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

لقــد جــاء هــذا اللقــاء ضمــن سلســلة لقــاءات مشــابهة 

أجرتهــا الحكومــة مــع مختلــف فعاليــات القطــاع الخــاص 

فــي المملكــة، بهــدف إعــداد برنامــج عمــل بالشــراكة مــع 

القطــاع الخــاص لتمكيــن االقتصــاد الوطنــي مــن التعافــي 

كورونــا  جائحــة  عــن  نجمــت  التــي  التحديــات  ظــل  فــي 

وتداعياتهــا، وذلــك مــن خــالل تبنــي سياســات واصالحــات 

إلــى تركيــز الجهــود علــى  ومشــاريع ذات أولويــة تســعى 

إعــادة االقتصــاد الوطنــي إلــى المســار المطلــوب للتعافــي 

والبــدء بالنمــو، وهــو مــا يؤكــد نهــج الحكومــة فــي التشــاور 

مــع القطــاع الخــاص فيمــا يخــص توجهاتهــا وخططهــا 

المســتقبلية لضمان توائمها مع التطلعات والتوقعات. 

محــاور وأهــداف أولويــات عمــل الحكومــة للســنوات )2021  

واألعمــال،  االســتثمار  بيئــة  تحســين  تضمنــت   )2023 -

وتعزيــز المنافســة والتشــغيل، ودعــم القطاعــات ذات 

ضــوء  فــي  األولويــات  هــذه  وضــع  جــاء  وقــد  األولويــة. 

التحديــات التــي يواجههــا االقتصــاد األردنــي، واســتنادًا إلــى 

عــدٍد مــن المرجعيــات الرئيســة وأهمهــا كتــاب التكليــف 

الســامي للحكومة، ووثيقة األردن 2025، واالســتراتيجيات 

القطاعية المختلفة، وأهداف أجندة التنمية المســتدامة، 

والبرنامــج التنفيــذي لألعــوام 2021 - 2024.

إن التعــرف بشــكٍل مســبق علــى أولويــات عمــل الحكومــة 

للســنوات القادمــة يمكــن البنــوك من استكشــاف الفرص 

المســتقبلية ويســاعدها فــي بنــاء وتكييــف اســتراتيجياتها 

لتتوائم مع متطلبات المرحلة القادمة ولتكون منســجمة 

مــع الخطــط والبرامج الحكوميــة، وخصوصًا في المجاالت 

التحــول  مثــل  المصرفــي  بالقطــاع  الكبيــرة  الصلــة  ذات 

ــرى  ــل المشــاريع الكب ــز االســتثمار، وتفعي الرقمــي، وتحفي

والشــراكة مــع القطــاع الخــاص. 

اللقـــاء الحـــواري الـــذي التئـــم فـــي جمعيـــة البنـــوك لمناقشـــة أولويـــات عمـــل 
الحكومـــة للفتـــرة 2021 - 2023، ضـــم رؤســـاء المجالـــس والمـــدراء العاميـــن 
والرؤســـاء التنفيذييـــن فـــي البنـــوك األعضـــاء، وبمشـــاركة عـــدة وزراء مـــن 
الفريـــق االقتصـــادي الحكومـــي منهـــم وزيـــر التخطيـــط والتعـــاون الدولـــي 
ووزيـــر الماليـــة ووزيـــر الســـياحة، وبحضـــور محافـــظ البنـــك المركـــزي األردنـــي. 

تحسين بيئة االستثمار واألعمال

أحد مستهـدفـات
أولويات الحكومة
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فــي هــذا الصــدد، فقــد كانــت البنــوك فــي األردن دائمــًا 
الوطنــي، وقــد لعبــت دورًا  الحقيقــي لالقتصــاد  الســند 
مهمــًا وجوهريــًا فــي تحريــك عجلــة االقتصــاد خــالل الجائحــة 
مــن خــالل ضــخ المزيــد مــن الســيولة، وفــي الحفــاظ علــى 
حمايــة  وفــي  المملكــة،  فــي  والنقــدي  المالــي  االســتقرار 
تمويليــة  برامــج  خــالل  مــن  بالجائحــة  المتأثــرة  الشــرائح 
متخصصــة وهيكلــة وجدولــة للتســهيالت لضمــان قدرتهــم 
علــى االســتمرار فــي ظــل تلــك الظــروف. كمــا أطلــق القطاع 
المصرفــي صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي كأكبــر 
صنــدوق اســتثماري يؤسســه القطــاع الخــاص، وأضخــم 
شــركة تؤســس فــي تاريــخ المملكــة مــن حيــث رأس المــال 
والــذي بلــغ 275 مليــون دينــار، وهــو مملوك بالكامل من قبل 
البنــوك األردنيــة، والــذي يتوقــع أن يكون له إســهامات كبيرة 
فــي تحســين البيئــة االســتثمارية فــي المملكــة واســتقطاب 
المزيــد مــن المســتثمرين، فضــاًل عــن الــدور المأمــول منــه 

النمــو  وتحفيــز  الوطنيــة،  شــركاتنا  وتوســيع  تدعيــم  فــي 

االقتصــادي وزيــادة فــرص العمل. هــذا باإلضافة للصناديق 

البنــوك مثــل صنــدوق  التــي ســبق وأن أطلقتهــا  األخــرى 

االســتثمار فــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة.  

مســاندتنا  نؤكــد  األردنــي  المصرفــي  القطــاع  فــي  نحــن 
لتحفيــز  الراميــة  الحكوميــة  اإلجــراءات  لجميــع  التامــة 
النمــو االقتصــادي وتحســين بيئــة األعمــال وتحفيــز البيئــة 
االســتثمارية فــي المملكــة. كمــا أن هــذا التنســيق عالــي 
المســتوى بيــن القطاعيــن العــام والخــاص هــو مــا نتطلــع 
إليــه فــي المرحلــة الراهنــة وخصوصــًا فــي ظــل التداعيــات 
غيــر المســبوقة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا علــى االقتصاد 
للعبــور  الجميــع  جهــود  تكاتــف  إلــى  والحاجــة  الوطنــي، 
المرحلــة واالنتقــال لمرحلــة جديــدة  باقتصادنــا مــن هــذه 

واإلنتــاج. والنمــو  االســتقرار  عنوانهــا 
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الدكتور ماهر المحروق
المدير العام

فــي  المدفوعات الرقميــة  شــهدت  فقــد  ذلــك،  ومــع 
المنطقــة تحــواًل غيــر مســبوق، حيث ســاهمت المبــادرات 
الحكوميــة والتنظيميــة التــي اتخذتهــا العديــد مــن دول 
البنيــة  بتحســين  يتعلــق  فيمــا  وخصوصــًا  المنطقــة 
التحتيــة للدفــع االلكترونــي وتســريع التحــول الرقمــي، إلــى 
جانــب دخــول العديــد مــن مقدمــي الدفــع إلى الســوق، وما 
ســببته ظــروف جائحــة كورونــا مــن تســريع التبنــي الرقمــي 

وتقليــل اســتخدام النقــد. 

فعلــى صعيــد األردن، ووفقــًا للتقريــر الخامــس لنظــام 
المدفوعــات فــي األردن لعــام 2020 والصــادر عــن البنــك 
أوامــر  أعــداد  فــي  النمــو  فقــد شــهد  األردنــي،  المركــزي 
الدفــع المنفــذة مــن خــالل نظــام التســويات اإلجماليــة 
 % 6 بمقــدار  نمــوًا   2020 عــام  فــي   )RTGS-JO( الفــوري 
مقارنــًة بعــام 2019، بينمــا نمــت قيمــة تلك األوامر بنســبة 
34 %. وبالنســبة لنظــام الدفــع بواســطة الهاتــف النقــال 

)JoMoPay( فقــد ارتفــع عــدد المحافــظ االلكترونيــة التــي تم 
فتحهــا فــي النظــام بنســبة 113 % فــي عــام 2019، وارتفعت 
العمليــات الماليــة التــي تــم تنفيذهــا مــن خــالل النظــام 
بنســبة 213 % مــن حيــث العــدد وبنســبة 571 % مــن حيــث 
القيمــة. وشــهدت حــركات الدفــع المنفــذة مــن خــالل نظــام 
 )eFAWATEERcom( إلكترونيــًا  الفواتيــر  وتحصيــل  عــرض 
نمــوًا بنســبة 56 % مــن حيــث العــدد وبنســبة 10 % مــن 
حيــث القيمــة خــالل عــام 2020. كمــا أظهــرت البيانــات 
المتعلقــة بنظــام الدفــع الفــوري )CliQ( نشــاطًا واضحــًا 
خاللــه.  مــن  المنفــذة  الدفــع  حــركات  وقيمــة  عــدد  فــي 
وارتفــع كذلــك عــدد بطاقــات الدفــع الصــادرة عــن البنــوك 

العاملــة فــي المملكــة ارتفعــت بنســبة 5 %.

عــدد  انخفــاض  اإلحصائيــات  تظهــر  المقابــل،  فــي 
الشــيكات البنكيــة التــي تــم تداولهــا فــي المملكــة فــي 
عــام 2020 بنســبة واضحــة بلغــت 29 % مــن حيــث العــدد 

ــة والـــذي  ــة العربيـ ــبة الـــذكاء الرقمـــي فـــي المنطقـ ــاع نسـ بالرغـــم مـــن ارتفـ
يمكـــن اســـتنتاجه مـــن معـــدل انتشـــار الهواتـــف الذكيـــة والـــذي يصـــل إلـــى 
90 % فـــي بعـــض الـــدول، إال أن المنطقـــة ظلـــت لفتـــرة طويلـــة تعتمـــد 
بشـــكل كبيـــر علـــى التعامـــل بالنقـــد، ولـــم تتجـــاوز اســـتخدامات وســـائل 
الدفـــع االلكترونـــي أكثـــر مـــن ثلـــث معامـــات البيـــع بالتجزئـــة نتيجـــة عـــدة 
واالســـتبعاد  الرقميـــة،  للمدفوعـــات  التحتيـــة  البنيـــة  أبرزهـــا  صعوبـــات 
المالـــي للعديـــد مـــن الفئـــات، ووجـــود ثقافـــة تفضيـــل التعامـــل النقـــدي.  

المدفوعات الرقمية
كبوابة عبور لعصر

الخدمات المصرفية المفتوحة
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وبنســبة 20 % مــن حيــث قيمــة الشــيكات المتداولــة، وهــو 
مــا قــد يرتبــط بشــكٍل رئيســي باالرتفــاع الكبيــر فــي وســائل 
الدفــع االلكترونــي. ويشــار فــي ذات الصــدد أن عمليــات 
الدفــع أو الســحب واإليــداع النقــدي مــن خــالل قنــوات 
ــر شــكلت مــا  ــى الكاونت ــدى البنــوك عل ــة ل الدفــع التقليدي
نســبته 32 % مــن إجمالــي حــركات الدفــع المنفــذة، فــي 
حيــن شــكلت قنــوات الدفــع االلكترونيــة لــدى البنــوك مــا 

نســبته 68 %. 

حــول  ماكينــزي  شــركة  أجرتــه  اســتقصاء  وفــي   
ســلوكيات الدفــع الحاليــة وآفاقهــا، أشــار 80 % مــن 
أفــراد العينــة المبحوثــة أن المدفوعــات غيــر النقديــة 
ارتفعــت بأكثــر مــن 10 % فــي جميــع أنحــاء المنطقــة 
نتيجــة للوبــاء، فيمــا أشــار 43 % أن الزيــادة تجــاوزت 
20 %. وأظهــرت النتائــج أيضــًا وجــود توقــع بــأن يكــون 
التحــول إلــى التكنولوجيــا الرقميــة دائمــًا. وبينمــا أعــرب 
58 % من المســتهلكين في منطقة الشــرق األوســط 
عــن تفضيلهــم القــوي لطــرق الدفــع الرقميــة، فقــد 

فضــل 10 % اســتخدام النقــد.   

االلكترونيــة  الدفــع  أنظمــة  فــي  الكبيــرة  التطــورات  إن 
بالخدمــات  يعــرف  مــا  لظهــور  مهمــًا  حافــزًا  أعطــت 
البيانــات  أو   )Open banking( المفتوحــة  المصرفيــة 
الماليــة المفتوحــة )open financial data(، والتــي تعــرف 
بأنهــا إصــالح تنظيمــي يتطلــب مــن المصــارف مشــاركة 
البيانــات الماليــة للعمــالء )بموافقتهــم( مــع المصــارف 
األخــرى أو مقدمــي الخدمــات الماليــة المعتمديــن. وقــد 

أصــدرت البحريــن قواعــد للخدمــات المصرفيــة المفتوحــة 

بشــأن  توجيهيــة  مبــادئ  أصــدرت  ثــم   ،2018 عــام  فــي 

تبــادل البيانــات والحوكمــة فــي أواخــر عــام 2020ـ كذلــك 

أعلنــت الســعودية مؤخــرًا عــن نيتهــا إلطــالق الخدمــات 

ومــن   .2022 عــام  مطلــع  فــي  المفتوحــة  المصرفيــة 

المتوقــع أن يكــون لهــذه اإلصالحــات تداعيــات واســعة 

النطــاق علــى أعمــال المدفوعــات الرقميــة. 

ومــع اقتــراب عصــر الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة، ولما 

يتضمنــه ذلــك مــن منافســة قــد تواجههــا البنــوك، فمــن 

اســتراتيجيتها  لتشــكيل  البنــوك  أن تســعى  الضــروري 

بســرعة للتعامــل مــع التطــورات المتســارعة فــي هــذا 

المجــال. علمــًا بــأن العديــد مــن التجــارب العالميــة ومنهــا 

تجربــة البنــوك فــي أوروبــا أثبتت أن البنــوك يمكن أن تظل 

متفوقــة حتــى مــع انتشــار التكنولوجيــا الماليــة ومــع وجود 

نظــام مصرفــي مفتــوح، لكــن النجــاح فــي ذلــك يتطلــب 

حــدود  تتجــاوز  مبتكــرة  ومهــارات  واضحــة  اســتراتيجية 

مــع  فعالــة  شــراكات  وتشــكيل  المصرفيــة،  الخدمــات 

شــركات التكنولوجيــا الماليــة لتســخير وتوســيع نطــاق 

التكنولوجيــات المتطــورة. حيــث أن اســتغالل أي فرصــة 

المتناميــة،  التجاريــة  الرقميــة  المدفوعــات  مجــال  فــي 

ســيتطلب مــن البنــوك تحديــد شــرائح التجــار التــي يجــب 

اســتهدافها بمقترحــات محــددة، ثــم تصميم اســتراتيجية 

ــى تلــك الشــرائح. مدروســة للوصــول إل
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موضوع 
الــــعــــدد



األمن السيبراني: المفهوم واألهداف
عرفــت تعليمــات التكيــف مــع المخاطــر الســيبرانية رقــم 
)26 /1 /1 /1984( تاريخ 6 /2 /2018 والصادرة عن البنك المركزي 
األردنــي األمــن الســيبراني )Cybersecurity( بأنه الحفاظ على 
 Confidentiality, Integrity and( ســرية وتكامليــة وتوافريــة
Availability( المعلومات وأصول المعلومات التابعة للشــركة 
ضمــن الفضــاء الســيبراني مــن أي تهديــد ســيبراني عــن طريــق 
مجموعــة مــن الوســائل والسياســات والتعليمــات وأفضــل 
 )Information( الممارســات. حيــث أن مفهــوم المعلومــات
أو  أو ســجالت  أو مكتوبــة  بيانــات شــفوية  أي  إلــى  يشــير 
إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة 
الكترونيــًا أو بــأي طريقــة أخــرى تعــد ذات قيمــة للشــركة. 
أمــا أصــول المعلومــات فتشــمل أي معلومــات أو ملفــات 
الكترونيــة أو غيــر الكترونيــة أو أجهــزة أو وســائط تخزيــن 
أو برامــج أو أي مــن مكونــات بيئــة تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت المتعلقــة بأعمــال الشــركة. ويشــير مفهــوم 
الفضــاء الســيبراني إلــى بيئــة افتراضيــة تتكــون مــن تفاعــل 
األشــخاص والبرمجيــات والخدمــات عبــر االنترنت عن طريق 

أجهــزة وشــبكات التكنولوجيــا المتصلــة بهــا. 

ويتضمــن مفهــوم األمن الســيبراني ثاثة أهداف أساســية 
وهي: 

1. الســرية )Confidentiality(: وهــي حمايــة المعلومــات مــن 
أنــواع  وتتطلــب  بــه.  المصــرح  غيــر  الكشــف  أو  الوصــول 
المعلومــات المختلفــة مســتويات مختلفــة مــن الســرية، 
ويمكــن أن تتغيــر الحاجــة إلــى الســرية بمــرور الوقــت. ويجــب 
حماية البيانات من الكشف غير السليم وفقا لحساسيتها 
الحفــاظ  بهــا. ويمكــن  المعمــول  القانونيــة  والمتطلبــات 
علــى ســرية المعلومــات الرقميــة باســتخدام عــدة وســائل 
مختلفــة، بمــا فــي ذلــك عناصــر التحكــم فــي الوصــول وآليــات 

ــل والتشــفير. التخوي

2. النزاهــة )Integrity(: وهــي حمايــة المعلومــات مــن التعديل 
غيــر المصــرح بــه. ومفهــوم النزاهــة ينطبــق أيضــا علــى 
البرامــج وتعريفــات األنظمــة. أي انتهــاك للنزاهــة مهــم 
ناجــح ضــد  فــي هجــوم  األولــى  الخطــوة  يكــون  قــد  ألنــه 
توافــر النظــام أو الســرية، ويجــب التعامــل فــورا مــع النظــم 
المتأثــرة والبيانــات التالفــة لتقييــم احتمــال حــدوث مزيــد 
مــن االنتهــاكات أو األضــرار. ويمكــن التحكــم فــي ســالمة 
التتبــع  ســجالت  مراقبــة  طريــق  عــن  الرقميــة  األصــول 
التحكــم فــي  الرقميــة والتشــفير وضوابــط  والتوقيعــات 

الوصــول والنفــاذ.

إلــى  الوصــول  التوافــر  يضمــن   :)Availability( التوافــر   .3
المعلومات والنظم واســتخدامها في الوقت المناســب. 
ويشــمل ذلــك ضمانــات للتأكــد مــن عــدم حــذف البيانــات 
عــن طريــق الخطــأ أو بشــكل هجــوم متعمــد. وهــذا أمــر 
هــام بصفــة خاصــة فــي حالة وجود نظــام عالي األهمية في 
المؤسســة، ألن أي انقطــاع يمكــن أن يــؤدي إلــى فقــدان 
وخســائر علــى مســتوى اإلنتاجيــة واإليــرادات. وبالمثــل، 
يمكــن أن يؤثــر فقــدان البيانــات علــى قــدرة اإلدارة علــى 
اتخــاذ قــرارات واســتجابات فعالــة. يمكــن حمايــة التوافــر 
باســتخدام التوافريــة فــي األنظمــة والنســخ االحتياطيــة 

والتحكــم فــي الوصــول.

أشكال حوادث األمن السيبراني 
مــن الســمات المميــزة لحــوادث األمــن الســيبراني الطبيعــة 
 Advanced( بالـــ  يســمى  مــا  أو  للهجمــات،  المســتمرة 
الهجــوم  بأنــه  يعــرف  والــذي   )Persistent Threat( )APT
متخصصيــن.  قبــل  مــن  االتجاهــات  أو  المصــادر  متعــدد 
وغالبــا مــا يكــون مــن الصعــب تحديــد والتعــرف علــى مصــدر 
ويتضمــن  تمامــا.  عليهــا  والقضــاء  الخبيثــة  الهجمــات 
التصنيــف المحتمــل لحــوادث األمــن الســيبراني خروقــات 
البيانــات التاليــة )األكثــر شــيوعا لحــوادث األمــن الســيبراني(:

مخاطر األمن السيبراني
وأهمية تشارك البيانات 

للسيطرة على تلك المخاطر
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بعــد  عــن  هجومــا  هــو   :))Point-of-Sale )POS( هجــوم   .1
ــة،  ــع بالتجزئ ــم فيهــا معامــالت البي ــي تت ــات الت ضــد البيئ
وتحديــدا عندمــا يتــم إجــراء عمليــات شــراء حيــث بطاقــات 

الدفــع موجــودة.

اســتخدام  علــى  ينطــوي   :)Cyber Espionage( هجــوم   .2
شــبكات الكمبيوتــر للتمكــن مــن النفــاذ غيــر المصــرح 
تلــك  تكــون  مــا  وعــادة  الســرية،  المعلومــات  إلــى  بــه 
المعلومــات المســتهدفة التــي تحتفــظ بهــا الحكومــة أو 

كبيــرة. مؤسســة 

3. هجوم )Web Application(: ويستهدف برامج المؤسسة 
المرتبطة والممكن الوصول لها عبر االنترنت.

4. هجــوم )Payment Card Skimmer(: وهــو ســرقة بيانــات 
بطاقــات الدفــع.

5. هجــوم )Distributed Denial of Service )DDOS(: إرســال 
لتغــرق  المشــروعة  غيــر  الخدمــة  طلبــات  مــن  ســيل 
نظــام تكنولوجيــا المعلومــات المســتهدف فــي محاولــة 
ــر متوفــرة للمســتخدمين  لجعــل المــوارد والخدمــات غي

الشــرعيين.

6. هجــوم )Cyber Extortion(: االبتــزاز اإللكترونــي وهــو نــوع 
مــن الجرائــم اإللكترونيــة التــي تنطــوي على هجــوم أو تهديد 

بالهجــوم مــع طلــب المــال لتجنــب أو وقــف الهجــوم.

البرامــج  مــن  نــوع  هــو  الفديــة   :)Ransomware( هجــوم   .7
الضــارة المصممــة لمنــع الوصــول إلــى نظــام تكنولوجيــا 
المعلومــات مــن خــالل التشــفير حتــى يتــم دفــع مبلــغ من 

المــال يتــم تمريــر مفتــاح فــك التشــفير للضحيــة.

مصادر تهديدات األمن السيبراني
من المصادر الشائعة لاختراق السيبراني ما يلي:

1. ضيــاع أو عــدم حصــر الموجــودات مــن مــوارد تكنولوجيــا 
الفهــم  عــدم  وبالتالــي  المؤسســة،  فــي  المعلومــات 
الصحيــح النســياب وترابــط البرامــج واألنظمــة لشــبكة 
الخارجيــة. الشــبكات  مــع  وارتباطهــا  الداخليــة  الكمبيوتــر 

للبرامــج  واســتخدام  نفــاذ  وامتيــازات  صالحيــات  منــح   .2
والبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة لألفــراد بشــكل يفــوق مــدى 

الحاجــة للعمــل فــي المؤسســة.

عاليــة  االســتخدام  لرمــوز  الحمايــة  ضوابــط  ضعــف   .3
الصالحيــات واالمتيــازات، مثــل الرمــوز التــي يتــم من خاللها 
إضافــة مســتخدم أو حــذف مســتخدم ومنــح الصالحيــات 

المســتخدمين. لباقــي  واالمتيــازات 

الماليــة  المؤسســات  ألنظمــة  المتشــابك  الترابــط   .4
بطبيعــة عملهــا واعتمادهــا علــى مجموعة أنظمــة تتواجد 
فــي كافــة تلــك المؤسســات، مثــال نظــام ســويفت الــذي 
فــإذا حصــل  الماليــة،  المؤسســات  كافــة  عليــه  تعتمــد 
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اختــراق للنظــام وكانــت الضوابــط المفعلــة ضعيفــة هــذا 
يــؤدي الختــراق متعــدد متوالــي للمؤسســات الماليــة.

المعنيــة  المؤسســة  فــي  الداخليــة  اإلجــراءات  ضعــف   .5
عمليــات  مثــل  المعلومــات،  تكنولوجيــا  أنظمــة  بــإدارة 
النســخ االحتياطــي، والصيانــة والتحــوط مــن الفيروســات.

اآلثار المحتملة لاختراق السيبراني
تتعــرض المؤسســات الماليــة للخســائر الناجمــة عــن 

حــوادث األمــن الســيبراني بســبب مــا يلــي:

تجمــع  والحساســة:  الســرية  البيانــات  تلــف  أو  فقــدان   .1
المؤسسات المالية بيانات شخصية من عمالئها، على 
ســبيل المثــال، أســمائهم وتواريــخ ميالدهــم وعناوينهــم 
ومعلوماتهــم الشــخصية، ويمكــن المســاس بســرية أو 

دقــة هــذه البيانــات.

2. الخســائر الماليــة: يمكــن للمؤسســات الماليــة أن تتكبــد 
أو  الســيبرانية  الهجمــات  مــن  مباشــرة  ماليــة  خســائر 
بشــكل غيــر مباشــر مــن خــالل التقاضــي مــن عمالئهــا أو 
ــال. كمــا يمكــن أن يخســروا  ــى ســبيل المث نظرائهــم عل

أعمالهــم بســبب فقــدان الثقــة.

3. تعطيــل األعمــال: يمكــن أن يدمــر الهجــوم الخبيــث 
علــى مؤسســة ماليــة نظــام تكنولوجيــا المعلومــات 
ــد  ــال، مــن خــالل رســائل البري ــى ســبيل المث لديهــا، عل
اإللكترونــي المحذوفــة والســجالت التجاريــة، ممــا قــد 
قــد  للبنــوك،  وبالنســبة  أعمالهــا.  توقــف  إلــى  يــؤدي 
إلــى  الوصــول  عــن  المودعيــن  إلــى عجــز  ذلــك  يــؤدي 
أموالهــم عنــد الطلــب، ممــا يخلــق ذعــرا جماعيــا يــؤدي 
إلــى ســحب الودائــع والعســر المالي وبالتالــي اإلفالس، 

وهــذا يهــدد االســتقرار المالــي فــي البلــد.

4. الضــرر علــى الســمعة: تعتمــد األعمــال المصرفيــة 
وشــركات التأميــن بشــكل كبيــر علــى ثقــة المودعيــن 
األمــن  لحــادث  ويمكــن  التأميــن.  وثائــق  وحاملــي 
البيانــات أو انقطــاع األعمــال  الســيبراني مثــل خــرق 
التجاريــة أن يقــوض ثقــة المســتهلك ويضــر بســمعة 

ككل. والقطــاع  الماليــة  المؤسســات  تلــك 

حماية األصول الرقمية
المعهــد  مــن  كل  حــدد  الســيبراني،  األمــن  إطــار  فــي 
 National Institute of( الوطنــي للمعاييــر والتكنولوجيــا
االتحــاد  ووكالــة   )  )Standards and Technology )NIST
 European( والمعلومــات  الشــبكات  ألمــن  األوروبــي 

 Union Agency for Network and Information Security
لحمايــة  ضروريــة  رئيســية  وظائــف  خمــس   )  ))ENISA
األصــول الرقميــة. وتتزامــن هــذه المهــام مــع منهجيــات 

التاليــة: إدارة الحــوادث وتشــمل األنشــطة 

 تحديــد )Identify(: اســتخدام الفهــم التنظيمــي لتقليــل 
والبيانــات  واألصــول  النظــم  علــى  وأثرهــا  المخاطــر 

والقــدرات.

 الحمايــة )Protect(: تصميــم ضوابــط للحــد مــن تأثيــر 
التحتيــة  والبنــى  الخدمــات  علــى  المحتملــة  األحــداث 

الحيويــة.

 الكشــف )Detect(: تنفيــذ أنشــطة لتحديــد وقــوع حــدث 
األمن الســيبراني.

المناســبة  اإلجــراءات  اتخــاذ   :)Respond( االســتجابة   
بعــد معرفــة حصــول حــادث أمنــي.

 المعالجــة )Recover(: خطــة للتوافريــة واإلصــالح فــي 
القــدرات  علــى  الحاصــل  للخلــل  المناســب  الوقــت 

والخدمــات.

تشــارك المعلومــات اإللكترونيــة: مــا هــو 
ومــا أهميتــه؟ 

 World Economic( بحسب تقرير منتدى االقتصاد الدولي
 Cyber( 2020 بعنــوان أكتوبــر عــام  Forum( الصــادر فــي 
 )Information Sharing: Building Collective Security
فإنــه: "ال توجــد مؤسســة واحــدة لديهــا رؤيــة علــى مســاحة 
وتشــارك  التعــاون  يجعــل  ممــا  بأكملهــا،  المشــكلة 

المعلومــات أمــرا أساســيا".

هــذا هــو حجــم التحــدي وتعقيــده، يجــب فهــم التهديــدات 
والمخاطــر اإللكترونيــة بالتفصيل إذا أرادت المؤسســات 
منــع الخروقــات واالزدهــار فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة 

فــي العصــر. 

يتــم تحديــد األمــن الســيبراني مــن خــالل نظامــه البيئــي 
متعدد أصحاب المصلحة ويجب أن ينظر إليه من وجهة 
نظــر شــاملة. ويتعيــن علــى جميــع المشــاركين فــي ذلــك 
النظــام اإليكولوجــي أن يكونــوا قادريــن علــى المشــاركة 
ــة  ــة علــى الصمــود ضمــن البني ــاء القــدرة المنهجي فــي بن
التحتيــة الجماعيــة التــي يعتمــد عليهــا أصحــاب المصلحة 

هــؤالء فــي إدارة أعمالهــم.

يتطلــب حجــم التحــدي فــي األمــن الســيبراني الــذي تواجهــه 
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المؤسســات العالميــة تحــوال فــي العقليــة عــن النمــاذج 
التقليديــة إلدارة األعمــال التجاريــة والمخاطــر األمنيــة، فلــم 
يعــد مــن الممكــن االعتمــاد علــى القــدرات الفرديــة؛ بــل إنــه 
لــم يعــد مــن الممكــن أن يكــون قــادرا علــى االعتمــاد علــى 

القــدرات الفرديــة للمؤسســة. 

وال توجــد منظمــة واحــدة لديهــا رؤيــة علــى كامــل مســاحة 
المعلومــات  وتشــارك  التعــاون  يجعــل  ممــا  المشــكلة، 

أساســيين. أمريــن 

ويســاعد تشــارك المعلومــات والقــدرة علــى اســتخدامها 
علــى بنــاء القــدرة علــى الصمود، ويعتبر تشــارك المعلومات 
واحدة من أهم األدوات األساســية التي تســاعد المؤسسة 

فــي حمايــة نفســها.

تجــارب دوليــة: منّصــة تبــادل المعلومــات 
فــي  الســيبرانية  بالتهديــدات  المتعلقــة 

)تشــارك( اإلمــارات  دولــة 
منصــة   2017 عــام  فــي  اإلمــارات  مصــارف  اتحــاد  أطلــق 
"تشــارك"، وهــي أول منّصــة لمشــاركة المعلومــات وتحليلهــا 
فــي   )Information Sharing & Analysis Center – ISAC(
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وهدفــت هــذه المبــادرة إلــى 
تجميــع البيانــات المتعلقــة بالتهديــدات الســيبرانية مــن أكثــر 
مــن مصــدر، والربــط بينهــا وتحليلهــا خــالل الوقــت الفعلــي 

لدعــم اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة الالزمــة.

وتســاهم المنصــة فــي تحقيق التعــاون المتين بين المصارف 
اإلماراتيــة بهــدف التعريف بشــكل أكبــر بالتهديدات المتعلقة 
بالمعلومــات، وتوفيــر التدريــب المســتمر فــي هــذا المجــال. 
وتســاعد المنصــة أيضــًا فــي ترتيــب وفهــم الكميــة المتناميــة 
مــن بيانــات التهديــدات التــي تكــون متوفــرة لــدى الشــركات، 

ســواء داخليــة أو عبــر طــرف ثالــث.

وقــد تــم إطــالق منّصــة "تشــارك" بهــدف تزويــد المصــارف 
بــاألدوات والمعلومــات الضروريــة الالزمــة لتحديــد الهجمــات 
الســيبرانية للحماية منها والتصدي لها. وتتيح المنصة، التي 
تشــرف عليهــا شــركة "أنومالــي"، المزود الرائــد لمنصات تبادل 
مشــاركة  الســيبرانية،  بالتهديــدات  المتعلقــة  المعلومــات 
معلومــات التهديــدات الســيبرانية باســتخدام بروتوكــوالت 
بتقديــم  أيضــًا  تســمح  كمــا   .)STIX/TAXII( مثــل  قياســية 
األعمــال الفنيــة مثــل مؤشــرات التســوية )IOC( وتكتيــكات 
ــد، والتقنيــات واإلجــراءات والمعلومــات حــول  عوامــل التهدي

التهديــدات الناشــئة.

وتســمح المنصــة للبنــوك بمشــاركة تفاصيــل التحقيقــات 
الداخليــة أو حتــى ملخصــات الحــوادث التي تم رصدها وغيرها 
مــن البيانــات ذات الصلــة التــي يمكــن اســتخدامها كمرجــع 

للكشــف المبكــر والحمايــة مــن التهديــدات المماثلــة.

منصــة  عبــر  مشــاركتها  تتــم  التــي  البيانــات  وتتضمــن 
قبــل  مــن  المســتخدمة  والتكتيــكات  التقنيــات  "تشــارك" 
مقرصنــي اإلنترنــت وعناويــن بروتوكــول اإلنترنــت وأســماء 
النطاقــات المســتخدمة فــي الهجمــات اإللكترونيــة، وأجــزاء 
بالبرمجيــات  التعــرض  حــاالت  فــي  الموجــودة  الملفــات 
خــالل  مــن  الضــارة  البرمجيــات  زرع  ومحــاوالت  الضــارة، 
تفاصيــل  وكذلــك  الخادعــة،  اإللكترونــي  البريــد  رســائل 
التحقيقــات فــي حــوادث اإلنترنــت. كمــا يتيــح النظــام للبنــوك 
األعضــاء مشــاركة البيانــات دون الكشــف عــن هوية المبّلغ. 
ومــع ذلــك، ال يمكــن مشــاركة بيانــات العميــل ومعلومــات 

النظــام األساســي. التعريــف الشــخصية علــى 

وهنــاك حالًيــا أكثــر مــن 20 مصرًفــا وأكثــر مــن 100 مســتخدم 
المتعلقــة  المعلومــات  تبــادل  منّصــة  فــي  مســجلون 
منّصــة  إطــالق  ومــع  للبنــوك.  الســيبرانية  بالتهديــدات 
"تشــارك"، تمّكــن اتحــاد مصــارف اإلمــارات مــن تعزيــز جهــود 
ــدى البنــوك المشــاركة مــن  ــة ل ــم اإللكتروني مكافحــة الجرائ

أجــل تعزيــز أنظمتهــم الدفاعيــة.
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الخاصة 
فــي ضــوء ارتفــاع مســتويات تعــرض البنــوك للمخاطــر الســيبرانية نتيجــًة لتوّســعها فــي رقمنــة 

خدماتهــا، والتطــورات المتســارعة فــي مجــاالت تكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات والتكنولوجيــا 

المالية على الصعيدين المحلي والعالمي، ونظرًا لتشــارك البنوك في مســاحة ونوعية تهديدات 

فة لهــا )Cyber Threat Landscape(، واالحتماليــة العالية 
ِ
هــة والمســتهد األمــن الســيبراني الموجَّ

المتــداد األثــار المترتبــة علــى تعــرض أحــد البنــوك لحــادث أمــن ســيبراني وانســحابها علــى بنــوك 

أخــرى أو حتــى علــى صعيــد المجتمــع البنكــي ككل، فــإن التوصيــة الرئيســية التــي تتمحــور حولهــا 

هــذه الدراســة تتعلــق بإنشــاء منصــة الكترونيــة خاصــة بالبنــوك لمشــاركة البيانــات والمعلومــات 

 ،)Information Sharing & Analysis Center – ISAC( المتعلقــة بالتهديــدات الســيبرانية وتحليلهــا

والتــي ستســاهم بتزويــد البنــوك بــاألدوات والمعلومــات الضروريــة الازمــة للوقايــة مــن التعــرض 

لهجمــات ســيبرانية محتملــة والتصــدي لهــا.

وفــي هــذا الصــدد، تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى الــدور المهــم المنــاط بوحــدة االســتجابة لحــوادث 

الســيبرانية للقطــاع المالــي والمصرفــي )FinCERT( لــدى البنــك المركــزي األردنــي، والــذي يهــدف 

ــة  ــز جاهزي ــي والمصرفــي وتعزي ــز منظومــة األمــن الســيبراني للقطــاع المال ــى تعزي تأسيســها إل

وقــدرة القطــاع علــى مواجهــة المخاطــر الســيبرانية واالســتجابة لهــا، حيــث أن الوحــدة، وبعــد 

تنســيق وتعــاون مثمــر مــع عــدد مــن البنــوك العاملــة فــي المملكــة، قــد أنهــت تطويــر اإلطــار 

التنظيمــي لألمــن الســيبراني للقطــاع المالــي والمصرفــي، والــذي يقــدم فهمــًا أفضــل لتهديــدات 

األمــن الســيبراني التــي يتعــرض لهــا القطــاع، ويؤطــر اإلجــراءات والمتطلبــات الــازم توفرهــا 

ــى بنيــة تحتيــة ماليــة ومصرفيــة متكيفــة مــع مخاطــر األمــن الســيبراني، كمــا ويعــزز  للوصــول إل

مــن مبــدأ تضافــر الجهــود والقــدرات فــي االســتجابة لحــوادث األمــن الســيبراني علــى المســتويين 

المؤسســي والقطاعــي.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن مــن أحــد أهــم مبــادرات الوحــدة فــي المنظــور القريــب إطــاق وتشــغيل 

منصــة خاصــة بمشــاركة البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالتهديــدات الســيبرانية وتحليلهــا بمــا 

يســاهم فــي تقييــم ســلوكيات ونمطيــات االعتــداءات والهجمــات اإللكترونيــة التــي قــد تســتهدف 

القطــاع البنكــي فــي المملكــة، ســواءا كان نطــاق الهجمــات يســتهدف عمــاء البنــوك أو البنــوك 

أنفســها أو حتــى مقدمــي خدمــات البنيــة التحتيــة الماليــة العاملــة فــي المملكــة، حيــث شــارفت 

الوحــدة علــى االنتهــاء مــن بنائهــا ضمــن بيئــة تجريبيــة إلطاقهــا بالتشــارك مــع المؤسســات 

البنكيــة.
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مقابلة 
الـعـــدد



عمرو:
جــائـحــة كورونا أثــر تأثيـر 
إيجـابيـًا علــى "محفظتنــا 
االستـثـمــاريــة" بالـنــظـر 
لتوقف قطاعات النقل 
والـعـقـارات والسياحــــة

في مقابلة خاصة مع مجلة البنوك
المهندس خيري عمرو
الرئيس التنفيذي لشركة إدارة 

االستثمارات الحكومية
" االستثمارات الحكومية" تساهم بـ 36 شركة وبحجم 

يتجاوز 2.6 مليار دينار
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إدارة االســتثمارات  التنفيــذي لشــركة  الرئيــس  كشــف 
الشــركات  عــدد  ان  عمــرو،  خيــري  المهنــدس  الحكوميــة 
االســتثمارات  إدارة  شــركة  بهــا  تســاهم  التــي  الحكوميــة 
الحكوميــة تبلــغ 36 شــركة وبحجــم يتجــاوز 2.6 مليــار دينــار، 
حيــث يبلــغ عــدد الشــركات المملوكــة بالكامــل للحكومــة 9 
شــركات، فــي حيــن تســاهم بـــ 50 بالمئــة فــي 6 شــركات، و21 

شــركة مســاهمتها فيهــا اقــل مــن 50 بالمئــة.

ولفــت عمــرو فــي حــوار خــاص مــع مجلــة البنــوك األردنيــة الــى 
ان دور الرئيــس لشــركة إدارة االســتثمارات الحكوميــة يتمثــل 
بتحفيــز النمــو االقتصــادي المحلــي واالســتثمار لتوفيــر فرص 
عمــل لألجيــال القادمــة، وتعزيــز تنافســية االقتصــاد الوطنــي 

وتحقيــق عوائــد مجزيــة بمخاطــر مقبولــة.

وبّيــن ان الحكومــة تســتثمر فــي اكثــر مــن قطــاع أهمهــا: 
الطاقــة والمعــادن والنقــل والبنيــة التحتيــة، واالســتثمارات 

والعقــارات. والســياحة،  الغذائيــة، 

وحــول أثــر جائحــة كورونــا علــى اســتثمارات الشــركة، أجــاب 
انــه كان هنالــك تأثيــر واضــح علــى االســتثمارات خــالل جائحــة 
هنالــك  كان  الســلبية  الناحيــة  مــن  انــه  موضحــا  كورونــا، 
توقــف كامــل لبعــض القطاعــات مثــل )النقــل والعقــارات 
زيــادة  اإليجابيــة كان هنالــك  الناحيــة  مــن  امــا  والســياحة(، 
ملحوظــة علــى الطلــب فــي بعــض القطاعــات مثــل الحبــوب 

والمعــادن.

أثــر كورونــا علــى محفظتنــا  المحصلــة، كان  انــه فــي  واكــد 
إيجابيــا.  االســتثمارية 

وفــي رده علــى استفســار حــول مشــاركة القطــاع الخــاص، 
أكــد ان القطــاع الخــاص يشــارك كممثليــن للحكومــة فــي 
اغلــب الشــركات وذلــك إلضفــاء الخبــرة والكفــاءة اإلداريــة 
علــى تلــك المجالــس مــن خــالل أشــخاص مؤهليــن وأصحاب 

ــة فــي مجــاالت اختصاصهــم. ــرة طويل خب

وتاليا نص المقابلة:
الســؤال االول: مــا الهــدف مــن تأســيس شــركة 
ادارة االســتثمارات الحكوميــة ومــا دورهــا الرئيــس؟

االســتثمارات  ادارة  شــركة  تكــون  ان  الهــدف  الجــواب: 
الحكوميــة المظلــة الرســمية لكافــة الشــركات الحكوميــة 
))الهيئــة العامــة(( امــا عــن دورهــا الرئيــس فهــو تحفيــز النمو 
االقتصــادي المحلــي واالســتثمار لتوفيــر فــرص عمــل ألجيالنا 
القادمــة وتعزيــز تنافســية اقتصادنــا الوطنــي وتحقيــق عوائــد 
مجزيــة بمخاطــر مقبولة وترســيخ صورة الشــركة كمســتثمر 
وطنــي مــع اتبــاع افضــل المعاييــر والممارســات الوطنيــة 

والدوليــة فــي القــرارات االســتثمارية

الســؤال الثانــي: كــم عــدد الشــركات التــي تســتثمر 
وكــم  الحكوميــة،  االســتثمارات  إدارة  شــركة  بهــا 

يبلــغ حجــم رؤوس االمــوال؟
الجــواب: عــدد الشــركات الحكوميــة التــي تســاهم بهــا شــركة 
وبحجــم  شــركة   )36( هــي  الحكوميــة  االســتثمارات  ادارة 

يتجــاوز2.6 مليــار دينــار

الســؤال الثالــث: كــم عــدد الشــركات المملوكــة 
التــي  للشــركات  باإلضافــة  للشــركة،  بالكامــل 

تســاهم بهــا؟
الجــواب: عــدد الشــركات المملوكــة بالكامــل للحكومــة )9( 
شــركات وعــدد الشــركات التــي تســاهم بهــا الشــركة بنســبة 
تتجــاوز 50 % هــي )6( شــركات وعــدد الشــركات التــي تســاهم 

بهــا الشــركة اقــل مــن 50 % هــي )21( شــركة

الســؤال الرابــع: هــل يشــارك القطــاع الخــاص 
كممثليــن فــي مجلــس إدارة الشــركة؟

الجــواب: نعــم يشــارك القطــاع الخــاص كممثليــن للحكومــة 
والكفــاءة  الخبــرة  إلضفــاء  وذلــك  الشــركات  اغلــب  فــي 
اإلداريــة علــى تلــك المجالــس مــن خــالل اشــخاص مؤهليــن 

واصحــاب خبــرة طويلــة فــي مجــاالت اختصاصهــم

الســؤال الخامــس: ماهــي اكثــر القطاعــات التــي 
تســتثمر بهــا الشــركة؟

الجــواب: تســتثمر الحكومــة اكثــر مــن قطــاع اهمهــا )الطاقــة 
والمعــادن والنقــل والبنيــة التحتيــة واالســتثمارات الغذائيــة 

والســياحة والعقــارات(.

الســؤال الســادس: كيــف اثــرت جائحــة كورونــا علــى 
اســتثمارات الشــركة؟

الجــواب: نعــم كان هنالــك تأثيــر واضــح علــى االســتثمارات 
ــا  خــالل جائحــة كورون

اواًل مــن الناحيــة الســلبية كان هنالــك توقــف كامــل لبعــض 
القطاعــات مثــل )النقــل والعقــارات و الســياحة(.

ثانيــًا مــن الناحيــة االيجابيــة كان هنالــك زيــادة ملحوظــة علــى 
الطلــب فــي بعــض القطاعــات مثــل الحبــوب والمعــادن.

في المحصلة، كان أثر كورونا على محفظتنا االستثمارية ايجابيًا.

يتــم  التــي  األســس  هــي  مــا  الســابع:  الســؤال 
فيهــا؟ االســتثمار  المــراد  للشــركات  اعتمادهــا 

الجــواب: اهــم االســس التــي يتــم اعتمادهــا للشــركات المــراد 
االســتثمار فيهــا هــي حجــم االربــاح المتوقعــه ومقــدار تطــور 

وتوســع تلــك الشــركات فــي المســتقبل.
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الســؤال الثامــن: هــل للحكومــة تدخــل او توجيــه فــي 
اليــة اختيــار االســتثمارات؟

الجــواب: نظرتنــا لالســتثمار هي نظــرة من منطلق اقتصادي 
اســتثماري تشــاركي مبنــي علــى التشــاور والعمــل المشــترك 

مــن اجــل تحقيــق غايتنا.

شــركة  مســاهمة  يؤثــر  هــل  التاســع:  الســؤال 
ادارة االســتثمارات الحكومية في قرار الشــركات 

المســتثمر فيهــا؟
الجــواب: بحــدود نســبة المســاهمه وبمــا يتالئــم مــع طبيعــة 

الموضــوع المطــروح علــى مجالــس تلــك الشــركات.

االستثمارية  االستراتيجية  هي  ما  العاشر:  السؤال 
للشركة التي تتطلع لتحقيقها خالل المرحلة المقبلة؟

الجواب: تتركز استراتيجية الشركة على عدة امور اهمها

1. تعظيــم التشــاركية مــع القطــاع الخــاص واشــراكهم فــي 
اســتثمارات الشــركة مــن خــالل االكتتــاب العــام

2. توظيف صافي االصول لتوفير وتنويع مصادر الدخل 

3. ادارة االصول الحكومية بمنظومة وعقلية القطاع الخاص.

4. توسيع المجال االستثماري في االصول العامة للدولة.

5. حماية اصول الدولة واستثمارها بشكل صحيح 

6. التركيز على العوائد طويلة االجل

7. اســتقطاب شــركاء اســتراتيجيين مما يســاهم في تمويل 
المشــاريع ويزيــد مــن كفــاءة وفعالية اعمال الشــركات

الســؤال الحــادي عشــر: مــا هــي مصيــر الشــركات 
المتعثــرة الحكوميــة؟

الجــواب: تــم دراســه هــذه الشــركات وجــاري العمــل علــى 
عــدة امــور لكــي تخــرج مــن حالــة التعثــر المالــي. مــع إعــادة 

الشــركات لهــذه  هيكلــه ماليــة وإداريــة وتشــغيلية 

السؤال الثاني عشر: كيف تقيمون مساهمه الحكومة 
في الشركات االستراتيجية الكبرى وهل توجه لزيادة 

حصص الحكومة فيها أو بيعها؟

الســنوات  خــالل  مــن  واثبتــت  ناجحــه  مشــاركة  الجــواب: 
الســابقة اهميــة وجــود مثــل هــذه الشــراكات والتــي تتطمــح 

الحكومــه الــى زيــادة اســتثماراتها فيهــا 

9 شـركـــات ممـلـوكـة بـالـكـامـــل 
 % ـ 50  بــ وتساهـــم  للحـكـومــــة 
فــي 6 شـــركــــات و21 شــركــــــــة 
مساهمتها فيها اقل من 50 %

القــطـــــاع الـخــــــاص يـشـــــارك 
كممثليــن للحكومــة فــي اغلــب 
الشـــركـــــات وذلــك إلضـــفــــــــــاء 
الخـبــــرة والــكــفــــاءة اإلداريـــــــــة
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اخـــــبـــــــــار 
الجمعية



أصــدرت جمعيــة البنــوك فــي االردن كراســة االداء المقــارن للبنــوك العاملــة 
فــي االردن خــال عامــي 2019 و 2020 وتأتــي هــذه الكراســة لتحمــل فــي طياتهــا 
تلخيصــًا وافيــًا لمجمــل التطــورات التــي شــهدتها البنــوك العاملــة فــي المملكــة 
خــال العــام 2020 مقارنــًة مــع العــام الســابق 2019، بمــا فــي ذلــك تطــور البنــود 
الرئيســية فــي قائمــة المركــز المالــي، وأهــم بنــود قائمــة الدخــل، وأهــم مقاييــس 
الربحيــة، وأهــم مؤشــرات المتانــة الماليــة، ومؤشــرات التفــرع المصرفــي للبنــوك 
العاملــة فــي األردن، إضافــة لتطــور وتوزيــع الموارد البشــرية فــي البنوك العاملة 

فــي األردن فــي نهايــة عــام 2020 مقارنــًة مــع عــام 2019.

جمعية البنوك تصدر كراسة 
االداء المقارن للبنوك العاملة في االردن

خال عامي 2019 و2020
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اصــدرت جمعيــة البنــوك فــي األردن العــدد الثانــي مــن المجلــد الثانــي عشــر مــن 
سلســلة كراســات الجمعيــة والــذي يأتــي تحــت عنــوان " المبــادئ التوجيهيــة 
العامــة لتحضيــر األنظمــة البنكيــة لتوائــم االنتقــال مــن الايبــور إلــى أســعار 
الفائــدة خاليــة المخاطــر"، والــذي أعدتــه مجموعــة التحضيــر لانتقــال مــن الايبــور 

فــي جمعيــة البنــوك.

 حيــث يأتــي إصــدار هــذه المبــادئ التوجيهيــة ضمــن الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا 
مجموعــة العمــل وعلــى مــدى يتجــاوز الســتة أشــهر لدراســة مخاطــر االنتقــال 
الناجمــة عــن التخلــي عــن ســعر الفائــدة المرجعي LIBOR علــى القطــاع المصرفي 
الرقابيــة  العمــل والجهــات  األردنــي، ومتابعــة قــرارات وتوجهــات مجموعــات 
العالميــة بمــا يخــص االنتقــال مــع نهايــة 2021 إلــى ســعر فائــدة مرجعــي بديــل.

جمعية البنوك تصدر كراسة تحت عنوان
" المبادئ التوجيهية العامة لتحضير األنظمة البنكية لتوائم 

االنتقال من الايبور إلى أسعار الفائدة خالية المخاطر"
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            وقــع رئيــس جمعيــة البنــوك فــي االردن 
الســالم ورئيــس غرفــة صناعــة  باســم خليــل 
االردن فتحــي الجغبيــر مذكــرة تفاهــم وتعــاون 
وتعزيــز  التعــاون  مســتويات  زيــادة  بهــدف 
التعــاون المشــترك وبمــا ينعكــس ايجابــا علــى 
القطاعيــن الصناعــة والمصرفــي فــي المملكــة، 
التمويــن  و  والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  بحضــور 
تجــارة  غرفــة  ورئيــس  علــي  مهــا  المهندســة 

الكباريتــي. نائــل  العيــن  االردن 

وقالــت وزيــرة الصناعــة والتجــارة و التمويــن المهندســة 
مهــا علــي أن الــوزارة تواصل جهودها مع القطاع الخاص 
عمليــات  ادامــة  ألجــل  بخاصــة  التجــار  والصناعييــن 
توريــد الســلع األساســية بمــا فيهــا الغذائيــة ومدخــالت 
ومســتلزمات االنتــاج الصناعــي مــن مناشــيء مختلفــة 
الــى المملكــة للمحافظــة علــى المخــزون االســتراتيجي 
وتقليــل انعكاســات ارتفــاع أجــور الشــحن عالميــا علــى 

الســوق المحلــي .

اجــراءات  عــدة  اتخــذ  الــوزراء  ان مجلــس  الــى  وأشــارت 
للحــد مــن ارتفــاع أســعار الســلع األساســية فــي األســواق 
الشــحن  لكلــف  ســقوف  اعتمــاد  ذلــك  ومــن  المحليــة 
البحــري لغايــات احتســاب الضرائــب والرســوم الجمركيــة 
حتــى نهايــة العــام 2021 لضمــان انعــكاس هــذا االجــراء 

علــى الســعر النهائــي للمســتهلك .

وقالــت ان هــذا االجتمــاع  جــاء لبحــث االليــات الممكنــة 
بكلــف  للتجــار والصناعييــن  ائتمانيــة  لتوفيــر تســهيالت 
اقــل بمــا فــي ذلــك درايــة امكانيــة تخفيــض اســعار الفائدة  
الــوزارة  بيــن  مــا  والدائــم  االيجابــي  بالتعــاون  مشــيدة 

الوطنــي. البنــوك لخدمــة االقتصــاد  وجمعيــة 

وقالــت م. علــي أن وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن 
علــى تنســيق مســتمر مــع القطاعيــن الصناعــي والتجاري 
اطــار  فــي  العالقــة  ذات  الخــاص  القطــاع  وفعاليــات 
الجهــود المبذولــة لتعزيــز أمننــا الغذائــي والمحافظة على 
اســتقرار األســعار األساســية بمــا فيهــا الغذائيــة محليــا 
مــن مختلــف  االعتبــار وجــود مخــزون  بعيــن  األخــذ  مــع 
الســلع التــي تــم توريدهــا للمملكــة فــي فتــرات ســابقة 

قبــل ارتفــاع كلــف الشــحن البحــري.

جمعية البنوك
توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع

غرفة صناعة األردن
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وقــال رئيــس جمعيــة البنــوك فــي االردن باســم خليــل 

بعــد  المذكــرة  هــذه  هــذه فكــرة  جــاءت  لقــد   ” الســالم 

مناقشــات واجتماعــات ســابقة بيــن الجمعيــة و غرفــة 

ــة االساســية والممثــل  صناعــة االردن باعتبارهــا الحاضن

االشــمل للقطــاع الصناعــي فــي المملكــة، حيــث ظهــر لنــا 

وجــود أهميــة كبيــرة كبيــرة لعقــد اجتماعــات دوريــة بيــن 

الجمعيــة و الغرفــة لبحــث أوجــه التعــاون المختلفــة بيــن 

القطــاع المصرفــي والقطــاع الصناعــي، اذ أن األوضــاع 

الراهنــة تؤكــد أهميــة نشــوء تفاهمات راســخة وشــراكات 

االردن مثــل  فــي  المؤثــرة  القطاعــات  بيــن  اســتراتيجية 

القطــاع المصرفــي والقطــاع الصناعــي.

وأكــد الســالم أن هــذا التوجــه ســيكون لــه انعكاســات 

مهمــه فــي دعــم وتشــكيل منصــة هامــة للحــوار والتفاهم 

بيــن القطــاع المصرفــي والقطــاع الصناعــي حــول مختلف 

أو  المســتوى  علــى  والقضايــا  والتحديــات  المشــاكل 

المســتويات الفرفيــة.

مــن جهتــه قــال رئيس غرفة صناعة االردن فتحي الجغبير 

ان العالقــة التــي تربــط القطــاع الصناعــي مــع القطــاع 

بالتكامــل  تتصــف  عالقــة  مكوناتــه  بكافــة  المصرفــي 

المنشــآت  مــن  العظمــى  الغالبيــة  أن  الــى  مشــيرا   ،

الصناعيــة الصغيــرة المتوســطة بحاجــة ملحــة للحصــول 

الــى التمويــل الــالزم الســتدامة ونمــو وتنميــة اعمالهــا.

واشــار الجغبير الى أن المنشــآت تواجه عدد من المعيقات 

فــي مجــال الحصــول علــى التمويــل ، اذ لــم تتجــاوز نســبة 

التســهيالت االئتمانيــة الموجهــه للقطــاع الصناعــي 12 %  

مــن اجمالــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن قبــل 

البنــوك خــالل العــام 2020.

