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مـــن  إلـــى حمايـــة أصـــول المعلومـــات  يشـــير مفهـــوم األمـــن الســـيبراني يشـــير 
ــا  ــا المعلومـــات التـــي يتـــم معالجتهـ خـــالل التصـــدي للتهديـــدات التـــي تتعـــرض لهـ
الـــدور  وتخزينهـــا ونقلهـــا بواســـطة نظـــم المعلومـــات عبـــر اإلنترنـــت. ويتمثـــل 
األساســـي لألمـــن الســـيبراني فـــي حمايـــة األجهـــزة والخدمـــات مـــن الســـرقة أو 
التلـــف، ومنـــع الوصـــول غيـــر المصـــرح بـــه إلـــى الكـــم الهائـــل مـــن المعلومـــات التـــي 
يتـــم تخزينهـــا علـــى األجهـــزة أو يتـــم تناقلهـــا عبـــر اإلنترنـــت. وتتزايـــد أهميـــة األمـــن 
ـــاة  ـــا أصبحـــت جـــزءًا رئيســـيًا وأساســـيًا فـــي الحي الســـيبراني فـــي ظـــل أن التكنولوجي
 واضحـــة ورادعـــة لحمايـــة هـــذا الكـــم 

ٍ
المعاصـــرة، وال بـــد مـــن العمـــل بخطـــوات

الهائـــل مـــن البيانـــات والمعلومـــات ســـواًء علـــى مســـتوى األفـــراد أو المؤسســـات.

الجرائــم  أن  إلــى  تشــير  العالميــة  والتقاريــر  الدراســات 
 400 مــن  أكثــر  العالمــي  االقتصــاد  تكلــف  اإللكترونيــة 
مليــار دوالر ســنويًا، وهــذه القيمــة عرضــة للزيــادة فــي 
وزيــادة  الرقميــة  للتقنيــات  المتســارع  االنتشــار  ظــل 
العالــم. كمــا أن  القنــوات االلكترونيــة حــول  اســتخدام 
ــدى االقتصــادي العالمــي قــام بتصنيــف المخاطــر  المنت
عالميــة  مخاطــر  عشــرة  أهــم  ضمــن  التكنولوجيــة 
تواجــه االقتصــاد العالمــي، وهــو مــا يســتدعي الحــرص 

المخاطــر.  لهــذه  واالســتعداد 

هــذا وتولــي البنــوك عنايــة خاصــة وكبيــرة لموضــوع األمن 
الســيبراني  لالختــراق  المحتملــة  اآلثــار  ألن  الســيبراني، 
تنطــوي علــى تعريــض المؤسســات الماليــة لخســائر 

الهجمــات  عــن  ناجمــة  مباشــرة  وغيــر  مباشــرة  ماليــة 
البنــوك  حققــت  فقــد  الصــدد،  هــذا  وفــي  الســيبرانية. 
األمــن  تعزيــز  فــي  كبيــرة  إنجــازات  األردن  فــي  العاملــة 
أمــان  مســتويات  إلــى  والوصــول  لديهــا  الســيبراني 
فــي  الكبيــرة  اســتثماراتها  خــالل  مــن  وتمكنــت  عاليــة، 
األصــول التكنولوجيــة وفــي أمــن المعلومــات ومواكبتهــا 
فــي مجــال  الحاصلــة  التطــورات  المســتمرة لمختلــف 
األمــن الســيبراني مــن بنــاء بنيــة تحتيــة قويــة تمكنهــا مــن 

المســتجدات. مــع مختلــف  التعامــل 

بدورهــا قامــت جمعيــة البنــوك بالتركيــز علــى موضــوع 
األمــن الســيبراني مــن خــالل عــدة مجــاالت منهــا تشــكيل 
ــة واألمــن الســيبراني،  ــة المعلومــات والرقمن ــة تقني لجن
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وعقــد سلســلة مــن ورش العمــل والبرامــج التدريبيــة 
المتخصصــة فــي موضــوع االمــن الســيبراني بالتنســيق 
مــع أكاديميــة األمــن الســيبراني وبالشــراكة مــع البنــك 
المركــزي األردنــي، إضافــة للمشــاركة فــي عقــد وتنظيــم 
المنتديــات والمؤتمــرات ذات العالقــة بهــذا الموضــوع. 
وستســتمر الجمعيــة فــي إيــالء هــذا الموضــوع أهميــة 
فــي  المتســارع  االتجــاه  ظــل  فــي  وخصوصــًا  قصــوى 

التكنولوجيــا الماليــة والخدمــات الماليــة الرقميــة. 

بالجهــود  اإلشــادة  مــن  بــد  ال  متصــل،  صعيــٍد  وعلــى 
المركــزي  البنــك  اتخذهــا  التــي  الكبيــرة  واإلجــراءات 
األردنــي فــي مجــال األمــن الســيبراني، حيــث قــام بإصــدار 
مجموعــة مــن التعليمــات والتعاميــم واألدلــة الرقابيــة 
وحمايــة  الســيبراني  األمــن  تعزيــز  تســتهدف  التــي 
كمــا  اختراقــات،  أو  حــوادث  أي  مــن  الرقميــة  األصــول 
أنشــأ وحــدة االســتجابة للحــوادث الســيبرانية للقطــاع 
لتعزيــز  تهــدف  والتــي   )FINCERT( والمصرفــي المالــي 
منظومــة األمــن الســيبراني للقطــاع المالــي والمصرفــي 
وتعزيــز جاهزيــة وقــدرة القطــاع علــى مواجهــة المخاطــر 
الســيبرانية واالســتجابة لها، وأطلق مبادرة لبناء منصة 
تشــارك وتحليــل للبيانــات والمعلومــات ضمــن القطــاع 
حــول ثغــرات وتهديــدات وحــوادث األمــن الســيبراني علــى 
الصعيــد المحلــي والعالمــي. كمــا أطلــق البنــك المركــزي 
اإلصدار األول من إطار األمن الســيبراني للقطاع المالي 
والمصرفــي، والــذي تــم إعــداده بمســاهمة ومشــاركة 
مــن البنــوك العاملــة فــي المملكــة، والــذي يقــدم فهمــًا 

أفضــل لتهديــدات األمــن الســيبراني التــي يتعــرض لهــا 
القطــاع، ويؤطــر اإلجــراءات والمتطلبــات الــالزم توفرهــا 
للوصــول إلــى بنيــة تحتيــة ماليــة ومصرفيــة متكيفــة مــع 

مخاطــر األمــن الســيبراني. 

إن التطــورات الحاصلــة فــي مجــال المخاطــر الســيبرانية 
التــي  الوقائيــة  والتدابيــر  اإلجــراءات  تكثيــف  تتطلــب 
تعــزز األمــن الســيبراني للبنــوك وتزيــد مــن قدرتهــا علــى 
إيجــاد  أهميــة  ذلــك  فــي  بمــا  تهديــدات،  ألي  التصــدي 
أطــر موحــدة لتبــادل ومشــاركة المعلومــات المتعلقــة 
بالتهديــدات الســيبرانية، والحاجــة للمزيــد مــن الفعاليات 
الســيبراني  األمــن  مواضيــع  تبحــث  التــي  المشــتركة 
الجرميــة  واألنشــطة  الســيبرانية  التهديــدات  وأنمــاط 
االلكترونيــة المســتجدة. كمــا ال بــد مــن تعزيــز الجهــود 
المعلومــات  أمــن  مجــال  فــي  البنــوك  مــن  المبذولــة 
واألمــن الســيبراني مــن خــالل معالجــة كافــة الثغــرات 
ــة  ــاع األســاليب األمني ــم اكتشــافها، واتب ــي يت ــة الت األمني
العالميــة وحمايــة البيانــات، والحــرص علــى حمايــة قنوات 
المســتمر  وللتدريــب  للبنــوك،  االجتماعــي  التواصــل 
للعامليــن وتزويدهــم بالمعــارف والخبــرات والمعلومات 
الالزمــة واطالعهــم علــى آخــر التطــورات والمســتجدات 
زيــادة  فــي  االســتمرار  عــن  فضــاًل  المجــال.  هــذا  فــي 
باالســتخدام  البنــوك  عمــالء  لــدى  والثقافــة  الوعــي 
االمــن للقنــوات االلكترونيــة، وتعزيــز الرســائل اإلعالميــة 
أمــن  حــول  للعمــالء  الموجهــة  التوعويــة  والنشــرات 

الشــخصية.  البيانــات  وحمايــة  المعلومــات 
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رســـالة صاحـــب الجاللـــة الهاشـــمية الملـــك عبـــدهللا الثانـــي بمناســـبة عيد ميالده الســـتين 
إلـــى أبنـــاء وبنـــات الوطـــن جـــاءت لتحمـــل توجيهـــات ملكيـــة للديـــوان الملكـــي الهاشـــمي 
للبـــدء بتنظيـــم ورشـــة عمـــل وطنيـــة فـــي بيـــت األردنييـــن، تجمـــع ممثليـــن مـــن أصحـــاب 
الخبـــرة والتخصـــص فـــي قطاعاتنـــا االقتصاديـــة، وبالتعـــاون مـــع الحكومـــة، لوضـــع 
رؤيـــة شـــاملة وخارطـــة طريـــق محكمـــة للســـنوات المقبلـــة، تضمـــن إطـــالق اإلمكانيـــات 
لتحقيـــق النمـــو الشـــامل المســـتدام، الـــذي يكفـــل مضاعفـــة فـــرص العمـــل، وتوســـيع 
الطبقـــة الوســـطى، ورفـــع مســـتوى المعيشـــة لضمـــان نوعيـــة حيـــاة أفضـــل للمواطـــن.

وتنفيــذًا للتوصيــات الملكيــة فقــد انطلقــت فــي الديــوان 
الملكــي الهاشــمي اجتماعات ورشــة العمــل االقتصادية 
الوطنيــة تحــت عنــوان "االنتقــال نحــو المســتقبل: تحريــر 
اإلمكانيــات لتحديــث االقتصــاد"، والتــي تســتمر لخمســة 
ــن  ــراء والمختصي أســابيع بمشــاركة نحــو 300 مــن الخب
لجميــع  المكونــة  الرئيســة  القطاعــات  يمثلــون  الذيــن 
النشــاطات االقتصاديــة، وتضــم 17 قطاعــًا حيويــًا هــي: 
التعديــن،  الميــاه،  الطاقــة،  الغذائــي،  واألمــن  الزراعــة 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، األسواق والخدمات 
ــة، التجــارة، الصناعــة، الســياحة،  ــة الصحي ــة، الرعاي المالي
التعليــم وســوق العمــل، النقــل والخدمــات اللوجســتية، 
التنميــة الحضريــة والتغير المناخــي، الصناعات اإلبداعية، 
السياســة المالية، التشــغيل، االســتثمار وبيئة االعمال.

رؤيــة  لوضــع  تهــدف  العــام  إطارهــا  فــي  الورشــة 
للقطاعــات االقتصاديــة وخارطــة  مســتقبلية واضحــة 
طريــق اســتراتيجية عابــرة للحكومــات، ومحــددة زمنيــًا 
رؤيــة  تنفيــذ  فــي  وتصــب  للتنفيــذ،  وقابلــة  ومتكاملــة 
جاللــة الملــك المحــددة فــي الرســالة الملكيــة. وتتضمــن 
هــي  األولــى  أساســية:  مراحــل  خمســة  علــى  الورشــة 
ــم الوضــع الراهــن للقطاعــات فــي األردن والفــرص  تقيي
الرؤيــة  وضــع  هــي  والثانيــة  اإلنمائيــة،  واالحتياجــات 
النمــو االســتراتيجية،  للقطاعــات وأولويــات  العشــرية 
ــد عوامــل التمكيــن  ــة فتتضمــن تحدي ــة الثالث أمــا المرحل
الالزمــة والتغييــر المؤسســي، يليهــا وضــع خارطة طريق 
التنفيــذ بمــا فــي ذلــك تحديــد مهــام التنفيــذ الرئيســية، 
التنفيذيــة،  والجهــات  المعنيــة  الجهــات  أدوار  وتحديــد 

ورشة العمل 
االقتصادية 
الـــوطـــنـــيـــة
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ــة  ــذ، ودمــج رؤي ــد عوامــل النجــاح الرئيســية للتنفي وتحدي
القطــاع واألولويــات االســتراتيجية وخارطــة الطريــق فــي 
جــدول أعمــال موحــد للقطاعــات. أمــا المرحلــة الخامســة 
القطاعــات  بيــن  والتكامــل  الدمــج  فتشــمل  واألخيــرة 
ــر القطاعــات وإدارة  ــد أوجــه التعــاون عب مــن خــالل تحدي
التداخــالت بينهــا، وصــواًل إلــى بنــاء أجندة األردن الشــاملة 

 .2033 لعــام  للقطاعــات 

األجندة التي ســيتم الخروج بها ســتكون مختلفة بشــكٍل 
كبيــر عــن الخطــط واألجنــدات الســابقة ومــن عــدة نواحي، 
وأهمهــا هــو المشــاركة الفعالــة للقطــاع الخــاص وتوليه 
النمــو  أولويــات  وضــع  فــي  وخصوصــًا  المبــادرة  زمــام 
كذلــك  األولويــات.  تلــك  لتحقيــق  الالزمــة  والممكنــات 
للحكومــات  بأنهــا ســتكون عابــرة  الخطــة  تتميــز هــذه 
وســتلتزم بهــا الحكومــات المتعاقبــة، وهــو مــا يعطيهــا 
هنــاك  ســيكون  كمــا  واســتمرارية،  واســتقرارًا  ثباتــًا 
إطــار فعــال لمتابعــة التنفيــذ وحســب مؤشــرات األداء 
الموضوعــة واألطــر الزمنيــة المحــددة والمســؤوليات. 

قطاع األسواق والخدمات المالية يعتبر أحد القطاعات 
األساســية المشــاركة فــي أعمــال الورشــة، والــذي يضــم 
القطــاع المصرفــي أكبــر القطاعات في االقتصاد األردني، 
وأكثــر القطاعــات تداخــاًل مــع باقــي القطاعــات فــي ضــوء 

دوره التمويلــي، إضافــة لقطــاع التأميــن، وقطــاع أســواق 
التأجيــر  وقطــاع  الماليــة،  التقنيــات  وقطــاع  المــال، 
التمويلــي والتمويــل األصغــر. وقــد تــم عقــد سلســلة مــن 
االجتماعــات المكثفــة للقطاعــات الفرعيــة ضمــن قطــاع 
األســواق والخدمــات الماليــة تــم فيهــا مناقشــة الفــرص 
الكامنــة فــي تلــك القطاعــات والتحديــات التــي يواجههــا 
وســبل تذليلهــا، وفــي ظــل المناقشــات تــم وضــع رؤيــة 
تصوريــة لــكل قطــاع تصــب فــي تحقيــق الرؤيــة العامــة 
التــي حددتهــا التوجيهــات الملكيــة وبحيــث تســاهم فــي 
مضاعفــة فــرص العمــل وتوســيع الطبقــة الوســطى 
ورفــع مســتوى المعيشــة لضمــان نوعيــة حيــاة أفضــل 

للمواطنيــن.  

كمــا تــم تحليــل وتحديــد أولويــات النمــو فــي كل قطــاع 
فرعــي ضمــن قطــاع األســواق والخدمــات الماليــة والتــي 
علــى  العمــل  ســيتم  رئيســية  مســتهدفات  تشــكل 
تنفيذهــا خــالل الســنوات القادمــة مــن خــالل خطط عمل 
محكمــة وقابلــة للتنفيــذ ولهــا مؤشــرات أداء واضحــة 
لضمــان المتابعــة وااللتــزام وتحديــد المســؤولية. مــع 
تحديــد الممكنــات والعوامــل األساســية التــي ســتمكن 
مــن تحقيــق أولويــات النمــو للقطــاع وضمــن شــراكة 

حقيقيــة وفعالــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.



كلمة العدد 8
 مش ملحق على

 مصاريفك وبدك تعمل
اللي نفسك فيه؟

 احصل على القرض الشخصي SOGELOAN اليوم وابدأ
 بالسداد بعد 4 أشهر خالل فترة تصل الى 10 سنوات

بسعر فائدة تنافسي ابتداًء من  6.5 %.

 وشارك تلقائيًا بالسحب الشهري لتربح واحدة من جائزتين
نقدّيتين بقيمة 500 دينار لكّل فائز.

  حملة صالحة لغاية31 كانون الثاني 2022
 * خاضع لشروط وأحكام البنك

SOGELOAN
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موضوع العدد 10

تطورات أنظمة الدفع

تقرير:
قيمــة  دينــار  مليــار   19
ــذة  ــات الــمــنــفــــ الحركـــــ
مليــون   4.5 خــالل  مــن 
بطاقــة دفــع فــي 2021

الحــركات  قيمــة  ان  متخصــص،  مالــي  تقريــر  كشــف 
المنفــذة مــن خــالل 4.5 مليــون بطاقــة دفــع بلغــت 19 
مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021، مقارنــة مــع حجــم 14 مليــار 

دينــار فــي عــام 2020.

فــي  الحاصلــة  التطــورات  يعــرض  الــذي  التقريــر  ولفــت 
أنظمــة الدفــع بــاألردن، الــى ان محافــظ الدفــع اإللكترونية 
ارتفــع عددهــا الــى 1.7 مليــون محفظــة بنهايــة عــام 2021، 

بقيمــة حــركات بلغــت مليــاري دينــار.

وفــي ذات الســياق، ســجلت قيــم الحــركات المنفــذة مــن 
خــالل نظــام غرفــة التقــاص اآللــي نمــوا الــى 7.5 مليــار دينــار 
فــي 2021، فــي حيــن ســجلت قيمــة الشــيكات المتداولــة 

مــن خــالل نظــام المقاصــة اإللكترونيــة للشــيكات بنهايــة 
2021 نحــو 38 مليــار دينــار.

التقريــر ان قيمــة حــركات  وعلــى ذات الصعيــد، كشــف 
الدفــع اإللكترونيــة مــن خــالل نظــام "إي فواتيركــم" بلغــت 

ــار. ــار دين ــة عــام 2021 نحــو 9.5 ملي بنهاي

وتاليا نص التقرير كامال:

التطورات الحاصلة في أنظمة الدفع
شــهد نظــام المدفوعــات الوطنــي فــي األردن تطــورات 
غرفــة  نظــام  مثــل  األنظمــة  جميــع  علــى صعيــد  عــدة 
االلكترونيــة  المقاصــة  ونظــام   )ACH( اآللــي  التقــاص 
الفواتيــر  وتحصيــل  عــرض  ونظــام   )ECC( للشــيكات 
إلكترونيــًا "إي فواتيركــم"، كمــا هنالــك تطــورًا ملحوظــًا 
علــى صعيــد أدوات الدفــع والتحويــل اإللكترونــي لألمــوال 
فــي الســوق األردنــي؛ والتــي مــن اهمهــا بطاقــات الدفــع 
والمحافــظ اإللكترونيــة، كذلــك قنــوات الدفــع اإللكترونيــة 
وأجهــزة الصــراف اآللــي )ATMs( ونقــاط البيــع االلكترونيــة 

1.7 مليــون محفظــة دفع الكترونية 
فـــي المـمـلـكـــــة نـــفــــذت حـــــركـــــات 
2021 فــي  دينــار  مليــار   2 بقيمــة 
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120 مليون

2 مليار

2,6 مليار

 4 مليار

5,5 مليار

7,5 مليار

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ACH التطور في قيم الحركات المنفذة من خالل نظام

القيمة  السنة

ذات  اإلحصائيــة  المؤشــرات  أهــم  أدنــاه  مــدرج   .)POS(
اإللكترونيــة  الدفــع  بأنظمــة وأدوات ووســائل  العالقــة 
والتــي تعكــس واقــع قطــاع المدفوعــات فــي األردن وتدل 
علــى مســتوى التطــور الحاصــل فــي القطــاع وبمــا يتوافق 
مــع التوجهــات بهــذا الخصــوص فكانــت علــى النحــو اآلتي:

:ACH نظام غرفة التقاص اآللي 
أطلــق نظــام غرفــة التقــاص اآللــي )ACH( بشــكل فعلــي 
فــي 30 تشــرين األول 2016، وهــو نظــام تقــاص إلكترونــي 
)البنــوك(  المشــاركين  األعضــاء  يمَكــن جميــع  مركــزي 
مــن إجــراء وتنفيــذ التحويــالت الماليــة الدائنــة والمدينــة 

صغيــرة القيمــة وتبادلهــا فيمــا بينهــم.

ويتمثــل الهــدف الرئيســي للنظــام بتســهيل وتســريع 
تنفيــذ التحويــالت الماليــة الدائنــة والمدينــة كثيــرة العــدد 
عــن  قيمتهــا  تقــل  التــي  )الحــركات  القيمــة  صغيــرة 
100,000 دينــار و50,000 دينــار أردنــي لمــا يعادلهــا مــن 
بيــن  النظــام(  فــي  بهــا  المعمــول  األجنبيــة  العمــالت 
أعضــاء النظــام وعمالئهــم. كمــا تشــمل أهــداف النظــام 
كذلــك، المســاهمة فــي رفــع كفــاءة النظــام المالــي فــي 
المملكــة، وتقليــل االعتمــاد علــى النقــد الورقــي، وزيــادة 
والحــد  المالــي،  والتحويــل  الدفــع  عمليــات  فــي  األمــن 
مــن المخاطــر المرتبطــة بهــا، وتعزيــز الكفــاءة مــن حيــث 

والفاعليــة. والســرعة  التكلفــة 

حيث شهد نموًا ملحوظًا وكما يلي:

:)ECC( نظام المقاصة االلكترونية للشيكات 
تــم البــدء بتطبيــق تحصيــل الشــيكات إلكترونيــًا وعلــى 
مســتوى جميــع البنــوك اعتبــارًا مــن 4 تشــرين الثانــي 

2007 ولغايــة تاريخــه.

ويهــدف نظــام المقاصــة اإللكترونيــة للشــيكات إلــى 
المقاصــة  نظــام  إلــى  اآلليــة  المقاصــة  مــن  االنتقــال 
اإللكترونيــة للشــيكات، والتوقــف عــن تــداول الشــيكات 
الورقيــة لغايــة التقــاص عنــد مرحلة إيداعهــا في البنوك، 
وتحصيــل الشــيكات حــق نفــس اليــوم لكافــة مناطــق 
المملكــة، وزيــادة الثقــة بالشــيكات كأداة وفــاء، والحــد 

ــادة حجــم الشــيكات المعــادة. مــا أمكــن مــن زي

أمــا الفوائــد العائــدة علــى البنــوك مــن تطبيــق نظــام 
بمعرفــة  فتتمثــل  للشــيكات  اإللكترونيــة  المقاصــة 
مســبقًا،  محــدد  وقــت  فــي  المالــي  البنــك  وضــع 
والتوظيــف األمثــل لألمــوال لــدى البنــوك، والحصــول 
الشــيكات  عــن  دقيقــة  وإحصائيــات  معلومــات  علــى 
ونظــام أرشــفة دقيــق وســريع، والتقليــل مــن مخاطــر 
نقــل الشــيكات الورقيــة مــن وإلــى البنــوك، وإمكانيــة 
الحصــول علــى صــور وبيانــات عــن الشــيكات مــن خــالل 
النظــام بســرعة وســهولة، وأخيــرًا فــإن النظــام يعمــل 
علــى مــدار 24 ســاعة ممــا يعنــي أن هنــاك متســع مــن 

الوقــت إلرســال الشــيكات مهمــا كان عددهــا.

ومــن جانــب آخــر، فــإن الفوائــد التــي تعــود علــى العمــالء 
نتيجــة اســتخدام النظــام تتمثــل بإمكانيــة تحصيــل الشــيك 
فــي نفــس اليــوم الــذي يتــم إيداعــه فيــه، ومعرفــة وضــع 
الشــيك فيمــا إذا كان مقبــول أو مرفــوض فــي نفــس اليــوم

نمــو قيــم الحــركات المنفــذة مــن 
خــالل نظــام غرفــة التقــاص اآللــي 
الـــــــى 7.5 مـــلـــــيــــــــار ديـنــــار في 2021

الشــيكات  قيمــة  دينــار  مليــار   38
المتداولة من خالل نظام المقاصة 
2021 فــي  للشــيكات  اإللكترونيــة 
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41 مليون

561 مليون

 3,4 مليار

6 مليار

6,7 مليار

7.5 مليار

9,5 مليار

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

التطورات الحاصلة على نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيًا

قيمة الحركات  السنة

قيمة الحركات المنفذة من خالل نظام اي فواتيركم

فــي  للشــيكات  االلكترونيــة  المقاصــة  نظــام  يشــهد 
الفتــرة األخيــرة انخفاضــًا فــي عــدد الشــيكات المتداولــة 
مــن خــالل النظــام ويعــزى هــذا االنخفــاض الــى التوجــه 
األخــرى  المتاحــة  االلكترونيــة  بــاألدوات  الدفــع  الــى 
واالســتغناء عــن ثقافــة اســتخدام النقــد والشــيكات 

وكمــا يلــي:

 نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيًا "إي فواتيركم":
بــادر البنــك المركــزي األردنــي إلــى إيجــاد نظــام لعــرض 
كنظــام  فواتيركــم"  "إي  إلكترونيــًا  الفواتيــر  وتحصيــل 
عــرض  لتوفيــر خدمــة  يهــدف  تكاملــي فعــال  مركــزي 
إلكترونيــًا  األخــرى  والمدفوعــات  الفواتيــر  وتحصيــل 
لألشــخاص )الطبيعييــن والمعنوييــن( - ســواء ممــن 
مــن  يملكــون-  ال  الذيــن  أو  بنكيــة  حســابات  يملكــون 
خــالل ربــط مقدمــي خدمــات الدفــع والبنــوك والجهــات 
المصــدرة للفواتيــر )المفوتريــن( مــع النظــام، وقــد تــم 

.2014 /6 /29 بتاريــخ  النظــام بشــكل رســمي  إطــالق 

اســتجابة  النظــام  هــذا  تطويــر  إلــى  الحاجــة  وبــرزت 
فــي  المتســارع  والنمــو  التقنــي  التطــور  لمتطلبــات 

اســتخدام شــبكة اإلنترنــت والتجــارة اإللكترونيــة، وتلبيــة 
لحاجــة المواطنيــن والمفوتريــن والبنــوك؛ فــي ضــوء 
ازديــاد أعبــاء عمليــة دفــع الفواتيــر وتحصيلهــا بالطــرق 
العاديــة ســواء مــن حيــث التكلفــة أو الوقــت أو الجهــد.

حيــث حقــق النظــام تطــورًا ملحوظــًا منــذ اطالقــه فــي 
العــام 2014 وكمــا يلــي:

 بطاقات الدفع الصادرة في المملكة:
بطاقــة الدفــع هــي أداة تتيــح لصاحبهــا )حامــل البطاقــة( 
لألمــوال  اإللكترونــي  التحويــل  أو  الدفــع  عمليــات  إجــراء 
بشــكل آمــن ومريــح مــن خــالل قنــوات الدفــع اإللكترونيــة 
القابلــة لهــذه البطاقــات، وعــادة مــا تكــون بطاقــة الدفــع 
تابعــة لحامــل  إلكترونيــًا بحســاب أو حســابات  مرتبطــة 
البطاقــة؛ كالحســابات الجاريــة أو القــروض أو حســابات 
االئتمــان، كمــا أن بطاقــة الدفــع هــي وســيلة للتحقــق مــن 

46 مليار

 48 مليار

46 مليار

44 مليار

41 مليار

34 مليار

38 مليار

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ECC التطورات الحاصلة على الشيكات المتداولة من خالل نظام

قيمة الشيكات المتداولة  السنة

التطورات الحاصلة على نظام المقاصة

9.5 مليــار دينــار قيمة حركات الدفع 
فواتيركــم" "إي  نظــام  خــالل  مــن 
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حامــل البطاقــة. وتمكــن بطاقــات الدفــع المســتخدمين 
لهــا مــن إمكانيــة دفــع قيــم مشــترياتهم وبــدل الخدمــات 
وغيرهــا مــن المدفوعــات باإلضافــة إلــى الســحب النقــدي 
مــن خاللهــا، حيــث تقــوم فكــرة هــذا النــوع مــن أدوات الدفع 
علــى تحويــل قيمــة المشــتريات )علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر( مــن حســاب المشــتري إلــى حســاب البائــع ضمــن 

ــة. منظومــة أطــراف وجــدت لهــذه الغاي

يتــم التعامــل فــي المملكــة ببطاقــات الدفــع والتــي تتنــوع 
حيــث  مســبقًا،  والمدفوعــة  والدائنــة  المدينــة  بيــن  مــا 
اقتصــرت ســابقا عمليــة إصــدار البطاقــات المدينــة بمــا 
فيهــا المدفوعــة مســبقا بالبنــوك العاملــة فــي المملكــة، 
فــي حيــن يســمح للمؤسســات الماليــة بإصــدار بطاقــات 
الدفــع الدائنــة، وفــي عــام 2017 تــم الســماح للمؤسســات 

الماليــة بإصــدار البطاقــات المدفوعــة مســبقا.

