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معالي السيد باسم خليل السالم

رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن

تزايــد الجرائــم الماليــة وجرائــم غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب أصبــح مــن الســمات
البــارزة التــي ميــزت العقــود الخمســة األخيــرة ،حيــث تنامــى تأثيرهــا لتصبــح مــن أهــم
المخاطر التي تواجه الوجود البشري وحضارته وإنجازاته .وتعتبر جرائم غسل األموال
وتمويــل اإلرهــاب مــن التحديات الرئيســية التي مازالت تشــكل تهديــد ًا عالمي ًا خطير ًا
وعابــر ًا للحــدود يؤثــر ســلب ًا علــى ســمعة الــدول ،ويهــدد االســتقرار المالــي العالمــي.
الجهــود الدوليــة المبذولــة فــي هــذا المجــال أســفرت عــن
انبثــاق العديــد مــن المنظمــات الدوليــة ومنهــا مجموعــة
العمــل المالــي ( )FATFوهــي هيئــة عالميــة لمراقبــة
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،والتــي وضعــت فــي
عــام  2001ثمانــي توصيــات لمكافحــة غســل األمــوال
تمويــل اإلرهــاب ،وتــم مراجعتهــا وتحديثهــا عــدة مــرات
بمــا يتوافــق مــع التطــورات والمســتجدات الدوليــة
ليصــل عــدد توصيــات المجموعــة حالي ـ ًا إلــى  40توصيــة،
والتــي تضمــن اســتجابة عالميــة منســقة لمنــع الجريمــة
المنظمــة والفســاد واإلرهــاب ،وتســاعد الســلطات على
مالحقــة أمــوال المجرميــن ،وتعمــل علــى وقــف تمويــل
أســلحة الدمــار الشــامل .وتلتــزم أكثــر مــن  200دولــة
بالتوصيــات الصــادرة عــن المجموعــة.
ـياق متصــل ،تســعى العديد من الــدول وخصوص ًا
فــي سـ ٍ
ذات األهميــة الكبيــرة فــي النظــام المالــي العالمــي مثــل
الواليــات المتحــدة االمريكيــة واالتحــاد األوروبــي لتطويــر

وتحديث تشــريعاتها المتصلة بمكافحة غســل األموال
ـكل مســتمر لتأخــذ بعيــن االعتبــار
وتمويــل اإلرهــاب بشـ ٍ
المســتجدات العالميــة والتغيــر فــي أنمــاط األنشــطة
الجرميــة الماليــة والتكنولوجيــات الناشــئة وغيرهــا .ففــي
عام  ،2021أقر مجلس الشيوخ األمريكي قانون مكافحة
غســل األموال لعام  ،)AMLA2020( 2020والذي تضمن
العديــد مــن اإلصالحــات لقوانيــن ولوائــح مكافحة غســل
األمــوال ،بهــدف تعزيــز النظــام المالــي األمريكــي وتحديث
البنية التحتية لمكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب
لتعكــس قــدرات التكنولوجيــات الناشــئة والمنهجيــات
اإلجراميــة الجديــدة وخاصــة التــي تعتمــد علــى التقنيــات
الجديــدة وأســاليب الدفــع ،كمــا تضمن أحكامـ ًا للعمالت
المشــفرة ومقدمــي خدمــات العمــات الرقميــة .وأدخــل
القانــون متطلبــات خاصــة لملكيــة المســتفيدين فــي
الشــركات التــي تمــارس أعمالهــا فــي الواليــات المتحــدة
بهــدف منــع إســاءة اســتخدام الشــركات الوهميــة
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كوســيلة لغســل األمــوال للوصــول إلــى النظــام المالــي
المشــروع دون الكشــف عــن هويتهــم.
وبالنســبة لالتحــاد األوروبــي ،فقــد دخــل إلى حيــز النفاذ في
عــام  2020توجيهــان جديــدان لمكافحــة غســل األمــوال
وهمــا التوجيــه الخامــس والســادس ( .)AMLD5&6حيــث
اســتهدف التوجيهــان تعزيــز أحــكام مكافحــة غســل
األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب ،وتحديــد ًا زيــادة
الشــفافية لســجل ملكيــة المســتفيد النهائــي ،وتغطيــة
العمــات المشــفرة إلدارة ومنــع المخاطــر الناشــئة عــن
العمــات االفتراضيــة ،وتنســيق تطبيــق تدابيــر العنايــة
الواجبــة المعــززة مــن المعامالت ،والحد من االســتخدام
المجهــول لبطاقــات الدفــع المســبق ،ومنــح صالحيــات
جديــدة لوحــدات االســتخبارات الماليــة ،وتعزيــز دور
المؤسســات والســلطات الماليــة فــي مكافحــة الجرائــم
الماليــة مــن خــال توســيع نطــاق التشــريعات القائمــة
والتفاصيــل التنظيميــة ،وتشــديد العقوبــات الجنائية في
االتحــاد األوروبــي.
علــى صعيــد منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا،
فيبيــن مؤشــر بــازل لمكافحــة غســل األمــوال لعــام
 2021بــأن متوســط المخاطــرة الكليــة للمنطقــة كان
أقــل مــن المتوســط العالمــي .وبالنســبة للمؤشــرات
الفرعيــة ،فقــد كان المتوســط للمنطقــة مــن حيــث
جــودة إطــار مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب،
ومؤشــر الرشــوة والفســاد ،ومؤشــر الشــفافية الماليــة
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والمعاييــر ،أفضــل مــن المتوســط العالمــي .بينمــا كان
أداء المتوســط العالمــي أفضــل مــن أداء المنطقــة مــن
حيــث مؤشــر الشــفافية العامــة والمســائلة ،ومؤشــر
المخاطــر القانونيــة والسياســية.
البنــوك فــي األردن ،وتحــت إشــراف مباشــر مــن البنــك
المركــزي األردنــي ،تحــرص علــى االمتثــال التــام بكافــة
المتطلبــات والمعاييــر والتعليمــات المحليــة والعالميــة
الهادفــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب،
وتتعــاون إلــى أقصــى درجــة مــع كافــة الجهــات المعنيــة
إيمانـ ًا منهــا بــأن هــذه العمليــات لهــا آثــار خطيــرة عليهــا،
إضافــة آلثارهــا علــى القطــاع المصرفــي واالقتصــاد
الوطنــي والعالمــي ككل ،وبالتالــي ال بــد محاربتهــا بشــتى
الســبل والوســائل.
الطبيعــة الديناميكيــة والمتغيــرة والعابــرة للحــدود
ألنمــاط الجرائــم الماليــة ،وخصوصـ ًا في ضــوء التطورات
الحاصلــة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة والرقمنــة،
تســتدعي إيــاء هــذا الموضــوع أهميــة كبيــرة والســعي
للتنســيق المســتمر بيــن كافــة األطــراف ذات العالقــة
ضمــن الدولــة الواحــدة وعلــى المســتوى الدولــي،
كمــا ينبغــي أن تخضــع جميــع التكنولوجيــات الناشــئة
والخدمــات الماليــة الرقميــة لعمليــة فحــص وتدقيــق
شــامل للتأكــد مــن عــدم قابليتهــا لالختــراق أو ســوء
االســتغالل ،ممــا يضمــن إبقــاء النظــام العالمــي آمــن
وســليم ومســتقر.
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نــمـــو مستـدام
في المؤشرات
الـــمــصـــرفــيـــــة
الدكتور ماهر المحروق
مدير عام جمعية البنوك

أرقام القطاع المصرفي مؤشر هام على قوة االقتصاد الوطني واستقراره ،ويستطيع
أي محل ــل أن ي ــدرك م ــدى العالق ــة التش ــابكية بي ــن نم ــو مؤش ــرات البن ــوك وتطوراته ــا
وبي ــن تعزي ــز مع ــدالت النم ــو االقتص ــادي ف ــي المملك ــة إذ أن التراب ــط بينهم ــا وثي ــق.
حيــث شــهد إجمالــي موجــودات البنــوك العاملــة فــي
المملكة نمو ًا بنســبة  % 2.2خالل الســبعة أشــهر األولى

أن الودائــع بالدينــار األردنــي شــكلت مــن نســبته % 77.5

مــن عــام  ،2022حيــث ارتفعــت قيمــة الموجــودات مــن

مــن إجمالــي الودائــع فــي نهايــة تمــوز  2022مقارنــة مــع

 61.06مليــار دينــار فــي نهايــة عــام  2021إلــى  62.43مليــار

نســبة  % 77.6فــي نهايــة عــام  .2021فيمــا بلغــت نســبة

دينــار فــي نهايــة تمــوز  ،2022وهــو مــا يعكــس التطــور

الودائــع بالعمــات األجنبيــة حوالــي  % 22.5فــي نهايــة
ً
مقارنــة بنســبة  % 22.4فــي نهايــة عــام  .2021إن
تمــوز

ح ـ ٍد ســواء.

اســتقرار مســتويات الودائــع بالدينــار األردنــي وبالعمــات

الحاصــل فــي مصــادر واســتخدامات أمــوال البنــوك علــى
الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة ارتفعــت بحوالــي 1673
مليــون دينــار أو مــا يعــادل نســبة  % 4.2فــي الســبعة
أشــهر األولــى مــن عــام  2022لتصــل إلــى  41.20مليار دينار
مقارنــة مــع  39.52مليــار دينــار فــي نهايــة عــام  .2021وقــد
نجــم هــذا النمــو فــي إجمالــي الودائــع عــن ارتفــاع ودائــع
القطــاع الخــاص بحوالــي  1472مليــون دينــار ( )% 4وارتفاع

وعنــد النظــر لتوزيــع الودائــع حســب نــوع العملــة ،يالحــظ

األجنبيــة تعكــس عــدم وجــود أي تحــول لإليــداع
بالعمــات األجنبيــة أو مــا يعــرف بالدولــرة ،وهــو مــا يؤكــد
علــى حصافــة وســامة قــرارات البنــك المركــزي األردنــي
المتعلقــة بأســعار الفائــدة والتــي تظهــر جليـ ًا مــن خــال
اســتقرار مســتويات الودائــع بالدينــار األردنــي ومحافظــة
الدينــار األردنــي علــى جاذبيتــه كوعــاء ادخــاري.

ودائــع القطــاع العــام بحوالــي  200مليــون دينــار ()% 7.2
فــي نهايــة تمــوز  .2022علمـ ًا بــأن ودائــع القطــاع الخــاص

فيمــا يتعلــق بالتســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن
البنــوك المرخصــة ،فقــد حققــت نمــو ًا الفتـ ًا فــي الســبعة

تشــكل  % 93مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك.

أشــهر األولــى مــن عــام  ،2022حيــث ارتفعــت مــن 30.03

إطاللة مصرفية
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مليــار دينــار فــي نهايــة عــام  2021إلــى  31.89مليــار دينــار

ً
مقارنــة مــع  2717فــي نهايــة عــام  .2021ويشــار هنــا بــأن

فــي نهايــة تمــوز  .2022هــذا االرتفــاع بحوالــي  1860مليــون

تســهيالت الشــركات الصغيــرة والمتوســطة شــكلت

دينــار أو مــا نســبته  % 6.2جــاء نتيجــة النمــو الكبيــر فــي

نســبة  % 10.4فــي نهايــة النصــف األول مــن العــام الحالــي
مقارنـ ًـة مــع  % 10.1فــي نهايــة عــام .2021

التســهيالت الممنوحة لمختلــف القطاعات االقتصادية
وخصوصـ ًا قطــاع الصناعــة والــذي ارتفعــت التســهيالت
الممنوحــة لــه بحوالــي  381مليــون دينــار ( )% 11فــي
الســبعة أشــهر األولــى مــن عــام  ،2022كمــا ارتفعــت
التســهيالت الممنوحــة لقطــاع االنشــاءات بحوالــي
 343مليــون دينــار ( ،)% 4.4وارتفعــت لقطــاع الخدمــات
والمرافــق العامــة بحوالــي  311مليــون دينــار (،)% 6.7
وارتفعــت لقطــاع التجــارة العامــة بحوالــي  277مليــون
دينــار ( .)% 6.2أمــا التســهيالت األخــرى والتــي تشــكل
بمعظمهــا تســهيالت األفــراد ،فقــد ارتفعــت بحوالــي
 552مليــون دينــار او مــا نســبته  % 7.6عــن مســتواها فــي
نهايــة عــام .2021
فــي ســياق متصــل ،تظهــر بيانــات البنــك المركــزي المتعلقــة
بالتســهيالت الممنوحــة مــن البنــوك للشــركات الصغيــرة
والمتوســطة ارتفاعــ ًا واضحــ ًا بلغــت نســبته  % 9تقريبــ ًا
خــال النصــف األول مــن العــام الحالــي ،لتبلــغ قيمــة تلــك
التســهيالت  2963مليــون دينــار فــي نهايــة حزيــران 2022

الالفــت أن النمــو الواضــح فــي التســهيالت االئتمانيــة
خــال النصــف األول مــن العــام الحالــي جــاء ليتزامــن مــع
انخفــاض نســبة الديــون غيــر العاملــة لــدى البنــوك والتــي
ً
مقارنــة
انخفضــت إلــى  % 4.6فــي نهايــة حزيــران 2022
مــع  % 5.0فــي نهايــة عــام  .2021وهــذا يعكــس جــودة
المحفظــة اإلقراضيــة للبنــوك وتمتعهــا بالســامة
والمتانــة الماليــة.
النمــو المســتمر والمســتدام فــي مختلــف المؤشــرات
المصرفيــة يؤكــد علــى الــدوام قــدرة البنــوك علــى التوســع
والتطــور المســتمر ،ويؤكــد علــى ســامة ومتانــة الجهــاز
المصرفــي األردنــي وذلك بفضــل اإلدارات الكفؤة والحكيمة
للبنــوك ،وبفضــل الرقابــة الحصيفــة للبنــك المركــزي األردني
والتــي تضمــن بقــاء العمــل المصرفــي فــي األردن مواكبــ ًا
لكافــة المســتجدات ويعمــل وفــق أفضــل الممارســات
العالميــة.
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نتائج البيانات المالية األولية للبنوك
األردنيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان

للنصــف األول مــن عام 2022
المؤشرات الرئيسية للبنوك األردنية

ســجلت المؤشــرات الرئيســية للبنــوك األردنيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان وعددهــا  15بنــك ًا نتائــج إيجابيــة ،حيــث ارتفــع
صافــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بنســبة  % 7.8فــي نهايــة النصــف األول مــن عــام  2022مقارنــة بنهايــة العــام
 ،2021لتصــل إلــى  39.1مليــار دينــار مقارنــة مــع  36.3مليــار دينــار بنهايــة عــام  ،2021فيمــا بلــغ مجمــوع الموجــودات فــي
النصــف األول  2022حوالــي  77.26مليــار دينــار مقارنــة مــع  74.41مليــار دينــار بنهايــة عــام  2021محققــة بذلــك نمــو نســبته
 .% 3.8وســجل إجمالــي الودائــع نمــو ًا بنســبة  % 4تقريب ـ ًا فــي النصــف األول مــن العــام  2022مقارنــة بنهايــة عــام 2021
حيــث بلغــت  62.56مليــار دينــار مقارنــة بـــ  60.18مليــار دينــار بنهايــة عــام  .2021وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بنــد إجمالــي الودائــع
يتضمــن كل مــن ودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة وودائــع العمــاء والتأمينــات النقديــة ،باإلضافــة إلــى مجمــوع
حقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار المشــترك للبنــوك اإلســامية.
المؤشرات الرئيسية للبنوك األردنية (مليار دينار)

77.26

62.56

74.41

60.18

39.1

اجمالي الودائع

النصف األول 2022

مجموع الموجودات

36.28

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

2021

وتعكــس هــذه األرقــام اإليجابيــة تحســن األنشــطة التشــغيلية للبنــوك بدعــم مــن االنتعــاش االقتصادي القوي وتحســن
الطلــب الكلــي .حيــث يعكــس التحســن فــي أداء المؤشــرات الرئيســية للبنــوك األردنيــة المدرجــة فــي بورصة عمان تحســن
االقتصــاد األردنــي وتعافــي الملحــوظ الــذي ســجلته معظــم القطاعــات االقتصاديــة فــي المملكــة ،إذ حقــق االقتصــاد
األردنــي نمــو ًا ايجابيـ ًا خــال الربــع األول مــن عــام  2022بنســبة  % 2.5مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام  ،2021فيمــا بلــغ معــدل
البطالــة خــال الربــع األول مــن عــام  2022مــا نســبته  % 22.8بانخفــاض مقــداره  % 2.2عــن الربــع األول مــن عــام .2021
وتؤكــد األرقــام اإليجابيــة المنشــورة علــى متانــة قطــاع البنــوك العاملــة بالمملكــة وقــوة القطــاع المصرفــي ككل ،ودوره
فــي الحفــاظ علــى االســتقرار المالــي وتوفيــر الســيولة النقديــة ،حيــث يعــد قطــاع البنــوك من أهــم القطاعــات المدرجة في
بورصــة عمــان مــن حيــث قيمــة األربــاح ومــن حيــث القيمــة الســوقية ومــن حيــث رأس المــال بشــكل عــام ،خصوصـ ًا بــأن
هــذا القطــاع يتضمــن اســتثمارات عربيــة واجنبيــة ممــا يعكــس الثقــة الكبيــرة بهــذا القطــاع.
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قائمة الدخل وإجمالي المصروفات
وعلــى صعيــد البيانــات المجمعــة لقائمــة الدخــل للبنــوك
األردنيــة ،تظهــر البيانــات تحســن ًا في إجمالــي الدخل بزيادة
قدرهــا  119.73مليــون دينــار خــال النصــف األول مــن عــام
 2022مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام  2021وبنســبة نمــو
بلغــت  ،% 9.1حيــث بلــغ اجمالــي الدخــل للبنــوك األردنيــة مــا
مقــداره  1.432مليــار دينــار خــال النصــف األول مــن عــام
 2022مقارنــة بإجمالــي دخــل بلــغ  1.312مليــار دينــار خــال
ذات الفتــرة مــن عــام .2021
إجمالي الدخل (مليار دينار)

1.432

.1 +
%9

وبالنظــر إلــى البنــود الفرعيــة إلجمالــي المصروفــات
فيالحــظ بــأن بنــد "مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة"
يشــكل مــا نســبته  % 17.7مــن إجمالــي المصروفــات
خــال النصــف األول مــن عــام  ،2022فيمــا شــكل نســبة
 % 30.8مــن إجمالــي المصروفــات خــال ذات الفتــرة مــن
عــام  .2021وقــد شــهد مخصــص الخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة لــدى البنــوك األردنيــة انخفاضــ ًا ملموســ ًا ،إذ
ســجل صافــي مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
للبنــوك األردنيــة تراجعــ ًا خــال النصــف األول مــن عــام
 2022مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام  2021بمقــدار 123.12
مليــون دينــار وبنســبة تراجــع بلغــت  .% 44.45هــذا
وســجل صافــي مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
مــا مقــداره  153.89مليــون دينــار مقارنــة بـــ  277مليون دينار
خــال ذات الفتــرة مــن عــام .2021
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بالصافي  -مليون دينار

1.312
%4
4.
5-

النصف األول 2022

النصف األول 2021

277

153.89

فيمــا انخفضــت اجمالــي مصروفــات البنــوك األردنيــة
الخمســة عشــر المدرجــة لــدى بورصــة عمــان بنســبة
 ،% 3.25ليصــل اجمالــي المصروفــات إلــى  871.57مليــون
دينــار خــال النصــف األول مــن عــام  2022مقارنــة مــع
 900.88مليــون دينــار خــال النصــف األول مــن عــام ،2021
وبانخفــاض مقــداره  29.3مليــون دينــار.
إجمالي المصروفات (مليار دينار)

871.6

%3
.25
-

النصف األول 2022

900.9

النصف األول 2021

النصف األول 2022

النصف األول 2021
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أرباح البنوك األردنية
وتبع ـ ًا لذلــك ونتيجــة الرتفــاع إجمالــي الدخــل وانخفــاض
إجمالــي المصروفــات ومخصــص الخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة ،فقــد بلغــت أربــاح البنــوك األردنيــة المدرجــة
فــي بورصــة عمــان قبــل الضريبــة  586.28مليــون دينــار
خــال النصــف األول مــن عــام  2022مقارنــة بـــ 437.04
مليــون دينــار خــال ذات الفتــرة مــن عــام  2021بزيــادة
قدرهــا  149.24مليــون دينــار وبنســبة نمو بلغــت .% 34.15
إجمالي الربح قبل الضريبة (مليون دينار)

586.28

النصف األول 2022

+
.15
4
%3

437.04

النصف األول 2021

كمــا أظهــرت البيانــات األوليــة للبنــوك الخمســة عشــر
ارتفــاع مخصــص ضريبــة الدخــل بنســبة  % 7.6وبزيــادة
قاربــت الـــ  10.7مليــون دينــار خــال النصــف األول مــن عــام
 .2022وبلــغ مخصــص ضريبــة الدخــل للبنــوك األردنيــة
المدرجــة فــي بورصــة عمــان مــا مقــداره  150.97مليــون
دينــار مقارنــة بـــ  140.30مليــون دينــار خــال النصــف األول
من عام  2021وهذا يرجع بشــكل رئيســي إلى نمو األرباح
قبــل الضريبــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن القطــاع المصرفي
يخضــع لضريبــة دخــل تصــل إلــى  % 38والتــي تعتبــر أعلــى
نســبة مفروضــة علــى القطاعات االقتصادية فــي األردن.

وتبعــ ًا لذلــك فقــد أظهــرت البيانــات الماليــة األوليــة
للبنــوك األردنيــة ارتفاعــ ًا ملحوظــ ًا فــي صافــي أرباحهــا
خــال النصــف األول مــن العــام  2022مقارنــة بــذات
النصــف مــن عــام  ،2021حيــث حققــت البنــوك األردنيــة
صافــي ربــح بعــد الضريبــة بلــغ  435.30مليــون دينــار
مقارنــة بـــ  296.35مليــون دينــار خــال النصــف األول مــن
عــام  ،2021بزيــادة مقدارهــا  138.95مليــون دينــار وبنســبة
نمــو بلغــت مــا يقــارب الـــ .% 47

مؤشرات الربحية للبنوك األردنية
ونتيجــة الرتفــاع صافــي أربــاح البنــوك بعــد الضريبــة خــال
النصــف األول مــن عــام  2022مقارنــة بــذات الفتــرة مــن
عــام  ،2021فقــد تحســنت مؤشــرات الربحيــة والمتمثلــة
بمعــدل العائــد علــى الموجــودات ( )ROAومعــدل العائــد
علــى حقــوق الملكيــة ( .)ROEإذ بلــغ معــدل العائــد علــى
الموجــودات ( )ROAمــا نســبته  % 0.56بنهايــة النصــف
األول مــن عــام ( 2022أو مــا يعــادل  % 1.1علــى أســاس
ســنوي) مقارنــة بنســبة  % 0.40خــال ذات النصــف مــن
عــام ( 2021والــذي يعــادل  % 0.8علــى أســاس ســنوي).
فيمــا بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة ( )ROEمــا
نســبته  % 4.67بنهايــة النصــف األول مــن عــام ( 2022أو
مــا يعــادل  % 9.34علــى أســاس ســنوي) مقارنــة بنســبة
 % 3.22خــال ذات الفتــرة مــن عــام ( 2021والــذي يعــادل
 % 6.44علــى أســاس ســنوي).
مؤشرات الربحية للبنوك األردنية (نسبة مئوية)

% 4.67
% 3.22

مخصص ضريبة الدخل (مليون دينار)

150.97

+
7.6

%

140.3

% 0.56
العائد على حقوق الملكية
ROE

النصف األول 2022

النصف األول 2021

النصف األول 2022

% 0.40

العائد على الموجودات
ROA

النصف األول 2021
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مؤشــرات المتانــة المالية لفــروع البنوك
األردنيــة العاملــة في المملكة
وفــي ســياق متصــل أظهــرت البيانــات المتوفــرة للبنــك
المركــزي األردنــي حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة لفــروع
البنــوك األردنيــة العاملــة فــي األردن انخفــاض نســبة الديــون
غيــر العاملــة إلــى إجمالــي الديــون إلــى  % 5 .0بنهايــة عــام
 ،2021مقارنـ ًـة مــع نســبة  % 5.5فــي نهايــة عــام  ،2020وهــي
نســبة منخفضــة وتعتبــر ضمن المســتويات اآلمنــة عالمي ًا.
نسبه الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون

% 5.5

% 5.0

نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير العاملة إلى حقوق المساهمين

% 6.4
% 4.2

2021

2020

وبلغــت نســبة الســيولة القانونيــة لــدى البنــوك المرخصــة
مــا نســبته  % 141.5بنهايــة عــام  ،2021مقارنـ ًـة مــع % 136.5
فــي نهايــة عــام  ،2020والتــي تعتبــر أعلــى مــن الحــدود الدنيا
المطلوبــة مــن البنــك المركــزي األردنــي والبالغــة (.)% 100
نسبة السيولة القانونية

2021

2020

% 141.5
% 136.5

كمــا ارتفعــت نســبة تغطيــة الديــون غيــر العاملــة لتصــل
ً
مقارنــة مــع  % 71.5فــي
إلــى  % 79.9بنهايــة عــام ،2021
نهايــة عــام  ،2020وهــو مــا يشــير الرتفــاع المخصصــات
التــي تمتلكهــا البنــوك وقدرتهــا علــى تغطيــة نســبة
مرتفعــة مــن الديــون غيــر العاملــة.
نسبة تغطية الديون غير العاملة

% 79.9
% 71.5

2021

2020

وبلغــت نســبة كفايــة رأس المــال  % 18.0بنهايــة عــام 2021
مقارنـ ًـة مــع  % 18.3بنهايــة عــام  ،2020وهــذه النســبة تعتبــر
مرتفعــة وأعلــى مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك
المركــزي األردنــي ( )% 12ومــن قبــل لجنــة بــازل (.)% 10.5
نسبة كفاية رأس المال

% 18.3
2021

2020

أمــا الجــزء غيــر المغطــى مــن الديــون غيــر العاملــة فقــد
شــكل مــا نســبته  % 4.2مــن حقــوق المســاهمين لــدى
البنــوك بنهايــة عــام  ،2021مقارنــة مــع  % 6.4فــي نهايــة
عــام  .2020وهــذا يؤكــد علــى الســامة والمتانــة الماليــة
للبنــوك.

% 18.0

2021

2020
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وبالحديــث عــن مؤشــرات الربحيــة ،فقــد بلــغ معــدل
العائــد علــى حقــوق المســاهمين فــي البنــوك العاملــة
فــي األردن مــا نســبته  % 8.3بنهايــة عــام  2021مقارنــة مــع
 % 5.1فــي نهايــة عــام .2020
العائد على حقوق المساهمين ()ROE

% 8.3

كمــا حققــت البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائــد علــى
الموجــودات بلــغ  % 1.0بنهايــة عــام  ،2021مقارنــة مــع % 0.6
فــي نهايــة عــام .2020
العائد على الموجودات ()ROA

% 1.0
% 5.1

2021

2020

% 0.6

2021

2020
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مـقـابـلـة
الــعــــدد

ّ
عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
مدير
في حديث لمج ّلة البنوك

علي :ال قضايا في المحاكم
أبو
ّ
بين الضريبة والبنوك
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أبوعلي:
ّ
قطــاع البنــوك مــن أهـ ّ
ـم القطاعــات
ا ّلتــي ترفــد الخزينــة بتحصيــات مــن
ضريبــة الدخــل
ّ
أكــد مديــر عـ ّ
ـام دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات الدكتــور
حســام أبــو علــيّ ،
أن قطــاع البنــوك مــن أهـ ّ
ـم القطاعــات
ا ّلتــي ترفــد الخزينــة بتحصيــات مــن ضريبــة الدخــل.
ولفــت الدكتــور أبوعلــي فــي حديــث لمج ّلــة البنــوك،
ّ
أن البنــوك العاملــة فــي المملكــة تعمــل علــى تقديــم
ّ
إقراراتهــا الضريب ّيــة ودفــع الضريبــة المســتحقة عليهــا،
ّ
ّ
مؤكــد ًا ّ
المدققيــن والدوائــر المال ّيــة
أن أ ّيــة خالفــات بيــن
يتــم معالجتهــا ،وال يوجــد حاليّــ ًا ّ
للبنــوك ّ
أي قضايــا فــي
تخــص هــذا القطــاع.
المحاكــم
ّ
وفــي ردّ ه علــى ســؤال حــول نظــام  ،CRSقــال ّإنــه نظــام

ـي للمعلومــات الضريب ّيــة ،حيــث يتـ ّ
ـم تبادل
للتبــادل التلقائـ ّ
ّ
ّ
المعلومــات الثنائ ّيــة بيــن األردن وبيــن الــدول األخــرى التي
يتـ ّ
ـم التبــادل للمعلومــات فيهــا.
ّ
منظمــة التعــاون والتنميــة
وأضــاف ّأنــه مــن متط ّلبــات
االقتصاديّة ومنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا
.OECD

وتالي ًا ّ
نص الحوار مع أبوعلي:
مــا هــو دور قطــاع البنــوك فــي ضريبــة الدخــل ،وهــل
يوجــد قضايــا خالف ّيــة بيــن البنــوك والضريبــة؟
ّ
ّ
أهــم القطاعــات ا ّلتــي ترفــد
قطــاع البنــوك يعتبــر مــن
الخزينــة بتحصيــات من ضريبة الدخــل ،والبنوك العاملة
فــي المملكــة تعمــل علــى تقديــم إقراراتهــا الضريبيّــة
ّ
المســتحقة عليهــا ،وأيّــة خالفــات بيــن
ودفــع الضريبــة
ّ
المدققيــن والدوائــر المال ّيــة للبنــوك يتـ ّ
ـم معالجتهــا ،وال
يوجــد حال ّيـ ًا ّ
ـص هــذا القطــاع.
أي قضايــا فــي المحاكــم تخـ ّ
ما هو نظام CRS؟
ـي للمعامــات الضريب ّيــة ،وهــو
هــو نظــام للتبــادل التلقائـ ّ
ّ
تبــادل المعلومــات الثنائيّــة بيــن األردن وبيــن الــدول

األخــرى ا ّلتــي يتـ ّ
ـم التبــادل للمعلومــات فيهــا ،وهــو مــن
ّ
منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديّــة
متط ّلبــات
ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا .OECD
ما هي آليّة العمل ومتى سيبدأ في التطبيق؟
تشــريعي مــن
المرحلــة األولــى :ال بــدّ مــن وجــود إطــار
ّ
خــال اســتكمال اإلجــراءات الدســتور يّة لقانــون تبــادل
المعلومــات ،وبالتالــي توقيــع ّاتفاق ّيــة متعــدّ دة األطــراف
لتبــادل المعلومــات ،وبعدهــا ّاتفاق ّيــات ثنائ ّيــة مــع الــدول
ّ
ّ
لمنظمــة .OECD
المنظمــة
ّ
ومــن ّ
يتــم التبــادل المعلومــات
ثــم تفعيــل  CRSبحيــث
الثنائــي مــع الــدول.
ّ
ما هي المزايا والفوائد؟
بصــورة شــموليّة ســيمكن هــذا النظــام مــن معالجــة
ّ
الضريبــي
الضريبــي ومكافحــة التهــرّب
التجنــب
ّ
ّ
والممارســات الضــارّة وتحقيــق العدالــة الضريبيّــة.
أمّ ــا المزايــا للعمــاء فــي تطبيــق هــذا ّ
االتفــاق سـ ّ
ـيجنبهم
منــع االزدواج ّيــة الضريبيّة.
هل يعتبر النظام من اإلصالحات الضريبيّة؟
يعتبــر مــن اإلصالحــات الضريبيّــة ،وذلــك مــن خــال
العمــل علــى تحقيــق العدالــة الضريب ّيــة بيــن المك ّلفيــن،
ّ
تمكــن
باإلضافــة لتطبيــق الممارســات الفضلــى ا ّلتــي
ّ
المدققيــن وتبــادل
مــن ذلــك ،ومنــع االجتهــاد مــن قبــل
ـي.
المعلومــات بيــن الــدول لتحقيــق عــدم االزدواج الضريبـ ّ
ما أهمّ يّة قانون تبادل المعلومات؟
ّ
ســيتم بموجــب مشــروع قانــون تبــادل المعلومــات
ومؤسســات رأس المــال
تحديــد مــا يتوجّ ــب علــى البنــوك
ّ
مــن مهـ ّ
ـام وواجبــات لتنفيــذ قانــون تبــادل المعلومــات.
ّ
المهام والواجبات.
لذلك القانون سيحدّ د هذه
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بالتعاون مع جمعية البنوك في األردن اتحاد
المصارف العربية
ينظــم منتــدى االمتثــال للمعاييــر الدوليــة فــي مجــال
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية البنوك في األردن والبنك المركزي
األردني منتدى "االمتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
المستقبل والتحديات" ،والذي التئم في العاصمة عمان يومي  15و ،2022/ 8/ 16برعاية وحضور
محافظ البنك المركزي األردني الدكتور عادل شركس ،وحضور رئيس مجلس إدارة جمعية
البنوك السيد باسم خليل السالم ،إضافة لمشاركة عدد كبير من القيادات المصرفية األردنية
والعربية وحشد من المتخصصين في شؤون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وقــال محافــظ البنــك المركــزي األردنــي الدكتــور عــادل
شــركس فــي كلمتــه االفتتاحيــة للمنتــدى بــأن األردن التــزم
مســألة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بشــكل
أساســي وكبيــر ،انطالقــا مــن القناعــة بأهميــة وخطــورة هــذا
الموضــوع علــى االقتصــاد الوطنــي ،مشــير ًا إلــى أن نطــاق
هــذا االلتــزام يمتــد إلــى كافــة المســتويات فــي االردن قيــادة
وحكومــة ومؤسســات .واضــاف الشــركس أنــه تــم تعزيــز
متطلبــات المعاييــر الدوليــة مــن خــال إصــدار التوجيهــات
واإلرشــادات وتعزيــز البرامــج التدريبيــة المتخصصــة.

الشــركس :نلتــزم بالمعاييــر الدوليــة لمكافحــة
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
وأضاف بأن المنتدى يأتي تعزيز ًا للدور اإلقليمي والدولي ،وسعي
األردن إلى تصدّر التعاون الدولي في مجال التصدي ومكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،موضح ًا أن البنك المركزي،
ومن خالل جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب التي يترأسها البنك ،وبالتعاون والتنسيق
مع الجهات المختصة في المملكة ،قام بمراجعة التشريعات
ذات الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وبما
يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل
المالي  .FATFوأشار الشركس إلى أن هذه الجهود ُتوّ جت
بصدور قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الجديد،
باإلضافة الى صدور القانون المعدّل لقانون الشركات بهدف
معالجة القصور في منظومة المستفيد الحقيقي .وأضاف
المحافظ أن التطور الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا خالل
العقدين األخيرين ،جلب معه العديد من المخاطر والتحديات.
وأكد أن التحول الرقمي ضرورة ملحة لمكافحة الجريمة
المنظمة ،مما يُضيف على عاتق الجهات الرقابية عبئا في
مواجهة هذه المخاطر والحد من الجرائم المالية وااللكترونية.
وأكد الشركس على ضرورة نشر الوعي والبرامج واألنظمة
ومراجعة التشريعات وتحديد المعايير والضوابط ،والتوعية
بمخاطر هذه التكنولوجيا وما يصاحبها من محاوالت إخفاء
المستفيد الحقيقي .وخلص محافظ البنك المركزي األردني إلى
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أهمية األخذ باالعتبار َّ
أال يُؤثر تطبيق هذه المعايير على الشمول
المالي أو اللجوء إلى سياسات إقصاء المخاطر أو استخدامها
بشكل مفرط وعشوائي ،وبالتالي حرمان فئات واسعة من
العمالء من الوصول إلى الخدمات المالية ما يدفع تلك الفئات
الى خارج النظام المالي الرسمي.

الجهات المختصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
وتعاونها الكامل مع الجهات المعنية بما فيها اللجنة
الوطنية العليا لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
ووحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والجهات
القضائية والدولية.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن
معالي السيد باسم خليل السالم أن الجرائم المالية وجرائم
غسل األموال وتمويل اإلرهاب أصبحت السمات البارزة التي
ميّزت العقود الخمسة األخيرة ،مشير ًا إلى تنامي تأثيرها ُ
لتصبح
من أهم األخطار التي تواجه الوجود البشري وحضارته وإنجازاته.
وأضاف السالم أنه وفق ًا لمؤشر بازل لمكافحة غسل األموال،
فقد كان متوسط المخاطرة الكلية لمنطقة الشرق األوسط
وشمال افريقيا لعام  2021أقل من المتوسط العالمي ،إال أن
أداء الدول العربية كان أقل من المتوسط العالمي من حيث
مؤشر الشفافية العامة والمسائلة ،ومؤشر المخاطر القانونية
والسياسية ،مما يتطلب من الدول العربية المزيد من العمل
لتحسين أدائها في المؤشرات ذات األداء األضعف.

من جهته ،أعلن األمين العام إلتحاد المصارف العربية الدكتور
وسام حسن فتوح ،أن االتحاد يعمل ،ومنذ سنوات طويلة،
على تنسيق الجهود العربية ،بين القطاعين العام والخاص،
وبين المصارف والمؤسسات المالية ،ومن المؤسسات
القضائية واالمنية العربية ،بهدف حماية القطاع المالي
العربي ،واالقتصاد العربي ،من مخاطر تسرب األموال القذرة،
مشير ًا إلى أن التوغل اإلجرامي في النظم المالية العالمية،
ً
عمال جدي ًا ومنسق ًا.
يتط َّلب

ُّ
التوغــل اإلجرامــي فــي النظــم الماليــة
فتــوح:
ً
عمــا جديــ ًا ومنســق ًا
العالميــة يتط ّلــب
السالم :الجرائم المالية من أهم األخطار المهددة
للوجود البشري
وأكد السالم على أهمية السعودية واإلمارات باعتبارهما
مراكز مالية سريعة التطور ،وضرورة العمل على تخصيص
موارد إضافية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
فيهما تتناسب مع المخاطر المتزايدة التي تواجهها ،مع
التأكيد على أهمية قييام البنوك العربية بمتابعة التطورات
العالمية الحاصلة في تشريعات مكافحة غسل األموال
بشكل سريع ومبكر حرص ًا على مكانتها
ومحاولة تبنيها
ٍ
ً
ووجودها في النظام المالي العالمي ،وحفاظا على سمعتها
وعالقاتها مع البنوك المراسلة .كما أكد السالم التزام
البنوك في األردن بتطبيق المعايير والتعليمات الصادرة من

وشــدد فتــوح أنــه مــع تعافــي االقتصــاد العالمــي مــن جائحــة
كورونــا ،وعــودة المصــارف والمؤسســات المالية الى عملها
بشــكل طبيعــي ،ومــع تســارع التحــول الرقمــي والتداخــل
بيــن المصــارف وشــركات التكنولوجيــا الماليــة والتوســع فــي
ّ
المشــفرة ،فهنــاك ّ
تغيــرات تنظيميــة
اســتخدام االصــول
كبيــرة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب.
وأضــاف فتــوح أنــه ورغــم عــدم وجــود دالئــل علــى تعــرض
مباشــر للمصارف العربية لمخاطر األصول المشــفرة ،فإن
التوســع الكبيــر الــذي نشــهده فــي اســتخدام تلــك األصــول
واالســتثمار فيهــا مــن قبــل الشــركات واالفــراد فــي الــدول
العربيــة ،يوجــب أخــذ الحيطــة والحــذر مــن قبــل المصــارف
العربيــة والســلطات الرقابيــة فــي هــذا الخصــوص ،وحمايــة
األنظمــة الماليــة العربيــة مــن مخاطــر عقوبــات محتملــة.
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جـمـعـ ّيــة الـبنـوك تـنـاقـش
الــمـــواضـــيـــعالـمتعـ ّلـــقــة
بالـبيــئـة االستثمـار يّــة في
المملكة وكيف ّية تطويرها
عق ــدت جمع ّي ــة البن ــوك جلس ــة حوار يّ ــة ،بحض ــور وزي ــر االس ــتثمار خي ــري عم ــرو
ّ
األردن ،بهـــدف مناقشـــة المواضيـــع
المصرفـــي فـــي
وقيـــادات مـــن القطـــاع
ّ
المتع ّلقـــة بالبيئـــة االســـتثمار يّة فـــي المملكـــة وكيفيّـــة تطويرهـــا وتحســـينها.

وأ ّكــد رئيــس مجلــس إدارة جمعيّــة البنــوك باســم
ّ
بــأن الحكــم علــى كفــاءة وفاعليّــة ّ
أي قانــون
الســالم،
لالســتثمار يتـ ّ
ـم مــن خــال مــدى قدرتــه علــى جــذب المزيــد
مــن االســتثمارات.
ّ
ولفــت إلــى ّ
األردن يعتبر شــريك ًا
ـي فــي
أن القطــاع المصرفـ ّ
أساســ ّي ًا فــي العمليّــة االســتثمار يّة وأحــد العناصــر
ّ
ّ
والمتأثــرة بوجــود بيئــة اســتثمار يّة جاذبــة ،مضيف ًا
المؤثــرة

ّ
المصرفــي الداعــم لجــذب االســتثمارات
أن القطــاع
ّ
ّ
أهــم مصــدّ ر للتمويــل فــي
األجنبيّــة والمح ّليّــة باعتبــاره
المملكــة ،فــي حيــن ّ
أن تحفيــز االســتثمار ينطــوي علــى
ّ
نتائــج إيجابيّــة تســاهم فــي تعزيــز النمــوّ
االقتصــادي
وزيــادة فــرص العمــل ،وهــو مــا ينعكــس إيجاب ّيـ ًا وبشــكل
مباشــر علــى عمــل البنــوك.
ّ
ّ
ّ
ـتثماري،
بأهميّة الدور االسـ
األردن
وإيمانـ ًا مــن البنــوك فــي

أشــار الســالم إلــى إطــاق البنــوك للعديــد مــن المبــادرات
ا ّلتــي مــن شــأنها زيــادة وتحفيــز االســتثمار ،ومــن أبرزهــا:
األردنــي بــرأس
صنــدوق رأس المــال واالســتثمار
ّ
مــال ضخــم يبلــغ  275مليــون دينــار ،وا ّلــذي يســتهدف
االســتثمار فــي الشــركات األردن ّيــة الواعــدة لمســاعدتها
علــى النهــوض والنمــوّ
والتوســع وبالشــكل ا ّلذي يســاهم
ّ
فــي تحســين النشــاط االقتصـ ّ
ـادي فــي المملكــة وزيــادة
التشــغيل وتعزيــز الصــادرات ،كمــا تعمــل البنــوك حال ّي ـ ًا
علــى تأســيس شــركة عقار يّــة بــرأس مــال يتجــاوز 100
ّ
العقاري
مليــون دينــار ،وا ّلتــي تهــدف لالســتثمار والتطويــر
ّ
األردن.
فــي
أكد ّ
وحــول التحدّ يــات ا ّلتــي تواجــه هذه االســتثماراتّ ،
بأنها
تواجــه جملــة مــن التحدّ يــات والعوائــق وفــي مقدّ متهــا
الضريبــي ،خصوصــ ًا فــي ضــوء ّ
أن
موضــوع االزدواج
ّ
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السالم:

عمرو:

ّ
األردن
الــمـــصـــرفـــــــي فــــــــــي
الــــقـــــــطــــــاع
ّ
ّ
ّ
أحــــــد العــنـــاصــــر الــمـؤثـــــــرة والـمـتـأثــــرة
بــــوجــــــود بــيـــئــــــة استــثـمــــار يّـــــة جـــاذبــــــة

قــــــــانـــــــــــون االســــــتــــــثــــمـــــــار الـــــجــــديـــــــــد
سيـــكــــــون جــــاذبــــــ ًا ومــنـــافــســـ ًا وقـــادر ًا
عــلـــــى جــــــــذب اســتــــثــــمــــــارات جــــــــديـــــــدة

البنــوك تســتثمر مــن خــال إنشــاء شــركات اســتثمار يّة،
وا ّلتــي تقــوم بدورهــا بتعييــن شــركات إدارة ،وهــو مــا
ـي للبنــوك خاضع ـ ًا للعديــد مــن
يجعــل االســتثمار النهائـ ّ
الشــرائح الضريب ّيــة ،بالرغــم مــن ّ
أن المســتثمر والمالــك
هــو البنــوك نفســها ،األمــر ا ّلــذي قــد يجعــل العــبء
الضريبــي المفــروض علــى اســتثمارات البنــوك يصــل
ّ
لمســتويات قياســيّة.

