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اســتكمااًل للجهــود الكبيــرة التــي تقــوم بها جمعيــة البنوك فــي األردن، وخصوصًا 
خطتهــا  فــي  المحــددة  والمشــاريع  والمبــادرات  األهــداف  تنفيــذ  مجــال  فــي 
االســتراتيجية لألعــوام 2021 - 2024، قامــت الجمعيــة وبرعايــة كريمــة مــن جاللــة 
الملكة رانيا العبدهللا المعظمة، باإلعالن عن إطالق منصة "كلنا في المجلس"

إطــالق  حفــل  رعايــة  بقبــول  الجاللــة  صاحبــة  ــل  تفضُّ

المنصــة يأتــي فــي ظــل جهــود جاللتهــا الدائمــة بتعزيــز 

ودعــم وتمكيــن المــرأة األردنيــة فــي مختلــف المواقــع 

والمجــاالت، وفــي ظــل حــرص جاللتهــا علــى دعــم ومباركة 

صالــح  فــي  تصــب  التــي  الوطنيــة  المبــادرات  مختلــف 

تمكيــن المــرأة.

هــذه المبــادرة الوطنيــة لجمعيــة البنــوك بالتعــاون مــع 

شــركائها فــي منظمــة العمــل الدوليــة وأمــام فنتشــرز، 

القــت دعــم وتأييــد كبيــر مــن مجلــس إدارة الجمعيــة ومن 

البنــوك األعضــاء، كمــا حظيــت بمباركــة عطوفــة الدكتــور 

عــادل شــركس محافــظ البنــك المركــزي األردنــي. 

فكــرة المنصــة انبثقــت مــن رؤيتنــا في القطــاع المصرفي 

األردنــي بــأن المــرأة شــريٌك أساســٌي للرجــل فــي مختلــف 

المواقــع والمياديــن، ونظــرًا لوجود حاجٍة ماســة للخبرات 

والتطــور  النجــاح  لدعــم مســيرة  النســائية  والكفــاءات 
المبنــي  الجنــدري  التنــوع  مــن  متوازنــة  قاعــدة  وتوفيــر 
علــى تكافــؤ الفــرص وبالشــكل الــذي يســاهم فــي تعزيــز 
النمــو وتنميــة المجتمــع. خصوصــًا فــي ظــل مــا لمســناه 
ــة  فــي مجالــس إدارات البنــوك مــن غيــاب وجــود مرجعي
مؤسســية تســاعد فــي اكتشــاف المواهــب النســائية 
المؤهلــة لعضويــة مجالــس اإلدارة، حيــث كان البحــث 
عــن الكفــاءات النســائية مهمــة صعبــة فــي ضــوء قلــة 
المصــادر والمعلومــات المتوفــرة عــن هــذه الفئــة مــن 

النســاء. 

الحاكميــة  مجــال  فــي  الكبيــرة  التطــورات  ضــوء  وفــي 
المؤسســية ومــا أفرزتــه مــن اشــتراط وجــود خصائــص 
اإلدارة، ونظــرًا  فــي عضــو مجلــس  ومميــزات محــددة 
لتطــور المهــام والوظائــف التــي يؤديهــا عضــو المجلــس 
المتخصصــة  اللجــان  مــن  العديــد  فــي  وانخراطــه 

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

مــــنــــصـــــة 
كـلــــنـــا فـي 
المــجـلس

لــــدعـــــم الـتـــنـــوع 
الــــجــــنـــــدري فـــــي 
مراكز صنع القرار
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المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة، فقــد أصبــح هنــاك حاجــة 
ماســة لتخصصــات معينــة وخبــرات محددة فــي مجاالت 
ذات عالقــة بعمــل المجلــس. وهــذا بــدوره جعــل عمليــة 
البحــث التقليديــة أكثــر تعقيــدًا وصعوبــة، وجعــل مــن 
الصعــب إيجــاد عضــو مجلــس يفــي بجميــع المواصفــات 
المطلوبــة وخصوصــًا مــن النســاء. ولعــل هــذا أحــد أهــم 
أســباب انخفــاض نســبة تمثيــل النســاء فــي مجالــس 
تتبــع  األردنيــة  البنــوك  بــأن جميــع  البنــوك، علمــًا  إدارة 
واالســتقطاب  التعييــن  فــي  عادلــة  وقواعــد  إجــراءات 
بيــن الجنســين والتــي تقــوم علــى المفاضلــة بنــاًء علــى 

المطلوبــة.  والخبــرات  المؤهــالت 

والخبــرات  بالكفــاءات  غنــي  األردن  بــأن  مّنــا  وإيمانــًا 
المناصــب  لشــغل  والمؤهلــة  المتميــزة  النســائية 
القياديــة، ونظــرًا لقناعتنــا بــأن سياســات االســتقطاب 
والتعييــن لــدى البنــوك تقــوم علــى مبــدأ المســاواة بيــن 
الجنســين، فقــد توصلنــا لحقيقة مفادهــا أن زيادة تمثيل 
لــن يتحقــق إال فــي حــال  النســاء فــي مجالــس اإلدارة 
اســتطعنا إيجــاد حلقــة وصــل تربــط بيــن جانبــي العــرض 
الكفــاءات  وتســويق  ترويــج  فــي  وتســاهم  والطلــب، 
النســائية وربطهــا مــع الفــرص الموجــودة لــدى البنــوك. 
وتحديــد  والدراســة  بالبحــث  الجمعيــة  قامــت  لهــذا 

مختلــف أصحــاب العالقــة، وبناء شــراكات وتحالفات مع 

مؤسســات دوليــة ومحليــة، كمــا قامــت بحشــد المــوارد 

الالزمــة لتنفيــذ وبلــورة الفكــرة وإخراجهــا بشــكٍل يســاعد 

زيــادة  فــي تحقيــق األهــداف المتوخــاة والمتمثلــة فــي 

نســب النســاء فــي مجالــس اإلدارة، وهــذا تمخــض عــن 

إطــالق منصــة كلنــا فــي المجلس، والتي نأمل أن تســتمر 

بالنمــو والتوســع لخدمــة جميــع القطاعــات االقتصاديــة 

فــي المملكــة، وأن تســاهم فــي زيــادة تمثيــل النســاء فــي 

مجالــس اإلدارة بمــا يعــزز مــن مســاهمتهن فــي مســيرة 

التنميــة الشــاملة.

وفــي هــذا المقــام، فإننــي أرفــع لصاحبــة الجاللــة الملكــة 

رانيــا العبــدهللا المعظمــة أســمى آيــات الشــكر والتقديــر 

علــى تفضلهــا بالرعايــة الكريمــة إلطــالق المنصــة. كمــا 

أشــكر عطوفــة الدكتــور عــادل شــركس محافــظ البنــك 

المركــزي األردنــي علــى دعمــه الكبيــر لجهــود الجمعيــة 

المجالــس  رؤســاء  جميــع  وأشــكر  المجــال،  هــذا  فــي 

والمــدراء العامييــن فــي بنوكنــا األعضــاء علــى مــا أبــدوه 

مــن تحمــس ودعــم كبيــر، وال يفوتنــي أن أشــكر فريــق 

ــوه مــن جهــود  ــة البنــوك علــى مــا بذل العمــل فــي جمعي

ــور.  ــز الن ــى حي ــزة إلخــراج الفكــرة إل ممي
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الدكتور ماهر المحروق
مدير عام جمعية البنوك

تبنـــت جمعيـــة البنـــوك فـــي األردن موضـــوع الشـــمول المالـــي كأحـــد المحـــاور األساســـية 
التـــي ركـــزت عليهـــا فـــي خطتهـــا االســـتراتيجية لألعـــوام 2021 - 2024، وبمـــا يتماشـــى مـــع 
جهـــود البنـــوك فـــي هـــذا المجـــال، ومع االســـتراتيجية الوطنية لالشـــتمال المالي. ويهدف 
الشـــمول المالي بمفهومه العريض إلى زيادة وتحســـين الوصول إلى الخدمات المالية 
ــا  ــًا والتـــي لديهـ ــر ضعفـ ــات األكثـ ــًا الفئـ ــرائح المجتمـــع، وخصوصـ مـــن قبـــل مختلـــف شـ
مســـتويات أقـــل مـــن الشـــمول المالـــي مثـــل النســـاء والشـــباب. وهـــذا يتطلب إيجـــاد تركيز 
أكبـــر علـــى النســـاء والشـــباب مـــن خـــالل اســـتهدافهما ببرامـــج ومبـــادرات نوعيـــة وخالقـــة. 

إن دعــم وتمكيــن المــرأة اقتصاديــًا يحظــى باهتمــام كبيــر 
مــن قبــل القطــاع المصرفــي األردنــي، وهــو مــا يتضــح 
والالتــي  النســاء  توظيــف  فــي  القطــاع  دور  خــالل  مــن 
يشــكلن أكثــر مــن 35 % مــن إجمالــي عــدد الموظفيــن فــي 
البنــوك. كمــا تعتبــر بيئــة العمــل فــي البنــوك مــن أكثــر 
البيئــات الجاذبــة لعمــل االنــاث ضمــن القطــاع الخــاص، 
والتــي تتمتــع بأفضــل معاييــر المســاواة والعدالــة بيــن 
منتجــات  األردن  فــي  البنــوك  تقــدم  كذلــك  الجنســين. 
ماليــة خاصــة بالمــرأة تشــمل قــروض وبطاقــات ائتمــان 
النســاء  فــإن  ذلــك،  عــن  وفضــاًل  ادخاريــة.  وحســابات 
المتعامــالت مــع البنــوك يشــكلن مــا نســبته 40 % مــن 

إجمالــي عــدد األفــراد المودعين لدى البنوك، ويســتحوذن 
األفــراد.  ودائــع  قيمــة  إجمالــي  مــن   % 27 حوالــي  علــى 
وتشــكل النســاء المقترضــات مــن البنــوك نســبة 21 % 
ــر مــن 18 %  مــن عــدد المقترضيــن، ويســتحوذن علــى أكث
مــن قيمــة القــروض الممنوحــة لألفــراد، كمــا يســتحوذن 
علــى أكثــر مــن 20 % مــن بطاقــات االئتمــان الصــادرة عــن 
البنــوك. وهــذه اإلحصائيــات تتوافــق أيضــًا مــع مــا أكدتــه 
نتائج االســتراتيجية الوطنية للشــمول المالي للســنوات 
ــادة وتحســنًا  )2018 - 2020( والتــي أظهــرت أن هنالــك زي
ملموســًا فــي وصــول النســاء للخدمــات الماليــة وتعزيــز 
الثقافــة الماليــة والوعــي المالــي لــدى المــرأة فــي األردن. 

تعزيز الشمول 
المالـي كمرتكـز 
أســــاســــي فــــي 
اســتــراتـيـجــيــــة 
جـمعيـة البنـوك
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القطــاع  قبــل  مــن  المبذولــة  للجهــود  واســتكمااًل 
المصرفــي فــي تمكيــن المــرأة، فقــد تــم التركيــز على جانب 
اســتراتيجي ومهــم فــي هــذا المجــال والــذي يتعلــق بدعــم 
وصــول المــرأة إلــى مجالــس اإلدارة والمناصــب اإلداريــة 
العليــا. حيــث قامــت الجمعيــة بإطــالق منصــة "كلنــا فــي 
المجلــس" والتــي تســتهدف تعزيــز التنــوع والتــوازن بيــن 
الجنســين، وزيــادة مشــاركة وتمثيــل المــرأة فــي مجالس 
والخبــرات  الكفــاءات  إبــراز  خــالل  مــن  البنــوك  إدارة 
النســائية المرشــحة لشــغل تلــك الوظائــف. كمــا يأتــي 
إطــالق المنصــة اســتجابًة لتوجيهــات البنــك المركــزي 
فــي  النســاء  تمثيــل  لزيــادة  والراميــة  للبنــوك  األردنــي 
مجالــس إدارات البنــوك إلــى 20 %، وزيــادة تمثيــل المــرأة 
فــي المناصــب اإلداريــة العليــا إلــى 25 % وذلــك بحلــول 

عــام 2024.

اإلدارة  مجلــس  فــي  الجنســين  بيــن  التنــوع  زيــادة  إن 
واإلدارة العليــا ينطــوي علــى العديــد مــن الفوائــد ومنهــا 
حشــد التأييــد لقضايــا المــرأة وإيجــاد منصــة للحــوار حــول 
القضايــا ذات العالقــة بالنســاء وهــو أمــر ضــروري لزيــادة 
فــي  للمــرأة  يمكــن  كمــا  الماليــة.  األنظمــة  شــمولية 

ــه مــن قبــل  ــذى ب ــل نموذجــًا يحت مراكــز الســلطة أن تمث
النســاء العامــالت فــي المســتويات اإلداريــة األقــل وهــو 
ــة  ــز اإلنتاجي مــا يشــجع علــى االحتفــاظ بالوظائــف وتعزي
بيــن العامــالت فــي مجــال الخدمــات الماليــة. كذلــك تــدل 
الكثيــر مــن الدراســات بــأن وجــود النســاء فــي مراكــز صنع 
القــرار يســاهم فــي تعزيــز مــوارد المؤسســة، وتحســين 
أدائهــا، وتوســيع نطــاق وصولهــا إلــى قاعــدة متنوعــة 

مــن العمــالء.

فــي  "كلنــا  منصــة  إطــالق  وبعــد  البنــوك  جمعيــة 
المجلــس"، تعمــل حاليــًا علــى مبــادرة جديــدة ذات صلــة 
وثيقــة بتمكيــن المــرأة وبالشــمول المالــي ككل، وهــي 
مبــادرة إطــالق منصــة الكترونيــة متخصصــة بالثقافــة 
النســاء والشــباب والريادييــن  الماليــة والتــي ســتخدم 
ومختلــف شــرائح المجتمــع. وهــذه المنصــة تســتهدف 
بنــاء الثقافــة والوعــي المالــي لــدى الفئــات المســتهدف 
اتخــاذ  علــى  قدراتهــم  لزيــادة  يفضــي  الــذي  وبالشــكل 
القــرارات الماليــة الرشــيدة والتــي تعظــم اســتفادتهم 
الحلــول  ألفضــل  وترشــدهم  الماليــة،  الخدمــات  مــن 

أمامهــم.  المتاحــة  الماليــة  والخيــارات 
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تـحــت رعــايــة جـاللـة الـملـكـة رانـيـا العبـد الّله
جـمـعـيـة الـبنـوك تُطـلـق المنّصـة الوطـنـّيــة

"كّلنا في المجلس" لدعم وصول المرأة إلى 
مـواقـع صـنـع القـرار فـي القـطـاع الـخـاّص

شركس:
المـنـّصـــة سـتســاعـــد الـبــنـــوك فـــي 
الـوصـــول إلــى الـنـســـاء الـمـؤّهـــالت 
لـشـغـــل مناصب في مجالــــس اإلدارة

السالم:
منّصــة " كّلنــا فــي المجلــس" تأتــي 
جـمـعـّيــــــة  مــن  وطـنـّيـــة  كـمـبـــادرة 
البنوك في ظل وجود حاجة مـاّســـة 
للـــخـبـــــرات والـــكـــفــاءات النسائـّيـة
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ــرة  ــة الملكــة، وزي وحضــر حفــل إطــالق المنّصــة منــدوب جالل
الدولــة للشــؤون القانونّيــة وفــاء بنــي مصطفــى، ومحافــظ 
البنــك المركــزّي الدكتــور عادل شــركس، ورئيس مجلس إدارة 
ــة البنــوك معالــي باســم الســالم، ورؤســاء المجالــس  جمعّي
وبمشــاركة  المملكــة،  فــي  البنــوك  فــي  العاميــن  والمــدراء 
فنتشــرز،  وأمــام  الدوليــة  العمــل  منظمــة  عــن  ممثليــن 

وبحضــور واســع مــن المهتميــن مــن مختلــف الجهــات. 

وتضمــن الحفــل عرضــًا تقديميــًا عــن المنصــة، أعقبه كلمتين 
افتتاحيتيــن لرئيــس جمعيــة البنــوك فــي األردن باســم خليــل 
الســالم ولمحافــظ البنــك المركــزي األردنــي الدكتــور عــادل 
ماهــر  الدكتــور  فيهــا  ثــم جلســة حواريــة شــارك  شــركس، 
مــن  أصــالن  وريــم  البنــوك  جمعيــة  عــام  مديــر  المحــروق 
منظمــة العمــل الدوليــة وتمــارا عبد الجابر من أمام فنتشــرز.

حاجة ماّسة للخبرات والكفاءات النسائّية
وقــال رئيــس مجلــس إدارة جمعّيــة البنــوك باســم خليــل 
ــة الملكــة  ــة جالل الســالم خــالل كلمتــه االفتتاحيــة أّن رعاي
رانيــا العبــدهللا المعظمــة لحفــل إطــالق منّصــة " كّلنــا 
فــي المجلــس All On Board" يأتــي فــي ظــّل حرص جاللتها 
الدائــم علــى تعزيــز ودعــم وتمكيــن المــرأة األردنّيــة فــي 
مختلــف المواقــع والمجــاالت، موّضحــًا أّن هــذه المنّصــة 
البنــوك فــي األردّن،  تأتــي كمبــادرة وطنّيــة مــن جمعّيــة 
وبالشــراكة مــع منظمــة العمــل الدوليــة وأمــام فنتشــرز، 
انطالقــًا مــن إيماننــا التــاّم بــأّن المــرأة شــريك أساســّي 

للرجــل فــي مختلــف المواقــع والمياديــن.

وأشــار إلــى أّن هــذه المنّصــة تأتــي فــي ظــل وجــود حاجــة 
لدعــم مســيرة  النســائّية  والكفــاءات  للخبــرات  ماّســة 
التنــّوع  مــن  متوازنــة  قاعــدة  وتوفيــر  والتطــّور  النجــاح 
الجنــدرّي المبنــّي علــى تكافــؤ الفــرص وبالشــكل اّلــذي 

يســاهم فــي تعزيــز النمــّو وتنميــة المجتمــع.

أّن فكــرة المنّصــة جــاءت فــي ظــّل مــا  وبيــن الســالم 
وجــود  غيــاب  مــن  البنــوك  إدارات  مجالــس  تشــهده 
المواهــب  اكتشــاف  فــي  تســاعد  مرجعّيــة مؤّسســّية 

اإلدارة. مجالــس  فــي  لتكــون  المؤّهلــة  النســاء 

وأشــار الســالم أن الجمعّيــة قامــت بالبحــث والدراســة 
شــراكات  وبنــاء  العالقــة،  أصحــاب  مختلــف  وتحديــد 
وتحالفــات مــع مؤّسســات دولّيــة ومحّلّيــة، باإلضافــة 
لحشــد المــوارد الالزمــة لتنفيــذ وبلــورة الفكــرة وإخراجهــا 
المتوّخــاة  األهــداف  تحقيــق  فــي  يســاعد  بالشــكل 
والمتمّثلــة فــي زيادة نســب النســاء في مجالــس اإلدارة. 

السالم:
منّصــة " كّلنــا فــي المجلــس" تأتــي 
جـمـعـّيــــــة  مــن  وطـنـّيـــة  كـمـبـــادرة 
البنوك في ظل وجود حاجة مـاّســـة 
للـــخـبـــــرات والـــكـــفــاءات النسائـّيـة

تحــت رعايــة جاللــة الملكــة رانيــا العبــد الّلــه، أطلقــت جمعّيــة البنــوك فــي األردّن، 
المنّصــة الوطنّيــة الرقمّيــة "كّلنــا فــي المجلــس All On Board"، كمبــادرة وطنّيــة 
بهــدف  فنتشــرز،  وأمــام  الدولّيــة  العمــل  منّظمــة  مــع  بالشــراكة  الجمعيــة  مــن 
تمكيــن النســاء المؤّهــالت مــن شــغل مناصــب عليــا وقيادّيــة فــي القطــاع الخــاّص 
األردنــّي، وتعزيــز عمــل الشــركات مــن خــالل زيــادة التنــّوع والتــوازن بيــن الجنســين.
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كمــا أكــد الســالم بــأّن هــذه المنّصــة ستســتمّر بالنمــّو 
النســاء  تســتقطب  وطنّيــة  منّصــة  لتكــون  والتوّســع 
المؤّهــالت مــن مختلــف المجــاالت، وتخدم الشــركات في 

ــة فــي المملكــة. ــع القطاعــات االقتصادّي جمي

وبيــن الســالم أّن هنــاك حاجــة ماّســة لتخّصصــات معّينــة 
وخبــرات محــّددة فــي مجــاالت ذات عالقــة بعمــل مجلــس 
اإلدارة، وهــذا األمــر جعــل عملّيــة البحــث التقليدّيــة أكثــر 
عضــو  إيجــاد  الصعــب  مــن  وجعــل  وصعوبــة،  تعقيــدًا 
مجلــس يفــي بجميــع المواصفــات المطلوبــة وخصوصــًا 

مــن النســاء.

ونــّوه الســالم إلــى أّن جميــع البنــوك األردنّيــة تتبــع إجراءات 
وقواعــد عادلــة فــي التعييــن واالســتقطاب بين الجنســين 
واّلتي تقوم على المفاضلة بناء على المؤّهالت والخبرات 
المطلوبة، وأن األردّن غنّي بالكفاءات والخبرات النسائّية 
المتمّيــزة والمؤّهلــة لشــغل المناصــب القيادّيــة، مضيفــًا 
أن زيــادة تمثيــل النســاء فــي مجالــس اإلدارة لــن يتحّقــق 
إّلا فــي حــال إيجــاد حلقــة وصــل تربــط بيــن جانبــي العــرض 
الكفــاءات  وتســويق  ترويــج  فــي  وتســاهم  والطلــب، 

النســائّية وربطهــا مــع الفــرص الموجــودة لــدى البنــوك.

البنــوك حّققــت تقّدمــًا فــي مجــال تبّنــي 
ــوع  ــي الـنــ ــات وممارســات تــراعــ سـيـاسـ

االجتماعــّي

ــد محافــظ البنــك المركــزّي الدكتــور عــادل  مــن جانبــه، أّك
شــركس، علــى جهــود الجمعّيــة فــي إطــالق منّصــة كّلنــا 
فــي المجلــس واّلتــي ستســاعد البنــوك فــي الوصــول 
إلــى عــدد أكبــر مــن النســاء المؤّهــالت والّلواتــي يمتلكــن 
الخبــرات والتدريــب الــالزم لشــغل مناصــب فــي مجالــس 
إدارات البنــوك، وبمــا يســاعد فــي زيــادة التنــّوع الجنــدرّي 

وتحســين التــوازن بيــن الجنســين.

وقــال إّن البنــوك العاملــة فــي المملكــة حّققــت تقّدمــًا 
النــوع  تراعــي  تبّنــي سياســات وممارســات  فــي مجــال 
االجتماعــّي ســواء بالتوظيــف أو االحتفــاظ بالموّظفيــن، 
أو تعزيــز ثقافــة العمــل المؤّسســّي، وكذلــك معالجــة 
العوائــق اّلتــي كانــت تحــول دون تقّدم المــرأة إلى مناصب 

ــة. قيادّي

السالم:
الجـمعـّيــة قــامـــــت بـبـنـــاء شــراكـــــات 
وتحالفات مع مؤّسسات دولّية ومحّلّية 
وحشد الموارد الالزمة لتنفيذ الفكرة

السالم:
جـــمــــيــــــع الــبـــنــــــوك األردنـّيــــة تـتـبـــــع 
إجــراءات وقواعــد عادلــة في التعييـــن 
واالســتــــقـــطـــــاب بـيــن الجــنــسـيـــن 

السالم:
المنـّصـــة ستـستمـــّر بالنمــّو والتـــوّسع 
لـتـسـتـقـطـب الـنـســـاء الـمـؤّهـالت مـن 
مختلــف المجـــاالت، وتـــخدم الشركــــات في 
جميع القطاعات االقتصادّية في المملكة

شركس:
الــمـنــّصـــة ستساعـــــد الــبــنـــوك فـــي 
الــوصــــول إلــى الـمـؤّهـــالت لـشـغـــل 
مـــنــاصـــــب فــي مــــجــالـــــس اإلدارات
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وقال الدكتور شركس، ان البنك المركزّي بدأ بنفسه برفع 
نسبة تمثيل النساء في مجلس اإلدارة، حيث يضم مجلس 
إدارة البنك المركزّي حاليا 3 سيدات من أصل 9 أعضاء، في 
حين أن السيدات األعضاء يشاركن في اهم لجنتين للبنك. 

وأشار إلى بيانات مركز إيداع األوراق المالّية، واّلتي تظهر 
بأّن نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك األردنّية تبلغ 
حوالي 8 % من عدد أعضاء المجالس، وبمعّدل امرأة تقريبًا 
في كّل مجلس إدارة بنك، الفتًا إلى أّن هذه النسبة أعلى 
إدارات  النساء في مجالس  العاّم لنسبة  المتوّسط  من 
البنوك في منطقة الشرق األوسط واّلتي تبلغ 4 % تقريبًا. 
مجالس  في  النساء  نسبة  من  بالرغم  أّنه  على  وشّدد 
إدارات البنوك باألردّن لكن ال تزال نسبة تمثيل المرأة في 

األردّن في مجالس إدارة البنوك دون المستوى المأمول.

إلــى قيــام  وفــي ذات الســياق، أشــار الدكتــور شــركس 
لزيــادة تمكيــن  البنــك المركــزّي بإعــداد مذّكــرة تهــدف 
ودعــم  المصرفــّي  القطــاع  فــي  المــرأة  مشــاركة 
اســتفادتها مــن الخدمــات المالّيــة، والتــي تــّم إرســالها 
لجمعّيــة البنــوك بهــدف تشــكيل منّصــة للحــوار حولهــا 
ــات اّلتــي  مــن أجــل الوصــول لتصــّور مشــترك حــول اآللّي
للخدمــات  المــرأة  وصــول  تمكيــن  خاللهــا  مــن  يمكــن 
ــة الحتياجاتهــا،  ــة المراعّي ــة والمصرفّي والمنتجــات المالّي
إدارات  مجالــس  فــي  المــرأة  لتعزيــز مشــاركة  إضافــة 

العليــا. واإلدارات  البنــوك 

أّن إطــالق  أّكــد علــى  المركــزّي،  البنــك  لــدور  وبالنســبة 
ــة 2017 كان لهــا  ــّي فــي نهاي اســتراتيجّية الشــمول المال
دور كبيــر فــي تعزيــز وصــول المــرأة للخدمــات المالّيــة، 

شركس:
برفــع  بــدأ بنفســه  المركــزّي  البنــك 
نســبة تمثيــل النســاء فــي مجلــس 
اإلدارة الــــــى 3 أعــــــضــــــاء ســـــيــــــدات

شركس:
نســبة النســاء فــي مجالــس إدارات 
البنــوك األردنّية أعلى من المتوّســط 
الـــــعــــاّم فـــــي الــــــشــــــرق األوســــــط
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الوصــول  )فجــوة  الجندرّيــة  الفجــوة  انخفضــت  حيــث 
المالــّي بيــن الجنســين( مــن 53 % إلــى 22 % فــي عام 2020، 
فــي حيــن أّن هــذه االســتراتيجّية اســتهدفت تخفيــض 
هــذه الفجــوة إلــى 35 %، بمعنــى أّنــه تــّم تحقيــق أكثــر مــن 
المســتهدف فــي االســتراتيجّية. مشــيرًا إلــى قيــام البنــك 
للشــمول  جديــدة  اســتراتيجّية  بإعــداد  حالّيــًا  المركــزّي 
المالــّي مّمــا ســينعكس علــى تمكيــن المــرأة بشــكل أكبر 

وتعزيــز وصولهــا للخدمــات المالّيــة.

ونــّوه أيضــًا إلــى أّن الشــركة األردنّيــة لضمــان القــروض 
أطلقــت فــي عــام 2016 برنامجــًا خاّصــًا لضمــان قــروض 
المشــاريع المملوكــة أو المــدارة مــن النســاء بنســبة 
تغطيــة تبلــغ 80 % وذلــك بهــدف تعزيــز وصــول هــذه 

المشــاريع للتمويــل الممنــوح مــن البنــوك.

وحــول الحســابات المصرفّيــة للنســاء، لفــت الدكتــور شــركس 
إلى أّن عدد حســابات الودائع المملوكة من النســاء يبلغ حوالي 
1.4 مليــون حســاب تشــّكل مــا يقــارب 36 % مــن عــدد حســابات 
القــروض  عــدد  يبلــغ  حيــن  فــي  البنــوك،  لــدى  األفــراد  ودائــع 
الممنوحــة للنســاء مــن البنــوك حوالــي 223 ألــف قــرض تشــّكل 

مــا نســبته 18.5 % مــن عــدد قــروض األفــراد لــدى البنــوك.

إلــى ذلــك، شــّدد علــى دور البنــك المركــزّي األردنــّي فــي 
مجــال دعــم وتمكيــن المــرأة علــى كاّفــة األصعــدة، حيــث 
أطلــق العديــد مــن المبــادرات النوعّيــة لدعــم وتمكيــن 
المــرأة، واّلتــي كان أبرزهــا توجيــه البنــوك لتعزيــز مشــاركة 
المــرأة فــي القطــاع المصرفــّي ودعــم اســتفادتها مــن 
الخدمــات والمنتجــات المالّيــة والمصرفّيــة، ورفــع نســبة 

تمثيــل المــرأة فــي مجالــس إدارات البنــوك إلــى 20 %، 
وفــي اإلدارات العليــا إلــى 25 % بحلــول عــام 2024.

جلســة حواريــة بعنوان المــرأة في المناصب 
القياديــة ومراكــز صنع القرار 

وعلــى هامــش الحفــل، عقــدت الجمعّيــة جلســة حوارّيــة 
حــول موضــوع المــرأة فــي المناصــب القياديــة ومراكــز 
صنــع القــرار، والتــي شــارك فيهــا الدكتــور ماهــر المحــروق 
مديــر عــام جمعيــة البنــوك وريــم أصــالن مــن منظمــة 
العمــل الدوليــة وتمــارا عبــد الجابــر مــن أمــام فنتشــرز. 
حيــث أكــد المشــاركون فــي الجلســة علــى جهــود القطــاع 
المصرفــّي فــي تمكيــن المــرأة بشــكٍل عــام وفــي زيــادة 
نســبة تواجــد المــرأة فــي المواقــع القيادّيــة فــي البنــوك، 
األردنّيــات  للنســاء  المســتمر  التأهيــل  أهميــة  وعلــى 
لشــغل مواقــع القيــادة وصنــع القــرار، إضافــة للتأكيــد 
فــي  المــرأة  تواجــه  التــي  العقبــات  تذليــل  أهميــة  علــى 

الوصــول إلــى مناصــب صنــع القــرار. 

شركس:
البنــك المركــزّي األردنــّي رفــع نســبة 
تمثيــل المــرأة فــي مجالــس إدارات 
اإلدارات  وفــي   ،% 20 إلــى  البنــوك 
العليــا إلــى 25 % بحلــول عــام 2024
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مـقـابـلـة 
الــعــــدد
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شركاء منصة كلنا في المجلس
في حديث لمجلة البنوك

المحــروق: إطــالق المنصــة يأتــي فــي ظــل الدعــم واالهتمــام الكبيــر الــذي 
يوليــه القطــاع المصرفــي األردنــي لتمكيــن المــرأة فــي مختلــف المجــاالت

أصالن: إطـالق مـنـصـــة "كــلــنـــا في الــمــجــلـــس" يعــتـبــر خـطــوة هــاّمـــــة 
نــحـــو تــمــكــيـــن الـــمـــرأة من الـــوصـــول إلى مـنــاصــب صـنـع الـقــرار

عبد الجابر: منصة AllonBoard.jo مبادرة مهمة لعرض المواهب النسائـية 
األردنية وربطها بـفرص في مجالس إدارة البنوك والشركات األردنية
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تحــت رعايــة صاحبــة الجاللــة الملكة رانيــا العبدهللا، 
مــع  بالتعــاون  األردن  فــي  البنــوك  جمعيــة  أطلقــت 
ــة وأمــام فنتشــرز  شــركائها فــي منظمــة العمــل الدولي
منصــة "كلنــا فــي المجلــس". إطــالق هــذه المنصــة جــاء 
ليؤكــد علــى أهّمّيــة الــدور اإليجابــّي لمشــاركة المــرأة فــي 

المناصــب القيادّيــة ومراكــز صنــع القــرار بــاألردّن. 

مــن  المزيــد  وإلقــاء  المنصــة،  إطــالق  هامــش  وعلــى 
ــادة نســبة  الضــوء علــى أهميــة المنصــة ودورهــا فــي زي
تمثيــل المــرأة فــي مجالــس إدارات الشــركات، والتعــرف 
المناصــب  فــي  المــرأة  مشــاركة  زيــادة  أهميــة  علــى 
البنــوك  مجلــة  قامــت  القــرار،  صنــع  ومراكــز  القيادّيــة 
بإجــراء مقابــالت مــع ممثلــي الجهــات الثــالث الشــريكة 
فــي إطــالق المنصــة وهــم الدكتــور ماهــر المحــروق مديــر 
عــام جمعيــة البنــوك، والســيدة ريــم أصــالن اختصاصيــة 
الالئــق  العمــل  برنامــج  ومســؤولة  االجتماعــي  النــوع 
للمــرأة فــي منظمــة العمــل الدوليــة، والســيدة تمــارا 

عبــد الجابــر الشــريك اإلداري فــي أمــام فنتشــرز.

وتاليًا نّص الحوار:
الدكتور ماهر المحروق

مدير عاّم جمعّية البنوك في األردن 
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 من أين جاءت فكرة إطالق منصة 'كّلنا في المجلس' 
للمرأة، وما هي أهميتها للقطاع المصرفي؟

ــًا  بــدأ التفكيــر فــي إطــالق هــذه المنصــة قبــل عــام تقريب
وذلــك بعــد أن قــام معالــي الســيد باســم خليــل الســالم 
رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة بإثــارة موضــوع ضعــف 
إدارات  العليــا ومجالــس  اإلدارات  فــي  النســاء  تمثيــل 
تواجههــا  التــي  والصعوبــات  األردن،  فــي  الشــركات 
الكفــاءات  إلــى  الوصــول  فــي  البنــوك  إدارات  مجالــس 
مناصــب  لشــغل  الخبــرة  وذات  المؤهلــة  النســائية 
فــي مجالــس اإلدارة، وخصوصــًا فــي ظــل عــدم وجــود 
قاعــدة بيانــات بالنســاء المؤهــالت لشــغل مناصــب فــي 
مجالــس إدارة الشــركات واإلدارات العليــا فــي الشــركات 
تعمــل  رقميــة  لمنصــة  الحاجــة  ويعكــس  األردن،  فــي 
كوســيط بيــن البنــوك وبيــن الكفــاءات النســائية. وقــد 
أفضــى النقــاش حينهــا عــن التوصــل لتصــور أولــي بفكــرة 
إطــالق منصــة، وتــم عــرض المقتــرح علــى مجلــس إدارة 
الجمعيــة والــذي أبــدى تحمســًا وتأييــدًا كبيــرًا للفكــرة، 
بشــكٍل  الفكــرة  بدراســة  بعدهــا  الجمعيــة  وقامــت 
تفصيلــي وتطويرهــا وحشــد الشــراكات والمــوارد الالزمــة 
لهــا بدعــم وشــراكة مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة، 
وبالتعــاون مــع أمــام فنتشــرز، وصــواًل إلطــالق المنصــة 
بالشــكل الحالــي والتــي تهــدف الــى بنــاء قاعــدة بيانــات 
بالنســاء المؤهــالت لشــغل مناصــب فــي اإلدارة العليــا 
وفــي مجالــس إدارة الشــركات، وتســويق تلــك الكفــاءات 
وتســهيل اســتقطابها مــن قبــل الشــركات، وهــو مــا 
ســيؤدي إلــى رفــع نســبة مشــاركة النســاء فــي المناصب 

القياديــة. 

أمــا عــن أهميــة منصــة "كلنــا فــي المجلــس" للبنــوك، 
فإنهــا تأتــي لتواكــب ســعي البنــوك الحثيــث لزيــادة نســب 
ظــل  فــي  وخصوصــًا  إداراتهــا،  مجالــس  فــي  النســاء 
توجيهــات البنــك المركــزي األردنــي مؤخــرًا برفــع نســبة 
تمثيــل المــرأة فــي مجالــس إدارات البنــوك إلــى 20 %، 
وفــي اإلدارات العليــا إلــى 25 % وذلــك بحلــول عــام 2024. 

وبالتالــي فإننــا نعتقــد أن جهــود الجمعيــة فــي إطــالق 
AllonBoard.jo ستســاعد  المجلــس  فــي  كلنــا  منصــة 
النســاء  مــن  أكبــر  عــدد  إلــى  الوصــول  فــي  البنــوك 
المؤهــالت واللواتــي يمتلكــن الخبــرات والتدريــب الــالزم 
وبمــا  البنــوك،  إدارات  مجالــس  فــي  مناصــب  لشــغل 

يســاعد فــي زيــادة التنــوع الجندري وتحســين التــوازن بين 
الجنســين. 

 مــا هــي الفرصــة الّتــي تتيحهــا المنّصــة الوطنّيــة 
'كّلنــا فــي المجلــس' للمــرأة؟

نحــن ننظــر لمنصــة "كلنــا فــي المجلــس" كنافــذة مهمــة 
لترويــج وتســويق الكفــاءات النســائية األردنيــة وزيــادة 
إدارات  مجالــس  فــي  مناصــب  شــغل  فــي  فرصهــن 
الشــركات، وخصوصــًا فــي القطــاع المصرفــي األردنــي 
والــذي يعتبــر أهــم القطاعــات االقتصاديــة فــي األردن. 
وهــذا مــن شــأنه أن يوفــر حاضنــة تســويقية للنســاء 
لــدى  المنصــة  يــروج فكــرة  مــن جهــة، وأن  المؤهــالت 
القطاعــات األخــرى وهــو مــا يســاهم فــي تعميــم التجربــة 
إدارات  مجالــس  فــي  النســاء  تمثيــل  نســب  وزيــادة 

االقتصاديــة.  القطاعــات  مختلــف  فــي  الشــركات 

القياديــة  المناصــب  فــي  المــرأة  تمثيــل  ألن  ونظــرًا 
ومجالــس إدارة الشــركات يمثــل تحدًيــا مســتمرًا فــي 
غالبيــة القطاعــات االقتصاديــة، فقــد تــم البــدء بالقطــاع 
المصرفــي فــي المرحلــة األولــى، وســيتم توســيع نطــاق 
فــي  األخــرى  االقتصاديــة  القطاعــات  لخدمــة  المنصــة 

المملكــة.

علــى صعيــٍد آخــر، فــإن إطــالق المنصــة يأتــي فــي ظــل 
ــه القطــاع المصرفــي  ــذي يولي ــر ال الدعــم واالهتمــام الكبي
األردنــي بتمكيــن المــرأة فــي مختلــف المجــاالت. فالقطــاع 
المصرفــي يعتبــر أحــد أبــرز مشــغلي الكفــاءات األردنية من 
الجنســين، ويعتبــر مــن أكثــر البيئــات الجاذبــة لعمــل االناث 
ضمــن القطــاع الخــاص، حيــث يشــغل القطــاع المصرفــي 
نســبة  وتصــل  وموظفــة،  موظــف  ألــف   22 يقــارب  مــا 
االنــاث العامــالت فــي القطــاع الــى مــا يقــارب 35 %. ومــن 
المهــم أن أشــير هنــا بــأن نســبة النســاء في المســتويات 
اإلداريــة المتوســطة ومــا دون المتوســطة فــي القطــاع 

المحروق: 
ــج  ــة لتـرويــ ــذة مــهــمـــ ــة نـافــــ المـنـصــ
وتسويق الكفاءات النسائية األردنية 
وزيـــادة فرصهـــن فـــي شـــغل مناصـــب 
فــــــي مـــجــــالــــــس إدارات الــشــركـــــات
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المصرفــّي تتجــاوز 40 %، لكنهــا تنخفــض بشــكل واضــح 
ــا أو مناصــب مجالــس  ــة العلي ــث عــن القيادي ــد الحدي عن
اإلدارة. وحســب البيانات الصادرة عن مركز إيداع األوراق 
الماليــة فــإن نســبة النســاء فــي مجالــس إدارات البنــوك 
األردنيــة تبلــغ حوالــي 8 % مــن عــدد أعضــاء المجالــس، 
بنــك.  إدارة  مجلــس  كل  فــي  تقريبــًا  امــرأة  وبمعــدل 
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه النســبة أعلــى مــن المتوســط 
العــام لنســبة النســاء فــي مجالــس إدارات البنــوك فــي 
منطقــة الشــرق األوســط والتــي تبلــغ 4 % تقريبــًا، لكنهــا 
ال تــزال نســبة تمثيــل المــرأة فــي األردن فــي مجالــس 
إدارة البنــوك دون المســتوى المأمــول. األمــر اّلــذي يؤّكــد 
أهّمّيــة الجهــود اّلتــي تبــذل مــن قبــل كاّفــة الجهــات ذات 

العالقــة لتعزيــز تواجــد المــرأة فــي المواقــع القيادّيــة. 