شــهد اســتخدام البطاقــات فــي المملكــة تطــورًا ملحوظًا 
ــرة ســواء مــن حيــث عــدد البطاقــات  فــي الســنوات األخي
الصــادرة فــي المملكــة و قيــم الحــركات المنفــذة حيــث 
تشــمل هــذه الحــركات جميــع الحــركات المنفــذة من خالل 
هــذه البطاقــات علــى كل مــن الصرافــات االليــة ونقــاط 

البيــع باإلضافــة الــى التجــارة االلكترونيــة وكمــا يلــي:

 

 المحافظ اإللكترونية:
شــهد نظــام الدفــع بواســطة الهاتــف النقــال تطــورًا 
واضحــًا وملموســًا خــالل الســنوات األخيــرة وخاصــة 
والنمــو  التطــور  هــذا  ويعــود  كورونــا  جائحــة  خــالل 
التــي فرضتهــا الحكومــة خــالل فتــرة  الــى االجــراءات 
الجائحــة والمتمثلــة فــي توزيــع المعونــة الوطنيــة مــن 
باإلضافــة  للمواطنيــن  االلكترونيــة  المحافــظ  خــالل 
الــى صــرف مبلــغ بــدل التعطــل مــن قبــل مؤسســة 
الضمــان االجتماعــي مــن خــالل هــذه المحافــظ، حيــث 
بلــغ عــدد المحافــظ فــي عــام 2016 مــا يقــارب 67 الــف 
محفظــة الكترونيــة لتصــل خــالل عــام 2021 الــى مــا 

يقــارب 1,7 مليــون محفظــة الكترونيــة. 

ــم  ــاه اهــم التطــورات فــي عــدد المحافــظ وقي مــدرج ادن
الحــركات التــي تمــت مــن خــالل هــذه المحافــظ وكمــا يلــي:

  9,7مليار

  10,4مليار

12 مليار

12 مليار

14,5 مليار

     14 مليار

19 مليار

3.23مليون

3.2 مليون

3.45 مليون

3.6 مليون

4 مليون

4.3 مليون

4.5 مليون

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

عدد البطاقات الصادرة في المملكة وقيم الحركات 
المنفذة من خالل هذه البطاقات

عدد البطاقاتقيمة الحركات   السنة

    234 مليون

   243 مليون

774 مليون

2019

2020

2021

12 مليار

12.4 مليار

16 مليار

1.9 مليار

1.8 مليار

2 مليار

E-COMMERCE ATMPOSالسنة

عدد بطاقات الدفع

عدد البطاقات

قيمة حركات بطاقات الدفع

قيم حركات الدفع على القنوات االلكترونية
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:ATM أجهزة الصرافات األلية 
تتعــدد قنــوات الدفــع بيــن اإللكترونيــة والتقليديــة الموفــرة 
البنــوك واهــم مايتــم اســتخدامه هــو عمليــات  مــن قبــل 
تنفيــذ أوامــر الســحب واإليــداع النقــدي مــن خــالل أجهــزة 
.)Automated Teller Machine( الصــراف االلــي لــدى البنــوك

هــذا وقــد شــهد عــدد هــذه األجهــزة نمــوا خــالل الفتــرة 
الماضيــة وكمــا هــو موضــح أدنــاه. 

:POS أجهزة نقاط البيع 
تعــد مــن اهــم قنــوات الدفــع االلكترونيــة والتــي تغنــي 
انهــا  علــى  وتعــرف  النقــد  اســتخدام  عــن  العميــل 
أجهــزة إلكترونيــة يتــم اســتخدامها فــي عمليــات الدفــع 
شــهدت  حيــث  التجاريــة،  المحــالت  لــدى  اإللكترونــي 
األخيــرة  الفتــرة  فــي  واســعا  انتشــارا  األجهــزة  هــذه 
نتيجــة لالقبــال مــن قبــل العمــالء عبــى اســتخدامها

عدد أجهزة الصراف االلي في المملكة

25,963

28,841

29,020

31,077

35,297

38,723

47,048

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

عدد أجهزة نقاط البيع في المملكة

عدد نقاط البيع السنة

عدد أجهزة نقاط البيع 

199 الف

6.5 مليون

76 مليون

161 مليون

1 مليار

2 مليار

67.5 الف

216 الف 

450 الف 

554 الف 

1.2 مليون

1.7 مليون

2016

2017

2018

2019

2020

2021

المحافظ االلكترونية

عدد المحافظقيمة الحركات  السنة

قيمة حركات بطاقات الدفع

قيمة المحافظقيمة الحركات

1,669

1,802

1,927

2,025

2,094

2,195

2016

2017

2018

2019

2020

2021

عدد أجهزة الصراف االلي في المملكة

عدد الصرافات اآللية السنة
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مـقـابـلـة 
الــعــــدد



فتوح: األردن من أولى الدول العربية
الـتـي وضــعـت استـراتـيـجـيـة وطــنــيــة

لألمن السيبراني

أمـيــــن عام إتـحــــاد 
المصارف العربية 

وسام فتـوح
في حوار مع

مجلة البنوك:
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العربيــة  المصــارف  إتحــاد  عــام  أميــن  قــال 
أولــى  مــن  األردن  ان  أميــن،  فتــوح  وســام 
اســتراتيجية  التــي وضعــت  العربيــة  الــدول 
ــدأت فيهــا  ــة لألمــن الســيبراني حيــث ب وطني

.2012 عــام 

وأضــاف األميــن العــام فــي حــوار مــع مجلــة البنــوك، ان 
إطــار   ،2021 عــام  منتصــف  فــي  أصــدر  المركــزي  البنــك 
األمن الســيبراني للقطاع المالي والمصرفي، بمســاهمة 
ومشــاركة مصارف عاملة في المملكة، حيث قدم اإلطار 
فهمــًا أفضــل لتهديــدات األمــن الســيبراني التــي يتعــرض 
لهــا القطــاع المصرفــي، وأّطــر اإلجــراءات والمتطلبــات 
الــالزم توفرهــا للوصــول إلــى بنيــة تحتيــة ماليــة ومصرفيــة 

متكيفــة مــع مخاطــر األمــن الســيبراني.

ولفــت الــى ان المصــارف العربية تتحــول الى دمج المخاطر 
متطلبــات  وفــي  المخاطــر  إدارة  إطــار  فــي  اإللكترونيــة، 
الحوكمــة للمؤسســات المصرفية، باإلضافــة لتطوير اطر 
الرقابــة واالســتجابة الفعالــة للمخاطــر اإللكترونيــة، وزيادة 
التركيــز علــى تعزيــز الوعــي باألمــن الســيبراني بيــن العاملين 
لديهــا، و تعميــق التعــاون مــع األجهــزة القضائيــة واألمنيــة 

بهــدف مواجهــة مخاطــر األمــن الســيبراني.

ــة  ــة العربي ــى ان المصــارف والمؤسســات المالي ــوه ال ون
تســعى حاليــًا إلــى إدخــال بعــض التغييــرات فــي نمــاذج 
التكنولوجيــا  اعتمــاد  فــي  التوّســع  خــالل  مــن  أعمالهــا 
وربمــا  بهــا،  الخاصــة  التحتيــة  البنيــة  فــي  واالســتثمار 
الدخــول فــي شــراكات مــع الشــركات الناشــئة لتحســين 
قدراتهــا التنافســية وزيــادة االعتمــاد علــى التكنولوجيــا 

الحديثــة فــي تقديــم الخدمــات الماليــة.

وفــي جهــة أخــرى، أكــد ان المجتمــع الدولــي يولــي في وقتنا 
الحاضــر موضــوع مكافحــة جرائــم غســل األمــوال وتمويل 
اإلرهــاب اهميــة قصــوى، وخاصــة فــي ضــوء التحديــات 
ــم، ومــا  ــرات الجيوسياســية التــي يشــهدها العال والتغيي
تطلبــه مــن مواكبــة علــى صعيــد آليــات عمــل الســلطات 

التشــريعية والرقابيــة واألمنيــة والمؤسســات الماليــة

وتاليا الحوار الكامل مع
أمين عام اتحاد المصارف العربية 

1. اهم الجهود التي بذلها االتحاد فيما يتعلق باألمن 
السيبراني

إننــا فــي اتحــاد المصــارف نــرى أن التكنولوجيــا الماليــة 
وتطبيقاتهــا المختلفــة تمثــل فرصًا وتحديــات في الوقت 
الماليــة األخــرى. وقــد  عينــه للمصــارف والمؤسســات 
تتغيــر بشــكل كبيــر طبيعــة ونطــاق المخاطــر المصرفيــة 
كمــا هــي مفهومــة تقليديــًا نتيجــة لتزايــد االعتمــاد علــى 
التكنولوجيــا الماليــة. وفــي حيــن أن هــذا التغييــر قــد يــؤدي 
إلــى مخاطــر جديــدة، فإنهــا يمكــن أيضــًا أن تفتــح فرصــًا 
جديــدة للمصــارف، وللزبائــن، وللنظــام المصرفــي بشــكل 
عــام، وللجهــات الرقابيــة. ولذلــك، يتوجــب علــى المصــارف 
التــوازن  تحقيــق  كيفيــة  فــي  النظــر  الرقابيــة  والجهــات 
بيــن الحفــاظ علــى ســالمة ومتانــة النظــام المصرفــي، 
ــي والمصرفــي. ومــن  ــكار فــي القطــاع المال ــر االبت وتطوي
شــأن هــذه المقاربــة المتوازنــة تعزيــز ســالمة ومتانــة 
المســتهلك،  وحمايــة  المالــي،  واالســتقرار  المصــارف 
وتعزيــز االمتثــال للقوانيــن والتشــريعات المعمــول بهــا، 
بمــا فــي ذلــك قوانيــن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب، دون اإلضــرار باالبتــكارات النافعــة فــي الخدمات 
الماليــة، وخاصــة تلــك التــي تســتهدف الشــمول المالــي. 
جميــع  يواكــب  العربيــة  المصــارف  اتحــاد  أن  وبمــا 
عالميــًا  والمصرفيــة،  والماليــة  االقتصاديــة  التطــورات 
وعربيــًا، فإننــا نولــي حاليــًا اهتمامــا كبيــرًا لموضــوع األمــن 
الســيبراني المتعلــق بالتطــورات الكبيــرة والمتســارعة 
التــي يشــهدها قطــاع التكنولوجيــا الماليــة، وتأثيراتــه علــى 
المصــارف والعمــالء وكذلــك الجهــات الرقابيــة، وعلــى 
مســتقبل الخدمــات المصرفيــة. وفــي هــذا المجــال، عقــد 
االتحــاد عــددًا مــن المؤتمــرات والمنتديــات المتخصصــة 
عّمــان  فــي  المعقــود  االتحــاد  مؤتمــر  ضمنهــا  ومــن   –
اليــوم – التــي تجمــع الجهــات الرقابيــة وقــادة المصــارف 
قطــاع  فــي  الثــورة  هــذه  مواكبــة  كيفيــة  فــي  للتباحــث 
التكنولوجيــا الماليــة، والمخاطــر الســيبرانية المرتبطــة 
بهــا. باإلضافــة الــى ذلــك، اصــدر االتحــاد مجموعــة مــن 
الدراســات والتقاريــر حــول موضــوع األمــن الســيبراني، 
التدريبيــة  العمــل  ورش  مــن  كبيــرة  مجموعــة  وعقــد 
الســيبراني  األمــن  مجــال  فــي  للعامليــن  الموجهــة 

والمخاطــر المصرفيــة فــي المصــارف العربيــة. 

المصــارف العربيــة تســعى إلدخال 
ــا  ــاذج أعـمـالــهــ ــرات فــي نـمـ التغيـيـ
والتوّســع فــي اعتمــاد التكنولوجيــا
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2. ما هو تقييمكم لمستويات األمن السيبراني المعمول 
بها في القطاعات المصرفية العربية؟

ــًا قلــق الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة العربيــة  ــزداد حالي ي
بشــكل  تقــوم  فهــي  لذلــك،  الســيبرانية.  بالمخاطــر 
التــي  اإلشــرافية  األســاليب  إجــراءات  بتطويــر  مســتمر 
تهــدف الــى تقييــم ســالمة األمــن الســيبراني للمصــارف. 
ونحــن نلحــظ تحــواًل فــي مجــال إدارة المخاطــر الســيبرانية 
تقييــم  إدراج  بــدأ  العربيــة حيــث  الرقابيــة  الجهــات  لــدى 
األمــن الســيبراني إلــى حــد كبيــر كجــزء مــن إطــار اإلشــراف 
 .Risk-based supervision المستمر القائم على المخاطر
كمــا اننــا نشــهد ان المصــارف العربيــة تتحــول الــى دمــج 
وفــي  المخاطــر  إدارة  إطــار  فــي  اإللكترونيــة،  المخاطــر 
متطلبــات الحوكمــة للمؤسســات المصرفيــة، كمــا انهــا 
تقــوم بتطويــر أطــر الرقابــة واالســتجابة الفعالة للمخاطر 
باألمــن  الوعــي  تعزيــز  علــى  التركيــز  وزيــادة  اإللكترونيــة، 
الســيبراني بيــن العامليــن لديهــا، باإلضافــة الــى تعميــق 
التعــاون مــع األجهــزة القضائيــة واألمنية بهــدف مواجهة 

مخاطــر األمــن الســيبراني.

وفــي هــذا الســياق، اود اإلضــاءة علــى، والتنويــه بتجربــة 
األردن فــي مجــال األمــن الســيبراني. اذ ُيعــد األردن مــن 
أولــى الــدول العربيــة التــي وضعــت اســتراتيجية وطنيــة 
لألمــن الســيبراني، والتــي صــدر العــام 2012، حيــث انــه فــي 
ظــل التوســع فــي تقديــم الخدمــات الرقميــة، وبســبب 
ارتفــاع مســتويات تعــرض القطــاع المالــي والمصرفــي 
لمخاطــر األمــن الســيبراني، وللحفــاظ علــى بيئــة عمــل 
وبنيــة تحيــة تتمتــع بأعلــى درجــات أمــن وحمايــة البيانــات 
فــي  المركــزي  البنــك  أصــدر  األردن،  فــي  والمعلومــات 
منتصــف العــام الماضــي إطــار األمــن الســيبراني للقطــاع 
مصــارف  ومشــاركة  بمســاهمة  والمصرفــي،  المالــي 
عاملــة فــي المملكــة. وقــد قــدم اإلطــار فهمــًا أفضــل 
لتهديــدات األمــن الســيبراني التــي يتعــرض لهــا القطــاع 
المصرفــي، وأّطــر اإلجــراءات والمتطلبــات الــالزم توفرهــا 
للوصــول إلــى بنيــة تحتيــة ماليــة ومصرفيــة متكيفــة مــع 
مخاطــر األمــن الســيبراني. وهــدف اإلطــار المذكــور الــى 
األمنيــة  الضوابــط  بتطبيــق  المصــارف  التــزام  تحقيــق 

الناجعــة والكفــؤة والفّعالــة، وتعزيــز مبــدأ تضافــر الجهود 
والقــدرات فــي االســتجابة لحــوادث األمــن الســيبراني على 
المســتويين المؤسســي والقطاعــي. كمــا شــهد األردن 
خــالل العــام الماضــي تحديــدًا عــدة نجاحــات فــي مجــال 
األمــن الســيبراني، وخاصــة بتســجيل تقــدم مســتمر فــي 
 Global Cybersecurity Index مؤشــر األمــن الســيبراني 
 الــــــــصـــــــــادر عــن االتــــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــــــي لالتـــــصـــــــــــاالت
International Telecommunication Union التابع لألمم 
المتحــدة. ففــي التقريــر الصــادر العــام 2021، احتــل األردن 
العالــم، والمرتبــة  182 دولــة حــول  بيــن  71 مــن  المرتبــة 

العاشــرة بيــن الــدول العربيــة. 

3. مــا هــي اهــم التحديــات التي تواجــه القطاع المصرفي 
العربــي فــي موضــوع األمــن الســيبراني خــالل المرحة 

المقبلة.

ُيعــّد التطــور الرقمــي مــن أهــم ركائــز مســتقبل القطــاع 
المالــي والمصرفــي، حيــث يّتجــه العمــالء بشــكل متزايــد 
نحــو تنفيــذ معامالتهــم المصرفيــة مــن خــالل التطبيقات 
قطــاع  شــّكل  وقــد  الذكيــة.  والحلــول  اإللكترونيــة 
التكنولوجيا المالية خالل السنوات القليلة الماضية ثورًة 
فــي األنظمــة الماليــة العالميــة والعربيــة، حيــث نجحــت 
الشــركات الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة فــي 
المنطقــة العربيــة فــي تقديم حزمــة متنوعة من الخدمات 
الماليــة تتضمــن خدمات المدفوعــات والعمالت الرقمية 
وتحويــل األمــوال وكذلــك اإلقــراض والتمويــل الجماعــي 
وإدارة الثــروات باإلضافــة إلــى خدمــات التأميــن. ولذلــك، 
تســعى المصــارف والمؤسســات الماليــة العربيــة حاليــًا 
إلــى إدخــال بعــض التغييرات في نماذج أعمالها من خالل 
التوّســع فــي اعتمــاد التكنولوجيــا واالســتثمار فــي البنيــة 
التحتيــة الخاصــة بهــا، وربمــا الدخــول فــي شــراكات مــع 
الشــركات الناشــئة لتحســين قدراتهــا التنافســية وزيــادة 
االعتمــاد علــى التكنولوجيــا الحديثــة فــي تقديــم الخدمــات 
ــد واضحــة مــن  الماليــة. ولكــن، وفــي حيــن أن هنــاك فوائ
التكنولوجيــا الماليــة والتحــول الرقمــي، تواجــه المصــارف 
والجهــات الرقابيــة تحديــات الحفــاظ علــى مســتوى إدارة 
المخاطــر نفســه، وعلــى معاييــر الرقابــة والحمايــة لقنوات 
ــدة الناشــئة التــي تقدمهــا المؤسســات  التوصيــل الجدي
ــة. وبالنســبة للمصــارف،  ــا المالي ــر التكنولوجي ــة عب المالي
التوســع  عــن  الناجمــة  االساســية  المخاطــر  تتضمــن 
فــي اســتخدام التكنولوجيــا المخاطــر الســيبرانية والتــي 
ترتفــع مــع زيــادة االعتمــاد علــى التكنولوجيــا الماليــة، حيــث 

المجتمــع الدولــي يولي مكافحة 
جرائــم غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهـــــــاب اهــمـــيــــــة قـــــصــــوى
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يمكــن للتكنولوجيــات ونمــاذج األعمــال الجديــدة أن تزيــد 
فعلــى  ضوابــط.  تواكبهــا  لــم  إذا  الســيبرانية  المخاطــر 
ســبيل المثــال، مــن شــأن االعتمــاد بشــكل أكبــر علــى 
 Application programming interface أنظمــة مثــل الـــ
والـــ Could computing والتكنولوجيــات الجديــدة األخــرى 
زيــادة الترابــط فــي النظــام المصرفــي وجعلــه أكثــر عرضــة 
مــن  كبيــرة  كميــات  وتعريــض  الســيبرانية،  للتهديــدات 

البيانــات الحساســة لالختراقــات المحتملــة. 

4. هل باإلمكان اطالعنا على اهم الخطط المستقبلية 
التحاد المصارف العربية؟

عــام  تأسيســه  منــذ  العربيــة،  المصــارف  اتحــاد  شــكل 
1974 فــي بيــروت، مرجعــًا أساســيًا للمجتمــع المصرفــي 
والمالــي العربــي، ونقطــة تواصــل بيــن المصــارف العربيــة 
يعمــل علــى توثيــق أواصــر التعــاون بينهــا والتنســيق بيــن 
العربــي تحقيقــًا لمصالحهــا  نشــاطاتها، وإبــراز كيانهــا 
علــى  االتحــاد  حــرص  رؤيتــه،  مــن  وانطالقــا  المشــتركة. 
علــى  الرائــدة  والماليــة  المصرفيــة  المنظمــة  يكــون  أن 
االرتقــاء  علــى  يعمــل  بحيــث  العربــي  العالــم  مســتوى 
مســتوى  إلــى  العربيــة  والماليــة  المصرفيــة  بالصناعــة 
مهنــي متقــدم. ويرتكــز عمــل االتحــاد منــذ البدايــة علــى 
مواكبــة التطــورات االقتصاديــة والماليــة العربيــة، كمــا 
يحــرص علــى أن يكــون مركــزًا مرجعيًا للمجتمع المصرفي 
والمالــي العربــي. وتتمثــل األهــداف األساســية لالتحــاد 
فــي دعــم الروابــط وتوثيــق أواصــر التعــاون بيــن المصــارف 
العربيــة تحقيقــًا لمصالحهــا المشــتركة، وتطويــر العمــل 
وزيــادة  العربيــة،  الــدول  فــي  والتمويلــي  المصرفــي 
بــه المصــارف ومؤسســات  الــذي تقــوم  الــدور  فعاليــة 
التمويــل العربيــة فــي دفــع عمليــة التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة. وحاليــًا، وفــي إطــار جهــود اتحــاد المصــارف 
الــى المســاهمة بفاعليــة فــي تحقيــق  العربيــة الراميــة 
اهــداف التنميــة المســتدامة عبــر تعزيــز وتطويــر التعــاون 
ــة،  ــي ووضعــه فــي خدمــة أهــداف التنمي المصرفــي العرب
ســوف يقــوم بإطــالق العديــد مــن المبــادرات واألنشــطة 
بالتعــاون مــع اهــم المنظمــات االقليميــة والدوليــة التــي 
تســاهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وترتبط 
علــى  القضــاء  بأهــداف  واالنشــطة  المبــادرات  هــذه 
الفقــر، ضمــان جــودة التعليــم، تحقيــق المســاواة بيــن 
الجنســين، تعزيــز العمــل الالئــق للجميع، تطويــر القدرات 

التكنولوجيــة، ومكافحــة تغيــر المنــاخ وآثــاره. 

5. اين وصلت جهود االتحاد في عملية تطبيق القواعد 
في  األموال  غسل  مكافحة  لعمليات  المنظمة 
المنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بقانون غسل 

األموال األميركي الجديد؟

موضــوع  الحاضــر  وقتنــا  فــي  الدولــي  المجتمــع  يولــي 
مكافحــة جرائــم غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب اهميــة 
والتغييــرات  التحديــات  ضــوء  فــي  وخاصــة  قصــوى، 
الجيوسياســية التــي يشــهدها العالــم، ومــا تطلبــه مــن 
مواكبــة علــى صعيــد آليــات عمــل الســلطات التشــريعية 
والرقابيــة واألمنيــة والمؤسســات الماليــة. والمعلــوم أن 
عــدم االمتثــال للقوانيــن والتشــريعات الدوليــة الصــادرة 
عــن الهيئــات الرقابيــة وخاصًة األميركيــة منها والمتعّلقة 
اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  بقوانيــن 
ومحاربــة الفســاد ينتــج عــن ذلــك مخاطــر ســمعة كبــرى 
للــدول بشــكل عــام، وللمصــارف والمؤسســات الماليــة 
بشكل خاص، قد تؤدي إلى قطع عالقاتها مع المصارف 
المراســلة أو حتــى إلــى زوالهــا مــن الوجــود. وعليــه، تتركــز 
جهــود اتحــاد المصــارف العربيــة ونشــاطاته حــول محــاور 
أساســية هــي االهتمــام بالبحــوث والدراســات والقواعــد 
اإلرشــادية للمصــارف األعضــاء، وكذلــك زيــادة النشــاط 
المتصــل بمتطلبــات الســلطات الرقابيــة، باإلضافــة إلــى 
التواصــل مــع الســلطات التشــريعية والبنــوك المركزيــة 
المبــادرات ومذكــرات  وإطــالق  الدوليــة،  والمؤسســات 
التفاهــم مــع المؤسســات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة. 
وقــد عقــد االتحــاد شــراكات عمــل مــع مؤسســات دوليــة 
بينهــا: البنــك الدولــي، صنــدوق النقــد الدولــي، مجموعــة 
مجموعــة  األميركــي،  الفدرالــي  االحتياطــي  العشــرين، 
العمــل المالــي FATF، واالتحــاد األوروبــي، بهــدف إيجــاد 
منصــات حــوار بينهــا وبيــن الهيئــات الرقابيــة والمصــارف 
ــة. كذلــك، بعقــد االتحــاد نشــاطات مكثفــة وعلــى  العربي
النــدوات،  المنتديــات،  المؤتمــرات،  مثــل:  دوري  نحــو 
والمجلــة،  البحــوث،  الدراســات،  الملتقيــات،  اللقــاءات، 
االجتماعــات  وعقــد  االستشــارات،  تقديــم  إلــى  إضافــة 
العربيــة  المصــارف  اتحــاد  يســتمر  كمــا  االســتراتيجية. 
بمتابعــة ملــف العالقــة مــع المصــارف المراســلة، وملــف 

العقوبــات، ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. 
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اللقــاء  هــذا  أن  المحــروق  وأشــار 
الحــواري يشــكل فرصــة اســتثنائية 
للحديــث عــن تمكيــن المــرأة العربيــة 
بالمعــارف  تزويدهــا  خــالل  مــن 
والمهــارات المصرفيــة األساســية، 
وصــول  زيــادة  فــي  يصــب  وبمــا 
المــرأة للخدمــات الماليــة. وتطــرق 
الجندريــة  الفجــوة  موضــوع  إلــى 
فــي  المــرأة  مشــاركة  فــرص  وإلــى 
االقتصــاد، مبينــًا أن الدمــج الكامــل 
للمــرأة فــي االقتصــاد ســيضيف 12 
المحلــي  الناتــج  إلــى  دوالر  تريليــون 
بيــن  الفجــوة  ســد  وأن  العالمــي، 
الناتــج  يزيــد  أن  يمكــن  الجنســين 

المحلــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا 
.%  47 بنســبة 

وعلــى الصعيــد األردنــي، أشــار المحــروق إلــى انخفــاض 
نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة، وانخفــاض نســبة 
النســاء المشــتغالت فــي األردن، وارتفــاع معــدل البطالــة 
بيــن النســاء فضــاًل عــن المعــدل الضئيــل للنســاء فــي 
ريــادة األعمــال. مبينــًا أن القطــاع المصرفي األردني يلعب 
دورًا هامــًا فــي التمكيــن االقتصــادي للمــرأة فــي األردن، إذ 
تشــكل نســبة النســاء العامــالت فــي البنــوك حوالــي 35 % 
مــن إجمالــي عــدد العامليــن، وهــي نســبة مرتفعــة نســبيًا 
عنــد مقارنتهــا مــع معــدل المشــاركة االقتصاديــة فــي 

األردن والتــي ال تتجــاوز 15 %، مضيفــًا بــأن النســاء يعتبــرن 
مــن شــرائح العمــالء الرئيســية فــي البنــوك، وأن البنــوك 
فــي األردن توفــر خدمــات ومنتجــات وبرامــج مخصصــة 
للمــرأة، والتــي تتضمــن برامــج تمويل وقــروض وبطاقات 
ائتمانيــة ومنتجــات ادخاريــة معــدة خصيصــًا للنســاء. كما 
أن القطــاع المصرفــي يســاهم فــي دعــم االســتراتيجيات 
والقــرارات الحكوميــة المتعلقــة بعمــل المــرأة وإيجــاد 

بيئــة عمــل محفــزة ومشــجعة.

للشــمول  الوطنيــة  االســتراتيجية  أن  المحــروق  وبيــن 
المالــي فــي األردن إطــارًا مهمــًا وفعــااًل لزيــادة الشــمول 
المالــي للمــرأة، حيــث تركــز علــى زيــادة وصــول النســاء 
للتمويــل مــن خــالل زيــادة الوعــي والثقافــة الماليــة لهــن، 

مدير عام جمعية البنوك في األردن 
 يفتتح اللقاء الحواري األول لتمكين المرأة

في صنع القرار االقتصادي والمصرفي

افتتح مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق اللقاء الحواري األول لتمكين المرأة في 

صنع القرار االقتصادي والمصرفي والذي جاء تحت عنوان "تمكين المرأة في تعلم أساسيات 

المهــارات المصرفيــة – الفوائــد العامــة والعمليــة"، والــذي نظمــه اتحــاد المصــارف العربيــة 

فــي عمــان يــوم الثالثــاء الموافــق 22 /2 /2022، وتــم خالله إطالق "هيئــة تمكين المرأة العربية". 



23اخبار الجمعية

بنكيــة،  حســابات  يمتلكــن  اللواتــي  النســاء  عــدد  وزيــادة 
وزيــادة وصولهــن للخدمــات المالية الرقميــة، ورفع القدرات 
الماليــة واإلداريــة للنســاء، وبنــاء شــراكات مــع منظمــات 
مــن  تمكنــت  االســتراتيجية  أن  مضيفــًا  المــرأة،  تمكيــن 
تخفيــض الفجــوة الجندريــة مــن 53 % الــى 29 %، كمــا زادت 
نســبة الوصــول للخدمــات الماليــة مــن 33.1 % الــى 55 %.

فــي  األردن  فــي  البنــوك  جمعيــة  بــدور  يتعلــق  وفيمــا 
التمكيــن االقتصــادي للمــرأة وزيــادة وصولهــا للخدمــات 
أن  المحــروق  بيــن  القــرار،  صنــع  ولمواقــع  الماليــة 
المحليــة  الفعاليــات  مختلــف  فــي  شــاركت  الجمعيــة 

االقتصــادي  التمكيــن  لتعزيــز  تهــدف  التــي  والدوليــة 
للمــرأة، وبــأن الجمعيــة تنشــر بيانــات ومؤشــرات جندريــة 
الجمعيــة  بــأن  مضيفــًا  المصرفــي.  بالقطــاع  تتعلــق 
وقعــت العديــد مــن اتفاقيــات التعاون الهادفة لتســهيل 
العليــا،  واإلدارة  اإلدارة  مجالــس  فــي  المــرأة  مشــاركة 
األعمــال  ســيدات  حــول  مشــتركة  دراســات  وإلعــداد 
وممارســات إقــراض المــرأة مــن قبــل البنــوك فــي األردن، 
إضافــة لتوقيــع الجمعيــة التفاقيــة مــع منظمــة العمــل 
الشــمول  خــالل  مــن  المــرأة  لتمكيــن  تهــدف  الدوليــة 

والتعليــم.  والقيــادة  المالــي 
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وأكــد مديــر عــام جمعيــة البنــوك الدكتــور ماهــر المحــروق 
أن الورشــة تهــدف إلــى التوعيــة بالداللــة الفنيــة لألرقــام 

الماليــة، وتقويــة الشــراكة مــع وســائل اإلعــالم.

