع 
ــة بنــك الــدم، وذلــك مســاهمة مباشــرة منهــم فــي  مديري
البنــك لمســؤوليته تجــاه المجتمــع. مــع  تجســيد رؤيــة 
تقديــر القائميــن علــى بنــك الــدم والتعبيــر عــن شــكرهم 
ألســرة األردنــي الكويتــي علــى دعمهــا المســتمر ورعايتهــا 

لمثــل هــذه الحمــالت. 

وزيـر الـصـحـة يكــرم االردني الكويـتـي
خالل حفل أقامته مديرية بنك الدم
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الكويتــي  األردنــي  البنــك  قــام 
 Happy Place 3 برعايــة برنامج
بالشــراكة مــع جمعية مّســرة 
الخيريــة في مركــز زها الثقافي، 
ومــن خــالل هــذا البرنامــج تــم 
إلعــادة  الفعاليــة  ريــع  رصــد 
فــي  األطفــال  قســم  تأهيــل 
فــي  لألطفــال  القلــب  مركــز 
رانيــا  الملكــة  مستشــفى 
الطبيــة.  المدينــة  العبــدهللا– 
ويعتبــر هــذا الدعــم جــزء مــن 
مســؤولية البنــك االجتماعيــة 

واســتراتيجيته الراميــة لدعــم المؤسســات الوطنيــة والمجتمــع المحلــي، هــذا وقــد قــام فريــق مــن البنــك بمشــاركة 
األطفــال فــي فعاليــات هــذا اليــوم الخيــري. 

البنك األردني الكويتي الراعي الذهبي لبرنامج
Happy Place 3 بالتعاون مع جمعية مّسرة الخيرية

تحــت عنــوان " مــن حقــي أن أعمــل " شــارك البنــك فــي اليوم 
الوظيفــي لتشــغيل ذوي االحتياجــات الخاصــة، والــذي أقيم 
فــي مركــز زهــا الثقافــي بتاريــخ 5 /6 /2022، وقدمــت أكثــر 
مــن عشــر شــركات ومؤسســات فــرص عمــل للتشــغيل، 
كمــا تقــدم مــا يزيــد عــن 130 شــخصًا مــن ذوي االحتياجــات 

الخاصــة بطلبــات توظيــف فــي تلــك المؤسســات.

فــي  لــه  الكويتــي جناحــًا خاصــًا  األردنــي  البنــك  أقــام  كمــا 
المعــرض الوظيفــي الــذي نظــم فــي رحــاب جامعــة عمــان 
األهليــة بتاريــخ 08 /06 /2022. واشــتمل اليــوم الوظيفــي 
علــى معــرض لمختلــف البنــوك المنافســة والشــركات مــن 
القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة والتعليميــة، والهــدف من 
اليــوم الوظيفــي تهيئــة فــرص التواصــل المباشــر مع طلبة 
الجامعــات بجميــع الفئــات والمســتويات ليتم اســتقطاب 
عــدد كبيــر مــن ذوي المهــارات والكفــاءات العاليــة، وتأهيــل 

الطلبــة لفــرص تدريبيــة بــدوام كامــل وجزئــي للشــباب. 

األردني الكويتي يشارك في اليوم الوظيفي في
مركز زها الثقافي وجامعة عمان األهلية 
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قــام البنــك األردنــي الكويتــي برعايــة وحضــور دوري 

صغــار المدرســة النموذجيــة لكــرة الســلة، والــذي 

اقيــم علــى مالعبهــا، حيــث تــم توزيــع الهدايــا علــى 

األطفــال المشــاركين فــي البطولــة وهــم يرتــدون 

قمصــان تحمــل إســم وشــعار البنــك، وتــم أخــذ 

صــور جماعيــة تذكاريــة للمناســبة. 

األردنــي الكويتــي يرعــى
دوري صغــار المدرســة 
النموذجية لكرة السلة

قــام البنــك األردنــي الكويتــي فــي رعايــة مشــاركة فريــق مركــز 
زهــا الثقافــي للروبــوت اآللــي فــي البطولــة العربيــة المفتوحــة 
فــي مدينــة شــرم  التــي جــرت منافســاتها  اآللــي  للروبــوت 
الشــيخ – جمهوريــة مصــر العربيــة والتــي نظمتهــا الجمعيــة 

العربيــة للروبــوت. وحصــد الفريــق جائزتيــن.

حيــث فــاز الفريــق بالمركــز األول فــي التصميــم والبرمجــة 
بمســابقة First lego league arabia 2022 هــذا باإلضافــة 
إلــى حصــول فريــق ال PHI علــى جائــزة التصميم في مســابقة 

"الســومو" .

هــذا ويعــد فريــق مركــز زهــا الثقافيــة التابــع ألمانــة عمــان 
الكبــرى هــو الفريــق العربــي الوحيــد الــذي حــاز علــى هاتيــن 
الجائزتيــن فــي هــذه البطولــة مــن بيــن 1200 مشــارك مــن 16 
دولــة عربيــة. ويتكــون الفريــق مــن 9 مشــاركين مــن طــالب 

ومدربيــن ومشــرفين.

وقــد جــاء دعــم البنــك لفريق الروبوت اآللــي من باب اهتمامه 
والشــباب  لألطفــال  اإلبداعيــة  الطاقــة  إظهــار  بضــرورة 
وحرصــه علــى متابعــة األنشــطة التــي ترعــى اإلبــداع والتميــز 
مــن اجــل تنميــة المواهــب لــدى ابنائنــا الطلبــة ومــن جميــع 

ــات.  الفئ

األردني الكويتي يشارك 
في رعاية البطولة العربية 

للروبوت اآللي
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بحضــور  الشــهادة  تســليم  حفــل  أقيــم  وقــد  هــذا 
الســيد هيثــم البطيخــي المديــر العــام التنفيــذي للبنــك 
ــة  ــي وعــدد مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذي ــي الكويت األردن
 – مرجــي  عــزت  مجموعــة  عــن  وممثليــن  بالبنــك، 
لألبنيــة  األمريكــي  والمجلــس   ،LEED كمستشــارين 
الخضــراء )USGBC(– حيــث قامــت الســيدة ديبثــي – 
المديــرة اإلقليميــة ل GBCI )معهــد شــهادات المباني 
بتقديــم شــهادة  الشــرق األوســط،  فــي  الخضــراء( 

LEED الذهبيــة للســيد هيثــم البطيخــي.

حيــث اســتحق البنــك األردنــي الكويتــي شــهادة "البنــاء 
والصيانــة LEED" لقيامــه بتنفيذ اســتراتيجيات وحلول 
المســتدامة  التنميــة  فــي  للقيــاس  قابلــة  عمليــة 
الميــاه،  اســتخدام  وكفــاءة  واألبنيــة،  للمواقــع 
والمــواد  الجــوي،  والغــالف  الطاقــة  وبرامــج كفــاءة 
والمــوارد، وجــودة البيئــة الداخليــة، حيــث تمنــح المبانــي 

الخضــراء بيئــة عمــل أكثــر اســتدامة وصحة للشــركات 
وموظفيهــا. 

البنــك  فــي  االســتراتيجيات  مــن  العديــد  تنفيــذ  تــم 
طيلــة المشــروع وباألخــص كفــاءة اســتخدام الميــاه 
مــن خــالل تنفيــذ تركيبــات منخفضــة التدفــق، وتجميع 
ميــاه األمطــار، ومعالجــة الميــاه الرماديــة ; الطاقــة 
 LED والغــالف الجــوي مــن خــالل اســتخدام إضــاءة
الفعالــة ونظــام فعــال لتدفــق المبــردات المتغيــرة 
المتغيــرة  المبــردات  تدفــق  فــي  المركــزي  والتحكــم 
وجــود  وعــدم  الشمســي،  الكهروضوئــي  والنظــام 
مبــردات قائمــة علــى الكلوروفلوروكربونــات; المــواد 
والمــوارد عــن طريــق تخزيــن وجمــع المــواد القابلــة 
خــالل  مــن  الداخليــة  البيئــة  ونوعيــة  التدويــر  إلعــادة 
الخضــراء  والمناطــق  المناســبة  التهويــة  توفيــر 

الكافــي.  النهــار  الحراريــة وضــوء  والراحــة 

البنك األردني الكويتي يحصل على شهادة
المباني الخضراء )LEED( رفيعة المستوى

اإلدارة  مبنــى  حصــول  عــن  البنــك  يعلــن  مرجــي  عــزت  مجموعــة  مــع  بالتعــاون 
 .)LEED( الذهبيــة  والبيئــة  الطاقــة  تصميمــات  فــي  الريــادة  شــهادة  علــى  العامــة 
يصنــف  نظــام  وهــو   ،)USGBC( الخضــراء  لألبنيــة  األمريكــي  المجلــس  طــوره  الــذي 
المبانــي الخضــراء األكثــر اســتخدامًا فــي العالــم ويعتبــر رمــزًا دوليــًا للتميــز، مــن خــالل 
وصحــة  البيئيــة  الصحــة  تحســن  التــي  والعمليــات  والبنــاء  التصميــم  ممارســات 
اإلنســان، وتســاعد المبانــي المعتمــدة مــن LEED فــي جعــل العالــم أكثــر اســتدامة. 
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وقــد صــرح الســيد هيثــم البطيخــي – المديــر العــام 
التنفيــذي فــي البنــك قائــاًل: إننــا فخــورون باســتحقاقنا 
لشــهادة LEED الذهبيــة كأول بنــك فــي األردن يحصــل 
ــة المســتدامة.  ــرواد فــي مجــال التنمي عليهــا وأحــد ال
واليــوم نغتنــم هــذه الفرصــة لإلعــراب عــن امتناننــا 

ــًا.  للشــركاء القيميــن الذيــن جعلــوا هــذا ممكن

ــأن البنــك األردنــي الكويتــي يهــدف ليصبــح  كمــا أكــد ب
المــزود المالــي المفضــل لــدى العمــالء الذيــن يرغبــون 
 )SDGs( المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي 
الســبعة عشــر لألمــم المتحــدة، وتحقيــق رؤيــة األردن 
2025. ويحــدد ذلــك تركيزنــا علــى جعــل البنــك األردنــي 
ــر إيجابــي وطويــل  الكويتــي قــوة دافعــة إلحــداث تغيي

األمــد للبيئــة واإلنســانية.

للمؤسســات  الحيــوي  الــدور  أن  علــى  مشــددًا 
يأتــي  والمجتمعــي  البيئــي  المجــال  فــي  المصرفيــة 
مكمــاًل للــدور االقتصــادي، وهــو مــا يظهــر بوضوح من 
خــالل توفيــر برامــج ومشــروعات ومنتجــات تعمــل 
علــى تحقيــق أهــداف التنميــة ســواء علــى المســتوى 

الدولــي. أو  المحلــي 

دائــرة  مديــر  مرجــي،  فــادي  الســيد  قــال  جانبــه،  مــن 
الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة فــي "مجموعــة 
يحــدث  إن تجديــد مبانينــا ومســاحاتنا  عــّزت مرجــي" 
المنظمــات  وعمــل  اآلخــر،  تلــو  واحــدًا  مشــروعًا 
قــوة  هــو  الكويتــي  األردنــي  البنــك  مثــل  المبتكــرة 
دافعــة أساســية فــي تغييــر طريقــة تشــغيل مبانينــا 
وصيانتهــا. مجموعــة عــزت مرجــي ملتزميــن بقيــادة 
التغييــر نحــو المبانــي الخضــراء فــي األردن والمنطقــة 
اإلقليميــة، حيــث يرجــع نجاحنــا فــي تحقيــق الريــادة فــي 
تصميمــات الطاقــة والبيئــة الذهبيــة )LEED( بالتــزام 
البنــك األردنــي الكويتــي ودعــم فريقــه وإدارتــه ودائرتــه 
واالســتدامة.  األخضــر  البنــاء  بتعزيــز  الهندســية 
وبفضــل البنــك، نزيــد عــدد المبانــي الخضــراء ونتجــاوز 

معــدالت المبانــي التقليديــة، بينمــا نكــون مســؤولين 
لألجيــال  الحيــاة  نوعيــة  ونحّســن  واجتماعيــًا  بيئيــًا 

القادمــة."

الســيدة ديبثــي – المديــرة اإلقليميــة ل GBCI )معهــد 
شــهادات المبانــي الخضــراء( فــي الشــرق األوســط 
ــي يظهــر التزامــه  ــي الكويت ــت: " إنجــاز البنــك األردن قال
األداء  وعالــي  كبيــر  تأثيــر  ذات  تســهيالت  بتقديــم 
لموظفيــه وأصحــاب المصلحــة، ومــن خــالل شــهادة 
LEED، ســلط المشــروع الضــوء علــى قــدرات المبانــي 
مرنــة  أصــول  الــى  المبنيــة  بيئاتهــا  لتحويــل  الحاليــة 
وصحيــة وعاليــة األداء، وهنــا نــود أيضــًا أن نهنــئ البنك 
 LEED v4.1 األردنــي الكويتــي لحصولــه علــى شــهادة

O+M الذهبيــة لمبنــى اإلدارة العامــة."

الســيد بيتــر تبليتــون – الرئيــس والمديــر التنفيــذي فــي 
USGBC قــال: “إن الحصــول علــى شــهادة LEED هــو 
أكثــر مــن مجــرد تنفيــذ ممارســات مســتدامة بــل إنــه 
يمثــل التزامــًا بجعــل العالم مكانًا أفضــل والتأثير على 
اآلخريــن للقيــام بعمــل أفضــل. نظرًا لألهميــة البالغة 
لحمايــة المنــاخ والــدور المركــزي الــذي تلعبــه المبانــي 
الكويتــي  األردنــي  البنــك  فــإن  لــذا  الجهــد،  هــذا  فــي 
 LEED يبنــي طريقــًا للمضــي قدمــًا مــن خــالل شــهادة

الخاصــة بــه."

المجلــس األمريكــي لألبنيــة الخضــراء )USGBC( يلتــزم 
بمســتقبل صحــي ومــرن ومنصف للجميــع، من خالل 
والمجتمعــات  والمــدن  الخضــراء  المبانــي  تطويــر 
ألكثــر مــن 20 عامــًا. ويعمــل المجلــس علــى تطويــر 
 ،LEED ممارســات البنــاء األخضــر مــن خــالل تطويــر
فــي  اســتخدامًا  األكثــر  األخضــر  البنــاء  برنامــج  وهــو 
والمتطوعيــن  األعضــاء  آالف  مــن  بدعــم  العالــم، 
والشــركاء، كمــا يوفــر دورات تعليميــة مكثفــة عــن 
المبانــي الخضــراء وبرنامــج اعتمــاد مهنــي جــاد يدعــو 

الــى سياســات عامــة فعالــة. 
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قام البنك األردني الكويتي بإطالق حملة إعالنية خاصة بمنتج تمويل مقابل إيرادات نقاط البيع )POS( حيث يعد هذا 
المنتج أحد أبرز الحلول التمويلية السريعة التي تهدف إلى دعم وتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية 
أعمالهم، حيث يعد منتجPOS برنامج تمويلي يبدأ من 5 االف دينار ويصل لغاية 70 % من مبيعات المنشأة عبر أجهزة 
نقاط البيع وقنوات الدفع اإللكتروني الخاصة بها، حيث تزداد قيمة التمويل المقدم من البنك بزيادة مبيعات المنشأة، 

وبأقساط مرنة تالئم جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع توفر إمكانية شراء إلتزاماتهم لدى البنوك األخرى. 

األردني الكويتي يطلق حملة إعالنية خاصة بمنتج تمويل نقاط 
 )POS( البيع وحركات الدفع اإللكتروني

 " الثانــي لالســتدامة لعــام 2021 بعنــوان  البنــك األردنــي الكويتــي تقريــره الســنوي  أصــدر 
االســتدامة أكثــر مــن مجــرد رؤية"، والذي يســتعرض اســتراتيجية وشــراكات ومبــادرات البنك 
فــي مجــال الحوكمــة والمســؤولية االجتماعيــة والبيئيــة )ESG(، وتــم إعــداده بمــا يتوافــق مــع 
أحــدث المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة للمبــادرة العالميــة )GRI(،كمــا يمثــل التقريــر التــزام 
البنــك باالقــرار عــن أحــدث نتائــج وتأثيــرات اســتراتيجية االســتدامة المؤسســية وتعزيــز 
اســتدامة األعمــال داخــل البنــك، ضمــن جهوده لتحســين ممارســات الحوكمة والمســؤولية 
االجتماعيــة والبيئيــة وتعزيــز اإلفصــاح عنهــا، باإلضافــة إلــى التواصــل مــع مختلــف أصحــاب 

المصالــح حــول المســتجدات المتعلقــة بتلــك الممارســات. 