 برأيكــم مــا هــي أهــم الجهــود التــي يبذلهــا القطــاع 
المصرفــي األردنــي علــى صعيــد تمكيــن المــرأة؟ 

يلعــب القطــاع المصرفــي دورًا كبيــرًا فــي دعمــه للمــرأة 
مســتوى  علــى  أو  والتوظيــف  التشــغيل  حيــث  مــن 
التمكيــن االقتصــادّي مــن خــالل توفيــر مصــادر تمويــل. 
فعلــى صعيــد زيــادة وصــول المــرأة للخدمــات الماليــة 
المالــي  للشــمول  الوطنيــة  االســتراتيجية  أكــدت  فقــد 
)2018 - 2020( أن هنالــك زيــادة وتحســنًا ملموســًا فــي 
مجــال وصــول النســاء للخدمــات الماليــة وتعزيــز الثقافة 

الماليــة والوعــي المالــي لــدى المــرأة فــي األردن. 

كذلــك تقــدم البنــوك فــي األردن منتجــات ماليــة خاصــة 
بالمــرأة تشــمل قــروض وبطاقــات ائتمــان وحســابات 
ادخاريــة. وفضــاًل عــن ذلــك، فــإن النســاء المتعامــالت 
مــع البنــوك يشــكلن مــا نســبته 40 % مــن إجمالــي عــدد 
األفــراد المودعيــن لــدى البنــوك، ويســتحوذن علــى حوالــي 

أّن  حيــن  فــي  األفــراد.  ودائــع  قيمــة  إجمالــي  مــن   % 27
النســاء المقترضــات مــن البنــوك يشــكلن 21 % مــن عــدد 
المقترضيــن، ويســتحوذن علــى أكثــر مــن 18 % مــن قيمــة 
القــروض الممنوحــة لألفــراد، كمــا يســتحوذن علــى أكثــر 
مــن 20 % مــن بطاقــات االئتمــان الصــادرة عــن البنــوك. 

قمنــا  أن  وبعــد  فإننــا  البنــوك،  يخــص جمعيــة  وفيمــا 
ــًا علــى  بإطــالق منصــة "كلنــا فــي المجلــس" نعمــل حالي
العديــد مــن المبــادرات التــي تســاهم فــي دعــم تعزيــز 
تعمــل  حيــث  االقتصادّيــة.  المــرأة  مشــاركة  وتمكيــن 
الجمعيــة حاليــًا علــى التحضيــر إلطــالق منصــة الكترونيــة 
النســاء  والتــي ســتخدم  الماليــة  بالثقافــة  متخصصــة 
والشــباب والريادييــن ومختلــف شــرائح المجتمــع. وهــذه 
المنصــة تســتهدف بنــاء الثقافــة والوعــي المالــي لــدى 
لزيــادة  يفضــي  الــذي  وبالشــكل  المســتهدف  الفئــات 
قدراتهــم علــى اتخــاذ القــرارات الماليــة الرشــيدة والتــي 
ــة، وترشــدهم  تعظــم اســتفادتهم مــن الخدمــات المالي
ألفضــل الحلــول والخيــارات الماليــة المتاحــة أمامهــم. 

المحروق: 
إطـــــــالق الــــمـــنـــصــــة يــأتـــــــي فــــي 
ظــــــــل الدعـــم واالهتمـــام الكبيـــر 
الـــذي يوليـــه القطـــاع المصرفـــي 
ـــرأة  ـــن الـــــمــــــ ـــي بــتـــمــــكــــيـــ األردنــــ
فــــي مــــخــــــتــــلــــف الــــمــــــــجـــــــاالت

المحروق: 
تعمــل الجمعيــة حاليــًا علــى التحضير 
إلطــالق منصة الكترونية متخصصة 
بالثــقـافـــة الـمـالـيـــة والتي ســتـــخـــدم 
الـنــســاء والـــشــبـــاب والــــريــاديــيــــن 
ــع ــح الـمـجـتـــمــــ ومــخــتــلــــف شــــرائــــ
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السيدة ريم أصالن
اختصاصيــة النــوع االجتماعــي ومســؤولة 
برنامــج العمــل الالئق للمــرأة في منظمة 

العمــل الدولية
 مــا هــو تقيمكــم للجهــود المبذولة مــن قبل القطاع 
المصرفــي األردنــي فــي مجال دعم تمكيــن المرأة؟ 

خــالل  بذلــت  اّلتــي  بالجهــود  اإلشــادة  مــن  بــد  ال  بدايــًة 

ــا بالتشــارك مــع البنــك المركــزي والبنــوك  جائحــة كورون

وهــو  األعمــال،  صاحبــات  للنســاء  القــروض  لجدولــة 

األعمــال  صاحبــات  بعــض  مســاعدة  فــي  ســاهم  مــا 

وباالخــص صاحبــات ريــاض األطفال والمــدارس الخاصة 

علــى تخطــي الصعوبــات التــي أفرزتهــا الجائحــة عليهــن 

وتجاوزهــا ودعــم قدراتهــن فــي اســتدامة أعمالهــن وتبــع 

ذلــك برامــج مؤسســة الضمــان اإلجتماعــي المختلفــة 

والتــي دعمــت االجــور. 

فــي القطــاع المصرفــي، وجــه البنــك المركــزي األردنــي 

زيــادة  خــالل  مــن  المــرأة  تعزيــز مشــاركة  إلــى  البنــوك 

20 %، وفــي  إلــى  البنــوك  إدارات  تمثيلهــا فــي مجالــس 

المناصــب اإلداريــة العليــا إلــى 25 %، بحلــول عــام 2024. 

ومنّظمــة العمــل تأمــل أن تّتخــذ القطاعــات االقتصادّيــة 
الوطنّيــة كاّفــة خطــوات مماثلــة لتمكيــن المــرأة، وتجــّدد 
دعواتهــا لــألردّن بإقــرار تشــريعات وسياســات موائمــة 
التمييــز  بشــأن  الدولّيــة  العمــل  منّظمــة  الّتفاقّيــة 
واالســتخدام، 1958، )رقــم 111(، اّلتــي صــادق عليهــا األردّن 

عــام 1963."

 ما التدابير التي اتخذها األردن لمواءمة تشريعاته 
مع االتفاقية بهدف ضمان المساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة من الحصول على وظائف قيادية؟

منّظمــة العمــل الدوليــة ستســتمر فــي مســاعدة األردّن 
في تحقيق هدف التنمية المســتدامة 5.5 بشــأن ضمان 
مشــاركة كاملــة وفّعالــة للمــرأة وفرصهــا المتســاوية 
ومؤّشــر  القيادّيــة،  المناصــب  شــغل  فــي  الرجــل  مــع 
هــذه الهــدف المتمّثــل فــي نســبة النســاء فــي المناصــب 
اإلدارّيــة وباألخــض ان المنظمــة هــي الجهــه الوصــي علــى 

احــدى مؤشــرات هــذا الهــدف.

وأعتقــد أن زيــادة التوعيــة المجتمعّيــة ألهّمّيــة مشــاركة 
المــرأة اقتصادّيــًا يجــب أن يســير بالتــوازي مــع تعديــل 
هــذا  وفــي  المــرأة.  لمشــاركة  المحّفــزة  التشــريعات 
ــد مــن تعديــل القوانيــن ذات العالقــة مثــل  المجــال، ال ب
قانــون الشــركات وقانــون البنــوك وتعليمــات الحوكمــة 
مواقــع  إلــى  المــرأة  وصــول  وتعزيــز  لدعــم  للشــركات 

صنــع القــرار.

أصالن: 
البنـــك المركـــزي والبنـــوك بذلت جهود 
ــا لجدولـــة  كبيـــرة خـــالل جائحـــة كورونـ
ــال ــات األعمـ ــاء صاحبـ ــروض النسـ قـ

أصالن: 
زيـــادة الـتـوعـيــة المجتمعّية ألهّمّيــة 
مشاركة المـرأة اقـتـصـادّيــًا يــجــب أن 
يسير بالتوازي مع تعديل التشريعات 
الـــمــحــّفـــزة لــمـــشــاركــــــة الــــــمـــــرأة
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مــع  بشــراكة  جهــودا  الدوليــة  العمــل  منظمــة  بذلــت 
ــة المــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار وهــي منظمــة  جمعي
األمــم  هيئــة  مــع  وبالتعــاون  حكوميــة،  غيــر  محليــة 
المتحــدة للمــرأة والوكالــة الســويدية للتعــاون اإلنمائــي 
الدولــي، لمعالجــة تمثيــل المــرأة المتدنــي فــي مجالــس 
ــن العــام  ــع القــرار فــي القطاعي اإلدارة وفــي مواقــع صن

والخــاص. 

فقد طالبت بإيجاد نص واضح في التشــريعات الوطنية، 
الحوكمــة  الشــركات،تعليمات  قانــون  ذلــك  فــي  بمــا 
للشــركات المســاهمة المدرجــة، وقانــون البنــوك بغيــة 
اســتحداث نظــام حصــص يضمــن أن يشــمل مجلــس 

اإلدارة مــا ال يقــل عــن 30 % مــن كال الجنســين. 

نتــج عــن تلــك المســاعي رؤى مثمــرة اســتفادت منهــا 
اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية، التــي 
اقترحــت تعديــالت تشــريعية تتطلــب تطبيــق النســبة 
المذكــورة فــي المؤسســات الحكوميــة، شــركات القطاع 
الخــاص، والبنــوك، باإلضافــة إلــى الجمعيــات المهنيــة، 

ومنظمــات العمــل.

"إطــالق المنصــة عمــل وطنــي جماعــي تتشــارك فيــه 
أطــراف المصلحــة التــي تعمــل علــى تعديل التشــريعات، 
تبنــي قــدرات المــرأة، وتؤمــن بأهمية وصولهــا إلى مواقع 

صنــع القــرار". 

المنظمــة مــع جمعيــة  وفــي ذات المضمــار، تعاونــت 
البنــوك فــي األردن فــي إطــالق منصة "كلنا في المجلس" 
ونعتبــر المنصــة خطــوة هامــة نحــو تمكيــن المــرأة مــن 
زيــادة  وبالتالــي،  القــرار،  صنــع  مناصــب  إلــى  الوصــول 
مشــاركتها الضعيفــة بصفــة عامــة ، بالرغــم مــن غيــاب 
تشــريعات وطنيــة فــي هــذا المجــال. تأمــل المنظمــة ان 
تتخــذ القطاعــات االقتصاديــة الوطنيــة كافــة خطــوات 

ــة لتمكيــن المــرأة.  مماثل

إن منّظمــة العمــل الدوليــة تســعى مــع شــركائها إلــى 
إحــداث تغييــر ذو مغــزى وخلــق تأثيــر قابــل للقيــاس علــى 
تمكيــن وقيــادة المــرأة فــي مجالــس إدارات الشــركات 
إلــى  إضافــة  والنقابــات،  الدولــة،  مؤّسســات  الخاّصــة، 
علــى  االجتماعــّي  النــوع  علــى  القائــم  بالتنــّوع  التوعيــة 
المســتوى التشــريعّي، وتشــجيع القطــاع الخــاّص علــى 
ــي سياســات مســاواة قائمــة علــى النــوع االجتماعــّي  تبّن
المصرفــّي  القطــاع  مــع  مباشــرة  واالنخــراط  والتنــّوع، 
لتغييــر المفاهيــم والممارســات، وبنــاء قــدرات المــرأة 

فــي المناصــب القيادّيــة.

السيدة تمارا عبد الجابر
الشريك اإلداري في أمام فنتشرز

 باعتباركــم أحــد الشــركاء فــي إطــالق منصــة "كلنــا 
فــي المجلــس"، كيــف تنظــرون لهــذه المنصــة ومــا 

هــي أهميتهــا مــن وجهــة نظركــم؟ 

قاعــة مجلــس اإلدارة هــي المــكان الــذي يتــم فيــه اتخــاذ 
القــرارات االســتراتيجية، وتطبيــق الحوكمــة، واإلشــراف 
علــى المخاطــر. وعلــى الصعيــد العالمــي، تــم إحــراز تقــدم 
اإلدارة  فــي مجالــس  النســاء  نســبة  زيــادة  خــالل  مــن 
مــن 20.4 % فــي عــام 2018 إلــى 23.3 % فــي عــام 2020، 

والتوقعــات بالوصــول إلــى 30 % و50 % فــي عامــي 2029 

أصالن: 
إطـــــــالق مــنـــصــــــــة "كـــلـــــنـــــــا فـــــــــي 
المـجلــــس" يعتـبــــر خـطــــوة هـاّمــــة 
نحـــو تمكيـــن المـــرأة مـــن الوصـــول 
ـــرار ـــع الـــقـــــ ـــب صـــــنـــ ـــى مــــنـــــاصـــــــ إل
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و2045. لكــن لســوء الحــظ، ال تــزال نســبة النســاء فــي 
مجالــس إدارة الشــركات فــي األردن متدنيــة ممــا يعنــي 
أن النســاء لســن فعليــًا جــزءًا مــن عمليــة صنــع القــرار.

ومــن هنــا تأتــي منصــة AllonBoard.jo كمبــادرة مهمــة 
لعــرض الكفــاءات النســائية األردنيــة وربطهــا بفــرص 
فــي مجالــس اإلدارة والقيــادة فــي البنــوك والشــركات 

األردنيــة.

أنــا اعتقــد أن الســحر يحــدث عندمــا يكــون كل مــن الرجــال 
والنســاء علــى طاولــة واحــدة لصنــع القــرار. وبدورنــا فــي 
أمــام فنتشــرز مــن خــالل برنامــج Get on Board وجنبــًا 
إلــى جنــب مــع شــركائنا فــي منصــة AllonBoard.jo فإننــا 
إلــى طاولــة  النســاء  المزيــد مــن  نســعى الســتقطاب 
صنــع القــرار، وعندهــا فقــط يمكــن للشــركات األردنيــة 
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة البــدء فــي تحقيــق 
الفعالــة فــي اقتصادنــا  إمكانــات نموهــا والمســاهمة 

الوطنــي.

 "Get on Board" هــل لكــم أن تحدثونــا أكثــر عــن برنامــج 
الــذي تنفــذه أمام فنتشــرز

تمثيــل  زيــادة  بأهميــة  فنتشــرز  أمــام  فــي  منــا  إيمانــًا 
النســاء فــي مراكــز صنــع القــرار، فقــد قمنــا مــن خــالل 
وتنفيــذ  بتصميــم   ،)Arcan( الفنيــة  للمســاعدة  ذراعنــا 
برنامــج Get on Board، وهــو برنامــج عملــي مدتــه عــام 
واحــد لتعزيــز التنــوع فــي مجالــس إدارة الشــركات ودعــم 
الجيــل القــادم مــن عضــوات مجالــس اإلدارة اإلنــاث فــي 
األردن. ومنــذ أن بــدأ تطبيــق البرنامــج فــي العــام 2021، 
فقــد تــم تنفيــذ دورتيــن منــه تخــرج منهــا 57 امــرأة أردنيــة 
يتمتعــن بالتأهيــل الكامــل لشــغل مناصــب قياديــة فــي 
مختلــف الشــركات ومناصــب صنــع القــرار وأصبــح عــدد 
كبيــر منهــن يشــغلن مناصــب فــي مجالــس إدارة عــدد 

مــن الشــركات والمؤّسســات األردنّية. علمــًا بأننا أطلقنا 
والتــي سيشــارك  البرنامــج  مــن  الثالثــة  الــدورة  مؤخــرًا 
فيهــا عــدد مــن النســاء اللواتــي يتــم اختيارهــن بعنايــة 

لغايــات رفــع القــدرات والتأهيــل. 

ويســتهدف البرنامــج النســاء فــي مناصــب اإلدارة العليا، 
حيــث يتــم تجهيزهــن كعضــوات حاليــات ومحتمــالت فــي 
مجالــس اإلدارة ورفدهــن بمهــارات حوكمــة الشــركات 
والقيــادة والمهــارات التنفيذيــة والحضــور وغيرهــا. كمــا 
يتضمــن البرنامــج أيضــا قيــام المشــاركات بمســاعدة 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الملتزمــة بالمســاواة 
والتنــوع علــى دمــج ممارســات الحوكمــة الرشــيدة مــن 
خــالل مجالــس استشــارية تتألــف مــن أعضــاء مدربيــن 
التــي تهمهــم، وهــذه  المجــاالت  الخبــرة فــي  مــن ذوي 
الصغيــرة  األردنيــة  للشــركات  انطــالق  نقطــة  تعتبــر 

والمتوســطة إلنشــاء مجالــس إدارة رســمية.

واســتكمااًل لجهودنــا فــي مجــال تدريــب وتأهيــل النســاء 
لجعلهــن مؤهــالت لتقلــد مناصــب فــي مجالــس إدارات 
الشــركات، فإننــا نعتقــد أن منصــة "كلنــا فــي المجلــس" 
تأتــي لتشــكل اســتكمااًل وتتويجــًا لتلــك الجهــود بحيــث 
الكفــاءات  وترويــج  تســويق  المنصــة  خــالل  مــن  يتــم 
النســائية المؤهلــة وتزويدهــن بفــرص حقيقيــة للوصــول 

إلــى مناصــب فــي مجالــس اإلدارة. 

 مــا هــي أهــم المعايير الّتي تؤّهل الســّيدات لالنضمام 
لمنّصــة "كلنا في المجلس"؟

المنّصــة متاحــة أمــام جميــع الســّيدات الّلاتــي لديهــّن 
ذات  المجــاالت  فــي  والخبــرة  المناســبة  المؤهــالت 
العالقــة بعمــل مجالــس اإلدارة، ومعرفــة جيدة بحوكمة 
الشــركات، وشــغلن ســابقًا مناصب في مجالس اإلدارة 

عبد الجابر:  
منصة AllonBoard.jo مبادرة مهمة 
لعــرض المواهــب النســائية األردنيــة 
وربــــطـــــهــا بــــفـــرص في مــجــــالــــس 
إدارة الـبـنــوك والـشـركــات األردنـــيـــة

عبد الجابر:  
برنامــج Get on Board يهــدف لتعزيز 
التنــوع فــي مجالــس إدارة الشــركات 
ودعــم الجيــل القــادم مــن عضــوات 
األردن فــي  اإلنــاث  اإلدارة  مجالــس 
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أو حصلــن علــى شــهادات مهنيــة مرموقــة ذات عالقــة 
تؤهلهــن لشــغل مناصــب فــي مجالــس اإلدارة. 

ويتــم مراجعــة الطلبــات المقدمــة علــى المنصــة مــن 
قبــل لجنــة تقييــم مكونــة مــن ثالثــة خبــراء ممثليــن عــن 
جمعيــة البنــوك فــي االردن ومنظمــة العمــل الدوليــة 
الطلبــات  بمراجعــة  يقومــون  والذيــن  فنتشــرز،  وأمــام 
ــات  ــى المنصــة وضمــان امتثالهــا للمتطلب المقدمــة عل
وفــي  االختيــار.  ومعاييــر  شــروط  لجميــع  وموافاتهــا 
الموافقــة  حــال كان الطلــب مســتوٍف للشــروط وتــم 
عليــه مــن قبــل اللجنــة، فســيتم إرســال رســالة لمقدمــة 
الطلــب إلعالمهــا بقبــول طلبهــا ومــن ثــم ســيتم نشــر 
للشــركات  يمكــن  ذلــك  وبعــد  المنصــة.  علــى  الطلــب 

التــي تبحــث عــن مرشــحة لشــغل منصــب فــي مجلــس 
إدارتهــا البحــث علــى المنصــة فــي الطلبــات المقبولــة 
تناســب شــروط  التــي  المرشــحة  واختيــار  والمنشــورة 

المنصــب.  ومتطلبــات 

عبد الجابر: 
يتــم مراجعة الطلبــات المقدمة على 
المنصة من قبل لجنة تقييم لضمان 
امـتـثـالـهـــا للمتطلبـــات ومـوافـاتـهــا 
لجـمـيـــع شــروط ومــعـاييـــر االخـتـيـــار



THE POWER OF QUALITY 
REACHES MORE THAN 40 
COUNTRIES AND BREAKS 
A NEW RECORD
قّوة الجودة تصل إلى أكثر من 
40 بلدًا حول العالم وتحطم 
رقمًا قياسيًا جديدًا

GiG's journey began in 1991 when a Jordanian family established 
a single production line for a high-quality product that soon won 
the trust of customers. With steady steps, the ambitions of the 
Al-Smadi family, who founded this group, began to come true, 
based on the philosophy of relying on quality to reach 
consumers in Jordan and abroad. The group proved the 
e�ectiveness of this philosophy, as the reputation of GiG 
exceeded the borders of Jordan within a few years and it began 
exporting its internationally certi�ed products to Arab countries 
such as Iraq, Saudi Arabia, and Kuwait in 1996.
The group kept pace with the high demand by expanding its 
range, which required diversifying its products, adding new 
factories, and hiring more quali�ed local sta�, while continuously 
updating its production capacities. Giant Industrial Group can be 
proud of what it has achieved through its commitment to the 
highest international quality standards, as its products now enjoy 
a prominent position in the markets of 41 countries in the 
Middle East, Africa, the GCC and Europe.
The Giant Industrial Group specializes in the production of many 
home, personal, and cloth care products in an advanced 
industrial complex that includes 6 environmentally friendly 
factories powered by solar energy and employs more than 450 
employees. The group also invested in the �rst factory in the 
Middle East to produce raw materials that go into its products, as 
well as in raising its production capacity to reach twice the 
Kingdom's needs of some products.
On September 23, 2022, GiG was awarded a certi�cate from 
Guinness World Records for the largest T-shirt in the world. The 
winning T-shirt was displayed on the Applied Science
University stadium in a ceremony attended by His Excellency the 
Minister of Industry and Commerce and several members of the 
Chambers of Commerce and Industry.
With each new achievement, whether in terms of expanding 
operations or upgrading the quality of products, GiG takes a new 
step towards achieving its most important goals, which are to 
take the Jordanian product to a greater number of markets, 
enhance its position globally, and thus create more job 
opportunities locally.

انطلقت رحلة هذه المجموعة المتأّلقة في سنة 1991 بجهود عائلة 
أردنية أرست قاعدة صناعية متواضعة بخط إنتاج واحد لمنتج سرعان 
ما اكتسب ثقة المستهلكين نظرًا لجودته العالية. وبخطوات ثابتة، 

بدأت طموحات عائلة الصمادي التي أسست هذه المجموعة 
بالتحقق مستندة إلى فلسفة االعتماد على الجودة كوسيلة 

للوصول إلى المستهلكين في األردن وخارجها. 
وأثبتت المجموعة فعالية هذا التوّجه حيث تجاوزت شهرة مجموعة 

العمالق حدود األردن خالل سنوات قليلة وبدأت في تصدير 
منتجاتها الحاصلة على أعلى شهادات الجودة الدولية إلى دول 

عربية كالعراق والسعودية والكويت في 1996.
واكبت المجموعة ارتفاع الطلب بالتوّسع في منتجاتها، مما تطّلب 

زيادة أنواع المنتجات وإضافة مصانع جديدة وتوظيف المزيد من 
الكوادر المحلّية المؤهلة مع تحديث مستمر في خطوط اإلنتاج. 

وتستطيع مجموعة العمالق الصناعية أن تفخر بما وصلت إليه اليوم 
عبر التزامها بأعلى معايير الجودة العالمية، حيث تحظى منتجاتها 
بمكانة مرموقة في أسواق 41 بلدًا في الشرق األوسط وأفريقيا 

والخليج العربي وأوروبا.
وتختص مجموعة العمالق الصناعية بإنتاج العديد من منتجات 

النظافة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية من مجمع صناعي 
متطّور يضم 6 مصانع صديقة للبيئة تعمل بواسطة الطاقة 

الشمسية ويعمل فيها أكثر من 450 موظفًا. كما استتثمرت 
المجموعة في أول مصنع في الشرق األوسط إلنتاج المواد الخام 
التي تدخل في منتجاتها وكذلك في رفع طاقتها اإلنتاجية لتصل 

إلى ضعفي احتياجات المملكة من بعض المنتجات.
تجدر اإلشارة إلى مجموعة العمالق الصناعية (GIG) حصلت في 23 

أيلول 2022 على شهادة من موسوعة غينيس العالمية لألرقام 
القياسية عن أكبر تي-شيرت في العالم. وقد تم عرض التي-شيرت 
الفائز على ملعب استاد جامعة العلوم التطبيقية في احتفال كبير 

حضره معالي وزير الصناعة والتجارة وعدد من أعضاء الغرف التجارية 
والصناعية.

ومع كل إنجاز جديد، سواء على صعيد التوّسع في العمليات أو 
االرتقاء بالجودة في المنتجات، تخطو المجموعة خطوة جديدة نحو 
تحقيق أهم أهدافها وهي الوصول بالمنتج األردني إلى عدد أكبر 
من األسواق وتعزيز مكانته عالميًا وبالتالي خلق المزيد من فرص 

العمل محليًا.
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وأّكــد أميــن عّمــان الدكتــور يوســف الشــواربة أهّمّيــة بنــاء 
العــاّم والخــاّص  القطاعيــن  بيــن  مــا  عالقــات تشــاركّية 
وبمــا يخــدم الصالــح العــاّم لمدينــة عّمان، وأّن هنــاك أوجه 
ومجــاالت تعــاون كبيــرة بيــن األمانــة والقطــاع المصرفــّي.

وعــرض أميــن عّمــان الخّطــة االســتراتيجّية لألمانــة 2022 
- 2026 اّلتــي أعلنــت عنهــا مؤّخــرًا وتضــّم 212 مشــروعًا 

ومبــادرة، و30 هدفــًا مؤّسســّيًا و15 غايــة، وبكلفــة تقــّدر 
ب918 مليــون دينــار، وهــي لمــّدة خمــس ســنوات، فيمــا 

ــق بالنقــل العــاّم لعشــر ســنوات.  تصــل بمــا يتعّل

 918( االســتراتيجّية  فــي  وردت  اّلتــي  األرقــام  أّن  وبيــن 
مليونــًا( منفصلــة تمامــًا عــن موازنــة األمانــة فيمــا يتعّلــق 

بالخدمــات اّلتــي تقّدمهــا للمواطنيــن. 

جمعّية البنوك تعقد لقاء حواريًّا

مـــــع أمــــيــــن عـــّمــــان

عقدت جمعّية البنوك لقاء حواريًّا مع أمين أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، 

بحضور نائب أمين عّمان محّمد رسمي القيسي ومدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي 

ونّوابه والمدراء المعنّيين وعدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك ومدّرائها التنفيذيّين، 

بهــدف اّطــالع القطــاع المصرفــّي علــى الخّطــة االســتراتيجّية ألمانــة عّمــان 2022 - 2026.

الشواربة يعرض الخّطة االستراتيجّية لألمانة أمام جمعّية البنوك ويؤّكد 
أهّمّية بناء عالقات تشاركّية مع القطاع الخاّص
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ولفــت أّن أعــداد االســتراتيجّية ارتبــط بمدخــالت واضحــة 
برفــع  الملكّيــة  التوجيهــات  وأبرزهــا  األهــداف  لتحديــد 
ــات  كفــاءة الخدمــات للمواطنيــن وإيجــاد الحلــول للتحّدي
اّلتــي  الوطنّيــة  باألهــداف  ارتبطــت  كمــا  المدينــة،  فــي 
أقّرتهــا الحكومــة، وأهــداف التنمية المســتدامة العالمّية، 

واحتياجــات المواطنيــن مــن الخدمــات.

وأشــار إلــى التحّديــات اّلتــي تواجــه مدينــة عّمــان ومنهــا 
دولــّي  بتوافــق  تحظــى  اّلتــي  المناخــّي  التغّيــر  ظاهــرة 
ــًا مــن خــالل  ــًا وتلقــى اهتمامــًا حكومّي بأّنهــا تشــّكل تحّدي

المناخــّي. بالتغّيــر  المرتبطــة  بالمشــاريع  المشــاركة 

وأضــاف الشــواربة ضمــن محــور جــودة الحيــاة والبيئــة 
أّن االســتراتيجّية تضّمنــت زيــادة الرقعــة الخضــراء مــع 
إنشــاء حدائــق أحيــاء جديدة عــدد 13 وإعادة تأهيل وتطوير 
واســتكمال   ،26 عــدد  ومتنّزهــات  قائمــة  أحيــاء  حدائــق 
مشــروع إنشــاء حدائــق الملــك عبدالّلــه الثانــي / المرحلــة 

الرابعــة والخامســة، وإعــادة تأهيــل حدائق الملــك عبدالّله 
األّول / وادي صقــرة.

ولفــت أّن األمانــة أّسســت شــركة رؤيــة عّمــان للمعالجــة 
وإعــادة التدويــر بهــدف تحقيق اإلدارة الشــاملة لمنظومة 
)الجمــع،  المختلفــة  بمراحلهــا  الصلبــة  النفايــات  إدارة 
النقــل، الفــرز، التدويــر، المعالجــة وإنتــاج الطاقة النظيفة( 

مــن خــالل الشــراكة مــع القطــاع الخــاّص. 

وتحــّدث الشــواربة عــن مشــروع عّمــان مدينــة ذكّيــة اّلــذي 
يتضّمــن 10 مشــاريع مــن شــأنها تعزيــز كفــاءة المدينــة 
باالعتمــاد علــى البيانــات الحضرّيــة باســتخدام اإلنترنــت 
الرقمــّي، لربــط مختلــف مكّونات البنيــة التحتّية والخدمات 

المقّدمــة.

المرورّيــة  والحلــول  النقــل  محــور  مشــاريع  أبــرز  وعــن 
والبنيــة التحتّيــة قــال أميــن عّمــان أّن اســتراتيجّية النقــل 
2032 تشــمل   -  2022 القادمــة  العــاّم للعشــر ســنوات 
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تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع البــاص ســريع التــرّدد، 
والتوّســع فــي خدمــات النقــل العــاّم )الباصــات المغّذيــة(، 
وتحديــث المخّطــط الشــمولّي للنقــل والمــرور لمدينــة 

عّمــان لألعــوام العشــر القادمــة.

وقــال الشــواربة "إّن تشــغيل المســار األّول والثانــي مــن 
المرحلــة األولــى للبــاص ســريع التــرّدد هــو تجريبــّي وليــس 
دائمــًا، وأّن منظومــة التشــغيل ســتكتمل حــال اكتمــال 
الخطــوط المغّذيــة مــن األحيــاء الســكنّية إلــى المحّطــات 

الرئيســّية ومحّطــات المواقــف"

وأشــار، أّن مشــروع باص عّمان يتضّمن شــراء وتشــغيل 
136 حافلــة و 15 حافلــة كهربائّيــة ليصبــح عــدد الحافــالت 

العاملــة 286 حافلة.

وأّكــد أّن تطويــر منظومــة إدارة المرور في المدينة يتطّلب 
تطوير التشريعات واألنظمة لتتوافق والتطّورات الفّنّية 
المرورّيــة،  للتحّكــم والســيطرة علــى العملّيــة  والتقنّيــة 
والشــراكة مــع القطــاع الخــاّص والجهــات المختّصــة ذات 
الخبــرة بالحلــول والبرمجّيــات الرقمّيــة الذكّيــة للتخفيــف 
وعقــود  اّتفاقّيــات  ضمــن  المرورّيــة  االختناقــات  مــن 
تشــغيل وإدارة التحّكــم باإلشــارات الضوئّيــة وباألخــّص 
فــي  الحركــة  اّتجاهــات  وتغييــر  الرئيســة،  للتقاطعــات 

المســارب، وإدارة األرصفــة الذكّيــة واالصطفــاف.

أّن  عّمــان  أميــن  أشــار  التشــريعات  محــور  وفــي 
االســتراتيجّية تتضّمــن تعديــل وإصــدار مجموعــة مــن 
القوانيــن واألنظمــة لمواكبــة التطــّورات التقنّيــة وتحقيــق 
قانــون  الســير،  قانــون  ومنهــا  االســتراتيجّية  األهــداف 
تنظيــم المــدن والقــرى، قانــون ضريبــة األبنيــة واألراضــي، 
وعــرض  عّمــان  لمدينــة  والتنظيــم  التخطيــط  نظــام 
الشــواربة أبــرز المشــاريع ضمــن محــور االســتثمار ومنهــا 
مشــروع مدينة الســّيارات اّلذي يجمع وكاالت الســّيارات 
واحــدة  محّطــة  إيجــاد  بهــدف  والمســتعملة  الجديــدة 
مركزّيــة ومتخّصصــة لتقديــم جميــع الخدمــات المتعّلقــة 
ببيع وشــراء الســّيارات في منطقة الماضونة، ومشــروع 
ألعلــى  وفقــًا  مســّلخًا  يضــّم  اّلــذي  الجديــد  المســلخ 
ــة  ــة والصّحّي المواصفــات والمتطّلبــات والشــروط البيئّي
العالمّيــة فــي منطقــة الماضونــة، باإلضافــة إلــى توقيع 11 

عقــدًا لمشــاريع صغيــرة ومتوّســطة.

والتطويــر  لالســتثمار  عّمــان  رؤيــة  شــركة  أّن  ولفــت 
ــة للمســتثمرين  انطلقــت عــام 2020 لتوفيــر فــرص نوعّي
لتحقيــق  واســتثماراتهم  تنويــع أصولهــم  فــي  تســاهم 
عوائــد مجديــة وتعــّد الشــركة ذراع االســتثمار والتطويــر 
والرخــص  لألراضــي  الرئيســّي  والمطــّور  عّمــان  ألمانــة 

لألمانــة. المملوكــة  االســتثمارّية 

وتشــمل أشــكال االســتثمار اّلتــي تقّدمهــا الشــركة علــى 
الفرص االســتثمارّية اّلتي يتّم طرحها عن طريق إعالنات 
المباشــر  والتفــاوض  الخاّصــة  والمشــاريع  العطــاءات 
بتقديــم طلــب اهتمــام رســمّي بفرصة اســتثمارّية محّددة 
الفكــرة واألرض وجــّدد الشــواربة التأكيــد أّن األمانــة توّفــر 
اليــوم مــا بيــن 40 - 45 بالمئــة مــن فاتــورة الكهربــاء مــن 

الشواربة:
918 مـلـــيــــون ديــنــــــار مــيـــزانــّيــــــــة الخــّطــــة ال
اســــتـــراتـــــيــجـــــّيــــــة عـــــلـــــــى مـــــدى أربـــــــــــع 
األمانـــة  موازنـــة  عـــن  منفصلـــة  ســـنوات 

الشواربة:
شركة رؤية عّمان لالستثمار والتطوير انطلقت 
عام 2020 لتوفير فرص نوعّية للمستثمرين

الشواربة:
األمانة تعمل وفق خّطة استراتيجّية للسنوات 
النقل لقطاع  سنوات  و10  المقبلة  الخمسة 
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اّلــذي  كهربائّيــة  طاقــة  إلــى  النفايــات  تحويــل  مشــروع 
بوشــر بــه عــام 2019.

وقــال رئيــس مجلــس إدارة جمعّية البنوك الدكتور باســم 
الفقــرّي  العمــود  هــو  المصرفــّي  القطــاع  أّن  الســالم، 
لالقتصــاد الوطنــّي، وذلــك لــدوره فــي تمويــل المشــاريع 
الحكومّيــة والخاّصــة ومنــح التســهيالت المصرفّية لدعم 

معظــم القطاعــات.

وقــال الســالم، أّن االســتثمار فــي محافظــة عّمــان ال يلّبــي 
ضمــن  المتوّقعــة  المشــاريع  وأّن  ســّيما  ال  الطمــوح، 
علــى  دينــار  مليــون   918 قيمتهــا  االســتراتيجّية  الخّطــة 

مــدى أربــع ســنوات.

وأبــدى اســتعداد القطــاع المصرفــّي لتمويــل المشــاريع 
التنموّيــة فــي مدينــة عّمــان.

ــة اللقــاء دار نقــاش مــع موّســع مــع الحضــور  وفــي نهاي
ومناقشــة أبــرز المشــاريع اّلتــي تحتاجهــا مدينــة عّمــان. 

السالم: 
القطـــاع المصرفـــّي علـــى اســـتعداد لتمويـــل 
عّمـــان  مدينـــة  فـــي  التنموّيـــة  المشـــاريع 

السالم: 
أّن الــقـطــــاع الـمـصــرفـــّي هـــــو الــــعـــمــــــود 
ولــــــــــــه  الوطـنـــــّي  لالقـتــصــــاد  الــفـــقــــــرّي 
دور كـبـــيـــــر فـــــي تــمـــويــــــل الــــــمــشــاريـــــــع

السالم: 
االستثمار في محافظة عّمان ال يلّبي الطموح
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أمــا بخصــوص أداء الماليــة العامــة، فقــد ســجلت الموازنــة العامــة للحكومــة المركزيــة عجــز مالــي بعــد المنــح حوالي 
ــار خــالل  ــي 831.7 مليــون دين ــي بلــغ حوال ــار خــالل النصــف األول مــن عــام 2022، مقابــل عجــز مال 847.4 مليــون دين
نفــس الفتــرة مــن عــام 2021. كمــا ســجل إجمالــي الديــن العــام ارتفاعــًا بنســبة 2.1 % فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن 
عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021، ليصــل إلــى 36.523 مليــار دينــار أو مــا نســبته 110.8 % مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي المقــدر لشــهر حزيــران مــن عــام 2022.

وســجلت المؤشــرات المصرفيــة نتائــج إيجابيــة بنهايــة شــهر تمــوز 2022، إذ ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك 
ــى 62.428  ــة عــام 2021 لتصــل إل ــًة مــع نهاي ــة شــهر تمــوز مــن عــام 2022 مقارن المرخصــة بنســبة 2.2 % فــي نهاي
مليــار دينــار. كمــا نمــت إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة بنســبة 6.2 % فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2022 لتصــل 
إلــى 31.888 مليــار دينــار، وارتفــع كذلــك إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2022 

بنســبة 4.2 % لتصــل إلــى 41.195 مليــار دينــار.

ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 2.9 % خــالل الربــع الثانــي 
ــة بــذات الربــع مــن عــام 2021، ليســجل نمــوًا نصــف ســنويًا تبلــغ نســبته  مــن عــام 2022 مقارن
2.7 % مقارنــة بــذات النصــف مــن عــام 2021، أمــا فيمــا يتعلــق بالمســتوى العــام لألســعار فقــد 
ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك بنســبة 3.85 % خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن 
عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021. وبخصــوص التجــارة الخارجيــة فــي األردن فقــد 
ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 44.8 % خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2022، فيمــا 
ارتفعــت المســتوردات بنســبة 38.9 %، وتبعــًا لتلــك التطــورات فقد ارتفع عجــز الميزان التجاري 
بنســبة 34.2 % خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021.

خــالصـة تنفيذيـة
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية
الناتج المحلي اإلجمالي

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 2.9 % خــالل الربــع الثانــي من عــام 2022 مقارنــًة بذات 

الفتــرة مــن عــام 2021. وفــي ذات الســياق ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة خــالل النصــف األول من 

عــام 2022 نمــوًا بنســبة 2.7 % مقارنــة بالنصــف األول مــن عــام 2021.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016=100(

2019النشاط االقتصادي
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النسبي
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الكهرباء والمياه

اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات المال والتأمين والعقارات واألعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية
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الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية
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% 0.0

% 3.1

% 4.3

% 3.0

% 2.4

% 2.9

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ب

ج

د

-

=

+

=

2020202120212022
الربع الثاني الربع الثاني 
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معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي )%( لألعوام 2017 - النصف األول 2022

حواالت العاملين )بالمليون دينار(

معدل البطالة
بلــغ معــدل البطالــة خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2022 مــا نســبته 22.6 % بانخفــاض مقــداره 2.2 % عــن الربــع الثانــي مــن 

عــام 2021، وبانخفــاض مقــداره 0.2 % عــن الربــع األول مــن عــام 2022.