وشــدد علــى أن القطــاع المصرفــي داعــم رئيــس للنمــو 
االقتصــادّي، وذلــك مــن خــالل تداخالتــه المباشــرة وغيــر 

المباشــرة فــي القطاعــات األخــرى.

القطــاع المصرفــي يســاوي  وبّيــن أن حجــم موجــودات 
باإلضافــة  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مــن  بالمئــة   194
إلــى أن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك بلغــت 126 بالمئــة 
بالنســبة للناتــج المحلــي اإلجمالــي، وإجمالــي التســهيالت 
الممنوحــة مــن البنــوك إلى الناتج المحلــي اإلجمالي بلغت 
التســهيالت  إلــى نمــو فــي حجــم  بالمئــة، باإلضافــة   97

المصرفيــة ودعــم القطاعــات اإلنتاجيــة.

تؤكــد  النقديــة  المؤشــرات  أن  إلــى  المحــروق  ولفــت 

متانــة واســتقرار القطــاع المصرفــي، مضيفــا أن القطــاع 
المصرفــي يشــهد تطــورا فــي التحــول الرقمــي، وذلــك 
القطــاع  أن  إذ  المالــي،  الشــمول  الســتراتيجية  تنفيــذا 
قبــل  المطلــوب  التحــول  تنفيــذ  اســتطاع  المصرفــي 

المحــددة. المــدة 

وحــول دور الجمعيــة، أكــد الدكتــور المحــروق أن الجمعيــة 
أقــرت اســتراتيجية جديــدة تدعــم وتعظــم دورهــا، خاصــة 
فــي مجــاالت التدريــب ونشــر البيانــات وإعــادة العــرض 
بشــكل واضــح ومباشــر، باإلضافــة إلــى تفعيــل اللجــان.

وقــال إن الجمعيــة تديــر اللقــاءات التــي تخــص الفــرص 
االســتثمارية مــن خــالل المشــاريع الحكوميــة، كموضــوع 
الناقــل الوطنــي، منوهــا إلــى أنهــا بصــدد تنظيــم لقاءيــن 
خــالل الفتــرة المقبلــة مــع وزيــر الطاقــة والثــروة المعدنية 

وأميــن عمــان الكبــرى.

جـمعـيـــــة الـبـنـوك تُـعـلــن عــن
هويتها المؤسسية الجديدة

ورشة  خالل  الجديد(،  )شعارها  الجديدة  المؤسسية  هويتها  عن  البنوك  جمعية  أعلنت 

عمل نظمتها، منتصف شباط 2022، بالتعاون مع البنك المركزي، بهدف تطوير المهارات 

الصحفية في قراءة المؤشرات المالية والنقدية، بحضور ممثلين عن وسائل اإلعالم المحلية.
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ودعـــــــا الــمـــحــــروق الـــى أهـمـيـــة 
بيــن  الشــراكة  وتدعيــم  تقويــة 

اإلعــالم. ووســائل  الجمعيــة 

واستــعـــــرض مــســـاعـــــد مــديـــــر 
دائــرة األبحــاث والدراســات فــي 
البنــك المركــزي الدكتــور محمــد 
بيــن  الفــرق  بــدوره،  خريســات، 
السياســتين النقديــة والماليــة، 
مــبــيـــنــــا أن الـبـــنـــك الــمـــركــــــزي 
ينـحـصــــر دوره فــي الـسـيـاســــــة 
النقديــة، بينمــا وزارة الماليــة مــن 
مســؤوليتها السياســة الماليــة.

وأشــار إلــى دور البنــك المركــزي 
ــة  ــة الـمـالـيـ ــخ الـسـيــولــ ــي ضــــ فـ
واتفاقيــات إعــادة الشــراء لليلــة 
ــي بـطـلـــــب  ــي تـــأتــ ــدة، والـــتــ واحـــ
ــدة  ــار الــفـائـــ ــوك، وأســــعـــ الـــبـــنــ

النقديــة. المركــزي وغيرهــا مــن األدوات  البنــك  واالحتياطــي اإللزامــي وحجــم االحتياطــات فــي 

وقــدم خريســات شــرحا مســتفيضا حــول اإلطــار التشــغيلي للسياســة النقديــة الــذي تبنــاه البنــك المركــزي منتصــف عــام 
2007، وفقــا لنظــام "الكريــدور" ألســعار الفائــدة، حيــث يمثــل معــدل فائــدة إعــادة الشــراء لليلــة واحــدة فــي الحــد األعلــى، 

ويمثــل معــدل فائــدة نافــذة اإليــداع فــي الحــد األدنــى.

وشرح دور وزارة المالّية والسياسة المالية وأدوات تلك السياسة، ورسم السياسة المالّية للدولة.

وفي نهاية ورشة العمل، وزع المحروق الشهادات على المشاركين.



اخبار الجمعية 26

المشــاركين  تعريــف  الــى  التدريبــي  البرنامــج  وهــدف 
بمفهــوم COBIT 2019  كإطار قياســي مكــون مــن عــدة 
ادوات تســاعد مديــري المؤسســات علــى تقليــل الفجــوة 
وتقليــل المخاطــر بيــن نظــم المعلومــات واالحتياجــات 
 ، للمؤسســة  األساســية  األعمــال  واحتياجــات  الفنيــة 
والتعــرف علــى كيفيــة تأثيــر إدارة تكنولوجيــا المعلومــات 
يتحكــم  عمــل  إطــار  باســتخدام  مــا  مؤسســة  علــى 
خــالل حوكمــة  مــن  المؤسســة ألهدافهــا  تحقيــق  فــي 
تكنولوجيــا المعلومــات.  كمــا تعرف الســادة المشــاركين 

علــى قواعــد إدارة وحوكمــة تقنيــة المعلومــات وكيفيــة 

التنفيــذ الصحيــح إلطــار COBIT باإلضافــة الــى التعــرف 

علــى أهــداف إطــار عمــل COBIT وفوائــد اســتخدامه.

المصرفــي  الخبيــر  التدريبــي  البرنامــج  فــي  حاضــر  وقــد 

المتخصــص فــي شــؤون حوكمــة وإدارة المخاطــر وأمــن 

المعلومــات والرقابــة الســيد نــادر قاحــوش. وفــي نهايــة 

البرنامــج ويــع الدكتــور ماهــر المحــروق مديــر عــام جمعيــة 

البنــوك فــي االردن الشــهادات علــى المشــاركين.

جمعية البنوك تعقد برنامجًا تدريبيًا بعنوان
"COBIT 2019"

عقــدت جمعيــة البنــوك فــي األردن برنامــج تدريبــي بعنــوان " COBIT 2019" وذلــك خــالل الفتــرة 

مــن 21 – 23 /2 /2022 فــي مقــر الجمعيــة وبمشــاركة عــدد مــن موظفــي القطــاع المصرفــي االردنــي.



27

التقرير 
االقتصادي 

الشهري



التقرير االقتصادي الشهري 28

أمــا فيمــا يتعلــق بالمســتوى العــام لألســعار فقــد 

بلــغ معــدل التضخــم 1.4 % خــالل عــام 2021 مقارنــًة 

تــداوالت  بحركــة  يتعلــق  وفيمــا   .2020 بالعــام 

ســوق العقــار األردنــي، فقــد ارتفــع حجــم التــداول 

فــي ســوق العقــار األردنــي خــالل عــام 2021 بنســبة 

عــدد  ارتفعــت  كمــا   .2019 بالعــام  مقارنــًة   %8.4

 %  32.4 بنســبة  المملكــة  فــي  البيــع  معامــالت 

خــالل عــام 2021 لتبلــغ 183.3 ألــف معاملــة مقارنــة 

وعلــى   .2019 عــام  خــالل  معاملــة  ألــف   138.4 بـــ 

ارتفــع  فقــد  المصرفيــة،  المؤشــرات  أبــرز  صعيــد 

إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 7.0 % 

فــي نهايــة عــام 2021 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 2020 

لتصــل إلــى 61.056 مليــار دينــار مقارنة بـــ 57.038 مليار 

إجمالــي  ارتفــع  2020. كمــا  العــام  نهايــة  فــي  دينــار 

نهايــة  فــي   %  4.9 بنســبة  االئتمانيــة  التســهيالت 

عــام 2021 لتصــل إلــى 30.028 مليــار دينــار، مقارنــة 

مــع 28.639 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2020. وارتفــع 

كذلــك إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي 

نهايــة عــام 2021 بنســبة 7.4 % لتصــل إلــى 39.522 

36.789 مليــار دينــار فــي  مليــار دينــار مقارنــة مــع 

نهايــة عــام 2020.

ارتفــع الرقــم القياســي العــام لكميــات 
اإلنتاج الصناعي خالل عام 2021 بنســبة 
13.0 % مـقـارنــــة بـــالــــعـــام 2020، كـمـــــا 
ارتفــع الرقــم القياســي العــام ألســعار 
 %  12.5 بنســبة  الصناعييــن  المنتجيــن 
خــالل عــام 2021 مقارنــًة بالعــام 2020.

خــالصـة 
تنفيذيـة
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية

الناتج المحلي اإلجمالي
شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 7. 2 % خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2021 مقارنــًة 
بالربــع الثالــث مــن عــام 2020. فيمــا بلغــت نســبة النمــو خــالل الثالثــة أربــاع األولــى مــن عــام 2021 مــا نســبته 2.1 % مقارنــة 

بــذات الفتــرة مــن عــام 2020.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016=100(

2017201820192020النشاط االقتصادي
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات

الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك

المناجم والمحاجر

الصناعات التحويلية

الكهرباء والمياه

اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات المال والتأمين والعقارات واألعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

المجموع

منتجو الخدمات الحكومية

منتجو الخدمات الخاصة التي ال تهدف إلى 
الربح وتخدم العائالت

الخدمات المنزلية

المجموع )أ + ب + ج + د(

الخدمات المصرفية المحتسبة 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية

صافي الضرائب على المنتجات

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق

1,530

628

5,384

990

850

2,783

2,401

6,378

1,851

22,794

3,785

188

226

26,993

1,737 -

25,255

3,163

28,418

1,380

583

5,226

546

840

2,784

2,539

5,318

2,589

21,805

4,082

210

467

26,564

822

25,742

3,732

29,474

1,415

616

5,289

555

837

2,812

2,620

5,474

2,675

22,293

4,167

216

467

27,144

846

26,298

3,753

30,050

 1,438  

620

 5,147  

 547

806

2,722

2,483  

5,556

2,588

21,907

4,211

211

468

26,796

868

25,929

3,656

29,584

317

141

1,400

159

240

825

623

1,421

671

5,796

993

44

137

6,970

248

6,722

1,055

7,777

326

155

1,444

162

249

848

645

1,458

685

5,972

1,005

45

137

7,159

257

6,901

1,082

7,983

% 2.8

% 9.9

% 3.1

% 1.9

% 3.8

% 2.8

% 3.5

% 2.6

% 2.1

% 3.0

% 1.2

% 2.3

-

% 2.7

% 3.6

% 2.7

% 2.6

% 2.7

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ب

ج

د

-

=

+

=

20202021
الربع الثالثالربع الثالث
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معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي )%( لألعوام 2017 - الثالثة أرباع األولى 2021

حواالت العاملين )بالمليون دينار(

معدل البطالة
بلــغ معــدل البطالــة خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2021 مــا نســبته 23.2 %، بانخفــاض مقــداره 1.6 % عــن الربــع الثانــي مــن 
ــة خــالل التســعة  ــع الثالــث مــن عــام 2020. فيمــا بلــغ معــدل البطال نفــس العــام، وبانخفــاض مقــداره 0.7 % عــن الرب

شــهور األولــى مــن عــام 2021 مــا نســبته 24.3 % مقارنــة بمعــدل بطالــة 22.0 % خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 2020.

المؤشر

معدل البطالة

2017

% 18.3

2018

% 18.6

2019

% 19.0

 2020

% 22.7% 23.9% 23.2

الـتـغـــيـر
النسبي

% 0.7 -

2020

2020

2021

20202021

الربع الثالثالربع الثالث

الثالثة أرباع 
األولى

الثالثة أرباع 
األولى

االستثمار األجنبي المباشر في األردن
ســجل االســتثمار االجنبــي المباشــر صافــي تدفــق للداخــل مقــداره 269.4 مليــون دينــار خــالل الثالثــة أربــاع األولــى مــن عــام 

2021 مقارنــة مــع 398.9 مليــون دينــار خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 2020. ليحقــق بذلــك انخفاضــًا بنســبة 32.5 %.

المؤشر

االستثمار االجنبي المباشر في األردن 
)مليون دينار (

2018

678.0

2019

518.1509.8398.9269.4

الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

% 32.5 -

2.12

1.55 -

1.9
2.1

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

20212019

2020

20182017
الثالثة أرباع األولى

حواالت العاملين
ارتفعت حواالت العاملين بنسبة 1.1 % خالل األحد عشر شهرًا األولى من عام 2021، مقارنًة بذات الفترة من عام 2020.

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

20202021

2,176.32,199.9

األحد عشر 
شهرًا األولى

األحد عشر 
شهرًا األولى

% 1.1

الـتـغـــيـر النسبي

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

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين )2010 = 100( 

كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي
ارتفــع الرقــم القياســي العــام لكميــات اإلنتــاج الصناعــي خالل عام 2021 بنســبة 13.0 % مقارنة بالعــام 2020، وقد جاء هذا 
االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات االســتخراجية بنســبة 6.6 %، وارتفــاع الرقــم القياســي 

لكميــات انتــاج الصناعــات التحويليــة بنســبة 13.6 %، والرقــم القياســي لكميــات انتــاج الكهربــاء بنســبة 2.0 %.

وارتفــع الرقــم القياســي العــام ألســعار المنتجيــن الصناعييــن بنســبة 12.5 % خــالل عــام 2021 مقارنــًة بالعــام 2020، حيــث 
نتــج هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات االســتخراجية بنســبة 9.0 %، وارتفــاع الرقــم 
القياســي ألســعار الصناعــات التحويليــة بنســبة 14.1 %، فيمــا انخفــض الرقــم القياســي ألســعار الكهربــاء بنســبة 4.6 %.

20172018201920202021الصناعة
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات 
اإلنتاج الصناعي

121.1

93.4

129.1

97.2

121.77

86.96

126.28

91.33

128.44

80.91

128.60

86.28

130.11

74.01

128.32

79.5

138.65

84.09

130.92

89.85

% 6.6

% 13.6

% 2.0

% 13.0

2017201820192020الصناعة
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار المنتجين 
الصناعيين

88.1

110.4

219.4

112.7

101.21

118.90

211.15

121.26

107.10

116.31

208.84

119.84

103.6

106.5

209.9

110.5

112.89

121.56

200.33

124.33

% 9.0

% 14.1

% 4.6 -

% 12.5

2021



التقرير االقتصادي الشهري 32

ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلــغ معــدل التضخــم 1.4 % خــالل عــام 2021 مقارنــًة بالعــام 2020، حيــث ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 

101.1 ليصــل إلــى 102.5.

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

االغذية والمشروبات غير الكحولية

المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر

المالبس واالحذية

المساكن

التجهيزات والمعدات المنزلية

الصحة

النقل

االتصاالت

الثقافة والترفيه

التعليم

المطاعم والفنادق

السلع والخدمات األخرى

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

معدل التضخم

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

% 4.5

100.3

98.4

98.3

101.5

101.0

101.9

100.6

100.0

97.6

102.6

102.6

101.4

100.8

% 0.8

102.6

101.4

97.5

99.7

101.5

104.6

98.6

100.9

98.5

104.4

104.8

103.6

101.1

% 0.3

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

% 0.1

% 2.6

% 1.2 -

% 1.6

% 0.5

% 0.9

% 4.6

% 1.4

% 0.6

% 0.3

% 1.4

% 0.2

% 1.4

-

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(
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أهم مؤشرات سوق العقار )مليون دينار(

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين خالل عام 2021
)حسب الجنسية(

ثالثاً: حركة تداوالت سوق العقار
ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــالل عــام 2021 بنســبة 8.4% مقارنــًة بالعــام 2019، فــي حيــن انخفضــت 
إيــرادات دائــرة األراضــي والمســاحة خــالل عــام 2021 بنســبة 8.7 % لتبلــغ 210.3 مليــون دينار. أمــا بخصوص عدد معامالت 
البيــع فــي المملكــة فقــد ارتفعــت بنســبة 32.4 % خــالل عــام 2021 لتبلــغ 183.3 ألــف معاملــة مقارنة بـــ 138.4 ألف معاملة 

خــالل عــام 2019. 

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

وبالتالــي عــدم القــدرة علــى المقارنــة لعــدم التكافــؤ.

البند

الجنسية

2019

قيمة األراضي والشقق
)مليون دينار(

النسبة من اإلجمالي

2021
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حجم التداول

إيرادات دائرة األراضي والمساحة

إعفاءات الشقق

مجموع قيمة اإليرادات واعفاءات الشقق

عدد معامالت البيع في المملكة

عدد األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

عراقية

سعودية

سورية

األمريكية

حملة الوثيقة الغزاوية

جنسيات أخرى

المجموع

4,632

230.4

72.3

302.7

138.4

3,219

236.2

107.6

46.4

20.3

12.7

9.6

60.8

257.4

% 41.8

% 18.0

% 7.9

% 4.9

% 3.8

% 23.6

% 100

5,021

210.3

117.7

328.0

183.3

3,160

257.4

% 8.4

% 8.7 -

% 62.8

% 8.4

% 32.4

% 1.8 -

% 9.0
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رابعاً: أداء القطاع الخارجي 
ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 17.8 % خــالل عــام 2021 مقارنــًة بالعــام 2020، وذلــك نتيجــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة 
بنســبة 19.7 %، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنســبة 1.4 %، كما ارتفعت كذلك المســتوردات بنســبة 25.4 %. ومحصلة 

لذلــك فقــد ارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 31.9 % خــالل عــام 2021 مقارنة بالعــام 2020.

201820192020البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

اجمالي التجارة الخارجية

الميزان التجاري

تغطية الصادرات للمستوردات %

4,674.7

828.0

5,502.7

14,420.0

19,094.7

8,917.3 -

% 38.2

4,995.7

909.6

5,905.3

13,611.0

18,606.7

  7,705.7 -

% 43.4

5,044.1

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

% 19.7

% 1.4

% 17.8

% 25.4

% 23.8

% 31.9

% 2.8 -

2021

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية
وعلــى صعيــد التركيــب الســلعي ألبــرز الســلع المصــدرة خــالل عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة الصــادرات الوطنيــة 
مــن جميــع المــواد )باســتثناء محضــرات الصيدلــة التــي انخفضــت بنســبة 0.4 %( وأبرزهــا األســمدة بنســبة 71.3 % 

والفوســفات الخــام بنســبة 55.1 %. 

2017201820192020الصنف
الـتـغيـر النسبي

)%( 

األلبسة وتوابعها

األسمدة

البوتاس الخام

محضرات الصيدلة

الفوسفات الخام

المنتجات الكيماوية

المواد األخرى

مجموع الصادرات الوطنية

1,100.9

259.7

331.0

446.9

282.0

273.3

1,715.2

4,504.2

1,228.6

297.2

384.4

446.6

261.8

283.5

1,870.8

4,674.7

1,384.4

328.2

419.1

435.7

275.8

238.5

2,072.9

4,995.7

1,160.4

509.1

380.3

423.2

243.1

251.6

2,076.4

5,044.1

1,277.5

871.9

513.1

421.4

377.0

295.4

2,283.2

6,039.5

% 10.1

% 71.3

% 34.9

% 0.4 -

% 55.1

% 17.4

% 10.0

% 19.7

2021

أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار(

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(
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التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار (

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار (

201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الهند

دول االتحاد االوروبي

منها هولندا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

مجموع الصادرات الوطنية

2,028.0

503.7

1,287.5

1,228.5

942.0

485.7

142.0

29.74

275.2

1.5

4,674.7

2,074.2

549.0

1,454.0

1,381.9

969.1

496.1

149.1

31.99

349.3

20.5

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

174.0

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

44.8

6,039.5

% 12.6

% 27.3

% 29.2

% 30.0

% 32.3

% 47.8

% 29.9

% 4.6

% 4.1 -

% 74.3 -

% 19.7

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة الصــادرات الوطنيــة إلــى 
معظــم التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا إلــى الــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 32.3 % ودول االتحــاد األوروبــي بنســبة 

29.9 % ودول اتفاقيــة التجــارة الحــرة لشــمال أمريــكا بنســبة 29.2 %.

2021

2021

الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل عــام 2021 بنســبة 14.9 % مقارنــة بالعــام 2020، لتصــل إلــى 873.5 مليــون دينــار 

مقارنــًة مــع 760.5 مليــون دينــار خــالل عــام 2020.

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

البند / الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2018

720.7

2019

737.7

2020

760.5873.5% 14.9

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيــب الســلعي للمســتوردات خــالل عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة المســتوردات مــن جميــع المــواد وأبرزهــا 

الحلــي والمجوهــرات الثمينــة بنســبة 558 % والنفــط الخــام ومشــتقاته بنســبة 43 %.
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201820192020الصنف
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

النفط الخام ومشتقاته

العربات والدراجات وأجزائها

الحلي والمجوهرات الثمينة

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها

الحبوب

المواد األخرى

إجمالي المستوردات

2,870.0

1,148.5

56.4

1,087.5

890.6

582.1

7,235.3

14,420.0

2,308.5

953.1

58.6

1,153.5

938.5

553.1

7,168.9

13,611.0

1,283.8

888.2

151.1

803.0

719.8

555.1

7,834.4

12,235.4

1,836.1

1,100.8

994.9

921.4

803.4

717.1

8,971.4

15,345.1

% 43.0

% 23.9

% 558.4

% 14.7

% 11.6

% 29.2

% 14.5

% 25.4

2021

201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها المكسيك

الدول االسيوية غير العربية

منها الصين الشعبية

دول االتحاد االوروبي

منها المانيا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

إجمالي المستوردات

3,849.4

2,392.5

1,499.2

213.8

4,349.3

1,964.7

3,133.7

659.8

1,588.4

124.0

14,420.0

3,604.5

2,265.8

1,275.5

137.5

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

123.1

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

101.5

5,266.4

2,229.2

2,869.9

544.2

1,741.3

431.6

15,345.1

50.7

50.0

0.6 -

17.5 -

23.1

15.9

14.0

4.1

21.9

307.2

% 25.4

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة المســتوردات مــن معظــم 
التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا مــن دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 50.7 % والــدول اآلســيوية غيــر 

العربيــة بنســبة 23.1 %.

2021

التركيب السلعي للمستوردات الوطنية )مليون دينار (

التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار (
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أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار(

% 15.0

% 19.1

% 15.1

-

% 35.5

% 18.0 -

% 8.3

% 4.9

% 54.0

% 15.9 -

% 16.5 -

خامساً: أداء المالية العامة
ارتفعــت اإليــرادات المحليــة بحوالــي 1079.8 مليــون دينــار او مــا نســبته 19.1 % خــالل الشــهور األحــد عشــر األولــى مــن عــام 
2021 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن العــام 2020. وهــذا يعــود للتحســن فــي تحصيــل كل مــن االيــرادات الضريبيــة التــي ارتفعــت 
بحوالــي 681.8 مليــون دينــار، واإليــرادات غيــر الضريبيــة التــي ارتفعــت بحوالــي 398.1 مليــون دينــار مقارنــة بــذات الفتــرة مــن 

العــام 2020.

أما النفقات العامة فقد ارتفعت بما قيمته 671.3 مليون دينار أو ما نســبته 8.3 % مقارنة بذات الفترة من العام 2020، 
وقــد جــاء هــذا االرتفــاع فــي إجمالــي االنفــاق نتيجــة ارتفــاع النفقــات الجاريــة بنســبة 4.9 % وارتفــاع النفقــات الرأســمالية 

بنســبة 54 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2020.

ونتيجــة لتلــك التطــورات ســجل العجــز المالــي بعــد المنــح انخفاضــًا بحوالــي 280.3 مليــون دينــار، ليصــل إلــى مــا قيمتــه 
1487.3 مليــون دينــار خــالل الشــهور األحــد عشــر األولــى مــن عــام 2021 مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020. 

البند

% من الناتج المحلي اإلجمالي

20192020 2021
)موازنة(

اجمالي االيرادات والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

ايرادات ضريبية

اقتطاعات تقاعدية

االيرادات االخرى

المنح الخارجية 

اجمالي االنفاق  

النفقات الجارية 

النفقات الرأسمالية

العجر/الوفر بعد المنح

العجر/الوفر قبل المنح

اجمالي االيرادات والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

اجمالي االنفاق  

العجر بعد المنح

العجر قبل المنح

7,754.3

6,965.9

4,680.8

9.0

2,276.1

788.4

8,812.7

7,897.2

915.5

1,058.4 -

1,846.8 -

% 24.9

% 22.4

% 28.3

% 3.4 -

% 5.9 -

7,028.9

6,238.0

4,958.6

7.3

1,272.1

790.8

9,211.3

8,388.5

822.8

2,182.4 -

2,973.3 -

% 22.7

% 20.1

% 29.7

% 7.0 -

% 9.6 -

7,874.8

7,298.0

5,390.0

8.0

1,900.0

576.8

9,845.1

8,730.4

1,114.7

1,970.3 -

2,547.1 -

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

% 6.2 -

% 8.0 -

6,351.6

5,639.4

4,511.8

6.6

1,121.0

712.2

8,119.2

7,557.9

561.3

1,767.6 -

2,479.8 -

% 22.3

% 19.8

% 28.5

% 6.2 -

% 8.7 -

الـتـغـــيـر النسبي

*)%( 

% 2.7

% 3.2

% 1.6

% 1.1 -

% 1.6 -

7,303.1

6,719.2

5,193.6

6.6

1,519.0

583.9

8,790.5

7,926.2

864.3

1,487.3 -

2,071.3 -

% 25.0

% 23.0

% 30.1

% 5.1 -

% 7.1 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2020

20202021

األحد عشر 
شهرًا األولى

األحد عشر 
شهرًا األولى
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سادساً: المديونية العامة 
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 7.0 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، ليصــل إلــى 
35.352 مليــار دينــار أو مــا نســبته 110.3 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021، مقارنــًة 
مــع 33.032 مليــار دينــار أو مــا نســبته 106.5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020، شــاماًل مديونيــة شــركة الكهربــاء 

الوطنيــة وســلطة الميــاه التــي تبلــغ حوالــي 8.1 مليــار دينــار.

حيــث ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة بنســبة 8.0 % ليصــل إلــى 20.442 مليــار دينــار حتــى نهايــة شــهر 
تشــرين الثانــي مــن عــام 2021 )63.8 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021(، مقارنــًة 
مــع 18.933 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 )61 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020(. كمــا ارتفــع رصيــد الديــن العــام 
الخارجــي بنســبة 5.8 % ليصــل إلــى حوالــي 14.910 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021 )46.5 % من الناتج 
المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021( مقارنــة مــع 14.098 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 )45.4 % 

مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020(.

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تشرين الثاني

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

20,442.7

% 63.8

14,910.1

% 46.5

35,352.8

% 110.3

% 8.0

% 2.8

% 5.8

% 1.1

% 7.0

% 3.8

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار (

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

المصدر: وزارة المالية

35.3530.08 33.0328.31

20212019 20202018
تشرين الثاني
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إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليون دينار (

2018201920202021البند )مليون دينار(
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

عرض النقد )ع 1(

عرض النقد )ع 2(

النقد المصدر

9,676.3

33,359.3

4,802.4

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

13,117.5

39,509.2

6,834.8

% 8.0

% 6.7

% 5.2

سابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية
ارتفــع عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة عــام 2021 بنســبة 8.0 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة عام 2020، كمــا ارتفع عرض 

النقد )ع2( بنســبة 6.7 %، والنقد المصدر بنســبة 5.2 %. 

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 17.887 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2022، مقارنــًة مــع 18.043 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2021، محققــًة بذلــك انخفاضــًا بنســبة 

0.9 % عــن مســتواها فــي نهايــة عــام 2021.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2019

14,329.3

2020

15,919.7

2021

18,043.217,887.7% 0.9 -

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 2022

المؤشرات والمصرفية
ــًة مــع نهايــة عــام 2020 لتصــل  ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 7.0 % فــي نهايــة عــام 2021 مقارن
إلــى 61.056 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 57.038 مليــار دينــار فــي نهايــة العــام 2020. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع 
الموجــودات المحليــة بنســبة 7.9 % لتصــل إلــى 54.719 مليــار دينــار، وارتفــاع الموجــودات األجنبيــة بنســبة 0.6 % لتصــل 

إلــى 6.337 مليــار دينــار. 