ثالثــي ضــم  لقــاء  التفاهــم عقــب  توقيــع مذكــرة  ويأتــي 

ممثلــي ثالثــة قطاعــات اقتصاديــة وهــي قطــاع البنــوك 

وقطــاع الصناعــة وقطــاع التجــارة وبحضــور زيــر الصناعــة 

والــذي  علــي،  مهــا  المهندســة  والتمويــن  والتجــارة 

هــذه  بيــن  التعــاون  بحــث ومناقشــة ســبل  اســتهدف 

تواجــه  التــي  التحديــات  التصــدي  وكيفيــة  القطاعــات 

قطاعــي التجــارة والصناعــة ودور القطــاع المصرفــي فــي 

القطاعــات. هــذه  دعــم وتحفيــز 
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             عقدت جمعية البنوك في األردن يوم االثنين 
16 /8 /2021 ورشــة عمــل عــن بعــد عبــر  الموافــق 
إدارة االمــن  Zoom حــول  المرئــي  تقنيــة االتصــال 
الســيبراني والتــي حاضــر فيهــا الخبيــر المصرفــي 
المتخصــص فــي شــؤون حوكمــة وإدارة المخاطــر 
وأمــن المعلومــات والرقابــة والتدقيــق الســيد نــادر 
قاحــوش، وشــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن موظفــي 

القطــاع المصرفــي والبنــك المركــزي األردنــي.

وتنبــع أهميــة عقــد تلــك الورشــة مــن أهميــة موضــوع 
األمــن الســيبراني علــى المســتوى المحلــي والدولــي، مــن 
خالل متطلبات الحماية والضوابط الواجب توفيرها على 
المســتوى الفــردي مــن خــالل حمايــة البيانــات الشــخصية 
وكلمــات  الشــخصية  والحســابات  والملفــات  والصــور 

مســتوى  وعلــى  لألفــراد،  البنكيــة  والحســابات  المــرور 
األصــول  حمايــة  خــالل  مــن  والمؤسســات،  الشــركات 
اإللكترونيــة والبيانــات والمعلومــات وبيانــات الموظفيــن 
التحتيــة  والبنيــة  والبرمجيــات  اإللكترونيــة  والمواقــع 
اإللكترونيــة العاملــة لديهــا، وعلــى مســتوى الدولــة عــن 
طريــق حمايــة أمنهــا اإللكترونــي وحمايــة األنظمــة المالية 
اإللكترونيــة  الهجمــات  مــن  والعســكرية  واالقتصاديــة 

والتعطيــل. والقرصنــة 

وناقشــت الورشــة ماهيــة األمــن الســيبراني ومحــاوره، 
وآليــات  مخاطــره،  إدارة  حــول  الحديــث  الــى  باإلضافــة 
األمــن  مخاطــر  ســجالت  وبنــاء  والتقييــم  المراقبــة 
الســيبراني، وتقييــم مســتوى النضــوج والتدقيــق والرقابــة 
علــى مواضيــع األمــن الســيبراني، كمــا تــم مناقشــة األطــر 
التنظيميــة والتشــريعية والرقابيــة العالميــة والمحليــة 

جمعية البنوك في االردن تعقد ورشة عمل
لموظفي القطاع المصرفي حول

إدارة األمن السيبراني
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لألمن الســيبراني. كما تطرقت الورشــة لتعليمات البنك 
ليســت  والتــي  الســيبراني  باألمــن  المتصلــة  المركــزي 
أمــن  التأكيــد عليهــا وعلــى أهميــة  تــم  بالجديــدة ولكــن 
المعلومــات، بهــدف تطويــر البيئــة اإللكترونيــة والرقميــة 
والمحافظــة علــى وتعزيــز أمــن المعلومــات بشــكل عــام 

واألمــن الســيبراني بشــكل خــاص.

الســيبراني  األمــن  أهميــة موضــوع  أن  الورشــة  وبينــت 
علــى  دخلــت  التــي  التكنولوجيــة  الثــورة  بســبب  تأتــي 
الجهــاز المصرفــي والهاتــف النقــال وشــبكات الكمبيوتــر 
واإلنترنــت التــي دخلــت فــي التطبيقــات البنكيــة والخدمــات 
واألمــن  المعلومــات  أمــن  أهميــة  أن  كمــا  المصرفيــة. 
الســيبراني تعتبــر متطلــب تشــغيلي بهــدف تطويــر البيئــة 

اإللكترونيــة والرقميــة فــي المملكــة.

مــن  للحمايــة  العــام  اإلطــار  الورشــة شــرح  خــالل  وتــم 
الهجمــات الســيبرانية مــع األخــذ بعيــن االعتبــار لــكل مــن 

المحــور التكنولوجــي ومحــور اآلليــات ومحــور األفــراد فــي 
ــز مســتوى  المؤسســات، مــع التأكيــد علــى ضــرورة تعزي
النضــوج لكافــة المحــاور الثالثــة المذكــورة بالتــوازي. كمــا 
لــدى  العمــل  اســتمرارية  خطــط  ألهميــة  التطــرق  تــم 
المؤسســات بحيث يجب أن تشــتمل وتبنى على أســاس 
ســيناريوهات االختــراق والهجمــات الســيبرانية والتعافي 
ــى إجــراءات االســتجابة للحــوادث  منهــا، وأن تشــتمل عل
ضــد الهجمــات الســيبرانية، بحيــث تضمــن االســتجابة 

ــراق حــال حدوثهــا. ــة لمحــاوالت االخت الفاعل

ــادل وتشــارك  وأكــدت الورشــة أن التعــاون فــي مجــال تب
مطلــوب  الســيبرانية  الهجمــات  حــول  المعلومــات 
ومهــم لتمكيــن البنــوك والمؤسســات الماليــة مــن تعزيز 
تكنولوجيــا  تقييــم واالســتجابة لمخاطــر  فــي  إجراءاتهــا 
المعلومــات واألمــن الســيبراني، مــع التأكيــد علــى أهميــة 
نشــر الوعــي والتدريــب المتخصــص باألمــن الســيبراني 

لــدى جميــع العامليــن فــي هــذه المؤسســات.
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             وقعــت جمعيــة البنــوك فــي االردن ولجنــة 
األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي 
آســيا )اإلســكوا( مؤخــرًا مذكــرة تفاهــم وتعــاون 
لتأكيــد وتأطيــر الشــراكة والتعــاون بيــن الجانبيــن. 

ووقــع المذكــرة عــن الجمعيــة مديرهــا العــام الدكتــور ماهــر 
الســكان  مجموعــة  مديــرة  المنظمــة  وعــن  المحــروق، 
والعدالــة بيــن الجنســين والتنميــة الشــاملة فــي اإلســكوا 

مهرينــاز العوضــي.

وتأتــي هــذه المذكــرة بهــدف التعــاون بيــن جمعيــة البنــوك 
المجــاالت وخصوصــًا جانــب  العديــد مــن  واالســكوا فــي 
إقــراض  بممارســات  الخاصــة  النواحــي  وتطويــر  البحــث 
المــرأة مــن قبــل البنــوك العاملــة فــي األردن واإلقــراض 
المتعلــق باألعمــال التجاريــة. وتعتمد الشــراكة على حضور 
ــادة  اإلســكوا اإلقليمــي ونشــاطاتها البحثيــة فــي مجــال ري
األعمــال للمــرأة والوصــول إلــى التمويــل، وعلــى دور جمعيــة 
البنــوك المتميــز وأنشــطتها البحثيــة وباعتبارهــا ممثــل عن 

القطــاع المصرفــي فــي األردن. 

وقــد تضمنــت مذكــرة التفاهــم علــى العديــد مــن نواحــي 
التعــاون ومنهــا التعــاون فــي إعــداد ورقــة فنيــة مشــتركة 
األراضــي  تملــك  فــي  وفرصهــن  األعمــال  ســيدات  حــول 
دراســة  خــالل  مــن  العربيــة،  المنطقــة  فــي  والعقــارات 
االســكوا،  مــع  الجمعيــة  ســتتعاون  حيــث  األردن.  حالــة 
وفقــًا للمذكــرة، فــي مراجعــة قائمــة المؤشــرات والبيانــات 
اإلســكوا  قبــل  مــن  والمعــّدة  البنــوك  مــن  المطلوبــة 
وإبــداء أي مالحظــات أو تعديــالت عليهــا، وتعميــم تلــك 
المؤشــرات علــى البنــوك ومتابعــة الحصــول علــى ردود مــن 
البنــوك حولهــا، ومشــاركة النتائــج اإلجماليــة مــع اإلســكوا، 
وصــواًل للتقريــر النهائــي حــول ممارســات إقــراض المــرأة 
اإلســكوا  أمــا  التجاريــة.  باألعمــال  المتعلــق  واإلقــراض 
البيانــات  وتحليــل  المفاهيمــي  اإلطــار  تطويــر  فتتولــى 

وتنســيق عمليــة البحــث بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى شــركاء 
آخريــن لتوحيــد الجهــود فــي هــذا المســعى، وتحديــد قائمــة 
المؤشــرات والبيانــات ذات العالقــة بالبنــوك فــي األردن، 
والتنســيق مــع مختلــف الشــركاء لغايــات جمــع البيانــات 
األولــى  المســودة  وإعــداد  المطلوبــة،  والنوعيــة  الكميــة 
ذات  التعليقــات  إدراج  علــى  واإلشــراف  الفنيــة  للورقــة 
الصلــة، وإتمــام الورقــة الفنيــة ومعالجــة التحريــر والترجمــة 

والتصميــم. 

هــذا وســتواصل جمعيــة البنــوك واالســكوا استكشــاف 
المــرأة  حقــوق  مجــال  فــي  الممكنــة  التعــاون  نواحــي 
والمســاواة بيــن الجنســين ومختلــف النواحــي األخــرى ذات 

المشــترك.  االهتمــام 

مــن جانبــه قــال مديــر عــام جمعيــة البنــوك فــي االردن بــأن 
تعزيــز  المذكــرة  هــذه  توقيــع  مــن  تســتهدف  الجمعيــة 
الجهــود الوطنيــة المبذولــة في ســبيل التمكين االقتصادي 
للمــرأة فــي األردن بشــكٍل عــام، والجهــود المبذولــة مــن 
الجمعيــة علــى وجــه التحديــد خصوصــًا مــن حيــث زيــادة 
المشــاركة  وزيــادة  الماليــة  للخدمــات  المــرأة  وصــول 
االقتصاديــة لهــا وتخفيــض الفجوة القائمة بين الجنســين. 
وأعــرب المحــروق عــن شــكره للبنــك المركــزي األردنــي علــى 
مــا اتخــذه مــن تدابيــر وإجــراءات كبيــرة تســتهدف الشــمول 
فــي  واضــح  بشــكٍل  أيضــًا  يظهــر  والــذي  للمــرأة  المالــي 

االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي. 

وبيــن المحــروق أن تمكيــن المــرأة يحظــى باهتمــام بالــغ 
مــن قبــل البنــوك العاملــة فــي األردن والــذي يظهــر مــن 
خــالل ارتفــاع نســب توظيــف اإلنــاث فــي القطــاع المصرفــي 
ــد النســاء فــي  ــًة بالمتوســط العــام فــي األردن، وتقل مقارن
البنــوك لوظائــف قياديــة ومتطــورة، فضــاًل عــن أن النســاء 
يشــكلن شــريحة أساســية مــن عمــالء البنــوك. مضيفــًا 
ــة  ــر منتجــات وخدمــات مالي ــى توفي ــأن البنــوك تحــرص عل ب

مخصصــة للمــرأة وبشــروط ميســرة. 

جمعية البنوك توقع اتفاقية
مع "اإلسكوا"

لتنفيذ دراسة مشتركة حول
سيدات األعمال وفرصهن
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جمعية البنوك تحاور اللجنة الوزارية 
حول أولويّات عمل الحكومة 2021 - 2023

البنــوك  جمعيــة  حــاورت 
الوزاريــة  اللجنــة  األردنّيــة 
المؤلفــة مــن عــدد من الــوزراء 
حــول أولوّيــات عمــل الحكومة 
وذلــك   ،2023  -  2021 للفتــرة 

خــالل االجتمــاع الــذي عقدتــه الجمعيــة بحضــور عــدد مــن 
المملكــة. فــي  العاملــة  البنــوك  إدارة  مجالــس  رؤســاء 

وأكــد رئيــس مجلــس إدارة جمعية البنوك باســم الســالم، 
ان هــذا اللقــاء يعبــر عــن مــدى انخــراط واندمــاج الحكومــة 
القطــاع  مــع  الشــراكة  لتفعيــل  الخــاص  القطــاع  مــع 
الخــاص، مشــيدًا بكفــاءة وإدارة محافــظ البنــك المركــزي 

فــي  النقديــة  للسياســية 
دعــم  الــذي  االمــر  األردن، 
اســتقرارها واثبــت متانتهــا.

وأشــار الســالم الى ان جائحة 
كورونــا فرضــت تداعيــات غيــر 
مســبوقة علــى االقتصــاد الوطنــّي، مشــيرا الــى ان البنــوك 
لعبــت دورا مهمــا وجوهريــا فــي تحريــك عجلــة االقتصــاد 

خــالل الجائحــة.

واعلــن عــن اســتعداد القطــاع المصرفــّي لتقديــم الدعــم 
النمــّو  اســتمرار  لضمــان  الوطنــّي  لالقتصــاد  الــالزم 

االقتصــادّي.

السالم: يؤكد استعداد القطاع 
الازم  الدعم  لتقديم  المصرفّي 
الوطنّي االقتصاد  نمّو  لتحفيز 
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الجمعيــة  ان  الــى  ولفــت 
رأس  صنــدوق  أطلقــت 
المــال واالســتثمار األردنــّي 
كأكبــر صنــدوق اســتثمارّي 
يؤسســه القطــاع الخــاص، 

ــخ المملكــة مــن حيــث  وأضخــم شــركة تؤســس فــي تاري
مملــوك  دينــار،  مليــون   275 يبلــغ  والــذي  المــال  رأس 

بالكامــل مــن قبــل البنــوك األردنيــة.

واكــد علــى ان القطــاع المصرفّي يســاند اإلجراءات الحكومّية 
حــول تحفيــز النمــّو االقتصــادّي، داعيــا إلــى أهميــة اإلســراع 
فــي العمــل لعــودة االســتثمار لمــا كان عليــه قبــل عــام 2010.

جعــل  الــى  الســالم  ودعــا 
األردن منطقــة تنموّيــة مــن 
وليــس  القطاعــات  حيــث 
كمــا  مناطــق  شــكل  علــى 

بــه حاليــا. هــو معمــول 

ــز  ــاد فري وبــدوره، اكــد محافــظ البنــك المركــزي الدكتــور زي
القطــاع  أهميــة  علــى  للداللــة  يأتــي  االجتمــاع  ان  علــى 
المصرفــّي، مشــيرا الــى ان الحكومــة وضعــت أولوياتهــا 

فــي ظــرف مالــي صعــب.

لوضــع  كبيــرة  جهــود  قدمــت  الحكومــة  ان  الــى  ونــوه 
أولوياتهــا للتعافــي االقتصــادّي، مؤكــدا علــى ان االســتقرار 

فريز: القطاع المصرفّي األردنّي شهد 
في السنوات الخمس األخيرة طفرة 
مميزة في استخدام التكنولوجّيا
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المالــّي والنقــدّي هــو أســاس 
االســتثمار.

ــات التــي  ونــوه إلــى ان األولوّي
تقــع  الحكومــة  وضعتهــا 
ضمــن اإلمكانيــات وتعبــر عن 

جهــود الحكومــة فــي دعــم القطاعــات وتنميــة الصــادرات.

وأكــد علــى ان الصــادرات تعتبــر طريــق النجــاة، مشــددا 
علــى ان تنميــة هــذا القطــاع يجــب ان يكــون بالشــراكة فــي 

القطــاع الخــاص.

فــي  شــهد  األردنــّي  المصرفــّي  القطــاع  ان  علــى  واكــد 
الســنوات الخمســة األخيــرة طفــرة مميــزة فــي اســتخدام 
يســعى  المركــزي  البنــك  ان  علــى  مؤكــدا  التكنولوجيــا، 
واإلجــراءات  اكبــر  بشــكل  البنكّيــة  التكنولوجيــا  لتعزيــز 

لتنظيمّيــة. ا

ودعــا القطــاع المصرفــّي لبــذل المزيــد مــن الجهــد لدعــم 
ــرة والمتوســطة. المشــاريع الصغي

البيئــة  لتحفيــز  اســتراتيجّية  وجــود  أهميــة  علــى  واكــد 
االســتثمارّية، مشــيرا الــى ان قانــون واحــد لــن يقوم بتحفيز 

االســتثمار.

ودعــا الحكومــة الــى اإلســراع فــي تنفيــذ مشــاريع الرقمنــة 
الحكوميــة بشــكل اســرع، معتبــرا ان الرقمنــة يجــب ان 

تكــون متكاملــة.

بتقليــل  يســاهم  الضريبــة  تخفيــض  ان  علــى  وشــدد 
برنامــج  ان  مؤكــدا  واســع،  بشــكل  الضريبــّي  التهــّرب 
علــى  األردن يضعنــا  تنفــذه  الــذي  االقتصــادي  اإلصــالح 
تجــاوز معــدل  أهميــة  الصحيــح، مشــددا علــى  الطريــق 

بالمئــة.  3 اكثــر مــن  الــى  النمــو  نســبة 

ونــوه الــى ان البطالــة تحــدي كبيــر ولــن نســتطيع تخفيــض 
اقتصــادي  نمــّو  معــدالت  بتحقيــق  اال  البطالــة  معــدل 

افضــل واعلــى ممــا هــي عليــه حاليــا.

ان  الشــريدة  ناصــر  التخطيــط  وزيــر  اكــد  جهتــه،  ومــن 
الحكومــة تنظــر الــى القطــاع المصرفــّي كوســيلة لتنفيــذ 
اإلجــراءات الحكومّيــة مــن حيــث توفيــر الســيولة الالزمــة.

وأشــار الــى ان هــذا االجتمــاع 
يأتــي ضمــن سلســلة لقــاءات 
الشــراكة  مبــدأ  علــى  للتاكيــد 
مــن  لنتمكــن  والتشــاركية 
التغلــب علــى التحديات تنفيذا 

الملــك  جاللــة  لتوجيهــات 
تعزيــز  فــي  الثانــي  عبــدهللا 
القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 

والخــاص. العــام 

اهــم  الشــريدة  واســتعرض 
اإلصالحــات والسياســات لتحفيــز النمــو ودعــم القطاعــات 

االقتصادّيــة ذات األولويــة.

ولفــت الــى ان أولويــات عمــل الحكومة للعاميــن القادمين في 
ظــل المعطيــات القائمــة حاليــا، والفتــح التدريجــي للقطاعات 

وعــودة االقتصــاد للعمــل فــي ظــل الوضــع الوبائي.

واكــد علــى ان البطالــة تعتبــر مــن اهــم التحديــات التــي 
ــة تعتبــر مشــكلة  تواجــه المملكــة، مشــيرا الــى ان البطال
هيكليــة قبــل جائحــة كورونــا، حيــث رفعــت كورونــا معــدل 

البطالــة لتســجل 25 بالمئــة.

 67 بنســبة  تراجــع  األجنبــي  االســتثمار  ان  الــى  ولفــت 
بالمئــة، حيــث ســجل 61 مليــون دينــار بنهايــة الربــع األول 

مــن عــام 2021.

وأشــار الــى ان الســوق المالــي يشــهد تغيــرا فــي نمــط 
وحجــم  القطاعــات  مبيعــات  حيــث  مــن  االســتهالك 
العالميــة  األســواق  فــي  لتغييــرات  باإلضافــة  التــداول، 
مــع  جنــب  الــى  جنبــا  اإلنتــاج،  مدخــالت  أســعار  وارتفــاع 
تراجــع حجــم الســياحة العالميــة بنحــو مليــار مســافر و1.6 

عالميــا. الســياحي  القطــاع  خســائر  دوالر  تريليــون 

ونــوه الــى اإلجــراءات الحكوميــة لمواجهــة تبعــات الجائحــة 
الدعــم  وبرامــج  المركــزي  البنــك  تســهيالت  خــالل  مــن 

كتكافــل واســتدامة وشــبكة الحمايــة االجتماعيــة.

ونــوه الــى ان قيمــة اإلجــراءات الحكوميــة بلــغ 3 مليــارات 
دينــار لمواجهــة جائحــة كورونــا: شــكلت ما نســبته 11 بالمئة 
مــن اجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 8 بالمئــة إجــراءات 

مرتبطــة بالســيولة و3 بالمئــة إجــراءات تحفيزيــة ماليــة.

وقــال الوزيــر انــه تــم إعــداد وثيقــة أولويــات الحكومــة لألعــوام 
الســامي  التكليــف  كتــاب  الــى  باالســتناد   2023  -  2021
وأهــداف  القطاعيــة  واالســتراتيجيات   2025 األردن  وثيقــة 
المســتدامة  التنميــة  أجنــدة 
والبرنامج التنفيذي التأشــيري 

.2024 -  2021 لألعــوام 

واســتعرض محــاور واهــداف 
الحكومــة  عمــل  أولويــات 
بيئــة  تحســين  خــالل  مــن 

فريــز: يـدعـــو الـقـطـــاع الـمـصـرفـــّي 
لـبـــذل الـمـزيـــد مـــن الـجـهـــد لـدعـــم 
المشــاريع الصغيرة والمتوســطة

وزيــــــــر التخطيــــط: الحـكـومـــــة 
تنظــر الــى القطــاع المصرفــّي 
كوســيلة لتنفيذ اإلجراءات من 
حيــث توفيــر الســيولة الازمــة
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المنافســة  وتعزيــز  االعمــال 
والتشــغيل ودعــم القطاعات 
ذات األولــــويــــــة والـــســــعـــــي 
الخــاص  القطــاع  لتمكيــن 
مــن خلــق فــرص عمــل وزيــادة 
االســتثمار المحلــي واالجنبــي. 

خلــق  علــى  الخــاص  القطــاع  تحفيــز  األولويــات  وتســتهدف 
وزيــادة  المحلــي واألجنبــي،  وزيــادة االســتثمار  فــرص عمــل، 
اإلجــراءات  مــن  جملــة  خــالل  مــن  الوطنيــة،  الصــادرات 
واإلصالحــات التــي وزعــت علــى 3 محــاور أساســية، اثنــان منهــا 
علــى  والثالــث  الكلــي،  المســتوى  علــى  باألولويــات  معنيــان 
مســتوى القطاعــات المســتهدفة فــي المرحلــة الحاليــة، وهــي 
والزراعــة. المعلومــات،  وتكنولوجيــا  والصناعــة،  الســياحة، 

وبيــن أن الحكومــة وضعــت اولويتها في تحفيز االســتثمار 
مــن خــالل جــذب مــا ال يقــل عن 5 اســتثمارات اســتراتيجية 
جديــدة فــي مجــال التعديــن والعناصــر النــادرة والصناعات 
بهــا، وتطويــر خدمــات ومنظومــة  المرتبطــة  التحويليــة 
االســتثمارات  شــركة  دور  وتفعيــل  االســتثمار،  ترويــج 
ــز ســوق رأس المــال مــن خــالل  ــة، وإعــادة تحفي الحكومي

تطبيــق خارطــة الطريــق المعتمــدة.

يتعلــق  فيمــا  الحكومــة  اجــراءات  مراجعــة  الــى  ولفــت 
بالتنافســية، وتفعيــل دور الجهــات الرقابّيــة، الــى جانــب 
تعديــل قانونــي الضمــان االجتماعــي والعمــل، واطــالق 
برنامج وطني للتشغيل، مبينًا ان القطاعات االقتصادية 

بالدعــم  األولويــة  ذات 
المقبلــة  المرحلــة  خــالل 
الســياحة،  قطاعــات:  هــي 
المعلومــات،  وتكنولوجيــا 

والصناعــة. والزراعــة، 

الحكومــة  ان  علــى  وشــدد 
وان  خاصــة  شــهور،   9 ُكّل  األولويــات  بمراجعــة  ســتقوم 

محــددة. زمنيــة  بجــداول  مرتبطــة  المحــاور 

وبــدوره، قــال وزيــر الماليــة ان صندوق النقد راجع مؤشــرات 
النمــّو االقتصــادي، حيــث حث على االســتمرار فــي اإلجراءات 
المحفــزة للنمــّو، منوهــا الــى ان القطــاع المصرفــي اثبــت 
والنصــف  العــام  ان  خــالل جائحــة كورونــا، مؤكــدا  متانتــه 

األخيــر دل بوضــوح متانــة القطــاع المصرفــي.

جديــدة  ضرائــب  فيهــا  تكــون  لــن  الموازنــة  ان  واعلــن 
مطلقــا، باإلضافــة الــى ان التشــريعات الضريبيــة ســتبقى 

يكــون فيهــا أي تعديــالت. مســتقرة ولــن 

مــن  باســناد  إقــراره  تــم  الموازنــة  ان ملحــق  الــى  واشــار 
األمريكيــة. المنحــة 

واكــد علــى ان االقتصــاد الوطنــّي مســتقر باالطــالع علــى 
المؤشــرات الكليــة.

التحــدي األبــرز امــام المســتثمرين فــي األردن  وراى ان 
يكمــن بعــدم اســتقرار التشــريعات وخاصــة الضريبيــة 

منهــا.

وزيــر المالية: التحــدي األبرز امام 
المســتثمرين فــي األردن يكمــن 
بـعــــدم استـقــــرار التشريعـــات 
وخـــاصـــــة الضــريـبــّيـــــــة مـنــهــــــــا
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دراسات



مقدمة :
 Islamic Financial( اإلســامية  الماليــة  الهندســة  إبداعــات  أبــرز  الصكــوك  تعتبــر 
Engineering(، حيــث إنهــا أداة حشــد مدخــرات وأداة إســتثمار وتمويــل، وأداة مــن أدوات 

الماليــة اإلســامية.  الســيولة فــي المؤسســات  النقديــة وإدارة  إدارة السياســة 

وتمثــل الصكــوك حصــة شــائعة فــي ملكيــة ولهــذا تعتبــر أداة ملكيــة وليســت دينــًا 
لحامــل الصــك علــى ُمصــدره.  وتســتخدم الصكــوك فــي تمويــل عجــز الموازنــة وتمويــل 
المشــروعات التنمويــة والمشــاريع الكبيــرة، كمــا تســتخدم فــي المصــارف اإلســامية 
لتحســين نســبة كفاية رأس المال ســواًء من خال الشــريحة األولى أو الشــريحة الثانية 

مــن رأس المــال التنظيمــي.   

وتعــددت تعريفــات الصكــوك ولكنهــا تشــترك في أنها أوراق مالية )ذات قيمة متســاوية 
ــًا  عنــد اصدارهــا وغيــر قابلــة للتجزئــة، وقابلــة للتــداول(، ومحــددة المــدة، وتمثــل حصصــ
شائعــــة فــي ملكيـــــة )أعيــان أو منافــع أو خدمــات أو فــي موجــودات مشــروع معيــن أو 
نشــاط اســتثماري أو نقــود أو ديــون أو مزيــج منهــا(، وتخــول مالكهــا منافــع وتحملــه 

مســؤوليات بمقــدار ملكيتــه.

وتختلــف الصكــوك عــن الســندات فــي أن األخيــرة تُمّثــل قرضــًا فــي ذمــة مصدرهــا ويتعهد 
ُمصدرهــا بدفــع فائــدة دوريــة لحاملهــا فــي تواريــخ االســتحقاق وتضمــن إســترداد رأس 
المــال عنــد إطفائهــا فــي نهايــة مدتهــا بغــض النظــر عــن نتائــج المشــروع الممــول 

بواســطتها ويتــم تقييمهــا بنــاًء علــى الجــدارة االئتمانيــة للمصــدر )المقتــرض(.

الصكوك اإلسالمية ودورها 
التنموي واالستثماري

د. حسين سعيد
الرئيس التنفيذي- المدير العام للبنك اإلسالمي األردني
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خصائص الصكوك :
تتميز الصكوك بعدة خصائص، من أهمها :

 تمثــل حصــة شــائعة فــي ملكيــة أعيــان أو منافــع أو 
خدمــات أو نقــود أو ديــون أو خليطــًا منهــا.

 ال تمثل دينًا لحاملي الصكوك على مصدريها.

 تصدر على أساس عقد شرعي وتأخذ حكمه.

 يتحمــل المســتثمر )حامــل الصــك( مخاطــر االســتثمار 
االتفــاق  أو  العقــد  نــوع  حســب  الربــح  فــي  ويشــارك 

ــن فــي نشــرة اإلصــدار.  المبيَّ

والضوابــط  للشــروط  وفقــًا  وتداولهــا  إصدارهــا  يتــم   
الشــرعية.

ملكيــة  علــى  المترتبــة  والتبعــات  األعبــاء  تتحمــل   
الصكــوك. فــي  الممثلــة  الموجــودات 

متســاوية،  وبفئــات  محــددة،  اســمية  بقيمــة  تصــدر   
مالكهــا. وبإســم 

 انتفاء ضمان المدير )المضارب أو الوكيل أو الشريك(.

 أداة استثمارية ذات كفاءة وأكثر فاعلية ألنها انعكاس 
لنتيجة عمل المشروعات الممثلة للصكوك.

 تعتبــر مــن أفضــل الصيــغ لتمويل المشــروعات الكبيرة 
التــي يصعــب أحيانــًا تغطيــة احتياجاتهــا من خــالل صيغ 

التمويــل اإلســالمي اأُلخرى. 

حالتــي  فــي  الســيولة  إدارة  أدوات  مــن  أداة  تعتبــر   
تصكيــك  بواســطتها  يتــم  حيــث  والفائــض،  العجــز 
بعــض الموجــودات المــدرة للدخــل مــن خــالل بيعهــا 

. ين للمســتثمر

 مســؤولية أصحــاب الصكــوك مســؤولية محــددة بقــدر 
قيمــة صكوكهــم.

أهداف الصكوك :
تصكيــك  خــالل  مــن  الالزمــة  الســيولة  علــى  الحصــول   

للدخــل. مــدرة  موجــودات 

مباشــرة  طرحهــا  خــالل  مــن  أمــوال  علــى  الحصــول   
لتمويــل فــرص تمويليــة  العــام  أو  الخــاص  لإلكتتــاب 

متاحــة. واســتثمارية 

أســاس  علــى  االســتثمار  فــي  للراغبيــن  الفرصــة  إتاحــة   
اإلســتثمار. عمليــات  نتائــج  فــي  المشــاركة 

 تنويع مخاطر المحفظة اإلستثمارية.

أهمية الصكوك :
شــهدت الصكــوك تطــورًا كبيــرًا وأهمية متزايدة ســواء في 
حجــم إصداراتهــا، أو تنــوع هياكلهــا، أو حجــم المشــروعات 

الممولــة بواســطتها، ويرجــع ذلــك إلــى مــا يلــي :

 مســاعدة المؤسســات الماليــة اإلســالمية فــي الموائمة 
بيــن آجــال الموجــودات والمطلوبات.

شــروط  ضمــن  مســاند  مــال  كــرأس  اســتخدامها   
الثانيــة    الشــريحة  أو  اأُلولــى  الشــريحة  ومتطلبــات 

المــال. رأس  كفايــة  نســبة  لتحســين 

 اســتخدامها كأداة لتوزيــع وتنويــع المخاطــر قطاعيــًا، 
جغرافيــًا، عمــالت، آجــال،. .. الــخ. 

 إتاحــة المجــال ألكبــر عــدد مــن المســتثمرين مــن األفــراد 
والشــركات والمؤسســات المالية للمشــاركة فيها. 

 اســتخدامها فــي عملية تصكيــك الموجودات للحصول 
على الســيولة وبكلــف مقبولة. 

 خضوعها لضوابط شرعية وتشريعية وتنظيمية.

المخاطــر  بعــض  يخفــض  ممــا  للتــداول،  قابليتهــا   
بهــا. المرتبطــة 

الســوق  فــي  والطلــب  العــرض  لعوامــل  خضوعهــا   
المالــي، األمــر الــذي يثــري الســوق الماليــة اإلســالمية 

كونهــا مكملــة لألســهم.

تمويــل  مصــادر  وتوفيــر  األمــوال  جــذب  علــى  قــادرة   
التنمويــة  للمشــاريع  األجــل  وطويلــة  متوســطة 

األربــاح. وتحقيــق  واالســتثمارية 

 تعــرض عوائــد أكثــر جاذبيــة من الحســابات االســتثمارية 
لدى المؤسســات المالية اإلســالمية.

 استخدامها في عمليات الرهن عند الحاجة.

إلــى أســواق جديــدة   تمكــن مصدريهــا مــن الوصــول 
المــال. لــرأس 

 إمكانية اإلســتثمار فيها من قبل المؤسســات المالية 
اإلســالمية والتقليديــة جعلهــا أداة بديلــة ومصــدر جديد 

لالســتثمار وتنويــع الدخــل وتوزيع المخاطر. 

 اســتخدامها كإحــدى أدوات إدارة السياســة النقديــة فــي 
إدارة الكتلــة النقديــة )عــرض النقد(.

البنيــة  مشــاريع  تمويــل  فــي  الدولــة  احتياجــات  تلبــي   
اإلقتــراض. علــى  االعتمــاد  مــن  بــداًل  التحتيــة 
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أنواع الصكوك:
أواًل : حســب صيغــة العقــد أو الصيغــة االســتثمارية 

التــي تصــدر علــى أساســها، وهــي :
 صكــوك ملكيــة الموجــودات المؤجــرة، يصدرهــا مالــك عيــن 
بيعهــا واســتيفاء  بغــرض  بإســتئجارها  أو موعــود  مؤجــرة 
ثمنهــا مــن حصيلــة االكتتــاب فيهــا، وتصبــح العيــن مملوكــة 

لحملــة الصكــوك. 

 صكوك ملكية المنافع، وهي أنواع :

يصدرهــا  الموجــودة،  األعيــان  منافــع  ملكيــة  صكــوك   -
مالــك عيــن موجــودة بغــرض إجــارة منافعهــا، واســتيفاء 
فيهــا، وتصبــح منفعــة  االكتتــاب  مــن حصيلــة  ُأجرتهــا 
مالــك  يصدرهــا  أو  الصكــوك،  لحملــة  مملوكــة  العيــن 
منفعــة عيــن موجــودة )مســتأجر( بغــرض إعــادة إجارتهــا 
واســتيفاء ُأجرتهــا مــن حصيلــة االكتتــاب فيهــا، وتصبــح 

منفعــة العيــن مملوكــة لحملــة الصكــوك. 

- صكــوك ملكيــة منافــع األعيــان الموصوفــة فــي الذمــة، 
يتــم إصدارهــا بغــرض إجــارة أعيــان موصوفــة فــي الذمــة 
ــاب فيهــا، وتصبــح  ــة االكتت واســتيفاء اأُلجــرة مــن حصيل
منفعــة العيــن الموصوفــة فــي الذمــة مملوكــة لحملــة 

الصكــوك. 

- صكــوك ملكيــة الخدمــات مــن طــرف معيــن، يتــم إصدارهــا 
)كمنفعــة  معيــن  طــرف  مــن  الخدمــة  تقديــم  بغــرض 
مــن  اأُلجــرة  واســتيفاء  مســماة(  جهــة  مــن  التعليــم 
حصيلــة االكتتــاب فيهــا، وتصبــح تلــك الخدمــات مملوكــة 

لحملــة الصكــوك. 

فــي  موصــوف  طــرف  مــن  الخدمــات  ملكيــة  صكــوك   -
الذمــة، يتــم إصدارهــا بغــرض تقديــم الخدمــة مــن طــرف 
موصــوف بالذمــة )كمنفعــة التعليــم مــن جامعــة محــددة 
مــن  اأُلجــرة  واســتيفاء  مســماة(  وغيــر  مواصفاتهــا 
حصيلــة االكتتــاب فيهــا، وتصبــح تلــك الخدمــات مملوكــة 

لحملــة الصكــوك.

ــَلم،  ــَلم، يتــم إصدارهــا لتحصيل رأس مال السَّ  صكــوك السَّ
ــَلم مملوكة لحملة الصكوك. وتصبح ســلعة السَّ

 صكــوك االســتصناع، يتــم إصدارهــا الســتخدام حصيلــة 
االكتتــاب فيهــا فــي تصنيــع ســلعة، ويصبــح المصنــوع 

مملــوكًا لحملــة الصكــوك.

 صكــوك المرابحــة، يتــم إصدارهــا لتمويــل شــراء ســلعة 
لحملــة  مملوكــة  المرابحــة  ســلعة  وتصبــح  المرابحــة، 

الصكــوك.

 صكــوك المشــاركة، يتــم إصدارهــا الســتخدام حصيلتهــا 
فــي إنشــاء مشــروع أو تطويــر مشــروع قائــم أو تمويــل 
نشــاط علــى أســاس عقــد المشــاركة، ويصبــح المشــروع 
وتــدار  الصكــوك،  لحملــة  ملــكًا  النشــاط  موجــودات  أو 
الصكــوك علــى أســاس عقــد الشــركة أو علــى أســاس عقــد 
المضاربــة أو علــى أســاس الوكالــة باالســتثمار )صكــوك 
الشــركة، صكــوك المضاربــة، صكــوك الوكالــة باالســتثمار(.

 صكــوك المزارعــة، يتــم إصدارهــا الســتخدام حصيلتهــا فــي 
تمويــل مشــروع علــى أســاس المزارعــة ويصبــح لحملــة 

الصكــوك حصــة فــي المحصــول وفــق مــا حــدده العقــد. 

 صكــوك المســاقاة، يتــم إصدارهــا الســتخدام حصيلتهــا 
فــي ســقي أشــجار مثمــرة واإلنفــاق عليهــا ورعايتهــا علــى 
أســاس عقــد المســاقاة، ويصبــح لحملــة الصكــوك حصــة 

مــن الثمــرة وفــق مــا حــدده العقــد.

 صكــوك المغارســة، يتــم إصدارهــا الســتخدام حصيلتهــا 
فــي غــرس أشــجار ومــا يتطلبــه هــذا الغــرس مــن المــال 
ونفقــات علــى أســاس عقــد المغارســة، ويصبــح لحملــة 

الصكــوك حصــة فــي األرض والغــرس. 

ــًا : حســب انتقــال ملكيــة اأُلصــول / عــدم انتقالهــا  ثاني
ــة الصكــوك :  لحمل

:)Asset Backed Sukuk( أ :  الصكوك المدعومة باأُلصول
وهــي الصكــوك التــي تســتوفي الشــروط المطلوبــة مــن 
بهــا  معتــرف  خارجيــة  ائتمانــي  تصنيــف  مؤسســة  قبــل 
وتقتضــي أن يتحمــل مالكــو الصكــوك أي خســائر فــي حــال 
تلــف الموجــودات أو انخفــاض قيمتهــا. وفــي هــذا النــوع مــن 
الصكــوك تنتقــل ملكيــة اأُلصــول بشــكل قانونــي لحملــة 
الصكــوك، ويكــون لحملــة الصكــوك ملكيــة قانونيــة كاملــة 
التصــرف  الصكــوك  ولحملــة  الشــرعية،  الملكيــة  بجانــب 
باأُلصــول بــأي تصــرف والتنفيــذ المباشــر عليهــا باعتبارهــم 
مالكيــن قانونييــن لهــا. وفــي هــذا النــوع مــن الصكــوك يكون 
اإلهتمــام بكفــاءة اأُلصــول. وفــي حــال تعثــر المصــدر أو صار 
معســرًا فــإن لحملــة الصكــوك الســيطرة علــى اأُلصــول.

:)Asset Based Sukuk( ب : الصكوك القائمة على اأُلصول
ــًا بإســم  ــة ُأصولهــا قانون وهــي الصكــوك التــي ال يتــم ملكي
الجهــة  بإســم  مســجلة  تبقــى  وإنمــا  الصكــوك،  حملــة 
المنشــئة أو المصــدرة، ويكــون لحملــة الصكــوك ملكيــة 
شــرعية )ملكيــة منفعــة اأُلصــول( وليســت قانونيــة كاملــة، 
ويكــون  باأُلصــول،  التصــرف  الصكــوك  لحملــة  وليــس 
االهتمام بالجدارة االئتمانية للجهة المنشــئة أو المصدرة، 
وإذا لــم تســتطع الجهــة المنشــة الوفــاء بالتزاماتهــا فلــن 

يكــون لحملــة الصكــوك أفضليــة علــى اآلخريــن.
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ويتــم فــي غالبيــة إصــدارات هــذه الصكــوك النــص علــى 
ومبــادئ  أحــكام  يخالــف  ال  وبمــا  القضائــي  االختصــاص 

اإلســالمية. الشــريعة 

والملكيــة النفعيــة ملكيــة غيــر قانونيــة تعطــي صاحبهــا مزايــا 
اأُلصــول مســجلة  أن  مــن  الرغــم  علــى  الحقيقيــة  الملكيــة 
بإســم جهــة ُأخــرى، كمــا تعطــي صاحبهــا كامــل الحــق فــي 
التمتــع باأُلصــول محــل الملكيــة، وتجعــل المالــك النفعــي 

مالــكًا حقيقيــًا يتحمــل تبعــات الملكيــة الحقيقيــة. 

والواجــب فــي الصكــوك أن يتــم تســجيل اأُلصــول بأســماء 
توفــر  مــن  بــد  فــال  ذلــك  يتــم  لــم  الحقيقييــن وإذا  مالكيهــا 

التاليــة: الشــرعية  الضوابــط 

- أالَّ يكون ذلك من باب التحايل أو ذريعة للوصول إليه. 

المالكيــن  حقــوق  ضيــاع  التســجيل  عــدم  علــى  يترتــب  أالَّ   -
 . لحقيقييــن ا

- أالَّ يترتــب علــى عــدم التســجيل حرمــان المالــك الحقيقــي 
نتائــج ملكيتــه مــن الربــح أو الخســارة )الغنــم بالغــرم(. 

إلصــدار  الشــرعية  الضوابــط 
الصكــوك: وتــداول 

هنالــك ضوابــط شــرعية إلصــدار وتــداول الصكــوك، 
أهمهــا:

الشــرعية،  اإلســتثمار  عقــود  الصكــوك  إصــدار  يحكــم   
كالمشــاركة، والســلم، واالســتصناع، واإلجــارة، ونحــو ذلــك 
الشــريعة  ومبــادئ  أحــكام  مــع  تتفــق  التــي  العقــود  مــن 
ــار العقــد الــذي  اإلســالمية ويترتــب علــى اإلصــدار جميــع آث

يصــدر الصــك علــى أساســه. 

 تصكيــك الموجــودات مــن األعيــان والمنافــع والخدمــات، 
ــون فــي الذمــم لغــرض تداولهــا.  وعــدم تصكيــك الدي

خلــط  ومنهــا  المشــاركة،  عقــد  أحــكام  الصكــوك  يحكــم   
األمــوال والمشــاركة فــي الربــح والخســارة، وذلــك تطبيقــًا 

لمبــدأ الغنــم بالغــرم. 

المكتتبيــن،  إلــى  الدعــوة  الصكــوك  إصــدار  نشــرة  تمثــل   
ويمثــل االكتتــاب فــي الصكــوك اإليجــاب، وموافقــة الجهــة 

المصــدرة القبــول إال إذا تــمَّ التصريــح بخــالف ذلــك. 

 يجــب أن ال تشــتمل نشــرة اإلصــدار علــى أي نــص يضمــن 
بــه مصــدر الصكــوك لمالكهــا القيمــة االســمية فــي غيــر 

ــح.  ــًا مــن الرب ــر، وال قــدرًا معين حــاالت التعــدي والتقصي

 يجــوز أن تتعهــد مؤسســة بشــراء مــا لــم يكتتــب فيــه مــن 
الصكــوك، ويكــون االلتــزام مــن متعهــد االكتتــاب مبنيــًا 

علــى أســاس الوعــد الملــزم، وال يجــوز أن يتقاضــى المتعهد 
باإلكتتــاب ُأجــور )عمــوالت( مقابــل ذلــك التعهــد. 

يعــرض  مــا  بشــراء  الصكــوك  مصــدر  يتعهــد  أن  يجــوز   
ــة اإلصــدار بالقيمــة  ــه مــن الصكــوك بعــد إتمــام عملي علي

للصــك.  االســمية  بالقيمــة  وليــس  الســوقية 

 يجــوز إصــدار الصكــوك آلجــال مختلفــة وقــد تصــدر دون 
تحديــد أجــل بحســب طبيعــة العقــد الــذي يصــدر الصــك 

علــى أساســه.  

 يمكــن لمصــدر الصكــوك أو حملــة الصكــوك التحــوط مــن 
المخاطــر أو التخفيــف منهــا، مثــل )تكويــن احتياطــي معدل 
األربــاح، إنشــاء صنــدوق تأميــن إســالمي بمســاهمات مــن 

حملــة الصكــوك(. 

 النــص صراحــة فــي نشــرة اإلصــدار علــى آليــة توزيــع العائــد 
بيــن حملــة الصكــوك والجهــة المصــدرة لهــا. 

اعتباريــة  شــخصية  للصكــوك  المصــدرة  للجهــة  تكــون   
حملتهــا.  شــخصية  عــن  مســتقلة 

 يجــوز تــداول الصكــوك واســتردادها إذا كانــت تمثــل حصــة 
أو  منافــع  أو  أعيــان  مــن  فــي ملكيــة موجــودات  شــائعة 
وتخصيــص  االكتتــاب  بــاب  قفــل  بعــد  وذلــك  خدمــات، 

النشــاط.  وبــدء  الصكــوك 

أو  المؤجــرة  الموجــودات  ملكيــة  صكــوك  تــداول  يجــوز   
الموعــود باســتئجارها منــذ لحظــة إصدارهــا بعــد تملــك 

اجلهــا.  نهايــة  وحتــى  للموجــودات  الصكــوك  حملــة 

الموجــودات  ملكيــة  صكــوك  المصــدر  إســترداد  يجــوز   
المؤجــرة أو الموعــود بإســتئجارها قبــل نهاية األجل بســعر 

الســوق أو بالســعر المتفــق عليــه حيــن اإلســترداد.  

 يجــوز اســترداد المصــدر صكــوك ملكيــة منافــع األعيــان 
التخصيــص  بعــد  حاملهــا  مــن  المعينــة  )الموجــودات( 
ودفــع ثمــن االكتتــاب ســواء كان بســعر الســوق أم بالثمــن 
الــذي يتراضــى عليــه العاقــدان حيــن االســترداد، علــى أن ال 

يكــون مبلــغ االكتتــاب أو مبلــغ االســترداد مؤجــاًل. 

 ال يجــوز تــداول صكــوك ملكيــة منافــع األعيــان الموصوفــة 
منهــا  تســتوفي  التــي  العيــن  تعييــن  قبــل  الذمــة  فــي 
المنفعــة إالَّ بمراعــاة ضوابــط التصــرف فــي الديــون فــإذا 

ــن الطــرف جــاز تداولهــا.  تعيَّ

 يجــوز تــداول صكــوك ملكيــة الخدمــات التــي تســتوفى مــن 
طــرف معيــن قبــل إعــادة إجــارة تلــك الخدمات، فــإذا ُأعيدت 
اإلجــارة كان الصــك ممثــاًل لأُلجــرة، وهــي حينئــذ ديــن فــي 
ذمــة المســتأجر الثانــي، فيخضــع التــداول ألحــكام وضوابــط 

التصــرف فــي الديــون.
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 ال يجــوز تــداول صكــوك ملكيــة الخدمــات التــي تســتوفى 
مــن طــرف موصــوف فــي الذمــة قبــل تعييــن الطــرف الــذي 
تســتوفى منــه الخدمــة إالَّ بمراعــاة ضوابــط التصــرف فــي 

ــن الطــرف جــاز تداولهــا. الديــون فــإذا تعيَّ

 يجــوز تــداول أو اســترداد صكــوك اإلســتصناع إذا تحولــت 
أعيــان مملوكــة لحملــة الصكــوك فــي مــدة  إلــى  النقــود 
ثمنــًا  الصكــوك  حصيلــة  دفعــت  إذا  أمــا  االســتصناع، 
المصنعــة  العيــن  تســليم  تــم  أو  مــوازٍ  إســتصناع  فــي 
للمســتصنع فــإن تداولهــا يخضــع ألحــكام التصــرف فــي 

الديــون. 

والوكالــة  والمضاربــة  المشــاركة  صكــوك  تــداول  يجــوز   
باإلســتثمار بعــد قفــل بــاب االكتتــاب وتخصيــص الصكوك 

وبــدء النشــاط فــي األعيــان والمنافــع. 

 ال يجوز تداول صكوك الســلم، وال تداول صكوك المرابحة 
بعــد تســليم بضاعــة المرابحــة للمشــتري، أمــا بعــد شــراء 
بضاعــة المرابحــة وقبــل بيعهــا للمشــتري فيجــوز تداولها. 

 يتــم قيــاس العوائــد )األربــاح( الدوريــة قبــل نهايــة أجــل 
الصكــوك وفقــًا لمبــدأ التنضيــض الفعلــي أو التنضيــض 
الحكمــي فــي ضــوء المعاييــر الشــرعية التــي تضبــط ذلــك.

 ال تثبــت ملكيــة األربــاح الموزعــة تحــت الحســاب إالَّ بعــد 
ســالمة رأس المــال "ال ربــح إالَّ بعــد ســالمة رأس المــال".

الــدور التنمــوي واالســتثماري 
للصكــوك : 

واالســتثمارية  التمويليــة  األدوات  مــن  الصكــوك  تعتبــر 
ومتطلبــات  احتياجــات  دعــم  علــى  تعمــل  التــي  اإلســالمية 
خــالل  مــن  المدخــرات  وتعزيــز حشــد  االقتصاديــة  التنميــة 
تجميعهــا مــن عمليــة االكتتــاب فــي الصكــوك وتوجيهها نحو 
اســتثمارات مباشــرة فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة. 

ــر الصكــوك صيغــة تمويليــة واســتثمارية مبنيــة علــى  وتعتب
الشــراكة  نحــو  تتجــه  تمويليــة  آليــة  وهــي  شــرعية،  عقــود 
مــن  التنميــة  تمويــل  فــي  اإلنتــاج  عوامــل  بيــن  الحقيقيــة 
خــالل صيــغ المشــاركات والمضاربــات والتحــول عــن عقــود 
المداينــات وخاصــة قصيــرة األجــل مثــل المرابحــات التجاريــة 
التــي اعتمــدت عليهــا كثيــرًا المؤسســات الماليــة اإلســالمية. 

1. دور الصكوك في تجميع وحشد الموارد المالية: 
 تلعــب الصكــوك دورًا فاعــاًل فــي تجميــع وتعبئــة المدخــرات 
تلــك الصكــوك ذات  إكتتــاب المســتثمرين فــي  مــن خــالل 
اآلجــال والقطاعــات المختلفــة، وهــذه المدخــرات لهــا دور فــي 

التمويــل الرأســمالي الــذي يشــكل أحــد أوجــه التنميــة.  جــاءت 
الصكــوك لتلعــب دور الوســيط فــي جمــع مدخــرات أصحــاب 
الفوائــض ورغبتهــم فــي تســييلها فــي أي وقــت , والحصــول 
والجهــات  المؤسســات  إلــى  وتوجيههــا  جيــد،  عائــد  علــى 
التــي تحتــاج إلــى تمويــل متوســط وطويــل األجــل.  ويمكــن 
للصكــوك أن تحقــق الــدور المأمــول منهــا بتوفــر خصائصهــا 
القابليــة  األمــان،  التنــوع،  الشــريعة،  مــع  )التوافــق  التاليــة 
الكفــاءة  الفنيــة،  الكفــاءة  اإلقتصاديــة،  الكفــاءة  للتــداول، 

اإلداريــة(.   

2. دور الصكوك في تمويل المشاريع اإلستثمارية: 
 تعتبــر الصكــوك أداة فاعلــة فــي تعبئــة المــوارد الماليــة 
ــة وإســتثمارية حقيقيــة فــي  وتوجيههــا إلســتخدامات تنموي

مجــاالت إســتثمارية متنوعــة.  

 واإلســتثمار فــي الصكــوك إمــا أن يكــون ماليــًا أو حقيقيــًا، 
فإكتتابــات الســوق األولــي توجــه لمشــاريع جديــدة أو توســيع 
يكــون  الثانــوي  الســوق  فــي  واإلســتثمار  قائمــة،  مشــاريع 

ــًا.  إســتثمارًا مالي

للقطاعــات  ومالءمتهــا  بتنوعهــا  الصكــوك  وتتميــز   
اإلقتصاديــة المختلفــة، فصكــوك المرابحــة تالئــم األعمــال 
المشــاريع  لتمويــل  األنســب  الســلم  وصكــوك  التجاريــة، 
وصكــوك  والحرفييــن،  اإلســتخراجية  والصناعــات  الزراعيــة 
اإلســتصناع لإلنشــاءات والعقــارات، وصكــوك المشــاركة 
صناعيــة  اإلســتثمارية  المشــاريع  لتمويــل  مالءمــة  أكثــر 
وتجاريــة وخدميــة، وهــذه الصكــوك لهــا أثــر إقتصــادي كبيــر 

حقيقيــة.  بمشــاريع  إلرتباطهــا 

3. دور الصكوك في تنمية مشاريع البنية التحتية: 
 يمكــن إســتخدام الصكــوك فــي تمويــل مشــاريع البنيــة 
التحتيــة والمشــاريع الضخمــة التــي تتطلــب رؤوس أمــوال 
كبيــرة، وبالتالــي توفــر بديــاًل للدولــة مــن اللجــوء لإلقتــراض 

وزيــادة الديــن العــام.  

ومــن صيــغ الصكــوك التــي تصلــح لتمويــل مشــاريع البنيــة 
التحتيــة: 

 B.O.T، Build – التحويــل  التشــغيل،  البنــاء،  صكــوك  أ. 
Operate – Transfer Sukuk

فــي هــذا النــوع مــن الصكــوك تقــوم الدولة بإســناد مهمة 
بنــاء مشــروع معيــن مــن خــالل حصيلــة اإلكتتــاب فــي 
الصكــوك وإدارة هــذا المشــروع وتشــغيله، ثــم تحويلــه 

للدولة.  

 B.O.O.T ب. صكــوك البنــاء، الملكية، التشــغيل، التحويل
 Build – Own–Operate –Transfer Sukuk
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فــي هــذا النــوع مــن الصكــوك تقــوم الدولــة بإســناد 
مهمــة بنــاء مشــروع معين مــن خالل حصيلة اإلكتتاب 
المشــروع  لشــركة  الملكيــة  وتنتقــل  الصكــوك  فــي 
خــالل مــدة معينــة، ثــم تقــوم شــركة المشــروع بــإدارة 

المشــروع وتشــغيله ثــم تحويلــه للدولــة.  

 B.R.O.T ــر، التشــغيل، التحويــل ــاء، التأجي ج. صكــوك البن
 Build-Rent-Operate-Transfer Sukuk

فــي هــذا النــوع مــن الصكــوك تقــوم الدولــة بإســناد مهمــة 
بنــاء المشــروع لمســتثمر معيــن من خــالل حصيلة الصكوك 
ويقــوم المســتثمر بإســتئجار المرفــق مــن الدولــة وإســتغالل 

المشــروع وإدارتــه لفتــرة زمنيــة معينــة ثــم تحويلــه للدولــة.  

4. التمويل الحكومي: 

التمويــل  عــبء  نقــل  الصكــوك  خــالل  مــن  للدولــة  يمكــن 
وخاصــًة للمشــاريع ذات المبالــغ الكبيــرة للقطــاع الخــاص، 
وكذلك بناء المرافق اإلقتصادية دون تحميل موازنة الدولة 
أعبــاء ماليــة مباشــرة ودون اللجــوء لإلقتــراض، ويمكــن أن 

ــى :  يعمــل تمويــل مثــل هــذه المشــاريع والمرافــق إل

 توفير عملة أجنبية )اإلكتتاب األجنبي(.  

األمــوال  )توجيــه  حقيقيــة  إقتصاديــة  تنميــة  تحقيــق   
حقيقيــة(.   تنميــة  لمشــاريع 

 نقل التكنولوجيا إلى الدول المضيفة.  

 رفع كفاءة التشغيل.  

 تحقيــق مزايــا إجتماعيــة مــن خــالل عمليــة التشــغيل 
وزيــادة الدخــول.  

 تطوير السوق المالية المحلية.  

 نقل المخاطر التجارية للقطاع الخاص.  

 ملكية الدولة للمشاريع خالل مدة المشروع .  

5. دور الصكوك في حل مشكلة المديونية:
 تســاعد الصكــوك فــي حــل مشــكلة المديونيــة وتفاقمهــا 

مــن خــالل التحــول مــن الديــون إلــى الصكــوك.  

6. دور الصكوك في توفير السيولة : 
 يمكن إســتخدام الصكوك كأداة من أدوات إدارة الســيولة، 
وذلــك مــن خــالل اإلســتثمار فــي الصكــوك فــي حــال وجــود 
فائــض فــي الســيولة، وتســييلها فــي حــال نقــص الســيولة، 
ويمكــن للمؤسســات الماليــة اإلســالمية اإلســتفادة مــن 
هــذه األداة )الصكــوك(، كمــا يمكــن تصكيــك الموجــودات 

فــي حــال الحاجــة إلــى الســيولة.  