األردني الكويتي يصدر تقريره الثاني لالستدامة
وفًقـا لمعايـيـر الحوكمـة واإلفـصــاح الـعـالـمـيـــة
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شــارك موظفــو البنــك التجــاري األردنــي فريــق العربيــة 
لحمايــة الطبيعــة فــي نشــاط زراعــي بإحــدى أراضــي صغار 
المزارعيــن فــي منطقــة األغــوار الوســطى، وذلــك تنفيــذًا 
لرؤيــة البنــك فــي إقامــة نشــاطات مجتمعيــة متنوعــة 
للتحديــات  التصــدي  تســتهدف  بيئيــة  أنشــطة  منهــا 
داخــل  المبذولــة  الجهــود  فــي  والمســاهمة  المناخيــة 
المملكــة للحــد مــن انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون.

شــجرة   200 بتبنــي  التجــاري  البنــك  مســاهمة  وجــاءت 

حمضيــات ترفــد أجــواء المملكــة بـ 23 طن من األكســجين 

ســنويًا، وتخفــض 4.4 طــن مــن غــاز ثانــي أكســيد الكربــون 

ســنويًا. أمــا مــن الناحيــة االقتصاديــة، ستســاهم هــذه 

صاحــب  للمــزارع  الغذائــي  األمــن  تعزيــز  فــي  األشــجار 

األرض وبتوفيــر عائــد مــادي مجــزي لــه. 

التجاري األردني والعربية لحماية الطبيعة
يزرعان 200 شجرة حمضيات

في األغوار الوسطى
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الدورات التدريبية الداخلية 
 يتــم عقــد برنامــج تدريبــي بعنــوان "تدريــب وتأهيــل الموظفيــن الجــدد" لحديثــي التعييــن فــي البنك يهــدف الى تأهيل 

الموظفيــن الجــدد و توفيــر كافــة المعلومــات و الدعــم الــالزم لهــم لضمــان تحقيقهــم االداء المتوقع منهم. 

 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "التحول الرقمي" خالل شهر حزيران. 

ــوان "Everyday Leadership" Strengthen the Hands of the Strong" خــالل شــهر  ــي بعن ــم عقــد برنامــج تدريب  ت
حزيــران. 

الدورات التدريبية المحلية 
 ورشة عمل بعنوان "استراتجية التمويل االخضر " والتي عقدت بتاريخ 02/06/2022.

 ورشــة عمــل بعنــوان "تطويــر اســتراتيجية البنــك المركــزي االردنــي للتمويــل االخضــر" والتــي عقــدت بتاريــخ 
.2022 / 06 / 27

 ورشة عمل بعنوان "Spire Security Drive 2022" والتي عقدت بتاريخ 01 /06 /2022.

 اجتماع "التمويل الريفي" والذي عقد بتاريخ 30 /05 /2022.

دالــدورة التدريبيــة بعنــوان "تعزيــز شــفافية المســتفيد الحقيقي لألشــخاص االعتباريين والترتيبــات القانونية" والتي 
عقدت بتاريــخ 07 /06 /2022.

 منتدى "رؤساء ادارة المخاطر في المصارف العربية" والذي عقد خالل الفترة 07 - 08 /06 /2022 .

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان"Winning the Age of Compliance Technologies in Digital Financial Services" والتــي 
عقــدت خــالل الفتــرة 06 - 07 /06 /2022.

النشاطات التدريبية للبنك التجاري األردني 
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 الــدورة التدريبيــة بعنــوان "معاييــر المحاســبة الدوليــة ومعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة IAS & IFRS" والتــي عقــدت 
خــالل الفتــرة 05 - 09 /06 /2022.

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان "االدوات والجوانــب العمليــة فــي ادارة ومتابعــة المهــام" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة
.2022/ 06 /08 - 05

 برنامج تدريبي بعنوان "متخصص معتمد في الرقابة الداخلية CICS" والذي عقد خالل الفترة 05 - 09 /06 /2022.

ــرة  ــدورة التدريبيــة بعنــوان "مكافحــة تمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل" والتــي عقــدت خــالل الفت  ال
.2022  / 06/ 15  - 14

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان "تطويــر مهــارات موظفــي التحصيــل فــي متابعــة وتحصيــل الديــون" والتــي عقــدت خــالل 
الفتــرة 12 - 15 /06 /2022.

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان "التقييــم الداخلــي ضمــن إطــار لكفايــة الســيولة ILAAP ضمــن اإلطــار العــام لكفايــة رأس 
المــال ICAAP" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 14 - 15 /06 /2022.

 برنامــج تدريبــي بعنــوان "Diploma in English Language Studies for Business and Tourism" والــذي عقــد خــالل 
الفتــرة 03 - 17 /06 /2022.

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان "أفضــل الممارســات إلعــداد وعــرض تقاريــر التدقيــق الداخلــي" والتــي عقــدت خــالل الفترة 
.2022/ 06/ 21 - 19

الدورات التدريبية لدى معهد الدراسات المصرفية 
 الــدورة التدريبيــة بعنــوان "تنميــة مهــارات موظفــي خدمــة العمــالء ومراكــز االتصــال" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 

 .2022/ 06/ 16 - 13
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إلى  تهدف  جديدة  وطنية  مبادرة  هي  الغد  علماء  ومبادرة 
في  والتطبيق  الدراسة  على  ومكافأتهم  الشباب  تحفيز 
حيث  والتكنولوجيا،  والهندسة  الرياضيات  مجاالت  مختلف 
تستند هذه المبادرة إلى نموذج مثبت تم تنفيذه في األصل 
في أيرلندا منذ أكثر من خمسين عامًا وفي كينيا وتنزانيا في 

السنوات العشر الماضية. 

وقال السفير األيرلندي في عّمان، الدكتور فنسنت أونيل:

"في أيرلندا، ساهم معرض العالم الشاب والتكنولوجيا بشكل 
وجودة  الثانوية  المدارس  في  العلوم  استيعاب  في  كبير 
التدريس فيها. ليس لدي شك في أن فوائد مماثلة ستتحقق 
في األردن نتيجة إطالق علماء الغد. تظل أيرلندا ملتزمة بدعم 
الحكومتين  أن  إلى  مشيرًا  نجاحها"،  لضمان  المبادرة  هذه 
األيرلندية واألردنية تعمالن معًا لضمان تحقيق هذه المبادرة 
األفراد  للطالب  كبيرة  فوائد  سيحقق  والذي  الكبير  النجاح 
أنفسهم ، لمعلمهم وللمجتمع األردني على شكل ابتكارات 
جديدة ومشاريع جديدة وطرق جديدة للتعامل مع المشاكل 

التي يواجهها األردنيون العاديون والتي يحلها الشباب "

من جانبه، أعرب مدير عام INVESTBANK، منتصر دّواس عن فخره 
واعتزازه بدعم مبادرة علماء الغد التي تحمل أبعادًا تعليمية 
هذه  يدعم  الذي  البنك،  واستراتيجية  تنسجم  كبيرة  وإبداعية 
الموضوعات لما لها من تأثير بالغ األثر على االقتصاد الوطني 
وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في البالد، مشيرًا إلى 
النتائج اإليجابية التي حققتها هذه المبادرة منذ انطالقتها في 
إيرلندا منذ أكثر من 55 عامًا، إذ رفعت من تصنيف البالد ضمن 
المعلومات  تكنولوجيا  مثل  الدولية  المؤشرات  من  العديد 
واألجهزة  المالية  والخدمات  واأللعاب،  واألدوية  واالتصاالت، 

الطبية وغيرها الكثير من القطاعات.

محمد  الغد،  علماء  إدارة  مجلس  رئيس  أرجع  جانبه  من 
طهبوب، رئيس مجلس إدارة علماء الغد، سبب دعمه لهذه 

المبادرة بالقول “JoYS هي فرصة للمجتمع األردني للتركيز على 
ليكونوا جزًءا من نظام  الشباب  االبتكار واإلبداع ولمساعدة 
االبتكار، و طموحنا في علماء الغد هو إصالح جزء من نظام 
متميزة  بفئة  الجامعات  لتزويد   ، األردن  في  واإلبداع  االبتكار 
بناء  في  والمساهمة  التعلم  على  المنفتحين  الطالب  من 
الغد  علماء  لمبادرة  الرئيسية  المنسقة  ولفتت  المجتمع". 
المهندسة منار عصام عبدهللا إلى أن فعالية إطالق معرض 
رعاية  تحت  سيكون   2022 العام  لهذا  الغد  علماء  ومبادرة 
المبادرة هي األولى  ، موضحة أن  النجار  الثقافة هيفاء  وزيرة 
من نوعها في األردن حيث تستثمر في الشباب لبناء مستقبل 

مشرق لهم ومساعدة المجتمع األردني في تحسينه. 

مدرسة   21 من  154 طالبًا  العام  لهذا  المبادرة  وتستهدف 
مختلفة ، من 5 محافظات مختلفة في جميع أنحاء األردن، 

مع أكثر من 40 مشروًعا في الفئات األربع المختلفة . 

يهدف JoYS القائم على 3 ركائز أساسية هي؛ األنشطة التوعية 
التوعية  التدريب، حيث ستوفر األنشطة  والمعارض ومخيم 
العمل  ورش  في  للمشاركة  والمعلمين  للطالب  الفرصة 
بما في   ، والعملية  العلمية  الخبرات  متنوعة من  لمجموعة 
ذلك ورش العمل في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات، فيما سيوفر معرض علماء الغد، منصة للطالب 
لعرض قدراتهم في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. بينما 
سيحضر الطالب والمعلمون الفائزون ورش عمل حول ريادة 
التصميم  وهندسة  التصميمي  والتفكير  والتواصل  األعمال 

وكيفية تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات.

انطلق  قد  للمبادرة  التجريبي  البرنامج  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
في األردن في شهر كانون الثاني الماضي، وفي حزيران الحالي 
سيعمل الطلبة على عرض مبادراتهم وإنجازاتهم في معرض 
تجريبي أيضًا، وفي نهاية آب المقبل سيتم عقد معسكر تدريبي 
سنويًا  عقده  سيتم  الذي  البرنامج  في  المشاركين  للطلبة 

لتتمكن كافة مدارس المملكة من المشاركة فيه. 

INVESTBANK وسفارة أيرلندا ترعيان مبادرة علماء الغد
 السفير األيرلندي دكتور أونيل: العلم هو األساس 

لتوفير الرفاهية االقتصادية للمجتمع
 منتصر دّواس: ندعم المبدعين والمبتكرين من الشباب

ضمن رؤيته لدعم الريادة والمبدعين الشباب، أعلن INVESTBANK )البنك االستثماري(، الرائد في 
تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، عن تقديم رعايته الفضية لمبادرة علماء الغد والتي تقام في األردن 
بالتعاون مع سفارة أيرلندا، ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة ولي العهد ومؤسسة الملكة رانيا.
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عــام  مديــر  قــال  الرعايــة،  هــذه  علــى  تعليقــه  وفــي 
باســتمرار   فخــورون  دّواس:"  منتصــر   ،INVESTBANK
اســتطاعت  التــي  األردنيــة  موزاييــكا  لجوقــة  دعمنــا  
وبفضــل أعضائهــا الموهوبيــن مــن أن تضــع بصمــة 
مميــزة فــي عالــم الفــن الجميــل واالحترافي، وليــس أدل 
علــى ذلــك مــن حصولهــا علــى جائــزة "أفضــل جوقــة فــي 
الشــرق األوســط" لعــام 2019، وذلــك بعــد تفوقهــا على 
عــدد مــن جوقــات الشــرق األوســط خــالل  فعاليــات 
الــدورة الســابعة مــن "مهرجــان الكــورال "، موضحــًا أن 
تقديــم الرعايــة البالتينيــة للجوقــة يأتــي فــي إطــار حــرص 
البنــك علــى دعــم مســيرتها وتســليط الضــوء علــى هــذه 
المواهــب لتبقــى محلقــة فــي فضــاءات النجــاح والتميز .

الموســيقي  والقائــد  العــام  المديــر  قــّدم  جانبــه،  مــن 

 INVESTBANKلجوقــة موزاييــكا، نــدي المنــى، شــكره لـــ
لدعمــه المتواصــل لفرقــة موزاييــكا على مدار الســنوات 
الماضيــة، مبينــًا أن هــذا الدعــم ســاهم فــي اســتمرار 
جمهورهــا  وامتــاع  لديهــا  مــا  أجمــل  بتقديــم  الفرقــة 
الذائقــة  تثــري  التــي  الراقيــة  العــروض  مــن  بالعديــد 

الفنيــة لديهــم.

وتوظــف، فرقــة موزاييــكا التــي تأسســت فــي عــام 2019 
ــن،  ــة مــن الفنانيــن والموســيقيين األردنيي ــد نخب ــى ي عل
الموســيقى كأداة لبنــاء تفاهــم مشــترك واثــراء حيــاة 
النــاس مــن خــالل قــوة الموســيقى التــي توحدهــم علــى 
ــة  اختــالف أعمارهــم وثقافاتهــم وخلفياتهــم االجتماعي

ــة.  والمهني

INVESTBANK الراعي البالتيني لعرض موزاييكا
"أغاني األسد الملك"

دّواس: نحرص على دعم المواهب الفنية المبدعة لتبقى محلقة في 
فضاءات النجاح

 INVESTBANK في إطار حرصه على دعم الفن الراقي والمواهب الفنية، أعلن
)البنــك االســتثماري( – الرائــد فــي تقديــم الحلــول المصرفيــة المبتكــرة- عــن 
تقديــم رعايتــه البالتينيــة لعــرض جوقــة موزاييــكا األردنيــة أغانــي الفيلــم 
العالمي " األســد الملك" والذي أقيم على مســرح المبنى الثقافي الرياضي 
– جمعيــة الثقافــة والتعليــم األرثوذكســية خــالل الفتــرة مــن 9 - 12 حزيــران.
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وقد عبر ســعادة الســيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك 
ABC فــي األردن بــأن البنــك يســعى دومــًا ألن يكــون دوره فّعــال 
فــي خدمــة المجتمــع المحلــي، ويســهم فــي تحقيــق التنميــة 
لمختلــف  والرعايــة  الدعــم  وتقديــم  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
وأشــاد  كمــا  المســتدامة.  التنميــة  لتحقيــق  المجتمــع  فئــات 
بالجهــد الــذي يبذلــه الصنــدوق لمســاعدة وإغاثــة المحتاجيــن 

ــرة فــي المملكــة. واألســر الفقي

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

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

وتونــس والجزائــر، ومــن خــالل بنــك "إلــى" الرقمــي فــي البحريــن. 

بنك ABC في األردن يتابع مسيرته
في دعم حملة البر واإلحسان

انطالًقا من شعور بنك ABC في األردن بالمسؤولية تجاه الفئات األقل حًظا وتعزيزا لروح التآخي 
واأللفــة فــي المجتمــع المحلــي، فقــد اســتمر البنك وكعادته في كل عــام تقديم الدعم للصندوق 
األردنــي الهاشــمي للتنميــة البشــرية وذلــك لمــؤازرة حملــة البــر واالحســان مــن أجــل رفــع معانــاة 
األســر األشــد حاجة ولتمكين األســر المحتاجة من تحســين أوضاعها االجتماعية واالقتصادية.

 ABC المسؤولية االجتماعية وإيمانًا من بنك انطالقًا من 
واستهداف  المحلي  المجتمع  بدوره في خدمة  األردن  في 
فئة الشباب، فقد قام البنك بالمشاركة في حمالت التوعية 
المالية "نحو شباب مثقف ماليا"  التي قام البنك المركزي 
المالي  للشمول  العربي  اليوم  بمناسبة  بتنفيذها  األردني 
تحت شعار "أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات 
المالي" وذلك في  المالية والمصرفية في تعزيز الشمول 
عدد من الجامعات االردنية في مختلف محافظات المملكة.

البنك ودوره في  إيمان  انطالقًا من  المشاركة  وتأتي هذه 
نشر الوعي المالي بين فئة الشباب وذلك بهدف االرتقاء 
بالشمول المالي في المملكة ورفع نسب الوصول لجميع 
األكثر  تعتبر  التي  الشباب  فئة  وبالذات  المجتمع  شرائح 
العمل  سوق  دخول  على  والمقبلة  المملكة  في  تعدادًا 
على  الحصول  في  حاجة  األكثر  وُتعد  كما  اأُلسر،  وتكوين 
الدفع  بأداوات  وتعريفها  والبنكية  االئتمانية  المنتجات 
االلكتروني المختلفة وتعزيز أهمية التخطيط المالي السليم 

واالستفادة من الخدمات المالية والمصرفية.