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

كانون الثاني

الموجودات االجنبية

الموجودات المحلية

إجمالي الموجودات

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات 

5,551.9

45,365.9

50,917.8

7,865.8

5,582.3

48,059.7

53,642.0

8,152.6

6,303.0

50,735.0

57,038.0

8,715.2

6,337.6

54,719.3

61,056.9

9,117.6

% 0.6

% 7.9

% 7.0

% 4.6
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أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 4.9 % فــي نهايــة عــام 2021 لتصــل إلــى 30.028 مليــار دينــار، مقارنة 

ــي التســهيالت  ــي 62.8 % مــن إجمال ــة عــام 2020. وقــد شــكلت القــروض والســلف حوال ــار بنهاي ــار دين مــع 28.639 ملي

االئتمانيــة، فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك اإلســالمية 26.8 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة فــي نهايــة عــام 2021.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار (

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

اجمالي التسهيالت االئتمانية

جاري مدين 

قروض وسلف 

كمبياالت واسناد مخصومة 

ذمم بنوك إسالمية

بطاقات االئتمان

26,111.8

% 11.8

% 65.0

% 0.9

% 21.7

% 0.6

27,082.2

% 10.9

% 64.8

% 0.7

% 23.0

% 0.6

28,639.1

 

% 9.5

% 64.5

% 0.7

% 24.6

% 0.7

30,028.5

 

% 9.0

% 62.8

% 0.7

% 26.8

% 0.7

% 4.9

 

% 0.5 -

% 1.7 -

-

% 2.2

-

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار(

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

61.06

30.03

53.64

27.08

57.04

28.64

50.92

26.11

49.1

24.73

48.38

22.9

المصدر: البنك المركزي األردني

المصدر: البنك المركزي األردني

2021

2021

2019

2019

2020

2020

2018

2018

2017

2017

2016

2016
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تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة )مليار دينار (

39.5235.31 36.7933.8433.1932.9

المصدر: البنك المركزي األردني

20212019 2020201820172016

وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة عــام 2021 بنســبة 7.4 % لتصــل إلــى 39.522 مليــار دينــار مقارنــة 

مــع 36.789 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020. وفيمــا يتعلــق بتوزيــع الودائــع حســب النــوع، فيالحــظ أن الودائــع ألجــل 

شــكلت مــا نســبته 53.8 % مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب والتــي شــكلت مــا نســبته 

29.2 % مــن إجمالــي الودائــع، ثــم ودائــع التوفيــر والتــي شــكلت 17.0 % مــن إجمالــي الودائــع. أمــا مــن حيــث هيــكل الودائــع 

لــدى البنــوك المرخصــة حســب العملــة، فيالحــظ ارتفــاع حجــم الودائــع بالدينــار األردنــي فــي نهايــة عــام 2021 لتشــكل مــا 

نســبته 77.6 %، فيمــا بلغــت نســبة الودائــع بالعمــالت األجنبيــة 22.4 %.

الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

اجمالي الودائع 

تحت الطلب

 توفيـــــر

 ألجل

الودائع بالدينار األردني )%(

الودائع بالدينار األردني )مليون دينار(

الودائع بالعمالت األجنبية )%(

الودائع بالعمالت األجنبية )مليون دينار(

33,848.1

% 27.7

% 16.7

% 55.6

% 75.9

25,667.6

% 24.1

8,180.5

35,305.3

% 26.9

% 16.5

% 56.6

% 76.8

27,107.3

% 23.2

8,198.0

36,789.1

% 28.6

% 16.9

% 54.5

% 76.7

28,233.9

% 23.3

8,555.2

39,522.3

% 29.2

% 17.0

% 53.8

% 77.6

30,684.6

% 22.4

8,837.7

% 7.4

% 0.6

% 0.1

% 0.7 -

% 0.9

% 8.7

% 0.9 -

% 3.3

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %
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مؤشرات المتانة المالية
أظهــرت البيانــات المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة فــي األردن انخفــاض نســبة الديــون غيــر 
العاملــة إلــى إجمالــي الديــون إلــى 5.3 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع نســبة 5.5 % فــي نهايــة عــام 
2020. كمــا ارتفعــت نســبة تغطيــة الديــون غيــر العاملــة إلــى 75.2 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 
71.5 % فــي نهايــة عــام 2020. أمــا الجــزء غيــر المغطــى مــن الديــون غيــر العاملــة فقــد شــكل مــا نســبته 5.7 % مــن حقــوق 
المســاهمين لــدى البنــوك بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــة مــع 6.4 % فــي نهايــة عــام 2020. وبلغــت نســبة 
كفايــة رأس المــال 18.3 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، وهــي ذات النســبة المتحققــة فــي نهاية عــام 2020، وهذه 
النســبة أعلــى بكثيــر مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي ومــن قبــل لجنــة بــازل. وبلغــت نســبة 
الســيولة القانونيــة لــدى البنــوك المرخصــة 136.2 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 136.5 % فــي نهايــة 
عــام 2020، والتــي تعتبــر أعلــى مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن البنــك المركــزي األردنــي والبالغــة )100 %(. وقــد حققــت 
البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائــد علــى الموجــودات بلــغ 1.2 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــة مــع 
0.6 % فــي نهايــة عــام 2020. كمــا بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق المســاهمين فــي البنــوك العاملــة فــي األردن 9.5 % 

بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021 مقارنــة مــع 5.1 % فــي نهايــة عــام 2020.

النصف األول 2017201820192020المؤشر )%(
2021

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

% 5.3

% 75.2

% 5.7

% 18.3

% 136.2

% 9.5

% 1.2

% 0.2 -

% 3.7

% 0.7 -

-

% 0.3 -

% 4.4

% 0.6

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة )2016 - النصف األول 2021(
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هيكل أسعار الفائدة
اســتقرت أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة فــي نهايــة عــام 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، حيــث بلــغ ســعر 

الفائــدة الرئيســي للبنــك المركــزي األردنــي 2.50 % وســعر إعــادة الخصــم 3.50 %.

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر 

)%( 

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني

سعـر اعادة الخصم

سعر فائدة اتفاقيات اعادة  الشراء

سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة

4.75

75 .5

5.50

4.00

4.00

5.00

4.75

3.25

2.50

3.50

3.25

2.00

2.50

3.50

3.25

2.00

-

-

-

-

أسعار الفائدة  لدى البنك المركزي %

أمــا فيمــا يتعلــق بالوسط المرجح ألســعار الفائدة على الودائع لــدى البنــوك، فقــد شــهدت أســعار الفائــدة علــى الودائــع 
تحــت الطلــب انخفاضــًا لتبلــغ 0.26 % فــي نهايــة عــام 2021، فيمــا بلغــت أســعار الفائــدة علــى حســابات التوفيــر 0.27 %، 

وســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 3.45 %.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%(

الـتـغـــيـر %2018201920202021

تحت الطلب

توفير

ألجل

0.30

0.71

4.73

0.44

0.66

4.84

0.27

0.34

3.65

0.26

0.27

3.45

0.01 -

0.07 -

0.2 -

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

وبالنســبة للوسط المرجح ألسعار الفوائد على التســهيالت االئتمانيــة، فقــد انخفــض ســعر الفائــدة علــى الجــاري مديــن 
ليبلــغ 7.16 % فــي نهايــة عــام 2021، كمــا انخفــض ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف ليصــل إلــى 6.95 %، فيما بلغ ســعر 

فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــالء 8.37 % فــي نهايــة عــام 2021.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

الـتـغـــيـر %2018201920202021

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

8.41

8.69

9.64

9.57

8.49

8.49

9.55

9.33

7.30

7.17

8.51

8.33

7.16

6.95

7.94

8.37

0.14 -

0.22 -

0.57 -

0.04

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

* تمثل الحد األدنى لسعر فائدة اإلقراض ألفضل العمالء لالئتمان الممنوح من قبل البنوك المرخصة
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أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
انخفــض الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر شــباط 2022 بنســبة 1.51 % ليصــل 
ــراوح مــا بيــن 0.5 % إلــى 6.0 % فيمــا  إلــى 3985.08 نقطــة. هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق ألحــد عشــر بنــكًا انخفاضــًا ت

شــهدت أســعار اإلغــالق ألربعــة بنــوك ارتفاعــًا تــراوح مــا بيــن 0.3 % إلــى 5.7 %.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر شــباط حوالــي 11.92 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد عقــود بلــغ 
6848 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 25.42 مليــون دينــار وذلــك خــالل شــهر شــباط 

.2022

الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

البنك األهلي

بنك المال

بنك األردن

البنك اإلسالمي األردني

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

بنك االستثمار العربي

البنك األردني الكويتي

البنك التجاري األردني

بنك ABC في األردن

بنك صفوة اإلسالمي

البنك االستثماري

بنك سوسيته جنرال-األردن

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

AHLI

EXFB

BOJX

JOIB

CABK

UBSI

AJIB

JOKB

JCBK

ABCO

SIBK

INVB

SGBJ

4.70

3.81

1.00

2.16

2.25

3.66

1.41

1.73

1.40

1.37

1.00

0.90

1.88

1.44

1.48

4.79

3.95

0.99

2.17

2.29

3.65

1.50

1.76

1.39

1.43

1.03

0.94

1.97

1.47

1.40

-0.09

-0.14

0.01

-0.01

-0.04

0.01

-0.09

-0.03

0.01

-0.06

-0.03

-0.04

-0.09

-0.03

0.08

4.80

4.00

1.01

2.23

2.35

3.80

1.49

1.82

1.44

1.42

1.03

0.94

2.01

1.52

1.48

4.59

3.80

0.99

2.16

2.30

3.69

1.43

1.76

1.41

1.38

1.00

0.91

1.94

1.46

1.46

7,074,680

110,306

3,470,361

6,536,163

1,178,523

3,607,576

2,226,530

253,302

174,722

259,204

13,683

51,934

404,294

42,439

20,075

4.50

3.59

0.97

2.12

2.24

3.61

1.37

1.72

1.34

1.33

0.98

0.89

1.81

1.44

1.40

20

16

20

20

20

20

20

19

14

19

11

16

20

15

5

1,540,944

29,062

3,506,254

3,021,158

513,124

977,503

1,554,702

144,236

124,248

188,205

13,752

57,312

208,926

29,063

13,733

1,369

119

979

959

401

1,348

788

129

123

238

52

97

176

52

18

6,848 11,922,222 25,423,792

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر شباط 2022 

)من 1 شباط إلى 28 شباط 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 شباط = 3985.08 / التغير عن الشهر السابق = - 1.51 % 

* المصدر: بورصة عمان.
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دراسات
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يســتمر نظــام المدفوعــات فــي التطــور الســريع مدفوًعــا بالتقنيــات الناشــئة والتحــول الرقمــي 

عبــر الصناعــات. ويعــد "الــذكاء االصطناعــي" أحــد أكبــر العبــارات التــي اشــتهرت وتــم التــداول 

بهــا مؤخــرًا، حيــث يتســاءل الكثيــرون كيــف ســيؤثر الــذكاء االصطناعــي علــى المدفوعــات علــى 

المــدى القريــب والبعيــد. مــن الواضــح بالفعــل أن التجــارة االلكترونيــة قــد توســعت إلــى مــا 

هــو أبعــد مــن المتوقــع مــع ظهــور الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتقنياتهــا التــي تدمــج االتصــاالت 

بتكنولوجيــا المعلومــات، ومــع توســع تقنيــة إنترنــت األشــياء أصبــح المســتهلكون متصليــن على 

كل المســتويات حيــث أصبحــت القــدرة علــى الدفــع فــي أي مــكان وفــي أي وقــت أكثــر انتشــاًرا مــن 

ســابق عهدها. ســيعمل الذكاء االصطناعي على تضخيم وتســريع هذا عبرتبســيط طرق الدفع. 

ثــورة مـدفـوعـات
الذكاء االصطناعي

المعامــالت المصرفيــة تتميــز بعــدد كبيــر مــن العمليــات 
بشــكل  البنــوك  مــع  العمــالء  التفاعــالت  يدعــم  ممــا 
يومــي وهــذا مــا ينتــج عنــه عــدد كبيــر مــن البيانــات القابلــة 
ــات الضخمــة وهــذا مــا يجعــل  ــة البيان ــر تقني ــل عب للتحلي
للــذكاء  المثالــي  الملعــب  هــي  المصرفيــة  المعامــالت 
ــى  ــات وجودتهــا. يشــار إل االصطناعــي نظــرًا لوفــرة البيان
الــذكاء االصطناعــي بأنــه ثــورة ســتغير مشــهد األعمــال 
هــذه  ســتعمل  حيــث  المقبــل.  العقــد  خــالل  بالكامــل 
المجموعــة مــن التقنيــات القــادرة علــى تنفيــذ المهام التي 
كانــت تتطلــب ذكاًء بشــرًيا فــي الســابق علــى تغييــر كيفيــة 
تفاعــل المؤسســات والبنــوك مــع عمالئهــا وتشــغيل 
المنتجــات  وتطويــر  موظفيهــم  واســتخدام  أجهزتهــم 

والخدمــات والتخطيــط للمســتقبل.

التفكيــر  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  أمثلــة  تشــمل 
والتعلــم  البشــري(،  الحكــم  عمليــة  )تكــرار  المعرفــي 
)التعلــم  اآللــي  والتعلــم  بالقــدوة(،  )التعلــم  العميــق 
مــن التجربــة( ومعالجــة اللغــة الطبيعيــة )اســتخالص 
النتائــج مــن بيانــات اللغــة الطبيعيــة(. ويمكــن أن تكــون 
التقنيــات قويــة بشــكل خــاص عنــد اســتخدامها  هــذه 
باالقتــران مــع أتمتــة العمليــات الروبوتيــة، والتــي تعمــل 

علــى أتمتــة المهــام العاديــة. يمكــن للــذكاء االصطناعــي 
اســتخراج معلومــات قيمــة وتحديــد األنماط مــن البيانات 
المنظمــة عاليــة الجــودة التــي يتــم إنشــاؤها بواســطة 

الروبوتيــة العمليــات  أتمتــة 

ــذكاء االصطناعــي بالفعــل فــي مجموعــة  يتــم تطبيــق ال
واســعة مــن األنشــطة التجاريــة، ويعــد قطــاع الخدمــات 
وتطبيــق  االصطناعــي  الــذكاء  تبنــي  فــي  رائــًدا  الماليــة 
االحتيــال  مــن كشــف  متعــددة  مجــاالت  فــي  التقنيــات 
ُتســتخدم  األســهم.  انتقــاء  وحتــى  المراقبــة  وإجــراء 
روبوتــات التحــاور لتكملــة عــروض خدمــة عمــالء البنــوك، 
وهنــاك إمكانــات هائلــة الســتخدام الــذكاء االصطناعــي 
فــي  المصرفيــة  المعامــالت  فــي  واســع  نطــاق  علــى 
العيــن وربطهــا فــي  المســتقبل مثــل تفعيــل بصمــة 
الحســابات البنكيــة دونمــا الحاجــة إلــى بطاقــة إتمانيــة.

وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن حــاالت االســتخدام 
المعامــالت  فــي  االصطناعــي  للــذكاء  المحتملــة 
المصرفيــة، فــإن خدمــة العمــالء هــي المجــال الــذي يتــم 
تطبيقــه بهــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى. , و مثــال علــى ذلــك 
روبوتات الدردشــة أو التحاور )برامج الكمبيوتر المصممة 

د. حسام باسم حداد
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إلجــراء محادثــات مــع العمــالء بالصــوت 
بالفعــل  قــادرة  النصيــة(  بالرســائل  أو 
علــى الــرد علــى االستفســارات البســيطة 
مــن العمــالء وتنفيــذ المهــام األساســية،  
مثــل إنشــاء أو إلغــاء أمــر دائــم أو الخصــم 
المباشــر، أو تقديم مزيد من المعلومات 
تســتخدم  حيــث   . للعمــالء  إضافيــة 
ــات  ــة الروبوت بعــض المؤسســات المالي
فــي  عمليــات تــداول العمــالت األجنبيــة.

رغــم التــطـبـيـق الـواسـع للــــذكـــاء 
االصـطـنـــــاعـــي فــي الـمـعــامـــالت 
المصرفيــة ال زال هـنــــــاك العديــد 
مــن التحديــات التــي يجــب التغلــب 

عليهــا:
ــاج حــزم  ــات. تقــوم المنظمــات بإنت البيان
محاكاتهــا  يمكــن  التــي  البيانــات  مــن 
بواســطة تقنيــات الــذكاء االصطناعــي.

 تأتــي هــذه البيانــات فــي شــكل منظــم 
غيــر  المصرفيــة( وبشــكل  الحســابات  )مثــل تســويات 
منظــم )مثــل رســائل البريــد اإللكترونــي( وغالًبــا ال يتــم 
توصيــل أجــزاء مختلفــة مــن البيانــات أو تقييمهــا بشــكل 

مناســب. مــا يشــكل تحديــا كبيــرا. 

الثقافــة: ان نتائــج الذكاء االصطناعي محفوفة بالمخاطر 
و هــي تشــكل مصــدرا مــن الخــوف و عــدم الثقــه   ، نتيجــة 
للتغطيــة اإلعالميــة التــي تولدهــا. حيــث ان هنــاك العديــد 
نتيجــة  وظائفهــم  فقــدان  يخشــون  الموظفيــن  مــن 
تبنــي الــذكاء االصطناعــي وهــذا مــا يجعلهــم يحجمــون 
الــذكاء  تقنيــات  كافــة  اســتخدام  فــي  المســارعة  عــن 
االصطناعي الذي يشكل مستقبال للعمليات المصرفية 
اجــال ام عاجــال. وقــد يخشــى بعــض العمــالء االعتماد على 
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي معامالتهــم المصرفيــة 

خوفــا مــن انتهــاك خصوصيــة بياناتهــم.

ــى  ــا إل ــة حالًي ــات المحادث ــة: تفتقــر روبوت ــود التكنولوجي القي
المعقــدة  التحديــات  مواجهــة  علــى  المعرفيــة  القــدرة 
أو المشــاعر اإلنســانية  مثــل  شــكاوي العمــالء و تعــد 
تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي جيــدة بقــدر جــودة البيانــات 
التــي يتــم تدريــب الموظفيــن و العمــالء  عليهــا. إذا كانــت 
البيانــات غيــر دقيقــة أو تحتــوي علــى تحيــز متأصل، فســوف 
ينعكــس ذلــك فــي النتائــج الناتجة عن الــذكاء االصطناعي.

للــذكاء  األمثــل  االســتخدام  لتحقيــق  األعمــال.  نمــاذج 

اعتمــاد  إلــى  وعمالئهــا  البنــوك  ســتحتاج   ، االصطناعــي 
نمــاذج وإجــراءات وســلوكيات أعمــال جديدة. يجب أن يكون 
وتخزينهــا  البيانــات  لجمــع  جيــدة  أســاليب  أيًضــا  لديهــم 
واســتغاللها، واالســتفادة مــن التقنيــات الداعمــة، مثــل 
البيانــات الســحابية وواجهــات برنامــج التطبيــق، لتســهيل 

أكثــر سالســة.  معالجــة المعامــالت بشــكل 

مســتقبل  مــن  جــزًءا  شــك  بــال  االصطناعــي  الــذكاء  ُيعــد 
مــن  ليــس  أنــه  مــن  الرغــم  علــى  المصرفيــة،  المعامــالت 
الكــم  إن  اعتمــاده.  مــدى  بدقــة  التنبــؤ  اآلن  حتــى  الســهل 
الهائــل مــن البيانــات والتفاعــالت والعمليــات والمعامــالت 
التي تنطوي عليها المعامالت المصرفية تجعلها مناســبة 
بشــكل مثالــي لتطبيــق التقنيــات. مــع الــذكاء االصطناعــي، 
ستســتفيد البنــوك مــن إمكانــات معالجة البيانــات الضخمة 
بتكلفة منخفضة بينما سيســتمتع العمالء بأمان محّســن 

وتجربــة مثلــه.

الــذكاء  قــوة  تحقيــق  مــدى  يعتمــد  فيــه  شــك  ال  وممــا 
االصطناعــي فــي المعامــالت المصرفيــة على إبــداع ومهارة 
المنظمــات التــي تطبقــه وتتبنــاه، يعــد الــذكاء االصطناعــي 
اليــوم عمــاًل مرتبطــا باألعمــال التجاريــة الــى حــد كبيــر، وإذا 
تمكنــا مــن التغلــب علــى التحديــات المرتبطــة باســتخدام 
التقنيــات فســوف القطــاع المصرفــي وعمالئــه فوائــد جمــة 
للمعامــالت  أساًســا  االصطناعــي  الــذكاء  حيــث ســيكون 
المصرفيــة المســتقبلية كمــا يجــب أن نكــون مســتعدين لــه 

ولتطبيقاتــه عندمــا تصبــح الثــورة حقيقيــة. 
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محمد فراج
مشرف رئيسي / كابيتال بنك

الدوالر االمريكي
تسميته صفاته وميزاته ..

في  تتحكم  التي  العملة  االمريكي  الدوالر  ويعتبر 
في  العالم  حول  الدول  اقتصادات  من  كبير  عدد 
مجال التبادل التجاري وتعزيز الصادرات وغيرها من 

المسائل االقتصادية ) العملة التجارية (. 
الموجودة  والمكان  الزمن  العمالت حسب  تتغير 
به حيث تعتبر العمالت هي المورد للسلع الدوارة 
ركائز  واهم  والدول  الشعوب  بايدي  المتداولة 
االولى  العملة  وهو  الدوالر  وبالذات  االقتصاد, 
عالميا ) العملة التجارية ( ويتم استعمالها كعملة 

اساسية تجاريا.
وفي االونة االخيرة تم تغير شكل الدوالر االمريكي 
من  االمني  الجانب  وكذلك  االحداث  لتطور  نظرا 
كثرة تزييف الشكل القديم والذي ال زال متداول به 

حتى االن.

تسمية الدوالر... 
 Taller تسمية الدوالر مشتقة من عملة المانية تسمى تالر
بالبيزو  عشر  الثامن  القرن  في  امريكة  في  تمثل  وكانت 

الفضي االسباني. 
واستخدامها  تحديدها  الواجب  االمنية  الميزات  وتاليا 

وصفاتها وفئاتها وتمييز الصحيح منها والمزييف. 

الميزات االمنية الواجب تحديدها واستخدامها... 
لالمام  الورقة  ححرك  االبعاد:  ثالثي  االمني  الشريط   .1
والخلف بينما تركز على الشريط االزرق سوف ترى الجرس 

يتغير الى رقم 100 اثناء الحركة. 

مالحظة هامة :- الشريط االمني ثالثي االبعاد منسوج داخل 
عجينة الورقة وليس مطبوع طباعة. 

2. الجرس داخل المحبرة ) اسفل يمين الورقة (: قم بامالة 
النحاسية  المحبرة  في  اللون  متغير  الجرس  لترى  الورقة 
يتغير من اللون النحاسي الى اللون االخضر وهو تاثير يجعل 

الجرس يظهر ويختفي داخل المحبرة. 

الى االعلى امام  الورقة  ارفع  3. العالمات المائية للصورة: 
مصدر للضوء وابحث عن صورة باهتة لبنجامين فرانكلين 
في المساحة الفارغة الى يمين الورقة يمكن رؤية الصورة 

من كال جانبي الورقة. 

4. الخيط االمني: ارفع الورقة امام الضوء النافذ لمشاهدة 
خيط امني تم دمجه في الورقة رأسيا الى يسار الصورة يمكن 
على  متبادل  بشكل   100 الرقم  يتلوها   USA الحروف  رؤية 
طول الخيط لكال وجهي الورقة حيث يتوهج الخيط باللون 

الوردي عند تعريضه لالشعة فوق البنفسجية. 

5. رقم المائة دوالر متغير اللون: قم بامالة الورقة لمشاهدة 
من  يتغير  الورقة  وجه  من  اليمنى  الزاوية  اسفل   100 رقم 

اللون النحاسي الى اللون االخضر . 
6. الطباعة البارزة: حرك اصبعك اعلى واسفل كتف بنجامين 
ملمسها  يبدو  الورقة  من  اليسرى  الجهة  على  فرانكلين 
خشن وهو نتيجة لعملية طباعة النقش الغائر المستخدم 

النتاج الصورة.  

الدوالر االمريكي )ترميزه $ عالمته USD وباالنجليزي $US( هو 
وتبعياتها,  االمريكية  المتحدة  الواليات  في  الرسمية  العملة 

صدر الدوالر االمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792 ... 
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أخــــبـــار
محلية 
ودولية
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انـعـقـــاد الملـتـقـــى المـصـرفـــي الـعـربـــــي لألمــــن 
السيبـرانـــي بـدورتـــه الثـالـثـــة فــي عـمـــان بعنــوان

الســيبراني وتحديــات االســتقرار  "األمــن 
المالي وجاهزية التحقيق الجنائي الرقمي"

وقــد ناقــش الملتقــى محــاور عــدة تركــزت حــول زيــادة وعي 
وتعميــق معرفــة موظفــي قطــاع األمــن الســيبراني فــي 
البنــوك والمؤسســات العربيــة بالتقنيــات الحديثــة التــي 
يســتخدمها المقرصنــون، واقتــراح الحلــول الجديــدة للحد 
مــن المخاطــر، إضافــة الــى اإلجراءات الكفيلــة برفع كفاءة 
النظــام المصرفــي العربــي ومواكبتــه ألحــدث التطــورات 

المتعلقــة باألمــن الســيبراني. 

وتحــدث فــي الجلســة االفتتاحيــة عطوفــة الدكتــور عــادل 
ومعالــي  األردنــي،  المركــزي  البنــك  محافــظ  شــركس 

األســتاذ باســم خليــل الســالم رئيــس جمعيــة البنــوك فــي 
األردن، وســعادة األســتاذ وســام حســن فتــوح أميــن عــام 

ــة.  اتحــاد المصــارف العربي

وقد أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس 
خــالل افتتــاح الملتقــى أن البنــك المركــزي ركــز جهــوده 
ــز األمــن الســيبراني  خــالل الســنوات الماضيــة علــى تعزي

لــدى المؤسســات العاملــة فــي القطــاع المصرفــي.

وقــال أن البنــك أصــدر تعليمــات التكيــف مــع المخاطــر 
جميــع  توجيــه  فــي  الركيــزة  بمثابــة  لتكــون  الســيبرانية، 

التئم في عمان يومي 22 و23 شباط 2022 الملتقى المصرفي العربي لألمن السيبراني بدورته 
الثالثة والذي جاء بتنظيم من اتحاد المصارف العربية وجمعية البنوك في األردن تحت 
عنوان "األمن السيبراني وتحديات االستقرار المالي وجاهزية التحقيق الجنائي الرقمي". 
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مؤسســات القطــاع المصرفــي بضــرورة حوكمــة األمــن 
الســيبرانية. المخاطــر  وإدارة  الســيبراني، 

وبيــن شــركس خــالل الملتقــى الــذي سيســتمر لمــدة يوميــن، 
علــى  الحالــي  العــام  فــي مطلــع  المركــزي عمــل  البنــك  أن 
اســتحداث وحــدة خاصــة لالســتجابة للحــوادث الســيبرانية 
القطــاع  مــع  بالشــراكة  والمصرفــي،  المالــي  للقطــاع 
الوطنــي  المركــز  مــع  بالتنســيق  تعمــل  والتــي  المصرفــي، 
أطــر  بوضــع  الوحــدة  باشــرت  حيــث  الســيبراني،  لألمــن 
الحوكمــة والسياســات والتعليمــات الالزمة لتعزيز منظومة 
األمــن الســيبراني لمؤسســات القطــاع المالــي والمصرفــي، 
وتعزيــز جاهزيــة وقــدرة هــذا القطــاع علــى مواجهــة المخاطــر 
الســيبرانية واالســتجابة، وصــواًل إلــى وضــع وتنفيــذ برامــج 
أمنيــة ومعاييــر لتقييــم كفــاءة وفعاليــة الضوابــط األمنيــة 

لــكل مؤسســة. النضــوج  الســيبرانية، وقيــاس مســتوى 

وأشــار إلــى أن البنــك مســتمر بالقيــام بأعمــال الرقابــة 
فــي  لهــا  المصاحبــة  والتكنولوجيــا  المعلومــات  علــى 
مؤسســات القطــاع المالــي والمصرفــي، وتنفيــذ إجراءات 
التفتيــش الميدانــي علــى أعمالهــا ونشــاطاتها للتأكــد من 
ســالمتها، واكتشــاف االنحرافــات والمخالفــات التــي قــد 

تعــرض تلــك المؤسســات الختراقــات ســيبرانية.

وأكــد شــركس أن البنــك المركــزي حــرص خــالل الســنوات 
الماضيــة علــى تطويــر البنيــة التحتيــة للقطــاع المالــي بمــا 
فيهــا أنظمــة الدفــع اإللكترونيــة، وذلــك ضمــن اهتمامــه 
ــز الشــمول المالــي، مــن خــالل توفيــر الخدمــات  فــي تعزي
الماليــة الرقميــة التــي ُتمكــن مــن االنتقــال مــن بيئــة دفــع 
والدفــع  فواتيركــم"،  "إي  كنظــام  إلكترونيــة،  إلــى  ورقيــة 
تســويات  أصبحــت  حيــث   ،)JoMoPay( النقــال  بالهاتــف 
المدفوعــات اإللكترونيــة تشــهد إقبــاال بيــن األردنييــن، إذ 
بلغــت مــا يقــارب 14 مليــار دينار خــالل العامين الماضيين.

فــي  اليــوم  يمضــي  المركــزي  البنــك  أن  وبيــن شــركس 
فــي  المتكاملــة  الرقميــة  البنــوك  تنظيــم  نحــو  التوجــه 
المملكــة، والتــي تقــوم بإتمــام متطلبــات إنشــاء العالقــة 
وتنفيــذ  والمنتجــات  الخدمــات  وتقديــم  المصرفيــة 
)دون  ُبعــد  عــن  عمالئهــا  مــع  المصرفيــة  العمليــات 
قيــود زمانيــة أو مكانيــة( باســتخدام منصــات اإلنترنــت 
القنــوات  مــن  وغيرهــا  النقــال  الهاتــف  وتطبيقــات 

الحديثــة. التقنيــات  حلــول  علــى  القائمــة  اإللكترونيــة 

وأشــار إلــى أنــه، وفــي ظــل هــذه التوجهــات نحــو االعتمــاد 
المالــي  القطــاع  فــي  أكبــر  بشــكل  التكنولوجيــا  علــى 
والمصرفــي فــي األردن، ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال 
إغفــال المخاطــر المتزايــدة للهجمــات الســيبرانية التــي 
تعتبــر المؤسســات الماليــة والمصرفيــة هدفــًا جذابــًا لهــا 
نظــرًا لدورهــا الحيــوي فــي الوســاطة الماليــة، مــا قــد يهدد 

االســتقرار المالــي.