7. دور الصكــوك فــي تفعيــل اإلســتثمار طــول األجــل 
فــي المؤسســات الماليــة اإلســامية : 

 تركــز المؤسســات الماليــة اإلســالمية علــى التمويــل 
الصيــغ  حســاب  علــى  )مرابحــة(  األجــل  قصيــر 
التمويليــة األخــرى كالمشــاركات والمضاربــات والتــي 
هــي بطبيعتهــا تمويــل طويــل األجــل، والتــي تســاهم 
فــي تمويــل المشــاريع التمويليــة، ويمكــن للصكــوك 
تقديــم تمويــل طويــل األجــل ومتوســط األجــل لتمويــل 

تنمويــة.  مشــاريع 

8. دور الصكوك كمصدر للتمويل : 
مجــااًل  تفتــح  إســتثمارية  فرصــة  الصكــوك  تقــدم   
كبيــرًا للمســتثمرين الذيــن يريــدون إســتثمار فوائــض 
ــد الحاجــة إليهــا مــن  أموالهــم وإســتردادها بســرعة عن
خــالل عمليــة التســييل، كمــا ترفــع الصكــوك الحــرج 
ــن يحجمــون عــن التعامــل مــع  عــن المســتثمرين الذي

الســندات.  

9. دور الصكوك كأداة من أدوات السياسة النقدية: 
 تقــوم الســلطة النقديــة بالتحكــم وإدارة الكتلــة النقديــة 
)عــرض النقــد( مــن خــالل عمليــات الســوق المفتوحــة 
يمكــن  ولكــن  النقديــة،  السياســة  أدوات  مــن  كأداة 
مــن  بــداًل  الصكــوك  إســتخدام  النقديــة  للســلطة 
الســيولة  وســحب  ضــخ  فــي  مثــاًل  الخزينــة  ســندات 
النقديــة للتحكــم فــي الكتلــة النقديــة  )عــرض النقــد(.  

10. دور الصكوك في تمويل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة: 

الصغيــرة  المشــروعات  تمويــل  لمؤسســات  يمكــن   
المشــروعات  تلــك  تمويــل  آليــة  تبنــي  والمتوســطة 
مــن خــالل اســتخدام حصيلــة الصكــوك لتمويــل تلــك 
اإلســالمي.   التمويــل  ألســاليب  وفقــًا  المشــروعات 

11. دور الصكــوك فــي المحافظــة علــى اإلســتقرار 
النقــدي واإلقتصــادي: 

 يمكــن للصكــوك أن تحافــظ علــى اإلســتقرار النقــدي 
واإلقتصــادي مــن خــالل الحــد مــن هجــرة المدخــرات 
لخــارج الدولــة، وتشــجيع المســتثمرين األجانــب علــى 
اإلســتثمار فــي الصكــوك، وأثــر الصكــوك اإليجابــي علــى 
التضخــم مــن خــالل إرتبــاط الصكــوك بأصــول حقيقيــة.  
مصــادر  بيــن  المواءمــة  علــى  الصكــوك  تعمــل  كمــا 
التمويــل واســتخداماتها بما يســهم فــي تقليل مخاطر 
الســيولة الناتجــة عــن عــدم التوافــق فــي اســتحقاقات 

مصــادر األمــوال واســتخداماتها.
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الحلقة الثانية:
أدوات السوق النقدي والمالي

1 - أدوات السوق المالي

أواًل: األسهم: 
يمكــن تعريــف الســهم بالصــك الــذي يثبــت حــق المســاهم 
فــي الحصــول علــى جــزء مــن أربــاح الشــركة التــي قامــت 
ــه الحــق أيضــا فــي االشــتراك  بإصــدار هــذا الســهم، كمــا ل
فــي الجمعيــات العموميــة و حــق التصويــت فيهــا و حــق 
األولويــة فــي االكتتــاب عنــد زيــادة رأس المــال، و ذلــك وفقــا 
ــون التجــاري، و يكــون هــذا الصــك )الســهم(  لقواعــد القان
يــد  مــن  كالمناولــة  التجاريــة  بالطــرق  إمــا  للتــداول  قابــل 
إلــى يــد أو بالقيــد فــي ســجل الشــركة أو بالتظهيــر كمــا أن 
ملكيــة الســهم تنتقــل عــن طريــق الميــراث، وعندمــا يتنــازل 
شــخص عــن أســهمه تصبــح الشــركة مدينــة للمســاهم 
كل  فــي  القديــم  الســهم  مالــك  محــل  ويحــل  الجديــد 
مالــه مــن حقــوق علــى الشــركة. كمــا أن كل ســهم تقــوم 
بإصــداره الشــركات المســاهمة يحتــوي علــى المواصفــات 
التالية: القيمة االســمية للســهم، اســم الشــركة المصدرة 

للســهم، نــوع الســهم ورقمــه، عــدد األســهم بالصــك.

ويمكن تصنيف األسهم إلى األنواع التالية:

 األســهم العاديــة: هــي صكــوك ملكيــة تعــد بمثابــة حــق 
فــي ملكيــة الشــركة، وتعطــي لحاملهــا الحــق فــي حضــور 
الجمعيــة العامــة الســنوية للشــركة، والحصــول علــى 

توزيعــات إذا مــا حققــت الشــركة أرباحــًا.

ــوزع علــى المســاهمين  ــة: وهــي التــي ت  األســهم المجاني
األســهم  وتعــد  العاديــة،  لألســهم  امتالكهــم  بنســبة 

المجانيــة بمثابــة زيــادة في رأس مال الشــركة، والمتولدة 
أربــاح الشــركة؛ وبالتالــي يكــون  عــن احتجــاز أجــزاء مــن 
للمســاهمين الحــق فــي هــذه الزيــادة فــي رأس المــال.

 األســهم الممتــازة: وهــي التــي تمنــح لمالكهــا حقوقــا 
إضافيــة ال يتمتــع بهــا صاحــب الســهم العــادي، مثــل أن 
يحصل مالكها على أســبقية عن حملة األســهم العادية 
فــي الحصــول علــى نســبة مــن أربــاح الشــركة، كمــا أن 
مالكهــا يتمتــع بأولويــة فــي الحصــول علــى حقوقــه عنــد 
تصفيــة الشــركة قبــل حامــل األســهم العاديــة، وبعــد 

حملــة الســندات.

الشــركة  تقــوم  التــي  األســهم  هــي  الخزينــة:  أســهم   
المصــّدرة بإعادة شــرائها من الســوق عــن طريق بورصة 
األوراق الماليــة، وأســهم الخزينــة ال يحــق لها توزيعات أو 

حــق التصويــت خــالل فتــرة ملكيــة الشــركة لهــا.

 األســهم المقيــدة: والقيــد عبــارة عــن تســجيل وتصنيــف 
العالميــة،  أو  المحليــة  البورصــات ســواء  فــي  الســهم 
وذلــك مــن خــالل إجــراءات خاصــة بعمليــة القيــد، وذلــك 
حتــى يتســنى للبورصــة إعطــاء ذوي الحقــوق حقوقهــم 

مــن عمليــة القيــد هــذه.

 األســهم غيــر المقيــدة: هــي التــي تكــون غيــر مســجلة 
العالميــة. بالبورصــات  أو  المحليــة  بالبورصــة  ســواء 

ثانيًا: السندات: 

قــد تحتــاج الشــركات أثنــاء حياتهــا االقتصاديــة إلــى تمويــل 
بســبب عجــز طــارئ مثــال أو بقصــد توســيع مشــاريعها، و 
لكــن قــد تجــد مــن االقتــراض البنكــي عائقــا بســبب التكاليف 
الباهظــة لهــذا النــوع مــن التمويــل إضافــة إلــى صعوبــة 

االستثمار
واألسواق المالية )2(

اعداد: وجدي مخامرة

في الحلقة الثانية من السلسلة المكونة من أربع حلقات للكاتب والمستشار المالي 
ــي والتــي  واالقتصــادي وجــدي مخامــرة، ســيتم بحــث موضــوع أدوات الســوق والمال
تشــمل األســهم والســندات، إضافــة ألدوات الســوق النقــدي والمشــتقات الماليــة. 
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لهــذه  اســتحقاقها،  تاريــخ  فــي  الديــون  بهــذه  الوفــاء 
األســباب ألــزم العــرف التجــاري هــذه الشــركات علــى إتبــاع 
طريقــة خاصــة لالقتــراض تتمثــل فــي اإلعــالن عــن المبلــغ 
القيمــة  متســاوية  أجــزاء  إلــى  تقســيمه  و  تحتاجــه  الــذي 
ثابتــة، فقامــت  لقــاء فوائــد  للدفــع  أجــل طويــل  وتحديــد 
علــى إثــر ذلــك بوضــع هــذه القيــم المتســاوية فــي شــكل 
صكــوك تســمى بالســندات وبالتالــي فالســند هــو صــك 
قابــل للتــداول تصــدره الشــركة أو شــخص معنــوي يتعلــق 

بقــرض طويــل األجــل. وللســندات عــدة أنــواع هــي:

 الســند المســتحق الوفــاء بعــاوة: لكــي تشــجع بعــض 
تقــوم  فــي ســنداتها  االكتتــاب  علــى  المدخريــن  الشــركات 
المزايــا  بعــض  فيهــا  للمكتتبيــن  تمنــح  ســندات  بإصــدار 
الترغيبيــة، حيــث تقــوم بإصــدار ســندات بمبلغ معين يســمى 
بســعر اإلصــدار علــى أن تقــرر رد هــذا المبلــغ فــي ميعــاد 
.Premium الوفــاء مضافــا إليــه مبلــغ آخــر يســمى العــالوة

إلــى  يمنــح  النصيــب هــو مبلــغ معيــن  النصيــب:   ســند 
حملــة الســندات التــي تعينهــم القرعــة و هــو نــوع مــن 
أنــواع اليانصيــب، و ال يجــوز إصــداره إال بــإذن الحكومــة، 
و ال يعتبــر النصيــب أنــه مقتطــع مــن الفائــدة التــي كان 
يســتولي عليهــا صاحــب الســند لــو لــم يقــرر النصيــب. 

ــى   الســند المضمــون: لكــي تحصــل بعــض الشــركات عل
حاجاتهــا مــن النقــود تعمــد أحيانــا إلــى اجتــذاب رؤوس 
األمــوال بتقديــم ضمانــات عينيــة لوفــاء القــروض كأن 
رهنــا  العقــارات  هــذه  مــن  بعــض  أو  عقاراتهــا  ترهــن 
مــن  النــوع  هــذه  أن  إلــى  نضيــف  أن  ويمكــن  تأمينيــًا، 
الســندات  وتســمى  بريطانيــا  فــي  ذائعــة  الســندات 
العاديــة، ويقتصــر الضمــان فــي أغلــب األحيــان علــى حــق 

امتيــاز لحملــة الســندات علــى أمــوال الشــركة. 

2 - أدوات السوق النقدية:
هــي تلــك الموجــودات الماليــة )أوراق ماليــة( التي يتم تداولها 
فــي األســواق النقديــة الدوليــة والتــي تتميــز بآجالهــا القصيــرة 
وتعــد المؤسســات الحكوميــة والشــركات الكبيــرة المصــدر 
األساســي لهــا وتشــتمل تلــك األوراق الماليــة قديــرة األجــل 

علــى عــدة أصنــاف نوردهــا علــى النحــو التالــي:

الحكومــة  تصدرهــا  ماليــة  أوراق  هــي  الخزينــة:  أذونــات   
بتواريــخ  وتصــدر  ثابــت  عائــد  علــى  حاملهــا  ويحصــل 
ــوم،  ــوم أو 182 ي اســتحقاق مختلفــة عــادة مــا تكــون 91 ي
ويتــم بيــع هــذه األوراق بخصــم أي أنــه ال يتــم دفــع الفائــدة 
ــى  ــاًء عل ــد الســعر بن ــم تحدي ــل يت للمســتثمر )حاملهــا( ب

مقــدار الخصــم.
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الســوق  وســائل  أقــدم  مــن  وتعتبــر  التجاريــة:  األوراق   
النقــدي القصيــرة األجــل ومــن وســائل التمويــل الهامــة 
هــذه  وتصــدر  والداخليــة  الخارجيــة  التجــارة  ميــدان  فــي 
األوراق عــادة مــن المؤسســات والشــركات التــي تتميــز 
بالمــالءة الماليــة والســمعة التجاريــة الطيبــة وغيرهــا 
ألجــال قصيــرة جــدًا حيــث يتــراوح اســتحقاقها مــا بيــن 
عــدة أيــام و 270 يــوم، ويتــم شــرائها مــن قبــل المصــارف 
والشــركات والمؤسســات غيــر المصرفيــة لمــا تتمتــع بــه 
مــن أمــان وســيولة والســوق الثانوية لهــذه األوراق تكون 
عــادة ضعيفــة وذلــك نتيجــة احتفــاظ أكثــر المســتثمرين 
بهــا لغايــة االســتحقاق ممــا يعطــي إمكانيــة حصــول 

تذبذبــات مهمــة فــي أســعارها.

قابلــة  وثائــق  وهــي  للتــداول:  القابلــة  اإليــداع  شــهادات   
معيــن  مبلــغ  إليــداع  تثبــت  المصــرف  يصدرهــا  للتــداول 
هــذه  وتعتبــر  محــددة  وبفائــدة  لفتــرة معينــة  المــال  مــن 
الشــهادات فــي الواقــع تطــورا لمفهــوم الوديعة المصرفية 
التقليديــة ويصــدر لمصــرف هــذه الشــهادات بقيمــة اســمية 
الفوائــد،  زائــدا  االســتحقاق  عنــد  كاملــة  يدفعهــا  كاملــة 
ويجــرى تــداول هــذه الشــهادات فــي الســوق لثانويــة بعــد 
اإلصــدار باعتمــاد مبــدآ العائــد الزمنــي لحيــن االســتحقاق.

الســند  هــو  المصرفــي  والقبــول  المصرفيــة:  القبــوالت   
غالبــا  يكــون  عميــل  قبــل  مــن  مصــرف  علــى  مســحوب 
أو  لــه  الدفــع  مصــرف  مــن  فيــه  يطلــب  بائــع  أو  مصــدر 
لشــخص ثالــث مبلــغ محــدد مــن المــال فــي موعــد يحــدد 
)القبــول  المصــرف  قبــل  مــن  المقبــول  والســند  ســلفا 
المصرفــي( يمكــن بيعــه فــي الســوق الثانــوي أو االحتفــاظ 
بــه حتــى االســتحقاق مــن قبــل المصــرف نفســه الــذي قبلــه.

3 - المشتقات المالية وأدواتها:
المشــتقات الماليــة هــي أدوات ماليــة تســتمد قيمتهــا مــن 
أداء أصــل حقيقــي أو مالــي أو مــن أداء أحــد المؤشــرات 
الحقيقيــة:  األصــول  مســمى  تحــت  وينــدرج  الســوقية. 
والقمــح  والمعــادن  والنفــط  )كالذهــب  الدوليــة  الســلع 
واألرز، إلــخ(. أمــا األصــول الماليــة فتشــتمل علــى األوراق 
المالية كاألسهم والسندات. وتساعد المشتقات المالية 
علــى نقــل المخاطــر الماليــة بيــن األطــراف المتعاقــدة عبــر 
األســواق الماليــة المنظمــة أو الموازيــة. وتتوقــف قيمــة 
األداة المشــتقة علــى ســعر األصــول أو المؤشــرات محــل 
التعاقــد. وعلــى خــالف أدوات الديــن فليــس هنــاك مــا يتــم 
دفعــه مقدمــًا ليتــم اســترداده وليــس هنــاك عائــد مســتحق 
لعــدد  الماليــة  المشــتقات  وتســتخدم  االســتثمار.  علــى 

ضــد  والتحــوط  المخاطــر،  إدارة  وتشــمل  األغــراض  مــن 
المخاطــر، والمراجحــة بيــن األســواق وألغــراض المضاربــة 

البحتــة أيضــًا.

المألــوف،  بالمعنــى  ماليــة  أصــوال  المشــتقات  تعتبــر  ال 
كمــا أنهــا ال تمثــل أصــواًل عينيــة وإنمــا هــي عقــود كســائر 
أنــواع العقــود المتعــارف عليهــا ويترتــب عليهــا حقــًا لطــرف 
والتزامــًا  لطرفيــن  حقــًا  أو  اآلخــر  الطــرف  علــى  والتزامــًا 
عليهمــا فــي الوقــت نفســه )كمــا هــو حــال المبــادالت(.

وتتضمن المشتقات المالية على األدوات التالية:

أوال: العقود المستقبلية:

وهــي عقــود يتــم مــن خاللهــا تســليم واســتالم أصــل مالــي 
فــي وقــت محــدد فــي المســتقبل ويتحــدد الســعر وقــت 
إنشــاء العقــد. وقــد توســع التعامــل بالعقود المســتقبلية 
فــي الثمانينــات والتســعينات وتــم إنشــاء أســواق ماليــة 
لهــا وذلــك لتنظيــم قواعــد المتاجــرة بالعقود المســتقبلية. 

أمــا أنــواع العقــود المســتقبلية فتشــمل مــا يلــي:

تعاقديــة  اتفاقيــات  عــن  عبــارة  وهــي  اآلجلــة:  العقــود   )1
لشــراء، أو بيــع عملــة، أو بضاعــة، أو أداة ماليــة معينــة 
العقــود  إن  المســتقبل.  فــي  محدديــن  وتاريــخ  بســعر 
لتلبيــة  خصيصــًا  تصميمهــا  يتــم  عقــود  هــي  اآلجلــة 
احتياجــات محــددة والتعامــل بهــا خــارج األســواق الماليــة 
المســتقبلية  األجنبــي  الصــرف  عقــود  أمــا  النظاميــة. 
والعقــود المســتقبلية الخاصة بأســعار العمــوالت فيتم 
التعامــل بهــا وفــق أســعار محــددة فــي األســواق الماليــة 
التغيــرات فــي قيمــة العقــود  النظاميــة ويتــم تســديد 

يوميــًا.  المســتقبلية 

عقــود  عــن  عبــارة  وهــي  اآلجلــة:  األســعار  اتفاقيــات   )2
تداولهــا  يتــم  العمــوالت  بأســعار  خاصــة  مســتقبلية 
خــارج األســواق الماليــة النظاميــة وتنــص علــى أن يســدد 
نقــدًا الفــرق بيــن ســعر العمولــة المتعاقــد عليــه وســعر 
الســوق فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد وذلــك عــن أصــل 

المبلــغ وخــالل الفتــرة الزمنيــة المتفــق عليهــا.

ويمكن أن نالحظ الميزات التالية للعقود المستقبلية: 

 ال تتــم المتاجــرة بالعقــود المســتقبلية بيــن المصــارف 
التــي حــددت  الماليــة  تتــم فقــط فــي األســواق  فهــي 
مواصفاتهــا وأوقــات المتاجــرة بهــا ومواعيــد االســتالم 

والتســليم.

 االلتــزام يتــم مســتقباًل، ولكــن بشــروط تتــم فــي الوقــت 
الحاضــر.
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 إن العقود المستقبلية متجانسة 
فهمهــا  يســهل  ممــا  ومتماثلــة 

والتعامــل بهــا.

ثانيًا: الخيارات:
وهــي عبــارة عــن اتفاقيــات تعاقديــة، 
يمنــح بموجبهــا البائــع )مصــدر الخيار( 
للمـــشتري  االلتــزام،  وليــس  الحــق، 
شــراء  أو  لبيــع،  بالخيــار(  )المكتتــب 
عملة، أو بضاعة، أو أداة مالية بســعر 
تاريــخ مســتقبلي  فــي  محــدد ســلفًا 
محــدد أو فــي أي وقــت خــالل الفتــرة 
الزمنيــة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ. 

وتشــمل الخيــارات علــى مــا يلــي: 

1( خيــارات حقــوق الشــراء: وتتلخــص 
بــأن  الحــق  مــا  لطــرف  يكــون  بــأن 
أصــال"  آخــر  طــرف  مــن  يشــتري 
معينــا" بســعر محــدد خــالل فتــرة 
الحريــة  لــه  تكــون  أن  أي  محــددة 
المطلقــة فــي ممارســة هــذا الحــق 
تمتــع  ويأتــي  ممارســته  عــدم  أو 
المشــتري بهــذا الحــق عندمــا يدفع 
للطــرف اآلخــر الــذي باعــه هــذا الحــق 

ثمنــًا مناســبًا أو عــالوة. 

2( خيــارات حقــوق البيــع: يشــبه عمــل 
هــذه األداة إلــى حــد كبيــر عمــل خيــار 

الشراء. 

ثالثا: المبادالت:

وتمثــل التزامــات لتبــادل مجموعــة مــن التدفقــات النقدية 
بأخــرى. وبالنســبة لمقايضــات أســعار العمــوالت، عــادة 
مــا تقــوم األطــراف األخــرى بتبــادل دفــع العموالت بســعر 
ثابــت وبســعر عائــم وبعملــة واحــدة، دون تبــادل أصــل 
المبلــغ أمــا مقايضــات العمــالت، فيتــم بموجبهــا تبــادل 
العمــوالت بســعر ثابــت مــع أصــل المبلغ وذلــك بعمالت 

مختلفــة. 

علــى  مقتصــرة  البدايــة  فــي  المبــادالت  عمليــات  كانــت 
المصــارف المركزيــة فــي الســتينات ثــم أصبحــت المصــارف 
التجاريــة تعتمــد علــى هــذا األســلوب لتغطيــة المخاطــر 
المبادلــة  بعمليــات  المصــارف  وتقــوم  األجــل  القصيــرة 

ألغــراض مختلفــة نذكــر منهــا:

أفضــل  إدارة  تحقيــق  عــن  فضــاًل  الربــح:  تحقيــق   
. ت ا د جــو للمو

خاصــة  المختلفــة  المصــارف  التزامــات  مواجهــة   
. لمســتقبلية ا

 يمكــن أن تســتعمل مــن قبــل الســلطات النقديــة فــي 
ظــروف معينــة لتغذيــة الجهــاز المصرفــي بالســيولة 

المحليــة المؤقتــة.

 إيجــاد وضــع آجــل مقابــل وضــع آجــل كبيــع إســترليني 
وشــراء  أشــهر  لثالثــة  آجــل  تســليم  دوالر  مقابــل 

دوالر. مقابــل  إســترليني 
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خــالصـة 
تنفيذيـة

أمــا علــى صعيــد حركــة تداوالت ســوق العقار فــي المملكة، 
فقــد ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــالل 
بلغــت  بنســبة   2021 عــام  مــن  األولــى  شــهور  الســبعة 
6.4% مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2019، ليبلــغ مــا يقــارب 
2602 مليــون دينــار. كمــا ارتفعــت قيمــة مجمــوع اإليــرادات 
وإعفــاءات الشــقق خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 
2021 بنســبة 6.4% مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2019، 

لتبلــغ مــا يقــارب 170 مليــون دينــار. 

وفيمــا يتعلــق بــأداء الماليــة العامــة، فقــد بلغ عجــز الموازنة 
خــالل  دينــار  مليــون   636.4 حوالــي  المنــح  بعــد  العامــة 
الشــهور الخمســة األولــى مــن عــام 2021، مقابــل عجــز مالــي 
بلــغ حوالــي 1098.2 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن 
عــام 2020. وارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 2.9 % فــي 
نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، 
ليصــل إلــى حوالــي 34 مليــار دينــار أو مــا نســبته 107.9 % مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر أيــار مــن عــام 2021.

ســجل االســتثمار المباشــر صافــي تدفــق 
خــال  دينــار  مليــون   61.3 مقــداره  للداخــل 
مــع  مقارنــة   2021 عــام  مــن  األول  الربــع 
209.0 مليــون دينــار خــال ذات الفتــرة مــن 
عــام 2020. ليحقــق بذلــك انخفاضــًا بنســبة 
70.7 %. أمــا حــواالت العامليــن فقــد ارتفعت 
بنســبة 0.2 % خــال النصــف األول مــن عــام 
ــرة مــن عــام 2020،  ــذات الفت ــًة ب 2021، مقارن
مقابــل  دينــار  مليــون   1174.1 بلغــت  حيــث 
1171.5 خــال النصــف األول مــن عــام 2020. 
وفيمــا يتعلــق بمعــدل التضخــم، فقــد بلــغ 
 2021 عــام  األول  النصــف  خــال   %  0.81
مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث 
ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك 

مــن 101.18 ليصــل إلــى 102.00. 
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أمــا بخصــوص أبــرز المؤشــرات المصرفيــة، فقــد ارتفــع إجمالــي موجــودات 
البنــوك المرخصــة بنســبة 2.0 % فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2021 
مقارنــًة مــع نهايــة عــام 2020 لتصــل إلــى 58.189 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 57.049 
مليــار دينــار فــي نهايــة العــام 2020. كمــا ارتفــع إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة 
بنســبة 3.9 % فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2021 لتصــل إلــى 29.757 مليــار 
دينــار، مقارنــة مــع 28.634 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2020. وارتفــع كذلك إجمالي 
الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عام 2021 بنســبة 
2.4 % لتصــل إلــى 37.668 مليــار دينــار مقارنــة مــع 36.789 مليــار دينــار فــي نهاية 

عــام 2020.
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية

الناتج المحلي اإلجمالي

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 0.30 % خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مقارنــًة بالربــع األول 
مــن عــام 2020. وقــد أظهــرت التقديــرات األوليــة أن بعــض القطاعــات االقتصاديــة قــد حققــت نمــوًا خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 
مقارنــة بالربــع األول مــن عــام 2020، حيــث حقــق قطــاع الصناعــات االســتخراجية أعلــى معــدل نمــو خــالل هــذه الفتــرة بلغــت نســبته 
15.3 %، ثــم قطــاع الزراعــة بنســبه بلغــت 2.9 %، تــاله قطــاع الماليــة والتأميــن وخدمــات األعمــال بنســبة 2.1 %، ثــم قطــاع الحكومــة 
بنســبة 1.0 %. فــي حيــن أظهــرت التقديــرات أن قطــاع الخدمــات االجتماعيــة والشــخصية ســجل أعلــى تراجعــا بلغــت نســبته 3.0 %، 

ثــم قطــاع النقــل والتخزيــن واالتصــاالت بنســبة 2.3 %، ثــم قطــاع االنشــاءات تراجــع بنســبة 1.8 %.

 الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016=100(
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الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية
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* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

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

0.31.55 -21.92.1

20212020201920182017
الربع األول

معدل البطالة

بلــغ معــدل البطالــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مــا نســبته 25.0 %، بارتفــاع مقــداره 5.7 % عــن الربــع األول مــن عــام 
2020. وقــد بلــغ معــدل البطالــة للذكــور خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 )24.2 %( مقابــل )28.5 %( لإلنــاث، ويتضــح أّن 
معــدل البطالــة قــد ارتفــع للذكــور بمقــدار 6.1 نقطــة مئويــة كمــا وارتفــع لإلنــاث بمقــدار 4.2 نقطــة مئويــة مقارنــة بالربــع 

األول مــن عــام 2020.

المؤشر
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2017

% 18.3

2018

% 18.6

2019

% 19.0

 2020

% 22.7% 19.3% 25.0

الـتـغـــيـر
النسبي

% 5.7

2020

2020

2021

2021

الربع األول

الربع األول

الربع األول

الربع األول

االستثمار األجنبي المباشر في األردن

ســجل االســتثمار المباشــر صافــي تدفــق للداخــل مقــداره 61.3 مليــون دينــار خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مقارنــة مــع 
209.0 مليــون دينــار خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 2020. ليحقــق بذلــك انخفاضــًا بنســبة 70.7 %.

المؤشر

االستثمار االجنبي المباشر في األردن 
)مليون دينار (

2017

1,441.1

2018

678.0209.061.3

الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

% 70.7 -
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حواالت العاملين )بالمليون دينار(

حواالت العاملين

ارتفعــت حــواالت العامليــن بنســبة 0.2 % خــالل النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث 
بلغــت 1174.1 مليــون دينــار مقابــل 1171.5 خــالل النصــف األول مــن عــام 2020.

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

20202021

1,171.51,174.1

النصف األولالنصف األول

% 0.2

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي

ــى مــن عــام 2021 بنســبة 23.9 %  ــاج الصناعــي خــالل الخمســة شــهور األول ــات اإلنت ارتفــع الرقــم القياســي العــام لكمي
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، وقــد جــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 11.5 %، وارتفــاع الرقــم القياســي لكميــات انتــاج الصناعــات التحويليــة بنســبة 24.4 %، والرقــم 

ــاء بنســبة 1.5 %. ــاج الكهرب ــات انت القياســي لكمي

وارتفع كذلك الرقم القياســي العام ألســعار المنتجين الصناعيين بنســبة 6.4 % خالل الخمســة شــهور األولى من عام 
2021 مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث نتــج هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفاع الرقم القياســي ألســعار الصناعات 
االســتخراجية بنســبة 6.3 %، وارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات التحويليــة بنســبة 7.0 %، فيمــا انخفــض الرقــم 

القياســي ألســعار الكهرباء بنســبة 2.7 %.

الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي )2010=100(

2017201820192020الصناعة
20202021

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات 
اإلنتاج الصناعي

121.1

93.4

129.1

97.2

121.77

86.96

126.28

91.33

128.44

80.91

128.60

86.28

130.11

74.01

128.32

79.5

119.66

65.60

122.19

70.24

133.43

81.63

123.97

87.03

11.5

24.4

1.5

23.9

الخمسة 
شهور األولى

الخمسة 
شهور األولى
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الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين )2010 = 100(

2017201820192020الصناعة
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار المنتجين 
الصناعيين

88.1

110.4

219.4

112.7

101.21

118.90

211.15

121.26

107.10

116.31

208.84

119.84

103.6

106.5

209.9

110.5

103.35

108.77

210.58

112.48

109.86

116.34

204.87

119.62

6.3

7.0

-2.7

6.4

20202021

الخمسة 
شهور األولى

الخمسة 
شهور األولى

ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلــغ معــدل التضخــم 0.81 % خــالل النصــف األول مــن عــام 2021 مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث ارتفــع الرقــم 

القياســي ألســعار المســتهلك من 101.18 ليصل إلى 102.00. 

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(

20182019202020202021البند
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

االغذية والمشروبات غير الكحولية

المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر

المالبس واالحذية

المساكن

التجهيزات والمعدات المنزلية

الصحة

النقل

االتصاالت

الثقافة والترفيه

التعليم

المطاعم والفنادق

السلع والخدمات األخرى

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

معدل التضخم

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

% 4.5

100.3

98.4

98.3

101.5

101.0

101.9

100.6

100.0

97.6

102.6

102.6

101.4

100.8

% 0.8

102.6

101.4

97.5

99.7

101.5

104.6

98.6

100.9

98.5

104.4

104.8

103.6

101.1

% 0.3

 103.17

 98.84

 98.11

 100.15

 101.58

 102.83

 98.82

 100.01

 99.18

 104.48

 103.61

 103.06

 101.18

% 0.90

 102.34

 103.95

 96.14

 101.06

 101.60

 106.01

 101.56

 102.28

 97.93

 104.24

 106.18

 103.61

 102.00

% 0.81

0.81 -

5.18

2.00 -

0.90

0.01

3.10

2.77

2.27

1.26 -

0.23 -

2.49

0.54

0.81

-

النصف األولالنصف األول
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أهم مؤشرات سوق العقار )مليون دينار(

ثالثاً: حركة تداوالت سوق العقار
ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2021 بنســبة بلغــت 6.4% مقارنــًة بــذات 
الفتــرة مــن عــام 2019، ليبلــغ مــا يقــارب 2602 مليــون دينــار. كمــا ارتفعــت قيمــة مجمــوع اإليــرادات وإعفــاءات الشــقق خــالل 
الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 6.4% مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2019، لتبلــغ مــا يقــارب 170 مليــون دينــار. 
وفيمــا يتعلــق بحركــة بيــع العقــار فــي المملكــة فقــد ارتفعــت خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2021 بنســبة بلغــت %45، 

حيــث ارتفعــت بيوعــات الشــقق بنســبة 30 % وبيوعــات األراضــي بنســبة 50 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2019.

هــذا وشــهدت قيمــة اإليــرادات انخفاضــًا خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 16.3% مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن 
عــام 2019 لتبلــغ 106.49 مليــون دينــار.

وعلــى صعيــد بيوعــات غيــر األردنييــن، فقــد انخفضــت القيمــة التقديريــة لبيوعــات غيــر األردنييــن خــالل الســبعة شــهور األولــى 
مــن عــام 2021 بنســبة 0.6 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2019، حيــث بلغــت 123.49 مليــون دينــار. كمــا انخفضــت حركــة 
بيوعــات األجانــب خــالل الســبعة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 12.2 % وذلــك كمحصلــة الرتفــاع بيوعــات الشــقق بنســبة 

6 % وانخفــاض بيوعــات األراضــي بنســبة 38 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2019.

هــذا ومــن الجديــر بالذكــر بأنــه قــد تــّم إجــراء مقارنــات مؤشــرات ســوق العقــار للســبعة أشــهر األولــى من عــام 2021 مــع نظيرتها 
مــن عــام 2019، وذلــك بســبب آثــار جائحــة كورونــا علــى الــدوام الرســمي فــي عــام 2020 وعــدم اكتمــال أيــام العمــل فــي جميــع 

الشــهور، وبالتالــي عــدم القــدرة علــى المقارنــة لعــدم التكافــؤ.

20192021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حجم التداول

إيرادات دائرة األراضي والمساحة

إعفاءات الشقق

مجموع اإليرادات واعفاءات الشقق

عدد معامالت البيع  في المملكة

عدد األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

2,445

127.17

32.55

159.72

67,463

1,621

124.25

2,602

106.49

63.50

170.0

97,654

1,424

123.50

% 6.4

% 16.3 -

% 95.1

% 6.4

% 44.8

% 12.2 -

% 0.6 -

العاصمة

باقي المحافظات

حجم التداول حسب المحافظة خالل السبعة شهور األولى من عام 2021 )نسبة مئوية(

% 69

% 31

السبعة شهور األولىالسبعة شهور األولى
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عدد األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين خالل السبعة أشهر األولى
من عام 2021 )حسب الجنسية(

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين خالل السبعة أشهر األولى
من عام 2021 )حسب الجنسية(

الجنسية

الجنسية

عدد األراضي والشقق

قيمة األراضي والشقق )مليون دينار(

النسبة من اإلجمالي

النسبة من اإلجمالي

عراقية

سعودية

سورية

حملة الوثيقة الغزاوية

جنسيات أخرى

المجموع

عراقية

سعودية

سورية

حملة الوثيقة الغزاوية

جنسيات أخرى

المجموع

475

300

203

120

326

1,424

60.5

21.95

8.92

5.05

27.1

123.5

% 33.4

% 21.1

% 14.3

% 8.4

% 22.9

% 100.0

% 49.0

% 17.8

% 7.2

% 4.1

% 21.9

% 100

العاصمة

باقي المحافظات

حجم التداول حسب المحافظة خالل السبعة شهور األولى من عام 2021 )مليون دينار(

807

1795
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أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار(

رابعاً: أداء القطاع الخارجي
ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 19.1 % خــالل الخمســة شــهور األولــى مــن عــام 2021 مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 
2020، وذلــك محصلــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة بنســبة 22.3 %، وانخفــاض قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 3.3 %. كمــا 
ارتفعــت كذلــك المســتوردات بنســبة 25.3 %. هــذا وتراجعــت نســبة تغطيــة الصــادرات الكليــة للمســتوردات لتصــل إلــى 
42.7 % خــالل الخمســة شــهور األولــى مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع 44.9 % خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020. وفــي ظــل 
ارتفــاع المســتوردات بوتيــرة أعلــى مــن ارتفــاع الصــادرات الكليــة، فقــد ارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 30.4 % خــالل 

الخمســة شــهور األولــى مــن عــام 2021 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2020.

201820192020البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

اجمالي التجارة الخارجية

الميزان التجاري

تغطية الصادرات للمستوردات %

4,674.7

828.0

5,502.7

14,420.0

19,094.7

8,917.3 -

% 38.2

4,995.7

909.6

5,905.3

13,611.0

18,606.7

7,705.7-

% 43.4

5,044.4

595.3

5,639.7

12,077.8

17,122.2

6,438.1-

% 46.7

1,752.7

246.5

1,999.2

4,453.4

6,206.1

2,454.2-

% 44.9

2,143.4

238.3

2,381.7

5,581.8

7,725.2

3,200.1-

% 42.7

22.3

3.3-

19.1

25.3

24.5

30.4

% 2.2 -

20202021

الخمسة 
شهور األولى

الخمسة 
شهور األولى

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية
وعلى صعيد التركيب الســلعي ألبرز الســلع المصدرة خالل الخمســة شــهور األولى من عام 2021، فقد ارتفعت قيمة الصادرات 

الوطنية من جميع المواد وأبرزها األسمدة بنسبة 126.8 % والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 38.7 %. 

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار (

2017201820192020الصنف
الـتـغيـر النسبي

)%( 

األلبسة وتوابعها

األسمدة

البوتاس الخام

محضرات الصيدلة

المنتجات الكيماوية

الفوسفات الخام

المواد األخرى

مجموع الصادرات الوطنية

1,100.9

259.7

331.0

446.9

273.3

282.0

1,715.2

4,504.2

1,228.6

297.2

384.4

446.6

283.5

261.8

1,870.8

4,674.7

1,384.4

328.2

419.1

435.7

238.5

275.8

2,072.9

4,995.7

1,160.4

509.1

380.3

423.2

259.4

243.1

2,017.2

5,044.4

409.2

135.6

157.9

142.6

85.0

94.1

728.3

1,752.7

472.3

307.5

168.2

160.9

117.9

110.0

806.6

2,143.4

15.4

126.8

6.5

12.8

38.7

16.9

10.8

22.3

20202021

الخمسة 
شهور األولى

الخمسة 
شهور األولى
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201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الهند

دول االتحاد االوروبي

منها هولندا

باقي التكتالت االقتصادية

منها المنطقة الحرة

مجموع الصادرات الوطنية

2,028.0

503.7

1,287.5

1,228.5

942.0

485.7

142.0

29.7

275.2

1.5

4,674.7

2,074.2

549.0

1,454.0

1,381.9

969.1

496.1

149.1

32.0

349.3

233.7

4,995.7

2,013.7

576.0

1,270.7

1,220.4

1,072.3

613.5

153.6

37.2

534.1

268.8

5,044.4

708.2

181.8

475.6

454.9

372.2

190.5

60.3

12.9

136.4

89.0

1,752.7

784.2

233.0

560.4

535.6

497.2

311.8

78.2

16.5

223.4

114.3

2,143.4

10.7

28.2

17.8

17.7

33.6

63.7

29.7

27.9

63.8

28.4

22.3

التركيب السلعي للصادرات الوطنية خالل الخمسة شهور األولى من عام 2021 )نسبة مئوية(

% 22.0% 7.8% 5.5 % 14.3% 7.5% 5.1% 37.6

األلـبســــة 
وتوابعها

محضرات 
الصـيـدلــة

الفوسفات 
الخام البوتاس األسمدة

الــــخــــــــام
المنتجات 
الكيماوية

المواد 
األخرى

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2021، فقــد انخفضــت قيمــة 
الصــادرات الوطنيــة إلــى دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 4.1 % )ومنهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــر العربيــة بنســبة 8.9 % )ومنهــا الهنــد  ــة لــدول اآلســيوية غي بنســبة 45.4 %(، فيمــا ارتفعــت قيمــة الصــادرات الوطني

بنســبة 27.2 %(، ودول االتحــاد األوروبــي بنســبة 30.3 % )ومنهــا هولنــدا بنســبة 9.9 %(

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

20202021

الخمسة 
شهور األولى

الخمسة 
شهور األولى

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية خالل الخمسة شهور األولى من عام 2021 )نسبة مئوية(

% 36.6% 23.2% 10.4 % 26.1% 3.6

دول منطقة 
التجارة الحرة 
العربية الكبرى

الدول 
االسيوية غير 

العربية

باقي 
التكتالت 

االقتصادية

دول اتفاقية 
التجارة الحرة 
لشمال أمريكا

دول 
االتحاد 
االوروبي
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الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل الخمســة شــهور األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 19.4 % مقارنــة بــذات الفتــرة 

مــن عــام 2020، لتصــل إلــى 297.5 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 249.1 مليــون دينــار.

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار(

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

البند/الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2018

720.7

2019

737.7

2020

760.4249.1297.5% 19.4

الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 20202021

الخمسة 
شهور األولى

الخمسة 
شهور األولى

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيــب الســلعي للمســتوردات خــالل الربــع األول مــن عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة المســتوردات مــن جميع 

المــواد باســتثناء الوقــود المعدنــي ومــواد التشــحيم وبنســبة انخفاض بلغــت 18.2 %.

التركيب السلعي للمستوردات خالل الخمسة شهور األولى من عام 2021 )نسبة مئوية(

% 10.9% 7.0% 4.7 % 6.7% 5.4% 4.4% 60.9

النفط 
الخام 

ومشتقاته

اآلالت 
واألدوات 

اآللية 
وأجزائها

الحبوب
العربات 

والدراجات 
وأجزائها

اآلالت 
واألجهزة 

الكهربائية 
وأجزائها

الحلي 
والمجوهرات 

الثمينة

المواد 
األخرى

التركيب السلعي للمستوردات الوطنية )مليون دينار(

2018الصنف 201720192020
الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

النفط الخام ومشتقاته

العربات والدراجات وأجزائها

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها

الحبوب

الحلي والمجوهرات الثمينة

المواد األخرى

إجمالي المستوردات

2,870.0

1,148.5

1,087.5

890.6

582.1

56.4

7,235.3

14,420.0

2,387.8

1,472.5

1,431.9

869.6

546.2

88.1

7,369.5

14,553.7

2,308.5

953.1

1,153.5

938.5

553.1

58.6

7,168.9

13,611.0

1,217.6

896.2

901.9

719.8

494.1

-

7,357.5

12,077.8

547.5

239.5

318.2

246.6

128.6

59.3

2,913.7

4,453.4

606.6

375.2

388.9

298.7

263.9

247.1

3,401.4

5,581.8

10.8

56.7

22.2

21.1

105.2

316.7

16.7

25.3

20202021

الخمسة 
شهور األولى

الخمسة 
شهور األولى
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التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار(

201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الصين الشعبية

دول االتحاد االوروبي

منها المانيا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

إجمالي المستوردات

3,849.4
2,392.5

1,499.2

1,252.6

4,349.3

1,964.7

3,133.7

659.8

1,588.4

124.0

14,420.0

3,604.5
2,265.8

1,275.5

1,108.9

4,680.3

2,220.8

2,756.4

599.6

1,294.3

88.8

13,610.9

2,851.6
1,490.5

1,157.6

1,003.3

4,233.5

1,922.8

2,481.3

522.8

1,353.8

106.1

12,077.8

1,173.3
670.4

433.8

385.5

1,483.7

660.8

867.9

177.9

494.7

41.0

4,453.4

1,490.1
847.7

443.9

393.2

1,910.0

804.4

1,131.1

229.5

606.7

116.2

5,581.8

27.0
26.4

2.3

2.0

28.7

21.7

30.3

29.0

22.6

183.4

25.3

20202021

أما على صعيد التوزيع الجغرافي للمستوردات خالل الربع األول من عام 2021، فقد انخفضت قيمة المستوردات من 
دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 0.1 % ومنهــا الســعودية بنســبة 4.8 %، كما انخفضت المســتوردات 
مــن دول اتفاقيــة التجــارة الحــرة لشــمال أمريــكا بنســبة 2.1 % ومنهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة بنســبة 0.8 %. فيمــا 
ارتفعــت قيمــة المســتوردات مــن الــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 22 % ومنهــا الصيــن الشــعبية بنســبة 21.7 %. 

ودول االتحــاد األوروبــي التــي ارتفعــت بنســبة 21.3 % ومنهــا المانيــا بنســبة 24.7 %.

الخمسة 
شهور األولى

الخمسة 
شهور األولى

التوزيع الجغرافي للمستوردات خالل الخمسة شهور األولى من عام 2021 )نسبة مئوية(

% 26.7% 34.2% 10.9 % 8.0% 20.3

دول منطقة 
التجارة الحرة 
العربية الكبرى

الدول 
االسيوية غير 

العربية

باقي 
التكتالت 

االقتصادية

دول اتفاقية 
التجارة الحرة 
لشمال أمريكا

دول 
االتحاد 
االوروبي
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% 34.6

% 38.2

% 30.1

% 20.7

% 72.9

% 37.2 -

% 10.1

% 6.8

% 77.8

% 42.1 -

% 41.6 -

خامساً: أداء المالية العامة 
ســجلت اإليــرادات المحليــة خــالل الشــهور الخمســة األولــى مــن عــام 2021 ما قيمتــه 3068.6 مليون دينار مقابــل 2219.7 مليون 
دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، أي بارتفــاع بلــغ 848.9 مليــون دينــار. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع فــي اإليــرادات المحليــة 

نتيجــة ارتفــاع اإليــرادات الضريبيــة بحوالــي 540.9 مليــون دينــار، وارتفــاع اإليــرادات غيــر الضريبيــة بحوالــي 308 مليــون دينــار.

أمــا النفقــات العامــة خــالل الشــهور الخمســة األولــى عــام 2021، فقــد بلغــت حوالــي 3776.4 مليــون دينــار مقابــل 3431.5 مليــون 
دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، مســجلة بذلــك ارتفاعــًا مقــداره 344.9 مليــون دينــار أو مــا نســبته 10.1 %. وقــد جــاء هذا 
االرتفــاع فــي النفقــات العامــة نتيجــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقــدار 222.3 مليــون دينــار أو مــا نســبته 6.8 %، وارتفــاع النفقــات 

الرأســمالية بحوالــي 122.6 مليــون دينــار أو مــا نســبته 77.8 %.

وبهــذا فقــد بلــغ عجــز الموازنــة العامــة بعــد المنــح حوالــي 636.4 مليــون دينــار خــالل الشــهور الخمســة األولــى مــن عــام 2021، 
مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 1098.2 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020. وقــد بلغــت نســبة عجــز الموازنــة بعــد 
المنــح إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــالل الشــهور الخمســة األولــى مــن عــام 2021 مــا نســبته 5.0 % مقارنــًة مــع عجــز نســبته 

8.6 % خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، ونســبة عجــز 7.0 % خــالل عــام 2020.

البند

% من الناتج المحلي اإلجمالي

20192020 2021
)موازنة(

اجمالي االيرادات  والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

ايرادات ضريبية

اقتطاعات تقاعدية

االيرادات االخرى

المنح  الخارجية 

اجمالي  االنفاق  

النفقات الجارية 

النفقات الرأسمالية

العجر/الوفر بعد المنح

العجر/الوفر قبل المنح

اجمالي االيرادات  والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

اجمالي  االنفاق  

العجر بعد المنح

العجر قبل المنح

7,754.3

6,965.9

4,680.8

9.0

2,276.1

788.4

8,812.7

7,897.2

915.5

1,058.4 -

1,846.8 -

% 24.9

% 22.4

% 28.3

% 3.4 -

% 5.9 -

7,028.9

6,238.0

4,958.6

7.3

1,272.1

790.8

9,211.3

8,388.5

822.8

2,182.4 -

2,973.3 -

% 22.7

% 20.1

% 29.7

% 7.0 -

% 9.6 -

7,874.8

7,298.0

5,390.0

8.0

1,900.0

576.8

9,845.1

8,730.4

1,114.7

1,970.3 -

2,547.1 -

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

% 6.2 -

% 8.0 -

2,333.3

2,219.7

1,794.9

2.9

421.9

113.6

3,431.5

3,273.9

157.6

1,098.2 -

1,211.8 -

% 18.3

% 17.4

% 26.8

% 8.6 -

% 9.4 -

أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار(

الـتـغـــيـر النسبي

*)%( 

% 6.3

% 6.6

% 2.7

% 3.6 -

% 3.9 -

3,140.0

3,068.6

2,335.8

3.5

729.3

71.3

3,776.4

3,496.2

280.2

636.4 -

707.8 -

% 24.6

% 24.0

% 29.5

% 5.0 -

% 5.5 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2020

20202021

الخمسة 
شهور األولى

الخمسة 
شهور األولى
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سادساً: المديونية العامة 
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 2.9 % فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، ليصــل إلــى حوالــي 34 
مليــار دينــار أو مــا نســبته 107.9 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر أيــار مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع حوالــي 33.03 
مليــار دينــار أو مــا نســبته 106.5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020، شــاماًل مديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة وســلطة 

الميــاه التــي تبلــغ حوالــي 7.6 مليــار دينــار.

حيــث ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة بنســبة 4.0 % ليصــل إلــى 19.693 مليــار دينــار حتــى نهايــة شــهر 
أيــار مــن عــام 2021 )62.5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر أيــار مــن عــام 2021(، مقارنــًة مــع 18.933 مليــار دينــار فــي 

نهايــة عــام 2020 )61 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2020(.

كمــا ارتفــع رصيــد الديــن العــام الخارجــي بنســبة 1.4 % ليصــل إلــى حوالــي 14.294 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2021 
)45.4 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر أيــار مــن عــام 2021( مقارنــة مــع 14.098 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 

)45.4 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020(.

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

أيار

إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية

% من الناتج المحلي االجمالي

رصيد الدين العام الخارجي

% من الناتج المحلي االجمالي

إجمالي الدين العام

% من الناتج المحلي االجمالي 

16,220.7

% 53.2

12,087.5

% 39.7

28,308.2

% 92.9

17,738.0

% 56.1

12,338.2

% 39.0

30,076.2

% 95.2

18,933.7

% 61.0

14,098.3

% 45.4

33,032

% 106.5

19,693.2

% 62.5

14,294.1

% 45.4

33,987.3

% 107.9

% 4.0

% 1.5

% 1.4

-

% 2.9

% 1.4

تطور إجمالي الدين العام )مليار دينار( لألعوام 2018 -آذار 2021

33.9933.0330.0828.31

2021202020192018
أيار

المصدر: وزارة المالية
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2018201920202021البند )مليون دينار(
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حزيران

عرض النقد )ع 1(

عرض النقد )ع 2(

النقد المصدر

9,676.3

33,359.3

4,802.4

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

12,979.4

37,970.8

6,956.2

% 6.8

% 2.6

% 7.1

تطور إجمالي الدين العام )نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي( لألعوام 2018 - أيار 2021

% 107.9% 106.5% 95.2% 92.9

2021202020192018
أيار

المصدر: وزارة المالية

سابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية
ارتفــع عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر حزيران مــن عــام 2021 بنســبة 6.8 % عــن الرصيــد المســجل في نهاية عــام 2020، 

كما ارتفع عرض النقد )ع2( بنســبة 2.6 %، والنقد المصدر بنســبة 7.1 %. 

ــة  ــار دوالر أمريكــي فــي نهاي ــة، فقــد بلغــت 16.66 ملي ــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبي وفيمــا يتعلــق باحتياطي
شــهر تمــوز مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 15.919 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2020، محققــًة بذلــك ارتفاعــًا بنســبة 4.7 % عــن 

مســتواها فــي نهايــة عــام 2020.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2018

13,392.2

2019

14,329.3

2020

15,919.716,660.7% 4.7

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 2021
تموز
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المؤشرات والمصرفية
ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 2.0 % فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 
2020 لتصــل إلــى 58.189 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 57.049 مليــار دينــار فــي نهايــة العــام 2020. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع كمحصلــة 
الرتفــاع الموجــودات المحليــة بنســبة 3.0 % لتصــل إلــى 52.267 مليــار دينــار، وانخفــاض الموجــودات األجنبيــة بنســبة 5.8 % 
لتصــل إلــى 5.921 مليــار دينــار. وفيمــا يتعلــق ببنــد رأس المــال واالحتياطيــات والمخصصــات فقــد ارتفع بنســبة 0.7 % عن 

مســتواه فــي نهايــة عــام 2020 ليبلــغ 8.831 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2021.

أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت 
بنســبة 3.9 % فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 
دينــار، مقارنــة  مليــار   29.757 إلــى  لتصــل   2021
مــع 28.634 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2020. وقــد 
شــكلت القــروض والســلف حوالــي 63.2 % مــن 
إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت 
ذمــم البنــوك اإلســالمية 25.9 % مــن إجمالــي 
نســبة  مديــن  الجــاري  وشــكل  التســهيالت، 
9.5 %، وبطاقــات االئتمــان 0.7 % مــن إجمالــي 
قبــل  مــن  الممنوحــة  االئتمانيــة  التســهيالت 
البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن 

عــام 2021.

إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حزيران

الموجودات األجنبية

الموجودات المحلية

إجمالي الموجودات

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات 

5,551.9

45,365.9

50,917.8

7,865.8

5,582.3

48,059.7

53,642.0

8,152.6

6,283.2

50,766.0

57,049.2

8,772.3

5,921.5

52,267.6

58,189.1

8,831.9

% 5.8 -

% 3.0

% 2.0

% 0.7

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار (

57.05 58.1953.6450.9249.148.38

2020 20212019201820172016
حزيران

المصدر: البنك المركزي األردني
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وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة 
فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2021 بنســبة 
2.4 % لتصــل إلــى 37.668 مليــار دينار مقارنة مع 
36.789 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020. وفيما 
يتعلــق بتوزيــع الودائــع حســب النــوع، فيالحــظ 
أن الودائع ألجل شــكلت ما نســبته 53.4 % من 
إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات 
تحــت الطلــب والتــي شــكلت مــا نســبته 29.3 % 
مــن إجمالــي الودائــع، ثــم ودائــع التوفيــر والتــي 

شــكلت 17.3 % مــن إجمالــي الودائــع.

البنــوك  لــدى  الودائــع  هيــكل  حيــث  مــن  أمــا 
المرخصــة حســب العملــة، فيالحــظ ارتفــاع حجم 
الودائــع بالدينــار األردنــي فــي نهايــة شــهر حزيــران 
مــن عــام 2021 لتشــكل مــا نســبته 77.3 % مــن 
إجمالــي الودائــع مقارنــًة مــع 76.7 % بنهايــة عــام 
2020، فيمــا بلغــت نســبة الودائــع بالعمــالت 
األجنبيــة 22.7 % مقارنــة مــع 23.3 % بنهايــة عام 

.2020

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار (

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حزيران

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

28.63 29.7627.0826.1124.7322.9

2020 20212019201820172016
حزيران

المصدر: البنك المركزي األردني

اجمالي التسهيالت االئتمانية

جاري مدين   

قروض وسلف   

كمبياالت واسناد مخصومة   

ذمم بنوك إسالمية

بطاقات االئتمان

26,111.8

% 11.8

% 65.0

% 0.9

% 21.7

% 0.6

27,082.2

% 10.9

% 64.8

% 0.7

% 23.0

% 0.6

28,634.6

% 9.5

% 64.5

% 0.8

% 24.6

% 0.6

29,757.3

% 9.5

% 63.2

% 0.7

% 25.9

% 0.7

% 3.9

-

% 1.3 -

% 0.1 -

% 1.3

% 0.1

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %
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الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حزيران

اجمالي الودائع 

تحت الطلب

 توفيـــــر

 ألجل

الودائع بالدينار األردني )%(

الودائع بالدينار األردني )مليون دينار(

الودائع بالعمالت األجنبية )%(

الودائع بالعمالت األجنبية )مليون دينار(

33,848.1

% 27.7

% 16.7

% 55.6

% 75.9

25,667.6

% 24.1

8,180.5

35,305.3

% 26.9

% 16.5

% 56.6

% 76.8

27,107.3

% 23.2

8,198.0

36,789.1

% 28.6

% 16.9

% 54.5

% 76.7

28,233.9

% 23.3

8,555.2

37,668.6

% 29.3

% 17.3

% 53.4

% 77.3

29,106.6

% 22.7

8,562.0

% 2.4

% 0.7

% 0.4

% 1.1 -

% 0.6

% 3.1

% 0.6 -

% 0.1

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %

تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة )مليار دينار(

36.79 37.6735.3133.8433.1932.9

2020 20212019201820172016
حزيران

المصدر: البنك المركزي األردني

مؤشرات المتانة المالية
أظهــرت البيانــات المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة فــي األردن ارتفاع نســبة الديــون غير العاملة 
إلــى إجمالــي الديــون إلــى 5.5 % بنهايــة عــام 2020، مقارنــًة مــع نســبة 5.0 % فــي نهايــة عــام 2019. كمــا بلغــت نســبة تغطيــة 
ــر المغطــى مــن  ــة عــام 2019. أمــا الجــزء غي ــًة مــع 69.5 % فــي نهاي ــة عــام 2020، مقارن ــة 71.5 % بنهاي ــر العامل الديــون غي
الديــون غيــر العاملــة فقــد شــكل مــا نســبته 6.4 % مــن حقــوق المســاهمين لــدى البنــوك بنهايــة عــام 2020، مقارنــة مــع 

6.27 % فــي نهايــة عــام 2019.

وبلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 18.30 % بنهايــة عــام 2020، مقارنــًة مــع 18.28 % فــي نهايــة عــام 2019، وهــذه النســبة 
أعلــى بكثيــر مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي ومــن قبــل لجنــة بــازل. وبلغت نســبة الســيولة 
القانونيــة لــدى البنــوك المرخصــة 136.5 % بنهايــة عــام 2020، مقارنــًة مــع 133.8 % فــي نهايــة عــام 2019، والتــي تعتبــر أعلــى 

مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن البنــك المركــزي األردنــي والبالغــة )100 %(. 

وقــد حققــت البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائــد علــى الموجــودات بلــغ 0.60 % بنهايــة عــام 2020، مقارنــة مــع 1.18 % 
فــي نهايــة عــام 2019. كمــا بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق المســاهمين فــي البنــوك العاملــة فــي األردن 10 .5 % فــي نهايــة 

عــام 2020 مقارنــة مــع 9.44 % فــي نهايــة عــام 2019.
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أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة )2016 - 2020(

20162017201820192020المؤشر )%(
الـتـغـــيـر 

)%( 

نسبه الديون غير العاملة إلجمالي الديون

نسبه تغطية الديون غير العاملة

نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير 
العاملة إلى حقوق المساهمين

نسبه كفاية راس المال

نسبه السيولة القانونية

)ROE( العائد على حقوق المساهمين

)ROA( العائد على الموجودات

% 4.3

% 77.9

% 3.6

% 18.5

% 137.8

% 8.9

% 1.1

% 4.2

% 75.4

% 4.1

% 17.80

% 130.1

% 9.1

% 1.2

% 4.9

% 79.3

% 4.2

% 16.9

% 131.9

% 9.6

% 1.2

% 5.0

% 69.5

% 6.27

% 18.28

% 133.8

% 9.44

% 1.18

% 5.5

% 71.5

% 6.40

% 18.30

% 136.5

% 5.10

% 0.60

% 0.5

% 2.0

% 0.13

% 0.02

% 2.7

% 4.34 -

% 0.58 -

هيكل أسعار الفائدة
اســتقرت أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة فــي نهايــة شــهر حزيــران 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، حيــث 
بلــغ ســعر الفائــدة الرئيســي للبنــك المركــزي األردنــي 2.50 % وســعر إعــادة الخصــم 3.50 %، وســعر فائدة اتفاقيــات 

إعادة الشــراء 3.25 % وســعر فائدة نافذة االيــداع لليلــة واحــدة 2.00 %.

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر 

)%( 

حزيران

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني

سعـر اعادة الخصم

سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء

سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة

4.75

75 .5

5.50

4.00

4.00

5.00

4.75

3.25

2.50

3.50

3.25

2.00

2.50

3.50

3.25

2.00

-

-

-

-

أسعار الفائدة لدى البنك المركزي %

علــى  الفائــدة  أســعار  شــهدت  فقــد  البنــوك،  لــدى  بالوسط المرجح ألســعار الفائدة على الودائع  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
الودائــع تحــت الطلــب انخفاضــًا لتبلــغ 0.28 % فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2021، كمــا انخفضــت أســعار الفائــدة علــى 

حســابات التوفيــر لتبلــغ 0.33 %، فيمــا بلــغ ســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 3.39 %.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%(

الـتـغـــيـر %2018201920202021
حزيران

تحت الطلب

توفير

ألجل

0.30

0.71

4.73

0.44

0.66

4.84

0.27

0.34

3.65

0.28

0.33

3.39

0.01 -

0.01 -

0.26 -

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %
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الجــاري  الفائــدة علــى  انخفــض ســعر  االئتمانيــة، فقــد  للوسط المرجح ألسعار الفوائد على التســهيالت  وبالنســبة 
مديــن ليبلــغ 7.03 % فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2021، كمــا انخفــض ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف ليصــل 
إلــى 7.07 %، وانخفــض ســعر الفائــدة علــى الكمبيــاالت واألســناد المخصومــة ليصــل إلــى 8.13 %. هــذا وبلــغ ســعر فائــدة 

اإلقــراض ألفضــل العمــالء 8.35 % فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2021.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

الـتـغـــيـر %2018201920202021
حزيران

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

8.41

8.69

9.64

9.57

8.49

8.49

9.55

9.33

7.30

7.17

8.51

8.33

7.03

7.07

8.13

8.35

0.27 -

0.10 -

0.38 -

0.02

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

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

أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر آب 2021 بنســبة 0.13 % ليصــل إلــى 

3753.23 نقطــة.

هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق لعشــرة بنــوك انخفاضــًا تــراوح مــا بيــن 0.5 % إلــى 11.0 %. فيمــا شــهدت أســعار اإلغــالق 
لخمســة بنــوك ارتفاعــًا تــراوح مــا بيــن 2.6 % إلــى 6.6 %. 

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر آب حوالــي 7.92 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد عقــود بلــغ 6866 
عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 18.13 مليــون دينار.
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الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

البنك األهلي

بنك المال

بنك األردن

البنك اإلسالمي األردني

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

البنك األردني الكويتي

بنك االستثمار العربي

البنك التجاري األردني

بنك ABC في األردن

بنك صفوة اإلسالمي

البنك االستثماري

بنك سوسيته جنرال-األردن

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

AHLI

EXFB

BOJX

JOIB

CABK

UBSI

JOKB

AJIB

JCBK

ABCO

SIBK

INVB

SGBJ

5.14

4.00

0.93

1.69

1.99

3.34

1.32

1.69

1.37

1.29

0.80

0.81

1.78

1.45

1.44

5.17

4.07

0.97

1.60

2.00

3.40

1.33

1.72

1.38

1.22

0.78

0.91

1.73

1.36

1.45

0.03 -

0.07 -

0.04 -

0.09

0.01 -

0.06 -

0.01 -

0.03 -

0.01 -

0.07

0.02

0.10 -

0.05

0.09

0.01 -

5.21

4.09

0.99

1.70

2.03

3.47

1.40

1.75

1.41

1.30

0.80

0.90

1.85

1.45

1.44

4.92

3.93

0.94

1.63

2.00

3.33

1.34

1.69

1.36

1.26

0.75

0.83

1.78

1.35

1.35

6,826,577

516,374

782,472

3,893,078

651,621

2,550,670

1,428,919

492,989

436,397

29,262

16,057

121,917

339,576

41,382

1,381

4.52

3.70

0.93

1.59

1.98

3.22

1.31

1.66

1.32

1.23

0.72

0.80

1.72

1.31

1.35

22

22

22

22

22

22

22

19

22

11

13

21

22

16

2

1,387,206

131,332

830,212

2,387,931

326,179

766,526

1,063,388

292,445

320,740

23,175

21,455

146,535

191,312

30,568

1,020

2,044

234

390

1,020

266

1,280

527

182

413

36

43

161

209

56

5

6,866 7,920,024 18,128,671

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر تموز 2021 

)من 1 تموز إلى 29 تموز 2021(

الرمز
الحرفي

سعر
االغالق
السابق

معدل
السعر

التغير
عن سعر
اإلغالق
السابق

عدد أيام
التداول

عدد 
االسهم

عدد
العقود

حجم
التداول

دينار

اعلى
سعر

أدني
سعر

سعر
االغالق

* الرقم القياسي لقطاع البنوك في شهر آب = 3753.23 / التغير عن الشهر السابق = 0.13 %

* المصدر: بورصة عمان.
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اخــــبـــار
محلية ودولية



           أعلنــت دائــرة اإلحصــاءات العامــة فــي 
التقريــر الشــهري الصــادر عنهــا حــول تراخيــص 
األبنيــة فــي المملكــة خــال النصــف األول مــن 
عام 2021، أن إجمالي مســاحة األبنية المرخصة 
بلغــت نحــو 3833 ألــف م2، مقارنــة مــع 2016 ألــف 
 
ٍ
م2 خــال نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، بارتفــاع

نســبته 90.1 %.

وبلــغ إجمالــي عــدد رخــص األبنيــة الصــادرة فــي المملكــة 
12,633 رخصــة خــالل النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــة 
مــع 457, 6 رخصــة خــالل نفــس الفترة من عــام 2020 بارتفاٍع 

نســبته 95.6%. 

الســكنية  لألغــراض  المرخصــة  األبنيــة  مســاحة  وبلغـــت 
ألــف م2،   3350 نحــو   2021 عــام  مــن  األول  النصــف  خــالل 
مقارنــة مــع نحــو 1736 ألــف م2 خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 
2020، بارتفــاٍع نســبته 93 %، فــي حيــن بلغــت مســاحة األبنية 
المرخصــة لألغــراض غيــر الســكنية خــالل النصــف األول مــن 
ــة مــع نحــو 280 ألــف م2  عــام 2021 نحــو 483 ألــف م2، مقارن
خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، بارتفــاٍع نســبته 72.5 %. 
وشــكلت مســاحة األبنيــة المرخصــة لألغــراض الســكنية 
 % 87.4 نســبته  مــا   2021 عــام  مــن  األول  النصــف  خــالل 
ــة المرخصــة، فــي حيــن شــكلت  ــي مســاحة األبني مــن إجمال
مــا  الســكنية  غيــر  لألغــراض  المرخصــة  األبنيــة  مســاحة 

نســبته 12.6 % مــن إجمالــي مســاحة األبنيــة المرخصــة.

وعلــى مســتوى األقاليــم، بلغــت حصــة إقليــم الوســط مــا 
نســبته 64.9 % مــن إجمالــي مســاحة األبنيــة المرخصــة، فــي 
حيــن بلغــت حصــة إقليــم الشــمال ما نســبته 24.9 % وإقليم 
الجنــوب مــا نســبته 10.2 %. وشــكلت المســاحة المرخصــة 

لألبنيــة الجديــدة واإلضافــات علــى األبنيــة القائمــة ما نســبته 
خــالل  المرخصــة  األبنيــة  مســاحة  إجمالــي  مــن   %  59.8
النصــف األول مــن عــام 2021، فــي حيــن شــكلت المســاحة 
المرخصــة لألبنيــة القائمــة مــا نســبته 40.2 %. وبلــغ إجمالــي 
مســاحة األبنيــة المرخصــة لألبنيــة الجديــدة واإلضافات على 
األبنيــة القائمــة نحــو 2294 ألــف م2 خــالل النصــف األول مــن 
عــام 2021 مقابــل نحــو 1163 ألــف م2 خــالل نفــس الفتــرة مــن 

عــام 2020، بارتفــاٍع نســبته 97.2 %.

الشــكل )1(: التوزيع النســبي للمســاحات المرخصة حســب 
المحافظــة خال عــام 2021

أمــا علــى مســتوى شــهر حزيــران لعــام 2021، فقــد أظهــرت 
البيانــات أن عــدد رخــص األبنيــة بلــغ 2561 رخصــة، كمــا بلغت 
مســاحة األبنيــة المرخصــة 877 ألــف م2 مقارنــة مــع 545 ألف 

م2 خــالل نفــس الشــهر عــام 2020، بارتفــاٍع نســبته 60.9 %.

الشــكل )2(: مســاحة األبنية المرخصة حســب نوع إشــغال 
المبنــى خــال النصف األول لعامــي 2020 و 2021

اإلحصاءات:

3.8 مليون متر مربع مساحة األبنية
المرخصة في المملكة خالل النصف األول 2021
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الشــكل )3(: مســاحة األبنيــة المرخصــة حســب الشــهر 
خــال عامــي 2020 و2021 )باأللــف متــر مربــع(

وتوفــر دائــرة اإلحصــاءات العامــة بيانــات حــول عــدد رخــص 
األبنية ومساحة األبنية المرخصة وأنواع استعماالت المباني 
ــد المخططيــن  فــي المملكــة حســب المحافظــة بهــدف تزوي
وراســمي السياســات ومتخــذي القــرار بمؤشــرات حــول جــزء 
مهــم مــن قطــاع اإلنشــاءات وهــو النشــاط العمرانــي، بينمــا 

يمثــل اإلنفــاق الحكومــي علــى مشــاريع األبنية والطــرق والبنية 

ويتــم  القطــاع  لهــذا  المكمــل  اآلخــر  الجــزء  وغيرهــا  التحتيــة 

تغطيتهــا مــن خــالل مســوحات أخــرى، باســتثناء المشــاريع 

الحكوميــة التــي يتــم ترخيصها لــدى الجهات المانحة للترخيص 

حيــث يتــم شــمولها فــي هــذا التعــداد.

الفعلــي  الواقــع  عــن  تعبــر  البنــاء  رخــص  مؤشــرات  إن 

األرجــح  علــى  تعنــي  الرخصــة  ألن  العمرانــي  للنشــاط 

التصميــم  عقــود  بينمــا  البنــاء،  فــي  الفعليــة  المباشــرة 

الجهــات  التــي تعتمــد عليهــا  الهندســية  والمخططــات 

األخــرى تمثــل الخطــط المســتقبلية للنشــاط العمرانــي 

ومرحلــة مــن مراحــل الترخيــص قــد ال يتــم اســتكمالها.
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         كشــف بيانــات ماليــة، ان رصيــد إجمالــي 
الودائــع لــدى البنــوك ارتفــع خــال النصــف األول 
مــن عــام 2021 بنســبة 2.4 بالمئــة ليصــل الــى 37.7 
مليــار دينــار، لتكــون بذلــك الودائــع قــد ارتفعــت 
3.2 بالمئــة منــذ بدايــة عــام 2021 وحــت منتصــف 

شــهر آب.

ان  المركــزي،  البنــك  عــن  الصــادرة  البيانــات  وأوضحــت 
معــّدل الدولــرة ســجل بلــغ فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن 
عــام 2021 مــا نســبته 19.6 بالمئــة، مقارنــة مــع 20 بالمئــة 
فــي نهايــة 2020، حيــث بلــغ معــّدل الدولــرة 19.7 بالمئــة 

حتــى 15 آب 2021.

وأوضحــت ان رصيــد إجمالــي االحتياطــات األجنبيــة يبلــغ 
حاليــا مــا مقــداره 16.5 مليــار دوالر، مقارنــة مــع 15.9 مليــار 
ــة عــام 2020، حيــث يكفــي هــذا المســتوى  دوالر فــي نهاي
مــن االحتياطــات لتغطيــة 9.1 شــهرا مــن مســتوردات 

المملكــة مــن الســلع والخدمــات.

خــالل  التســهيالت  إجمالــي  ارتفــع  الســياق،  ذات  وفــي 
النصــف األول مــن عــام 2021 بنســبة 3.9 بالمئــة، ليصــل 
الــى 29.8 مليــار دينــار، منهــا 26.4 مليــار دينــار  رصيدهــا 
ُمنحــت للقطــاع الخــاص الــذي نمــا بنســبة 3.6 بالمئــة 
خــالل النصــف األول مــن عــام 2021، لتكــون التســهيالت 
قــد ارتفعــت بنســبة 4.4 بالمئــة منــذ بدايــة عــام 2021 

وحتــى منتصــف آب مــن ذات العــام.

وبالنســبة ألبــرز التطــورات االقتصاديــة فــي المملكــة، 
أوضحــت البيانــات ان الناتــج المحلــي اإلجمالــي ســجل 
بأســعار الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 0.3 بالمئــة خــالل 
الربــع األول مــن عــام 2021، بالمقارنــة مــع نمــو نســبته 
1.3 بالمئــة، خــالل ذات الربــع مــن عــام 2020، ليبلــغ 7.01 

ــار. ــار دين ملي

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  يســجل  ان  البيانــات  وتوقعــت 
بأســعار الســوق الثابتة نموًا بنســبة 2 بالمئة في عام 2021.

بالتغيــر  مقاســًا  لألســعار،  العــام  المســتوى  وســجل 

3.2 % ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك 
مـنـــذ بـدايـــة 2021 وحـتـــى منـتـصـــف آب

قراءة في المؤشرات 
المصرفية واالقتصادية

16.5 مليــار دوالر إجمالــي االحتياطــات 
األجـنـبــيــــــة و19.7 % مــعـــّدل الــدولـــــرة
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المســتهلك،  ألســعار  القياســي  الرقــم  فــي  النســبي 
ارتفاعــا بنســبة 1 بالمئــة خــالل الشــهور الســبعة األولــى 
مــن عــام 2021، مقارنــة مــع ارتفــاع بنســبة 0.7 بالمئــة 

.2020 عــام  مــن  الفتــرة  خــالل ذات 

وبالمقابــل، بلــغ معــدل البطالــة خــالل الربــع األول مــن 
عــام 2021 مــا نســبته 25 بالمئــة، مقابــل 19.3 بالمئــة خــالل 

ذات الربــع مــن عــام 2020.

وعلــى ذات الصعيــد، انخفــض الدخــل الســياحي بنســبة 
بالمئــة خــالل الشــهور الســبعة األولــى مــن عــام   20.7
2021، مقارنــة مــع انخفــاض نســبته 63.7 بالمئــة خــالل 

الفتــرة المقابلــة مــن عــام 2020.

وارتفعــت حــواالت األردنييــن العامليــن فــي الخــارج بنســبة 
0.2 بالمئــة خــالل النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــة 
مــع انخفــاض نســبته 9.6 بالمئــة خــالل الفتــرة المقابلــة 

مــن عــام 2020.

وفــي ذات الســياق، ارتفعــت الصــادرات الوطنيــة بنســبة 
عــام  مــن  األولــى  شــهور  الخمســة  خــالل  بالمئــة   22.3

2021، مقارنــة مــع انخفــاض نســبته 5 بالمئــة خــالل الفترة 
ــة مــن عــام 2020. المقابل

وارتفعت المستوردات بنسبة 25.3 بالمئة خالل الخمسة 
شــهور األولــى مــن عــام 2021، مقارنــة مــع انخفــاض بنســبة 

22 بالمئــة خــالل الفتــرة المقابلــة من عــام 2020.

 18.1 بنســبة  الطاقــة  مســتوردات  ارتفعــت  ذلــك،  الــى 
بالمئــة خــالل الخمســة شــهور األولــى مــن عــام 2021، 
ــة مــع انخفــاض نســبته 40.2 بالمئــة خــالل الفتــرة  مقارن

المقابلــة مــن عــام 2020.

وارتفعــت المســتوردات باســتثناء الطاقــة بنســبة 26.7 
بالمئــة خــالل الخمســة شــهور األولــى مــن عــام 2021، 
مقارنــة مــع انخفــاض نســبته 17.3 بالمئــة خــالل الفتــرة 

المقابلــة مــن عــام 2020.

وعــالوة علــى ذلــك، بلــغ عجــز الحســاب الجــاري مــا نســبته 
15.1 بالمئــة مــن الناتــج الحلــي اإلجمالــي خــالل الربــع األول 
مــن عــام 2021، مقارنــة مــع 2.3 بالمئــة خــالل ذات الفتــرة 

مــن عــام 2020.

توقعات ان يســجل الناتج المحلي 
اإلجـمـالـي نمـوًا بنسبة 2 % في 2021

0.2 % ارتفاع حواالت األردنيين العاملين 
فـــي الـخـــارج خـــال الـنـصـــف األول 2021
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منتدى االستراتيجيات:
جائحة كورونا وموجات اللجوء أثرت 
سلبًا على مستوى رفاه األردنيين

           أصــدر منتــدى االســتراتيجيات األردنــي، 
مؤشــر االزدهار األردني في نســخته الثانية للعام 
2020، والــذي يقيــس ويقّيم الرفــاه فــي األردن 
باســتخدام بيانــات ومؤشــرات دوليــة ذات الصلة 
بالواقــع المحلــي ليقيــس بشــمول االزدهار فــي 

األردن.

أداء  التوصيــات لتحســين  المنتــدى مجموعــة مــن  وأدرج 
األردن فــي المؤشــرات التــي تراجــع أداء األردن فيهــا ضمــن 
ــى ضــرورة  ــت أبرزهــا تشــير إل ــي، وكان مؤشــر االزدهــار األردن
النظــر فــي وضــع إطــار تنظيمــي مــن شــأنه تمكيــن وتنويــع 
األحــزاب السياســية، ممــا ينســجم مــع الجهــود الحاليــة 
لتحديــث منظومــة العمــل السياســي فــي األردن. باإلضافة 
إلــى معالجــة عــبء التنظيــم بالعمــل على تخفيــض تكاليف 
االقتصــاد،  فــي  التنافســية  وتعزيــز  األعمــال،  ممارســة 
وتحســين كفــاءة التخليــص الجمركــي. كمــا أوصــى المنتدى 
الباحثيــن  لتزويــد  البيانــات  مــن  المزيــد  نشــر  بضــرورة 
والمراكــز الفكريــة بــاألدوات المناســبة لتقديــم توصيــات 
الملكيــة  علــى  بالتعــدي  يتعلــق  وفيمــا  باألدلــة.  مســندة 

الفكريــة وحقــوق الملكيــة. 

وشدد المنتدى على أهمية عمل الجامعات والمؤسسات 
التعليميــة علــى تزويــد طالبهــا بالمهــارات المهنيــة قبــل 
دخــول ســوق العمــل، عــالوة علــى إعــادة صياغــة المناهــج 
الرياضيــات  مهــارات  لتحســين  التخصصــات  جميــع  فــي 
ــى  ــة لــدى الطــالب. كمــا أشــار المنتــدى إل واللغــة اإلنجليزي
ضــرورة نظــر البنــوك التجاريــة فــي فتــح فــروع فــي المناطــق 
وأن  االجتماعيــة  مســؤوليتها  مــن  كجــزء  حظــا  األقــل 
تشــجع االقتــراض ألغــراض االســتثمار، إضافــة إلــى قيامها 
بتوفيــر اإلرشــاد الريــادي للشــباب المتعطليــن عــن العمــل 
وتمكينهــم مــن الوصــول إلــى ملكيــة الحســاب المصرفــي. 

وأوصــى المنتــدى  النظــر فــي األســباب الكامنــة وراء تراجــع 
االقتصاديــة"  "الجــودة  عنصــر  فــي  األردن  وترتيــب  درجــة 

والــذي يتضمــن مجموعــة مــن المؤشــرات، وهــي قــدرة 
اإلنفــاق  مســتويات  علــى  المحافظــة  علــى  الحكومــة 
الجــاري والضرائــب وغيرهــا مــن السياســات علــى المــدى 
االقتصــاد  اســتقرار  ومؤشــر  والطويــل،  المتوســط 
المحلــي  الناتــج  مــن  الفــرد  نمــو نصيــب  )معــدل  الكلــي 
اإلجمالــي( وتقلــب معــدل التضخــم، باإلضافــة لمؤشــر 
اإلنتاجيــة والتنافســية )الكفــاءة التــي يمكــن بهــا تحويــل 
)عــدد  الديناميكيــة  ومؤشــر  مخرجــات(،  إلــى  المدخــالت 
الشــركات الناشــئة فــي الســوق والشــركات التــي أخفقــت 
ــة  ــًرا مؤشــر مشــاركة القــوى العامل فــي االقتصــاد(، وأخي

الجنســين(. بيــن  البطالــة  )معــدالت 

وأكــد المنتــدى فــي التقريــر علــى ضــرورة وجــود مؤشــرات 
ليــس  إمكاناتهــا،  لتعكــس  المجتمعــات  رفــاه  تقيــس 
مــن حيــث قدرتهــا اإلنتاجيــة فقــط، وإنمــا مــن حيــث الرفــاه 
كان  إن  لتحديــد  أهميــة  هنــاك  أن  كمــا  أيًضــا.  المتحقــق 
االزدهــار يتقــدم أو يتراجــع بمــرور الزمــن، عــالوة علــى ضــرورة 

فهــم مــا وراء هــذا التقــدم أو التراجــع.
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وبيــن أن مؤشــر االزدهــار األردنــي ســيوفر معلومــات شــاملة 
لصّنــاع السياســات فــي الحكومــة والمعنييــن بمــا يمكــن 
مــن تحديــد اإلجــراءات المطلوبــة وتشــكيل أولويــات أجنــدة 
السياســات الخاصــة بتحقيــق مســتويات أعلــى مــن االزدهــار، 
المؤشــر  توظيــف  مــن  الخــاص  القطــاع  ســيمكن  كمــا 
لمســاندة الحكومــة فــي تحديــد أولوياتهــا لتحســين الوضــع 
االجتماعــي إلــى جانــب التحســينات الضروريــة لتطويــر منــاخ 
وســائل  إلــى  باإلضافــة  االســتثمارات،  وجــذب  األعمــال 
كمرجــع  المؤشــر  هــذا  تســتخدم  أن  يمكــن  التــي  اإلعــالم 
بعــض  فــي  أدائهــا  وتقييــم  الحكومــة  إجــراءات  لمتابعــة 

الحيويــة. المجــاالت 

لمجموعــة  المنتــدى  اســتند  بالمنهجيــة،  يتعلــق  وفيمــا 
مؤشــر  وخاصــة  المتاحــة  الدوليــة  المؤشــرات  مــن  كبيــرة 
ازدهــار ليغاتــوم، حيــث قــام منتــدى االســتراتيجيات األردنــي 
ببنــاء إطــار عمــل خــاص لمؤشــر االزدهــار األردنــي ارتكــز علــى 
ثالثــة مجموعــات أساســية تتكــون مــن المجــاالت، الركائــز، 

والعناصــر.

وتتضمــن مجموعــة "المجــاالت" ثالثة مجاالت فرعية لتقييم 
الرفــاه االقتصــادي واالجتماعــي لألردنييــن، وهــي "المجتمــع 
الشــامل" والــذي يضــم مختلــف المؤسســات االجتماعيــة 
والسياســية، و"النمــو واالســتثمار" الــذي يجســد الجوانــب 
ــن"  الممكَّ و"المواطــن  لالقتصــاد،  الرئيســية  والخصائــص 

الــذي يجســد الرفــاه االجتماعــي للنــاس.

المنتــدى  أدرج  الذكــر،  آنفــة  الثالثــة  المجــاالت  ولتنظيــم 
مجمــوع  ليصبــح  مجــال  كل  فــي  المحــاور  مــن  مجموعــة 
المحــاور اثنــي عشــرة محــوًرا، وقــد قــام المنتــدى ببنــاء قائمــة 
بالعناصــر المتعلقــة بــكل واحــدة مــن المحــاور االثنــي عشــر 
مــن خــالل تحديــد مجموعــة مــن المؤشــرات الفرعية تعكس 
مجــال السياســات التــي يمكــن لصانعــي القــرار وغيرهــم، 

التأثيــر فيهــا وتغييرهــا لتحســين مســتوى االزدهــار. 

واعتمــد مؤشــر االزدهــار األردنــي علــى مؤشــرين رئيســيين 
لتكويــن  المجــاالت  مــن  مجــال  لــكل  باحتســابهما  يقــوم 
"مؤشــر االزدهــار األردنــي" تكــون درجتــه مــا بيــن 100 - 200 
كمؤشــر مركــب مــن المؤشــرين الرئيســيين. وهمــا مؤشــر 
التقييمــي  الرفــاه  ومؤشــر   )47% )الــوزن:  النوعــي  الرفــاه 
)الوزن: %53(، حيث يجســد مؤشــر الرفاه النوعي الحالة التي 
يحــاول بهــا الفــرد تعظيــم منفعتــه وتقليــل عنائــه؛ وهنــا يتــم 
النظــر الــى بعــض العوامــل غيــر الملموســة مثــل المشــاعر، 
العالقــات الشــخصية، الحريــات السياســية، الراحة، ســهولة 
اإلجــراءات البيروقراطيــة، وغيرهــا مــن العوامل التي تســاهم 

فــي االزدهــار.  أمــا مؤشــر الرفــاه التقييمــي، فيجســد الحالــة 
التــي يصــل بهــا الفــرد إلــى عوامل قابلة للقياس مثــل الدخل، 
العمــل، البنيــة التحتيــة، الحوكمــة، وغيرهــا مــن العوامــل التي 

تســاهم فــي االزدهــار.

وفيمــا يتعلــق بنتائــج التقريــر للمؤشــر الرئيســي األول، بيــن 
المنتــدى فــي تقريــره أن مؤشــر الرفــاه النوعــي قــد شــهد 
تقلبــات خــالل الفتــرة 2020-2009 بيــن 139 درجــة كحــد أدنــى 
فــي عــام 2013 و162درجــة كحــد أقصــى فــي عــام 2018، ثــم 
تراجــع بشــكل مفاجــئ مــن 162 درجــة فــي عــام 2018 إلــى 146 
ــى 152 درجــة  درجــة فــي عــام 2019، وعــاود االرتفــاع ليصــل إل

فــي عــام 2020.

وفيمــا يخــص المؤشــرات الفرعيــة تقلــب المؤشــر الفرعي ل 
“المجتمــع الشــامل" مــا بيــن 162 درجــة كحــد أقصــى فــي عــام 
2009 و136 درجــة كحــد أدنــى فــي عــام 2013. وانخفضــت درجة 
هــذا المؤشــر بشــكل كبيــر خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة 
)2020-2018(. حيــث يعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى تراجــع 
عــدد مــن العوامــل مثــل نزاهــة الحكومــة، آليــات الشــكاوى، 
حريــة التنقــل، إقبال الناخبين علــى االنتخابات، إنفاذ القانون. 

وفيمــا يتعلــق بمؤشــر الرفــاه النوعــي للنمــو واالســتثمار، 
شــهد هــذا المؤشــر ارتفاًعــا مــن 159 درجــة فــي عــام 2019 
إلــى 172 درجــة فــي عــام 2020، ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى 
حــد كبيــر لتقــدم األردن فــي مجموعــة مــن العوامــل مثــل 
ــة  ــة الملكي ــة الســوقية، وحماي ــة، الهيمن مهــارات العمال
النوعــي  الرفــاه  مؤشــر  أمــا  الملكيــة.  وحقــوق  الفكريــة 
ــن، فشــهد هــذا المؤشــر زيــادة مفاجئــة  للمواطــن الممكَّ
169 درجــة فــي عــام  إلــى   2019 141 درجــة فــي عــام  مــن 
2020، ويعــزى ذلــك إلــى القفــزة الكبيــرة فــي مجموعــة من 
العوامــل بعــد انخفاضهــا فــي عــام 2019، مثــل المهــارات 
الرقميــة للســكان، وبدايــة التحســن فــي جــودة التدريــب 

ــي، ومهــارات خريجــي الجامعــات. المهن

ــي "الرفــاه التقييمــي"،  وفيمــا يخــص المؤشــر الرئيســي الثان
بيــن المنتــدى فــي تقريــره أن الرفــاه التقييمــي قــد تقلــب خالل 
الفترة 2019-2009 ما بين 145 درجة كحد أدنى في عام 2020 
و155 درجــة كحــد أقصــى خــالل عامــي 2014 و2018. وبحســب 
المنتــدى، اســتقر مؤشــر الرفــاه التقييمــي نســبًيا علــى مــر 
الســنوات، ثــم بــدأ فــي التراجــع لينخفــض إلــى أدنــى قيمــة لــه 
والبالغــة 145 درجــة فــي عــام 2020. وبالنســبة لمؤشــر الرفاه 
التقييمــي لـــلمجتمع الشــامل، شــهد هــذا المؤشــر تحســًنا 
فــي المتوســط، وذلــك علــى الرغــم مــن انخفاضــه مــن 133 
درجــة فــي عــام 2019 إلــى 126 درجــة فــي عــام 2020. وبحســب 
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المنتــدى، ُيعــزى انخفــاض هــذا المؤشــر بشــكل أساســي 
إلــى التراجــع الطفيــف فــي بعــض العوامــل مثــل التكاليــف 
المترتبــة علــى األعمــال مــن الجريمــة والعنــف، والضغــط 

الــذي تحملــه األردن بســبب الهجــرات القســرية. 

أمــا مؤشــر الرفــاه التقييمــي لـــلنمو واالســتثمار، فقــد تراجــع 
عــدد  فــي  األردن  أداء  تراجــع  إلــى  الوقــت، نظــرًا  مــرور  مــع 
مــن العوامــل تتضمــن حجــم األعمــال الجديــدة، الصــادرات 
المصنعــة عاليــة التقنيــة، طلبــات بــراءات االختــراع، البطالــة، 
إجمالــي المدخــرات، نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي 
العامــة،  الموازنــة  فــي  العجــز  العــام،  الديــن  اإلجمالــي، 
مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، وبطالــة الشــباب. إال 
أنــه وبالمقابــل تحســن أداء األردن بشــكل كبيــر فــي عمــق 
االســتثماري،  المــال  رأس  توافــر  االئتمانيــة،  المعلومــات 

ومدفوعــات الضرائــب مــن األعمــال. 

ــن،  الممكَّ للمواطــن  التقييمــي  الرفــاه  لمؤشــر  وبالنســبة 
فقــد شــهد هــذا المؤشــر انخفاًضــا تدريجًيــا بيــن عامــي 2018 
و2020، ويفســر المنتــدى هــذا التراجــع بشــكل أساســي إلــى 
االضطرابات النفســية، والســمنة، حيث احتل األردن المرتبة 
بعــد  المؤشــرات  تلــك  علــى  الــدول  أضعــف  بيــن  الثالثــة 
الواليــات المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية، وأشــار 
المنتــدى أيًضــا إلــى أن األردن حصــل علــى مرتبــة متدنيــة فــي 
"التعــرض للتلــوث الهوائــي"، كمــا احتــل المرتبــة األولــى بيــن 
75 دولــة فــي الوصــول إلــى خدمــات الصــرف الصحي وخدمات 
ــة باألنابيــب، ممــا يدعــو  ــاه المنقول ــاه األساســية والمي المي
إلــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة مــن المعنييــن لكــون األردن مــن 

أفقــر البلــدان فــي مــورد الميــاه العذبــة.

ووفقــا للدراســة كانــت المؤشــرات األقــوى في مؤشــر الرفاه 
النوعــي لمجــال المجتمــع الشــامل هــي تســوية النزاعــات، 
التأخيــر فــي اإلجــراءات اإلداريــة، االســتقالل القضائــي، والحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات. أمــا المؤشــرات األقــوى 
لمجــال النمــو واالســتثمار، فكانــت التعــاون بيــن العمــال 
وأصحــاب العمــل، جــودة النظــام المصرفــي وأســواق رأس 
مهــارات  قيــود  التوظيــف،  مرونــة  البنــوك،  متانــة  المــال، 
العمالــة علــى األعمــال، وحمايــة الملكيــة الفكريــة. وبالنســبة 
فــكان  ــن،  الممكَّ المواطــن  مجــال  فــي  األقــوى  للمؤشــر 

المهــارات الرقميــة للســكان.

الرفــاه  مؤشــر  فــي  األقــوى  بالمؤشــرات  يتعلــق  وفيمــا 
التقييمــي، فــكان مؤشــر مجــال المجتمع الشــامل مســاعدة 
النمــو  مجــال  فــي  المؤشــرات  أقــوى  أمــا  األخــرى.  األســر 
واالســتثمار، فكانــت عمــق المعلومــات االئتمانيــة، الوصــول 
المحلــي والدولــي للســلع والخدمــات، اســتخدام اإلنترنــت، 
اتصــال المطــار، ربــط الشــحن البحــري، وتوافــر رأس المــال 
مجــال  فــي  األقــوى  للمؤشــرات  وبالنســبة  االســتثماري. 
ــن، فكانــت الوصــول إلــى الهاتــف الخليــوي،  المواطــن الممكَّ
متوســط  التعليــم،  فــي  المســاواة  البالغيــن،  أميــة  محــو 
األمهــات،  وفيــات  معــدل  لإلنــاث،  الدراســية  الســنوات 
واســتخدام  الــوالدة،  علــى  مهــرة  طبيــة  كــوادر  إشــراف 

الرقميــة. المدفوعــات 

وأوضــح المنتــدى بــأن اســتخدام الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
كمقيــاس أو مؤشــر بديــل للتنميــة البشــرية والرفــاه يأتــي 
بهــدف التعبيــر عــن األداء االقتصــادي ألي دولــة مــن خــالل 
رقــم منفــرد كونــه أصبــح األداة القياســية المعروفــة لقيــاس 
لصانعــي  مالئًمــا  معيــاًرا  والعتبــاره  االقتصــادات  حجــم 
السياســات. إال أن المؤشــر هنــاك أوجــه قصــور فــي هــذا 
المؤشــر عندمــا يتعلــق األمــر بقياس التقدم والثــروة والرفاه 
بشــكل فعــال، نظــرًا ألن الناتــج المحلــي اإلجمالــي يتعامــل 
مــع جميــع المنتجــات بالتســاوي بحيــث ال يمّيــز بيــن إنتــاج 
وآخــر، ويتعامــل مــع المجاميــع فقــط بشــكل ال يفســر توزيع 
المتغيــرات  يقيــس  أنــه ال  المســاواة، كمــا  الدخــل وعــدم 

المعيشــية التــي تشــمل نوعيــة الحيــاة بشــكل عــام. 
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المركزي يتجه نحو تنظيم
وتــرخــيــص بـنــوك رقـمــيــة
متـــكــامـلــة فــي الـمـمـلـكـــة

              أعلن البنك المركزي الخميس الموافق 
عنــوان  تحــت  وثيقــة  إصــداره  عــن   2021/ 7/ 29
"تنظيــم البنــوك الرقميــة فــي المملكــة األردنيــة 
الهاشــمية"؛ تهــدف إلــى بيــان توجهاتــه حيــال 
تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، 
وكخطــوة منــه نحــو إرســاء القواعــد الرئيســية 
أبرزهــا  الرقميــة  البنــوك  بترخيــص  المرتبطــة 
ومتطلبــات  المالكيــن،  المســاهمين/  طبيعــة 
الخدمــات  ونوعيــة  وطبيعــة  المــال،  رأس 
الرقميــة  للبنــوك  ُيمكــن  التــي  والمنتجــات 
تقديمهــا فــي ظــل تطــورات ومســتجدات حلــول 
المصرفــي،  القطــاع  فــي  الماليــة  التكنولوجيــا 
األطــراف  جميــع  مصالــح  يراعــي  وبشــكل 

كامــل. بشــكل  األردنــي  واالقتصــاد 

تــم  بأنــه  فريــز  زيــاد  الدكتــور  المركــزي  محافــظ  وبيــن 
فــي  العاملــة  البنــوك  كافــة  إلــى  الوثيقــة  هــذه  توجيــه 

المملكــة بالتنســيق مــع جمعيــة البنــوك األردنيــة تعزيــزًا 
لمبــدأ التشــاركية والتشــاور الــذي ينتهجــه المركــزي مــع 
المؤسســات الخاضعــة لرقابتــه، وأنــه يتطلــع إلــى قيــام 
البنــوك بدراســتها بأهميــة وبيــان مرئياتهــا تجــاه تنظيــم 
البنــوك الرقميــة علــى نحــو يراعــي الفوائــد المتوقعــة وبمــا 
يســاهم فــي دعــم وتيرة وتطور القطــاع المصرفي األردني 
مســتدام،  نحــو  علــى  الحاصلــة  للتطــورات  ومواكبتــه 
وبالتــوازي مــع تلبية احتياجــات ورغبات الجمهور بمختلف 

فئاتــه وتعزيــزًا للشــمول المالــي فــي المملكــة.      

إلــى أن القطــاع المصرفــي األردنــي  النظــر  ولفــت فريــز 
يشــهد تطــورًا ســريعًا فــي االبتــكار وفــي مســتوى تغيــر 
ســلوك المســتهلك المالــي وحاجــة ومتطلبــات الســوق، 
بالتــوازي مــع التطــورات الحاصلــة فــي جانــب التقنيــات 
مقدمــي  ودخــول  عنهــا  الناتجــة  واالبتــكارات  الحديثــة 
خدمــات جــدد ينافســون فــي توفيــر منتجــات ماليــة جديــدة 
وضمــن  ورغباتهــم  العمــالء  احتياجــات  تلبــي  شــاملة 
عــروض وحلــول جذابــة وموفــرة للتكاليــف، ويأتــي توجــه 
ودعــم  الحفــاظ  بهــدف  الشــأن؛  بهــذا  المركــزي  البنــك 
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النمــو  يحقــق  وبشــكل  المســتدام  واالبتــكار  التطــور 
وبمــا  األردنــي،  المصرفــي  القطــاع  فــي  المســتهدف 
يســاهم فــي التحــول إلــى اقتصــاد رقمــي شــامل ومتطــور 

وفقــًا للــرؤى الملكيــة الســامية.

لمتطلبــات  ســتخضع  الرقميــة  البنــوك  أن  فريــز  وأكــد 
ــة فــي  ــوك العامل ــى البن ــة المطبقــة عل اإلشــراف والرقاب
واألمــن  التقنيــة  الجوانــب  علــى  الحــرص  مــع  المملكــة 
الســيبراني ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 

التشــغيلية. والمخاطــر 

إصــدار  عــن  أيضــًا  المركــزي  أعلــن  الســياق،  وبــذات 
والتحويــل  الدفــع  وشــركات  البنــوك  لجميــع  تعليماتــه 
اإللكترونــي لألمــوال بخصــوص تنظيــم إجــراءات اعــرف 
 Digital Onboarding( عميلــك والتعامــل معــه إلكترونيــًا
تمكيــن  فــي  األساســية  الركيــزة  تعتبــر  التــي   )& E-KYC
البنــوك وشــركات الدفــع مــن تقديــم خدماتهــا بشــكل 
ووضــع  رســم  علــى  ذلــك مســاعدتها  فــي  بمــا  رقمــي، 
سياســاتها وتنظيــم إجــراءات عملهــا الداخليــة المعنيــة 
العالقــة  وإنشــاء  عميلــك  اعــرف  متطلبــات  بتلبيــة 

المصرفيــة فــي إطــار التعامــل مــع العميــل إلكترونيــًا عــن 
بعــد ودون الحاجــة لتواجــد العميــل وجاهيــًا لــدى البنــك أو 
شــركة الدفــع أو أي شــكل مــن أشــكال تواجدهمــا وبمــا 
والتشــريعية  التنظيميــة  البيئــة  مــع  التوافــق  يضمــن 
القائمــة فــي المملكــة وزيــادة فعاليــة مكافحــة غســل 

اإلرهــاب.   وتمويــل  األمــوال 

هــذا ويشــار إلــى البنــوك الرقميــة، هــي بنــوك ليــس لهــا 
بعــض  باســتثناء  )مكانــي(  فــروع  شــكل  علــى  تواجــد 
المتطلبــات ذات الصلــة بــاإلدارة العامــة، وتقــوم بإتمــام 
متطلبــات إنشــاء العالقــة المصرفيــة وتقديــم الخدمــات 
والمنتجــات وتنفيــذ العمليــات المصرفيــة مــع عمالئهــا 
عن بعد )دون قيود زمانية أو مكانية( باستخدام منصات 
االنترنــت وتطبيقــات الهاتــف النقــال وغيرهــا مــن القنوات 
اإللكترونيــة القائمــة علــى حلــول التقنيــات الحديثــة، حيــث 
تقــدم هــذه البنــوك نفــس مــا تقدمــه البنــوك فــي شــكلها 
التقليــدي لكــن باالعتمــاد علــى الوســائل اإللكترونيــة التــي 
ال تتطلــب تواجــد العميــل الفعلــي لــدى أي مــن فــروع 

البنــك أو أي شــكل مــن أشــكال تواجــده.
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األردن  ان  الدولــي،  النقــد  قــال صنــدوق           
قــدم أداء قويــا فــي تنفيــذ برنامجــه اإلصاحــي، 
الغنــي  االحتوائــي  النمــو  تعزيــز  نحــو  والموجــه 
االســتقرار  علــى  الحفــاظ  مــع  العمــل،  بفــرص 

والمالــي. الكلــي  االقتصــادي 

ولفــت الصنــدوق فــي البيــان الــذي أصــدره عقــب اختتــام 
المراجعــة الثانيــة لالتفــاق مــع األردن فــي ظــل "تســهيل 
المتاحــة  المــوارد  زيــادة  وطلــب  الممــدد"  الصنــدوق 
َلــت إلتاحــة  لمعالجــة تأثيــر كورونــا، ان أهــداف البرنامــج ُعدِّ
حيــز مالــي كاٍف مــن أجــل حمايــة التعافــي، وتوســيع شــبكة 

األمــان االجتماعــي، ومعالجــة البطالــة المرتفعــة. 

ونــوه الــى ان البرنامــج ســيواصل اســتيعاب مزيــد مــن 
االجتماعيــة. والحمايــة  الصحــة  علــى  اإلنفــاق 

وعلــى ضــوء ذلــك، وافــق المجلــس التنفيــذي لصنــدوق 
النقــد الدولــي علــى زيــادة المــوارد المتاحــة فــي ظــل اتفــاق 
االســتفادة مــن "تســهيل الصنــدوق الممــدد" بنحــو 200 
مليــون دوالر أمريكــي، حيــث ســيكون تعزيــز الدعــم مــن 
المانحيــن عامــال رئيســيا لمســاعدة األردن علــى مواجهــة 
 1.3 واســتضافة  األردنــي،  الشــعب  علــى  الجائحــة  تأثيــر 

مليــون الجــئ ســوري.

ونــوه الــى ان المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الدولــي 
ألداء  الثانيــة  المراجعــة   2021 حزيــران   30 فــي  اســتكمل 
االقتصــاد األردنــي بموجــب البرنامــج الــذي يدعمــه "تســهيل 
وباســتكمال  انــه  مضيفــا   ،)EFF( الممــدد"  الصنــدوق 
المراجعــة ســُيتاح مبلــغ حوالــي 206 مالييــن دوالر مباشــرة.

وزاد ان بهــذا المبلــغ يصــل مجمــوع المبالــغ المنصرفــة مــن 
الصنــدوق لــألردن منــذ بدايــة عــام 2020 حوالــي 900 مليــون 

ــار  منهــا مشــتريات بقيمــة 400 مليــون دوالر خــالل شــهر أي
2020 فــي ظــل "أداة التمويــل الســريع".

ووافــق المجلــس التنفيــذي كذلــك علــى طلــب الســلطات 
لزيــادة المــوارد المتاحــة فــي ظــل اتفــاق "تســهيل الصنــدوق 

الممــدد" بنحــو 200 مليــون دوالر أمريكــي. 

وكان المجلــس التنفيــذي للصنــدوق قــد وافــق فــي 25 آذار 
2020 علــى عقــد اتفــاق مــع األردن لالســتفادة مــن "تســهيل 
الصنــدوق الممــدد" لمــدة أربــع ســنوات بقيمــة قدرهــا 1.3 
مليــار دوالر، أي مــا يعــادل %270 مــن حصــة عضويــة األردن 

فــي الصنــدوق(. 

وســاعدت اســتجابة الســلطات بشــكل فعــال وفــي الوقــت 
المناســب علــى مســتوى السياســات علــى حمايــة الوظائــف 
الفئــات األكثــر تأثــرًا من الســكان، مع الحفاظ على االســتقرار 

االقتصــادي الكلــي والمالي. 

علــى  ســلبية  آثــارا  كوفيــد19-  جائحــة  تركــت  هــذا،  ومــع 
قياســية  مســتويات  إلــى  البطالــة  فارتفعــت  االقتصــاد 
العامــة  الماليــة  عجــز  معــدالت  اتســعت  كمــا  عاليــة، 

الخارجيــة.  المدفوعــات  وميــزان 

واكد الصندوق ان الدعم المالي سيساعد األردن على تجاوز 
هــذه التحديــات و دعــم ميــزان المدفوعــات كمــا أنــه ســيكون 
حافــزا علــى الدعــم مــن الشــركاء اآلخريــن فــي التنميــة، والــذي 
ســيكون ضروريــا لتمكيــن األردن مــن التعامــل مــع التأثيــر 

التــزام الســلطات القــوي باإلصاحــات 
علــى  سيســاعد  الماليــة  والشــفافية 
صابــة وأكثــر  أقــوى  اقتصــاد  بنــاء 

صندوق النقد:

أداء قوي لألردن في تنفيذ برنامجه
اإلصالحي الموجه لتعزيز النمو
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االقتصــادي واالجتماعــي لصدمــة كوفيــد، بينمــا يســتضيف 
نحــو 1.3 مليــون الجــئ ســوري.

بالنيابــة  المجلــس  ورئيــس  العــام  المديــر  نائــب  وقــال 
اتخــاذ  بفضــل  انــه  فوروســاوا،  ميتســوهيرو  الســيد 
الســلطات إجــراءات موجهــة بدقــة فــي الوقــت المناســب 
لحمايــة الفئــات األكثــر هشــة، والحفــاظ علــى الوظائــف 
لموجــات  كان  انــه  إال  كورونــا،  صدمــة  وطــأة  لتخفيــف 
الجائحــة المتعاقبــة والتراجــع الحــاد فــي الســياحة خســائر 
بشــرية واقتصادية كبيرة، حيث بلغت البطالة مســتويات 

قياســية عاليــة، وأخــرت االنتعــاش االقتصــادي. 

واكــد علــى انــه وبالرغــم هــذه التحديــات، نجحــت الســلطات 
فــي الحفــاظ علــى االســتقرار االقتصــادي الكلــي مــن خــالل 
تحقيــق جميــع األهــداف الرئيســية المتعلقــة بالضرائــب 
واالحتياطيــات وحققــت تقدمــا قويــا للغايــة فــي تنفيذ عدد 

كبيــر مــن اإلصالحــات الهيكليــة األساســية. 

وعــالوة علــى ذلــك، تســارعت وتيــرة برنامــج التطعيــم فــي 
األردن مؤخــرا، وهــو مــن أولــى البرامــج فــي العالــم التــي 

تغطــي الالجئيــن.

تكــون  ســوف  القريــب،  المــدى  وعلــى  انــه  الــى  وأشــار 
األولويــة هــي مواصلــة التعامــل مــع تداعيــات الجائحــة، 
ومــن ثــم، فــإن أهــداف الماليــة العامة المعدلة لعــام 2021 

تهــدف بشــكل مناســب إلــى اســتيعاب ارتفــاع اإلنفــاق 
ــة  ــة الصحيــة والحماي علــى البرامــج بالغــة األهميــة للرعاي

االجتماعيــة ودعــم الوظائــف. 

ــة  ــزال الســلطات ملتزمــة بضبــط أوضــاع المالي وقــال: "ال ت
العامــة علــى نحــو تدريجــي وداعــم للنمــو وعــادل مــن أجــل 

تعزيــز اســتمرارية القــدرة علــى تحمــل الديــن العــام".

وأضــاف: "لتحقيــق هــذه الغايــة، مضــت الســلطات ُقُدمــا 
فــي تنفيــذ اإلصالحــات الرئيســية لســد الثغــرات الضريبيــة، 
وجهــود مكافحــة التهــرب والتجنــب الضريبــي، وتعزيــز قدرات 
اإلدارة الضريبيــة، ومــن شــأن اســتمرار اإلصالحــات عاليــة 
النمــو  دعــم  مــع  العامــة،  المــوارد  كفــاءة  لتعزيــز  الجــودة 
االحتوائــي، أن يشــكل كذلــك ركيــزة لجهــود ضبــط أوضــاع 

الماليــة العامــة علــى المــدى المتوســط."

ولفــت الــى زيــادة احتياجــات األردن مــن التمويــل الخارجــي 
األهميــة  أكــد  الــذي  األمــر  الجائحــة،  بســبب  كبيــر  بشــكل 
البالغــة لتعزيــز الدعــم مــن المانحيــن، لتحقيــق أهــداف منهــا 
مســاعدة األردن علــى تحمــل العــبء غيــر المتناســب مــن 

الســوريين.  الالجئيــن  اســتضافة 

باإلصالحــات  القــوي  الســلطات  التــزام  أن  علــى  وأكــد 
مــن  المالــي  الدعــم  تكثيــف  وكذلــك  الماليــة،  والشــفافية 
الشــركاء فــي التنميــة، ســوف يســاعدان األردن علــى تحقيــق 
وأكثــر  أقــوى  اقتصــاد  وبنــاء  اإلصالحــي  برنامجهــا  أهــداف 

للجميــع. واحتوائــي  صالبــة 

نجاح األردن في الحفاظ على االستقرار 
األهــداف  وتحقيــق  الكلــي  االقتصــادي 
واالحتياطيــات بالضرائــب  المتعلقــة 

ضبط أوضاع المالية العامة على نحو 
تدريجــي وداعــم للنمــو وعــادل مــن أجل 
تعزيــز القــدرة علــى تحمــل الديــن العام
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مـــجــلــس الـنــواب يــقــــــّر 
مشــروع قانــون ملحــق 
بقانون الموازنة العامة

             أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية 
االثنيــن، مشــروع قانــون ملحــق بقانــون الموازنــة 

العامة للســنة المالية لســنة 2021.

التخفيفّيــة  اإلجــراءات  كلــف  الموازنــة،  ملحــق  وُيغطــي 
والتحفيزّيــة التــي أعلنتهــا الحكومــة فــي شــهر آذار/مــارس 
الماضــي، مــن كامــل قيمــة المنحــة األميركيــة اإلضافيــة 
البالغــة 263 مليــون دينــار، موزعــة بواقــع 78.5 مليون دينار 

نفقــات جاريــة و184.5 مليــون دينــار نفقــات رأســمالية.

وبحســب قانــون الموازنــة العامــة، فأنــه ال يجــوز عقــد أي نفقة 
أو صــرف أي ســلفة ليســت لهــا مخّصصــات فــي الموازنــة، 
إال إذا اقتضــت المصلحــة العامــة صــرف نفقــات إضافّيــة، 
فعندهــا يتوّجــب إصــدار قانــون ملحــق بالموازنة قبــل الصرف.

وأكــد وزيــر الماليــة محمــد العســعس، الحــرص على متابعة 
التوصيــات التــي وردت فــي مالحظــات النــواب ومداخالتهــم 
حــول ملحــق الموازنــة، موضحــا أن الحكومة جــاءت بالملحق 
لتداعيــات ملحــة لمواجهــة جائحــة كورونــا وخدمــة لمختلــف 

القطاعــات، وتوفيــر ســيولة ماليــة لــدى المواطــن.

ــة خــال مــن أي عجــز مالــي وال  وأضــاف، أن ملحــق الموازن

العــام، ألن اإلنفــاق مــن  الديــن  أيــة إضافــة علــى  يرتــب 
منحــة مقدمــة مــن الواليــات المتحــدة األميركيــة بجهــود 

جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي.

وتابع العســعس: "يشــمل اإلنفاق 60 ألف أســرة جديدة 
برنامــج  الوطنيــة ضمــن  المعونــة  خــالل صنــدوق  مــن 
تكافــل 3 بكلفــة 50 مليــون دينــار، وتوفيــر قســائم شــراء 
مــواد غذائيــة مــن المؤسســتين االســتهالكّية المدنّيــة 
والعســكرّية لتســتفيد منهــا 250 ألــف أســرة محتاجــة، 
مليــون   50 رصــد  جانــب  إلــى  دينــار،  مالييــن   10 وبكلفــة 
لتمديــد العمــل ببرنامــج "اســتدامة" حتــى 2021/12/31".

مؤقتــة  عمــل  فــرص  توفيــر  ســيتم  أنــه  إلــى  وأشــار 
للتشــغيل، بواقــع 4500 فرصــة عمــل مــن خــالل مشــروع 
والســياحية  األثريــة  المواقــع  وحمايــة  وصيانــة  "تأهيــل 
لدعــم  عمــل  فرصــة  آالف  و6  دينــار،  مليــون   11 بكلفــة 
تشــغيل الشــباب والشــابات مــن خــالل مشــروع وطنــي 
للتشــجير فــي مختلــف مناطــق المملكة بكلفــة 10 ماليين 
دينــار، إضافــة إلــى دعــم 50 % مــن أجــور تشــغيل الشــباب 
ــة  ــادة الرقمي ــي التخــرج فــي شــركات الري والشــابات حديث

وتكنولوجيــا المعلومــات بكلفــة 20 مليــون دينــار.