ذلــك خــال اســتضافته فــي جلســة حوار ّيــة ّ
نظمــت مــن
ّ
األردن ،مــع رؤســاء مجالــس
قبــل جمعيّــة البنــوك فــي
إدارة ومــدراء عاميــن البنــوك العاملــة فــي المملكــة
األردنيّــة الهاشــميّة.

وبــدورهّ ،
أكــد وزيــر االســتثمار المهنــدس خيــري عمــرو
علــى ّ
أهم ّيــة العمل ّيــة التمويل ّيــة للمشــاريع االســتثمار يّة
وتوســعها ،كــون االســتثمار يعتبر أحــد العناصر
ونجاحهــا
ّ
الهامّ ــة ا ّلتــي تســاهم فــي تحريــك عمل ّيــة النمــوّ .
ّ
وأكــد الوزيــر عمــرو على ّ
أن االســتثمار يلعــب دور ًا هامّ ًا في
تحقيــق تنميــة أفضــل وأشــمل باعتبــاره أحســن وســيلة
الســتغالل الطاقــات البشــر يّة والطبيع ّيــة والمال ّيــة ،جــاء

وب ّيــن ّ
أن الحكومــة األردن ّيــة تســعى مــن خــال التشــاركيّة
مــع ّ
ـاص إلــى
كافــة الســلطات التشــريعيّة والقطــاع الخـ ّ
إنتــاج قانــون اســتثمار جــاذب ومنافــس وقــادر علــى جــذب
اســتثمارات جديــدة وتمكيــن القائــم منهــا.
وأشــار خــال الجلســة الحوار ّيــة ،إلــى ّ
أن وزارة االســتثمار
وجــدت للتســهيل علــى المســتثمرين وتقديــم حوافــز
وفــرص اســتثمار يّة منافســة وجاذبــة قــادرة علــى تحفيــز
ّ
النمــوّ
االقتصــادي وتحســين التنافســيّة وتوفيــر فــرص
عمــل وتوزيــع مكاســب التنميــة علــى ّ
كافــة محافظــات
المملكــة.
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جمعية البنوك في االردن تصدر كراسة
االداء المقارن للبنوك العاملة في االردن
خالل عامي2020و2021

اصدرت جمعية البنوك في االردن كراسة " األداء المقارن للبنوك العاملة في األردن خالل عامي 2020
و ."2021والتي تتضمن تلخيص ًا وافي ًا لمجمل التطورات التي شهدتها البنوك العاملة في المملكة خالل
ً
مقارنة مع العام السابق  .2020حيث تناول الجزء األول تطور البنود الرئيسية في قائمة المركز
العام 2021
المالي من حيث إجمالي الموجودات والتسهيالت والودائع في البنوك العاملة في األردن ،باإلضافة لحقوق
الملكية ورأس المال .أما الجزء الثاني فيتضمن على أهم بنود قائمة الدخل للبنوك العاملة في األردن خالل
العام  2021والمتمثلة في الربح قبل الضريبة وصافي الربح بعد الضريبة.
وتناول الجزء الثالث أهم مقاييس الربحية للبنوك العاملة في األردن والتي تربط بين قائمة المركز المالي
وقائمة الدخل والمتمثلة في معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية خالل العام
 .2021أما الجزء الرابع فيتناول أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك والمتمثلة في نسبة كفاية رأس المال
ونسبة الديون غير العاملة الى اجمالي الديون .كما تناول الجزء الخامس بعض مؤشرات النشاط االقراضي
لألفراد خالل عام  ،2021كما تناول الجزء السادس أهم مؤشرات التفرع المصرفي للبنوك العاملة في
األردن بما في ذلك عدد الفروع وعدد أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنوك .اما الجزء السابع واألخير فقد جاء
ليعكس تطور وتوزيع الموارد البشرية في البنوك العاملة في األردن كما في نهاية عام .2021
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جمع ّية البنوك تناقش "معيار اإلبالغ المشترك"
وإجراءات تنفيذه بالبنوك
عقــدت جمعيّــة البنــوك ورشــة عمــل حــول موضــوع "معيــار اإلبــاغ المشــترك
( ،"Common Reporting Standard (CRSبحضور مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
الدكتــور حســام أبــو علــي ،ومديــر عــامّ جمعيّــة البنــوك الدكتــور ماهــر المحــروق.

ويأتي تنظيم الورشة ،بهدف إلقاء المزيد من الضوء على
ّ
المتخذة
معيار اإلبالغ المشترك ،والتعرّف على اإلجراءات
ّ
األردن في هذا المجال ،ومعرفة ّ
أي تدابير أو
من قبل
إجراءات استباقيّة يجب على البنوك معرفتها في طور
استعدادها لتنفيذ المعيار.
وقال الدكتور حسام أبو علي ّ
أن مشروع قانون تبادل المعلومات
واإلفصاح في التقارير المتبادلة يحافظ على الس ّر يّة المصرفيّة
ّ
لألردن التعاون تقن ّي ًا مع دول أخرى
لحسابات األردنيّين ويجيز
ّ
ّ
لتبادل المعلومات واالتفاقيّات الثنائيّة المتع ّلقة بتجنب
الضريبي وا ّلذي يأتي تنفيذ ًا
الضريبي ومنع التهرّب
االزدواج
ّ
ّ
ّ
لالتفاقيّات الدوليّة ا ّلتي صادقت عليها المملكة.
وأوضح أبو علي خالل اللقاء ا ّلذي عقد في جمعيّة البنوك
ّ
لممثلي البنوك األردنيّة حول معيار اإلبالغ المشترك
الدولي
بين السلطات الضريبيّة ا ّلتي تهدف إلى التعاون
ّ
الضريبي والممارسات السلبيّة على
لمكافحة التهرّب
ّ
ّ
الضريبي من خالل تبادل
النظم الضريبيّة ومعالجة التجنب
ّ
المعلومات الالزمة ا ّلتي ّ
تمكن من ذلك.
ّ
وقال ّ
األردن يعمل على تحقيق العديد من اإلصالحات
إن
المؤسسات الدوليّة
الضريبيّة والتوافق مع متط ّلبات
ّ
الضريبي وذلك بتنفيذ أحكام
بهدف مكافحة التهرّب
ّ
ّ
االتفاقيّات الدوليّة ا ّلتي تتط ّلع للحصول على المعلومات
الماليّة من مصادرها وتبادل هذه المعلومات وفق ًا
ّ
ّ
دوري.
لالتفاقيّات الدوليّة بشكل

وبدوره ،قال الدكتور المحروق ّ
أن معيار اإلبالغ المشترك
التلقائي للمعلومات ( )AEIبين
( )CRSهو معيار للتبادل
ّ
ّ
السلطات الضريبيّة فيما يتعلق بالحسابات المصرفيّة دول ّي ًا.
ّ
ولفت إلى ّأنه ّ
منظمة
تم تطوير هذا المعيار من قبل
ّ
االقتصادي والتنمية ( )OECDفي عام ،2014
التعاون
الضريبي ،حيث يدعو هذا المعيار
بهدف مكافحة التهرّب
ّ
مؤسساتها الماليّة وتبادل
للحصول على معلومات من
ّ
ّ
سنوي.
تلك المعلومات تلقائ ّي ًا مع الدول األخرى وبشكل
أن عدد الدول الداخلة في ّ
وأشار إلى ّ
االتفاقيّة والملتزمة
بتطبيق  CRSبلغ  110دول ،علم ًا ّ
بأن فكرة المعيار تشابه
الضريبي للحسابات الخارجيّة
إلى حدّ كبير قانون االمتثال
ّ
األمريكيّة .FATCA
ّ
ّ
ونوّ ه إلى ّ
ّ
للشفافيّة
العالمي
انضم للمنتدى
األردن
أن
ّ
وتبادل المعلومات ألغراض الضريبة (Global Forum on
Transparency and Exchange of Information for Tax
 )Purposesفي عام  ،2019وا ّلذي يهدف إلى محاربة التهرّب
الضريبي من خالل تطبيق معايير دوليّة ّ
متفق عليها للشفافيّة
ّ
التلقائي بين الدول األعضاء،
المعلومات
وتبادل
والتعاون
ّ
ّ
ّ
تنضم لهذا المنتدى.
األردن الدولة رقم  158ا ّلتي
وبذلك أصبح
وخالل اللقاء ،استعرض أبو علي األسباب الموجبة
لمشروع القانون وموادّ مشروع قانون تبادل المعلومات
واإلفصاح في التقارير المتبادلة وأجاب في نهاية اللقاء على
أسئلة واستفسارات الحضور.
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جمعية البنوك تعقد ورشة عمل بعنوان
 Cyber Insuranceبالتعاون مع APEX

عقــدت جمعيــة البنــوك فــي األردن يــوم الثالثــاء الموافــق  26تمــوز ورشــة عمــل بعنــوان
" "Cyber Insuranceبالتعــاون مــع  APEXإحــدى الشــركات الرائــدة فــي تقديــم خدمــات ذكيــة
وشــاملة إلعــادة التأميــن وإدارة المخاطــر والخدمــات االستشــارية فــي جميــع أنحــاء العالــم.
وهدفــت الورشــة ،والتــي التأمــت علــى مــدار ســاعتين
فــي مقــر الجمعيــة ،إلــى التعريــف بأهميــة تأميــن
األخطــار الســيبرانية للمؤسســات الماليــة ،باإلضافة
الــى توضيــح الجوانــب العامــة للتغطيــة التأمينيــة
الــذي يقدمــه هــذا التأميــن مــع ذكــر أهــم االســتثناءات
والشــروط المعياريــة .وتضمنــت الورشــة خلفيــة
عامــة عــن موضوع التأمين الســيبراني ،واســتعرضت
بعــض المفاهيــم الخاطئــة حــول أهميــة هــذا النــوع
مــن التأميــن بمــا فــي ذلــك االعتقــاد بــأن الشــبكة
ليســت معرضــة للهجمــات اإللكترونيــة ،أو أن
المخاطــر اإللكترونيــة تحــت الســيطرة ،أو أنــه يمكــن
االســتعانة بمصــادر خارجيــة .كمــا تطرقــت الورشــة
لمفهــوم الجريمــة التقليديــة مقابــل الجريمــة
الســيبرانية وذلــك مــن حيــث القيــاس والوصــول
والســرعة والتقنيــات واإلدراك.
كــم بينــت الورشــة مجــاالت التغطيــة الرئيســية
للتأميــن الســيبراني ،والشــروط واالســتثناءات

الشــائعة ،وقدمــت نظــرة عامــة عالميــة حــول واقــع
واتجاهــات المخاطــر الســيبرانية فــي العالــم.
وافتتــح الورشــة فــادي مشــهراوي مديــر إدارة
الدراســات والسياســات والتخطيــط فــي الجمعيــة
مندوبــ ًا عــن مديــر عــام الجمعيــة الدكتــور ماهــر
المحــروق ،مشــير ًا أن هــذه الورشــة تأتــي فــي ظــل
العالقــة الكبيــرة التــي تجمــع بيــن القطــاع المصرفــي
وقطــاع التأميــن ،ومبينـ ًا أن أهميــة الورشــة تنبــع مــن
النمــو المتســارع فــي أهميــة األمــن الســيبراني ومــن
ضــرورة التعــرف علــى األســاليب العمليــة والفعالــة
والحديثــة فــي التعامــل مــع المخاطــر الســيبرانية.
وحاضــر فــي الورشــة أمجــد الجيــت ،مديــر التخطيــط
واالستشــارات فــي  ،APEXوباســم حداديــن
المستشــار والخبيــر التأمينــي فــي الشــركة .كمــا
شــارك فــي أعمــال هــذه الورشــة عــدد كبيــر مــن
ممثلــي ومندوبــي البنــوك األعضــاء.
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خــالصـة تنفيذيـة

ســجل االســتثمار االجنبي المباشــر تدفق ًا للداخل مقداره  266.9مليون دينار خالل الربع األول من
عــام  2022مقارنــة مــع تدفــق للداخــل مقــداره  72.2مليــون دينــار خــال الربع األول من عــام  .2021ليحقق
بذلك ارتفاع ًا ملموس ًا بنسبة  .% 269.7فيما ارتفعت حواالت العاملين بنسبة  % 2.0خالل النصف
األول مــن عــام  2022مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام  2021لتصــل إلــى  1198.1مليــون دينــار .أمــا فيمــا
يتعلــق بالمســتوى العــام لألســعار ،فقــد بلــغ معــدل التضخــم  % 3.63خــال الســبعة أشــهر األولى
مــن عــام  2022مقارنـ ًـة بــذات الفتــرة مــن عــام  .2021امــا بخصــوص ســوق العقــار األردنــي ،فقــد ارتفع
حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــال الســبعة أشــهر األولــى مــن عــام  2022بنســبة %20.2
مقارنـ ًـة بــذات الفتــرة مــن عــام  .2021وفيمــا يتعلــق بــأداء القطــاع الخارجــي ،فقــد ارتفــع عجــز الميزان
التجاري بنسبة  % 31.7خالل الخمسة شهور األولى من عام  2022مقارنة بذات الفترة من عام .2021
أمــا بخصــوص أداء الماليــة العامــة ،فقــد ســجلت الموازنــة العامــة للحكومــة المركزيــة عجــز مالــي بعــد المنــح حوالي
 561.6مليــون دينــار ،مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي  636.5مليــون دينــار خــال نفــس الفتــرة مــن عام  .2021كما ســجل
إجمالــي الديــن العــام ارتفاعـ ًا بنســبة  % 1.5فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام  2022مقارنــة بنهايــة عــام  ،2021ليصــل إلــى
 36.318مليــار دينــار أو مــا نســبته  % 110.6مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر أيــار مــن عــام .2022
وســجلت المؤشــرات المصرفيــة نتائــج إيجابيــة بنهايــة شــهر حزيــران  ،2022إذ ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك
المرخصــة بنســبة  % 2.4فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام  2022مقارنـ ًـة مــع نهايــة عــام  2021لتصــل إلــى 62.547
مليــار دينــار .كمــا نمــت إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة بنســبة  % 6.0فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام  2022لتصــل
إلــى  31.828مليــار دينــار ،وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2022
بنســبة  % 3.5لتصــل إلــى  40.912مليــار دينــار.
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ً
أوال :المؤشرات االقتصادية األساسية
الناتج المحلي اإلجمالي

ً
مقارنة بالربع
شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة نمــو ًا بنســبة  % 2. 5خــال الربــع األول مــن عــام 2022
ـاهما
األول مــن عــام  .2020وحقــق قطــاع الفنــادق والمطاعــم أعلــى معــدل نمــو خــال هــذه الفتــرة بنســبة  % 6.8مسـ ً
بمقــدار  0.08نقطــة مئويــة مــن معــدل النمــو المتحقــق ،ثــم قطــاع االنشــاءات بنســبه بلغــت  % 5.3وســاهم بمــا مقــداره
ـاهما بمقــدار  0.12نقطــة مئويــة ،ثــم قطــاع
 0.12نقطــة مئويــة ،تــاه قطــاع الصناعــات االســتخراجية بنســبة  % 5.1مسـ ً
الماليــة والتاميــن وخدمــات األعمــال بنســبة  % 4.3وســاهم بمــا مقــدراه  0.34نقطــة مئويــة مــن معــدل النمــو المتحقــق.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة
(مليون دينار) ()100=2016
النشاط االقتصادي

أ

الصناعات

2019

2020

2021

الربع األول الربع األول

2021

2022

الـتـغـ ـيـر
النسبي

()%

1

الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك

1,415

1,438

1,478

381

383

% 0.5

2

المناجم والمحاجر

616

620

675

172

180

% 4.7

3

الصناعات التحويلية

5,289

5,147

5,267

1,151

1,189

% 3.3

4

الكهرباء والمياه

555

547

557

101

104

% 3.0

5

اإلنشاءات

837

806

836

154

163

% 5.8

6

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

2,812

2,722

2,785

686

706

% 2.9

7

النقل والتخزين واالتصاالت

2,620

2,483

2,542

600

625

% 4.2

8

خدمات المال والتأمين والعقارات واألعمال

5,474

5,556

5,694

1,405

1,440

% 2.5

9

الخدمات االجتماعية والشخصية

2,675

2,588

2,614

595

607

% 2.0

المجموع

22,293

21,907

22,449

5,244

5,397

% 2.9

ب

منتجو الخدمات الحكومية

4,167

4,211

4,268

1,005

1,013

% 0.8

ج

منتجو الخدمات الخاصة التي ال تهدف إلى الربح
وتخدم العائالت

216

211

214

42

43

% 2.4

د

الخدمات المنزلية

467

468

468

111

111

% 0.0

27,144

6,796

27,399

6,402

6,565

% 2.5

846

868

901

158

164

% 3.8

26,499 25,929 26,298

6,244

6,401

% 2.5

3,739

762

779

% 2.2

7,006

7,180

% 2.5

المجموع (أ  +ب  +ج  +د)

-

الخدمات المصرفية المحتسبة

=

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية

+

صافي الضرائب على المنتجات

=

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق

3,753

3,656

30,238 29,584 30,050
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معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي ( )%لألعوام  - 2017الربع األول 2022

2.2

2.5
الربع األول

2021

2022

2020

2

1.9

1.55 -

2019

2018

2.1
2017

* المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة

معدل البطالة
بلــغ معــدل البطالــة خــال الربــع األول مــن عــام  2022مــا نســبته  % 22.8بانخفــاض مقــداره  % 2.2عــن الربــع األول مــن
عــام  ،2021وبانخفــاض مقــداره  % 0.5عــن الربــع الرابــع مــن عــام .2021
المؤشر

2018

2019

2020

2021

الربع األول

2021

الربع األول

الـتـغـ ـيـر
النسبي

معدل البطالة

% 18.6

% 19.0

% 22.7

% 24.1

% 25.0

% 22.8

% 2.2 -

2022

االستثمار األجنبي المباشر في األردن
ســجل االســتثمار االجنبــي المباشــر تدفقـ ًا للداخــل مقــداره  266.9مليــون دينــار خــال الربــع األول مــن عــام  2022مقارنــة مــع
تدفــق للداخــل مقــداره  72.2مليــون دينــار خــال الربــع األول مــن عــام  .2021ليحقــق بذلــك ارتفاعـ ًا ملموسـ ًا بنســبة .% 269.7
الربع األول

المؤشر

2018

2019

2020

2021

2021

االستثمار االجنبي المباشر في
األردن (مليون دينار )

678.0

518.1

539.8

441.5

72.2

الربع األول

2022

الـتـغـ ـيـر
النسبي

% 269.7 266.9

حواالت العاملين
ارتفعــت حــواالت العامليــن بنســبة  % 2.0خــال النصــف األول مــن عــام  2022مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام  2021لتصــل إلــى
 1198.1مليــون دينار.

حواالت العاملين (بالمليون دينار)
المؤشر
حواالت العاملين

2018

2019

2020

2021

2,412.1 2,389.3 2,629.7 2,606.3

النصف األول النصف األول الـتـغـ ـيـر النسبي

2021

2022

()%

1,174.1

1,198.1

% 2.0

التقرير االقتصادي الشهري 31

كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي
ارتفــع الرقــم القياســي العــام لكميــات اإلنتــاج الصناعــي خــال النصــف األول مــن عــام  2022بنســبة  % 4.3مقارنــة بنفــس
الفتــرة مــن عــام  ،2021وقــد جــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات االســتخراجية
بنســبة  ،% 9.1وارتفاع الرقم القياســي لكميات انتاج الصناعات التحويلية بنســبة  ،% 3.5والرقم القياســي لكميات انتاج
الكهربــاء بنســبة .% 9.8

الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي ()100=2010
الصناعة

2019

2020

2021

النصف
األول

النصف
األول

الـتـغـ ـيـر
النسبي

2021

2022

()%

الصناعات االستخراجية

128.44

130.11

138.65

134.38

146.61

% 9.1

الصناعات التحويلية

80.91

74.01

84.09

82.99

85.94

% 3.5

الكهرباء

128.60

128.32

130.92

124.10

136.28

% 9.8

الرقم القياسي العام لكميات
اإلنتاج الصناعي

86.28

79.5

89.85

88.34

92.16

% 4.3

وارتفــع الرقــم القياســي العــام ألســعار المنتجيــن الصناعييــن بنســبة  % 16.3خــال النصــف األول مــن عــام  2022مقارنـ ًـة
بــذات الفتــرة مــن عــام  ،2021حيــث نتــج هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات االســتخراجية
بنســبة  ،% 20.8وارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات التحويليــة بنســبة  ،% 17.5فيمــا انخفــض الرقــم القياســي
ألســعار الكهربــاء بنســبة .% 5.4

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين ()100 = 2010
النصف
األول

النصف
األول

الـتـغـ ـيـر
النسبي

الصناعة

2019

2020

2021

الصناعات االستخراجية

107.10

103.6

112.89

2021
109.87

2022
132.73

% 20.8

الصناعات التحويلية

116.31

106.5

121.56

117.09

137.56

% 17.5

الكهرباء

208.84

209.9

200.33

203.53

192.48

% 5.4 -

الرقم القياسي ألسعار
المنتجين الصناعيين

119.84

110.5

124.33

120.24

139.79

% 16.3

()%
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ثاني ًا :المستوى العام لألسعار (معدل التضخم)
بلــغ معــدل التضخــم  % 3.63خــال الســبعة أشــهر األولــى مــن عــام  2022مقارنـ ًـة بــذات الفتــرة مــن عــام  ،2021حيث ارتفع
الرقم القياســي ألســعار المســتهلك من  102.06ليصل إلى .105.77

الرقم القياسي ألسعار المستهلك ()100=2018
السبعة
السبعة
أشهر األولى أشهر األولى

الـتـغـ ـيـر
النسبي

2019

2020

2021

االغذية والمشروبات غير الكحولية

100.3

102.6

102.7

102.33

المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر

98.4

101.4

104.0

103.96

103.92

المالبس واالحذية

98.3

97.5

96.3

96.15

96.57

% 0.44

المساكن

101.5

99.7

101.3

101.10

105.61

% 4.46

التجهيزات والمعدات المنزلية

101.0

101.5

102.0

101.68

104.08

% 2.35

الصحة

101.9

104.6

105.5

105.84

107.35

% 1.42

النقل

100.6

98.6

103.1

101.87

107.62

% 5.64

االتصاالت

100.0

100.9

102.3

102.28

102.94

% 0.65

الثقافة والترفيه

97.6

98.5

99.1

98.11

105.24

% 7.27

التعليم

102.6

104.4

104.7

104.24

105.59

% 1.29

المطاعم والفنادق

102.6

104.8

106.3

106.20

112.28

% 5.73

السلع والخدمات األخرى

101.4

103.6

103.8

103.65

105.38

% 1.67

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

100.8

101.1

102.5

102.06

105.77

% 3.63

معدل التضخم

% 0.8

% 0.3

% 1.4

% 0.95

% 3.63

-

2022

البند

2021

2022

106.30

% 3.87
% 0.04 -

()%
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ثالث ًا :حركة تداوالت سوق العقار
ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــال الســبعة أشــهر األولــى مــن عــام  2022بنســبة  %20.2مقارنـ ًـة بــذات
الفتــرة مــن عــام  ،2021كمــا ارتفعــت إيــرادات دائــرة األراضــي والمســاحة بنســبة  % 33.3مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام
 .2021أمــا بخصــوص عــدد معامــات البيــع فــي المملكــة فقــد بلغــت مــا يقــارب  90.43ألــف معاملــة لتســجل بذلــك
تراجع ـ ًا بنســبة  % 7.4خــال الســبعة أشــهر األولــى مــن عــام  2022مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام .2021

أهم مؤشرات سوق العقار (مليون دينار)
السبعة أشهر األولى

السبعة أشهر األولى

الـتـغـ ـيـر النسبي

حجم التداول

2,602

3,128

% 20.2

إيرادات دائرة األراضي والمساحة

106.49

141.97

% 33.3

إعفاءات الشقق

63.51

62.41

% 1.7 -

مجموع قيمة اإليرادات واعفاءات الشقق

170.0

204.38

% 20.2

عدد معامالت البيع في المملكة (ألف معاملة)

97.65

90.43

% 7.4 -

عدد األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

1,424

1,812

% 27.2

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

123.5

165.7

% 34.2

البند

2021

2022

()%

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

النسبة من اإلجمالي

عراقية

62.16

% 37.5

سعودية

35.26

% 21.3

سورية

11.16

% 6.7

أمريكية

7.91

% 4.8

جنسيات أخرى

49.21

% 29.7

المجموع

165.7

%100

الجنسية
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رابع ًا :أداء القطاع الخارجي
ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة  % 41.2خــال الخمســة شــهور األولــى مــن عــام  2022مقارنـ ًـة بــذات الفتــرة مــن عــام
 ،2021وذلــك نتيجــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة بنســبة  ،% 43.4وارتفــاع قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة  ،% 21.2كمــا
ارتفعــت كذلــك المســتوردات بنســبة  .% 35.8هــذا وارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة  % 31.7خــال الخمســة شــهور
األولــى مــن عــام  2022مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام .2021

أهم مؤشرات القطاع الخارجي (مليون دينار)
2019

2020

2021

الخمسة
شهور األولى

الخمسة
شهور األولى

4,995.7

5,044.1

6,039.5

2,143.0

3,073.5

43.4

المعاد تصديره

909.6

595.7

604.3

238.6

289.2

21.2

الصادرات الكلية

5,905.3

5,639.8

6,643.8

2,381.6

3,362.7

41.2

المستوردات

13,611.0

12,235.4

15,345.1

5,531.8

7,513.0

35.8

اجمالي التجارة الخارجية

18,606.7

17,279.5

21,384.6

7,674.8

10,586.5

37.9

الميزان التجاري

7,705.7-

6,595.6-

8,701.3 -

3,150.2-

4,150.3-

31.7

تغطية الصادرات للمستوردات %

% 43.4

% 46.1

% 43.3

% 43.1

% 44.8

% 1.7

البند
الصادرات الوطنية

2021

2022

الـتـغـ ـيـر النسبي

()%

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية
وعلــى صعيــد التركيــب الســلعي ألبــرز الســلع المصــدرة خــال الخمســة شــهور األولــى مــن عــام  ،2022فقــد ارتفعــت
قيمــة الصــادرات الوطنيــة مــن الفوســفات الخــام بنســبة  % 160.8والبوتــاس الخــام بنســبة .% 134

التركيب السلعي للصادرات الوطنية (مليون دينار)
2019

2020

2021

الخمسة
شهور األولى

الخمسة
شهور األولى

الـتـغيـر النسبي

1,384.4

1,160.4

1,277.5

487.5

546.8

12.2

األسمدة

328.2

509.1

871.9

307.5

471.2

53.2

البوتاس الخام

419.1

380.3

513.1

168.2

393.5

133.9

الفوسفات الخام

275.8

243.1

377.0

110.0

286.9

160.8

المنتجات الكيماوية

238.5

251.6

295.4

120.2

157.9

31.4

محضرات الصيدلة

435.7

423.2

421.4

160.9

133.7

16.9-

المواد األخرى

2,072.9

2,076.4

2,283.2

788.7

1,083.5

37.4

مجموع الصادرات الوطنية

4,995.7

5,044.1

6,039.5

2,143.0

3,073.5

43.4

الصنف
األلبسة وتوابعها

2021

2022

()%
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أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــال الخمســة شــهور األولــى مــن عــام  ،2022فقــد ارتفعــت
قيمــة الصــادرات الوطنيــة إلــى كافــة التكتــات االقتصاديــة ،وأبرزهــا الــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة  % 92.8ودول
االتحــاد األوروبــي بنســبة  % 53.8ومنهــا دولــة اســبانيا التــي ارتفعــت الصــادرات الوطنيــة إليهــا بنســبة .% 218

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية (مليون دينار )
الخمسة
الخمسة
شهور األولى شهور األولى

الـتـغـ ـيـر النسبي

التكتالت االقتصادية

2019

2020

2021

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

2,074.2

2,014.0

2,268.7

784.0

منها السعودية

549.0

576.2

733.4

233.0

306.4

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

1,454.0

1,270.7

1,641.8

560.4

676.1

20.6

منها الواليات المتحدة االمريكية

1,381.9

1,220.5

1,586.5

535.6

652.0

21.7

الدول االسيوية غير العربية

969.1

1,072.1

1,418.0

497.2

958.8

92.8

منها الهند

496.1

613.5

906.6

311.8

584.3

87.4

دول االتحاد االوروبي

149.1

153.4

199.2

69.7

107.2

53.8

منها هولندا

31.99

37.2

38.9

6.6

21.0

218.2

باقي التكتالت االقتصادية

349.3

533.9

511.8

231.7

352.6

52.2

منها البرازيل

19.36

30.97

89.97

114.2

151.9

33.0

4,995.7

5,044.1

6,039.5

2,143.0

3,073.5

43.4

مجموع الصادرات الوطنية

()%

2021

2022

978.8

24.8
31.5

الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــال الخمســة شــهور األولــى مــن عــام  2022بنســبة  % 21 .4مقارنــة بــذات الفتــرة
مــن عــام  ،2021لتصــل إلــى  361.3مليــون دينــار مقارنـ ًـة مــع  297.5مليــون دينــار.

الصادرات الزراعية األردنية (مليون دينار )
البند  /الفترة
إجمالي قيمة الصادرات الزراعية

2019

2020

2021

الخمسة
شهور األولى

الخمسة
شهور األولى

737.7

760.5

873.5

297.5

361.3

2021

2022

الـتـغـ ـيـر النسبي

()%

% 21.4

* المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيب الســلعي للمســتوردات خالل الخمســة شــهور األولى من عام  ،2022فقد ارتفعت قيمة المســتوردات
مــن جميــع المــواد وأبرزها الحلي والمجوهرات الثمينة بنســبة .% 112
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التركيب السلعي للمستوردات الوطنية (مليون دينار )
الخمسة
شهور األولى

الصنف

2019

2020

2021

النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية

2,308.5

1,283.8

1,836.1

2021
828.3

الخمسة
شهور األولى

2022
1,392.4

الـتـغـ ـيـر
النسبي

()%
68.1

الحلي والمجوهرات الثمينة

58.6

151.1

994.9

247.2

523.2

111.7

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

953.1

888.2

1,100.8

388.6

433.3

11.5

العربات والدراجات وأجزائها

1,153.5

803.0

921.4

375.2

428.5

14.2

اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها

938.5

719.8

803.4

298.7

325.6

9.0

الحديد ومصنوعاته

471.2

437.4

561.0

192.1

279.9

45.7

المواد األخرى

7,168.9

7,834.4

8,971.4

3,201.7

4,130.1

29.0

إجمالي المستوردات

13,611.0

12,235.4

15,345.1

5,531.8

7,513.0

35.8

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــال الخمســة شــهور األولــى مــن عــام  ،2022فقــد ارتفعــت قيمــة
المســتوردات مــن كافــة التكتــات االقتصاديــة وأبرزهــا الــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة  % 48.2ومنهــا الصيــن
الشــعبية بنســبة .% 43.8

التوزيع الجغرافي للمستوردات (مليون دينار )
الخمسة
الخمسة
شهور األولى شهور األولى

الـتـغـ ـيـر النسبي

التكتالت االقتصادية

2019

2020

2021

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

3,604.5

2,881.5

4,343.6

2021
1,490.1

2022
2,180.0

46.3

منها السعودية

2,265.8

1,521.5

2,282.2

847.7

1,140.8

34.6

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

1,275.5

1,130.5

1,123.9

443.9

476.2

7.3

منها الواليات المتحدة األمريكية

1,108.9

1,003.3

987.9

393.3

427.1

8.6

الدول االسيوية غير العربية

4,680.3

4,277.9

5,266.4

1,910.3

2,830.4

48.2

منها الصين الشعبية

2,220.8

1,924.2

2,229.2

804.8

1,157.0

43.8

دول االتحاد االوروبي

2,756.4

2,517.5

2,869.9

1,069.4

1,140.9

6.7

منها المانيا

599.6

522.9

544.3

229.6

231.1

0.7

باقي التكتالت االقتصادية

1,294.3

1,428.0

1,741.3

618.1

884.9

43.2

88.8

106.0

431.6

116.2

247.8

113.3

5,531.8

7,513.0

35.8

منها سويسرا

إجمالي المستوردات

15,345.1 12,235.4 13,610.9

()%
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خامس ًا :أداء المالية العامة
وصلــت اإليــرادات المحليــة خــال الشــهور الخمســة األولــى مــن عــام  2022الــى مــا قيمتــه  3376.4مليــون دينــار مقابــل
 3068.6مليــون دينــار خــال نفــس الفتــرة مــن العــام  ،2021أي بارتفــاع بلــغ  307.8مليــون دينــار .وقــد جــاء هــذا االرتفــاع
فــي اإليــرادات المحليــة نتيجــة الرتفــاع اإليــرادات الضريبيــة بحوالــي  279.8مليــون دينــار ،وارتفــاع اإليــرادات غيــر الضريبيــة
بحوالــي  28مليــون دينــار.
أمــا النفقــات العامــة فقــد بلغــت خــال الخمســة شــهور األولــى مــن عــام  2022حوالــي  3980مليــون دينــار مقابــل 3776.5
مليــون دينــار خــال نفــس الفتــرة مــن عــام  2021مســجلة بذلــك ارتفاعـ ًا مقــداره  203.5مليــون دينــار او مــا نســبته ،% 5.4
وقــد جــاء هــذا االرتفــاع فــي اجمالــي االنفــاق نتيجــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقــدار  117.4مليــون دينــار او مــا نســبته  ،% 3.4وارتفاع
النفقــات الرأســمالية بحوالــي  86.1مليــون دينــار او مــا نســبته  .% 30.7ونتيجــة لتلــك التطــورات فقــد ســجلت الموازنــة
العامــة للحكومــة المركزيــة عجــز مالــي بعــد المنــح حوالــي  561.6مليــون دينــار ،مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي  636.5مليــون
دينــار خــال نفــس الفتــرة مــن عــام .2021

أهم مؤشرات المالية العامة (مليون دينار)
البند

2019

2020

2021

الخمسة
شهور األولى

الخمسة
شهور األولى

اجمالي االيرادات والمساعدات الخارجية

7,754.3

7,028.9

8,128.2

3,140.0

3,418.4

% 8.9

االيرادات المحلية  

6,965.9

6,238.0

7,324.9

3,068.6

3,376.4

% 10.0

ايرادات ضريبية

4,680.8

4,958.6

5626.9

2,335.8

2,615.6

% 12.0

9.0

7.3

7.5

3.5

1.6

% 54.3 -

االيرادات االخرى

2,276.1

1,272.1

1690.4

729.3

759.1

% 4.1

المنح الخارجية

788.4

790.8

803.3

71.3

42.0

% 41.1 -

اجمالي االنفاق

8,812.7

9,211.3

9858.8

3,776.5

3,980.0

% 5.4

النفقات الجارية

7,897.2

8,388.5

8720.6

3,496.3

3,613.7

% 3.4

النفقات الرأسمالية

915.5

822.8

1138.2

280.2

366.3

% 30.7

العجر/الوفر بعد المنح

1,058.4 -

2,182.4 -

1730.6 -

636.5 -

561.6 -

% 11.8 -

العجر/الوفر قبل المنح

1,846.8 -

2,973.3 -

2533.9 -

707.8 -

603.6 -

% 14.7 -

اقتطاعات تقاعدية

2021

2022

الـتـغـ ـيـر النسبي

(*)%

 %من الناتج المحلي اإلجمالي
اجمالي االيرادات والمساعدات الخارجية

% 24.9

% 22.7

% 25.3

% 24.6

% 25.6

% 1.0

االيرادات المحلية  

% 22.4

% 20.1

% 22.8

% 24.0

% 25.3

% 1.3

اجمالي االنفاق

% 28.3

% 29.7

% 30.7

% 29.5

% 29.8

% 0.3

العجر بعد المنح

% 3.4 -

% 7.0 -

% 5.4 -

% 5.0 -

% 4.2 -

% 0.8 -

العجر قبل المنح

% 5.9 -

% 9.6 -

% 7.9 -

% 5.5 -

% 4.5 -

% 1.0 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2021
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سادس ًا :المديونية العامة
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة  % 1.5فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام  2022مقارنــة بنهايــة عــام  ،2021ليصــل إلــى 36.318
ً
مقارنة مــع  35.766مليار
مليــار دينــار أو مــا نســبته  % 110.6مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر أيــار مــن عــام ،2022
دينــار أو مــا نســبته  % 111.3مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام  ،2021شـ ً
ـامال مديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة وســلطة
الميــاه التــي تبلــغ حوالــي  7.5مليــار دينــار.
حيــث ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة بنســبة  % 1.8ليصــل إلــى  20.629مليــار دينــار حتــى نهايــة
شــهر أيــار مــن عــام  % 62.8( 2022مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر أيــار مــن عــام  ،)2022مقارنـ ًـة مــع 20.259
مليــار دينــار فــي نهايــة عــام  % 63.1( 2021مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام  .)2021كمــا ارتفــع رصيــد الديــن العــام الخارجي
بنســبة  % 1.2ليصــل إلــى حوالــي  15.689مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام  % 47.8( 2022مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي المقــدر لشــهر أيــار مــن عــام  )2022مقارنــة مــع  15.507مليــار دينــار فــي نهايــة عــام  % 48.3( 2021مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي لعــام .)2021

أهم مؤشرات الدين العام (مليون دينار)
البند

2018

2019

إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية

16,220.7

17,738.0

% 53.2

% 56.1

 %من الناتج المحلي االجمالي
رصيد الدين العام الخارجي
 %من الناتج المحلي االجمالي

12,087.5
% 39.7

 %من الناتج المحلي االجمالي

% 92.9

2021

2022

20,629.1 20,259.5 18,933.7
% 61.0

% 63.1

15,507.2 14,098.3 12,338.2
% 39.0

30,076.2 28,308.2

إجمالي الدين العام

2020

أيار

% 95.2

% 45.4

% 48.3

36.32
أيار

2021

2022
المصدر :وزارة المالية

()%

% 1.8

% 62.8

% 0.3 -

15,689.7

% 1.2

% 47.8

% 0.5 -

33,032

36,318.8 35,766.7

% 1.5

% 106.5

% 110.6

% 0.7 -

% 111.3

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

35.77

الـتـغـ ـيـر النسبي

33.03

30.08

2020

2019
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سابع ًا :المؤشرات النقدية والمصرفية
المؤشرات النقدية
ارتفــع عــرض النقــد (ع )1فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام  2022بنســبة  % 2.3عــن الرصيــد المســجل في نهاية عــام ،2021
كمــا ارتفــع عــرض النقــد (ع )2بنســبة  ،% 3.5وارتفــع كذلــك النقد المصدر بنســبة .% 4.3
الـتـغـ ـيـر النسبي

2019

2020

2021

حزيران

2022

()%

عرض النقد (ع )1

10,322.8

12,150.3

13,117.5

13,413.2

% 2.3

عرض النقد (ع )2

34,969.7

37,011.9

39,509.2

40,908.7

% 3.5

5,162.0

6,496.5

6,834.8

7,129.3

% 4.3

البند (مليون دينار)

النقد المصدر

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــات األجنبيــة ،فقــد بلغــت  16.571مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة
شــهر تمــوز مــن عــام  ،2022مقارنـ ًـة مــع  18.043مليــار دوالر فــي نهايــة عــام  ،2021محققـ ًـة بذلــك انخفاضـ ًا بنســبة .% 8.2
الـتـغـ ـيـر النسبي

البند

2020

2021

تموز

2022

()%

احتياطي البنك المركزي من العمالت
األجنبية (مليون دوالر أمريكي)

15,919.7

18,043.2

16,571.5

% 8.2 -

المؤشرات والمصرفية
ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة  % 2.4فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام  2022مقارنـ ًـة مــع نهايــة
عــام  2021لتصــل إلــى  62.547مليــار دينــار مقارنــة بـــ  61.056مليــار دينــار فــي نهايــة عــام  .2021وقــد جــاء هــذا االرتفــاع
كمحصلــة الرتفــاع الموجــودات المحليــة بنســبة  % 3.9لتصــل إلــى  56.838مليــار دينــار ،وانخفــاض الموجــودات األجنبيــة
بنســبة  % 10لتصــل إلــى  5.709مليــار دينــار.