شركس:
البنك المركزي تبنى أفضل الممارسات 

لتعزيز منظومة األمن السيبراني
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وبيــن شــركس أن أهميــة حمايــة األنظمــة والشــبكات 
والبرامــج تضاعفــت فــي اآلونــة األخيــرة ضــد الهجمــات 
الرقميــة التــي تهــدف عــادة إلــى الوصــول إلــى المعلومــات 
أو  األمــوال  علــى  للحصــول  واســتغاللها  الحساســة، 
األمــن  أصبــح  حيــث  التجاريــة،  المعامــالت  تعطيــل 
االقتصــادي  األمــن  منظومــة  مــن  جــزءا  الســيبراني 
مطروحــة  المســألة  هــذه  وباتــت  دولــة،  ألي  والقومــي 
الرقابيــة  الجهــات  اجتماعــات  أجنــدة  علــى  بشــدة 
الكبيــر  التزايــد  الماليــة مــع  واإلشــرافية والمؤسســات 
فــي حجــم وتعقيــدات الهجمــات الســيبرانية، خصوصــًا 
أن حجــم الخســائر العالميــة الناجمــة عــن هــذه الهجمــات 
قــد وصلــت إلــى 6 تريليونــات دوالر فــي عــام 2021، وفقــًا 
لتقديــرات االتحــاد الدولــي لالتصــاالت، حيــث ُتشــير دراســة 
لصنــدوق النقــد الدولــي إلــى أن عدد الهجمات الســيبرانية 
تضاعــف 3 مــرات علــى مــدار العقــد الماضــي، وال تــزال 

الخدمــات الماليــة هــي األكثــر اســتهدافا منهــا.

وأشــار إلــى أن أبــرز أســباب الهجمــات الســيبرانية التــي 
قــد تهــدد اســتقرار النظــام المالــي تتمثــل فــي خطــر التركــز 
وعــدم وجــود بدائــل لعــدد مــن المؤسســات الماليــة ذات 
الماليــة،  التحتيــة لألســواق  والبنيــة  النظاميــة  األهميــة 
حــدث  وقــوع  عــن  تنتــج  التــي  الثقــة  خســارة  وكذلــك 
ســيبراني، إلــى جانــب زيــادة الترابــط بيــن مكونــات النظــام 
المالــي الــذي يوســع مــن مخاطــر العــدوى، مــا يــؤدي إلــى 

انتشــار العــدوى عبــر النظــام المالــي بأكملــه.

وبين شركس أن تقديرات البنك الدولي تشير أيضا إلى أن 
قطــاع الخدمــات الماليــة يشــهد هجمــات ســيبرانية تفــوق 
القطاعــات األخــرى بنســبة 65 بالمئــة، األمــر الــذي يوجــب 
علــى الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية والمؤسســات الماليــة 
العمــل بنهــج تشــاركي وتوحيــد الجهــود لبنــاء منظومــة 
القطــاع  الســيبراني علــى مســتوى  األمــن  شــاملة إلدارة 
لتوفيــر بيئــة ســيبرانية آمنــة وموثوقــة لحمايــة المعلومــات 
ــة لالســتجابة للحــوادث  واألعمــال ورفــع مســتوى الجاهزي
الســيبرانية، وتقليــل اآلثــار الناتجة عنهــا دون إغفال ألهمية 
عمليــات  لتدعــم  مســبق  بشــكل  التقنيــة  البيئــة  تجهيــز 
التحقيــق الرقمــي الجنائــي )Digital forensic( عنــد وقــوع أي 

مــن الحــوادث الســيبرانية.

مــن جانبــه أكــد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك باســم 
خليــل الســالم، مــن جهتــه، أن القطــاع المصرفــي األردنــي 
يــدرك مــدى أهميــة األمــن الســيبراني وأبعــاده المختلفــة 
األردن  فــي  العاملــة  البنــوك  إلــى  مشــيرا  البنــوك،  علــى 
حققــت إنجــازات كبيــرة فــي تعزيــز األمــن الســيبراني لديهــا 
ــة، واســتطاعت، مــن  والوصــول إلــى مســتويات أمــان عالي
خــالل اســتثماراتها الكبيــرة فــي األصــول التكنولوجيــة وأمن 
المعلومــات ومواكبتهــا المســتمرة لمختلــف التطــورات 
الحاصلــة فــي مجــال األمــن الســيبراني، مــن بنــاء بنيــة تحتيــة 

قويــة تمكنهــا مــن التعامــل مــع مختلــف المســتجدات.

خاصــًا  اهتمامــًا  أفــردت  الجمعيــة  أن  إلــى  الســالم  وأشــار 
عــدة،  مجــاالت  خــالل  مــن  الســيبراني  األمــن  لموضــوع 
منهــا تشــكيل لجنــة تقنيــة المعلومــات والرقمنــة واألمــن 
الســيبراني فــي الجمعيــة، وعقــد سلســلة مــن ورش العمــل 
األمــن  موضــوع  فــي  المتخصصــة  التدريبيــة  والبرامــج 
الســيبراني"  "األمــن  أكاديميــة  مــع  بالتنســيق  الســيبراني 
إلــى  إضافــة  األردنــي،  المركــزي  البنــك  مــع  وبالشــراكة 
المشــاركة فــي عقــد وتنظيــم المنتديــات والمؤتمــرات ذات 
العالقــة بهــذا الموضــوع، مبينــا أن الجمعيــة مســتمرة فــي 
إيــالء هــذا الموضــوع أهميــة قصــوى وخصوصــًا فــي ظــل 
االتجاه المتسارع في التكنولوجيا المالية والخدمات المالية 
الرقميــة. وأشــاد الســالم بالجهــود واإلجــراءات الكبيــرة التــي 
اتخذهــا البنــك المركــزي األردنــي فــي مجــال األمــن الســيبراني 
فــي القطــاع المالــي والمصرفــي، وقيامــه بإصــدار مجموعــة 
مــن التعليمــات والتعاميــم واألدلــة الرقابيــة التــي تســتهدف 
تعزيــز األمــن الســيبراني وحمايــة األصــول الرقميــة مــن أيــة 
حــوادث أو اختراقــات، وإنشــاء وحــدة االســتجابة للحــوادث 
الســيبرانية للقطــاع المالــي والمصرفــي )FINCERT( والتــي 
للقطــاع  الســيبراني  األمــن  منظومــة  تعزيــز  إلــى  تهــدف 
القطــاع علــى  المالــي والمصرفــي وتعزيــز جاهزيــة وقــدرة 

مواجهــة المخاطــر الســيبرانية واالســتجابة لهــا.

الحفــاظ  فــي  منــه  وحرصــا  المركــزي،  البنــك  أن  وبيــن 
علــى بيئــة عمــل وبنيــة تحتيــة تتمتــع بأعلــى درجــات أمــن 
وحمايــة البيانــات والمعلومــات، أطلــق فــي تمــوز 2021 
اإلصــدار األول مــن إطــار األمــن الســيبراني للقطاع المالي 
ــذي جــرى إعــداده بمســاهمة ومشــاركة  والمصرفــي، وال
هــذا  يقــدم  حيــث  المملكــة،  فــي  العاملــة  البنــوك  مــن 
ــي  ــدات األمــن الســيبراني الت اإلطــار فهمــًا أفضــل لتهدي
يتعــرض لهــا القطــاع، ويؤطــر اإلجــراءات والمتطلبــات 
الــالزم توفرهــا للوصــول إلــى بنيــة تحتيــة ماليــة ومصرفيــة 

متكيفــة مــع مخاطــر األمــن الســيبراني.

شركس:
المركزي استحدث وحدة خاصة لالستجابة 

للحوادث السيبرانية
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وأضــاف الســالم أن البنــوك تعتبــر مــن أكثــر المؤسســات 
األمــن  لمواضيــع  وكبيــرة  خاصــة  عنايــة  تولــي  التــي 
الســيبراني  لالختــراق  المحتملــة  اآلثــار  ألن  الســيبراني؛ 
لخســائر  الماليــة  المؤسســات  تعريــض  علــى  تنطــوي 
الهجمــات  عــن  ناجمــة  مباشــرة  وغيــر  مباشــرة  ماليــة 
الســيبرانية، وتعطيــل األعمــال، والضــرر علــى الســمعة، 
وغيرهــا. وشــدد علــى ضــرورة تكثيــف اإلجــراءات والتدابيــر 
ــد مــن  ــي تعــزز األمــن الســيبراني للبنــوك وتزي ــة الت الوقائي
قدرتهــا علــى التصــدي أليــة تهديــدات، مؤكــدا أهميــة إيجــاد 
أطــر موحــدة فــي القطاعــات المصرفيــة العربيــة لتبــادل 
ومشــاركة المعلومات المتعلقة بالتهديدات الســيبرانية، 
والحاجــة إلــى المزيــد مــن الفعاليــات المشــتركة التــي تبحث 
مواضيع األمن الســيبراني وأنماط التهديدات الســيبرانية 

المســتجدة. اإللكترونيــة  الجرميــة  واألنشــطة 

التوصيات
وفــي ضــوء أوراق العمــل التــي تقــدم بهــا الخبــراء علــى مدى 
ثمانــي جلســات، ومــا تخللهــا مــن مناقشــات ومداخــالت، 
توصــل المشــاركين والمتحدثيــن الــى اعتمــاد التوافــق علــى 
آليــة لتبــادل المعلومــات بالتهديــدات األمنيــة الســيبرانية 
والــدروس المســتفادة مــن األحــداث والقضايــا المشــتركة 
للــرد علــى  آليــة  اعتمــاد وتطويــر  العربيــة، و  البنــوك  بيــن 
التهديــدات والحــوادث األمنيــة والتأكــد مــن جاهزيــة الفــرق 
المســتمرة على تطبيق هذه الخطط  وتحديثها باســتمرار.

وأوصــى المشــاركون أيضــا، ببحــث ســبل تطويــر وتحســين 
أداء الوســائل الدفاعيــة الموجــودة حاليــًا للتأكــد مــن عملهــا 
بشــكل الئــق وحســب التوصيــات مــع  مراعــاة أتمتــة هــذه 
ــى تدريــب وتأهيــل كفــاءة العامليــن  ــز عل الوســائل، والتركي
بهــذا القطــاع وتنفيــذ الوســائل الالزمــة لتمكين الموظفين 
مــن مواكبــة كل مــا هــو  جديــد ومفيــد فــي مجــال األمــن 

الســيبراني. 

المعلومــات  شــبكات  أنظمــة  اعتمــاد  الــى  ودعــوا 
واالتصــاالت التــي تمثــل العمــود الفقــري للبنــى التحتيــة 
الوطنيــة، حيــث يشــكل األمــن الســيبراني لهــذه األنظمــة 
عملهــا  ضمــان  فــي  أساســيًا  عنصــرًا  والشــبكات 
واســتدامتها، مؤكديــن علــى ان مشــاريع التحــول الرقمــي 
تتطلــب التــوازن بيــن تقديــم خدمــات ســريعة وســهلة 

أمنهــا وديمومتهــا. علــى  الحفــاظ  وبيــن 

وطالبــوا الــدول العربيــة بالعمــل معــًا لتحقيــق الحــد األدنــى 
ــاء آليــات  ــة الســيبرانية، وبن المناســب مــن القــدرات األمني
واالســتجابة  للتهديــدات،  للتصــدي  تنظيميــة  وهيــاكل 
للحــوادث الســيبرانية علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي.

وأوصى المشــاركون أيضا، باالهتمام بتمكين التشــريعات 
والسياســات واإلســتراتيجيات المحلية والدولية المتعلقة 
باألمن الســيبراني، وضرورة التنســيق الحكومات والقطاع 
المخاطــر  منــع  أجــل  مــن  المدنــي  والمجتمــع  الخــاص 
لهــا  واالســتعداد  واالســتجابة  الســيبرانية  التهديــدات 

بشــكل فعــال.

ودعــوا الــى إنشــاء قاعــدة بيانــات موحــدة تضــم معلومــات 
المســتخدمين الفعلييــن للمحافــظ اإللكترونيــة، وتبــادل 
الخبــرات والمعلومــات مــا بيــن القطاع المصرفــي ووكاالت 
إنفــاذ القانــون، وضــرورة اتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمة لحماية 
أي مخاطــر بشــكل مســبق  تجــاه  العمــالء واالســتحواذ 

وليــس بعــد حصــول الخطــر.

عــدم  الــى  والمصرفيــة  الماليــة  المؤسســات  ودعــوا 
انتظــار المشــرع لوضــع األطــر التنظيميــة إلدارة المخاطــر 
الماليــة  العمليــات  لتبنــي  اتخاذهــا  الواجــب  واإلجــراءات 

المفتوحــة.  والمصرفيــة 

تســويات المدفوعــات اإللكترونيــة بلغــت 
14 مليــار دينــار خــالل العاميــن الماضييــن

السالم:
البنوك العاملة في األردن حققت إنجازات 

كبيرة في تعزيز األمن السيبراني
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قــال وزيــر الماليــة محمــد العســعس، ان مرتكــزات السياســة االقتصاديــة فــي المرحلــة 
المقبلــة هــي االســتمرار بتنفيــذ اإلصالحــات الهيكليــة بمــا يحافــظ علــى االســتقرار المالــي 
وتخفيــض  وأتمتتهــا،  اإلجــراءات  وتبســيط  األعمــال  بيئــة  تنافســية  ويعــزز  والنقــدي، 
والنقــل،  والميــاه  الطاقــة  يشــمل  بمــا  اإلنتــاج  ومدخــالت  األعمــال  ممارســة  تكاليــف 
والتركيــز علــى االنتقــال إلــى االقتصــاد المبنــي علــى التكنولوجيــا والثــورة الصناعيــة الرابعــة.

ــواب  ــى مناقشــات الن وأضــاف العســعس خــالل رده عل
كذلــك  ســينصب  التركيــز  ان  المــوازن،  قانونــي  حــول 
وتنويعهــا واســتهداف  األردنيــة  الصــادرات  زيــادة  علــى 
أســواق جديــدة مــن خــالل برامــج الترويــج، وتعزيــز الميــزة 
التنافســية واالســتفادة مــن اتفاقيــات التجــارة، إلــى جانــب 
ــة التشــوهات فــي ســوق  ــى إزال اتخــاذ إجــراءات تهــدف إل
العمــل واتخــاذ التدابيــر الالزمــة لزيــادة فــرص الحصــول 

علــى التمويــل وبكلــف مقبولــة.

وأوضــح ان موازنــة 2022 خطــت خطــوات هيكلية حقيقية 
الحكومــة  بتحقيــق  مدعومــة  تنميــق،  أو  تجميــل  دون 
ألهدافهــا فــي موازنــة العــام الماضــي كمــا وعــدت، مؤكــدا 
ان الموازنــة غيــر تقليديــة لجهــة رفــع اإلنفــاق الرأســمالي 
بنســبة بلغــت 43.6 بالمئــة، وتراجــع خدمــة الديــن العــام 

ألول مــرة منــذ ســنوات.

وتابــع: ان الحكومــة وفــرت عــدة بدائــل تمويليــة وبكلــف أقــل، 
واســتبدلت القــروض التجاريــة بقــروض ميســرة، إضافــة الــى 
التزامهــا بعــدم فــرض ضرائــب أو رســوم جديــدة أو رفــع أي 
مــن الرســوم والضرائــب منــذ تشــكيلها، وبعــد ســنوات مــن 
رفــع مســتمر للعــبء الضريبــي علــى المواطنيــن الــى جانــب 

ــة، ورفــع نســبة  رفــع مســاهمة الضرائــب المباشــرة العادل
تحصيــالت الضرائــب المباشــرة.

ولفــت الــى اإلنجــاز الحكومــي غيــر المســبوق فــي محاربــة 
بجديــة  الخزينــة  حقــوق  وتحصيــل  الضريبــي،  التهــرب 
ومؤسســية وإصالحــات تشــريعية عميقــة، وخفــض وتوحيد 
التعرفــة الجمركيــة بحيــث أصبــح مــا نســبته 93 بالمئــة مــن 
المســتوردات تخضــع لرســوم جمركيــة 5 بالمائــة أو صفــر.

وأشــار الــى إجــراءات حكوميــة لدعــم التشــغيل مــن خــالل 
رصــد مبلــغ 80 مليــون دينــار لبرنامــج التشــغيل الوطنــي، 
ورصــد زيــادة غيــر مســبوقة بنحــو 50 مليــون دينــار لتحفيــز 
وتنشــيط الســياحة هذا العام ، إضافة إلى رصد مبلغ 20 
مليــون دينــار لبرنامــج اســتدامة للحفــاظ علــى الوظائــف، 
ومبلــغ 27 مليــون دينــار بــدل تخفيــض التعرفــة الكهربائيــة 
 30 ومبلــغ  والمتوســطة،  الصغيــرة  الصناعــات  علــى 
مليــون دينــار لبرنامــج دعــم وتطويــر الصناعــة، وتمويــل 
اســتراتيجية الزراعــة التــي أقرتهــا الحكومــة مؤخــرا ورفــع 
 ،17% بنســبة  الزراعيــة  لقطــاع  الماليــة  المخصصــات 
وتوفيــر مخصصــات الحمايــة الالزمــة مؤكــدا انــه ال يمكــن 

وصــف كل ذلــك بـ"التقليــدي".

وزير المالية محمد العسعس:
مرتكزات السياسة االقتصادية االستمرار

بتنفيذ اإلصالحات الهيكلية

2022 خطــت خطــوات هيكليــة  موازنــة 
حـقــيــقــيـــة دون تــجـــمــــيـــل أو تــنـــمـــيـــق

الحـكـــومـــــة وفـــــرت عـــــدة بــدائـــــــل 
تمويليــة وبكلــف أقــل واســتبدلت 
القروض التجارية بقروض ميسرة
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ولفــت الــى نجــاح اإلدارة الماليــة األردنيــة فــي حمايــة األردن 
مــن تبعــات أكبــر هــزة ماليــة شــهدها العالــم، وحالــت دون 

أن يتأثــر االســتقرار المالــي.

وأكــد أن تصنيــف األردن االئتمانــي لــم يشــهد أي تراجــع 

خــالل فتــرة الجائحــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، 

حيــث قامــت مؤسســتا ســتاندرد أنــد بــورز وموديــز بتجديــد 

الثقــة فــي االقتصــاد األردنــي وصالبتــه وقدرتــه علــى تجــاوز 

التصنيــف  "فيتــش"  مؤسســة  رفعــت  كمــا  األزمــات، 

االئتمانــي لــألردن مــن ســلبي إلــى مســتقر مستشــهدة 

الظــروف  مــن  الرغــم  علــى  الماليــة،  السياســة  بنجاعــة 

االقتصاديــة الصعبــة، مــا يعكــس حصافــة السياســة 

الماليــة وقــدرة االقتصــاد األردنــي علــى التعافــي.

إجمــاع  الــى  العســعس  أشــار  ذلــك،  علــى  وفضــال 
وكاالت التصنيــف االئتمانــي علــى النظــرة المســتقبلية 
المســتقرة لالقتصــاد األردنــي فــي الوقــت الــذي شــهدت 
فيــه العديــد مــن دول العالــم الغنيــة انخفاضــات متتاليــة 
علــى تصنيفاتهــا االئتمانيــة، باإلضافــة الــى تحقيــق األردن 
تقييــم  فــي  العالمــي  المتوســط  مــن  أعلــى  تصنيفــا 
الشــفافية  تقييــم  نتائــج  علــى  بنــاء  الماليــة  الشــفافية 
إذ  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  بعثــة  أجرتــه  الــذي  الماليــة 
أشــار التقريــر إلــى خطــوات مهمــة اتخذهــا األردن لتعزيــز 
الشــفافية الماليــة خــالل الفتــرة الماضيــة، مــا أدى إلــى 
تســجيل نتائــج إيجابيــة متقدمــة، حيــث كان األردن الدولــة 
الوحيــدة فــي المنطقــة التــي حققــت عالمــة خضــراء فــي 

المفتوحــة.  الموازنــة  مؤشــر 

تراجــع خدمــة الديــن العــام 
ألول مـــــــرة مــنـــــذ سـنــوات

اإلنجــاز الحكومــي غيــر المســبوق 
في مـحـاربـــــة الـتـهـــرب الـضـريـبـــي
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وُفتــح بــاب التعليقــات واالستشــارات العامــة إلــى 
موعــد أقصــاه 16 شــباط 2022، لتشــمل التعليقــات 
الــواردة مــن المجلــس العــام وأعضائــه الـــ 34 بلــًدا 
حــول العالــم علــى طلبــات الوثيقــة التشــاورية مــن 
أو  نوعيــة  مؤشــرات  أو  مقاييــس  تطويــر  البنــوك 
كميــة لتقييــم المخاطــر الماليــة المتعلقــة بالمنــاخ 
الوثيقــة  جانــب  إلــى  عنهــا،  واإلفصــاح  ومراقبتهــا 
التشــاورية التــي تشــير إلــى تحديــد المخاطــر الماليــة 
ومراقبتهــا  بالمنــاخ  والمتعلقــة  نســبيًا"  "المهمــة 

واإلبــالغ عنهــا.

وجــود  إمكانيــة  عــن  العــام  المجلــس  وأوضــح 
اســتراتيجيات أو إرشــادات تنظيميــة خاصــة إلدارة 
بعــض  فــي  بالمنــاخ  المتعلقــة  الماليــة  المخاطــر 
الــدول، ومــن ثــم تمــت التوصيــة باإلشــارة إلــى ضرورة 
مراعــاة مثــل هــذه االســتراتيجيات، أو اإلرشــادات، إلى 
جانــب مبــادئ الوثيقــة لضمــان مواءمــة الممارســات، 

مالحظــات  المقدمــة  التعليقــات  شــملت  فيمــا 
مــن  إضافيــة  إرشــادات  تتطلــب  بجوانــب  تتعلــق 
المتعلقــة  الماليــة  المخاطــر  إدارة  اللجنــة لضمــان 
إلــى  فعالــة،  بطريقــة  عليهــا  واإلشــراف  بالمنــاخ 
جانــب دعــم القيمــة المضافــة للصيرفــة اإلســالمية 

الرقابيــة. والنظــم  والسياســات 

ويســتمر المجلــس العــام فــي دعــم المؤسســات 
تتضمــن  مبــادرات  خــالل  مــن  اإلســالمية  الماليــة 
توفيــر منصــات حواريــة رفيعــة المســتوى للصناعــة 
الماليــة اإلســالمية لمناقشــة مســتجدات الصناعــة 
والتوجهــات الحديثــة، باإلضافــة إلــى تمثيــل الصناعــة 
الدوليــة  العالميــة والمحافــل  الفعاليــات  أهــم  فــي 
والعمــل علــى نشــر الوعــي والمعلومــات مــن خــالل 
إصدار مطبوعات متخصصة تهتم بالقضايا المالية 
المتخصصــة  التدريبيــة  البرامــج  وتنفيــذ  واإلداريــة، 

لمختلــف الفئــات. 

مجلس البنوك اإلسالمية يقدم تعليقاته
للجنة بازل لإلشراف المصرفي

قــّدم المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات المالية اإلســالمية، تعليقاته إلى 
لجنة "بازل" لإلشــراف المصرفي فيما يخص الوثيقة التشــاورية حول "مبادئ 
." بالمنــاخ واإلشــراف عليهــا  المتعلقــة  الماليــة  للمخاطــر  الفعالــة  اإلدارة 
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جــاء ذلــك نتيجــة الرتفــاع عــدد الســياح خــالل ذات الشــهر 
بنحــو 138.7 ألــف ســائح ليصــل إلــى 205.5 ألــف ســائح، 

بحســب البيانــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي.

وشــكل الدخــل الســياحي مــن األردنييــن غيــر المقيميــن ما 
ــي الدخــل الســياحي، تــاله  ــة مــن إجمال نســبته 40.7 بالمئ
الدخــل مــن الــدول العربيــة )عــدا دول الخليــج( مــا نســبة 
22.3 بالمئــة، وأبرزهــا العــراق بنســبة بلغــت 7.7 بالمئــة، 

وســوريا 4 بالمئــة وفلســطين 3.4 بالمئــة.

وفــي المرتبــة الثالثــة، شــكل الســياح مــن دول الخليــج 
العربــي مــا نســبته 19.8 بالمئــة، ومــن أبرزهــا الســعودية 
10.4 بالمئــة، والكويــت 4.5 بالمئــة، وُعمــان 2.2 بالمئــة. 
الجنســية  احتلــت  المركــزي،  البنــك  بيانــات  وبحســب 
األوروبية المرتبة الرابعة وبنسبة 9.2 بالمئة، ومن أبرزها 
ــدا والســويد  ــا وإســبانيا وهولن ــا وفرنســا وبريطاني ألماني
وروســيا وهنغاريــا بنســبة 5.8 بالمئــة مــن إجمالــي الدخــل 
الســياحي. أمــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة، فشــكلت مــا 

ــي الدخــل الســياحي.  ــة مــن إجمال نســبته 2.8 بالمئ

ارتفعــت عائــدات المملكــة مــن الدخــل الســياحي خــالل كانــون الثانــي 2022 
بمقــدار 158.3 مليــون دوالر، أي مــا نســبته 188.4 بالمئــة عــن مســتواه 
دوالر. مليــون   242.3 إلــى  ليصــل   2021 العــام  مــن  الشــهر  ذات  خــالل 

242.3 مليون دوالر
الدخل السياحي للمملكة

في كانون الثاني

2022
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وبنــاًء علــى نتائــج البنــك الماليــة فقــد أوصــى مجلــس إدارة 
المســاهمين  علــى  نقديــة  أربــاح  بتوزيــع  العربــي  البنــك 

بنســبة 20 % للعــام 2021. 

هــذا وارتفعــت أصــول المجموعــة كمــا في نهاية العــام 2021 
لتصــل الــى 63.8 مليــار دوالر أمريكــي منهــا 8.4 مليــار دوالر 
امريكــي تخــص بنــك ُعمــان العربــي نتيجــة لقيــام مجموعــة 
البنــك العربــي فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021 بدمــج 
القوائــم الماليــة الموحــدة لبنــك ُعمــان العربــي بعــد انتهائــه 
مــن عمليــة االســتحواذ علــى بنــك العــز وهــو بنــك اســالمي 
متكامــل، مقارنــة بـــــ 54.4 مليــار دوالر أمريكــي للعــام الســابق 
العمــالء  ودائــع  ارتفعــت  كمــا   .% 17 بلغــت  نمــو  وبنســبة 
بنســبة 22 % لتصــل الــى 47.1 مليــار دوالر أمريكــي منهــا 7.3 
مليــار دوالر أمريكــي تخــص بنــك ُعمــان العربــي مقارنــة بــــ 
38.7 مليــار دوالر أمريكــي بالعــام الســابق، فــي حيــن ارتفعــت 
التســهيالت االئتمانيــة لتصــل الــى 34.6 مليــار دوالر أمريكــي 
كمــا فــي نهايــة العــام 2021 منهــا 7.5 مليــار دوالر أمريكــي 
تخــص بنــك ُعمــان العربــي مقارنــة بــ 26.5 مليــار دوالر أمريكي 

بالعــام الســابق وبنســبة نمــو بلغــت 30 %.  

وفــي تعليقــه علــى النتائــج صــرح الســيد صبيــح المصــري– 
رئيس مجلس اإلدارة قائاًل: اتســم العام 2021 بالتحديات 
والتقلبــات بشــكل كبيرعلــى اقتصــادات معظــم مناطــق 
ودول العالــم، اال ان ســالمة النهــج االســتراتيجي للبنــك 
المصرفــي  العمــل  اساســيات  علــى  المرتكــز  العربــي 
الســليم وسياســاته المحافظة في التسليف واالستثمار 
وتوظيــف األمــوال واحتفاظــه بالســيولة العالية باإلضافة 
مــع  التعامــل  فــي  البنــك  اعتمدهــا  التــي  المرونــة  الــى 
المســتجدات والتعاطــي مــع تحديــات االزمــة واثارها كانت 
مــن ضمــن عوامــل القــوة التــي عــززت مــن نتائجــه الماليــة.

ــج الماليــة للبنــك وخاصــة بعــد توحيــد  ــى أن النتائ يشــار ال
نمــوًا  أظهــرت  العربــي  ُعمــان  لبنــك  الماليــة  البيانــات 
ــرادات  ــج عــن تحســن اإلي ملحوظــًا فــي مصــادر الدخــل نت
ايــراد  البنــك األساســية بمــا فيهــا صافــي  مــن مصــادر 
الفوائــد والعمــوالت وبنســبة نمــو بلغــت 15 % عــن العــام 
الســابق، فــي حيــن بلــغ صافــي االربــاح التشــغيلية للبنــك 
1,108 مليــون دوالر وبنســبة نمــو بلغــت 8 % عــن العــام 
الســابق، باالضافــة الــى متانــة المركــز المالــي للبنــك وقــوة 

61 % نمو بأرباح
مجموعة البنك العربي للعام 2021

و20 % توزيعات األرباح

حققــت مجموعــة البنــك العربــي أرباحــا صافيــة بعــد الضرائــب والمخصصــات بلغــت 
314.5 مليــون دوالر أميركــي فــي نهايــة العــام 2021 مقارنــة مــع 195.3 مليــون دوالر 
أميركــي فــي نهايــة العــام 2020 وبنســبه نمــو بلغــت 61 %. كمــا حافــظ البنــك علــى 
قاعــدة رأســمالية متينــة حيــث بلــغ إجمالــي حقــوق الملكيــة 10.3 مليــار دوالر أمريكــي.
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قاعدتــه الرأســمالية حيــث بلغت نســبة كفايــة رأس المال 

16.5 % كمــا فــي 31 كانــون االول مــن عــام 2021، كمــا واصل 

مســتويات  فــي  الجيــد  التنــوع  علــى  المحافظــة  البنــك 

الســيولة المدعومــة بقاعــدة عريضــة مــن المودعيــن حيث 

بلغــت نســبة القــروض الــى الودائــع 73.4 %، كمــا واصــل 

البنــك الحفــاظ علــى جــودة محفظتــه االئتمانيــة مــن خــالل 

حيــث  االئتمانيــة  المخصصــات  تجنيــب  فــي  اســتمراره 

فاقــت نســب تغطيــة الديــون غيــر العاملــة 100 %.