وتمثلت مساهمه البنك من خالل تقديم عشرة جوائز  "فتح 
حسابات توفير" لطالب الجامعات الرابحين في االختبار الذي 
تم تنفيذه من قبل البنك المركزي االردني لقياس مستوى 
الجلسات  حضروا  الذين  الطالب  لدى  المالية  الثقافة 
وبعد  قبل  الطلبه  استفادة  مدى  وقياس  التثقيفية 
الجلسات وتشجيعهم على استخدام الخدمات والمنتجات 

المصرفيه وذلك بعد اكتسابهم الثقافه المالية الالزمة.

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

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

بنك ABC في األردن يدعم حملة نحو شباب مثقف 
ماليا بالتعاون مع البنك المركزي االردني
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وتأتــي هــذه الرعايــة أيضــًا تطبيقــًا لرؤيــة البنــك الراميــة 
نحــو االهتمــام باألطفــال الذيــن هــم عمــاد المســتقبل 
الــروح الوطنيــة وحــب المشــاركة  مــن خــالل تنميــة 
لديهــم وكذلــك دعمهــم وتشــجيعهم علــى االبتــكار. 
لــذا فقــد حــرص بنــك ABC دومــًا علــى التواجــد فــي مثــل 
هــذه الفعاليــات التــي تســاهم فــي تنميــة المجتمــع 

المحلــي والطفــل.

األنشــطة  مــن  العديــد  الحفــل  تضمــن  وقــد  هــذا 
والفعاليــات نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
خاصــة  مســابقات  إجــراء  لألطفــال،  ألعــاب  توفيــر 
بالطلبــة مــن كافــة الفئــات العمريــة، عــرض لـــلوحات 
عــروض  تقديــم  الــى  باإلضافــة  الفنيــة،  الطــالب 
موســيقية متنوعــة. وفــي ختــام الحفــل، قــام البنــك 
ومعلميهــم  المدرســة  طــالب  علــى  جوائــز  بتوزيــع 
المشــاركين في المســابقات، تتمثل بحســابات توفير 
لحــث األطفــال علــى المنافســة واإلبــداع  مــن جهــة 

وعلــى ترســيخ مفهــوم االدخــار لديهــم مــن جهــة أخرى.

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. 

انطالقــًا مــن حــرص بنــك ABC فــي األردن علــى ترســيخ الحــس الوطنــي والمشــاركة 
المجتمعيــة لــدى أفــراد المجتمــع مــن خــالل دعمــه لنشــاطات مختلفــة ذات عالقــة، 
فقــد قــام البنــك برعايــة الحفــل الخــاص بعيــد اســتقالل المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
السادس والسبعين والذي نظمته مدرسة كامبردج يوم الثالثاء الموافق 24/ 5 /2022.

بنك ABC في األردن يرعى فعاليات الحفل الخاص 
بعيد االستقالل لمدرسة كامبردج
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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 4 /2022 وشــهر 5 /2022 كمــا يلــي:

الدورات المحلية :
 دورة تدريبيــة بعنــوان "تمويــل التجــارة الخارجيــة والكفــاالت المصرفيــة" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 05 /04 /2022 

ولغايــة 07 /04 /2022 والتــي عقــدت مــن قبــل الســادة معهــد الدراســات المصرفيــة.

 دورة تدريبيــة بعنوان"التمويــل المصرفــي وتحليــل مخاطــر االئتمــان" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 24 /04 /2022 
ولغايــة 28 /04 /2022 والتــي عقــدت مــن قبــل الســادة معهــد الدراســات المصرفيــة.

 ورشــة عمــل بعنــوان "البنــوك الرقميــة: الفــرص والتحديــات" والتــي عقدت بتاريــخ 09 /05 /2022 من قبل الســادة 
صنــدوق النقــد العربي.

 دورة تدريبيــة بعنــوان "البنــوك الرقميــة" والتــي عقــدت بتاريــخ 11 /05 /2022 مــن قبــل الســادة معهــد الدراســات 
المصرفية.

 دورة تدريبيــة بعنــوان "Certified HR Auditor" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 10 /05 /2022 ولغايــة 12 /05 /2022 مــن 
.Transjordan for Consulting & HRD قبل الســادة

 دورة تدريبيــة بعنــوان "Business Writing Skills" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 17 /05 /2022 ولغايــة 19 /05 /2022 
مــن قبــل الســادة معهــد الدراســات المصرفيــة.

 دورة تدريبيــة بعنــوان "التحــول الرقمــي والتكنولوجيــا  الماليــة" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 23 /05 /2022 ولغايــة 
25 /05 /2022 مــن قبــل الســادة النقابــة العامــة للعامليــن فــي المصــارف والتاميــن والمحاســبة.

الدورات الداخلية:
 نظمــت إدارة المــوارد البشــرية / وحــدة التدريــب وإدارة تقييــم االداء ورشــة عمــل داخليــة لعــدد من موظفي إدارة 

الفروع بعنوان "CDD & EDD requirements" والتي عقدت بتاريخ 23 /04 /2022.

 ورشة تدريبية لضباط ارتباط مخاطر التشغيل  والتي عقدت بتاريخ 23 /05 /2022. 

النشاطات التدريبية
لبنك ABC في األردن
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وتأتــي هــذه الجائــزة تأكيــدًا علــى الــدور الفّعــال الــذي لعبــه 
بنــك االتحــاد فــي دعــم االقتصاد من خــالل حلوله المبتكرة 
وأدائــه المتميــز فــي تمويــل التجــارة الدوليــة ضمــن إطــار 
برنامــج تيســير التجــارة )TFP(، وهــو برنامــج أطلقــه البنــك 
األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة )EBRD( فــي عــام 1999 
ــة ودعــم االقتصــادات فــي  ــز التجــارة الخارجي بهــدف تعزي
المناطــق التــي يعمــل بهــا مــن خــالل تقديــم منتجــات مــن 
شــأنها تســهيل التجــارة الخارجيــة، بما في ذلــك الكفاالت 

والســلف النقديــة.

ويولــي بنــك االتحــاد اهتمامــًا خاصــًا بتطويــر أدوات تمويــل 
للعمــالء،  الماليــة  االحتياجــات  لتلبيــة  الدوليــة  التجــارة 
وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجههــا البنــك فــي ظــل 
الظــروف االســتثنائية التــي شــهدها األردن والعالم نتيجة 
جائحــة كورونــا، إال أنــه بالعمــل الجــاد وبإيمانــه بضــرورة 
التأقلــم علــى المتغيــرات واالســتجابة لهــا، تمّكــن البنــك 
مــن االســتمرار بتقديــم الدعــم الــالزم فــي مجــال تســهيل 

عمليــات التجــارة الدوليــة.

والعالقــات  واالســتثمار  الخزينــة  إدارة  رئيــس  وأشــار 
الخارجيــة فــي بنــك االتحــاد فــادي مرعــي، إلــى أن عالقــة 
البنــك مــع البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة هــي 
عالقــة مميــزة بــدأت منــذ 9 ســنوات، وتشــمل حاليــًا عــدة 

بالشــركات  المرتبطــة  المشــاريع  دعــم  منهــا  مجــاالت 
الصغيــرة والمتوســطة باإلضافــة إلــى تســهيل عمليــات 
التجــارة الدوليــة الصــادرة والــواردة. كمــا وتعمــل دائــرة 
المؤسســات الماليــة الدوليــة علــى تطويــر منتجــات ُتلّبــي 
احتياجــات عمالئهــا وتواكــب تطــورات الســوق العالمــي.

أردنيــة  ماليــة  مؤسســة  هــو  االتحــاد  بنــك  أن  ويذكــر 
تأسســت عــام 1978 تعمــل علــى تمكيــن عمالئهــا كأفــراد 
ورّواد أعمــال وشــركات ونســاء مؤثــرات مــن خــالل فهــم 
مســتقبلهم.  تشــكيل  فــي  لمســاعدتهم  احتياجاتهــم 
مــن  االقتصــاد  بدعــم  التزامــه  االتحــاد  بنــك  ويســتمد 
مســؤوليته المجتمعيــة والتــي تعــد ركيـــزة أساســـية مـــن 
ركائـــز ثقافتــه المؤسســية، حيــث يعتبــر البنــك عمــالءه 
ومجتمعــه جــزءًا مــن عائلتــه، ويتطلــع دومــًا لمســاعدتهم 

علــى االزدهــار والنمــو.

ــة  ــي إلعــادة اإلعمــار والتنمي ــى أن البنــك األوروب وُيشــار إل
ــس فــي 1991 اســتجابًة لتغّيــرات بــارزة فــي الســياقين  ُأسِّ
ــة  السياســي واالقتصــادي ودعمــًا لالقتصــاد فــي 30 دول
ــى آســيا الوســطى، ويســعى لدعــم  ــا إل مــن وســط أوروب
ــز االقتصــاد وتشــجيع  ــي مــن شــأنها تعزي المشــاريع الت

الطاقــة المســتدامة ودعــم البنيــة التحتيــة.  

بـنـك االتحاد األكثر نشاطًا فـي
مجال تمويل التجارة الخارجية

مجــال  فــي  نشــاطًا  األكثــر  "البنــك  لقــب  علــى  الخامســة،  للمــرة  االتحــاد  بنــك  حصــل 
والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك  مــن   "2021 لعــام  الخارجيــة  التجــارة  تمويــل 
)EBRD(، تقديــرًا لجهــوده المســتمرة فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة لتمويــل التجــارة 
ــة. ــي إلعــادة اإلعمــار والتنمي ــز الســنوي للبنــك األوروب ــع الجوائ ــة، خــالل حفــل توزي الدولي
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وقــال رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة كابيتــال بنك، باســم 

العامــة  الهيئــة  اجتمــاع  ترؤســه  خــالل  الســالم،  خليــل 

للمجموعــة،  التنفيــذي  الرئيــس  بحضــور  العــادي  غيــر 

األســهم،  مــن حملــة   % 86.9 نســبته  ومــا  الغــول  داود 

إن صفقــة دخــول "الصنــدوق" ب 23.97 % مــن رأســمال 

المجموعــة وبقيمــة 131.2 مليــون دينــار أردنــي، تعــد مــن 

أهــم الصفقــات التــي شــهدها القطــاع المصرفــي فــي 

ــال  ــة كابيت ــًا علــى مكان المنطقــة والتــي ســتنعكس إيجاب

بنــك ومركــزه المالــي علــى المــدى الطويــل.

أنــه ســيتم إصــدار 63 مليــون ســهم  وأضــاف الســالم، 

إتمــام  عنــد  العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  لمصلحــة 

حقــوق  علــى  إيجابــًا  ســينعكس  الــذي  األمــر  الصفقــة، 

المســاهمين التــي ســترتفع إلــى أكثــر مــن 600 مليــون 

أردنــي. دينــار 

وأكــد الســالم، أن دخــول صنــدوق االســتثمارات العامــة 

كمســتثمر اســتراتيجي فــي رأســمال مجموعــة كابيتــال 

بنــك خطــوة فــي غايــة األهميــة، وتعبــر عــن الســمعة 

الطيبــة والمكانــة المرموقــة التــي تتمتــع بهــا المجموعــة 

أن  إلــى  مشــيرًا  واإلقليــم،  العربيــة  المنطقــة  فــي 

ــذ  ــن المجموعــة مــن تنفي الصفقــة ستســاهم فــي تمكي

وخدمــات  منتجــات  وطــرح  التوســعية  اســتراتيجيتها 

المتزايــدة  واألســواق  العمــالء  احتياجــات  تلبــي  جديــدة 

الصندوق مستثمر بـ 23.97 %
من رأسمال المجموعة وبقيمة

131.2 مليون دينار أردني
الهيئة العامة غير العادية لـ " كابيتال بنك"

تصادق على زيادة رأس المال لمصلحه
صندوق االستثمارات العامة 

صادقــت الهيئــة العامــة لكابيتــال بنــك خــالل اجتماعهــا غيــر العــادي الــذي عقــد يــوم 
األربعــاء 15 حزيــران بواســطة تقنيــة االتصــال المرئي واإللكتروني، على توصية مجلس 
اإلدارة بزيــادة رأســمال البنــك مــن خــالل إصــدار أســهم جديــدة لمصلحــة صنــدوق 
االســتثمارات العامــة )"الصنــدوق"( كمســتثمر اســتراتيجي فــي البنــك )"الصفقــة"(. 



109االخـبــار المصرفية

علــى  وبالتالــي  ربحيتهــا،  علــى  إيجابــًا  تنعكــس  والتــي 

إضافــًة  متنامــي،  بشــكل  األربــاح  توزيــع  علــى  قدرتهــا 

ــداول لســهم  ــى ســعر الت ــة عل ــى االنعكاســات اإليجابي إل

بنــك. كابيتــال  مجموعــة 

وشــدد الســالم علــى أن كابيتــال بنــك قــادر علــى تحقيــق 

عوائــد للمســاهمين بنســب ذات أرقــام مزدوجــة علــى الرغــم 

مــن زيــادة رأس المــال وذلــك مــن خالل الخطط التوســعية 

واالفــاق االســتثمارية التــي تنــوي المجموعــة القيــام بهــا، 

فــي  اســتراتيجي  الصنــدوق كمســتثمر  دخــول  أن  مؤكــدًا 

مجموعــة كابيتــال بنــك دليــل ثقــة، خاصــة وأن كابيتــال بنــك 

حقــق أداًء متميــزًا على مســتوى القطاع المصرفــي األردني، 

وأثبــت جدارتــه فــي مواجهــة التحديــات، بــل وتحويلهــا الــى 

فــرص للنمــو فــي فتــرة اســتثنائية شــهدها األردن والعالــم 

علــى  إيجابيــة  بعوائــد  الفــرص  هــذه  أتــت  حيــث  بأكملــه، 

المســتثمرين والعمــالء علــى حــد ســواء.

وكان الســالم قــد أشــار فــي بدايــة كلمتــه، إلــى اإلنجــازات 

الســنتين  خــالل  بنــك  كابيتــال  التــي حققتهــا مجموعــة 

مــن حيــث االســتحواذ علــى إثنيــن مــن أعــرق المصــارف 

األجنبيــة العاملــة فــي األردن والعــراق مثــل بنــك عــوده، 

وبنــك سوســيته جنــرال –األردن، وإطــالق البنــك الرقمــي – 

Blink، إضافــة إلــى إصــدار أول أســناد قــرض دائمــة بـــقيمة 

100 مليــون دوالر. 

السالم:

الــصـــفـــقــــة مـــن أهــــــــــم 
الصفقات على مســتوى 
القطــاع المصرفــي فــي 
المنطقــة وانعكاســاتها 
ــد  ــة األمــ إيجابيــة وطويـلـ

علــى المجموعــة  
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حضــر التوقيــع ســعادة محمــد ســيف الســويدي، مديــر 

عــام صنــدوق أبوظبــي للتنميــة، رئيــس اللجنــة التنفيذيــة 

الســالم،  خليــل  باســم  الســيد  ومعالــي  للصــادرات، 

رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة كابيتــال بنــك، وعــدد مــن 

المســؤولين فــي كال الجانبيــن. وجــرت مراســم توقيــع 

مــن  األردن،  فــي  للبنــك  الرئيســي  المقــر  فــي  االتفاقيــة 

قبــل الســيد خليــل فاضــل المنصــوري، مديــر عــام مكتــب 

أبوظبي للصادرات باإلنابة، والســيد داود الغول، الرئيس 

التنفيــذي لكابيتــال بنــك. 