إجمالي موجودات البنوك المرخصة (مليون دينار)
الـتـغـ ـيـر النسبي

2019

2020

2021

2022

حزيران

()%

الموجودات االجنبية

5,582.3

6,303.0

6,337.6

5,709.1

% 9.9 -

الموجودات المحلية

48,059.7

50,735.0

54,719.3

56,838.2

% 3.9

إجمالي الموجودات

53,642.0

57,038.0

61,056.9

62,547.3

% 2.4

8,152.6

8,715.2

9,117.6

9,114.6

% 0.03 -

البند

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات
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تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة (مليار دينار)

62.55

61.06

57.05

53.64

50.92

حزيران

2021

2020

2019

2018

2022
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أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة ،فقــد نمــت بنســبة  % 6.0فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام  2022لتصــل إلــى 31.828
مليــار دينــار ،مقارنــة مــع  30.028مليــار دينــار بنهايــة عــام  .2021وقــد شــكلت القــروض والســلف حوالــي  % 62.7من إجمالي
التســهيالت االئتمانيــة ،فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك اإلســامية  % 26.5مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة كمــا فــي نهاية
شــهر حزيــران مــن عــام .2022

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة (مليون دينار)
البند
اجمالي التسهيالت االئتمانية

الـتـغـ ـيـر النسبي

2019

2020

2021

حزيران

2022

()%

27,082.2

28,639.1

30,028.5

31,828.0

% 6.0

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %
جاري مدين

% 10.9

% 9.5

% 9.0

% 9.2

% 0.2

قروض وسلف

% 64.8

% 64.5

% 62.8

% 62.7

% 0.1 -

كمبياالت واسناد مخصومة

% 0.7

% 0.7

% 0.7

% 0.8

% 0.1

ذمم بنوك إسالمية

% 23.0

% 24.6

% 26.8

% 26.5

% 0.3 -

بطاقات االئتمان

% 0.6

% 0.7

% 0.7

% 0.8

% 0.1

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

31.83

30.03

28.64

27.08

26.11

حزيران

2021

2020

2019

2018

2022
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وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام  2022بنســبة  % 3.5لتصــل إلــى
 40.912مليــار دينــار مقارنــة مــع  39.522مليــار دينــار فــي نهايــة عــام  .2021وفيمــا يتعلــق بتوزيــع الودائــع حســب النــوع،
فيالحــظ أن الودائــع ألجــل شــكلت مــا نســبته  % 54.4مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك ،يليهــا الحســابات تحــت الطلــب
والتــي شــكلت مــا نســبته  % 28.8مــن إجمالــي الودائــع ،ثــم ودائــع التوفيــر والتــي شــكلت  % 16.8مــن إجمالــي الودائــع.
أمــا مــن حيــث هيــكل الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة حســب العملــة ،فيالحــظ ارتفــاع حجــم الودائــع بالدينــار األردنــي
بنســبة  % 3.7بنهايــة شــهر حزيــران مــن عــام  2022مقارنــة بنهايــة عــام  2021حيــث بلغــت  31.814مليــار دينــار بنهايــة
شــهر حزيــران  2022مقارنــة بـــ  30.684مليــار دينــار بنهايــة عــام .2021

الودائع لدى البنوك المرخصة (مليون دينار)
البند
اجمالي الودائع

الـتـغـ ـيـر النسبي

2019

2020

2021

حزيران

2022

()%

35,305.3

36,789.1

39,522.3

40,912.2

% 3.5

توزيع الودائع حسب النوع %
تحت الطلب

% 26.9

% 28.6

% 29.2

% 28.8

% 0.4 -

توفيـــــر

% 16.5

% 16.9

% 17.0

% 16.8

% 0.2 -

ألجل

% 56.6

% 54.5

% 53.8

% 54.4

% 0.6

توزيع الودائع حسب العملة %
الودائع بالدينار األردني ()%

% 76.8

% 76.7

% 77.6

% 77.8

% 0.2

الودائع بالدينار األردني (مليون دينار)

27,107.3

28,233.9

30,684.6

31,814.2

% 3.7

الودائع بالعمالت األجنبية ()%

% 23.2

% 23.3

% 22.4

% 22.2

% 0.2 -

الودائع بالعمالت األجنبية (مليون دينار)

8,198.0

8,555.2

8,837.7

9,098.0

% 2.9

تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة (مليار دينار )

40.91

39.52

36.79

35.31

33.84

حزيران

2021

2020

2019

2018

2022
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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  % 5.0بنهايــة عــام  ،2021مقارنـ ًـة مــع  % 5.5فــي نهايــة عــام  .2020كمــا ارتفعــت نســبة

تغطيــة الديــون غيــر العاملــة إلــى  % 79.9بنهايــة عــام  ،2021مقارنـ ًـة مــع  % 71.5فــي نهايــة عــام  .2020وبلغــت نســبة كفاية
رأس المــال  % 18.0بنهايــة عــام  ،2021مقارنــة مــع  18.3%فــي نهايــة عــام  ،2020وهــذه النســبة أعلــى بكثيــر مــن الحــدود
الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي ومــن قبــل لجنــة بــازل .وبلغــت نســبة الســيولة القانونيــة لــدى البنــوك
المرخصــة  % 141.5بنهايــة عــام  ،2021مقارنـ ًـة مــع  % 136.5فــي نهايــة عــام  ،2020والتــي تعتبــر أعلــى مــن الحــدود الدنيــا
المطلوبــة مــن البنــك المركــزي األردنــي والبالغــة ( .)% 100وقــد حققــت البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائــد علــى
الموجــودات بلــغ  % 1.0بنهايــة عــام  ،2021مقارنــة مــع  % 0.6فــي نهايــة عــام  ،2020كمــا بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق
المســاهمين فــي البنــوك العاملــة فــي األردن  % 8.3بنهايــة عــام  2021مقارنــة مــع  % 5.1فــي نهايــة عــام .2020

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة ()2021 - 2017
الـتـغـ ـيـر

المؤشر ()%

2017

2018

2019

2020

2021

()%

نسبه الديون غير العاملة إلجمالي الديون

% 4.2

% 4.9

% 5.0

% 5.5

% 5.0

% 0.5 -

نسبه تغطية الديون غير العاملة

% 75.4

% 79.3

% 69.5

% 71.5

% 79.9

% 8.4

% 4.1

% 4.2

% 6.27

% 6.4

% 4.2

% 2.2 -

نسبه كفاية راس المال

% 17.80

% 16.9

% 18.28

% 18.3

% 18.0

% 0.3 -

نسبه السيولة القانونية

% 130.1

% 131.9

% 133.8

% 136.5

% 141.5

% 5.0

العائد على حقوق المساهمين ()ROE

% 9.1

% 9.6

% 9.44

% 5.1

% 8.3

% 3.2

العائد على الموجودات ()ROA

% 1.2

% 1.2

% 1.18

% 0.60

% 1.0

% 0.4

نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير
العاملة إلى حقوق المساهمين

هيكل أسعار الفائدة
ارتفعــت أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام  ،2022حيــث بلــغ ســعر الفائــدة
الرئيســي للبنــك المركــزي األردنــي  % 3.75وســعر إعــادة الخصــم .% 4.75

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية ()%
2019

البند

2020

2021

حزيران

2022

الـتـغـ ـيـر

()%

أسعار الفائدة لدى البنك المركزي %
سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني

4.00

2.50

2.50

3.75

1.25

سعـر اعادة الخصم

5.00

3.50

3.50

4.75

1.25

سعر فائدة اتفاقيات اعادة الشراء

4.75

3.25

3.25

4.50

1.25

سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة

3.25

2.00

2.00

3.50

1.50
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أمــا فيمــا يتعلــق بالوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى الودائــع لــدى البنــوك ،فقــد شــهدت أســعار الفائدة علــى الودائع
تحــت الطلــب ارتفاعـ ًا لتبلــغ  % 0.32فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام  ،2022فيمــا بلغــت أســعار الفائــدة علــى حســابات
التوفيــر  ،% 0.35وســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل .% 3.59

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع ()%
2019

%

2020

2021

حزيران

2022

الـتـغـ ـيـر

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع%
تحت الطلب

0.44

0.27

0.26

0.32

0.06

توفير

0.66

0.34

0.27

0.35

0.08

ألجل

4.84

3.65

3.45

3.59

0.14

وبالنســبة للوســط المرجــح ألســعار الفوائــد علــى التســهيالت االئتمانيــة ،فقــد ارتفــع ســعر الفائــدة علــى الجــاري مديــن
ليبلــغ  % 7.30فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام  ،2022كمــا ارتفــع ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف لتبلــغ ،% 7.17
وبلــغ ســعر فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــاء  % 9.04فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام .2022

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية ()%
2019

%

2020

2021

حزيران

2022

الـتـغـ ـيـر

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالتاالئتمانية%
جاري مدين

8.49

7.30

7.16

7.30

0.14

قروض وسلف

8.49

7.17

6.95

7.17

0.22

كمبياالت واسناد مخصومة

9.55

8.51

7.99

7.59

0.4 -

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

9.33

8.33

8.37

9.04

0.67

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

تقاص الشيكات
بلــغ عــدد الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــال شــهر تمــوز  2022مــا مجموعــه  546ألــف شــيك بقيمــة  3.465مليــار دينــار.
أمــا عــدد الشــيكات المعــادة لنفــس الشــهر فقــد بلــغ  16.2ألــف شــيك وبنســبة  % 3.0مــن إجمالــي الشــيكات المقدمــة
للتقــاص ،فــي حيــن بلغــت قيمــة الشــيكات المعــادة  88.8مليــون دينــار وبنســبة  % 2.6مــن إجمالــي قيمــة الشــيكات
المقدمــة للتقــاص .أمــا أســباب الشــيكات المعــادة فقــد كانــت  10.3ألــف شــيك (بقيمــة  60مليــون دينــار) ألســباب مالية
وبنســبة  % 64مــن إجمالــي الشــيكات المعــادة ،فيمــا بلغــت الشــيكات المعــادة ألســباب فنيــة  5.9ألــف شــيك (بقيمــة
 28.8مليــون دينــار) وبنســبة  % 36مــن إجمالــي الشــيكات المعــادة وذلــك بنهايــة شــهر تمــوز .2022
هذا وســجلت الشــيكات المقدمة للتقاص خالل شــهر تموز  2022انخفاض ًا بنســبة  % 10.5مقارنة بشــهر حزيران 2022
والتــي بلغــت آنــذاك  610ألــف شــيك بقيمــة  3.675مليــار دينــار .أمــا بمقارنــة الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــال شــهر
تمــوز  2022بنفــس الشــهر مــن عــام  ،2021فقــد ســجلت ارتفاع ـ ًا بنســبة  % 15.8والتــي بلغــت آنــذاك  471.3ألــف شــيك
بقيمــة  2.832مليــار دينــار.

 44التقرير االقتصادي الشهري

أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــال شــهر تمــوز  2022بنســبة  % 2.66ليصــل إلــى
 4155.59نقطــة .هــذا وشــهدت أســعار اإلغــاق لتســعة بنــوك ارتفاع ـ ًا تــراوح مــا بيــن  % 1.3إلــى  ،% 10.0فيمــا شــهدت
أســعار اإلغــاق ألربعــة بنــوك انخفاضـ ًا تــراوح مــا بيــن  % 0.4إلــى  ،% 1.6فيمــا اســتقر ســعر االغــاق لبنــك ًا واحــد ًا دون تغيــر.
وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــال شــهر تمــوز حوالــي  13.22مليــون ســهم ،وبإجمالــي عــدد عقــود بلــغ
 10610عقــد ،فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي  34.06مليــون دينــار خــال شــهر تمــوز .2022

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر تموز 2022
(من  3تموز إلى  31تموز )2022
الشركة

الرمز
الحرفي

سعر
االغالق
السابق

اعلى
سعر

أدني
سعر

التغير
سعر عن سعر معدل عدد أيام
االغالق اإلغالق السعر التداول
السابق

حجم
التداول
دينار

عدد
االسهم

عدد
العقود

البنك العربي

5.45 4.85 ARBK

4.8

5.04

0.19

5.13

18

بنك اإلسكان

3.61 THBK

3.85

3.6

3.7

0.09

3.76

18

287,375

البنك األهلي

AHLI

1

1.14

0.99

1.1

0.1

1.08

18

1,676 4,852,749 5,245,156

البنك اإلسالمي األردني

JOIB

3.66

3.83

3.62

3.73

0.07

3.74

18

1,092 719,754 2,688,321

بنك المال

2.63 EXFB

2.75

2.52

2.63 -0.01 2.62

17

1,447 1,550,824 4,078,082

بنك األردن

2.05 BOJX

3,692 3,469,788 17,812,668
76,435

210

2.24

2.06

2.13

0.08

2.15

18

522,916 1,122,641

511

بنك القاهرة عمان

CABK

1.3

1.38

1.29

1.33

0.03

1.32

18

868,182 1,146,597

594

بنك االتحاد

UBSI

1.75

1.81

1.74

1.78

0.03

1.78

18

224,177

126,209

180

البنك األردني الكويتي

JOKB

1.59

1.66

1.52

1.61

0.02

1.61

18

494 354,642 570,843

بنك االستثمار العربي

AJIB

1.27

1.27

1.2

1.23 -0.02 1.25

18

205,781

167,153

216

البنك التجاري األردني

0.94 JCBK

1

0.92

0.94 -0.01 0.93

13

111,515

118,180

62

بنك  ABCفي األردن

0.83 ABCO

0.87

0.81

0.83

0

0.84

18

144,789 121,629

140

بنك صفوة اإلسالمي

SIBK

1.86

1.96

1.85

1.94

0.08

1.91

18

326,113

170,972

198

البنك االستثماري

1.54 INVB

1.6

1.48

1.54 -0.01 1.53

11

122,096

79,536

98

المجموع لقطاع البنوك
* الرقم القياسي لقطاع البنوك في شهر تموز =  / 4155.59التغير عن الشهر السابق = % 2.66
* المصدر :بورصة عمان.

10,610 13,222,129 34,062,992
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 46دراسات

خلــق ثقافــة مؤسســية
تدعم التعلم المستمر
د .حسام باسم حداد

إن التقدم التكنولوجي وضرورة المنافسة المستمرة لتحسين مهارات القوى العاملة تحتاج للتعلم
المؤسسي المستمر مما يحفز الشركات على تطوير طرق جديدة لجعل الموظفين مسؤولين عن تجربة
التعلم وتعزيز ثقافة التعلم في المؤسسة .في الواقع هناك تحول إلى ما وراء البرامج بهدف تطوير مهارات
الموظفين عبر منصات مبتكرة حيث توفر المؤسسات فرص ًا للموظفين بطرق تعلم ديناميكية وذاتية التوجيه
ومستمرة من أصحاب العمل .وعلى الرغم من التحول القوي نحو التعلم المتمحور حول الموظف ال تزال
العديد من مؤسسات التعلم والتطوير تكافح مع المنصات الداخلية المركزة والقديمة وأساليب التعلم
ً
إجماال ال
الثابتة .هناك العديد من العوامل التي تدفع الطلب على التغيير نحو التعلم المستمر فالشركات
تطور المهارات بالسرعة الكافية .وفي االقتصاد العالمي اليوم شديد المنافسة وسوق المواهب الغزير،
تدرك الشركات االستشارية أن بعض الشركات التي ال تقوم بشكل مستمر بتطوير مهارات الموظفين
وبناء القادة بشكل سريع وهنا فإن الموظفين لن يكونوا قادرين على تنفيذ خطط األعمال المأمولة.
ومــع أن االنتشــار الواســع لألجهــزة المحمولــة أصبــح
التعلــم متاحــا بشــكل اكبــر ولكــن ليســت جميــع المعــارف
المتاحــة ذات موثوقيــة ومنهجيــة علميــة ومهنيــة كافــة
للوفــاء بالتعلــم المطلــوب .يمكــن للموظفيــن اآلن أخــذ
دورة تدريبيــة حــول أي موضــوع تقري ًبــا عبــر اإلنترنــت ويدركون
أن منحنــى التعلــم هــو منحنــى الكســب ويطالبــون بالــدورات
التــي تناســب احتياجاتهــم الفرديــة وجداولهــم الزمنيــة .فبيئــة
التعلــم الموجهــة تتوقــع نتائــج إيجابيــة تنعكــس علــى
الموظفيــن ً
أوال وتطــور مــن األداء الكلــي .وفيمــا تكافــح
العديــد مــن المؤسســات للتكيــف مــع هــذه التحديــات التــي
تكتنفهــا تنتهــز الشــركات ذات األداء المرتفــع الفرصــة
للترويــج لثقافــة جديــدة للتعلــم .حيــث تعيد هــذه المنظمات
التفكيــر بشــكل أساســي فــي معنــى التعلــم والتنميــة فــي
ســياق أعمالهــا .ويكــون الموظــف فــي قلــب الرؤيــة الجديــدة
التــي تتعامــل مــع التعلــم علــى أنــه عمليــة مســتمرة وليــس
ً
حدثــا عرضيًــا ومســؤولية علــى مســتوى الشــركة وليســت
مقصــورة علــى المــوارد البشــرية .مــن أجــل دعــم هــذه
الرؤيــة تتبنــى مؤسســات التعلــم والتطويــر فــي الشــركات

بنــى تعليميــة جديــدة وموســعة عبــر مصــادر إلنشــاء برامــج
التعلــم الفرديــة .ولترجمــة ذلــك الجهــد تقــوم فــرق التعلــم
والتنميــة ببنــاء برامــج مشــاركة المعرفــة الداخليــة وتطويــر
بوابــات ســهلة االســتخدام وأنظمــة مشــاركة الفيديوهــات
وتعزيــز الخبــرات التعاونيــة التــي تســاعد األشــخاص علــى
التعلــم وتبــادل المعرفــة باســتمرار.
تســعى هذه الجهود إلى االســتفادة من التحوالت العميقة
التــي تحــدث فــي صناعــة التعلــم حيــث تطــور الشــركات
أنظمــة إدارة التعلــم التقليديــة بشــكل ســريع فــي قدرتهــا
علــى تقديــم تجــارب حديثــة ومقنعــة للمتعلميــن رغــم بــدء
ظهــور التكنولوجيــا المدمــرة والهدامــة .يتــم توجيــه الكثيــر
مــن هــذا االســتثمار إلــى أدوات لتســخير الفيديــو وتطبيقــات
التعلــم المحمولــة الجديــدة وانتشــار أســواق المحتــوى.
اليــوم ،يمكــن ألي موظــف تصفــح المحتــوى مــن منصــات
متعــددة مثــل  Courseraأو  Udemyوغيرهــا للوصــول إلــى
محاضــرة أو دورة تدريبيــة أو ورشــة عمــل حــول مهــارة
معينــة .توفــر مثــل هــذه المنصــات ً
فرصــا للتعلــم بتكلفــة
قليلــة أو بشــكل مجانــي وتســمح للموظفيــن بالتفاعــل عبــر
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اإلنترنــت مــع الخبــراء محترفيــن عنــد الحاجــة .هــذا النــوع مــن
ّ
الممكنة تقنيـ ًا هي عالم بعيد عن
تجربــة التعلــم عنــد الطلب
برامــج التعلــم التقليديــة التــي ال تــزال تســتخدمها معظــم
مؤسســات التعلــم والتطويــر ،فيمــا ال تــزال العديــد مــن
الشــركات تكافــح مــن أجــل ركــوب الموجــة ودمــج المنصــات
الخارجيــة كجــزء مــن تعلــم موظفيهــا.
هنــاك العديــد فــرص التعلــم الخارجيــة التــي يمكــن أن تؤثــر
علــى التنميــة الداخليــة بمــا فــي ذلــك الشــهادات الخارجيــة
والــدورات التدريبيــة المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت
والتعلــم الخارجــي الموجــه ذات ًيــا المدعــوم بوســائل التواصــل
االجتماعــي .وعلــى الرغــم مــن هــذه المجموعــة القويــة مــن
الخيــارات فــإن  61بالمائــة مــن المــدراء التنفيذييــن أبلغوا عن
وجــود تحديــات فــي نقــل مؤسســاتهم نحــو التعلــم الخارجــي
الموجــه ذاتيًــا .وهنــاك العديــد مــن الطــرق التــي يمكــن
تقديمهــا للشــركات التــي ترغــب فــي تنظيــم تجربــة التعلــم:
تســويق فكــرة أن الفرصــة المقدمــة للموظفيــن المتلقيــن
التدريــب علــى أنهــم أشــخاص قيادييــن فــي المرحلــة المقبلة،
حيــث يجــب أن تفكــر المؤسســات التعليميــة بعمــق فــي
النظــر إلــى الموظفيــن علــى أنهــم عمــاء ليكونــوا راضين عن
تدريبهم وليسوا كطالب ليتم الضغط عليهم للتعلم .وأن
تكــون الــدورات المقدمــة جاذبــة وحقيقيــة أي أن االســتفادة
منهــا تؤثــر علــى العمــل وكافــة المؤسســات التعليميــة التــي
تتبنــى هــذا التحــول يمكــن أن تكــون أكثــر فعاليــة.
وهنــا يجــب أن تفكــر المؤسســات التعليميــة بشــكل
أكبــر فــي تطويــر المحتــوى والتشــجيع علــى تجربــة التعلــم
المســتمر شــه ًر ا بعــد شــهر ويومً ــا بيــوم وســاعة بســاعة.
إن اســتخدام التكنولوجيــا لدفــع التعلــم للموظفيــن عبــر
األنظمــة والتطبيقــات المعــدة مســبق ًا للهاتف المحمول
والتواصــل االجتماعــي والويــب يمكنهــا أن تقــدم محتــوى
تعليمــي عنــد الطلــب ،وهنــا علــى الشــركات أن تكــون حــذرة

قبــل االســتثمار فــي التكنولوجيــات الجديــدة ويجــب عليهــا
مراقبــة التطــورات مــن البائعيــن المبتكريــن للمســاعدة
فــي بنــاء تطبيقــات تعليميــة فعالــة .وتبقــى اســتراتيجية
إعــادة التنســيق وإعــادة المشــاركة أمر حتمي يقــوده مدراء
المــوارد البشــرية والتعلــم لمواءمــة فرصــة التعلــم مــع
احتياجــات الوظيفــة وأهــداف العمــل .بالنســبة للعديد من
مجموعــات يمكنهــم التعلم واالنخراط بالــدورات التدريبية
كفرصــة إلعــادة االنخــراط مــع الثقافــة المؤسســية حيــث
توقــف العديــد مــن المتعلميــن عــن البحــث عــن أقســام
ً
فعال بالتعلم
التعلــم فــي الشــركة للتدريــب وهم مهتمــون
الرقمــي والمحتــوى المتــاح.
إن المســؤولية الملقــاة علــى عاتــق المؤسســات فــي اعتماد
بنيــة التعلــم التــي تدعــم رؤيــة موســعة للتنميــة وإعــادة
التفكير في معنى "التنمية" في ســياق الثقافة المؤسســية.
إذا لــم تكــن مثــل هــذه الرؤيــة موجــودة بعــد فيتوجــب تبنيهــا
وتعميمهــا ونشــرها علــى نطــاق واســع .وكذلــك اعتمــاد
بنيــة تعليميــة تدعــم التعلــم المســتمر عبــر تخصــص الموارد
وتحديــد التوقعــات ومواءمــة الثقافة المؤسســية مع هدف
تمكيــن الموظفيــن مــن الحصول على التعلم الذي يحتاجون
إليــه عبــر نمــوذج تقييــم الحاجــات والــدورات لتطويــر حياتهــم
المهنيــة .ولضمــان حصــول الشــركات علــى الكفــاءات
التــي يحتاجونهــا فــا بــد مــن التركيــز الشــديد علــى برامــج
التدريــب الجديــدة التــي تمنــح كبار الموظفيــن الفرصة لتعلم
مجموعــة متنوعــة مــن المهارات الفنية وتوســيع معرفتهم
فــي المجــاالت الرئيســية .باإلضافــة إلــى التشــديد علــى اتخــاذ
خطــوات لضمــان مســارات وظيفيــة واضحــة للمواهب ذات
اإلمكانــات البشــرية القويــة والتحــرك نحــو التعلــم المســتمر
وتعزيــز العقليــة الجديــدة التــي تضــع المتعلميــن فــي موقــع
قياديــة .ويعتبــر تســخير قــوة التكنولوجيــا والثــروة المتنوعــة
ً
فعــاال فــي
للمحتــوى الخارجــي وتقديــم التجــارب اســتثمار ًا
رأس المــال الفكــري.
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تطور أنظمة الدفع في األردن
خالل عام 2021
اعداد :إدارة الدراسات والسياسات والتخطيط /جمعية البنوك في األردن

شــهد عــام  2021تطــور ًا ملحوظ ـ ًا فــي أدوات وقنــوات الدفــع حيــث بلــغ معــدل دوران أوامــر الدفــع
 41.5ضعــف عــرض النقــد ( ،)M2ويعــزى ذلــك الــى التطــور الكبيــر الحاصــل فــي التكنولوجيــا الماليــة
المســتخدمة والبنيــة التحتيــة الرقميــة والتــي توظــف أحــدث التقنيــات المعلوماتيــة وشــبكات
االتصــال فــي مجــال الدفــع االلكترونــي .وقــد ســاهم هــذا التطــور فــي خفــض الكلــف التشــغيلية
المترتبــة علــى تنفيــذ معامــات الدفــع والتحويــل االلكترونــي لألمــوال ،وتعزيز وســائل امن وحماية
المدفوعــات ،مــع تقديــم خدمــات ذات قيمــة مضافــة للمســتخدمين النهائييــن ،إضافــة الــى تحقيق
أنظمــة الدفــع للعديــد مــن األهــداف الوطنيــة المتعلقــة بالشــمول المالــي ورقمنــه االقتصــاد.
اســتمر الجهــاز المصرفــي فــي عــام  2021بجهــوده المبذولــة لالنتقــال نحــو بيئــة دفــع الكترونيــة يتــم فيهــا الدفــع بــدون
أوراق النقــد ،مــع االســتمرار فــي تهيئــة البنيــة التحتيــة المناســبة لدعــم التحــول الرقمــي ،وذلــك بالتزامن مــع إطالق البنك
المركــزي لوثيقــة تنظيــم البنــوك الرقميــة فــي المملكــة .كمــا ســاند القطــاع المصرفــي توجــه البنــك المركــزي فــي دعــم
تحويــل المدفوعــات الحكوميــة مــن الدفــع الورقــي الــى الدفــع اإللكترونــي ،لمــا لهــذه العمليــات مــن أثــر إيجابــي واضــح.
وقــد شــهد القطــاع المصرفــي عــدد ًا مــن التطــورات فــي الخدمــات المصرفيــة المقدمــة للعمــاء ،كان أبرزهــا االعتمــاد
علــى تكنولوجيــا الخدمــات المصرفيــة الذاتيــة وتوفيرهــا ضمــن الفــروع الذكيــة وأجهــزة الصــراف اآلليــة التفاعليــة ،كمــا
قامــت البنــوك بتطبيــق خدمــات عديــدة مــن خــال قنواتهــا االلكترونيــة ومنهــا خدمــات فتــح الحســاب البنكــي الكترونيـ ًا
دون الحاجــة الــى زيــارة الفــروع البنكيــة ،حيــث اعتمــدت البنــوك علــى تطبيقــات الهاتــف النقــال واالنترنــت المصرفــي
ومواقــع التواصــل االجتماعــي لتطويــر هــذه الخدمــة ،إضافــة لتطويــر تطبيقــات الدفــع االلكترونيــة المعتمــدة علــى تقنيــة
االتصــال القريــب المــدى ( )NFCورمــز االســتجابة الســريع (.)QR
وتســتعرض هــذه الدراســة ملخصـ ًا عــن تطــور أنظمــة الدفــع فــي المملكــة خــال عــام  2021والتــي تــم اعدادهــا اســتناد ًا
علــى تقريــر البنــك المركــزي الســنوي ألنظمــة الدفــع والتقــاص لعــام .2021

أبرز التطورات في أنظمة الدفع والتسوية والتقاص
شــهدت كافــة أنظمــة الدفــع والتقــاص تطــورات إيجابيــة فــي عــام  2021وقــد جــاءت هــذه التطــورات فــي عــدد الحــركات
واجمالــي القيــم المنفــذة علــى األنظمــة ،نســتعرضها فيمــا يلــي:
 - 1نظــام تســويات االجماليــة الفــوري ( :)RTGS-JOيربــط هــذا النظــام كافــة البنــوك المرخصــة فــي المملكــة مــن خــال
حســاباتها المركزيــة فــي البنــك المركــزي بشــكل الكترونــي ،إضافــة الــى الربــط مــع مركز إيــداع األوراق الماليــة من خالل
شــبكة الســويفت العالميــة .وقــد حقــق النظــام نمــو ًا فــي عــدد الحــركات والقيمــة خــال األعــوام ( ،)2021 - 2019وجــاء
الدينــار بالمرتبــة األولــى فــي العمليــات المنفــذة علــى النظــام يليــه الــدوالر األمريكــي.

دراسات 49

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

عدد أوامر الدفع التي تم تنفيذها
بالدينار األردني والعمالت األجنبية
على النظام (الف حركة)

القيمة اإلجمالية ألوامر الدفع
المنفذة (مليون دينار)

2021

374

1,584

2020

344

1,208

نسبة االرتفاع عن 2020

%9

% 31

 - 2نظــام إدارة الديــن العــام وعمليــات الســوق المفتوحــة ( :)DEPO/Xوهــو النظــام المختــص بتســجيل وتســوية
األوراق الماليــة الحكوميــة التابــع للبنــك المركــزي ،ويمتــاز بانــه نظــام الكترونــي يتكامــل مــع نظــام التســويات اإلجمالــي
الفــوري ( ،)RTGS-JOكمــا انــه يوفــر منصــة للتــداول بيــن البنــوك لبيــع وشــراء األوراق الماليــة.
بلــغ حجــم العمليــات المتعلقــة باتفاقيــات إعــادة الشــراء ومعكوســها فــي عــام  2021والتــي تــم تنفيذهــا عــن طريــق
النظــام ( )430امــر دفــع بقيمــة ( )7,134مليــون دينــار مقارنــة مــع ( )399أمــر دفــع بقيمــة إجماليــة ( )11,957مليــون
دينــار فــي عــام  .2020ويعــزى االرتفــاع بعــدد األوامــر بنســبة ( )% 8الــى انخفــاض اجــل االتفاقيــات المعقــودة ممــا
يســتدعي تكرارهــا بشــكل أكبــر ،فــكان ُ
المســبب فــي االرتفــاع عــدد الحــركات علــى النظــام ،امــا قيمــة الحــركات فقــد
انخفضــت بنســبة ()% 40؛ وجــاء ســبب انخفاضهــا الــى تحســن الســيولة لــدى البنــوك.
أوامر الدفع المتعلقة بتنفيذ األوراق المالية الحكومية:
أ -أوامــر الدفــع المنفــذة مــن خــال النظــام والمتعلقــة بــأوراق الديــن العــام الداخلــي المصــدرة فــي الســوق األولــي
نيابــة عــن الحكومــة األردنيــة (والتــي تشــمل ســندات واذونــات خزينــة بمــا فيهــا ســندات المؤسســات العامــة
وســندات االفــراد باإلضافــة الــى الصكــوك اإلســامية) ،فقــد ارتفعــت بنســبة  % 11وبزيــادة بمقــادر  415مليــون
دينــار عــن عــام .2020

جدول رقم (:)2
أوامر الدفع المنفذة المتعلقة بأوراق الدين العام الداخلي المصدرة في السوق االولي
السنوات

عدد االصدارات

القيمة اإلجمالية ألوامر الدفع
المنفذة (مليون دينار)

2021

54

4,275

2020

44

3,860

نسبة االرتفاع عن 2020

% 22.7

% 11

ب -أوامــر الدفــع المنفــذة مــن خــال النظــام والمتعلقــة بخدمــة الديــن العــام ،فقــد تــم ســداد حوالــي  3مليــار دينــار،
أي ارتفــاع نســبة الســداد  % 15مقارنــة مــع عــام  ،2020كمــا تــم دفــع فوائــد اصــدار الديــن العــام بقيمــة 893.6
مليــون دينــار ،إضافــة الــى دفــع عوائــد صكــوك إســامية بقيمــة  12.6مليــون دينــار.
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جدول رقم ( :)3أوامر الدفع المنفذة لخدمة الدين العام
السنوات

عدد الحركات

القيمة اإلجمالية ألوامر الدفع
المنفذة (مليون دينار)

2021

40

2,983

2020

41

2,591

نسبة التغير عن 2020

()% 2.4

% 15

- 3نظــام غرفــة التقــاص اآللــي ( :)ACHبلــغ عــدد أوامــر الدفــع المنفــذة مــن خــال النظــام وبجميــع العمــات ُ
الم ّعرفــة
الــى حوالــي  9.65مليــون حركــة فــي عــام  2021وبقيمــة اجماليــة بلغــت  7,364مليــون دينــار .ويعــود االرتفــاع فــي عــدد
وقيمــة الحــركات علــى النظــام الــى اســتغناء الشــركات والمؤسســات عــن طــرق صــرف الرواتــب التقليديــة ،باإلضافــة
الــى اســتخدام النظــام لتنفيــذ الحــواالت الخاصــة بــوزارة التنميــة االجتماعيــة والضمــان االجتماعــي وصنــدوق المعونــة
الوطنيــة ووزارة العــدل.

جدول رقم ( :)4أوامر الدفع عبر نظام غرفة التقاص اآللي ()ACH
نظام غرفة التقاص االلي ()ACH

عدد أوامر الدفع * (مليون حركة)

اجمالي قيمة أوامر الدفع
(مليون دينار)

2021

9.646

7,364

2020

6.939

5,498

نسبة االرتفاع عن عام 2020

% 39

% 34

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

 - 4نظــام المقاصــة االلكترونيــة للشــيكات ( :)ECCبلــغ اجمالــي الشــيكات المتداولــة لعــام  2021حوالــي  7مليــون
شــيك ،بقيمــة تقــارب  37مليــار دينــار ،وصلــت قيمــة الشــيكات المعــادة منهــا الــى حوالــي  1.2مليــار دينــار أي مــا نســبته
 % 3.3مــن اجمالــي قيمــة الشــيكات المتداولــة.

جدول رقم (:)5
عدد وقيمة الشيكات لمتداولة من خالل نظام المقاصة االلكترونية للشيكات ()ECC
عدد الشيكات
المتداولة
(الف شيك)

قيمة الشيكات
المتداولة
(مليون دينار)

عدد الشيكات
المعادة
(الف شيك)

قيمة الشيكات
المعادة
(مليون دينار)

2021

6,885

37,660

238

1,241

2020

6,954

34,235

468

1,733

نسبة التغير عن عام 2020

()% 1

% 10

()% 49

()% 28

نسبة عدد الشيكات
المعادة من عدد الشيكات
المتداولة لعام 2021

% 3.4

المحافظ اإللكترونية

نسبة قيمة الشيكات المعادة من قيمة
الشيكات المتداولة لعام 2021

% 3.3
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 - 5نظــام الدفــع بواســطة الهاتــف النقــال ( :)JoMoPayتــم فتــح حوالــي  1.7مليــون محفظــة الكترونيــة علــى النظــام تــم
مــن خاللهــا تنفيــذ حوالــي  25مليــون عمليــة وبقيمــة اجماليــة  2.35مليــار دينــار.

جدول رقم ( )6إحصاءات المحافظ االلكترونية *
المحافظ اإللكترونية

عدد المحافظ اإللكترونية
(مليون محفظة)

عدد العمليات المالية التي
تم تنفيذها (مليون عملية)

القيمة االجمالية للعمليات
(مليون دينار)

2021

1.688

24.989

2,349

2020

1.181

12.059

1,082

نسبة االرتفاع عن عام 2020

% 43

% 107

% 117

* المحافــظ اإللكترونيــة التــي تــم فتحهــا فــي النظــام ســواء مــن خــال مقدمــي خدمــات الدفــع او الحســابات البنكيــة التــي تــم ربطهــا بالنظــام عــن
طريــق البنــوك المشــاركة

الشكل رقم ( :)1نسبة حركات الدفع المنفذة من خالل نظام الدفع بواسطة الهاتف
النقال مصنفة حسب نوع العملية خالل عام 2021
حركات أخرى
%1
التقنية المالية
% 16

رواتب
5%

التحويل المالي
% 19

قروض التمويل األصغر
%1
السحب النقدي
% 15
المشتريات
المعادة % 2
المشتريات
% 33

أي فواتيركم
%8

 - 6نظــام عــرض وتحصيــل الفواتيــر الكترونيــا ( :)eFAWATEERcomيعتبــر النظــام مــن أشــهر األنظمــة المســتخدمة
فــي دفــع الفواتيــر ،وقــد تــم تنفيــذ حوالــي  34مليــون حركــة علــى نظــام أي فواتيركــم فــي عــام  2021بمبلــغ اجمالــي
للحــركات وصــل الــى حوالــي  9.4مليــار دينــار.

جدول رقم ( )7إحصاءات نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا ()eFAWATEERcom
eFAWATEERcom

عدد حركات الدفع التي تم تنفيذها
(مليون حركة)

القيمة االجمالية للعمليات
(مليون دينار)

2021

34.162

9,450

2020

22.625

7,455

نسبة االرتفاع عن عام 2020

% 51

% 27

 52دراسات
 - 7نظــام الدفــع الفــوري ( :)CliQيعتمــد هــذا النظــام علــى معيــار الرســائل ( )ISO 20022ويســتفيد مــن المبــادئ الدوليــة
المتطــورة للبنيــة التحتيــة للســوق المالــي ،كمــا يشــارك فــي النظــام  18بنــك ًا مــن أصــل  .22ويقدم النظــام ثالثة خدمات
أساســية هي:
أ -تحويــل الرصيــد الفــوري :التحويــل الفــوري ألمــوال عمــاء البنــوك والمؤسســات الماليــة ،مع خيار اخطار المرســل
باســتالم المدفوعــات مــن قبــل المســتقبل ،مــع وجــود خاصيــة مُ ّعرفــات العميــل ،بمــا فــي ذلــك رقــم الحســاب
البنكــي الموحــد ( )IBANواالســم المســتعار ورقــم الهاتــف النقــال.
ب -طلــب الدفــع :يســمح النظــام بطلــب الدفــع للمدفــوع لهــم او لطــرف ثالــث مــن خــال ارســال طلــب الدفــع
ً
مباشــرة الــى حســاب الدافــع ،مــع خيــار قبــول او رفــض الدفــع مــن قبــل المســتقبل.
ت -ارجــاع المدفوعــات :وهــو خيــار يتيــح للمدفــوع لهــم إعــادة المدفوعــات المســتلمة الــى المرســل مــع اختيــار إعــادة
أي مبلــغ اقــل او يســاوي المبلــغ األصلــي ،ممــا يعــزز مــن تتبــع المعامــات المرتجعــة ويوفــر خدمــة إضافيــة مــن
الراحــة وســهولة االســتخدام لعمــاء المؤسســات الماليــة.

الشكل رقم ( )2إحصاءات نظام الدفع الفوري ()CliQ

2020
 7.8آالف حركة
دفع بقيمة 1
مليون دينار
اردني

CliQ

2021
 635الف حركة
دفع بقيمة 142
مليون دينار
اردني

 - 8بطاقــات الدفــع :وصــل عــدد البطاقــات الدفــع الصــادرة عــن البنــوك وشــركات الدفــع وتحويــل األمــوال خــال عــام
 2021الــى حوالــي  4.6مليــون بطاقــة بمختلــف أنواعهــا أي بنســبة ارتفــاع بلغــت  % 7عــن عــام  .2020فــي حيــن بلغــت
حصــة البنــوك مــن عــدد البطاقــات المصــدرة اإلجمالــي بحوالــي  ،% 97كمــا حققــت البنــوك ارتفاعـ ًا فــي عــدد البطاقــات
المصــدرة عــن عــام  2020بنســبة .% 8

الشكل رقم ( )3بطاقات الدفع المصدرة في عام  2021وفق نوعها

%9

بطاقات مدفوعة مسبق ًا
بطاقات دائنة
بطاقات مدينة

 4.6مليون
بطاقة دفع
مصدرة خالل
عام 2021

% 75

% 16

دراسات 53

الشكل رقم ( :)4التطورات الحاصلة في عدد البطاقات الصادرة عن البنوك العاملة في
المملكة حسب التقنية المستخدمة لألعوام ()2021 - 2017

شكل رقم ( :)5التطورات الحاصلة في عدد البطاقات الصادرة عن البنوك العاملة في
المملكة مصنفة حسب نوعها لألعوام ( 2021 - 2017ألف بطاقة)

الجدول رقم ( )8عدد وقيم الحركات التي تمت من خالل بطاقات الدفع الصادرة عن البنوك *
حركات الدفع التي تم تنفيذها
بواسطة بطاقات الدفع الصادرة
عن البنوك العاملة

عدد حركات الدفع التي تم تنفيذها
(مليون حركة)

القيمة االجمالية للعمليات
(مليون دينار)

2021

153.54

18,525

2021

111.75

14,206

نسبة االرتفاع عن عام 2020

% 37

% 30

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

شكل رقم ( )6تصنيف بطاقات الدفع وفق طبيعة االستخدام
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شكل رقم ( )7تصنيف حركات السحب باستخدام بطاقات الدفع على أجهزة الصراف
سحب نقدي بواسطة بطاقات مدفوعة مسبق ًا
% 10

سحب نقدي باستخدم بطاقة دائنة
%2

سحب نقدي باستخدام
بطاقة مدينة
% 88
 - 9قنــوات الدفــع :شــكلت عمليــات أوامــر الدفــع والســحب وااليــداع النقــدي مــن خــال القنــوات التقليديــة لــدى البنــوك
(الكاونتــر) حوالــي  % 33مــن اجمالــي الحــركات المنفــذة ،فــي حيــن حظيــت قنــوات الدفــع االلكترونــي بمــا نســبته .% 67
كمــا وصــل عــدد مســتخدمي االنترنــت والموبايــل المصرفــي حوالــي  2.8مليــون مســتخدم لعــام  ،2021فيمــا بلــغ عــدد
الحــركات المنفــذة مــن خــال هــذه القنــوات حوالــي  31.2مليــون حركــة بقيمــة  36.5مليــار دينــار.