العربــي توســيع قاعــدة  البنــك  كمــا واصلــت مجموعــة 

وتوفيــر  االلكترونيــة  البنكيــة  الحلــول  فــي  االســتثمار 

العديــد مــن الخدمــات والمنتجــات الرقميــة الجديــدة التــي 

تتجــاوز التعامــالت المصرفيــة األساســية وتتمتــع بأعلــى 

مســتويات األمــان والمرونــة لتحســين تجربــة العمــالء 

إطــالق  الــي  باإلضافــة  المتجــّددة،  احتياجاتهــم  وتلبيــة 

)ريفلكــت( أول Neobank فــي االردن يحاكــي أســلوب حيــاة 

ــة  ــد والــذي يمنــح المســتخدم تجرب العصــر الرقمــي الجدي

مصرفيــة سلســة وفريــدة.

وختامــا أعــرب الســيد صبيــح المصــري عــن ثقتــه بقــدرة 

مجموعــة البنــك العربــي علــى تحقيــق النمــو المســتدام 

مصرفيــة  وممارســات  قيــم  الــى  ذلــك  فــي  مســتندين 

ســليمة، كمــا أكــد علــى اســتمرارية النهج الشــمولي إلدارة 

الحاكمية المؤسســية واالســتدامة ضمن أولويات ثقافة 

البنــك المؤسســية مــن خــالل تعزيــز مســاهمته الفاعلــة 

ــادي فــي مجــال المســؤولية  ــة ودوره الري ــة البيئ فــي حماي

ــر قــدرات المجتمــع  ــق دعــم وتطوي ــة عــن طري المجتمعي

والمســاهمة فــي خلــق قيمــة مضافة لمواجهــة التحديات 

االقتصاديــة واالجتماعيــة المتناميــة. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن البنــك العربــي كان قــد حصــل علــى 

المنصــرم،  العــام  خــالل  العالمّيــة  الجوائــز  مــن  العديــد 

أبرزهــا جائــزة أفضــل بنــك فــي منطقــة الشــرق األوســط 

مــن مجلــة "غلوبــال فاينانــس" العالميــة ومقرهــا نيويــورك 

ــي. ــى التوال وذلــك للعــام الســادس عل

ويشــار إلــى أن هــذه النتائــج أوليــة وهي خاضعــة لموافقة 

البنــك المركــزي األردني. 
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وانضمــت الصــادق إلــى البنــك العربــي فــي تمــوز مــن العام 
2010 حيــث شــغلت منــذ ذلــك الوقــت منصــب نائب المدير 
العــام التنفيــذي للبنــك. وتتمتــع الصــادق بخبــرة مصرفيــة 
تزيــد عــن 36 عامــًا عملــت خاللهــا فــي بنك الكويــت الوطني 
آخرهــا  كان  مناصــب  عــدة  تولــت  حيــث  عامــًا   24 لمــدة 
منصــب المديــر العــام للمجموعــة المصرفيــة الدوليــة. 
وتحمــل الصــادق درجــة الماجســتير )MBA( فــي العلــوم 
الماليــة والمصرفيــة مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت. 

وبهــذه المناســبة أكــد الســيد صبيــح المصــري رئيــس 
الصــادق  رنــدة  تعييــن  أن  العربــي  البنــك  ادارة  مجلــس 
ــًا للبنــك يعكــس ثقــة مجلــس اإلدارة  ــرًا عامــًا تنفيذي مدي
بكفاءتهــا وبقدرتهــا علــى قيــادة فريــق اإلدارة التنفيذيــة 
للبنــك العربي لمواصلة مســيرة النجــاح واالنجاز والمضي 

قدمــًا فــي تحقيــق رؤيــة البنــك الطموحــة واســتراتيجيته 
علــى  الرائــدة  مكانتــه  تعزيــز  الــى  الراميــة  المســتقبلية 

صعيــد الســاحة المصرفيــة محليــًا واقليميــًا.

وتجــدر اإلشــارة هنــا الــى أن اآلنســة رنــدة الصــادق تشــغل 
كذلــك عــدة مناصــب ضمــن مجموعــة البنــك العربــي مــن 
بينهــا: رئيــس مجلــس إدارة البنــك العربــي لتونــس، نائــب 
رئيــس مجلــس إدارة البنــك العربــي أســتراليا المحــدود، 
عضــو مجلــس إدارة بنــك ُعمــان العربــي ورئيــس هيئــة 

مديــري شــركة مجموعــة العربــي لالســتثمار.

وكانــت مجلــة فوربــس الشــرق األوســط قــد اختــارت فــي 
عددهــا األخيــر الصــادر مطلــع هــذا الشــهر رنــدة الصــادق 
مــن ضمــن أقــوى 50 ســيدة أعمــال فــي الشــرق األوســط، 

محتلــة المرتبــة الســابعة ضمــن هــذه القائمــة. 

رندة الصادق
تباشر عملها

مديرًا عامًا تنفيذيًا 
للبنك العربي

باشــرت اآلنســة رنــدة الصــادق عملهــا مديرًاعامــًا تنفيذيــًا للبنــك العربــي 
صبــاغ  نعمــة  للســيد  خلفــًا  وذلــك   2022 شــباط  مــن  األول  مــن  اعتبــارًا 
الــذي تقاعــد بنــاء علــى طلبــه اعتبــارًا مــن 31 كانــون الثانــي مــن هــذا العــام.
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البنك العربي يدعم برنامج الرعاية الوالدية الذي 
تنفذه مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية

البنك العربي الراعي االستراتيجي لملتقى
اتحاد المصارف العربية حول األمن السيبراني

بالتعاون  والتنمية  للتعليم  رانيا  الملكة  تواصل مؤسسة 
مع البنك العربي تنفيذ برنامج تدريب "سنوات طفلي األولى" 
المجاني للرعاية الوالدية، والذي يهدف إلى تمكين الوالدين 
في  وتطّورهم  أطفالهم  تعّلم  دعم  على  ومساعدتهم 
السنوات األولى من العمر. حيث يؤّكد هذا التعاون حرص 
البنك العربي على االضطالع بدوره في مجال المسؤولية 
إلى  الرامية  الجهود  في  المساهمة  المجتمعية من خالل 

تطوير البيئة التعليمية والتربوية لألطفال. 
التعّلم  تعزيز  على  األولى"  طفلي  "سنوات  برنامج  ويعمل 
التفاعل  حول  الوعي  وزيادة  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في 
للطفل،  الرعاية  والوالدين ومقدمي  األطفال  بين  اإليجابي 
وأهمية توفير بيئة تعليمية منزلية داعمة لتعّلم أطفالهم 
حياة  األولى من  السنوات  تعد  حيث  المستمر؛  وتطّورهم 
الطفل األهم في تطوره ونموه السليم بما في ذلك التطور 
جوانب  من  العديد  وغيرها  والبدني  والعاطفي  اللغوي 
التطور. كما يلعب الوالدان دورًا رئيسًا في تعّلم األطفال 
وسلوكهم  ولعبهم  تحدثهم  طريقة  خالل  من  وتطّورهم 
طفلي  سنوات  "برنامج  يهدف  ولذلك  معهم؛  وتفاعلهم 
األولى" بشكل أساسي إلى زيادة وعي الوالدين حول أهمية 
هذه المرحلة والممارسات الوالدية والمهارات التربوية التي 

تعود بالفائدة على الطفل والعائلة.

ويستهدف برنامج "سنوات طفلي األولى" الذي أطِلق عام 
العمرية  الفئة  لديهم أطفال في  األمور ممن  أولياء   2017
تعّلم  حول  ٕارشادات  تقديم  طريق  عن  سنوات،   5 لغاية 
قد  وما  األولى،  الخمس  السنوات  خالل  وتطّوره  الطفل 
يالحظه الوالدان في تلك المرحلة باإلضافة إلى األنشطة 
تعّلم  دعم  خاللها  من  يمكنهم  التي  المختلفة  التعليمية 
أفكارًا  التدريب  يقدم  كذلك  السليم.  وتطّورهم  أطفالهم 
اإليجابي  التواصل  كيفية  تعرض  فيديوهات  عبر  وأنشطة 

بين األهل والطفل.

مختلف  أم من   ٤٠٠٠ اآلن  حتى  التدريب  من   استفادت  وقد 
على  البرنامج  صفحة  تجذب  كما  المملكة،  محافظات 
الفيسبوك أكثر من ٢٥٠,٠٠٠ أم وأب من جميع أنحاء الوطن 
"سنوات  صفحة  خالل  من  المؤسسة  وتعمل  العربي، 
المبنية  والنصائح  المعلومات  تقديم  على  األولى"  طفلي 
على دراسات علمية عالمية حول تطور ونمو الطفل، وتوفر 
تعّلم  تحفز  التي  المجانية  التعليمية  والموارد  المصادر 
الطفل وتطّوره السليم، كما تستضيف العديد من الخبراء 
المتابعون  يستطيع  حيث  المبكرة،  الطفولة  مجال  في 

إرسال أسئلتهم ليجيب األخصائيين عنها.   

لفعاليات  االستراتيجية  رعايته  مؤخرًا  العربي  البنك  قدم 
الثالثة  العربي لألمن السيبراني بدورته  الملتقى المصرفي 
المالي  االستقرار  وتحديات  السيبراني  "األمن  عنوان  تحت 
الرقمي"، والذي أقيم في فندق  الجنائي  التحقيق  وجهوزية 
االنتركونتيننتال - عّمان، تحت رعاية وحضور عطوفة محافظ 
البنك المركزي األردني الدكتور عادل شركس و بتنظيم من 
اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي األردني 

وجمعية البنوك في األردن.

وشمل الملتقى الذي عقد على مدى يومين مجموعة من 
الجلسات الحوارية المتعمقة حول السالمة السيبرانية، بما 
في ذلك دور المركز الوطني لألمن السيبراني في المملكة 
السييبراني  األمن  منظومة  تعزيز  في  الهاشمية  األردنية 
اإللكترونية  الجرائم  شعبة  ودور  الوطني،  الصعيد  على 

واألمن العام في المملكة في مكافحة الجرائم اإللكترونية. 
العالقة  ذات  رئيسية  حوارات  عدة  الملتقى  تناول  كذلك 
تضمنت المعرفة الشاملة بالتهديدات الجديدة والناشئة 
واستراتيجيات وتدابير مكافحة الهجمات النشطة، وأهمية 
المعلومات  تكنولوجيا  تدقيق مفصل لمجال  إطار  إنشاء 
والموضوعات ذات  المحاور  أخرى من  إلى جانب مجموعة 
الصلة. كما ضّمت قائمة المتحدثين في المنتدى نخبة من 
الخبراء والمحللين الماليين وممثلي المؤسسات والهيئات 

المالية العربية واإلقليمية والدولية.

المؤتمر  لهذا  االستراتيجية  العربي  البنك  رعاية  وتأتي 
انطالقًا من حرص البنك المتواصل على مواكبة التطورات 

في مجال الخدمات الرقمّية  وأمن وأنظمة المعلومات. 
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يســعى البنــك االهلــي االردنــي دائمــًا لتطويــر قــدرات ومهــارات موظفيــه والتــي بدورهــا تدعــم القــدرات المصرفيــة التــي 
تهــدف الــى تطويــر البنــك االهلــي بإيفــاد موظفيــه للمشــاركة بفعاليــات النشــاطات التدريبيــة للعــام 2022 والتــي جــاءت 

لشــهر كانــون الثانــي كمــا يلــي:

أواًل: النشاط التدريبي الداخلي

شارك عدد من موظفي البنك بما يلي:

 دورة تدريبية بعنوان " نظام مخاطر العمليات Care Web" وذلك بتاريخ 19 /1 /2022 & 20 /1 /2022 .

ثانيًا: النشاط التدريبي الخارجي )داخل االردن(:

شارك عدد من موظفين البنك بما يلي:

 برنامــج تدريبــي بعنــوان "تحليــل مخاطــر االحتيــال فــي المؤسســات الماليــة والمنتجــات والخدمــات الرقميــة" وذلــك خــالل 
الفتــرة مــن 12 /1 /2022 ولغايــة 16 /1 /2022. 

 برنامج تدريبي بعنوان "كيفية التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة" وذلك بتاريخ 15 /1 /2022 & 22 /1 /2022.

 برنامج تدريبي بعنوان "PostgreSQL Database Administration" وذلك خالل الفترة من 16 /1 /2022 ولغاية 2 /2 /2022. 

 ورشــة عمــل بعنــوان "مســتجدات تطبيــق معيــار اإلبــالغ المالــي المشــترك Common Reporting Standard" وذلــك 
بتاريــخ  18 /1 /2022. 

 برنامــج  بعنــوان "تأهيــل الــكادر فــي مجــال االمــن الســيبراني – شــهادة محتــرف أنظمــة أمــن المعلومــات 1" وذلــك خــالل 
الفتــرة مــن 23 /1/ 2022 ولغايــة 31 /1 /2022. 

 برنامج  بعنوان "The Customer Experience Masterclass" وذلك خالل الفترة من 24 /1 /2022 ولغاية 25 /1 /2022. 

 برنامج  بعنوان "الحوكمة في المصارف" وذلك خالل الفترة من 30/ 1 /2022 ولغاية 2/2 /2022. 

ثالثًا: النشاط التدريبي الخارجي )خارج االردن(:
 شــارك موظــف مــن دائــرة تقنيــة المعلومــات بفعاليــة تدريبيــة بعنــوان "Nutanix Training" وذلــك خــالل الفتــرة مــن 

17 /1 /2022 و لغايــة 19 /1 /2022 فــي دبــي – االمــارات العربيــة المتحــدة.

رابعًا: النشاط التدريبي لإلدارة االقليمية فلسطين:
 شــارك عــدد مــن موظفــي اإلدارة اإلقليميــة فلســطين بفعاليــة تدريبيــة بعنــوان "كشــف التزييــف والتزويــر للعمــالت 

والشــيكات والوثائــق " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 30 /1 /2022 و لغايــة 3 /2 /2022 . 

النشاطات التدريبية للبنك األهلي األردني 
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والجامعــة األلمانيــة االرنيــة الجامعة رقم 15 التي تســتفيد 
مــن هــذه الخدمــة التــي يتفــرد بهــا بنــك القاهــرة عمــان فــي 

القطــاع المصرفــي المحلي.

ووقــع االتفاقيــة عــن بنك القاهرة عمان الرئيس التنفيذي 
االســتاذ كمــال البكــري وعــن الجامعــة األلمانيــة االرنيــة 
رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور عــالء الديــن الحلحولــي.

ــة  ونجــح بنــك القاهــرة عمــان فــي تحقيــق شــراكة حقيقي
التــي  العالــي  والتعليــم  االقتصــاد  قطاعــي  بيــن  ناجحــة 
التنميــة  مســيرة  وتدعــم  الوطــن،  مصلحــة  فــي  تصــب 

أبنــاءه ومؤسســاته.  الشــاملة فيــه، وتخــدم 

االســتخدامات  متعــددة  الذكيــة  الجامعيــة  والبطاقــة 
يســتفيد حاملهــا منهــا كهويــة تعريــف تمكنه مــن الدخول 

كونهــا  الــى  باإلضافــة  المختلفــة  الجامعــة  مرافــق  الــى 
بطاقــة دفــع تمكــن حاملهــا مــن الدفــع بواســطتها فــي 
جميــع نقــاط البيــع داخــل االردن وخارجــه والشــراء عبــر 

النقــدي. األنترنــت والســحب 

كمــا يمكــن لحملــه البطاقــات الجامعيــة الذكيــة شــحن 
القاهــرة عمــان  بنــك  البطاقــات مــن خــالل فــروع  هــذه 
خــالل  ومــن  المملكــة  انحــاء  جميــع  فــي  والمنتشــرة 
ــي KIOSKS التــي ســيتم توفيرهــا  اكشــاك الدفــع االلكترون

القريــب. المســتقبل  فــي  الجامعــات  داخــل 

علــى  الحصــول  مــن  حاملهــا  بتمكيــن  البطاقــة  هــذه  وتتميــز 
خصومــات عنــد اســتخدامها ضمن شــبكة واســعة مــن المحال 

ــة المتعاقــدة مــع البنــك فــي كافــة انحــاء المملكــة.  التجاري

الجامعة األلمانية األردنية تنضم الى عالم
البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

انضمــت الجامعــة األلمانيــة االرنيــة الى عالم البطاقــات الذكية باالتفاقية التي 
وقعتهــا مــع بنــك القاهــرة عمــان مؤخــرا لتحويــل هويــات الطلبــة الجامعيــة 
واعضاء الهيئة التدريس واإلدارية إلى "بطاقة ذكية متعددة االستخدامات".
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التــي   14 رقــم  الجامعــة  المفتوحــة  العربيــة  والجامعــة 
تســتفيد مــن هــذه الخدمــة التــي يتفــرد بهــا بنــك القاهــرة 

عمــان فــي القطــاع المصرفــي المحلــي.

ووقــع االتفاقيــة عــن بنك القاهرة عمان الرئيس التنفيذي 
االســتاذ كمــال البكــري وعــن الجامعــة العربيــة المفتوحــة 

مديــر الجامعــة الدكتــور محمد رســول قطيشــات.

ــة  ونجــح بنــك القاهــرة عمــان فــي تحقيــق شــراكة حقيقي
التــي  العالــي  والتعليــم  االقتصــاد  قطاعــي  بيــن  ناجحــة 
التنميــة  مســيرة  وتدعــم  الوطــن،  مصلحــة  فــي  تصــب 

أبنــاءه ومؤسســاته.  الشــاملة فيــه، وتخــدم 

االســتخدامات  متعــددة  الذكيــة  الجامعيــة  والبطاقــة 
يســتفيد حاملهــا منهــا كهويــة تعريــف تمكنه مــن الدخول 

كونهــا  الــى  باإلضافــة  المختلفــة  الجامعــة  مرافــق  الــى 
بطاقــة دفــع تمكــن حاملهــا مــن الدفــع بواســطتها فــي 
جميــع نقــاط البيــع داخــل االردن وخارجــه والشــراء عبــر 

النقــدي. األنترنــت والســحب 

كمــا يمكــن لحملــه البطاقــات الجامعيــة الذكيــة شــحن 
القاهــرة عمــان  بنــك  البطاقــات مــن خــالل فــروع  هــذه 
خــالل  ومــن  المملكــة  انحــاء  جميــع  فــي  والمنتشــرة 
ــي KIOSKS التــي ســيتم توفيرهــا  اكشــاك الدفــع االلكترون

القريــب. المســتقبل  فــي  الجامعــات  داخــل 

علــى  الحصــول  مــن  حاملهــا  بتمكيــن  البطاقــة  هــذه  وتتميــز 
خصومــات عنــد اســتخدامها ضمن شــبكة واســعة مــن المحال 

ــة المتعاقــدة مــع البنــك فــي كافــة انحــاء المملكــة.  التجاري

الجامعة العربية المفتوحة تنضم الى عالم
البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

انضمــت الجامعــة العربيــة المفتوحــة الــى عالــم البطاقــات الذكيــة باالتفاقيــة 
التــي وقعتهــا مــع بنك القاهــرة عمان مؤخرا لتحويل هويات الطلبة الجامعية 
واعضاء الهيئة التدريس واإلدارية إلى "بطاقة ذكية متعددة االستخدامات".
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إلــى مكانــه  اربــد  وانتقــل فــرع بنــك القاهــرة عمــان فــي 
الجديــد فــي شــارع عمــر المختــار – قبــل إشــارة الملكــة نــور - 

ــة للبنــات. ــو بكــر الثانوي مقابــل مدرســة عائشــة بنــت أب

ويتميــز الموقــع الجديــد بحيويتــه التجاريــة ووجــود مســاحة 
واســعه أمامــه توفــر لعمالئــه مواقــف لســياراتهم، فيمــا 
عمليــة  للفــرع  الداخليــة  والتصاميــم  االعمــال  تحاكــي 
التجديــد والنهضــة المصرفيــة المتواصلــة التــي يشــهدها 
البنــك لتتناســب مــع الهويــة المؤسســية للبنــك وذلــك 

لتقديــم خدمــة عصريــة براحــة وامــان وانســيابية.

لخدماتــه  البنــك  تقديــم  الجديــد  المــكان  ومــن مميــزات 
ومنتجاتــه المصرفيــة المميــزة إلــى عــدد أكبــر مــن العمــالء 
مــن خــالل توفيــر بيئــة مصرفيــة مميــزة تناســب حاجــة 
العمــالء وتختصــر عليهــم الجهــد والوقــت خــالل تنفيــذ 

الخاصــة بحســاباتهم. المصرفيــة  عملياتهــم 

وراعــى البنــك فــي تصميــم موقعــه الجديــد توفيــر كافــة 
وســائل الراحــة وســرعة تقديــم خدماتــه لعمالئــه داخــل 
الفــرع بمــا فيهــا توفيــر جهــاز صــراف آلــي لتقديــم كافــة 

الخدمــات المصرفيــة علــى مــدار 24 ســاعة. 

بنك القاهرة عمان يستقبل عمالئه في
فرع اربد شارع عمر المختار بموقع جديد

اســتقبل بنــك القاهــرة عمــان عمالئــه فــي مقــر فرعــه الجديــد بمدينــة اربــد الــذي تــم 
نقلــة مؤخــرا لتلبيــة حاجــات المنطقــة مصرفيــا والــذي يخــدم كافــة شــرائح المجتمــع. 
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فنــدق  داخــل  مــن  عمــان  القاهــرة  بنــك  فــرع  وانتقــل 
الماريــوت إلــى مكانــه الجديــد فــي الشميســاني -   مقابــل 

العجلونــي. عصــام  شــارع   - الماريــوت  فنــدق 

ويتميــز الموقــع الجديــد بحيويتــه التجاريــة ووجــود مســاحة 
واســعه أمامــه توفــر لعمالئــه مواقــف لســياراتهم، فيمــا 
عمليــة  للفــرع  الداخليــة  والتصاميــم  االعمــال  تحاكــي 
التجديــد والنهضــة المصرفيــة المتواصلــة التــي يشــهدها 
البنــك لتتناســب مــع الهويــة المؤسســية للبنــك وذلــك 

لتقديــم خدمــة عصريــة براحــة وامــان وانســيابية.

لخدماتــه  البنــك  تقديــم  الجديــد  المــكان  ومــن مميــزات 
ومنتجاتــه المصرفيــة المميــزة إلــى عــدد أكبــر مــن العمــالء 
مــن خــالل توفيــر بيئــة مصرفيــة مميــزة تناســب حاجــة 
العمــالء وتختصــر عليهــم الجهــد والوقــت خــالل تنفيــذ 

الخاصــة بحســاباتهم. المصرفيــة  عملياتهــم 

وراعــى البنــك فــي تصميــم موقعــه الجديــد توفيــر كافــة 
وســائل الراحــة وســرعة تقديــم خدماتــه لعمالئــه داخــل 
الفــرع بمــا فيهــا توفيــر جهــاز صــراف آلــي لتقديــم كافــة 

الخدمــات المصرفيــة علــى مــدار 24 ســاعة. 

بنك القاهرة عمان يستقبل عمالئه في
موقعه الجديد مقابل فندق الماريوت

بمنطقــة  الجديــد  فرعــه  مقــر  فــي  عمالئــه  عمــان  القاهــرة  بنــك  اســتقبل 
الشميســاني الــذي تــم نقلــة مؤخــرا مــن داخــل الفنــدق الــى موقــع جديــد مقابــل 
الفنــدق لتلبيــة حاجــات المنطقــة مصرفيــا والــذي يخــدم كافة شــرائح المجتمع.
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وفي ضوء هذه النتائج القوية، أوصى مجلس اإلدارة بعد 
اقــراره للبيانــات الماليــة لعــام 2021 خــالل اجتماعــه بتاريــخ 
20 /1/ 2022، بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن 
العــام 2021 بمعــدل 20 % مــن القيمــة اإلســمية للســهم، 
علمــًا بــأن البيانــات الماليــة لعــام 2021 ومقتــرح توزيــع 

األربــاح يخضــع لموافقــة البنــك المركــزي األردنــي.

األربــاح التشــغيلية القويــة تعكــس متانــة 
الرئيســية العمليــات المصرفيــة 

واصلــت مجموعــة البنــك خــالل العــام 2021 تحقيــق أربــاح 
الفوائــد  أســعار  انخفــاض  رغــم  وذلــك  قويــة،  تشــغيلية 
عالميــا وتراجــع االيــرادات غيــر المرتبطــة بالفوائد في أســواق 
ــا، ممــا يعكــس  ــاء كورون ــرة بوب المجموعــة الرئيســية المتأث
قــدرة المجموعــة علــى التوظيــف الفعــال للمــوارد المتاحــة 
ضمــن مختلــف قطاعاتهــا التشــغيلية، الــى جانــب القــدرة 

علــى ضبــط التكاليــف والمصاريــف بمختلــف أنواعهــا. 

تعزيز حقوق المساهمين 
ــة العــام 2021 تحقيــق  كمــا واصلــت المجموعــة مــع نهاي
التــي  المســاهمين،  حقــوق  اجمالــي  فــي  نمــو مســتدام 
ــار، وذلــك  ــار دين ــى 1.2 ملي ارتفعــت بنســبة 4.7 % لتصــل إل
علــى الرغــم مــن قيــام المجموعــة بزيــادة مخصصاتهــا 
لخســائر القــروض خــالل العــام 2021، فــي خطــوة تعكــس 
قــدرة المجموعــة علــى إدارة المخاطــر بفعاليــة وتعزيــز 

المســاهمين  وحقــوق  المالــي  مركزهــا  وصالبــة  متانــة 
فيهــا.

مــا  للمجموعــة  المــال  رأس  كفايــة  نســبة  بلغــت  وقــد 
نســبته 16.8 % كمــا فــي نهايــة العــام 2021، وهــي أعلــى 
مــن الحــد األدنــى للمتطلبــات التنظيميــة للبنــك المركــزي 
حقــوق  علــى  العائــد  ارتفــع  كمــا  بــازل.  ولجنــة  األردنــي 
المســاهمين ليبلــغ 9.3 % كمــا فــي نهايــة العــام 2021.

تعزيز جودة محفظة التسهيالت االئتمانية 
وزيادة نسبة تغطية القروض غير العاملة  
واصلت مجموعة البنك تعزيز جودة محفظة التســهيالت 
ــد مــن المشــاريع فــي مختلــف  واســتمرت فــي دعــم العدي
مواقــع تواجدهــا، وســاهمت فــي دعــم جهــود االقتصــاد 
الوطنــي الهادفــة إلــى تحقيــق التنميــة والنمــو االقتصــادي 
واألمــان االجتماعــي، كمــا تمكنــت المجموعــة مــن تخفيــض 
نســبة الديــون غيــر العاملــة لتصــل إلــى 5.1 % كمــا فــي نهايــة 
العــام 2021، مقابــل 5.6 % لعــام 2020. ونتيجــة لتســجيل 
مبلــغ  تجــاوزت  القــروض  لخســائر  إضافيــة  مخصصــات 
لسياســة  اســتمرارًا   2021 العــام  فــي  دينــار  مليــون   50
المجموعــة المحافظــة واالحترازية، ارتفعت نســبة تغطية 

ــر مــن 100 % لعــام 2021. ــى أكث ــر العاملــة إل الديــون غي

تغطيــة  نســبة  أيضــًا  المجموعــة  عــززت  ذلــك،  وبمــوازاة 
 ،)stage 2( الديــون العاملــة والمصنفــة ضمــن المرحلــة الثانيــة

التوصية بتوزيع 20 % أرباحًا على المساهمين

110.1 مليون دينار صافي أرباح
مجموعة بنك اإلسكان لعام 2021

أعلنــت مجموعــة بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل، عــن ارتفــاع أرباحهــا 
الصافيــة بعــد المخصصــات والضرائــب لتصــل الــى 110.1 مليــون دينــار 
لعــام 2021، مقابــل 42.5 مليــون دينــار تــم تحقيقهــا خــالل العــام 2020.
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وتمكنــت مــن زيــادة نســبة تغطيــة المخصصــات الخاصــة 
بالمرحلــة الثانيــة لتصــل إلــى 33 % مــن إجمالــي مديونيــات 

ــة العــام 2021. هــذه المرحلــة كمــا فــي نهاي

وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس اإلدارة، 
عبــد اإللــه الخطيــب، عــن بالــغ اعتــزازه وفخــره بمواصلــة 
وتســجيل  متميــزة  ماليــة  لنتائــج  المجموعــة  تحقيــق 
المخصصــات  بعــد  أربــاح  وصافــي  قــوي  تشــغيلي  ربــح 
والضرائــب تجــاوز مبلــغ 110 مليــون دينــار مــع نهايــة العــام 
2021، وذلــك علــى الرغــم مــن الظــروف والتحديــات الصعبــة 
التــي يواجههــا االقتصــاد، واآلثــار الســلبية غيــر المســبوقة 
لجائحــة كورونــا علــى االقتصــاد العالمــي بأكملــه، ممــا يؤكــد 
علــى حصافــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات فــي البنــك، 
الســنوات،  عبــر  ومدروســة  محافظــة  منهجيــة  واتبــاع 
مكنــت البنــك مــن تعزيــز مركــزه المالــي وفــي نفــس الوقــت 

تســجيل عائــد أكبــر للمســاهمين. 