اخبار محلية ودولية 80



ماليــة  مخصصــات  رصــد  كذلــك  الملحــق  وتضمــن 
الصناعــي،  القطــاع  لتحفيــز  دينــار  مالييــن   10 بقيمــة 
وزيــادة القــدرات التصديريــة، وتوفيــر فــرص تشــغيل فــي 
ــد قــروض لمشــاريع  ــة، ودعــم فوائ القطاعــات التصديري
والمــرأة  للشــباب  أولوّيــة موجهــة  ذات  جديــدة  زراعيــة 
ــن  ــار، فضــاًل عــن تخصيــص 10 ماليي ــون دين بكلفــة 2 ملي
دينــار لتغطيــة كلفــة تعييــن نحــو 3 آالف معلــم ومعلمــة 

فــي وزارة التربيــة والتعليــم للعــام الحالــي.

11 مليــون  وشــمل، رصــد مخصصــات إضافيــة بقيمــة 
دينــار لتســديد مطالبــات مســتحقة مترتبــة علــى قــرارات 
االســتمالكات، وتســديد مبلــغ 10 مالييــن دينــار رديــات 
الطارئــة  للنفقــات  مخصصــات  تضمــن  كمــا  ضريبيــة، 
والوقايــة  الحمايــة  لتعزيــز  دينــار  مليــون   56,  5 بقيمــة 
مــن جائحــة كورونــا، وأي نفقــات طارئــة أخــرى بموافقــة 
ــر  مجلــس الــوزراء، إضافــة إلــى رصــد مخصصــات لتطوي
إجــراءات  وتعزيــز  العــام،  المــال  علــى  الرقابــة  أدوات 
مكافحــة التهــرب والتجنــب الضريبــي، وتعزيــز منظومــة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد وحمايــة المــال العــام، بقيمــة 

12.5 مليــون دينــار.

مـــن  التزامــا  للمشــروع  الموجبــة  األســباب  وجــاءت 
الحكومــة بتعزيــز شــبكة الحمايــة االجتماعيــة وضمــان 
اســتدامة العمالــة فــي مؤسســات القطــاع الخــاص مــن 
القطاعــات المتضــررة وغيــر المصــرح لهــا بالعمــل بمــا 
يكفــل اســتمرار عمــل هــذه المؤسســات ومشــاركتها 
فــي مســيرة التنميــة، وللتخفيــف مــن حــدة البطالــة التــي 
عمقتهــا جائحــة كورونــا علــى نحــو غيــر مســبوق؛ ممــا 
مــن  عــدد  فــي  لألردنييــن  عمــل  فــرص  توفيــر  يتطلــب 
حديثــي  الشــباب  وتشــغيل  االقتصاديــة،  القطاعــات 
هــذه  لمواجهــة  الصحــة  وزارة  جهــود  لدعــم  التخــرج 

الجائحــة.

كورونــا،  جائحــة  مــن  والوقايــة  الحمايــة  لتعزيــز  وأيضــًا، 
المطاعيــم  مــن  االحتياجــات  مــن  أمكــن  مــا  وتوفيــر 
واألدوات الطبيــة، ولتخفيــف األعبــاء المترتبة نتيجة وجود 
متأخــرات علــى الجهــات الحكوميــة بمــا فيهــا المتأخــرات 
لصالــح المستشــفيات ومــوردي األدويــة ومســتودعاتها.

القائمــة  اإلضافيــة  المطالبــات  قيمــة  ولتغطيـــة 
والمستحقة نتيجـة قـرارات االستمالك الصادرة لغايات 

األخــرى. الوطنيــة  والمشــاريع  الطــرق 
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االخــــبـــــــار 
المصرفية



هــذا وقامــت مجموعــة البنــك العربــي فــي نهايــة الربــع األول 
مــن العــام 2021 بدمــج القوائــم الماليــة الموحــدة لبنــك ُعمــان 
العربــي بعــد انتهائــه مؤخــرًا مــن عمليــة االســتحواذ علــى بنــك 
العــز وهــو بنــك اســالمي متكامــل معــززًا بذلــك مــن تواجــده 
فــي ســلطنة ُعمــان، وارتفعــت أصــول المجموعــة كمــا فــي 
30 حزيــران 2021 لتصــل الــى 63 مليــار دوالر أمريكــي منهــا 
8.2 مليــار دوالر أمريكــي تخــص بنــك ُعمــان العربــي  مقارنــة 
بــــــــ51.6  مليــار دوالر أمريكــي لنفــس الفترة من العام الســابق 
وبنســبة نمــو بلغــت 22 % ، كمــا وارتفعــت ودائــع العمــالء 
بنســبة 28 % لتصــل الــى 46 مليــار دوالر أمريكــي منهــا 7 مليــار 
بــــ 35.9  بنــك ُعمــان العربــي  مقارنــة  دوالر أمريكــي تخــص 
ــرة مــن العــام الســابق، فــي  ــار دوالر أمريكــي لنفــس الفت ملي
حيــن ارتفعــت التســهيالت االئتمانيــة لتصــل الــى 33.8 مليــار 
دوالر أمريكــي كمــا فــي 30 حزيــران 2021  منهــا 7.2 مليــار دوالر 
أمريكــي تخــص بنــك ُعمــان العربــي  مقارنــة بــ 26.7 مليــار دوالر 
أمريكــي لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق وبنســبة نمــو 

بلغــت 27 %.

وفــي تعليقــه علــى النتائــج صــرح الســيد صبيــح المصــري– 
رئيــس مجلــس اإلدارة قائــاًل: "أن النتائــج الماليــة اإليجابيــة 
التــي حققهــا البنــك فــي النصــف األول مــن العــام الحالــي 
تظهــر القــوة الكامنــة لتنــوع نمــوذج أعمــال البنــك، ونهــج 
والمخاطــر  المتغيــرات  كافــة  إدارة  فــي  الحصيــف  البنــك 
وتحقيــق مســتوى ربحيــة أفضــل فــي ظــل جائحــة كورونــا."

 ومــن جهتــه أشــار الســيد نعمــه صبــاغ – المديــر 
العــام التنفيــذي للبنــك العربــي –  إلــى أن جائحــة كورونا 
لــم نعهدهــا مــن قبــل،  البنــوك بطــرق  قــد اختبــرت 
إال أن نتائــج البنــك العربــي خــال النصــف األول مــن 
العــام 2021 تؤكــد قــدرة البنــك علــى العمــل بشــكل 
فــي  فّعــال  مخاطــر  إدارة  نهــج  وفــق  اســتراتيجي 

التحّديــات.  مواجهــة 

كمــا أضــاف الســيد صبــاغ الــى أن صافــي االربــاح التشــغيلية 
ــون دوالر أمريكــي وبنمــو 6 % عــن  ــغ  579.8 ملي للبنــك قــد بل
نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، وحافــظ البنــك علــى رأس 

 182.4

حققــت مجموعــة البنــك العربــي أرباحــا صافيــة بعــد الضرائــب والمخصصــات بلغــت 182.4 مليــون 
دوالر أميركــي للفتــرة المنتهيــة فــي 30 حزيــران 2021 مقارنــة مــع 152.1 مليــون دوالر أميركي في الفترة 
المقابلــة للعــام 2020 وبنســبه نمــو بلغــت 20 %، كمــا حافــظ البنــك علــى قاعــدة رأســمالية متينــة 
حيــث بلــغ إجمالــي حقــوق الملكيــة 10.3 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة النصف األول من العــام 2021.

مليون دوالر أرباح
مجموعة البنك العربي
في النصف االول من العام 2021 وبنسبة نمو 20 %
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مــال قــوي حيــث بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 16.7 % كمــا 
فــي حزيــران 2021، باإلضافــة الــى احتفاظــه بنســب ســيولة 
 ،% الــى الودائــع 73.5  القــروض  مريحــة حيــث بلغــت نســبة 
ــاء المخصصــات وفقــًا لنمــوذج  ــى أن البنــك قــام ببن ــوه ال ون
والتــي  بالبنــك  المســتخدم  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر 
التوقعــات االئتمانيــة واالقتصاديــة المســتقبلية،  تعكــس 
حيــث فاقــت نســبة تغطيــة القــروض غيــر العاملــة 100 %. 

وفــي الختــام أكــد الســيد صبيــح المصــري علــى ثقتــه بقــدرة 
البنــك العربــي علــى تجــاوز التحديــات واالســتمرار فــي تحقيــق 
أفضــل النتائــج واإلنجــازات علــى مختلف األصعدة، كما أشــاد 
بالنهــج المؤسســي الــذي تتبنــاه مجموعــة البنــك العربــي فــي 
مجــال التنميــة المجتمعيــة المســتدامة، وتكريــس أعمالهــا 

إلثــراء مصالــح عمالئهــا ومســاهميها.

وتجــدر اإلشــارة بــأن البنــك العربــي قــد قــام مؤخــرًا بإصــدار 
يقــدم  والــذي  لالســتدامة  عشــر  الحــادي  الســنوي  تقريــره 
االجتماعيــة  المجــاالت  فــي  البنــك  وإنجــازات  ألداء  ملخصــًا 

.2020 للعــام  واالقتصاديــة  والبيئيــة 

بتاريــخ اإلدارة  مجلــس  عقدهــا  التــي  الجلســة   وخــالل 
29 /7 /2021 وافــق المجلــس باإلجمــاع علــى تعييــن الســيد 
محمــود ملحــس عضــوًا فــي مجلــس إدارة البنــك كمــا 

ــًا لرئيــس مجلــس اإلدارة. ــه نائب ــم انتخاب وت

وخــالل جلســة مجلــس اإلدارة أعلــم الســيد نعمــة صبــاغ 
ــه فــي التقاعــد  ــر العــام التنفيــذي المجلــس برغبت / المدي
بنهايــة العــام الحالــي بعــد مســيرة حافلــة مــن العطــاء 
واإلنجــازات امتــدت ســبعة وأربعــون عامــًا علــى صعيــد 
القطــاع المصرفــي محليــًا وإقليميــًا وعالميًا، حيث شــغل 
فــي آخــر اثنــي عشــر عامــًا منهــا منصــب المديــر العــام 

التنفيــذي للبنــك العربــي. 

هــذا وقــد كانــت توصيــة الســيد نعمــة صبــاغ إلــى مجلــس 
اإلدارة بتعييــن الفاضلــة رنــدة الصــادق لتولــي منصــب المديــر 
العــام التنفيــذي خلفــًا لــه عنــد تقاعــده حيــث تشــغل منصــب 
نائــب المديــر العــام التنفيــذي منــذ العــام 2010 وقــد القــت 

ــًا مــن مجلــس اإلدارة. هــذه التوصيــة ترحيب
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ويأتــي هــذا التقديــر العالمــي المرمــوق بنــاًء علــى تقييــم 
المتخصصيــن  المجلــة  محــرري  قبــل  مــن  شــامل 
المــدراء  مــن  آراء مجموعــة مختصــة  إلــى  واســتنادًا 
والمستشــارين  والمصرفييــن  التنفيذييــن  المالييــن 
الصعيــد  علــى  المحّلليــن  مــن  ونخبــة  المصرفييــن 

المالــي واالئتمانــي مــن حــول العالــم. 

واســتندت المجلــة فــى اختيارهــا إلــى مجموعــة مــن 
المعايير شــملت نمو الموجودات والربحية واالنتشــار 
وتطويــر  االســتراتيجية  العالقــات  وقــوة  الجغرافــي 

األعمــال واالبتــكار فــي المنتجــات.  

 Global ويغطــي نطــاق جوائــز مجلــة "غلوبــال فاينانــس
ومنطقــة  دولــة   150 يقــارب  مــا  العالميــة   "Finance
حــول العالــم تشــمل مناطــق أفريقيا وآســيا والمحيط 
ووســط  الوســطى  وأمريــكا  الكاريبــي  ودول  الهــادي 
وشــرق أوروبــا وأمريــكا الالتينيــة والشــرق األوســط 

وشــمال أمريــكا وأوروبــا الغربيــة.

وفــي تعليقــه علــى هــذا اإلنجــاز، قــال الســيد نعمــة 
صّبــاغ، المديــر العــام التنفيــذي للبنــك العربــي: "يشــّكل 

العالمــي  التقديــر  هــذا  علــى  العربــي  البنــك  حصــول 
متانــة  علــى  تأكيــدًا  التوالــي  علــى  الســادس  وللعــام 
نمــوذج أعمــال البنــك وقدرتــه علــى تقديــم مســتويات 
أداء قوية عبر شــبكة فروعه اإلقليمية، على الرغم من 
الظــروف االســتثنائية والتحديــات التــي فرضتهــا جائحة 
البنــك  كورونــا  العالميــة". وأضــاف صّبــاغ: "يواصــل 
تقديــم الحلــول المصرفيــة المتكاملــة لعمالئــه مــن 
مختلــف القطاعــات محليــًا وإقليميــًا، هــذا إلــى جانــب 
تركيــزه علــى مواكبة أحــدث التطورات التكنولوجية على 
صعيــد الصناعــة المصرفية انطالقًا من اســتراتيجيته 

الشــاملة ورؤيتــه المســتقبلية الطموحــة". 

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

وفرانكفــورت وســيدني ودبــي والبحريــن.

للعام السادس على التوالي البنك العربي
"أفضل بنك في الشرق األوسط للعام 2021"

منحـــت مجلـــة "غلوبـــال فاينانـــس Global Finance" العالميـــة ومقرهـــا نيويـــورك، البنـــك العربـــي 
مؤخرًا جائزة "أفضل بنك في الشرق األوسط لعام 2021"، وذلك للعام السادس على التوالي.
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جائحــة  ظــل  فــي  االســتدامة  لتقريــر  البنــك  إصــدار  ويأتــي 
ــر الضــوء علــى كيفيــة  ــا العالميــة، حيــث يســلط التقري كورون
اســتجابة البنــك العربــي وتعاملــه مــع الظــروف والتحديــات 
الناجمــة عــن هــذا الوبــاء الــذي اجتــاح العالــم منــذ مطلــع 
العــام 2020. ويبيــن التقريــر الدورالــذي لعبــه البنــك العربــي 
فــي دعــم موظفيــه وعمالئــه وجهــوده الحثيثــة للحفــاظ علــى 
صحتهــم وســالمتهم ومواصلــة تقديــم الخدمــات المصرفية 
األساســية لمختلــف القطاعــات وتوظيــف خدماتــه وقنواتــه 
المتطــورة بمــا يســهم فــي اســتمرارية األعمــال  الرقميــة 
غيــر  االســتثنائية  الظــروف  هــذه  ظــل  فــي  وديمومتهــا 
المســبوقة. كمــا يوضــح التقريــر مســاهمة البنــك فــي دعــم 
هــذا  محاربــة  إلــى  الراميــة  الوطنيــة  والمبــادرات  الجهــود 
واالقتصاديــة  الصحيــة  وتداعياتــه  آثــاره  مــن  والحــد  الوبــاء 
واالجتماعيــة علــى المملكــة وذلــك انطالقــًا مــن المســؤولية 
والمواطنــة  التكافــل  لقيــم  وتفعيــاًل  للبنــك  االجتماعيــة 

المجتمعيــة. والمشــاركة  المســؤولة 

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

أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة )SDGs( وذلــك مــن 
خــالل المبــادرات المختلفــة التــي يدعمهــا البنــك ويشــارك بهــا. 

ــر االســتدامة للعــام 2020  ويأتــي إصــدار البنــك العربــي لتقري
اســتمرارًا للنهــج المؤسســي الــذي يتبنــاه البنــك علــى صعيــد 
االســتدامة وفــي إطــار دمــج مفهــوم االســتدامة بمعناهــا 
وأنشــطته  البنــك  أعمــال  ضمــن  الشــامل  االســتراتيجي 
فــي  وأثــره  البنــك  مســاهمة  مــن  يعــزز  بمــا  وممارســاته 
تحقيــق التنميــة المســتدامة. ويعتبــر البنك العربي مــن أوائل 
البنــوك التــي قامــت بإصــدار تقارير االســتدامة بشــكل ســنوي 
فــي المملكــة وعلــى صعيــد المنطقــة ككل وذلــك فــي إطــار 
التواصــل اإليجابــي مــع كافــة  سياســة الشــفافية وتعزيــز 
الجهــات ذات العالقــة وانســجامًا مــع الممارســات الفضلــى 

فــي هــذا المجــال.

تــم إعــداد هــذا التقريــر اســتنادًا لمعاييــر إعــداد تقاريــر  وقــد 
تــم  والتــي   )GRI( للتقاريــر  العالميــة  للمبــادرة  االســتدامة 
ــذي  ــار الشــامل وال إطالقهــا فــي العــام 2016 باســتخدام الخي
يمثــل أعلــى درجــات اإلفصــاح عــن جميع المؤشــرات المتعلقة 
بمواضيــع االســتدامة ذات األهميــة للجهــات ذات العالقــة. 

لالطــالع علــى تقريــر البنــك العربــي لالســتدامة للعــام 2020، 
.www.arabbank.com يرجــى زيــارة الموقع اإللكتروني للبنــك

البنك العربي يصدر تقريره السنوي لالستدامة

مؤخــرًا  العربــي  البنــك  أصــدر 
تقريــره الســنوي الحــادي عشــر 
لاستدامة والذي يقدم ملخصًا 
فــي  البنــك  وإنجــازات  ألداء 
المجــاالت االجتماعيــة والبيئيــة 
.2020 للعــام  واالقتصاديــة 
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ويأتــي إطــالق النســخة الجديــدة مــن التطبيق فــي إطار 
التكنولوجيــا  أحــدث  تبنــي  إلــى  الهادفــة  البنــك  خطــة 
الرقميــة علــى صعيــد الصناعــة المصرفيــة وتوظيفهــا 

لخدمــة عمالئــه.   

بنســخته  التطبيــق  يقّدمهــا  التــي  المزايــا  وتشــمل 
إمكانيــة  المعتــادة:  الخدمــات  جانــب  إلــى  الجديــدة 
عــرض  وبطريقــة  الرئيســية  بالشاشــة  التحّكــم 
العمــالء  احتياجــات  لتلبيــة  والبطاقــات  الحســابات 
المتجــّددة، باإلضافــة إلــى إدراج قســم جديــد مخصــص 
يســتخدمها  التــي  المفّضلــة  والبرامــج  للمنتجــات 
أٍي مــن  اختيــار  العميــل بشــكل متكــرر مــع إمكانيــة 
ليتــم  المفّضلــة  موبايــل"  "عربــي  تطبيــق  خدمــات 
إلــى جانــب  الرئيســية. هــذا  إظهارهــا علــى الشاشــة 
قائمــة "المزيــد" الجديــدة والتــي تتيــح للعميــل الوصول 
إلــى أي منتــج ضمــن فئــات محــّددة مــع توفيــر َخيــار 
بحــث جديــد واختصــارات تتغيــر وفقــًا للخدمــات األكثــر 
تطبيــق  مــن  الجديــدة  النســخة  وتتوّفــر  اســتخدامًا. 
"عربــي موبايــل" لعمــالء البنــك العربــي مــن خــالل آبــل 

جاليــري. آب  وهــواوي  بــالي  وجوجــل  ســتور 

حلــواًل  يقــدم  العربــي  البنــك  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
مصرفيــة رقميــة متكاملــة تشــمل إلــى جانــب تطبيــق 
"عربــي موبايــل" وخدمــة "عربــي أون اليــن"، خدمــة فتــح 
حســاب جديــد الكترونيــًا بخطوات بســيطة عبر تطبيق 
ــي كاش" للدفــع  ــي موب ــق "عرب ــل"، وتطبي ــي موباي "عرب
الذكيــة،  الهواتــف  طريــق  عــن  البطاقــات  بواســطة 
النقــود  واســتقبال  إلرســال   "Arabi Pay" وتطبيــق 
عبــر تطبيقــات الدردشــة مثــل واتســاب وفيســبوك 
وانســتجرام. كمــا يقــّدم البنــك لعمالئــه مــن خــالل فــرع 
الخدمــة الذاتيــة فــي منطقــة أم اذينــة وقســم الخدمــة 
الذاتيــة فــي فــروع تــاج مــول والعبدلــي مــول ودابــوق 
وشــارع المطــار باقــة مــن الخدمــات علــى مــدار الســاعة 
المعامــالت  مــن  العديــد  إجــراء  لهــم  يتيــح  بشــكل 
والراحــة  الســهولة  بمنتهــى  الفوريــة  المصرفيــة 
واألمــان، بمــا فــي ذلــك إصــدار أو تجديــد بطاقــة الدفــع 
/ الصــّراف اآللــي ذاتيــًا وفوريــًا وإمكانيــة التواصــل مــع 
عبــر  والصــورة  بالصــوت  العمــالء  خدمــة  مســؤولي 

. "ITM"الصــّراف اآللــي التفاعلــي

البنك العربي يطلق النسخة الجديدة من تطبيق
"عربي موبايل" بتصميمه الجديد والمطّور

أصـــدر البنـــك العربـــي مؤّخـــرًا نســـخة محّدثـــة مـــن تطبيـــق "عربـــي موبايـــل" بتصميـــم جديـــد يتيـــح لعمـــاء 
البنـــك المزيـــد مـــن المرونـــة والراحـــة إلتمـــام معاماتهـــم المصرفيـــة الكترونيـــًا فـــي أي وقـــت ومـــن أي 
مـــكان مـــن خـــال الهواتـــف الذكيـــة وأجهـــزة التابلـــت ضمن أعلى مســـتويات الســـهولة والمرونـــة واألمان. 
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ســّلم البنــك العربي، فــي إطــار االحتفــال بمئويــة تأســيس 
الدولــة األردنيــة، عــددًا مــن أجهــزة الحاســوب الحديثــة تبــرع 
بهــا إلــى وزارة التربيــة والتعليــم والتــي تــم توزيعهــا علــى 
عــدد مــن مــدارس الــوزارة فــي مختلــف مناطــق المملكــة، 
إضافــة إلــى مســاهمته فــي تحديــث عــدد مــن مختبــرات 

الحاســوب لعــدد مــن المــدارس الحكوميــة.

العليــا  اللجنــة  مــع  بالتعــاون  البنــك  مبــادرة  وجــاءت 
لالحتفــال بمئويــة الدولــة، ووزارة التربية والتعليم، وضمن 
برنامــج المســؤولية االجتماعيــة للبنــك العربــي "معــًا".

وتأتــي هــذه المبــادرة لتجســد حــرص البنــك العربــي علــى 
المســاهمة فــي دعــم قطــاع التعليــم والجهــود الراميــة 
إلــى رفــد العمليــة والبيئــة التعليميــة بمتطلبــات النجــاح 

وتمكيــن  ونوعيتهــا،  مخرجاتهــا  وتحســين  والتقــدم 
الطلبــة بوســائل المعرفــة العصريــة. 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية 
شــاملة ومتكاملــة علــى صعيــد االســتدامة، تهــدف إلــى 
تعزيــز أثــره االجتماعــي واالقتصــادي والبيئــي مــن خــالل 
العمــل بشــكل وثيــق مــع مختلــف الجهــات ذات العالقــة 

وصــواًل لتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة.

االجتماعيــة  للمســؤولية  "معــًا"  برنامــج  أن  يذكــر 
للبنــك العربــي هــو برنامــج متعــدد األوجــه يهــدف إلــى 
المســاهمة فــي تنميــة المجتمــع في مختلــف المجاالت 
ومكافحــة  والصحــة  التعليــم  قطاعــات  فــي  وخاصــة 

الفقــر وحمايــة البيئــة ودعــم األيتــام.

البنك العربي يتبرع بأجهزة حاسوب لمدارس
وزارة التربية والتعليم

ضمــن برنامجــه الخــاص بالمســؤولية االجتماعيــة "معــًا"، 
جــّدد البنــك العربــي مؤخــرًا اتفاقيــة التعــاون مــع جمعيــة 
تنفيــذ  إلــى  تهــدف  والتــي  األردنيــة،   SOS األطفــال  قــرى 
وفاقــدي  األيتــام  األطفــال  برعايــة  اإلنســانية  مهمتهــا 

الســند األســري.

وتأتــي هــذه االتفاقيــة انطالقــًا مــن إيمــان البنــك العربــي 
بأهميــة تقديــم الدعــم المتواصــل لمثــل هــذه المبــادرات 
االجتماعيــة الهادفــة إلــى توفيــر الرعايــة والحيــاة الكريمــة 
لهــذه الفئــة مــن األطفــال األيتــام. حيــث ســيقوم البنــك 
فــي  لألطفــال  الدعــم  بتقديــم  االتفاقيــة  هــذه  بموجــب 
قريــة أطفــال SOS  عّمــان مــن خــالل تأميــن احتياجاتهــم 
الســنوية مــن تعليــم وتدريــب وغــذاء ومالبــس ومصــروف 
ــة ونفقــات  ــة والطبّي ــة نفقاتهــم اليومي شــخصي وتغطي

النقــل الخاصــة بهــم.

وأعربــت الســيدة رنــا الزعبــي عــن ســعادتها بتجديــد هــذا 
التعــاون، والــذي مــن شــأنه اإلســهام بتوفيــر رعايــة متكاملــة 
لألطفــال والشــباب تغطــي احتياجــات متعــددة مــن رعايــة 
وأمــن غذائــي ومســكن وتعليــم ورعايــة صحيــة ونفســية 
وتمكيــن وأمــن اقتصــادي وحمايــة ودمــج مجتمعــي. كمــا 
خــالل  للجمعيــة  العربــي  البنــك  بدعــم  الزعبــي  أشــادت 

هــذا  اســتمرار  أهميــة  علــى  مؤكــدًة  الســابقة  الســنوات 
التعــاون المميــز، والــذي يســاهم فــي تحقيــق رؤيــة الجمعيــة 
والمتمثلــة بــأن كل طفــل ينتمــي إلــى عائلــة ويجــب أن ينمــو 

فــي بيئــة مليئــة بالحــب واالحتــرام واألمــان.

 وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن البنــك العربــي يتبنــى 
استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد االستدامة 
تعكــس حــرص البنــك علــى تعزيــز أثــره االقتصــادي 
واالجتماعــي والبيئــي مــن خــال العمــل بشــكل وثيــق 
مــع مختلــف الجهــات ذات العاقــة وصــواًل لتحقيــق 
التنميــة المســتدامة. ويمثــل برنامــج البنــك العربــي 
للمســؤولية االجتماعيــة "معــًا" 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 
ــام والصحــة  خدمــة عــدة قطاعــات تشــمل دعــم األيت

ومكافحــة الفقــر وحمايــة البيئــة والتعليــم.  

جمعيــة قــرى األطفــال SOS األردنيــة هــي جمعيــة وطنيــة غيــر 
ربحيــة تأسســت عــام 1983، تقــدم الرعايــة األســرية البديلــة 
ــام وفاقــدي  ــن مــن األطفــال والشــباب األيت ــن وأربعي لمائتي
الســند األســري فــي قراهــا الثــالث فــي عّمــان والعقبــة وإربــد، 

وفــي بيــوت الشــباب والشــابات الثمانيــة التابعــة لهــا. 

SOS البنك العربي يجدد اتفاقية التعاون مع جمعية قرى األطفال
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مــن  أي  بشــراء  الراغبيــن  العمــالء  بإمــكان  وســيكون 

العــرض  هــذا  مزايــا  مــن  االســتفادة   BMW ســيارات 

الخــاص والــذي يســري لغايــة 31 /7 /2021، والــذي يتضمــن 

تمويــل يصــل لغايــة 10 ســنوات، ســعر فائــدة تفضيلــي، 

عقــد صيانــة مجانــي لمــدة 5 ســنوات، كفالــة مصنعيــة 

لمــدة 4 ســنوات، وإعفــاء مــن عمولــة تنفيــذ القــرض، 

وذلــك ضمــن إجــراءات بســيطة وميســرة.

وفــي تعليقــه علــى هــذا العــرض قــال الســيد يعقــوب 

معتــوق، مديــر دائــرة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي 

البنــك العربــي – األردن: "نحــرص فــي البنــك العربــي علــى 

لعمالئنــا  ومنافســة  متكاملــة  تمويليــة  حلــول  تقديــم 

وذلــك مــن خــالل توفيــر العــروض والحمــالت الترويجيــة 

المميــزة ذات القيمــة المضافــة التــي تناســب احتياجاتهم 

التمويليــة وتطلعاتهــم". وأضــاف: "يتيــح هــذا العــرض 

ضمــن  اختيارهــم  مــن   BMW ســيارة  اقتنــاء  لعمالئنــا 

مجموعــة واســعة مــن الموديــالت المتاحــة وذلــك ضمــن 

مزايــا تفضيليــة وخيــارات ميســرة."

بدوره، قال المدير العام لشركة BMW أبو خضر للسيارات 
ــا مــع البنــك العربــي  ــز بتعاونن الســيد عيســى بوشــه: "نعت
ونســعى دائمــا لتقديــم أفضــل الحلــول التمويليــة لعمالئنــا 
رائــدة"  مصرفيــة  مؤسســات  مــع  التعــاون  خــالل  مــن 
وفــي تعليقــه علــى العــرض قــال: "يتيــح العــرض للراغبيــن 
بإمتــالك ســيارة BMW تمويــل ســيارتهم بنســبة فائــدة 
تنافســية باإلضافــة إلــى المزايــا األخــرى مثــل عقــد الصيانــة 

لخمــس ســنوات وكفالــة مصنعيــة ألربــع ســنوات".

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن قــروض تمويــل الســيارات مــن 
ــة،  ــا التفضيلي ــد مــن المزاي ــي تتضمــن العدي البنــك العرب
هــذا إلــى جانــب وجــود فريــق مبيعــات مختــص لخدمــة 
ــر مــن  ــل أكث ــار تموي العمــالء فــي أي وقــت، مــع إتاحــة خي
ســيارة بمــا فــي ذلــك الســيارات الجديــدة والمســتعملة 
وفقــًا لألحــكام والشــروط الخاصــة بذلك. كمــا يتيح البنك 
إمكانيــة تقديــم طلــب القــرض إلكترونيــًا بــكل ســهولة 
عبــر الخدمــات المصرفيــة الرقميــة للبنــك العربــي والتــي 
موبايــل"  "عربــي  وتطبيــق  اإللكترونــي  الموقــع  تشــمل 

والخدمــة المصرفيــة عبــر اإلنترنــت "عربــي أون اليــن".

البنك العربي يطلق عرضًا خاصًا بالتعاون
مع بي ام دبليو BMW األردن

أطلـــق البنـــك العربـــي مؤخـــرًا عرضـــًا خاصـــًا لتمويـــل ســـيارات بـــي ام دبليـــو BMW بالتعـــاون مـــع 
شـــركة أبـــو خضـــر للســـيارات – بـــي ام دبليـــو BMW األردن، وذلـــك فـــي إطـــار حـــرص البنـــك الدائـــم 
علـــى تقديـــم عـــروض وبرامـــج ترويجيـــة مميـــزة لعمائـــه تواكـــب احتياجاتهـــم وتطلعاتهـــم.
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يســعى البنــك االهلــي االردنــي دائمــًا لتطويــر قــدرات ومهــارات موظفيــه والتــي بدورهــا تدعــم القــدرات المصرفيــة 
التــي تهــدف الــى تطويــر البنــك االهلــي بإيفــاد موظفيــه للمشــاركة بفعاليــات النشــاطات التدريبيــة للعــام 2021 والتــي 

جــاءت لشــهر تمــوز & آب كمــا يلــي:

أواًل: النشاط التدريبي الداخلي
شارك عدد من موظفي البنك بالبرامج التدريبية التالية:

 البرنامج الشامل لموظفي رؤساء خدمة العمالء وذلك خالل الفترة من 04 /07 /2021 ولغاية 12 /07 /2021.

 ورشة عمل توعوية في مواضيع االستثمار والخزينة بتاريخ 5و6و28 /7 /2021.

 برنامج ضباط االئتمان خالل الفترة من 05 /07 /2021 ولغاية 25 /08 /2021.

 ورشــة عمــل بعنــوان خدمــة تفويــض القيــد المديــن المباشــر الخــاص بنظــام غرفــة التقــاص اآللــي )ACH( وذلــك 
بتاريــخ 5 /7 /2021.

 كشف التزييف والتزوير خالل الفترة من 2 - 4 /8 /2021 & 16 - 18 /8 /2021.

 شــارك موظفــي دائــرة الشــركات الصغــرى والمتوســطة ودائــرة الشــركات الكبــرى وتمويــل المشــاريع فــي دورة 
تدريبيــة بعنــوان " االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال والقوانيــن والعقوبــات الدوليــة " وذلــك بتاريــخ 23 /8 /2021.

ثانيًا: النشاط التدريبي الخارجي )داخل االردن(:
 شــارك موظــف مــن دائــرة العمليــات والخدمــات المركزيــة المشــتركة ببرنامــج تدريبــي بعنــوان " رســائل الســويفت 

والتعديــالت التــي طــرأت عليهــا مؤخــرًا " وذلــك بتاريــخ 17/ 7 /2021 .

 ITIL 4 Foundation Professional " ــوان ــي بعن ــة المعلومــات ببرنامــج تدريب ــرة تقني  شــارك عــدد مــن موظفــي دائ
Training " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 26 /07 /2021 ولغايــة 27 /07 /2021 .

 شــارك عــدد مــن موظفــي دائــرة المــوارد البشــرية ببرنامــج تدريبــي بعنــوان " وظائــف إدارة المــوارد البشــرية المبنيــة 
علــى الكفايــات / الجــدارات " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 15 /8 /2021 ولغايــة 19 /8 /2021 .

 شــارك عــدد مــن موظفــي دائــرة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد ودائــرة التحويل والمشــاريع الخاصــة بملتقى بعنوان 
" التكنولوجيــا الماليــة " وذلــك خــالل الفتــرة من 17 /8 /2021 ولغايــة 18 /8 /2021 .

 شارك عدد من موظفي البنك بورشة عمل بعنوان " األمن السيبراني " وذلك بتاريخ 18 /8 /2021 .

ــرة التدقيــق الداخلــي ببرنامــج تدريبــي بعنــوان أفضــل الممارســات إلعــداد وعــرض   شــارك عــدد مــن موظفــي دائ
تقاريــر التدقيــق الداخلــي " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 22 /8 /2021 ولغايــة 24 /8 /2021 .

 شــارك موظــف مــن دائــرة المشــتريات ببرنامــج تدريبــي بعنــوان " االســتراتيجيات المتقدمة للمشــتريات والمخازن 
وإدارة الخدمــات اللوجســتية " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 29 /8 /2021 ولغايــة 1 /9 /2021 .

البنك األهلي األردني النشاطات التدريبية
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 Postgre SQL Database " شــارك عــدد مــن موظفــي دائــرة تقنيــة المعلومــات ببرنامــج تدريبــي بعنــوان 
.  2021/  9/  9 ولغايــة   2021/  8/  29 مــن  الفتــرة  خــالل  وذلــك   "Administration Training

 شــاركت موظفــة مــن دائــرة االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال باللقــاء الســنوي لمجموعــة خبــراء االمتثــال " 
 AMLA 2020 االمتثــال للقوانيــن األمريكيــة واألوروبيــة لمكافحــة تبييــض األمــوال وتمويــل اإلرهــاب تطبيــق معاييــر

ــة 31 /8 /2021 . ــرة مــن 30 /8 /2021 ولغاي AMLD 6 , فــي القطــاع المصرفــي " وذلــك خــالل الفت

ثالثًا: النشاط التدريبي في معهد الدراسات المصرفية:
 Anti Money Laundering " شــارك موظــف مــن دائــرة االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال ببرنامــج تدريبــي بعنــوان 

Specialist )AML( " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 04 /07 /2021 ولغايــة 18 /07 /2021 .

 شــاركت موظفــة مــن دائــرة مراجعــة االئتمــان ببرنامــج تدريبــي متخصــص بعنــوان " التحليــل المالــي والتقييــم 
االئتمانــي والجــدارة االئتمانيــة لغايــات منــح االئتمــان " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 11 /07 /2021 ولغايــة 15 /07 /2021 .

 شــارك عــدد مــن موظفــي إدارة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بورشــة عمــل بعنــوان " متطلبــات وصول األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة للخدمــات المصرفيــة " وذلــك بتاريــخ 14 /07 /2021 & 11 /8 /2021 

 شــارك موظــف مــن دائــرة الشــركات الصغــرى والمتوســطة ببرنامــج تدريبي بعنــوان " إدارة المخاطر والمشــتقات 
الماليــة " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 26 /7 /2021 ولغايــة 28 /7 /2021 .

 شــارك عــدد مــن موظفــي دائــرة الشــركات الصغــرى والمتوســطة ببرنامــج تدريبــي بعنــوان " التســويق المصرفــي 
وخدمــة العمــالء والبيــع المصرفــي " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 28 /7 /2021 ولغايــة 29 /7 /2021 .

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

 لغة بريل وذلك خالل الفترة من 10 /07 /2021 ولغاية 07 /08 /2021 .

 المهارات والسلوكيات الفعالة لموظف خدمة العمالء وذلك خالل الفترة من 15 /08 /2021 ولغاية 19 /08 /2021.

 التحليــل المالــي وتقييــم االئتمــان والجــدارة االئتمانيــة لغايــات منــح االئتمــان وذلــك خــالل الفتــرة مــن 22 /8 /2021 
ولغايــة 26/ 8 /2021.

 المهارات االدارية واالشرافية وذلك خالل الفترة من 29 /08 /2021 ولغاية 02 /09 /2021.
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نوعيــة  خدمــات  االتفاقيــة  بموجــب  القاهــرة  بنــك  ويضيــف 
االلكترونــي  الدفــع  تكنولوجيــا  تشــمل  البطاقــة  لحامــل 

االنترنــت. شــبكة  عبــر  اآلمنــة  الماليــة  والعمليــات 

ووقــع االتفاقيــة عــن البنــك الرئيــس التنفيــذي كمــال البكــري، 
وعــن الجامعــة رئيســها األســتاذ الدكتــور فــواز العبــد الحــق 
الدكتــور  األســتاذ  الجامعــة  رئيــس  نــواب  بحضــور  الزبــون، 
ســلطان المعانــي واألســتاذ الدكتــور حســام خــداش وعميــد 

شــؤون الطلبــة الدكتــور صــادق شــديفات.

ويواكــب البنــك التطــورات التكنولوجيــة وتســخيرها لتقديــم 
ــة  ــة للجامعــات األردني ــزة، وخدمــات نوعي ــة متمي خدمــات بنكي

تشــمل العامليــن فيهــا مــن أكاديمييــن وإدارييــن وطلبــة.

ويقــوم بنــك القاهــرة عمــان بإصــدار وتشــغيل بطاقــات هويــة 
ذكيــة متعــددة االســتخدام لطلبــة الجامعــة، وإضافــة خدمــات 
نوعيــة لحامــل البطاقــة تشــمل تكنولوجيــا الدفــع االلكترونــي 

والعمليــات الماليــة اآلمنــة عبــر شــبكة االنترنــت فيمــا يمكــن 
للطالــب اســتخدام البطاقــة داخــل الحــرم الجامعــي كبطاقــة 
هويــة تعريفيــة، ولدفــع الرســوم الجامعيــة، وللدفــع لمرافــق 
 )Point of Sale(  ــع ــي يتوفــر بهــا أجهــزة نقــاط بي الجامعــة الت
كمــا يمكــن للطالــب اســتخدام البطاقــة للشــراء عبــر االنترنــت، 
البنــك  فــروع  خــالل  مــن  بالنقــود  البطاقــة  تعبئــة  وإمكانيــة 

ــة. وأجهــزة Kiosk صممــت خصيصــا لهــذه الغاي

ــا البطاقــة الذكيــة، تمكيــن الطلبــة مــن االســتفادة  ومــن مزاي
مــن الخصومــات التــي يوفرهــا البنــك لــدى شــبكة خصومــات 
)تجار/محــالت تجاريــة وغيرهــا( تشــمل العديــد مــن القطاعــات 
التــي يحتاجهــا حامــل البطاقــة، واالســتفادة مــن الخصومــات 
لبطاقــات  المصــدرة  الشــركات  ترتبهــا  التــي  والعــروض 
وخدمــات الدفــع العالميــة والمحليــة ضمــن شــبكة محــالت 

معتمــدة داخــل األردن.

بنك القاهرة عمان يجدد اتفاقية اصدار
البطاقات الجامعية الذكية مع الجامعة الهاشمية

جددت الجامعة الهاشمية ثقتها ببنك القاهرة عمان بتوقيعها اتفاقية لتحويل 
الهويــة الجامعيــة لطلبــة الجامعــة إلــى بطاقــة ذكيــة متعــددة االســتخدامات.
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وقــد وقــع االتفاقيــة الســيد خالــد القاســم، نائــب الرئيــس 
التنفيــذي، رئيــس مجموعــة الخدمــات المشــتركة فــي بنــك 
عــام  عّمــان والســيدة نســرين قطامــش، مديــر  القاهــرة 

مؤسســة الحســين للســرطان، 

والمخيــم الصيفــي الــذي ينّظــم ســنويًا، يعــد أحــد برامــج 
الدعــم النفســي لألطفــال فــي مركــز الحســين للســرطان، 
النفســي،  )الطبــي،  الشــمولي  العــالج  ضمــن  وذلــك 
يؤثــر  والــذي  لمرضــاه،  المركــز  يقدمــه  الــذي  االجتماعــي( 

إيجابــي علــى مرضــاه.  بشــكل 

المرضــى،  ســالمة  علــى  وحفاظــا  كورونــا،  جائحــة  وبســبب 
ســتكون فعاليــات المخيــم الصيفــي لهــذا العــام باســتخدام 
تقنيــة الواقــع االفتراضــي، مــن خــالل القيــام بأنشــطة ترفيهيــة 

تفاعليــة تســاهم فــي رفــع معنويــات المرضــى.

عّمــان  القاهــرة  بنــك  شــكرت  قطامــش  نســرين  الســيدة 
ــم الصيفــي للعــام  ــه المخي ــت: "نثمــن دعــم البنــك ورعايت وقال
ملموســًا  دورًا  يــؤدي  حيــث  التوالــي،  علــى  عشــر  الخامــس 
فــي إدخــال البجهــة فــي نفــوس أطفالنــا ورفــع معنوياتهــم 

العــالج". مــع  تجاوبهــم  وتحســين 

بنك القاهرة عمان يجدد شراكته مع
مؤسسة الحسين للسرطان لدعم مخيمها الصيفي

جددت مؤسسة الحسين للسرطان شراكتها مع 
بنــك القاهــرة عّمــان بتوقيــع اتفاقيــة تقديــم الدعــم 
الــازم للقيــام بفعاليــات المخيــم الصيفــي للعــام 
الخامــس عشــر علــى التوالــي المخصــص لألطفــال 
الذين يتلقون العاج في مركز الحسين للسرطان.
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واصــل بنــك األردن دعمــه للجمعيــة األردنيــة للعون الطبي 
للفلســطينيين مــن خــالل تغطيــة التكاليــف التشــغيلية 
لعيــادة القلــب والشــرايين للعــام 2021 فــي مركــز صحــي 
مخيــم غــزة/ جــرش التابــع للجمعيــة، باإلضافــة إلــى تغطية 
تكاليــف المســتلزمات المخبريــة الخاصــة بمختبــر المركــز 

لمــدة ســتة شــهور.

وجــاءت أهميــة تأســيس عيــادة القلــب والشــرايين تلبيــة 
تجهيــز  وتــم  االختصــاص،  لهــذا  المخيــم  ســكان  لحاجــة 
العيــادة بأفضــل األجهــزة الطبيــة. ويســاهم دعــم بنــك 

األردن في اســتدامة تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة 
العاليــة فــي العيــادة والمختبــر لحوالــي 5,000 مســتفيد 

ســنويًا مــن ســكان المخيــم والمناطــق المجــاورة.

ويأتــي دعــم بنــك األردن للجمعيــة األردنيــة للعــون الطبــي 
للفلســطينيين ســعيًا منــه لتنفيــذ أهــداف خطــة البنــك 
تمكيــن  أجــل  ومــن  المجتمعيــة،  بالمســؤولية  الخاصــة 
تحقيــق  مــن  الصحــي  بالقطــاع  ُتعنــى  التــي  الجمعيــات 
فــي  المجتمــع، خاصــة  فئــات  لخدمــة مختلــف  أهدافهــا 

األقــل حظــًا. المناطــق 

بنك األردن يواصل دعمه للعون الطبي للفلسطينيين
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األنشطة التدريبية
لبنك األردن

انطالقــًا مــن إدراك بنــك األردن بــأن القــدرات والكفــاءات المصرفيــة المؤهلــة والمتخصصــة هــي ركيــزة أساســية لالرتقــاء 
بمســتوى تقديــم الخدمــة للعمــالء، فقــد اســتمر البنــك بتنفيــذ عــدد مــن البرامــج التدريبيــة فــي مركــز التعلم والتطــور الخاص 
بالبنــك، كمــا نفــذ البنــك خطــة لتطبيــق البرامــج التدريبيــة عن بعد تماشــيًا مع الظروف المحيطة ولضمــان ديمومة التطور.

أواًل: - البرامج والدورات التدريبية/ عن بعد

ECM برنامج الخاص بنظام 
تــم عقــد البرنامــج التدريبــي لموظفــي خدمــة العمــالء لجميــع فــروع بنــك االردن والــذي يهــدف لتدريــب الموظفيــن علــى 

.ECMربــط الودائــع ألجــل علــى نظــام الـــ

"Knowledge Base" ورشة تدريبية 
ــي  ــات للمنتجــات والخدمــات الت ــة اســتخدام قاعــدة البيان ــم شــرح كيفي ــة لموظفــي الفــروع ليت ــم عقــد ورشــة تدريبي ت

يقدمهــا البنــك فــي نظــام واحــد.

ثانيًا: البرامج التدريبية

 برنامج الخدمات المصرفية والفرع االفتراضي لألفراد
تـــم االســتمرار فــي تقديــم الــدورة الثانيــة مــن برنامــج الخدمات المصرفيــة لألفراد بهدف تأهيــل وتدريب الموظفين على 

منتجــات البنــك، وتزويدهــم بالمعلومــات الضروريــة التــي تضمن انخراطهم ببيئة العمل بطريقة سلســة.

"Sales And Product Knowledge Development Program " البرنامج التدريبي 
تــم عقــد البرنامــج التطويــري لموظفــي خدمــة العمــالء لتعزيــز مهاراتهــم ومعرفتهــم بالخدمــات والمنتجــات وأســاليب 

البيــع االحترافــي.

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

رفــع كفــاءة عمليــة البيــع واتبــاع منهجيــة وآليــات تتوافــق مــع أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال.
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 السياسة االئتمانية ودليل االحكام والقواعد العامة الئتمان االفراد
تم عقد ورشة توعوية لموظفي دائرة ائتمان األفراد لتعزيز معرفتهم بالسياسة االئتمانية.

ثالثًا: الدورات الخارجية

 Swift 
يهدف البرنامج لتزويد المرشحين بكيفية تنفيذ الحواالت المالية المتبادلة بين البنوك العالمية الكترونيًا.

 دبلوم مهني بعنوان "ضابط ائتمان"

يمكــن الدبلــوم المرشــحين مــن االلمــام بكافــة الجوانــب التــي تتعلــق باالئتمــان المصرفــي والتشــريعات الناظمــة لــه، 
وبمــا يكفــل الممارســة الســليمة لعمليــة اإلقــراض للحفــاظ علــى موجــودات البنــوك وتعظيــم ارباحهــا.

رابعًا: الشهادات

 CRCM / شهادة ادارة المخاطر واألزمات 

تــزود الشــهادة المرشــحين بأساســيات إدارة المخاطــر وتقييــم المخاطــر واالســتجابة لهــا وكيفيــة تطويــر عمليــة 
االســتجابة إلدارة االزمــات وكيفيــة عمــل اجــراء تدقيــق لألزمــات.

 Certified Anti-Money Laundering Specialist / CAMS 
تــزود الشــهادة المرشــحين باالســتراتيجيات والممارســات الالزمــة للوفــاء بالمعاييــر الدوليــة لمكافحة غســيل األموال 

وتمويــل اإلرهــاب، وتوفــر لهــم األدوات الالزمــة لتطويــر مهاراتهــم وخبراتهــم المهنيــة.

Certified Trade Finance Professional / CTFP 
تمكــن الشــهادة المرشــحين مــن إدارة عمليــة التمويــل للشــركات ضمــن المؤسســات المالية وتقييــم مخاطر االئتمان 

للعمالء.

99 األخبار المصرفية



وقــد تمكنــت مجموعــة البنــك خــالل النصــف األول مــن 
نتائــج ماليــة متميــزة ممــا عــزز  2021 مــن تحقيــق  عــام 
مــن قــوة مؤشــراتها الربحيــة الرئيســية، كمــا أدت جهــود 
البنــك المتواصلــة فــي إدارة المركــز المالــي بفعاليــة مــع 
ارتفــاع   الــى  ومتانتهــا  األصــول  جــودة  علــى  المحافظــة 
إجمالــي التســهيالت المصرفيــة بنســبة %3.3 لتصــل الــى 

4.8 مليــار دينــار كمــا فــي 30 حزيــران 2021.

وفــي تعقيبــه علــى هــذه النتائــج، أعــرب رئيــس مجلــس 
اإلدارة، عبداإللــه الخطيــب، أن البنــك واصــل أداءه القــوي 
خــالل النصــف األول مــن عــام 2021، مثبتــًا قدرتــه الكبيــرة 
والمســتجدات  الظــروف  مــع  والتعامــل  التكيــف  علــى 
الصعبــة فــي كافــة مواقــع تواجــده. وأضــاف الخطيــب أن 
النتائــج الماليــة القويــة التــي تــم تحقيقهــا تمثــل انعــكاس 
للجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا المجموعــة لتنويــع مصــادر 
فــي  للعمليــات،  التشــغيلية  الكفــاءة  وتعزيــز  الدخــل 
ظــل انخفــاض أســعار الفوائــد عالميــًا وتأثــر اإليــرادات 
غيــر المرتبطــة بالفوائــد باســتمرار تداعيــات تفشــي وبــاء 

كورونــا علــى مســتوى العالــم ككل.

وأضــاف الخطيــب أن مجموعــة البنــك اســتمرت باتبــاع 
عــام  مــن  األول  النصــف  خــالل  المحافظــة  سياســتها 
2021، والمتمثلــة باإلحتفــاظ بمخصصــات إضافيــة آمنــة 

وتعزيــز  البنــك  حمايــة  بهــدف  التســهيالت  لمحفظــة 
مركــزه المالــي فــي ضــوء صعوبــة المرحلــة و الظــروف 
المحلــي  الصعيديــن  علــى  االقتصاديــة  والتحديــات 

واإلقليمــي. 

وأشــار الخطيــب إلــى صــدور قــرار محكمــة اإلســتئناف 
فــي الجزائــر بتاريــخ 25 مايــو 2021 لصالــح بنــك اإلســكان/
الجزائــر فــي القضيــة التــي كانــت مرفوعــه ضــده، ممــا يعــزز 
مــن قــوة المركــز المالــي للبنــك ويثبــت ســالمة إجراءاتــه 

المصرفيــة والقانونيــة.

مــن جانبــه، أكــد الرئيــس التنفيــذي للبنــك، عمــار الصفــدي، 
علــى  بالحفــاظ  الملتزمــة  سياســته  واصــل  البنــك  أن 
زيــادة  فــي  االســتمرار  مــع  وجودتهــا  أصولــه  ســالمة 
الكفــاءة التشــغيلية وإحــكام الســيطرة علــى التكاليــف، 
علــى صعيــد  ماليــة قويــة  نتائــج  تحقيــق  الــى  أدى  ممــا 
كافــة األنشــطة التشــغيلية الرئيســية للبنــك. وأضــاف 
الصفــدي أن البنــك تمكــن مــن المحافظــة علــى متانــة 
قاعدتــه الرأســمالية، حيــث بلغ اجمالــي حقوق الملكية 1.2 
مليــار دينــار، كمــا بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 16.9% 
وبلغــت نســبة الســيولة %124 كمــا فــي 30 حزيــران 2021، 
وكافــة هــذه النســب أعلــى مــن الحــد األدنــى للمتطلبــات 

التنظيميــة للبنــك المركــزي األردنــي ولجنــة بــازل.

صافي أرباح مجموعة بنك اإلسكان ترتفع إلى 52.7 مليون دينار 
في النصف األول من العام 2021

أعلنــت مجموعــة بنــك اإلســكان 
نتائجهــا  للتجــارة والتمويــل عــن 
أشــهر  الســتة  لفتــرة  الماليــة 
 ،2021 حزيــران   30 فــي  المنتهيــة 
وقــــــد نـــمــــت أربـــاح المـجـمـوعـــــــة 
ــد المـخـصـصـــات  ــة بـــعـ الــصــافـيـ
والضرائب لتبلغ 52,7 مليون دينار.
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وســّلمت ســمو األميــرة غيــداء طــالل، للرئيــس التنفيــذي لبنــك 
اإلســكان عّمــار الصفــدي درعــًا تذكاريــًا تقديــرًا لجهــود البنك في 
دعــم مركــز ومؤسســة الحســين للســرطان، ورعايتــه الســنوية 
االســتراتيجية  الشــراكة  اتفاقيــة  ضمــن  اإلعالميــة  للجائــزة 
الموقعــة بيــن الجانبيــن. وجــاء هــذا التكريــم خــالل اللقــاء الــذي 
أقيــم يــوم األربعــاء الموافــق 14/ 7 /2021 فــي مركــز الحســين 
للســرطان لإلعــالن عــن أســماء اإلعالمييــن الفائزيــن بالجائــزة.  

وأعرب الصفدي عن تقدير وشــكر البنك لســمو األميرة غيداء 
علــى هــذا التكريــم، مقدمــًا التهنئــة لإلعالمييــن الذيــن فــازوا 
بهــذه الجائــزة الســنوية وأكــد علــى أن شــراكتنا االســتراتيجية 
مــع مؤسســة ومركــز الحســين للســرطان تنبــع مــن إيماننــا 
العميــق والقــوي بالرســالة اإلنســانية والنبيلــة التــي تتبناهــا 
تكــرس كامــل طاقاتهــا وجهودهــا  والتــي  المؤسســة  هــذه 
إلنقــاذ حيــاة مرضــى الســرطان مــن خــالل توفيــر أفضــل رعايــة 
شــمولية بأعلــى المعاييــر العالميــة، باإلضافــة إلــى التوعيــة 

ــه". ــة الكشــف المبكــر عن بخطــورة هــذا المــرض وأهمي

وأضاف الصفدي: "إننا في بنك اإلسكان وإذ نقّدر عاليًا الجهود 
العظيمــة التــي تبذلهــا هــذه المؤسســة، لنفخــر بــأن نكــون فــي 
مقدمــة الشــركات والمؤسســات األردنيــة التــي تدعــم وتســاند 
هــذه الجهــود وتوليهــا اهتمامــًا كبيــرًا، وذلــك مــن منطلــق واجبنا 
الوطنــي ومواطنتنــا الصالحــة. واليــوم، يشــّرفنا أن نحظــى بهــذا 
التكريــم الــذي يدفعنــا لبنــاء المزيــد مــن الشــراكات المجتمعيــة 

وصــواًل إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة والشــاملة".

وســائل  تلعبــه  الــذي  الكبيــر  الــدور  الصفــدي،  ثّمــن  كمــا 
اإلعــالم المقــروءة والمرئيــة والمســموعة واإللكترونيــة في 
التعريــف بمــرض الســرطان والتوعيــة بضــرورة الكشــف 
المبكــر عنــه، إضافــة إلــى تســليطهم الضــوء علــى جهــود 

مؤسســة الحســين للســرطان فــي هــذا الجانــب.

وتجدر اإلشــارة إلى أن بنك اإلســكان يعد شــريكًا اســتراتيجيًا 
اســتمرارية  يدعــم  بمــا  للســرطان  الحســين  لمؤسســة 
توفيــر  وأهميــة  الســرطان  بمــرض  التوعيــة  فــي  الجهــود 
أفضــل رعايــة شــمولية بأعلــى المعاييــر لمرضــى الســرطان.

سمو األميرة غيداء طالل تكّرم بنك اإلسكان لرعايته 
لجائزة مؤسسة الحسين للسرطان لإلعالميين

كّرمت سمو األميرة غيداء طال، رئيسة هيئة ُأمناء مؤسسة ومركز الحسين 
للسرطان، بنك اإلسكان- البنك األكثر واألوسع انتشارًا في المملكة- تقديرًا 
لكونه الشريك االستراتيجي لجائزة مؤسسة الحسين للسرطان لإلعاميين. 
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عمالئــه  احتياجــات  تلبيــة  علــى  حرصــه  مــن  انطالقــًا 
المتزايــدة فــي جميــع مناطقهــم، أعلــن بنــك اإلســكان 
ــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة - عــن  - البنــك األكث
افتتــاح فــرع شــفا بــدران، وقــام بافتتــاح الفــرع الرئيــس 
ــح بذلــك عــدد  ــار الصفــدي، ليصب التنفيــذي للبنــك عّم
فرعــًا ومكتبــًا   115 األردن  فــي  البنــك ومكاتبــه  فــروع 

منتشــرة فــي كافــة أنحــاء المملكــة.  