شكل رقم ( )8عدد عمليات الدفع المنفذة بواسطة قنوات الدفع االلكترونية مصنفة
حسب نوع قناة الدفع 2021

شكل رقم ( )9ملخص قنوات الدفع لعام 2021

55

أخــــبـــار
محلية
ودولية

 56اخـبـار محلية ودولية

اتّحاد المصارف العرب ّية:

 4بنوك أردن ّية ضمن أكبر  1000بنك في العالم
ّ
أعل ــن األمي ــن الع ــامّ التّح ــاد المص ــارف العرب ّي ــة الدكت ــور وس ــام فتّ ــوح ّ
األردن
أن
ـل المرتب ــة السادس ــة بالنس ــبة لع ــدد المص ــارف ،وذل ــك بدخ ــول  4مص ــارف
احت ـ ّ

أردنيّـــة ضمـــن الئحـــة أكبـــر  1000مصـــرف فـــي العالـــم ،هـــي وبحســـب الترتيـــب:
ّ
األردن.
العربـــي ،بنـــك اإلســـكان للتجـــارة والتمويـــل ،بنـــك االتّحـــاد ،بنـــك
البنـــك
ّ
ووفــق دراســة تحليل ّيــة صــادرة عــن األمانــة العامّ ــة ّ
التحــاد
ـي
المصــارف العرب ّيــة ،بلــغ مجمــوع رأس المــال األساسـ ّ
فــي هــذه المصــارف حوالــي  9.2مليــار دوالر ،وتديــر
موجــودات تقــدّ ر بحوالــي  88.1مليــار دوالر.
ّ
المتوفــرة للمصــارف العربيّــة
وتظهــر البيانــات الماليّــة
ً
ً
لنهايــة العــام  ،2021دخــول  72مصرفــا عربيّــا الالئحــة
األساســي لهــذه
المذكــورة .وبلــغ مجمــوع رأس المــال
ّ
المصــارف نحــو  374.9مليــار دوالر ،فيما بلغت موجوداتها
حوالــي  3.4تريليــون دوالر.
ّ
المتحــدة أكبــر عــدد مــن
وســجّ لت اإلمــارات العربيّــة
المصــارف العرب ّيــة ا ّلتــي دخلــت ضمــن الالئحــة المذكــورة
بعــدد بلــغ  14مصرفــ ًا ،تلتهــا الســعوديّة ( 10مصــارف)،
ـكل منهما) ،مصــر والكويت
البحريــن وقطــر ( 8مصــارف لـ ّ
لــكل منهمــا) ،ســلطنة ّ
عمــان والمغــرب
( 7مصــارف
ّ
ّ
األردن ( 4مصــارف) ،وأخيــر ًا
لــكل منهمــا)،
( 5مصــارف
ّ
لــكل منهمــا).
تونــس ولبنــان (مصرفــان
ّ
وتصــدّ رت المصــارف الســعوديّة مجمــوع رأس المــال
األساســي وا ّلــذي بلــغ نحــو  115.1مليــار دوالر ،تلتهــا
ّ
المصــارف اإلمارات ّيــة ( 89.8مليــار دوالر) ،القطر ّيــة (54.9
مليــار دوالر) ،الكويت ّيــة ( 29.8مليــار دوالر) المصر ّيــة (25.4
مليــار دوالر).
وبالنســبة للموجــودات ،تصــدّ رت المصــارف اإلماراتيّــة
اإلجمالــي بحجــم  835.4مليــار دوالر،
حجــم الموجــودات
ّ
تلتها المصارف السعوديّة ( 808.8مليار دوالر) ،القطر يّة
( 535.2مليــار دوالر) ،والمصر يّــة ( 354.9مليــار دوالر).
ّ
الوطنــي المصــارف العربيّــة
الســعودي
وتصــدر البنــك
ّ
ـل المرتبــة  67عالم ّي ـ ًا فــي نهايــة العــام  ،2021متقدّ م ـ ًا
احتـ ّ
ّ
محققــ ًا تقدّ مــ ًا
مــن المرتبــة  89فــي نهايــة العــام ،2020
ـي فــي المرتبــة
بـــ  22مرتبــة عالم ّي ـ ًا .تــاه بنــك قطــر الوطنـ ّ

الثانيــة عربيّــ ًا ،والمرتبــة  77عالميّــ ًا ،متقدّ مــ ًا مرتبتيــن عــن
ا ّلتــي ّ
حققهــا عــام .2020
وأشــار فتــوح إلــى ّ
أن عــدد ًا كبيــر ًا مــن المصــارف العرب ّيــة
ّ
حقــق تقدّ مــ ًا كبيــر ًا وملحوظــ ًا دوليّــ ًا فــي هــذا المجــال،
كمصــرف الر ّيــان (قطــر) ا ّلــذي تقــدّ م  93مرتبــة ،بنك ّ
عمان
عمــان) ّ 63
ـي (ســلطنة ّ
ـي /قطــر
مرتبــة ،البنــك األهلـ ّ
العربـ ّ
ّ 59
مرتبــة ،بنــك دخــان (قطــر)  50مرتبــة ،مصــرف اإلنمــاء
األفريقــي لالســتيراد
(الســعوديّة)  38مرتبــة ،البنــك
ّ
ّ
العربــي (األردن)
والتصديــر (مصــر)  30مرتبــة ،البنــك
ّ
ّ
ّ
ّ 29
المتحــد (البحريــن)  29مرتبــة،
األهلــي
مرتبــة ،البنــك
ّ
ّ
ّ
مرتبــة،
المصــري (مصــر) 26
اإلســامي
بنــك فيصــل
ّ
ّ
ّ
ـعودي
بنــك الجزيــرة (الســعوديّة)  25مرتبــة ،البنــك السـ
الوطنــي (الســعوديّة) ّ 22
مرتبــة.
ّ
وفــي مقابــل ذلــك ،تراجعــت مصــارف عرب ّيــة مراتــب أخــرى
مثــل بنــك عــوده (لبنــان) ا ّلــذي تراجــع  87مرتبــة ،مجموعــة
ّ
مرتبــة ،بنــك الخليــج
البركــة المصرفيّــة (البحريــن) 35
ـي (البحريــن) ّ 25
دبي التجـ ّ
ـاري (اإلمارات)
مرتبــة ،بنــك ّ
الدولـ ّ
ّ 19
مرتبــة.
وأشــار إلــى ّ
أن  18مصرفــ ًا إســام ّي ًا عربيّــ ًا جــاءت ضمــن
قائمــة أكبــر  1000مصــرف فــي العالم بحســب رأس المال
األساســي لعــام ّ ،2021
توزعــت بيــن الــدول العربيّــة علــى
ّ
الشــكل التالــي 4 :مصــارف إســاميّة إمارات ّيــة 4 ،مصــارف
إســاميّة ســعوديّة 4 ،مصــارف إســاميّة قطر يّــة3 ،
مصــارف إســاميّة فــي الكويــت ،مصرفــان فــي البحريــن،
ومصــرف واحــد فــي مصــر.
تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن الدراســة تســتند إلــى البيانــات
الصــادرة عــن مج ّلــة " "The Bankerخــال شــهر ّ
تمــوز 2022
ّ
والمتضمنــة أكبــر  1000مصــرف فــي العالــم بحســب رأس
األساســي بنهايــة العــام .2021
المــال
ّ
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فيتش:
ّ
ّ
لألردن
السيادي
االئتماني
تثبيت التصنيف
ّ
عند ""BB-
ّ
ـيادي
االئتماني السـ
ـي تثبيــت التصنيــف
ّ
أعلنــت وكالــة "فيتــش" للتصنيــف االئتمانـ ّ
ّ
لــأردن طويــل األجــل ليبقــى عنــد " "BB-مــع نظــرة مســتقبليّة "مســتقرّة".
وجــاء هــذا التثبيت نتيجة لإلصالحــات االقتصاديّة والماليّة
ا ّلتــي قامــت بهــا الحكومــة خــال الفتــرة الماضيــة وقــدرة
ّ
األردن علــى الوصــول لمصــادر التمويــل المح ّلـ ّـي والخارجـ ّـي
الدولــي ا ّلــذي يحظــى بــه فــي مختلــف المجــاالت
والدعــم
ّ
ّ
السياســيّة واالقتصاديّــة ،باإلضافــة إلــى المرونــة التــي
ّ
ّ
األردن.
يتمتــع بهــا القطــاع المصرفـ ّـي فــي
ّ
وبيّنــت الوكالــةّ ،
المتخــذة فــي
أن اإلجــراءات الحكوميّــة
ّ
والجمركــي
الضريبــي
التجنــب والتهــرّب
مجــال مكافحــة
ّ
ّ
ســتؤدّي إلــى تعزيــز حصيلــة اإليــرادات المح ّل ّيــة وتضييــق
ّ
المتوقــع أن يصــل
المالــي هــذا العــام ،حيــث مــن
العجــز
ّ

العجــز المالـ ّـي للحكومــة العامّ ــة خــال العــام  2022إلــى مــا
نســبته  3.8بالمئــة مــن الناتــج المح ّلـ ّـي اإلجمالـ ّـي مقارنــة
اإلجمالــي عــام .2021
ــي
ّ
مــع  4.3بالمئــة مــن الناتــج المح ّل ّ
كمــا ّ
المالــي للحكومــة
توقعــت الوكالــة انخفــاض العجــز
ّ
تدريج ّي ـ ًا ليصــل إلــى مــا نســبته  2.7بالمئــة عــام .2024
علــى صعيــد ّ
ّ
تتوقــع وكالــة "فيتــش" وصــول
متصــل

مســتوى الديــن العـ ّ
ـام إلــى ذروتــه عــام  ،2022وانخفاضــه
المتوســط نتيجــة اإلصالحــات
تدريجيّــ ًا علــى المــدى
ّ
الهيكليّــة ا ّلتــي ّ
تنفذهــا الحكومــة إلعــادة زخــم النمــوّ بمــا
فــي ذلــك التدابيــر المنـ ّ
ـوي ّاتخاذهــا لتعزيــز مشــاركة القــوى
العاملــة بيــن النســاء والشــباب ،وتعزيز الحوكمــة والقدرة
التنافســيّة علــى نطــاق أوســع.
ّ
األردن
وأشــارت الوكالــة إلــى الدعــم الدولـ ّـي ا ّلــذي يحظــى بــه
والعالقــات المتينــة ا ّلتــي تربطــه بالــدول األخــرى وعلــى
ّ
المتحدة ا ّلتــي تنوي توقيع
رأســها العالقــات مــع الواليــات
ّ
ّ
ّ
مذكــرة تفاهــم جديــدة مــع األردن تتضمــن االلتــزام بتقديــم
أميركــي كحــدّ أدنــى ســنو ّي ًا علــى شــكل
 1.45مليــار دوالر
ّ

مســاعدات اقتصاديّــة وعســكر يّة خــال األعــوام 2023-
 ،2029وهــو مــا يفــوق مســتوى وفتــرة الدعــم المقــدّم فــي
ّ
مذكــرة التفاهــم الســابقة.
ّ
وأوضحــت الوكالــة ّ
األردن نجــح فــي الحــدّ بشــكل كبيــر
أن
مــن تداعيــات الحــرب الروس ـيّة األوكران ّيــة علــى االقتصــاد
األردنــي فــي ضــوء امتالكــه االحتياطــات الكافيــة مــن
ّ
مخــزون القمــح ،وزيــادة صــادرات األســمدة إلــى حــدّ بعيــد،
ّ
القــوي ا ّلــذي طــرأ علــى قطــاع الســياحة.
واالنتعــاش
محمــد العســعس إلــى ّ
ّ
أن
وأشــار وزيــر الماليّــة الدكتــور
ّ
ظــل الظــروف االقتصاديّــة
األردن فــي
"ثبــات تصنيــف
ّ
ّ
المضطربــة فــي العالــم هــو مؤشــر رئيــس علــى كفــاءة
اإلصالحــات ا ّلتــي ّ
تنفذها الحكومة للحفاظ على االســتقرار
ّ
والنقــدي ،مــا ينعكــس إيجابــ ًا علــى التصنيفــات
المالــي
ّ
والمؤسســات الدول ّيــة فــي
االئتمان ّيــة وثقــة المســتثمرين
ّ
األردنــي ومرونتــه".
منعــة االقتصــاد
ّ
وأضــاف العســعسّ ،
"إننــا ســنعمل علــى االســتفادة
مــن ثبــات هــذا التصنيــف لدعــم الجهــود فــي المحافظــة
ّ
األردن مــن خــال خفــض
المالــي فــي
علــى االســتقرار
ّ
الديــن العـ ّ
ـام وخدمتــه وإعــادة زخــم النمــوّ المــؤدّي لخلــق
الوظائــف ،ال ســيّما بيــن فئــة الشــباب".
يشــار إلــى ّ
أن إتمــام المراجعــة الرابعــة لبرنامــج الحكومــة
مــع صنــدوق النقــد الدولـ ّـي جاء كعامل إيجابـ ّـي في الحفاظ
ّ
األردن كونــه يرتكــز علــى عــدد مــن اإلصالحــات
علــى تصنيــف
الحكومــي
الهيكليّــة ويهــدف إلــى تخفيــض نســبة الديــن
ّ
اإلجمالــي مــن خــال مجموعــة مــن
ــي
ّ
إلــى الناتــج المح ّل ّ
ضوابــط اإلنفــاق العـ ّ
ـام وتعزيــز كفاءتــه ،ومكافحــة التهرّب
ّ
ّ
والتجنــب الضريبـ ّـي وتعزيــز اإلدارة الضريبيــة.
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ّ
ّ
وعـمـان تـكـ ّرمـان
األردن
صـنـاعــة
ّ
المركزي السابق
محافظ البنك

ّ
األردن وعمّ ــان المهنــدس فتحــي
كــرّم رئيــس غرفتــي صناعــة
ّ
المركــزي الســابق الدكتــور زيــاد فريــز.
الجغبيــر ،محافــظ البنــك
وقــال الجغبيــر ،خــال حفــل التكريــم ،فــي نــادي الملــك
حســينّ ،
إن الدكتــور فريــز مــن الشــخصيّات األردن ّيــة ا ّلتــي
ّ
األردنــي ،مــن
مهمــ ًا فــي مســيرة االقتصــاد
لعبــت دور ًا
ّ
خــال عملــه فــي مختلــف المواقــع وآخرهــا محافظــ ًا
ّ
المركــزي.
للبنــك
وأضــاف ّ
أن الدكتــور فريــز وخــال عملــه محافــظ للبنــك
المركـ ّ
ـي في مرحلــة التعامل مع
ـزي ،دعــم القطــاع الصناعـ ّ
ّ
تداعيــات جائحــة كورونــا ،مــن خــال إجراءاتــه التــي المســت
احتياجــات القطاعــات االقتصاد ّيــة ،وســاهمت فــي توفيــر
ّ
لتخطــي تبعــات هــذه األزمــة.
الســيولة الالزمــة
مــن جهتــه أعــرب الدكتــور فريــز عــن شــكره الكبيــر لهــذه
ّ
ّ
الصناعــي فــي
أهميّــة القطــاع
مؤكــد ًا علــى
المبــادرة،
ّ
التشــغيل وتوليــد فــرص العمــل للمواطنيــن.

وأشــار إلــى حــرص البنــك المركـ ّ
ـزي علــى دعــم القطاعــات
اإلنتاج ّيــة ،ســواء مــن خــال برنامــج البنــك لتمويــل ودعــم
القطاعــات االقتصاديّــة ،وشــموله تمويــل النفقــات
التشــغيليّة وتمويــل رأس المــال العامــل أو عبــر برنامــج
والمتوســطة ا ّلتــي تقــدّ م
دعــم الشــركات الصغيــرة
ّ
ّ
مخفضة وفترات ســماح طويلة.
التمويل بأســعار فائدة
ّ
ّ
االقتصــادي مــن وزراء
الــوزاري
وحضــر التكريــم الفريــق
التخطيــط والماليّــة والصناعــة والتجــارة والتمويــن
ـي ،ورئيــس اللجنــة المال ّيــة واالقتصاديّة
واالقتصــاد الرقمـ ّ
فــي مجلــس األعيــان ،ورئيــس لجنة االقتصاد واالســتثمار
ّ
المركزي الدكتور عادل شــركس،
النيابيّة ،ومحافظ البنك
ّ
ّ
وعمــان ،وعــدد
األردن
وأعضــاء مجلــس غرفتــي صناعــة
مــن الصناعيّيــن ورجــال األعمــال األردنيّيــن والعراقيّيــن.
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بحسب تصنيف فوربس الشرق األوسط

"مدفوعاتكم"

ضــــمـــــن قـــائــــمـــة أقـــــــوى
 25شركة تكنولوجيا مال ّية
حصــدت شــركة مدفوعاتكــم األردنيّــة المراتــب األولــى ضمــن قائمــة أقــوى شــركات
التكنولوجيــا المال ّيــة فــي العــام  ،2022وذلــك بحســب مــا كشــفت عنــه فوربس الشــرق
األوسط لقائمة أقوى  25شركة تكنولوجي ًا ماليّة في منطقة الشرق األوسط ،وأشارت
فيــه إلــى تنفيــذ الشــركة معامــات تتجاوز قيمتها  13.5مليــار دوالر في العام الماضي.

وسـ ّلطت "فوربــس" الضــوء علــى الشــركات ا ّلتي تقدّ م
ـل
خدمــات مبتكــرة فــي مجــال الخدمــات المال ّيــة فــي ظـ ّ
ـي نحــو التكنولوجيــا الرقم ّيــة ا ّلتــي ّ
مكنــت
التوجّ ــه العالمـ ّ

اإللكترونــي
المســتهلكين مــن التحــوّ ل نحــو الدفــع
ّ
بــكل ســهولة ويســر؛ ّ
ممــا يختصــر
وتحويــل األمــوال
ّ
الوقــت والمشـ ّـقة.

وتعتبــر شــركة مدفوعاتكــم مــن الشــركات الرائــدة
اإللكترونــي ،وتقــدّم خدمــات
فــي مجــال خدمــات الدفــع
ّ
ّ
للمؤسســات والشــركات ،حيــث
النقــدي
التحصيــل
ّ
تســهم تلــك الخدمــات في تســهيل المدفوعات وخفض
ّ
وتوظــف الشــركة أحــدث األنظمــة التكنولوجيّة
التكاليــف.
لحظــي
لعــرض وتحصيــل الفواتيــر إلكترونيّــ ًا وبشــكل
ّ
ّ
ممــا يمكــن العمــاء مــن تســديد فواتيرهــم إمّ ــا مــن خالل
اإلنترنــت أو عبــر الهواتــف المحمولــة.
كمــا وتحــرص الشــركة علــى مواكبــة أحــدث األنظمــة
اإللكتروني
والمعايير المطبّقة عالم ّي ًا في مجال الدفع
ّ

لتبقــى فــي المقدّ مــة لهــذا المجــال والمحافظــة علــى
المكانــة ا ّلتــي ّ
حققتهــا والثقــة ا ّلتــي اكتســبتها.
ّ
ّ
توظفهــا الشــركة
المنصــة الرقميّــة ا ّلتــي
وتتميّــز
بكونهــا علــى درجــة عاليــة مــن األمــان مــع األخــذ
ّ
لكافــة المخاطــر أو التحدّ يــات ا ّلتــي
بعيــن االعتبــار
اإللكترونــي ،حيــث تنصــب
قــد تواجــه عمليّــات الدفــع
ّ
جهــود الشــركة حال ّيـ ًا علــى التحــوّ ل التـ ّ
ـام نحــو الرقمنــة
والمعامــات الالورق ّيــة وتطويــر التجــارة اإللكترون ّيــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن المنهجيّــة المســتخدمة فــي
التصنيــف تعتمــد علــى معاييــر مثــل حجــم المعامــات
ا ّلتــي ّ
نفذتهــا الشــركات عبــر القنــوات الرقميّــة فــي
العــام  2021وعــدد مـ ّر ات تحميل التطبيــق والدول ا ّلتي
كل شــركة والنمــوّ خــال العــام الماضــي
تعمــل بهــا ّ
والتكنولوجيــا واالبتــكار ومــدى تأثيــر الخدمــة علــى
المســتهلكين واألفــراد والشــركات وقيمــة التمويــل
مــن المســتثمرين ورأس المــال المغامــر.
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3.8

مليون متر مر بّع
ّ
المـرخصـة
مسـاحـة األبـنـيـة
في المملكة خالل النصف األ ّول 2022

ّ
المرخصــة فــي المملكــة خــال النصــف
إجمالــي مســاحة األبنيــة
انخفــض
ّ
األوّل  ،2022بنســبة  0.2بالمئــة ،لتبلــغ نحــو  3.827مليــون متــر مر بّــع ،مقارنــة
مــع الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي والبالغــة  3.833مليــون متــر مر بّــع.
وأشارت دائرة اإلحصاءات العامّ ة في تقريرها ،إلى انخفاض
إجمالي عدد رخص األبنية الصادرة في المملكة بنسبة 11.8
ّ

بالمئة ،لتبلغ  11,137رخصة خالل النصف األوّ ل من العام
 ،2022مقارنة مع  12,633رخصة خالل نفس الفترة من
العام .2021
ّ
المرخصة
وبحسب التقرير ،انخفضت مساحة األبنية
لألغراض السكنيّة خالل النصف األوّ ل ،بنسبة  5.6بالمئة،
لتبلغ نحو  3.163مليون متر مر بّع ،مقارنة مع نحو 3.350
مليون متر مر بّع خالل نفس الفترة من العام الماضي.
ّ
المرخصة لألغراض غير
فيما بلغت مساحة األبنية
السكنيّة خالل النصف األوّ ل من العام  ،2022نحو 664
ألف متر مر بّع ،مقارنة مع نحو  483ألف متر مر بّع ،بارتفاع
نسبته  37.5بالمئة.
ّ
ّ
المرخصة لألغراض السكنيّة في
وشكلت مساحة األبنية
النصف األوّ ل من العام  2022ما نسبته  82.6بالمئة ،من
ّ
ّ
شكلت مساحة
المرخصة ،في حين
إجمالي مساحة األبنية
ّ
ّ
المرخصة لألغراض غير السكنيّة ما نسبته 17.4
األبنية
ّ
المرخصة.
إجمالي مساحة األبنية
بالمئة من
ّ

وعلى مستوى األقاليم ،بلغت ّ
حصة إقليم الوسط ما
ّ
إجمالي مساحة األبنية المرخصة،
نسبته  65.2بالمئة ،من
ّ
في حين بلغت ّ
حصة إقليم الشمال ما نسبته  24.9بالمئة،
وإقليم الجنوب ما نسبته  9.9بالمئة.
ّ
ّ
المرخصة لألبنية الجديدة واإلضافات
وشكلت المساحة
إجمالي
على األبنية القائمة ما نسبته  64.1بالمئة ،من
ّ
ّ
المرخصة خالل النصف األوّ ل من العام
مساحة األبنية
ّ
ّ
الحالي ،في حين شكلت المساحة المرخصة لألبنية
ّ
القائمة ما نسبته  35.9بالمئة.
ّ
المرخصة
إجمالي مساحة األبنية
وبحسب التقرير ،بلغ
ّ
لألبنية الجديدة واإلضافات على األبنية القائمة نحو 2.452
مليون متر مر بّع خالل النصف األوّ ل من العام ،2022
مقابل نحو  2.294مليون متر مر بّع خالل نفس الفترة من
العام الماضي ،بارتفاع نسبته  6.9بالمئة.
الحالي ،فقد أظهرت
أمّ ا على مستوى شهر حزيران للعام
ّ
البيانات ّ
أن عدد رخص األبنية بلغ  2513رخصة ،كما بلغت
ّ
مساحة األبنية المرخصة  875ألف متر مر بّع ،مقارنة مع
 877ألف متر مر بّع خالل نفس الشهر من العام الماضي،
بانخفاض نسبته  0.2بالمئة.
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252

مليون دوالر
أرباح مجموعة البنك العـربـي
للنصف األول من العام 2022

وبنسبة نمو % 38

حققــت مجموعــة البنــك العربــي نتائــج ايجابيــة خــال النصــف االول مــن العــام ،2022
حيــث بلغــت االربــاح الصافيــة بعــد الضريبــة  252مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة ب 182.4
مليون دوالر أمريكي كما في  30حزيران  2021محققة نموا بنســبة  ،% 38كما حافظت
المجموعــة علــى مركــز مالــي قــوي وبلغــت حقــوق الملكيــة  10.2مليــار دوالر امريكــي.
وقــد اظهــرت التســهيالت االئتمانيــة نمــوا بنســبة % 6

يحققهــا البنــك فــي تنويــع مصــادر اإليــرادات ،علــى الرغــم

بنهايــة النصــف االول مــن العــام  2022لتصــل الــى 35.7

مــن التســارع الملحــوظ فــي نســب التضخــم العالمــي،

مليــار دوالر أمريكــي بالمقارنــة مع  33.8مليار دوالر أمريكي

االمــر الــذي يؤثــر علــى أداء القطــاع المصرفــي".

فــي الفتــرة نفســها مــن العــام الســابق ،ويتماشــى هــذا

مــن جهتهــا أوضحــت األنســة رنــدة الصــادق – المديــر العــام

النمــو مــع اســتراتيجية البنــك الحصيفــة فــي التوســع
بطــرح منتجــات وخدمــات لمجموعــة واســعة مــن
العمــاء مــع المحافظــة علــى تنــوع جغرافــي وقطاعــي،
فــي حيــن ارتفعــت ودائــع العمــاء لتصــل الــى  47.1مليــار
دوالر امريكــي كمــا فــي  30حزيــران  2022مقارنــة مــع 46
مليــار دوالر امريكــي بنهايــة  30حزيــران  2021وبنســبة نمــو
بلغــت  ،% 2ويعكــس اســتمرار ارتفــاع الودائــع في معظم
المناطــق التــي يتواجــد فيهــا البنــك قدرتــه التنافســية مــن

التنفيــذي للبنــك العربــي – أن مجموعــة البنــك العربــي
أداء تشــغيليا جيــدا مســجلة ارتفاعــا بنســبة  % 6فــي
حققــت ً
مختلــف قطاعــات اعمالهــا نتيجــة ارتفــاع صافــي ايــراد
الفوائــد بنســبة  % 4وصافــي العمــوالت بنســبة % 17
وذلــك بالتناغــم مــع اســتراتيجية البنــك فــي تنويــع مصــادر
الدخــل وتقديــم الحلــول التمويليــة المناســبة التــي تلبــي
احتياجــات العمــاء ،باإلضافــة الــى اســتمرار البنــك فــي
ضبــط المصاريــف التشــغيلية .وأشــارت الصــادق الــى

خــال التركيــز علــى قاعــدة ودائــع متنوعــة ومســتقرة.

أن النمــو باالربــاح التشــغيلية يرتكــز علــى قاعــدة أصــول

وتعليقـ ًا علــى هــذه النتائج ،صرح الســيد صبيح المصري–
ً
قائــا" :ان النتائــج اإليجابيــة التــي
رئيــس مجلــس اإلدارة

متينــة وهــو مدعــوم بمســتويات ســيولة مرتفعــة تراعــي

حققهــا البنــك فــي النصــف األول مــن العــام  2022تعبــر
عــن اســتدامة مســيرة النمــو ودليـ ً
ـا علــى النجاحــات التــي

تحقيــق ربحيــة أفضــل ،حيــث بلغــت نســبة القــروض الــى
الودائــع  ،% 75.9بينمــا فاقــت نســبة تغطيــة القــروض غير
العاملــة  .% 100وبينــت الصــادق أن المجموعــة تحتفــظ
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بقاعــدة رأس مــال قويــة يتركــز معظمهــا ضمــن رأس

تتضمــن مزايــا اضافيــة جديــدة.

المــال االساســي حيــث بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال

وختامــا أكــد الســيد صبيــح المصــري بــأن البنــك العربــي

حســب تعليمــات بــازل  3نســبة  % 16.4وهــي اعلــى مــن
الحــد االدنــى المطلــوب حســب تعليمــات البنــك المركــزي

يمتلــك الخبــرة المصرفيــة المتكاملــة والتــي تمتــد ألكثــر
مــن تســعين عامــا فــي التعامــل مــع كافــة المتغيــرات

األردنــي.

والظــروف التــي مكنتــه مــن تحقيــق أربــاح مســتدامة،

وأضافــت الصــادق أنــه وضمــن اســتراتيجية البنــك التــي
يشــكل التحــول الرقمــي محــور ًا أساســي ًا فيهــا ،واصــل

مشــيدا بنجاعــة نمــوذج اعمــال البنــك محليــا وإقليميــا.

البنــك إطــاق سلســلة مــن البرامــج والحلــول المصرفيــة
المتكاملــة والمعــززة بأحدث الخدمــات والقنوات الرقمية
لتقديــم تجربــة مصرفيــة مميــزة وضمــن أعلــى مســتويات

واســتمرار ًا للنهــج المؤسســي الــذي يتبنــاه البنــك فــي
إطــار دمــج مفهــوم االســتدامة بمعناهــا االســتراتيجي
الشــامل ضمــن أعمــال البنــك وأنشــطته قــام البنــك
العربــي مؤخــرا بإصــدار تقريــر االســتدامة وللعــام الثانــي

الســهولة واألمان ولمختلف الشــرائح والقطاعات .حيث
أطلــق البنــك العربــي مؤخــر ًا تطبيقــات بنكيــة تفاعليــة

البنــك اســتمر بحصــد الجوائــز العالميــة تجســيدا لمكانتــه

"عربــي نكســت" المخصــص لقطــاع الشــركات الصغيــرة

المرموقــة فــي القطــاع المصرفــي إقليميــا وعالميــا،
حيــث حصــل مؤخــر ًا علــى جائــزة "أفضــل بنــك فــي الشــرق

تعــد األولــى مــن نوعهــا فــي األردن شــملت تطبيــق
والمتوســطة وتطبيــق "عربــي جونيَــر" الموجــه لفئــة
االطفــال واليافعيــن ،باإلضافــة الــى إصــدار التحديثــات
المســتمرة لتطبيــق "ريفلِكــت" أول  Neobankفــي األردن

عشــر علــى التوالــي .كمــا وتجــدر االشــارة هنــا الــى أن

األوســط لعــام  ،"2022والمقدمــة مــن قبل مجلة "غلوبال
فاينانــس  "Global Financeالعالميــة ومقرهــا نيويــورك،
وذلــك للعــام الســابع علــى التوالــي.
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البنك العربي أول بنك يتيح
لعمالئه تفعيل
هوية سند الرقمية عبر تطبيقه البنكي
أطلــق البنــك العربــي مؤخــر ًا خدمــة تفعيــل هويــة ســند الرقميــة مــن خــال تطبيــق
"عربــي موبايــل" ليكــون بذلــك أول بنــك فــي المملكــة يتيــح هــذه الخدمــة لعمالئــه
عبــر تطبيقــه البنكــي .ويأتــي إطــاق هــذه الخدمــة الجديــدة ضمــن مبــادرة تعــاون بيــن
البنــك العربــي والحكومــة الرقميــة بهدف المســاهمة في تســهيل دخــول المواطنين
لبوابــة الخدمــات الحكوميــة الرقميــة عــن طريق تفعيل هوية ســند الرقميــة الكتروني ًا.

ومــن خــال الخدمــة الجديــدة ســيكون بإمــكان عمــاء

عمالئــه تماشــي ًا مــع احتياجاتهــم المتجــددة ".وأضــاف:

البنــك العربــي تفعيــل هويــة ســند الرقميــة بخطــوات

"تعــد خدمــة تفعيــل هويــة ســند الرقميــة بخطــوات

ســهلة وآمنــة وســريعة باســتخدام الهواتــف الذكيــة

بســيطة إضافــة نوعيــة ضمــن سلســلة الخدمــات

دون الحاجــة لزيــارة "مراكــز ســند" إلتمــام عمليــة

الرقميــة المميــزة التــي يوفرهــا البنــك العربــي عبــر

التســجيل ،وذلــك عبــر تطبيــق "عربــي موبايــل".

تطبيــق "عربــي موبايــل" لتقديــم تجربــة مصرفيــة

وفــي تعليقــه علــى المبــادرة ،قــال الســيد يعقــوب

متطــورة وسلســة لعمالئــه".

معتــوق ،مديــر دائــرة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن تطبيــق "عربــي موبايــل"
ً
ً
واســعة مــن الحلــول
باقــة
مــن البنــك العربــي يضــم

الجديــدة والتــي تعتبــر األولــى مــن نوعهــا فــي المملكــة

البنكيــة الرقميــة التــي تتيــح لعمــاء البنــك إنجــاز الكثيــر

بالتعــاون مــع الحكومــة الرقميــة خطــوة رائدة تعكس

مــن المعامــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت فــي أي وقت

التــزام البنــك بتبنــي أحــدث الحلــول التكنولوجيــة علــى

ومــن أي مــكان مــن خــال الهواتــف الذكيــة وأجهــزة

صعيــد الصناعــة المصرفيــة وتوظيفهــا إلثــراء تجربــة

التابلــت ضمــن أعلــى مســتويات الســهولة واألمــان.

فــي البنــك العربــي  -األردن" :يشــكل إطــاق الخدمــة
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بالتعاون مع شركة المعلومات االئتمانية
كريف األردن  -البنك العربي يتيح لعمالئه الحصول
على تقاريرهم االئتمانية عبر تطبيق "عربي موبايل".

وقع البنك العربي مع شركة المعلومات االئتمانية – كريف األردن اتفاقية تتيح لعمالء البنك
العربي الحصول على تقاريرهم االئتمانية من خالل تطبيق "عربي موبايل" من البنك العربي.
وقام بتوقيع اإلتفاقية كل من السيد يعقوب معتوق ،مدير إدارة الخدمات المصرفية لألفراد
في البنك العربي – األردن ومن جانب كريف  -األردن السيد أحمد عامودي مدير عام الشركة.
وتعتبــر هــذه الخدمــة األولــى مــن نوعهــا فــي المملكــة حيــث
يســتطيع العمــاء مــن خاللهــا الحصــول علــى تقاريرهــم
االئتمانيــة الكترونيــ ًا بســهولة وأمــان ومــن أي مــكان
دون الحاجــة لزيــارة أي مــن فــروع البنــك العربــي أو شــركة
المعلومــات االئتمانيــة  -كريــف األردن.
وبهــذه المناســبة قــال الســيد يعقــوب معتــوق" :ســتتيح
هــذه الميــزة الجديــدة التــي تــم اضافتهــا لباقــة المزايــا
المقدمــة لعمــاء البنــك العربــي الوصــول إلــى بياناتهــم
االئتمانيــة بطريقــة رقميــة مريحــة وآمنــة ".وأضــاف" :يشــكل
توقيــع االتفاقيــة إســتمرار ًا للتعــاون مــا بيــن البنــك العربــي
وشــركة المعلومــات االئتمانيــة كريــف  -األردن كمــا انــه
يجســد نهــج البنــك العربــي المتواصــل فــي اضافــة خدمــات
نوعيــة لعمــاء البنــك تســهل تعامالتهــم المصرفيــة".
مــن جانبــه أفــاد الســيد أحمــد عامــودي بــأن توقيــع االتفاقيــة
مــع البنــك العربــي جــاء ضمــن اســتراتيجية كريــف  -األردن
لرقمنــة خدماتهــا والتي تتماشــى مع االســتراتيجية الوطنية
للتحــول الرقمــي وذلــك بهــدف اصــدار التقريــر االئتمانــي
وايصالــه للمواطــن دون الحاجــة لمراجعــة مكاتــب الشــركة.
وأضــاف إن تقديــم هــذه الخدمــة بالتعاون مــع البنك العربي
جــاء نتيجــة تفاهــم و رؤيــة مشــتركة فــي خدمــة كافــة عمــاء

البنــك الراغبيــن فــي الحصــول علــى تقريرهــم االئتمانــي مــن
خــال اســتخدام تطبيــق البنــك العربــي "عربــي موبايــل" ممــا
ســوف يســاهم فــي توفيــر الجهــد والوقــت علــى عمــاء
البنــك ويســاعد فــي انجــاز معامالتهــم بصــورة اســرع مــن
ذي قبــل ممــا ينعكــس ايجابــا علــى مســتوى الرضــى لمتلقي
خدمــات البنــك وكريــف  -األردن.
ومــن الجديــر بالذكــر أن البنــك العربــي يقــدم حلـ ً
ـوال مصرفيــة
رقميــة متكاملــة تشــمل إلــى جانــب تطبيــق "عربــي موبايــل"
وخدمــة "عربــي أون اليــن" ،خدمة فتح حســاب جديد الكتروني ًا
بخطــوات بســيطة عبــر تطبيــق "عربــي موبايــل" ،وتطبيــق
"عربــي موبــي كاش" للدفــع بواســطة البطاقــات عــن طريــق
الهواتــف الذكيــة .كمــا يقــدّ م البنــك لعمالئــه مــن خــال فــرع
الخدمــة الذاتيــة فــي منطقــة أم اذينة وقســم الخدمة الذاتية
فــي فــروع تــاج مــول والعبدلــي مــول وســيتي مــول ودابــوق
وشــارع المطــار باقــة مــن الخدمــات علــى مــدار الســاعة
بشــكل يتيــح لهــم إجــراء العديــد من المعامــات المصرفية
الفوريــة بمنتهــى الســهولة والراحــة واألمــان ،بمــا فــي ذلــك
إصــدار أو تجديــد بطاقــة الدفــع  /الصـ ّر اف اآللــي ذاتيـ ًا وفوري ًا
وإمكانيــة التواصــل مــع مســؤولي خدمــة العمــاء بالصــوت
والصــورة عبــر الصـ ّر اف اآللــي التفاعلــي"."ITM
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البنك العربي يفتتح فرعه الجديد
في حي الريان  -شارع ياجوز
افتتــح البنــك العربــي مؤخــر ًا فرعــه فــي منطقــة حــي الريــان بموقعــه الجديــد والواقــع
فــي شــارع ياجــوز ،وذلــك فــي إطــار خطــة البنــك الهادفــة إلــى تعزيــز شــبكة فروعــه فــي
المملكــة إضافــة الــى توفيــر مســتويات خدمــة تواكــب متطلبــات واحتياجــات عمالئــه.
ويضــم الفــرع الجديــد إلــى جانــب الخدمــات المصرفيــة

حــرص البنــك العربــي المســتمرعلى توفيــر الحلــول

اإلعتياديــة مركــز متخصــص لعمــاء برنامــج "إيليــت"

والخدمــات المصرفيــة التــي تلبــي احتياجــات العمــاء

وموظفيــن مخصصيــن لخدمــة عمــاء عربــي

وتطلعاتهــم وتواكــب أحــدث التطــورات التكنولوجيــة

بريميــوم باإلضافــة إلــى قســم الخدمــات الذاتيــة

فــي الصناعــة المصرفيــة ".وأضــاف" :يمتــاز فــرع الريــان

علــى مــدار الســاعة والــذي يشــمل كل مــن جهــاز

بتصميمــه العصــري وخدماتــه الرقميــة المتكاملــة

الخدمــة الذاتيــة الــذي يقــدم خدمــات إصــدار أو تجديــد
بطاقــة الدفــع  /الصــراف اآللــي ذاتي ـ ًا وفوري ـ ًا وإصــدار

ليوفــر تواصــل أفضــل مــع العمــاء ويمنحهــم تجربــة
مصرفيــة رقميــة فريــدة علــى مــدار الســاعة تتماشــى

كشــوفات الحســاب ذاتيــ ًا وفوريــ ًا ،وجهــاز الصــراف

مــع متطلباتهــم وأســلوب حياتهــم بالشــكل الــذي

اآللــي التفاعلــي " "ITMوالــذي يتيــح للعمــاء إمكانيــة

يضمــن خدمتهــم بطريقــة أســرع وأكثــر فاعليــة".

التواصــل المباشــر مــع أحــد موظفــي خدمــة العمــاء
بالصــوت والصــورة وذلــك لمســاعدتهم علــى إتمــام
معامالتهــم المصرفيــة بشــكل فــوري وبمنتهــى
الســهولة .كذلــك يقــدم الفــرع خدمــات الصــراف اآللــي
" "ATM Plusوالتــي تمكــن العمــاء مــن ســحب النقــد
بضعــف الحــد اليومــي المعتــاد ،وإيــداع الشــيكات
الفوريــة واآلجلــة بالدينــار األردنــي علــى مــدار الســاعة،
باالضافــة الــى كافــة خدمــات الصــراف اآللــي المعتــادة.

وتجــدر اإلشــارة هنــا الــى أن البنــك العربــي يقــدم
مجموعــة مــن الخدمــات والحلــول المصرفيــة الرقميــة
وذلــك مــن خــال تطبيقــه "عربــي موبايــل" بتصميمــه
الجديــد والمطــوّ ر ،باإلضافــة إلــى الخدمــة المصرفيــة
عبــر اإلنترنــت "عربــي أون اليــن" .كمــا أنــه بإمــكان األفراد
الراغبيــن فــي فتح حســابات لدى البنك العربي تحميل
تطبيــق "عربــي موبايــل" مــن خــال متاجــر التطبيقــات:
آبــل ســتور ،جوجــل بــاي ،أو هــواوي آب جاليــري

كمــا ويتوفــر جهــاز الصــراف اآللــي لخدمــة العمــاء مــن

واســتخدام خيــار "فتــح حســاب جديــد" المتــاح عبــر

العديــد مــن المعامــات المصرفيــة الفوريــة بمنتهــى

التطبيــق إلدخــال البيانــات المطلوبــة وفتــح حســاب
جديــد لــدى البنــك العربــي إلكترونيـ ًا .كمــا ويقــدم البنــك

الســيارة ( )DRIVE THRUممــا يتيــح للعمــاء إجــراء
الســهولة والراحــة واألمــان وخــارج أوقــات العمــل

مــن خــال تطبيقــه "عربــي نكســت" وهــو األول مــن

الرســمي.

نوعــه فــي المملكــة المخصــص لقطــاع الشــركات

وبهــذه المناســبة ،قــال الســيد يعقــوب معتــوق ،مدير
دائــرة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي البنــك العربــي
– األردن" :يأتــي افتتــاح الفــرع بموقعــه الجديــد ضمــن

الصغيــرة والمتوســطة باقــة شــاملة مــن المزايــا
الجديــدة والخدمــات الرقميــة المتكاملــة صممــت
خصيصــ ًا لتلبيــة احتياجــات هــذا القطــاع.
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الـبـنـك الـعـربـي الـراعي االستراتيجـي
لـمـنــتــدى اتحـاد الـمـصــارف العـربــيـة
حول غسل األموال وتمويل اإلرهاب
قــدّم البنــك العربــي مؤخــر ًا رعايتــه االســتراتيجية لفعاليــات منتدى "االمتثــال للمعايير
الدوليــة فــي مجــال غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب – المســتقبل والتحديــات"،
والــذي أقيــم فــي فنــدق االنتركونتيننتــال  -عمّ ــان ،تحــت رعايــة وحضــور عطوفــة
محافــظ البنــك المركــزي األردنــي الدكتــور عــادل الشــركس و بتنظيــم مــن اتحــاد
المصــارف العربيــة بالتعــاون مــع البنــك المركــزي األردنــي وجمعية البنوك فــي األردن.
وشــمل الملتقــى الــذي عُ قــد علــى مــدى يوميــن

واللوائــح الدوليــة ذات العالقــة بمكافحــة غســل

مجموعــة مــن الجلســات الحواريــة المتعمقــة حــول

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

الجرائــم الماليــة واألســاليب المبتكــرة فــي عمليــات

ّ
وضمــت قائمــة المتحدثيــن فــي المنتــدى نخبــة مــن

غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،بمــا فــي ذلــك اآلثــار
المترتبــة علــى الجريمــة االقتصاديــة والماليــة وتأثيرهــا

رؤســاء وحــدات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهاب وااللتزام والتدقيق وإدارة المخاطر واالئتمان

علــى مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

فــي المصــارف وغيرهــم مــن الخبــراء والمحلليــن فــي

كمــا تنــاول الملتقــى الفــرص والتحديــات في اســتخدام

هــذا المجــال.