المؤشر

معدل البطالة

2018

% 18.6

2019

% 19.0

 20202021

% 22.7% 24.1% 24.8% 22.6

الـتـغـــيـر
النسبي

% 2.2 -

االستثمار األجنبي المباشر في األردن
ســجل االســتثمار االجنبــي المباشــر تدفقــًا للداخــل مقــداره 266.9 مليــون دينــار خــالل الربــع األول مــن عــام 2022 مقارنــة مــع 
تدفــق للداخــل مقــداره 72.2 مليــون دينــار خــالل الربــع األول مــن عــام 2021. ليحقــق بذلــك ارتفاعــًا ملموســًا بنســبة 269.7 %.

المؤشر

االستثمار االجنبي المباشر في 
األردن )مليون دينار (

2.72.22

1.55 -

1.9
2.1

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

202220212019

2020

20182017

حواالت العاملين
ارتفعــت حــواالت العامليــن بنســبة 0.8 % خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021 

لتصــل إلــى 1404.0 مليــون دينــار.

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

2021
20212022

2,412.11,392.31,404.0

السبعة شهور 
األولى 

السبعة شهور 
األولى 

% 0.8

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

20212022
الربع الثاني 

النصف األول

الربع الثاني 

2018

678.0

2019

518.1

 20202021

539.8441.572.2266.9

الـتـغـــيـر
النسبي

% 269.7

20212022
الربع األول الربع األول
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الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي )2010=100(

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين )2010 = 100( 

كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي
ارتفــع الرقــم القياســي العــام لكميــات اإلنتــاج الصناعــي خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 بنســبة 4.1 % 
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2021، وقــد جــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 8.7 %، وارتفاع الرقم القياســي لكميات انتاج الصناعات التحويلية بنســبة 3.4 %، والرقم القياســي 

لكميــات انتــاج الكهربــاء بنســبة 7.8 %.

ــى مــن عــام  وارتفــع الرقــم القياســي العــام ألســعار المنتجيــن الصناعييــن بنســبة 16.8 % خــالل الســبعة شــهور األول
2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، حيــث نتــج هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 25.8 %، وارتفاع الرقم القياســي ألســعار الصناعات التحويلية بنســبة 17.8 %، فيما انخفض الرقم 

القياســي ألســعار الكهربــاء بنســبة 6.0 %.

الصناعة

الصناعة

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2022

2022

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات 
اإلنتاج الصناعي

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار 
المنتجين الصناعيين

128.44

80.91

128.60

86.28

107.10

116.31

208.84

119.84

130.11

74.01

128.32

79.5

103.6

106.5

209.9

110.5

135.59

83.73

127.72

89.23

110.33

117.98

202.36

121.02

138.65

84.09

130.92

89.85

112.89

121.56

200.33

124.33

147.43

86.58

137.63

92.85

138.83

138.96

190.20

141.40

% 8.7

% 3.4

% 7.8

% 4.1

% 25.8

% 17.8

% 6.0 -

% 16.8

السبعة 
شهور األولى 

السبعة 
شهور األولى 

السبعة 
شهور األولى 

السبعة 
شهور األولى 
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ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلــغ معــدل التضخــم 3.85 % خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، حيث ارتفع 

الرقم القياســي ألســعار المســتهلك من 102.14 ليصل إلى 106.07.

201920202021البند
20212022

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

االغذية والمشروبات غير الكحولية

المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر

المالبس واالحذية

المساكن

التجهيزات والمعدات المنزلية

الصحة

النقل

االتصاالت

الثقافة والترفيه

التعليم

المطاعم والفنادق

السلع والخدمات األخرى

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

معدل التضخم

100.3

98.4

98.3

101.5

101.0

101.9

100.6

100.0

97.6

102.6

102.6

101.4

100.8

% 0.8

102.6

101.4

97.5

99.7

101.5

104.6

98.6

100.9

98.5

104.4

104.8

103.6

101.1

% 0.3

102.7

104.0

96.3

101.3

102.0

105.5

103.1

102.3

99.1

104.7

106.3

103.8

102.5

% 1.4

106.22

103.92

96.58

106.24

104.37

107.94

108.14

103.02

106.25

105.60

112.79

105.64

106.07

% 3.85

102.37

103.96

96.14

101.14

101.75

105.71

102.21

102.28

98.25

104.24

106.21

103.68

102.14

% 1.09

% 3.76

% 0.04 - 

% 0.46

% 5.04

% 2.57

% 2.11

% 5.80

% 0.72

% 8.14

% 1.30

% 6.20

% 1.89

% 3.85

-

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(
الثمانية 

شهور األولى 
الثمانية 

شهور األولى 
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أهم مؤشرات سوق العقار )مليون دينار(

ثالثاً: حركة تداوالت سوق العقار
ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2022 بنســبة 23.8% مقارنــًة بــذات 
الفتــرة مــن عــام 2021، كمــا ارتفعــت إيــرادات دائــرة األراضــي والمســاحة بنســبة 38.7 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 
2021. أمــا بخصــوص عــدد معامــالت البيــع فــي المملكــة فقــد بلغــت مــا يقــارب 108.6 ألــف معاملــة لتســجل بذلــك 

تراجعــًا بنســبة 7.3 % خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021. 

البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حجم التداول

إيرادات دائرة األراضي والمساحة

إعفاءات الشقق

مجموع قيمة اإليرادات واعفاءات الشقق

عدد معامالت البيع  في المملكة )ألف معاملة(

عدد األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

3,089

126.41

75.41

201.82

117.24

1,797

149.74

3,824

175.36

74.49

249.85

108.63

2,190

201.97

% 23.8

% 38.7

% 1.2 -

% 23.8

% 7.3 -

% 21.9

% 34.9

20212022
الثمانية شهور األولى الثمانية شهور األولى 

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين خالل الثمانية شهور األولى
من عام 2022 )حسب الجنسية(

الجنسية
قيمة األراضي والشقق

)مليون دينار(
النسبة من اإلجمالي

عراقية

سعودية

سورية

أمريكية

جنسيات أخرى

المجموع

78.41

44.24

13.34

9.24

56.74

201.97

% 38.8

% 21.9

% 6.6

% 4.6

% 28.1

%100
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رابعاً: أداء القطاع الخارجي 
ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 44.8 % خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 
2021، وذلــك نتيجــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة بنســبة 46.8 %، وارتفــاع قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 25.9 %، كمــا 
ارتفعــت كذلــك المســتوردات بنســبة 38.9 %. هــذا وارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 34.2 % خــالل الســبعة شــهور 

األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021.

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

اجمالي التجارة الخارجية

الميزان التجاري

تغطية الصادرات للمستوردات %

4,995.7

909.6

5,905.3

13,611.0

18,606.7

7,705.7-

% 43.4

5,044.1

595.7

5,639.8

12,235.4

17,279.5

6,595.6-

% 46.1

6,039.5

604.3

6,643.8

15,345.1

21,384.6

8,701.3 -

% 43.3

4,691.6

418.4

5,110.0

11,057.0

15,748.6

5,947.0 -

% 46.2

3,196.6

332.2

3,528.8

7,959.3

11,155.9

4,430.5 -

% 44.3

% 46.8

% 25.9

% 44.8

% 38.9

% 41.2

% 34.2

% 1.9

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

الصادرات الوطنية من البوتاس الخام بنســبة 162.2 % والفوســفات الخام بنســبة 135.8 %.

201920202021الصنف
الـتـغيـر النسبي

)%( 

األلبسة وتوابعها

األسمدة

البوتاس الخام

الفوسفات الخام

المنتجات الكيماوية 

محضرات الصيدلة

المواد األخرى

مجموع الصادرات الوطنية

1,384.4

328.2

419.1

275.8

238.5

435.7

2,072.9

4,995.7

1,160.4

509.1

380.3

243.1

251.6

423.2

2,076.4

5,044.1

1,277.5

871.9

513.1

377.0

295.4

421.4

2,283.2

6,039.5

753.9

369.2

236.6

183.1

162.6

238.8

1,252.5

3,196.6

856.8

773.8

620.4

431.7

240.9

206.8

1,561.2

4,691.6

13.6

109.6

162.2

135.8

48.2

13.4 -

24.6

% 46.8

أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار(

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار (

2021

2021

2022

2022

السبعة 
شهور األولى 

السبعة 
شهور األولى 

السبعة 
شهور األولى 

السبعة 
شهور األولى 
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التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار (

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار (

201920202021التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الهند

دول االتحاد االوروبي

منها هولندا

باقي التكتالت االقتصادية

منها البرازيل

مجموع الصادرات الوطنية

2,074.2

549.0

1,454.0

1,381.9

969.1

496.1

149.1

31.99

349.3

19.36

4,995.7

2,014.0

576.2

1,270.7

1,220.5

1,072.1

613.5

153.4

37.2

533.9

30.97

5,044.1

2,268.7

733.4

1,641.8

1,586.5

1,418.0

906.6

199.2

38.9

511.8

89.97

6,039.5

1,457.9

461.4

1,013.0

972.8

1,508.0

871.3

216.5

35.3

496.2

230.0

4,691.6

1,274.9

444.0

863.2

828.2

663.5

415.5

97.3

23.3

297.7

154.8

3,196.6

14.4

3.9

17.4

17.5

127.3

109.7

122.5

51.5

66.7

48.6

% 46.8

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل الســبعة شــهور األولــى من عــام 2022، فقــد ارتفعت قيمة 
الصــادرات الوطنيــة إلــى كافــة التكتــالت االقتصاديــة، وأبرزهــا الــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 127.3 % ودول االتحــاد 

األوروبي بنســبة 122.5 %.

الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2022 بنســبة 13.1 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن 

عــام 2021، لتصــل إلــى 547.6 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 484 مليــون دينــار.

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

البند / الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2019

737.7

2020

760.5

2021

873.5484.0547.6% 13.1

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيب الســلعي للمســتوردات خالل الســبعة شــهور األولى من عام 2022، فقد ارتفعت قيمة المســتوردات 

مــن جميــع المــواد وأبرزهــا الحلي والمجوهرات الثمينة بنســبة 142 %.

2021

2021

2022

2022

السبعة 
شهور األولى 

السبعة 
شهور األولى 

السبعة
شهور األولى 

السبعة
شهور األولى 
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201920202021الصنف
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية

الحلي والمجوهرات الثمينة

العربات والدراجات وأجزائها

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها

اللدائن ومصنوعاته

المواد األخرى

إجمالي المستوردات

2,308.5

58.6

953.1

1,153.5

938.5

471.2

7,168.9

13,611.0

1,283.8

151.1

888.2

803.0

719.8

437.4

7,834.4

12,235.4

1,836.1

994.9

1,100.8

921.4

803.4

561.0

8,971.4

15,345.1

1,219.5

405.9

565.5

538.8

420.0

287.5

4,522.1

7,959.3

1,975.8

982.3

643.2

598.1

475.7

394.3

5,987.6

11,057.0

62.0

142.0

13.7

11.0

13.3

37.1

32.4

38.9

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمــة 
ــرى بنســبة 52.9 %. ــة الكب ــة وأبرزهــا دول منطقــة التجــارة الحــرة العربي المســتوردات مــن كافــة التكتــالت االقتصادي

التركيب السلعي للمستوردات الوطنية )مليون دينار (

التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار (

20212022

201920202021التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة األمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الصين الشعبية

دول االتحاد االوروبي

منها المانيا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

إجمالي المستوردات

3,604.5

2,265.8

1,275.5

1,108.9

4,680.3

2,220.8

2,756.4

599.6

1,294.3

88.8

13,610.9

2,881.5

1,521.5

1,130.5

1,003.3

4,277.9

1,924.2

2,517.5

522.9

1,428.0

106.0

12,235.4

4,343.6

2,282.2

1,123.9

987.9

5,266.4

2,229.2

2,869.9

544.3

1,741.3

431.6

15,345.1

3,338.8

1,748.8

685.3

616.2

4,098.3

1,695.1

1,562.1

326.1

1,372.5

421.7

11,057.0

2,183.9

1,239.9

604.2

530.7

2,772.6

1,129.6

1,492.5

314.7

906.1

176.2

7,959.3

52.9

41.0

13.4

16.1

47.8

50.1

4.7

3.6

51.5

139.3

38.9

20212022

السبعة 
شهور األولى 

السبعة
شهور األولى 

السبعة 
شهور األولى 

السبعة
شهور األولى 
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أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار(

% 8.3

% 8.3

% 9.3

% 50.0 -

% 5.4

% 6.0

% 7.1

% 4.2

% 39.5

% 1.9

% 2.2

خامساً: أداء المالية العامة
وصلــت اإليــرادات المحليــة خــالل النصــف األول مــن عــام 2022 الــى مــا قيمتــه 4017 مليــون دينــار مقابــل 3708.5 مليــون 
ــرادات  ــار. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع فــي اإلي ــغ 308.5 مليــون دين ــرة مــن العــام 2021، أي بارتفــاع بل ــار خــالل نفــس الفت دين
ــي 45  ــة بحوال ــر الضريبي ــرادات غي ــار، وارتفــاع اإلي ــي 263.5 مليــون دين ــة بحوال ــرادات الضريبي ــة نتيجــة الرتفــاع اإلي المحلي

مليــون دينــار.

أمــا النفقــات العامــة فقــد بلغــت خــالل النصــف األول مــن عــام 2022 حوالــي 4946.1 مليــون دينــار مقابــل 4617.3 مليــون 
دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2021 مســجلة بذلــك ارتفاعــًا مقــداره 328.8 مليــون دينــار او مــا نســبته 7.1 %، وقــد جــاء 
هــذا االرتفــاع فــي اجمالــي االنفــاق نتيجــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقــدار 176.4 مليــون دينــار او مــا نســبته 4.2 %، وارتفاع 
النفقــات الرأســمالية بحوالــي 152.4 مليــون دينــار او مــا نســبته 39.5 %. ونتيجــة لتلــك التطــورات فقــد ســجلت الموازنــة 
العامــة للحكومــة المركزيــة عجــز مالــي بعــد المنــح حوالــي 847.4 مليــون دينــار خــالل النصــف األول مــن عــام 2022، مقابــل 

عجــز مالــي بلــغ حوالــي 831.7 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2021.

البند

% من الناتج المحلي اإلجمالي

20192020 2021

اجمالي االيرادات والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

ايرادات ضريبية

اقتطاعات تقاعدية

االيرادات االخرى

المنح الخارجية 

اجمالي االنفاق  

النفقات الجارية 

النفقات الرأسمالية

العجر/الوفر بعد المنح

العجر/الوفر قبل المنح

اجمالي االيرادات والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

اجمالي االنفاق  

العجر بعد المنح

العجر قبل المنح

7,754.3

6,965.9

4,680.8

9.0

2,276.1

788.4

8,812.7

7,897.2

915.5

1,058.4 -

1,846.8 -

% 24.9

% 22.4

% 28.3

% 3.4 -

% 5.9 -

7,028.9

6,238.0

4,958.6

7.3

1,272.1

790.8

9,211.3

8,388.5

822.8

2,182.4 -

2,973.3 -

% 22.7

% 20.1

% 29.7

% 7.0 -

% 9.6 -

8,128.2

7,324.9

5626.9

7.5

1690.4

803.3

9858.8

8720.6

1138.2

1730.6 -

2533.9 -

% 25.3

% 22.8

% 30.7

% 5.4 -

% 7.9 -

3,785.6

3,708.5

2,825.4

4.4

878.7

77.1

4,617.3

4,231.8

385.5

831.7 -

908.8 -

% 24.5

% 24.0

% 29.9

% 5.4 -

% 5.9 -

الـتـغـــيـر النسبي

*)%( 

% 0.8

% 0.8

% 0.7

% 0.2 -

% 0.2 -

4,098.7

4,017.0

3,088.9

2.2

925.9

81.7

4,946.1

4,408.2

537.9

847.4 -

929.1 -

% 25.3

% 24.8

% 30.6

% 5.2 -

% 5.7 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2021

20212022
النصف األول النصف األول 
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سادساً: المديونية العامة 
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 2.1 % فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021، ليصــل إلــى 
ــًة  ــران مــن عــام 2022، مقارن ــار أو مــا نســبته 110.8 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر حزي ــار دين 36.523 ملي
مــع 35.766 مليــار دينــار أو مــا نســبته 111.3 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021، شــاماًل مديونيــة شــركة الكهربــاء 

الوطنيــة وســلطة الميــاه التــي تبلــغ حوالــي 7.5 مليــار دينــار.

حيــث ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة بنســبة 2.9 % ليصــل إلــى 20.840 مليــار دينــار حتــى نهايــة 
شــهر حزيــران مــن عــام 2022 )63.2 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر حزيــران مــن عــام 2022(، مقارنــًة مــع 
20.259 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021 )63.1 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021(. كمــا ارتفــع رصيــد الديــن العــام 
الخارجــي بنســبة 1.1 % ليصــل إلــى حوالــي 15.683 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2022 )47.6 % مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر حزيــران مــن عــام 2022( مقارنــة مــع 15.507 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021 )48.3 % مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021(.

20182019202020212022البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حزيران

إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية 

% من الناتج المحلي االجمالي 

رصيد الدين العام الخارجي 

% من الناتج المحلي االجمالي  

إجمالي الدين العام

% من الناتج المحلي االجمالي  

16,220.7

% 53.2

12,087.5

% 39.7

28,308.2

% 92.9

17,738.0

% 56.1

12,338.2

% 39.0

30,076.2

% 95.2

18,933.7

% 61.0

14,098.3

% 45.4

33,032

% 106.5

20,259.5

% 63.1

15,507.2

% 48.3

35,766.7

% 111.3

20,840.3

% 63.2

15,683.7

% 47.6

36,523.9

% 110.8

% 2.9

% 0.1

% 1.1

% 0.7 -

% 2.1

% 0.5 -

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار (

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

المصدر: وزارة المالية

35.77 36.5230.08 33.03

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

201920202021البند )مليون دينار(
تموز

2022 

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

عرض النقد )ع 1(

عرض النقد )ع 2(

النقد المصدر

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

13,117.5

39,509.2

6,834.8

13,314.7

41,133.3

7,086.0

% 1.5

% 4.1

% 3.7

سابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية
ارتفــع عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2022 بنســبة 1.5 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة عــام 2021، 

كمــا ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 4.1 %، وارتفــع كذلــك النقــد المصــدر بنســبة 3.7 %.

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 16.451 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
شــهر آب مــن عــام 2022، مقارنــًة مــع 18.043 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2021، محققــًة بذلــك انخفاضــًا نســبته 8.8 %.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2020

15,919.7

2021

18,043.216,451.4% 8.8 -

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 2022

المؤشرات والمصرفية
ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 2.2 % فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2022 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 
2021 لتصــل إلــى 62.428 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 61.056 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع كمحصلــة 
ــار، وانخفــاض الموجــودات األجنبيــة بنســبة  ــار دين ــى 56.903 ملي الرتفــاع الموجــودات المحليــة بنســبة 4.0 % لتصــل إل

12.8 % لتصــل إلــى 5.525 مليــار دينــار.

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

آب

الموجودات االجنبية

الموجودات المحلية

إجمالي الموجودات

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات 

5,582.3

48,059.7

53,642.0

8,152.6

6,303.0

50,735.0

57,038.0

8,715.2

6,337.6

54,719.3

61,056.9

9,117.6

5,525.1

56,903.1

62,428.2

9,141.4

% 12.8 -

% 4.0

% 2.2

% 0.3

2022
تموز
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أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 6.2 % فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2022 لتصــل إلــى 31.888 
مليــار دينــار، مقارنــة مــع 30.028 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021. وقــد شــكلت القروض والســلف حوالــي 62.9 % من إجمالي 
التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك اإلســالمية 26.7 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة كمــا فــي نهاية 

شــهر تمــوز مــن عــام 2022.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار (

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

اجمالي التسهيالت االئتمانية

جاري مدين 

قروض وسلف 

كمبياالت واسناد مخصومة 

ذمم بنوك إسالمية

بطاقات االئتمان

27,082.2

% 10.9

% 64.8

% 0.7

% 23.0

% 0.6

28,639.1

 

% 9.5

% 64.5

% 0.7

% 24.6

% 0.7

30,028.5

 

% 9.0

% 62.8

% 0.7

% 26.8

% 0.7

31,888.3

 

% 8.8

% 62.9

% 0.8

% 26.7

% 0.8

% 6.2

 

% 0.2 -

% 0.1

% 0.1

% 0.1 -

% 0.1

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار (

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

المصدر: البنك المركزي األردني

المصدر: البنك المركزي األردني

62.4357.05 61.0653.6450.92

20222020 202120192018
تموز

2022
تموز

31.8928.64 30.0327.0826.11

2020 202120192018 2022
تموز



45التقرير االقتصادي الشهري

تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة )مليار دينار (

المصدر: البنك المركزي األردني

وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2022 بنســبة 4.2 % لتصــل إلــى 41.195 

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

أن الودائــع ألجــل شــكلت مــا نســبته 54.8 % مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب والتــي 

شــكلت مــا نســبته 28.7 % مــن إجمالــي الودائــع، ثــم ودائــع التوفيــر والتــي شــكلت 16.5 % مــن إجمالــي الودائــع. أمــا مــن 

حيــث هيــكل الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة حســب العملــة، فيالحــظ ارتفــاع حجــم الودائــع بالدينــار األردنــي بنســبة 4.1 % 

بنهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021 حيــث بلغــت 31.936 مليــار دينــار بنهايــة شــهر تمــوز 2022 

مقارنــة بـــ 30.684 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021.

الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار (

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

اجمالي الودائع 

تحت الطلب

 توفيـــــر

 ألجل

الودائع بالدينار األردني )%(

الودائع بالدينار األردني )مليون دينار(

الودائع بالعمالت األجنبية )%(

الودائع بالعمالت األجنبية )مليون دينار(

35,305.3

% 26.9

% 16.5

% 56.6

% 76.8

27,107.3

% 23.2

8,198.0

36,789.1

% 28.6

% 16.9

% 54.5

% 76.7

28,233.9

% 23.3

8,555.2

39,522.3

% 29.2

% 17.0

% 53.8

% 77.6

30,684.6

% 22.4

8,837.7

41,195.1

% 28.7

% 16.5

% 54.8

% 77.5

31,936.2

% 22.5

9,258.9

% 4.2

% 0.5 -

% 0.5 -

% 1.0

% 0.1 -

% 4.1

% 0.1

% 4.8

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %

41.236.79 39.5235.3133.84

2020 202120192018 2022
تموز

2022
تموز



التقرير االقتصادي الشهري 46

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

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

20172018201920202021المؤشر )%(
الـتـغـــيـر 

)%( 

نسبه الديون غير العاملة إلجمالي الديون

نسبه تغطية الديون غير العاملة

نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير 
العاملة إلى حقوق المساهمين

نسبه كفاية راس المال

نسبه السيولة القانونية

)ROE( العائد على حقوق المساهمين

)ROA( العائد على الموجودات

% 4.2

% 75.4

% 4.1

% 17.80

% 130.1

% 9.1

% 1.2

% 4.9

% 79.3

% 4.2

% 16.9

% 131.9

% 9.6

% 1.2

% 5.0

% 69.5

% 6.27

% 18.28

% 133.8

% 9.44

% 1.18

% 5.5

% 71.5

% 6.4

% 18.3

% 136.5

% 5.1

% 0.60

% 5.0

% 79.9

% 4.2

% 18.0

% 141.5

% 8.3

% 1.0

% 0.5 -

% 8.4

% 2.2 -

% 0.3 -

% 5.0

% 3.2

% 0.4

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة )2017 - 2021(

هيكل أسعار الفائدة
ارتفعــت أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2022، حيــث بلــغ ســعر الفائــدة 

الرئيســي للبنــك المركــزي األردنــي 4.50 % وســعر إعــادة الخصــم 5.50 %.

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

201920202021البند
الـتـغـــيـر 

)%( 

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني

سعـر اعادة الخصم

سعر فائدة اتفاقيات اعادة  الشراء

سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة

4.00

5.00

4.75

3.25

2.50

3.50

3.25

2.00

2.50

3.50

3.25

2.00

4.50

5.50

5.25

4.25

2.00

2.00

2.00

2.25

أسعار الفائدة  لدى البنك المركزي %

2022
تموز
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تقاص الشيكات
بلــغ عــدد الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل شــهر آب 2022 مــا مجموعــه 615 ألــف شــيك بقيمــة 3.760 مليــار دينــار. 
أمــا عــدد الشــيكات المعــادة لنفــس الشــهر فقــد بلــغ 16.9 ألــف شــيك وبنســبة 2.7 % مــن إجمالــي الشــيكات المقدمــة 
ــار وبنســبة 2.4 % مــن إجمالــي قيمــة الشــيكات  للتقــاص، فــي حيــن بلغــت قيمــة الشــيكات المعــادة 88.8 مليــون دين
المقدمــة للتقــاص. أمــا أســباب الشــيكات المعــادة فقــد كانــت 10.5 ألــف شــيك )بقيمــة 60 مليــون دينــار( ألســباب مالية 
وبنســبة 62 % مــن إجمالــي الشــيكات المعــادة، فيمــا بلغــت الشــيكات المعــادة ألســباب فنيــة 6.4 ألــف شــيك )بقيمــة 

28.8 مليــون دينــار( وبنســبة 38 % مــن إجمالــي الشــيكات المعــادة وذلــك بنهايــة شــهر آب 2022.

هــذا وســجلت الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل شــهر آب 2022 ارتفاعــًا بنســبة 12.6 % مقارنــة بشــهر تمــوز 2022 والتي 
بلغــت آنــذاك 546 ألــف شــيك بقيمــة 3.465 مليــار دينــار. أمــا بمقارنــة الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل شــهر تمــوز 
2022 بنفــس الشــهر مــن عــام 2021، فقــد ســجلت انخفاضــًا بنســبة 11.1 % والتــي بلغــت آنــذاك 692 ألــف شــيك بقيمــة 

3.586 مليــار دينــار.

أمــا فيمــا يتعلــق بالوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى الودائــع لــدى البنــوك، فقــد شــهدت أســعار الفائدة علــى الودائع 
تحــت الطلــب ارتفاعــًا لتبلــغ 0.34 % فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2022، فيمــا بلغــت أســعار الفائــدة علــى حســابات 

التوفيــر 0.30 %، وســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 3.68 %.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%(

الـتـغـــيـر %201920202021

تحت الطلب

توفير

ألجل

0.44

0.66

4.84

0.27

0.34

3.65

0.26

0.27

3.45

0.34

0.30

3.68

0.08

0.03

0.23

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

وبالنســبة للوســط المرجــح ألســعار الفوائــد علــى التســهيالت االئتمانيــة، فقــد ارتفــع ســعر الفائــدة علــى الجــاري مديــن 
ليبلــغ 7.43 % فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2022، كمــا ارتفــع ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف لتبلــغ 7.35 %، وبلــغ 

ســعر فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــالء 9.21 % فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2022.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

الـتـغـــيـر %201920202021

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

8.49

8.49

9.55

9.33

7.30

7.17

8.51

8.33

7.16

6.95

7.99

8.37

7.43

7.35

7.42

9.21

0.27

0.40

0.57 -

0.84

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

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

2022

2022

تموز

تموز
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أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
انخفــض الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر أيلــول 2022 بنســبة 1.03  % ليصــل 
إلــى 4035.05 نقطــة. هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق لتســعة بنــوك انخفاضــًا تــراوح مــا بيــن 0.5  % إلــى 4.2  %، فيمــا 
شــهدت أســعار اإلغــالق ألربعــة بنــوك ارتفاعــًا تــراوح مــا بيــن 1.3  % إلــى 2.5  %، فيمــا اســتقر ســعر االغــالق لبنــكًا واحــدًا 

دون تغيــر.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر أيلــول حوالــي 5.68 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد عقــود بلــغ 
5514 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 13.75 مليــون دينــار خــالل شــهر أيلــول 2022.

الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

بنك المال

البنك األهلي

بنك األردن

البنك اإلسالمي األردني

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

البنك األردني الكويتي

بنك االستثمار العربي

البنك التجاري األردني

بنك ABC في األردن

البنك االستثماري

بنك صفوة اإلسالمي

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

EXFB

AHLI

BOJX

JOIB

CABK

UBSI

JOKB

AJIB

JCBK

ABCO

INVB

SIBK

4.67

3.64

2.41

1.02

2.17

3.78

1.29

1.86

1.6

1.27

0.9

0.82

1.55

1.91

4.8

3.8

2.43

1.06

2.18

3.73

1.31

1.83

1.64

1.28

0.92

0.8

1.53

1.91

-0.13

-0.16

-0.02

-0.04

-0.01

0.05

-0.02

0.03

-0.04

-0.01

-0.02

0.02

0.02

0

4.8

3.76

2.5

1.07

2.19

3.81

1.3

1.94

1.64

1.28

0.92

0.82

1.55

1.93

4.71

3.68

2.38

1.03

2.17

3.78

1.29

1.86

1.61

1.22

0.9

0.8

1.5

1.91

5,041,078

53,041

2,945,627

1,329,307

308,690

2,215,137

820,723

277,680

137,830

206,670

47,377

50,605

129,667

183,150

4.62

3.63

2.26

1.01

2.14

3.73

1.28

1.8

1.6

1.2

0.9

0.79

1.49

1.89

21

18

20

21

20

21

21

20

21

16

8

14

17

20

1,071,090

14,402

1,238,266

1,290,964

142,600

585,332

637,931

149,631

85,431

169,113

52,442

63,236

86,226

95,810

1,304

78

1,393

612

167

774

397

217

140

171

30

47

71

113

5,514 5,682,474 13,746,581

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر أيلول 2022 

)من 1 أيلول إلى 29 أيلول 2022(

الرمز
الحرفي

سعر
االغالق
السابق

معدل
السعر

التغير
عن سعر
اإلغالق
السابق

عدد أيام
التداول

عدد 
االسهم

عدد
العقود

حجم
التداول

دينار

اعلى
سعر

أدني
سعر

سعر
االغالق

* الرقم القياسي لقطاع البنوك في شهر أيلول = 4035.05 / التغير عن الشهر السابق = - 1.03 %

* المصدر: بورصة عمان.
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رغم التحديات التي يشهدها االقتصاد العالمي إال أن هناك تقدم حقيقي في مجالي التنمية االجتماعية 
واالقتصادية بخصوص الشــمول المالي والذي يتم قياســه من خالل زيادة وصول الخدمات المالية 
إلــى كافــة شــرائح المجتمــع. وقــد نشــرت مجموعــة البنك الدولــي  بإصدارها المؤشــر العالمي حقيقة 
القيــاس العالمــي للشــمول المالــي والــذي يظهــر فيــه أن هنــاك تقدمــًا عالميــًا فــي هــذا الشــأن حيــث 
تغيــرت الكثيــر مــن المؤشــرات العالميــة، وزاد متوســط معــدل ملكيــة الحســابات فــي االقتصــادات 
الناميــة بمقــدار 8 نقــاط مئويــة وكان هــذا النمــو واســع االنتشــار في العديد من االقتصــادات النامية.

تـعـزيـز
الشمول المالي

إن مؤشــر Global Findex 2021 يحتــوي علــى مجموعــة 
مــن الــرؤى حول ملكية الحســابات العالمية واالســتخدام 
والمرونــة الماليــة. وهنــاك اتجاهــان يظهــران فــي البيانات 
للتأثيــر  نظــرًا  خــاص  بشــكل  باالستكشــاف  جديــران 
الــذي أحدثــاه بالفعــل والطــرق التــي تشــير إلــى الفــرص 
الرقميــة  المدفوعــات  فــي  الزيــادة  إنهــا  المســتقبلية. 
التــي حدثــت فــي ســياق جائحــة COVID-19 ، والعالقــة بيــن 
الماليــة  الخدمــات  واســتخدام  الرقمــي  الدفــع  اعتمــاد 
األخــرى. فــي غضــون أشــهر مــن إعــالن منظمــة الصحــة 
العالميــة تفشــي جائحــة كورونــا بــدأت الشــركات الرائــدة 
والمؤسســات متعــددة األطــراف فــي توثيــق الطــرق التي 
تســّرع بهــا القيــود الوبائيــة إتجــاه الرقمنــة الــذي بــدأت 
فــي أواخــر التســعينيات. ويــرى بعــض االقتصادييــن أن 
الوبــاء نفســه كان رقميــًا، بمعنــى أن اســتخدام اإلنترنــت 
ارتفــاع  مــع  بالتــوازي  ارتفــع  قــد  المحمــول  والهاتــف 
معــدالت اإلصابــة. يظهــر التســارع الرقمــي فــي بيانــات 
المؤشــر العالمــي حــول االســتخدام األول للمدفوعــات 
الرقميــة مــن قبــل البالغيــن فــي البلــدان الناميــة. حيــث 
بالوبــاء  المتعلقــة  المطولــة  اإلغــالق  دفعــت عمليــات 
مالييــن األشــخاص إلــى تغييــر طريقــة دفعهــم القائمــة 
الوبــاء غيــر  النقــد والتــي كانــت تعتبــر فــي ســياق  علــى 
آمنــة وغيــر صحيــة إلــى المدفوعــات  التــي يتــم إجراؤهــا 
مباشــرة مــن حســاباتهم )ســواًء إجــراء تحويــل مباشــر 

أو باســتخدام بطاقــة ائتمــان أو بطاقــة خصــم أو الدفــع 
باســتخدام حســاب نقــود علــى الهاتــف المحمــول(. لقــد 
كانــت نســبة البالغيــن فــي االقتصــادات الناميــة الذيــن 
يدفعــون فواتيــر الخدمــات مباشــرة مــن حســاباتهم 18 % 
فــي عــام 2021  لكــن أكثــر مــن ثلــث هؤالء فعلــوا ذلك ألول 
مــرة بعــد بــدء جائحــة كورونــا. وظهــرت زيــادة مماثلــة فــي 
اســتخدام المدفوعــات الرقميــة للتجــار، بإســتثناء الصيــن 
حيــث أن االعتمــاد الرقمــي العالــي واالســتخدام الواســع 
النطــاق لتطبيقــات الدفــع عبــر الهاتــف المحمول بشــكل 

ــة.  ــدول النامي يفــوق ال

فــي مناطــق  أشــكاًلا مختلفــة  الرقمــي  التســريع  يتخــذ 
وبلــدان مختلفــة، ففــي أفريقيــا مثــاًل فــإن أكثــر الخدمــات 
عبــر  األمــوال  حســابات  هــي  شــيوعًا  الرقميــة  الماليــة 
الهاتــف المحمــول والتــي يســتخدمها 33 % مــن البالغيــن 
الالتينيــة ومنطقــة  أمريــكا  المدفوعــات. وفــي  إلرســال 
بشــكل  الرقميــة  المدفوعــات  انفجــرت  الكاريبــي  البحــر 
أكثــر  الحســابات  أصحــاب  وكان  الجائحــة  خــالل  خــاص 
األســاليب  مــن  متنوعــة  مجموعــة  الســتخدام  عرضــة 
وكذلــك  واالئتمــان  الخصــم  بطاقــات  ذلــك  فــي  بمــا 
اإلنترنــت و الهواتــف المحمولــة. يمكــن أن توفــر زيــادة 
ــر الهاتــف المحمــول  ــى حســابات األمــوال عب الوصــول إل
واســتخدام المدفوعــات الرقميــة طريًقــا إلــى االقتصــاد 
الرقمــي  والــذي بــدوره يمكــن أن يفتــح فرًصــا اقتصاديــة 

د. حسام باسم حداد
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إضافيــة. والتــي تشــمل تســخير األنشــطة المــدرة للدخــل  
والوصــول إلــى أســواق جديــدة واالنضمــام إلــى المنصــات 
واالســتفادة مــن المعلومــات المهمــة مثــل أخبــار تقلبات 

أســعار الســوق.

يؤكــد مؤشــر Global Findex 2021 إلــى أن مــا يقــارب مــن 
تلقــوا  الذيــن  الناميــة  االقتصــادات  فــي  البالغيــن  ثلثــي 
مدفوعــات رقميــة اســتخدموا أيًضــا حســاباتهم لحفــظ 
األمــوال إلدارة النقــد  واســتخدم حوالــي 40 % حســاباتهم 
لالقتــراض.  حســاباتهم  مــن   % 40 واســتخدم  لالدخــار 
علــى الرغــم مــن أن البيانــات ال يمكــن أن تؤســس عالقــة 
ســببية إال أن النتائــج تشــير إلــى أن التدفقــات الرقميــة 
يمكــن أن تمهــد الطريــق الســتخدام أوســع للخدمــات 
الماليــة. خصوصــًا فــي البلــدان التــي تســمح فيهــا اللوائــح 
البنــوك  بيــن  أكبــر  بشــكل  البينــي  التشــغيل  بإمكانيــة 
ومقدمــي الخدمــات الماليــة عبــر الهاتــف المحمــول أو 
حيــث توفــر اللوائــح المرونــة لمقدمــي خدمــات األمــوال 
عبــر الهاتــف المحمــول لتقديــم خدمــات إضافيــة بشــكل 
مســؤول. هــذه التطــورات مرحــب بهــا ألن الوصــول إلــى 
حســاب المعامــالت يعــد بدايــة مهمــة ولكنهــا ليســت 
كافيــة لتمكيــن الفقــراء بشــكل كامــل مــن التنقــل فــي 
احتياجاتهــم الماليــة واالجتماعيــة اليوميــة. حيــث يتطلــب 
االدخــار  مثــل  ماليــة  إلــى خدمــات  الوصــول  أيًضــا  ذلــك 

واالئتمــان والتأميــن.

علــى الرغــم مــن النمــو فــي تبنــي المدفوعــات الرقميــة 
التــي حفزهــا الوبــاء  ال يــزال مئــات المالييــن مــن البالغيــن 
يتلقــون مدفوعــات نقديــة لألجــور والتحويــالت الحكوميــة 
وبيــع الســلع. ُيعــد تحويــل مثل هذه المدفوعــات النقدية 
عبــر  األمــوال  أو  الماليــة  المؤسســات  حســابات  إلــى 
الهاتــف المحمــول طريقــة مثبتــة لزيــادة الشــمول المالي 

بيــن غيــر المتعامليــن مــع البنــوك: وقــد وجــد المؤشــر أن 
39 % مــن البالغيــن فــي االقتصــادات الناميــة  أو أكثــر مــن 
نصــف المؤسســات الماليــة أصحــاب الحســابات  فتحــوا 
حســابهم األول فــي مؤسســة ماليــة خصيًصــا لتلقــي 
الطارئــة  المســاعدة  مدفوعــات  أو  األجــور  مدفوعــات 
المدفوعــات  قبــول  نطــاق  توســيع  الحكومــات.  مــن 
الرقميــة مــن قبــل التجــار ومقدمــي الخدمــات يمكــن أن 
يســاعد أيًضــا فــي توســيع االســتخدام اليومــي الســهل 
للحســابات بيــن البالغيــن الذيــن لديهــم حســابات فعليــة، 
ومــع ذلــك ال يــزال 1.6 مليــار شــخص بالــغ  متــردد فــي 
المدفوعــات الرقميــة ويفضــل التعامــل المصرفــي فــي 
االقتصــادات الناميــة حيــث يفضــل إجــراء مدفوعــات نقدًا.