ويأتــي افتتــاح الفــرع انطالقًا من ســعي البنــك إلى تقديم 
المزيــد مــن الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة لعمالئــه 
القائميــن والمحتمليــن، حيــث يعمــل البنــك دائمــًا علــى 
ــاح  استكشــاف فــرص للنمــو والتوّســع مــن خــالل افتت
فــروع ومكاتــب جديــدة فــي المناطــق الحيويــة والتجاريــة.

يعــد  الــذي  بــدران  شــفا  منطقــة  فــرع  تجهيــز  وتــم 
نموذجــًا للفــرع الشــامل بأحــدث األنظمــة والتجهيــزات 

التقنيــة والكــوادر المصرفيــة عاليــة الكفــاءة، لتقديــم 
وتمكيــن  المصرفيــة  والمنتجــات  الخدمــات  مختلــف 
العمــالء مــن إنجــاز العمليــات المصرفيــة بمختلــف 
أنواعهــا بســرعة ويســر وبحريــة تامــة، ومنهــا عمليــات 
الســحب واإليــداع، ودفــع الفواتيــر وإصــدار الحــواالت 
وقبــول الشــيكات، وتقديــم طلبــات القــروض بمختلف 
أنواعهــا الشــخصية وقــروض الســيارات والقــروض 
البنكيــة  والخدمــات  االئتمــان،  وبطاقــات  الســكنية، 
الشــاملة لعمــالء البنــك مــن األفــراد والشــركات، وبمــا 

يلبــي احتياجاتهــم وتطلعاتهــم. 

بتصميمــه  يمتــاز  الــذي  الجديــد  الفــرع  يقــدم  كمــا 
والمعاييــر،  المواصفــات  ألحــدث  وفقــًا  العصــري 
جهــاز  خــالل  مــن  المتاحــة  االلكترونيــة  الخدمــات 

الســاعة.  مــدار  وعلــى  اآللــي  الصــراف 

بنك اإلسكان يفتتح فرعًا جديدًا في منطقة شفا بدران
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ويعــد هــذا التعــاون هــو الثانــي مــن نوعــه بيــن بنــك اإلســكان 
وجمعيــة همتنــا الخيريــة، حيــث قــام البنــك بدعــم مبــادرة همتنــا 
)1( مــن خــالل تجهيــز غرفــة عنايــة متوســطة بالكامــل للمرضــى 
الذيــن يتــم عالجهــم داخــل قســم األورام في مستشــفى البشــير 

فــي العــام 2020.

لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  وقعهــا  التــي  االتفاقيــة  وبموجــب 
اإلســكان، عّمــار الصفــدي، ورئيســة جمعيــة هّمتنــا الخيريــة، 
فاديــا ســماره، ســيقوم البنــك بالمســاهمة فــي تمويــل تكلفــة 
إعــادة تأهيــل المركــز وذلــك مــن حيــث تطويــر البنيــة التحتيــة 
والهــدم، والبنــاء، والتشــطيبات، الديكــور، واألثــاث، والكهربــاء، 
والتجهيــزات  المركــزي  والتكييــف  واألنظمــة،  والميكانيــك، 
الطبيــة، علمــًا أن إجمالــي عــدد الســكان الــذي يخدمهــم المركــز 

750,000 شــخص، وتبلــغ مســاحة البنــاء 1,700 متــر مربــع. 

وتأتــي هــذه االتفاقيــة، فــي إطــار مســؤولية البنــك المجتمعيــة 
الصحــي  القطــاع  دعــم  إلــى  برامجهــا  أحــد  فــي  تهــدف  التــي 
بمســتوى  االرتقــاء  فــي  يســهم  وبمــا  مؤسســاته  وتمكيــن 
الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمواطنيــن، إضافــة إلــى مســاعي 
مــع  اســتراتيجية  شــراكات  وإقامــة  لبنــاء  المســتمرة  البنــك 

االســتدامة.  لتحقيــق  الوطنيــة  المؤسســات  مختلــف 

وعقــب توقيــع االتفاقيــة، أعــرب الصفــدي عــن تقديــره للجهــود 
النهــوض  ســبيل  فــي  الخيريــة  هّمتنــا  جمعيــة  تبذلهــا  التــي 
المقدمــة للمواطنيــن، وقــال: "فخــورون  بالخدمــات الصحيــة 
بهــذا التعــاون النوعــي والمميــز مــع جمعيــة همتنــا الخيريــة 
للســنة الثانيــة علــى التوالــي، حيــث تشــّرفنا بدعم مشــروع همتنا 

ــة فــي قســم األورام فــي  ــز غرفــة عناي )1( مــن خــالل دعــم تجهي
مستشــفى البشــير وتجهيزهــا بالكامــل، واســتطعنا فعــاًل عبــر 
هــذا التعــاون أن نعكــس صــورة مشــرقة عــن الجانــب اإلنســاني 
لبنــك اإلســكان ودوره المجتمعــي والمســؤول مــن خــالل دعمنــا 
للقطــاع الصحــي خصوصــًا خــالل جائحة كورونا، واليوم سنســاهم 
مــن خــالل مشــروع همتنــا )3( بشــكل إيجابــي فــي إعــادة تأهيــل 
مركــز صحــي األميــرة بســمة الشــامل، الــذي يتجــاوز عــدد مراجعيــه 
مــن المرضــى 20 ألــف مريــض شــهريًا مــا يعني الحاجة المســتمرة 
ــة المركــز  ــر وإعــادة التأهيــل وبمــا يســهم فــي رفــع جاهزي للتطوي

ــة المقدمــة".  ويرتقــي بمســتوى الخدمــات الصحي

مــن جانبهــا، أثنــت رئيســة جمعيــة همتنــا الخيريــة، فاديا ســمارة، 
علــى الدعــم الــذي قّدمــه بنك اإلســكان للمبــادرات التي أطلقتها 
ــة المســتمرة إلعــادة  ــى مســاعي الجمعي ــة، مشــيرة إل الجمعي
تأهيــل مركــز صحــي األميــرة بســمة الشــامل وإحــداث فــرق فــي 
جــودة الخدمــات والرعايــة الصحيــة المقدمــة للمواطنيــن مــن 
خــالل إرســاء نمــوذج طبــي هندســي مميــز تطبــق فيــه المعاييــر 
وســهولة  المرضــى  تدفــق  يراعــي  بمــا  العالميــة،  الصحيــة 

الحصــول إلــى الرعايــة الصحيــة دون عنــاء.

ــا الخيريــة التــي تأسســت  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جمعيــة همتن
فــي عــام 2019 تســعى إلــى ترســيخ حــق المرضــى بتلقــي العــالج 
الســليم بعدالــة فــي بيئــة آمنــة وظــروف تحفــظ للمرضــى كرامتهــم 
وإنســانيتهم، مــن خــالل تهيئــة المراكــز العالجيــة وفقــًا للمقاييــس 
القطــاع  مؤسســات  بيــن  التعــاون  مفهــوم  وتعزيــز  العالميــة 
الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي، لدعــم القطــاع الحكومــي.

بنك اإلسكان يدعم مشروع همتنا )3(
من خالل إعادة تأهيل وتطوير مركز األميرة بسمة الصحي

أعلن بنك اإلســكان – البنك األكثر 
واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة- 
عــن دعمــه لمشــروع همتنــا 3 فــي 
مرحلتــه األولــــى والمتمثلــةد فــي 
إعــادة تأهيــل وتطوير مركز األميرة 
بســمة الصحــي، أحــد أهــم المراكــز 
منطقــة  فــي  الرئيســية  الصحيــة 
رأس العيــن فــي العاصمــة عمان، 
وذلك بعد توقيعه مؤخرًا اتفاقية 
ــا الـخــيــريـــــة. مــع جـمـعـيـــة هـمـتــنـ
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فــي إطــار حــرص البنــك علــى االســتثمار فــي مــوارده البشــرية مــن خال تأهيــل وتدريب كــوادره واالرتقــاء بأدائهم 

بمــا يحقــق المصلحــة العامــة، أنشــأ البنــك فرعــه االفتراضــي  Iskan Universeفــي مركــز التدريــب والتطويــر 

والــذي باشــر أنشــطته خــال شــهر تمــوز.

وينفــذ الفــرع االفتراضــي الــذي يضــم )تلــر عــدد 2، صــراف رئيســي عــدد 1، خدمــة عمــاء عــدد 1( دورات تدريبيــة 

عمليــة ونظريــة لوظائــف الفــروع للموظفيــن الجــدد والحالييــن يقدمهــا مدربيــن مــن داخــل وخــارج البنــك فــي 

بيئــة افتراضيــة تحاكــي بيئــة عملهــم، يتــم مــن خالهــا تســليط الضــوء علــى أبــرز الحــاالت العمليــة والمشــاكل 

التــي قــد يتعــرض لهــا الموظــف وطــرق تجنبهــا ومعالجتهــا بمهــارة وكفــاءة عاليــة.

كمــا يخضــع الموظفــون للتدريــب علــى منتجــات وخدمــات وأنظمــة البنــك، باإلضافــة الــى التدريــب علــى اتيكيــت 

التعامــل مــع العمــاء. 

فرع Iskan Universe االفتراضي يباشر
نشاطه من مركز التدريب والتطوير
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مــدار شــهري حزيــران  الــذي عقــد علــى  البرنامــج  ويأتــي هــذا 
موظفــي  لــدى  المعرفــي  الجانــب  تطويــر  بهــدف  وتمــوز، 
وحــدة البيــع المباشــر، المتعلــق بمنتجــات البنــك وسياســات 
المتعلــق  المهــارات  وجانــب  جهــة،  مــن  العمــل  واجــراءات 
بجــودة خدمــة العمــالء ومهــارات البيــع والتســويق وتحســين 

أخــرى. مــن جهــة  لديهــم  الكفــاءات  مســتوى 

ويأتــي هــذا البرنامــج التدريبــي انطالقــًا مــن إيمــان البنــك بــأن 
الموظفيــن هــم ركيــزة أساســية مــن ركائــز البنــك وأصولــه، وأن 
االســتثمار فــي قدراتهــم وإمكانياتهــم وتنميــة مهاراتهــم مــن 
خــالل التدريــب والتأهيــل والتطويــر ســينعكس بــال شــك علــى 
أدائهــم وزيــادة انتاجيتهــم، وتعزيــز مســتوى رضــى العمــالء عــن 

الخدمــات المقدمــة.

داخلييــن  مدربيــن  نفــذه  الــذي  التدريبــي  البرنامــج  وتنــاول 
خدمــات  مجــال  فــي  خبــرة  وذوي  متخصصيــن  وخارجييــن 
ومنتجــات البنــك، عــددًا مــن المواضيــع الرئيســية التــي شــملت؛ 
منتجــات البنــك وسياســات واجــراءات العمــل، ومهــارات البيــع 
وإدارة الصفقــات البيعيــة، وإدارة الوقــت وتحديــد األولويــات، 
إضافــة إلــى مهــارات خدمــة العمــالء داخــل الفــرع ومــن خــالل 

القنــوات اإللكترونيــة إلــى جانــب المهــارات الرقابيــة.

ويشــار إلــى أن هــذا البرنامــج هــو ضمــن سلســلة مــن الــدورات 
التدريبيــة التــي يعقدهــا البنك لموظفيه بمختلف تخصصاتهم 
ووظائفهــم ومســتوى درجاتهــم الوظيفيــة، الطالعهــم علــى 
آخــر وأحــدث التطــورات فــي القطــاع المصرفــي العالمــي الــذي 

يشــهد متغيــرات متســارعة. 

بنك اإلسكان يعقد برنامج تدريبي متخصص
لموظفي وحدة البيع المباشر

فــي إطــار اهتمامــه بتطويــر مهــارات موظفيــه واالرتقــاء بمعارفهــم وخبراتهــم 
لمواكبة التغييرات المختلفة في القطاع المصرفي العالمي، عقد بنك اإلسكان 
برنامــج تدريبــي متخصــص متكامــل لموظفيه العاملين في وحدة البيع المباشــر.
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أيلــول   30 حتــى  يســري  الــذي  االســتثنائي  العــرض  ويقــدم 
التمويليــة  البرامــج  بيــن عــدد مــن  المقبــل إمكانيــة االختيــار 
بميــزات رفيعــة لعمــالء بنــك اإلســكان وبمــا يتناســب مــع 
احتياجاتهــم ورغباتهــم، تشــمل نســب تمويــل مختلفــة تصــل 
لغايــة 100 % مــن قيمــة الســيارة، وأســعار فائــدة منافســة 
وإجــراءات مبســطة وسلســة، وفتــرات ســداد مرنــة وطويلــة 
علــى  تســهياًل  ســماح  فتــرات  مــع  ســنوات   8 حتــى  تصــل 
العمــالء، ويســتفيد مــن هــذا العــرض عمــالء بنــك اإلســكان 

مــن األردنييــن وغيــر األردنييــن المقيميــن فــي المملكــة. 

اقتنــاء  إمكانيــة  البنــك  لعمــالء  ليتيــح  العــرض  هــذا  ويأتــي 
ســيارة هيونــداي بمــا يتناســب مــع اختياراتهــم ضمــن مجموعة 
واســعة مــن الموديــالت المتوفــرة لــدى الوكيل، وبنســبة فائدة 
تنافســية ومزايــا ذات قيمــة مضافــة، حيــث بإمــكان الراغبيــن 
التوجــه إلــى صالــة عــرض مؤسســة الوحــدة التجاريــة "هيونــداي" 

ــارة  ــع المباشــر للبنــك، أو زي ــق البي الرئيســية حيــث يتواجــد فري
أي مــن فــروع بنــك اإلســكان المنتشــرة فــي مختلــف مناطــق 
المملكــة لالطــالع علــى تفاصيــل ومزايــا العــروض التي يقدمها 
البنــك لغايــات تمويــل قــروض الســيارات مــن هيونــداي واختيــار 

مــا يناســبهم.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بنــك اإلســكان يطــرح وبشــكل مســتمر 
العديــد مــن برامــج قــروض الســيارات بحلول تمويليــة متكاملة 
وبأســعار فائــدة منافســة وفتــرات ســداد مرنــه، وبامتيــازات 
تســاهم فــي إثــراء تجربــة العميــل باقتنــاء ســيارة أحالمــه، حيــث 
يقــدم البنــك الخدمــة لكافــة العمــالء وبمجموعــة مــن الخيارات 
التمويليــة بمــا يتناســب واحتياجاتهــم، باإلضافــة إلــى إمكانيــة 
تقديــم طلــب القــرض الكترونيــًا مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي 
للبنــك، وتطبيــق "إســكان موبايــل" وخدمــة "إســكان أون اليــن"، 

ومركــز الخدمــة الهاتفيــة "إســكان 7 /24". 

بشروط ميسرة وفترات سداد مرنة
بنك اإلسكان يطلق عرضًا تمويليًا خاصًا بالتعاون مع

"الوحدة للتجارة وكالء سيارات هيونداي- األردن"

فــي إطــار جهــوده المســتمرة لتوفيــر أفضــل العــروض التمويليــة لعمائــه 
ومواكبة احتياجاتهم وتطلعاتهم، أعلن بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع 
انتشــارًا فــي المملكــة- عــن إطاقــه عرضــًا خاصــًا لتمويــل قــروض الســيارات 
بالتعاون مع مؤسسة الوحدة للتجارة/ وكاء سيارات هيونداي – األردن تحت 
شــعار "عــرض الصيــف مــع هيونــداي" بشــروط ميســرة وفتــرات ســداد مرنــة.
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وتشــمل الســحوبات كافــة حســابات الرواتــب الجديــدة مــن فئــة 
500 دينــار فأكثــر التــي يتــم تحويلهــا إلــى البنك خــالل فترة الحملة 
الممتــدة حتــى نهايــة العــام الحالــي، لتتأهــل الحســابات الجديــدة 
للمشــاركة فــي الســحوبات الشــهرية للفــوز بالجائــزة التــي تبلــغ 
قيمتهــا اإلجماليــة 2500 دينــار، وحســب شــروط وأحــكام البنــك.

وبهــدف توســيع شــريحة أعــداد العمــالء الجــدد المســتفيدين 
مــن برنامــج الجوائــز، ســيتم اإلعــالن عــن 6 رابحيــن في كل شــهر، 
ــزًا بالحملــة ممــا يضاعــف مــن فــرص  ــاًل فائ وبمجمــوع 30 عمي

الفــوز، حيــث ســيجرى الســحب األول فــي نهايــة آب المقبــل.

الدائــم  اإلســكان  بنــك  ســعي  إطــار  ضمــن  الحملــة  وتأتــي 
لعمالئــه،  المبتكــرة  والمنتجــات  الخدمــات  أفضــل  لتقديــم 
حيــث يهــدف البرنامــج إلــى مكافــأة عمــالء بنــك اإلســكان علــى 
ثقتهــم بالبنــك وحرصهــم علــى أن يكــون بنك اإلســكان خيارهم 

المفضــل، وإثــراء تجربتهــم البنكيــة كعمــالء بشــكل مســتمر، 
إذ يقــدم البنــك مجموعــة مــن برامــج الجوائــز المبتكــرة التــي 
تمنــح العمــالء فرصــة الدخــول فــي الســحوبات والفــوز بجوائــز 
قّيمــة ســواء فــي مجــال جوائــز حســابات التوفيــر، وجوائــز علــى 
منتجــات القــروض الشــخصية والســكنية والســيارات، وجوائــز 
تقديــم خدمــات  إلــى  باإلضافــة  الجديــدة،  الرواتــب  حســابات 
ــا متعــددة ذات قيمــة مضافــة  ــدة ومتنوعــة بمزاي ــزة رائ متمي

تحاكــي احتياجــات العمــالء وتطلعاتهــم.

حســابات  أصحــاب  اإلســكان  بنــك  عمــالء  ويســتفيد  كمــا 
الرواتــب الجديــدة، مــن أبــرز المزايــا التــي يقدمهــا البنــك ضمــن 
ــة، فضــاًل  ــة مــن الخدمــات والمنتجــات المصرفي باقــة متكامل
عــن الخدمــات الرقميــة النوعيــة التــي تواكــب أحــدث التطــورات، 
وشــبكة فــروع البنــك وصرافاتــه اآلليــة المتطــورة التــي تغطــي 
كافــة المناطــق وتعــد األكبــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة.

بنك اإلسكان يطلق برنامج جوائز مبتكر
لحسابات الرواتب الجديدة

اســتمرارًا لنهجــه فــي مكافــأة عمائــه وإثــراء تجربتهــم المصرفيــة، أعلــن 
ــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة – عــن إطــاق  بنــك اإلســكان -البنــك األكث
حملــة جوائــز رائــدة لعمائــه أصحــاب حســابات الرواتــب الجديــدة بعنــوان " إذا 
ــر مــّرة كمــان"، مــن خــال المشــاركة فــي ســحوبات  بنــكك مــش إســكان، فّك
شــهرية للحصــول علــى راتــب شــهري بقيمــة 500 دينــار وعلــى مــدار 5 شــهور.
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ولقد شارك في المؤتمر جمعية البنوك في األردن وعدد 
مــن البنــوك األعضــاء، وشــركات ماليــة دوليــة ومحليــة 
والمتداوليــن  الماليــة،  التجــارة  مجــال  فــي  متخصصــة 
والوســطاء فــي األســواق الماليــة، وشــركات التكنولوجيــا 
العاملــة  والشــركات  المصرفيــة،  والخدمــات  الماليــة، 

بتقنيــة )Block Chain(، وشــركات الدفــع اإللكترونــي.  

وناقــش المؤتمــر علــى مــدار يوميــن عــددًا مــن المحــاور 
 Block( تقنيــة  أبرزهــا؛  الرقمــي  باالقتصــاد  المتعلقــة 
أســعار  وواقــع  والورقيــة،  الرقميــة  والعمــالت   ،)Chain
والمشــاريع  اآلمــن،  واالســتثمار  والمعــادن،  العمــالت 
والمؤسســات  البنــوك  ودور  والمتوســطة،  الصغيــرة 
االقتصــاد،  واســتقرار  دعــم  فــي  والحكومــة  الماليــة 

االقتصاديــة.  القطاعــات  تعافــي  ومتطلبــات 

وتأتــي رعايــة بنك اإلســكان لهــذا المؤتمر إيمانًا منه بأهمية 
مواصلــة عقــد المؤتمــرات والنــدوات االقتصاديــة التــي توفر 
منصــة مالئمــة لالطــالع علــى آخــر وأحــدث المســتجدات فــي 
القطــاع المصرفــي العالمــي، وتبــادل الخبــرات والتجــارب، 
خصوصــًا مــع انتشــار جائحــة كورونــا التــي ســّرعت التحــول 
ــر أدواتهــا  إلــى االقتصــاد الرقمــي وتوجــه البنــوك إلــى تطوي
اآلمنــة  الرقميــة  المصرفيــة  والحلــول  الخدمــات  وتقديــم 

والتــي مــن شــأنها االرتقــاء بتجــارب العمــالء وإثرائهــا.

ويتصدر بنك اإلســكان، قائمة البنوك األردنية التي باشــرت 
بتقديــم خدمــات مصرفيــة رقميــة اعتبــرت نقلــة نوعيــة فــي 
مســتوى الخدمــات المقدمــة فــي الســوق األردنــي، حيــث 
يواصــل البنــك تقديمــه لمجموعــة مــن الخدمــات الرقميــة 
إســكان  تطبيــق  الحصــر؛  ال  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا 
موبايــل، وإســكان اون اليــن، إضافــة إلــى إطــالق العديــد مــن 
أنظمــة حــواالت الحــزم مــن خــالل إســكان اون اليــن، وتوفيــر 
خدمــات الحــواالت الخارجيــة وخدمــات التحويــالت إلــى بنــوك 
أخــرى محليــة مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة، وخدمــات 

ــة. كشــوفات الحســابات االلكتروني

باإلضافــة إلــى افتتــاح الفــرع الرقمــي للخدمــات الذاتيــة 
االئتمــان  بطاقــات  كافــة  وتطويــر   ،)Iskan engage(
الالتالمســية  بتقنيــة  فئاتهــا  بكافــة  المباشــر  والدفــع 
)Contactless( وبتصميــم عصــري مميــز، وإطــالق خدمــة 
وفــوري  آلــي  بشــكل   )Iskan V-Card( بطاقــات  إصــدار 
إلــى  التطبيــق،  خــالل  أوناليــن ومــن  إســكان  خــالل  مــن 
العديــد مــن الخدمــات المتطــورة والمتقدمــة التــي تواكــب 
المتغيــرات المتســارعة التــي يفرضهــا العصــر الرقمــي.

لإلعــالم  آفــاق  مجموعــة  المؤتمــر  بتنظيــم  قــام  ولقــد 
واإلعــالن وتنظيــم المعــارض والمؤتمــرات بالتعــاون مــع 

المنتــدى االقتصــادي والديمقراطــي األردنــي.

 بنك اإلسكان الراعي البالتيني لمؤتمر آفاق األردن االقتصادي
تحت عنوان "االقتصاد الرقمي وجائحة كورونا"

رعــى بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر 
واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة- 
مؤتمــر آفــاق االقتصــادي بنســخته 
ــر تـــحـــــت عــنـــــوان"  الــثـانـــيــــة عــشـــ
االقتصــاد الرقمي وجائحــة كورونا"، 
بـرعــايــــة  افـتـراضـيــــًا  والــذي عـقـــد 
نـائــــب محـــافظ الـبـنـــك الـمـركـــزي 
األردنــــي الدكـتــــور عـــادل شـركــــس، 
خلــــــال الــفــتــــرة 29 - 30 حــزيـــــران.
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تــم إطــالق هــذه المنصــة بالتعــاون مــع شــركة فيرمونــت، 

وهــي شــركة تعتمــد أســلوب " األلعــاب التدريبيــة" أو الــــــ 

Gamification وتختــص بابتــكار أســاليب تدريبيــة متطورة 

ومتنوعــة مــن خــالل منصــة و/ أو تطبيــق تدريبــي علــى 

.)Mobile application( شــبكة اإلنترنــت والهاتــف النّقــال

وُتعــد منصــة 1Huddle أســلوبًا مبتكــرًا وتنافســيًا، حيــث 

تدريــب ممنهــج  علــى  الموظفيــن  إلــى حصــول  تهــدف 

فــي  والخبــرات  المعرفــة  مســتوى  لتعزيــز  ومســتمر 

أساســيات ومســتجدات العمــل المصرفــي، مــن خــالل 

يعتمــد  وجماعــي  فــردي   – وتنافســي  تفاعلــي  أســلوب 

نهــج طــرح األســئلة المتكــررة القائمــة علــى ســيناريوهات 

فــي  العاليــة  والمرونــة  مباشــرة،  وعمليــة  حقيقيــة 

اكتســاب معلومــات جديــدة وتحديــث الذاكــرة بمعلومات 

ســبق اكتســابها بحيــث ُتحاكــي جميــع الفئــات العمريــة 

الوظيفيــة. المســتويات  وبمختلــف  للموظفيــن، 

كمــا تهــدف المنصــة، إلــى خلــق ثقافــة مؤسســية محفــزة 

للتعليــم وبيئــة تنافســية، نظــرًا لتوفيــر المنصــة لميــزة 

 Top( عــرض النتائــج بشــكل مباشــر ومســتمر مــن خــالل
المشــاركين  الــذي يظهــر الئحــة   )Leaders Dashboard
المكتســبة  النقــاط  وعــدد  الواحــدة  الــدورة  ضمــن 
وأصحــاب المراكــز المتقدمــة، إضافــة إلــى دراســة محتــوى 
تعليمــي تــم تصميمــه وتطويــره وانتاجه مــن قبل مدربين 
للموظفيــن  جوائــز  تخصيــص  وســيتم  هــذا،  داخلييــن. 
المتميزيــن فــي أدائهــم والحاصليــن علــى المراكــز األولــى 

ــى عــدد مــن النقــاط. لتجميعهــم أعل

تضــاف  التــي  المنصــة  هــذه  أهميــة  علــى  البنــك  وأكــد 
لمنظومــة التطويــر والتدريــب التــي يتبناهــا البنــك بهــدف 
تنميــة مهــارات وقــدرات موظفيــه مــن خــالل تمكينهــم 
وتدريبهــم لدورهــم المحــوري واألساســي فــي تحســين 
جــودة الخدمــات والمنتجــات المقدمــة، إضافــًة إلــى خطط 
التدريــب الدوريــة للموظفيــن التــي تنســجم واســتراتيجية 
البنــك فــي االســتثمار بالعنصــر البشــري وبنــاء ثقافــة 
ــز  التعليــم المســتمر وتوظيــف الطاقــات الكامنــة، لتعزي
الكفــاءة واإلنتاجيــة واالحترافيــة علــى كافــة المســتويات 

الوظيفيــة.

Huddle 1 بنك اإلسكان يطلق منصة
للتعليم والتدريب االلكتروني  لموظفي البنك

فـــــي ضـــــــوء إيـــــمــــانــــــه الــراســــخ 
بأهميــة تمـــكين موظفيه وتطوير 
ــق  ــة تـحـقيـ ــم لمـواصـلـــ مهـاراتـهــ
اإلنجــازات واالســتمرار فــي النمو، 
أطـلـــق بـنـــك اإلسـكـــــان – البـنـــــك 
األكـــثــــــر واألوســــع انـتـشـــارًا فـــي 
  Huddle 1 الممـلـكــــة – مــنــصــــــة
للتعـلـيــم والـتـدريـب االلكـتـرونــي.
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التوفيــر  فتــح حســابات  إمكانيــة  لعمالئــه  البنــك  ويتيــح 
لــدى البنــك الكترونيــًا مــن خــالل خطــوات بســيطة وآمنــة 
مــن  أو  موبايــل"  "إســكان  تطبيــق  باســتخدام  وســريعة 
البنــك المنتشــرة فــي  زيــارة العميــل ألحــد فــروع  خــالل 
مختلــف مناطــق المملكــة، بحيــث ُيمّكن أصحاب حســابات 
التوفيــر مــن الدخــول فــي الســحب علــى جوائــز قّيمــة بفئــات 
ــارًا،  ــز يوميــة قيمــة كل منهــا 999 دين مختلفــة هــي: 5 جوائ
و5 جوائــز شــهرية قيمــة كل منهــا 9,999 دينــارًا، إضافــة إلى 
جائزتيــن فــي منتصــف العــام قيمة كل منهــا 99,999 دينارًا، 
وجائزتيــن فــي نهايــة العــام قيمــة كل منهــا 99,999 دينــار. 

ــا  ــر فــي بنــك اإلســكان عــددًا مــن المزاي ويقــدم حســاب التوفي
منهــا؛ زيــادة فــرص الربــح كلمــا زاد رصيــد الحســاب ومــّدة 
االحتفــاظ، كمــا ويمكــن للمّدخــر ربــح أكثــر مــن جائــزة واحــدة 
وحســب شــروط ومحــددات الحملــة المعلــن عنهــا علــى موقع 
البنــك الخارجــي، والحصــول علــى بطاقــة فيــزا للدفــع المباشــر 
التوفيــر، إضافــة  إلــى حســاب  مجانــًا، وفوائــد دوريــة تضــاف 
إلــى االســتفادة مــن الخدمــات اإللكترونيــة "إســكان أون اليــن، 
إســكان 7/ 24، إســكان موبايــل، وخدمــات الرســائل القصيــرة". 

كمــا يقــدم بنــك اإلســكان العديــد مــن المنتجــات المصرفيــة 
علــى  تشــجيعهم  فــي  تســاهم  والتــي  لعمالئــه  المبتكــرة 
 Easy( االدخــار وإدارة مدفوعاتهــم، حيــث أطلــق البنــك خدمــة
الدفــع  َحَمَلــة بطاقــات  المجانيــة لعمالئــه مــن   )Tawfeer

المباشــر Debit Card، وهــي عبــارة عــن توفيــر آلــي ســهل 
وذكي للعمالء يتم من خالله اقتطاع جزء من مدفوعاتهم 
الشــخصية مــن خــالل تقريــب القيمــة المتبقيــة مــن مبلــغ 
الشــراء إلــى أقــرب فئــة يختارهــا العمــالء، وذلــك عنــد القيــام 
بتنفيــذ حــركات المشــتريات علــى بطاقــات الدفــع المباشــر 

لــدى نقــاط البيــع.

ومــن الجديــر بالذكــر أن البنــك يقــدم العديــد مــن العــروض 
لحاملــي  المضافــة  القيمــة  ذات  والمزايــا  والخدمــات 
بطاقــات الدفــع المباشــر والبطاقــات االئتمانيــة، حيــث 
يواصــل البنــك ســعيه بشــكل دائــم لالســتجابة لرغبــات 
العمــالء واحتياجاتهــم وتطلعاتهم، ومن أهم هذه المزايا 
"إســكان  البطاقــات  لحملــة  والمكافــآت  الــوالء  برنامــج 
كوينــز" التــي يمكــن اســتبدالها بالعديــد مــن المكافــآت 
المتعــّددة التــي تتناســب مــع احتياجاتهــم، باإلضافــة إلــى 
مزايــا أخــرى علــى هــذه البطاقــات تضم برامــج الخصومات 

والتقســيط المميــزة وحمــالت االســترداد النقــدي. 

بنك اإلسكان يعلن أسماء الفائزين
بجوائز حسابات التوفير النصف سنوية

99,999 دينار للفائز

أعلن بنك اإلســكان – البنك األكثر واألوســع انتشــارًا في المملكة – عن أســماء العماء الفائزين بجوائز 
حســابات التوفيــر النصــف ســنوية، والتــي فــاز بهــا كل مــن لمــى جمــال عبــد هللا الشــنطي - المدخــرة لــدى 
فرع الرابية، وسمير أحمد عبد هللا عبد هللا - المدخر لدى فرع حي نزال، وبواقع 99,999 دينار لكل منهما.

وتأتــي هــذه الحملــة فــي إطــار ســعي البنــك المســتمر إلــى تعزيــز ثقافــة االدخــار لــدى عمائــه مــن خــال 
تحفيزهم على فتح حسابات توفير وزيادة فرصهم لربح جوائز يومية، وشهرية ونصف سنوية وسنوية. 
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وجــاءت هــذه االتفاقيــة، التــي تــم توقعيهــا بيــن الســيدة نســرين 
ــر عــام مؤسســة الحســين للســرطان، والســيد  قطامــش، مدي
هيثــم البطيخــي، المديــر العــام التنفيــذي للبنــك األردنــي الكويتــي، 
ضمــن إطــار الشــراكة التــي تجمــع المؤسســة والبنــك علــى مــدار 
الســنوات العديــدة الســابقة، والتــي تــم مــن خاللهــا دعــم العديــد 
ــم العــالج الشــمولي  ــى تقدي مــن برامــج المؤسســة الهادفــة إل

للمرضــى فــي مركــز الحســين للســرطان.

دور  قطامش:"نثمــن  نســرين  الســيدة  قالــت  ذلــك  وحــول 
الحســين  فــي دعــم مؤسســة ومركــز  الكويتــي  األردنــي  البنــك 
إلــى جانبنــا، لتحقيــق  للســرطان، ونقــدر جهــوده فــي الوقــوف 

الشــمولي  العــالج  أفضــل ســبل  اإلنســانية وتقديــم  رســالتنا 
أن  إلــى  البطيخــي،  هيثــم  الســيد  أشــار  جانبــه،  مــن  لمرضانــا". 
تقديــم الدعــم لمركــز الحســين للســرطان يعتبــر مــن مبادراتنــا 
األساســية ضمــن مســؤوليتنا االجتماعيــة، وإيمانــَا منــا برســالة 
المؤسســة النبيلــة والخدمــات الطبيــة بمســتوى عالمــي بكــوادر 
طبيــة متميــزة، والتــي تفــرض علينــا االهتمــام بالقطــاع الصحــي، 
لنوفــر  خــاص  المرضــى منهــم بشــكل  علــى  ال ســيما حرصنــا 
لهــم البيئــة الســليمة خــالل فتــرة عالجهــم.  كمــا ســنعمل علــى 
مواصلــة دعمنــا لهــا حتــى تتمكــن مــن أداء دورهــا في زيــادة الوعي 
بيــن أفــراد المجتمــع وتوفيــر العــالج والرعايــة الطبيــة للمرضــى.

البنك األردني الكويتي يوّقع اتفاقية مع
مؤسسة الحسين للسرطان

الحســين  مؤسســة  مــع  اتفاقيــة  الكويتــي  األردنــي  البنــك  وّقــع 
للســرطان، ســيتم بموجبهــا التبــرع مــن خــال برنامــج التســمية 
والتشــريف التابــع للمؤسســة، حيــث ســتتم تســمية وحــدة العــاج 
آل  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  مبنــى  فــي  البنــك  باســم  الكيمــاوي 
نهيــان، بحيــث تذهــب قيمــة التبــرع كصدقــة جاريــة لتغطيــة البنيــة 
للســرطان. الحســين  مركــز  فــي  والمعــدات  واألجهــزة  التحتيــة 
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إنطالقــًا مــن ســعي البنــك األردنــي 
الكويتــي إلــى التوســع فــي الخدمات 
المقدمــة لعمالء األفــراد من خالل 
تقديــم منتجــات تلبــي احتياجاتهــم 
ــا وبأســعار  الدائمــة بأفضــل المزاي
تنافســيـــــة، قــــام البـــنــــك بإطــــالق 
حمـــلــــة" عـــــــروض بــدهــــــا تــــركـيـــــز" 
بالتعــاون مــع الشــركة المعاصــرة 
وكيــل   )MESC( المعــدات  لتزويــد 
حلــول  لتوفيــر  األردن،  فــي  جــي  إم 
تمويليــة مبتكــرة لعمالئــه، بحيــث 
تتيــح اإلمكانيــة للعمــالء بتمويــل 
شــراء أي فئــة مــن فئــات إم جــي 
ضمــن شــروط تمويليــة تفضيليــة 

ومزايــا حصريــة للعمــالء.

تقــّدم الحملــة فــرص تمويليــة مــن 
البنــك األردنــي الكويتــي لشــراء أي 
التجاريــة العالمــة  ســيارات  مــن 
المتنوعــة  بخياراتهــا   MG Motor
واحتياجــات  أذواق  تلّبــي  والتــي 
ــى 25 % ومــدة  ــع، بدفعــة أول الجمي
تمويــل تصــل لـــ 9 ســنوات كعــرض 

راتــب  تحويــل  اشــتراط  عــدم  مــع  للعمــالء،  تشــجيعي 
المدينــة. األحــوال  بهويــة  واالكتفــاء 

 وحرصــًا مــن البنــك األردنــي الكويتــي علــى خدمــة 
عمائنــا بكفــاءة ومهنية ولضمــان تلبية احتياجاتهم، 
قــام البنــك بتوفيــر أفضــل خدمــات لهــم، وذلــك مــن 
مــا  لخدمــات  الشــركة  توفرهــا  التــي  المزايــا  خــال 
بعــد البيــع بحيــث يشــمل العــرض 6 ســنوات صيانــة 
مجانية أو 120 ألف كلم أيهما أســبق تشــمل القطع 
واألجــور، باإلضافــة لكفالــة مصنعية لمدة 6 ســنوات 

أو 200 ألــف كلــم أيهمــا أســبق. 

الســيد  التجزئــة  أعمــال  تنميــة  رئيــس  أشــار  جانبــه  مــن 
ســهيل ســلمان  إلــى أن ســعي البنــك الدائــم إلــى خدمــة 
ــه بمهنيــة وتلبيــة رغباتهــم المتجــددة هــي مــن أهــم  عمالئ
ركائــز التوســع فــي منتجــات األفــراد وبالتالــي فــإن النهــج 

الجديــد الــذي يســعى البنــك إلــى توفيــره لتحقيــق األفضليــة 
والتنافســية وجــودة الخدمــة هــي فتــح اطــر التعــاون مــع 
منتجــات  تقديــم  فــي  وخبــرة  طويــل  بــاع  لديهــا  شــركات 
تلبــي احتياجــات عمالئــه ضمــن معاييــر وأســس مدروســة 
وبأفضــل الشــروط واألســعار، وبالتالــي فــإن التعــاون مــع 
شــركة ام جي بالتأكيد هو إضافة نوعية جديدة ســتنعكس 

إيجابــا علــى الطرفيــن.

الرئيــس  شــاهين  عمــر  المهنــدس  محمــد  أشــار  كمــا 
التنفيــذي فــي المعاصــرة "يســّرنا دائمــًا أن نقــّدم عروضــًا 
ممّيــزة لزبائننــا الكــرام، ونرّكــز دومــًا علــى أن تشــمل هــذه 
العــروض أفضــل الشــروط الممكنــة، وقــد صّممنــا هــذا 
ــز مــع البنــك األردنــي الكويتــي لتكــون تجربــة  العــرض الممّي
شــراء ســيارة إم جــي فريــدة مــن نوعهــا ضمــن معاملــة 
رضــا  مــن  والســرعة، ممــا ســيعزز  باليســر  تتمّيــز  بنكيــة 

زبائننــا وهــو مــا نســعى إليــه دومــًا".

حملة "عروض بدها تركيز" مع

البنك األردني الكويتي وإم جي بدفعة أولى 25%
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اختتــام  تــم  العايــد  علــي  الســيد  الثقافــة  وزيــر  برعايــة 
مهرجــان المســرح الحــر فــي المركــز الثقافــي الملكــي يــوم 
الخميــس الموافــق 5 /8 /2021، وتكريــم الجهــات الداعمــة 
األردنــي  تكريــم  البنــك  تــم  حيــث  للمهرجــان،  والمانحــة 

الكويتــي بــدرع المهرجــان لدعمــه لمهرجــان المســرح الحــر 
ولعــدة ســنوات، ومــن الجديــر بالذكــر  أن للبنــك األردنــي 
الكويتــي  مبــادرات عديــدة فــي مجــال دعــم الثقافــة واألدب 

والحركــة المســرحية بشــكل خــاص. 

تكريم البنك األردني الكويتي بمهرجان المسرح الحر

فــي  أنشــطتة  وضمــن  اإلجتماعيــة  مســؤوليتة  إطــار  فــي 
خدمــة المجتمــع المحلــي، وتأكيــدًا علــى دوره فــي دعم الجانــب 
بمشــاركة  الكويتــي  البنك األردنــي  قــام  والتراثــي،  الثقافــي 
أردنييــن،  لمؤلفيــن  الكتــب   مــن  مجموعــة  موظفيه بتقديــم 
تتنــاول مختلــف المواضيــع الثقافيــة، اإلجتماعيــة، السياســية 
أجــل  مــن  وذلــك  الكبــرى،  الســلط  بلديــة  لمكتبــة  والفنيــة، 
تشــجيع  العامــة علــى القــراءة باعتبارهــا خيــر وســيلة لغــرس 
بالمعلومــات  القــارئ  وإثــراء  واألخالقيــة  اإليجابيــة  القيــم 
المفيــدة، هــذا وقــد عبــر القائمــون علــى مكتبــة بلديــة الســلط 
الكبــرى عــن شــكرهم وتقديرهــم ألســرة البنــك لهــذه المبــادرة.

البنك األردني الكويتي يقدم مجموعة من
الكتب القيمة لمكتبة بلدية السلط
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فــي إطــار مســؤوليته اإلجتماعيــة وضمــن أنشــطة خدمــة 
يــوم  الكويتــي  األردنــي  البنــك  نظــم  المحلــي،  المجتمــع 
اإلثنيــن الموافــق 5 /7 /2021 حملتــه الثانيــة للتبــرع بالــدم 
خــالل العــام وذلــك فــي مبنــى اإلدرة العامــة، بالتعــاون مــع 
مديريــة المركــز الوطنــي لبنــك الــدم، حيــث شــهدت الحملــة 
ــر القائمــون  ــااًل واســعًا مــن الموظفيــن. هــذا وقــد عب إقب

علــى بنــك الــدم عــن شــكرهم وتقديرهــم إلســرة البنــك 
األردنــي الكويتــي علــى دعمهــا المســتمر ورعايتهــا لمثــل 
هــذه الحمــالت، علمــًا بــأن البنــك األردنــي الكويتــي عضــو 
فــي بنــك الــدم الوطنــي. ولــه رصيــد متوفــر مــن وحــدات 
الــدم، بحيــث يــزود بهــا مــن يحتــاج مــن موظفــي البنــك ال 

قــدر هللا.

منتخبنــا  العــب  بتكريــم  الكويتــي  األردنــي  البنــك  قــام 
الوطنــي البارالمبــي لرفــع االثقــال عبدالكريــم خطــاب 
وذلــك لتســجيله رقــم عالمــي جديــد فــي بطولــة فــزاع 
الدوليــة لرفــع األثقــال لألشــخاص ذوي االعاقــة والتــي 

أقيمــت فــي دبــي، حيــث تمكــن خطــاب مــن تحطيــم 
الرقــم القياســي والفــوز بالميداليــة الذهبيــة والحصــول 
علــى بطاقــة التأهيــل الرســمية إلــى بارالمبيــاد طوكيــو 

2021 والتــي تقــام فــي شــهر آب.

األردني الكويتي ينظم حملته الثانية للتبرع بالدم خالل العام

البنك األردني الكويتي يكرم البطل األردني عبدالكريم خطاب
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وحيــث قــام بافتتــاح المعــرض مســاعد مديــر األمــن العام 
للعمليــات العميــد الركــن وليــد قشــحه صبــاح الخميــس 
الموافــق 5 /8 /2021  وقــد أحتــوى المعــرض على عديد من 
المنتوجــات التــي قــام النــزالء بصناعتهــا يدويــُا مثــل األثاث 
المعدنــي والخشــبي، والتحــف، والخــزف، والنحاســيات، 

والمنسوجات.

وتأتــي فكــرة المعــرض إنطالقــا مــن نهــج إدارة مراكــز 
العــام بضــرورة  اإلصــالح والتأهيــل فــي مديريــة األمــن 
إســتحداث برامــج اصالحيــة للنزالء تمكنهــم من االنخراط 

فــي المجتمــع ليصبحــوا عناصــر بنــاءة وفاعلــة فيــه. 

وحيــث أكــدت إدارة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل الــى أن ريــع 

هــذه المنتوجــات يعــود فــي جــزء كبيــر الــى النزيــل نفســه، 
والباقــي يصــرف علــى المشــاغل المتواجــدة بالمراكــز حتــى 
تتمكــن مــن اإلســتمرار فــي عمليــات تدريبهــم وتوفيــر 

المــواد الالزمــة لذلــك.

وفــي ختــام المعــرض، قامــت إدارة جمعيــة إنجــاز األردنيــة 
للتوعيــة المجتمعيــة بتقديــم درع شــكر للبنــك التجــاري 
الحصريــة  الجهــة  بصفتــه  لجهــوده  تقديــرًا  األردنــي 
والوحيــدة الداعمــة لهــذا المعــرض كمــا قامــت بشــكر 
إدارتــه الكريمــة علــى دعــم هــذا المعــرض الــذي ســاهم فــي 
تحقيــق األهــداف المرجــوة وتوفيــر كافــة المســتلزمات 
الخدمــة  تقديــم  فــي  واإلســتمرارية  النجــاح  حقــق  ممــا 

والمســتوى الرفيــع الــذي وصــل إليــه هــذا المعــرض. 

التجاري األردني الراعي الحصري لمعرض "صنع بعزيمة"

المبــادرات   دعــم  علــى  منــه  المجتمعيــة وحرصــًا  مــن مســؤوليته  انطاقــًا 
واألنشــطة الوطنيــة البّنــاءة التــي تهدف الى تمكيــن أفراد المجتمع وجعلهم 
عناصــر فعالــة فيــه، قــام البنــك التجــاري األردنــي مؤخــرًا بدعــم وتقديــم الرعايــة 
الحصريــة لمعــرض "صنــع بعزيمــة"  لعــرض وبيــع منتوجــات نــزالء مراكــز 
االصــاح والتأهيــل مــن الرجــال والنســاء  والــذي أقامتــه مديريــة األمــن العــام 
بالتعاون مع جمعية إنجاز للتوعية المجتمعية في عمان  بتاريخ 5 /08 /2021.
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األنشطة التدريبية
للبنك التجاري األردني

الدورات التدريبية الداخلية / لدى مركز التدريب والتطوير الداخلي ) عن بعد (
ــوان "Leadership Training for Managers" لمجموعــة مــن مــدراء ومســؤولي عالقــة  ــي بعن ــم عقــد برنامــج تدريب  ت
العمــالء فــي البنــك حيــث هــدف البرنامــج الــى تزويــد المشــاركين بتقنيــات وادوات القيــادة االســتراتيجية لزيــادة 

الكفــاءة الفرديــة وتنميــة المهــارات االداريــة والقياديــة.  

 تــم عقــد برنامــج تدريبــي بعنــوان " لغــة االشــارة االردنيــة " لمجموعــة مــن مســؤولي عالقــة العمــالء فــي البنــك حيــث 
هــدف البرنامــج الــى تعّلم لغــة االشــارة االردنيــة  لتســهيل عمليــة التواصــل مــع العمــالء الصــّم .  

الدورات التدريبية لدى مراكز ومعاهد متفرقة 
 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " رســائل الســويفت والتعديــالت التــي طــرأت عليهــا " والتــي نظمتهــا غرفــة التجــارة الدوليــة 

وشــارك فيهــا الســيد منــذر الخاليلــه و الســيدة دانــا الجيوســي.

 ورشــة عمــل بعنــوان " تطبيــق قــرارات مجلــس االمــن ذات الصلــة باالرهــاب وتمويــل االرهــاب" والتــي نظمهــا البنــك 
المركــزي االردنــي وشــارك فيهــا الســيد مصطفــى القبــج واالنســة أمــل الشــيخ.

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " مهــارات التفــاوض والتحصيــل للديــون الغيــر عاملــة " والتــي نظمتهــا النقابــة العامــة 
للعامليــن فــي المصــارف والتأميــن والمحاســبة وشــارك فيهــا )9( موظفيــن مــن البنــك .
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وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ موســى شــحادة  ان 
النتائــج التــي حققهــا البنــك فــي النصــف األول مــن العــام 
الحالــي "بحمــد هللا" تؤكــد علــى ســالمة وقــوة المركــز المالــي 
للبنــك ، وجــودة اصولــه وهــي انعــكاس للتنفيــذ الســليم 

ــات التــي  الســتراتيجية البنــك فــي مواجهــة مختلــف التحدي
مــا زالــت تحيــط بالمنطقــة واآلثــار الســلبية لجائحــة كورونــا، 
وقــد صــادق مجلــس ادارة البنــك علــى البيانــات الماليــة 
للنصــف االول مــن العــام الحالــي خــالل اجتماعــه الــذي عقــد 
بذلتهــا  التــي  الجهــود  /2021 مشــيدًا بجميــع   7/  27 بتاريــخ 
هــذه  لتحقيــق  البنــك   فــي  والعامليــن  التنفيذيــة  االدارة 
النتائج ، وحصد العديد من  الجوائز والتصنيفات االئتمانية 
والشــرعية مــن عــدة جهــات عالميــة كأفضــل بنــك اســالمي 
ومؤسســة ماليــة  اســالمية فــي األردن لعامــي 2020 - 2021 

معــززا بذلــك ثقــة ورضــى متعامليــه .

ــر  وقــال الدكتــور حســين ســعيد الرئيــس التنفيــذي / المدي
حققــه مصرفنــا  مــا  ان  األردنــي  اإلســالمي  للبنــك  العــام 
/2021 يؤكــد   6/ مــن نتائــج علــى مختلــف الصعــد حتــى 30 
علــى ســالمة السياســة التــي يعتمدهــا البنــك فــي تحقيــق 
رســالته الداعمــة لالقتصــاد الوطنــي والمجتمــع المحلــي، 
التــي  واإلجــراءات  والنظــم  القواعــد  أفضــل  تطبيــق  مــع 
تعــزز الثقــة فــي انشــطته المختلفــة وتبيــن مــدى التــزام 
ألفضــل  وفقــًا  المؤسســة  الحاكميــة  بتعليمــات  البنــك 
الممارســات الدوليــة وتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي.

)حســابات  فيهــا  بمــا  البنــك  موجــودات  بلغــت  فقــد 
باالســتثمار  الوكالــة  وحســابات  المخصــص  االســتثمار 
)المحافــظ االســتثمارية(( حتــى نهايــة النصــف األول مــن 
العــام الحالــي حوالــي5.77 مليــار دينــار مقابــل حوالــي 5.43 

أعلن البنك اإلسامي األردني عن نتائجه المالية المتحققة في 
نهايــة النصــف األول مــن العام الحالي 2021 بتحقيق أرباح بعد 
الضريبة بلغت حوالي 31.1مليون دينار مقابل حوالي 27.3مليون 
دينــار للنصــف األول مــن عــام 2020 وبنســبة نمــو بلغت 14.1 %.

مليون دينار صافي أرباح31.1

البنك اإلسالمي األردني
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مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 بزيــادة نســبتها 6.3 % ممــا 
يؤكــد اســتمرار تقــدم مصرفنــا ونمــو أعمالــه ليعــزز موقعــه 

فــي القطــاع المصرفــي األردنــي.

فيهــا  بمــا  للعمــالء  الممنوحــة  التســهيالت  وبلغــت 
الوكالــة  وحســابات  المخصــص  االســتثمار  )حســابات 
باالســتثمار )المحافــظ االســتثمارية(( حتــى نهاية النصف 
األول مــن العــام الحالــي حوالــي 4.49 مليــار دينــار مقابــل 
بزيــادة   2020 عــام  نهايــة  فــي  دينــار  مليــار  حوالــي4.28 

.% 4.9 نســبتها 

وبلغــت ودائــع العمــالء بمــا فيهــا )حســابات االســتثمار 
)المحافــظ  باالســتثمار  الوكالــة  وحســابات  المخصــص 
االســتثمارية(( حتــى نهايــة النصــف األول مــن العــام الحالــي 
حوالــي 5.13 مليــار دينــار مقابــل حوالــي4.80 مليــار دينــار فــي 

نهايــة عــام 2020 بزيــادة نســبتها 6.9 %.

وقــد انعـكـــســـت هــذه النـتـــائـــج علــى مـؤشـــرات االداء 
ــة رأس المــال  الرئيســية للبنــك حيــث بلغــت نســبة كفاي
كمــا فــي 30 /6 /2021 حوالــي 23.88 % وتغطيــة الديــون غيــر 
العاملــة 103.6 %، وبلــغ معــدل العائــد على متوســط حقوق 
الملكيــة بعــد الضريبــة 13 % ومعــدل العائــد علــى متوســط 

ــة 1.24 %. الموجــودات بعــد الضريب

وارتفعــت حقــوق الملكيــة حتــى نهايــة النصــف األول مــن 
العــام الحالــي لتصــل الــى حوالــي 481.8 مليــون دينــار.

تواجــده  مــن  عــزز  البنــك  ان  حســين  الدكتــور  وبيــن 
الجغرافــي فــي الســوق المصرفــي االردنــي مــن خــالل 108 
فــروع ومكاتــب منتشــرة فــي جميــع انحــاء المملكــة الــى 
جانــب التوســع فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة الرقميــة 
ديجتــال(  )إســالمي  الرقميــة  الذاتيــة  الخدمــات  بافتتــاح 
فــي موقــع مكتبــه الكائــن فــي شــارع وصفــي التــل، وذلــك 
لتلبيــة  الماليــة  التكنولوجيــا  التقنيــات فــي  أحــدث  وفــق 
احتياجــات متعاملــي البنــك ذاتيــًا مــع تعزيــز العمــل بأعلــى 
درجــة ممكنــة مــن الكفــاءة ووفقــًا ألفضــل معاييــر إدارة 
آلــي  صــرف  جهــاز   278 توفيــر  الــى  باإلضافــة  المخاطــر 

منتشــرة فــي جميــع انحــاء المملكــة. 

كمــا تــم إطــالق مجموعــة جديــدة من الخدمــات على تطبيق 
إســالمي موبايــل وصفحــة للبنــك علــى منصــة Linkedin الى 
جانــب صفحــة البنــك علــى الفيــس بــوك وخدمــة اإلســالمي 

ماســنجر وذلــك إلدامــة تواصــل البنــك مــع متعامليه.

وأشــار الدكتــور حســين الــى طــرح البنــك لمنتجــات مصرفيــة 
جديــدة كمنتــج زفافــي ومنتج اعمال الصيانة والتشــطيبات 
الــى جانــب االســتمرار بمنــح أســعار تفضيليــة ومــدد ســداد 

مريحــة حتــى نهايــة العــام لمبــادرة تمويــل مطبــخ ومبادرة 
الســيارات الهجينــة والكهربائيــة التــي قدمهــا البنــك خالل 

العــام 2020.