التكنولوجيــا الماليــة مــن قبــل الســلطات الرقابيــة

وتأتــي رعايــة البنــك العربــي االســتراتيجية لهــذا
المؤتمــر انطالقــ ًا مــن حــرص البنــك المتواصــل علــى

والمؤسســات الماليــة فــي مكافحــة عمليــات غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وماهيــة تطبيــق النهــج
القائــم علــى المخاطــر فــي مجــال مكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وكيفيــة مكافحــة الرشــوة
والفســاد ،وأهميــة حمايــة البيانــات والخصوصيــة،
باإلضافــة إلــى آخــر المســتجدات التــي تعنــى بالقوانيــن

مواكبــة أحــدث المســتجدات علــى صعيــد السياســات
والقوانيــن والتشــريعات العالميــة المتعلقــة بالحــد
مــن مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وتعزيــز
االلتــزام بمكافحــة هــذه الجرائــم والعمــل علــى االمتثال
بالتوصيــات والممارســات الفضلــى فــي هــذا المجــال.
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البنك العربي يدعم برنامج المدارس الصحية
الذي تنفذه الجمعية الملكية للتوعية الصحية
تواصــل الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة التعــاون مــع البنــك العربــي للعــام
الخامس على التوالي في تنفيذ برنامج المدارس الصحية في  36مدرســة خالل العام
الدراســي  .2022– 2021ويأتــي هــذا التعــاون فــي إطار مبادرات البنك العربي المجتمعية
ضمــن برنامجــه الخــاص بالمســؤولية اإلجتماعيــة وايمان ـ ًا منــه بالــدور الحيــوي الــذي
تلعبــه الجمعيــة الملكيــة فــي نشــر الوعــي الصحــي فــي المجتمــع األردنــي حــول الصحــة
ً
وصــوال إلــى مجتمــع واع ومثقــف صحيًــا ،وغــد صحــي أفضــل.
العامــة واألمــراض
ٍ
ٍ
ويجــري تنفيــذ برنامــج المــدارس الصحيــة مــن خــال
عــدد مــن المعاييــر الصحيــة التــي يتــم تدريــب المــدارس
المشاركة على تنفيذها ،مع إشراف وزارة الصحة ووزارة
التربيــة والتعليــم علــى المــدارس لضمان االســتدامة على
المــدى الطويــل .كمــا ويتــم جمــع المعاييــر الصحيــة فــي
 11جــزء مختلــف لنشــر الوعــي الصحــي والتثقيــف حــول
الممارســات الصحيــة ،وتحســين البنيــة التحتيــة وزيــادة
قــدرة الطلبــة والموظفيــن والموظفــات وأوليــاء األمــور
وأفــراد المجتمــع المحيــط علــى اتخــاذ خيــارات صحيــة
أفضــل والحفــاظ علــى صحتهــم .حيث تـ ّ
ـم تطوير المعايير
وتحديدهــا مــن قبــل الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة
بالشــراكة مــع منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســيف
وجامعــة جــون هوبكنــز وشــركاء اإلعــام لصحــة األســرة
ووزارة التربيــة والتعليــم ووزارة الصحــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن البنــك العربــي بالتعــاون مــع
الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة كان قــد أجــرى خــال
العــام الدراســي  ،2022 - 2021نشــاط تفاعلــي توعــوي
لموظفــي وموظفــات البنــك العربــي تضمــن جلســات

افتراضيــة وأنشــطة متنوعــة تعنــى بالصحــة العامــة.
وتعتبر الجمعية الملكية للتوعية الصحية إحدى مبادرات
جاللــة الملكــة رانيــا العبــدهللا المعظمــة التــي تهــدف
إلــى رفــع الوعــي الصحــي وتمكيــن المجتمــع المحلــي مــن
اتبــاع ســلوكيات صحيــة إيجابيــة .وتقــوم الجمعيــة بتنفيــذ
برامــج تنمويــة لتلبيــة احتياجــات المجتمــع المحلــي والتــي
تتماشــى مــع األولويــات الصحيــة الوطنيــة.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن دعــم البنــك العربــي لهــذا
البرنامــج هــو جــزء مــن اســتراتيجيته علــى صعيــد
االســتدامة ،والتــي تعكــس حــرص البنــك علــى تعزيــز أثــره
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــن خــال العمــل مــع
مختلــف الجهــات ذات العالقــة ،وصـ ً
ـوال لتحقيــق التنميــة
المســتدامة .وي ّ
ُ
ُمثــل برنامــج البنــك العربــي للمســؤولية
االجتماعيــة "مع ـ ًا" إحــدى ثمــار هــذا التوجّ ــه ،وهــو برنامــج
متعــدّ د األوجُ ــه يرتكــز علــى تطويــر وتنميــة جوانــب مختلفــة
ونشــاطات متنوعــةٍ
مبــادرات
مــن المجتمــع مــن خــال
ٍ
ٍ
ُتســهم فــي خدمــة عدّ ة قطاعات وهــي الصحّ ة ،ومكافحة
الفقــر ،وحمايــة البيئــة ،والتعليــم ،ودعــم األيتــام.
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الجـمعيـة الملكية لحماية الطبيعة تـنـظـم
"سوق المحميات" بدعم من البنك العربي
ّ
نظمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مؤخر ًا بدعم من البنك العربي فعاليات سوق المحميات
في مركز برية األردن التابع للجمعية حيث استمرت الفعاليات على مدى يومين متتاليين.
وشــملت فعاليــات الســوق عــرض منتجــات المحميــات
التــي تقــوم بهــا النســاء المحليــات ،مــن منتجــات غذائيــة
بمختلــف أشــكالها ومصاغــات وحلــي وبيــض نعــام
وصابــون وجلــود ومنتجــات أخرى متعــددة تم تنفيذها من
خــال مشــاغل المحميــات التابعــة للبرامــج االجتماعيــة
االقتصاديــة والتــي تعبّــر عــن روح هــذه المحميــات ال
ســيما أنهــا مســتوحاة مــن طبيعــة البيئــة المحيطــة
وتجســد هويــة المــكان وأبــرز مــا يشــتهر بــه.
وفــي ســياق فعاليــات االفتتــاح ،ع ّبــر مديــر عــام الجمعيــة،
الســيد فــادي الناصــر عــن اعتــزازه بالتعــاون المســتمر مع
البنــك العربــي والــذي يعكــس حــرص البنــك علــى تعزيــز
أثــره االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــن خــال دعــم
المبــادرات والفعاليــات التــي تســهم فــي تحقيــق التنميــة
المجتمعيــة والبيئيــة المســتدامة مــن خــال دعــم ريــادة
المــرأة لألعمــال وتمكينهــا اقتصاديــ ًا واجتماعيــ ًا .كمــا
أضــاف الناصــر أن مــا يزيــد عــن  50ســيدة تعمــل اليــوم
فــي هــذه المشــاغل الموزعــة عبــر مختلــف المحميــات
والكائنــة فــي مناطــق تقــل فيهــا فــرص العمــل
حيــث قامــت الجمعيــة بتدريــب الســيدات وتأهيلهــن
وتوظيفهــن ليصبحــن اليــوم ســيدات منتجــات ،خاصــة أن
هــذه المشــاغل تــدر دخــا غيــر مباشــر علــى المجتمعــات
المحليــة.
وتسعى الجمعية باإلضافة لعملها في إدارة المحميات

وصــون الحيــاة البريــة والطبيعيــة وحمايــة األنــواع البريــة،
إلــى تنميــة المجتمعــات المحليــة فــي مناطــق المحميــات
وهــو مــا يتــواءم مــع إقامــة هــذه الفعاليــة حيــث تعتبــر من
أهــم محــركات التنميــة فــي المناطق الطرفيــة التي تتواجد
فيهــا المحميــات وخاصــة للعنصــر النســائي مــن خــال
البرامــج االقتصاديــة االجتماعيــة.
وتأسســت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عام 1966
كمؤسســة غيــر ربحيــة ،وتحظــى الجمعيــة بتفويــض مــن
الحكومــة األردنيــة للقيــام بمســؤولية حماية الحيــاة البرية
والتنــوع الحيــوي وإدارة المحميــات فــي كافــة مناطــق
المملكــة ،وتعتبــر الجمعيــة مــن أولــى المؤسســات التــي
تتمتــع بهــذا التفويــض علــى مســتوى المنطقــة.
يشــار إلــى أن البنــك العربــي يتبنــى اســتراتيجية شــاملة
ومتكاملــة علــى صعيــد االســتدامة تعكــس حــرص البنــك
علــى تعزيــز أثــره االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــن
خــال العمــل بشــكل وثيــق مــع مختلــف الجهــات ذات
ً
وصــوال لتحقيــق التنميــة المســتدامة .ويمثــل
العالقــة
برنامــج البنــك العربــي للمســؤولية االجتماعيــة (معــ ًا)،
أحــد ثمــار هــذا التوجــه ،وهــو برنامــج متعــدد األوجــه يرتكــز
علــى تطويــر وتنميــة جوانــب مختلفــة مــن المجتمــع مــن
خــال مبــادرات ونشــاطات متنوعــة تســهم فــي خدمــة
قطاعــات الصحــة ومكافحــة الفقــر وحمايــة البيئــة
والتعليــم ودعــم األيتــام.
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البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي
فــي إطــار التعــاون المســتمر بيــن البنــك العربــي وتكيــة أم
علــي ،واصــل البنــك العربــي مســاهمته فــي دعــم برامــج
تكيــة أم علــي ،حيــث شــارك مجموعــة مــن موظفــي البنــك
العربــي بتوزيــع الطــرود الغذائيــة الشــهرية علــى األســر
المســتفيدة مــن تكيــة أم علــي فــي قصبــة إربــد مــن خــال
المســاهمة فــي عمليــات التســجيل وتســليم الطــرود
الغذائيــة ،وذلــك ضمــن أحــد البرامــج التطوعيــة المختلفــة
التــي تطلقهــا تكيــة أم علــي لدعــم األســر التــي تعيش تحت
خــط الفقــر الغذائــي فــي مختلــف محافظــات المملكــة.
وتقــوم تكيــة أم علــي حاليـ ًا بتوفيــر الدعــم الغذائــي الصحــي
والمســتدام لـــ 20,000أســرة محتاجــة تعيــش تحــت خــط

الفقــر الغذائــي فــي كافــة محافظــات المملكــة ،مــن خــال
إيصــال طــرود غذائيــة شــهرية وعلــى مــدار العــام لهــذه
األســر ،حيــث يحتــوي كل طــرد غذائــي علــى  19مــادة غذائيــة
تفــي باحتياجــات األســرة الغذائيــة علــى مــدار الشــهر.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن برنامــج البنــك العربــي للمســؤولية
االجتماعيــة "مع ـ ًا" يواصــل منــذ إطالقــه دعــم المبــادرات
المجتمعيــة الهادفــة ،كمــا يتيــح البرنامــج لعمــاء البنــك
تقديــم تبرعاتهــم لعــدد مــن المؤسســات غيــر الربحيــة مــن
خــال قنــوات البنــك اإللكترونيــة والتــي تضــم الصرافــات
اآلليــة والخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت باإلضافــة إلــى
بطاقــة مع ـ ًا االئتمانيــة البالتينيــة.

البنك العربي ينظم حملتين للتبرع بالدم لموظفيه
بالتعاون مع بنك الدم
فــي إطــار مبــادرات برنامــج البنــك العربــي للمســؤولية
االجتماعيــة "معــ ًا" ،أقــام البنــك مؤخــر ًا حملتيــن للتبــرع
بالــدم فــي مبنــى اإلدارة العامــة ومبنــى وحــدة العمليــات
المركزيــة ،وذلــك بالتعــاون مــع مديريــة بنــك الــدم التابعــة
لــوزارة الصحــة وتحــت إشــراف طاقــم طبــي متخصــص.
وهدفت الحملة بشــكل رئيســي إلى المســاهمة في تعزيز
المخــزون االســتراتيجي فــي بنــك الدم وتأمين وحــدات الدم
للمرضــى األردنييــن فــي جميــع محافظــات المملكــة .وتأتي
هــذه المبــادرة ضمــن حــرص البنــك علــى إشــراك موظفيــه
فــي المبــادرات المجتمعيــة الهادفــة وتعزيــز الوعــي لديهم
بأهميــة التبــرع بالدم للمتبــرع والمجتمع.
ً
إقبــاال ومشــاركة ملحوظــة مــن
وقــد شــهدت الحملــة

موظفــي البنــك ،حيــث شــارك مــا يقــارب الـــ  100موظف ـ ًا
فــي الحملتيــن.
وتجدر اإلشــارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى اســتراتيجية
شــاملة ومتكاملــة علــى صعيــد االســتدامة تعكــس حرص
البنــك علــى تعزيــز أثــره االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي
مــن خــال العمــل بشــكل وثيــق مــع مختلــف الجهــات ذات
ً
وصــوال لتحقيــق التنميــة المســتدامة .ويمثــل
العالقــة
برنامــج البنــك العربــي للمســؤولية االجتماعيــة "معــ ًا"،
أحــد ثمــار هــذا التوجــه ،وهــو برنامــج متعــدد األوجــه يرتكــز
علــى المســاهمة فــي تطويــر وتنميــة جوانــب مختلفــة مــن
المجتمــع مــن خــال مبــادرات ونشــاطات متنوعــة تســهم
فــي خدمــة عــدة قطاعــات وهــي الصحــة ومكافحــة الفقــر
وحمايــة البيئــة والتعليــم ودعــم األيتــام.
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النشاطات التدريبية للبنك األهلي األردني
يسعى البنك االهلي االردني دائم ًا لتطوير قدرات ومهارات موظفيه والتي بدورها تدعم القدرات المصرفية التي تهدف الى
تطوير البنك االهلي بإيفاد موظفيه للمشاركة بفعاليات النشاطات التدريبية للعام  2022والتي جاءت لشهر تموز كما يلي:

ً
أوال :النشاط التدريبي الداخلي
شارك عدد من موظفي البنك بورشة عمل بعنوان "التدريب على نظام مخاطر العمليات  " Care Webوذلك بتاريخ .2022/7/ 5

ثاني ًا :النشاط التدريبي الخارجي (داخل االردن):
شارك مدراء فروع البنك االهلي ببرنامج تدريبي بعنوان  Team Buildingمن ضمن البرنامج التدريبي الخاص بمدراء الفروع
وذلك بتاريخ 2022/ 7/ 2
شارك عدد من موظفي دائرة االمتثال بورشة عمل بعنوان "العقوبات الدولية والحظر  /رفع تقارير االشتباه للعمليات
المرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب  /النهج القائم على المخاطر " وذلك خالل الفترة من  2022/ 7/ 4ولغاية . 2022/ 7/ 5
شارك موظف من دائرة المخاطر ببرنامج تدريبي بعنوان " "Certified Information Security Managerوذلك خالل الفترة من
 2022/ 7/ 4ولغاية . 2022/ 7/ 7
شارك موظف من دائرة المشتريات والعقود ببرنامج تدريبي بعنوان " المهارات المتقدمة في إدارة الوقت وإدارة المستودعات
والمخازن "وذلك خالل الفترة من  2022/ 7/ 17ولغاية . 2022/ 7/ 21
شارك عدد من موظفي البنك ببرنامج تدريبي بعنوان "تحليل التطورات االقتصادية المحلية والعالمية وأثرها على البنوك
وعمالئهم" وذلك خالل الفترة من  2022/ 7/ 18ولغاية .2022/ 7/ 20
شارك عدد من موظفي دائرة تقنية المعلومات ببرنامج تدريبي بعنوان " "Temenos Payment Hub Trainingوذلك خالل
الفترة من  2022/ 7/ 19ولغاية .2022/ 8/ 10
شارك عدد من موظفي البنك ببرنامج تدريبي بعنوان ""Time Management & Communication Skills & Team Building Activity
وذلك بتاريخ .2022/ 7/ 23
شارك عدد من موظفي دائرة تقنية المعلومات ببرنامج تدريبي بعنوان " "Java Programmingوذلك خالل الفترة من 2022 /7/ 23
ولغاية .2022/ 8/ 1
شارك عدد من موظفي البنك بورشة عمل بعنوان " "Cyber Insuranceوذلك بتاريخ .2022/ 7/ 26
شارك موظف من مكتب االستراتيجيات وإدارة المشاريع ببرنامج تدريبي بعنوان " "CAPM Trainingوذلك خالل الفترة من
 2022/ 7/ 26ولغاية .2022/ 8/ 23

ثالث ًا :النشاط التدريبي الخارجي (معهد الدراسات المصرفية):
شارك عدد من موظفي دائرة المخاطر ببرنامج تدريبي بعنوان " " Operation Risk Measurement & Managementوذلك خالل
الفترة من  2022/ 7/ 17ولغاية .2022/ 7/ 21

رابع ًا :النشاط التدريبي لإلدارة االقليمية فلسطين:
شارك عدد من موظفي اإلدارة اإلقليمية بما يلي :
 برنامج تدريبي بعنوان "كشف تزييف وتزوير العمالت والشيكات والوثائق" وذلك بتاريخ .2022/ 7/ 23 & 16 -برنامج تدريبي بعنوان "مهارات التفاوض" وذلك بتاريخ .2022/ 8/ 6 & 2022/ 7/ 30

خامس ًا :النشاط التدريبي لإلدارة االقليمية قبرص:
شارك عدد من موظفي فرع قبرص بفعالية بعنوان" "GDPR Security Awarenessوذلك بتاريخ .2022/ 7/ 15

 74االخـبــار المصرفية

بنك القاهرة عمان يجدد اتفاقية اصدار
البطاقات الجامعية الذكية مع جامعة ال البيت

جــددت جامعــة ال البيــت ثقتهــا ببنــك القاهــرة عمــان بتوقيعهــا اتفاقيــة لتحويــل
الهويــة الجامعيــة لطلبــة الجامعــة إلــى بطاقــة ذكيــة متعــددة االســتخدامات.
ويضيف بنك القاهرة بموجب االتفاقية خدمات نوعية لحامل
البطاقة تشمل تكنولوجيا الدفع االلكتروني والعمليات
المالية اآلمنة عبر شبكة االنترنت.
ووقع االتفاقية عن البنك الرئيس التنفيذي كمال البكري،
وعن الجامعة رئيسها األستاذ الدكتور هاني الضمور.
ويواكب البنك التطورات التكنولوجية وتسخيرها لتقديم
خدمات بنكية متميزة ،وخدمات نوعية للجامعات األردنية
تشمل العاملين فيها من أكاديميين وإداريين وطلبة.
ويقوم بنك القاهرة عمان بإصدار وتشغيل بطاقات هوية
ذكية متعددة االستخدام لطلبة الجامعة ،وإضافة خدمات
نوعية لحامل البطاقة تشمل تكنولوجيا الدفع االلكتروني
والعمليات المالية اآلمنة عبر شبكة االنترنت فيما يمكن

للطالب استخدام البطاقة داخل الحرم الجامعي كبطاقة
هوية تعريفية ،ولدفع الرسوم الجامعية ،وللدفع لمرافق
الجامعة التي يتوفر بها أجهزة نقاط بيع ()Point of Sale
كما يمكن للطالب استخدام البطاقة للشراء عبر االنترنت،
وإمكانية تعبئة البطاقة بالنقود من خالل فروع البنك
وأجهزة  Kioskصممت خصيصا لهذه الغاية.
ومن مزايا البطاقة الذكية ،تمكين الطلبة من االستفادة
من الخصومات التي يوفرها البنك لدى شبكة خصومات
(تجار/محالت تجارية وغيرها) تشمل العديد من القطاعات
التي يحتاجها حامل البطاقة ،واالستفادة من الخصومات
والعروض التي ترتبها الشركات المصدرة لبطاقات
وخدمات الدفع العالمية والمحلية ضمن شبكة محالت
معتمدة داخل األردن.
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بــنـــك الــقـــاهــــرة عــــمــــان يــــرعـــــى
فعاليات اليوم الطبي والترفيهي
لألطفال المصابين بالسرطان
في اربد

رعــى بنــك القاهــرة عمــان وبالتعــاون مــع مستشــفى
الملــك المؤســس عبــدهللا الجامعــي ،فعاليــات اليــوم
الطبــي والترفيهــي الــذي أقامــه قســم أورام الــدم
والســرطان  /أطفــال فــي مدينــة اربــد ،الســبت.
وقــام البنــك بتوزيــع الهدايــا علــى األطفــال المصابيــن
بمــرض الســرطان ،وذلــك فــي خطــوة تســتهدف

تشــجيعهم ورفــع معنوياتهــم ،كمــا شــمل الفعاليــات
أنشــطة ترفيهيــة.
واشــتملت فعاليــات اليــوم الطبــي أيضا على ارشــادات
قدمهــا مختصــون حــول كيفيــة التعامــل مــع مــرض
الســرطان والمصابيــن بــه ،ومضاعفــات األدويــة.
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بــنــك األردن وتــكــيــة أم عــلـــي يـواصــالن
توحيد جهودهما للعام الرابع على التوالي
أعلــن بنــك األردن مؤخــر ًا عــن تجديــد اتفاقيــة الشــراكة االســتراتيجية التــي تجمعــه
مــع تكيــة أم علــي ،للعــام الرابــع علــى التوالــي ،حيــث قــام بتوقيــع اإلتفاقيــة الســيد
صالــح حمــاد مديــر عــام بنــك األردن والســيد ســامر بلقــر المديــر العــام لتكيــة أم علــي.
وبموجب هذه اإلتفاقية سيقوم
بنك األردن ،بتقديم الدعم لبرنامج
كفاالت األسر والذي يتم من خالله
توفير الدعم الغذائي المستدام
لألسر المستفيدة من تكية أم علي،
من خالل كفالة  78أسرة من أسر
تكية أم علي لتأمين احتياجاتهم
من المواد الغذائية األساسية
من خالل طرود غذائية شهرية
تحتوي على  19مادة غذائية ،كما
تم التعاون مع تكية أم علي لتنفيذ
العديد من النشاطات والمبادرات
الخاصة بشهر رمضان المبارك
وبخاصة اإلفطار الرمضاني وتوزيع
الطرود الغذائية بمشاركة فريق
تطوعي من موظفي البنك.
هذا وأعرب حماد عن فخر بنك األردن بالشراكة المتواصلة
مع تكية أم علي والمنبثقة من استراتيجيته للمسؤولية
المؤسسية المجتمعية ،مثمن ًا جهودها وخاصة في ظل
تحقيق رسالتها اإلنسانية المتمثلة في مكافحة الفقر
الغذائي في المملكة ،مشير ًا إلى أن بنك األردن يعتبر
نفسه جزء ًا ال يتجزأ من المؤسسات الوطنية المساهمة،
والتي يقع على عاتقها مسؤولية المشاركة في معالجة
القضايا الملحة التي يعتبر الجوع من أبرزها كونه شريك ًا
ً
فاعال ،ليس فقط من خالل أعماله المصرفية
تنموي ًا
األساسية ،بل وعبر برامجه الداعمة لمختلف القطاعات
والمؤسسات واألطياف المجتمعية بما في ذلك
المشاريع الخيرية واألعمال التطوعية التي تسهم في
ترسيخ ثقافة التكافل المجتمعي بين كافة أفراد المجتمع
وتجسيد قيم المواطنة الحقيقية.
ومن ناحيتة شكر مدير عام تكية أم علي سامر بلقر بنك األردن
ً
قائال " :نعتز بشراكتنا مع
على دعمهم لبرامج تكية أم علي

بنك األردن على مدى السنوات الماضية والتزامهم بدعم
برامج الدعم الغذائي المستدام لألسر األشد فقر ًا والتي
تعتمد على تكية أم علي بشكل رئيسي لتأمين غذائها على
مدار الشهر والذي يعكس بدوره إيمان البنك المطلق برؤية
خال من الجوع"
تكية أم علي المتمثلة في الوصول إلى
أردن ٍ
ٍ
ويذكر بأن بنك األردن يقود استراتيجية شاملة للمسؤولية
المؤسسية المجتمعية ،يلتف عبر برامجها ومبادراتها التي يتم
تجديدها سنوي ًا مع مختلف القضايا وفق ًا للمجاالت المستهدفة
بما في ذلك التعليم والبحث العلمي ،والثقافة والفنون ،والبيئة،
ً
فضال
والرياضة وذوي االحتياجات الخاصة ،واألنشطة الطبية،
عن الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.
وتقوم تكية أم علي حالي ًا بإيصال الدعم الغذائي المستدام
لـ  20,000ألف أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر
الغذائي في كافة محافظات المملكة ،من خالل إيصال
طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه األسر،
ويحتوي كل طرد غذائي على  19مادة غذائية تفي باحتياجات
األسرة الغذائية على مدار الشهر.
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بنك األردن يطلق دورة جديدة من برنامج
"مهنتي" لطلبة الجامعات والمدارس

لدعم وتمكين الشباب لتطوير وتنمية مهاراتهم ،أطلق بنك األردن مؤخر ًا دورة صيف 2022
مــن برنامجــه الرائــد "مهنتــي" ،المصمــم لصناعــة أجيــال جديــدة وعلــى قدرعــال مــن المهنيــة
مــن المصرفييــن القادريــن علــى حمــل رايــة البنــاء والنهــوض بالقطــاع إلى ٍ ٍ
أعلى المســتويات.
ويعد البرنامج الذي يطلقه البنك أحد أبرز البرامج في
المنطقة حيث يستهدف طلبة المدارس من المرحلة
الثانوية وطلبة الجامعات على مقاعد الدراسة.
ويهدف برنامج "مهنتي" إلى وضع المشاركين من الطلبة
من مختلف التخصصات على الطريق الصحيح وتمكينهم
ابتداء من توفير منصة فاعلة لهم الستثمار
تمكين ًا فعلي ًا،
ً
أوقاتهم في تطوير ذواتهم وبناء مستقبلهم ،مرور ًا
بالعمل على تعزيز معارفهم في مختلف المجاالت في
ً
وصوال إلثراء
القطاع المصرفي ومتطلباته بشكل عام،
مهاراتهم الشخصية والحياتية والعملية في تجربة
واقعية تحاكي تجربة العمل الحقيقية.
ويتميز برنامج "مهنتي" بمخرجاته التي ستسفر عن
رفد الطلبة المشاركين به بالتوجيه واإلرشاد األكاديمي
والتدريب المهني قبل التخرج ،وذلك بما يضمن تعزيز
جاهزيتهم وقدرتهم على االنخراط بسوق العمل بكفاءة
واقتدار؛ بفضل ما يقدمه لهم من معلومة قيّمة ،ومهارة
مطلوبة ،باإلضافة للرؤية المستقبلية الصحيحة مع

خالصة خبرات موظفيه المسؤولين عن عملية التدريب
والمستمدة من إرثه الممتد ألكثر من  60عام ًا.
ويعكس تنفيذ برنامج "مهنتي" الذي كان قد انطلق للمرة
األولى في العام  2018كأحد البرامج االستراتيجية لبنك
األردن للمسؤولية المؤسسية المجتمعية الداعمة
للتعليم والتدريب الشبابي في أحد أهم محاورها ،والذي
بات يشكل اليوم أداة قوية لبناء قاعدة كفؤة من الكوادر
البشرية الوطنية التي تمتلك المعارف والمهارات ،باعتباره
من األولويات الوطنية الملحة التي يؤمن بأنها مسؤولية
تقع على عاتق الجميع ،كون تمكين الطلبة يساعد على
تقليص حجم البطالة التي تعد من أبرز التحديات التي
يسعى البنك على الدوام للمشاركة في معالجتها بحلول
فعالة ،والتي يرصد لها حصة من ميزانيته.
لمزيــد مــن المعلومــات حــول كيفيــة المشــاركة فــي
برنامــج "مهنتــي" ،يمكــن للراغبيــن مــن الطلبــة تعبئــة
بياناتهــم عبــر الموقــع اإللكترونــي للبنــك مــن خــال الرابــط:
.https://bankofjordan.com/ar/mehnati-form
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أخبار دائرة التعلم والتطور لشهر آب 2022/

عقــدت دائــرة التعلــم والتطــور خــال شــهر آب  ، 2022 /عــدد ًا مــن النشــاطات التدريبيــة الداخليــة والخارجيــة والتــي
شــملت عــدة برامــج ودورات ،ومــن أبــرز هــذه النشــاطات مايلــي - :

 .1برنامج الخدمات المصرفية والفرع االفتراضي لألفراد:

عقـــد برنامــج الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بدورتــه الثالثــة بهــدف تأهيــل وتدريــب الموظفيــن علــى منتجــات البنــك وتزويدهــم
بالمعلومــات الضروريــة التــي تضمــن انخراطهــم ببيئــة العمــل بطريقــة سلســة.

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

برنامج اعداد المدربين الداخليين ""AIT
تــم عقــد دورات تدريبيــة بعنــوان (برنامــج اعــداد المدربيــن الداخلييــن  )AITوالــذي يهــدف إلعــداد وتأهيــل عــدد مــن المدربيــن
لتلبيــة االحتياجــات التدريببيــة لمتخلــف الدوائــر بشــكل داخلــي.

برنامج الـبيع االستشاري
تــم عقــد دورة تدريبيــة بعنــوان "البيــع االستشــاري" ضمــن برنامــج الـــ  Sales Academyلموظفــي الفــروع ،وذلــك بهــدف رفــع
كفــاءة عمليــة البيــع واتبــاع منهجيــة وآليــات تتوافــق مــع أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال.

 .2البرامج التدريبية الخارجية:

معيار االبالغ المشترك()CRS
المعيار الدولي لممارسة خطاب الضمان تحت الطلب حسب القواعد
االعداد لشهادة (Certified Software Tester Advanced Level– Test Analyst (CTAL-TA
Finance for Non-finance
االمتثال للمعايير الدولية في مجال غسل االموال وتمويل االرهاب
Certified Anti-Money Laundering Specialist/ CAMS

BOJ Mobile

+
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صافي أرباح مجموعة بنك اإلسكان يرتفع
بنسبة  % 21.2ليصل الى  63.8مليون دينار
في النصف األول من عام 2022
أعلنــت مجموعــة بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل عــن نتائجهــا الماليــة
للســتة أشــهر األولــى مــن عــام  ،2022حيــث حققــت المجموعــة أرباحـ ًا صافيــة
بعــد المخصصــات والضرائــب بلغــت  63.8مليــون دينــار ،بارتفــاع نســبته
 % 21.2مقارنــة مــع مــا تــم تحقيقــه خــال نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.
وقــد واصلــت مجموعــة البنــك خــال النصــف األول مــن
عــام  2022تحقيــق أربــاح تشــغيلية قويــة ،ممــا يعكــس
قــدرة المجموعــة علــى التوظيــف الفعــال للمــوارد المتاحة
ضمــن مختلــف قطاعاتهــا التشــغيلية ،الــى جانــب القــدرة
علــى ضبــط وترشــيد التكاليــف.
وأدت جهــود البنــك المتواصلــة فــي ادارة المركــز المالــي
بفعاليــة مــع المحافظــة علــى جــودة األصــول ومتانتهــا
إلــى ارتفــاع إجمالــي التســهيالت المصرفيــة بنســبة % 8.5
منــذ بدايــة العــام الحالــي ،لتصــل الــى  4.9مليــار دينــار كمــا
فــي  30حزيــران .2022
وفــي تعقيبــه علــى هــذه النتائــج ،أعــرب رئيــس مجلــس
اإلدارة ،عبــد اإللــه الخطيــب ،عــن اعتــزازه وفخــره بالنتائــج
التــي تــم تحقيقهــا خــال النصــف األول مــن عــام ،2022
وذلــك بتمكــن مجموعــة البنــك مــن تحقيــق نتائــج ماليــة
متميــزة وتســجيل صافــي أربــاح بعــد المخصصــات
والضرائــب بلــغ  63.8مليــون دينــار.
وأشــار الخطيــب ،أن المجموعــة واصلــت اتبــاع النهــج
المتحفــظ المعتمــد مــن خــال تســجيل المزيــد مــن
مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة خــال النصــف

األول مــن العــام الحالــي ،وذلــك بهــدف حمايــة البنــك
وتعزيــز قــوة مركــزه المالــي ،في ضوء الظــروف والتحديات
التــي يواجههــا االقتصــاد ،واســتمرار التداعيــات الناجمــة
عــن وبــاء كورونــا ،والتطــورات الجيوسياســية الدوليــة.
وبيــن الخطيــب أن جهــود المجموعــة فــي تعزيــز جــودة
محفظــة القــروض وفعاليــة إدارة المخاطــر االئتمانيــة،
قــد أدت الــى زيــادة متانــة المركــز المالــي للبنــك وتحقيــق
نمــو مســتدام فــي العائــد علــى حقــوق المســاهمين ،الــذي
ارتفــع بنهايــة النصــف األول مــن عــام  2022ليصــل الــى
.% 10.6
مــن جانبــه ،أكــد الرئيــس التنفيــذي للبنــك ،عمــار الصفــدي،
أن المجموعــة واصلــت تحقيــق معــدالت نمــو قويــة فــي
مختلــف مؤشــراتها الماليــة ،حيــث ارتفــع إجمالــي الدخــل
المتأتــي مــن العمليــات البنكيــة الرئيســية بنســبة % 5.9
ليصــل إلــى  187.0مليــون دينــار للنصــف األول مــن عــام
 ،2022مقارنــة مــع  176.5مليــون دينــار تــم تحقيقهــا خــال
نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي ،وذلــك بدعــم مــن كافــة
القطاعــات التشــغيلية التــي ســجلت نمــو ًا قويــ ًا خــال
الســتة أشــهر األولــى مــن العــام.
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وأشــار الصفــدي الــى نجــاح المجموعــة فــي زيــادة وتنويــع
مصــادر الدخــل ،حيــث ارتفعــت نســبة اإليــرادات مــن غيــر
الفوائــد الــى اجمالــي الدخــل لتصــل الــى  % 17.1بنهايــة
النصــف األول مــن عــام  ،2022مقابــل  % 16.4للفتــرة
المماثلــة مــن العــام الماضــي.
وبيــن الصفــدي أن مجموعــة البنــك تمكنــت مــن تحقيــق
نمــو قــوي فــي األربــاح التشــغيلية ،التــي ارتفعــت بنســبة
 % 7.7مقارنــة مــع مــا تــم تحقيقــه خــال نفــس الفتــرة مــن
العــام الماضــي ،لتبلــغ  105.7مليــون دينــار للنصــف األول
مــن عــام  ،2022كنتيجــة لجهــود المجموعــة فــي زيــادة
اجمالــي الدخــل وتنويــع مصــادره ،مــع احــكام الســيطرة
علــى التكاليــف وترشــيدها.
وأضــاف الصفــدي أن مجموعــة البنــك تمكنــت مــن زيــادة
نســبة تغطيــة مخصصــات الديــون غيــر العاملــة الــى أكثــر
مــن  .% 100وباإلضافــة الــى ذلــك ،قامت المجموعة بتعزيز
نســبة تغطيــة مخصصــات الديــون العاملــة والمصنفــة
ضمــن المرحلــة الثانيــة ( ،)stage 2والتــي تــم العمــل علــى
زيــادة نســبة تغطيــة المخصصــات الخاصــة بهــا لتصــل
إلــى  % 39مــن إجمالــي مديونيــات المرحلــة الثانيــة كمــا فــي

نهايــة النصــف األول مــن عــام  ،2022وتعتبــر هــذه النســبة
الهامــة واحــدة مــن أفضــل النســب علــى مســتوى بنــوك
المنطقــة ككل.
وأشــار الصفــدي إلــى أن البنــك تمكــن مــن المحافظــة
علــى متانــة قاعدتــه الرأســمالية ،حيــث بلــغ اجمالــي حقــوق
الملكيــة  1.2مليــار دينــار ،وبلغــت نســبة كفايــة رأس المــال
 % 17.8كمــا فــي  30حزيــران  ،2022وهــي أعلــى مــن الحــد
األدنــى للمتطلبــات التنظيميــة للبنــك المركــزي األردنــي
ولجنــة بــازل.
وأضــاف الصفــدي أن البنــك سيســتمر فــي تقديــم
أحــدث التطبيقــات اإللكترونيــة والرقميــة ضمــن أفضــل
الممارســات المصرفيــة المعمــول بهــا عالمي ـ ًا ،إلــى جانــب
مواكبتــه المســتمرة للتطــورات المســتجدة فــي عالــم
الصناعــة المصرفيــة ومــا توفــره التكنولوجيــا الحديثــة فــي
هــذا المجــال ،والــذي مــن شــأنه أن يحافــظ علــى مكانة البنك
الرياديــة وتســهيل وتحســين اإلجــراءات المتبعــة لضمــان
تقديــم أفضــل الحلــول المصرفيــة للعمــاء فــي أماكــن
تواجدهــم وبأفضــل الوســائل الممكنــة وبمــا يليــق بمكانــة
البنــك المتقدمــة فــي الســوق المصرفــي األردنــي.
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بنك اإلسكان ينظم حملة "النخوة بدمك"
لموظفيه للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم

انســجام ًا مــع اســتراتيجية البنــك للمســؤولية االجتماعيــة ،وانطالقـ ًا مــن واجبــه
اإلنســاني نحــو خدمــة المجتمــع ،نظــم بنــك اإلســكان فــي مبنــى اإلدارة العامــة
حملــة لموظفيــه للتبــرع بالــدم حملــت عنــوان "النخــوة بدمــك" بالتعــاون مــع
مديريــة بنــك الــدم التابعــة لــوزارة الصحــة ،وتحــت إشــراف كادر طبــي متخصــص.
ً
وإقباال واسع ًا من قبل
والقت الحملة مشاركة الفتة
موظفي البنك .إذ تنسجم هذه الحملة ،مع رسالة بنك
اإلسكان اإلنسانية واستراتيجيته المجتمعية الهادفة
ّ
الفعالة في خدمة المجتمع ،وترسيخ
إلى المشاركة
ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء اإلنساني
لدى موظفيه.
ومن خالل تنظيمه المستمر لهذه الحمالت ،يرسل
بنك اإلسكان رسائل توعوية بأهمية التبرع بالدم إلنقاذ
حياة المرضى والمصابين ،باإلضافة إلى التوعية بالفوائد

اإليجابية سواء على صحة المتبرعين إلى جانب المرضى.
وتدعم هذه الحملة أيض ًا ،توجهات بنك اإلسكان في عقد
شراكات استراتيجية مع منظمات ومؤسسات وطنية
لها بصمات مميزة في الخدمة المجتمعية ودور ًا هام ًا
في خدمة الوطن والمواطن ،وأبرزها بنك الدم إيمان ًا من
البنك بأهمية دوره في تعزيز المخزون االستراتيجي لوحَ د
الدم وتأمين المرضى والمستشفيات باحتياجهم في
مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
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بنك اإلسكان يرعى مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022
أعلــن بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر واألوســع انتشــار ًا
فــي المملكــة -عــن رعايتــه للــدورة السادســة والثالثيــن
لمهرجــان جــرش للثقافــة والفنــون الــذي ســيقام خــال
الفتــرة مــا بيــن  ،2022/ 8/ 6 - 7 /28فــي مدينــة جــرش
األثريــة.
وتأتــي رعايــة البنــك لهــذا المهرجــان عمـ ً
ـا بمســؤوليته
االجتماعيــة ،واســهام ًا بدعــم مهرجــان جــرش الــذي
يلعــب دور ًا مهمــ ًا فــي تســليط الضــوء علــى األردن
ً
موئــا للثقافــة والفنــون واإلبــداع ،وتســويق
باعتبــاره
األردن ســياحي ًا بمــا يقدمــه مــن برامــج ثقافيــة وفنيــة
متميــزة ،إذ يســتضيف المهرجــان ســنوي ًا مجموعــة
متميــزة مــن المبدعيــن علــى مختلــف المســتويات
الفنيــة والثقافيــة محليــ ًا وعربيــ ًا وعالميــ ًا.
ويلعــب بنــك اإلســكان إلــى جانــب أدواره االقتصاديــة

واالســتثمارية الرائــدة فــي المملكــة ،دور ًا مجتمعيــ ًا
ً
مســؤوال مــن خــال تبنيــه الســتراتيجية مجتمعيــة
طموحــة يدعــم مــن خاللهــا العديــد مــن الفئــات
والقطاعــات والمؤسســات الوطنيــة بهــدف تعزيــز
مســيرة األردن االقتصاديــة واالجتماعيــة.

بنك اإلسكان يطلق حملته الترويجية "العودة
للمدارس" لحملة بطاقات فيزا االئتمانية

أطلــق بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر واألوســع
انتشــار ًا فــي المملكــة  -حملتــه الترويجيــة الجديــدة
"العــودة للمــدارس" والخاصــة بعمالئــه مــن حملــة
ّ
الفعالــة.
بطاقــات فيــزا االئتمانيــة

وتتيح الحملة التي ستستمر حتى ()2022/ 9/ 18
الفرصة للعمالء الراغبين بتقسيط رسوم
أبنائهم المدرسية والجامعية لمدة  12شهر ًا
وبفائدة  % 0وذلك من خالل االتصال بمركز
الخدمات الهاتفية .Iskan 24 / 7
كما سيحصل العمالء عند شرائهم من فئات
متاجر المكتبات على استرداد نقدي ""Cash back
بنسبة  % 5بعد االنتهاء من الحملة ،والتي سيتم
احتسابها على مجموع حركات العميل المنفذة طيلة الحملة،
فيما يصل الحد األقصى لالسترجاع النقدي إلى  10دنانير.
ويسعى بنك اإلسكان من خالل هذه الحملة إلى التسهيل
على عمالئه وتلبية احتياجاتهم األساسية وخاصة التعليمية
منها ،حيث يولي البنك اهتمام ًا خاص ًا بقطاع التعليم وذلك
لقناعته األكيدة بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع.
وتجدر اإلشارة إلى أن بطاقات بنك اإلسكان االئتمانية تم
تصميمها لتمنح العمالء المرونة المالية والقوة الشرائية

التي تتناسب مع احتياجاتهم أينما كانوا وبأي وقت،
وتتمتع بمجموعة من المزايا من بينها ،القبول الواسع
محلي ًا وعالمي ًا ،الشراء عبر االنترنت بأمان وسهولة،
وتقسيط المشتريات بفائدة  ،% 0الحصول على العديد
من عروض السفر الحصرية ،واالشتراك تلقائي ًا ببرنامج
إسكان كوينز  Iskan Coinsللحصول على العديد من
المكافآت ،واالستفادة من برنامج  ،Iskan Gainباإلضافة
الى إمكانية السحب النقدي بواسطة البطاقة وبنسبة
 % 100من قيمة السقف محلي ًا وعالمي ًا.
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جامعة مؤتة تكرم بنك اإلسكان
لرعايته الحصرية
لجائزة مؤتة للريادة واالبتكار

كرمت جامعة مؤتة بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع انتشار ًا في المملكة-
لرعايتــه الحصريــة لجائــزة مؤتــة للريــادة واالبتــكار ،وذلــك خــال الحفــل الخــاص
بهــذه المناســبة والــذي أقيــم فــي مســرح عمــادة شــؤون الطلبــة فــي الجامعــة.

وتأتــي رعايــة البنــك لجائــزة الريــادة واالبتــكار التــي

ســيكون لهــا دور بــارز فــي النهــوض بالوطــن وتحقيــق

أطلقتهــا جامعــة مؤتــة علــى مســتوى محافظــة الكــرك

مســتقبل أفضــل ألبنائــه.

ومحافظــات الجنــوب ،منســجمة مــع أهــداف الجائــزة
المتمثلــة فــي تشــجيع الطلبــة علــى تطويــر أفكارهــم
الرياديــة ومســاعدتهم علــى تنفيذهــا بمــا يســهم فــي
الحــد مــن مشــكلتي الفقــر والبطالــة مــن خــال تأســيس
مشــاريع رياديــة ومبتكــرة لتوفيــر فــرص العمــل ألبنــاء
هــذه المحافظــات.
كمــا يؤمــن بنــك اإلســكان وباعتبــاره مــن أكبــر البنــوك
األردنيــة العاملــة فــي المملكــة بأهميــة أداء دوره
المجتمعي الفاعل من خالل دعم األنشــطة والفعاليات
المختلفــة خصوص ـ ًا تلــك التــي ُتعنــى بالتعليــم واالبتــكار
والريــادة وتعمــل علــى تنميــة وتعزيــز مهــارات الطلبــة
فــي كافــة تخصصاتهــم الجامعيــة وبمــا يمهــد الطريــق
الكتشــاف المواهــب والطاقــات الطالبيــة المبدعــة التــي

وكان قــد أطلــق مركــز الريــادة واالبتــكار فــي الجامعــة
نســخته األولــى عــام  ،2019انســجام ًا مــع رؤيــة األردن
 2025واإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية
 2025 - 2016ومضمــون الورقــة النقاشــية الســابعة
لجاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي ابــن الحســين التــي أكــدت
التركيــز علــى االبتــكار فــي ريــادة األعمــال وتزويــد الشــباب
بالمعــارف والمهــارات ودعــم المواهــب واالبتــكارات.
وتعتبــر اســتراتيجية ريــادة االعمــال حلقة تحــول هامة من
خــال الخدمــات والفــرص التــي تــم تقديمهــا فــي الجامعــة
مــن اجــل التقــدم واالزدهــار ،والتنــوع االقتصــادي ،والريــادة
فــي المنطقــة ومــن اجــل بنــاء صــورة واضحــة للجهــود
الحاليــة والمســتقبلية.
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بنك اإلسكان يشارك الهيئة الخيرية األردنية
الهاشمية ضمن مشروع "كسوة عيد"
بمناسبة عيد األضحى المبارك

ترجمة الســتراتيجية مســؤوليته المجتمعية ،وحرصه على دعم المؤسســات والمنظمات
الخيرية ،شــارك بنك اإلســكان – البنك األكثر واألوســع انتشــار ًا في المملكة – في مشــروع
"كسوة عيد" الذي تنفذه الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية بمناسبة عيد األضحى المبارك.
وتم بموجب الحملة التي أقيمت بمناسبة عيد األضحى
المبارك ،توزيع كوبونات في محافظة المفرق بالتعاون
مع بنك المالبس الخيري -إحدى إدارات الهيئة الخيرية
األردنية الهاشمية  -على عدد من العائالت األقل حظ ًا
لتمكينها من توفير ما يلزمها من مالبس.
ويدعم بنك اإلسكان سنوي ًا العديد من الحمالت
والمبادرات الخيرية التي تعكس القيم اإلنسانية والنبيلة
التي يتبناها ضمن استراتيجية مسؤوليته المجتمعية
وتترجم في ذات الوقت دوره المجتمعي المسؤول والرائد
للمساهمة في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة.