يتوجــب تعظيــم الجهــود لالســتفادة مــن الفــرص مــع 
التركيــز علــى ســد الثغــرات التــي ال تــزال قائمــة فــي ملكيــة 
الحســابات للنســاء والفقــراء والشــباب وأولئــك الذيــن 
هــم خــارج القــوى العاملــة وجميعهــم ال يزالــون يتمتعــون 
واألســر  الرجــال.  مــن  أقــل  حســاب  ملكيــة  بمعــدالت 
ثــراًء وكبــار الســن. وممــا ال شــك فيــه، تتخلــف  األكثــر 
البلــدان الهشــة وذات الدخــل المنخفــض عــن البلــدان 
األكثــر اســتقراًرا وذات الدخــل المرتفــع. إن معالجــة هــذه 
الفجــوات فــي الشــمول المالــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر 
إيجابي في شــكل تقليل الفقر وزيادة االســتهالك وزيادة 
الدخــل  توليــد  وفــرص  والصحــة  التعليــم  علــى  اإلنفــاق 
والمســاهمة فــي زيــادة المرونــة والرفــاه المالــي للفقــراء. 
وفــي مجتمــع الشــمول المالــي يجــب تحديــد األولويــات 
القصــوى للعمــل الفعــال  وإلدراك الحاجــة إلــى شــراكات 
ومضاعفــة  والخــاص.  العــام  القطاعيــن  بيــن  أقــوى 
الجهــود لضمــان إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة 

واســتخدامها بشــكل فعــال. 
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اختتمــت أعمــال اجتمــاع الــدورة االعتياديـّـة الـ 46 لمجلــس محافظي المصارف 
المركزيـّـة ومؤّسســات النقــد العربّيــة بمشــاركة البنــك المركزّي األردنــّي، الّذي 
المســتديرة  الطاولــة  الســعودّي بعقــد ورشــة  المركــزّي  البنــك  اســتضافه 
النقــدّي". النظــام  ومســتقبل  المركزيّــة  للبنــوك  الرقمّيــة  "العمــالت  حــول 

الدكتــور  الســعودّي  المركــزّي  البنــك  محافــظ  وأوضــح 
فهــد بــن عبدالّلــه المبــارك، أّن االقتصــاد العالمــّي يمــّر 
بثــورة تقنّيــة ناتجــة عن تعزيز اســتخدام التقنّيات الناشــئة 
مثــل الــذكاء االصطناعــّي وإنترنــت األشــياء، والســجّلات 
الموّزعــة فــي عــدد مــن القطاعــات ومــن ضمنهــا القطــاع 
المالــّي ضمــن مــا يســّمى بالثــورة الصناعّيــة الرابعــة، اّلتــي 
نتــج عنهــا نمــاذج مــن األعمــال المبتكــرة والمرتكــزة علــى 
التقنّيــة كأســاس لتقديــم خدمــات ومنتجــات جديــدة أو 

ــة وتقليــل تكاليفهــا. تطويــر جــودة الخدمــات التقليدّي

وأّكــد أّن التقنّيــة المالّيــة أحــد أهــّم مخرجــات اســتخدام 
اّلتــي ستســهم  المرحلــة،  فــي هــذه  الناشــئة  التقنّيــات 
فــي تعزيــز نمــّو القطــاع المالــّي، اّلــذي يعــّد إحــدى ركائــز 
إلــى أّن  الــدول، الفتــًا  النمــّو االقتصــادّي علــى مســتوى 
ــًا فــي دعــم االقتصــاد  البنــوك المركزّيــة تــؤّدي دورًا محورّي
المعتمــد علــى هــذه األدوات، وتجنيبــه الكثير من المخاطر 
المحتملــة، ودعــم االبتــكار المّتزن، وذلك من خالل دراســة 
ــاًل  أبعــاد إصــدار نمــوذج رقمــّي للعمــالت الســيادّية متمّث
فــي العمــالت الرقمّيــة للبنــوك المركزّيــة )CBDC(، وإجــراء 
والسياســات  التقنّيــات  لفهــم  واالختبــارات  التجــارب 

والتشــريعات الالزمــة.

بــدوره، أشــار المديــر العــاّم رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق 
النقــد العربــّي الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبدالّلــه الحميــدي 
المالّيــة  الخدمــات  لرقمنــة  المتســارعة  الوتيــرة  أّن  إلــى 
خاّصــة فــي أعقــاب جائحــة كورونــا واالبتــكار فــي البنيــة 
التحتّيــة المالّيــة، واســتخدام تقنّيــة الســجّلات الموّزعــة 
ســوّيًا مــع ظهــور آلّيــات التمويــل الالمركــزّي، أّدت إلــى 
قيــام البنــوك المركزّيــة فــي أنحــاء العالــم بتقييــم مختلــف 
والنقــود  المركزّيــة  للبنــوك  الرقمّيــة  العمــالت  جوانــب 
اإللكترونّيــة، مــن حيــث دراســة واختيــار مختلــف حــاالت 
االســتخدام لمدفوعات الجملة والتجزئة لهذه العمالت.

جــدوى  الختيــار  تتســارع  العالمّيــة  التجــارب  إّن  وقــال 
المركزّيــة وتقييــم  للبنــوك  الرقمّيــة  العمــالت  مشــروع 
جميــع الجوانــب ذات الصلــة مــن التصميــم إلــى دراســة 
ــّي  ــار المختلفــة لهــذه العمــالت علــى االســتقرار المال اآلث
ــل  ــة ومكافحــة غســل األمــوال وتموي والسياســة النقدّي
لــم تغــب عــن  الــدول العربّيــة  أّن  إلــى  اإلرهــاب، منّوهــًا 
ــى  ــد عل هــذا المشــهد، وهــو مــا عكــس االهتمــام المتزاي
البنــوك  إصــدار  بتقييــم  العربّيــة  المنطقــة  مســتوى 
مــن  بالمئــة   76 بنســبة  رقمّيــة  لعمــالت  المركزّيــة 
لالســتبيان  المســتجيبة  العربّيــة  المركزّيــة  المصــارف 

17 مصرفــًا مركزّيــًا عربّيــًا.  وهــي 

األردنـــــّي الـمـركـــزّي  الـبـنـك  بـمـشاركــة 
46 الـ  االعتياديّة  الدورة  أعمال  اختتام 
لمجلس محافظي المصارف المركزيّة
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ويأتــي هــذا القــرار اّتســاقًا مع هدف البنــك المركزّي المتمّثل 
بالحفــاظ علــى االســتقرار النقــدّي فــي المملكــة، إلــى جانــب 
التــزام البنــك التــاّم بالمحافظــة علــى جاذبّيــة الدينــار األردنــّي 
كوعــاء اّدخــارّي، فــي ضــوء المســتجّدات فــي أســواق المــال 

العالمّيــة، وتطــّورات أســعار الفائــدة.

ــة  كمــا يأتــي القــرار فــي ضــوء اســتمرار الضغــوط التضّخمّي
معــّدالت  علــى  وانعكاســها  نطاقهــا،  واّتســاع  الخارجّيــة 
التضّخــم محّلّيــًا، وظــروف عــدم اليقيــن المتوّلــدة عــن آثــار 

الروســّية األوكرانّيــة والمخاطــر الجيوسياســّية. الحــرب 

وحرصــًا مــن البنــك المركــزّي علــى أهّمّية تحقيــق الموازنة بين 
هدف الحفاظ على االستقرار النقدّي، واالستمرار في تحفيز 
ــدة  ــر رفــع أســعار الفائ النمــّو االقتصــادّي والتخفيــف مــن أث
علــى القطاعــات االقتصادّيــة، قــّررت اللجنــة، االســتمرار فــي 
ــة لبرنامــج البنــك المركــزّي  ــدة التفضيلّي تثبيــت أســعار الفائ
الحيوّيــة، وعددهــا  االقتصادّيــة  القطاعــات  تمويــل  إلعــادة 
10 قطاعــات، والبالــغ قيمتــه 1.3 مليــار دينــار، عنــد 1 بالمئــة 
للمشــاريع المســتفيدة داخــل محافظــة العاصمــة، و0.5 
بالمئــة للمشــاريع فــي باقــي المحافظــات، واســتمرار ثباتهــا 

طيلــة مــّدة القــرض اّلــذي يمتــّد لـــ 10 ســنوات.

كمــا قــّررت اللجنــة تمديــد العمــل ببرنامــج البنــك المركــزّي 
والمهنّييــن  والمتوّســطة  الصغيــرة  الشــركات  لدعــم 
الســلع  مــن  الجملــة  قطــاع  ومســتوردي  والحرفّييــن 
األساســّية، البالغــة قيمتــه 700 مليــون دينــار، حّتــى نهايــة 
العــام 2022، مــع اإلبقــاء علــى ســعر الفائــدة للمقترضيــن 
ــّي بمــا ال يتجــاوز 2  ضمــن هــذا البرنامــج عنــد مســتواه الحال
بالمئــة، وألجــل 54 شــهرًا، مــن ضمنهــا فتــرة ســماح تصــل 
إلــى 12 شــهرًا مــن تاريــخ منــح التمويــل، علمــًا بــأّن التمويــل 
ضمــن هــذا البرنامــج يمنــح، أيضــًا، وفقــًا لســعر الفائــدة 

الثابــت طيلــة مــّدة القــرض.

يشــار إلــى أّن البنــك المركــزّي قام من خالل هذين البرنامجين 
بتمويــل حوالــي 7825 مشــروعًا، بقيمــة بلغــت نحــو مليــون 
و824 الفــا و900 دينــار، وســاهمت بتوفيــر نحــو 14517 فرصــة 

عمــل، إضافــة إلــى الحفــاظ علــى حوالــي 151 ألــف فرصــة عمــل 
ــاح  ــل المت ــغ حجــم التموي ــا. هــذا ويبل ــدء جائحــة كورون ــذ ب من

ضمــن البرنامجيــن حوالــي 690.5 مليــون دينــار.

ويأتــي قــرار البنــك المركــزّي فــي ظــّل اســتمرار التحّســن 
حيــث  والمصرفــّي،  النقــدّي  القطــاع  مؤّشــرات  أداء  فــي 
تشــير البيانــات للفتــرة المتاحــة مــن العــام الحالــّي إلــى بلــوغ 
االحتياطّيــات األجنبّيــة لــدى البنــك المركــزّي مــا مقــداره 16.8 
8.7 شــهر مــن مســتوردات  مليــار دوالر، ويكفــي لتغطيــة 
ثالثــة  يقــارب  مــا  أي  والخدمــات،  الســلع  مــن  المملكــة 
أضعــاف المعــّدل المتعــارف عليــه دولّيــًا البالــغ ثالثة أشــهر.

كمــا ارتفعــت الودائــع لــدى البنــوك بمقــدار 1.7 مليــار دينــار 
ليصــل رصيدهــا إلــى 41.2 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر تّمــوز 
2022، فيمــا ســّجلت التســهيالت االئتمانّيــة الممنوحــة مــن 
قبــل البنــوك ارتفاعــًا مقــداره 1.9 مليــار دينــار خــالل الفتــرة 

ــار دينــار. نفســها، ليصــل رصيدهــا 31.9 ملي

وحّققــت العديــد مــن المؤّشــرات االقتصادّيــة أداء إيجابّيــًا 
خــالل الفتــرة المتاحــة مــن العــام الحالــّي، ال ســّيما مــا يرتبــط 
منهــا بالقطــاع الخارجــّي، وبشــكل خــاّص الدخــل الســياحّي، 
اّلــذي ارتفــع خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن هــذا العــام إلى 
3.6 مليــار دوالر، مقابــل 1.4 مليــار دوالر خــالل الفتــرة نفســها 
مــن العــام الماضــي، وبنســبة نمــّو فاقــت 161 بالمئــة، هــذا 
إلــى جانــب نمــّو تحويــالت األردنّييــن العامليــن فــي الخــارج 
مــن  األولــى  الســبعة  الشــهور  خــالل  بالمئــة   0.8 بنســبة 
خــالل  بالمئــة   43.4 بنســبة  والصــادرات  الحالــّي،  العــام 

النصــف األّول مــن العــام.

وبيــن البنــك المركــزّي أّنــه سيســتمّر بالمتابعــة الشــاملة 
واالقتصادّيــة،  والمصرفّيــة  النقدّيــة  التطــّورات  لجميــع 
محّلّيــًا وإقليمّيــًا ودولّيــًا، وســيقوم بتقييــم تأثيــر قراراتــه علــى 
توّقعــات التضّخــم وتطــّورات االقتصــاد الكّلــّي علــى المــدى 
المتوّســط، آخــذًا باالعتبــار قرارتــه الســابقة برفــع أســعار 
الفائــدة، ولــن يتــرّدد باســتخدام أدواتــه النقدّيــة كاّفــة لضمان 

تعزيــز االســتقرار النقــدّي فــي المملكــة. 

قّررت لجنة عملّيات السوق المفتوحة في البنك المركزّي األردنّي رفع أسعار الفائدة على 
جميــع أدوات السياســة النقديـّـة للبنــك بمقــدار 75 نقطــة أســاس، اعتبارًا مــن 25 /9 /2022.

المركـزّي يـرفع أسـعـار الفائدة علـــى أدوات 
السياسة النقديّة بمقدار 75 نقطة أساس
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ارتفــع إجمالــّي مســاحة األبنيــة المرّخصــة فــي المملكــة منــذ مطلــع العــام الحالــّي 
ــى نهايــة تّمــوز، بنســبة 2.3 بالمئــة، لتبلــغ نحــو 4.621 مليــون متــر مربّــع، مقارنــة  وحتّ
مربّــع. متــر  مليــون   4.516 والبالغــة  الماضــي  العــام  مــن  المماثلــة  الفتــرة  مــع 

وأشارت دائرة اإلحصاءات العاّمة في تقريرها، إلى انخفاض 
إجمالّي عدد رخص األبنية الصادرة في المملكة بنسبة 7.1 
بالمئة، لتبلغ 13505 رخص لنهاية شهر تّموز الماضي من 
العام الحالّي، مقارنة مع 14531 رخصة خالل نفس الفترة 

من العام الماضي.

السكنّية  لألغراض  المرّخصة  األبنية  وانخفضت مساحة 
 2.3 بنسبة  الحالّي،  العام  من  الماضية  الـ7  األشهر  خالل 
بالمئة، لتبلغ 3.852 مليون متر مرّبع، مقارنة مع نحو 3.941 

مليون متر مرّبع خالل نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير، ارتفعت مساحة األبنية المرّخصة لألغراض 
الحالّي،  العام  من  الماضية  الـ7  األشهر  في  السكنّية  غير 
بنسبة 33.7 بالمئة، لتبلغ نحو 769 ألف متر مرّبع، مقارنة مع 

نحو 575 ألف متر مرّبع لذات الفترة من العام الماضي.

لألغراض  المرّخصة  األبنية  مساحة  شّكلت  للتقرير،  ووفقًا 
ما  الحالّي  العام  من  الماضية  الـ7  األشهر  خالل  السكنّية 
نسبته 83.4 بالمئة، من إجمالّي مساحة األبنية المرّخصة، في 
حين شّكلت مساحة األبنية المرّخصة لألغراض غير السكنّية 
ما نسبته 16.6 بالمئة، من إجمالّي مساحة األبنية المرّخصة.

ما  الوسط  إقليم  حّصة  بلغت  األقاليم،  مستوى  وعلى 
نسبته 66.5 بالمئة، من إجمالّي مساحة األبنية المرّخصة، 
في حين بلغت حّصة إقليم الشمال ما نسبته 24 بالمئة، 

وإقليم الجنوب ما نسبته 9.5 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أّن المساحة المرّخصة لألبنية الجديدة 
 64.1 نسبته  ما  شّكلت  القائمة  األبنية  على  واإلضافات 
بالمئة من إجمالّي مساحة األبنية المرّخصة خالل األشهر 
الـ7 الماضي من العام الحالّي، في حين شّكلت المساحة 

المرّخصة لألبنية القائمة ما نسبته 35.9 بالمئة.

الجديدة  لألبنية  المرّخصة  األبنية  مساحة  إجمالّي  وبلغ 
متر  مليون  نحو2.963  القائمة  األبنية  على  واإلضافات 
مرّبع لنهاية شهر تّموز الماضي من العام الحالّي، مقابل 
نحو 2.752 مليون متر مرّبع خالل نفس الفترة من العام 

الماضي، بارتفاع نسبته 7.7 بالمئة.

أّما على مستوى شهر تّموز الماضي من العام الحالّي، فقد 
رخصة،   2368 بلغ  األبنية  أّن عدد رخص  البيانات  أظهرت 
ألف متر مرّبع،   794 المرّخصة  األبنية  بلغت مساحة  كما 
من  الشهر  نفس  خالل  مرّبع  متر  ألف   683 مع  مقارنة 

العام الماضي، بارتفاع نسبته 16.3 بالمئة. 

4.6 مليون متر مربّع
مسـاحـة األبـنيـة المـرّخــصــة
في المملكة حتّى تّموز 2022 
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ــة فــي مبنــى  ــرة الجمــارك األردنّي ــة وقعــت دائ فــي إطــار التعــاون مــع قطــاع البنــوك المصرفّي
الدائــرة اتّفاقّيــة الربــط اإللكترونــّي مــع بنــك ســتي بنــك إن أيـّـه بحضــور عــدد مــن مــدراء الدائــرة 
والبنــك، انطالقــًا مــن دور الجمــارك فــي تعزيــز العمــل المشــترك وتســهيل اإلجــراءات وتبــادل 
المعلومــات بأمــان مــع القطــاع الخــاّص بــكّل ســهولة ويســر؛ توفيرًا للوقت والجهــد والتكلفة.

ووقــع االّتفاقّيــة عــن الدائــرة المديــر العــاّم لــواء جمــارك 
المهنــدس جــالل القضــاة، وعــن بنــك ســتي بنــك إّن ايــة 
المديــر العــاّم الســّيدة نــور جــّرار، وتهــدف االّتفاقّيــة إلــى فتح 
قنــاة اّتصــال إلكترونّيــة بيــن الطرفيــن؛ لتســهيل العملّيــات 
واإلجــراءات الخاّصــة بالكفــاالت البنكّيــة مــن خــالل تبــادل 
البيانات واإلشــعارات الخاّصة بالكفاالت البنكّية إلكترونّيًا، 

وفقــًا ألحــكام القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا.

وقــال مديــر عــاّم الجمــارك األردنّيــة لــواء جمــارك المهنــدس 
لمــا  اســتكمااًل  تأتــي  االّتفاقّيــة  هــذه  إّن  القضــاة،  جــالل 
أنجزتــه الدائــرة مــن عملّيــات الربــط اإللكترونــّي مــع القطــاع 
الخــاّص، تجســيدًا للشــراكة الحقيقّيــة والمســاهمة فــي 
ســرعة وتســهيل إنجــاز المعامــالت، ودفــع عجلــة االقتصاد 
الوطنــّي، مبديــًا اســتعداد الجمــارك لتذليــل كاّفــة التحّديــات 

المشــتركة اّلتــي تعتــرض ســير العمــل بمــا يحّقــق مصلحــة 
جميــع المتعامليــن.

وأضــاف القضــاة، إّن دائــرة الجمــارك فــي إطــار اهتمامهــا 
المصرفــّي  القطــاع  مــع  المســتمّر  وتعاونهــا  الكبيــر 
وتوّجهاتهــا االســتراتيجّية نحــو التحــّول اإللكترونــّي الكامــل، 
وقعــت )18( اّتفاقّيــة ربــط إلكترونــّي مــع مختلــف قطاعــات 

البنــوك المصرفّيــة.

مــن جانبهــا، أّكــدت الســّيدة نــور جــّرار المديــر العــاّم لبنــك 
ســّتي بنــك ان ايــة، علــى ضــرورة التعــاون مــع الجمــارك 
األردنّيــة فــي مجــال الربــط اإللكترونــّي، مشــّيدة بالتطــّور 
تقديــم  فــي  األردّنّيــة  الجمــارك  إليــه  اّلــذي وصلــت  الكبيــر 

متمّيــزة.  إلكترونّيــة  خدمــات 

الجمارك: )18( اتّفاقّية ربط إلكترونّي
وقـــــعــــــت مـــــع قـــــطــــــاع الــــبـــــنــــــــوك
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قـــال وزيـــر االســـتثمار، المهنـــدس خيـــري عمـــرو، إّن الـــوزارة 
بـــدأت بإجـــراءات إعـــداد خارطـــة اســـتثماريّة شـــمولّية للمملكـــة.

القطاعات  تحديد  إلى  الخّطة  تهدف  عمرو،  ووفق 
ذات  االقتصادّية  واألنشطة  واالستثمارّية،  التنافسّية 
األولوّية، والمشاريع اإلنتاجّية الموّلدة لفرص العمل في 
جميع محافظات المملكة، واّلتي حّددتها رؤية التحديث 
الخاّصة  االستثمار  ترويج  واستراتيجّية  االقتصادّي 
االستثمارّية  والفرص   ،2026  -  2023 لألعوام  بالوزارة 
الموجودة لدى شركاء الوزارة بالقطاعين العاّم والخاّص.

وأشار عمرو، إلى أّن مشروع قانون البيئة االستثمارّية اّلذي 
أقّره مجلس األّمة أخيرًا، ينّص على إعداد مشروع الخريطة 
االستثمارّية  الفرص  تحّدد  اّلتي  للمملكة  االستثمارّية 
المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع 
مع  والتعاون  بالتنسيق  الخاّص  القطاع  مع  الشراكة 

الجهات المعنّية، على أن تحدث بصورة متواصلة.

وأضاف أّن األردّن يزخر بالعديد من الفرص االستثمارّية في 

القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل تكنولوجيا 
والصناعات  الصّحّية،  والرعاية  واالّتصاالت،  المعلومات 
الدوائّية، والسياحة العالجّية، والتعليم والقطاع اللوجيستّي 
الطاقة، والنقل والقطاعات  التحتّية، مثل،  البنية  وقطاع 

الرئيسّية األخرى ذات الصلة بالتنمية المستدامة.

ولفت إلى أّن منّصة )سيتي بلدر( اإللكترونّية اّلتي أطلقت 
المتوّفرة  االستثمارّية  الفرص  خاللها،  من  الوزارة 
وبالتعاون مع مجموعة سيتي بنك األميركّية؛ هي إحدى 
أدوات ترويج االستثمار اّلتي لجأت إليها الوزارة للوصول 
الدولّية  األسواق  في  المحتملين  المستثمرين  إلى 

والمتعاملين مع مجموعة سيتي بنك.

وأشهرت مجموعة سيتي بنك منّصة سيتي بلدر ألّول 
مّرة في الواليات المّتحدة عام 2019، ومن ثّم توّسعت 

بها لتشمل مدينة ميالنو واألردّن. 

إعداد خّطة استثماريّة شمولّية للمملكة

وجــاء االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع عــدد الســّياح القادميــن إلــى 
المملكــة ليصــل إلــى 3.175 مليــون ســائح، وقابــل ذلــك 
ارتفــاع اإلنفــاق علــى الســياحة خــارج المملكــة خــالل ذات 
الفتــرة ليصــل إلــى 1.004 مليــار دوالر أي بارتفــاع نســبته 

89.4 بالمئــة عــن الفتــرة المقابلــة مــن عــام 2021.

وتشــير البيانــات الصــادرة عــن البنــك المركــزّي، إلــى ارتفــاع 
الدخــل الســياحّي خــالل شــهر آب للعــام الحالــّي مقارنــة 
بالشــهر المقابــل مــن العــام الماضــي بمــا نســبته 82.4 
عــدد  822.4 مليــون دوالر، وذلــك الرتفــاع  ليبلــغ  بالمئــة، 

الشــهر  ذات  خــالل  المملكــة  إلــى  القادميــن  الســّياح 
بنحــو 331.6 ألــف ســائح مقارنــة بــذات الشــهر مــن العــام 

الماضــي ليصــل إلــى 715.5 ألــف ســائح.

وتشــير البيانــات أيضــًا، إلــى ارتفــاع اإلنفــاق علــى الســياحة 
مــا  الحالــّي  العــام  مــن  آب  خــالل شــهر  المملكــة  خــارج 
الشــهر  ذات  خــالل  مســتواه  عــن  بالمئــة   51.6 نســبته 
مــن العــام الماضــي ليصــل إلــى 172.8 مليــون دوالر نتيجــة 
ــى الخــارج بنســبة 51.3  ــن إل ارتفــاع عــدد الســّياح المغادري

بالمئــة. 

ارتفع الدخل الســياحّي خالل الشــهور الثمانية األولى من عام 2022 بنســبة 161.6 
بالمئــة ليصــل إلــى 3.645 مليــار دوالر مقارنــة مــع الفتــرة المقابلــة مــن عــام 2021.

3.645 مليار دوالر الدخل السياحّي
لنهاية آب 2022
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البنــك  مــن  المنتــدى االقتصــادّي األردنــّي مــع مســؤولين  ناقشــت جلســة حواريّــة نّظمهــا 
الدولــّي تحّديــات االقتصــاد الوطنــّي وآلّيــات تســهيل بيئــة األعمــال الســتقطاب اســتثمارات 
البطالــة. التحديــث االقتصــادّي ومحاربــة  اقتصاديّــًا ورؤيــة  المــرأة  جديــدة ودعــم مشــاركة 

وبحســب بيــان صــادر عــن المنتــدى، جــاءت الجلســة اّلتــي 
شــارك فيهــا عميــد مجلــس المديريــن التنفيذّييــن فــي 
البنــك ميــرزا حســن، والمديــر اإلقليمــّي لدائــرة الشــرق 
ــل المقيــم  األوســط فــي البنــك جــان كريســتوف، والممّث
ــل األردّن فــي البنــك  ــر، وممّث ــي بين ــألردّن فــي البنــك هول ل
برنامــج  ضمــن  البلبيســي،  فــّواز  الدولّي-واشــنطن 

للمنتــدى. االقتصــادّي  الصالــون 

وأّكــد أعضــاء المنتــدى، أهّمّيــة وجــود ميزانّيــة لتســويق 
األردّن بمجالــي االســتثمار والســياحة، خاّصــة مــع توّفــر 
المملكــة  توّفرهــا  اّلتــي  والحوافــز  المزايــا  مــن  الكثيــر 
للمســتثمرين مــا جعــل مــن البــالد بيئــة جاذبــة للتجــارة 
اّلتــي  النجــاح  قصــص  مــن  الكثيــر  مبّينيــن  واألعمــال، 

المملكــة. أرض  علــى  تحّققــت 

ــي أنجزهــا األردّن  ــث االقتصــادّي اّلت ــة التحدي وعرضــوا رؤي
لتكــون خارطــة طريــق لالقتصــاد الوطنــّي لعشــر ســنوات 
مقبلــة وعابــرة للحكومــات، اّلتــي تــّم إنجازهــا بتوجيهــات 
اإلجمالــّي،  المحّلــّي  الناتــج  لتحســين  ســامية،  ملكّيــة 

وتوفيــر اآلالف مــن فــرص العمــل ســنوّيًا.

وشــّدد مســؤولو البنــك الدولــّي علــى ضــرورة االهتمــام 
االقتصادّيــة  بالمجــاالت  التقنّيــة  اســتخدامات  بآلّيــات 
لتحســين  لألفــراد  الكاملــة  القــدرات  وبنــاء  وتحســين 
رأس  علــى  التركيــز  أّن  مؤّكديــن  االقتصادّيــة،  اإلنتاجّيــة 
حــول  االجتماعــّي  التأثيــر  مــن  يحّســن  البشــرّي  المــال 

المجتمــع. بثقافــة  تتعّلــق  اّلتــي  القضايــا  مــن  العديــد 

األردنّيــة  المــرأة  مشــاركة  توســيع  ضــرورة  أّكــدوا  كمــا 
بالنشــاط االقتصــادّي وتمكينهــا لتكــون قــادرة علــى دعــم 
أســرتها اقتصادّيــًا بمــا يعــّزز مــن مســيرة نمــّو االقتصــاد 
الوطنــّي، إلــى جانــب معالجــة المعيقات والتعقيــدات اّلتي 
تواجــه المســتثمرين، وبمــا يســهم فــي تيســير أعمالهــم.

ــذي أداره الوزيــر الســابق وســام  وأضافــوا خــالل اللقــاء اّل
الربضــي إلــى العديــد من الصعوبات اّلتــي تواجه االقتصاد 
العالمــّي واّلتــي أبرزهــا ارتفــاع أســعار الســلع األساســّية، 
والخلــل فــي سالســل التوريــد العالمّيــة وتأثيــرات الحــرب 

الروســّية األوكرانّيــة. 

المنتـدى االقتصـادّي والبنـك الدولــّي
يناقشان تحّديات االقتصاد الوطنّي



قــال البنــك الدولــي إن العالــم قــد يتجــه نحــو ركــود اقتصــادي فــي 2023 وسلســلة مــن 
األزمــات الماليــة فــي اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات النامية، بســبب قيام 
البنــوك المركزيــة فــي أنحــاء العالم بزيادات متزامنة ألســعار الفائدة لمكافحة التضخم.

الدولــي  للبنــك  شــاملة  جديــدة  دراســة  فــي  ذلــك  جــاء 
نشــرها علــى موقعــه الرســمي والتــي أشــار فيهــا إلــى أن 
البنــوك المركزيــة فــي أنحــاء العالــم قــد أقدمــت علــى رفــع 
لــم ُتشــَهد خــالل  أســعار الفائــدة هــذا العــام بطريقــة 

العقــود الخمســة الماضيــة.

وقــال البنــك الدولــي إن اتجــاه البنــوك المركزيــة مرجــح 
لالســتمرار فــي العــام القــادم. ولكــن المســار المتوقــع 
الفائــدة واإلجــراءات األخــرى علــى  لزيــادة أســعار  حاليــًا 
بمعــدالت  للنــزول  تكفــي  ال  قــد  السياســات  صعيــد 
ــي كانــت ســائدة  ــى المســتويات الت ــة إل التضخــم العالمي

ــي جائحــة كورونــا. قبــل تفشِّ

ويتوقــع المســتثمرون قيــام البنــوك المركزيــة فــي العالــم 
خــالل   % 4 نحــو  إلــى  األساســية  الفائــدة  أســعار  برفــع 
عــام 2023، وهــي زيــادة تربــو علــى نقطتيــن مئويتيــن عــن 

متوســط أســعار الفائــدة فــي عــام 2021.

ــل سالســل  ووجــدت الدراســة أنــه مــا لــم ينحســر تعطُّ
اإلمــدادات، وضغــوط أســواق العمــل، فــإن تلــك الزيــادات 
ألســعار الفائــدة قــد ُتفضــي إلــى ارتفــاع معــدل التضخــم 
الطاقــة(  )ماعــدا  العالــم  مســتوى  علــى  األساســي 
إلــى نحــو 5 %، أي مــا يعــادل تقريبــا ضعفــي  فــي 2023 

المتوســط فــي الســنوات الخمــس قبــل الجائحــة.

فإنــه  الدراســة،  عليــه  اعتمــدت  الــذي  للنمــوذج  ووفقــًا 
لخفض التضخم العالمي إلى المســتويات المســتهدفة، 
ــادة أســعار الفائــدة  ــة زي ــن علــى البنــوك المركزي قــد يتعيَّ
هــذه  صاحبــت  وإذا  إضافيتيــن.  مئويتيــن  نقطتيــن 
اإلجــراءات زيــادة الضغــوط فــي األســواق الماليــة، فــإن 
معــدل نمــو إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي ســيتراجع 
إلــى 0.5 % فــي 2023، وهــو انكمــاش قــدره 0.4 % مــن حيــث 
متوســط نصيــب الفــرد مــن النمــو يوافــق التعريــف الفنــي 

لركــود عالمــي، وفــق البــالغ.

رئيــس  قــال  البــالغ،  يضيــف  الدراســة،  علــى  وتعقيبــًا 
مجموعــة البنــك الدولــي ديفيــد مالبــاس: “يشــهد النمــو 
االقتصــادي العالمــي تراجعــًا حــادًا، ومــن المرجــح زيــادة 
تباطــؤ النشــاط االقتصــادي مــع انــزالق مزيــد مــن البلــدان 

فــي غمــرة الركــود”.

وأضــاف مالبــاس: “مــا يثيــر قلقــي البالــغ هــو احتمــال أن 
تســتمر هــذه االتجاهــات، ومــا لهــا مــن تداعيــات طويلــة 
رة للشــعوب في اقتصادات األســواق  األمد ذات آثار ُمدمِّ
معــدالت  ولتحقيــق  الناميــة.  واالقتصــادات  الصاعــدة 
تضخــم منخفضــة، واســتقرار العمــالت، وتســريع وتيــرة 
النمــو ينبغــي لواضعــي السياســات تحويــل تركيزهــم مــن 
تخفيض االســتهالك إلى تعزيز اإلنتاج. ويجب أن تســعى 
السياســات إلــى توليــد اســتثمارات إضافيــة، وتحســين 
اإلنتاجيــة وتخصيــص رأس المــال، وهــي عوامــل ضروريــة 

لتحقيــق النمــو والحــد مــن الفقــر.”

الظــروف  علــى  الضــوء  الجديــدة  الدراســة  وُتســلِّط 
الصعبــة غيــر العاديــة التــي تكافــح فيهــا البنــوك المركزيــة 
التضخــم اليــوم. وتبعــث عــدة مؤشــرات تاريخيــة لنوبــات 
الكســاد العالميــة بالفعــل إشــارات تحذيريــة. فاالقتصــاد 
ــه عقــب التعافــي مــن  ــأشد تباطــؤ ل العالمــي يمــر اآلن بـ

كســاد منــذ عــام 1970.

لت معــدالت ثقــة المســتهلكين علــى مســتوى  وقــد ســجَّ
العالــم بالفعــل تراجعــًا أشــد بكثيــر ممــا شــهدته فــي 
الفتــرة الســابقة علــى نوبــات الكســاد العالمــي الســابقة. 
وتشــهد أكبــر ثالثــة اقتصــادات فــي العالــم -وهــي الواليات 
المتحــدة والصيــن ومنطقــة اليــورو- تباطــؤًا حــادًا للنمــو. 
صدمــة  وقــوع  مجــرد  فــإن  الظــروف،  هــذه  ظــل  وفــي 
خفيفــة لالقتصــاد العالمــي خــالل العــام القــادم قــد تهــوي 

بــه فــي غمــرة الركــود، بحســب تعبيــر البنــك الدولــي.

البنك الدولي يحذر من ركود اقتصادي عالمي 
وسلسلــــــة من األزمــــات المالـيـة خـالل 2023
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وتعتمــد الدراســة علــى الــدروس المســتفادة مــن نوبــات 
النشــاط  تطــور  لتحليــل  الســابقة  العالمــي  الكســاد 
االقتصــادي فــي اآلونــة األخيــرة، وتعــرض الســيناريوهات 
المحتملــة للســنوات 2022 - 2024. فتباطــؤ مثــل ذلــك 
الــذي يشــهده العالــم حاليــًا يتطلــب فــي العــادة نهــج 
سياســات لمناهضــة التقلبــات الدورية من أجل مســاندة 
التضخــم ومحدوديــة  لكــن خطــر  النشــاط االقتصــادي. 
الحيــز المتــاح لإلنفــاق فــي إطــار الماليــة العامــة يحفــزان 
واضعــي السياســات فــي كثيــرٍ مــن البلــدان علــى ســحب 
الدعــم الــذي تتيحــه السياســات علــى الرغــم مــن التباطــؤ 

الحــاد لالقتصــاد العالمــي.

السياســات  واســتجابات  الســبعينيات،  تجربــة  ــن  وُتبيِّ
ــرة الركــود  فــي مواجهــة الكســاد العالمــي فــي 1975، وفت
 1982 فــي  العالمــي  والكســاد  أعقبتــه،  التــي  التضخمــي 
خطــر الســماح باســتمرار ارتفــاع معــدالت التضخم لوقت 
الكســاد  تزامــن  فقــد  النمــو.  فــي ظــل ضعــف  طويــل 
فــي  للنمــو  معــدل  أدنــى  ثانــي  مــع   1982 فــي  العالمــي 
االقتصــادات الناميــة خــالل العقــود الخمســة الماضية، ال 
يســبقه فــي هــذا الترتيــب ســوى المعــدل فــي 2020. وأفرز 
هــذا الكســاد أكثــر مــن 40 أزمــة مديونيــة، وأعقبــه ِعقٌد من 

ــرٍ مــن االقتصــادات الناميــة. تراجــع النمــو فــي كثي

رئيــس  نائــب  بأعمــال  القائــم  كوســي،  آيهــان  وقــال 
والتمويــل  المنصــف  النمــو  لشــؤون  الدولــي  البنــك 
تشــديد  يكــون  أن  المرجــح  “مــن  والمؤسســات: 
السياســات النقديــة والماليــة العامــة فــي اآلونــة األخيــرة 
مفيــدا فــي الحــد مــن التضخــم. ولكــن ألنهــا علــى درجــة 
عاليــة مــن التزامــن فــي مختلــف البلــدان، فإنهــا قــد تفاِقــم 
بعضهــا بعضــًا فــي تقييــد األوضــاع الماليــة وزيــادة تباطؤ 
النمــو العالمــي. ويجــب أن يكــون واضعــو السياســات 
واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  فــي 
الناميــة علــى أهبــة االســتعداد إلدارة التداعيــات المحتملة 

للتشــديد المتزامــن للسياســات علــى 
العالــم.” مســتوى 

ينبغــي  أنــه  إلــى  الدراســة  وخلصــت 
للبنــوك المركزيــة أن تواصــل جهودهــا 
يمكــن  مــا  وهــو  التضخــم،  الحتــواء 
ركــود  فــي  التســبُّب  دون  بــه  القيــام 

عالمــي. اقتصــادي 

وأوضحــت الدراســة أن ذلــك ممكــن إذ قامــت البنــوك 
المركزية باإلعالن بشــكل واضح عن قرارات السياســات 
مــع الحفــاظ علــى اســتقالليتها. فقــد يســاعد هــذا علــى 
التشــديد  درجــة  مــن  والحــد  التضخــم  توقعــات  تثبيــت 

المطلــوب للسياســات النقديــة.

وشــدد علــى ضــرورة قيــام الســلطات النقديــة بدارســة 
الحفــاظ  مــع  السياســات  تتيحــه  الــذي  الدعــم  ســحب 
ومــن  النقديــة.  السياســة  أهــداف  مــع  االتســاق  علــى 
المتوقــع أن تصــل نســبة البلــدان التــي تقــوم بتشــديد 
سياســاتها الماليــة العــام القــادم إلــى أعلــى مســتوى لهــا 
منــذ أوائــل التســعينيات. وقــد يــؤدي هــذا إلــى تضخيــم آثــار 
السياســة النقديــة علــى النمــو. ويجــب أيضا علــى واضعي 
السياســات وضــع خطــط موثــوق بهــا للماليــة العامــة 
هــة إلــى  فــي األمــد المتوســط، وتقديــم مســاعدات ُموجَّ

األســر األشــد احتياجــًا واألولــى بالرعايــة.

وســيتعين علــى واضعــي السياســات االقتصاديــة اآلخرين 
مــن  الســيما  التضخــم،  مكافحــة  جهــود  إلــى  االنضمــام 
خــالل اتخــاذ خطــوات لتعزيــز سالســل اإلمــدادات العالمية 
مــن خــالل تخفيــف القيــود علــى ســوق العمــل، وتعزيــز 
اإلمــدادات العالميــة مــن الســلع األوليــة، وتقويــة شــبكات 

ــة.  التجــارة العالمي
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المحاســبين  جمعّيــة  عقدتهــا  نــدوة  خــالل  وقــال 
القانونّييــن األردنّييــن ألعضــاء الجمعّيــة، إّن القانــون 
العــبء  زيــادة  عــدم  قاعــدة  علــى  اعتمــد  المعــّدل 
الضريبــّي علــى المواطــن وبالّتالــي لــم يتضّمــن فرضــًا 
للضريبــة علــى أّي ســلعة أو خدمــة، ولــم ينــّص علــى 
أّي زيــادة علــى الضرائــب؛ وكذلــك لــم يلــغ أّي إعفــاءات 

ممنوحــة.

وأّكــد أّن القانــون المعــّدل لــم يحــدث أّي تغييــر يذكــر 
علــى  عمــل  وبالمقابــل  الملتزميــن  المكّلفيــن  علــى 
معالجــة التشــّوهات واالختــالالت الضريبّيــة ومكافحة 
الممارســات  وتطبيــق  الضريبــّي  والتجّنــب  التهــّرب 
بعــض  يســتخدمها  اّلتــي  الثغــرات  وســّد  الدولّيــة 
المكّلفيــن، حيــث أّن القانــون يتضّمــن إصالحــًا هيكلّيــًا 
تمّكــن  اّلتــي  والتشــّوهات  الثغــرات  معالجــة  فــي 

الضريبــّي. التجّنــب  البعــض مــن 

مــع  لتنســجم  جــاءت  التعديــالت  أّن  وأضــاف 
الممارســات العالمّيــة، وذلــك بإقــرار تعديــل قاعــدة 
البيــع،  عــن  عوضــًا  التوريــد  علــى  الضريبــة  فــرض 
واّلتــي تطّبــق فــي غالبّيــة دول العالــم ومنهــا الــدول 
الحديثــة فــي إدخــال النظــام الضريبــّي عليهــا حيــث تــّم 

تعديــل قاعــدة فــرض الضريبــة وليــس اســتحقاقها 
أو دفعهــا، موّضحــًا أّن التعديــالت جــاءت لمعالجــة 
التحــّدي اّلــذي يواجهــه القطــاع الخاّص وهــو "الرّدّيات"، 
حيــث تــّم تخفيــض مــّدة إعادتهــا ومعالجــة التأّخــر فــي 
الضريبــة  تحصيــالت  مــن  رّدهــا  يصبــح  بحيــث  رّدهــا 

عوضــًا عــن رصــد مخّصصــات لهــا.