وبهذه المناســبة، قال ســعادة محمد ســيف الســويدي: 

"ســعداء بتوقيــع االتفاقيــة مــع كابيتال بنك، والتي نعمل 

مــن خاللهــا وفــق رؤيــة وتوجيهــات قيادتنــا الرشــيدة نحــو 

التنويــع  خطــط  وتســريع  اإلماراتيــة  الصــادرات  تنميــة 

االقتصــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وتتماشــى 

هــذه الشــراكة االســتراتيجية مــع مســتهدفات مئويــة 

اإلمــارات 2071 والداعمــة إلــى تحقيــق قفــزة نوعيــة فــي 

المحلــي  الناتــج  ومضاعفــة  الوطنــي  االقتصــاد  نمــو 

اإلجمالــي، كمــا وتدعــم االتفاقيــة ترســيخ مكانــة الدولــة 

ــد للتجــارة." كمركــز عالمــي رائ

وأضــاف ســعادته: "إننــا فــي "مكتــب أبوظبــي للصــادرات" 

نســعى إلــى اســتهداف أســواق إقليميــة وعالميــة جديــدة 

تتميــز باقتصــاد متنامــي وواعــد، لــذا فإننــا نعمــل علــى 

تقديــم التمويــالت والضمانــات لرفــع مســتوى مســاهمة 

الشــركات اإلماراتيــة وإتاحــة الفــرص التنافســية لوصــول 

األســواق  مختلــف  إلــى  الوطنيــة  والمنتجــات  الســلع 

تســاهم  كمــا  األردنيــة.  األســواق  فيهــا  بمــا  الدوليــة، 

االتفاقيــة فــي تعزيــز التكامــل االســتراتيجي لتنميــة قطــاع 

ــح المشــتركة للطرفيــن." الصــادرات بمــا يحقــق المصال

"مكتب أبوظبي للصادرات" يوقع اتفاقية تمويل مع 
"كابيتال بنك" 

لوضع األطر المستقبلية لتنمية الصادرات الوطنية 

للتنميــة  أبوظبــي  لصنــدوق  التابــع  )أدكــس(،  للصــادرات  أبوظبــي  مكتــب  وقــع 
اتفاقيــة تمويــل مــع كابيتــال بنــك، حيــث تقتضــي االتفاقيــة إلــى فتــح خــط ائتمــان 
أردنــي(،  دينــار  مليــون   14.2( يعــادل  مــا  إماراتــي،  درهــم  مليــون   73.4 تقــارب  بقيمــة 
لتنميــة  المشــتركة  الجهــود  ودعــم  للبلديــن،  االقتصــادي  النشــاط  لتعزيــز  وذلــك 
االتفاقيــة  وتســاهم  المنطقــة،  دول  مــع  اإلمــارات  لدولــة  الخارجيــة  التجــارة  حركــة 
المشــترك،  التمويــل  عمليــات  لتســهيل  إضافيــة  ائتمــان  خطــوط  إنشــاء  فــي 
األردنيــة. األســواق  فــي  تواجدهــا  وتعزيــز  اإلماراتيــة  الصــادرات  لدعــم  ســعيًا 
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المنصــوري:  فاضــل  خليــل  الســيد  قــال  جانبــه،  ومــن 

"تشــكل هــذه االتفاقيــة لمرحلــة اقتصاديــة جديــدة تدعــم 

مســيرة تنميــة الصــادرات الوطنيــة، وتعــزز مــن تطويــر 

الفــرص  توفــر  كمــا  الجانبيــن،  بيــن  التجاريــة  العالقــات 

للشــركات اإلماراتيــة مــن التوســع الجغرافــي والوصــول 

إلــى األســواق االســتراتيجية اإلقليميــة والعالميــة، بمــا 

ــع  ــة الداعمــة للتنوي يســهم فــي تحقيــق سياســات الدول

هــذه  بموجــب  أنــه  مضيفــًا،  المســتدام"،  االقتصــادي 

فتــح  علــى  للصــادرات"  "أبوظبــي  ســيعمل  االتفاقيــة، 

اقراضــه  إعــادة  بهــدف  بنــك  كابيتــال  مــع  ائتمــان  خــط 

للمشــترين والمســتوردين لشراء الســلع والخدمات من 

مصــّدر إماراتــي وفــق شــروط مالئمــة ومزايــا تنافســية.

وعّبر معالي الســيد باســم خليل الســالم عن سعادته بهذه 
الشــراكة والتــي تعتبــر خطــوة مهمــة مــن شــأنها تطويــر 

فــي مختلــف  الجانبيــن  بيــن  المشــترك  التعــاون  عالقــات 
ــز حركــة التبــادل  المجــاالت االقتصاديــة، وتســاهم فــي تعزي
التجــاري وانتعــاش النمــو االقتصــادي للبلديــن، متطلعًا بأن 
تحقــق هــذه االتفاقيــة غايتهــا وتلبــي الطموحــات واألهــداف 

المشــتركة، بمــا يدعــم تحقيــق مســيرة التنمية المســتدامة.

بتوقيــع  فخــورون   " الغــول:  داود  الســيد  أفــاد  بــدوره، 

اتفاقيــة التمويــل مــع "مكتــب أبوظبــي للصــادرات" والتــي 

ســنقدم مــن خاللهــا خدمــات تمويليــة إضافيــة وبأســعار 

بهــدف  الشــركات  قطــاع  مــن  لعمالئنــا  تفضيليــة 

دعــم تعامالتهــم التجاريــة مــع دولــة اإلمــارات العربيــة 

األردنيــة  للشــركات  االتفاقيــة  ســتوفر  حيــث  المتحــدة، 

التنافســية  والمزايــا  التمويــالت  مــن  االســتفادة  ميــزة 

التــي يقدمهــا "أبوظبــي للصــادرات" والتــي تدعــم اســتيراد 

ــة".  ــة بطــرق ميســرة وآمن الســلع والمنتجــات اإلماراتي
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واستضافت الورشة التي حضرها نحو 100 موظفًا وعقدت 
في فندق روتانا عمان يوم األحد الموافق 19 حزيران الجاري، 
في  والعافية  الصحة  مركز  مديرة  روماني  مايا  الدكتورة 
الجامعة األمريكية في بيروت، والمتخصصة في طب األسرة 
التدخين  الحياة، وبرامج تحسين األداء، واإلقالع عن  ونمط 

والحد من الوصول إلى اإلرهاق وإدارته. 

إدارة  رئيسة  قالت  التوعوية،  الورشة  على  تعليقها  في 
الموارد البشرية في مجموعة كابيتال بنك، هيا أبو عطا، إن 
صحية  عمل  بيئة  لتوفير  قصوى  أهمية  يولي  بنك  كابيتال 
ومثالية لموظفيه لتمكينهم من تحقيق اإلنجازات العملية 
والوصول لتطلعاتهم المستقبلية على الصعيدين المهني 
والشخصي، مشيرة إلى أن استضافة هذه الورشة يعكس 
التزام البنك تجاه موظفيه، حيث أن العافية الذهنية والصحة 

النفسية للموظفين ال تقل أهمية عن صحتهم الجسدية.

الخطوط  تحديد  على  البنك  موظفي  الورشة  وساعدت 
العريضة لتحسين رفاههم من خالل معرفة طرق تخفيف 
والعافية  الذهني  الصفاء  على  والتركيز  الحياة،  ضغوطات 
الصحة  تلعبه  الذي  الحيوي  الدور  إلى  اإلشارة  مع  البدنية 

النفسية في حياتهم عمومًا.

الوعي  بتأمالت  ُيعنى  "ُكن"  تطبيق  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
والتي تهدف الى زيادة الحضور الذهني ورفع الوعي بالجسد 
التوتر  مع  التعامل  كيفية  الى  باإلضافة  التنفس،  وأنماط 
والقلق من خالل تمارين معينة وتقنيات مختلفة تهدف الى 
كما  اليومية.  الحياة  صعوبات  على  للتغلب  النفس  تهدئة 
يركز التطبيق على إدارة العالقات مع الذات واآلخرين وكيفية 
تنظيم المشاعر للوصول الى تحسين العالقات الشخصية 

والحفاظ على مشاعر إيجابية مع اآلخرين. 

كابيتال بنك ينظم ورشة توعوية لموظفيه بمناسبة 
اليوم العالمي للعافية بالتعاون مع تطبيق "ُكن"

تدعيمًا لجهوده الساعية إلى توفير بيئة عمل صحية ومثالية، نظم كابيتال بنك بالتعاون مع تطبيق 
"ُكن"، ورشة توعوية لموظفيه بمناسبة اليوم العالمي للعافية الذي صادف يوم 12 حزيران الجاري، 
تهدف إلى توعية الموظفين بأهمية العافية الذهنية والتركيز على النفس قبل وأثناء وبعد العمل. 
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لبرامج استراتيجية  تنفيذًا  الحملة،  تنظيم هذه  ويأتي 
أداء واجبه  كابيتال بنك المجتمعية، وحرصًا منه على 
الدعم  تقديم  خالل  من  المجتمع  تجاه  اإلنساني 
كما  المرضى،  وخاصة  المحتاجة  للفئات  والمساعدة 
تنسجم هذه الحملة، مع رسالة البنك اإلنسانية التي 

تعزز من قيم العطاء لدى الموظفين.

وقالت رئيس إدارة التسويق واالتصال المؤسسي في 
كابيتال بنك، تولين بارطو: "فخورون بتجاوب موظفي 
كابيتال بنك الكبير مع هذه الحملة اإلنسانية، وهذا وإن 
دّل على شيء فإنما يّدل على حرصهم المستمر على 

تقديم الدعم والمشاركة في فعاليات تطوعية تخدم 
فرص  توفير  في  جهودنا  يعكس  أنه  كما  المجتمع، 
تطوعية في مختلف المجاالت وبالتعاون مع شركائنا 
تطلعات  تلبي  المدني  المجتمع  مؤسسات  من 
 ،" واإلنسانية  المجتمعية  القيم  وترسخ  موظفينا 
رسائل  تحمل  ما  عادة  الحمالت  هذه  أن  إلى  مشيرة 
تنطبق  من  لجميع  مباشرة  غير  وتشجيعية  توعوية 
عليهم الشروط الصحية للتبرع بالدم، إلى جانب تسليط 
المتبرعون،  يجنيها  التي  الصحية  الفوائد  على  الضوء 

إضافة إلى إنقاذ حياة المرضى والمصابين. 

للسنة الخامسة على التوالي 
كابيتال بنك ينفذ حملة لموظفيه للتبرع بالدم

بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 14 حزيران، نظم كابيتال بنك وللسنة 
الخامسة على التوالي حملة تبرع للدم لموظفيه، وذلك بالتعاون مع بنك الدم الوطني.



االخـبــار المصرفية 114

التي تهدف  الرائدة  المبادرة  وتمكن الغواصون ضمن هذه 
للحفاظ على الحياة البحرية والحد من التلوث، من جمع 1500 
قطعة بالستيكية من خليج العقبة، حيث تشير الدراسات 
إلى أن %70 من النفايات الموجودة في البحر أو على الشاطئ 
في مدينة العقبة هي نفايات بالستيكية، وأن نحو 8 ماليين 

قطعة بالستيك تدخل محيطاتنا بشكل يومي.

في  المؤسسي  واالتصال  التسويق  إدارة  رئيس  وأعربت   
بنك  كابيتال  وفخر  اعتزاز  عن  بارطو،  تولين  بنك،  كابيتال 
والتي  المحلية،   ProjectSea مبادرة  دعم  في  بالمشاركة 
للمسؤولية  البنك  استراتيجية  مع  أهدافها  تنسجم 
وتحقيق  البيئة  على  الحفاظ  في  وخاصة  المجتمعية 
االستدامة، مشيرًة الى أن هدف كابيتال بنك من دعم هذه 
المبادرة هو تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تواجه 
منه  سعيًا  وذلك  العقبة،  خليج  منطقة  في  األحمر  البحر 
الخاطئة  الممارسات  هذه  بمثل  الزوار  وعي  وزيادة  لتعزيز 

التي تضر بالبيئة البحرية والعمل على إيقافها.

لمبادرة  المؤسس  الشريك  المدانات  سيف  السيد  عّبر 
ProjectSea  عن تقديره لدعم كابيتال بنك آلخر حملة تنظيف 

لجوف البحر و أضاف "تمكننا لغاية اليوم من التخلص من  
21,000قطعة بالستيك وما يتجاوز ٣ طن من النفايات خالل 

١١ حملة شهرية منذ بدء المبادرة".

وأكدت اآلنسة بيسان الشريف الشريك المؤسس لمبادرة 
دعم  تشمل  للمبادرة  األساسية  القيم  أن    ProjectSea
المجتمع المحلي، و تمكين المرأة و نشر الوعي عن التحديات 

التي تواجهها البيئة البحرية

تجدر اإلشارة، إلى أن كابيتال بنك قد طّور استراتيجية خاصة 
بالمسؤولية المجتمعية حدد بموجبها أطر عمله المجتمعي، 
والتي تتمحور حول اختيار ركائز تخدم القطاعات األكثر حاجة 
للدعم بمنظور المؤسسة وبما يتماشى مع أهدافها. ويتم 
على  يعتمد  نموذج عمل  بحسب  االستراتيجية  هذه  تنفيذ 
مؤسسات  مع  األمد  طويلة  استراتيجية  شراكات  إقامة 
المستهدفة  بالقطاعات  المتخصصة  المدني  المجتمع 
التطوعي  الموظفين  دور  تفعيل  طريق  وعن  جهة،  من 
واالستعانة بهم كمورد مهم يصب في خدمة رسالة البنك 

للمسؤولية المجتمعية من جهة أخرى. 

كابيتال بنك يدعم مبادرة تنظيف مياه خليج العقبة 
"ProjectSea"بالتعاون مع

مبادرات  دعم  بأهمية  البنك  من  وإيمانًا  للبيئة،  العالمي  اليوم  مع  بالتزامن 
االستدامة البيئية، أعلن كابيتال بنك عن دعمه لمبادرة "ProjectSea" التي نظمها 
غواصون أردنيون لتنظيف البحر األحمر من النفايات التي تهدد الحياة البحرية فيه.
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وبهــذه المناســبة قــال الرئيــس التنفيذي/المديــر العــام 

للبنــك االســالمي االردنــي الدكتــور حســين ســعيد تأتــي 

مشــاركة مصرفنــا فــي هــذه الحمــالت ضمــن إطــار تكثيف 

جهــوده الداعمــه كشــريك رئيســي لحمــالت  ومبــادرات 

المركــزي  البنــك  يطلقهــا  التــي  المصرفيــة  التوعيــة 

االردنــي باســتمرار وتوطيــدًا الواصــر الشــراكة الداعمــة 

لالســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي وتحريــك عجلــة 

حــرص  علــى   وتأكيــدًا  المالــي،   واالســتقرار  االقتصــاد 

ــز  ــة مــن خــالل تعزي ــا فــي المســؤولية  االجتماعي مصرفن

ونشــر الثقافــة الماليــة االســالمية بيــن مختلــف شــرائح 

ــر  ــادة الوعــي لــدى فئــة  الشــباب التــي تعتب المجتمــع وزي

االكثــر تعــدادًا فــي المملكــة والمقبلــة علــى دخــول ســوق 

العمــل وتكويــن اأُلســر، وُتعــد االكثــر حاجــة فــي الحصــول 

على المنتجات االئتمانية والبنكية االســالمية ، وتعريفها 

أهميــة  وتعزيــز   المختلفــة  االلكترونــي  الدفــع  بــأداوات 

التخطيــط المالــي الســليم.

وتمثلــت مســاهمة البنــك بتقديــم جوائزعبــارة عــن عشــر 

حســابات توفيــر لطلبــة الجامعــات االردنيــة والحاصليــن 

علــى نتائــج مرتفعــة فــي تقييــم اختبــار الثقافــة الماليــة 

الجلســات  فاعليــة  لتقييــم  االلكترونــي(  )االســتبيان 

التثقيفيــة الماليــة وقيــاس مــدى اســتفادة الطلبــة قبــل 

وبعــد الجلســات، وتشــجيعهم علــى اســتخدام الخدمــات 

والمنتجــات المصرفيــة، وذلــك بعــد اكتســابهم الثقافــة 

فــي  عقــدت  الحملــة  هــذه  بــأن  علمــًا  الالزمــة،  الماليــة 

التطبيقيــة  البلقــاء  التقنيــة وجامعــة  جامعــة الطفيلــة 

)كليــة العقبــة الجامعيــة و كليــة عمــان الجامعيــة للعلــوم 

الماليــة واالداريــة( وجامعــة عجلــون الوطنيــة. 

البنك  اإلسالمي األردني 
يدعم حمالت التوعية المالية للبنك المركزي االردني

"نحو شباب مثقف ماليًا"

ساهم البنك اإلسالمي األردني  بدعم حمالت التوعية المالية " نحو شباب مثقف ماليًا " وذلك 
ضمن االنشطة التي ينفذها البنك المركزي االردني وبالتعاون مع البنوك االردنية  بمناسبة 
اليــوم العربــي للشــمول المالــي تحــت شــعار "اهميــة المســؤولية المجتمعيــة للمؤسســات 
المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي " وذلك لتعزيز الثقافة  والوعي المالي بين فئة 
الشــباب بهدف االرتقاء بالشــمول المالي في المملكة ورفع نســب الوصول لجميع شــرائح 
المجتمع وبالذات فئة الشــباب  واالســتفادة من الخدمات المالية والمصرفية االســالمية .
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واشــاد الرئيــس التنفيــذي/ المديــر العــام للبنــك االســالمي 

االردنــي الدكتــور حســين ســعيد فــي كلمــة ألقاهــا خــالل 

رابطــة  تبذلهــا  التــي  بالجهــود  المؤتمــر  افتتــاح فعاليــات 

الحلــول  اليجــاد  العلمــاء  دور  تعزيــز  فــي  االردن  علمــاء 

للقضايــا واالشــكاالت التــي تواجه المجتمــع واالقتصاد من 

خــالل عقدهــا لمؤتمراتهــا العلميــة الهادفــة لخدمــة قضايــا 

االمــة ، متطلعــًا الــى بيــان هــذا المؤتمــر موقــف اإلســالم 

وحقوقهــا،  المــرأة  قضايــا  مــن  والمعتــدل  المتــوازن 

الشــائكة  فالقضايــا   ، المغلوطــة  المفاهيــم  وتصحيــح 

والحساســة التــي تمــّس المــرأة اجتماعيــًا واقتصاديــًا هــي 

مــن القضايــا المطروحــة بقــوة فــي الوقــت الحاضــر.