وسبق لبنك اإلسكان أن دعم بنك المالبس الخيري من
خالل توزيع معاطف ضمن حملة معطف الشتاء على
األسر المحتاجة والعفيفة في المملكة.
وتجدر اإلشارة إلى أن بنك المالبس هو أحد إدارات الهيئة
الخيرية األردنية الهاشمية ويهدف لتوفير المالبس
المالئمة لألسر األردنية العفيفة على مدار العام ،حيث
أطلق في الربع األخير من عام  2013بهدف توفير المالبس
المالئمة لألسر االردنية العفيفة على مدار العام ،ومن
خالل صالة عرض للمالبس تمنح متعة التسوق لألسر
العفيفة دون أي مقابل.
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بنك اإلسكان يطلق خاصية  ALWAYS ONالجديدة
على تطبيق إسكان موبايل إلثراء تجربة عمالئه الرقمية

أطلق بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع انتشار ًا في المملكة – مؤخر ًا خاصية ALWAYS
 ONالرقمية الجديدة للتطبيق البنكي إسكان موبايل والتي تعد األولى من نوعها في السوق
المصرفي األردني ،بهدف تمكين عمالئه من االستفادة واستخدام التطبيق البنكي والقيام
بجميع الحركات المالية وغير المالية بطريقة سهلة وسلسة دون الحاجة إلى االتصال باإلنترنت.
وتأتي إضافة هذه الخدمة ترجمة لخطة البنك االستراتيجية
في مجال التحول الرقمي وأتمتة عملياته ومواكبة آخر
وأحدث التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي
العالمي بهدف توفير خدمات رقمية تتناسب واحتياجات
عمالئه وتلبي تطلعاتهم من حيث توفير الوقت والجهد.
حيث تتيح هذه الخاصية للعمالء مستخدمي إسكان موبايل
والمشتركين بخدمات االنترنت من شركات االتصاالت
المحلية إمكانية القيام بجميع الخدمات المتوفرة على
التطبيق سواء كانت مالية أو غير مالية دون الحاجة إلى
استهالك حزم االنترنت الخاصة بهم ،على أن يقوم العميل
بتفعيل زر تشغيل حزمات االنترنت على الهاتف المحمول
(من خالل قائمة اعدادات الهاتف المحمول Mobile
 )settingsأثناء استخدام التطبيق.
وسيكون جميع عمالء بنك اإلسكان من مستخدمي
التطبيق البنكي إسكان موبايل قادرين على التحكم واالطالع
على مواردهم المالية وغير المالية في جميع األوقات ودون

أي انقطاع ،مما يجعل تجربتهم المصرفية الرقمية أكثر
سهولة وأمان ًا.
وتجدر اإلشارة إلى أن بنك اإلسكان خطى خطوات نوعية
على صعيد التحول الرقمي ،حيث أطلق موقعه اإللكتروني
بحلته الجديدة بتصميم تفاعلي متطور وعصري ،ويمتلك
البنك أكبر شبكة أجهزة صرافات آلية متطورة وحديثة توفر
خدمات نوعية وجديدة لعمالئه بسرعة وسهولة ودون
الحاجة لزيارة الفروع ،كما تم استكمال تطوير بطاقات
االئتمان والدفع المباشر بكل فئاتها بتقنية الالتالمسية
( ،)Contactlessإضافة إلى استمرارية التحديث على تطبيق
( )Iskan Mobileبما يتناسب مع احتياجات ورغبات العمالء،
وتوفير خدمة إصدار البطاقات االفتراضية بشكل آلي وفوري
من خالل إسكان موبايل ،كما أطلق البنك سابق ًا الفرع
الرقمي للخدمات الذاتية الجديد ( )Iskan engageإضافة
إلى العديد من الخدمات المتطورة والمتقدمة التي تواكب
المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي.
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بنك اإلسكان والمتخصصة للتأجير التمويلي
يشاركان في معرض بوابة األردن الدولي
لإلسكان والبناء 2022

شــارك بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر واألوســع انتشــار ًا فــي المملكــة – إلــى جانــب
الشــركة المتخصصــة للتأجيــر التمويلــي التابعــة لــه فــي معــرض بوابــة األردن الدولــي
لإلســكان والبنــاء  ،2022الــذي أقيــم تحــت رعايــة وزيــر االســتثمار المهنــدس خيــري
عمــرو خــال الفتــرة  ،2022/ 8/ 13 - 10فــي قاعــة مركــز المعــارض الدولــي -مكــة مــول.
وعرض فريقا البنك والشركة لزوار الجناح من األفراد
والشركات المختصة بالمشاريع اإلسكانية ،العقارات
المستملكة من قبل البنك والعقارات الممولة من قبل
الشركة المتخصصة وأبرز الخدمات والمنتجات المصرفية
الرائدة التي يقدمها البنك خصوص ًا في مجال القروض
السكنية والعقارية ،إضافة إلى عرض أبرز الحلول التأجيرية
الرائدة التي تقدمها "المتخصصة" لتمكين المهتمين من
شراء العقارات السكنية ،وتمويل المشاريع االسكانية.
وتأتي مشاركة البنك في معرض بوابة األردن الدولي
لإلسكان والبناء الذي نظمه المركز االستشاري التقني
لتنظيم المعارض بالتعاون مع شركة أفضل البيوت
للخدمات العقارية ،تعزيز ًا لدوره في تشجيع االستثمار في
المشاريع العقارية واإلسكانية في المملكة ،خصوص ًا وأن
أكثر من  100شركة ومؤسسة رائدة في مجال اإلسكانات
والتطوير العقاري في األردن والدول العربية قد شاركت

في هذا المعرض الذي يعتبر أكبر تجمع لشركات اإلسكان
في مكان واحد حيث وفر أكثر من  10.000وحدة عقارية
بعروض خاصة وحصرية لزوار المعرض.
تجدر اإلشارة إلى أن بنك اإلسكان يطلق دائم ًا حمالت

لقروضه السكنية تعد من أكثر الحمالت جاذبية ومنافسة
في السوق المصرفي األردني ،حيث يمتاز القرض بسعر
فائدة منافس يبدأ من  % 5.75وبنسبة تمويل تصل لغاية
 % 100من القيمة التقديرية للعقار ،وفترة سداد تصل
لغاية  30سنة بما فيها فترة السماح للقروض الجديدة،
وفترة سماح تصل لغاية  24شهر ًا في حال كان التمويل
لغاية البناء ،و 6شهور في حال كان التمويل لغاية
الشراء ،وإمكانية المنح للمغتربين وأصحاب الدخول
الحرة ،وإمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية برسوم
إصدار مجانية للسنة األولى فقط ،وعمولة منح ائتمان
بواقع  % 1للسنة األولى فقط ولمرة واحدة.

االخـبــار المصرفية 89

إتفاقية تعاون بين البنك األردني الكويتي
وجمعية معهد تضامن النساء األردني

ّ
وقــع البنــك األردنــي الكويتــي إتفاقيــة تعــاون مــع جمعيــة
معهــد تضامــن النســاء األردنــي – وهــي جمعيــة نســوية
حقوقيــة تنمويــة ُتســهم بفعاليــة فــي القضــاء علــى
التمييــز والعنــف ضــد النســاء والفتيــات ،وتمكيــن النســاء
وتمتعهــن بحقوقهــن وحرياتهــن علــى أســاس العدالــة
والمســاواة وتكافــؤ الفــرص ،وتعزيــز مكانتهــن فــي
المجتــع مــن خــال إشــراكهن فــي عمليــات صنــع القــرار
والوصــول إلــى المواقــع القياديــة.
وتأتــي هــذه الخطــوة تماشــي ًا مــع ثقافــة البنــك األردنــي
ُ
قيمــه التــي
الكويتــي ومكــوِّ ن أساســي مــن مكونــات
يســعى إلــى إرســائها وتأكيدهــا وإيمان ًا منــه بأهمية تقديم
الدعــم للمبــادرات التــي تســهم فــي تمكيــن المــرأة وتعزيــز

مكانتهــا فــي المجتمــع ،وإشــراكها فــي عمليــات صنــع
القــرار ومراكــز القيــادة فــي المؤسســات ،ومســاعدتها
علــى تحقيــق أمنهــا واســتقاللها المالــي ،حيــث يواصــل
البنــك إتخــاذ العديــد مــن الخطــوات الفاعلــة التــي مــن
شــأنها رفــع مســاهمة المــرأة فــي ســوق العمــل ،عــدا
عــن توفيــره لبيئــة عمــل داخليــة محفــزة ومشــجعة
ّ
أنفســهن.
للموظفــات
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا التعــاون متعــدد األوجــه ،ويرتكــز
علــى تطويــر واســتدامة جوانــب مختلفــة مــن المجتمــع مــن
خــال مبــادرات ونشــاطات متنوعــة تســهم فــي خدمــة عــدة
قطاعــات وهــي المســاواة بيــن الجنســين وبنــاء الشــراكات
لتحقيــق األهــداف ذات العالقــة بالتنميــة المســتدامة.
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األردنـــــــي الكويــتــي يـــدعــــم
مبادرة العجالت الخضراء

إنســجام ًا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة التــي

القلــوب المتحــدة للتدريــب البيئــي ،فــي منطقــة عمــان

يتبناهــا ،ومســاهمة مــن البنك األردني الكويتي بشــكل

وذلــك يــوم االربعــاء الموافــق  ،2022/ 6/ 15لفــرز

فاعــل فــي التصــدي للتحديــات البيئيــة التــي تواجــه
المملكــة ،ودعمــ ًا منــه لــذوي االحتياجــات الخاصــة،

األغطيــة البالســتيكية وتوصيلهــا لمصانــع التدويــر

ولغــرس الوعــي البيئــي وروح العمــل التطوعــي لــدى

لمحليــة ،والتــي يتــم تخصيــص اإليــرادات الناتجــة عنهــا
إلعانــة األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة ،وتحديــد ًا

موظفيــه ،وخلــق جــو إيجابــي مــع أفــراد المجتمــع

المصابيــن بالشــلل الدماغــي ،بهــف تحســين نوعيــة

المحلــي ،شــارك موظفــو البنــك األردنــي الكويتــي ،فــي

حياتهــم التعليميــة والعالجيــة ومشــاركتهم فــي

مبــادرة العجــات الخضــراء ،بالتعــاون مــع جمعيــة

تنميــة المجتمــع.
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األردني الكويتي يشارك في اليوم الوظيفي في
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

أقــام البنــك األردنــي الكويتــي يومــ ًا وظيفيــ ًا خاصــ َا
فــي رحــاب جامعــة األميــرة ســمية للتكنولوجيــا ،تــم
خاللــه فتــح قنــوات التواصــل مــا بيــن البنــك والطلبــة،
حيــث تضمنــت الفعاليــة؛ جولــة تعريفيــة عــن البنــك،
توضيــح كيفيــة وآليــة تقديــم طلــب التوظيــف عــن
طريــق موقــع البنــك االلكترونــي ،شــرح عــام عــن حاجــة
ســوق العمــل الفعليــة بمــا يتوافــق مــع المؤهــات
والتخصصــات األكاديميــة للطلبــة ،وإجــراء مقابــات
عمــل فوريــة ،تمهيــد ًا لتســريع عمليــة التوظيــف

اضافــة الــى اختيــار متدربيــن مــن طلبــة الجامعــة ممــن
علــى مقاعــد الدراســة.
وحرصـ ًا مــن البنــك األردنــي الكويتــي علــى بنــاء العالقــة
مــا بيــن الجامعــة والطلبــة ،وتأكيــد ًا منــه علــى دعمــه
المســتمر للتعليــم وفهمــه إلحتياجــات الطلبــة،
وأهميــة الشــباب ودورهــم المســتقبلي فــي بنــاء
المجتمــع والعمــل علــى تمكينهــم مــن االنخــراط فــي
ســوق العمــل.
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األردني الكويتي يشارك في رعاية وحضور مؤتمر
ومعرض التكنولوجيا المالية االردني FinConJo

شــارك البنــك األردنــي الكويتــي فــي رعايــة وحضــور مؤتمــر ومعــرض التكنولوجيــا الماليــة االردنــي
 FinConJoوالــذي اقيــم يومــي  2022/ 8/ 10 - 9فــي فنــدق ســانت ريجيــس – عمــان ،تحــت رعايــة رئيــس
هيئــة األركان المشــتركة للتنظيــم والتخطيــط والمــوارد الدفاعيــة ،ورئيــس مجلــس إدارة شــركة
(سوفكس) بحضور وزير االقتصاد الرقمي والريادة ،وممثلين عن الشركاء والداعمين والمهتمين.
وتكمــن أهميــة هــذا المؤتمــر في توفير منصــات للتواصل

االقتصاديــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي ،ال ســيما

واإللتقــاء ،والتقنيــات الحديثــة والبرامــج والمنصــات
التــي تهــم القطــاع المالــي خصوص ـ َا ،واألمــن الســيبراني

فــي ظــل التطــورات المتالحقــة للتقنيــات الحديثــة فــي
مجــال التكنولوجيــا الماليــة ،وتســارع وتيــرة التحــول

عمومــ َا ،وإتاحــة الفرصــة للجهــات المعنيــة لتبــادل

الرقمــي للبنــوك ،حيــث سيشــهد العالــم المزيــد مــن

الخبــرات .هــذا حيــث كان حجــم اإلقبــال علــى المشــاركة

االبتــكارات فــي الخدمــات المصرفيــة .حيــث أصبــح

والحضــور لهــذا المؤتمــر نحــو  600مشــارك وأكثــر مــن 45

التحــول الرقمــي مــن ضمــن المؤشــرات الرئيســية لمركــز

شــركة ومؤسســة عارضــة وداعمــة للحــدث ،باإلضافــة
ل  27متحدثــ َا قدمــوا خالصــة خبراتهــم وألقــوا الضــوء

البنــك التنافســي وحصتــه الســوقية ومؤشــر علــى كفائتــه
فــي تقديــم خدماتــه المصرفيــة ،ومــا يعكســه ذلــك علــى

علــى آخــر التحديثــات فــي مجــال تطبيقــات التكنولوجيــا

كافــة مؤشــرات البنــك التنافســية مــن أربــاح ورأس مــال،

الماليــة وأمنهــا ،وأســاليب حمايتهــا .هــذا وقــد تواجــد

وزيــادة أعــداد العمــاء ،والمنتجــات المصرفيــة وتنوعهــا.

البنــك األردنــي الكويتــي بجنــاح خــاص لــه ،عــرض مــن خاللــه
خدماتــه ومنتجاتــه علــى الحضــور والــزوار والمهتميــن.
وتعتبــر مشــاركة البنــك األردنــي الكويتــي فــي هــذا الحــدث
ضمــن مســؤوليته االجتماعيــة فــي دعــم الفعاليــات

وفــي ختــام فعاليــات هــذا المؤتمــر تــم تكريــم البنــك
األردنــي الكويتــي كأحــد الجهــات والمؤسســات الداعمــة
والمشــاركة فــي هــذا الحــدث.
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البنك األردني الكويتي يطلق التطبيق المصرفي
الجديد " "JKBMobileبالتعاون مع شركة موضوع
أطلــق البنــك األردنــي الكويتــي التطبيــق
المصرفــي الجديــد “ ”JKBMobileبالتعــاون مــع
شــركة موضــوع.
يعتبــر إطــاق “ ”JKBMobileبدايــة مرحلــة جديدة
ضمــن اســتراتيجية البنــك االردنــي الكويتــي
نحــو التحــول الرقمــي وتعزيــز تجربــة العمــاء
وتســهيل التواصــل مــع البنــك علــى مــدار
الســاعة ومــن أي مــكان.
هــذا التطبيــق ســيمكن عمــاء البنــك مــن
التعــرف علــى أحــدث تجربــة مصرفيــة رقميــة
متطــورة ،و ســيكون التطبيــق الجديــد عبر الهاتف
المحمــول مركــز ًا متناميــ ًا لهــم ،حيــث ســيتم
تطبيــق الميــزات واالصــدارات الجديــدة لتحســين
التطبيــق علــى الــدوام .وستشــمل هــذه الميــزات
حــزم مــن الخدمــات الجديــدة المدعومــة بالــذكاء
االصطناعــي ( )AIوالتعلــم آللــي باالضافــة الــى
منتجــات وخدمــات جديــدة مــن شــأنها إثــراء تجربة
عمــاء البنــك.
ً
وتعليقــا علــى هــذا التعــاون  ،قــال رامــي
القواســمي – الرئيــس التنفيــذي لشــركة
موضوع“ :يســعدنا تقديم الدعم للبنك األردني
الكويتــي مــن خــال التطبيــق المصرفــي الجديــد
الــذي ســيكون بمثابــة منصــة متكاملــة الطــاق
الخدمــات الرقميــة ،مــع خبــرة شــركة موضــوع
الواســعة فــي مجــاالت الــذكاء االصطناعــي،
ومعالجــة اللغــات الطبيعيــة ،والتعلــم اآللــي ،وتحليــل
البيانــات والتقنيــات الرقميــة  ،نثق أن التطبيق ســيمكن
عمــاء البنــك األردنــي الكويتــي مــن الحصــول علــى تجربة
آمنــة وسلســة مــع الســماح للبنــك بخفــض تكاليفــه
التشــغيلية ،ممــا ســيؤدي إلــى تعزيــز تجربــة شــاملة
محســنة عنــد التعامــل المصرفــي رقميــ ًا ".
ّ

تطبيــق الهاتــف المحمــول الجديــد مــع رســالة البنــك
المتمثلــة فــي تقديــم تجــارب مصرفيــة متكاملــة
وسلســة مــن خــال خدمــات مبتكــرة رقمي ـ ًا ،نحــن علــى
ثقــة مــن أن تطبيــق الهاتــف المحمــول الجديــد ســيوفر
لعمــاء البنــك تجربــة مصرفيــة سلســة ال مثيــل لهــا.
وســيعمل هــذا التطبيــق كأســاس للبنــك إلطــاق
الخدمــات الرقميــة الســريعة واآلمنــة لعمــائ".

مــن جانبــه ،صــرح ســهيل الســلمان  -رئيــس تنميــة
ً
قائــا:
اعمــال التجزئــة فــي البنــك األردنــي الكويتــي
"يتماشــى التعــاون مــع شــركة موضــوع وإطــاق

يعتبــر التطبيــق المصرفــي الجديــد "المرحلــة األولــى" من
سلســلة التحــوالت الرقميــة المســتمرة التــي يعمــل
البنــك األردنــي الكويتــي علــى تنفيذهــا بالتعــاون مــع
شــركة موضــوع لتعزيــز وتحســين تجربــة العمــاء.
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األردني الكويتي يوفد عدد من موظفيه
لحضور برنامج تدريبي صيفي في
جامعة كوفنتري – بريطانيا

قــام البنــك األردنــي الكويتــي وبالتنســيق مــع جامعــة
كوفنتــري (بريطانيــا) بإيفــاد عــدد مــن موظفيــه لحضــور
برنامــج تدريبــي صيفــي بعنــوان “Skills for Global
 ،Leaders” programmeبعــد أن وقــع عليهــم االختيــار
ضمــن العديــد مــن المرشــحين مــن خــال لجنــة تشــكلت
لهــذه الغايــة ،هــذا البرنامــج تنظمــه الجامعــة ويشــارك
فيــه طــاب مــن مختلــف دول العالــم ،والــذي يهــدف
إلــى تعزيــز التفاعــل والتبــادل الثقافــي بيــن المشــاركين،
والتعــرف علــى وممارســة األســاليب الحديثــة للعمــل
المطبقــة لــدى عــدد مــن المؤسســات العالميــة ،كمــا
يتضمــن البرنامــج زيــارات ميدانيــة اجتماعيــة وثقافيــة
لعــدة معالــم فــي المملكــة المتحــدة.
حيث اكتســب الزمالء المشــاركين العديد من المهارات

فــي مجــال القيــادة ،الحــوار واإللقــاء ،وأتيــح لهــم المجــال
لإلطــاع علــى الحضــارة والثقافــة البريطانيــة ،حيــث
تأتــي هــذه المشــاركة تأكيــد ًا لــدور البنــك واهتمامــه
بتنميــة وتطويــر القــدرات المهنيــة والمعرفيــة لــدى
موظفيــه مــن فئــة الشــباب .كمــا يهــدف البرنامــج إلــى
صقــل وتطويــر المعــارف والخبــرات الذاتيــة والمكتســبة
للمشــاركين مــن خــال إتاحــة الفرصــة أمامهــم للتعــرف
علــى الممارســات والتطبيقــات الحديثــة فــي إدارة
األعمــال ومســاعدتهم علــى تعزيــز ثقتهــم بأنفســهم
وتحفيزهــم لالرتقــاء بمســتواهم العلمــي والعملــي .كمــا
يتيــح البرنامــج للموظفيــن تبــادل التجــارب واألفــكار مــع
نظرائهــم مــن الــدول األخــرى والتفاعــل مــع ثقافــات
العالــم مــن حولنــا.
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التجاري األردني يعقد فعالية ترفيهية
لألطفال في
"أسبوع الفن لألطفال" العالمي

انطالقـ ًا مــن مســؤوليته المجتمعيــة وحرصــه علــى دعــم

ليــوم كامــل وتقديــم األدوات والمســاحة الكافيــة لهــم

المبــادرات والفعاليــات التــي تعنــى بفئــة األطفــال والجيل
الناشــيء ،قــام البنــك التجــاري األردنــي مؤخــر ًا وبالتعــاون

لصناعــة الحــرف اليدويــة والفنيــة وطباعــة الرســومات

مــع جمعيــة مركــز هيــا الثقافــي بعقــد فعاليــة لألطفــال
األيتــام مــن المناطــق األقــل حظـ ًا فــي المملكــة وتغطيــة
تكاليــف زيارتهــم لقضــاء يــوم تعليمــي وترفيهــي فــي مركــز

علــى حقائــب وتيشــيرتات صديقــة للبيئــة بأنفســهم.
ويعتبــر  The Orenda Tribeمركــز ًا متخصص ـ ًا فــي التأثيــر
علــى فئــة األطفــال والشــباب الناشــيء بدعــم مــن

 The Orenda Tribeفــي جبــل اللويبــده – عمــان خــال

منظمــات عالميــة وذلــك لمســاعدتهم فــي التغلــب علــى

"أســبوع الفــن لألطفــال" الــذي يعتبــر مناســبة عالميــة

مشــاكلهم االجتماعيــة وتحفيزهــم علــى االبــداع والتفكيــر

يحتفــى بهــا فــي الفتــرة مــن  7 / 7 – 6 /29مــن كل عــام.

بايجابيــة مــن خــال اســلوب تعليمــي تشــويقي كســرد

حيث قام مركز  The Orenda Tribeباســتضافة األطفال

القصــص بطريقــة .Creative Story Telling
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النشاطات التدريبية للبنك التجاري األردني

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 والدعــم الــازم لهــم لضمان تحقيقهــم االداء المتوقع منهم.
تــم عقــد برنامــج تدريبــي بعنــوان "CUSTOMER SERVICE FUNDAMENTALS & DEALING WITH DIFFICULT
 "CUSTOMERSخــال شــهر تمــوز.

الدورات التدريبية المحلية
برنامج تدريبي بعنوان " "Leadership Training for Managersوالذي عقد خالل الفترة .2022/ 07/ 20 - 17
برنامج تدريبي بعنوان " "Phone Etiquettes Customer Serviceوالذي عقد على مجموعتين خالل شهر تموز.
ورشــة عمــل بعنــوان "مكافحــة غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب والعقوبــات الدوليــة" والتــي عقــدت خــال الفتــرة
.2022/ 07/ 05 - 04
اجتماع "مدراء االمن السيبراني" والذي عقد بتاريخ .2022/ 07/ 05
الــدورة التدريبيــة بعنــوان "البطاقــات المصرفيــة والتطبيقــات العمليــة عليهــا" والتــي عقــدت خــال الفتــرة
.2022/ 07/ 20 - 18
الــدورة التدريبيــة بعنــوان "المعيــار الدولــي لممارســة خطــاب الضمــان الخــاص بالقواعــد الموحــدة لخطابــات
الضمــان (الكفــاالت)" والتــي عقــدت بتاريــخ .2022/ 07/ 23
برنامج تدريبي بعنوان "( "Masters In Financial Intelligence (MFIوالذي عقد بتاريخ .2022/ 07/ 08
مؤتمر  Orange is your ICT Business Partnerوالذي عقد بتاريخ .2022/ 07/ 27
الدورة التدريبية بعنوان "تمويل الشركات – متقدم" والتي عقدت خالل الفترة .2022/ 07/ 27 - 24
ورشة عمل بعنوان " "Cyber Insuranceوالتي عقدت بتاريخ .2022/ 07/ 26
الدورة التدريبية بعنوان "المعيار الدولي للتقارير الماليه  "IFRS9والتي عقدت خالل الفترة .2022/ 07/ 27 - 24
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ارتفاع أرباح INVESTBANK
قـبـل الـضـريـبـة إلــى  15.2مـلـيـــون ديـنـار
في الشهور الستة األولى للعام 2022

أعلن ( INVESTBANKالبنك االستثماري) – الرائد في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة-
عن نتائجه المالية للشهور الستة األولى من العام الجاري ،إذ ارتفعت صافي أرباحه بنسبة
 % 13لتصل إلى  10ماليين دينار ،مقابل  8.8مليون دينار في ذات الفترة من العام .2021
وبحســب البيانــات الماليــة االصــادرة عــن البنــك ،فقــد

وأعــرب رئيــس مجلــس إدارة  INVESTBANKفهمــي أبــو

ارتفعــت إجمالــي أربــاح البنــك قبــل الضرائــب بنســبة

خضــرا ،عــن فخــره واعتــزازه بالنتائــج الماليــة القوية التي

 % 12لتصــل إلــى  15.2مليــون دينــار فــي النصــف األول

حققهــا البنــك خــال الشــهور الســتة األولــى مــن العــام

مــن العــام الجــاري ،مقابــل 13.6مليــون دينــار فــي نفــس

الحالــي رغــم األوضــاع االقتصاديــة الضاغطــة التــي يمــر
بهــا األردن كمــا دول العالــم أجمــع ،مشــيد ًا بالجهــود

الفتــرة مــن العــام الماضــي.
وأظهــرت البيانــات ،أن صافــي التســهيالت االئتمانيــة التــي
قدمهــا  INVESTBANKلعمالئــه مــن األفــراد والشــركات
قــد ارتفــع خــال الشــهور الســتة األولــى لتصــل إلــى

االســتثنائية والمميــزة التــي بذلهــا فريــق عمــل البنــك
علــى مســتوياته اإلداريــة والوظيفيــة كافــة ،وبتوجيهــات
مجلــس اإلدارة.

 806مليــون دينار.وبلــغ إجمالــي موجــودات البنــك كمــا

ولفــت أبــو خضــرا ،إلــى أن النتائــج الماليــة المتحققــة

فــي نهايــة حزيــران نحــو 1.4مليــار بارتفــاع نســبته ،% 7.4

تعكــس قــدرة البنــك علــى تنويــع نمــوذج عملــه

وبلغــت نســبة العائــد علــى الموجــودات .% 1.5

واتباعــه اســتراتيجية طموحــة ومرنــة فــي التعامــل

علــى الجانــب اآلخــر ارتفــع مجمــوع ودائــع العمــاء كمــا

مــع المتغيــرات والمخاطــر بحنكــة وحصافــة مــع
تحقيــق مســتويات ربحيــة عاليــة ،مشــدد ًا علــى أن

فــي نهايــة النصــف األول مــن العــام الجــاري ليصــل إلــى
 838مليــون دينــار .وأشــارت البيانــات إلــى أن مجمــوع
حقــوق الملكيــة بلــغ مــع نهايــة حزيــران قرابــة  183مليــون
دينــار ،فيمــا بلــغ العائــد على حقوق المســاهمين .% 10.6

البنــك ســيواصل ريادتــه فــي تقديــم الخدمــات والحلــول
المصرفيــة التقليديــة والرقميــة المبتكــرة التــي تلبــي
تطلعــات واحتياجــات عمالئــه الحياتيــة واليوميــة.
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بـنــك  ABCفي األردن يـــواصــل دعــمـــه لــمـــركـــز
جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة

انطالقــا مــن المســؤولية االجتماعيــة وإيمانــا من بنك  ABCفــي األردن بأهمية الدعم الذي
يقدمــه مركــز جمعيــة الشــابات المســلمات للتربيــة الخاصــة لطالبــه الذيــن يرعاهــم ،فقــد
واصل البنك دعمه للمركز والذي تتركز اهدافه في تقديم الخدمة االنسانية واالجتماعية
لــذوي االحتياجــات الخاصــة وذلــك مــن خــال مواصلــة تبنــي مصاريــف اثنيــن مــن طالبــه.
ويأتــي دعــم البنــك للمركــز حرصــا منــه علــى تأديــة واجبه
الوطنــي تجــاه هــذه الفئة مــن المجتمع الممثلة بذوي
االحتياجــات الخاصــة ومحاولــة منــه لتغييــر المفهــوم
االجتماعــي الســائد عــن االعاقــة بغيــة مســاعدتهم
علــى ان يصبحــوا مواطنيــن مبدعيــن ومنتجيــن فــي
المجتمــع.

وقــد صــرح ســعادة الســيد جــورج فــرح صوفيــا المديــر
العــام لبنــك  ABCفــي األردن "ان مــا نقــوم بــه يأتــي مــن
منطلق اهتمامنا باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة،
وذلــك لتقديــم الخدمــة اإلنســانية واالجتماعيــة لهــم
ورســم االبتســامة علــى وجــوه األطفــال البريئــة وحتــى
ً
ـتقبال مشــرق ًا ،وهــذا جــزء مــن واجبنا
نضمــن لهــم مسـ
ومســؤوليتنا االجتماعيــة".

 100االخـبــار المصرفية

بنك  ABCفي االردن يشارك موظفيه
بمناسبة عيد األضحى المبارك
بمناســبة حلــول عيــد االضحــى وفــي إطار اهتمــام بنك
 ABCفــي االردن بموظفيــه ،فقــد قامــت لجنة النشــاط
االجتماعــي للبنــك بتوزيــع هدايــا العيــد علــى كافــة
الموظفيــن فــي البنــك حرصــا منهــا علــى التواصــل
الدائــم معهــم وعائالتهــم فــي كافــة المناســبات
واالعيــاد الدينيــة.

هــذا ويحــرص البنــك بشــكل دائــم علــى دعــم كافــة
النشــاطات االجتماعيــة لموظفيــه ،حيــث تســعى
لجنــة النشــاط االجتماعــي للبنــك وبدعــم ادارتــه علــى
بنــاء عالقــة قويــة فيمــا بيــن الموظفيــن وذلــك
لإلســهام فــي تقويــة روح عمــل الفريــق والشــعور بأن
الموظفيــن هــم أعضــاء فــي أســرة واحــدة.

بنك  ABCفي االردن يواصل دعمه
لمؤسسة الملكة رانيا
ايمانــا مــن بنــك  ABCفــي االردن بأهميــة قطــاع
التعليــم والتزامــا منــه بمســؤوليته االجتماعيــة نحــو
المجتمــع ،فقــد واصــل البنــك دعمــه لمؤسســة
الملكــة رانيــا مــن خــال دعــم مبادرتــي صنــدوق األمــان
لأليتــام ومؤسســة الملكــة رانيــا للتعليــم والتنميــة
وذلــك للســنه الثانيــة علــى التوالــي.
ويأتــي هــذا الدعــم حرصــا مــن بنــك  ABCفــي االردن فــي
مشــاركة مؤسســة الملكــة رانيــا فــي رســالتها فــي
التنميــة والتعليــم عبــر برامجهــا الهادفــة إلــى تحســين
فــرص األطفــال والشــباب فــي األردن ،ورفدهــم
بالمعــارف والمهــارات واالســتراتيجيات والقيــم التــي
مــن شــأنها أن تتيــح لهــم التفــوق والتميــز فــي عالــم
يســير بخطــى ســريعة وتنافســية.
ومــن جهتــه ،فقــد أعــرب المديــر العــام لبنــك ABC
فــي األردن ســعادة الســيد جــورج فــرح صوفيــا عــن
ســروره بتجديــد الشــراكة واالســتمرار فــي تقديــم هــذا
الدعــم ،ومشــاركة المؤسســة رســالتها فــي التنميــة
والتعليــم عبــر برامجهــا الهادفــة إلــى تحســين فــرص

األطفــال والشــباب فــي األردن ،ورفدهــم بالمعــارف
والمهــارات واالســتراتيجيات والقيــم التــي من شــأنها
أن تتيــح لهــم التفــوق والتميــز فــي عالــم يســير بخطــى
ســريعة وتنافســية.
ومــن الجديــر ذكــره بــأن بنــك  ABCفــي األردن هــو
إحــدى شــركات مجموعــة بنــك  ABCالتــي تتخــذ
مــن البحريــن مقــر ًا رئيســي ًا ألعمالهــا والمنتشــرة
فروعهــا فــي خمــس قــارات حــول العالــم .ويُعــد بنــك
 ABCمــن البنــوك الرائــدة فــي المجــال المصرفــي
فــي المنطقــة ،ويقــدم لعمالئــه مجموعــة مبتكــرة
مــن المنتجــات والخدمــات الماليــة والتــي تشــمل
الخدمــات المصرفيــة الشــاملة وتمويــل التجــارة
وتمويــل المشــاريع والتمويــل المهيــكل وترتيــب
ّ
المجمعــة ومنتجــات الخزينــة والمنتجــات
القــروض
المصرفيــة اإلســامية .كمــا يقــدم البنــك الخدمــات
المصرفيــة بالتجزئــة مــن خــال شــبكة البنــوك التابعة
لــه فــي األردن ومصــر وتونــس والجزائــر ،ومــن خــال
بنــك "إلــى" الرقمــي فــي البحريــن.
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انتخابات لجنة النشاط االجتماعي لبنك ABC
في األردن للعام 2022
انطالقــ ًا مــن الــدور الجوهــري للجنــة النشــاط

النشــاط االجتماعــي ،كمــا وانتهــت إجــراءات العمليــة

االجتماعــي لبنــك  ABCفــي األردن ولتعزيــز روابــط

االنتخابيــة بكامــل معطياتهــا بنجــاح تــام حيــث بلغــت

التأخــي والمــودة بيــن الموظفيــن وتنســيق الفعاليــات

نســبة االقتــراع ( )% 90.82وهــي نســبة تعكــس حرص

والنشــاطات التــي تســهم فــي احقــاق التــوازن مــا بيــن

الموظفيــن وتعاونهــم المعهــود إلنجــاح هــذا الحــدث

جـــو العمــل والحاجــة لكســر الروتيــن والترفيــه ،وإيمانــا

االجتماعــي المميــز.

مــن إدارة البنــك فــي تفعيــل هــذا الــدور فيمــا بيــن
الموظفيــن ،فقــد قــام بنــك  ABCفــي األردن بإجــراء
العمليــة االنتخابيــة للجنــة النشــاط االجتماعــي بكامــل
الشــفافية والنزاهــة والتنظيــم ،وبمشــاركة فعالــه
مــن قبــل الموظفيــن ،وتحــت إشــراف إدارة المــوارد
البشــرية ولجنــة االشــراف علــى انتخابــات لجنــة

ومــن الجديــر بالذكــر ان اللجنــة تعمــل علــى إثــراء
النشــاط االجتماعــي فيمــا بيــن الموظفيــن مــن خــال
تنظيــم الرحــات الجماعيــة وزيــارة الموظفيــن فــي
مناســباتهم المختلفــة وتشــكيل الفــرق الرياضيــة
وغيرهــا مــن مختلــف النواحــي االجتماعيــة.

النشاطات التدريبية لبنك  ABCفي األردن
تنفيــذ ًا للخطــة التدريبيــة للعــام  2022لبنــك  ABCفــي األردن رشــح البنــك مجموعــة مــن موظفيــه لحضــور عــدد من
الــدورات التدريبيــة الداخليــة والمحليــة خــال شــهر  2022/ 6وشــهر  2022/ 7كمــا يلي:

الدورات المحلية :
دورة تدريبيــة بعنــوان " "CIAوالتــي عقــدت خــال الفتــرة  2022/ 05/ 22ولغايــة  2022/ 06/ 05مــن قبــل الســادة
.Optimal Academy
دورة تدريبيــة بعنــوان "تعزيــز شــفافية المســتفيد الحقيقــي لألشــخاص االعتبارييــن والترتيبــات القانونيــة" والتي
عقــدت بتاريــخ  2022/ 06/ 07مــن قبــل الســادة البنــك المركــزي األردنــي.
دورة تدريبيــة بعنــوان "التقييــم الداخلــي ضمــن إطــار لكفايــة الســيولة  ILAAPضمــن اإلطــار العــام لكفايــة رأس
المــال  "ICAAPوالتــي عقــدت خــال الفتــرة  2022/ 06/ 14ولغايــة  2022/ 06/ 15مــن قبــل الســادة اتحــاد المصــارف
العربية.
منتــدى بعنــوان "رؤســاء إدارة المخاطــر فــي المصــارف العربيــة" والــذي عقــد خــال الفتــرة  2022/ 06/ 07ولغايــة
 2022/ 06 /08مــن قبــل الســادة اتحــاد المصــارف العربيــة.
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دورة تدريبيــة بعنــوان " "Bank Treasury Risk Managementوالتــي عقــدت خــال الفتــرة  2022/ 06/ 13ولغايــة
 2022/ 06/ 15من قبل السادة .ACI Jordan
دورة تدريبيــة بعنــوان " "The Route to ISO 20022والتــي عقــدت بتاريــخ  2022/ 06/ 23مــن قبـــل الســــادة
.SWIFT and ProgressSof
ورشــة عمــل بعنــوان "إعــادة تطويــر نظــام التقييــم االئتمانــي بالنقــاط الخــاص بشــركة كريــف االردن" والتــي
عقــدت خــال الفتــرة  2022/ 06/ 15ولغايــة  2022/ 06/ 16مــن قبــل الســادة شــركة كريــف األردن.
ورشــة عمــل بعنــوان "تطويــر اســتراتيجية البنــك المركــزي األردنــي للتمويــل األخضــر" والتــي عقــدت بتاريــخ
 2022/ 06/ 27من قبل السادة البنك المركزي األردني.
دورة تدريبية بعنوان "  " PECB Certified ISO 22301 Lead Implementerوالتي عقدت خالل الفترة 2022/ 05/ 09
ولغاية  2022/ 06/ 27من قبل السادة (.Aswar Akka Consultancy (AAC
دورة تدريبيــة بعنــوان "مكافحــة غســل االمــوال و تمويــل االرهــاب و العقوبــات الدوليــة" والتــي عقــدت خــال
الفتــرة  2022/ 07/ 04ولغايــة  2022/ 07/ 05مــن قبــل الســادة البنــك المركــزي األردنــي.
دورة تدريبيــة بعنــوان "المعيــار الدولــي لممارســة خطــاب الضمــان الخــاص بالقواعــد الموحــدة لخطابــات
الضمــان تحــت الطلــب" والتــي عقــدت بتاريــخ  2022/ 07/ 23مــن قبــل الســادة غرفــة التجــارة الدوليــة.
دورة تدريبيــة بعنــوان "تمويــل الشــركات  -متقــدم" والتــي عقــدت خــال الفتــرة  2022/ 07/ 24ولغايــة 2022/ 07/ 27
مــن قبــل الســادة النقابــة العامــة للعامليــن فــي المصــارف والتاميــن والمحاســبة.
دورة تدريبيــة بعنــوان "التشــريعات العماليــة  -التعليمــات الجديــدة فــي تطبيقــات قانونــي الضمــان اإلجتماعــي
والعمــل" والتــي عقــدت خــال الفتــرة  2022/ 7/ 24ولغايــة  2022/ 7/ 27مــن قبــل الســادة مركــز األردن اليــوم للتنميــة.

الدورات الداخلية:
نظمــت إدارة المــوارد البشــرية  /وحــدة التدريــب وإدارة تقييــم االداء فــي بنــك  ABCبرنامج تدريبي لحديثي التعيين
تضمــن مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة التــي هدفــت الــى توضيــح عــدة مفاهيم منها نشــر التوعيــة عن مخاطر
التشــغيل ومفهــوم عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،قانــون العقوبــات  ،واالمــن الســيبراني وحمايــة
المعلومــات وخطــة اســتمرارية االعمــال وعــن كيفيــة تمييــز وتجنــب المخاطــر بكافــة الوســائل المتاحــة مــع اخــذ
االجــراءات االحترازيــة المســبقة لتفــادي الوقــوع فــي هــذه المخاطــر ومــا ينتــج عنهــا مــن أضــرار وعقوبات.
ورشة تدريبية لضباط ارتباط مخاطر التشغيل والتي عقدت بتاريخ .2022/ 06/ 05
ورش تدريبية للتعريف ببنك إلى (االردن) وانظمة ادارة عالقات العمالء والتي عقدت خالل الفترة 2022/ 06/ 28
ولغاية .2022 /06/ 30
نظمــت إدارة المــوارد البشــرية  /وحــدة التدريــب وإدارة تقييــم األداء فــي بنــك  ABCدورة تدريبيــة لعــدد مــن
موظفــي البنــك بعنــوان " "Lean Six Sigma-White Beltوالتــي انطلقــت بتاريــخ .2022/ 07/ 16
دورة الكترونية بعنوان " "code of counduct 2022والتي عقدت بتاريخ .2022/ 07/ 01
دورة الكترونية بعنوان " "Whistleblowingوالتي عقدت بتاريخ .2022/ 07/ 01
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البنك األوروبي إلعادة اإلعمار يوقع اتفاقية
شراكة مع بنك االتحاد
لمنحه أول تسهيل لتمويل االقتصاد األخضر
وقع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية اتفاقية مع بنك االتحاد في األردن لمنحه تسهيل لتمويل
االقتصاد األخضر بقيمة  10مليون دوالر أمريكي تشمل  0.5مليون دوالر تمويل مشترك من صندوق
المناخاألخضر.كمايستكملاالتحاداألوروبيهذهالحزمةالماليةبتقديممنحلتحفيزاالستثماريصل
مجموعها إلى  1.125مليون يورو ،باإلضافة إلى مساعدات تقنية تقدمها عدد من الجهات المانحة.
وســيخصص هــذا التمويــل األخضــر لمنــح قــروض

الشــاملة ممولــة مــن البنــك األوروبــي واالتحــاد األوروبــي
وصنــدوق المنــاخ األخضــر .وتشــمل هــذه الحزمــة تقييمـ ًا

والصغيــرة والمتوســطة فــي األردن لتمكينهــا مــن

للتقنيــات المثلــى التــي يجــب اســتخدامها لرفــع مســتوى

االســتثمار فــي خدمــات وتقنيــات تدعــم التكيــف مع التغير

دمــج ممارســات التكيــف مــع تغيــر المنــاخ مــع ممارســات

المناخــي والتخفيــف مــن حدتــه.

األســر والشــركات المحليــة الخاصــة متناهيــة الصغــر

للمؤسســات المحليــة الخاصــة متناهيــة الصغــر

تمثــل هــذه الشــراكة أول تســهيل لتمويــل االقتصــاد
األخضــر يقدمــه البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة
لبنــك أردنــي ،ويهــدف إلــى دعــم وتطويــر اقتصــاد مســتدام
بيئيـ ًا ومنخفــض الكربــون ،وقــادر علــى التكيــف مــع التغيــر
المناخــي فــي المملكــة ،حيــث تعتبــر األردن مــن البلــدان
التــي تعانــي مــن نــدرة الميــاه والتــي تســجل أعلــى معدالت
نمــو ســنوي فــي الطلــب علــى الطاقــة ،مــع اعتمادهــا
بالكامــل علــى واردات الطاقــة .وســيدعم التمويــل
األفــراد والمؤسســات المحليــة الخاصــة متناهيــة الصغــر
والصغيــرة والمتوســطة ومــوردي التكنولوجيــا ،وذلــك

والصغيــرة والمتوســطة التــي يســتهدفها التمويــل.
كمــا ســيتم تقديــم المشــورة التقنيــة حــول كيفيــة تنفيــذ
االســتثمارات المرتبطــة بالطاقــة .وستشــمل الحزمــة
التقنيــة أيضــ ًا جلســات للتوعيــة وبنــاء القــدرات فــي
مجــال تقنيــات التك ّيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن
حدتــه .وبالنســبة للحاصليــن علــى القــروض الفرعيــة ،مــن
المتوقــع أن تــؤدي الحوافــز االســتثمارية الممولــة مــن
االتحــاد األوروبــي إلــى تســريع وتيــرة تبنــي هــذه األســر
والمؤسســات متناهيــة الصغــر والصغيرة والمتوســطة
لهــذه التقنيــات والخدمــات.

مــن خــال تقديــم قــروض فرعيــة لتمويــل االســتثمارات

وبهــذه المناســبة قــال المديــر اإلقليمــي لمنطقــة شــرق

فــي خدمــات وتقنيــات تدعــم التكيــف مــع تغيــر المنــاخ

البحــر األبيــض المتوســط فــي البنــك األوروبــي إلعــادة

والتخفيــف مــن حدتــه.

اإلعمــار والتنميــة ،فيليــب تيــر ورت :يعــد دعــم االســتثمار

ولمســاعدته على توســيع قدرته على التمويل ،سيحصل

فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة وكفــاءة اســتهالك
ً
إقبــاال متزايــد ًا عليهــا ،مــن أهــم
الطاقــة والتــي نشــهد

بنــك االتحــاد علــى حزمــة مــن المســاعدات التقنيــة
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لبنك االتحاد ،ناديا الســعيد" :يشــكل هذا التعاون خطوة

األولويــات االســتراتيجية الرئيســية للبنــك األوروبــي
إلعــادة اإلعمــار والتنميــة فــي األردن .ويســعدني جــد ًا أن

مهمــة للبنــك ضمــن مجموعــة ممارســات وتوجهــات

ندعــم بنــك االتحــاد ،شــريكنا طويــل األجــل ،الــذي ســيكون

اســتراتيجية اتخذناهــا بهــدف التحــوّ ل إلــى نمــوذج عمــل

أول بنــك فــي األردن يحصــل علــى مرفــق تمويــل االقتصــاد

أكثــر اســتدامة وقــادر علــى التكيــف مــع التغيــر المناخــي.

األخضــر مــن البنــك األوروبــي .ويعتمــد هــذا البرنامــج علــى

نأمــل أن تســاعدنا شــراكتنا مــع البنــك األوروبــي إلعــادة

التمويــل القــوي مــن الجهــات المانحــة ،لذلــك فأنــا ممتــن
جــد ًا لالتحــاد األوروبــي وصنــدوق المنــاخ األخضــر لمــا

اإلعمــار والتنميــة علــى إحــداث تأثيــر ملمــوس مــن شــأنه

يقدمانــه مــن دعــم أساســي وحيــوي ،وآمــل أن تســاهم
الشــراكة الجديــدة مــع بنــك االتحــاد فــي نمــو االقتصــاد
األردنــي ليكــون أكثــر اســتدامة وقــدرة علــى الصمــود".