وأشــار إلــى أّن القانــون المعــّدل جــاء ليعــّزز الحقــوق 
العدالــة  بتحقيــق  وذلــك  للمكّلفيــن،  الدســتورّية 
الضريبّيــة بينهــم، حيــث نــّص القانــون المعــّدل علــى 
لجــوء  حــال  فــي  المدنــّي  التعويــض  إلغــاء موضــوع 
المكّلــف للقضــاء فــي القضايا غير المتعّلقــة بالتهّرب 

الضريبــّي.

المحاســبين  جمعّيــة  رئيــس  أّكــد  جهتــه،  مــن 
القانونّييــن األردنّييــن حســام رحــال اّلــذي أدار الحــوار، 
أهّمّيــة التعــاون بيــن دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات 
فــي  وأساســّيًا  رئيســّيًا  شــريكًا  لكونهــا  والجمعّيــة 
اللقــاء  هــذا  أّن  موّضحــًا  الطرفيــن،  أهــداف  تحقيــق 
يأتــي لتمكيــن أعضــاء جمعّيــة المحاســبين القانونّييــن 
األردنّييــن مــن فهــم التعديــالت علــى قانــون الضريبــة 

العاّمــة علــى المبيعــات واالّطــالع عليهــا. 

قــال مديــر عــاّم دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات، الدكتــور حســام أبو علــي إّن القانون 
المعّدل لقانون الضريبة العاّمة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022، عالج التشّوهات 
واالختــالالت الضريبّيــة ومكافحــة التهــّرب والتجّنــب الضريبــّي وتطبيــق الممارســات 
إعــادة  مــّدة  تخفيــض  علــى  عمــل  كمــا  الضريبّيــة،  العدالــة  تحّقــق  الّتــي  الدولّيــة 
الرّديّــات، بحيــث تصبــح مــن تحصيــالت الضريبــة عوضــًا عــن رصــد مخّصصــات لهــا.

أبو علي:

قانون المبيعات المعّدل عالج التشّوهات 
والــثـــغـــرات الــضــريـبــّيـــة وســرع بـالـرّديّـــات
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اســـتضافت المملكـــة العربّيـــة الســـعوديّة، ممثّلـــة بالبنـــك المركـــزّي الســـعودّي 
"ســـاما"، يومـــي 18 و19 ســـبتمبر/ أيلـــول 2022 فـــي محافظـــة جـــّدة، اجتمـــاع الـــدورة 
االعتياديّـــة الــــ46 لمجلـــس محافظـــي المصـــارف المركزيّـــة ومؤّسســـات النقـــد 
العربّيـــة، وورشـــة الطاولـــة المســـتديرة رفيعـــة المســـتوى المصاحبـــة لالجتمـــاع 
حـــول "العمـــالت الرقمّيـــة للبنـــوك المركزيّـــة ومســـتقبل النظـــام النقـــدّي"، برعايـــة 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود. الملـــك ســـلمان  الحرميـــن الشـــريفين  خـــادم  مـــن 

وقــال البنــك المركــزّي الســعودّي، إّن االجتمــاع شــهد 
مشــاركة عــدد مــن كبــار المســؤولين فــي صنــدوق 
النقــد الدولــّي، ومجلــس االســتقرار المالــّي، إلــى جانــب 
خبــراء مــن مؤّسســات دولّيــة وبنــوك مركزّيــة عالمّيــة.

المركزّيــة  المصــارف  محافظــي  أّن  أوضــح  كمــا 
العربّيــة ناقشــوا خــالل االجتمــاع  النقــد  ومؤّسســات 
الموجــة  أبرزهــا:  الرئيســة؛  المواضيــع  مــن  عــددًا 
التضّخمّية العالمّية وتداعياتها على السياســة النقدّية 
ــرات المنــاخ  ــة، ومخاطــر تداعيــات تغّي فــي الــدول العربّي
ــات  ــة، وتحّدي ــّي والخدمــات المصرفّي علــى القطــاع المال
التحــّول نحــو التمويــل األخضــر، إضافــة إلــى متطّلبــات 
ــاء هوامــش رأس المــال والســيولة  ــات إعــادة بن وتحّدي

لــدى القطــاع المصرفــّي بعــد رفــع حــزم الدعــم.

االجتمــاع  أعمــال  جــدول  أّن  المركــزّي،  البنــك  وبيــن 
المركزّيــة  المصــارف  محافظــي  إطــالع  تضمــن 
ومؤّسســات النقــد العربّيــة علــى تقاريــر عــن أعمــال 
المجلــس،  عــن  المنبثقــة  العمــل  وفــرق  اللجــان 
وكذلــك االّطــالع علــى اإلصــدار الخامــس مــن تقريــر 

االســتقرار المالــّي فــي الــدول العربّيــة لعــام 2022م، 
والتقريــر االقتصــادّي العربــّي الموّحــد لعــام 2022، إلــى 
جانــب اإلحاطــة بالخطــاب العربــّي الموّحد لعــام 2022، 
اّلــذي ســتقّدمه المجموعــة العربّيــة فــي االجتماعــات 
الســنوّية لصنــدوق النقــد والبنــك الدولّييــن فــي شــهر 
أكتوبــر المقبــل 2022، اّلــذي يعكــس مرئّيــات الــدول 

العربّيــة تجــاه التطــّورات االقتصادّيــة الراهنــة.

وأّكد محافظ البنك المركزّي السعودّي، فهد بن عبدالّله 
تشهده  ما  ظّل  في  االجتماع  هذا  أهّمّية  المبارك، 
على  سريعة  وتطّورات  أحداث  من  والعالم  المنطقة 

كاّفة المجاالت في القطاعين االقتصادّي والمالّي.

أمانــة  بهــا  تقــوم  اّلتــي  بالجهــود  المبــارك،  وأشــاد 
مجلــس محافظــي المصــارف المركزّيــة ومؤّسســات 
النقــد العربّيــة اّلتــي يتوّلــى أعمالهــا صنــدوق النقــد 
العربــّي، وذلــك فــي متابعــة المواضيــع والمســتجّدات 
واإلعــداد الجتمــاع المجلــس، ومتابعــة تطويــر أعمــال 

اللجــان وفــرق العمــل المنبثقــة. 

العمالت الرقمـّيـة والتضـّخـم تـتـصـّدر اجـتـمـاع 
محافظي البنوك المركزيّة العربّية بالسعوديّة



اخـبـار محلية ودولية 64

أّكـــد محافـــظ البنـــك المركـــزّي الســـعودّي الدكتـــور فهـــد المبـــارك، أّن التقنّيـــة المالّيـــة 
ستســـاهم فـــي تعزيـــز نمـــّو القطـــاع المالـــّي، مشـــيرًا إلـــى أنــّـه فـــي ظـــّل الطلـــب المتزايـــد علـــى 
هـــذا النـــوع مـــن التقنّيـــات، تـــؤّدي البنـــوك المركزيــّـة دورًا محوريــّـًا فـــي دعم االقتصـــاد المعتمد 
علـــى هـــذه األدوات وتجنيبهـــا الكثيـــر مـــن المخاطـــر المحتملـــة ودعـــم االبتـــكار المتّـــزن.

محافظــي  مجلــس  اجتمــاع  خــالل  المبــارك،  وأوضــح 
المصــارف المركزّيــة ومؤّسســات النقــد العربّيــة بجــّدة 
إصــدار  أبعــاد  دراســة  خــالل  مــن  يأتــي  ذلــك  أّن  أخيــرًا، 
نمــوذج رقمــّي للعمــالت الســيادّية المتمّثلــة بالعمــالت 
الرقمّيــة للبنــوك المركزّيــة، وإجــراء التجــارب واالختبــارات 

والتشــريعات. والسياســات  التقنّيــات  لفهــم 

للبنــوك  الرقمّيــة  العمــالت  وإصــدار  تصميــم  أّن  وذكــر 
احتياجــات وخصوصّيــات كّل  يراعــي  أن  يجــب  المركزّيــة 
كّل  يراعــي  واضــح  تصــّور  مــن  نابعــًا  يكــون  وأن  دولــة، 
الجوانــب ذات العالقــة خصوصــًا اآلثــار المتوّقعــة علــى 

األفــراد. وكذلــك  الخــاّص  والقطــاع  التجارّيــة  البنــوك 

وقــال: »مــن غيــر المتوّقــع أن تحــّل العمــالت الرقمّيــة 
وأنظمــة  للنقــد  مطلقــًا  بديــاًل  المركزّيــة  للبنــوك 
الــدول علــى  المدفوعــات اإللكترونّيــة فــي كثيــر مــن 
المّدييــن القصيــر والمتوّســط، وإّنمــا ســتؤّدي دورًا 
تكاملّيــًا مــع بقّيــة أشــكال النقــد التقليــدّي وأنظمــة 

األخــرى«. المدفوعــات 

عــدد  فــي  الناشــئة  التقنّيــات  اســتخدام  أّن  إلــى  وأشــار 
مــن القطاعــات، ومــن ضمنهــا القطــاع المالــّي ضمــن 
نتــج عنهــا عــدد  الرابعــة،  الثــورة الصناعّيــة  مــا يســّمى 
كبيــر مــن نمــاذج العمــل المبتكــرة المرتكــزة علــى التقنّيــة 
كأســاس لتقديــم خدمــات ومنتجــات جديــدة أو تطويــر 

جــودة الخدمــات التقليدّيــة والتقليــل مــن تكاليفهــا. 

دراسة إصدار نموذج رقمّي للعمالت السياديّة 
بالبنوك المركزيّة
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وقد تم اختيار البنك لهذه الجوائز من قبل لجنة تحكيم عالمّية 
والدعم  والتكنولوجيا  االستشارات  قطاع  من  خبراء  تضم 
الخارجي، باإلضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة.  
المعايير  من  مجموعة  إلى  اختيارها  في  المجلة  واستندت 
عبر  وخدمتهم  العمالء  لجذب  االستراتيجية  القوة  شملت؛ 
المستخدمين  أعداد  في  والنمو  الرقمية،  المصرفية  القنوات 
تقديمها  يتم  التي  المنتجات  في  والتوّسع  الخدمات،  لهذه 
الملموسة  الفوائد  على  الدالئل  إلى  باإلضافة  للعمالء، 
المكتسبة من المبادرات الرقمية والتصميم الخاص بالموقع 
اإللكتروني ووظائفه، وقوة المنتجات والخدمات الرقمية ومدى 

مالءمتها للمستخدم.

ويعد حصول البنك على هذا العدد من الجوائز إنجازًا مستحقًا 
التقدير  هذا  يأتي  حيث  الحافل،  سجله  إلى  مميزة  وإضافة 
تجسيدًا لقدرة البنك الريادية على صعيد توفير خدمات وحلول 
مختلف  عبر  العمالء  احتياجات  تلبي  عصرية  رقمية  مصرفية 
القطاعات وتعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على مواكبة 

أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية.

على  األردن  في  البنك  عليها  حاز  التي  الجوائز  قائمة  وتضمنت 
جائزة  لألفراد،  المقدمة  الرقمية  المصرفية  الخدمات  مستوى 
أفضل موقع إلكتروني متكامل وجائزة أفضل بنك لخدمات اإليداع 
وجائزة  االنترنت  عبر  المقدمة  االستثمار  ومنتجات  والبطاقات 
لتجربة  تصميم  أفضل  وجائزة  المدفوعات  خدمة  في  األفضل 
الذكية  للهواتف  بنكي  تطبيق  أفضل  وجائزة   )UX( المستخدم 
والتابلت وجائزة أفضل بنك في أمن المعلومات وإدارة عمليات 
شبكات  عبر  والخدمات  التسويق  في  األفضل  وجائزة  االحتيال 
أفضل  وجائزة  لإلقراض  األفضل  وجائزة  االجتماعي  التواصل 
تطبيق بنكي موائم للهواتف الذكية والتابلت وجائزة البنك الرقمي 
األكثر ابتكارًا وجائزة أفضل واجهة افتتاحية لبرمجة التطبيقات. 
أما على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشركات 
في األردن، فقد حاز البنك على جائزة أفضل خدمات تمويل تجاري 

وجائزة أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية والتابلت.

كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية 
الرقمية لألفراد في كل من فلسطين ومصر، وجائزة أفضل 

من  كل  في  للشركات  الرقمية  المصرفية  للخدمات  بنك 
فلسطين والمغرب.

وعلى مستوى منطقة الشرق األوسط، فقد حاز البنك العربي 
على خمس جوائز إقليمية، حيث شملت الجوائز المقدمة على 
مستوى األفراد جائزة أفضل موقع إلكتروني متكامل لألفراد 
وجائزة األفضل في خدمة المدفوعات وجائزة أفضل بنك في 
أمن المعلومات وإدارة عمليات االحتيال وجائزة أفضل واجهة 
افتتاحية لبرمجة التطبيقات. أما على مستوى الشركات فقد 
حاز البنك على جائزة األفضل في الخدمات المصرفية للشركات 

الصغيرة والمتوسطة.

جائزة  على  كذلك  العربي  البنك  حصل  متصل،  صعيد  وعلى 
الرقمية" في األردن من مجلة يوروموني  "أفضل بنك للحلول 

)Euromoney( العالمية.

وتجدر االشارة إلى أن البنك العربي كان قد حصد مؤخرًا جائزة 
"أفضل بنك في الشرق األوسط لعام 2022"، والمقدمة من 
قبل مجلة "غلوبال فاينانس Global Finance" العالمية، وذلك 

للعام السابع على التوالي. 

البنك العربي أفضل بنك للخدمات الرقمية المقدمة لألفراد 
وللـشـركـات الـمـتـوسـطـة والـصـغـيــرة في األردن للـعـام 2022

منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالمّية )Global Finance( ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخرًا 
جائزتي أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة لألفراد وللشركات المتوسطة والصغيرة 
في األردن للعام 2022 ، إضافة الى 22 جائزة أخرى على المستوى المحلي واإلقليمي على صعيد الخدمات 
المصرفية الرقمية المقدمة لألفراد والشركات في األردن وعدة أسواق في منطقة الشرق األوسط.
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فهــم  مــن  "التأكــد  عنــوان  ضمــن  البرنامــج  هــذا  ويأتــي 
واســتيعاب الطلبــة" والــذي يوفــر للمعلميــن أســاليب 
أكبــر مــن خــالل  إدارة الصــف بفاعليــة  تســاعدهم علــى 
طــرق إرشــادية وملموســة للتأكــد مــن فهــم واســتيعاب 
ــم مــدركًا للفــرق  ــة للّتطبيــق تجعــل المعّل ــة، وقابل الطلب
بيــن مفهومــي "أنهيت الّتدريــس" و"حقق الّطلبة الّتعّلم".

وكان برنامــج "عّلــم بثقــة" قــد أطلــق بنســخته األولــى فــي 
عــام 2012 وفــي نســخته الثانيــة فــي عــام 2018 واســتطاع 
ومعلمــة  معلمــًا   6000 عــن  يزيــد  مــا  إلــى  الوصــول 
منــذ انطالقــه، كمــا اســتفاد 858 معلمــًا ومعلمــة مــن 
البرنامــج بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم وبدعــم من 
البنــك العربــي مــن المــدارس الحكوميــة فــي المحافظــات 

المختلفــة.

وأظهــرت النتائــج أّن البرنامــج حقــق أهدافــه مــن حيــث 
ــر فــي ثقافــة  ــاء معرفــة المتدّربيــن ومهاراتهــم، والتأثي بن
علــى  قدرتهــم  زيــادة  خــالل  مــن  الصفيــة  المعلميــن 
األكاديميــة  الناحيتيــن  مــن  أكبــر  بفاعليــة  الصــف  إدارة 
والســلوكية. وعلــى صعيــد اســتدامة األثــر، أشــارت النتائج 
إلــى أّن البرنامــج قــادر علــى إحــداث فــرق كبيــر فــي مهــارات 
ــى  ــدى المتدربيــن بشــكل مســتدام وعل ــة ل اإلدارة الصفي

مــدى طويــل.

المعّلميــن  لتدريــب  رانيــا  الملكــة  أكاديميــة  أن  يذكــر 
تتبّنــى  ربحيــة  غيــر  كمؤسســة   2009 عــام  تأسســت 
رؤيــة جاللــة الملكــة رانيــا العبــدهللا المعظمــة لالرتقــاء 
بنوعيــة التعليــم مــن خــالل تمكيــن المعّلميــن بالمهــارات 

ــة  ــة بالشــراكة مــع وزارة التربي الالزمــة. وتعمــل األكاديمي
والتعليــم، وتقــوم علــى توفيــر برامــج تطويــر ِمهنيــة مبتكرة 
ونوعيــة فــي األردن والعالــم العربــي، وتســتند إلــى أفضــل 

الممارســات والبحــوث العالميــة والعلميــة التربويــة.

 100,000 عــن  يزيــد  مــا  األكاديميــة  وفــرت  وقــد  هــذا 
التربويــة،  والقيــادات  للمعلميــن  مهنيــة  تنميــة  فرصــة 
حيــث اســتثمرت منــذ تأسيســها باســتقطاب وبنــاء كادر 
أكاديمــي متمــرس ذو خبــرة ومعرفــة رفيعــة مســتفيدة 
فــي ذلــك مــن شــراكاتها مــع الجامعــات والمؤسســات 
ل خبــرة  العريقــة فــي مجــال التربيــة والتعليــم، ممــا شــكَّ
بالخبــرات  العالميــة  الممارســات  أفضــل  تدمــج  نوعيــة 
المحليــة واإلقليميــة لتقديــم برامــج تنميــة مهنيــة متميــزة 
تواكــب المعاييــر والممارســات العالميــة وتلبــي احتياجــات 
المتدربيــن فــي مختلــف المســتويات فــي حياتهــم المهنيــة 

المعرفيــة األساســية. والحقــول 

لهــذا  العربــي  البنــك  دعــم  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر 
صعيــد  علــى  اســتراتيجيته  إطــار  فــي  يأتــي  البرنامــج 
االســتدامة، والتــي تعكــس حــرص البنــك علــى تعزيــز أثــره 
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــن خــالل العمــل مــع 
مختلــف الجهــات ذات العالقــة، وصــواًل لتحقيــق التنميــة 
الُمســتدامة. وُيمّثــل برنامــج البنــك العربــي للمســؤولية 
االجتماعيــة "معــًا" إحــدى ثمــار هــذا التوّجــه، وهــو برنامــج 
متعــّدد األوُجــه يرتكــز علــى تطويــر وتنميــة جوانــب مختلفــة 
مــن المجتمــع مــن خــالل مبــادراٍت ونشــاطاٍت متنوعــٍة 
ُتســهم فــي خدمــة عــّدة قطاعــات وهي الصّحــة، ومكافحة 

الفقــر، وحمايــة البيئــة، والتعليــم، ودعــم األيتــام. 

البنك العربي يدعم برنامج أكاديمية الملكة رانيا 
لتدريب المعلمين في إقليمي الشمال والوسط

أطلقـــت أكاديميـــة الملكـــة رانيـــا لتدريـــب المعلميـــن ورشـــات تدريبيـــة ضمـــن 
ـــم بثقـــة" للمعلميـــن مـــن المـــدارس الحكوميـــة فـــي إقليمـــي الشـــمال  برنامـــج "عّل
مديريـــات   6 فـــي  العربـــي  البنـــك  مـــن  بدعـــم  الورشـــات  وتُعقـــد  والوســـط. 
بهـــدف تدريـــب 200 معلـــم ومعلمـــة فـــي نهايـــة البرنامـــج خـــالل العـــام 2022.
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وتضمن المهرجان الذي يقيمه المتحف سنويًا بدعم رئيسي 
من البنك العربي وأمانة عّمان الكبرى وداعمين آخرين مجموعة 
متنوعة من األنشطة وورشات العمل التفاعلية والعروض 
في العلوم والفنون واألدب والتكنولوجيا والموسيقى، والتي 
التعلم  حب  على  األطفال  تحفيز  إلى  مجملها  في  تهدف 
والتجربة  التفاعل  على  قائم  بأسلوب  والبحث  والمعرفة، 

واألستكشاف، وحثهم على التفكير التحليلي واالبتكار.

كما دعم البنك العربي أيضًا مهرجان معان للعلوم والفنون، 
الذي تم تنظيمه وتنفيذه للمرة األولى بالتعاون بين مؤسسة 
ولي العهد ومتحف األطفال، كامتداد لمهرجان األردن للعلوم 
والفنون في المحافظات. وقد حضر المهرجان الذي أقيم في 
مركز  داخل  معان،  محافظة  في  العهد  ولي  مؤسسة  مقر 
الحسين بن عبدهللا الثاني الثقافي على مدار ثالثة أيام أكثر من 

)2400( طفل إلى جانب األهالي في محافظة معان.

حتى  األطفال  والفنون  للعلوم  معان  مهرجان  واستهدف 
وتعليمية  وفنية  علمية  وعروضًا  أنشطة  عامًا، وتضمن   12
العلمي  كالعرض  المتحف  خبراء  ونفذها  صّممها  ممتعة 
وإبداع  ريشة  ونشاط  الفلكية  والقبة  صلب"  سائل،  "غاز، 
إضافة  وغيرها،  الخيال  وملعب  هوائية  مجسمات  وابتكار 

إلى تخصيص قاعة للصغار حتى خمس سنوات مخصصة 
لألنشطة التي تنّمي مهاراتهم الحركية والتآزر البصري.

ربحية  غير  تعليمية  مؤسسة  هو  األردن  األطفال  ومتحف 
أطلقتها جاللة الملكة رانيا العبدهللا في العام 2007. ويقع 
المتحف في حدائق الحسين، ويضم أكثر من 185 معروضة 
ساحته  وفي  معروضاته  قاعة  داخل  تفاعلية  تعليمية 
الفن  واستديو  المكتبة  تشمل  تعليمية  ومرافق  الخارجية، 
ومختبر االختراع والحديقة السرية. كما يقّدم برامج تعليمية 

ومناسبات وعروًضا على مدار العام.

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

البيئة، والتعليم، ودعم األيتام.  

البنك العربي الراعي الرئيسي لمهرجان األردن
للعلوم والفنون في متحف األطفال

قـــّدم البنـــك العربـــي مؤخـــرًا رعايتـــه الرئيســـية لفعاليـــات مهرجـــان األردن 
للعلـــوم والفنـــون والـــذي أقيـــم علـــى مـــدار ثالثـــة أيـــام فـــي متحـــف األطفـــال حيـــث 
بلـــغ عـــدد الـــزوار الذيـــن حضـــروا المهرجـــان 3800 زائـــر مـــن األهالـــي واألطفـــال.
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وأقيــم حفــل التكريــم علــى مســرح مدرســة األميــرة 
عاليــة الثانويــة للبنــات، بحضــور أميــن عــام وزارة التربية 
والتعليــم للشــؤون الفنيــة والتعليميــة الدكتــور نــواف 

العجارمــة.

وتأتــي رعايــة البنــك العربــي لهــذه المبــادرة انطالقــًا 
والمبــادرات  الجهــود  دعــم  علــى  البنــك  حــرص  مــن 
ــز قــدرات  ــة وتعزي ــة التعليمي ــر البيئ ــى تطوي ــة إل الرامي
المعلمــات والمعلميــن وإطــالق طاقاتهــم الفكريــة 
لديهــم  االجتماعيــة  الريــادة  ثقافــة  ونشــر  الكامنــة 

المحلــي. المجتمــع  بالتعــاون مــع 

وشــارك فــي المبــادرة هــذا العــام أكثــر مــن 300 معلمــًا 
ومعلمــة مــن 68 مدرســة حكوميــة ممثليــن جميــع 

المراحــل التعليميــة.

فــي  المجتمعيــة  المبــادرات  أهميــة  علــى  وتعليقــًا 
الجــود،  مؤسســة  مديــر  قــال  الحكوميــة،  المــدارس 

ماهــر قــدورة إن "مبــادرة ســنبلة" تســعى إلــى تحفيــز 
بالعمــل  التحديــات  تجــاوز  علــى  التعليمــي  الــكادر 
بيئتهــم  علــى  تميزهــم  وعكــس  التشــاركي  والجهــد 
المدرســية مــن خــالل التعلــم التبادلــي بيــن المعلميــن 

والطلبــة.

وعبــر عــن اعتــزازه بالتعــاون مــع البنــك العربــي كداعــم 
رئيســي للمبــادرة، مثمنــا دوره الفاعــل فــي المســاهمة 

بتحقيــق أهــداف المؤسســة.

ويأتــي دعــم البنــك العربــي لهذه المبــادرة ضمن برنامج 
برنامــج  وهــو  "معــًا"  االجتماعيــة  للمســؤولية  البنــك 
جوانــب  وتنميــة  تطويــر  علــى  يرتكــز  األوُجــه  متعــّدد 
مختلفــة مــن المجتمــع مــن خــالل مبــادراٍت ونشــاطاٍت 
وهــي  قطاعــات  عــّدة  خدمــة  فــي  ُتســهم  متنوعــٍة 
الصّحــة، ومكافحــة الفقــر، وحمايــة البيئــة، والتعليــم، 

ودعــم األيتــام. 

بدعم من البنك العربي

اخـتـتـام فـعـالـيـات
"مـبـادرة سـنـبـلــة"

اختتمــت مؤسســة الجــود للرعايــة العلميــة مؤخــرًا تنفيــذ "مبــادرة ســنبلة" مــن 
وذلــك   2022  -  2021 لعــام  المبــادرة  فــي  الفائــزة  المــدارس  تكريــم  حفــل  خــالل 
برعايــة ســمو األميــرة عاليــة كريمــة توفيــق الطبــاع، وبدعــم مــن البنــك العربــي.
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أطلــق البنــك العربــي مؤخــرًا حملــة لمكافــأة عمــالء برنامجيــه 
"شــباب" و "عربــي جونَيــر" مــن الطلبــة الناجحيــن فــي امتحانــات 
التوجيهــي لهــذا العــام وذلــك مــن خــالل منحهــم نقــاط ضمــن 
برنامــج "نقــاط العربــي" بقيمــة تعــادل ضعــف معدلهــم فــي 
التوجيهــي. ويأتــي إطــالق هــذه الحملــة احتفــاءًا مــن البنــك 
العربــي بالطلبــة الناجحيــن وتقديــرًا لجهودهــم التــي بذلوهــا 

خــالل العــام الدراســي.

وقــد أتاحــت هــذه الحملــة والتــي اســتمرت لغايــة 31 آب 2022 
لطــالب التوجيهــي لعــام 2022 الناجحيــن مــن عمــالء برنامجــي 
"شــباب" و"عربــي جونَيــر" الحصــول علــى النقــاط مــن خــالل زيــارة 
أي فــرع مــن فــروع البنــك العربــي وتزويدهــم بشــهادة التوجيهي 
أو أي إثبــات للمعــدل، ليتــم قيــد النقــاط فــي حســاب الطالــب 
انتهــاء الحملــة وفقــًا للشــروط  تاريــخ  خــالل أســبوعين مــن 
للطــالب  يمكــن  كذلــك  الحملــة.  بهــذه  الخاصــة  واألحــكام 
الناجحيــن فــي التوجيهــي لهــذا العــام والراغبيــن باالســتفادة من 

مزايــا هــذه الحملــة فتــح حســاب لــدى البنــك العربــي وتحميــل 
تطبيــق "عربــي موبايــل" مــن خــالل متاجــر التطبيقــات: آبل ســتور 
أو جوجــل بــالي أو هــواوي آب جاليــري واســتخدام خيــار "فتــح 
حســاب جديــد" المتــاح عبــر التطبيــق إلدخــال البيانــات المطلوبــة 
بزيــارة ســريعة ألقــرب فــرع للبنــك العربــي  القيــام  ثــم  ومــن 

ــزا الدفــع. ــد واســتالم بطاقــة في لتفعيــل الحســاب الجدي

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن برنامــج "نقــاط العربــي" مــن 
البنــك العربــي، وهــو برنامــج والء خــاص بعمــالء البنــك 
العربــي، حيــث يمنــح هــذا البرنامــج العمــالء نقــاط مكافــآت 
لهــم  ويتيــح  البنــك  مــع  اليوميــة  تعامالتهــم  علــى  بنــاًء 
تجميــع النقــاط علــى العديــد مــن معامالتهــم المصرفيــة 
واســتبدال هــذه النقــاط بالنقــد أو بقســائم شــرائية مجانية 
إلــى  باإلضافــة  المحــالت  مــن  واســعة  مجموعــة  لــدى 
إمكانيــة الدفــع بواســطة هــذه النقــاط عبــر تطبيــق الدفــع 

"عربــي موبــي كاش". 

قــّدم البنــك العربــي موخــرًا دعمــه لفعاليــات برنامــج يــوم 
اليتيــم بالتعــاون مــع بنــك المالبــس الخيــري، حيــث تــم 
توزيــع كســوة المالبــس واألحذيــة والحقائــب المدرســية 

علــى األطفــال فــي جامعــة البلقــاء التطبيقيــة.  

ويأتــي هــذا الدعــم انســجامًا مــع نهــج االســتدامة فــي 
المحلــي  المجتمــع  تجــاه  ومســؤوليته  العربــي  البنــك 
البنــك  لموظفــي  الفرصــة  إتاحــة  علــى  كذلــك  وحرصــه 
ــة  ــادرات المجتمعي للتطــوع بوقتهــم وجهدهــم فــي المب
ــم التكافــل والتعــاون المجتمعــي. ــز قي ــى بتعزي ــي ُتعن الت

أميــن عــام  الشــبلي،  الدكتــور حســين  مــن جانبــه أشــاد 
الهيئــة الخيريــة الهاشــمية بــدور البنــك العربــي الفاعــل 
نحــو المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف الهيئــة و مــد يــد 
ــاًل "إن تعاوننــا المســتمر  العــون والمســاعدة لأليتــام قائ
مــع البنــك العربــي والممتــد منــذ أكثــر مــن 7 ســنوات أثمــر 
فــي تنفيــذ العديــد مــن األنشــطة الخيريــة والترفيهيــة 
ــر مــن 7000  لألطفــال أبرزهــا نشــاط توزيــع الكســاء ألكث
يتيــم مــن مختلــف المحافظــات ممــا لــه الــدور الكبيــر فــي 

تخفيــف األعبــاء األقتصاديــة علــى األســر العفيفــة."

وخــدم بنــك المالبــس الخيــري منــذ تأسيســه فــي عــام 
عــن  يزيــد  مــا  ووزع  منتفــع   1,300,000 مــن  أكثــر   2013
6,000,000 قطعــة مالبــس لألســر العفيفــة المنتفعــة 
مــن صنــدوق المعونــة الوطنيــة والجمعيــات الخيريــة مــن 
خــالل العديــد مــن  البرامــج التــي تســتهدف كافــة الفئــات 
يتــم خدمتهــم مــن خــالل صالــة المالبــس فــي  والذيــن 

عمــان والكــرك.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية 
شــاملة ومتكاملة على صعيد االســتدامة تعكس حرص 
ــره االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي  ــز أث البنــك علــى تعزي
مــن خــالل العمــل بشــكل وثيــق مع مختلف الجهــات ذات 
العالقــة وصــواًل لتحقيــق التنميــة المســتدامة. ويمثــل 
برنامــج البنــك العربــي للمســؤولية االجتماعيــة 'معــًا'، أحــد 
ثمــار هــذا التوجــه، وهــو برنامــج متعــدد األوجــه يرتكــز علــى 
تطويــر وتنميــة جوانــب مختلفــة مــن المجتمــع مــن خــالل 
مبــادرات ونشــاطات متنوعــة تســهم فــي خدمــة عــدة 
ــة البيئــة  قطاعــات وهــي الصحــة ومكافحــة الفقــر وحماي

والتعليــم ودعــم األيتــام. 

البنك العربي يكافئ عمالءه الطلبة الناجحين في التوجيهي

البنك العربي يرعى فعاليات يوم اليتيم في البلقاء 
بالتعاون مع بنك المالبس الخيري
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وقد دأبت مكتبة "درب المعرفة" خالل السنوات السابقة 
ومــا قبــل جائحــة كورونــا، علــى اســتضافة متطوعــي البنــك 
الموجهــة  والثقافيــة  القرائيــة  األنشــطة  لعقــد  العربــي 
لألطفــال األقــل حظــًا، حيــث يأتــي ذلــك فــي إطــار مبــادرات 
البنــك العربــي فــي مجال المســؤولية المجتمعية وحرصه 
ــة  ــر البيئ ــى تطوي ــة إل ــى المســاهمة فــي الجهــود الرامي عل

التعليميــة والتربويــة لألطفــال.  

مــن  العديــد  بتقديــم  المعرفــة"  "درب  فريــق  وقــام 
عددهــم  البالــغ  لألطفــال  واألنشــطة  الفعاليــات 
15 طفــاًل والتــي تمثلــت فــي: فقــرة الحكواتــي، حيــث 
اســتمع األطفــال لمجموعــة من القصــص والحكايات 
مــن التــراث الشــعبي بصحبــة حكواتــي درب المعرفــة، 
إضافــة إلــى أنشــطة فنيــة وأشــغال يدويــة تهــدف إلــى 
ــم تنفيذهــا نظــرًا  ــد األطفــال ت ــة حــب القــراءة عن تنمي
ألهميــة الفنــون فــي ترســيخ أحــداث القصــة فــي ذهــن 
األطفــال، وذلــك مــن خالل صنع الشــخصية المفضلة 
لــكل طفــل مــن شــخصيات القصــص التــي اســتمعوا 
إليهــا. كمــا تــم تنفيــذ نشــاط موســيقي، تضمن نشــاط 

حركــي موســيقي لألطفــال باســتخدام مجموعــة مــن 
األدوات الموســيقية البســيطة والغنــاء، وذلــك نظــرًا 
ألهميــة الموســيقى كنــوع مــن أنــواع الفنــون الممتعــة 
لألطفــال، إلــى جانــب تنفيــذ نشــاط القــراءة الحرة، حيث 
تــم تخصيــص وقــت حــر ليســتطيع األطفــال البحــث 

عــن كتــاب أو قصــة لقراءتهــا.

وقــد القــت الفعالية استحســان األطفال المشــاركين 
حيــث أدخلــت الفرحــة والســعادة إلــى قلوبهــم، وأتاحــت 
لهــم المســاحة الفكريــة للبحــث واالكتشــاف مــن خالل 
التفاعليــة،  واإلبداعيــة  القرائيــة  األنشــطة  ممارســة 
والتــي تحفزهــم علــى تنميــة وصقــل قدراتهــم الخالقــة.

ــر  ــر بالذكــر أن "مكتبــة درب المعرفــة" التــي تعتب والجدي
الثقافّيــة،  جــزءًا مــن مؤسســة عبدالحميــد شــومان 
هــي مكتبــة أطفــال فتحــت أبوابهــا العــام 2013 لجميــع 
أعمارهــم  اختــالف  علــى  واليافعيــن/ات  األطفــال 
مســاحة  تكــون  أن  إلــى  تهــدف  حيــث  وخلفياتهــم، 
إبداعّيــة ومعرفّيــة وحيوّيــة لألطفــال، مــع كونهــا محــّط 

ثقــة ألهاليهــم ولتحقيــق أهدافهــا. 

شــارك عــدد مــن متطوعــي البنــك العربــي مؤخــرًا فــي مجموعــة مــن األنشــطة 
والفعاليــات الثقافيــة التــي ُعقــدت فــي مكتبــة درب المعرفــة بمؤسســة عبــد 
واالجتماعيــة،  الثقافيــة  للمســؤولية  العربــي  البنــك  ذراع  شــومان،  الحميــد 
اســتفادت منهــا مجموعــة مــن األطفــال المنتفعين من بنــك المالبس الخيري.

متطوعو البنك العربي يشاركون في فعالية
ثقافـيـة لألطـفــال فـي مكتـبـة درب المـعــرفـة
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ومــن أهــم المزايــا الحصريــة التــي يمنحهــا البنــك ضمــن هــذه 
الحملــة تحّمــل البنــك العربــي ألول ثالثة أقســاط بســقف 15 
ألــف دينــار، وتمويــل لغايــة 100 % مــن قيمــة العقــار لألردنيين 
ولغايــة 90 % مــن قيمــة العقــار لغيــر األردنييــن، إضافــًة إلــى 
اإلعفــاء مــن عمولــة منــح القــرض ورســوم الرهــن، باإلضافــة 
إلــى منــح موافقــة مبدئيــة علــى القــرض قبــل شــراء المنــزل 
بمــا فــي ذلــك تأميــن مجانــي لمحتويــات المنــزل بســقف 
األول،  الســنوي  القســط  البنــك  تحمــل  مــع  دينــار  15الــف 
العمولــة  مــن  معفــاة  ائتمانيــة  ببطاقــة  العميــل  وتزويــد 

للســنة األولــى. 

كمــا يوفــر البنــك العربــي خدمــة "بيتــي" والمتاحــة للعمالء عبر 
تطبيــق "عربــي موبايــل" وهــي األولــى مــن نوعهــا فــي المملكة 
علــى صعيــد الخدمــات المصرفيــة الرقمية المقدمــة لألفراد، 
حيــث تمّكــن خدمــة "بيتــي" العمــالء الراغبيــن فــي امتــالك 
عقــار مــن خــالل قــرض ســكني مــن البنــك العربــي القيــام 
بالتخطيــط المالــي الســليم لهــذا الهــدف، وحســاب القــرض 
بنــاًء علــى وضعهــم المالــي، و البحــث عــن منــزل مــن خــالل 
الســوق  مــع منصــة  بالتعــاون  بيتــي"  عــن  "البحــث  خدمــة 
المفتــوح "OpenSooq" والتــي يســتطيع العمــالء مــن خاللها 
البحــث عــن العقــارات الكترونيــًا اســتنادًا إلــى معاييــر اختيــار 

محــددة مســبقًا مــن قبلهــم والتــي تشــمل مســاحة العقــار 
الحملــة  هــذه  تتيــح  كذلــك  وغيرهــا.  وموقعــه  المطلــوب 
"بيتــي"  خدمــة  عبــر  القــرض  مــن  المســتفيدين  للعمــالء 
الحصــول علــى 2000 نقطــة بشــكل حصــري ضمــن برنامــج 

ــي". "نقــاط العرب

وفــي تعليقــه علــى إطــالق هــذه الحملــة، قال الســيد يعقوب 
معتــوق، مديــر دائــرة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي البنــك 
العربــي – األردن: "يأتــي إطــالق حملــة القــرض الســكني فــي 
احتياجــات  لتلبيــة  المتواصلــة  العربــي  البنــك  جهــود  إطــار 
مــن  الراغبيــن  وتمكيــن  الســكنية  القــروض  مــن  العمــالء 
تقديــم  خــالل  مــن  وذلــك  منــزل  امتــالك  فــي  العمــالء 
ــا خاصــة تلبــي متطلباتهــم  تســهيالت بنكيــة مرنــة مــع مزاي

حياتهــم." وأســلوب 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البنــك العربــي يقــدم حلــول تمويليــة 
القــروض  مــن  متنوعــة  باقــة  تتضمــن  لألفــراد  متكاملــة 
تشــمل القروض العقارية والشــخصية وقروض الســيارات 
بمزايــا منافســة تتضمــن: مبالــغ قــروض تناســب احتياجــات 
العمالء وفترات ســداد مرنة وأســعار فائدة منافســة وذلك 
ضمــن خيــارات ميســرة وســرعة فــي اإلجــراءات باإلضافــة 

إلــى توفــر فريــق مبيعــات مختــص لخدمــة العمــالء. 

البنك العربي يطلق حملة القرض السكني
مع تحّمل البنك ألول 3 أقساط

أطلـــق البنـــك العربـــي مؤخـــرًا 
حـمــلــــــة تـرويـجـــيـــــة خــاصـــــــة 
بالقـــرض الســـكني وذلـــك فـــي 
الدائـــم  البنـــك  حـــرص  إطـــار 
علـــى تقديـــم عـــروض وبرامـــج 
ـــن  ـــزة ضــمـــــ ـــة مـمـيـــ تــرويـجـيـ
مــــزايــــــا مــتـــعــــددة وشــــــروط 
مــيـــســــرة لعـمــــالئه تـواكــــب 
ــم.   ــهم وتـطـلـعاتـهــ احتياجاتــ
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يسعى البنك االهلي االردني دائمًا لتطوير قدرات ومهارات موظفيه والتي بدورها تدعم القدرات المصرفية التي تهدف الى 

تطوير البنك االهلي بإيفاد موظفيه للمشاركة بفعاليات النشاطات التدريبية للعام 2022 والتي جاءت لشهر آب كما يلي:

أواًل: النشاط التدريبي الداخلي )داخل البنك(
 شارك عدد من موظفي البنك بدورات تدريبية حسب التفاصيل التالية:

- "Treasury & Capital Market" وذلك بتاريخ 7 /8 /2022

- "الخدمات التجارية" وذلك بتاريخ 27 /8 /2022.