االحتفــاظ  واصلــت  المجموعــة  أن  الخطيــب،  وأوضــح 
بمخصصــات إضافيــة آمنــة لمحفظــة التســهيالت بلغــت 
أكثــر مــن 50 مليــون دينــار تــم اقتطاعهــا خــالل عــام 2021، 
الماضــي  العــام  فــي  بــه  االحتفــاظ  تــم  مــا  علــى  عــالوة 
والســنوات الســابقة، وتهــدف هــذه الخطــوات الوقائيــة 
ــي فــي ضــوء  ــز قــوة مركــزه المال ــة البنــك وتعزي ــى حماي إل
صعوبــة المرحلــة واألوضــاع االقتصادية الســلبية الناجمة 

ــا. ــاء كورون عــن تفشــي وب

مــن جانبــه، أكــد الرئيــس التنفيــذي للبنــك، عمــار الصفــدي، 
أن البنــك واصــل سياســته الملتزمــة بالحفــاظ علــى ســالمة 
الكفــاءة  تحســين  فــي  االســتمرار  مــع  وجودتهــا،  أصولــه 
التشــغيلية للعمليــات وضبــط التكاليــف، ممــا أدى الى تعزيز 

األنشــطة التشــغيلية الرئيســية فــي البنــك وزيــادة كفاءتهــا 
وتســجيلها لنتائــج ماليــة قويــة فــي نهايــة العــام 2021.

وبيــن الصفــدي أن البنــك قــدم فــي العــام الماضــي خدماتــه 
الوســائل  أحــدث  وفــق  المميــزة  المصرفيــة  ومنتجاتــه 
لتلمــس  عمالئــه  مــع  وثيــق  بشــكل  وعمــل  الممكنــة، 
الــذي  بالشــكل  وتوفيرهــا  ومتطلباتهــم  احتياجاتهــم 
يلبــي توقعاتهــم وتطلعاتهــم وبمــا يليــق بمكانــة البنــك 

األردنــي. المصرفــي  الســوق  فــي  المتقدمــة 

وكخيــار  حاليــًا،  يعكــف  البنــك  أن  إلــى  الصفــدي  وأشــار 
اســتراتيجي، علــى تقديــم أحــدث التطبيقــات اإللكترونيــة 
المصرفيــة  الممارســات  أفضــل  ضمــن  والرقميــة 
المعمــول بهــا عالميــًا، إلــى جانــب مواكبتــه المســتمرة 
للتطــورات المســتجدة فــي عالــم الصناعــة المصرفيــة 
ومــا توفــره التكنولوجيــا الحديثــة فــي هــذا المجــال، بهــدف 
التحــول الرقمــي فــي خدمــات وعمليــات البنــك وتطبيــق 
تكنولوجيــا حديثــة قائمــة علــى الــذكاء االصطناعــي الرقمي، 
ــة  ــة البنــك الريادي والــذي مــن شــأنه أن يحافــظ علــى مكان
وتســهيل وتحســين اإلجــراءات المتبعــة لضمــان تقديــم 
أفضــل الحلــول المصرفيــة للعمــالء فــي أماكــن تواجدهــم 

وبأفضــل الوســائل الممكنــة. 

وأضــاف الصفــدي أن البنــك تمكــن مــن المحافظــة علــى 
متانــة قاعدتــه الرأســمالية، حيــث بلغ اجمالي حقوق الملكية 
1.2 مليــار دينــار، كمــا بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 16.8% 
وبلغــت نســبة الســيولة 131 % كمــا فــي 31 كانــون أول 2021، 
وكافــة هــذه النســب أعلــى مــن الحــد األدنــى للمتطلبــات 

التنظيميــة للبنــك المركــزي األردنــي ولجنــة بــازل. 
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وتعــد هــذه الشــهادة التــي شــارك فــي برنامجهــا التأهيلــي 17 
موظفــًا مــن قطــاع الخزينــة واالســتثمار من أهم الشــهادات 
االســتثمار  وتحليــل  الثــروات  إدارة  مجــال  فــي  الدوليــة 
والتخطيــط المالــي مــن منظــور عالمــي كمــا تؤهــل الموظــف 
فــي  العمــالء  احتياجــات  لتلبيــة  المناســبة  الحلــول  إليجــاد 

مجــاالت االســتثمار والتخطيــط المالــي. 

ويعكــس عقــد هــذا البرنامــج أهميــة رأس المــال البشــري 
المؤهــل لــدى البنــك فــي تنميــة وتطويــر أعمالــه علــى كافــة 
إشــراك  يتــم وبشــكل دوري  لذلــك  التشــغيلية،  أصعدتــه 
الموظفيــن فــي الــدورات التدريبيــة والبرامــج التأهيليــة كل 
حســب نطــاق عملــه وتخصصــه وبمــا يحقــق التميــز فــي 
األداء، وذلــك انطالقــًا مــن إيمــان بنــك اإلســكان بضــرورة 
تعزيــز مســيرة التغييــر والتطويــر لديــه واســتمرار التواصــل 
وإيصــال المعلومــات للموظفيــن لمواكبــة عجلــة التقــدم 

والتطــور فــي القطــاع المصرفــي العالمــي.

ويعتبر معهد CISI مؤسســة مهنية بريطانية عالمية رائدة 
فــي مجــال األوراق الماليــة واالســتثمار والثــروة والتخطيــط 
أعلــى  لتعزيــز  المطلوبــة  المؤهــالت  توفــر  حيــث  المالــي 
مســتوى مــن الكفــاءة لألفــراد والشــركات مــن خــالل منــح 
عضويــة مهنيــة لتعزيــز ثقــة الجمهــور فــي الخدمــات الماليــة، 
كمــا أنهــا المــزود الرائــد للــدورات العامــة المتميــزة والتعليــم 
اإللكترونــي وحلــول التعلــم المتخصصــة حــول العالــم مــع 
التركيــز علــى قطــاع الخدمــات الماليــة، وهــو معهــد معتمــد 
لــدى هيئــة األوراق الماليــة/األردن، لترخيــص العامليــن فــي 

مجــال الوســاطة الماليــة وخدمــات االســتثمار.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بنــك اإلســكان مــن أوائــل البنــوك 
علــى  للحصــول  التســجيل  فــي  ســارعت  التــي  المحليــة 

 .)CISI( معهــد  مــع  الشــهادة 

بنك اإلسكان يعقد بالتعاون مع CISI برنامجًا تأهيليًا 
لموظفي الخزينة واالستثمار للحصول على

الشهادة الدولية في إدارة الثروات واالستثمارات

لموظفيــه  المعرفــي  المســتوى  رفــع  فــي  الحثيثــة  البنــك  لجهــود  مواصلــة 
واألوســع  األكثــر  -البنــك  اإلســكان  بنــك  عقــد  المهنيــة،  لقدراتهــم  وتعزيــزًا 
انتشــارا فــي المملكــة- برنامجــًا تأهيليــًا للشــهادة الدوليــة فــي إدارة الثــروات 
واالســتثمارات )ICWIM(، وذلــك فــي مركــز التدريــب والتطويــر التابــع للبنــك.
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ويسعى بنك اإلسكان من إطــــالق 
هذا الـتـطـبـيــق الخــاص والـحـصـري 
إلى تسهيـــل وصــــول عــمـــالئـــه إلى 
استثماراتهم في األسواق العالمية 
في أي وقت ومن أي مكان، وتطوير 
االستثمار  خدمات  تقديم  أساليب 
بأحـدث الـتــطــبــيــقــات اإللكترونـيــــة 

والحلول الرقمية الذكية.

 Iskan E-Trading تطبيق ويتضمن 
التداول  بإمكانية  تتمثل  مزايا  عدة 
في معظم األسواق العالمية التي 
االستثمار  خدمات  دائرة  تغطيها 
في البنك باألسعار الفورية بشكل 
مباشر خالل فترات تداول األسواق 

العالمية. ويتم تنفيذ أوامر الشراء والبيع من خالل التطبيق 
التطبيق  بين خيارات  والتنقل بسهولة  بخطوات واضحة 
App Features وإمكانية عرض البيانات المتعلقة والمهمة 
بمحفظة العميل بكل وضوح وكفاءة. إضافة إلى التحديث 
المحافظ  ومتابعة  البنكية  العميل  ألرصدة  الفوري 
االستثمارية الخاصة بالعميل بشكل آلي ولحظي واالطالع 
العالمية  الشركات واألسواق  التي تخص  األخبار  آخر  على 

من خالل التطبيق في أي وقت.

عصري  بتصميم  يمتاز  الذي   Iskan E-Trading تطبيق  ويعد 
األسهم  تداول  تطبيقات  باقي  عن  ومختلفًا  مغايرًا  متميز، 
اإلسكان  ببنك  خاصًا  لكونه  الشركات،  تقدمها  التي  العالمية 
وليس بشركة تداول، وهو مرتبط مباشرة مع حساب العميل 
البنكي، كذلك مرتبط بمنصات التداول العالمية بشكل مباشر، 
وفوري.  آلي  بشكل  العميل  تحديث محفظة  خالله  ويتم من 

 iOS( ويمكن لعمالء بنك اإلسكان من حملة الهواتف الذكية
عالية  أمان  بمعايير  يمتاز  الذي  التطبيق  تحميل   )- Android

واالستفادة من مزاياه المتعددة والمتنوعة. 

 تجدر اإلشارة إلى أن بنك اإلسكان خطى خطوات واسعة في 
مجال التحول الرقمي، وأثبت ريادته في هذا المجال، حيث سبق 
 Iskan( للبنك أن أطلق الفرع الرقمي للخدمات الذاتية الجديد
وحديثًا  متطورا  آليًا  صراف  جهاز   185 بشراء  وقام   ،)engage
نوعية وجديدة لعمالئه بسرعة وسهولة ودون  توفر خدمات 
الحاجة لزيارة الفروع، كما تم استكمال تطوير بطاقات االئتمان 
 ،)Contactless( والدفع المباشر بكل فئاتها بتقنية الالتالمسية
المحدثة،  بنسخته   )Iskan Mobile( تطبيق  إصدار  إلى  إضافة 
آلي  بشكل   )Iskan V-Card( بطاقات  إصدار  خدمة  وإطالق 
أونالين،  وإسكان  موبايل  إسكان  تطبيق  خالل  من  وفوري 
التي  والمتقدمة  المتطورة  الخدمات  من  العديد  إلى  إضافة 

تواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي. 

يعتبر األول من نوعه في األردن الذي يتيح للعميل تداول السندات آليًا

 Iskan E-Trading بنك اإلسكان يطلق تطبيق
المختص بتداول األسهم والسندات العالمية

فــي إطــار جهــوده المســتمرة لتقديــم خدمات ذات قيمة مضافــة عالية لعمالئه، أطلق 
 Iskan E-Trading بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع انتشارًا في المملكة - تطبيق
المختــص بتــداول األســهم والســندات العالميــة، الــذي ُيعــد األول والوحيــد مــن نوعــه 
في المملكة حيث يتيح لعمالء البنك تداول الســندات العالمية بشــكل آلي ومباشــر.
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ويدعــم بنــك اإلســكان، الجمعيــة العربيــة لحمايــة الطبيعــة 
ــة رســالتها وأهدافهــا  ــه بأهمي ــًا من ــذ عــدة ســنوات إيمان من
التــي ُتعنــى بتعزيــز األمــن الغذائــي مــن خــالل زراعــة األشــجار 
في المناطق النائية والفقيرة، وبما يســهم في توفير فرص 
عمــل ومصــدر رزق للمزارعيــن األردنييــن مــن خــالل زراعــة 
ــادة الرقعــة  ــى زي أشــجار مثمــرة فــي أراضيهــم، باإلضافــة إل
الخضــراء والتــي تســهم فــي المحافظــة علــى البيئــة، وتعزيــز 
القــدرة علــى التكّيــف مــع تغيــر المنــاخ، وتخفيــض انبعاثــات 
ثانــي أكســيد الكربــون، والحــد مــن ظاهرتــي التلــوث البيئــي 

والتصّحــر، إلــى جانــب حمايــة األرض مــن التــآكل والجفــاف.

وســيتيح البنــك لموظفيــه ومــن خالل فريق عطاء اإلســكان 
المشــاركة فــي تنفيــذ حمــالت لزراعــة )2000( شــجرة مثمــرة 
علــى مــدار العــام بالتعــاون مــع الجمعيــة، ممــا يســهم فــي 
تنميــة قيــم المشــاركة المجتمعيــة لديهــم ويعــزز مــن روح 

الــوالء واالنتمــاء. 

وتأتــي هــذه الرعايــة ضمــن إطــار حــرص البنــك واهتمامــه 
ممارســات  وتطبيــق  البيئــة  علــى  الحفــاظ  فــي  البالــغ 
االســتدامة البيئية في مختلف عملياته وجوانبه التشــغيلية، 
وتعزيــز الحفــاظ علــى التنــوع البيئــي بوصفــه جــزء ال يتجــزأ 
مــن عمليــة التنميــة المســتدامة، حيــث دعــم البنــك وعلــى 
مــر مســيرته مبــادرات إنشــاء الحدائــق العامــة، ومشــاريع 
التنميــة الخضــراء والتشــجير، وحمــالت التنظيــف والحفــاظ 
علــى البيئــة ضمــن مختلــف برامــج مســؤوليته االجتماعيــة.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الجمعيــة العربيــة لحمايــة الطبيعــة 
وهــي منظمــة أهليــة مســتقلة غيــر ربحيــة، تأسســت فــي 
العــام 2003 بهــدف حمايــة المــوارد الطبيعيــة فــي ظــل مــا 
تواجهــه مــن تحديــات وأخطــار متزايــدة وعلــى األخــص مــا 
مــن  والحــروب واالحتــالل،  للصراعــات  نتيجــة  لــه  تتعــرض 
البيئــة  لحمايــة  المبذولــة  الجهــود  فــي  المســاهمة  خــالل 
العربيــة والتنســيق مــع كافــة الهيئــات والمنظمــات العربيــة 

والدوليــة لتحقيــق هــذه الغايــة. 

بنك اإلسكان يقدم رعايته الماسية للجمعية 
العربية لحماية الطبيعة لزراعة 2000 شجرة

فــي إطــار برامــج مســؤوليته المجتمعيــة المتعلقــة بحمايــة البيئــة ودعمــًا منــه 
للجهــود الوطنيــة المبذولــة مــن أجــل زيــادة رقعــة المســاحات الخضــراء لتعزيــز 
األمــن الغذائــي فــي المملكــة، أعلــن بنــك اإلســكان -البنــك األكثــر واألوســع 
انتشارًا في المملكة- عن رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة.
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بــادر البنــك األردنــي الكويتــي بالمشــاركة فــي هــذه الحملــة 
ضمــن مســؤوليته االجتماعيــة وكونــه شــريكَا وجــزءَا ال 
يتجــزأ مــن هــذا المجتمــع ومســاهمة منــه فــي زيــادة 
نشــر التوعيــة حــول الوقايــة مــن هــذا المــرض. وحرصــَا 
تــم  فقــد  البنــك،  فــي  الزمــالء  وســالمة  صحــة  علــى 
تنظيــم حملــة تؤكــد علــى ضــرورة مجابهــة هــذا المــرض، 
بممارســة الرياضــة ومكافحــة التدخيــن واهميــة شــرب 

المــاء، والتعهــد بــاألكل الصحــي.

ومــن هنــا جــاءت فكــرة توزيــع تفــاح علــى موظفــي اإلدارة 

لتشــجيعهم علــى الممارســات الصحيــة الســليمة، حيث 

تــم اختيــار فاكهــة التفــاح لمــا لهــا مــن فوائــد فــي تعزيــز 

مناعــة الجســم وتقليــل فــرص اإلصابــة بعــدة امــراض 

وبالــذات المتعلقــة بالجهــاز المناعــي. 

األردني الكويتي يشارك في حملة التوعية
حول مرض السرطان

بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة الســرطان والــذي يصــادف 4/شــباط مــن 
كل عــام، و ضمــن الحملــة الخاصــة للتوعيــة بمــرض الســرطان والتــي أطلقتهــا 
." الســرطان  يتحــدى  األردن   " عنــوان  تحــت  للســرطان  الحســين  مؤسســة 
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بالقضايــا  االجتماعيــة واهتمامــه  إطــار مســؤوليته  فــي 
المتعلقــة بــذوي االحتياجــات الخاصــة، ومــن بــاب إهتمامه 
فــي دعــم مؤسســات المجتمع المدني، قــام البنك األردني 
الكويتــي بالمشــاركة فــي رعايــة المســابقة اإلعالميــة التــي 
اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  األعلــى  المجلــس  أطلقهــا 
بعنــوان " تناولــوا موضوعــي بشــكل موضوعــي " والتــي 
أقيمــت يــوم األربعــاء الموافــق 9 /2 /2022 فــي فنــدق النــد 
مــارك تحــت رعايــة ســمو األميــر مرعــد بــن رعــد بــن زيــد 
رئيــس المجلــس األعلــى لحقــوق الشــخاص ذوي اإلعاقة، 

بحضــور وزيــرة الثقافــة الســيدة هيفــاء النجــار وعــدد مــن 
تــم  حيــث  والمهتميــن،  واإلعالمييــن  المجلــس  أعضــاء 
تقديــم اعمــال إبداعيــة ومــواد إعالميــة تناولــت اإلعاقة من 

منظــور بعيــد عــن القوالــب والصــور النمطيــة.

رعــد  بــن  مرعــد  األميــر  قــام ســمو  الحفــل  نهايــة  وفــي 
الداعمــة ومــن  بالمســابقة والجهــات  الفائزيــن  بتكريــم 
بينهــا البنــك األردنــي الكويتــي حيــث اعــرب ســموه عــن 
شــكره وتقديــره لجهــود إدارة البنــك ودعمهــا المتواصــل 

لــكل مــا يخــص األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة. 

األردني الكويتي يشارك في 
رعاية المسابقة اإلعالمية
للمجلس األعلى لحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة

كجــزء مــن مســؤوليتة االجتماعيــة وتماشــيَا مــع أهدافــه 
االســتراتيجية وتبنيــه للمبــادئ ذات الصلة والتي تتضمن 
أهــداف األمــم المتحــدة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، 
وباألخــص فــي مجــال تمكيــن المــرأة، شــارك عــدد مــن 
موظفــات البنــك االردنــي الكويتــي فــي اللقــاء الحــواري 

والمتعلــق بتمكيــن المــرأة فــي صنــع القــرار االقتصــادي 
يــوم عقــد  والــذي  المــرأة"،  تمكيــن  "هيئــة   والمصرفــي 
22 / 2 /2022 فــي فنــدق إنتركونتيننتــال/ عمــان. تحــت عنــوان : 
"تمكيــن المــرأة فــي تعلــم أساســيات المهــارات المصرفيــة 

– الفوائــد العامــة والعمليــة " 

األردني الكويتي يشارك في اللقاء الحواري "تمكين المرأة"
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اليــوم  وبمناســبة  مؤخــرًا  األردنــي  التجــاري  البنــك  قــام 
بتاريــخ  يصــادف  الــذي  الســرطان  لمكافحــة  العالمــي 
علــى صفحاتــه  باطــالق حملــة  عــام،  مــن كل  4 شــباط 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي باإلضافــة الــى توزيــع 
منشــورات توعويــة علــى جميــع موظفيــه ووضــع بانــرات 
فــي المكاتــب للتوعيــة بأهميــة تبنــي نمــط حيــاة صحــي 
وتشجيعهم على اتباع أفضل الممارسات والسلوكيات 

الصحيــة للوقايــة مــن االصابــة بمــرض الســرطان. 

وقــد جــاءت هــذه الحملــة انطالقــًا مــن مســؤولية البنــك 
موظفيــه  ســالمة  علــى  الدائــم  وحرصــه  المجتمعيــة 
الحســين  لمؤسســة  الوطنيــة  الحملــة  مــع  وتماشــيًا 
للســرطان التــي أطلقتهــا لهــذا العــام بعنــوان #األردن

Xالســرطان، والتــي تأتــي اســتكمااُل لسلســلة الحمــالت 
التــي اطلقتهــا المؤسســة فــي الســنوات الســابقة مثــل 
حملــة "قــد التحــدي" وحملــة "خليــك قــد التحــدي" وحملــة 

"شــو صــار بالتحــدي". 

التجاري األردني يطلق حملة توعوية لموظفيه
في اليوم العالمي للسرطان
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الدورات التدريبية الداخلية ) عن بعد (
 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب" لجميع موظفي البنك حيث هدف البرنامج الى تعريف 

المشاركين بمكافحة عمليات غسل االموال وتمويل االرهاب واضراره ومراحله .
 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "كشف تزوير التواقيع والمعامالت المصرفية واالحتيال المصرفي" لجميع موظفي عالقة 
العمالء و مسؤول عالقة عمالء في البنك حيث هدف البرنامج الى تعريف الموظفين بمفهوم التزوير وانواعه واساليب 

تزوير وتزييف الوثائق والمستندات و كشف التزوير الواقع على التواقيع والمستندات والشيكات بأسلوب علمي وعملي.

الدورات التدريبية لدى مراكز ومعاهد متفرقة 
ISACA نظمتها شركة  والتي   "Certified in Risk and Information Systems Control )CRISC(" بعنوان  التدريبي  البرنامج   

وشارك فيها السيد أحمد حجار.
للتدريب وحلول  اوبتمال  اكاديمية  والتي نظمتها  التقديرية"  الموازنات  وإعداد  المالي  "التخطيط  بعنوان  التدريبية  الدورة   

االعمال وشارك فيها كل من السيد عبد الفتاح روميه ، السيد يزن الشيخ سليم و السيد هيثم الحموري.
الرقمية" والتي نظمتها  المالية والمنتجات والخدمات  المؤسسات  "تحليل مخاطر االحتيال في  التدريبية بعنوان  الدورة   

جمعية البنوك في االردن وشارك فيها السيد عماد قوطة .
 الورشة التدريبية بعنوان "مستجدات تطبيق معيار االبالغ المشترك Common Reporting Standard" والتي نظمتها جمعية 

البنوك في االردن  وشارك فيها كل من االنسة تاال المساعدة و السيد محمود محمود.
 مؤتمر  ABC, AMLA and MENA FATF Recommendations والتي نظمها اتحاد المصارف العربية وشارك فيها كل من السيد 

مصطفى القبج، السيد حمزه البيطار ، االنسة تاال المساعدة و السيد محمود محمود .

الدورات التدريبية لدى معهد الدراسات المصرفية ) عن بعد (
 البرنامج التدريبي بعنوان "Certified International Call Center Representative CICCR" وشارك فيها كل من السيد طارق 

غرز الدين، السيد سليمان الفرايه و السيد ناهض البقور.
 الدورة التدريبية بعنوان "Innovative Product Development and Digital Transformation" وشارك فيها )11( موظف من البنك.

 الدورة التدريبية بعنوان "التعامل مع طلبات المحاكم والجهات الرسمية بموجب قانون األموال األميرية  "وشارك فيها )7( 
موظفين من البنك. 

 الدورة التدريبية بعنوان "ادارة التغير للمدراء" وشارك فيها كل من السيد أمين العالم  والسيدة عال الضميري. 
 الدورة التدريبية بعنوان "مهارات وأساليب التداول في األسواق المالية" وشارك فيها كل من السيد شادي وهدان والسيد 

فاروق الزرو. 
 الدورة التدريبية بعنوان "مهارات القيادة والتحفيز للمدراء" وشارك فيها )7( موظفين من البنك

 الدورة التدريبية بعنوان "ادارة النزعات للمدراء" وشارك فيها كل من السيد رجائي الصايغ  والسيد مهدي عبابنة. 
 الدورة التدريبية بعنوان "تمويل التجارة الخارجية والكفاالت المصرفية" وشارك فيها السيد ايمن ارشيد. 

 الدورة التدريبية بعنوان "إجراءات إعرف عميلك والتعامل معه إلكترونيًا )Digital Onboarding & E-KYC( "وشارك فيها )18( 
موظف من البنك. 

 الدورة التدريبية بعنوان "المحاسبة والتحليل المالي وتحليل التدفقات النقدية" وشارك فيها )5( موظفين من البنك. 
 الدورة التدريبية بعنوان "التسهيالت االئتمانية المباشرة وغير المباشرة" وشارك فيها كل من السيد عدي التل و السيدة 

حنين الحديدي. 

النشاطات التدريبية للبنك التجاري األردني 
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في إطار هذه الشراكة سوف يقدم بنك سوسيته جنرال 
رانيا  الملكة  تنفذها مؤسسة  برامج  لثالثة  الدعم  األردن   -
نهر  ومؤسسة  المعلمين  لتدريب  رانيا  الملكة  وأكاديمية 
الملكة  مؤسسة  ستطّور  الدعم  هذا  خالل  ومن  األردن، 
ا ضمن سلسلة تطبيقات "كريم وجنى"  رانيا تطبيًقا مجانيًّ
التعليمية المجانية يدعم تعلم األطفال للمهارات القرائية 
األساسية باللغة العربية التي تعمل على رفع االستعداد 
المدرسي لدى األطفال وتمكنهم من التفوق في المدرسة 
والحياة العملية.  كما يشمل الدعم منتدى أكاديمية الملكة 
رانيا لتدريب المعلمين ٢٠٢٤، وبرنامج تمكين المرأة ضمن 
مشروع تصاميم نهر األردن الذي يعمل على تدريب النساء 

وتمكينهن من تأمين وظائف مستدامة. 

وقد أعرب السّيد باسم سعد عن امتنان مؤسسة الملكة 
رانيا للدعم المستمر الذي يقدمه بنك سوسيته جنرال  - 
االردن SGBJ لمبادرات التعليم والتنمية في األردن، وأشار إلى 
أهمية الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لتحسين 
تحقيق  من  فيه  وما  األردن،  في  والتنمية  التعليم  وتطوير 

للتنمية المجتمعية في األردن.

 SGBJ الـ  إيمان  عن  قبوات  نديم  السيد  أعرب  جهته،  من 
بمؤّسسة الملكة رانيا والبرامج والمبادرات التي تدعمها، 
قلب  في  تصّب  التي  الشراكة  هذه  أهّمية  على  مؤّكًدا 
اهتمامات البنك،  تماشًيا مع سياسته الداعمة للمبادرات 

في المسؤولية االجتماعية. 

بنك
سوسيته جنرال- األردن
يوقع اتفاقّية شراكة 

مع مؤّسسة
الملكة رانيا للتعليم 

والتنمية

وقع بنك سوســيته جنرال- األردن )SGBJ( اتفاقّية شــراكة مع مؤّسســة الملكة رانيا 
للتعليــم والتنميــة؛ لدعــم دور المؤّسســة فــي تحســين وتطويــر التعليــم والتنميــة فــي 
األردن والمنطقــة. وقــد وقــع االتفاقيــة كل مــن الرئيــس التنفيذي للمؤّسســة الســّيد 
باســم ســعد والســّيد نديــم قبــوات مديــر عــام SGBJ، حيــث ســتدعم هــذه االتفاقية التي 
ــة  ــات التعليمي ــر المكّون ــة أنشــطة وبرامــج بهــدف تطوي ــة أعــوام ثالث ستســتمر ثالث
العربــي. والوطــن  األردن  فــي  والتنميــة  التعليــم  مخرجــات  وتحســين  األساســية 
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يمكــن برنامــج "ماســة" المشــتركات بــه مــن الحصــول 
علــى مجموعــة مــن المزايا التنافســية، تتمثــل باإلعفاء 
مــن العديــد مــن العمــوالت ومنهــا: عمولــة تحويــل 
الراتــب، عمولــة تدنــي الرصيــد وعمولــة إصــدار بطاقــة 
التســوق عبــر اإلنترنــت، عــالوة علــى منحهــن ســعر 
فائــدة تفضيلــي علــى البطاقــات االئتمانيــة يبلــغ 1.25% 
شــهريًا بــداًل مــن %1.75 وأســعار فوائــد تفضيليــة علــى 
التوفيــر. هــذا ويمنــح  او  الجاريــة  القــروض والودائــع 
البرنامج الســيدات خصًما متميًزا على أجور الصناديق 
الحديديــة بمختلــف أحجامهــا، وكذلــك خصومــات مــن 

محــالت تجاريــة والعديــد مــن المزايــا األخــرى.

ومــن ناحيتــه، فقــد أوضــح البنــك ومــن خــالل مجموعة 
األعمــال المصرفيــة بالتجزئــة بــأن تقديــم مثــل هــذه 
المنتجــات يأتــي إيمانــًا مــن البنــك بأهميــة تحســين 
رفاهيــة أفــراد المجتمــع بشــكل عــام، وبضــرورة دعــم 
فئــة الســيدات بشــكل خــاص لمــا لــه مــن أثــر إيجابــي 
علــى المجتمــع وذلــك مــن خــالل تقديــم مــا يناســب 
احتياجاتهــم ورغباتهــم وإدارة العالقــة معهــم بــكل 

كفــاءة وفعاليــة ســواء كانــت وجًهــا لوجــه مــن خــالل 
شــبكة الفــروع المنتشــرة فــي مختلــف محافظــات 
المملكــة أو عــن بعــد مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة 

ــت. ــر اإلنترن ــة عب االلكتروني

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

الرقمــي فــي البحريــن. 