التملــك  حــق  للمــرأة  اعطــى  اإلســالم  ان  الــى  واشــار 

حــق  لهــا  وأثبــت  االقتصاديــة  واالســتقاللية  الفــردي، 

الُمْلــك بأنواعــه وفروعــه، وحــق التصــرف؛ فشــرع الوصية 

والشــراء  البيــع  حــق  وأعطاهــا  كالرجــال،  لهــا  واإلرث 

ــة  واإلجــارة والهبــة واإلعــارة والوقــف والصدقــة والكفال

عــن  الدفــاع  العقــود واألعمــال، وحــق  مــن  ذلــك  وغيــر 

القانونيــة. وبالوســائل  بالتقاضــي  مالهــا 

وبّين الدكتور حســين ســعيد ان البنك االســالمي االردني 

ــأن للمــرأة الحــق فــي االســتقالل  علــى قناعــة راســخة  ب

المــادي كمــا لهــا الحــق فــي التعلــم والعمــل االجتماعــي 

وامكاناتهــا،  نفســها وطاقاتهــا  وتطويــر  واالقتصــادي 

لذلــك يولــي البنــك اهتمامــًا خاصــًا للمــرأة حيــث  يتيح  لها 

ــة وتســهيالته  ــه المصرفي االســتفادة مــن جميــع خدمات

البنك اإلسالمي األردني راعيًا ذهبيًا 
لمؤتمر رابطة علماء االردن

" المرأة المسلمة في عالم متغير" 

قــدم البنــك اإلســالمي األردنــي الرعايــة الذهبيــة للمؤتمرالعلمــي الدولــي الســادس لرابطــة 
جامعــة  مــع  وبالتعــاون  متغيــر"   عالــم  فــي  المســلمة  المــرأة  بعنــوان"  األردن  علمــاء 
الســرطاوي وبمشــاركة وحضــور  الدكتــور محمــود  العربيــة، تحــت رعايــة  االســتاذ  عمــان 
علمــاء وأســاتذة جامعــات وباحثيــن مــن مختلــف التخصصــات الشــرعية واالكاديميــة مــن 
.2022 - 24تمــوز   23 داخــل االردن وخارجــه وذلــك فــي جامعــة عمــان العربيــة خــالل الفتــرة 
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االئتمانيــة وجميــع انــواع الحســابات ، واصــدار البطاقــات 

 " الــى اصــدار بطاقــات متخصصــة  المصرفيــة اضافــة 

كبطاقــة  االســرة "او "بطاقــة الزوجــة االئتمانيــة" ويتــم 

التعامــل مــع المــرأة فــي الشــؤون الماليــة تمامــًا كما يتم 

التعامــل مــع الرجــل، الــى جانــب ضــم المــرأة الــى كــوادره 

الوظيفيــه  ويقــدم التدريــب للعديــد مــن الطالبــات فــي 

فــروع البنك، ويكســبهن الخبــرة والمعرفة وذلك  تقديرًا 

لــدور المــرأة ومشــاركتها فــي عمليــة بنــاء المجتمــع .

وبّيــن الدكتــور حســين ســعيد انــه انطالقــًا مــن تحمــل 

االجتماعيــة  لمســؤولياته  االردنــي  االســالمي  البنــك 

تجــاه مختلــف افــراد المجتمــع ومنهــا المــرأة وتعزيــزًا 

لمســيرة البحــث العلمــي وجهــود العلمــاء فــي تعزيــز 

منظومــة االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي جــاء دعــم 

ومؤتمــرات  نشــاطات  لدعــم  اســتمرارًا  المؤتمــر  هــذا 

رابطــة علمــاء االردن التــي دأب البنــك علــى دعمهــا مؤكدًا 

اعتــزازه بالشــراكة المســتدامة مــع الرابطــة. 

مــن جانبــه ســّلم االســتاذ الدكتــور محمــود الســرطاوي راعــي 

المؤتمــر درعــًا تكريميــًا للدكتــور حســين ســعيد تقديــرًا لــدوره 

فــي المســاهمة بدعــم مســيرة رابطــة علمــاء االردن ولرعايــة 

ولنشــاطات  للمؤتمــر  االردنــي  االســالمي  البنــك  ودعــم 

الرابطة، كما  قدم كل من األســتاذ الدكتور عبدهللا الصيفي 

رئيــس رابطــة علمــاء األردن والدكتــورة فايــزة الســكر رئيــس 

اللجنــة  رئيــس  الوريــكات  الكريــم  عبــد  والدكتــور  المؤتمــر 

العلميــة والتحضريــة للمؤتمــر الشــكر والتقديــر للبنــك.  
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للبنــك  العــام  المديــر   / التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
اننــا  ســعيد  حســين  الدكتــور  االردنــي   االســالمي 
ســعداء بالشــراكة والتعــاون مــع شــركة ماســتر كارد 
العالميــة فــي اطــالق هــذه الحملــة التــي تأتــي تطبيقــًا 
عمليــًا  لســعي مصرفنــا الدائــم بتعزيــز ثقــة متعاملينا 
عــن طريــق تقديــم الحوافــز واالمتيــازات لهــم، فقــد 
دأب مصرفنــا ضمــن برنامــج )والء المتعامليــن( علــى 
تنفيــذ العديــد مــن الحمــالت خــالل االعــوام الماضيــة 
ولتســتمر خــالل العــام الحالــي ، مســتهدفين فــي هــذه 
ماســتر  بطاقــات  مســتخدمي  متعاملينــا  الحملــة  
كارد الصــادرة عــن البنــك االســالمي االردنــي بمختلــف 
انواعهــا ) ســتاندرد وتيتانيــوم وماســتر الذهبيــة وورلــد 
البركــة والبطاقــات التابعــة ( وذلــك لتحفيزهــم علــى 
التســوق مــن خاللهــا ، ويمكــن لغيــر الحاصليــن علــى 
بطاقــات ماســتركارد بانواعهــا  مراجعــة أقــرب فــرع 
لهــم للحصــول عليهــا واالســتفادة مــن المشــاركة 
فــي هــذه الحملــة والفــوز بالجوائــز، حيــث تخضــع هــذه 

الحملــة لشــروط وأحــكام البنــك اإلســالمي األردنــي  
الحملــة  نهايــة  فــي  وســيتم  ماســتركارد   وشــركة 
ارقــام  علــى   SMS رســائل ارســال  و  الســحب  اجــراء 
هواتــف الفائزيــن و تســليم الجوائــز لهــم مــن خــالل 
فروعهــم ، ولمعرفــة المزيــد حــول الحملــة يمكنكــم 
لمصرفنــا  اإللكترونــي  الموقــع  خــالل  مــن  الدخــول 

 jordanislamicbank.com

واضــاف الدكتــور حســين ســعيد انــه الــى جانــب هــذه 
الحملــة يمكــن لمتعاملــي البنــك مســتخدمي بطاقــة 
)ماســتر كارد الذهبيــة وماســتركارد ورد والبطاقــات 
إســالمي  برنامــج  مــن  ايضــّا  االســتفادة  التابعــة( 
العــام  نهايــة  تــم اطالقــه  الــذي  )نقاطــي(  مكافــآت 
الماضــي الحصــول علــى نقــاط فوريــة حيــث تســتبدل 
هــذه النقــاط المتجمعــة بمكافــآت نقديــة وذلــك عبــر 
عنــد  انترنــت  وإســالمي  موبايــل  إســالمي  تطبيقــي 
القيــام بعمليــات التســوق محليــًا ودوليــًا عبــر نقــاط 

البيــع او التســوق االلكترونــي. 

جوائز لمستخدمي بطاقات ماستر كارد
البنك اإلسالمي األردني

أطلــق البنــك االســالمي االردنــي حملــة تســويقية جديــدة بالتعــاون مــع شــركة ماســتر كارد 
العالميــة وذلــك بتقديــم جوائــز عينيــة عبــارة عــن ) 15( جهــاز ايفــون بــرو اإلصــدار األخيــر 
اإلصــدار   )Smart watch( ايفــون  ســاعة  الــى)25(  إضافــة  بايــت  جيجــا   256 بســعة   "13"
الســابع)7Apple watch series(كجوائز لمســتخدمي بطاقات ماســتر كارد بمختلف أنواعها 
الصــادرة عــن البنــك االســالمي االردنــي فــي المشــتريات والتســوق االلكترونــي داخــل وخــارج 
االردن، اعتبــارًا مــن الســادس والعشــرين مــن شــهر حزيــران ولغايــة الســابع مــن شــهر آب 
2022 وذلك استمرارًا للحمالت الترويجية والتحفيزية التي ينفذها البنك تقديرًا لمتعامليه.
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وفــي بيــان صحفــي لوكالــة ســتاندرد أنـــد بــورز نشــرته 
بتاريــخ 23 حزيــران الحالــي بّينــت ان البنــك االســالمي 
االردنــي أظهــر اداًء ماليــًا مســتقرًا ومرونــة قويــة فــي 
مواجهة التحديات االقتصادية والسياسية واالقليمية 
المحيطــة بالمنطقــة، محافظــًا علــى مكانتــه الراســخة 
كأكبر بنك اســالمي في االردن المتالك البنك رأســمال 
قــوي يدعــم جــودة االصــول، حيــث وصلــت نســبة كفايــة 
رأســمال البنــك حوالــي 23 % فــي نهايــة عــام 2021 وهــي 
أعلــى مــن الحــد االدنــى لمتطلبــات كفايــة رأســمال لــدى 
المصــارف االردنيــة، الــى جانــب تحقيــق البنــك نمــوًا فــي 
واالســتثمارات  التمويــالت  وتنويــع  العمــالء  ودائــع 
المتوافقــة مــع احــكام ومبــادىء الشــريعة االســالمية 

لتشــمل مختلــف القطاعــات.

المديــر   / التنفيــذي  الرئيــس  قــال  المناســبة  وبهــذه 
العــام للبنــك اإلســالمي األردنــي الدكتور حســين ســعيد 

ان تصنيفــات وكالــة ســتاندرد أنـــد بــورز لمصرفنــا تؤكد 
البنــك فــي مواجهــة  تنفيــذ اســتراتيجية  علــى نجــاح 
تحقيــق  علــى  المحافظــة  مــع  التحديــات  مختلــف 
ــى  مســتويات نمــو بمختلــف المؤشــرات للحفــاظ عل
تتابــع مــن قبــل  التــي  المميــزة  المصرفيــة   مكانتــه 
اهميــة  علــى  مؤكــدًا   ، العالميــة  التصنيــف  وكاالت 
االســالمي  البنــك  ليبقــى  الجهــود  مختلــف  تظافــر 
االردنــي  يتمتــع بتصنيفــات ائتمانيــة جيــدة ويحقــق 

نمــو مســتدام. 

وكالة "ستاندرد أند بورز" تثبت
 تصنيفها االئتماني للبنك اإلسالمي األردني

ثـبـتـــــت وكــــالـــــة ســتــــــانـــــــدرد أنــــــــد 
بــــورز التصنيــف االئـتـمـانـــي للـبــنـــك 
اإلســالمي األردني لاللتزامات طويلة 
قصيــرة  وااللتـزامـــات   )+B( األجــل 
بدرجــة   SACP وتصنيــف   )B( األجــل 
)bb-(مع نظرة مستقبلية مستقرة.
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شــهر  خــالل  المجلــة  عــن  الصــادر  التقريــر  وحســب 

المســؤولة  التحكيــم  لجنــة  علــى  وبنــاًء  الحالــي  حزيــران 

عــن اعــالن الجوائــز فــإن البنــك اإلســالمي األردنــي يعــد 

مــن أبــرز البنــوك االســالمية فــي الشــرق األوســط ، حيــث 

اســتطاع االســتمرار بالفــوز بجائــزة أفضــل بنــك إســالمي 

فــي االردن للعــام 2022 لتميــزه ولمــا حققــه مــن نتائــج 

ــكار المنتجــات رغــم مختلــف  ــي وابت جيــدة فــي االداء المال

التحديــات فقــد نمــت اربــاح البنــك فــي نهايــة عــام 2021 

بنســبة 13.3 % لتبلــغ حوالــي  83.3 مليــون دوالر، وارتفعــت 

لتبلــغ   % 10.7 الممنوحــة للعمــالء بنســبة  التســهيالت 

بنســبة  الودائــع  ارتفعــت  ، كمــا  6.7 مليــار دوالر  حوالــي 

10 %، كمــا تميــز البنــك  باطــالق العديــد مــن المنتجــات 

التــي تهــدف الــى تحســين الشــمول المالــي لمتعامليــه 

وبطاقــة  "مســاومة"  بطاقــة  منتــج  إطــالق  مثــل 

بطاقــات  لمســتخدمي  مكافــآت  وبرنامــج  المكفوفيــن 

البنــك المصرفيــة بأنواعهــا )فيــزا وماســتر كارد( وحمــالت 

الهاتــف  علــى  البنــك  قنــوات  لمســتخدمي  تســويقية 

المحمول واإلنترنت لدفع الفواتيروالتســوق االلكتروني ، 

كمــا يقــدم منتجــات وخدمــات تمويليــة بأســعار تفضيليــة 

للمتقاعديــن العســكريين بمذكــرة تفاهــم مــع صنــدوق 

االئتمــان العســكري فــي االردن مــع نمــو فــي شــبكة فروع 

وأجهــزة الصــراف اآللــي وتقديــم البطاقــات المصرفيــة 

الالتالمســية المتوافقــة مــع احــكام ومبــادئ الشــريعة 

. اإلســالمية 

وعبــر الرئيــس التنفيــذي /المديــر العــام الدكتــور حســين 

االســالمي  البنــك  اســتطاع  بمــا  اعتــزازه  عــن  ســعيد 

عليهــا  اســتحق  انجــازات  مــن  تحقيقــه  مــن  االردنــي 

الفوزبهــذه الجائــزة وللمــرة التاســعة الــى جانــب الحصــول 

علــى العديــد مــن  الجوائــز المميــزة التــي تمنحهــا مجــالت 

الناجحــة  البنــوك  بابــراز  تعنــى  عالميــة  ومؤسســات 

والمتميــزة فــي ادائهــا ، مؤكــدًا علــى الســعي المســتمر 

لتحقيــق اســتراتيجية البنــك بالحفــاظ علــى مكانــة مميــزة 

بمختلــف  االســالمي  المصرفــي  القطــاع  فــي  للبنــك 

مؤشــراته وادواره االقتصاديــة واالجتماعيــة والتنمويــة.  

"The Banker"
البنك اإلسالمي األردني أفضل بنك إسالمي

في األردن لعام 2022

اعلنت مجلة " The Banker " البريطانية الصادرة عن مجموعة Financial Times المتخصصة 
ــي وللمــرة التاســعة ، عــن فــوز البنــك  ــى المســتوى الدول فــي مجــال البنــوك واالســتثمار عل
اإلسالمي األردني بجائزة أفضل بنك إسالمي في األردن لعام 2022 ، وذلك ضمن جوائزها التي 
تمنح سنويًا للبنوك االسالمية المتميزة على مستوى كل دولة اعترافًا بجهودها وتميزها .
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األردنــي  اإلســالمي  البنــك  فــوز  اســتمرار   جــاء  وقــد 
بهــذه الجائــزة وحصولــه علــى المرتبــة األولــى بنــاًء علــى  
االســتفتاء الســنوي الشــامل الــذي تجريــه المجلــة مــن 
خــالل التصويــت المباشــر لقــراء المجلــة مــن مســتثمرين 
ووســطاء مالييــن ورجــال اعمــال وخبــراء فــي القطــاع 
المصرفــي االســالمي، ومــن مختلــف القطاعــات  الختيــار 
ســجل  علــى  اعتمــادا  بلدانهــا  فــي  المصــارف  أفضــل 
البنــك  علــى  انطبقــت  والتــي  المتحققــة  النجاحــات 

. ومنتجاتــه  خدماتــه  لتميــز  األردنــي  اإلســالمي 

 IFN""اإلســالمي التمويــل  أخبــار  مجلــة  جوائــز  وتخضــع 
لمعايير مشــددة عند التصويت، وال يمكن للمؤسســات 
والبنــوك المشــاركة بالجوائــز التصويــت لصالحهــا وإنمــا 
تخضــع لــرأي جهــات محايــدة، لذلــك تعــد هــذه الجوائــز 
كمــا  وتنافســية،  العالميــة شــفافية  الجوائــز  أكثــر  مــن 
ُتعــد المجلــة مــن اهــم المجــالت العالميــة المتخصصــة 

بالقطــاع المصرفــي اإلســالمي.