حمايــة المــوارد لألجيــال القادمــة".
يشــار إلــى أن بنــك االتحــاد هــو رابــع أكبــر بنــك فــي األردن
مــن حيــث إجمالــي األصــول وهــو مــدرج فــي ســوق عمــان
لــأوراق الماليــة .ويعمــل البنــك علــى خدمــة الشــركات

مــن جانبهــا أكــدت ســفيرة االتحــاد األوروبــي فــي

والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة واألفــراد مــن
خــال فروعــه البالــغ عددهــا  59فرعــ ًا فــي جميــع أنحــاء

مرفــق تمويــل االقتصــاد األخضــر لبنــك االتحــاد فرصــا ً

البــاد.

األردن ،ماريــا هادجيثيودوســيو أن "ســنقدم مــن خــال
تمويليــة جديــدة للشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة
والمتوســطة .ممــا يعكــس الــدور الريــادي الــذي يلعبــه
القطــاع الخــاص فــي دعــم التنميــة االقتصاديــة فضــا
عــن خلــق فــرص العمــل .كمــا ســيلعب البنــك دور َا مهمـ ًا
فــي توجيــه الفــرص االقتصاديــة المســتدامة للشــركات
متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة.
وتعليقــ ًا علــى هــذا التعــاون ،قالــت الرئيســة التنفيذيــة

ومنــذ بــدء عملياتــه فــي األردن فــي عــام  ،2012قــدم البنــك
األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة أكثــر مــن  1.8مليــار يورو
لتمويــل  64مشــروع ًا فــي البــاد ،تــم تقديــم  69%منهــا
للقطــاع الخــاص ،وتشــمل تقديــم الدعــم المالــي للقطــاع
المصرفــي األردنــي مــن خــال منح القروض للمؤسســات
متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة ،والقــروض
الثانويــة وتســهيالت التمويــل التجــاري.
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بـنــك االتحـاد أول بـنـك يـوقـع اتـفـاقـيــة مع
شركة كريف لحلول تكنولوجيا المعلومات
لتعزيز التمويل المستدام

ّ
وقــع بنــك االتحــاد مؤخــر ًا اتفاقية مع شــركة كريف لحلول تكنولوجيا المعلومــات (،)CRIF ITS
وهي شركة تابعة لمجموعة كريف العالمية ،بحيث تتيح االتفاقية لبنك االتحاد وعمالئه من
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والكبــرى االســتفادة مــن منصــة  Synesgyالرقميــة ،والتــي
تعمل على تقييم هذه الشركات على أساس المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة (.)ESG
وتأتي هذه االتفاقية كجزء من توجه بنك االتحاد االستراتيجي
لدعم التمويل المستدام وسياسات االئتمان واستراتيجيات
التمويل التجاري الصديقة للبيئة واختيار سالسل التوريد
وإدارة المخاطر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
( )SMEsباإلضافة إلى الشركات الكبرى ،انطالق ًا من التزام
البنك بدعم المجتمع المحلي لمواجهة مُ ختلف التحديات،
من التغيّر المناخي إلى القضايا االجتماعية والبيئية.
وقام بتوقيع االتفاقية كل من الرئيسة التنفيذية للبنك
معالي ناديا السعيد ،والسيدة أريج عبيدات مديرة منطقة
األردن في شركة كريف لحلول تكنولوجيا المعلومات ،وقالت
السعيد" :في بنك االتحاد ،نعتبر شراكتنا مع كريف لحلول
التكنولوجيا خطوة ريادية نحو تشجيع عمالءنا على السعي
نحو االلتزام بمعايير االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة
بأسهل الطرق وأبسطها وأقلها تكلفة ،بما يساعدهم على
مواكبة التوجهات العالمية وتعزيز فرصهم للحصول على
التمويل واالستثمار ،وأنا فخورة جد ًا كوننا أول مؤسسة
أردنية تستخدم هذه المنصة".

تعتمد المنهجية األساسية للتقييم على معايير االستدامة
الدولية التي وضعها كل من المبادرة العالمية للتقارير ()GRI
والميثاق العالمي لألمم المتحدة ( )UNGCومشروع الكشف
عن الكربون ومبادئ التصنيف التوجيهية.
وحول هذه االتفاقية ،قالت أريج عبيدات" :توقيع هذه
االتفاقية مع بنك االتحاد يأتي تماشي ًا مع الجهود الوطنية
نحو ّ
تبني استراتيجيات تمويل صديقة للبيئة ،ومن خالل
ّ
منصة  Synesgyالتابعة لـ "كريف" ،سيتمكن بنك االتحاد من
إحداث تغيير حقيقي من خالل التمويل المستدام".
من الجدير بالذكر أن التمويل المستدام ،والذي يشير إلى
عمليات التمويل واالستثمار التي تأخذ بعين االعتبار اآلثار
البيئية واالجتماعية والحوكمة ،اكتسب الكثير من االهتمام
في السنوات األخيرة ،حيث أصبحت العديد من الشركات في
جميع أنحاء العالم تبحث عن حلول تساعدها في التمسك
بركائز االستدامة حيث أنها أصبحت ضرورة ،كما أن الشركات
التي تراعي المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة في اتخاذ
ً
عادة ما يكون أداءها أفضل وتقود استثمارات
قراراتها
أطول مقارنة بغيرها.
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بارتفاع نسبته % 40

كابيتال بنك يحقق أرباح ًا نصف سنوية

60.2

مليون دينار
بلغت
تعادل أرباح العام المنصرم بأكمله
السالم :أصول المجموعة تنمو إلى  6.5مليار دينار لنهاية حزيران
وحقوق المساهمين تالمس ال  600مليون دينار
أعلنــت مجموعــة كابيتــال بنــك عــن تحقيــق صافــي أربــاح نصــف ســنوية للعــام الحالــي
 2022هــي األعلــى فــي تاريــخ المجموعــة لتعــادل أربــاح العــام المنصــرم بأكمله وبنســبة
نمــو بلغــت  % 40مقارنــة باألربــاح المعلنــة للفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي.
وبحســب النتائــج الماليــة األوليــة ،فقــد بلــغ صافــي أربــاح
المجموعــة  60.2مليــون دينــار لنهايــة حزيــران مــن العــام
الحالــي  ،2022مقارنــة مــع  43مليــون دينــار للفتــرة ذاتهــا
مــن العــام الماضــي.
ونمــت موجــودات مجموعــة كابيتــال بنك بشــكل ملحوظ
خــال الفتــرة نفســها ،وبنســبة  % 50أي مــا يعــادل 2.2
مليــار دينــار ،مدفوعــة باســتكمال االســتحواذ علــى بنــك
سوســيته جنــرال  -األردن ،لتصــل إلــى  6.5مليــار دينــار
مقابــل  4.3مليــار دينــار فــي نهايــة العــام  .2021فيمــا
ارتفعــت صافــي محفظــة التســهيالت االئتمانيــة إلــى 3.2
مليــار دينــار لنهايــة حزيــران مــن العــام الحالــي ،مقابــل 2.1
مليــار دينــار فــي نهايــة العــام الماضي ،وبنمو نســبته .% 49
كمــا ســجلت ودائــع العمــاء ارتفاع ـ ًا فــي نهايــة النصــف
األول مــن العــام الحالــي بنســبة  % 57.6لتصــل إلــى 4.4
مليــار دينــار ،مقابــل  2.8مليــار دينــار فــي نهايــة العــام .2021
وتشــير البيانــات األوليــة إلــى ارتفــاع صافــي حقــوق
المســاهمين بنســبة  % 62.4إلــى  589مليــون دينــار مقابل
 363مليــون دينــار لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.

هــذا وأعــرب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة كابيتــال
بنــك ،باســم خليــل الســالم ،عــن فخــره واعتــزازه بالنتائــج
الماليــة واإلنجــازات التــي حققتهــا مجموعــة كابيتــال بنــك
فــي النصــف األول مــن العــام الجــاري ،مثمنــ ًا الجهــود
المبذولــة مــن قبــل كافــة موظفــي المجموعــة وعملهــم
بــروح الفريــق الواحــد ،األمــر الــذي أســهم بشــكل واضــح
فــي تحقيــق هــذه النتائــج.
وأشــار الســالم ،إلــى أن مجموعــة كابيتــال بنــك طبّقــت
خــال األشــهر القليلــة الماضيــة حزمــة مــن الخطــوات
واإلجراءات التي عززت من مكانتها في السوقين األردني
واإلقليمــي ،وبمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية المجموعــة
التوســعية ،موضحـ ًا أن المجموعــة عقــدت مؤخر ًا صفقة
مــع صنــدوق االســتثمارات العامــة الســعودي الــذي يعــد
واحــد ًا مــن أكبــر الصناديــق الســيادية فــي العالــم وأكثرهــا
تأثيــر ًا ،حيــث قــام الصنــدوق بموجبهــا باالكتتــاب بأســهم
البنــك وبنســبة مســاهمة فــي رأســمال المجموعة تصل
الــى  % 23.97وبقيمــة  131.2مليــون دينــار أردنــي ،األمــر الــذي
ّ
ويمكنهــا مــن
ســينعكس إيجابــ ًا علــى أداء المجموعــة
دخــول أســواق جديــدة وتوســيع أعمالهــا فــي المســتقبل،
إضافــة إلــى تزويــد المجموعــة بشــبكة مــن أفضــل
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السالم:
رؤيــة التحديث االقتصادي
قاعــدة أساســية لتحقيــق
النمــو المســتدام

البنــوك المراســلة اإلقليميــة والعالميــة ،وطــرح خدمــات
ومنتجــات مصرفيــة جديــدة ومبتكــرة فــي األردن والعــراق.
وأوضــح الســالم ،أن صنــدوق االســتثمارات العامــة قــد أودع
كامــل قيمــة مســاهمته فــي رأس المــال لــدى مجموعــة
كابيتــال بنــك ،مبينــ ًا أن الصنــدوق ســيقوم قريبــ ًا بتســمية
عضويــن جديديــن لتمثيلــه فــي مجلــس إدارة المجموعــة،
وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة الجهــات الرقابيــة.
وذكــر الســالم أن كابيتــال بنــك قــد اســتكمل اســتحواذه علــى
بنــك سوســيته جنــرال  -األردن ،حيــث تعــد عمليــة االســتحواذ
هــذه الثانيــة مــن نوعهــا التــي يقــوم بهــا كابيتــال بنــك فــي أقــل
مــن  12شــهر ًا ،وذلــك بعــد اســتحواذه العــام الماضــي علــى
أصــول وموجــودات فــروع بنــك عــوده فــي األردن والعــراق.
وفــي مجمــل تعليقــه علــى األوضــاع االقتصاديــة فــي
األردن ،أثنــى الســالم علــى االصالحــات االقتصادية والمالية
الهيكليــة التــي جــرى تنفيذهــا على مدار الســنوات الماضية،
ّ
تمكــن مــن تحقيــق األهــداف
مؤكــد ًا أنهــا تشــكل قاعــدة
الوطنيــة التــي تضمنتهــا رؤيــة التحديــث االقتصــادي التــي
أطلقهــا جاللــة الملــك في حزيــران من العام الحالي وتمهد
الطريــق أمــام تحقيــق التنميــة االقتصاديــة الشــاملة ،والتي
ستســهم فــي وضــع األردن علــى طريــق النمــو المســتدام،
بحســب المؤسســات الدوليــة ،وســتعود بالديــن العام الى
مســتويات أكثــر اعتـ ً
ـداال.
مــن جانبــه ،أكــد الرئيــس التنفيــذي لمجموعة كابيتــال بنك،
داود الغــول ،أن النتائــج الماليــة المتحققــة فــي النصــف
ً
ترجمــة الســتراتيجية
األول مــن العــام الحالــي جــاءت

المجموعــة الطموحــة ،حيــث نمــا صافــي الربــح التشــغيلي
بنســبة  % 45مقارنـ ًـة بنفــس الفتــرة مــن العــام  ،2021ممــا
انعكــس إيجابــ ًا علــى العائــد علــى حقــوق المســاهمين
ليرتفع الى % 20.6وذلك بعد استبعاد البنود غير المتكررة،
الفتـ ًا الــى أن البنــك قــد ّ
تمكــن مــن تحســين إيراداتــه وهيكلة
رأســماله بكفــاءة ،خصوصــ ًا بعــد إصــدار ســندات الشــق
األول بقيمــة  100مليــون دوالر فــي بدايــة العــام وإدراجهــا
فــي بورصــة ناســداك دبــي ،ليكــون بذلــك أول مصــرف أردنــي
يــدرج ســندات قــرض فــي البورصــة الدوليــة للمنطقــة.
وأظهــرت النتائــج المالية للمصرف األهلــي العراقي ،نمو ًا
فــي صافــي األربــاح بعــد الضرائــب وصــل إلــى  7.9مليــون
دينــار أردنــي لنهايــة حزيــران مــن العــام الحالــي مقابــل 4.2
مليــون دينــار أردنــي لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.
أمــا بالنســبة لشــركة كابيتــال لالســتثمارات ،فقــد بلغــت
أرباحهــا الصافيــة فــي النصــف األول من العــام الجاري2.8
مليــون دينــار ،وبنســبة نمــو وصلــت إلــى  ،% 38مدعومــة
بزيــادة فــي حجــم األصــول المــدارة التــي وصلــت إلــى 526.6
مليــون دوالر ،باإلضافــة الى زيادة في حســابات الوســاطة
الماليــة بنســبة  % 20مقارنــة بالعــام .2021
وذكــر الغــول أن كابيتــال بنــك مســتمر فــي تنفيــذ خططــه
فــي التحــول الرقمــي ،مــن خــال تقديــم أحــدث التطبيقــات
اإللكترونيــة والرقميــة ضمــن أفضــل الممارســات
المصرفيــة المعمــول بهــا عالميـ ًا ،حيــث أطلــق فــي العــام
الحالــي البنــك الرقمــي  ،Blinkبزمــن قياســي يعكــس
بوضــوح توجهــات البنــك الراميــة إلــى االســراع فــي مواكبة
التطــورات التكنولوجيــة.
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موظفو كابيتال بنك يشاركون في فعالية تطوعية
في مركز زها الثقافي

بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي للخدمــة المجتمعيــة والــذي يحــرص كابيتــال بنــك علــى تفعيلــه
سنوي ًا ،نظم البنك يوم ًا تطوعي ًا لموظفيه إلعادة طالء مركز زها الثقافي في منطقة الزهور.
وتترجــم هــذه الفعاليــة ،االهتمــام الكبيــر الــذي يوليــه

كابيتــال بنــك يحــرص علــى إخــراط الموظفيــن وعلــى

كابيتــال بنــك لترســيخ دوره الرائــد والمســؤول تجــاه

مــدار العــام فــي فعاليــات تطوعيــة متنوعــة بالشــراكة

المجتمــع عبــر تنفيــذه للعديــد مــن البرامــج والمبــادرات

مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي ،مــع التركيــز علــى

فــي مختلــف المجــاالت كالتعليــم واالســتدامة البيئيــة

التنــوع فــي القطاعــات والفئــات المســتهدفة.

والتمكيــن المجتمعــي مــن جانــب ،ومــن جانــب آخر تعزيز
ثقافــة التطــوع لــدى موظفــي البنــك واالســتعانة بهــم
كمــورد مهــم يصــب فــي خدمــة رســالته واســتراتيجيته
الخاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة.

ومــن الجديــر ذكــره بــأن كابيتــال بنــك قــد نظــم وشــارك
فــي مجموعــة مــن الفعاليــات التطوعيــة منــذ بدايــة
العــام ،منهــا حملــة التبــرع بالــدم بالتعــاون مــع بنــك
الــدم ،وســكب وجبــات إفطــار رمضــان مــع تكيــة أم علــي

وأعربــت رئيــس إدارة التســويق واالتصــال المؤسســي

وفعاليــة إفطــار لأليتــام بالتعــاون مــع الصنــدوق األردني

فــي كابيتــال بنــك ،توليــن بارطــو ،عــن اعتزازهــا بمســتوى

الهاشــمي للتنمية البشــرية وعرض منتجات أشــخاص

اإلقبــال الكبيــر مــن قبــل موظفــي البنــك للمشــاركة فــي

مبدعيــن مــن متالزمــة داون بالتعــاون مــع جمعيــة ســما

هــذه الفعاليــة وعملهــم بــروح الفريــق ،مشــيرة إلــى أن

ومبــادرة  ProjectSeaلتنظيــف ميــاه خليــج العقبــة.
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 Blinkيدعم مبادرة  SOLالستبدال
األكـيـاس البـالستيكيـة بـ"الورقية"

مســاهمة منــه فــي الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة وتحقيقــ ًا لألمــن البيئــي فــي
المملكــة ،أعلــن  Blinkعــن دعمــه للمبــادرة الوطنيــة  SOLالهادفــة إلــى تقليــل المــواد
الضــارة بيئيـ ًا باســتخدام بدائــل قابلــة للتحلــل ،مــن خــال توزيــع أكيــاس ورقيــة مجانيــة
ً
بــدال عــن األكيــاس البالســتيكية.
علــى المحــات التجاريــة فــي العاصمــة عمّ ــان
وتقوم فكرة مبادرة  SOLعلى خلق حالة من الوعي العام

األنظمة التكنولوجية بهدف خدمة العمالء ببيئة رقمية
وخالية من الورق تمام ًا ،مبينة أن دعم هذه المبادرة يأتي

الضوء على المشكالت المستقبلية المحتملة لالستخدام

في صلب ركائز استراتيجية  Blinkللمسؤولية االجتماعية

الخاطئ لهذه المواد ،مع التنبيه إلى فوائد األكياس الورقية

الهادفة إلى خلق وعي بيئي بمخاطر استخدام األكياس

التي يمكن إعادة تدويرها وإدخالها في صناعات متنوعة
ً
مثال على خالف األكياس البالستيكية.
كاألسمدة

البالستيكية بتبيان تأثيرها السلبي وأضرارها على البيئة
والتعريف بالحلول البديلة لألكياس المستخدمة حالي ًا،

وأعربت الرئيس التنفيذي لـ  ،Blinkزين ملحس عن
اعتزازها بهذا المبادرة الوطنية التي ينفذها مجموعة
من الشباب الحريصون على استدامة الموارد البيئية
من خالل االستهالك الرشيد والمسؤول ،ورفع الوعي
بواحدة من القضايا ذات األولوية الخاصة للحكومة
والقطاع الخاص على حد سواء.

إلى جانب دعم روح المبادرة لدى الشباب األردني وتعظيم

بأهمية خفض استخدام األكياس البالستيكية ،وتسليط

وأشارت ملحس ،إلى أن أهداف مبادرة  SOLتنسجم
وتتناغم مع مفهوم  Blinkالقائم على تطبيق أحدث

قيم المسؤولية لديهم تجاه البيئة المحيطة بنا.
ومن جانبه ،قال قيس مرار المدير التنفيذي لمبادرة
" :SOLمبادرتنا تطمح الستبدال أكبر عدد ممكن من
االكياس الضارة للبيئة في االسواق المحلية بأكياس
ورقية صديقة للبيئة ،كل الشكر ل  Blinkالستبدالهم
ل  30،000كيس من االسواق المحلية ,ما يعادل تقريبا
ال  140كيلوغرام من النفايات البالستيكية".
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بمناسبة يوم العطاء الوطني
موظفو كابيتال بنك يتبرعون لصالح بنك المالبس الخيري

بمناسبة يوم العطاء الوطني الذي صادف يوم الخامس عشر من تموز الجاري ،نظم كابيتال بنك
حملة تبرع داخلية لصالح بنك المالبس الخيري ،أحد مشروعات الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية.
وهدفــت الحملــة ،إلــى تشــجيع موظفــي كابيتــال بنــك
فــي مختلــف الفــروع مــن التبــرع بالمالبــس واأللعــاب
واألحذيــة لصالــح األســر العفيفــة المســتفيدة مــن
بنــك المالبــس الخيــري.

وقالــت" :يــوم العطــاء الوطنــي مخصــص لتشــجيع
النــاس علــى العطــاء دون توقــع أي شــيء فــي المقابــل؛
إنــه فرصــة مثاليــة لــرد الجميــل للمجتمــع مــن خــال منــح
األشــياء التــي نحبهــا لمــن هــم أقــل ً
حظــا".

ويأتــي تنفيــذ هــذه الحملــة ،فــي إطــار اســتراتيجية كابيتال
بنــك المجتمعيــة الهادفــة إلــى دعــم مختلــف الفئــات
األقــل حظــ ًا فــي المجتمــع ،كجــزء مــن واجبــه الوطنــي
تجــاه هــذه الفئــات.

وأوضحــت بارطــو ،أن كابيتــال بنــك يســعى ومــن خــال
اســتراتيجيته للمســؤولية المجتمعيــة لتعزيــز دوره
الفاعــل والمســؤول فــي العمــل التطوعــي والخدمــة
االجتماعيــة ،كمــا يعمــل علــى ترســيخ القيــم اإلنســانية
النبيلــة مثــل العطــاء والتكاتــف والتــآزر لــدى موظفيــه
وتشــجيعهم علــى أداء واجبهــم الوطنــي تجــاه الفئــات
المحتاجــة فــي المجتمــع.

وأعربــت رئيــس إدارة التســويق واالتصــال المؤسســي
فــي كابيتــال بنــك ،توليــن بارطــو ،عــن ســعادتها بتجــاوب
موظفــي البنــك الكبيــر مــع هــذه الحملــة اإلنســانية،
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بقيمة  100ألف دينار لكل رابح
كابيتال بنك يعلن أسماء أول خمسة رابحين
بالجائزة الكبرى لحساب توفير "طريقك دهب"

ضمن باقة جوائز التوفير التي يقدمها البنك على مدار العام لعمالئه ،أعلن كابيتال بنك
ضمن احتفالية أقيمت يوم االحد  3/7الجاري عن اسماء أول خمسة رابحين بالجائزة الكبرى
في حساب التوفير " طريقك دهب" والبالغ قيمتها  100ألف دينار لكل رابح .وفاز بالجائزة
كل من السادة جمانة العايد ،سمير أبو آغا ،عبير حماد ،مروة العطيات وفرناند فاخوري.
وقدّ م رئيس الخدمات المصرفية لألفراد في مجموعة كابيتال
بنك ،محمد عثمان أحر التهاني للفائزين بالجائزة الكبرى
األولى ،موضح ًا أن حملة جوائز حساب توفير " طريقك دهب"
تعد من أكبر الحمالت التي يطلقها البنك سواء من ناحية
عدد الجوائز أو الفرص المضمونة للفوز بالذهب وفق ًا لمعدل
رصيد الحساب السنوي ولضوابط وشروط الحساب.
وأضاف عثمان بأن كابيتال بنك أطلق الحملة بمزايا عديدة
وجوائز قيّمة سعي ًا منه لتشجيع عمالئه الحاليين والمحتملين
على تبني ثقافة االدخار وزيادة أرصدة حسابات التوفير الخاصة
بهم ،وذلك لتعزيز رفاههم المالي في المستقبل ،مبين ًا أن
مثل هذه الحمالت التحفيزية تشجع على زيادة قاعدة عمالء

البنك التي شهدت تنامي ًا كبير ًا خالل السنوات األخيرة.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه الجوائز تأتي ضمن الحملة الترويجية
لحساب توفير " طريقك دهب" التي أطلقها البنك في بداية
العام  ،2022ووفر من خاللها ألصحاب حسابات التوفير
لديه الفرص المرتفعة للفوز بـمجموعة من الجوائز النقدية
األسبوعية والنصف سنوية بقيمة تقارب  2مليون دينار
 ،وتتوزع كالتالي 10 :جوائز أسبوعية بقيمة  2,022دينار لـ 10
رابحين ،و 10جوائز كبرى قيمة كل منها  100ألف دينار تقدم
لخمسة رابحين في نهاية شهر حزيران وخمسة رابحين في
نهاية كانون األول من هذا العام بأعلى فرص للربح ،باإلضافة
الى جوائز الذهب المضمونة.
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العائد النقدي الشهري على حسابات
الــــــعــــــمـــــــالء ألول مـــــــــــــرة فـي األردن
ملحس :اقبال غير مسبوق على الخدمات المصرفية الرقمية
أطلـــق  Blinkالبنـــك الرقمـــي المبتكـــر ،حملـــة العائـــد النقـــدي الشـــهري علـــى
حسابات العمالء ألول مرة في األردن ،في خطوة تهدف إلى مواكبة احتياجات
عمالئـــه المتزايـــدة وســـط إقبـــال كبيـــر علـــى الخدمـــات المصرفيـــة الرقميـــة.

وبموجــب هــذه الحملــة التــي تطلــق ألول مــرة فــي األردن
والتــي ســتبدأ اعتبــار ًا مــن  8/ 1وحتــى  12 / 31المقبــل،

خدماتنــا ،حيــث فــاق هــذا االقبــال خــال الشــهر األول مــن
إطــاق البنــك توقعاتنــا وخططنــا الموضوعــة لعــام كامل،

ســيقوم  Blinkبمكافــأة العمــاء الذيــن يحتفظــون برصيد
فــي حســاباتهم فــي  Blinkبمبلــغ نقــدي شــهري وفقـ ًا لكل

المركــزي األردنــي فــي تعزيــز الشــمول المالــي فــي المملكــة

شــريحة وحســب رصيــد الحســاب حيــث تصــل الفائــدة

وفــق األســس والتعليمــات الموضوعــة فــي هــذا المجال".

الســنوية لـــ  % 4.5وتدفــع علــى أقــل رصيــد فــي الحســاب.

األمــر الــذي يعكــس مــدى نجاحنــا فــي دعــم خطــط البنــك

وأضافــت ملحــس ":اليــوم مــن خــال حســابنا اإللكترونــي

كمــا ســيتم منــح العمــاء ممــن تنطبق عليهم الشــروط،

وإطالقنــا لحملــة العوائــد الشــهرية نواصــل فــي Blink

فرصــة الدخــول علــى الســحب لربــح ثــاث جوائــز نقديــة
شــهري ًا ،وهــي عبــارة عــن رصيــد إضافــي يســاوي أدنــى

تقديــم خدماتنــا الرقميــة الذكيــة والتــي لمســنا تعطــش

قيمــة للرصيــد فــي حســاب العميــل خــال الشــهر.
وفــي تعليقهــا علــى هــذه الخدمــة ،قالــت الرئيــس التنفيــذي
لـــ  Blinkزيــن ملحــس ":منــذ إطــاق  Blinkفــي الســوق
األردنــي فــي شــهر شــباط الماضــي شــهدنا إقبـ ً
ـاال كبيــر ًا من
قبــل األردنييــن غيــر المشــمولين بالخدمــات المصرفيــة

عمالئنــا لهــا خاصــة وأنهــم مــن فئــة الشــباب التــي تتجــه
الســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة وتتــراوح أعمارهــم مــا
بيــن  40 - 18عامــ ًا" ،مشــيرة إلــى أن معامــات الرقميــة
المصرفيــة تمتــاز بســرعة إنجازهــا وإمكانيــة الحصــول
عليهــا أينمــا كان العميــل ومتــى شــاء ،وبمســتويات أعلــى
مــن الكفــاءة واألمــان والحمايــة المعلوماتيــة".

التــي تقدمهــا البنــوك التقليديــة مــن األفــراد وأصحــاب

ولفتــت ملحــس إلــى أن  Blinkوجميــع البنــوك الرقميــة

المشــاريع المنزليــة وطلبــة الجامعــات ،لالســتفادة مــن

تخضــع كمــا هــو الحــال بالنســبة للبنــوك التقليديــة لرقابــة
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وإشــراف البنــك المركــزي األردنــي الــذي اشــترط أن تكــون

بتقديــم المزيــد مــن المزايــا والحوافــز مثــل دفــع فائــدة
علــى غــرار فوائــد الودائــع لكــن تدفــع شــهري ًا وفــق أدنــى

المملكــة ،وأن تعمــل البنــوك الرقميــة وفــق األســس

رصيــد متوفــر فــي الحســاب عــدا عــن تقديمنــا لثــاث جوائز

واآلليــات والمتطلبــات التــي تعمــل وفقهــا البنــوك

نقديــة فوريــة فــي نهايــة كل شــهر  ،موضحــة أن العمــاء

التقليديــة.

يتمتعــون بكامــل الحريــة فــي ســحب وايــداع المبالــغ

هــذه البنــوك مملوكــة أو تحــت ســيطرة بنــك مرخــص فــي

وأكــدت ملحــس أن البنــوك والخدمــات الرقميــة هــي
ثقافــة جديــدة فــي المجتمــع األردنــي تســتوجب علــى
كافــة األطــراف المعنيــة مــن جهــات ومؤسســات رقابيــة
وبنــوك وغيرهــا إطــاق حمــات توعيــة لتســليط الضــوء

المتوفــرة فــي حســاباتهم ســواء كانــت أموالهــم المودعة
مــن قبلهــم أو الفوائــد الشــهرية بــدون أيــة قيــود ،ناهيــك
عــن الجوائــز النقديــة الفوريــة المرافقــة لهــذه الحملــة
ستشــجع عمالئنــا أكثــر علــى االدخــار ".

علــى حقــوق العمــاء ،باإلضافــة الــى مســؤولياتهم

تجــدر اإلشــارة إلــى أن البنــك الرقمــي  Blinkقــد أطلــق فــي

والتزاماتهــم باإلضافــة إلــى تعزيــز قدرتهــم على اســتخدام

شــباط  /فبرايــر مــن العــام الجــاري  2022ليقــدم خدماتــه

الخدمــات المصرفيــة بالشــكل األمثــل ،.مشــددة علــى

مــن خــال منصتــه الرقميــة الذكيــة التــي تســتهدف
الشــباب عمومــ ًا ،ويعــد هــذا التطبيــق األول مــن نوعــه

ولكلمــات الســر الخاصــة بهــم مــع األشــخاص األخريــن.

فــي المملكــة ،ويســتهدف األفــراد وربــات البيــوت ،وطلبــة

ضــرورة عــدم مشــاركة العمــاء لبياناتهــم الشــخصية
وأشــارت ملحــس إلــى أن حملــة العائــد النقــدي الشــهري
تأتــي لتشــجيع  Blinkعلــى االدخــار مــن جهــة ولمكافأتهــم

الجامعــات ،وغيرهــم مــن الفئــات غيــر المســتفيدة مــن
الخدمــات المصرفيــة.
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كــابــيـتــال بـنــك يـطـلـق حـمـــلــة خـاصـة
بالقروض الشخصية بمزايا إضافية
بهدفتوفيرأفضلالحلولوالمزاياالتمويليةلعمالئهبمايالئماحتياجاتهمويلبيتطلعاتهم،
أعلن كابيتال بنك عن إطالق حملة خاصة بالقروض الشخصية بمزايا إضافية وجوائز قيًمة.

وتتيــح الحملــة الجديــدة لألفــراد الراغبيــن باالســتفادة

ّ
مفعلــة أو عند اســتخدام
 500دينــار أو بطاقــة ائتمانيــة

مــن القــروض الشــخصية فتــرة ســماح تصــل إلــى 7

التطبيــق البنكــي التابــع لكابيتــال بنك لســداد فاتورتين

أشــهر ،باإلضافــة الــى فــرص للفــوز بجائــزة هــي عبــارة

شــهري ًا.

عــن ســداد قيمــة القــرض الشــخصي لغايــة 50,000
دينــار لخمســة عمــاء مقترضيــن ،يتــم الســحب عليهــا
بآخــر العــام  .2022كمــا وســيحصل العميــل علــى
فرصــة إضافيــة للتأهــل بالفــوز بالجائــزة لــكل 10,000

تجــدر اإلشــارة إلــى أن كابيتــال بنــك يســعى باســتمرار
لتطويــر وإطــاق خدمــات ومنتجــات مصرفيــة مبتكــرة
تالمــس احتياجــات قاعــدة عمالئــه المتناميــة وترتقــي

دينــار إضافيــة علــى مبلــغ القــرض الشــخصي التابــع

بتجربتهــم المصرفيــة ،وتوفيرهــا مــن خــال شــبكة

لــه ،وإذا كان لديــه حســاب توفيــر بقيمــة ال تقــل عــن

فروعــه وقنواتــه اإللكترونيــة المتطــورة.
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52.6

مليون دينار
أرباح البنك اإلسالمي األردني
قـبـل الـضريـبـة للـنـصـف األول
من عام 2022
ّ
حقـــق البنـــك االســـامي االردنـــي خـــال النصـــف األول مـــن عـــام  2022أرباحـــ ًا قبـــل
الضريبـــة بلغـــت حوالـــي  52.6مليـــون دينـــار مقابـــل حوالـــي  49.7مليـــون دينـــار للنصـــف
األول م ــن ع ــام  2021وبنس ــبة نم ــو بلغ ــت  % 5.8وبع ــد الضريب ــة بلغ ــت االرب ــاح حوال ــي
 33مليـــون دينـــار مقابـــل حوالـــي  31.1مليـــون دينـــار وبنســـبة نمـــو بلغـــت  ،% 6.2وبلـــغ
اجمال ــي اي ــرادات البن ــك للنص ــف األول م ــن ع ــام  2022حوال ــي  129.8ملي ــون دين ــار مقاب ــل
حوالـــي  122.5مليـــون دينـــار للنصـــف األول مـــن عـــام  2021بنســـبة نمـــو بلغـــت .% 5.9
وقــال رئيــس مجلــس إدارة البنــك اإلســامي األردنــي

وحــول البيانــات الماليــة خــال النصــف األول مــن العــام

األســتاذ موســى شــحادة أن مجلــس اإلدارة صــادق علــى
البيانــات الماليــة لغايــة  2022/ 6/ 30معتبــر ًا ان النتائــج

الحالــي أعــرب الرئيــس التنفيــذي  /المديــر العــام للبنــك
اإلســامي األردنــي الدكتــور حســين ســعيد عــن اعتــزازه

التــي حققهــا البنــك اإلســامي األردنــي فــي النصــف االول

بالنتائــج المتحققــة حتــى  2022/ 6/ 30والتــي أظهــرت
ارتفاع ـ ًا فــي معظــم أرقامهــا لتؤكــد علــى ســامة تطبيــق

النمــو بفضــل مــن هللا وتوفيقــه ثــم متانــة مركــزه المالــي

استراتيجية البنك الهادفة الى مواجهة مختلف التحديات

وجــودة أصولــه والسياســة التــي ينتهجهــا فــي ضــوء

وتحقيــق إنجــازات تصاعديــة بمختلــف المؤشــرات فقــد

مرحلــة مــا بعــد جائحــة كورنــا واالضطرابــات السياســية

بلغــت موجــودات البنــك بمــا فيهــا (حســابات االســتثمار

واالقتصاديــة فــي المنطقــة والعالــم وانعكاســاتها علــى

المخصــص وحســابات الوكالــة باالســتثمار (المحافــظ

بيئــة األعمــال .

االســتثمارية)) حتــى  2022/ 6/ 30حوالــي  6.009مليــار دينــار

مشــيد ًا بــأداء االدارة التنفيذيــة والعامليــن فــي البنــك

مقابــل حوالــي  5.953مليــار دينــار كمــا فــي ،2021/ 12/ 31

مــن العــام الحالــي تعكــس قــدرة البنــك علــى مواصلــة

و تطلعــات مجلــس االدارة لتحقيــق أفضــل النتائــج
والتــي تعــود بالنفــع علــى الجميــع وتعززمــن ثقــة ورضــى
متعاملــي البنــك  ،ليحصــد البنــك العديــد مــن الجوائــز
كأفضــل مؤسســة ماليــة اســامية وافضــل بنــك
اســامي فــي األردن لعــام  2022مــن عــدة جهــات عالميــة
(جلوبــال فايننــس وبانكــر ...الــخ).

ووصلــت ودائــع العمــاء بمــا فيهــا (حســابات االســتثمار
المخصــص وحســابات الوكالــة باالســتثمار (المحافــظ
االســتثمارية)) الــى حوالــي  5.362مليــار دينــار مقابــل حوالــي
 5.283مليــار دينــار فــي نهايــة عــام  ،2021بنســبة نمــو بلغت
 % 1.5وبلغــت التســهيالت واالســتثمارات بمــا فيهــا
(حســابات االســتثمار المخصــص وحســابات الوكالــة
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باالســتثمار (المحافــظ االســتثمارية)) خــال النصــف

األخــرى مــع االســتمرار بزيــادة عددهــا حتــى نهايــة العــام

األول مــن العــام الحالــي حوالــي  4.884مليــار دينــار مقابــل

الحالــي ،الــى جانــب التوســع الجغرافــي فــي الســوق

حوالــي  4.741مليــار دينــار فــي نهايــة عــام  2021بنســبة نمــو

المصرفــي األردنــي حيــث تــم خــال النصــف األول مــن

بلغــت .% 3.0

العــام الحالــي افتتــاح مكتــب مصرفــي فــي جامعــة العلــوم

وقــال الدكتــور حســين ســعيد ان هــذه النتائــج المتحققــة
انعكســت علــى مؤشــرات االداء الرئيســية للبنــك حيــث
بلــغ العائــد علــى حقــوق الملكيــة  % 13.2ونســبة كفايــة
رأس المــال  ،% 22.9ونســبة الديــون غيــر العاملــة % 2.8
ونســبة تغطيــة الديــون غيــر العاملــة .% 108.1
وأضــاف الدكتــور حســين ســعيد ان البنــك مســتمر فــي
تطبيــق اســتراتيجيته الهادفــة إلــى تحقيــق نمــو فــي كافــة
المجــاالت ومواجهــة مختلــف التحديــات وتجنــب المخاطر
وتنويــع نشــاطات واســتثمارات وتمويــات البنك وتقديم
احــدث الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة وفــق أحــكام
ومبــادئ الشــريعة اإلســامية وتعزيــز التحــول الرقمــي
باســتمراراية تنفيــذ الحمــات التحفيزيــة والتشــجيعية
لمتعاملــي مصرفنــا علــى تســديد فواتيرهــم مــن خــال

اإلســامية العالميــة ليصبــح للبنــك  110فــروع ومكاتــب
منتشــرة فــي جميــع انحــاء المملكــة.
وتعزيــز ًا لــدور البنــك فــي تحملــه لمســؤولياته االجتماعيــة
واالقتصاديــة يشــارك البنــك فــي مختلــف المبــادرات التــي
تســاهم فــي تحريــك عجلــة التنميــة وانعكاســها االيجابــي
علــى االقتصــاد الوطنــي والمجتمــع المحلــي فقــد انضــم
البنــك خــال النصــف االول مــن العــام الحالــي لمنصــة "
بُنــى" للمدفوعــات العربيــة التابعــة للمؤسســة االقليميــة
لمقاصــة وتســوية المدفوعــات العربيــة المملوكــة
لصنــدوق النقــد العربــي ،ليكــون اول بنــك اســامي اردنــي
ينضــم للمنصــة ويطلــق خدمــة المقاصــة والتســوية
بالعمــات العربيــة والعمــات الدوليــة بعــد ان اســتوفى
البنــك جميــع معاييــر وشــروط المشــاركة بالمنصــة وفــي
مقدمتهــا المعاييــر واالجراءات الخاصــة بجوانب االمتثال،

قنــوات البنــك االلكترونيــة اســامي موبايــل واســامي

كمــا وقــع اتفاقيــة التعــاون المشــترك لبرنامــج دعــم

انترنــت وذلــك بتخصيــص  800جائــزة نقديــة حتــى النصــف

تركيــب انظمــة الخاليــا الشمســية وانظمــة الســخانات

االول مــن العــام الحالــي ،كمــا يتصــدر البنــك المركــز األول

الشمســية للقطــاع المنزلــي المرحلــة الثانيــة مــع وزارة

بأكبــر عــدد مــن أجهــزة الصــراف اآللــي بيــن البنــوك العاملة

الطاقــة والثــروة المعدنيــة  /صنــدوق تشــجيع الطاقــة

علــى مســتوى المملكــة بـــ  307جهــاز صــراف آلــي منهــا 75
جهــاز ًا تقــدم خدمــة اإليــداع النقــدي الــى جانــب الخدمــات

المتجــددة وترشــيد الطاقــة ،وذلــك للمســاهمة فــي
تخفيــض فاتــورة الكهربــاء الشــهرية للقطــاع المنزلــي.
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في مؤتمر المصارف االسالمية في الجامعة االردنية
"االقتصاد السلوكي ماهيته ومجاالت تطبيقة"

مدير عام البنك اإلسالمي األردني الدكتور حسين سعيد:
المصارف االسالمية امام فرصة االستفادة من ايجابيات
تطبيقات االقتصاد السلوكي
قــال الرئيــس التنفيــذي  /المديرالعــام للبنــك االســامي االردني الدكتور حســين ســعيد ان
تطبيــق االقتصــاد الســلوكي الحديــث يضــع المصــارف االســامية امام فرصة االســتفادة
مــن ايجابيــات تطبيقــات االقتصــاد الســلوكي وعكســه علــى اعمالها ،فالبنوك االســامية
تســعى باســتمرار لتطويــر منتجاتهــا وخدماتهــا وعقــود معامالتهــا والتــي تصــب فــي
االقتصــاد الحقيقــي غيــر القائمــة علــى مبــدأ االســتهالك ،وربطهــا بأحــكام ومبــادئ
الشــريعة االســامية ومقاصدها ،بحيث ال تؤدي الى الحاق الضرر بمتعامليها واالبتعاد
تمامــا عــن كل مــا هــو محــرم شــرعا أو مــا يشــتمل أو ينطــوي علــى أي شــبهة شــرعية.
واضــاف ان المصــارف االســامية َت َ
عتبــر متعامليهــا
شــركاء معهــا فــي اداء رســالتها وعملهــا  ،كمــا يقــع علــى
عاتقهــا توفيــر الدعــم والوعــي والتوضيــح لمتعامليهــا
حــول الخدمــات والمنتجــات والمعلومــات الالزمــة التــي
ُت َقــدّ م لتســاهم باتاحــة المجــال امــام المتعامليــن اتخــاذ
القــرار الســليم  ،مــع االبتعــاد عــن اســتغالل التوجــه
الدينــي لهــم فــي التعامــل مــع المصــارف االســامية مــن
خــال توفيــر معلومــات واضحة تراعي مســتويات االدراك
وتحقــق مبــدأ االشــتمال المالــي للوصــول الــى جميــع
فئــات المجتمــع واتاحــة المجــال امامهــم لالســتفادة مــن
الخدمــات المصرفيــة االســامية المختلفــة.
جــاء ذلــك فــي كلمــة القاهــا الدكتــور حســين ســعيد اثنــاء
افتتــاح فعاليــات المؤتمــر الدولــي الخامــس لقســم