- شارك مدراء فروع البنك االهلي بالبرنامج التدريبي الخاص والذي يتضمن البرامج المتعلقة بالخدمات المصرفية خالل 

الفترة من 6 /8 /2022 ولغاية 24 /8 /2022.

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

- Certified In Risk & Information System Control – CRISC وذلك خالل الفترة من 1 /8 /2022 و لغاية 4 /8 /2022.

- أسواق التأمين العالمية وأبرز القضايا والتحديات وذلك بتاريخ 1 /8 /2022.

- " FinCon Jo 2022" وذلك خالل الفترة من 9/8/2022 و لغاية 10 /8 /2022 .

- االمتثال للمعايير الدولية في مجال غسل األموال وتمويل اإلرهاب وذلك خالل الفترة من 15 /8 /2022 و لغاية 16 /8/ 2022.

- مؤتمر قمة األمن السيبراني الدولية وذلك خالل الفترة 15/8/2022 ولغاية 16 /8 /2022.

- إجراءات اعرف عميلك والتعامل معه الكترونيا وذلك خالل الفترة من 22 /8 /2022 ولغاية 24 /8/ 2022.

- Exclusive CIO's HCI Summit 2022 وذلك بتاريخ 24 /8 /2022.

- Cobit 2019 وذلك خالل الفترة من 28 /8 /2022 و لغاية 31 /8 /2022.

- Itcon Jordan 2022 وذلك بتاريخ 31 /8 /2022.

ثالثًا: النشاط التدريبي الخارجي )معهد الدراسات المصرفية(:
 شارك عدد من موظفي البنك بدورات تدريبية حسب التفاصيل ادناه:

- غسل األموال من خالل التجارة وذلك بتاريخ 6 /8 /2022.

- Anti Money Laundering Specialist )AML(- Arabic وذلك خالل الفترة من 14 /8 /2022 و لغاية 28 /8 /2022.

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

- لغة االشارة وذلك خالل الفترة من 20 /8 /2022 ولغاية 10 /9 /2022.

- التخطيط والتحليل المالي االئتماني وذلك خالل الفترة من 27 /8 /2022 ولغاية 3 /9 /2022. 

النشاطات التدريبية للبنك األهلي األردني 

*يخضع لرشوط وأحكام البنك.
06 500 7777

۰تمويل لغاية 100,000 دينار
۰بدون كشف حساب أو إثبات دخل

۰سداد لغاية 120 شهر
لتنبـص حياتك باإلنجاز

 ahli.com/doctors

برنامج طبيب أهيل
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وجاءت مشاركة بنك القاهرة عمان في اليوم الوظيفي 

بمســؤولياته  القيــام  فــي  البنــك  نشــاطات  ضمــن 

االجتماعيــة، وضمــن ســعيه المتواصــل مــن أجــل توفيــر 

فــرص عمــل للشــباب مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة، 

حيــث حضــر العديــد مــن الشــبان والشــابات الباحثيــن 

عــن فــرص عمــل فعاليــات اليــوم الوظيفــي.

وعــرف عــن بنــك القاهــرة عمــان بانــه مــن المؤسســات 
الوطنيــة الرائــدة فــي رعايــة الشــباب وابداعاتهــم ســواء 
العيــش  مــن  تمكينهــم  فــي  المســاهمة  خــالل  مــن 
الكريــم و دعــم مشــروعاتهم الصغيــرة والمتوســطة التــي 
جعلتــه وجهــة بنــوك ومؤسســات ماليــة عالميــة اوروبيــة 
تعمــل علــى دعــم اقتصاديــات دول مــن خــالل النهــوض 

بالمشــروعات الشــبابية االبداعيــة علــى مختلــف الصعد. 

بنـك القاهـرة عـمـان يـشـارك فـي فعاليـات اليوم 
الوظيفي في الجامعة العربية المفتوحة /االردن 

شــارك بنــك القاهــرة عمــان فــي فعاليــات اليــوم الوظيفــي الــذي أقامتــه الجامعــة 
العربيــة المفتوحــة / األردن، الســبت، تحــت رعايــة وزيــر العمــل نايــف اســتيتية.
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شــارك بنــك القاهــرة عمــان فــي فعاليات اليوم الوظيفــي الذي أقامته كلية االقتصاد والعلوم 
االداريــة فــي جامعــة اليرمــوك، الثالثــاء، تحــت رعايــة رئيــس الجامعــة الدكتــور إســالم مّســاد.

وشــهدت هــذه الفاعليــة اقبــاال الفتــا من قبــل الباحثين 
كمــا   ، والمالــي  المصرفــي  المجــال  فــي  العمــل  عــن 
اســتقبل جنــاح بنــك القاهــرة عمــان في اليــوم الوظيفي 
العديــد مــن الطــالب و الطالبــات الباحثيــن عــن فــرص 

عمــل مميــزة. 

الشــابات  و  الشــباب  عمــان  القاهــرة  بنــك  ويولــي 
اهميــة كبيــرة خاصــة فــي تمكينهــم مــن الحصــول علــى 

والتخصصــات  المجــاالت  فــي مختلــف  فــرص عمــل 
المجتمــع  دعــم  فــي  سياســته  اطــار  فــي  وذلــك 
المحلــي و المســؤولية االجتماعيــة، وذلــك ســعيا منــه 
لتوفيــر فــرص عمــل ألصحــاب الكفــاءة مــن الشــباب 
والشــابات، واســتقطاب أفضــل المؤهليــن مــن ناحيــة 
التعليــم والخبــرات والمهــارات مــن خــالل آليــة توظيــف 

تراعــي تكافــؤ الفــرص أمــام الجميــع. 

بنك القاهرة عمان يشارك في فعاليات 
اليوم الوظيفي في جامعة اليرموك 
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مبنــى  فــي  البنــك  التــي نظمهــا  الحملــة  وقــد شــهدت 
مــن  الموظفيــن  مــن  واســعًا  تفاعــاًل  العامــة،  اإلدارة 
الفــت  إقبــال  مــع  بالــدم  للتبــرع  المســتويات  مختلــف 
علــى تلبيــة النــداء والواجــب حيــث شــارك عــدد كبيــر رمــن 
انطبقــت عليهــم  الحملــة ممــن  هــذه  فــي  الموظفيــن 
الشــروط الصحيــة تحــت إشــراف كادر صحــي متخصــص.

وثمــن المديــر العــام للبنــك الســيد صالــح حمــاد الجهــود 
التــي يوليهــا بنــك الشــفاء ووزارة الصحــة لتوفيــر المخــزون 
مــن الــدم للمحتاجيــن والحــرص الدائــم علــى النهــوض بواقــع 
العمل التطوعي وزيادة نســب المشــاركة فيه، للمســاهمة 

الفاعلــة فــي دعــم الجهــود الوطنيــة وخدمــة المجتمــع.

الحمــالت  تنظيــم  "إن  حمــاد  صالــح  الســيد  وأضــاف 
فــي  والتضامــن  التكافــل  لقيــم  ترجمــة  يعــد  الخيريــة 
المجتمــع األردنــي والتــي تنســجم مــع إســتراتيجية البنــك 
للمســؤولية المجتمعيــة الهادفــة إلــى دعــم ومســاندة 
كافــة فئــات المجتمــع المحتاجــة وخاصــة المرضــى منهم، 

كمــا تنســجم مــع القيــم الداخليــة للبنــك والســاعية إلــى 
ترســيخ ثقافــة العمــل التطوعــي لــدى موظفيــه.

مــن جانبهــا أكــدت مديــر عام بنك الشــفاء والصحة األردني 
الدكتــورة نيفيــن أبــو زيــد " أن مشــاركة بنــك الشــفاء فــي 
تنفيــذ حملــة التبــرع بالــدم، تأتــي ضمــن إســتراتيجية عمــل 
بنــك الشــفاء وتحقيقــًا لمســؤوليته المجتمعيــة، بتنفيــذ 
الفئــات  جميــع  تخــدم  خيريــة  إنســانية  وحمــالت  برامــج 
هــذه  تنفيــذ  أهميــة  تبــرز  وهنــا  والمحتاجــة،  الضعيفــة 
الحملــة اإلنســانية التــي تعمل علــى توفير الدم لمحتاجيه".

الفاعليــن  المشــاركين  مــن  األردن  بنــك  أن  إلــى  يشــار 
اإلنســاني  الطابــع  التــي تحمــل  المجتمعيــة  بالحمــالت 
والمجتمعــي والتــي ينفذهــا بالشــراكة مــع العديــد مــن 
المؤسســات فــي القطاعيــن العــام والخــاص ومنظمــات 
مــن المجتمــع المدنــي مــن منطلــق إيمانــه بأهميــة عقــد 
الشــراكات لتعظيــم الفائــدة المرجــوة وتحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة. 

بنك األردن ينظم حملة للتبرع بالدم
تحت شعار "دمك دعمك" 

المجتمعيــة،  المؤسســية  المســؤولية  مجــال  فــي  المســتدامة  لمســيرته  امتــدادًا 
ومواصلــة لــدوره اإلنســاني الــذي يحــرص علــى أدائــه، نظــم بنك األردن مؤخــرًا حملة للتبرع 
بالــدم لموظفيــه، بالشــراكة مــع مديريــة بنــك الــدم وبنــك الشــفاء والصحــة األردنــي.
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أخبار دائرة التعلم والتطور لشهر ايلول / 2022

عقــدت دائــرة التعلــم والتطــور خــالل شــهر ايلــول / 2022 ، عــددًا مــن النشــاطات التدريبيــة الداخليــة والخارجية 

والتــي شــملت عــدة برامــج ودورات، ومــن أبــرز هــذه النشــاطات مايلــي : - 

 برنامج الخدمات المصرفية والفرع االفتراضي لألفراد:

عقـــد برنامــج الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بدورتــه الثالثــة بهــدف تأهيــل وتدريــب الموظفيــن علــى منتجــات 

البنــك وتزويدهــم بالمعلومــات الضروريــة التــي تضمــن انخراطهــم ببيئــة العمــل بطريقــة سلســة.

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

 برنامج الـبيع االستشاري و البيع االحترافي

 Sales Academy تــم عقــد دورة تدريبيــة بعنــوان "البيــع االستشــاري و البيــع االحترافــي" ضمــن برنامــج الـــ

لموظفــي ومــدراء الفــروع، وذلــك بهــدف رفــع كفــاءة عمليــة البيــع واتبــاع منهجيــة وآليــات تتوافــق مــع 

أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال.

 Induction Program /برنامج تدريب الموظفين الجدد 

تـــم عقـــد برنامــج الموظفيـــن الجــدد لهــذا العــــام لـــدورته االولــى و الثانيــة فــي دائــرة التعلــم والتطــور بهــدف 

تأهيــل وتدريــب الموظفيــن الجــدد وتزويدهــم بالمعلومــات الضرورية التي تضمــن انخراطهم ببيئة العمل 

بطريقــة سلســة، وبحيــث تضمــن البرنامــج مقدمــة حــول مبــادئ االمتثــال و غســل االمــوال.

Online Banking Platform Training 
تــم عقــد ورشــات تدريبيــة لمنصــة المعامــالت البنكيــة التــي تــم اطالقهــا حديثــا للتعــرف علــى خدمــات هــذه 

المنصة.

 البرامج التدريبية الخارجية:
- فعاليات إطالق مبادرة إفصاح الشركات عن التغير المناخي.

- دورات اللغة االنجليزية. 
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وجــاءت رعايــة بنــك اإلســكان للمؤتمــر الذي أقيــم بالتعاون مع 
المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعي ومؤسســة الحســين 
للســرطان ومجلــس اعتمــاد المؤسســات الصحيــة، تماشــيًا 
مــع اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة للبنــك التــي تدعــم 
القطــاع الصحــي للنهــوض بــه ومســاندة توجهــات الدولــة فــي 

ســعيها لتقديــم أفضــل الخدمــات الصحيــة للمواطنيــن. 

ويهــدف المؤتمــر إلــى رســم السياســات الصحيــة المتكاملة 
صحيــة  منظومــة  ضمــن  متميــز  صحــي  لنظــام  وصــوال 
للمملكــة  تحقــق  نبيلــة  إنســانية  أهــداف  ذات  متكاملــة 
المكانــة التــي تســتحقها علــى خارطــة العالــم، مــن خــالل 
فــي  واإلقليميــة  العربيــة  الــدول  تجــارب  علــى  االطــالع 
والتنظيــم  الواقــع  علــى  الضــوء  وتســليط  القطــاع،  هــذا 

التشــريعي للتأميــن الصحــي، باإلضافــة إلــى رفــع المســتوى 
الصحــي،  التأميــن  مجــال  فــي  للعامليــن  والفنــي  العلمــي 
واســتخدام الحوســبة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
كأداة مســاعدة ألنظمــة التأميــن الصحــي، إلــى جانــب بيــان 
دور المؤسســات الوطنيــة والدوليــة فــي المســاهمة فــي 

والحوكمــة.  الصحــي  التمويــل  موضــوع 

والجديــر بالذكــر أن الجمعيــة األردنيــة للتأمينــات الصحيــة 
تضــم مختلــف قطاعــات متلقــي الخدمــة الطبيــة، وتهتــم 
بالدفــاع عــن حقــوق المواطنيــن، وتعمــل علــى توفيــر فــرص 
ومســتوى  كفــاءة  ورفــع  الطبيــة،  الجهــات  مــع  التعاقــد 
الخدمــات الطبيــة المقدمــة والحفــاظ علــى أســعار األطبــاء 

والمستشــفيات وأســعار كافــة مزودي الخدمــات الطبية. 

بنك اإلسكان راعي ذهبي لمؤتمر 
"القطاع الصحي في إطار رؤية التحديث االقتصادي"

أعلن بنك اإلســكان – البنك األكثر واألوســع انتشــارًا في المملكة - عن رعايته عن الفئة الذهبية 
لمؤتمــر "القطــاع الصحــي فــي إطــار رؤيــة التحديــث االقتصــادي" الــذي نظمتــه الجمعيــة األردنيــة 
للتأمينــات الصحيــة تحــت رعايــة وزيــر الصحــة األســبق المهنــدس ســعيد دروزة خــالل الفتــرة 24 - 
25 أيلــول الجــاري فــي قصــر الملــك الحســين بــن طالل للمؤتمرات / فندق هيلتــون - البحر الميت.
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الحســين  مؤسســة  عــام  مديــر  االتفاقيــة،  وقــع  وقــد 
للســرطان، الســيدة نســرين قطامــش، والمديــر العــام 
التنفيــذي للبنــك األردنــي الكويتــي، الســيد هيثــم البطيخــي. 

البرنامــج  لنجــاح  اســتكمااًل  الصنــدوق  تأســيس  وجــاء 
ولتوســيع نطــاق عملــه، حيــث قــام علــى مــدى الســنوات 
الماضيــة بتغطيــة الدراســة الجامعيــة لـــ 45 طالبًا وطالبة 

ــي الكويتــي.  مــن المركــز بدعــم مــن البنــك األردن

تقديرهــا  عــن  نســرين قطامــش،  الســيدة  أعربــت  وقــد 
وشــكرها للبنــك األردنــي الكويتــي لدعمــه هــذا البرنامــج، 
وقالــت:"إن هــذا التعــاون يدعــم منهجنــا فــي توفيــر الرعايــة 
الشــمولية لمرضانا بما يتضمن الجانب الطبي والنفســي 
واألكاديمي، حيث ســيتيح لمرضى المركز مواصلة التعليم 
الجامعــي بالرغــم مــن كل التحديــات التــي يمــّرون  بهــا دون 
الســماح للمــرض بالوقــوف فــي وجــه نجاحهــم الدراســي".  

فخــره  عــن  البطيخــي  هيثــم  الســيد  أعــرب  جانبــه،  مــن 
واعتــزازه بهــذا الصــرح الطبــي المتميــز، حيــث أشــار إلــى 

أن دعــم البنــك األردنــي الكويتــي لتأســيس صنــدوق المنــح 
الجامعيــة لمرضــى مركــز الحســين للســرطان يأتــي إيماًنــا 
منــا بالرســالة النبيلــة التــي تتبناهــا المؤسســة، ودورهــا 
وترجمــة  المحلــي،  المجتمــع  فــي  والمســتدام  الحيــوي 
تحقيــق  نحــو  االجتماعيــة  ومســؤوليتنا  الســتراتيجيتنا 
كمــا  والصحــة،  التعليــم  لقطاعــي  المســتدامة  التنميــة 
بيــن  والتعــاون  الشــراكة  بتعزيــز  ســعادته  عــن  أعــرب 
هــذا  وعــالج  مكافحــة  فــي  الجهــود  لتوحيــد  الطرفيــن 
المــرض، حيــث شــدد علــى حــرص البنــك لتقديــم كل الدعــم 
للمرضــى خــالل مســيرة كفاحهــم ضــد مــرض الســرطان.  
والعمــل علــى دمــج المرضــى فــي المجتمــع المحلــي، ممــا 
سيســاعدهم علــى تجــاوز الصعوبــات المرافقــة للعــالج 

مًعــا.  والدراســة 

ويذكر أن برنامج الِمنح الدراسية هو أحد برامج مؤسسة 
الحســين للســرطان التــي تدعــم طلبــة "التوجيهــي" مــن 
مرضــى المركــز ، الذيــن يحتاجــون إلــى دعــم مــادي ليتمكنــوا 

مــن متابعــة دراســتهم الجامعيــة أو تدريبهــم المهنــي. 

البنك األردني الكويتي ومؤسسة الحسين للسرطان 
يوقعان إتفاقية شراكة

وقـــع البنـــك األردنـــي الكويتـــي ومؤسســـة الحســـين للســـرطان اتفاقيـــة تعـــاون، 
نـــح 

ِ
الم لبرنامـــج  وتخصيصـــه  البنـــك  باســـم  صنـــدوق  إنشـــاء  بموجبهـــا  جـــاء 

الدراســـية التابـــع للمؤسســـة، بهـــدف تغطيـــة تكاليـــف التعليـــم الجامعـــي لطلبـــة 
الثانويـــة العامـــة )التوجيهـــي( مّمـــن يتلقـــون العـــالج فـــي مركـــز الحســـين للســـرطان.
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وبموجــب الشــراكة االســتراتيجية ســيدعم البنــك األردنــي 
الكويتــي مجموعــة طــالب أيتــام مــن خريجــي دور الرعايــة 
االيوائيــة ممــن قضــوا معظــم أو كامــل مرحلــة الطفولــة 
فــي مراكــز رعايــة األيتــام التابعــة و/أو المســجلة لــدى وزارة 
التنميــة االجتماعيــة، باالضافــة الــى األيتــام الذيــن يتلقــون 
الدعــم مــن جمعيــات رعايــة األيتــام المســجلة لــدى وزارة 
التنميــة االجتماعيــة والذيــن يعيشــون مــع أحــد األبويــن أو 
أحــد أفــراد العائلــة الممتــدة ضمــن ظــروف ماديــة صعبــة.

ويشــمل الدعــم دفــع تكاليــف التعليــم الجامعــي وبرنامــج 
تعليميــة  منحــًا  البنــك  ســيقدم  حيــث  القــدرات،  بنــاء 
بالشــراكة مــع جامعــات أردنيــة موزعــة علــى جميــع أنحــاء 
المملكــة للطــالب األيتام بحســب المعاييــر المعتمدة لدى 
صنــدوق األمــان وضمــن المســارات األكاديميــة المطلوبــة 
رحلــة  لتســهيل  الالزمــة  والمــوارد  المــواد  إلــى  باإلضافــة 

التعلــم ومواكبــة التطــور الرقمــي.

فيمــا ســيوفر البنــك علــى صعيــد برنامــج بنــاء القــدرات 
تمكيــن الطــالب األيتــام مــن إيجــاد فــرص عمل وتشــبيكهم 
المعرفيــة  بالمهــارات  وتســليحهم  المؤسســات  مــع 

مرحلــة  مــع  بالتزامــن  شــخصيتهم  لصقــل  والســلوكية 
التعليــم بهــدف تمكينهــم مــن دخــول ســوق العمــل.

وأكــد المديــر العــام التنفيــذي للبنــك األردنــي الكويتــي الســيد 
هيثــم البطيخــي  بــأن هــذه الشــراكة تأتــي انطالقــًا مــن الــدور 
التنمــوي الوطنــي والمســؤول الــذي يقــوم بــه البنــك األردنــي 
بالــدور  منــه  وإيمانــًا  المجتمعــي،  الصعيــد  علــى  الكويتــي 
الكبيــر والمميــز الــذي يقــوم بــه صنــدوق األمــان لمســتقبل 
األيتــام فــي دعــم وتمكيــن األيتــام مــن الجنســين مــن دخــول 
ســوق العمــل وفتــح آفــاق واعــدة لهــم مــن خــالل توفيــر 
والقــدرات  بالمهــارات  وتزويدهــم  األكاديمــي،  التعليــم 
الالزمــة ليصبحــوا أفــرادًا منتجيــن وإيجابييــن، وقادريــن علــى 

صنــع ســبل العيــش المســتدامة.

ويعمــل صنــدوق األمــان لمســتقبل األيتــام، إحــدى مبادرات 
جاللــة الملكــة رانيــا، علــى دعــم الشــباب والشــابات األيتــام 
التعليــم  توفيــر  خــالل  مــن  المملكــة  أنحــاء  جميــع  فــي 
والتأميــن  المعيشــة  ومصاريــف  والمهنــي  األكاديمــي 
الصحــي، باإلضافــة إلــى خدمــات اإلرشــاد والتوجيــه وتطويــر 

الــذات وبنــاء القــدرات علــى امتــداد فتــرة الدراســة. 

البنك األردني الكويتي شريك استراتيجي
لصندوق األمان لمستقبل األيتام

المجتمعيــة  التنميــة  تحقيــق  نحــو  المجتمعيــة، وجهــوده  إطــار مســؤوليته  فــي 
المســتدامة، ومن باب إهتمامه في دعم مؤسســات المجتمع المدني، أعلن البنك 
األردنــي الكويتــي عــن تجديــد شــراكته االســتراتيجية مــع صنــدوق األمــان لمســتقبل 
األيتام لألعوام )2022 - 2025( والتي تستهدف دعم وتمكين شباب صندوق األمان. 
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نجاحهــم  علــى  والطــالب  الطالبــات  ســموه  وهنــأ 
التــي  التحديــات  رغــم  متقدمــة،  نتائــج  وتحقيقهــم 
يواجهونهــا فــي ضــوء تدنــي توفيــر متطلبــات التعليــم 
الدامــج فــي المرافــق التعليميــة بمــا فيهــا متطلبــات 
المتاحــة  التيســيرية  والترتيبــات  الوصــول  إمكانيــة 

اإلعاقــة. ذوي  للطلبــة 

وأثنــى ســموه علــى تميــز هــؤالء الطلبــة وجهودهــم فــي 
التحصيــل الدراســي، مشــيدا بالنتائــج التــي حققوهــا فــي 
مختلــف التخصصــات األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســاهم 
فــي تغييــر الصــورة النمطيــة عــن األشــخاص ذوي اإلعاقة.

المتفوقيــن  الطــالب  أمــور  أوليــاء  دور  ثمــن  كمــا 
المســتوى  هــذا  لبلــوغ  أبنائهــم  بدعــم  وإســهامهم 
لتحقيــق  الســعي  علــى  وحثهــم  المتميــز،  العلمــي 
المزيــد مــن اإلنجــازات، متمنيــا لهــم مزيــدا مــن التألــق 

والعمليــة. العلميــة  مســيرتهم  فــي  والنجــاح 

وتعتبــر هــذه المبــادرة تجســيدَا لرســالة البنــك األردنــي 
الكويتــي ومســؤوليته االجتماعيــة و حرصــه الدائــم على 
ــة مــن ذوي االحتياجــات  ــة للطلب ــم الدعــم والرعاي تقدي
مــع  إندماجهــم  مســتلزمات  كافــة  وتوفيــر  الخاصــة 

المجتمــع وأقرانهــم مــن الطلبــة األصحــاء. 

البنـك األردنـي الكويتـي يشـارك فـي حـفـل تكـريـم 
الطلبة المتفوقين من ذوي اإلحتياجات الخاصة

األشــخاص  لحقــوق  األعلــى  المجلــس  رئيــس  رعــد،  بــن  مرعــد  األميــر  رعايــة ســمو  تحــت 
مــع  وبالتنســيق  العــزة،  مهنــد  الدكتــور  للمجلــس  العــام  األميــن  وحضــور  اإلعاقــة،  ذوي 
المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، قــام البنــك األردنــي الكويتــي بالمشــاركة 
الطلبــة  بحضــور   2022/ 9/ 11 الموافــق  األحــد  يــوم  أقيــم  الــذي  التكريــم  حفــل  رعايــة  فــي 
المتفوقيــن وأوليــاء أمورهــم، وعــدد مــن الجهــات الراعيــة، وحشــد مــن الحضــور والمهتميــن.
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ــة و إهتمامــه فــي خدمــة  فــي إطــار مســؤوليته االجتماعي
المجتمــع المحلــي بكافــة شــرائحه، وخاصــة فــي المناطــق 
األقــل حظــًا، وانســجامَا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، 
البنــك  قــام  الجديــد،  الدراســي  العــام  بــدء  مــع  وتزامنــَا 
األردنــي الكويتــي يــوم اإلثنين الموافــق 12 /9 /2022 بتقديم 
الدعــم لحملــة "العــودة إلــى المــدارس" بالتنســيق مــع 

وزارة التنميــة اإلجتماعيــة.

هــذا وقــام مديــر فــروع المحافظــات بالبنــك يرافقــه 
متطوعيــن مــن الفــروع بتوزيــع الحقائــب المدرســية 
علــى طلبــة مدرســتين حكوميتيــن فــي منطقــة الجيــزة، 

بهــدف تخفيــف أعبائهــم ومســاعدتهم علــى مواصلــة 
دراســتهم، فــي جــو مليــئ بمشــاعر الفــرح والتضامــن، 
ممــا كان لــه أكبــر األثــر فــي نفــوس جميــع األطفــال 

ــة. ــى هــذه الحمل وذويهــم والقائميــن عل

هــذا ويحــرص البنــك األردنــي الكويتــي علــى التعامل مع 
مختلــف فئــات المجتمــع المحلــي ضمــن إســتراتيجيته 
القائمــة علــى المشــاركة فــي تقديــم الدعــم للحمــالت 
فــي  وخاصــة  العفيفــة  األســر  لمســاندة  الخيريــة 
محافظــات  مختلــف  وفــي  حظــَا،  األقــل  المناطــق 

المملكــة. 

البنك األردني الكويتي يشارك في حملة
" العودة الى المدارس "
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قــام البنــك األردنــي الكويتــي برعايــة المهرجــان الصيفي 
الــذي نظمــه النــادي األهلــي يومــي 26 - 27 /8 /2022 فــي 
مقــر النــادي، حيــث اشــتمل هــذا الحــدث علــى عــدد مــن 
الفعليــات الترفيهيــة واأللعــاب واألنشــط المختلفــة، 
هــذا وقــد درج البنــك علــى تقديــم الدعــم لمؤسســات 
المجتمــع المحلــي فيمــا يخــص التواجــد فــي مثــل هــذه 

المناســبات دعمــَا للرياضــة والثقافــة.

هــذا وتواجــد البنــك خــالل المهرجــان بفرعــه الجــوال 
والحاضريــن  الضيــوف  وإعجــاب  أنظــار  لفــت  الــذي 
بمــا يقدمــه مــن خدمــات مصرفيــة شــاملة باإلضافــة 

 .)ATM( اآللــي الصــراف  لخدمــة 

قــام البنــك األردنــي الكويتــي وفــي إطــار مســؤوليته المجتمعيــة، 

واهتماماتــه بخدمــة المجتمــع المحلــي ورعايــة ذوي االحتياجــات 

الخاصــة، برعايــة مشــاركة البطــل األردنــي الكابتــن علي الســوالمة 

فــي ماراثــون وارســو الدولــي ) بولنــدا ( والــذي يعــد مــن اهــم واكبــر 

الماراثونــات فــي أوروبــا، حيــث اســتطاع الكابتــن الســوالمة أن 

يحقــق المركــز الثانــي والحصــول علــى الميداليــة الفضيــة لمســار 

ــر مــن 35  42 كــم علــى الكرســي المتحــرك للرجــال. بمشــاركة أكث

ألــف مشــارك مــن 50 دولــة ومــن جميــع الفئــات. 

األردني الكويتي يرعى المهرجان الصيفي للنادي األهلي

البنك األردني الكويتي
يرعى مشاركة

البطل علي السوالمة
في ماراثون وارسو الدولي
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يواصــل البنــك األردنــي الكويتــي مبادراتــه االجتماعيــة 
إلــى  مــن خاللهــا  يســعى  التــي  الهادفــة  واإلنســانية 
مــؤازرة كل شــرائح المجتمــع علــى اختــالف انتماءاتهم 
وأعمارهــم، وذلــك ضمــن برنامجــه الرائــد للمســؤولية 
االجتماعيــة المتضمــن أنشــطة وفعاليــات اجتماعيــة 
العالمــي  اليــوم  وبمناســبة  هــذا  وغيرهــا.  وإنســانية 
للمســنين والــذي يصــادف 1/تشــرين األول مــن كل 
عــام، قــام متطوعــون مــن موظفــي البنــك ترافقهــم 
الضيافــة  دار  بزيــارة  عمــان  شــرق  فــروع  مديــرة 
للمســنين، التابعــة لجمعيــة األســرة البيضــاء، حيــث 

قضــوا أوقاتــَا ممتعــة مــع نزالء الدار وتبادلــوا األحاديث 
الوديــة واستفســروا عــن صحتهــم وأحوالهــم، كمــا 
جــرى توزيــع الهدايــا والتذكاريــة عليهــم التــي أدخلــت 

البهجــة والســرور فــي قلوبهــم. 

الزيــارة  هــذه  لتنظيــم  عــن ســعادتهم  أعربــوا  حيــث 
للمســنين الذيــن لهــم مكانــة كبيــرة تحتــم مســؤولية 
الرعايــة واالهتمــام، لهــذه  علــى الجميــع فــي تقديــم 
الشــريحة التــي قدمــت العطــاء للوطــن والتــي تجســد 
األرحــام  صلــة  فــي  الحنيــف  ديننــا  ومفاهيــم  مبــادئ 

وإدخــال البهجــة والســرور فــي النفــوس. 

موظفو األردني الكويتي يزورون
دار الضيافة للمسنين
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شــارك البنــك األردنــي الكويتــي فــي رعايــة وحضــور مؤتمــر 
تحديــات واقــع االســتثمار فــي األردن والـــذي اقيـــم يومـــ 
ــة  ــان، تحـــت رعايـ 5 /9 /2022 فــي فنــدق ريتــز كارلتــون– عمـ
معالي الســيد عبدالكريم الدغمي رئيـــس مجلس النواب 
بحضــور عــدد مــن الشــخصيات البــارزة فــي مجــال المــال 
و االســتثمار وممثليــن الشــركات الداعمــة والمهتميــن، 
مجــال  فــي  هامــة  محــاور  عــدة  المؤتمــر  تنــاول  حيــث 
االســتثمار ووجــود بيئــة أعمــال جاذبــة وممكنــة لالســتثمار 
فــي األردن، رغــم األوضــاع اإلقتصاديــة الصعبــة، وأهميــة 
أســس  وفــق  الوطنــي  االســتثمار  واقــع  ترتيــب  إعــادة 
حديثــة، حيــث أن االقتصــاد الوطنــي بحاجــة ماســة إلــى 

ضــخ إســتثمارات خارجيــة ومحليــة فــي القطاعــات ذات 
األولويــة ليتســى لالقتصــاد الوطنــي القيــام بأعباء  تحقيق 
المســتويات المبتغــاه مــن النمــو وتوليــد فــرص العمــل  

المســتهدفة. 

هــــذا وقــــد تواجــــد البنـــك األردنـــي الكويتـــي خــالل المؤتمــر 
بجنـــاح خـــاص لـــه، عـــرض مـــن خاللـــه خدماتــــه ومنتجاتــــه 

علــــى الحضــــور والــــزوار والمهتميــــن.

وتعتبـــر مشـــاركة البنـــك األردنـي الكويتـي فـــي هـذا الحـدث 
ضمــــن مســــؤوليته االجتماعيــــة فــــي دعــــم المنتديــات 
ومؤسســــات  االقتصاديــــة  والفعاليــــات  والمؤتمــرات 

ــي.  ــع المدنــ المجتمــ

البنك األردني الكويتي يشارك في رعاية مؤتمر 
"تحديات واقع االستثمار في األردن" 

ًً



ًً
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الدورات التدريبية الداخلية 
 يتم عقد برنامج تدريبي بعنوان "تدريب وتأهيل الموظفين الجدد" لحديثي التعيين في البنك يهدف الى تأهيل الموظفين 

الجدد و توفير كافة المعلومات والدعم الالزم لهم لضمان تحقيقهم االداء المتوقع منهم.  
 "CUSTOMER SERVICE FUNDAMENTALS & DEALING WITH DIFFICULT CUSTOMERS" تم عقد برنامج تدريبي بعنوان 

خالل شهر ايلول.  
 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "Social Media Training" خالل شهر ايلول.  

 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "فاتكا"  خالل شهر ايلول لجميع موظفي البنك.  
 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "منهجية االدارة الرشيقة Agile Methodology" خالل شهر ايلول لجميع موظفي البنك. 

الدورات التدريبية المحلية 
 برنامج تدريبي بعنوان "Certified Strategic Planner" والذي عقد خالل الفترة 26/ 09 - 01/ 10 /2022.

 ورشة عمل بعنوان "EDA – Exploratory Data Analysis" والتي عقدت بتاريخ 01 /09 /2022.
 مؤتمر "معايير التقارير المالية الدولية ومعايير االستدامة في ظل التقدم التكنولوجيا" والذي عقد خالل الفترة 12 - 14 /09 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "English language" والتي عقدت خالل الفترة 01 - 29 /09 /2022.
 الدورة التدريبية بعنوان"Social Engineering and Phishing Attacks, Detection, Protection" والتي عقدت خالل الفترة 

.2022/ 09/ 14 - 12
 الدورة التدريبية بعنوان "Planning, Budgeting & Forecasting" والتي عقدت خالل الفترة 26 - 27 /09 /2022.

 ملتقى بعنوان "المستقبل والتحول الرقمي الذكي في قطاع التدريب والتطوير المؤسسي" والذي عقد بتاريخ 22 /09 / 2022.
 الدورة التدريبية بعنوان "متطلبات االلتزام بأحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالخطار عن العمليات 
المشبوهة وتطبيق قرارات مجلس االمن الدولي والتعرف على المستفيد الحقيقي من األشخاص االعتبارية والترتيبات 

القانونية" والتي عقدت خالل الفترة 27 - 29 /09 /2022.
 ورشة عمل بعنوان  " البيانات وتقنيات التعلم اآللي في ادارة مخاطر االئتمان " والتي عقدت بتاريخ 27 /09 /2022.

دورات معهد الدراسات المصرفية 
 الدورة التدريبية بعنوان "الودائع والخدمات المصرفية" والتي عقدت خالل الفترة 13 - 15 /09 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "إعداد دراسة الجدوى والقوائم المالية" والتي عقدت خالل الفترة 12 - 15 /09 /2022.
 الدورة التدريبية بعنوان "Stress Management for Personal Resilience" والتي عقدت بتاريخ 20 /09 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "التحليل المالي االساس والمتقدم" والتي عقدت خالل الفترة 12 - 15 /09 /2022. 

النشاطات التدريبية للبنك التجاري األردني 
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وقــد أقيــم حفــل اإلطــالق يــوم األحــد الموافــق 25 أيلــول 
 ABC 2022 عقــب افتتــاح المقــر الجديــد والعصــري لبنــك
فــي منطقــة الشميســاني، وقــد حضــر االفتتــاح ضيــوف 
بــارزون ومســؤولون حكوميــون، كان مــن بينهــم محافــظ 
الشــركس،  عــادل  د.  األردنــي عطوفــة  المركــزي  البنــك 
د.  معالــي  الســابق  األردنــي  المركــزي  البنــك  ومحافــظ 
زيــاد فريــز، ومحافــظ مصــرف البحريــن المركــزي ســعادة 
الســيد رشــيد المعــراج، ورئيــس مجلــس إدارة مجموعــة 
باإلضافــة  الكبيــر.  الصديــق  الســيد  بنــك ABC ســعادة 
التنفيذييــن،  ومدرائــه   ABC إدارة  مجلــس  أعضــاء  إلــى 
بمــن فيهــم الرئيــس التنفيــذي )بالوكالــة( الســيد صائــل 

الوعــري.

وبنــاًء علــى أســاس االســتجابة إلــى احتياجــات العمــالء 
المتطــورة،  وتوقعاتهــم  احتياجاتهــم  مــع  والتفاعــل 
ــة شــخصية  ــة مصرفي ــى" للعمــالء تجرب ــق "إل يوفــر تطبي
للغايــة وســهلة االســتخدام طــوال الوقــت وفــي متنــاول 
أيديهــم. وبعــد إطالقــه فــي مملكــة البحريــن فــي عــام 
الرقميــة  البنــوك  أســرع  أحــد  اليــوم  "إلــى"  أصبــح   ،2019

ــى شــهرة واســعة فــي  نمــوًا فــي المنطقــة، كمــا حــاز عل
القطــاع بمواصلــة االبتــكار فــي تحديثاتــه بمــا يتماشــى مع 
متطلبــات عمالئــه للوفــاء بوعــد عالمتــه التجاريــة "بنــك 

يعّبــر عنــك".

التنفيــذي  الرئيــس  الوعــري،  صائــل  الســيد  وعلــق 
لمجموعــة بنــك ABC )بالوكالــة( ورئيــس مجلــس إدارة 
بنك ABC في األردن قائًلا: "تجســد "إلى" شــغفنا والتزامنا 
بتقديــم طريقــة جديــدة للخدمــات المصرفيــة فــي عالــم 
دائــم التغيــر. ويركــز النمــوذج المصرفــي للتطبيــق علــى 
تلبيــة احتياجــات عمالئنــا وشــغفهم وتطلعاتهــم الماليــة 

باســتمرار، ويتماشــى مــع نمــط حياتهــم اليوميــة". 

وقــد اســُتلهم اســم التطبيــق ممــا تعنيــه كلمــة "إلــى" 
بالعربيــة، ألنــه يمّكــن العمــالء ويصــل بهــم إلــى تحقيــق 
أهــداف حياتهــم وتطلعاتهــم الماليــة مــن خــالل أدوات 
اإلدارة الماليــة واالدخــار المبتكــرة، كمــا تــم تصميــم "إلــى" 
ليناســب جميــع الفئــات العمريــة، ابتــداًء مــن جيــل مــا 
بعــد األلفيــة )Z( البــارع فــي اســتخدام التكنولوجيــا ومــروًرا 
بجيــل األلفيــة ووصــوًلا إلــى األجيــال األكبــر ســًنا، باإلضافــة 

بنك ABC يفتتح مقره الجديد ويطلق
"إلـى" - خـدمات مصرفيـة تُعبـر عــنـك!

قــام بنــك ABC، البنــك الدولــي الرائــد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
بإطــالق التطبيــق البنكــي "إلــى" فــي األردن، وهــو تطبيــق رقمــي ومتوفــر علــى الهواتــف 
بــل 

ِ
الذكيــة فقــط، بعــد نجاحــه الالفــت فــي تحقيــق معــدالت اســتخدام مرتفعــة مــن ق

عمــالء البنــك فــي مملكــة البحريــن، وقــد جــاء إطــالق التطبيــق فــي األردن كوجهــة أولــى 
تنفيــًذا لخطــة البنــك فــي توســيع نطــاق تشــغيل تطبيــق "إلــى" ليمتــد إلــى اســواقه 
بــه الســوق  الرئيســية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ولمــا يتمتــع 
الســحابية. المصرفيــة  الخدمــات  لحلــول  داعمــة  رقميــة  تحتيــة  بنيــة  مــن  األردنــي 

يفتتــح بنــك ABC مقــره الجديــد والعصــري فــي عمــان، ويطلــق تطبيــق "إلــى" 
البنكــي الحائــز علــى جوائــز مرموقــة  إلــى الســوق األردنــي، ليوفــر طرًقــا مرنــة 

وسلســة وجديــدة فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة.
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إلــى شــرائح العمــالء مــن جميــع القطاعــات االقتصاديــة.