عــن  الصــادرة  والمبــادرات  للتوجهــات  واســتجابة 
المؤسســات الحكوميــة والبنــك المركــزي للتخفيــف مــن 
التحديــات والصعوبــات التــي نتجــت عــن انتشــار جائحــة 
للعديــد  البنــك  باتخــاذ  حســين  الدكتــور  اشــاد  كورونــا 
مــن اإلجــراءات للتخفيــف علــى متعامليــه مــن مختلــف 
القطاعــات االفــراد او الشــركات والقطاعــات األكثــر تأثــرًا 

والمتوســطة. الصغيــرة  الشــركات  وخاصــة 

للمتقاعديــن  الســامية  الملكيــة  للمبــادرة  وتنفيــذا 
العســكريين )رفاق الســالح(، فقد وقع البنك االســالمي 
تفاهــم  مذكــرة  العســكري  االئتمــان  االردنــي وصنــدوق 
يقــوم البنــك بموجبهــا بتقديــم مجموعــة مــن المنتجــات 
الشــريعة  ومبــادئ  احــكام  وفــق  التمويليــة  والخدمــات 
االســالمية للمتقاعديــن العســكريين والتــي مــن شــأنها 
ويســر  ســهولة  بــكل  التمويليــة  متطلباتهــم  تلبيــة 
وبشــروط ميســرة وبنســب ربــح تفضيليــه وذلــك تعزيــزًا 
للشــمول المالــي وتنويــع االســتثمارات والتمويــالت التــي 
يقدمهــا البنــك لتشــمل مختلــف فئــات المجتمــع مــن 

ومتوســطة. صغيــرة  ومؤسســات  وشــركات  افــراد 
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في افتتاح مؤتمر رابطة علماء األردن الرابع
" الدراسات المستقبلية في العلوم الشرعية"

مدير عام البنك اإلسالمي األردني الدكتور حسين سعيد:
الدراسات المستقبلية تساعد المصارف اإلسالمية 

على مواصلة النمو

قــال الرئيــس التنفيــذي / المديــر العــام للبنــك اإلســامي األردنــي الدكتــور حســين ســعيد ان 
اجــراء الدراســات المســتقبلية علــى صعيــد المصــارف اإلســامية يســاعدها علــى النهــوض 
ومواصلــة النمــو وهــي ضروريــة لشــرح موضوعــات الصيرفــة اإلســامية وبيــان حقيقتهــا 
العالميــة  الماليــة  فاألزمــات  المثقفيــن،  أو  المتخصصيــن  ســواء  للَعاَلــم  ومرتكزاتهــا 
ــة،  المتتاليــة فــي ظــل صمــود المصــارف اإلســامية وانهياربعــض المؤسســات التقليدي
ّديــًا إلــى التمويــل اإلســامي، ولــذا يجــب الســعي لعــرض الماليــة 

ِ
جعلــت الَعاَلــم ينظــر ج

اإلســامية بلغــة معاصــرة وواضحــة ومقنعــة للَعاَلــم الــى جانــب حاجــة الصناعــة المصرفية 
واالحتياجــات  التغيــرات  تواكــب  لمنتجــات  والعولمــة  التكنولوجيــا  ظــل  فــي  اإلســامية 
الماليــة المتجــددة، ألن المتعامليــن يتطلعــون دائمــًا إلــى منتجــات جديــدة أو متطــورة.
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جــاء ذلــك فــي كلمــة القاهــا الدكتــور حســين فــي حفــل افتتــاح 
 " بعنــوان  األردن  علمــاء  لرابطــة  الدولــي  العلمــي  المؤتمــر 
الدراســات المســتقبلية فــي العلــوم الشــرعية" وبرعايــة ذهبيــة 
مــن البنــك اإلســالمي األردنــي وعقــد عــن ُبعــد بواســطة تطبيــق 
عربيــة  دول  ومــن  األردن  علمــاء  مــن  نخبــة  وبمشــاركة  زووم 
وإســالمية وفــي مختلــف التخصصــات الشــرعية وذلــك خــالل 

.2021/  7/  7 - 6 الفتــرة 

واكــد الدكتــور حســين علــى ان تكــون الدراســات المســتقبلية 
فــي  التطــورات  وتواكــب  عمليــًا  ومفيــدة  علميــًا  متماســكة 
الوقــت نفســه، وبحاجــة إلــى مدارســة المعضــالت والمعوقــات 
التــي تعتــرض مســيرة الصيرفــة االســالمية، والتحديــات التــي 
والمتالحقــة،  الســريعة  العالميــة  التحــوالت  مــع  تنتظرهــا 
ومــا يحملــه المســتقبل مــن مشــكالت، والتــي يجــب أْن تكــون 
حاضــرة فــي أعمــال وأوراق كل النــدوات والمؤتمــرات، ال بــد مــن 
ــب التطــورات  ــى أْن ُيواِك ــدة، والفقــه بحاجــة إل بلــورة أفــكار جدي

وأْن ُيَلّبــي الحاجــات اإلنســانية .

واوضح أنَّ اســتقراء المســتقبل والتنبؤ بتطلعاته ومشــكالته 
لحيــاة  منهــا  بــدَّ  وال  ضروريــة  مقدمــة  وتقويمهــا  وتحليلهــا 
أفضــل، وإذا كان االســتعداد والتخطيــط للمســتقبل واجبــًا 
ــا الــذي يشــهد  فــي كل حيــن، فهــو أوجــب مــا يكــون فــي عصرن
تطــورات وتغيــرات كبيــرة وعميقــة وســريعة ،فالحاجــة ملحــة 
اليــوم إلــى رؤيــة استشــرافية ودراســات اســترتيجية جــادة تقــوم 
علــى الرصــد والحســاب، والتنبــؤ وتوقع القــادم، وليس ذلك من 
قبيــل الكهانــة والتنجيــم والَرْجــِم بالغيــب، فمعظــم االختراعات 
وثــورة  اإللكترونيــة  للثــورة  الهائلــة  والنتائــج  والصناعــات 
المعلومــات التــي ينعــم العالــم بهــا اليــوم بإنجازاتهــا، كانــت فــي 
الماضــي توقعــات وطموحــات مســتقبلية، ثــم أصبحــت وقائــع 
وحقائــق مكتشــفة، والتحديــات والمعوقــات المســتقبلية التــي 
تتنبــأ بهــا الدراســات يجــب أْن ُتعاَلــج، وأْن ُتؤخــذ بالُحْســبان، وأْن 

تكــون علــى رأس األولويــات، لتتقــدم عجلــة الحيــاة.

واضــاف ان اإلســالم ال يرفــض االستشــرافات العلميــة، وإنمــا 
ْجــَم بالغيــب، والــكالَم االعتباطــي االرتجالــي  يرفــض الكهانــَة، والرَّ
الــذي ال َيْســَتِند إلــى أســس علميــة، وال يقــوم علــى دليــل وبرهان، 
أمــا االستشــرافات التــي ُتبنــى علــى معلومات صحيحــة، وبيانات 
إعــداد  فهــي  مؤكــدة،  وإحصــاءات  ســابقة،  وتجــارب  دقيقــة، 
وتخطيــط إمــا لتحقيــق أهــداف منشــودة أو لتفــادي مشــكالت 
َنْحِســَب  أْن  علينــا  ُيوجــب  واقعــي  ديــن  واإلســالم  متوقعــة، 
قــد  التــي  واألزمــات  والظــروف  والتغيــرات  المخاطــر  حســاب 
تطــرأ، وقيــاس تأثيراتهــا، وأْن نهيــئ لهــا مــن المــال والمــوارد مــا 

يســاعد علــى احتوائهــا وامتصــاص صدماتهــا.

ُتعنــى  الكبــرى  والمؤسســات  الــدول  مــن  العديــد  ان  كمــا 
كافــة  وفــي  األصعــدة  جميــع  علــى  المســتقبلية  بالدراســات 
ــُدر اليــوم  المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، َويْن

أن تجــد شــركة أو مؤسســة ال يشــتمل هيكلهــا التنظيمــي 
والتخطيــط  واالبحــاث  للدراســات  دائــرة  أو  قســم  علــى 
االســتراتيجي، ألنَّ القــرارات التــي ُتَتخــذ اليــوم هــي التــي تحــدد 

شــكل ووجــه المســتقبل.

ودعــا الدكتــور حســين المؤسســات االكاديميــة بــأن تهتــم بهــذا 
النــوع مــن الدراســات، و أْن تخصــص جــزءًا كبيــرًا مــن نشــاطاتها 
وجهودهــا ونفقاتهــا لألبحاث والدراســات التــي ُتعنى ِعناية جاّدة 
بالمســتقبل واستشــرافاته لمعرفــة األخطــار والتحديــات قبــل 
االصطــدام بهــا ، مــع التأكيــد علــى أْن يكــون موضــوع الدراســات 
المســتقبلية مــادة أساســية فــي كل تخصــص، لتخريــج محللين 
وعقــول قــادرة علــى التفكيــر واالبتــكار بحيــث يقدمــون تصــورات 

وحلــول منطقيــة يمكــن إقنــاع أصحــاب القــرار بهــا.

ــد العمــل  ــي، رائ وقــال الدكتــور حســين ان البنــك اإلســالمي األردن
المصرفــي اإلســالمي فــي المملكــة، يرحــب بالمبــادرات العلميــة 
البنــاءة واألفــكار المســتقبلية واالســتراتيجية فــي شــتى المجاالت 
المصرفية، ويحرص على أْن تكون أعماُله الحاضرة والمستقبلية 
وفــق  واالجتماعيــة  االقتصاديــة منهــا  الوطنيــة  للتنميــة  ســندًا 
منظومــة القيــم والقواعــد التــي تضبــط تطبيقاته وتحكم مســيرته 

التــي امتــدت ألكثــر مــن أربعيــن عامــًا.

للعالقــة  تعزيــزًا  تأتــي  المؤتمــر  لهــذا  البنــك  رعايــة  ان  مبينــًا 
التشــاركية والمســتدامة مــع رابطــة علمــاء األردن وتحقيقــًا 
لــدور البنــك بتحملــه لمســؤولياته االجتماعيــة فــي مجــال البحــث 
العلمــي مــن خــالل اســتمرارية تقديــم الدعــم او المشــاركة فــي 
التــي تعــود  النــدوات واالجتماعــات والمؤتمــرات  العديــد مــن 
بالفائــدة والمصلحــة علــى القطــاع العلمــي واالكاديمــي والبحثي 
ومنهــا هــذا المؤتمــر الــذي يســهم فــي دعــم دور العلمــاء فــي 
األردن والــدول العربيــة فــي اســتقراء المســتقبل مــن خــالل 
التــي  الطموحــة  والتوقعــات  المســتقبلية  الدراســات  اعــداد 

تصبــح وقائــع وحقائــق مكتشــفة .

رئيــس  الصيفــي  عبــد هللا  الدكتــور  األســتاذ  قــدم  جانبــه  مــن 
رابطــة علمــاء األردن والدكتــور عبــد هللا منــاور وردات عميــد كليــة 
الشــريعة فــي جامعــة جــرش الشــكر وعظيــم االمتنــان للبنــك 
ســعيد  حســين  الدكتــور  بســعادة  ممثــاًل  األردنــي  اإلســالمي 
الرئيــس التنفيــذي / المديــر العــام لمــا لــه مــن دور كبيــر فــي 
دعــم مســيرة االجتهــاد والنهــوض بالفكــر العلمــي والبحثــي مــن 
خــالل دعمــه لهــذا المؤتمــر والعديــد مــن اللقــاءات المتخصصــة 

واألنشــطة العلميــة فــي مختلــف المجــاالت.

ــن عــدة محــاور  ــذي اســتمر لمــدة يومي وقــد ناقــش المؤتمــر ال
منهــا الدراســات المســتقبلية المفاهيــم والضوابــط والتكامــل 
المعرفــي والتحديــات والحلــول والدراســات المســتقبلية فــي 
والتفســير  القرآنيــة  والدراســات  اإلســالمي  والفكــر  العقيــدة 
والسياســة الشــرعية والفقه واالقتصاد اإلســالمي والمصارف 

االســالمية والتربيــة واالعــالم.
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400 جائزة نقدية من البنك اإلسالمي األردني  
بحملة عيد األضحى " العيد معنا عيدين"

وقــال الدكتــور حســين ســعيد الرئيــس التنفيــذي المديــر 
ــا  ــرًا  لمتعاملين ــه تقدي ــي ان العــام للبنــك اإلســالمي األردن
التــي  المصرفيــة  البطاقــات  اســتخدام  فــي  وثقتهــم 
يصدرهــا مصرفنــا ) فيــزا كارد و/ أو ماســتر كارد( بمختلــف 
ــر االنترنــت، جــاءت  أنواعهــا  بالمشــتريات او التســوق عب
الحالــي  العــام  خــالل  الثالثــة  الترويجيــة  الحملــة  هــذه 
ــة والســعيدة ونحــن نســتقبل  ــام الفضيل وفــي هــذه األي
عيــد األضحــى المبــارك لتكــون الفرحــة مضاعفــة بإتاحــة 
الفرصــة لمتعاملينــا بالفــوز بالجوائــز النقديــة وخصوصــًا 
البطاقــات  واســتخدام  للعيــد  االســتعداد  فتــرة  فــي 
المصرفيــة بأنواعهــا المختلفــة فــي الشــراء مــن المحالت 

التجاريــة  والتســوق عبــر االنترنــت.

 ودعــا الدكتــور حســين ســعيد جميــع متعاملــي البنــك  
زاد  فكلمــا  الحملــة  هــذه  مــن  واالســتفادة  المشــاركة 
فرصــة  زادت  المشــتريات  فــي  البطاقــات  اســتخدام 
لشــروط  تخضــع  والتــي  النقديــة  الجوائــز  بإحــدى  الفــوز 
واحــكام محــددة مــن البنــك ، حيــث ســيتم اجــراء الســحب 

ــزة نقديــة فــي منتصــف شــهر آب، وســيتم  علــى 400 جائ
ارســال رســالة نصيــة  )sms( علــى ارقــام هواتــف الفائزيــن، 
اإلســراع  البطاقــات  عــل  الحاصليــن  لغيــر  يمكــن  كمــا 
فــي الحصــول عليهــا واســتخدامها حتــى يتمكنــوا مــن 
المشــاركة والفــوز بالجوائــز الــى جانــب االســتفادة مــن 
المميــزات المختلفــة التــي يوفرهــا البنــك لمســتخدمي  
بطاقاتــه ومنهــا الحصــول علــى العديــد مــن الخصومــات 
الفوريــة مــن خــالل برنامــج والء المتعامليــن للخصومــات 

الفوريــة لــدى التجــار ..الــخ.

واضــاف الدكتــور حســين ســعيد ان هــذه الحملــة هــي 
اســتكمال للحمــالت الترويجيــة والتحفيزيــة لمتعاملــي 
بــدأت  البنــك مســتخدمي البطاقــات المصرفيــة والتــي 
تــم  حيــث  العــام  طــوال  ومســتمرة   2008 عــام  منــذ 
تخصيــص 375000 دينــار جوائــز خــالل العــام الحالــي، علمــًا 
بــأن البنــك يتحمــل قيمــة جميــع هــذه الجوائــز مــن أمــوال 
المســاهمين حســب الفتــوى الشــرعية الصــادرة بهــذا 

الخصــوص.

أعلــن البنــك اإلســامي األردنــي 
عــن تخصيــص 400 جائــزة نقديــة 
بمناســبة عيــد األضحــى المبــارك 
لمتعامليه مســتخدمي بطاقات 
الـبــنــــك بأنــواعـهــــا المـخـتـلـفـة 
فـي الـمـشــتـريــات والــتـســـوق 
االلكتــــرونـــي، بـعــنـوان "الــعـيـد 
اعتبــارًا  وذلــك  عيديــن"  معنــا 
مــن الخامــس عشــر مــن شــهر 
تــمـــوز وحـــتــــى الـخـامــــس عـشــــر 
مـــن شهــــر آب للـعـــام الــحـالــــي.
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وبيــن التقريــر الصــادر عن الوكالة بتاريــخ 18 /8 /2021 ان 
البنــك اإلســالمي األردنــي يعــد أحــد البنــوك اإلســالمية 
البنــوك  واكبــر  العالــم  مســتوى  علــى  الرائــدة 
اإلســالمية  فــي االردن، وعلــى الرغــم مــن التبعــات 
البنــك   ان   اال  كورونــا،  جائحــة  انتشــار  عــن  الناتجــة 
اســتطاع الحفــاظ علــى تثبيــت تصنيفاتــه االئتمانيــة 
وذلــك الســتمرارية المحافظــة علــى حصته الســوقية 
مــن األصــول المصرفيــة األردنيــة ،و كفايــة رأس مــال 
 ،%  23.74 الــى   2020 عــام  نهايــة  فــي  وصلــت  قويــة 
كمــا حقــق نمــوًا فــي الودائــع وصــل الــى 8.9 % وتمثــل 
ودائــع قطــاع االفــراد 87 % مــن اجمالــي الودائع،الــى 
جانــب امتــالك شــبكة فــروع وصرافــات آليــة واســعة 
التجزئــة  قطــاع  مــن  القريــب  البنــك  تواجــد  دعمــت 
)االفــراد(، مــع الــدور الواضــح للبنــك  فــي التقــدم نحــو 
التحــول الرقمــي والتوســع فــي الخدمــات المصرفيــة 
عبــر الهاتــف  المصرفــي واالنترنــت لعمــالء الشــركات 

واالفــراد. 

 / التنفيــذي  الرئيــس  الدكتــور حســين ســعيد  وقــال 
نثمــن  اننــا  األردنــي  اإلســالمي  للبنــك  العــام  المديــر 
الدوليــة  اإلســالمية  الوكالــة  واهتمــام  متابعــة 
تثبيــت  مواصلــة  و  مصرفنــا  بــأداء   )IIRA(للتصنيــف
الجهــود  نجــاح  تؤكــد  التــي  االئتمانيــة  التصنيفــات 
المبذولــة لتطبيــق االســتراتيجية فــي مواجهــة مختلــف 
التحديــات والتبعــات الناتجــة عــن جائحــة كورونــا مــع 
التأكيــد علــى االســتمرار ببــذل المزيــد مــن الجهــود .

وأضــاف الدكتــور حســين ان الوكالــة اإلســالمية الدوليــة 
للتصنيــف اســتمرت ايضًا بإعــادة تثبيت تصنيف الجودة 
الشــرعية للبنــك  )AA+ SQ(  فــي نهايــة شــهر كانــون 
األول 2020  وذلــك الســتمرارية التــزام البنــك  بتطبيــق 
بمبــادئ  وااللتــزام  االمتثــال  ومعاييــر  درجــات  أعلــى 
واحــكام الشــريعة اإلســالمية و هيــكل حوكمــة شــرعية 
يتماشــى مــع  تعليمــات الحاكميــة المؤسســية للبنــوك 

اإلســالمية الصــادرة عــن البنــك المركــزي االردنــي.

ر.ِش/ر.ش

IIRA الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف
تؤكد تثبيت التصنيف االئتماني

للبنك اإلسالمي األردني

واصلــت الوكالــة اإلســامية الدوليــة للتصنيــف)IIRA( ) ومقرهــا البحريــن( إعــادة تأكيــد تثبيــت 
 )A+)jo (/A1 )jo التصنيــف االئتمانــي للبنــك االســامي االردنــي علــى الصعيــد المحلــي بدرجــة
وعلــى الصعيــد الدولــي للعمــات األجنبيــة  عنــد درجــة   BB+/A3  ومــع المحافظــة علــى  نظــرة  
مســتقبلية مســتقرة لجميــع هــذه التصنيفــات وذلــك لــدور البنــك المميــز والقوي والمســتدام في 
اســتمرارية زيــادة حصتــه فــي الســوق المصرفيــة والتوســع فــي منــح التمويــات لقطــاع التجزئــة .
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واعــرب الرئيــس التنفيــذي/ المديــر العام للبنك اإلســالمي 
بتواجــد  عــن ســعادته  الدكتــور حســين ســعيد  األردنــي 
التــي تســاهم فــي  المجتمعيــة  النشــاطات  البنــك فــي 
ــدأ التكافــل االجتماعــي وتعــزز مــن دور البنــك  ــق مب تحقي
فــي تحملــه لمســؤولياته االجتماعيــة واالســتدامة مــن 
خــالل دعــم الشــباب ومســاعدتهم فــي تحمــل تكاليــف 
الحســنة  القــروض  البنــك  تقديــم  خــالل  مــن  الزفــاف 
و"النقــوط" للعرســان المقبليــن علــى الــزواج، حيــث بلــغ 
مــع  بالتنســيق  المقدمــة  الحســنة  القــروض  إجمالــي 
الجمعيــة منــذ تأسيســها وحتــى نهايــة عــام 2020 حوالــي 
6.6 مليــون دينــار موزعــة علــى 10.8 الــف مســتفيد، وخــالل 
العــام 2020 فقــط وصــل المبلــغ إلــى حوالــي 310 أالف 
إلــى  باإلضافــة  هــذا  311 مســتفيد  اســتفاد منهــا  دينــار 
األثــاث واالحتياجــات  يرغــب منهــم لشــراء  تمويــل مــن 

المختلفــة بصيغــة المرابحــة.

كمــا اكــد الدكتــور حســين علــى اســتمرارية البنــك بتقديــم 
القــروض الحســنة لألفــراد مباشــرة لمســاعدتهم فــي 
مواجهــة مــا تتطلبــه بعــض االمــور االجتماعيــة كالعــالج 

والتعليــم والــزواج مــن نفقــات آنيــة، حيــث بلــغ مجمــوع 
القــروض الحســنة التــي قدمهــا البنــك منــذ تأسيســه 
وحتــى نهايــة عــام 2020 حوالــي 382 مليــون دينــار اســتفاد 
منهــا حوالــي 49516 ألــف مواطــن، وخــالل العــام 2020 
فقــط وصــل المبلــغ إلــى حوالــي 17 مليــون دينــار اســتفاد 
اســتمرارية  جانــب  الــى  الــف مواطــن،   20 حوالــي  منهــا 
اســتقبال البنــك للودائــع فــي "حســاب القــرض الحســن" 
مــن الراغبيــن فــي اقراضهــا عــن طريــق البنــك كقــروض 
ــة عــام  ــد هــذا الحســاب فــي نهاي ــغ رصي حســنة، حيــث بل

2020 حوالــي 1.9 مليــون دينــار.

رئيــس  الطبــاع  حمــدي  الحــاج  معالــي  ثمــن  جانبــه  مــن 
جمعيــة العفــاف الخيريــة فــي كلمتــه اثنــاء الحفــل الجهــود 
االردنــي  البنــك االســالمي  مــن  المســتمر  الخيــرة والدعــم 
لنشــاطات الجمعيــة واداء رســالتها وبرنامجهــا الهــادف 
الــى تيســير ســبل الــزواج واقامــة حفــالت الزفــاف الجماعــي 
والمســاهمة فــي نجاحهــا خدمة ألبنــاء المجتمع والتخفيف 

عليهــم ومســاعدتهم فــي تأســيس ُاســرهم.

البنك اإلسالمي األردني
يدعم حفل الزفاف الجماعي الرقمي الثاني

لحفــل  الدعــم  تقديــم  األردنــي  اإلســامي  البنــك  يواصــل 
الخيريــة  العفــاف  لجمعيــة  الســنوي  الجماعــي  الزفــاف 
التاســع والعشــرين "الرقمــي الثانــي" والــذي عقــد عبــر تقنية 
التواصــل الرقمــي عــن بعــد وذلــك للعــام الثاني علــى التوالي 
بالحفــل  المشــاركين  للعرســان  "نقــوط"  هديــة  بتقديــم 
والبالغ عددهم 24 عريسًا وعروسًا وذلك بتاريخ 7 /8 /2021.
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اســتكمااًل لتعزيــز منظومــة الجــدارات/ الكفــاءات الوظيفيــة والمؤسســية لموظفي مصرفنا قامــت أكاديمية التدريب 
وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل خــالل شــهر تمــوز 2021 مــن 

خــالل تقنيــة التدريــب التفاعلــي )ON Line( باســتخدام تقنيــة MS Teams وتضمنــت الموضوعــات التاليــة: - 

1. برنامج المفهوم االسالمي الشامل للربا والصرف والنقود والذي ُعقد لمجموعة من موظفي مصرفنا للفترة من 
4 /7 /2021 ولغاية 6 /7 /2021.

2. برنامج التعامل مع شكاوي المتعاملين والذي ُعقد لمجموعة من موظفي مصرفنا ليوم 8 /7 /2021.

وفروع  دوائر  لمجموعة من موظفي  ُعقدت  والتي  االستهالكي   - لألفراد  االئتماني  التصنيف  نظام  3. ورش عمل 
مصرفنا خالل شهر تموز / 2021.

4. ورش عمل استراتيجية استبدال البطاقات بخاصية NFC والتي ُعقدت لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا خالل 
شهر تموز / 2021.

هــذا وقــد واصلــت أكاديميــة التدريــب وتنميــة الموارد البشــرية إيفاد موظفي مصرفنا للمشــاركة فــي برامج ومؤتمرات 
وورش عمــل تعقدهــا مراكــز تدريــب محليــة وخارجيــة والتدريــب عــن بعــد باإلضافــة إلــى منــح رخــص تدريــب الكترونــي 

ومــن أبرزهــا: -

1. ورشة عمل Lifestyle Banking Session conducting والتي عقدت –عن بعد- بتنظيم من أكاديمية البركة المصرفية 
و Bahrain FinTech Bay ليوم 1 /7 /2021

2. برنامج الرقابة على االئتمان وإدارة الديون المتعثرة والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية 
للفترة من 4 /7 /2021 ولغاية 6 /7 /2021.

3. اجتماع تعليمات اعرف عميلك والتعامل معه الكترونيًا والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من البنك المركزي االردني 
ليوم 6 /7 /2021

4. برنامج التحليل المالي والتقييم االئتماني والجدارة االئتمانيه لغايات منح االئتمان والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من 
معهد الدراسات المصرفية للفترة من 11 /7 /2021 ولغاية 15 /7 /2021.

معهد  من  بتنظيم  بعد-  –عن  سينعقد  والذي   Anti-Money Laundering Specialist AMLS المهنية  الشهادة   .5
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وقــد أشــار الســيد جــورج فــرح صوفيــا / المديــر العــام لبنــك 
ABC األردن بــأن البنــك يســعى دائمــَا ألن يكــون دوره فعــال 
فــي خدمــة المجتمــع المحلــي، ويســهم فــي تحقيــق التنميــة 
االجتماعيــة وتقديــم الدعــم والرعايــة لمختلف فئات المجتمع، 
علــي  أم  تكيــة  تبذلهــا  التــي  المميــزة  بالجهــود  أشــاد  كمــا 
لمســاعدة وإغاثــة المحتاجيــن واألســر الفقيــرة فــي المملكــة. 

ومــن جهتــه، فقــد علــق الســيد ســامر بلقــر / مديــر عــام تكيــة 
أم علــي قائــال: “يســعدنا فــي تكيــة أم علــي أن نــرى مؤسســة 
كبــرى مــن مؤسســات القطــاع الخــاص كبنــك ABC األردن 
مؤمنــة برؤيتنــا فــي الوصــول ألردن خــال مــن الجوع حيث تؤمن 
تكيــة أم علــي بمــا يؤديــه القطــاع الخــاص مــن دور محــوري فــي 
دعمنــا لتوفيــر حيــاة كريمــة لألســر المحتاجــة خاصــة فــي ظــل 

الظــروف الحاليــة الصعبــة.”

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

حــول العالــم. وُيعــد بنك ABC مــن البنــوك الرائــدة فــي المجــال 
المصرفــي فــي المنطقــة، ويقــدم لعمالئــه مجموعــة مبتكــرة 
مــن المنتجــات والخدمــات الماليــة والتــي تشــمل الخدمــات 
التجــارة وتمويــل المشــاريع  المصرفيــة الشــاملة وتمويــل 
ــل المهيــكل وترتيــب القــروض المجّمعــة ومنتجــات  والتموي
الخزينــة والمنتجــات المصرفيــة اإلســالمية. كمــا يقــدم البنــك 
البنــوك  شــبكة  خــالل  مــن  بالتجزئــة  المصرفيــة  الخدمــات 
ــر، ومــن خــالل  ــه فــي األردن ومصــر وتونــس والجزائ التابعــة ل

بنــك "إلــى" الرقمــي فــي البحريــن. 

يذكــر أن تكيــة أم علــي هــي مؤسســة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة 
تأسســت عــام 2003 وتهــدف إلــى مكافحــة الفقــر الغذائــي 
فــي األردن وتعمــل حاليــًا علــى توفيــر الدعــم الغذائــي الشــهري 
ألســر تعيــش تحــت خــط الفقــر الغذائــي فــي كافــة محافظــات 
المملكــة، حيــث تقــوم بإيصــال الطــرود الغذائية شــهريًا وعلى 
مــدار العــام لهــذه األســر، ويحتــوي كل طــرد غذائــي علــى مــواد 

غذائيــة تفــي باحتياجــات األســرة التغذويــة علــى مــدار الشــهر.

بنك abc األردن يواصل دعمه لتكية أم علي

تجسيدًا لرؤية بنك ABC األردن وإيمانه بمسؤوليته االجتماعية واستمرارًا للدور الفّعال الذي يقوم به 
البنك في مجال مكافحة الفقر والجوع، وسعيًا منه لتعزيز روح التآخي والتكافل في المجتمع ونشر رسالة 
المحبة، فقد قام بنك ABC األردن بمواصلة دعمه لتكية أم علي من خال المشاركة في تأمين طرود غذائية 
شهرية ليتم توزيعها على عدد من األسر المحتاجة والمستفيدة من برامج اإلطعام في تكية أم علي.
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ومــن جهتــه، فقــد أعــرب الســيد صوفيــا عــن ســروره بتجديــد 
ومشــاركة  الدعــم،  هــذا  تقديــم  فــي  واالســتمرار  الشــراكة 
برامجهــا  عبــر  والتعليــم  التنميــة  فــي  رســالتها  المؤسســة 
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.

وقد أشاد السيد سعد بأهمية هذه الشراكات االستراتيجية 
واالحتياجــات  لألولويــات  لالســتجابة  الخــاص  القطــاع  مــع 
المتجــددة فــي مجــال التعليــم والتنميــة، كمــا أعرب عــن اعتزازه 
وافتخــاره بتجديــد الشــراكة وانضمــام بنــك ABC األردن إلــى 
قائمــة الداعميــن للمؤسســة ومبــادرات جاللــة الملكــة رانيــا.

وفــي إطــار هــذه االتفاقيــة، ســيقدم بنــك ABC األردن دعمــه 
األيتــام  لمســتقبل  األمــان  صنــدوق  لمبــادرة  االســتراتيجي 
وذلــك بتوفيــر منــح دراســية لعــدد مــن الطــالب والطالبــات 
الجامعيــة  دراســتهم  اســتكمال  علــى  األيتــام لمســاعدتهم 

ــى دعــم  ليصبحــوا أفــراًدا منتجيــن فــي المجتمــع، باإلضافــة إل
برامــج مؤسســة الملكــة رانيــا للتعليــم والتنميــة والتــي تهــدف 
إلــى توفيــر األبحــاث والمصــادر التعليميــة والبرامــج التعليميــة 

المجانيــة لألطفــال واألهالــي والمعلميــن.

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

بنــك "إلــى" الرقمــي فــي البحريــن. 

بنك ABC األردن يواصل دعمه لمبادرات وبرامج تعليم في األردن

انطاقــًا مــن إيمانــه المترّســخ بالمســؤولية المجتمعيــة الداعمــة للشــباب 
والتعليم، قام بنك ABC األردن بتجديد الشراكة مع مؤّسسة الملكة رانيا، وذلك 
بتوقيــع مذكــرة تفاهــم للعاميــن 2021 و2022. وقــد وّقع المذكرة مدير عام البنك 
الســيد جــورج فــرح صوفيــا والرئيــس التنفيذي للمؤسســة الســيد باســم ســعد.
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ويأتــي دعــم البنــك للمركــز حرصــا منــه علــى تأديــة واجبــه 
الوطنــي تجــاه هــذه الفئــة مــن المجتمــع الممثلــة بــذوي 
المفهــوم  لتغييــر  منــه  ومحاولــة  الخاصــة  االحتياجــات 
االجتماعــي الســائد عــن االعاقــة بغيــة مســاعدتهم علــى 
ان يصبحــوا مواطنيــن مبدعيــن ومنتجيــن فــي المجتمــع.

وقــد صــرح ســعادة الســيد جــورج فــرح صوفيــا المديــر 

مــن  يأتــي  بــه  نقــوم  مــا  "ان  األردن   ABC لبنــك  العــام 
ــا باألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة،  منطلــق اهتمامن
لهــم  واالجتماعيــة  اإلنســانية  الخدمــة  لتقديــم  وذلــك 
ورســم االبتســامة علــى وجــوه األطفــال البريئــة وحتــى 
ــا  نضمــن لهــم مســتقباًل مشــرقًا، وهــذا جــزء مــن واجبن

االجتماعيــة".  ومســؤوليتنا 

بنك ABC األردن يواصل دعمه لمركز جمعية الشابات
المسلمات للتربية الخاصة

الــذي  الدعــم  بأهميــة  األردن   ABC بنــك  مــن  وإيمانــا  االجتماعيــة  المســؤولية  مــن  انطاقــا 
يقدمــه مركــز جمعيــة الشــابات المســلمات للتربيــة الخاصــة لطابــه الذيــن يرعاهــم، فقــد 
واصــل البنــك دعمــه للمركــز والــذي تتركــز اهدافــه فــي تقديــم الخدمــة االنســانية واالجتماعيــة 
مــن طابــه. اثنيــن  تبنــي مصاريــف  خــال مواصلــة  مــن  الخاصــة وذلــك  االحتياجــات  لــذوي 
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بمناســبة حلــول عيــد االضحــى وفــي إطار 
بموظفيــه  االردن   ABC بنــك  اهـتـمـــام 
الدائــم  التواصــل  علــى  منــه  وحرصــا 
كافــة  فــي  عائاتهــم  ومــع  معهــم 
المناســبات، فقــد قامــت لجنــة النشــاط 
االجتماعــي للبنــك بتوزيــع معايــدات على 

البنــك. فــي  الموظفيــن  كافــة 

هــذا ويحــرص البنــك علــى دعــم كافــة 
لموظفيــه  االجتماعيــة  النشــاطات 
حيث تســعى لجنة النشــاط االجتماعي 
للبنــك جاهــدة لبنــاء عاقــة قويــة فيمــا 
لإلســهام  وذلــك  الموظفيــن  بيــن 
عمــل  روح  تقويــة  فــي  كبيــر  بشــكل 
الفريــق والشــعور بــأن الموظفيــن هــم 

أعضــاء فــي أســرة واحــدة. 

بنك ABC االردن يشارك موظفيه فرحة عيد األضحى
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أطلق بنك ABC األردن حملة "عيدك عيدين" 
على مواقع التواصل االجتماعي

Instagramو Facebook 

وتجدر اإلشارة الى أن البنك يمنح متابعي الصفحات 
الحملــة  شــروط  عليهــم  تنطبــق  ممــن  المذكــورة 
فرصــًا لربــح 10 جوائــز نقدية قيمة كل منهــا 100 دينار، 
باإلضافــة إلــى الجوائــز الكبــرى والتــي تتمثــل برحــالت 
ســفر قيمــة كل منهــا 1500 دينــار. وتأتــي هــذه الحملــة 
كجــزء مــن اســتراتيجية البنــك الهادفــة الــى التواصــل 
مــع رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي وتعزيــز عالقتــه 
بهــم خاصــة أن تلــك المنصــات تمنــح البنــوك فرصــة 
للتواصــل مــع الجمهــور والتعــرف علــى احتياجاتهــم، 
األمــر الــذي يمكــن البنــك مــن تقديــم أفضــل الخدمات 

والمنتجــات لعمالئــه.   

أخــرى  الحملــة مــع حمــالت  ويتزامــن إطــالق هــذه 
موجهــة لعمــالء البنــك حاملــي البطاقــات االئتمانيــة 
والتي تم الترويج عنها عبر مواقع التواصل االجتماعي 
ببرنامــج  الخاصــة  نقاطــك  ضاعــف  حملــة  مثــل 
نقــاط الــوالء، باإلضافــة إلــى الحملــة المشــتركة مــع 
 ABC معــارض ســمارت بــاي والتــي تمنــح عمــالء بنــك

نســبة خصــم تبلــغ %20 علــى مشــترياتهم التــي يتــم 
دفع أثمانها بواســطة بطاقات بنك ABC االئتمانية.

هــو  األردن  فــي   ABC بنــك بــأن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
تتخــذ  التــي   ABC بنــك  مجموعــة  شــركات  إحــدى 
والمنتشــرة  رئيســيًا ألعمالهــا  مقــرًا  البحريــن  مــن 
وُيعــد  العالــم.  حــول  قــارات  خمــس  فــي  فروعهــا 
بنك ABC مــن البنــوك الرائــدة فــي المجــال المصرفــي 
فــي المنطقــة، ويقــدم لعمالئــه مجموعــة مبتكــرة 
تشــمل  والتــي  الماليــة  والخدمــات  المنتجــات  مــن 
التجــارة  وتمويــل  الشــاملة  المصرفيــة  الخدمــات 
وترتيــب  المهيــكل  والتمويــل  المشــاريع  وتمويــل 
ــة والمنتجــات  القــروض المجّمعــة ومنتجــات الخزين
المصرفيــة اإلســالمية. كمــا يقــدم البنــك الخدمــات 
المصرفيــة بالتجزئــة مــن خالل شــبكة البنــوك التابعة 
ــر، ومــن خــالل  ــه فــي األردن ومصــر وتونــس والجزائ ل

ــن.  ــى" الرقمــي فــي البحري بنــك "إل

أطلــق بنــك ABC األردن حملــة ترويجيــة علــى صفحــات البنــك الرســمية علــى 
الفيســبوك "Bank ABC In Jordan" و االنســتجرام "bankabc.jo" بمناســبة عيــد 
األضحــى المبــارك تحــت عنــوان "عيدك عيدين"، وذلك ضمن حماته التســويقية 
التي تهدف إلى زيادة التفاعل بين البنك و مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي. 
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النشاطات التدريبية لبنك ABC األردن
تنفيذًا للخطة التدريبية للعام 2021 لبنك ABC األردن وتماشياً مع الظروف الحالية في ضوء جائحة 
كورونا وتعزيزًا للتباعد االجتماعي فقد اعتمد البنك على خاصية تقنيات االتصال والتعلم عن بعد 
في تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لعدد من موظفيه والتي جاءت لشهر  6 - 7 /2021 كما يلي:

الدورات الخارجية )عن طريق تقنيات االتصال عن بعد(:
"البنك  /2021 من قبل السادة   07/ "ورشة عمل حول تعليمات اعرف عميلك" والتي ُعقدت بتاريخ 06 - 07   

المركزي األردني".

الدورات الداخلية )عن طريق تقنيات االتصال عن بعد(:
 نظمت إدارة الموارد البشرية / وحدة التدريب وإدارة تقييم االداء في بنك ABC برنامج تدريبي لحديثي التعيين 
تضمن مجموعة من الدورات التدريبية التي هدفت الى توضيح عدة مفاهيم منها نشر التوعية عن مخاطر 
التشغيل ومفهوم عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، قانون العقوبات وامن وحماية المعلومات 
وخطة استمرارية االعمال وعن كيفية تمييز وتجنب المخاطر بكافة الوسائل المتاحة مع اخذ االجراءات 

االحترازية المسبقة لتفادي الوقوع في هذه المخاطر وما ينتج عنها من أضرار وعقوبات.
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النشاطات التدريبية لبنك ABC األردن
تنفيذًا للخطة التدريبية للعام 2021 لبنك ABC األردن وتماشياً مع الظروف الحالية في ضوء جائحة 
كورونا وتعزيزًا للتباعد االجتماعي فقد اعتمد البنك على خاصية تقنيات االتصال والتعلم عن بعد 

في تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لعدد من موظفيه والتي جاءت لشهر 7 - 8 /2021كما يلي:

الدورات الخارجية )عن طريق تقنيات االتصال عن بعد(:
 "مقررات لجنة بازل وإدارة المخاطر" والتي ُعقدت بتاريخ 11 - 13 /07 /2021 من قبل السادة "معهد الدراسات 

المصرفية".

 "متطلبات وصول األشخاص ذوي االعاقة للخدمات المصرفية" والتي ُعقدت لمدة يومين بتاريخ 13 /07 /2021 
وبتاريخ 15 /07 /2021 من قبل السادة "معهد الدراسات المصرفية".

 UK Export Finance" والتي ُعقدت بتاريخ 27 /07 /2021 من قبل السادة "General Export Finance Facility" 
." ))UKEF

 "ادارة المخاطر والمشتقات المالية" والتي ُعقدت بتاريخ 26 - 28 /07 /2021 من قبل السادة "معهد الدراسات 
المصرفية".

 "Introduction to Financial Markets and Products" والتي ُعقدت بتاريخ 26 - 29 /07 /2021 من قبل السادة 
"معهد الدراسات المصرفية".

 "الحوكمة، المخاطر واالمتثال" والتي ُعقدت بتاريخ 02 - 04 /08 /2021 من قبل السادة "اتحاد المصارف العربية".
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التابــع للبنــك األوروبــي  التجــارة  يعمــل برنامــج تيســير 
 1999 عــام  تأسيســه  منــذ  والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة 
المؤسســات  مــن  الشــركاء  مــع  متواصــل  بشــكل 
بيــن  الخارجيــة  التجــارة  لتعزيــز  العالــم،  حــول  الماليــة 
إلعــادة  األوروبــي  البنــك  فيهــا  يســتثمر  التــي  الــدول 
جوائــز  ســنويًا  البرنامــج  يمنــح  كمــا  والتنميــة،  اإلعمــار 
عالميــة رفيعــة المســتوى للمؤسســات الماليــة التــي 

مميــزًا.  ماليــًا  نشــاطًا  تحقــق 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك  معاييــر  وبحســب 
والتنميــة فقــد حصــل بنــك االتحــاد علــى جائــزة" البنــك 
عمليــات  تنفيــذ  مجــال  فــي  األردن  فــي  نشــاطًا  األكثــر 
التجــارة الدوليــة لعــام 2020" فــي مجــال دعــم عمليــات 

التجــارة الدوليــة وبشــكل خــاص االعتمادات المســتندية، 
والتــي جــاءت نتيجــة للجهــد الكبيــر المبــذول مــن فريــق 
دائــرة المؤسســات الماليــة والعالقــات الدوليــة التابعــة 
لدائــرة الخزينــة، خصوصــًا فــي ظــل الظــروف االســتثنائية 
الماضــي  العــام  خــالل  والعالــم  األردن  شــهدها  التــي 

نتيجــة جائحــة كوفيــد19-.

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك  واحتفــل 
خــالل  تميــزًا  األكثــر  الشــريكة  الماليــة  بالمؤسســات 
العــام الماضــي والتــي حققــت إنجــازات اســتثنائية فــي 
مجــال التمويــل التجــاري، والشــمول المالــي، والتجــارة 
االنتعــاش  إلعــادة  جهودهــا  إطــار  فــي  وذلــك  الدوليــة 

الجائحــة. أعقــاب  فــي  االقتصــادي 

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يمنح بنك االتحاد
جائزة "البنك األكثر نشاطًا في األردن في مجال تنفيذ

عمليات التجارة الدولية لعام 2020"

خال الحفل الذي أقامه البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )EBRD( على 
هامش اجتماعه السنوي الثاثين، وضمن برنامجه لتيسير التجارة، تم منح 
بنك االتحاد جائزة "البنك األكثر نشاطاً في األردن في مجال تنفيذ عمليات 
التجــارة الدوليــة لعــام 2020"، تقديــراً لجهــوده فــي دعــم التجــارة الدوليــة.
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بنــك  فــي  نؤمــن  للســيدات،  شــروق  برنامــج  ضمــن 
ســيدات  تلعبــه  الــذي  المحــوري  الــدور  بأهميــة  االتحــاد 
األعمــال والرياديــات فــي مجتمعنــا، ونســعى بشــكل دائــم 
ومســتمر إلــى تصميــم وإطــالق مبــادرات وبرامــج قــادرة 
علــى دعمهــا ومســاعدتها فــي تشــكيل مســتقبل واعــد، 
ومنحهــا فرصــًا للتقــّدم. وفــي إطــار ذلــك، قمنــا بالتعــاون 
األعمــال  رّواد  دعــم  فــي  عالميــًا  الرائــدة  المنظمــة  مــع 
لتمكيــن  مخصــص  برنامــج  إلطــالق  األردن"،  "إنديفــر 
المؤسســات المملوكــة مــن ســيدات مــن التوســع إلــى 
بنــك  مــع  األســواق  إلــى  "الوصــول  الخارجيــة  األســواق 
االتحــاد"، والــذي يســعى إلــى مســاعدة هذه الشــركات على 
تخطــي العقبــات التــي تواجههــا أثناء ســعيها نحــو التطّور 
والنمــو، والمســاهمة فــي تعزيــز مشــاركتها االقتصاديــة.

يمتــّد برنامــج "الوصــول إلــى األســواق مــع بنــك االتحــاد" 
علــى مــدار شــهرين، ويهــدف إلــى فتــح أبــواب التوّســع 
ــة التــي تديرهــا ســيدات  الدولــي أمــام الشــركات المحلّي
فّعــال،  بشــكل  بإدارتهــا  تســاهم  أو  أردنيــات  أعمــال 
جديــدة  أســواق  إلــى  منهــا  عــدد  تقديــم  خــالل  مــن 

ومســاعدتها فــي بنــاء شــراكات اســتراتيجية فيهــا. 

ومن خالل هذا البرنامج، سيعمل بنك االتحاد جنبًا إلى 
جنــب مــع إنديفــر األردن علــى تقديــم كل الدعــم الممكــن 
لهــذه الشــركات، بــدءًا بعقــد ورشــات تعريفية بطبيعة 
األســواق المســتهدفة وأفضــل الســبل للعمــل فيهــا، 
وتنظيــم االجتماعــات مــع خبــراء هــذه األســواق لتنــاول 
آليــة التعامــل مــع المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة، 
لــكل  المناســبة  الشــراكة  فــرص  طــرح  إلــى  إضافــة 
الرائــدة  والمؤسســات  باألعمــال  والتعريــف  قطــاع، 
فــي األســواق المســتهدفة وتحديــد فــرص التعــاون 
معهــا، وانتهــاًء بتنظيــم لقــاءات فرديــة مــع العمــالء 

المحتمليــن ورّواد أعمــال فــي تلــك األســواق. 

تمكيــن  إلــى  البرنامــج  هــذا  خــالل  مــن  نطمــح  ونحــن 
الشــركات المملوكــة مــن ســيدات وإتاحــة المزيــد مــن 
الفرص أمامها إلطالق قوتها الكامنة، إليماننا العميق 
المحليــة  الشــركات  هــذه  الــذي ســتتركه  الكبيــر  باألثــر 
الطامحــة، ليــس فقــط علــى الســيدات ومجتمعاتهــن، 

بــل أيضــًا علــى اقتصــاد وطننــا األردن ككل.

برنامج بنك االتحاد وإنديفر األردن
"الوصول إلى األسواق مع بنك االتحاد"

يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المملوكة والمدارة من قبل سيدات
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FMOبنك االتحاد وبنك التنمية الريادية الهولندي
يوقعان اتفاقية برنامج NASIRA لضمان قروض 
الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيدات األعمال 

المتأثرة بأزمة كورونا

قــام بنــك التنميــة الرياديــة الهولنــدي FMO وبنــك االتحــاد باالعــان عــن توقيــع اتفاقيــة 
والمتوســطة  الصغيــرة  للشــركات  الممنوحــة  القــروض  لضمــان   NASIRA برنامــج 
ــا فــي األردن، بمــا فــي ذلــك الشــركات المملوكــة مــن قبــل  المتضــررة مــن أزمــة كورون
الســيدات ورواد األعمــال الشــباب، حيــث يبلــغ قيمــة البرنامــج 30 مليــون دوالر أمريكــي. 

تــم تأسيســه   NASIRA برنامــج أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
بالشــراكة مــع االتحــاد األوروبــي ويتــم تمويلــه أيضــًا مــن 
قبلهــم كجــزء مــن حزمــة Team Europe، التــي تأسســت 
كاســتجابة مــن االتحــاد األوروبــي لدعــم جهــود البلــدان 
الشــريكة فــي مواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا. فمــن 
خــالل دعمــه لبرنامــج NASIRA، يحقــق االتحــاد األوروبــي 
هدفــه لتلبيــة احتياجــات رواد األعمــال، وخاصــة الشــركات 
ديموميــة  فــي  لمســاعدتهم  والمتوســطة،  الصغيــرة 

ــاء. مشــاريعهم خــالل وبعــد هــذا الوب

الشــركات  قطــاع  لخدمــة  جهــوده  االتحــاد  بنــك  يوّجــه 
ذلــك  فــي  بمــا  األردن؛  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 
الشــركات المملوكــة مــن قبــل الســيدات، ورواد األعمــال 
الشــباب والشــركات الناشــئة. لقــد كانــت لجائحــة كورونــا 
تأثيــر كبيــر علــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي 
األردن، ونتيجــة لذلــك، قــام بنــك االتحــاد بإطــالق خدمــات 
المتأثريــن  عمالئــه  لدعــم  خصيصــًا  مصممــة  ماليــة 
المتضــررة  الشــركات  دعــم  صنــدوق  مثــل  بالجائحــة، 
مــن أزمــة كورونــا لمســاعدتهم علــى مواصلــة أعمالهــم 
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الماليــة  واألعبــاء  الضغوطــات  حجــم  مــن  الرغــم  علــى 

قــام  لذلــك  إضافــة  الجائحــة.  خــالل  واجهتهــم  التــي 

بإطالقــه  تمّثلــت  ماليــة،  غيــر  خدمــات  بتقديــم  البنــك 

لورشــات تدريبيــة لبنــاء القــدرات عبــر منصــات الكترونيــة، 

فــي  األعمــال  وســيدات  ورواد  الشــركات  لمســاعدة 

األزمــات.  هــذه  مــن مواجهــة  األردن وتمكينهــم 

ولدعــم جهــود بنــك االتحــاد وتعزيزهــا ومســاعدته علــى 

والمتوســطة،  الصغيــرة  الشــركات  احتياجــات  تلبيــة 

 NASIRA ســيقّدم بنــك التنميــة الرياديــة الهولنــدي برنامــج

لضمــان محفظــة مــن القــروض الممنوحــة للشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة المتأثــره بالجائحــة. كمــا وســيتم 

توجيــه القــروض لدعــم األنشــطة التــي ُتعنــى باســتمرارية 

خــاص  وبشــكل  الشــركات  لتلــك  األعمــال  وديموميــة 

المملوكــة مــن قبــل الســيدات والشــباب والتــي تــدر دخــل 

لمشاريعهم. األمر الذي يمّكن البنك من تقديم خدمات 

ماليــة وغيــر ماليــة بشــكل فّعــال وتطويــر منتجــات جديدة 

للفئــات المســتهدفة مــن خــالل المســاعدة الفنيــة التــي 

ســيقدمها برنامــج NASIRA، وبدعــم مــن االتحــاد األوروبي، 

لتعزيــز القــدرات الداخليــة لــدى البنــك.

وفــي هــذه المناســبة، نّوهــت ســفيرة االتحــاد األوروبــي 

في األردن "ماريا هادجيثيودوســيو" على أهمية مســاعدة 

الشــركات الصغيــرة والمتوســطة علــى الصمــود خــالل 

"يهــدف Team Europe إلــى  وقالــت:  كورونــا،  أزمــة 

للجائحــة  واالقتصــادي  االجتماعــي  األثــر  مــن  التخفيــف 

فــي البلــدان الشــريكة لنــا لمســاعدتهم علــى مواجهــة 

التحديــات التــي يواجههــا رّواد األعمــال". كمــا وأضافــت: 

الرياديــة  التنميــة  نوّحــد جهودنــا مع بنــك  "يســعدنا أن 

الماليــة  االحتياجــات  لتلبيــة  االتحــاد  الهولندي وبنــك 

والمتوســطة األردنية لتبقى  الصغيــرة  للشــركات 

أعمالهــم صامــدة، وقــادرة علــى المنافســة، أو التوّســع 

بعــد مرورهــم بمرحلــة التعافــي بعــد الجائحــة ".

وقالــت لينــدا بروكهــاوزن، الرئيــس التنفيــذي المؤقــت 

جــدًا  الهولندي:"ســعيدون  الرياديــة  التنميــة  لبنــك 

بالعمــل يــدًا بيــد مــع بنــك االتحــاد للوقــوف الــى جانــب 

ــا فــي األردن؛  رواد األعمــال المتضّرريــن مــن أزمــة كورون

حيــث تعتبــر األردن مــن البلــدان التــي واجهــت تحديــات 

اقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة حتــى قبــل بــدء الجائحــة. 

وإننــا نتطلــع قدمــًا للبــدء بهــذه الشــراكة الجديــدة."

الرئيــس  الســعيد،  ناديــا  قالــت  جهتهــا،  ومــن   
التنفيــذي لبنــك االتحــاد: "تســّرنا الشــراكة مــع بنــك 
 .NASIRA التنميــة الرياديــة الهولنــدي ضمــن برنامــج
مســاحة  بمثابــة  الشــراكة  هــذه  تكــون  أن  ونأمــل 
اضافيــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة ورواد 
األعمــال الشــباب والســيدات الرياديــات للتكيف مع 
ــة". وأضافــت  ــه االقتصادي ــاء العالمــي وتداعيات الوب
والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  "أن  الســعيد: 
فهــي  األردنــي،  اقتصادنــا  ركائــز   أهــم  مــن  هــي 
وإحــداث  عمــل  فــرص  لخلــق  األساســي  المحــرك 
نمــو اقتصــادي وتكنولوجــي شــامل فــي األردن. نحــن 
نعتبــر هــذه الشــراكة وســيلة لنــا لتلبيــة أكبــر قدر من 
احتياجــات الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن 
خــال توفيــر خدمــات ماليــة وغيــر ماليــة أوســع لتلــك 

الفئــة". 

لقــد تلقــى برنامــج NASIRA، فــي شــهر نيســان مــن العــام 

الصنــدوق  مــن  يــورو  مليــون   25 قــدره  تمويــاًل   ،2020

الــى  اضافــة   ،)EFSD( المســتدامة  للتنميــة  األوروبــي 

والبالــغ  األوروبــي  االتحــاد  قدمــه  الــذي  األولــي  المبلــغ 

مــن  األعمــال  رواد  لدعــم  يــورو،  مليــون   75 قيمتــه 

المهاجريــن والســيدات والشــباب، والشــركات المتناهيــة 

الصغــر والصغيــرة والمتوســطة المتأثــرة بأزمــة كورونــا، 

لالتحــاد  المجــاورة  والــدول  أفريقيــا  فــي  والواقعــة 

يديــره  الــذي   MASSIF صنــدوق  أضــاف  كمــا  األوروبــي. 

بنــك التنميــة الرياديــة الهولنــدي بالنيابــة عــن الحكومــة 

 .NASIRA الهولنديــة مبلــغ 7.5 مليــون يــورو إلــى برنامــج

  EFSD ويعتبــر الصنــدوق األوروبــي للتنميــة المســتدامة

حزمــة ماليــة متكاملــة، تدعــم االســتثمارات فــي أفريقيــا 

فــي  للمســاهمة  األوروبــي،  لالتحــاد  المجــاورة  والــدول 

ــة المســتدامة المنصــوص عليهــا  ــق أهــداف التنمي تحقي

ضمــن خطــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 2030. 
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وســيتم توفيــر خدمــة توصيــل اللقــاح الــى المنــازل لمن 
ترَســل أســمائهم مــن قبــل المركــز الوطنــي لألمــن 
وإدارة األزمــات، ليتــم بعدهــا إرســال كادر طبــي مــن 
إلــى  كريــم  أســطول  باســتخدام  األزمــات  إدارة  قبــل 
المنــازل، وســتغطي هــذه الخدمــة مناطــق مختلفــة 

مــن المملكــة لتشــمل عمــان والزرقــاء ومادبــا.

وتأتــي هــذه المبــادرة مــن منطلــق حــرص الطرفيــن 
علــى دعــم الجهــود الحكوميــة فــي التعامــل مــع أزمــة 
جائحــة كورونــا وتســهيل حصــول أكبــر فئــة ممكنــة مــن 

أفــراد المجتمــع علــى لقــاح كورونــا.

حســن  محمــد  قــال  التعــاون،  هــذه  هامــش  وعلــى 
الحكيم، المدير العام لشركة كريم في األردن والعراق: 
" فخــورون بتعزيــز أواصــر التعــاون مــع بنــك االتحــاد 
وشــراكتنا االســتراتيجية خالل األعوام الماضية، وتأتي 
هــذه المبــادرة لخدمــة أفــراد المجتمــع وحمايتهــم فــي 

ظل هذه الظروف االســتثنائية."وأضاف قائاًل:"تشكل 
هــذه الحملــة نموذجًا للشــراكات الفاعلة في المجتمع 
النــاس  لتبســيط حيــاة  وفــي ســياق مســاعي كريــم 
المجتمعيــة،  ومبادراتهــا  برامجهــا  عبــر  وتســهيلها. 
التــي تدعــم مــن خاللهــا جميــع فئــات المجتمــع فــي 

المملكــة".

وأشــار بنــك االتحــاد أن مشــاركته فــي هــذه الحملة أتت 
مــن إيمانــه بأهميــة توفيــر الحمايــة للمجتمــع الــذي هــو 
جــزء ال يتجــزأ منــه مــن خــالل توفيــر اللقــاح ألكبــر عــدد 
الــذي ليــس بإمكانهــم  ممكــن مــن أفــراد مجتمعــه 
الوصــول ألخــذ المطعــوم. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه قــام 
خالل الشهر الحالي أيضًا بتوفير المطعوم لموظفيه 
وعائالتهــم، حيــث قــام بتغطيــة مــا نســبته %95 منهم، 
حرصــًا منــه علــى صحتهــم وصحــة وعائالتهــم وتأميــن 

بيئــة آمنــة للجميــع.

أطلقــت شــركة كريــم وبنــك االتحــاد بالتعــاون مــع المركــز 
الوطني لألمن وإدارة األزمات مبادرة مشتركة، لتوفير لقاح 
كورونا لمن ال يستطيع الوصول الى مراكز الرعاية الصحّية.  