وفــي تعليقــه علــى هــذا الفــوز قــال الرئيــس التنفيــذي / المدير 
العــام للبنــك اإلســالمي األردنــي الدكتــور حســين ســعيد " 
ان  قــدرة مصرفنــا علــى التعامــل مــع التحديــات االقتصاديــة 
الناتجــة عــن الظــروف االســتثنائية الناتجــة عــن تبعــات جائحة 
كورونــا مّكنتــُه مــن  االســتمرار بتحقيــق اإلنجــازات والفــوز 
ــز مجلــة اخبــار التمويــل اإلســالمي  ســنويًا وألكثــر مــن  بجوائ
مــرة وغيرهــا مــن الجوائــز العالميــة، وهــذا ُيعــد  تقديــر وتأكيــد 
على متانة اداء مصرفنا  وتحقيق اســتراتيجيته المســتقبلية 
فــي اســتمرارية التميــز بتقديــم الحلــول  المبتكــرة والمتميــزة 
والتــي تواكــب احــدث التطــورات التكنولوجيــة فــي الخدمــات 
المصرفيــة اإلســالمية ولمختلــف القطاعــات والمتوافقــة 

مــع احــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية  .

فــي  البركــة  مجموعــة  وحــدات  ان  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
تركيــا وجنــوب أفريقيــا ولبنــان وســوريا وتونــس قــد فــازت 
بنــوك اســالمية فــي  بجوائــز المجلــة نفســها كأفضــل 

بلدانهــا للعــام 2021. 

"IFN": تمنح البنك االسالمي االردني جائزة أفضل
بنك اسالمي في االردن لعام 2021 

التمويـــل  "أخبـــار  مجلـــة  منحـــت 
االســـالمي" "IFN" الماليزيـــة البنـــك 
أفضـــل  جائـــزة  األردنـــي  االســـالمي 
لعـــام  االردن  فـــي  اســـالمي  بنـــك 
2021 وذلـــك خـــالل الحفـــل الخـــاص 
لتســـليم  دبـــي   فـــي  أقيـــم  الـــذي 
الجوائـــز للمؤسســــات الفائـــزة، والتي 
تكريمـــًا  ســـنويًا  المجلـــة  تمنحهـــا 
ـــي  ـــة الت ألفضـــل المؤسســـات المالي
ـــة اإلســـالمية  تقـــدم الخدمـــات المالي
علـــى مســـتوى الدولـــة والمنطقـــة .
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نظــم البنــك اإلســالمي األردنــي حملــة للتبــرع بالــدم 
بالتعــاون مــع "مديريــة بنــك الــدم" لموظفــي اإلدارة 
العامة وفرع الشميســاني على مختلف مســتوياتهم 
البنــك  ومراجعــي  متعاملــي  إلــى  باإلضافــة  اإلداريــة 

ولمــدة يــوم واحــد .

للبنــك  العــام  المديــر   / التنفيــذي  الرئيــس  وعبــر 
االســالمي االردنــي عــن ســعادته باطــالق هــذه الحملــة 
التي تأتي استكمااًل لحمالت التبرع بالدم التي نظمها 
البنــك ســابقًا ،ليســاهم البنــك في نشــر الوعــي بثقافة 
التبــرع بالــدم وتوفيــره للمحتاجيــن ودعــم خطــة البنــك 

واالســتدامة  االجتماعيــة  المســؤولية  مجــال  فــي 
مــن  المحلــي  والمجتمــع  الصحــي  القطــاع  وخدمــة 
خــالل تشــجيع موظفــي البنــك علــى المشــاركة فــي 
االنشــطة االجتماعيــة واالعمــال التطوعيــة والتبــرع 

بالــدم والتــي تدعــم مبــدأ التكافــل االجتماعــي.

البنــك  ســعي  علــى  ســعيد  حســين  الدكتــور  واكــد 
المســتمر للتعاون مع مختلف مؤسســات المجتمع 
الوطــن  لخدمــة  التكافــل  روح  تجســد  التــي  المدنــي 

المحلــي.  والمجتمــع 

البنك اإلسالمي األردني
ينظم حملة للتبرع بالدم
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التنفيــذي/  الرئيــس  قــال  المحاضرتيــن  عقــد  وحــول 

المديرالعــام للبنــك االســالمي االردنــي الدكتــور حســين 

ســعيد انطالقــًا مــن حــرص مصرفنــا للقيام بمســؤولياته 

االجتماعيــة فــي مجــال نشــر الثقافــة الماليــة االســالمية 

وبالتوافــق مــع توجيهــات البنــك المركــزي األردنــي  فــي 

الــى جميــع شــرائح  تعزيــز االشــتمال المالــي للوصــول 

المجتمع ، يسعى مصرفنا باستمرار للتواجد في مختلف 

النشــاطات و اللقــاءات مــع طلبــة المــدارس والجامعــات 

ــى التطبيقــات  ــات ليقــدم لهــم فرصــة التعــرف عل والكلي

العمليــة وربطهــا بالدراســة النظريــة حــول عمــل البنــوك 

عمــل  عــن  عملــي  تقديــم شــرح  خــالل  مــن  االســالمية 

ــة  ــي وادواره االقتصادي ومنتجــات البنــك االســالمي االردن

ــة ، فإلــى جانــب عقــد المحاضــرات  واالجتماعيــة والتنموي

للطلبــة ومســاعدتهم فــي االبحــاث والدراســات لغايــات 

ــا يتيــح  البنــك لطلبــة الكليــات  التخــرج والدراســات العلي

طبيعــة  علــى   واالطــالع  التدريــب  فــرص  والجامعــات 

اعمالــه مــن خــالل تدريــب الطــالب فــي فروعــه حيــث تــدرب 

19883 طالبــًا وطالبــًة منــذ تأســيس البنــك وحتــى نهايــة 

عــام 2021 مــن مختلــف المؤسســات التعليميــة . 

كماعّبــرت اداراتــي المدرســتين عــن شــكرهما الســتجابة 

البنــك االســالمي االردنــي لعقــد المحاضرات وذلــك تعزيزًا 

لمــادة الثقافــة المالية وتســهيل فهــم ومعرفة الطالبات 

الجانــب  فــي  المعرفــي  وتمكينهــم  البنــوك  بخدمــات 

تجربــة  علــى   االّطــالع  خــالل  مــن  مســتقباًل  المصرفــي 

البنــك االســالمي االردنــي الرائــدة فــي العمــل المصرفــي 

االســالمي كنمــوذج مهــم ُيــدرس فــي المجــال التعليمــي. 

"منتجات البنك االسالمي االردني" محاضرة
لطلبة مادة الثقافة المالية لصفي الثامن والعاشر

 عقــد البنــك االســالمي االردنــي محاضرتيــن تثقيفيتيــن عــن عمــل البنوك االســالمية من خالل 
التعريــف بمنتجــات وخدمــات البنــك االســالمي االردنــي  وتجربتــه الرائــدة كنمــوذج للعمــل 
المصرفــي االســالمي، وذلــك خــالل شــهر حزيــران وبدعــوة مــن مدرســة مؤتــه االساســية 
للبنــات/ الزرقــاء الجديــدة ومدرســة الفيحــاء الثانويــة للبنــات/ مأدبــا وبحضورالمشــرفين 
التربوييــن ومعلمــي مــادة الثقافــة الماليــة فــي مديريــات التربيــة و طالبــات المدرســتين ، 
وذلــك تطبيقــًا لمــادة الثقافــة الماليــة للصفيــن الثامن والعاشــر )درس البنــوك وتطبيقاتها( 
والتعريــف بخدمــات البنــوك والفــرق بيــن عمــل البنــوك التجاريــة واالســالمية ، كمــا تــم الــرد 
علــى استفســارات الطالبــات ووزع عليهــم  نشــرات تعريفيــة عــن منتجــات وخدمــات البنــك .
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استكمااًل لتعزيز منظومة الجدارات/ الكفاءات الوظيفية والمؤسسية لموظفي مصرفنا قامت أكاديمية التدريب 
وتنمية الموارد البشرية بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والندوات وورش العمل خالل شهر حزيران 2022 

وتضمنت الموضوعات التالية:

 برنامج إدارة التغيير والتخطيط االستراتيجي والذي ُعقد لمجموعة من مساعدي مدراء فروع مصرفنا للفترة من 
5 /6 /2022 ولغاية 6 /6 /2022.

 برنامج إدارة المخاطر والذي ُعقد لمجموعة من مساعدي مدراء فروع مصرفنا للفترة من 12 /6 /2022 ولغاية 13 /6 /2022.
 برنامج اساسيات العمل المصرفي اإلسالمي والذي ُعقد لمجموعة من موظفي فروع منطقة الوسط للفترة من 

14 /6 /2022 ولغاية 16 /6 /2022.

 برنامج التوعية بإجراءات الضبط والرقابة الداخلية على أعمال مصرفنا والذي ُعقد لمجموعة من موظفي فروع 
منطقة الوسط للفترة من 19 /6 /2022 ولغاية 20 /6 /2022.

 برنامج البطاقات المصرفية والذي ُعقد لمجموعة من موظفي فروع منطقة الشمال للفترة من 20 /6 /2022 
ولغاية 22 /6 /2022.

 برنامج التوعية بإجراءات الضبط والرقابة الداخلية على أعمال مصرفنا والذي ُعقد لمجموعة من موظفي فروع 
منطقة الشرق للفترة من 28 /6 /2022 ولغاية 30 /6 /2022.

 ورش عمل الحواالت المصرفية الصادرة والواردة )الجانب العملي( والتي ُعقدت لمجموعة من فروع مصرفنا 
خالل شهر حزيران/2022.

 ورش عمل منتج اجارة األراضي للشركات التمويلية والتي ُعقدت لمجموعة من فروع مصرفنا خالل شهر حزيران/2022.
 ورش عمل تصنيف وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتي ُعقدت لمجموعة من فروع مصرفنا 

خالل شهر حزيران/2022.

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

أواًل:- التدريب الوجاهي
1. اجتماع اطالق العمل على تطوير استراتيجية التمويل األخضر والذي ُعقد بتنظيم من البنك المركزي األردني ليوم 2 /6 /2022.

2. برنامج eKYC: Winning the Age of Compliance Technologies in Digital Financial Services والذي ُعقد بتنظيم من 
الشركة العامة للحاسبات واإللكترونيات للفترة من 6 /6 /2022 ولغاية 7 /6 /2022.

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية
خالل شهر حزيران 2022
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3. لقاء عمل رؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية والذي ُعقد بتنظيم من اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب 
للفترة من 7 /6 /2022 ولغاية 8 /6 /2022.

4. منتدى The Mediterranean Sustainable Energy Investment والذي ُعقد بتنظيم من الجمعية العلمية الملكية ليوم 7 /6 /2022.

5. برنامج تعزيز شفافية المستفيد الحقيقي لألشخاص االعتباريين والترتيبات القانونية والذي ُعقد بتنظيم من البنك 
المركزي األردني ليوم 7 /6 /2022.

6. منتدى لنبني معًا ثقافة إيجابية للسالمة والصحة المهنية والذي ُعقد بتنظيم من وزارة العمل ليوم 9 /6 /2022.

7. الشهادة المهنية مدقق داخلي معتمد CIA والتي سُتعقد بتنظيم من شركة صرح العالمية لالستشارات والتدريب  
للفترة من 12 /6 /2022 ولغاية 11 /10 /2022.

8. برنامج مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والذي ُعقد بتنظيم من وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب للفترة من 14 /6 /2022 ولغاية 16 /6 /2022.

9. برنامج التقييم الداخلي ضمن اطار لكفاية السيولة ILAAP ضمن اإلطار العام لكفاية رأس المال ICAAP والذي ُعقد 
بتنظيم من اتحاد المصارف العربية للفترة من 14 /6 /2022 ولغاية 15 /6 /2022.

10. ورشة عمل اعادة تطوير نظام التقييم االئتماني بالنقاط والتي عقدت بتنظيم من شركة كريف األردن للفترة من 
14 /6 /2022 ولغاية 15 /6 /2022.

11. برنامج البطاقات والخدمات المصرفية االلكترونية والذي ُعقد بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية للفترة من 
19 /6 /2022 ولغاية 20 /6 /2022.

12. برنامج تكنولوجيا المعلومات وادارة مخاطر االمن السيبراني والذي ُعقد بتنظيم من جمعية البنوك في االردن للفترة 
من 20 /6 /2022 ولغاية 22 /6 /2022.

13. برنامج أعمال قسم الودائع )العمليات المحلية( والذي ُعقد بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية للفترة من 
20 /6 /2022 ولغاية 22 /6 /2022.

14. برنامج التميز في خدمة العمالء والذي ُعقد بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية للفترة من 20 /6/ 2022 ولغاية 22 /6 /2022.

15. اجتماع مناقشة قرار البنك المركزي بتثبيت أقساط قروض األفراد والذي ُعقد بتنظيم من جمعية البنوك في االردن 
ليوم 26 /6 /2022.

16. برنامج إدارة المشتريات وتنظيم العمل المخزني والذي ُعقد بتنظيم من شركة أوبتيمال للتدريب وحلول األعمال 
للفترة من 26 /6 /2022 ولغاية 30 /6 /2022.

17. ورشة عمل تطوير استراتيجية البنك المركزي األردني للتمويل األخضر والتي ُعقدت بتنظيم من جمعية البنوك في 
االردن ليوم 27 /6 /2022.

)IDL( ثانيًا:- التدريب التفاعلي عن بعد
1. برنامج Benefits of the ISO 20022 Migration  والذي ُعقد بتنظيم من شركة J.P. Morgan  ليوم 16 /6 /2022.

2. الشهادة المهنية Six Sigma– Black Belt والتي عقدت بتنظيم من أكاديمية الرواد للتدريب واالستشارات للفترة من 
19 /6 /2022 ولغاية 23 /6 /2022.

3. برنامج تقييم الضمانات المصرفية والذي ُعقد بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية للفترة من 19 /6 /2022 ولغاية 21 /6 /2022.

4. برنامج Ijarah and its applications والذي ُعقد بتنظيم من اكاديمية البركة المصرفية ليوم 19 /6 /2022.

5. منتدى التمكين االقتصادي للمرأة: دور المؤسسات المالية اإلسالمية في سد الفجوات الحالية والذي ُعقد بتنظيم 
من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية  ليوم 20 /6 /2022.
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ثالثًا:- رخص التدريب االلكتروني

اسم البرنامج عدد الرخصالجهة المزودةم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

10
4
9
12
10
10
13
18
5
7
3
8
3
2
4
5
4

االمتثال التنظيمي وصناعة القرار
التفكير اإليجابي

التوازن بين الحياة العملية والشخصية
الجرائم المالية

الذكاء العاطفي
القيادة على درب التأثير

اندماج الموظفين
إتيكيت العمل
إدارة الغضب

إدارة الوقت
دراسة أنماط الشخصيات

فرق العمل
قانون األمتثال الضريبي للحسابات الخارجية

مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت
مهارات اإلشراف الفعال
مهارات التواصل الفعال

وضع األهداف

اسم البرنامج عدد الرخصالجهة المزودةم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
7

22
2
6
2
2
2
4

إدارة الديون المتعثرة
فن التفاوض

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
إدارة التغيير

الوالء المؤسسي
إدارة االزمات
بناء القدرات

العمل وقيادة الفريق عن بعد بنجاح
إدارة الضغط

اسم البرنامج

اسم البرنامج

م

م

الجهة المزودة

الجهة المزودة

عدد الرخص

عدد الرخص

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

20
38
26

4
5
4
6
7
12
4
7
7
9
8

مكافحة الرشوة والفساد
الجرائم المالية بما فيها مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

العقوبات

Information and Cyber Security
FATCA تعريف بقانون

مبادئ االمتثال
أخالقيات المهنة المصرفية

مقدمة في إدارة المخاطر
أهمية الثقافة القانونية للمصرفيين والسرية المصرفية

العمليات المصرفية الخارجية
المعيار الدولي لكتابة التقارير المالية )9(

عمل الفريق
اتخاذ القرار

أساسيات البنوك اإلسالمية
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مــن جانبــه أكــد الســيد إيــاد العســلي مديــر عــام البنــك العربــي 
االســالمي الدولــي علــى أن مســاهمة البنــك في تقديــم الجوائز 
القرآنيــة ومســابقة حافــظ الجامعــة  للفائزيــن بالمســابقة 
التــي أقامتهــا جامعــة اليرمــوك يأتــي فــي إطــار رســالة البنــك 
ودوره كمؤسســة ماليــة إســالمية وطنيــة رائــدة، تعمــل علــى 
تعزيــز القيــم اإلســالمية، وحــث أبنائنــا الطــالب علــى حفــظ 

القــرآن الكريــم وأدائــه.