البحريــن  مــن  كل  فــي  المركزيــة  البنــوك  أشــكر  أن  "أود 
واألردن علــى دعمهــم وقيادتهــم الحكيمــة، باإلضافــة إلــى 
مجلس اإلدارة والمســاهمين على إيمانهم باالســتراتيجية 
الطموحــة، وبالطبــع ال ننســى موظفينــا الذيــن عملوا بدأب 
مــن أجــل تقديــم هــذه التجربــة المصرفيــة المتقدمــة إلــى 

األردن"، أضــاف الســيد الوعــري. 

وقــال الســيد جــورج فــرح صوفيــا، الرئيــس التنفيــذي لبنــك 
ABC فــي األردن: "يســعدنا أن نضيــف خدمــات "إلــى" الرقمية 
المبتكــرة إلــى عروضنــا المصرفيــة فــي األردن. باإلضافة إلى 
تقديــم تجربــة مصرفيــة متعــددة القنــوات لعمالئنــا ، فــإن 
تطبيــق "إلــى" البنكــي يمكننــا من توســيع نطــاق وصولنا إلى 
الشــرائح التــي تواجــه تحديــات فــي االســتفادة مــن الخدمات 
فــي  المســتدامة  والتنميــة  النمــو  ودفــع  المصرفيــة، 
المملكة".بمــا يتماثــل مــع رؤيــا وتعليمــات البنــك المركــزي 

األردنــي للوصــول لالشــتمال المالــي. 

ويمكــن االطــالع علــى تفاصيــل أكثــر عن خدمــات التطبيق 
مــن خــالل زيــارة الموقــع اإللكترونــي لتطبيــق "إلــى" فــي 

 )www.ilabank.com/jo( األردن. 

العنــوان الجديــد للخدمــات المصرفيــة 
المبتكــرة فــي األردن

افتتــح بنــك ABC األردن أيًضــا مقــره الجديــد فــي العاصمــة 

األحــد  يــوم  الشميســاني،  فــي منطقــة  عمــان  األردنيــة 

االســتثمار  هــذا  وُيعتبــر   .2022 ســبتمبر   25 الموافــق 

الــذي تقــّدر كلفتــه بمالييــن الدنانيــر تذكيــًرا وتأكيــًدا علــى 

ــه فــي ســوقه.  ــزام البنــك المســتمر تجــاه األردن وثقت الت

إلــى 20  ويوفــر المبنــى الحديــث بمســاحاته التــي تصــل 

ألــف متــر مربــع كافــة العوامــل الالزمــة لخلــق بيئــة عمــل 

مريحــة ومتطــورة لعمــالء البنــك وموظفيــه. وقــد تــم 

تصميــم المبنــى بشــكل يضمــن أفضــل الممارســات فــي 

اســتهالك وتوفيــر الطاقــة وبمــا يخــدم أجنــدة االســتدامة 

للمجموعــة، وســيتم تزويــده بالطاقــة مــن محطــة توليــد 

الكهربــاء بالطاقــة الشمســية المتجــددة التــي أنشــأها 

البنــك فــي وقــت ســابق. 
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 - لالستثمارات  كابيتال  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وأعرب 
مروان حّداد عن فخره بتحقيق المجموعة لهذه النتائج المالية 
بها  تمر  التي  الضاغطة  االقتصادية  األوضاع  رغم  المتميزة 
اإليجابي  األداء  أن  إلى  الفتًا  استثناء،  دون  العالم  دول  جميع 
بقيمة   أصول  تدير  التي  لالستثمارات"،  "كابيتال  حققته  الذي 
563 مليون دوالر أمريكي حول العالم، قد عزز من ريادتها في 
مجال تقديم الخدمات المصرفية االستثمارية الشاملة، من 
إدارة األصول والوساطة إلى االستشارات المالية للشركات. 

خالل  ستعمل  لالستثمارات  كابيتال  أن  حّداد،  وأكد 
منتجاتها  توسيع  الجاري على  العام  الثاني من  النصف 
في إدارة الثروات واألسواق اإلقليمية لفتح آفاق جديدة 
األصول من خالل  إدارة  ذلك  بما في  المالية،  للخدمات 
العالمي والعمل كمدير أصول خارجي  المالي  مركز دبي 

لمؤسسات مصرفية سويسرية مختارة.

لالستثمارات  كابيتال  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأّكد 
)األردن( – بّشار العمد بدوره على الجهود المبذولة لتطوير 
البنية التحتية للخدمات الرقمية للشركة إلتاحة خدماتها 
والشركاء.  العمالء  من  أوسع  لشريحة  االستثمارية 
حيث تقدم الشركة حاليا منصتين واحدة لتداول األسهم 
وحقوق البيع والشراء، والثانية لتداول العمالت وعقود 

الفروق السعرية.

وأضاف العمد أن الشركة بدأت خالل العام من توفير إمكانية 
لصغار  والسندات  المشترك  االستثمار  بصناديق  االستثمار 

المستثمرين، ومباشرة من خالل تطبيقاتها الرقمية.

تجدر اإلشارة، إلى أن شركة كابيتال لالستثمارات قد تأسست 
في  النطاق  واسع  تواجد  ولها    ،2006 العام  في  األردن  في 
جميع أنحاء الشرق األوسط، حيث تعمل الشركة على تشكيل 
قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا واالرتقاء به. ولكن جذور هذه الشركة تعود إلى العام 
1995 وهو العام الذي تأسس فيه كابيتال بنك، ومع قيام إدارة 
البنك بتوسعة عملياته وتعميق خبرته، أدركوا الحاجة إلى وجود 
ذراع استثماري مخصص لتلبية االحتياجات المتزايدة للعمالء 

من الشركات والحكومات واألفراد في جميع أنحاء المنطقة.

واليوم، تفتخر كابيتال لالستثمارات بفريق يضم أكثر من 40 
والمختصين  الكبيرة،  الخبرة  أصحاب  من  ماليًا  مستشارًا 
المنتشرين في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا، ومكاتب في كل من األردن واإلمارات والعراق. وبوجود 
التي ال تضاهى  الناجحة والرؤى  المعامالت  سجل حافل من 
الرئيسية،  في جميع األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية 
تواصل كابيتال لالستثمارات تقديم حلول مالية مبتكره وفريدة 

من نوعها لجميع أنواع األنشطة التجارية. 

2.8 ماليين دينار صافي أرباح
مـجمـوعـة "كـابـيـتـال لالسـتـثـمــارات"
في النصف األول من العام الجاري

وبارتفاع نسبته 45 %

الذراع االستثماري لمجموعة كابيتال بنك، والتي تقدم  أعلنت مجموعة كابيتال لالستثمارات، 
الخدمات المصرفية االستثمارية الشاملة في كل من األردن ومركز دبي المالي العالمي، أن صافي 
أرباحها قد ارتفعت في النصف األول من العام الجاري بنسبة 45 % لتصل إلى قرابة 2.8 مليون دينار 
أردني. وأظهرت البيانات أن إيرادات الشركة في الشهور الستة األولى من العام الجاري بلغت نحو 
5.4 مليون دينار و ارتفاع قيمة األصول المدارة إلى 563 مليون دوالر أمريكي بنسبة نمو 32.2 %.
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المشرق   بنك  من؛  كل  الصفقة  هذه  إتمام  في  وشارك 
كالمنسق الوحيد ووكيل التسهيالت واالكتتاب، بينما قام 
بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك القاهرة بدور المنسقين 
الرئيسيين المفوضين، وشركة بنك األردن – فرع الخدمات 
المتحد  العربي  والبنك  البحرين،   – للشركات  المصرفية 
ش.م.ع.ع،  مسقط  وبنك  رئيسيين،  كمنظمين  ش.م.ع 
وبنك الدوحة ش.م.ع.ق، وبنك حبيب المحدود ، وبنك إتش 
بي إل بلجيكا، وبنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع(، وقام 
بنك تونس العالمي ويونايتد بنك ليمتد )المصرف المتحد 
 Clifford المحاماة  وشركة  المنظمين،  بدور  المحدود( 

Chance LLP كمستشار قانوني للمقرضين.

نوعها  من  األولى  تعد  -والتي  الصفقة  هذه  القت  وقد 
االكتتاب  طلبات  قيمة  تجاوز  مع  نجاحًا  بنك-  لكابيتال 
قيمتها المستهدفة، حيث ساعدت مشاركة 12 بنكًا من 
جميع أنحاء المنطقة وعبر قارتين في تعزيز مكانة كابيتال 

بنك على المستوى اإلقليمي.

وقال مدير إدارة المؤسسات المالية لمجموعة كابيتال بنك، 
الصفقة، وممتنون  بنتيجة هذه  "مسرورون  القضاة:  جمال 
من  متنوعة  مجموعة  قبل  من  عليه  حصلنا  الذي  للدعم 
البنوك الدولية واإلقليمية، ومن ضمنهم بنوك نتعامل معها 
منذ سنوات كشركاء تمويل تجاري موثوق بهم، فيما شكلنا 
مع البعض اآلخر من هذه البنوك عالقات جديدة من شأنها 
المشاركة  عكست  كما  بنك،  كابيتال  تمويل  مصادر  تعزيز 
البنك  في  وإيمان شركاؤنا  ثقة  الصفقة  في هذه  الواسعة 

على وجه الخصوص، وفي األردن كسوق واعد للنمو ".

المصرفية  الخدمات  مجموعة  رئيس  قال  جانبه،  من 
للشركات واالستثمار في بنك المشرق، جويل فان دوسن: 
"سعيدون في بنك المشرق بمشاركتنا في هذه الصفقة 
االستراتيجية، كما أننا ممتنون لثقة كابيتال بنك بنا. كما 
نود أن نشكر جميع الشركاء على انضمامهم إلينا في هذه 
لكابيتال بنك والتي ستعزز من وضعه  المهمة  الصفقة 
االئتماني وتضع معيارًا لالقتراض لجمع رأس المال في 

المستقبل للمؤسسات والبنوك خارج األردن." 

كابيتال بنك يوقع أول صفقة تسهيالت قرض تجمع 
بنكي لمدة عام واحد وبقيمة 115 مليون دوالر

أعلن كابيتال بنك عن توقيع صفقة تســهيالت مصرفية )قرض تجمع بنكي( بقيمة 
115 مليــون دوالر أمريكــي، وذلــك الســتخدامها فــي تلبيــة متطلبــات البنــك التمويليــة.
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أحــدث  وتقديــم  تطويــر  فــي  توجهــه  مــع  تماشــيًا 
أطلــق  الشــركات،  قطــاع  مــن  لعمالئــه  الخدمــات 
مــن خاللهــا ألي  يتيــح  بنــك خدمــة جديــدة  كابيتــال 
 CliQ - QR Payment خدمــة  لديــه  تتوفــر  شــخص 
إمكانيــة إتمــام عمليات الشــراء للخدمات والمنتجات 
بالبنــك  الخاصــة  البيــع  نقــاط  أجهــزة  طريــق  عــن 
ليتــم  المملكــة  أرجــاء  فــي  التجــار  لــدى  والمنتشــرة 
الدفــع الكترونيــا عبــر الهاتــف النقــال بــكل ســهولة 
ويســر باســتخدام خدمــة -CliQ - QR Payment، دون 
الدفــع  أو  االئتمانيــة  البطاقــات  الحاجــة الســتخدام 

الدفــع. عمليــة  إلتمــام  المباشــر 

حيــث تمتــاز هــذه الخدمــة بســرعة تحصيــل مبيعــات 
والحاصليــن  بنــك  كابيتــال  مــع  المتعاقديــن  التجــار 
علــى أجهــزة نقــاط البيــع الخاصــة بالبنــك بحيــث يتــم 
إيــداع مبيعاتهــم فــي حســابهم البنكــي بشــكل فــوري 

وفــي أي وقــت وبــكل ســهولة وأمــان.

إدارة  قــال مديــر  الخدمــة،  هــذه  علــى  تعليقــه  وفــي 
زيــد  بنــك  كابيتــال  فــي  الرقميــة  والخدمــات  النقــد 
اســتحداث  بنــك  كابيتــال  فــي  "نواصــل  الكــردي، 
العمليــات  لتســهيل  تهــدف  ومنتجــات  خدمــات 
البنكيــة والماليــة علــى عمالئنــا مــن قطاعي الشــركات 

واألفــراد تماشــيا مع توجهات البنــك المركزي األردني 
لخدمــة القطاعــات كافــة، حيــث تأتــي هــذه الخدمــة 
الرائــدة مكّملــة لميــزات أجهــزة نقــاط البيــع الخاصــة 
بنــا والممنوحــة لعمالئنــا مــن قطــاع الشــركات والتــي 
توفــر لعمالئنــا التجــار ميــزة ترحيــل مبيعاتهــم اليومية 

بشــكل فــوري وآمــن إلــى حســاباتهم البنكيــة".

وأضــاف الكــردي أن كابيتــال بنــك يضــع دائمــًا ضمــن 
اســتراتيجيته هدف منح مزايا وقيمة مضافة لعمالئه 
ــز الســيولة  لتســهيل حياتهــم والتوفيــر عليهــم، وتعزي
وتزويدهــم  متعــددة،  وخدمــات  برامــج  عبــر  لديهــم 

بأحــدث االبتــكارات المتاحــة فــي القطــاع المصرفــي.

يذكــر أن كابيتــال بنــك يقــدم للتجار أحــدث أجهزة نقاط 
ــة  ــه، لقبــول البطاقــات العالمي البيــعPOS  الخاصــة ب
التقنيــات  أحــدث  ضمــن   Visa and Mastercard
األندرويــد  بنظــام  تعمــل  والتــي  العالميــة،  األمنيــة 
المتطــور وبمزايــا تنافســية وحصريــة، باإلضافــة إلــى 
اإللكترونــي،  الدفــع  وبوابــة  البيــع  بعــد  مــا  خدمــات 
وعملياتهــم  التجــار  تحمــي  وســهلة  آمنــة  وبطــرق 
تعليمــات  مــع  يتماشــى  بمــا  اإللكترونيــة  التجاريــة 
البنــك المركــزي األردنــي مقابــل عمــوالت منافســة 

يمنحهــا البنــك لعمالئــه. 

كابيتال بنك يطلق خدمات الدفع عبر
CliQ - QR Payment 

من خالل أجهزة نقاط البيع الخاصة به 
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العامــة، أطلــق  الثانويــة  نتائــج  بالتزامــن مــع إطــالق 
كابيتــال بنــك مؤخــرًا حملــة قــروض الســيارات ألهالــي 
طلبــة التوجيهــي بعنــوان "ســيارة جديــدة َع بابــك و500 

دينــار حلــوان بحســابك".

ويقــدم البنــك ضمــن الحملــة التــي ســتنتهي فــي 22 
التوجيهــي  خريجــي  ألهالــي  الفرصــة  المقبــل،  أيلــول 
للحصــول علــى قــروض ســيارات بمزايــا حصريــة مــع 
بأقــل  أو  الدخــل  اثباتــات  كامــل  مــع  تمويــل  خيــارات 

منافــس. فائــدة  وبســعر  المتطلبــات، 

التوجيهــي  لطلبــة  المخصصــة  الحملــة  وتشــترط 
الناجحيــن، تمويــل أقــارب الطالــب مــن الدرجــة األولــى 
)الوالــد، الوالــدة، األشــقاء، والشــقيقات(، مــع إمكانيــة 
تســجيل الســيارة باســم المقتــرض أو باســم الطالــب.

وبحســب الشــروط أيضــًا ســيتم منــح الطالــب مبلــغ 

ــة مــن كابيتــال بنــك بعــد فتــح حســاب  ــار هدي 500 دين

فــي  نجاحــه  علــى  بإثبــات  البنــك  تزويــد  مــع  باســمه 

العــام، فيمــا ســيتم  لهــذا  العامــة  الثانويــة  شــهادة 

تقييــد المبلــغ فــي حســاب الطالــب خــالل أســبوع كحــد 

أقصــى بعــد تنفيــذ القــرض.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن حملــة قــروض الســيارات ألهالــي 

تنفيــذًا الســتراتيجية كابيتــال  تأتــي  التوجيهــي،  طلبــة 

بنــك الهادفــة إلــى تقديــم خدمــات ومنتجــات مصرفيــة 

ذات القيمــة المضافــة العاليــة لجميــع عمالئــه بحيــث 

ــب توســيع قاعــدة  ــى جان ــة إل ــي احتياجاتهــم الحياتي تلب

ــه المتناميــة.  عمالئ

كابيتال بنك يطلق حملة
قروض السيارات
ألهـالي طـلبـة الـتـوجـيـهــي
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ويأتي عقد هذه الورشة التوعوية بعد توقيع الجانبين التفاقية 
االشتراك  األمور  أولياء  من  بنك  كابيتال  لموظفي  تتيح 
الوصول  إمكانية  إلى  إضافة   ، جو  دوك  بـ  الخاصة  بالبرامج 
النفسية  والصحة  السلوك  وخبراء  األطباء  من  شبكة  إلى 
على  تحتوي  منصة  إلى  باإلضافة  للوالدين،  الحياة  ومدربين 

النصائح واألدوات والموارد المخصصة الحتياجات العائلة.

ويحرص كابيتال بنك دائمًا على إطالق العديد من المبادرات 
العمل وجعلها  بيئة  إيجابية  تعزيز  إلى  التي تهدف  الداخلية 
موظفيه،  وإنتاجية  بقدرات  االرتقاء  بهدف  وصحية،  مثالية 
وتمكينهم من تحقيق الموازنة بين العمل والحياة االجتماعية 
المؤسسية  األهداف  بين  المواءمة  أهمية  على  التأكيد  مع 

والوظيفية من جهة وأهدافهم الحياتية من جهة أخرى.

وتوفر منصة دوك جو العديد من الخدمات أبرزها؛ التخزين 

عبر  واستشارات  لألطفال،  الصحية  للسجالت  الرقمي 
النفسية  والصحة  بالسلوكيات  يتعلق  فيما  المنصة 
لألهل،  الحياتي  والتدريب  لألطفال،  الجسدية  والصحة 
ومحتوى محدث وشامل يتضمن المقاالت والفيديوهات 
بصحة  المتعلقة  المواضيع  من  واسعة  مجموعة  حول 
يومية،  عملية  وتوصيات  نصائح  إلى  إضافة  األطفال، 
والمتابعة  الحاجة،  عند  وأطباء  مختصين  إلى  والتحويل 

والمراقبة الدورية لصحة األطفال.

كما تسمح منصة دوك جو للوالدين بالتواصل بسهولة 
وذلك من  الصحية،  الرعاية  أخصائي  أي مكان مع  ومن 
جديد  مولود  بانتظار  أنهم  بها  يكتشفون  التي  اللحظة 
حتى عيد ميالد طفلهم الثامن عشر، حيث تعمل المنصة 
مخصصة  وأمومة  أبوة  بتجربة  الوالدين  تزويد  على 

تناسب احتياجات أسرتهم. 

كابيتال بنك ينظم ورشة توعوية لموظفيه
بالتعاون مع دوك جو 

المنصــة   ،)www.docjo.com( جــو  دوك  منصــة  مــع  بالتعــاون  بنــك  كابيتــال  نظــم 
اإللكترونية الرائدة والمتخصصة في تقديم خدمات متعلقة بصحة األطفال الجسدية 
الوالديــن. صحــة  برنامــج  حــول  لموظفيــه  توعويــة  ورشــة  والســلوكية،  والنفســية 
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ويستخدم العائد الناتج عن إعادة التدوير في تعليم وتغطية 
في  الدماغي  الشلل  ألطفال  العالجية  الجلسات  نفقات 
أولئك  خصوصًا  الصحية،  حالتهم  تقدم  لضمان  األردن 
المختصة،  والمراكز  الخيرية  الجمعيات  في  المسجلين 

وذلك بالتعاون مع مؤسسة العناية بالشلل الدماغي.

مبادرة  مع  تفاهم  مذكرة  وقع  قد  بنك  كابيتال  وكان 
بموجبها  البنك  يقوم   2019 العام  في  الخضراء  العجالت 
اإلعاقة،  ذوي  األطفال  دعم  في  المبادرة  جهود  بمساندة 
باإلضافة إلى زيادة الوعي بين موظفي كابيتال بنك بأهمية 
مخصصة  حاويات  توزيع  خالل  من  البيئة  على  المحافظة 
لجمع األغطية البالستيكية في كافة بنايات ومرافق البنك 

ليتم جمعها وتوريدها لمبادرة العجالت الخضراء.

تجدر اإلشارة إلى أن مبادرة العجالت الخضراء )جرين ويلز( 
هي مبادرة غير ربحية تعمل تحت مظلة القلوب المتحدة 
للتدريب البيئي غير الربحية وتقوم على تضامن المجتمع 
المخلفات  بعض  لتجميع  القطاعات،  وجميع  المدني 
إلقاؤها  تم  إذا  حتمية  بيئية  خطورة  تسبب  التي  الصلبة 
لمصانع  المخلفات  هذه  بإرسال  القيام  ثم  البيئة،  في 
والمجتمعات  المحلي  اإلقتصاد  لدعم  األردن  في  التدوير 
وتخفيف  المخلفات  هذه  أثر  من  البيئة  وحماية  المحلية 
العبء على مكبات النفايات، ثم التبرع لدعم تعليم وعالج 
أطفال الشلل الدماغي في األردن، مما يعود بالنفع على 
والتنشئة  التربية  وتعزيز  عام  بشكل  األردني  المجتمع 

اإليجابية للطفل. 

موظفو كابيتال بنك يشاركون في
حمـلـة  مبادرة  العجالت الخضراء

ــذًا لمذكــرة التفاهــم الموقعــة بيــن البنــك والقلــوب المتحــدة للتدريــب  تنفي
البيئــي " مبــادرة العجــالت الخضــراء"، قــام موظفــون مــن كابيتــال بنــك بجمــع 
وفرز األغطية البالستيكية التي تم استهالكها داخل البنك لصالح المبادرة، 
التــي تقــوم بدورهــا بنقــل هــذه المخلفــات إلــى مصانع إعــادة التدويــر المحلية.
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ــم"  ــارك ُيعّل ــة "دين ــه بحمل ــال بنــك موظفي شــارك كابيت
التــي أطلقتهــا مؤسســة إيليــا نقــل، لتحفيزهــم علــى 
دراســاتهم  وإكمــال  المؤسســة  طلبــة  تعليــم  دعــم 
األكاديميــة في الجامعــات والكليات والمعاهد األردنية.

وتشــجع الحملة الموظفين على اقتطاع مبلغ شــهري 
أردنــي واحــد لدعــم ومســاندة  أدنــى دينــار  ثابــت وبحــد 
مؤسســة إيليــا نقــل، لتحقيــق أهدافهــا الســاعية إلــى 
الفــرص  توفيــر  خــالل  مــن  األردنــي  الشــباب  تطويــر 
لهــم ســواء إلكمــال دراســتهم األكاديميــة العليــا فــي 
الجامعــات وكليــات المجتمــع أو للتوجــه الــى التعليــم 
أقســاط  بتغطيــة  المؤسســة  تقــوم  حيــث  المهنــي، 
الحاصليــن  المواصــالت للطلبــة  الدراســة ومصــروف 
علــى المنــح إضافــًة إلشــراك الطلبــة ببرامــج تدريبيــة 
المنهجيــة لتمكينهــم وتهيئتهــم لدخــول ســوق العمل.

وأكــدت رئيــس إدارة التســويق واالتصــال المؤسســي 
فخرهــا  بارطــو،  توليــن  بنــك،  كابيتــال  مجموعــة  فــي 
أبــدوا  الذيــن  الكبيــر  الموظفيــن   بتجــاوب  واعتزازهــا 
رغبتهــم بالتبــرع شــهريًا لصالــح دعــم الحملــة وتحقيــق 
أهدافهــا اإلنســانية والنبيلــة، مشــيرة إلــى أن كابيتــال 
بنــك يعــد فــي مقدمة المؤسســات والشــركات األردنية 
مــن  اإلنســان  فــي  االســتثمار  بأهميــة  تؤمــن  التــي 
خــالل إتاحــة الفــرص أمامــه لتلقــي التعليــم والتدريــب 
الالئقيــن، مبينــة أن االســتثمار فــي التعليم هو اســتثمار 
ذات عوائــد ومنافــع إيجابيــة طويلــة األجــل وتنعكــس 

بالنهايــة لصالــح المجتمــع وتقدمــه وتطــوره.

 ولفتــت بارطــو إلــى أن انضمــام كابيتــال بنــك لحملــة 
ــذًا الســتراتيجية المســؤولية  ــي تنفي ــم" يأت ــارك ُيعّل "دين
المســؤول  أهميــة دوره  للبنــك وإلدراكــه  االجتماعيــة 
وتأثيــره المجتمعــي الكبيــر، موضحــة أن البنــك يقــوم 
الطلبــة  بتدريــب  الــدور  هــذا  مــن  وانطالقــًا  أيضــًا 
المســتفيدين مــن منــح مؤسســة إيليــا نقــل فــي جميــع 
ــة  ــاز بالمهني ــره وضمــن بيئــة عمــل تمت أقســامه ودوائ

المســتمرين. والتطــور 

ــرة العامــة لمؤسســة  ــدت المدي وفــي هــذا الســياق أّك
بشــراكة  فخرهــا  علــى  عابديــن  رانــدي  نقــل  إيليــا 
المؤسســة مــع كابيتــال بنــك، حيــث تتماشــى ثقافــة 
قيــم  مــع  المجتمــع  خدمــة  فــي  المؤسســية  البنــك 
وفلسفة المؤسسة، وهذا مجّسد بإيمان الموظفين 
بالمؤسســة ودعمهــم مــن خالل حملــة "دينــارك ُيعّلم". 
كمــا أعربــت عــن تقديرهــا للدعــم المتمثــل بتدريب طلبة 
المؤسســة فــي أقســام البنــك ممــا يعطيهــم ميــزة 

تنافســية فــي ســوق العمــل بعــد التخــّرج.   

بشــراكة  نقــل  إيليــا  ومؤسســة  بنــك  كابيتــال  ويرتبــط 
اســتراتيجية طويلة األمد، بدأت منذ العام 2016 حيث دعم 
البنــك تدريــس 8 مــن طلبــة المؤسســة فــي تخصصــات 
ذات صلــة فــي القطــاع المالــي، وفــي العــام 2021 توســعت 
هــذه الشــراكة بزيــادة عــدد الطلبــة ليصبحــوا 16 طالــب 

وطالبــة مــن مختلــف محافظــات المملكــة. 

كابيتال بنك يشارك بحملة "دينارك يُعّلم"
بالتعاون مع مؤسسة إيليا نقل
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األردنــي  اإلســالمي  البنــك  قــدم 
اســتراتيجي  كشــريك  الدعــم 
التواصــل  منتــدى  لفعاليــات 
االردنــي  الخليجــي  االقتصــادي 
آفــاق   " شــعار  تحــت  الثالــث 
االقتصــادي  للتعــاون  جديــدة 
ســلم  حيــث  واالســتثماري"، 
رئيــس اتحــاد غــرف دول مجلــس 
التعــاون الخليجي الســيد عجالن 
بــن عبــد العزيــز العجــالن ورئيس 
مجلــس إدارة غرفــة تجارة األردن 
درعــًا  الكباريتــي  نائــل  الســيد 
تكريميــًا للدكتــور حســين ســعيد 
المديــر   / التنفيــذي  الرئيــس 
ــي   العــام للبنــك االســالمي االردن
للمنتــدى  البنــك   لدعــم  تقديــرًا 

ــر الصناعــة  ــوزراء وزي ــًا عــن رئيــس ال ــذي افتتحــه مندوب ال
والتجــارة والتمويــن معالــي الســيد يوســف الشــمالي ، 
وذلــك بتنظيــم مــن  غرفــة تجــارة األردن وبالتعــاون مــع 
اتحــاد غــرف دول مجلــس التعــاون الخليجــي وبدعــم مــن 
األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي، 
وبمشــاركة واســعة مــن قيــادات االعمال والمســتثمرين 
ــدول  وإدارات غــرف التجــارة مــن دول مجلــس التعــاون ل
الخليــج العربــي وهيئــات اقتصاديــة خليجيــة وذلــك  يوم 27 

ريجيــس  /عمــان. الســانت  2022 فــي فنــدق  ايلــول 

ــه انطالقــًا مــن تحمــل  وصــرح الدكتــور حســين ســعيد ان
البنــك االســالمي االردنــي لمســؤولياته االجتماعيــة فــي 
دعــم مســيرة االقتصــاد الوطنــي والتنميــة المســتدامة 
المنتــدى بنســخته  تأتــي مشــاركة مصرفنــا بدعــم هــذا 
قدمهــا  التــي  الســابقة  للرعايــات  اســتمرارًا  الثالثــة 
للمنتــدى بنســختيه االولــى والثانيــة والــذي يهــدف الــى 
دعــم و تطويــر العالقــات االقتصاديــة و التجاريــة الخليجية 
واألردنيــة وتشــكيل قاعــدة صلبــة لدعم االســتثماراالردني 
و العربــي المشــترك، كمــا هــو تأكيــد علــى متانــة وعمــق 
التعــاون  مجلــس  بــدول  االردن  تربــط  التــي  العالقــات 
الخليجــي و علــى مــا يحظــى بــه االردن مــن مكانــة مميــزة، 

مؤكــدًا علــى حــرص البنــك للتواجــد فــي مختلــف اللقــاءات 
التــي تســهم فــي دعــم ونمــو االقتصــاد الوطنــي وتشــجيع 

االســتثمار.

ــر  ــل الكباريتــي الشــكر والتقدي ــه قــدم الســيد نائ مــن جانب
للبنــك االســالمي االردنــي الشــريك االســتراتيجي الفاعــل 
فــي المســاهمة بدعــم نشــاطات غرفــة تجــارة االردن و 
منتــدى التواصــل االقتصــادي الخليجــي االردنــي الــى جانــب 
عقــد  علــى  والحريصيــن  الداعميــن  االخريــن  الشــركاء 
ــة ليســهم فــي تنميــة  وإنجــاح هــذا المنتــدى بصفــة دوري
وتطويــر مســيرة العمــل والتكامــل االقتصــادي العربــي 

المشــترك . 

ويهــدف المنتــدى الــذي يســتمر لمــدة يوميــن الــى عقــد 
االقتصاديــة  الشــراكة  افــاق  لبحــث  عمــل  جلســات 
المقبلــة والفــرص االســتثمارية المتاحــة بيــن المملكــة 
الخليجــي،  التعــاون  ودول مجلــس  الهاشــمية  االردنيــة 
اســتثمارية  لمشــروعات  جــدوى  دراســات  وعــرض 
كالنقــل  واعــدة  فــي قطاعــات  بــاالردن،  االعمــال  لــرواد 
واللوجســتيك والســياحة والســياحة العالجيــة والقطــاع 
واالمــن  المعلومــات  وتكنولوجيــا  والمصرفــي  المالــي 

الزراعــي.  والتصنيــع  الغذائــي 

البنك اإلسالمي األردني شريك استراتيجي
لمنتدى التواصل االقتصادي الخليجي األردني الثالث 
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الوكالــة  الصادرعــن  الصحفــي  الخبــر  فــي  ذلــك  جــاء 
فــي االول مــن شــهر ايلــول 2022 حيــث يعتبــر البنــك 
المصرفــي  العمــل  فــي  رائــدًا  االردنــي  االســالمي 
مطلقــًا  التزامــًا  وملتزمــًا  المنطقــة  فــي  االســالمي 
بمتطلبــات الجــودة الشــرعية والحوكمــة واالســتقرار 
الجنســين  بيــن  والتنــوع  االدارة  لمجلــس  المســتقل 
والطــرق  الفعالــة  الداخليــة  بالضوابــط  وااللتــزام 
المتبعــة لحمايــة حقــوق اصحــاب حســابات االســتثمار 
ضمــن اطــار حوكمــة قــوي وتعزيــز الحوكمــة الشــرعية 
المســتقل  واالشــراف  العضويــة  زيــادة  خــالل  مــن 
لهيئــة الرقابــة الشــرعية والمشــاركة العاليــة في تطوير 
المنتجــات وبشــكل يدعــم الحوكمــة الشــرعية وهــدف 
البنــك المتمثــل فــي االلتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة 
االســالمية، كمــا ان البنــك يظهــر مســتوى عــاٍل مــن 
معلومــات  عــن  وُيفصــح  المعاييــر  فــي  الشــفافية 
بالحوكمــة  المتعلقــة  الماليــة  االمــور  حــول  جوهريــة 
بمــا فــي ذلــك الحوكمــة الشــرعية وبمــا يتماشــى مــع 
المتطلبــات التنظيميــة ، الــى جانــب التــزام البنــك بــدوره 
المميــز فــي مجال المســؤولية االجتماعية واالســتدامة 

مــن خــالل التبــرع لدعــم األعمــال الخيريــة فــي المجتمــع، 
واالســتخدام المســتدام للطاقــة، وتطويــر المنتجــات 
والخدمــات والمبــادرات المتعلقــة بالتمويل المســتدام 
،والتــي تدعــم اســتراتيجية البنــك الخاصــة باالســتدامة، 
مناســبة  تنافســية  عوائــد  بتوزيــع  البنــك  التــزام  مــع 
االفصاحــات  وتقديــم  االســتثمار  حســابات  ألصحــاب 

الكافيــة لــذوي العالقــة. 

 / التنفيــذي  الرئيــس  ســعيد  حســين  الدكتــور  وقــال 
المديــر العــام للبنــك اإلســالمي األردنــي ان اســتمرارية 
الداء  للتصنيــف  الدوليــة  اإلســالمية  الوكالــة  متابعــة 
مصرفنــا ومواصلــة منحــه تصنيفــًا مميــزًا فــي الجــودة 
ــا فــي الحفــاظ  ــى نجــاح مصرفن ــد عل الشــرعية هــو تأكي
علــى االلتــزام بافضــل المعاييــر التــي تقيــم االداء لنجــاح 
المؤسســات الماليــة االســالمية فــي الجانــب الشــرعي 
وتحقيــق اهدافهــا فــي التميــز والتفــوق الــى جانــب التميز 
كذلــك فــي التصنيفــات االئتمانيــة المتقدمــة ، مؤكــدًا 
علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود ليبقــى البنــك االســالمي 

ــزًا فــي العمــل المصرفــي االســالمي.  ــي ممي االردن

الوكالة اإلسالمية الدولية تعيد تأكيد تصنيف 
الجودة الشرعية للبنك اإلسالمي األردني

استـمـــرت الـوكـالـــة اإلسـالمـيـــة الـدولـيـــة للـتـصـنـيـــف )IIRA( )ومقرهــا البحريــن( 
بتأكيــد تصنيــف الجــودة الشــرعية للبنــك اإلســالمي األردنــي عنــد )AA+ )SQ وذلــك 
اللتــزام البنــك باعلــى معاييــر االلتــزام بمبــادئ واحــكام الشــريعة االســالمية فــي 
المنتجــات والخدمــات المصرفيــة التــي يطلقهــا والتــي تلبــي احتياجــات متعامليــه .
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وقــال الرئيــس التنفيــذي / المديــر العــام للبنــك االســالمي 
مصرفنــا  اصــدار  ان   " ســعيد  حســين  الدكتــور  االردنــي 
لبطاقــة فيــزا بالتينيــوم  يضــاف الــى باقــة بطاقــات الفيــزا 
كارد التــي نقدمهــا ،وهــو تقديــر لمتعاملينــا وتعزيــز لوالئهــم 
توفرهــا  متعــددة  امتيــازات  وتقديــم  احتياجاتهــم  وتلبيــة 
البطاقــة لحاملهــا وتمنحــه فــرص مميــزة محليــًا وخارجيــًا 
عنــد التســّوق والســفر ، باإلضافــة الــى الخدمــات المختلفــة 
والتــي  منهــا : إمكانيــة القيــام بعــدد محــدد مــن الزيــارات 
المجانيــة الــى  25 صالــة مــن صــاالت رجــال األعمــال وكبــار 
الــزوار فــي المطــارات الدوليــة لعشــرين دولــة حــول العالــم 
مــع كفالــة لحمايــة المشــتريات بواســطة البطاقــة فــي حــال 
ــد كفــاالت  ــى تمدي فقدانهــا أو تعرضهــا للســرقة إضافــة ال
المشــتريات والحصــول علــى خصومــات فوريــة عنــد التجــار 
المشــاركين فــي حمــالت الفيــزا كارد، وعلى حجــوزات الفنادق 
والمطاعــم وتأجيــر الســيارات والتأميــن الصحــي والتمتــع 
بالخدمــات المختلفــة المميــزة فــي المطــارات أثنــاء الســفر 
، الــى جانــب الحصــول علــى المســاعدة علــى مــدار24 ســاعة 
الســفر  أثنــاء  مــع متخصصيــن  باتصــال مباشــر ومجانــي 

)فــي حــال فقــدان البطاقــة أو المســاعدة الطارئــة( والقيــام 
بالمشــتريات والســحب النقــدي مــن خــالل اجهــزة الصــراف 

األلــي ونقــاط البيــع المنتشــرة حــول العالــم".

الدائــم  البنــك  حــرص  علــى  ســعيد  حســين  الدكتــور  وأكــد 
لضمــان تقديــم افضــل الوســائل المبتكــرة والتــي تتماشــى 
فــي  البنــك  االســتراتيجية  االساســية  الركائــز  أحــدى  مــع 
التوجــه نحــو التحــول الرقمــي والتوســع بالخدمــات المصرفيــة 
الرقميــة الحديثــة والتــي تتماشــى مــع التوجهــات العالميــة 
فــي تســريع االنتقــال لنظــم المدفوعــات الرقميــة المتطــورة 
تنويــع  فــي  البنــك  وتوســع  النقــد،   علــى  االعتمــاد  وتقليــل 
عــروض  تقديــم  اســتمرارية  مــع  المصرفيــة  بطاقاتــه 
وامتيــازات اضافيــه لمســتخدمي بطاقــات البنــك بمختلــف 
أنواعهــا وتوجيــه متعاملــي البنك لالســتفادة منها والحصول 
علــى المميــزات التــي تقــدم لهــم قيمــة مضافــة فــي أســلوب 
الخدمــات المصرفيــة الحديثــة ، حيــث يتمتــع حاملــو بطاقــات  
البنــك االســالمي االردنــي بمختلــف أنواعهــا باألمــان والراحــة 
والموثوقيــة والحصــول علــى مزايــا ومنافــع مختلفــة متوفــرة 

ــي البنــك.  ــكل بطاقــة تناســب احتياجــات مختلــف متعامل ل

البنك االسالمي االردني 
يصدر بطاقة فيزا 

بالتينيوم

أعلن البنك االســالمي االردني عن اصداره 
لبطاقــة فيــزا بالتينيــوم، وبالتعــاون مــع 
تلبيــة  شــركة فيــزا كارد العالميــة وذلــك 
الحتياجــات متعامليه وتقديــم مزايا فريدة 
تناســب أســلوب ونمــط حياتهــم والتزامــًا 
مــن البنــك بتقديــم حلــول مصرفيــة ذات 
أحــدث  ووفــق  مضافــة،  جوهريــة  قيمــة 
ــع  ــة مـ ــة والـمـتـوافـقـ ــات الـحـديـثـ الـتـــقـنــيــ
اإلســالمية. الشــريعة  ومبــادئ  أحــكام 
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وفــي تعليقــه علــى إطــالق هــذه الحملــة، قــال الرئيــس 

االردنــي  االســالمي  للبنــك  العــام  المديــر  التنفيــذي/ 

الدكتــور حســين ســعيد تأتــي هــذه الحملــة ثمــرة للتعــاون 

العالميــة  فيــزا  شــركة  و  مصرفنــا  بيــن  مــا  المســتمر 

البطاقــات  اســتخدام  لزيــادة  متعاملينــا  تحفيــز  بهــدف 

بمختلــف  كارد  فيــزا  عــن مصرفنــا  الصــادرة  المصرفيــة 

انواعهــا )فيــزا بالتينيــوم، سيجنتشــر، الذهبيــة، الفضيــة، 

الخضــراء وفيــزا كالســيك( واتاحــة الفرصــة لهــم بالفــوز 

بإحــدى الجوائــز المقدمــة، فكلمــا زادت المبالــغ وحــركات 

الشــراء باســتخدام بطاقــات فيــزا تــزداد فرصــة المشــاركة 

فــي الحصــول علــى الجوائــز، وذلــك حســب شــروط واحــكام 

البنــك بخصــوص هــذه الحملــة، كمــا يمكــن لمتعاملــي 

مصرفنــا الدخــول مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي للبنــك

jordanislamicbank.com لمعرفــة المزيــد عــن الحملــة، 

فيــزا  بطاقــات  حملــة  حصــول  اســتمرارية  الــى  إضافــة 

ودخولهــم  نقاطهــم  علــى  نقاطــي  ببرنامــج  المشــاركة 

الســحب علــى الجوائــز اثنــاء فتــرة الحملــة. 