كريم وبنك االتحاد يطلقان حملة
لتسهيل تلقي لقاح كورونا 

لمن ال يستطيع الوصول الى مراكز الرعاية الصحّية
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بنك سوسيته جنرال-األردن يوّقع اتفاقّية تعاون
مع شركة اإلقبال للتطوير العقاري والفنادق

)مشروع الريتز -كارلتون ريزدنسز، عّمان(

البنــك بمنــح قــرض  بموجــب هــذه االتفاقّيــة ســيقوم 
ســكني بســعر فائــدة منافــس جــدًا وشــروط مّيســرة 
علــى فتــرة ســداد تصــل لغايــة ثالثيــن عامــًا لألشــخاص 
والجهــات المهتّمــة بشــراء وحــدات ســكنية في مشــروع 

الريتــز -كارلتــون ريزدنســز، عّمــان.

 SGBJللمناسبة، أعرب السّيد عماد الكيالني عن شكره لـ
قائــًلا: "نشــكر بنــك سوســيته جنــرال-األردن علــى تعاونــه 
وايمانــه بأهّمّيــة مشــروع الريتز -كارلتون ريزدنســز، عّمان 
والــذي تــم ترجمتهمــا بمنــح أســعار فائــدة منافســة وغير 

مســبوقة فــي الســوق األردني".

مــن جهتــه، أشــاد الســّيد نديم قبــوات بالمشــروع الممّيز 
وثّمــن هــذا التعــاون اّلــذي سيســهم خالل هــذه الظروف 
االســتثنائّية فــي تمكيــن العمــالء المهتّميــن مــن التمّلك 
فــي هــذا المشــروع، وأّكــد علــى أهّميــة دور البنــوك فــي 

تحريــك عجلــة االقتصــاد فــي ظــل الظــروف الراهنــة.

العاصمــة،  قلــب  فــي  االســتراتيجي  موقعــه  وبفضــل 
ــة الثقافــة  ــان" ســيعكس أصال ــون عّم فــإن "الريتز–كارلت

األردنيــة العريقــة بطابــع عصــري، وفًقــا ألعلــى المعاييــر 
ريزيدنــس"  "الريتز–كارلتــون  بــرج  وســيتكّون  العالمّيــة. 
مــن 90 شــّقة ســكنّية مخّصصــة للبيــع، وســتضم كّل 
منهــا حصرًيــا غــرف نــوم ماســتر. وتتنــّوع الشــقق مــن 
حيــث حجمهــا، بــدًءا مــن غرفــة نــوم واحــدة وحتــى أربــع 
غــرف نــوم، كمــا توجــد شــقتين دوبلكــس "بنتهــاوس"، 
وتمنــح هــذه الشــقق حّريــة الوصــول إلــى عــدد غيــر محــّدد 
مــن مرافــق الراحــة والترفيــه الممّيــزة، كبركــة الســباحة 
االجتماعــي،  والنــادي  البدنّيــة،  اللياقــة  ومركــز  الداخلّيــة، 
وغرفــة االجتماعــات. وعــالوة على ذلك، ســتقّدم الشــقق 
الســكنّية وجهــات فريــدة للترفيــه، تّضــم غرفــة ســينما، 
الوقــت  وفــي  األطفــال.  أللعــاب  مخّصصــة  وغرفــة 
نفســه، فــإّن هــذه الشــقق، اّلتــي تقــّدم مســتويات راحــة 
يتــوق إليهــا المالكــون، ســتضم أيًضــا متجــًرا صغيــًرا، 
وصالوًنــا للتجميــل، وصّراًفــا آلًيــا فــي منطقــة اللوبــي، 
ــة،  ــى محطــات لشــحن الســيارات الكهربائّي باإلضافــة إل

ومواقــف مخّصصــة للــزوار. 

جنــرال- سوســيته  بنــك  وّقــع 
األردن اتفاقّية تعاون مع شركة 
العقــاري  للتطويــر  اإلقبــال 
الريتــز-  )مشــروع  والفنــادق 
عمــان(،  ريزدنســز،  كارلتــون 
حيــث وّقــع االتفاقّيــة كّل مــن 
مديــر عــام البنــك الســّيد نديــم 
التنفيــذي  والرئيــس  قبــوات، 
للشــركة الســّيد عماد الكياني. 
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وارتفعــت مجمــوع موجــودات البنــك بنســبة 31 % لتصــل 
الــى 3.6 مليــار دينــار متضمنــة األصــول المســتحوذ عليهــا، 
مقارنــة مــع 2.8 مليــار دينــار كمــا فــي نهايــة عــام 2020، فيمــا 
بلــغ صافــي الدخــل التشــغيلي لكابيتــال بنــك خالل الشــهور 
الســتة األولــى مــن العــام الجــاري قرابــة 35.2 مليــون دينــار، 
العــام  الفتــرة مــن  دينــار خــالل ذات  26.8 مليــون  مقابــل 

الســابق وبنســبة ارتفــاع بلغــت 31 %. 

وشــهدت التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة لكابيتــال بنــك 
ارتفاعــًا بنســبة 35 % لتصــل إلــى 1.9 مليــار دينــار مقابــل 1.4 
مليــار دينــار كمــا فــي نهايــة عــام 2020، كمــا ارتفعــت ودائــع 
العمــالء مــن 1.7 مليــار دينــار كمــا فــي نهايــة العــام 2020 
لتصــل إلــى 2.3 مليــار دينــار كمــا فــي نهايــة النصــف األول 

مــن العــام الحالــي وبنســبة ارتفــاع بلغــت 36 %.

وأعلنــت المجموعــة مؤخــرًا أنهــا بصــدد إطــالق أول بنــك 
رقمــي متكامــل لخدمــة الشــركات والمؤسســات إلــى جانب 
األفــراد فــي األردن والعــراق والذي يهدف، من خالل منصته 
الرقميــة المتطــورة والمعتمــدة علــى أحــدث التقنيــات، إلــى 
توفيــر األدوات الرقميــة والماليــة الالزمــة للعمالء ليمكنهم 
مــن التحكــم الكامــل بقراراتهــم المالية. حيث ســيعمل هذا 
البنــك Neobank بعالمتــه التجاريــة وهويتــه المنفصلة على 
التســريع بعمليــة التحــول الكامل مــن الخدمات المصرفية 
التقليديــة الــى الخدمــات المصرفيــة الرقميــة المتطــورة، 

ــر وواضــح كمســرع اقتصــادي رقمــي  ــر كبي ــه أث وســيكون ل
فــي المنطقــة.

وكانــت مجموعــة كابيتــال بنــك قــد أنهــت فــي الربــع األول 
مــن العــام الجــاري أول صفقــة اســتحواذ فــي تاريخهــا علــى 
األعمــال المصرفيــة لبنــك عــوده فــي األردن والعــراق، والتي 
أســهمت فــي توســيع رقعــة انتشــارها محليــًا وإقليميــًا 
وذلــك تنفيــذًا لرؤيــة المجموعــة واســتراتيجيتها الطموحــة 
منهجيــة  تطبيــق  خــالل  مــن  النمــو  بتحقيــق  والمتمثلــة 
التطويــر والتوســع فــي األســواق التــي تتواجــد بهــا، كمــا 
ســتعزز هــذه الصفقــة مــن توجــه كابيتــال بنــك فــي مجــال 

ــة. خدمــات التجزئ

وأعــرب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة كابيتــال بنــك، باســم 
خليــل الســالم عــن فخــره واعتــزازه بالنتائــج الماليــة القويــة 
التــي حققهــا البنــك عــن النصــف األول مــن العــام الجــاري، 
وقــال :" واصــل كابيتــال بنــك تحقيــق نتائــج ماليــة متميــزة 
األوضــاع  اســتمرار  رغــم  األولــى  الســتة  الشــهور  خــالل 
دول  كمــا  األردن  بهــا  يمــر  التــي  الضاغطــة  االقتصاديــة 
العالــم تأثــرًا بالتداعيــات الســلبية لجائحــة كورونــا، وهــذه 
ــا االســتراتيجية  ــج بــال شــك تعكــس ســالمة خططن النتائ
ــع  ســواء تلــك المتعلقــة بالتوســع المــدروس أو فــي تنوي
التحديــات  مــع  التعامــل  علــى  القــدرة  وعلــى  األعمــال 

ومواجهتهــا". المحيطــة 

السالم: ارتفاع صافي أرباح كابيتال بنك النصف سنوية 
إلى 24 مليون دينار 

 ولتصل الى 43 مليون دينار بعد إضافة صافي ناتج 
عملية االستحواذ غير المتكرر

واصــل كابيتــال بنــك تحقيــق أداء مالــي قــوي فــي جميــع مؤشــراته، حيــث ارتفعت صافــي أرباحه بعد 
الضريبــة والمخصصــات مــع نهايــة النصــف األول مــن العــام الجــاري بنســبة 59 %، لتصــل إلــى 24.2 
مليــون دينــار مقابــل 15.2 مليــون دينــار فــي ذات الفتــرة مــن العــام الماضــي، وذلــك بعــد اســتبعاد 
كافــة العمليــات الغيــر مســتمرة مــن ضمنهــا ناتــج عمليــة االســتحواذ والبالغــة 18.8 مليــون دينــار، 
ليرتفــع صافــي الربــح للمجموعــة كمــا فــي نهايــة النصــف األول من العــام 2021 الــى 43 مليون دينار.  
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ســتواصل  بنــك  كابيتــال  مجموعــة  أن  الســالم  وأكــد 
العمــل علــى تعزيــز نقــاط قوتهــا مــن خــالل االلتــزام بأعلــى 
معاييــر العمــل المصرفــي وتقديــم أفضــل مســتوى مــن 
الخدمــات المصرفيــة لعمالئهــا وتحقيــق أفضــل العوائــد 
لمســاهميها، وبمــا يرســخ مــن مكانتهــا وموقعهــا الرائــد 
فــي القطــاع المصرفــي المحلــي واإلقليمــي خصوصــًا بعــد 
نجاحهــا الكبيــر فــي االســتحواذ علــى األعمــال المصرفيــة 
لبنــك عــوده فــي كل مــن األردن والعــراق، الفتــًا إلــى أن 
عمليــة دمــج األعمــال فــي الفتــرة مــا بعــد االســتحواذ تتــم 
بسالســة كبيــرة فــي كال البلديــن وبمــا يضمــن اســتمرارية 
التعامــالت المصرفيــة لعمــالء بنــك عــوده ســابقًا وتوفيــر 
لمجموعــة  المنضميــن  لموظفيــه  الوظيفــي  األمــان 

كابيتــال بنــك. 

وأشــار الســالم إلــى حصــول المصــرف األهلــي العراقــي 
التابع لمجموعة كابيتال بنك ومقرها األردن في شهر أيار 
الماضــي علــى موافقــة مجلــس الــوزراء الســعودي بفتــح 
فــرع لــه فــي المملكــة العربيــة، وبمــا ســيؤدي الــى توســيع 
قاعــدة عمــالء المصــرف وتحقيــق القيمــة المضافــة لهــم 
وتنويــع مصــادر إيراداتــه وتســهيل وتشــجيع التجــارة بيــن 
جديــدة  فــرص  خلــق  إلــى  إضافــة  والســعودية،  العــراق 
تــم  قــد  بأنــه  وأضــاف  البلديــن.  فــي  القائمــة  للشــركات 
تعييــن يزيــد أبونيــان رئيســًا تنفيذيــًا لفــرع المصــرف األهلي 
خبــرة  أبونيــان  يمتلــك  حيــث  الســعودية،  فــي  العراقــي 
واســعة فــي الســوق المصرفــي الســعودي ستســهم 
بشــكل كبيــر فــي تأســيس وتعزيــز تواجــد المصــرف األهلي 
العراقــي ونمــو أعمالــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيــذي لكابيتــال بنــك، داود الغــول: 
" يســعدنا أن نحقــق نتائــج متميــزة خــالل النصــف األول مــن 
العــام الجــاري، وأن ترتفــع صافــي جميــع مؤشــراتنا الماليــة، 
وذلــك بفضــل األداء القــوي ألعمالنــا األساســية علــى الرغــم مــن 
التنافســية الشــديدة التــي يمتــاز بهــا الســوق المصرفــي األردني، 

وانخفــاض أســعار الفائــدة خــالل النصــف األول مــن العــام". 

بأنــه  الغــول  العراقــي، صــرح  األهلــي  للمصــرف  وبالنســبة 
حقــق ارتفاعــًا فــي صافــي أصولــه فــي النصــف األول من العام 
2020، متضمنــة  عــام  بنهايــة  % مقارنــة   41 الحالــي بنســبة 
األصــول المســتحوذ عليهــا. كمــا وارتفعــت ودائــع العمــالء 
فــي النصــف األول مــن العــام الحالــي لتصــل الــى 323 مليــون 
ــة عــام  ــة بنهاي ــادة بلغــت 59 % مقارن ــي وبنســبة زي ــار أردن دين
2020. أمــا بالنســبة إلجمالــي اإليــرادات، فقــد ارتفعــت بنســبة 
12 % مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، ويعــزى هــذا 
االرتفــاع الــى زيــادة اإليــرادات مــن الفوائد والعمــوالت البنكية. 

لالســتثمارات  كابيتــال  نتائــج شــركة  علــى  الغــول  وعلــق 
تضمنــت  إيجابيــة  أرقامــًا  الشــركة  ســجلت  لقــد  قائــاًل:" 
ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي صافــي أرباحهــا للنصــف األول مــن 
العــام 2021، التــي وصلــت الــى 1.9 مليــون دينــار، مقارنــة ب 
702 ألــف دينــار لنفــس الفتــرة مــن العــام 2020، وبنســبة 
ارتفــاع تمثــل 175 % وذلــك بســبب توســع أعمــال الشــركة 

فــي أعمــال الوســاطة الماليــة وإدارة الموجــودات". 

تطبــق  بنــك  كابيتــال  مجموعــة  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
طــرح  خــالل  مــن  الرقمــي  للتحــول  مبتكــرة  اســتراتيجية 
المحلــي  الســوق  فــي  اإللكترونيــة  الخدمــات  مــن  المزيــد 
العمــالء  بتجربــة  االرتقــاء  واإلقليمــي والتــي تعمــل علــى 

للمجموعــة. الداخليــة  العمليــات  وتســّهل 
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كابيتال بنك يوقع اتفاقيه تعاون مع شركة 
Codebase Technologies إلطالق أول بنك رقمي 
متكامل )Neobank( لألفراد والشركات الصغيرة 

والمتوسطة في األردن والعراق
وقــع كابيتــال بنــك، أحــد أبــرز البنــوك األردنيــة الرائــدة 
 Codebase Technologies اتفاقيــه تعــاون مــع شــركة
بنــك رقمــي متكامــل لخدمــة الشــركات  إلطــالق أول 
والمؤسســات إلــى جانــب األفــراد فــي األردن والعــراق 
والــذي يهــدف، مــن خــالل منصتــه الرقميــة المتطــورة 
والمعتمــدة علــى أحــدث التقنيــات، إلــى توفيــر األدوات 
مــن  ليمكنهــم  للعمــالء  الالزمــة  والماليــة  الرقميــة 

التحكــم الكامــل بقراراتهــم الماليــة.

يقــع كابيتــال بنــك بمركــز تنافســي مثالــي إلنشــاء بنــك 
رقمــي متكامــل وذلــك بســبب تواجــده القــوي فــي األردن 
والعــراق، الشــريك التجــاري األكبــر لــألردن، باإلضافــة إلى 
تراخيــص البنــك الحاليــة فــي كال البلديــن، ممــا يجعــل 
كابيتــال بنــك البوابــة المثلــى إلطــالق خدمــات مصرفيــة 

رقميــة متكاملــة للشــركات واالفــراد علــى حــد ســواء.

وبهــذه المناســبة، قــال رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة 
"تأتــي  الســالم:  خليــل  باســم  معالــي  بنــك،  كابيتــال 
 Codebase شــركة  مــع  االســتراتيجية  الشــراكة  هــذه 
Technologies تلبيــًة لخطــط كابيتــال بنــك الراميــة إلــى 
تعزيــز مركــزه التنافســي وتوســيع انتشــاره اإلقليمــي 
التــزام  علــى  مشــددا  والعــراق"،  األردن  فــي  والمحّلــي 
البنــك بتقديــم خدمــات مصرفيــة رقميــة مبتكــرة وذات 

كفــاءة عاليــة للعمــالء.

وعلــق الرئيــس التنفيــذي لكابيتــال بنــك، داود الغــول: 
"نحــن ســعداء ألن نكــون أول بنــك فــي األردن والعــراق 
يتخــذ هــذه الخطــوة الحاســمة نحــو القفز إلى مســتقبل 
األعمــال المصرفيــة والتــي تســير علــى طريــق التحــول 
الــى  التقليديــة  المصرفيــة  الخدمــات  مــن  الكامــل 
الخدمــات المصرفيــة الرقمية المتطورة، حيث ســيكون 
وهويتــه  التجاريــة  بعالمتــه   Neobank البنــك  لهــذا 
المنفصلــة األثــر الكبيــر والواضــح كمســرع اقتصــادي 
رقمــي فــي المنطقــة، ممــا ســيوفر األســس المتينــة 
والقويــة لتقديــم جيــل أوســع مــن المنتجــات والخدمــات 

الرقميــة المتطــورة".

كمــا علــق رحيــل إقبــال، الشــريك اإلداري فــي شــركة 
 Codebase قائــاًل: "نحــن فــي ،Codebase Technologies
كابيتــال  قبــل  مــن  باختيارنــا  نتشــرف   Technologies
بنــك كشــريك تقنــي فــي األردن والعــراق. مــن خــالل 
خبرتنــا فــي إطــالق العديــد مــن البنــوك الرقميــة بنجــاح 
فــي المنطقــة، أثبتنــا التزامنــا بتصميــم وبنــاء وتقديــم 
التمكيــن الرقمــي التحويلــي الــذي يثــري تجربــة العمــالء 
ويســرع نمــو األعمــال لشــركائنا. نحــن نطبــق تقنيــات 
مدفوعــة باالبتــكار والدقــة والتفانــي فــي تقديــم خدمــة 
اســتثنائية، ممــا يجعلنــا شــركة التحــول الرقمــي الرائــدة 
لتحويــل الخدمــات المصرفيــة لمجموعــة كابيتــال بنــك 

وعمالئهــا".
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ــة التعــاون، ســتقدم )قهــوة BLK( قهــوة  وبموجــب اتفاقي
مجانيــة واحــدة فــي أي مــن فروعهــا يوميــًا لعمــالء كابيتــال 
بنــك وبنــك عــوده ســابقًا ممــن يحملــون بطاقــات الخصــم 

المباشــر. 

وقــال رئيــس الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي كابيتــال 
بنــك، محمــد عثمــان معقبــًا علــى االتفاقيــة: “نحــرص دومــًا 
علــى أن نكــون شــركاء دائميــن وداعميــن لعمالئنــا وجــزء 
مــن تعامالتهــم اليوميــة. ومــن هــذا المنطلــق، نســعى مــن 
خــالل هــذه االتفاقيــة إلحــداث تأثيــر إيجابــي لــدى عمالئنــا فــي 
صبــاح كل يــوم عندمــا يســتهلون نهارهــم بكــوب قهــوة 
غنــي مقــدم برعايــة كابيتــال بنــك. ووقــع اختيارنــا على شــركة 
بــاري للقهــوة المختصــة )قهــوة BLK( فــي إطــار جهودنــا 
وتســليط  الشــابة  األردنيــة  الطاقــات  لدعــم  المســتمرة 

ــة".  الضــوء علــى مشــاريعهم المحلي

وُيعــد كابيتــال بنــك فــي صــدارة البنــوك األردنيــة الداعمــة 
للمشــاريع الناشــئة والصغيــرة والمتوســطة وينظــر إليهــا 

باعتبارهــا العمــود الفقــري لالقتصــاد الوطنــي لدورها الكبير 
فــي التخفيــف مــن حــدة الفقــر والبطالــة عبــر إيجــاد فــرص 

عمــل للشــباب األردنــي.

مــن جانبــه، أعــرب الشــريك المؤســس فــي شــركة بــاري 
للقهــوة المختصــة )قهــوة BLK(، خالــد الريــان عن ســعادته 
بتوقيــع هــذه االتفاقيــة مــع كابيتــال بنــك، معربــًا عــن أملــه 
فــي أن تحقــق هــذه االتفاقيــة التــي ستســتمر عامــًا كامــاًل 

الفائــدة المرجــوة منهــا لــكال الطرفيــن.

وجــاء الهــدف مــن تأســيس شــركة باري للقهــوة المختصة 
)قهــوة BLK( لســد الفجــوة فــي الســوق المحلــي وذلــك 
عبــر تقديــم تجربــة غنيــة لعشــاق القهــوة بمعاييــر عاليــة 
الجــودة، وبأســلوب يعــزز مــن الثقافــة المحليــة مــع الحفاظ 

علــى مســتوى أســعار فــي متنــاول األيــدي. 

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://tinyurl.com/zxfneebh

كابيتال بنك يوقع اتفاقية تعاون مع
)BLK شركة باري للقهوة المختصة )قهوة

فــي إطـــار بـرامـــج مســؤولـيــتـــــه 
للشــركات  المجتمعيــة ودعمــه 
الصغيــرة والـمـتـوسـطــــة نـظــــرًا 
لمساهمتها الكبيرة في تحقـيـق 
الــتــنـمــيـــة الـمــســتــدامــــــة، وقــع 
كابيتــال بنــك – الرائــد فــي تقديــم 
الحــلـــــول الـمـصـرفـيــــة المبتكــرة 
لألفـــــــراد والــشـــركــــات- مـــؤخـــــرًا 
اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة بــاري 
.)BLK للقهــوة المختصة )قهوة
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كابيتال بنك الراعي الذهبي للملتقى التربوي السنوي

لـ" األهلية والمطران"

تنفيذًا لبرامج مسؤوليته المجتمعية الداعمة لقطاع التعليم، وانطاقا من إيمانه 
ــر وتحســين هــذا القطــاع والنهــوض بــه، أعلــن كابيتــال بنــك – البنــك  بأهميــة تطوي
الرائــد فــي تقديــم الحلــول المصرفية المبتكرة للشــركات واألفــراد – عن تقديم رعايته 
الذهبيــة للملتقــى التربــوي الســنوي الذي نظمته "األهلية والمطران"، يومي الســبت 
واألحد 19 - 20 /6 /2021 تحت عنوان "إعادة صنع الغد: التعلم والتعليم بعد الجائحة".

وتأتــي هــذه الرعايــة الذهبيــة مــن قبــل كابيتــال بنــك 
تقديــرًا للــدور المميــز والرائــد التــي تســهم بــه األهليــة 
والمطــران فــي دعــم مســيرة التعلــم والتعليــم، وتعزيــز 
اســتراتيجيات التعليــم وفــق أعلــى المعاييــر الدوليــة، 
حيــث تحــرص األهليــة والمطران على توظيف وتســخير 
إمكانياتهــا وقــدرات معلميهــا مــن أجــل تخريــج أجيــال 

المســتقبل الواعــد.

ملتقــى  وهــو  للملتقــى،  الفرعيــة  المحــاور  تناولــت 
تعليمــي ســنوي متخصــص يتمحــور حــول المنهجيــات 
واالتجاهــات وأفضــل الممارســات فــي عالــم التعليــم؛ 
والتعلــم،  التعليــم  اســتراتيجيات  استكشــاف  إعــادة 
ــر فــي اســتراتيجيات التقييــم، إلــى جانــب  وإعــادة التفكي
محــور إعــادة العمــل علــى عافيــة مجتمــع المدرســة، 
جلســة   35 المحــاور  هــذه  علــى  بنــاًء  قّدمــت  حيــث 
سّلطت الضوء على موضوعات متخصصة ومختلفة 
باللغتين العربية واإلنجليزية والتي حضرها 500 تربوي 

وتربويــة مــن 17 مؤسســة تعليميــة محليــة ودوليــة.

عقد كابيتال بنك خالل الملتقى جلســتين للمشــاركين 
والخدمــات  المنتجــات  أحــدث  عــرض  خاللهمــا  تــم 
المصرفيــة المبتكــرة التــي يوفرهــا البنــك فــي الســوق 
تلبيــة  علــى  تعمــل  والتــي  األفــراد،  لقطــاع  المحلــي 
احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية والعملية على أكمل 
وجــه، والتــي تــم تمكينهــا رقميــًا لتزويدهــم بوصــول آمــن 

وســهل إلــى الخدمــات المصرفيــة اليوميــة.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن كابيتــال بنك يقــدم نموذجًا يحتذى 
المأمــول  الــدور  عــن  والمؤسســات،  الشــركات  بيــن 
الــذي يجــب أن يلعبــه القطــاع الخــاص فــي دعــم تنميــة 
فــي  المملكــة  جهــود  ودعــم  المحليــة،  المجتمعــات 
الوصــول إلــى التنميــة المســتدامة الشــاملة، متجــاوزًا 

بذلــك أدواره االســتثمارية واالقتصاديــة.

للمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى زيــارة موقــع كابيتــال 
www.capitalbank.jo اإللكترونــي:  بنــك 

للمزيــد مــن المعلومــات عــن األهليــة والمطــران يرجــى 
 /https://ahliyyahmutran.edu.jo زيــارة: 
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وســيوجه القــرض، الــذي ُســحب منــه ألول مــرة مؤخــرًا، 
لتمويــل محفظــة مــن األصــول التجاريــة مــع مصدريــن 
آســيويين إلــى األردن. ويأتــي هــذا القــرض األول مــن نوعــه 
لتعزيــز  بنــك  مــن قبــل ســيتي  بنــك  لكابيتــال  الممنــوح 
مكانــة كابيتــال بنــك كداعــم رئيســي للقطــاع المصرفــي 
مــن  البنــك  ســيمكن  بحيــث  األردن،  فــي  للشــركات 
زيــادة قدرتــه اإلقراضيــة لصالــح عمالئــه مــن الشــركات، 
والوصــول لشــريحة أكبــر مــن قطــاع الشــركات وبذلــك 
يســاهم فــي تحقيــق انتعــاش فــي األنشــطة التجاريــة. 
والتــي ســتنعكس بشــكل إيجابــي علــى االقتصــاد المحلي. 

وأعربــت الرئيــس التنفيــذي لســيتي بنــك األردن نــور جــرار، 
عــن فخرهــا بعقــد هــذه الشــراكة مــع كابيتــال بنــك األردن 
نجاحــًا  تنفيذهــا  شــهد  التــي  القــرض  اتفاقيــة  وتوقيــع 
عالقتنــا  مــن  الصفقــة  هــذه  "ســتعزز  وقالــت:  حقيقيــًا، 
وتمثــل فرصــة ممتــازة للســوق األردنــي مــن حيــث تأميــن 
التمويــل لتســهيل األنشــطة التجاريــة. ونتطلــع إلــى تكــرار 
مثــل هــذه المعامــالت للمســاعدة فــي تحقيــق مزيــد مــن 

النمــو التجــاري فــي المملكــة".

وقــال الرئيــس التنفيــذي لكابيتــال بنــك داود الغــول: "مــن 
خــالل هــذا القــرض التجــاري الــذي حصلنــا عليــه مــن ســيتي 
بنــك، ســيتمكن كابيتــال بنــك مــن زيــادة دعمــه للشــركات 
ــة،  ــز األنشــطة التجاري المحليــة، ممــا سيســاعد فــي تعزي

وبالتالــي ســيكون لــه تأثيــر إيجابــي علــى االقتصــاد الوطنــي. 
ونحــن نفتخــر بشــراكتنا القويــة مــع ســيتي بنــك والتــي تــم 
ترجمتهــا مــن خــالل هــذا القــرض التجــاري األول مــن نوعــه 

الممنــوح لمؤسســة مصرفيــة أردنيــة. "

 تجــدر اإلشــارة إلــى أن كابيتــال بنــك الــذي تأســس 

الرائــدة  األردنيــة  البنــوك  أحــد  يعــد   ،1995 عــام 

والمتخصصــة فــي تقديــم حــزم متكاملة مــن الحلول 

والتجاريــة  االســتثمارية  المصرفيــة  والخدمــات 

المصممــة لتلبيــة متطلبــات العماء من الشــركات 

واألفــراد علــى حــد ســواء. 

وهــو مــدرج فــي بورصــة عمــان. كمــا أن كابيتــال بنــك يعتبــر 
المســاهم األكبــر فــي المصــرف األهلــي العراقــي، وقــد 
اســتحوذ مؤخــرًا علــى عمليــات بنــك عــوده اللبنانــي فــي 

والعــراق. األردن 

وهــو   1974 عــام  فــي  األردن  بنــك  ســيتي  تأســس  وقــد 
كونــه شــركة  عــن  بــه، فضــاًل  شــريك مصرفــي موثــوق 
مؤسســة  أول  بنــك  ســيتي  ويعــد  مســؤولة.  مواطنــة 
ماليــة فــي األردن تقــدم خدمــات مصرفيــة إلكترونيــة، وقدم 
مؤخــرًا مجموعــة مــن الحلــول التجارية والمالية للشــركات 
متوســطة الحجــم، لتكتمــل قاعــدة عمالءه من الشــركات 

ــى. ــة مــن الدرجــة األول المحلي

سيتي بنك األردن وكابيتال بنك
يعلنان عن توقيع أول قرض تجاري من نوعه

بقيمة 20 مليون دوالر أمريكي

 أعلــن ســيتي بنــك األردن وكابيتــال بنــك عــن تفعيــل اتفاقيــة 
التسهيات التجارية بينهما والتي تم التوقيع عليها في وقت 
سابق من هذا العام والبالغ قيمتها 20 مليون دوالر أمريكي.
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البنك العربي االسالمي الدولي وجمعية صندوق األمان 
لمستقبل األيتام يجددان إتفاقية التعاون

الدولــي  اإلســالمي  العربــي  البنــك  عــام  وأعــرب مديــر 
السيد إياد العسلي عن سروره بتجديد هذه االتفاقية، 
وقــال إننــا نفتخــر ونعتــز بالصنــدوق وبالــدور النبيل الذي 
يقــوم بــه فــي مجــال رعايــة االيتــام وتدريســهم وتقديــم 
الدعــم النفســي لهــم، والــذي يتــالءم مــع برنامــج البنــك 
للمســؤولية االجتماعيــة وجهــوده نحــو تحقيــق التنميــة 
المجتمعيــة المســتدامة والتــي يولــي البنــك مــن خاللها 
أهميــة للطــالب االيتــام لتمكينهــم مــن دخــول ســوق 

العمــل وفتــح آفــاق واعــدة لهــم. 

وأضاف العســلي بأن هذه اإلتفاقية تشــكل اســتمرارًا 
لتعــاون البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي مــع صنــدوق 
االمــان لمســتقبل األيتــام والــذي بــدأ فــي العــام 2008 
وحتــى يومنــا هــذا، حيــث قــام البنــك خــالل الســنوات 
الجامعــي لعــدد  التعليــم  الماضيــة بتغطيــة نفقــات 
كبيــر مــن الشــباب والشــابات األيتــام فــي جميــع أنحــاء 
المملكــة وذلــك مــن خــالل توفيــر التعليــم األكاديمــي 
والتدريــب المهنــي والتقنــي لتأهيلهــم ليكونــوا جــزءًا من 

مســيرة بنــاء وتطويــر المجتمــع.

نــور  وبدورهــا أشــادت مديــر عــام الصنــدوق الســيدة 
ــة الكريمــة لمــا  ــاءة واللفت الحمــود بهــذه الخطــوة البن
يمثلــه تجديــد االتفاقيــة مــن امتــداد للتعاون المشــترك 
بيــن الجمعيــة والبنــك بمــا يحقــق االســتقرار للشــباب 
األيتــام ويوفــر فــرص تعليميــة متكافئــة لهــم، داعيــًة 
القطــاع الخــاص للمســاهمة الفاعلــة فــي مثــل هــذه 
البرامــج واإلتفاقيــات للعمــل يــدًا بيــد مــع مؤسســات 
مهامهــا  إتمــام  فــي  ومســاندتها  المدنــي  المجتمــع 

ــى أكمــل وجــه.  الســامية عل

إحــدى  األيتــام،  لمســتقبل  األمــان  صنــدوق  ويعمــل 
مبــادرات مؤسســة الملكــة رانيــا للتعليــم والتنميــة، 
علــى دعــم الشــباب والشــابات األيتــام فــي جميــع أنحــاء 
المملكــة مــن خــالل توفيــر التعليــم األكاديمــي والمهنــي 
باإلضافــة  الصحــي،  والتأميــن  المعيشــة  ومصاريــف 
إلــى خدمــات اإلرشــاد والتوجيــه وتطويــر الــذات وبنــاء 

القــدرات علــى امتــداد فتــرة الدراســة. 

جدد البنك العربي اإلسامي الدولي وجمعية صندوق األمان لمستقبل 
األيتــام اتفاقيــة التعــاون بينهمــا ولمــدة أربــع ســنوات تبــدأ مــن العــام 
الحالــي 2021 وتنتهــي مــع نهايــة العــام 2024، حيث تهدف اإلتفاقية الى 
كفالــة عــدد مــن األيتــام المتخرجيــن من مؤسســات الرعايــة اإلجتماعية 
بعد سن الثامنة عشرة ودعمهم إلكمال مسيرة دراستهم الجامعية.
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فــي إطــار برامــج اســتراتيجيته للمســؤولية المجتمعيــة، 
وحرصــًا منــه علــى أداء واجبــه اإلنســاني تجــاه المجتمــع ، 
نظــم البنــك العقــاري المصــري العربــي  وبالتعــاون مــع 
مديريــة بنــك الــدوم حملــة للتبــرع بالــدم  وللســنة الثانيــة 
علــى التوالــي تحــت شــعار )نقطــة = حيــاة ( بمشــاركة 
موظفــي البنــك التــي حظيــت بإقبــال كبيــر ومتميــز مــن 
قبــل موظفــي وموظفات البنــك علــى التبــرع بهــدف تلبيــة 
احتياجــات المرضــى للــدم باإلضافــة الــى تعريــف المجتمــع 

علــى ثقافــة التبــرع بالــدم وتشــجيعهم علــى العطــاء. 

وفي تعليق له على هذه المبادرة اإلنسانية قال، الرئيس 
التنفيــذي/ المديــر اإلقليمــي  للبنــك العقــاري المصــري 
العقــاري  البنــك  "دأب موظفــو   : عقــل  العربــي، طــارق 
المصــري العربــي علــى التبــرع بالــدم بصــورة منتظمة على 
مــدى الســنين الســابقة، حيــث أن التبــرع بالــدم هــو تعبيــر 
نشــجع  ونحــن  ومستشــفياته،  المجتمــع  لدعــم  نبيــل 
المتبرعيــن وعلــى وجــه الخصــوص األشــخاص مــن ذوي 
كافيــة  إمــدادات  توفــر  لضمــان  النــادرة  الــدم  فصائــل 

ــدى المستشــفيات فــي مســاعدة  ــل ل مــن هــذه الفصائ
المرضــى ودعــم مجتمعاتنــا بهــذه الطريقــة". 

يتــم  التــي  بالــدم  التبــرع  حملــة  ان  الــى  عقــل  وشــار   
التطوعيــة  المبــادرات  احــدى  هــي  ســنويا  تنظيمهــا 
االجتماعيــة التــي يتبناهــا البنــك لتعزيــز دورة فــي مجــال 
التكافــل  مبــدأ  وتحقيــق  االجتماعيــة  المســؤولية 
العمــل  فــي  موظفيــه  اشــراك  خــال  مــن  االجتماعــي 
الحملــة  هــذه  خــال  مــن  أننــا نســعى  ، كمــا  التطوعــي 
البنــك  بيــن  مــا  والتاحــم  الترابــط  أواصــر  توطيــد  الــى 
ومؤسســات المجتمــع المحلــي مؤكــدا حــرص البنك على 

مســتقبا".  الحمــات  هــذه  مثــل  تنظيــم  اســتمرارية 

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

المزيــد مــن حمــالت التبــرع بالــدم.

تحت شعار ) نقطة دم = حياة (
البنك العقاري المصري العربي ينظم حملته السنوية للدم
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وتــرأس االجتمــاع معالــي الدكتور زيــاد فريز، محافظ البنك 
المركــزي - رئيــس هيئــة مديــري الصنــدوق، وبحضــور 96 %  
مــن مفوضــي الشــركات الُمســاِهمة فــي الصنــدوق. وتــم 
تعييــن األســتاذة آالء كيالــي مــن مكتــب الجــازي وشــركاه 

)محامــون ومستشــارون قانونيــون( كاتبــًا للجلســة.

بالحضــور  بالترحيــب  الجلســة  فريــز  الدكتــور  اســتهل 
وقدم نبــذة عــن تاريــخ الصنــدوق ووضعــه الحالــي. وأبدى 
بتبنــي ورعايــة  يقــوم الصنــدوق  أملــه وحرصــه علــى أن 
الفاعــل فــي تطويــر وتعزيــز  مشــاريع يكــون لهــا األثــر 
التنمويــة  المجــاالت  فــي  وباألخــص  واالبــداع  االبتــكار 
تطــرق  كمــا  والميــاه.  والبيئــة  الطاقــة  مثــل  الحيويــة 
فــي كلمتــه علــى أهميــة تعزيــز النواحــي الثقافيــة لــدى 
الشــباب، وأشــار إلى أن الصندوق يرعى حاليًا مشــروعين 
هاميــن لــوزارة الثقافــة، همــا مشــروع رعايــة الموهوبيــن 
)موهبتــي مــن بيتــي( الــذي أطلقتــه وزارة الثقافــة خــالل 
جائحــة كورونــا، ومشــروع تدريــب المعلميــن وأعضــاء 
هيئــات تدريســية فــي الجامعــات األردنيــة علــى التربيــة 
اإلعالميــة الــذي تنفــذه وزارة الثقافــة مــن خــالل المعهــد 

اإلعالمــي األردنــي.

صادقــت الهيئــة العامــة علــى البنــود المدرجــة علــى جــدول 
األعمــال كمــا جــاء فــي الدعــوة المرســلة إلــى األعضــاء.  
ثــم قــام  مديــر عــام الصنــدوق بتقديــم ملخــص عــن تقريــر  
هيئــة المديريــن ألعمــال الصنــدوق للســنة الماليــة 2020، 
خــالل  الصنــدوق  دعمهــا  التــي  المشــاريع  أهــم  وبيــن 
الوطنــي  البرنامــج  تنفيــذ  فــي  المشــاركة  العــام، ومنهــا 
مســابقة  ودعــم  المجتمعيــة،  الماليــة  الثقافــة  لنشــر 
الكرامــة للبرمجــة )2020( التــي أطلقتهــا جامعــة العلــوم 
والتكنولوجيــا األردنيــة ورعايــة البرنامــج التلفزيونــي "مــش 
مســتحيل 2" بالتعــاون مــع مؤسســة شــركاء لألفضــل 
علــى  الرياديــة  للمشــاريع  مســابقات  عــرض  والــذي 
ريــادة  عــن  الكترونــي  مســاق  وإطــالق  األردن،  مســتوى 
علــى  الميكرويــة والصغيــرة   الشــركات  وإدارة  األعمــال 
منصــة إدراك، و دعــم مجمــع اللغــة العربيــة األردني، ودعم 
ورعايــة فريــق مــن طلبــة المــدارس األردنيــة للمشــاركة 
فــي المعــرض الدولــي للعلــوم والهندســة ISEF بالواليــات 
األردنيــة  الملكيــة  الهيئــة  مشــروع  ورعايــة  المتحــدة، 
لألفــالم - تدريــب الشــباب فــي صناعــة األفــالم واالنتــاج 
التلفزيونــي، وغيرهــا مــن المشــاريع. كمــا بيــن الدكتــور علي 
بــأن موجــودات وايــرادات ونفقــات الصنــدوق قــد  ياغــي 

الهيئة العامة لصندوق الحسين
تعقد اجتماعها العادي للعام 2021

عقــدت الهيئــة العامــة لشــركة صنــدوق الحســين لإلبــداع والتفــوق اجتماعهــا العــادي األول للعــام 
2021  بتاريــخ 2 /8 /2021. بواســطة وســيلة االتصــال المرئــي وااللكترونــي MS Teams،  وذلــك عمــًا 
بأحــكام قانــون الدفــاع رقــم )13( لســنة 1992 وأمــر الدفــاع رقم )5( لســنة 2020 واإلجــراءات الصادرة 
أعــاه.  الدفــاع  أمــر  9 /4 /2020 بموجــب  بتاريــخ  الصناعــة والتجــارة والتمويــن  عــن معالــي وزيــر 
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ارتفعــت بالمقارنــة مــع الســنوات الماليــة الســابقة. وبعد 

المناقشــة تمــت الموافقــة علــى تقريــر هيئــة المديريــن 

علــى أعمــال الصنــدوق للســنة الماليــة 2020 مــن قبــل 

جميــع الشــركاء الحاضريــن.

ثــم قــام مدقــق حســابات الشــركة  ديلويــت آنــد تــوش 

المالــي  التقريــر  بعــرض  األردن   - األوســط(  )الشــرق 

الخــاص بالشــركة، وعليــه قــررت الهيئــة العامــة وبعــد 

الماليــة  البيانــات  علــى  والمصادقــة  اعتمــاد  التصويــت 

ــر مدققــي الحســابات المقدمــة مــن قبــل الســادة  وتقري

ديلويــت آنــد تــوش )الشــرق األوســط( - األردن / كريــــم 

بهــــاء النابلســي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 كانــون 

األول  2020. كمــا قــررت الهيئــة العامــة انتخــاب الســادة 

ديلويــت آنــد تــوش )الشــرق األوســط( - األردن كمدققــي 

والتفــوق  لإلبــداع  الحســين  صنــدوق  شــركة  حســابات 

 .2021 الماليــة  للســنة 

المديريــن  إبــراء ذمــة هيئــة  العامــة  الهيئــة  وبعــد أن قــررت 

عــن الســنة الماليــة 2020، قــام معالــي رئيــس هيئــة المديريــن 

هيئــة  لعضويــة  الحضــور  كافــة  امــام  الترشــح  بفتح بــاب 

المديريــن للــدورة 2021 - 2022. وبعــد المداولــة وعــدم قيــام أي 

مــن الحضــور بالترشــح للعضوية، قــررت الهيئــة العامــة تجديد 

عضويــة هيئــة المديريــن للــدورة القادمــة 2021 - 2022، وهــم:

1. السادة البنك العربي.

2. السادة بنك االسكان للتجارة والتمويل.

3. السادة البنك االسالمي االردني.

4. السادة بنك المال االردني.

5. السادة البنك التجاري االردني.

6. السادة بنك ستاندرد تشارترد.

قدم مديــر عــام الصنــدوق د. علــي ياغــي بعــد ذلــك عرضــا 

للموازنــة التقديريــة للصنــدوق ومشــاريعه للعــام 2021. 

العامــة  الهيئــة  والتصويت، قــررت  المناقشــة  وبعــد 

 2021 للســنة  المشــاريع  علــى  الموافقــة  للصنــدوق 

العــام. المديــر  وموازنتهــا كمــا عرضهــا 

رئيــس  أعلــن  الثانيــة عشــرة ظهــرًا  الســاعة  تمــام  فــي 

الجلســة. اختتــام  الجلســة 

شــركة غيــر ربحيــة تأسســت عــام 1999 برعايــة فخريــة مــن 
جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي إبــن الحســين المعظــم،  تــم 
تمويلهــا مــن قبــل البنــوك العاملــة فــي األردن وذلك كجزء 

مــن مســؤوليتها المجتمعية. 

يهدف الصندوق إلى تشــجيع اإلبداع والتميز ودفع عجلة 
التنميــة المســتدامة فــي األردن مــن خــالل المســاهمة في 
دعــم ورعايــة اإلبــداع فــي المجــاالت التكنولوجيــة والتنموية 
وإبرازهــا  والقــدرات  المواهــب  تنميــة  وفــي  والثقافيــة 

وتعزيزهــا، وذلــك مــن خــالل:

 دعــم وتشــجيع البحــث العلمــي علــى مســتوى األفــراد 
والمؤسســات. 

 االسهام في نقل التكنولوجيا وتطويعها لتعزيز التنمية.

الثقافــة  مجــاالت  فــي  واإلبــداع  للتميــز  جوائــز  إطــالق   
التطبيقيــة. والبحــوث 

من إنجازات الصندوق خال العامين الماضيين:

الماليــة  الثقافــة  لنشــر  الوطنــي  البرنامــج  فــي  المســاهمة   
المجتمعيــة، والبرنامــج الوطنــي للتعليــم المالــي فــي المــدارس.

البيئــة  مجــاالت  فــي  ســنوية  جوائــز  ورعايــة  إطــالق   
الطفــل. وثقافــة  البديلــة  والطاقــة 

بجوائــز  الفائــزة  الثقافيــة  األعمــال  وإصــدار  طباعــة   
الصنــدوق، وتوزيعهــا مجانــا على المؤسســات الثقافية 

والتعليميــة.

بالخاليــا  العــالج  لمركــز  متقدمــة  طبيــة  أبحــاث  دعــم   
االردنيــة. للجامعــة  التابــع  الجذعيــة 

 دعــم البرنامــج التدريبــي لألفــالم الروائيــة للهيئــة الملكيــة 
االردنيــة لألفالم.

 دعم عدة مشاريع في مجاالت الطاقة البديلة والبيئة.

 دعــم ورعايــة مشــاريع ومســابقات فــي مجــال اإلبــداع 
والتميــز علــى مســتوى طلبــة المــدارس.

صندوق الحسين لإلبداع والتفوق
الهاتف: 4642379 6 962  - الفاكس: 4642380  6 962

ص.ب: )37( عمان 11118 – األردن
admin@husseinfund.jo :البريد االلكتروني
www.husseinfund.jo :الموقع االلكتروني
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وحضــر اختتــام المرحلــة األولــى مهنــد البكــري - مديــر عــام 
مديــر   - ياغــي  علــي  والدكتــور  لألفــالم،  الملكيــة  الهيئــة 
عــام صنــدوق الحســين لإلبــداع والتفــوق، والدكتــور عمــر 
الغــول- مديــر مكتبــة الحســين بــن طــالل التابعــة لجامعة 

اليرمــوك.

وأشــاد البكــري بالدعــم المقــدم مــن صنــدوق الحســين 
وبالتعــاون المســتمر الــذي يجمــع بيــن الهيئــة وجامعــة 
األفــالم  لمشــاهدة  توقــه  عــن  أعــرب  كمــا  اليرمــوك. 

بشــكلها النهائــي بعــد انتهــاء البرنامــج.

البرامــج  هــذه  مثــل  أهميــة  الــى  ياغــي  أشــار  حيــن  فــي 
التدريبيــة فــي تطويــر مهــارات الشــباب والشــابات فــي 
المحافظات وتنمية معرفتهم في مهنة صناعة األفالم 
ــى  ــى الغــول عل ــه، أثن وثقافتهــم الســينمائية. ومــن ناحيت

النشــاطات التــي تنظمهــا الهيئــة فــي جامعــة اليرمــوك - 
مــن خــالل مركــز أفــالم اربــد - والتــي تركــت بصمــة واضحــة 

فــي التدريــب علــى صناعــة األفــالم فــي محافظــة اربــد.

ــر بالذكــر انــه تــم توقيــع اتفاقيــة دعــم ورعايــة  ومــن الجدي
البرنامــج التدريبــي الُمتقــدم فــي صناعــة الســينما بيــن 
صنــدوق الحســين لإلبــداع والتفــوق  والهيئــة الملكيــة 
األردنيــة لألفــالم فــي شــهر آذار مــن العــام الفائــت 2020. 
كورونــا  جائحــة  فرضتهــا  التــي  للظــروف  نظــرا  أنــه  إال 
ــة التــي تــم فرضهــا لــم تتمكــن  وإجــراءات الحظــر والوقاي
الهيئــة الملكيــة مــن تنفيــذ أي مــن ورشــات التدريــب خــالل 
العــام الماضــي، وذلــك ألن التدريــب يتطلــب التواصــل 
المباشــر مــع المتدربيــن، والتعامــل مــع معــدات التصويــر 
والموســيقى والتدريــب. وتــم أخــذ قــرار بتجميــد العمــل 

برعاية من صندوق الحسين لإلبداع،
الهيئة الملكية األردنية لألفالم

تختتم المرحلة األولى من مشروع تدريب الشباب
على صناعة األفالم واألعمال التلفزيونية:

اخُتتمــت فــي مركــز أفــام اربــد التابــع للهيئــة الملكيــة األردنيــة لألفــام المرحلــة 
األولــى مــن ورشــة كتابــة الســيناريو للبرنامــج التدريبــي الُمتقــدم فــي صناعــة 
مشــروع  ضمــن  وذلــك  الشــمال  محافظــات  يســتهدف  الــذي  الســينما 
نُظــم  وقــد  التلفزيونيــة.  واألعمــال  األفــام  صناعــة  علــى  الشــباب  تدريــب 
البرنامــج فــي مركــز أفــام اربــد التابــع للهيئــة الملكيــة األردنيــة لألفــام وبدعــم 
اليرمــوك. مــع جامعــة  وبالتعــاون  والتفــوق  لإلبــداع  الحســين  مــن صنــدوق 
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على المشــروع لحين تحســن الظروف الصحية للجائحة. 
وقــد تــم اســتئناف المشــروع فــي شــهر أيــار  هــذا العــام 
2021 بعــد أن قامــت الهيئــة بوضــع خطــة تدريبيــة تضمــن 

اإلجــراءات الصحيــة والوقائيــة الالزمــة.

شــاب  ثالثيــن  تدريــب  إلــى  التدريبــي  البرنامــج  ويهــدف 
وشــابة أردنييــن، مــن محافظــات الشــمال والجنــوب، على 
)الكتابــة  األفــالم  صناعــة  ومهــارات  مواضيــع  مختلــف 
الصــوت  وهندســة  والمونتــاج  والتصويــر  واإلخــراج 
كصنــاع  العمــل  ســوق  لدخــول  وإعدادهــم  واإلنتــاج( 
أفــالم وتقنييــن. كمــا يهــدف إلــى دعــم صنــاع األفــالم فــي 
التشــبيك مــع محترفيــن ودخــول المجــال ليتمكنــوا مــن 
الحصــول علــى فــرص تدريــب وعمــل. مــدة البرنامــج اثنــا 
عشــر شــهرًا ويتكــون مــن دورتيــن، واحــدة فــي محافظــات 

الشــمال وأخــرى فــي الجنــوب. وتتضمــن كل دورة ثــالث 
ورشــات عمــل يتــم تنفيذهــا خــالل ثالثــة أشــهر:

1. ورشة عمل في كتابة السيناريو.

2. ورشة في إنتاج األفالم.

..Post Production 3. ورشة في أعمال ما بعد اإلنتاج

وقــد عقــدت الهيئــة الورشــة التدريبيــة المتقدمــة األولــى 
بكتابــة  والخاصــة  القصيــر،  الروائــي  الفيلــم  لصناعــة 
والمفــرق  إربــد  لمحافظــات  والموجهــة  الســيناريو 
والزرقــاء والســلط، وذلــك فــي مركــز أفــالم إربــد فــي شــهر 
أيــار مــن العــام الحالــي، وحضرهــا 16 شــاب وفتــاة. وأنتجت 
الــدورة أربعــة مشــاريع ســيناريو فائــزة باالنتقــال للمرحلة 

الثانيــة مــن المشــروع.
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           حقــق القطــاع المصرفــي فــي المملكــة 
المقدمــة  الخدمــات  فــي  كبيــرا  تحــوال 
حقيقــا  أنموذجــا  القطــاع  فــكان  للعمــاء، 
خبراتــه  يشــارك  اصبــح  انــه  بــل  للرقمنــة، 
المجــال.  هــذا  فــي  األخــرى  القطاعــات  مــع 

القطــاع المصرفــي تتــوج إنجازاتــه بفضــل البنــك المركــزي 
الداعــم الرئيســي لكافــة الخطــوات التــي يتخذهــا القطــاع 

فــي ســبيل تبســيط الخدمــات للعمــالء.

االقتصادّيــة  الحيــاة  عصــب  يمثــل  المصرفــّي  الجهــاز 
والنشــاط بــكل أشــكاله، فهــو يمنــح ســنوّيًا مــا يزيــد علــى 
الـ 28 مليار دينار تسهيالت تستفيد منها كل القطاعات 

ــة واألفــراد مجتمعــة. االقتصادّي

البنــك المركــزي مايســترو التحــّول الرقمــّي، اتخــذ الخطوة 
الالزمــة  والخطــط  االســتراتيجيات  وضــع  فــي  مبكــرا 
لتعزيــز إمكانيــة الوصــول الــى الخدمــات الماليــة الرقميــة 
بيســر وكفــاءة وآمــان، إلدراكــه الرتفــاع مســتويات تعرض 
القطــاع المالــي والمصرفــي لمخاطــر األمــن الســيبراني 
مــع التوســع فــي تقديــم الخدمــات الرقميــة، والتزامــًا منــه 

تجــاه الحفــاظ علــى بيئــة عمــل وبنيــة تحيــة تتمتــع بأعلــى 
درجــات أمــن وحمايــة البيانــات والمعلومــات.

وترخيــص  تنظيــم  نحــو  يتجــه  المركــزي  البنــك  اليــوم 
بنــوك رقميــة متكاملــة فــي المملكــة، حيــث اعلــن عــن 
إصــدار وثيقــة تحــت عنــوان "تنظيــم البنــوك الرقميــة فــي 
المملكــة األردنيــة الهاشــمية"؛ تهــدف إلــى بيــان توجهاتــه 
حيــال تنظيــم البنــوك الرقميــة المتكاملــة فــي المملكــة، 
وكخطــوة منــه نحــو إرســاء القواعــد الرئيســية المرتبطــة 

بترخيــص البنــوك الرقميــة.

التحــّول  فــي  كبيــرا  شــوطا  قطــع  المصرفــي  القطــاع 
الرقمــّي، مســتمرا بتحســين الضوابــط األمنيــة ووضــع 
اإلجــراءات والتدابيــر لمواجهــة أي تهديــدات ســيبرانية، 
متفوقــا بذلــك علــى كافــة القطاعــات وأولهــا الحكومــة 

اإللكترونيــة التــي لــم تــر النــور لغايــة اآلن.

اإللكترونيــة  الحكومــة  عــن مشــروع  يتحــدث  الــكل كان 
ــة متقدمــة مــن االقتصــاد  ــى مرحل ــه ســينقل األردن ال بان
المعرفــي، وســيكون بإمــكان الحكومــة ان تتخاطــب فيمــا 
بينهــا وتنجــز معامالتهــا بأســرع وقــت وبــأدق التفاصيــل 

رقـــمـــنــــــــة
الـقــطــــــاع
المصرفي

سالمة الدرعاوي
رئيس هيئة التحرير
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ان  الحكومــة  بإمــكان  ونوعيــة، وســيكون  جــودة  وبأكثــر 
تنجــز معامالتهــا أيضــا مــع القطــاع الخــاص، وبإمــكان 
المواطــن هــو األخــر ان ينهــي معامالتــه ويصــل للهــدف 
المطلــوب بأســرع وقــت فــي كل القطاعــات والمجــاالت، 

لكــن هــذا لــم يحــدث بــكل آســف.

درجــات  اعلــى  وتمثــل  وطنّيــة  مؤسســات  البنــوك 
خالصــة الجهــود االســتثمارّية للمملكــة، فهــي مزيــج بيــن 
الرأســمال الوطنــّي المحلــّي مــع العربــّي واألجنبــّي فــي آن 
واحــد، ونمــّو أرباحهــا مؤشــر اقتصــادّي ســليم علــى حســن 

أداء القطاعــات االقتصادّيــة المختلفــة، وســالمة الجهــاز 
المصرفــّي هــو المؤشــر الرئيســّي والحاســم الــى ســالمة 

واســتقرار االقتصــاد الوطنــّي دون أدنــى شــك.

القطــاع المصرفــي تميــز ويعتبــر رائــدا فــي مجــال التحــّول 
ان تســير  القطاعــات  كافــة  يجــب علــى  لذلــك  الرقمــي، 
بموازاتــه حتــى تزيــد نســبة الرقمنــة فــي االقتصــاد الوطنــي 
التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تنفيــذ خطــة التنميــة 

المســتدامة.
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آالت عد وفرز وكشف تزييف األوراق النقدية صناعة شركة Giesecke & Devrient األملانية

قائمة العمالء فـي األردن

الـــخـــدمــــــات الـمــتـخــصـصـة والــصــيـانــه وخـــدمــــات مــا بـــعـــد الــبــيـــعاملتانة والعمر الطويل
قدرة عالية لكشف التزييف وفرز ورق النقدحلول متقدمة فـي إدارة النقدالريـادة فـي األســواق
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