وأضــاف العســلي  " إن رعايــة البنــك لهــذه المســابقة تأتــي 
مــن تحمــل البنــك لمســؤولياته االجتماعيــة وتأكيــدًا الهتمامه 
بالمحافظــة علــى القــرآن الكريــم وتعميقــًا لنشــر بركــة القــرآن 

الكريــم ومســاهمة فــي حفظــه بصــدور وقلــوب أبنائنــا الطلبــة 
حتــى يكــون لهــم هاديــًا ومنيــرًا.

اليرمــوك  رئيــس جامعــة  قــدم كل مــن  الحفــل  وفــي ختــام 
الدكتــور إســالم مســاد وعميــد كليــة الشــريعة والدراســات 
العربــي  للبنــك  الدكتــور آدم القضــاه  شــكرهما  االســالمية 
الريــادي فــي المجــال االقتصــادي  لــدوره  الدولــي  اإلســالمي 
ورعايتــه  المســتمر  البنــك  ودعــم  اإلســالمية    والصيرفــة 
ــة ومتابعتــه الحثيثــة لهــذه المســابقات المباركــة ،   الموصول
وســلم راعــي الحفــل درعــًا تكريمــُا للبنــك العربــي اإلســالمي 

الدولــي تقديــرًا لدعــم ورعايــة البنــك للمســابقة. 

العربـي االسـالمي يـقـدم جـوائـز للفائزين
بالمسابقة القرآنية في جامعة اليرموك

إنطالقــًا مــن رســالة البنــك الداعمــة للعلــم وأهلــه قــام البنــك العربــي االســالمي الدولــي 
للعــام  الجامعــة  حافــظ  ومســابقة  القرآنيــة  المســابقة  نتائــج  إعــالن  حفــل  برعايــة 
الجامعــي 2021 - 2022، التــي نظمتهــا كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية و عمــادة 
شــؤون بجامعــة اليرمــوك تحــت رعايــة معالــي وزيــر األوقــاف والشــؤون والمقدســات 
اإلســالمية الدكتــور محمــد الخاليلــة وبمشــاركة طلبــة الجامعــة مــن مختلــف الكليــات.
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من جانبه هنأ مدير عام البنك العربي االسالمي االدولي السيد 
إياد العسلي الشاب محمد نوح العنانزة ، وأضاف  " بأن هذا 
وبحافظ  بالقرآن  يتعلق  ألنه  نظرا  كبيرة  أهمية  له  التكريم 
القرآن العنانزة والذي يعتبر أنموذجًا للشباب األردني ومصدر 
فخر لألردن ، حيث يأتي هذا التكريم بصفتنا مؤسسة مصرفية 
تسعى  اإلسالمية،   الشريعة  أحكام  وفق  تعمل  إسالمية 
إلى غرس مبادئ وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف عبر كتابه 
الكريم في األجيال الشابة لتكون بمنزلة المرجع الرئيسي لهم 
عادلة  تشريعات  من  تتضمنه  لما  حياتهم،  أمور  جميع  في 
للتعامل في مختلف جوانب  األفضل  الطريقة  لهم  توضح 
حياتهم" ، مؤكدًا العسلي بأننا في  البنك العربي االسالمي 

الدولي من السباقين في االهتمام بنشر الثقافة اإلسالمية، 
وتشجيع أفراد المجتمع على تالوة القرآن الكريم  .

البنك  جهود  العنانزة  نوح  محمد  الشاب  ثمن  جانبه  من 
العربي اإلسالمي الدولي في إقامة هذا التكريم المتميز الذي 
يعتبر تكريما لكل المبدعين  ، مؤكدا ان التكريم يشمل دافعًا 

وحافزًا  له لمزيد من االنجاز والتميز .

وحضر التكريم  رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حمزه 
الزغول ومفتي عجلون الدكتور محمد بني طه ومدير أوقاف 
العنانزة  الطالب  ووالد  الصمادي  احمد  الدكتور  عجلون 

ومعلميه وعدد من أفراد المجتمع المحلي في عجلون. 

العربي اإلسالمي يكرم " العنانزة " الفائز
بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم

القــرآن  لحفــظ  الدوليــة  بالمســابقة  الفائــز  الدولــي  اإلســالمي  العربــي  البنــك  كــرم 
علــى  االول  بالمركــز  فــوزه  بمناســبة  العنانــزة،  نــوح  محمــد  الشــاب  الكريــم 
مســتوى العالــم، حيــث حصــد الفائــز العنانــزة المرتبــة األولــى فــي مســابقة اثيوبيــا 
العالــم.  حــول  دولــة   50 مــن  متســابقين  بمشــاركة  الكريــم  القــرآن  لحفــظ  الدوليــة 
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تنفيذًا لرؤية ورسالة البنك وأهدافه اإلستراتيجية لتعزيز اإلستثمار األمثل في الكوادر البشرية, فقد تم إعداد 
وتنفيذ العديد من الدورات وورش العمل التدريبية الداخلية والخارجية, وذلك إلثراء وتعظيم عملية البناء والنمو 

تحقيقًا للتميز والريادة في المصرفية اإلسالمية. 

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

عمل تدريبية بعدة مواضيع أبرزها :

1. تم تنفيذ ستة دورات تدريبية عن بعد بعنوان "الحاكمية المؤسسية واإللتزام الشرعي" لمجموعة من موظفي فروع 
البنك عقدت خالل الفترات من 25 /12 /2021 ولغاية 25 /5 /2022.

2. تم تنفيذ أربعة دورات تدريبية عن بعد بعنوان "مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب" لمجموعة من موظفي فروع 
وإدارة البنك عقدت خالل الفترات من 19 /1 /2022 ولغاية 4 /6 /2022.

3. تم تنفيذ سبعة دورات تدريبية عن بعد بعنوان "العقوبات اإلقتصادية وبرامج الحظر " لمجموعة من موظفي فروع 
البنك عقدت خالل الفترات من 19 /2 /2022 ولغاية 14 /5/ 2022.

4. تم تنفيذ ستة دورات تدريبية عن بعد مصرفية متخصصة بأعمال الفروع للموظفيين المعنيين والتي عقدت خالل 
الفترات من 26 /2 /2022 و لغاية 21 /3 /2022.

5. تم تنفيذ ثالث دورات تدريبية بعنوان "إدارة البيانات" لمجموعة من موظفي إدارة البنك عقدت بتاريخ 12 /03 /2022 في عمان.

6. حضر مجموعة من موظفي البنك دورة تدريبية بعنوان "Arabia Cell Protal" عقدت بتاريخ 16 /05 /2022 في عمان.

7. تم تنفيذ ثمانية دورات تدريبية بعنوان "منتجات البنك والبيع التقاطعي "لمجموعة من موظفي فروع البنك عقدت خالل 
الفترات من 11 /06 /2022 الى 02 /07 /2022 في عمان.

 "Visa Product & Marketing Forum" 8. حضر مجموعة من موظفي دائرة المبيعات و مركز خدمة العمالء دورة تدريبية بعنوان
وذلك بتاريخ 30 /06 /2022 في مدينة عمان.

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

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

النشاطات التدريبية للبنك العربي اإلسالمي الدولي

اسم الدورة التاريخالرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2022/ 02/ 15 - 13
2022 /02/ 17  –13
2022/ 02/ 24 - 20

2022/ 03/ 03 - 2/ 27
2022/ 03/ 30 - 29

2022/ 05/ 11
2022/ 05/ 26 - 22

2022/ 06/ 06 - 05/ 30
2022/ 06/ 20 - 19
2022/ 06/ 23 - 20
2022/ 07/ 04 - 03

التسهيالت االئتمانية المباشرة وغير المباشرة
المحاسبة والتحليل المالي وتحليل التدفقات النقدية

التمويل المصرفي وتحليل مخاطر االئتمان
MS Excel Skills & Techniques

التشريعات المصرفية
البنوك الرقمية

IFRS 9 المعيار الدولي للتقارير المالية
التحليل المالي األساسي والمتقدم

إدارة الوقت للمدراء
)MS Excel2016 )Basic & Advanced

تصنيف المخاطر للشركات – النظرية والتطبيق
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 " Excel 2. حضرت الفاضلة/ هدلة حجازي من اإلدارة المالية دورة تدريبية بعنوان" تطبيقات المحاسبة بإستخدام

وذلك خالل الفترة من 27 /11 /2021 ولغاية 9 /1 /2022 في عمان.

3. حضرت كل من الفاضالت / نيفين عمرو، لينة الرحامنة، إيمان عربيات و االء ايوب، من إدارة المخاطر دورة تدريبية 

بعنوان "تطبيقات اإلكسل للمحاسبين والماليين واإلداريين" وذلك خالل الفترة من 23 – 26/ 1/ 2022 في مدينة عمان.

 Certified Anti-Money Laundering" 4. حضر السيد/ حازم المحمود من إدارة مراقبة اإللتزام دورة تدريبية بعنوان

Specialist )CAMS(" وذلك خالل الفترة من 06 /02 /2022 ولغاية 22 /02 /2022 في مدينة عمان.

5. حضر السيد / رائد عجاوي من التدقيق الشرعي 3 دورات/ مستويات في "اللغة اإلنجليزية " وذلك خالل الفترة من   

13 /02 /2022 ولغاية 31 /03 /0222 في مدينة عمان

6. شارك كل من السادة / فؤاد رجا و سامر أبو رحمة من إدارة أنظمة المعلومات ومحمد عشا، محمد عمرو و 

خليل سوالمة من إدارة تنفيذ العمليات المصرفية ومهند المومني و روال سالم من إدارة العمليات ورشة عمل 

بعنوان "االنتقال الى معيار الرسائل الجديد )Migration to ISO2002("عقدت بتاريخ 14 /2 /2022 في مدينة عمان.

7. حضرت كل من الفاضالت / ياسمين القضاه، نجوى الطويل والسيد/ عبادة عربيات من اإلدارة المالية دورة 

تدريبية بعنوان " تطبيقات اإلكسل للمحاسبيين والماليين" وذلك بتاريخ 19 /02 /2022 ولغاية 26 /03/ 2022 في 

مدينة عمان.

8. حضر السيد / قيس سلمان من دائرة التدقيق الشرعي دورة تدريبية بعنوان " برنامج المراقب والمدقق الشرعي 

- CAA" وذلك خالل الفترة من 1 - 17 /03 /2022 في مدينة عمان.

9. حضر السيد / حسام حسنين من إدارة التدقيق الداخلي دورة تدريبية بعنوان "IFRS Standards" وذلك خالل الفترة 

من 06 - 09 /03 /2022 في مدينة عمان.  

10. حضر كل من السادة / عبادة عربيات، خالد الحاج حسن و أحمد عيسى من اإلدارة المالية، هاشم أبو جويد، طارق 

الحويطات و مصطفى إسماعيل من الخدمات اإلدارية دورة تدريبية بعنوان"إدارة المخزون والمستودعات" 

عقدت خالل الفترة من 06 - 09 /03 /2022 في مدينة عمان.

11. حضر كل من السادة / عمر المعاني، عارف السرخي، عفاف صافي و سامر أبو رحمة، من إدارة أنظمة المعلومات دورة 

تدريبية بعنوان "PMI-ACP CERTIFICATE PREPARATION" وذلك خالل الفترة من 13 – 17 /03 /2022  في مدينة عمان.

الرقمي  التحول  "ملتقى  المعلومات  أنظمة  إدارة  رائد خماش وصهيب رضوان من   / السادة  12. حضر كل من 

باألردن" وذلك خالل الفترة من 14 – 15 /03 /2022 في مدينة عمان.

13. حضر كل من السادة / محمود عودة و حسام الدين حسنين من إدارة التدقيق الداخلي " الملتقى السنوي الثالث 

عشر للمدققين )المراجعين ( الداخليين" وذلك خالل الفترة من 20 - 22 /03 /2022 في مدينة عمان. 

14. حضر كل من السادة / محمود حميد، وسام شريدة، محمد إبراهيم و عبدالرحمن العتيبي من دائرة الرقابة 

الداخلية، دورة تدريبية بعنوان برنامج شهادة "متخصص معتمد في الرقابة الداخلية CICS" وذلك خالل الفترة 

من 20 - 24 /03 /2022 في مدينة عمان.
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15. حضر كل من الدكتور / عمر الشريف - مدير دائرة التدقيق الشرعي ، محمد أبو شربك - مدير دائرة التدقيق المالي 

واإلداري, فراس جاد هللا و خالد الحاج حسن من اإلدارة المالية ورشة عمل حول "إدارة المخاطر و التطبيقات العملية 

في اإلمتثال للمعايير العالمية للتقارير المالية IFRS 9+IFRS16 & IFRS17" وذلك بتاريخ 21 /03 /2022 في مدينة عمان.

16. حضر كل من السادة / عبدهللا عليان ومحمد أبو عمير من إدارة العمليات، فراس جاد هللا و محمد خير الحريم من 

اإلدارة المالية، يزن حرز هللا و عمر الصرص من إدارة التدقيق الداخلي، معاذ داوود من إدارة مراقبة اإللتزام، عفاف 

صافي من إدارة أنظمة المعلومات ملتقى "منظومة الدفع اإللكتروني" عقدت خالل الفترة من 23 - 24/ 03 /2022 

في مدينة عمان.

 Exclusive Overnight Stay" 17. حضر السيد / إبراهيم جرادات من إدارة أنظمة المعلومات دورة تدريبية بعنوان

Event Simplify your Digital Transformation with oracle Exadate" وذلك بتاريخ 24 /03 /2022 في مدينة عمان. 

18. حضر السيد / ماجد السمان من إدارة المخاطر ورشة عمل بعنوان "إدارة المخاطر البيئية واإلجتماعية ومخاطر 

الحوكمة في األعمال المصرفية " وذلك بتاريخ 24 /03 /2022 في مدينة عمان. 

19. حضر السيد / محمد أبو شربك من إدارة التدقيق الداخلي ورشة عمل عن بعد حول البنوك الرقمية بعنوان 

"الفرص والتحديات وأطر العمل التشغيلية" وذلك بتاريخ 09 /05 /2022 في مدينة عمان.

20. حضر السيد / طارق محمد من إدارة المخاطر دورة تدريبية بعنوان "ورشة عمل حول المواضيع المستجدة في 

األمن السيبراني" وذلك بتاريخ 11 /05 /2022 في مدينة عمان. 

بعنوان تدريبية  دورة  المعلومات  أنظمة  إدارة  من  الخليلي،  كنعان، حسام  يوسف   / السادة  من  كل   21. حضر 

"The fourth dimension of digital transformation" وذلك بتاريخ 12 /05 /2022 في عمان.

22. حضر كل من الدكتور / عمر الشريف - مدير دائرة التدقيق الشرعي، حسام صالح مدير اإلدارة القانونية، مؤتمر 

بعنوان "AAOIOFI Annual Shaiah conference" وذلك خالل الفترة من  15 - 16 /05 /2022 في دولة البحرين.

23. حضر كل من السادة / محمد كامل، محمد عبيدهللا و حمدي البطاينة، من إدارة أنظمة المعلومات دورة 

تدريبية بعنوان "Cybersecurity technology" وذلك خالل الفترة من  19 - 20 /05 /2022  في منطقة البحر الميت.
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 Challenges Of Digital" بعنوان  تدريبية  دورة  المعلومات  أنظمة  إدارة  ديما عايش من   / الفاضلة  24. حضرت 

Transformation In Financial Services" بتاريخ 24 /05 /2022 في منطقة البحر الميت.

 BAFT MENA Conference" 25. حضر السيد / حسن الرواشدة - مدير دائرة المؤسسات المالية مؤتمر بعنوان

2022" وذلك خالل الفترة من  24 - 25 /05 /2022 في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

26. حضر السيد / عبد الرزاق الحياري من دائرة مراقبة االلتزام دورة تدريبية بعنوان "المعيار الدولي الموحد لإلبالغ 

الضريبي" وذلك بتاريخ 31 /05 /2022 في مدينة عمان.