هــذه  بإطــالق  البنــك  ان  الدكتــور حســين ســعيد  وبيــن 

الحملة يستمر في تنفيذ الحمالت الترويجية والتسويقية 

تقديــرًا لمتعامليــه بتنويــع الحوافــز وتمتيــن اواصــر الــوالء 

لديهــم والتــي تالقــي استحســانًا واقبــااًل مميــزًا وقيمــة 

ــرة  ــة الكبي ــى جانــب الموثوقي مضافــة تلبــي احتياجاتهــم ال

والراحــة واالمــان وبالتــوازي مــع تطبيــق سياســة مصرفنــا 

الخدمــات  ونشــر  الرقمــي  التحــول  فــي  االســتراتيجية 

الحديثــة  التقنيــات  أحــدث  وفــق  الرقميــة  المصرفيــة 

والمتوافقــة مــع احــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية، 

مؤكــدًا علــى طــرح المزيــد مــن الحمــالت الترويجيــة علــى 

مــدار العــام. 

جوائز لمستخدمي بطاقات فيزا كارد 
البنك االسالمي االردني

اعلـــن البنـــك االســـالمي االردنـــي وبالتعـــاون مـــع شـــركة فيـــزا العالميـــة عـــن اطـــالق حملـــة 
ترويجيـــة خاصـــة لمســـتخدمي بطاقـــات فيـــزا بمختلـــف انواعهـــا الصـــادرة عـــن البنـــك 
االســـالمي االردنـــي فـــي المشـــتريات والتســـوق االلكترونـــي داخـــل وخـــارج االردن، وتشـــمل 
الجوائـــز اجهـــزة الب تـــوب واجهـــزة تابلـــت باالضافـــة الـــى ســـاعات ذكيـــة، حيـــث تبـــدأ الحملـــة 
فـــي االول مـــن شـــهر تشـــرين االول الحالـــي وتنتهـــي فـــي العشـــرين مـــن شـــهر تشـــرين 
الثانـــي 2022 وذلـــك فـــي إطـــار حـــرص البنـــك الدائـــم علـــى اســـتمراية تنفيـــذ برامـــج ترويجيـــة 
مميـــزة ضمـــن مزايـــا متعـــددة وشـــروط ميســـرة تراعـــي احتياجـــات وتطلعـــات متعامليـــه.
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للبنــك  العــام  المديــر  التنفيــذي/  الرئيــس  وقــال 
االســالمي االردني الدكتور حســين ســعيد انه انطالقًا 
مــن تحمــل مصرفنــا لمســؤولياته االجتماعيــة فــي 
المســيرة  تخــدم  التــي  واللقــاءات  المؤتمــرات  دعــم 
للعالقــة  وتعزيــزًا  الوطنيــة  والتنمويــة  االقتصاديــة 
المهندســين  ونقابــة  مصرفنــا  بيــن  المســتدامة 
االردنييــن تأتي مســاهمة مصرفنــا برعاية هذا المؤتمر 
لمؤتمــرات  البنــك  قدمــه  الــذي  للدعــم  اســتمرارًا 
وتأكيــدًا  األردنييــن  المهندســين  نقابــة  ونشــاطات 
الهتمامــه بدعــم مختلــف فئــات المجتمع مــن نقابيين 
وغيرهــم وتعزيــزًا لمختلــف الجهــود التــي تصــب فــي 

الوطنــي. االقتصــاد  األردن وخدمــة  تنميــة 

نقيــب  الزعبــي  ســمارة  احمــد  المهنــدس  وقــدم 
للبنــك  والتقديــر  الشــكر  االردنييــن  المهندســين 
مشــيدًا  المؤتمــر  لدعمــه  االردنــي  االســالمي 
النقابــة  بيــن  المســتمر  والتعــاون  بالشــراكة 

لبنــك. وا

وتنــاول المؤتمــر قضايــا االردن الهندســية الحيويــة 
والجهــود المبذولــة اليجــاد حلــول عمليــة ووضعهــا 
قيــد التنفيــذ لغايــات تحســين اداء البنيــة التحتيــة 
والخدماتيــة وزيــادة كفــاءة انظمــة النقــل والميــاه 
العالــم  فــي دول  واالنشــاء واالدارة ومــا اســتجد 
محاضــرات  جانــب  الــى  ذكيــة  تقنيــة  معرفــة  مــن 

واوراق علميــة وحلقــات نقاشــية متخصصــة. 

البنك اإلسالمي األردني راعيًا ذهبيًا 
لمؤتـمـر الـهـنـدسـة الـمـدنـيـة الـذكـيـة

شــارك البنــك اإلســالمي األردنــي بتقديــم الرعايــة الذهبية لمؤتمر الهندســة المدنية  
األردنــي الدولــي الثامــن بعنــوان " الهندســة المدنيــة الذكيــة " برعايــة ســمو االميــرة 
ســمية بنــت الحســن رئيــس الجمعيــة العلميــة الملكيــة، حيــث ســلمت البنــك  درعــًا 
تكريميًا تقديرًا لدعمه للمؤتمر الذي نظمته نقابة المهندســين األردنيين / شــعبة 
الهندسة المدنية وبمشاركة مهندسيين  متخصصين وطلبة  من األردن والدول 
العربيــة واألجنبيــة وذلــك  خــالل الفتــرة 27 - 29 أيلــول الحالــي فــي فنــدق النــد مــارك.
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ــة  ــا قامــت أكاديمي ــة والمؤسســية لموظفــي مصرفن ــز منظومــة الجــدارات/ الكفــاءات الوظيفي اســتكمااًل لتعزي
التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل خــالل شــهر 

آب 2022 وتضمنــت الموضوعــات التاليــة: 

 تــم البــدء بتنفيــذ برنامــج إعــداد وتأهيــل الموظفيــن الجــدد لمجموعــة مــن الموظفيــن حديثــي التعييــن، حيــث تضمــن 
البرنامــج التدريبــي الجوانــب النظريــة والعمليــة للعمــل المصرفــي باإلضافــة إلــى الجوانــب الشــرعية والــذي ســُينفذ 

خــالل الفتــرة مــن 21 /8 /2022 ولغايــة 13/ 9/ 2022.

 برنامــج المفهــوم االســالمي الشــامل للربــا والصــرف والنقــود والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع منطقــة 
الوســط للفتــرة مــن 1 /8 /2022 ولغايــة 4 /8 /2022.

 برنامــج كشــف التزويــر والتزييــف المصرفــي والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع منطقة الشــمال للفترة من 
1 /8/ 2022 ولغاية 3 /8 /2022.

 برنامــج تفاعلــي )عــن بعــد( البطاقــات والخدمــات االلكترونيــة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــات فــروع مصرفنــا 
للفتــرة مــن 2 /8 /2022 ولغايــة 3 /8 /2022.

 برنامــج أساســيات االعتمــادات المســتندية والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع منطقــة الوســط للفترة من 
9 /8 /2022 ولغاية 11 /8 /2022.

 برنامج القنوات اإللكترونية والذي ُعقد لمجموعة من موظفي فروع منطقة الجنوب ليوم 14 /8 /2022.
 برنامــج تطبيقــات عمليــة فــي اإلعتمــادات المســتندية الصــادرة والــواردة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع 

منطقــة الوســط للفتــرة مــن 17 /8 /2022 ولغايــة 18 /8 /2022.

 برنامــج الرقابــة علــى االئتمــان وإدارة الديــون المتعثــرة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع منطقــة الوســط 
للفتــرة مــن 23/8/2022 ولغايــة 25/8/2022.

 برنامــج الجوانــب التطبيقيــة لمنــح التمويــل لالفــراد والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع منطقــة الجنــوب 
للفتــرة مــن 23 /8 /2022 ولغايــة 25 /8 /2022.

 برنامج نظام الحواالت السريعة والذي ُعقد -عن بعد- لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا ليوم 29 /8 /2022.
 ورش عمل الضوابط الرقابية والتي ُعقدت لمساعدي/ مراقبي فروع مصرفنا خالل شهر آب/2022.

 ورش عمــل تصنيــف وتقييــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن فــروع مصرفنــا 
خــالل شــهر آب/2022.

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية
خالل شهر آب 2022
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هــذا وقــد واصلــت أكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية إيفــاد موظفــي مصرفنــا للمشــاركة فــي برامــج 
ومؤتمــرات وورش عمــل ُعقــدت وجاهيــًا لــدى مراكــز التدريــب المحليــة والخارجيــة باإلضافــة إلــى التدريــب الرقمــي 

ومــن أبرزهــا:

أواًل:- التدريب الوجاهي
 الدبلــوم المهنــي المتخصــص فــي االئتمــان المصرفــي والــذي ســُيعقد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة 

للفتــرة مــن 2 /8 /2022 ولغايــة 10 /8 /2022.

 برنامــج معيــار كفايــة رأس المــال المعــَدل رقــم )23( الصــادر عــن مجلــس الخدمــات الماليــة اإلســالمية والــذي ُعقــد 
بتنظيــم مــن اكاديميــة التضامــن األردنــي الدولــي للفتــرة مــن 7 /8 /2022 ولغايــة 11/ 8 /2022.

 معــرض بوابــة االردن الدولــي لالســكان والبنــاء 2022 والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن معرض بوابة االردن الدولي لالســكان 
للفتــرة مــن 10 /8 /2022 ولغاية 13 /8 /2022.

 الشــهادة المهنيــة Anti-Money Laundering Specialist / AMLS والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات 
المصرفيــة للفتــرة مــن 14/8/2022 ولغايــة 18/8/2022.

 منتــدى اإلمتثــال للمعاييــر الدوليــة فــي مجــال غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن اتحــاد 
المصــارف العربيــة للفتــرة مــن 15 /8 /2022 ولغايــة 16 /8 /2022.

 مؤتمــر قمــة األمــن الســيبراني الدوليــة والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن الجمعيــة التوعويــة لحمايــة المعلومــات للفترة من 
15 /8 /2022 ولغاية 16 /8 /2022.

 اجتمــاع مشــروع تعليمــات تنظيــم إجــراءات عمــل الخدمــات الماليــة المفتوحــة والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن البنــك 
المركزي األردني ليوم 15 /8 /2022. 

 برنامــج تحليــل البيانــات باســتخدام برنامــج ذكاء االعمــال والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن غرفــة تجــارة عمــان للفتــرة مــن 
15/8/2022 ولغايــة 17/8/2022.

 برنامــج ادارة االئتمــان فــي ضــوء تعديــالت قانــون التنفيــذ ودراســة تحليليــة للتعديــالت القانونيــة علــى قانون التنفيذ 
وتداعيتهــا والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن جمعيــة البنــوك في االردن للفتــرة مــن 15 /8 /2022 ولغايــة 17 /8 /2022.

 برنامــج إدارة المــوارد البشــرية المعتمــد والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن أوبتيمــال للتدريــب واالستشــارات للفتــرة مــن 
21 /8 /2022 ولغايــة 4 /9 /2022.

 ملتقــى حوكمــة تكنولوجيــا المعلومــات فــي عالــم رقمــي متشــابك والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن مركــز االردن اليــوم 
للتنميــة للفتــرة مــن 23 /8 /2022 ولغايــة 24 /8 /2022.

 الشــهادة المهنيــة COBIT 2019 والتــي ُعقــدت بتنظيــم مــن مؤسســة أســفار لالستشــارات والتدريــب للفتــرة مــن 
14 /8 /2022 ولغايــة 18/ 8 /2022.

 AAOIFI برنامــج معيــار المحاســبة المالــي الصــادر عــن هيئــة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلســالمية 
رقــم )30( والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن اكاديميــة التضامــن األردنــي الدولــي للفتــرة مــن 28 /8 /2022 ولغايــة 31 /8 /2022.

 برنامــج اســتراتيجيات التســويق والمبيعــات والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة لــدى البنــك 
المركــزي العقبــة للفتــرة مــن 29 /8 /2022 ولغايــة 31 /8 /2022.

 برنامــج تعليمــات البنــك المركــزي االردنــي بخصــوص حمايــة المســتهلك لــذوي اإلعاقــة والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن 
معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 29 /8 /2022 ولغايــة 30 /8 /2022
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ثانيًا:- رخص التدريب االلكتروني

اسم البرنامج عدد الرخصالجهة المزودةم
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االمتثال التنظيمي وصناعة القرار
التفكير اإليجابي

التوازن بين الحياة العملية والشخصية
الجرائم المالية

الذكاء العاطفي
القيادة على درب التأثير

اندماج الموظفين
إتيكيت العمل

دورة غسل األموال - القانون األردني
إدارة الوقت

دراسة أنماط الشخصيات
فرق العمل

غسل األموال وتمويل األرهاب والعقوبات الدولية وقوائم الحظر العالمية
مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت

مهارات اإلشراف الفعال
مهارات التواصل الفعال

وضع األهداف

اسم البرنامج عدد الرخصالجهة المزودةم
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2
3
1
5
1
3
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3

إدارة الديون المتعثرة
فن التفاوض
إدارة التغيير

الوالء المؤسسي
إدارة االزمات
بناء القدرات

العمل وقيادة الفريق عن بعد بنجاح
إدارة الضغط

اسم البرنامج

اسم البرنامج

م

م

الجهة المزودة

الجهة المزودة

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

العقوبات

Information and Cyber Security
FATCA تعريف بقانون

مبادئ االمتثال
أخالقيات المهنة المصرفية

مقدمة في إدارة المخاطر
أهمية الثقافة القانونية للمصرفيين والسرية المصرفية

العمليات المصرفية الخارجية
المعيار الدولي لكتابة التقارير المالية )9(

عمل الفريق
اتخاذ القرار

أساسيات البنوك اإلسالمية
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ويهدف المنتدى الذي عقد تحت شعار )آفاق جديدة للتعاون 
بين  التاريخية  العالقات  تعزيز  إلى  االقتصادي واالستثماري( 
الخليجي واألردن، واستعراض الفرص  التعاون  دول مجلس 
االستثمارية في مختلف القطاعات االقتصادية الواعده كالنقل  
والسياحة والقطاع المالي والمصرفي وتكنولوجيا المعلومات 
واألمن الغذائي والسياحة العالجية والتصنيع الزراعي فضال 
التجاري بين دول  التعاون  التي تواجه  التحديات  عن مناقشة 

الخليج العربي واألردن وسبل حلها.

إياد  السيد  الدولي  االسالمي  العربي  البنك  عام  قال مدير  و   
العسلي بأن رعاية ومشاركة البنك في هذا المنتدى جاءت من 
أهميته في تعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري والعالقات 
العميقة التي تجمع المملكة األردنية الهاشمية مع أشقائها 

دول الخليج العربي، مؤكدا على أن البنك يوفر كافة الخدمات 

بشكل  تساهم  والتي  الشريعة  مع  المتوافقة  المصرفية 

الكبرى  واالستثمارية  االقتصادية  المشاريع  إنجاز  في  فاعل 

ودعم وتعزيز التجارة البينية بين األردن ودول الخليج العربي.

هذا وقدم االستاذ نائل رجا الكباريتي رئيس غرفة تجارة األردن 

واالستاذ عجالن بن عبدالعزيز العجالن رئيس مجلس إدارة اتحاد 

غرف مجلس التعاون الخليجي درعًا تكريميًا للسيد إياد العسلي 

مدير عام البنك العربي اإلسالمي تقديرًا لمشاركة ودعم البنك 

نشاطات  مختلف  بدعم  الدائمة  ومبادراته  المنتدى  لفعاليات 

في  سيساهم  الذي  المنتدى  هذا  وبالذات  األردن  تجارة  غرفة 

تطوير العالقات االقتصادية والتجارية الخليجية واألردنية. 

البنك العربي االسالمي الدولي يرعى
منتدى التواصل االقتصادي الخليجي األردني

تأكيدا على دور البنك العربي اإلسالمي الدولي في دعم االقتصاد الوطني وتشجيع التجارة البينية 
مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة لدول الخليج العربي ، قام البنك العربي اإلسالمي الدولي 
الثالثة والذي افتتحه معالي وزير  الخليجي األردني بدورته  التواصل االقتصادي  برعاية منتدى 
الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي مندوبُا عن  دولة الدكتور بشر الخصاونه رئيس 
الوزراء وبتنظيم من غرفة تجارة األردن و بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، 
وبدعم من األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة نخبة من المعنيين 
في االقتصاد واالستثمار في الدول الخليجية وقيادات وإدارات غرف التجارة والصناعة في الدول 
الخليجية والمسؤولين فيها وأصحاب األعمال والمستثمرين من الجانب األردني والخليجي.
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مــن جهتــه فقــد أكــد الســيد إيــاد العســلي مديــر عــام البنــك 
فرصــة  يعــّد  المؤتمــر  ان  الــى  الدولــي  اإلســالمي  العربــي 
المعروفيــن  للخبــراء  وجــود مميــز  مــن  قّيمــة لإلســتفادة 
فــى مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب مــن 
أحــدث  لمناقشــته  وكذلــك  والعالــم،  العربيــة  المنطقــة 
التطــورات والتحديــات التــي تواجــه المصــارف والمؤسســات 
الماليــة العربيــة فــي تطبيــق قوانيــن مكافحة غســل األموال 
فــي  العربيــة  المصــارف  اتحــاد  وبــدور   ، اإلرهــاب  وتمويــل 
مجــال دعــم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب مــن 

مــع  بالتعــاون  والمنتديــات  والنــدوات  المؤتمــرات  خــالل 
المؤسســات اإلقليميــة والدوليــة المعنيــة بهــذا المجــال .

ومــن جانبــه اعــرب االســتاذ وســام فتــوح االمين العــام التحاد 
المصــارف العربيــة عــن شــكره وتقديــره لمشــاركة البنــك  
العربــي اإلســالمي الدولــي فــي دعــم المنتــدى الــذي يعتبــر 
المجتمــع  مــع  الجيــدة  العالقــات  لتوثيــق  هامــة  مناســبة 
والمؤسســات  والهيئــات  العربــي  المالــي  المصرفــي 
باســتمرارية  البنــك  اهتمــام  مقــدرًا   ، والدوليــة  االقليميــة 

العربيــة.  المصــارف  اتحــاد  رعايــة ودعــم نشــاطات 

العربي االسالمي يرعى فعاليات منتدى
االمتثال للمعايير الدولية في مجال
غـسـل االمـــوال وتــمــويـــل االرهـــاب

رعــى البنــك العربــي االســالمي الدولــي مؤخــرًا فعاليــات منتــدى "االمتثــال للمعاييــر الدولية 
فــي مجــال غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب – المســتقبل والتحديــات" والــذي اقيــم فــي 
فنــدق انتركونتيننتــال - عمــان ، تحــت رعايــة محافــظ البنــك المركــزي األردنــي الدكتــور 
عــادل شــركس وبتنظيــم مــن اتحــاد المصــارف العربيــة وبالتعــاون مــع جمعيــة البنــوك 
فــي االردن وبمشــاركة البنــوك االردنيــة وحضــور مصرفييــن  وخبــراء متخصصيــن فــي 
مجــال مكافحــة غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب علــى المســتويين العربــي والدولــي .
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شــارك مصرف الراجحي – األردن في فعاليات 
مؤتمــر التحالــف العالمــي لالشــتمال المالــي 
البحــر  فــي  مؤخــرًا  عقــد  والــذي   ،2022 لعــام 
الميــت، برعايــة ملكيــة ســامية وباســتضافة 
البنــك المركــزي االردنــي. وتأتي هذه المشــاركة 
أبــرز  ضمــن ســعي المصــرف لإلطــالع علــى 
ضمــن  الخبــرات  وتبــادل  العالميــة  الخبــرات 

مجــال االشــتمال المالــي. 

مصرف الراجحي – 
األردن

يشارك في مؤتمر 
التحالــف العالـمـي 
لالشتـمـال الـمـالي

نظــم المصــرف فعاليــة ترفيهيــة لعائــالت الموظفيــن 
وأبنائهــم، حيــث تمــت دعــوة عائــالت الموظفيــن لقضــاء 
أوقــات ممتعــة تــم التعــرف مــن خاللهــا علــى أقســام 
المصــرف المختلفــة، ومــن ثــم تــم الذهــاب إلــى حديقــة 
األلعــاب المائيــة وقضــاء بعض الوقت مع الشــخصيات 
الكرتونيــة، ثــم تمــت دعــوة العائــالت بعــد ذلــك لتنــاول 

الغــداء وتوزيــع الهدايــا التذكاريــة علــى األطفــال.

تهــدف الفعاليــة التــي نظمتهــا اللجنــة اإلجتماعيــة فــي 
المصــرف إلــى توثيــق العالقــات اإلجتماعيــة مــا بيــن أفــراد 
بيــن  الطيبــة  العالقــة  وترجمــة طبيعــة  العمــل  فريــق 

الموظفيــن الذيــن يعتبــرون المصرف عائلتهــم الكبيرة. 

يوم العائلة في مصرف الراجحي – األردن
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يســعى مصــرف الراجحــي بشــكل مســتمر إلــى تطويــر مهــارات وقــدرات موظفيــه ممــا ينعكــس بــدوره علــى 
الخدمــات والمنتجــات المقدمــة لعمالئــه، وعليــه نرفــق لكــم النشــاطات التدريبيــة خــالل شــهر أيلــول للعــام 2022.

1. الدورات التدريبية الخارجية )داخل األردن(:
شارك عدد من موظفين المصرف بالدورات التدريبية التالية:

 معيار كفاية رأس المال المعدل رقم 23.

 معايير المحاسبة اإلسالمية.

 النمذجة المالية.

.ITIL Foundation v4 

 دورات في اللغة اإلنجليزية.

.IT ManagementI -Tcon 

كما شارك عدد من الموظفين في منتدى اإلمتثال للمعايير الدولية في مجال غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

2. الدورات التدريبية الداخلية )داخل المصرف(:
 Level Up – المعامالت المعادة.

.Level Up – Service Excellence 

3. ورشات العمل الخارجية  )داخل األردن(:
.)Common Reporting Standard( معيار اإلبالغ المشترك 

4. الشهادات الدولية:
 .Governance, Risk Management and Compliance Professional )GRCP( 

النشاطات التدريبية لمصرف الراجحي

قــام مصــرف الراجحــي بإضافــة صــراف آلــي جديــد فــي 
البيــادر، شــارع احمــد عقلــة النســور، مــول درة البيــادر، 
مدخــل كارفــور. ليصبــح إجمالــي عــدد الصرافــات اآلليــة 

التــي تقــدم مختلــف الخدمــات 48 صــراف آلــي. 

صراف آلي جديد في البيادر
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ماليــة  ومكافــأة  الصنــدوق  درع  مــن  الجائــزة  وتتكــون 
عــن  للفائــز  أردنــي  دينــار  آالف  خمســة   )5000( بقيمــة 
الفئــة العمريــة 18 ســنة فمــا فــوق ومكافــأة ماليــة بقيمــة 
)2000( ألفــي دينــار أردنــي عــن الفئــة العمريــة أقــل مــن 18 
ســنة. ويقــوم الصنــدوق عــادة بطباعــة األعمــال الفائــزة 
بالجائــزة علــى نفقتــه وتوزيعهــا إهــداًء علــى المؤسســات 
والمؤسســات  العامــة  والمكتبــات  والتربويــة  الثقافيــة 

المهتمــة بشــؤون الطفــل. 

ــى ــي تســتمر حت  وتنــص شــروط التقــدم للمســابقة، والت
مــن  أو  أردنيــًا  المرشــح  يكــون  أن  علــى   ،2022/  11/  30
وأن  األردن،  فــي  العاملــة  المؤسســات  فــي  العامليــن 
يكــون العمــل مخطوطــًا غيــر منشــور، وأال يكــون العمــل 
تعبئــة  التقــدم  يتطلــب  كمــا  ســابقة.  بجوائــز  فــاز  قــد 
نمــوذج الترّشــح ونمــوذج إقــرار الملكيــة الفكريــة للعمــل 

علــى  النموذجيــن  كال  الصنــدوق  وضــع  وقــد  المتقــدم. 
.www.hfe.jo االنترنــت  علــى  موقعــه 

ويحــرص صنــدوق الحســين علــى تنظيــم هــذه المســابقة 
واكتشــاف  االبــداع  تشــجيع  بهــدف  ســنوي  بشــكل 
وإبــراز  وإبرازهــم  الطفــل  ثقافــة  مجــال  فــي  المبدعيــن 

ونشــرها.  أعمالهــم 

وقــد منحــت جائــزة الصنــدوق للــدورة السادســة )2020(، 
والتــي خصصــت لشــعر األطفــال، مناصفــة بيــن الدكتــور  
مصلــح النجــار عــن ديوانــه "ارســم دنيــا"، والدكتــور عاطــف 
تــم  كمــا  حلمــي".  يرســم  "قلمــي  ديوانــه  عــن  العيايــدة 
منــح جائــزة تشــجيعية للطفلــة ليلــي عبــدهللا شــطناوي 
عــن ديوانهــا الشــعري "قصائــد ليلــي" عــن المشــاركين 
لتحفيزهــا  وذلــك  )18 ســنة(،  دون  العمريــة  الفئــة  مــن 
وتشــجيعها علــى االســتمرار فــي محاوالتهــا الشــعرية.

إطالق جوائز صندوق الحسين لإلبداع والتفوق 
للدورة السابعة )2022(

لجائزتــه  الســابعة  الــدورة  إطــالق  عــن  والتفــوق  لإلبــداع  الحســين  صنــدوق  أعلــن 
الجائــزة  الصنــدوق  خصــص  وقــد   ،2022 للعــام  الطفــل  ثقافــة  مجــال  فــي  الســنوية 
لهــذا العــام لألعمــال اإلبداعيــة فــي مجاليــن، األول أدب الطفــل ويشــمل: المجموعــة 
القصصيــة، المجموعــة الشــعرية، الروايــة، المســرح، والمجــال الثانــي تطبيقــات فــي 
مجــال ثقافــة الطفــل وتشــمل: األعمــال المســموعة والمرئيــة والتطبيقــات التربويــة. 



115االخـبــار المصرفية

ــداع  ــر بالذكــر أن صنــدوق الحســين لإلب ومــن الجدي
أسســتها  ربحيــة  غيــر  مؤسســة  هــو  والتفــوق 
البنــوك العاملــة فــي األردن عــام 1999 كجــزء مــن 
مســؤوليتها المجتمعيــة.  ويهــدف إلــى أن يكــون 
مركزا لتشجيع اإلبداع والتميز ودفع عجلة التنمية 
المســتدامة فــي األردن مــن خــالل المســاهمة فــي 
ــة  ــداع فــي المجــاالت التكنولوجي ــة اإلب ــة ورعاي تنمي
والتنمويــة وتنميــة المواهــب والقــدرات والملــكات 

وإتاحــة الفرصــة لهــا للتعبيــر عــن نفســها.

العديــد  مــع  التعــاون  علــى  الصنــدوق  ويحــرص 
مــن المؤسســات الوطنيــة الحكوميــة والخاصــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي. كمــا يقــوم برعايــة 
المجــاالت  فــي  المشــاريع  مــن  العديــد  ودعــم 
الثقافيــة والعلميــة والتكنولوجيــة منهــا مشــروع 
لليافعيــن، ومشــروع  واالبتــكار  الريــادة  مســابقة 
رعايــة الموهوبيــن )موهبتي من بيتي( الذي أطلقته 
قــام  كمــا  كورونــا.  جائحــة  خــالل  الثقافــة  وزارة 
الصنــدوق خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة بدعــم 
ورعايــة فريــق طلبــة المــدارس األردنيــة المشــاركة 
فــي المعــرض الدولــي للعلــوم والهندســة والــذي 

يقــام ســنويا فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة. 
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 )109( مليون دينار قيمة القروض التي منحتها الشركة خالل النصف األول من العام 2022.

 )593.648( مليون دينار رصيد القروض القائم كما في 30 /6 /2022.

 )3.639( مليون دينار الربح التشغيلي كما في 30 /6 /2022.

 )3.041( مليون دينار صافي الربح قبل الضريبة كما في 30 /6 /2022.

 قامــت الشــركة برفــع رأس المــال بنســبة )25 %( )مــن 10 مليــون دينــار إلــى 12.5 مليــون دينــار( وتوزيعهــا 
كأســهم مجانيــة عل المســاهمين.

تمكنــت الشــركة خــالل النصــف األول مــن العــام 2022 مــن 
توفيــر الســيولة لعــدد مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة 
مــن خــالل أســناد القــرض التــي تصدرهــا الشــركة في الســوق 
مــن  األول  النصــف  خــالل  الشــركة  قامــت  حيــث  المحلــي، 
العــام 2022 بمنــح قــروض إعــادة تمويل بمبلغ )109( مليون 
دينــار للبنــوك ولشــركات التأجيــر التمويلــي إلعــادة تمويــل 
قــروض ســكنية وعقــود تأجيــر تمويلــي عقاريــة ممنوحــة مــن 
قبلهــا للمواطنيــن لغايــات إمتــالك المســكن، لتصبــح قيمة 
القــروض التــي منحتهــا الشــركة منذ التأســيس ما مجموعه 

)2.249( مليــار دينــار.

وقــد ســاهمت هــذه القــروض فــي تفعيــل وتنشــيط ســوق 
التمويل اإلســكاني في المملكة وهو هدف رئيســي من وراء 
تأســيس الشــركة – مــن خــالل زيــادة المبالغ المخصصة من 
قبــل البنــوك وشــركات التأجيــر التمويلــي فــي ســوق التمويــل 
يشــهدها  التــي  المنافســة  وتيــرة  رفــع  وفــي  اإلســكاني 
الســوق المصرفــي فــي مجــاالت تحســين شــروط اإلقــراض 

ــى أن تكــون  ــادة آجــال ســداده ، ممــا ســاعد عل الســكني وزي
قيمــة األقســاط ضمــن المقــدرة علــى الســداد للشــريحة 
األوســع مــن المواطنيــن وخاصــة أصحــاب الدخــول المتدنيــة 

والمتوســطة ممــا مكنهــم مــن إمتــالك الســكن المالئــم .

وقــد قامــت الشــركة بتوفيــر األمــوال الالزمــة – لممارســة 
نشــاطها اإلقراضــي – مــن مصــادر أموالهــا المختلفــة والتــي 
أهمهــا إصــدارات الشــركة مــن أســناد القــرض فــي ســوق 

رأس المــال المحلــي .

وقــد ســاهمت أســناد القــرض التــي تصدرهــا الشــركة 
فــي تشــجيع وتطويــر ســوق رأس المــال فــي المملكــة - 
وهــو مــن األهــداف الرئيســية التــي أنشــئت الشــركة مــن 

أجــل تحقيقهــا.

أن  طبيشــات  عبدالــرزاق  الســيد  العــام  المديــر  وبيــن 
الشــركة تمكنــت مــن تحقيــق نســب نمــو علــى صعيــد 

ومنهــا: األعمــال  نتائــج 

الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
المساهمة العامة المحدودة

إنجازات الرهن العقاري خالل النصف األول
من العام 2022

رصيد قروض إعادة التمويل

مجموع الموجودات

حقوق الملكية

585,254,336

615,955,206

22,874,781

593,648,406

619,921,068

23,556,113

% 1.4

% 0.6

% 3.0

نسبة النمو %30 /06 /2020/12/312022البيان
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عقــدت شــركة المعلومــات االئتمانيــة – كريــف 
فــي  عمــل  ورشــة   2022 ايلــول   14 يــوم  االردن 
نظــام  تطويــر   " بعنــوان  البنــوك  جمعيــة  مقــر 
الورشــة  وحضــر  بالنقــاط"  االئتمانــي  التقييــم 
الشــركات  و  البنــوك  مــن  عــدد  عــن  مندوبيــن 
والمؤسســات الماليــة المشــتركة فــي خدمــات 
الــى  باإلضافــة  االئتمانيــة  المعلومــات  شــركة 
 CRIF" فريــق عمــل مــن قبــل الشــركة المطــورة
SOLUTIONS GULF DWC LLC" حيــث تــم تقديــم 
عــرض عــن طبيعــة المشــروع، اهدافــه، والنتائــج 
التــي تــم التوصــل اليهــا مــن خــالل تحليــل قاعــدة 
تفعيــل  ليتــم  الالحقــة  والخطــوات  البيانــات 
المنظومــة الجديــدة واظهارهــا ضمــن التقريــر 

الشــركة.  عــن  الصــادر  االئتمانــي 

والجديــر بالذكــر ان شــركة المعلومــات االئتمانية - 
كريــف االردن هــي شــركة مرخصــة مــن قبــل البنــك 

بالمعلومــات  متعلقــة  خدمــات  لتقديــم  االردنــي  المركــزي 
االئتمانيــة حيــث باشــرت اعمالهــا فــي نهايــة عــام 2016 وتقــوم 
حاليــا بخدمــة جميــع البنــوك وعــدد كبيــر مــن المؤسســات 

الماليــة والخدميــة. 

واســتمرار لنهــج الشــركة فــي التطويــر المســتمر لخدماتهــا، 
باشــرت الشــركة فــي عمليــة اعــادة تطويــر نظــام التقييــم 
بالنقــاط الــذي تــم اطالقــه فــي عــام 2019 والــذي اعتمــد علــى 
الشــركة  بيانــات  قاعــدة  فــي  المحتــواة  المعلومــات  كميــة 
لتغطــي  الشــركة  اعمــال  وتوســع  لنمــو  ونظــرا  حينهــا. 
هــذه  مــن  اضافيــة  لبيانــات  واحتوائهــا  جديــدة  قطاعــات 

امــرا مهمــا.  النظــام  القطاعــات أصبــح تحديــث 

نظــام التقييــم االئتمانــي بالنقــاط " CREDIT SCORE" هو نظام 
تقييــم االداء االئتمانــي والــذي يعتمــد علــى اســس احصائيــة 
وعوامــل اخــرى متعلقــة بــأداء الفــرد او الشــركة مــن حيــث 

التعامــل مــع القــروض و /او الســقوف االئتمانيــة الممنوحــة 
نســبة  النظــام  هــذا  ويعكــس  الماليــة  المؤسســات  مــن 
القــدرة  حيــث  مــن  الشــركة  او  بالفــرد  المتعلقــة  المخاطــر 

المســتقبلية علــى االلتــزام بســداد االئتمــان الممنــوح. 

مــن خــالل المشــروع الحالــي يتــم تطويــر نظام التقييــم بالنقاط 
ليكــون شــامال جميــع المخاطــر المتوقعــة ســواء للفــرد او 
مــن  وقريبــة  دقــة  أكثــر  توقعــات  عمــل  وبالتالــي  الشــركات 
الواقــع بشــكل كبيــر بنــاءا علــى تحليــل احصائــي شــامل لجميــع 
العوامــل الرئيســية والثانويــة والتي ضمت أكثــر من 400 عامل 
مؤثــر علــى عمليــة التصنيــف االئتمانــي كل حســب عمليــات 
حســابية مدروســة ودقيقــة تشــمل مــدة زمنيــة ســابقة وادراج 
توقعــات اداء مســتقبلية بنــاءا علــى اداء الفــرد او الشــركة فــي 
فتــرات ســابقة. ومــن المقــرر االنتهــاء مــن اعمــال التطويــر 

وإطــالق النظــام الجديــد قبــل نهايــة العــام الحالــي. 

شركة المعلومات االئتمانية - كريف االردن -  تعقد 
ورشة عمل بعنوان " تطوير نظام التقييم االئتماني 

  -Credit Score Redevelopment "بالنقاط
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سالمة الدرعاوي
رئيس هيئة التحرير

الـــثـــقــــة فـي 
النظام المالي 
األردنــــــــــــــــــي 

الفائــدة 75 نقطــة  برفــع أســعار  قــرارا جديــدا  األردنــي  المركــزي  البنــك  اتخــذ 
أســاس، ضمــن دوره الرئيســي فــي إدارة السياســة النقديــة، كمــا هــو المعتــاد، 
لضمــان كبــح جمــاح التصاعــد فــي معــدالت التضخــم، والحفــاظ علــى االســتقرار 
النقــدي، والمســاهمة فــي تحقيــق االســتقرار المصرفــي والمالــي فــي المملكــة.

العالمــي ســيالحظ بوضــوح  لبيئــة االقتصــاد  المتتبــع  إن 
حجــم الضغوطــات التضخميــة التــي أدت إلــى إســراع البنوك 
المركزيــة العالميــة فــي التحــول مــن السياســات النقديــة 
التوســعية إلــى السياســات النقديــة االنكماشــية مــن خــالل 
رفــع أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة لديهــا.

البنــك المركــزي األردنــي ليــس ببعيــد عــن ذلــك، فقــد 
اكثــر  الفائــدة  أســعار  برفــع  الحالــي  العــام  خــالل  قــام 
مــن مــرة علــى أدوات سياســته النقديــة، مســتندًا إلــى 
جملــة مــن المؤشــرات، أبرزهــا األداء الحالــي والتوقعــات 
ــا  ــة، محليًّ ــة واالقتصادي المســتقبلية للمؤشــرات النقدي
واألساســي،  الكلــي  التضخــم  مثــل  ــا،  ودوليًّ ــا  وإقليميًّ
النمــو  ومعــدل  االحتياطيــات،  كفايــة  ومؤشــرات 

االقتصــادي، باإلضافــة إلــى توجهــات وسياســات البنــوك 
الفائــدة. المركزيــة العالميــة واإلقليميــة حــول أســعار 

كل مــرة يتعــرض فيهــا االقتصــاد الوطنــي لصعوبــات 
السياســة  أن  نجــد  غيــر متوقعــة  اقتصاديــة  وتقلبــات 
ــة، والتــي ُيديرهــا البنــك المركــزي، تكســب الرهــان  النقدي

وتقــود االقتصــاد بحصافــة إلــى بــر األمــان.

لعــل الُمتتبــع ألبــرز المحطات التــي تعرض لها االقتصاد 
الوطنــي عبــر التاريــخ يتلمــس ذلــك بكل وضــوح، ففي كل 
محطــة مــن هــذه المحطــات تتجســد قصــة نجــاح جديدة 
ــى نجاحــات البنــك المركــزي فــي الحفــاظ علــى  تضــاف إل

االســتقرار النقــدي والمصرفــي رغــم التحديــات.



119الصفحة االخيرة

مــا يــزال يعلــق فــي أذهــان العديــد منــا كيــف حافظــت 
سياســة البنــك المركــزي علــى االســتقرار المالي والنقدي 
فــي المملكــة فــي مرحلــة بالغــة التعقيــد، تزامنــت فيهــا 
مــع  العالميــة  واالقتصاديــة  الماليــة  األزمــة  تداعيــات 
ــة  ــكار أدوات نقدي ــي، مــن خــالل ابت ــات الربيــع العرب تداعي
جديــدة لــم تكــن معهــودة مــن قبــل عــززت مــن االســتقرار 

النقــدي والمالــي فــي المملكــة.

ــا، رأينــا أيضــًا كيــف أســهمت تدخــالت  خــالل جائحــة كورون
البنــك المركــزي التوســعية، والتــي بلغــت 2.7 مليــار دينار، أو 
مــا نســبته 8.6 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، فــي تجنيــب 
االقتصــاد مــا هــو أصعــب مــن تداعيات هــذه األزمة، وأمنت 

الطريــق نحــو التعافــي االقتصــادي بــكل يســر ومرونــة.

الثقــة فــي النظــام المالــي األردنــي اليــوم تــزداد قــوة، إذ 
ــة  ُتســجل االحتياطيــات األجنبيــة مســتويات ُتعــادل ثالث
 3 والبالــغ  دوليــًا،  عليــه  الُمتعــارف  اآلمــن  الحــد  أمثــال 
أشــهر مــن المســتوردات مــن الســلع والخدمــات. كمــا 
مــن  مرتفعــة  بمســتويات  األردن  فــي  البنــوك  تتمتــع 
يعكــس  وبمــا  األصــول،  وجــودة  والســيولة  الرســملة 

ســالمة ومتانــة هــذا القطــاع والثقــة فيــه.

السياســة النقديــة للبنــك المركــزي اثبتــت نجاعتهــا فــي 
وعلــى  والمالــي،  النقــدي  االســتقرار  علــى  المحافظــة 

جاذبيــة الدينــار كوعــاء موثــوق للمدخــرات. 
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BPS® C1 ProNote Family BPS® C2 Family

BPS® C6 BPS® M5 BPS® M7 + NotaPack

BPS® C4 BPS® C5
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