المصارف االســامية في كلية الشــريعة  /الجامعة األردنية
وبالتعــاون مــع الجمعيــة االردنيــة للماليــة االســامية
بعنــوان "االقتصــاد الســلوكي ماهيتــه ومجــاالت تطبيقــة"
وبرعايــة حصريــة مــن البنــك االســامي االردنــي وذلــك تحــت
رعايــة رئيــس الجامعــة األردنيــة معالــي األســتاذ الدكتــور
نذيــر عبيــدات وبمشــاركة أكاديمييــن واقتصادييــن وباحثيــن
متخصصيــن وذلــك خــال الفتــرة  27 - 26تمــوز . 2022
كمــا تــرأس الدكتــور حســين ســعيد الجلســة األولــى
للمؤتمــر بعنــوان "االقتصــاد الســلوكي مدخــل مفاهيمــي"
تناولــت االقتصــاد الســلوكي مدخــل مفاهيمــي عــام
والتحيــزات المعرفيــة وأثرهــا علــى االقتصــاد الســلوكي
واالقتصــاد الســلوكي اصولــه ومبادئــه وتطبيقاتــه فــي
االقتصــاد االســامي.
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وب ّيــن الدكتــور حســين ســعيد ان
االقتصــاد اإلســامي ينطلــق مــن
منهجيــة القــرآن الكريــم والســنة
النبويــة الشــريفة فــي الدعــوة
الــى ضبــط ســلوك المســلم
باتخــاذ القــرار الســليم ُ
المحكــم
بتغليــب العقــل علــى العاطفــة
ودون إلحــاق الضــرر بأحــد،
فالمبــادئ التــي تحكــم ســلوكه،
تتســع لتشــمل جميــع الطيبــات
وتســتثنى الخبائــث واالعتــدال
فــي طلــب أي ســلعة كانــت وتنبــذ
المغــاالة واالســراف والتبذيــر،
وتخضــع فكــرة المســلم عــن
االســتهالك لمبــادئ وقواعــد
منهــا :األصــل فــي األشــياء
اإلباحــة ،والمشــروعية (الحــال والحــرام) ،والقيــم الخلقيــة،
واالعتــدال .امــا العوامــل المؤثــرة فــي ســلوكه فتشــمل
العقيــدة ،واألخــاق ،إلــى جانــب العوامــل االقتصاديــة
واالجتماعيــة والنفســية.
واكــد الدكتــور حســين ســعيد علــى ســعي البنــك االســامي
االردنــي باســتمرار الــى عكــس مفهــوم االقتصاد الســلوكي
علــى اعمالــه ســواء بمــا يتعلــق بســلوك متعامليــه او
موظفيــه او مســؤوليه وذلــك مــن خالل دراســة ســلوكيات
وحاجيــات ورغبــات متعامليــه والعمــل علــى تطويــر
منتجاتــه وخدماتــه وعقــود معامالتــه وربطهــا بتطويــر
اعمالــه ،معتمــد ًا بذلــك علــى التــزام موظفيــه باالخــاق
والمهنيــة واالتصــاف بالصــدق واالمانــة وتقديــم النصــح
وعــدم التضليــل ،الــى جانــب عكــس ســلوك المســؤولين
واصحــاب القــرار عنــد اتخــاذ القــرار الرشــيد باالعتمــاد
علــى الناحيــة الشــرعية واالخالقيــة التــي تضبــط اخالقيــات
العمــل المصرفــي االســامي.
واضــاف ان دعــم ورعايــة البنــك االســامي االردنــي لهــذا
المؤتمــر يأتــي اســتمرار ًا للدعــم المســتمر الــذي حظيــت
بــه مؤتمــرات كليــة الشــريعة الســنوية مــن مصرفنــا منــذ
نشــأتها ،تعزيــز ًا للشــراكة االســتراتيجية المســتدامة مــا
بيــن َمصرِفنــا وأعــرق الجامعــات األردنيــة ،الجامعــة االم،
(الجامعــة األردنيــة) و تأكيــد ًا ودعمـ ًا للمســيرة االكاديميــة

والبحث العلمي  ،متطلع ًا ان يحقق هذا المؤتمر اهدافه
باســتعراض ابحاث ودراســات الباحثين لتســليط الضوء
علــى هــذا الموضــوع والتعريــف بــه والحــوار والنقــاش
وتبــادل الخبــرات والخــروج بنتائــج وتوصيــات تصــب فــي
مصلحــة الجميــع.
ُ
كل
ووجــه فــي كلمــات ألقيــت اثنــاء حفــل افتتــاح المؤتمــر ٍ
مــن معالــي األســتاذ الدكتــور نذير عبيــدات رئيس الجامعة
االردنيــة راعــي المؤتمــرو األســتاذ الدكتورعدنان العســاف
عميــد كليــة الشــريعة فــي الجامعــة األردنيــة والدكتــور
هيــام الزيدانييــن رئيســة قســم المصــارف االســامية
الشــكر والتقديــر للبنــك اإلســامي األردنــي لرعايتــه
المؤتمــر ودعمــه المســتمر لنشــاطات كليــة الشــريعة
فــي الجامعــة األردنيــة  ،كمــا تــم تســليم الدكتــور حســين
ســعيد درعــ ًا تكريميــ ًا تقديــر ًا لرعايــة البنــك اإلســامي
األردنــي الحصريــة للمؤتمــر الــذي يهــدف الــى التعريــف
باالقتصاد الســلوكي ومنهجيته وبيان اهمية االســتفادة
مــن تطبيقاتــه فــي مختلــف القطاعــات العامــة والخاصــة
واثــراء المكتبــة العربيــة بالبحــوث والمراجــع التــي تبحــث
فــي هــذا الموضــوع والمواءمــة بيــن الفكــر االقتصــادي
االســامي واالقتصــاد الســلوكي كمــا يتيــح المجــال لــذوي
االختصــاص الحــوار وتبــادل الخبــرات فــي محاورالمؤتمــر
التي اشــتملت على االقتصاد الســلوكي في اطار التحليل
االقتصــادي وعالقتــه بالعلــوم االجتماعيــة واالقتصــاد
االســامي وتطبيقاتــه المعاصــرة.
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 111فرع ًا ومكتب ًا

للبنك االسالمي االردني
نقل فرع وافتتاح مكتب جديد في الرمثا
اقـــام البنـــك اإلســـامي األردنـــي حفـــل اســـتقبال تحـــت رعايـــة الرئيـــس التنفيـــذي/
المديـــر العـــام للبنـــك االســـامي االردنـــي الدكتـــور حســـين ســـعيد بمناســـبة نقـــل
فرع ــه ف ــي الرمث ــا /ل ــواء الرمث ــا محافظ ــة ارب ــد ال ــى موق ــع جدي ــد عل ــى الخ ــط الرئيس ــي
لطري ــق الش ــام  ،وافتت ــاح مكت ــب مصرف ــي جدي ــد بنف ــس موق ــع الف ــرع القدي ــم ف ــي
الســـوق التجـــاري فـــي الرمثـــا وســـط البلـــد  ،وذلـــك تأكيـــد ًا علـــى حـــرص البنـــك لتلبيـــة
احتياجـــات متعامليـــه للخدمـــات المصرفيـــة والتمويليـــة المتوافقـــة مـــع احـــكام
ومبـــادئ الشـــريعة االســـامية ليصبـــح للبنـــك 111فرعـــ ًا ومكتبـــ ًا منتشـــرة فـــي جميـــع
انحـــاء المملكـــة االردنيـــة الهاشـــمية  ،وذلـــك فـــي الســـابع مـــن شـــهر آب الحالـــي .
وشــهد الحفــل حضــور كبيــر وترحــاب واســع مــن نــواب

الجغرافيــة لمصرفنــا فــي لــواء الرمثــا التــي كان لهــا الســبق

ومســؤولين فــي القطاعيــن التجــاري والصناعــي وشــيوخ

باحتضــان اول فــرع لمصرفنــا فيهــا فــي  1995 /1 / 3ليتــم

ووجهــاء واهالــي لــواء الرمثــا ومحافظــة اربــد وأعربــوا عــن

نقلــه اليــوم لمبنــى جديــد مملــوك للبنــك يمتــاز بتصميــم

شــكرهم وتقديرهــم إلدارة البنــك لتجاوبهــا مــع مطالبهم
باختيــار موقــع أوســع لمعالجــة الضغــط المتزايــد علــى
فــرع البنــك وافتتــاح مكتــب جديــد ،إضافــة إلــى حــرص
االدارة الدائــم علــى تقديــم كل مــا هــو جديــد فــي مجــال
الصيرفــة اإلســامية مــع مواكبــة أحــدث التطــورات
التكنولوجيــة الحديثــة.
وقال الدكتور حســين ســعيد اننا ســعداء بتوســيع الشــبكة

حديــث ويتوافــق مــع هويــة البنــك ومجهــز بأحــدث
األنظمــة والتقنيــات والمــزود بالكــوادر المصرفيــة عاليــة
الكفــاءة وتوفيــر مواقف ســيارات مريحــة لمراجعي البنك
الــى جانــب افتتــاح مكتــب جديــد بنفــس الموقــع القديــم
لفــرع الرمثــا لتصبــح حصــة مصرفنــا ضمــن محافظــة
اربــد ولــواء الرمثــا ســتة عشــر فرع ـ ًا ومكتب ـ ًا والموجــودة
فــي (شــارع بغــداد ،شــارع الهاشــمي ،شــارع فلســطين،
شــارع أيــدون ،شــارع حكمــا ،شــارع الحصــن ،ســتي ســنتر،
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بنــي كنانــة ،ديــر ابــي ســعيد ،الشــونة الشــمالية ،الرمثــا،

لهــم بكفــاءة عاليــة وبمــا يلبــي احتياجاتهــم ،مؤكــد ًا علــى

الطيبــة ،الشــجرة ،الطــرة ،المــزار الشــمالي ،مكتــب

اســتمرارية ســعي البنــك لمزيــد مــن التوســع الجغرافــي

الرمثــا) وذلــك تأكيــد ًا علــى اهميــة لــواء الرمثــا الــذي يعــد

بافتتــاح فــروع ومكاتــب جديــدة او تحويــل مكاتــب الــى فروع

مــن المناطــق الحيويــة والمتميــزة بالنمــو المتســارع فــي

او نقــل فــروع لمبانــي مملوكــة للبنــك تعزيــز ًا لموجوداتــه

النشــاط التجــاري والكثافــة الســكانية المرتفعــة.

وتلبيــة الحتياجــات متعامليــه واســتقطاب متعامليــن جــدد

وبيّــن الدكتــور حســين ســعيد ان هــذه الخطــوة تأتــي

وزيــادة حصــة البنــك فــي الســوق المصرفــي والمحافظــة

انســجاما مــع اســتراتيجية البنــك بتقديــم الدعــم لجميــع

علــى قــوة مركــزه المالــي ،الــى جانــب تعزيــز الخدمــات

متعامليــه أينمــا وجــدوا وبمختلــف قطاعاتهــم التجاريــة

المصرفيــة الرقميــة مــن خــال قنــوات البنــك االلكترونيــة

والصناعيــة واالفــراد والشــركات الصغيــرة والمتوســطة

الرقميــة (اســامي موبايــل ،اســامي انترنــت ،اســامي

والكبرى ،وتقديم مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية

صــراف آلــي ..الــخ).
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الحملة الترويجية الثالثة
 400جائزة نقدية لمستخدمي قنوات البنك اإلسالمي
األردني االلكترونية لتسديد الفواتير
واصــل البنــك اإلســامي األردنــي
اطــاق حمالتــه الترويجيــة "ســدد
فواتيــرك" بتقديــم  400جائزة نقدية
لمتعامليــه مســتخدمي قنــوات
البنــك االلكترونيــة فــي تســديد
الفواتيــر مــن خــال قناتــي اســامي
موبايــل واســامي انترنــت لتكــون
الثالثــة للعــام الحالــي، 2022حيــث
تبــدأ الحملــة اعتبــار ًا مــن االول
مــن آب وتنتهــي فــي الثالثيــن مــن
ايلــول  2022وســيتم الســحب علــى
200جائــزة نهايــة كل شهروحســب
شــروط البنــك الخاصــة بالحملــة.
وفــي تعليــق لــه حــول الحملــة قــال
الرئيــس التنفيــذي /المديــر العــام
للبنــك اإلســامي األردنــي الدكتــور
حســين ســعيد "تعزيــز ًا لــوالء وثقة
متعاملينــا نســتمر باطــاق المزيــد
مــن الحمــات الترويجيــة التــي
تدعــم اســتراتيجية مصرفنــا فــي
التحــول الرقمــي وحــث متعاملينــا
لالســتفادة مــن خدماتنــا االلكترونيــة التــي توفــر عليهــم
الوقــت والجهــد الــى جانب المشــاركة في هذه الحمالت
والفــوز بالجوائــز".
واضاف ان الحمالت الترويجية التي يطلقها البنك وعلى
مــدار العــام تتنوع وتســتهدف مختلف فئات المتعاملين
وباطــاق هــذه الحملــة الموجهــة لمســتخدمي قنــوات
البنــك االلكترونيــة فــي تســديد الفواتيــر يصبــح مجمــوع

الجوائــز المقدمــة لمتعاملينــا باالضافــة لهــذه الحملــة
 1200جائــزة ،مؤكــد ًا علــى طــرح المزيــد مــن الحمــات
التســويقية التــي اصبــح متعاملينــا ينتظرونهــا باســتمرار
ويقبلــوا علــى المشــاركة فيهــا ،ومــا علــى متعاملــي
مصرفنــا ســوى التأكــد مــن اشــتراكهم بخدمــات البنــك
االلكترونيــة والمتاحــة لهــم بــكل ســهولة الــى جانــب زيــادة
عــدد الفواتيرالمســددة لتــزداد فرصتهــم للفــوز بإحــدى
الجوائــز النقديــة الشــهرية.
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البنك اإلسالمي األردني يرعى منتدى
االمتثال في غسل االموال وتمويل االرهاب

شــارك البنــك اإلســامي األردنــي برعايــة منتــدى اتحــاد المصــارف العربيــة "االمتثــال
للمعاييــر الدوليــة فــي مجــال غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب – المســتقبل
والتحديــات" والــذي اقيــم تحــت رعايــة محافــظ البنــك المركــزي األردنــي الدكتورعــادل
شــركس وبتنظيــم مــن اتحــاد المصــارف العربيــة وبالتعاون مع جمعيــة البنوك في
االردن وبمشــاركة البنــوك االردنيــة ومصرفييــن ومســؤولين وخبــراء متخصصيــن
فــي مجــال مكافحــة غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب علــى المســتويين العربــي
والدولــي وذلــك خــال الفتــرة  16 - 15آب  2022فــي فنــدق انتركونتيننتــال  -عمــان.
وبهذه المناسبة قال الدكتور حسين سعيد " اننا نرحب بعقد
اتحاد المصارف العربية لمنتدياته السنوية في االردن ،واتاحة
المجال امام مصرفنا بأن يكون من الداعمين لهذا المنتدى
وذلك تأكيد ًا على عمق العالقة التي تجمع االردن باتحاد
المصارف العربية وحرصها على انجاح مسيرتها وتعاونها
المثمر والمشترك والذي يعود بالفائدة على القطاع
المصرفي االردني والعربي ومنها هذا المنتدى الذي يهدف
لرفع كفاءة النظام المصرفي العربي لمواكبة التطورات
العالمية في مجال مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
واالمتثال للمعايير الدولية التي تضبط هذه اآللية".
كما بين الدكتور حسين سعيد ان البنك االسالمي االردني
من خالل مشاركته في هذه المنتديات يؤكد على تحمله

لمسؤولياته االجتماعية في المجال االقتصادي ودفع عجلة
التنمية في االردن .
كما سلم الدكتور عادل شركس محافظ البنك المركزي االردني
درع ًا تكريمي ًا للدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي /المدير
العام للبنك االسالمي االردني تقدير ًا لرعاية البنك للمؤتمر .
ومن جانبه اعرب االستاذ وسام فتوح االمين العام التحاد
المصارف العربية عن شكره وتقديره لمشاركة البنك
االسالمي االردني في دعم المنتدى الذي يعتبر مناسبة
هامة لتوثيق العالقات الجيدة مع المجتمع المصرفي
المالي العربي والهيئات والمؤسسات االقليمية والدولية ،
مقدر ًا اهتمام البنك باستمرارية رعاية ودعم نشاطات اتحاد
المصارف العربية .
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البنك االسالمي االردني يخرج
الفوج السادس من قيادات الصف االول

تحقيقـــ ًا لخطـــط االحـــال الوظيفـــي لفئـــة مـــدراء الفـــروع أقيـــم تحـــت رعايـــة الدكتـــور
حســـين ســـعيد الرئيـــس التنفيـــذي  /المديـــر العـــام للبنـــك اإلســـامي األردنـــي حفـــل
تخري ــج الف ــوج الس ــادس م ــن قي ــادات الص ــف االول م ــن موظف ــي البن ــك المش ــتركين
ف ــي البرنام ــج التدريب ــي الش ــامل" تهيئ ــة قي ــادات الص ــف االول" بتنظي ــم م ــن اكاديمي ــة
التدريـــب وتنميـــة المـــوارد البشـــرية فـــي البنـــك  ،وذلـــك بحضـــور مســـاعدي المديـــر
العـــام ومـــدراء الدوائـــر فـــي مبنـــى اإلدارة العامـــة للبنـــك فـــي الرابـــع مـــن آب الحالـــي.
وبهــذه المناســبة قــال الدكتــور حســين ســعيد" يأتــي
تخريــج موظفينــا المؤهليــن ليكونــوا ضمــن قيــادات
الصــف االول تحقيقــ ًا الســتراتيجية مصرفنــا بتمكيــن
كــوادره لتكــون مؤهلــة الســتالم مواقــع قياديــة اعلــى
وتمتلــك قــدرات مميــزة قــادرة علــى مواكبــة احــدث
التطــورات فــي العمــل المصرفــي االســامي وعلــى اتخــاذ
القــرارات االداريــة الصائبــة ،والتــي تنعكــس بالتالــي علــى
االداء العملي وانتاجية العمل ،وقد تم اختيار الموظفين
ـاء علــى معاييــر محــددة مــن قبــل لجنــة تنميــة المــوارد
بنـ ً
البشــرية لتحقيــق االهــداف المعــدة للبرنامــج لتأهيلهــم
الســتالم المهــام االداريــة و االشــرافية فــي الفروع ،وذلك
ضمــن جــدارة التدريــب المؤسســية (القياديــة) وقــد بلــغ
اجمالــي الموظفيــن الذيــن خضعــوا لهــذا البرنامــج منــذ

اعتمــاده حوالــي مائــة موظــف.
وســلم الدكتــور حســين ســعيد الشــهادات لســتة عشــر
موظفــ ًا مــن مختلــف الفــروع شــاركوا بالبرنامــج واعربــوا
عــن شــكرهم الدراة البنــك لمــا توليــه مــن اهتمــام مســتمر
بتنميــة قــدرات موظفيهــا وتطورهــم لخدمــة مؤسســتهم
التــي يعتــزون بانهــم جــزء منهــا ومن ما تحققــه من نجاحات.
واشــتمل البرنامــج التدريبــي الذي اســتمر لحوالي شــهرين
موضوعــات تناولــت التحديــات التــي تواجــه المصــارف
االســامية والمهــارات البيعيــة لمــدراء الفــروع والقيــادة
التحويليــة وادارة التغييــر والتفكيــر االبداعــي وتقنيــات
المبــادرة واالبتــكار وادارة التغيير والتخطيط االســتراتيجي
وادارة المخاطــر.
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البنك االسالمي االردني راعي ًا حصري ًا
لمؤتمر البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا
في كليات الشريعة
قــدم البنــك اإلســامي األردنــي الدعــم
والرعايــة الحصريــة للمؤتمــر العلمــي
العاشــر لكليــة الشــريعة والدراســات
االســامية بجامعــة اليرمــوك بعنــوان
"البحــث العلمــي لطلبــة الدراســات
العليــا فــي كليــات الشــريعة اشــكاالت
وحلــول مقترحــة" وذلــك تحــت رعايــة
رئيــس جامعــة اليرموك االســتاذ الدكتور
مســاد حيــث ســلم درعـ ًا تكريميـ ًا
إســام ّ
لمســاعد المديرالعــام للبنــك االســامي
االردنــي الدكتــور موســى مبــارك تقديــر ًا
لرعايــة البنــك للمؤتمــر الــذي شــارك فيــه
عمــداء واســاتذة وطلبــة دراســات عليــا
فــي كليــات الشــريعة ومتخصصيــن فــي
قضايــا البحــث العلمــي فــي الجامعــات
االردنيــة الحكوميــة والخاصــة والعديــد
مــن الــدول العربيــة ،وذلــك خــال الفتــرة
 17 - 16آب  2022فــي جامعــة اليرمــوك.
وحول رعاية البنك لهذا المؤتمر قال الرئيس التنفيذي
 /المديــر العــام للبنــك االســامي االردنــي الدكتــور
حســين ســعيد " انطالقـ ًا مــن حــرص مصرفنــا لتقديــم
العنايــة الخاصــة بمســيرة البحــث العلمــي الداعمــة
للقطــاع التعليمــي واالقتصــادي والتــي تعززمــن تحمــل
مصرفنــا لمســؤولياته االجتماعيــة  ،نســعى باســتمرار
للتواجــد فــي مختلــف اللقــاءات العلميــة المتخصصــة
فــي البحــث العلمــي والتــي تعــد مــن اهــم ادوات تطويــر
المجتمعــات ونموهــا وانعكاســها علــى اداء االقتصــاد
الوطنــي والتنميــة المســتدامة والخــروج بتوصيــات

تعــود بالنفــع والفائــدة علــى الجميــع" ،مشــيد ًا بالعالقة
التشــاركية التــي تجمــع البنــك االســامي االردنــي
وجامعــة اليرمــوك وكليــة الشــريعة لمــا فيــه خدمــة
المســيرة االكاديميــة والبحثيــة واالقتصاديــة.
مــن جانبــه عبــر عميــد كليــة الشــريعة والدراســات
االســامية  /جامعــة اليرمــوك االســتاذ الدكتــور آدم
نــوح القضــاة عــن اعتــزازه بالبنــك االســامي االردنــي
المؤسســة االقتصاديــة الوطنيــة الرائــدة فــي المجــال
االقتصــادي واالجتماعــي ودعــم الحركــة العلميــة
والبرامــج االكاديميــة فــي الجامعــات مقدمــ ًا الشــكر
والتقديــر للبنــك.
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البنك اإلسالمي األردني يدعم
حـفــل الـزفــاف الـجـمــاعـــــي ()31

انطالق ًا من تحمل البنك اإلسالمي األردني لمسؤولياته االجتماعية تجاه أبناء المجتمع
المحليوتحقيقمبدأالتكافلاالجتماعييواصلالبنكمشاركتهفيحفلالزفافالجماعي
()31الذينظمتهجمعيةالعفافالخيرية،حيثسلممساعدالمديرالعامللبنكاالسالمي
االردني الدكتور عبد الحميد ابو صقري هدية "نقوط "لـ ( )34عريس ًا وعروس شاركوا
في الحفل وذلك في مدرسة سنابل الخير في منطقة طارق يوم الجمعة .2022/ 7/ 22
واعــرب الرئيــس التنفيــذي /المديــر العام للبنك االســامي
االردنــي الدكتــور حســين ســعيد عــن ســعادته بمشــاركة
البنــك فرحــة العرســان بزفافهــم مقدمــ ًا لهــم اجمــل
التهانــي والتبريــكات ،ومؤكــد ًا علــى االلتــزام الشــرعي
للبنــك االســامي االردنــي الــذي يقتضــي اال يســتهدف
البنــك إشــباع الحاجــات الماديــة فقــط وانمــا يســتهدف
تجســيد القيــم االســامية فــي الواقــع العملــي وبمــا يعود
بالنفــع علــى المجتمــع واالقتصــاد الوطنــي ،والــذي يتمثــل
بمســاعدة الشــباب علــى الــزواج وتقليــل تكاليــف الــزواج.
حيــث واصــل البنــك االســامي االردنــي تقديــم القــروض
الحســنة والنقــوط للعرســان المشــاركين بحفــات
الزفــاف الجماعيــة التــي تنظمهــا جمعية العفــاف الخيرية
منــذ تأسيســها عــام  ، 1995حيــث بلــغ إجمالــي القــروض

الحســنة المقدمــة بالتنســيق مــع الجمعيــة حتــى نهايــة
عــام  2021حوالــي  7.1مليــون دينــار موزعــة علــى  11.2ألــف
مســتفيد ًا هــذا باإلضافــة إلــى تمويــل مــن يرغــب منهــم
بالمرابحــة لشــراء األثــاث والحاجيــات المختلفــة.
مــن جانبــه اشــاد نائــب رئيــس جمعيــة العفــاف الخيريــة
الدكتــور منــذر زيتــون بمواصلــة دعــم البنــك االســامي
لنشــاطات وبرامــج الجمعيــة الهادفــة الــى تيســير ســبل
الــزواج والتــي تقــدم االنمــوذج الــذي يحتــذى فــي التكافــل
والتعاضــد لخدمــة ابنــاء المجتمــع المحلــي وبالتعــاون
مــع البنــك بتقديــم القــروض الحســنة والنقوط للعرســان
المشــاركين فــي حفــل الزفــاف ســنوي ًا  ،متمني ـ ًا التوفيــق
والنجــاح لمســيرة البنــك االســامي االردنــي الرائــدة فــي
دعــم المجتمــع المحلــي.

االخـبــار المصرفية 129

البنك االسالمي األردني
وشركة المعلومات االئتمانية "كريف األردن"
يوقعان اتفاقية الصدار التقرير االئتماني
من خالل "اسالمي موبايل"
وقع البنك االسالمي االردني اتفاقية لتقديم خدمة اصدار التقرير االئتماني لمتعامليه عبر قناة
البنك االلكترونية "اسالمي موبايل" وبالتعاون مع شركة المعلومات االئتمانية "كريف االردن"،
ليكون البنك االسالمي األردني من اوائل البنوك االردنية التي ستقدم هذه الخدمة لمتعامليها.
ووقــع االتفاقيــة عــن البنــك االســامي األردنــي الرئيــس
التنفيــذي /المديــر العــام الدكتــور حســين ســعيد وعــن
شــركة كريــف االردن المديــر العــام احمــد عامــودي وذلــك
بتاريــخ  31تمــوز .2022
وتمتــاز هــذه الخدمــة والتــي كانــت متاحــة فقــط مــن
خــال قيــام المتعامليــن بمراجعــة شــركة "كريــف االردن"
بتمكيــن متعاملــي البنــك الوصــول بــكل ســهولة ويســر
وأمــان الــى بياناتهــم االئتمانيــة واســتخراج تقريرهــم
االئتمانــي مــن خــال تطبيــق البنــك االلكترونــي " اســامي
موبايــل " دون الحاجــة لمراجعــة أي مــن فــروع البنــك أو
شــركة "كريــف األردن".
وقــال الدكتــور حســين ســعيد" لقــد ســعى مصرفنــا ليكــون
مــن اوائــل البنــوك االردنيــة واالســامية فــي االســتفادة
مــن الخدمــات المســتحدثة لــدى "شــركة كريــف االردن"
لنقــدم هــذه الخدمــة الجديــدة لمتعاملينــا والتــي تأتــي
تطبيقـ ًا الســتراتيجية مصرفنــا نحــو التحــول الرقمي وتعزيز
سلســلة خدماتنــا الرقميــة مــع اضافــة نوعيــة للخدمــات
التــي نقدمهــا والتــي تســهل على متعاملينــا الوقت والجهد
فــي انجازمعامالتهــم وحصولهــم علــى تقريرهــم االئتمانــي،
وســتكون هــذه الخدمــة متاحــة "بــإذن هللا" خــال شــهر
ايلــول مــن العــام الحالــي بعــد اســتكمال جميــع االجــراءات".

واعــرب الدكتــور حســين ســعيد عــن اعتــزازه بالشــراكة
مــع شــركة "كريــف االردن" التــي امتــدت منــذ عــام 2016
وتجــددت خــال العــام الماضــي لتســتمر الشــركة بتزويــد
البنــك بخدمــات االســتعالم االئتمانــي و الخدمــات الجديــدة
التــي تســتحدثها ُ
وتوّ جــت بهــذه االتفاقيــة التــي تدعــم
اســتراتيجية التحــول الرقمــي للبنــك فــي تقديــم الخدمــات
المصرفيــة واالئتمانيــة علــى المســتوى الوطنــي وتدعــم
عمــل البنــك فــي اتخــاذ القــرار االئتمانــي الســليم لتقديــم
التمويــات وفــق احــكام ومبــادئ الشــريعة االســامية مــن
خــال وجــود قاعــدة بيانــات ائتمانيــة ذات اعتماديــة عاليــة.
مــن جانبــه اشــاد الســيد احمــد عامــودي باســتمرارية
التعــاون مــع البنــك االســامي األردنــي اكبــر البنــوك
االســامية فــي االردن حيــث يحظــى بشــريحة كبيــرة مــن
المتعامليــن لالســتفادة مــن خدمــات شــركة "كريــف"
ليحقــق تطلعــات متعامليــه بالحصــول علــى افضــل
الخدمــات التــي تلبــي احتياجاتهــم  ،والتــي تتقاطــع مــع
خدمــات الشــركة المتخصصــة فــي تطويــر وادارة نظــم
التقاريــر االئتمانيــة مــن خــال توفيــر قاعــدة بيانــات شــاملة
تغطــي كافــة مــزودي االئتمــان فــي االردن عبــر منصــة
تكنولوجيــة متطــورة لجميــع البنــوك والشــركات الماليــة
والتأمينيــة والخدماتيــة.

 130االخـبــار المصرفية

نشــاط أكاديميــة التدريــب
وتنميــة المــوارد البشــرية
خــــــال شـــــهــــر تـمــــوز 2022
ً
ـتكماال لتعزيــز منظومــة الجــدارات /الكفــاءات الوظيفيــة والمؤسســية لموظفــي مصرفنــا قامــت أكاديميــة
اسـ
التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل خــال شــهر
تمــوز  2022وتضمنــت الموضوعــات التاليــة:
برنامــج كشــف التزويــر والتزييــف المصرفــي والــذي عُ قــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع منطقــة الجنــوب للفتــرة
مــن  2022/ 7/ 4ولغايــة .2022/ 7/ 6
برنامــج  AIX and UNIXوالــذي عُ قــد لمجموعــة مــن دوائــر اإلدارة العامــة بتنظيــم مــن شــركة  JBSللفتــرة مــن
 2022/ 7/ 17ولغاية .2022/ 7/ 21
برنامــج الســامة المكتبيــة والمخاطــر المهنيــة والــذي عُ قــد لمجموعــة مــن موظفــي فروع منطقة الوســط للفترة
مــن  2022/ 7/ 17ولغاية .2022/ 7/ 19
برنامــج اكتشــاف وتصحيــح األخطــاء الخاصــة بالعمليــات المحليــة والــذي عُ قــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع
منطقــة الوســط للفتــرة مــن  2022/ 7/ 20ولغايــة .2022/ 7/ 21
ورش عمــل تصنيــف وتقييــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والتــي عُ قدت لمجموعة مــن فروع مصرفنا
خالل شــهر تمــوز .2022 /
هــذا وقــد واصلــت أكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية إيفــاد موظفــي مصرفنــا للمشــاركة فــي برامــج
ومؤتمــرات وورش عمــل عُ قــدت وجاهيـ ًا لــدى مراكــز التدريــب المحليــة والخارجيــة باإلضافــة إلــى التدريــب الرقمــي
ومــن أبرزهــا:
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ً
أوال :التدريب الوجاهي :
برنامج فحص وتدقيق مســتندات االعتمادات المســتندية وفق المعيار الدولي للممارســات المصرفية ISBP745
والــذي عُ قــد بتنظيــم مــن شــركة أوبتيمــال للتدريــب وحلول األعمال للفترة مــن  2022/ 7/ 3ولغايــة .2022/ 7/ 7
ورشــة عمــل العقوبــات الدوليــة والحظــر /رفــع تقاريــر االشــتباه للعمليــات المرتبطــة بغســل األمــوال وتمويــل
االرهــاب /النهــج القائــم علــى المخاطــر والتــي عقــدت بتنظيــم مــن البنــك المركــزي األردنــي للفتــرة مــن 2022/ 7/ 4
ولغايــة .2022/ 7/ 5
برنامــج تمويــــــل الشركــــــات والــذي عُ قــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن  2022/ 7/ 4ولغايــة
.2022/ 7/ 7
برنامــج  Operational Risk Measurement and Managementوالــذي عُ قــد بتنظيــم مــن معهد الدراســات المصرفية
للفتــرة مــن  2022/ 7/ 4ولغاية .2022/ 7/ 7
برنامــج االحتيــال المالــي والــذي عُ قــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن  2022/ 7/ 18ولغايــة
.2022/ 7/ 21
برنامــج تحليــل التطــورات االقتصاديــة المحليــة والعالميــة وأثرهــا علــى البنــوك وعمالؤهــم والــذي عُ قد بتنظيم من
جمعيــة البنــوك فــي االردن للفترة مــن  2022/ 7/ 18ولغايــة .2022/ 7/ 20
برنامــج حمايــة المســتهلك المالــي لقطــاع التمويــل األصغــر وآليــة التعامــل مــع شــكاوى شــركة كريف والــذي عُ قد
بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة للفترة مــن  2022/ 7/ 19ولغايــة .2022/ 7/ 20
برنامج اللغة اإلنجليزية والذي سيُعقد بتنظيم من  Amideastللفترة من  2022/ 7/ 20ولغاية .2022/ 8/ 28
برنامــج عــرض وشــرح المعيــار الدولــي لممارســة خطــاب الضمــان الخــاص بالقواعــد الموحــدة لخطابــات الضمــان
تحــت الطلــب والــذي عُ قــد بتنظيــم مــن غرفــة تجــارة عمــان ليــوم .2022/ 7 /23
المؤتمر األول للمرأة األردنية المغتربة والذي عُ قد بتنظيم من ملتقى النشامة للجالية األردنية ليوم .2022/ 7/ 23
برنامج أخالقيات المهنة المصرفية والذي عُ قد بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية ليوم .2022/ 7/ 24
ورشــة عمــل الحلــول والمنتجــات التــي يمكــن تقديمهــا للقطــاع الصناعــي فــي التمويــل األخضــر والتــي عقــدت
بتنظيــم مــن جمعيــة البنــوك فــي االردن ليــوم .2022/ 7 /24
برنامــج معاييــر المحاســبة اإلســامية والــذي عُ قــد بتنظيــم مــن اكاديميــة التضامــن األردنــي الدولــي للفتــرة مــن
 2022/ 7/ 24ولغاية .2022/ 7/ 28
مؤتمــر اإلقتصــاد الســلوكي  :ماهيتــه ومجــاالت تطبيقــه والــذي عُ قد بتنظيم من الجامعة االردنية  -كلية الشــريعة
للفترة من  2022 /7/ 26ولغاية .2022/ 7/ 27
ورشة عمل  Cyber Insuranceوالتي عقدت بتنظيم من جمعية البنوك في االردن ليوم .2022/ 7/ 26

 132االخـبــار المصرفية

مؤتمــر نحــو اســتراتيجية لألمــن الوطنــي الســيبراني والــذي عُ قــد بتنظيــم مــن مفاتيــح البشــر لالستشــارات اإلدارية
والتعليميــة للفتــرة مــن  2022/ 7/ 27ولغايــة .2022/ 7/28

ثاني ًا :التدريب التفاعلي عن بعد ()IDL
ورشــة عمــل أدوات إدارة الســيولة فــي المؤسســات الماليــة اإلســامية والتــي عُ قــدت بتنظيــم مــن المجلــس
العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســامية للفتــرة مــن  2022/ 7/ 4ولغايــة .2022/ 7/ 5
ورشــة عمــل تعزيــز دور صناديــق وآليــات ضمــان القروض في دعم اســتدامة المشــروعات الصغيرة والمتوســطة
فــي الــدول العربيــة والتــي عُ قــدت بتنظيــم مــن صنــدوق النقد العربــي ليــوم . 2022/ 7/ 4
ورشــة عمــل  Financial Crime Risk Management in a Digital Ageوالتــي عُ قــدت بتنظيــم مــن  JP. Morganليــوم
.2022/ 7/ 13
برنامج  IT Governance & Cybersecurityوالذي عُ قد بتنظيم من  KPMGللفترة من  2022/ 7/ 26ولغاية .2022/ 7/ 28
برنامــج توثيــق وتدقيــق العقــود والــذي عُ قــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 2022/ 7/ 25
ولغايــة .2022/ 7/ 28

ثالث ًا :رخص التدريب االلكتروني
م

اسم البرنامج

الجهة المزودة

عدد الرخص

1

إدارة الديون المتعثرة

2

2

فن التفاوض

3

3

إدارة التغيير

1

4

الوالء المؤسسي

5

5

إدارة االزمات

1

6

بناء القدرات

3

7

العمل وقيادة الفريق عن بعد بنجاح

1

8

إدارة الضغط

3

م

اسم البرنامج

الجهة المزودة

عدد الرخص

1

مكافحة الرشوة والفساد

20

2

الجرائم المالية بما فيها مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

38

3

العقوبات

26
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العربي اإلسالمي الراعي البالتيني
لمؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية األردني األول
رعــى البنــك العربــي اإلســامي الدولــي مؤخــرا فعاليــات مؤتمــر ومعــرض التكنولوجيــا الماليــة
األردنــي األول والــذي أقيــم فــي فنــدق ســانت ريجيــس عمان بتنظيم من ســوفكس وبمشــاركة
أكثــر مــن  600شــخص وأكثــر مــن  45شــركة ومؤسســة عارضــة وداعمــه لهــذا الحــدث باإلضافــه
الــى  27متحــدث فــي مجــال تطبيقــات التكنولوجيــا الماليــة وأمنهــا وأســاليب حمايتهــا.
وتناول المؤتمر الذي استمر على مدار يومين العديد
من المواضيع المتعلقة بتطوير حلول ذكية وآمنة
لقطاع التكنولوجيا المالية الذي يعد أحد اهم مكونات
االقتصاد األردني ويوفر فرص متنوعة للتطور والتحول
واالبتكار حيث تم خالل المؤتمر تعريف المشاركين على
الخبرات التي تتبنى اتجاه الرقمنة في صناعة التكنولوجيا
المالية باإلضافة إلى توفير منصة فريدة للحوار بين قادة
التكنولوجيا المالية والخبراء والمنظمين وتعتبر مقدمة
للجهات المشاركة والعاملين في القطاع المالي والبنوك
والصناعات المرتبطة بالتقنية لمناقشة كيفية استفادة
القطاع المصرفي من العصر الرقمي القادم ومستقبل
التكنولوجيا المالية في المنطقة بشكل عام.
وحول هذه الرعاية أكد مدير عام البنك العربي اإلسالمي
الدولي إياد العسلي على أهمية دعم انعقاد هذا المؤتمر
في الوقت الذي يشهد فيه العالم ثورة تكنولوجية على
كافة األصعدة تعيد تشكيل صناعة الخدمات بشكل عام
والخدمات المالية والمصرفية بشكل خاص.
وأشار العسلي إلى أن البنك العربي اإلسالمي الدولي يعمل
ضمن خطة استراتيجية نحو التحول الرقمي وخالل المرحلة
القادمة سيشهد البنك تطورات نوعية في الخدمات
المصرفية الرقمية والتي كانت أولها إطالق تطبيق "عربي
إسالمي موبايل" والذي يضم العديد من المزايا والخدمات
الجديدة ،وأن مشاركة البنك ورعايته البالتينية لهذا المؤتمر

يهدف في المقام األول إلى تعزيز التواصل مع كبار مزودي
التكنولوجيا المالية وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وتأتي رعاية البنك العربي اإلسالمي الدولي لهذا المؤتمر
في إطار التزام البنك وحرصه الدائمين على دعم المؤتمرات
والفعاليات المصرفية التي تعنى بالمواضيع الهادفة الى
تطوير الصناعة المصرفية بما فيها تلك المتعلقة بجوانب
التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية.
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أداء الشركات
والـــــوضــــــــــــــــع

ّ
االقتصــادي
ّ
الــــــــــــعــــــــــام
سالمة الدرعاوي
رئيس هيئة التحرير

أظهــرت النتائــج الماليّــة للشــركات المدرجــة فــي بورصــة عمّ ــان
تحســن ًا إيجاب ّيـ ًا ،حيــث ّ
ّ
حققــت لشــركات أربــاح صافيــة بعــد الضريبــة
بلغــت  1.275مليــار دينــار فــي الســتّة أشــهر األولــى مــن العــام
 ،2022بارتفــاع  % 139.3مقارنــة مــع الفتــرة ذاتهــا مــن العــام .2021

بتحســن أداء الشــركات
هــذه النتائــج تدعــو إلــى التفــاؤل
ّ
ّ
ّ
تحســن العديــد
ظــل
العــام فــي
االقتصــادي
والوضــع
ّ
ّ
ّ
ّ
أهمهــا
المؤشــرات االقتصاد ّيــة الك ّل ّيــة ،وا ّلتــي مــن
مــن
ـي بنســبة  % 2.5خــال الربــع
ـي اإلجمالـ ّ
نمــوّ الناتــج المح ّلـ ّ

األوّ ل مــن عــام  2022مقارنــة بالربــع األوّ ل مــن عــام
 ،2021وارتفــاع قيمــة الصــادرات الوطن ّيــة خــال األشــهر
الخمســة األولــى مــن هــذا العــام مــن عــام  2022بنســبة
تتجــاوز الـــ  % 43مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام .2021

المالــي
العربــي علــى صــدارة القطــاع
وحافــظ البنــك
ّ
ّ
بتحقيقــه أرباحــ ًا نصــف ســنويّة بعــد الضريبــة بقيمــة
 252مليــون دوالر ،مقارنــة بـــ  182.4مليــون دوالر ،كمــا في
ّ
محققــة نمــوّ ًا بنســبة نمــوّ .% 38
 30حزيــران 2021

ّ
األردن ومد ّر جــة فــي البورصــة
أكبــر  20شــركة عاملــة فــي
ّ
حققــت نمــوّ ًا فــي أرباحهــا بنســبة تجــاوزت الـــ .% 30
الشــركات الرابحــة الـــ  110فــي النصــف األوّ ل لعــام ،2022
كان مقــدار مجمــوع أرباحهــا  1,305.3مليــون دينــار،
فــي حيــن بلــغ عــدد الشــركات الرابحــة  102شــركة فــي
النصــف األوّ ل لعــام  ،2021وكان مقــدار مجمــوع أرباحهــا
 598.7مليــون دينــار.
ّ
ـي تــزداد
وفــي
ـي األردنـ ّ
المحصلــة ،الثقــة فــي النظــام المالـ ّ
قــوّ ة ،إذ تســجّ ل االحتياطيّــات األجنبيّــة مســتويات
تعــادل ثالثــة أمثــال الحــدّ اآلمــن المتعــارف عليــه
دول ّي ـ ًا ،والبالــغ  3أشــهر مــن المســتوردات مــن الســلع
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ّ
ّ
األردن بمســتويات
تتمتــع البنــوك فــي
والخدمــات .كمــا

المؤسســات
هــذه السياســة حــازت علــى ثنــاء العديــد مــن
ّ
بــكل حياديّــة
الدوليّــة ،وا ّلتــي تعطــي انطباعاتهــا وتقييمهــا
ّ

وبمــا يعكــس ســامة ومتانــة هــذا القطــاع والثقــة فيــه،

وموضوع ّيــة ،وكان آخــر ذلــك إشــادة صنــدوق النقــد الدولـ ّـي
باإلجــراءات ا ّلتــي ّ
يتخذهــا البنــك المركـ ّ
ـزي األردنـ ّـي فــي ســبيل
ّ
األردن لتكــون دعامــة أساسـيّة
تعزيــز السياســة النقد ّيــة فــي
األردنــيّ ،
وأكــد علــى نجــاح هــذه السياســات فــي
لالقتصــاد
ّ

مرتفعــة مــن الرســملة والســيولة وجــودة األصــول،
حيــث بلــغ رصيــد الودائــع فــي البنــوك  40.5مليــار دينــار
ـي .كمــا
فــي أ ّيــار  ،2022منهــا حوالــي  % 80بالدينــار األردنـ ّ
ـي االئتمــان الممنــوح مــن البنــوك  31.5مليــار
بلــغ إجمالـ ّ
دينــار ،شـ ّ
ـاص
ـكل منهــا االئتمــان الممنــوح للقطــاع الخـ ّ

حوالــي .% 90

ّ
والمالــي فــي المملكــة،
النقــدي
الحفــاظ علــى االســتقرار
ّ
المصرفــي.
وعلــى ســامة القطــاع
ّ

السياســة النقد ّيــة للبنــك المركـ ّ
ـزي أثبتــت نجاعتهــا فــي

وهــذا مــا يجعــل الثقــة تــزداد بسياســات البنــك المركـ ّ
ـزي

ّ
والمالــي ،وعلــى
النقــدي
المحافظــة علــى االســتقرار
ّ
جاذبيّــة الدينــار كوعــاء موثــوق للمدّ خــرات.

والمطالــب اليــوم باالســتمرار فــي هــذا النهــج فــي إدارة
وتنويــع أدوات سياســته النقديّــة بفعاليّــة واحترافيّــة
عاليــة.
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