27. حضر السيد / عبادة شهوان - مدير الرقابة الشرعية دورة تدريبية عن بعد بعنوان "برنامج شهادة المحكم 

والخبير اإلسالمي المعتمد" وذلك خالل الفترة من  01 - 05 /06 /2022 .

28. حضر السيد / معاذ داوود من إدارة مراقبة اإللتزام دورة تدريبية بعنوان " تعزيز شفافية المستفيد الحقيقي 

لألشخاص اإلعتباريين والترتيبات القانونية"  وذلك بتاريخ 07 /06 /2022 في مدينة عمان.

29. حضر كل من السادة / أحمد أبو جليدان، أسامة أبو رداحة من دائرة متابعة اإلئتمان دورة تدريبية بعنوان " إدارة 

وتحصيل القروض التعثرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " وذلك خالل الفترة من 12 - 16/ 06 /2022 في مدينة 

عمان.

30. حضرت الفاضلة / النا سلعوس من إدارة مراقبة اإللتزام دورة تدريبية بعنوان" مكافحة تمويل إنتشار أسلحة 

الدمار الشامل "وذلك خالل الفترة من 14 - 15/ 06 /2022 في مدينة عمان.

31. حضر كل من السادة / مجدي الشوبكي وعبد الحمن غالب من إدارة التدقيق الداخلي دورة تدريبية بعنوان " 

أفضل الممارسات إلعداد وعرض التقارير التدقيق الداخلي" وذلك خالل الفترة من 19 - 21 /06 /2022 في مدينة 

عمان.

أبو العينين من دائرة  إدارة تطوير األعمال، الفاضلة/ دانة  32. شارك كل من السيد/ محمد آل إسماعيل من 

التمويل األخضر" وذلك  البنك المركزي األردني في  متابعة اإلئتمان ورشة عمل بعنوان "تطوير إستراتيجية 

بتاريخ 27 /06 / 2022 في مدينة عمان. 
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جديــد  آلــي  صــراف  بإضافــة  الراجحــي  مصــرف  قــام 

فــي شــارع المدينــة المنــورة، مدخــل مبنــى العيــادات 

الخارجيــة لمستشــفى ابــن الهيثــم. ليصبــح إجمالــي 

ــي تقــدم مختلــف الخدمــات  ــة الت عــدد الصرافــات اآللي

47 صــراف آلــي. 

أقامــت الملحقيــة الثقافيــة الســعودية حفــل 

تكريــم للمشــاركين فــي فعاليــات الملحقيــة، 

حيــث تــم تكريــم مصــرف الراجحــي فــي األردن 

تقديــرًا للجهــود المتواصلــة فــي دعــم فعاليات 

وأنشــطة الملحقيــة خــالل العــام الحالــي. 

صراف آلي جديد في 
شارع المدينة المنورة

تكريم مصرف الراحجي 
من الملحقية الثقافية 

السعودية في األردن

اإلجتماعيــة  اللجنــة  قامــت 

لمصــرف الراجحــي بتنظيــم 

رحلــة للموظفيــن إلــى وادي 

رم والعقبــة، وذلــك انطالقــًا 

مــن حــرص المصــرف علــى 

تعزيــز التواصــل بيــن أفــراده، 

وقــد تضمنــت الرحلة العديد 

مــن األنشــطة والفعاليــات 

التفاعليــة. 

رحلة للموظفين إلى وادي رم والعقبة
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يســعى مصــرف الراجحــي بشــكل مســتمر إلــى تطويــر مهــارات وقــدرات موظفيــه عــن طريــق النشــاطات التدريبيــة 
المختلفــة ممــا ينعكــس بــدوره علــى الخدمــات والمنتجــات المقدمــة لعمالئــه، حيــث قــام المصــرف خــالل شــهر 

حزيــران مــن هــذا العــام باألنشــطة التاليــة:

1. الدورات التدريبية الخارجية )داخل األردن(:
 أفضل الممارسات إلعداد وعرض تقارير التدقيق الداخلي.

 لغة اإلشارة للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.

2.  الدورات التدريبية الداخلية )داخل المصرف(:
.Customer Relationship Management )CRM( دورة تدريبية لنظام 

.)World Check( دورة تدريبية لنظام االستعالمات الدولية 

3. ورشات العمل الخارجية )داخل األردن(:
 ورشة عمل استراتيجية البنك المركز األردني للتمويل األخضر.

بالموظفيــن وتأهيلهــم  المصــرف لإلســتثمار  اســتراتيجية  عــن  المنبثقــة  والتطويــر  التدريــب  وتطبيقــًا لخطــة 
وتطويرهــم، قــام المصــرف بإطــالق برنامــج تدريــب داخلي خاص بموظفي المصرف بعنوان "Level Up". وســيغطي 
هــذا البرنامــج كافــة المهــارات العمليــة و الشــخصية واإلداريــة لموظفــي المصــرف، حيــث تــم تقســيم الموظفيــن 

لمجموعــات حســب طبيعــة عملهــم و ذلــك إلعطــاء كل مجموعــة البرنامــج التدريبــي المناســب لهــا. 

النشاطات التدريبية لمصرف الراجحي
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برعايــة مــن صنــدوق الحســين لإلبــداع والتفــوق، أقامــت 
المشــاركين  لتكريــم  حفــال  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
 ISEF والفائزيــن فــي المعــرض الدولــي للعلوم والهندســة
2022، وذلــك فــي قاعــة ذوقــان الهنــداوي بالــوزارة، حيــث 
اســتضافت الــوزارة فــي الحفــل الطلبــة الذيــن شــاركوا 
بالمعــرض الدولــي للعلــوم والهندســة ISEF 2022، والــذي 

أقيــم بمدينــة جورجيــا بواليــة أتالنتــا األميركيــة. 

وقــام عطوفــة الدكتــور نــواف العجارمــة، األميــن العــام 
للشــؤون التعليميــة بــوزارة التربيــة والتعليــم والدكتــور 
علــي ياغــي مديــر عــام صنــدوق الحســين بتوزيــع الــدروع 
حفــل  وحضــر  والفائزيــن.  المشــاركين  علــى  التكريميــة 
االشــراف  إدارة   مديــر  عبابنــة  ختــام  الدكتــورة  التكريــم 
العــودات  علــي  والدكتــور  بالــوزارة،   التربــوي  والتدريــب 
رئيــس فريــق تقويــم  المســابقات الوطنيــة، وممثلــون 
عــن المــدارس المشــاركة ومشــرفون عــن البرنامــج مــن 

التربيــة.  وزارة 

فيهــا  قــدم  بكلمــة  الحفــل  العجارمــة  الدكتــور  وافتتــح 
ومعلميهــم  والمشــاركين  الفائزيــن  للطلبــة  التهانــي 

وإداراتهم المدرســية وأولياء أمورهم وكل من ســاعدهم 
ودعمهــم لتحقيــق المشــاركة فــي المســابقة العالميــة 
ــي،  كمــا نقــل  ــات المعــرض الدول المقامــة ضمــن فعالي
الدكتــور العجارمــة مباركــة واعتــزاز معالــي وزيــر التربيــة 
مــن  الكوكبــة  بهــذه  عويــس  وجيــه  الدكتــور  والتعليــم 
المتميزيــن وصانعــي التميــز مــن أبنــاء األردن، وأمنياتــه 
لهــم بمزيــد مــن التميــز والتوفيــق، مؤكــدا حــرص الــوزارة 
علــى توفيــر البيئــة الحاضنــة للتميز واالبتكار والكشــف عن 
المواهــب وصقلهــا. وأعــرب عــن شــكر الــوزارة لصنــدوق 
الحســين لإلبــداع والتفــوق لــدوره الكبيــر فــي دعــم هــذه 

المشــاركة وتوفيــر أســباب النجــاح لهــا.

وفــي كلمــة ألقاهــا، أكــد مديــر صنــدوق الحســين لإلبــداع 
والتفــوق الدكتــور علــي ياغــي، أهمية توفيــر البيئة الحاضنة 
لإلبــداع والتميــز وإطــالق الطاقــات واإلبداعــات، مشــيرا 
إلــى الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا الــوزارة بمســتوياتها 
ــة وإدارات مدرســية ومعلميــن،  ــادات تربوي كافــة، مــن قي
لتوفيــر هــذه البيئــة فــي البحــث عــن المواهــب واإلبداعــات 
واالبتــكارات، وتشــجيعها ورعايتهــا؛ حتــى جــاءت ثمار هذه 
الجهــود فــي أن نــرى مثــل هــذا النجــاح والفــوز بمســابقات 

صندوق الحسين لإلبداع والتفوق يرعى حفل تكريم 
الفائزين والمشاركين في المعرض الدولي

.ISEF 2022 للعلوم والهندسة
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التهنئــة  وقــدم  األهميــة.  مــن  عــال  قــدر  علــى  عالميــة 
للمشــاركين والفائزيــن، متطلعــا إلــى مزيــد مــن الشــراكة 
بيــن الصنــدوق ووزارة التربيــة والتعليــم لدعــم المتميزيــن 

والمبدعيــن وتوفيــر أســباب النجــاح لهــم.

كمــا ألقــت الطالبتــان الفائزتان بالمســابقة مــي المناصرة 
وميــس الكساســبة، مــن مدرســة الحصــاد التربوي، كلمة 
عرضتــا خاللهــا جانبــا مــن قصــة تميزهمــا ومشــاركتهما 
بهــذه المســابقة، والتــي تكللــت بالفــوز فــي المســابقة 
التربيــة  لــوزارة  شــكرهما  عــن  معربتيــن  العالميــة 
ولصنــدوق الحســين ولمدرســتهم ولــكل مــن قــدم الدعم 

والمســاندة لتحقيــق هــذه اإلنجــاز.

وكانــت وزارة التربيــة والتعليــم قــد قامــت خــالل العــام 
الدراســي الماضــي بتنظيــم المســابقة الوطنيــة للعلــوم 
والهندســة، وذلــك بدعــم ورعايــة مــن صنــدوق الحســين. 
المعــارض  مــن  مجموعــة  بعقــد  الــوزارة  قامــت  حيــث 
مشــاريع  فيهــا  شــاركت  التــي  العلميــة  والمســابقات 
مــن معظــم مــدارس المملكــة، وقــام بتحكيمهــا لجــان 
متخصصــة مــن أســاتذة الجامعــات األردنيــة بإشــراف من 

وزارة التربية. وتم في نهاية المسابقات الوطنية اختيار )12( 
مشــروعا للمشــاركة فــي النســخة الدوليــة مــن المســابقة 
والتــي عقــدت فــي مدينــة أتالنتــا بواليــة جورجيــا األميركيــة فــي 
شــهر أيــار الماضــي. ويشــارك فــي المعــرض الدولــي للعلــوم 
والهندســة ســنويا فــرق طالبيــة مــن مــدارس وأنديــة علميــة 
مــن جميــع أنحــاء العالــم. وشــارك فــي المعــرض هــذا العــام 
أكثــر مــن )2000( طالــب يمثلــون أكثــر مــن )85( دولــة. وتكــون 
 )12( يمثلــون  )19( طالبــا،  مــن  المشــارك  األردنــي  الفريــق 

مشــروعا، مــن الفائزيــن فــي المســابقات الوطنيــة.

وتتمحــور مواضيــع المســابقة العالميــة حــول العلــوم 
والهندســة والطاقــة والبيئــة والنقــل والطــب والصحــة 
والعلــوم الحياتيــة والعلــوم االنســانية، حيث يقدم الطلبة 
مبتكــرة  حلــواًل  تقتــرح  التــي  مشــاريعهم  المشــاركون 
للتحديــات العالميــة مثــل نــدرة الميــاه واألمــن الغذائــي 

وتغيــر المنــاخ والصحــة العامــة. 

وقــد حصلــت الطالبتــان ميــس نضــال الكساســبة ومــي 
علــى  التربــوي  الحصــاد  مــدارس  مــن  المناصــرة  أحمــد 

جائــزة المركــز الرابــع فــي الكيميــاء. 



الصفحة االخيرة 138

سالمة الدرعاوي
رئيس هيئة التحرير

القطاع المصرفي
ورؤية التحديث 
االقـتـصــادي

يتمتع القطاع المصرفي في المملكة بإمكانيات قوية تجعله الداعم الرئيسي 
لرؤية التحديث االقتصادي، نظر لما يتمتع به القطاع من صالبة وكافية راس 
المــال مــع إمكانيــة الوصــول الــى مصــادر التمويــل واســتغالل التحــّول الرقمــي 
فــي بيئــة واعــدة ومتســارعة لتوفيــر حلــول رقميــة جديــدة تثــري أعمــال القطــاع.

وقــد نجحــت المملكــة فــي زيــادة الشــمول المالــي مــن 
نســبة 33.1 بالمئــة فــي عــام 2017 الــى 50 بالمئــة فــي عــام 
للمواطنيــن  أكبــر  إمكانيــة تحقيــق شــمول  مــع   ،2020

والشــركات الصغيــرة والمتوســطة.

وقــد حــددت الرؤيــة االقتصاديــة مواطــن القــوة بالنســبة 
رقابيــة  جهــة  وجــود  خــالل  مــن  المصرفــي،  للقطــاع 
عاملــة  بقــوى  ويتمتــع  وفعالــة  وقويــة  وتنظيميــة 
ــة  ــة وتمويلي ــة، باإلضافــة لقاعــدة رأســمالية قوي ومؤهل
مســتقرة، وامكانيــات كبيــرة فــي ســرعة التحــول الرقمــي 
للخدمــات المصرفيــة باســتخدام التكنولوجيــا الماليــة.

ويمتلــك القطــاع المصرفــي اإلمكانيــات االســتراتيجية 
االقتصــادي  النمــو  يمّكــن  الــذي  األســاس  بوصفــة 
ويحســن وصــول المواطنيــن الــى التمويــل، باإلضافــة 
ــات  ــة عملي ــر ومرون ــة وتطوي ــة تنمي ــى مواصل ــه عل لقدرت

التنميــة.

ويســعى القطــاع المصرفــي بقيــادة البنــك المركــزي الــى 
تحديث اســتراتيجية الشــمول المالي واطالق حالة لرفع 
مســتوى الوعــي والثقافــة الماليــة، والتوســع فــي اقراض 

المنشــآت متناهيــة الصغر والصغيرة والمتوســطة.

القطــاع المصرفــي األردني يملــك إمكانيات قوية ليصبح 
المحــرك الرئيســي للتنميــة والنمــو في االقتصــاد الوطني 
بشــكل عــام والقطاعــات بشــكل فــردي، معــززا للــدور 
المباشــر الــذي يريــده جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي فــي 
خلــق فــرص العمــل، وتوســيع الطبقــة الوســطة، وتوفير 

حيــاة أفضــل لألردنييــن.

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

الخدمــة التــي يقدمهــا.

القطــاع المالــي يضــم 7 قطاعــات فرعيــة وهــي البنــوك 
التمويلــي  والتأجيــر  المــال  رأس  وســوق  والتأميــن 
الماليــة  والتكنلوجيــا  الصغيــرة  الماليــة  المؤسســات 
وســوق الصرافــة، االمــر الــذي يعطيــه ميــزة كبيــرة فــي 

عــام. بشــكل  االقتصــادي  التحــرك 
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األردن  فــي  والمصرفــي  المالــي  القطــاع  ويشــكل 
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 
والمتوســطة، الســيما وان حصتهــا مــن التســهيالت 
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.

تزيــد  المصرفــي  القطــاع  فــي  للعامليــن  اإلنتاجيــة  احتســاب 
بنســبة 38 بالمئة عن القطاعات األخرى، بينما تصل 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 

لضمان  أساسية  ركائز   3 على  يستند  المصرفي  القطاع 
اجل  من  التمويل  حيث  من  المستمر،  االقتصادي  النمو 
من االستدامة والتمويل للجميع من حيث تعزيز الشمول 
المالي، والتمويل لغايات النمو وذلك لتطوير البنى التحتية 
وبيئة االعمال، باإلضافة الى توفير الخدمات المالية بطريقة 
القطاعات  على  وعكسها  التكنولوجيا  واستخدام  مبتكرة 

األخرى، وذلك لقدرته على قيادة التحول الرقمي.

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 
القطاعــات  علــى  يفــرض  الــذي  االمــر  االســتراتيجية، 
الفنيــة  أوضاعهــا  لمعالجــة  التدابيــر  اتخــاذ  األخــرى 

خــاص.  بشــكل  واإلداريــة 
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BPS® C1 ProNote Family BPS® C2 Family
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