يطلق بنكABC في األردن
برنامج "ماسة" للسيدات

ضمن جهوده المستمرة لتلبية احتياجات عمالئه من مختلف الفئات، وإيمانًا 
مؤخرًا  األردن  في   ABC بنك  قام  فقد  بالمجتمع،  المرأة  دور  بأهمية  منه 
بإطالق برنامج "ماسة" للسيدات والذي يقدم باقة من االمتيازات والخدمات 
األردني. المجتمع  من  الفئة  هذه  وطموحات  تتتماشى  التي  المصرفية 



85االخـبــار المصرفية

تنفيــذًا للخطــة التدريبيــة للعــام 2022 لبنــك ABC فــي األردن رشــح البنــك مجموعــة مــن موظفيــه لحضــور عــدد من 
الــدورات التدريبيــة الداخليــة والخارجيــة خــالل شــهر 1 /2022 كمــا يلي:

الدورات المحلية:

 "Common Reporting Standard" والتي عقدت بتاريخ 18 /1 /2022 من قبل السادة جمعية البنوك في األردن.

 "إدارة شــكاوى العمالء وطرق معالجتها وتحليلها" والتي عقدت خالل الفترة 16 - 19 /1 /2022 من قبل الســادة 
أكاديميــة التضامــن األردني الدولي.

 "االمتثــال ومكافحــة عمليــات غســل االمــوال" والتــي خــالل الفتــرة 11 - 12 /1 /2022 مــن قبــل الســادة معهــد 
المصرفيــة. الدراســات 

 "االمــن الســيبراني  واقــع ملــح وحاجــة متزايــدة" والتــي عقــدت بتاريــخ 19 /1 /2022 مــن قبــل الســادة منتــدى خبــراء 
إدارة المخاطر.

 "أســاليب البيــع ومهــارات التفــاوض" والتــي خــالل الفتــرة 30 /1 /2022 ولغايــة 2 /2 /2022 مــن قبــل الســادة معهــد 
الدراســات المصرفية.

 "Navigating the new Jordan Transfer Pricing requirements" والتــي عقــدت بتاريــخ 19 /01 /2022 مــن قبــل 
.Deloitte الســادة

الدورات الداخلية:
 "Business Continuity Management 2021" والتي عقدت خالل شهر 1 /2022.  

النشاطات التدريبية
لبنك ABC في األردن
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وأظهــرت النتائــج الماليــة األوليــة، ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي 
أصــول المجموعــة بنســبة 57 % لتبلــغ 4.3 مليــار دينــار مــع 
نهايــة العــام الماضــي مقابــل 2.8 مليــار دينــار فــي نهايــة 
العــام 2020. فيمــا ارتفعــت صافــي محفظــة التســهيالت 
الممنوحــة للعمــالء فــي العــام 2021 لتصــل إلــى 2.1 مليــار 
دينــار، مقابــل 1.4 مليــار دينــار فــي نهايــة عام 2020 وبنســبة 
أيضــًا  العمــالء  ودائــع  ســجلت  كمــا   .% 49 بلغــت  نمــو 
ارتفاعــًا ملحوظــًا بنســبة 65.5 % لتصــل إلــى 2.8 مليار دينار 

فــي العــام 2021 مقابــل 1.7 مليــار دينــار فــي العــام 2020.

وبحســب النتائــج الماليــة فقــد بلغــت نســبة العائــد علــى 
حقــوق المســاهمين مــع نهايــة العــام الماضــي حوالــي 
14 % مــن صافــي األربــاح باســتثناء األربــاح غيــر المتكــررة.  

علمــًا بــأن هــذه النتائــج األوليــة خاضعــة ألحــكام وموافقــة 
البنــك المركــزي األردنــي. 

وفــي تعليقــه علــى هــذه النتائــج، قــال رئيــس مجلــس إدارة 
"نشــعر  الســالم:  خليــل  باســم  بنــك  كابيتــال  مجموعــة 
بالفخــر فــي كابيتــال بنــك حيــال هــذه النتائــج الماليــة القوية 
والمتميــزة التــي اســفرت عــن مضاعفــة أرباحنــا الصافيــة 
مــع نهايــة العــام الماضــي"، مشــددا أن النتائــج "تعكــس 
صالبــة وســالمة اســتراتيجيات البنــك ونجــاح سياســاته 
الراميــة الــى التوســع المحلــي واإلقليمــي، وبمــا ســاهم فــي 

ترســيخ مكانــة البنــك الرائــدة فــي الســوق المصرفــي".  

التــي  االنجــازات  أبــرز  إلــى  حديثــه،  خــالل  الســالم  وأشــار 
حققتهــا مجموعــة كابيتــال بنــك خــالل العــام الماضــي، 

كابيتال بنك يضاعف أرباحه بنسبة 100 %
لتصل إلى 61 مليون دينار مع نهاية العام 2021

أنهى كابيتال بنك العام 2021 بتحقيق أداء مالي قوي ومتميز، عكسته البيانات المالية 
األوليــة التــي أظهــرت ارتفــاع أربــاح البنــك الصافيــة بعــد الضرائب بنســبة 100 % خالل 
العام لتصل إلى 61 مليون دينار مقابل 30.3 مليون دينار للعام 2020. في حين بلغت 
نســبة النمــو فــي األربــاح بعــد اســتبعاد كافــة العمليــات غيــر المتكــررة ومــن ضمنهــا 
ناتج عملية االستحواذ على العمليات المصرفية لبنك عوده 70 %.  وبناءًا عليه، قرر 
مجلس إدارة البنك التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح بنسبة 15 % من رأس المال. 

السالم: أداؤنا المالي القوي يعكس فعالية استراتيجيتنا 
المتبعة في التوســع المحلي واإلقليمي والتوصية بتوزيع 
المــال رأس  مــن   % 15 بنســبة  المســاهمين  علــى  أربــاح 
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والتــي أســهمت بشــكل كبيــر فــي زيــادة 
عمليــة  كإتمــام  الســوقية،  حصتهــا 
ومطلوبــات  أصــول  علــى  اســتحواذها 
فــروع بنــك عــوده، وانتقال جميع عمليات 
هــذا األخيــر وفروعــه العاملــة فــي األردن 
والعــراق إلــى المجموعــة، باإلضافــة الــى 
ملــزم"  "عــرض  اتفاقيــة  علــى  التوقيــع 
لالســتحواذ علــى بنــك سوســيته جنــرال – 
األردن وشــراء 100 % مــن أســهم البنــك 
شــريطة الحصــول علــى موافقــة البنــك 
الرقابيــة  والجهــات  األردنــي  المركــزي 

األخــرى.

وذكــر الســالم، أن كابيتــال بنــك ســيعمل 
علــى إصــدار ســندات رأس مــال الشــق 
Perpetual( إضافــي(  )رأســمال  األول 
Bonds( بقيمــة 100 مليــون دوالر )أي مــا 
يعــادل 70 مليــون دينــار أردنــي( تصنــف 

الســندات  AT1، وتعــد هــذه  المــال اإلضافــي  ضمــن رأس 
األولــى مــن نوعهــا فــي الســوق المصرفــي األردنــي.

ونــوه الســالم الــى حصــول المصــرف األهلــي العراقــي علــى 
فــي  لــه  فــرع  بفتــح  الســعودي  الــوزراء  مجلــس  موافقــة 
الســعودية، وهــي الخطــوة األولى مــن نوعها لمصرف عراقي 
عامــل فــي القطــاع الخــاص، مبينــًا أن هــذا الفــرع ســيعمل 
والعــراق  الســعودية  بيــن  التجاريــة  العالقــات  دعــم  علــى 
واألردن، وتعزيــز ســبل التبــادل التجــاري بيــن الــدول الثــالث.

وتمكــن المصــرف األهلــي العراقــي مــن تحقيــق إنجــازات 
غيــر مســبوقة خــالل العــام الماضــي، تمثلــت بتســجيله 
ارتفاعــًا ملموســًا فــي حجــم األصــول بنســبة 103 % لتبلــغ 
876 مليــون دينــار أردنــي مــع نهايــة العــام الماضــي مقابــل 
433 مليــون دينــار أردنــي للعام 2020. كما ارتفعت مجموع 
ودائــع العمــالء بنســبة 176 % لتصــل الــى 562 مليــون دينــار 
أردنــي فــي العــام 2021 مقارنــة ب 203 مليــون دينــار أردنــي 

فــي العــام 2020. 

فقــد  لالســتثمارات،  كابيتــال  بشــركة  يتعلــق  وفيمــا 
ضاعفــت الشــركة صافــي أرباحهــا بعــد الضريبــة بعــد أن 
نمــت بنســبة 95 % لتصــل إلــى 3.8 مليــون دينــار، مدعومــة 
ــادة فــي حجــم األصــول المــدارة التــي وصلــت إلــى 425  بزي
مليــون دوالر، باإلضافــة الــى زيــادة في حســابات الوســاطة 

الماليــة بنســبة 35 % مقارنــة بالعــام 2020. 

داود  بنــك،  لكابيتــال  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
نهايــة  مــع  المتحققــة  القويــة  الماليــة  النتائــج  إن  الغــول:" 
العــام الماضــي جــاءت بفضــل تنفيــذ اســتراتيجيتنا وخططنــا 
الطموحة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، والتي انعكست 
إيجابــًا أيضــا علــى أصــول المجموعــة التــي تخطــت حاجــز الـــ 4 
ــي، كمــا رفعــت مــن حقــوق المســاهمين  ــار أردن ــارات دين ملي

ــار". ــون دين ــة 400 ملي ــى قراب فــي المجموعــة لتصــل إل

ويعــد كابيتــال بنــك مــن البنــوك الرائــدة فــي مجــال التحــول 
الرقمــي وتقديــم الحلــول المصرفيــة الســباقة في الســوق 
األردنــي، والتــي تعتمــد علــى أحــدث االبتــكارات التكنولوجيــة 
والخدمــات الرقميــة. ومــن المزمــع أن تشــهد االســابيع 
 ،)Neo Bank( القادمــة انطــالق البنــك الرقمــي المتكامــل
والــذي ســيحدث تحــواًل جذريــًا فــي منظومــة الخدمــات 
الماليــة التقليديــة المقدمــة لقطــاع األفــراد والشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة فــي الســوقين األردنــي والعراقــي 

وفــق أفضــل معاييــر التكنولوجيــا الماليــة. 

وبيــن الغــول أن االنجــازات المتحققة خالل العام الماضي 
 B1( تصنيــف  علــى  البنــك  حصــول  فــي  أســهمت  قــد 
 Moody’s بنظــرة مســتقبلية مســتقرة( مــن قبــل شــركة
العالميــة، حيــث يعتبــر هــذا التقييــم مــن أفضــل التقييمات 

علــى مســتوى البنــوك فــي األردن.

هــذه النتائــج أوليــة وخاضعة لموافقــة البنك المركزي 
األردنــي النهائية. 
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جــاء ذلــك خــالل حفــل إطــالق حضرتــه الرئيــس التنفيــذي 
كبــار  مــن  وعــدد  ملحــس،  زيــن   "Blink" الرقمــي  للبنــك 
اإلدارة التنفيذيــة فــي كابيتــال البنــك، إلــى جانــب ممثلــي 
وســائل اإلعــالم األردنيــة ومؤثريــن علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعــي. 

وقالــت الرئيــس التنفيــذي لـ Blink زين ملحــس: "إن إطالق 
البنــك الرقمــي Blink فــي األردن يأتــي مواكبــة للتحــوالت 
والتغييــرات الجذريــة التــي تشــهدها الصناعــة المصرفيــة 
المتالحقــة  التكنولوجيــة  التطــورات  بفضــل  العالميــة 
اعتمــاد  مــن  زاد  والــذي  الرقمــي،  العصــر  إلــى  والتوجــه 
العمــالء علــى الخدمــات الرقميــة والتطبيقــات الماليــة"، 
مــن مســيرة  يعــزز  البنــك  هــذا  إطــالق  أن  إلــى  مشــيرة 
كابيتــال بنــك الرائــدة فــي مجــال التحــول الرقمــي وتقديــم 
فــي  المتطــورة  المصرفيــة  والحلــول  االبتــكارات  أحــدث 

األردنــي. الســوق 

وأضافت ملحس أن Blink سيسهم في تعزيز االشتمال 
المالــي فــي المملكــة وتحقيــق االســتقالل المالــي للفئــات 
األولــى  المرحلــة  فــي  الرقمــي  البنــك  يســتهدفها  التــي 
المنزليــة  المشــاريع  وأصحــاب  األفــراد  فــي  والمتمثلــة 
الجامعــات، مشــيرة  الســيدات منهــم، وطلبــة  وخاصــة 
إلــى أن اســتهداف هــذه الشــرائح التــي تقــع ضمــن الفئــة 

العمريــة )18 - 40( عامــًا يأتــي لتميــز الســوق األردنــي بقاعدتــه 
المحمــول  الهاتــف  اســتخدام  معــدالت  وبتزايــد  الشــبابية 
 ،% 90 تتجــاوز  بنســبة  المملكــة  فــي  وانتشــارهما  واإلنترنــت 
وغيــر  بالكامــل  رقمــي  كبنــك   "Blink" إطــالق  تــم  لذلــك 
تقليــدي يجســد الطبيعــة الشــابة والرقميــة للمجتمــع 

األردنــي ويلبــي احتياجاتهــم بطريقــة عصريــة.

فــي  تطبيــق  أول   "Blink" الرقمــي  البنــك  تطبيــق  ويعــد 
فوريــة  بصــورة  االئتمانيــة  البطاقــات  يصــدر  المملكــة 
وبخطــوات بســيطة وبســقف يتــراوح مــا بيــن )200 دينــار 
- 1000 دينــار( كحــد أقصــى، مــع فتــرة ســداد تصــل الــى 60 
يومــًا وهــي األعلــى فــي الســوق األردنــي، ودون تقديــم أيــة 

ضمانــات أو كفــاالت أو الحاجــة لتحويــل الراتــب.

البنــك  نطــاق  لتوســعة  نيــة  وجــود  ملحــس  وأوضحــت 
الرقمــي ليشــمل الســوق المصرفــي العراقــي، إضافــة إلــى 
العمــل علــى تقديــم خدمــات رقميــة متكاملــة للشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة فــي المســتقبل القريــب.

ــة  ويمكــن للراغبيــن باالســتفادة مــن الخدمــات المصرفي
المبتكــرة للبنــك الرقمــي "Blink" ، تحميل التطبيق الخاص 
   Apple Store – Play Google بــه عبــر متاجــر التطبيقــات
واســتعمال  شــبكة الصرافــات االليــة ونقــاط البيــع داخــل 

المملكــة و خارجهــا. 

كابيتال بنك
يعزز خدماته 

الرقمية المبتكرة 
في السوق األردني 

ويطلق البنك 
Blink الرقمي

في خطوة تهدف إلى تعزيز حلوله وخدماته الرقمية، أطلق كابيتال بنك "Blink" البنك الرقمي، 
عمومًا.   الشباب  تستهدف  التي  الذكية  الرقمية  منصته  خالل  من  خدماته  سيقدم  والذي 
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كابيتال  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  االتفاقية  ووقع 
بنك، باسم خليل السالم، و ممثل بنك سوسيته جنرال 
في لبنان جورج صغبيني، وذلك بحضور ممثلين من اإلدارة 

التنفيذية من الجانبين.

وتأتي هذه االتفاقية تمهيدًا الستحواذ كابيتال بنك على كافة 
عمليات وفروع بنك سوسيته جنرال العاملة في األردن، وذلك 
التنظيمية  للجهات  النهائية  الموافقات  على  الحصول  بعد 
من  الثانية  هي  هذه  االستحواذ  عملية  تعد  حيث  والرقابية، 

نوعها التي يقوم بها كابيتال بنك في أقل من 12 شهرًا.

كابيتال  مجموعة  أصول  قيمة  من  االتفاقية  هذه  وسترفع 
بنك الى ما يقارب 6 مليارات دينار، ومن شأنها أيضًا أن تعود 
بالنفع على مركز البنك ومكانته في السوق المصرفي األردني 

ومساهميه وعمالئه.

إدارة  مجلس  رئيس  قال  االتفاقية،  توقيع  على  تعليقه  وفي 
مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم:" ستسهم عملية 
تعزيز  إلى  الرامية  بنك  كابيتال  خطط  تدعيم  في  االستحواذ 
مركزه التنافسي وتنفيذ خططه التوسعية، إلى جانب استمرار 
البنك في تقديم خدماته وحلوله المصرفية المبتكرة التي امتاز 

بها للشركات بمختلف أنواعها وأحجامها ".

الغول:"   داود  بنك،  لكابيتال  التنفيذي  الرئيس  قال  جانبه،  من 
ميزانية  االستحواذ  عملية  إتمام  بعد  بنك  كابيتال  سيمتلك 

قوية ومدعمة وقادرة على تعزيز تنافسيته داخل وخارج األردن، 
بنك في  كابيتال  تنافسية مجموعة  زيادة  الى  وباإلضافة  هذا 
تنفيذ  البنك  بها، مع مواصلة  تعمل  التي  الرئيسية  األسواق 
المصرفية  الخدمات  وتقديم  الرقمي   التحول  نحو  خططه 
 ،" المتنامية  عمالئه  لقاعدة  العالية  الكفاءة  وذات  المبتكرة 
مشيرًا إلى أن عملية االستحواذ ستضيف موردًا جديًدا إليرادات 
التمويلي  التأجير  شركة  ضم  خالل  من  بنك  كابيتال  مجموعة 

التابعة لسوسيته جنرال - األردن الى المجموعة. 

سوسيته  لبنك  العام  المدير  قبوات،  نديم  عّلق  جانبه،  من 
توفير  في  ستساهم  العملية  هذه  “إن  قائاًل:  –األردن  جنرال 
قيمة مضافة لعمالء البنك الذين تربطنا بهم عالقة وطيدة 
على مدى سنوات طويلة، خصوصًا وأن مجموعة كابيتال بنك 
تتخذ خطوات سريعة نحو التحول الرقمي وهو االستثمار األهم 
لخدمة  جديدة  أبواب  وفتح  المستقبلية  التحديات  لمواجهة 

عمالءنا بطرق أسهل وأكثر تطورًا ". 

سوسيته  شركة  على  االستحواذ  أيضًا  الصفقة  وستشمل 
جنرال - األردن للوساطة المالية التابعة لبنك سوسيته جنرال- 
األردن، وضم عمالئها لقاعدة عمالء شركة كابيتال لالستثمارات 
ستوفر  والتي  بنك،  كابيتال  لمجموعة  االستثماري  الذراع   –
للعمالء الجدد مجموعة واسعة من خدمات الوساطة المالية 
في السوق المحلي واألسواق اإلقليمية والعالمية، باإلضافة 

الى خدمات تمويل الشركات وإدارة األصول والثروات.   

كابيتال بنك يوقع 
اتفاقية لشراء

100 % من
بنك سوسيته 

جنرال األردن

أعلن كابيتال بنك، عن توقيعه اليوم اتفاقية لشراء %100 من رأسمال بنك سوسيته جنرال - 
األردن، وذلك تنفيذًا لخططه التوسعية وتعزيزًا لمركزه التنافسي في السوق المصرفي األردني. 
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بنــك  لكابيتــال  التنفيــذي  الرئيــس  االتفاقيــة  ووقــع 
داود الغــول والمديــر العــام لشــركة القــدس للتأميــن 

عمــاد مــرار.

وترويــج  عــرض  ســيتم  االتفاقيــة،  هــذه  وبموجــب 
القــدس  شــركة  مــن  المقدمــة  التأمينيــة  الخدمــات 
الحصــول  البنــك  لعمــالء  تتيــح  والتــي  للتأميــن 
بأســعار  ومتعــددة  مخصصــة  تأمينيــة  برامــج  علــى 
)التأميــن  مثــل  منافســة،  وميــزات  وتغطيــات 
الصحــي، تأميــن الســيارات، تأميــن المنــازل، الحــوادث 
الشــخصية، تأميــن الســفر ( وســيتم بيعهــا مــن خــالل 

المختلفــة.  البنــك  قنــوات 

رئيــس  قــال  االتفاقيــة،  توقيــع  علــى  تعليــق  وفــي 
بنــك،  كابيتــال  فــي  لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات 
محمــد عثمــان: "تتماشــى هــذه االتفاقيــة مــع خطــط 
منتجــات  وتقديــم  تطويــر  باســتمرار  بنــك  كابيتــال 
وخدمــات ذات قيمــة مضافــة لعمالئنــا، وتعمــل علــى 

تلبيــة احتياجاتهــم وتطلعاتهــم. ونحــرص دومــًا علــى 
اختيــار شــركاء رائــدون فــي مجالهــم لضمــان توفيــر 

للعمــالء".  الخدمــات  أفضــل 

القــدس  لشــركة  العــام  المديــر  قــال  جهتــه،  مــن 
الشــراكة  بهــذه  جــدًا  ســعداء  نحــن   " مــرار  عمــاد 
التــي ستســهم بــال شــك بإيصــال خدماتنــا التأمينيــة 
لشــريحة واســعة مــن العمــالء. كمــا ســتعمل علــى 
ــات  ــة مبتكــرة بأســعار وتغطي ــر منتجــات تأميني توفي
منافســة ومســتوى خدمــة متميــز لعمــالء كابيتــال 

بنــك ". 

وتأسســت شــركة القــدس للتأميــن عــام 1975 وتعــد 
المحلــي حيــث  الســوق  فــي  الرائــدة  الشــركات  مــن 
يبلــغ رأس مالهــا 8 مالييــن دينــار أردنــي فيمــا يبلــغ 
مليــون   14.6 حوالــي  مســاهميها  حقــوق  مجمــوع 
دينــار أردنــي وتوفــر جميــع منتجــات التأميــن لعمالئهــا 

مــن شــركات وأفــراد. 

"كابيتال بنك" و"القدس للتأمين"
يوقعان اتفاقية تأمين مصرفي

أعلــن كابيتــال بنــك وشــركة القــدس للتأميــن عــن توقيــع اتفاقيــة تعــاون اســتراتيجي 
تمّكــن عمــالء البنــك مــن الحصــول علــى أفضــل الخدمــات التأمينيــة التــي توفرهــا 
شــركة القــدس للتأميــن لتلبيــة احتياجاتهــم بأســعار تفضيليــة ومزايــا تنافســية.
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ومــن المقــرر أن يقــوم كابيتــال بنــك فــي األســبوع المقبــل 
وبحضــور عــدد مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، بقــرع جــرس 
افتتــاح التــداول فــي بورصــة ناســداك دبــي احتفــااًل بــإدراج 
هــذه  تســتقبله  إدراج  أول  ُيعتبــر  الــذي  القــرض  أســناد 

ــد.  البورصــة فــي العــام الجدي

وحظــي اإلصــدار الــذي تمــت إدارتــه مــن قبــل شــركة كابيتال 
لالســتثمارات – الــذراع االســتثماري لمجموعــة كابيتــال 
بنــك، بإهتمــام وإقبــال كبيريــن، حيــث تمــت تغطيتــه بأكثــر 
مــن قيمتــه مــن قبــل قاعــدة واســعة مــن المســتثمرين 
والتــي تنوعــت مــا بيــن المؤسســات والشــركات واألفــراد 
مــن ذوي المــالءة الماليــة العاليــة مــن األردن والمنطقــة.

وثمــن رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة كابيتــال بنــك باســم 
خليل الســالم جهود البنك المركزي األردني وهيئة االوراق 
الماليــة االردنيــة فــي إنجــاح هــذا اإلصــدار، بفضــل جهودهــم 
الكبيــرة الراميــة لتعزيــز نشــاط القطــاع المصرفــي األردنــي 

الــذي يعــد مــن األســواق االساســية فــي االردن.

وقــال الســالم: “نحــن فخــورون بنجــاح هــذا اإلصــدار، األمــر 
الــذي يؤكــد الثقــة التــي تحظــى بهــا مجموعــة كابيتــال بنــك 
ومتانــة مركزهــا المالــي "، مشــيرًا إلــى أن اختيــار بورصــة 
الفرصــة  إلعطــاء  جــاء  اإلصــدار  إلدراج  دبــي  ناســداك 
للمســتثمرين مــن خــارج االردن لالســتثمار فــي القطــاع 
الــى كونهــا منصــة ألهــم  المصرفــي االردنــي، باإلضافــة 

المســتثمرين فــي المنطقــة.

داود  بنــك  لكابيتــال  التنفيــذي  الرئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
الغــول، أنــه ســيتم اســتخدام عوائــد اإلصــدار فــي تعزيــز 
توقيــت  أن  مبينــًا  بنــك،  لكابيتــال  الرأســمالية  القاعــدة 
اإلصــدار سيســاهم فــي تنفيــذ خطــط البنــك التوســعية، 
بمــا فيهــا إطــالق البنــك الرقمــي Blink فــي كل مــن األردن 
أحــدث  وتقديــم  الرقمــي،  التحــّول  لمواكبــة  والعــراق، 
المصرفيــة لعمالئــه، واالســتحواذ  والحلــول  االبتــكارات 
علــى بنــك سوســيته جنــرال- االردن والتوســع فــي الســوق 

الســعودي. 

كابيتال بنك ينجح بإصدار أول أسناد قرض دائمة 
بـقيمة 100 مليون دوالر

أعلنت مجموعة كابيتال بنك، إحدى أبرز المؤسسات المالية العاملة في األردن والمنطقة، 
عــن االختتــام الناجــح ألول إصــدار أســناد قــرض دائمــة بـــقيمة 100 مليــون دوالر، ليكــون هــذا 
 .Tier1 A  اإلصــدار األول مــن نوعــه فــي األردن لســندات تصنــف ضمــن رأس المال اإلضافــي
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يوم  بنك،  لكابيتال  التابع  المبتكر  الرقمي  البنك   ،Blink أقام 
الخميس في سيتي مول فعالية ترويجية سّلط فيها الضوء 
على أبرز الخدمات المصرفية الرقمية التي سيوفرها للفئات 
من  التي  وخصائصه  مزاياه  عرض  جانب  إلى  المستهدفة، 
شأنها المساهمة في تغيير قواعد العمل المصرفي التقليدي.

االشتمال  تعزيز  في  سيسهم  الذي   Blink فكرة  وتتمحور 
الخدمات  من  مجموعة  تقديم  على  المملكة،  في  المالي 
نعيشه  الذي  العصر  وروح  تتوافق  التي  الرقمية  المصرفية 
ضمن  تقع  التي  الشرائح  احتياجات  ويلبي  بسرعته،  ويمتاز 
الفئة العمرية )-18 40( عامًا، مجسدًا بذلك الطبيعة الشابة 

والرقمية للمجتمع األردني.

المملكة  في  تطبيق  أول   Blink الرقمي  البنك  تطبيق  ويعد 
يصدر البطاقات االئتمانية بصورة فورية وبسقف يتراوح ما 

بين )200 دينار - 1000 دينار( كحد أقصى، مع فترة سداد تصل 
الى 60 يومًا وهي األعلى في السوق األردني، ودون تقديم أية 

ضمانات أو كفاالت أو الحاجة لتحويل الراتب.

خالل  من  حسابات  فتح  المستهدفة  للفئات  يمكن  كما 
حساباتهم  وتغذية  الشخصية،  الهوية  طريق  عن  التطبيق 

وتحويل واستقبال األموال بصورة سهلة وسريعة.

ويعتزم Blink توسعة نطاق خدماته الرقمية لتشمل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة في المستقبل القريب.

ويمكن للراغبين باالستفادة من الخدمات المصرفية المبتكرة 
متاجر  عبر  به  الخاص  التطبيق  تحميل   ،Blink الرقمي  للبنك 
واستعمال شبكة   Apple Store – Play Google التطبيقات

الصرافات االلية ونقاط البيع داخل المملكة وخارجها. 

بنك Blink الرقمي يواصل الترويج لخدماته 
المصرفية ويستعرض أبرز خصائصه ومزاياه
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وعبــر رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ موســى شــحادة عــن 
تقديــره لمــا حققــه البنــك مــن نتائــج مميزة خالل عــام 2021 
ــار  ــة المختلفــة واالث ــات االقتصادي ــى الرغــم مــن التحدي عل
تبعــات  عــن  الناتجــة  الوطنــي  االقتصــاد  علــى  الســلبية 
جائحــة كورونــا، والتــي جــاءت نتــاج جهــود مميزة مــن اإلدارة 
التنفيذية والعاملين في البنك لتحقيق تطلعات مجلس 
والتــي  والمســاهمين،  المتعامليــن  ثقــة  وتعزيــز  اإلدارة 
تؤكــد علــى قــدرة البنــك  علــى العمــل بمختلــف الظــروف 
بــكل كفــاءة واقتــدار، كمــا اثنــى علــى الجهــود واإلجــراءات 
التــي اتخذهــا البنــك المركــزي األردنــي والجهــات الحكوميــة  
فــي اطــار حرصهــم علــى ســالمة ومتانــة الجهــاز المصرفــي 

األردنــي فــي مواجهــة مختلــف التحديــات .

البيانــات  البنــك اعتمــد  إدارة  وقــال شــحادة ان مجلــس 
ــة للبنــك لعــام 2021 فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  المالي
8/ 2 / 2022 وأوصــى للهيئــة العامــة بتوزيــع أرباح نقدية على 
المســاهمين بنســبة 25 % مــن القيمــة االســمية للســهم 
البنــك بتعزيــز سياســته  2021 مــع اســتمرار  العــام  عــن 

المتحفظــة برصــد مخصصــات ماليــة حتى نهاية عــام 2021 
وذلــك لمواجهــة أي تحديــات او تأثيــرات ســلبية مســتقبلية 

مــن تبعــات جائحــة كورونــا وغيرهــا مــن التحديــات.

مــن جانبــه أكــد الرئيــس التنفيــذي / المديــر العــام للبنــك 
لنمــو  البنــك  تحقيــق  ان  علــى  ســعيد  حســين  الدكتــور 
عــام  نهايــة  فــي  الماليــة  بياناتــه  مختلــف  فــي  متصاعــد 
2021 مــا هــو إال تأكيــد لقــوة البنــك ونجاحــه فــي االســتمرار 
بتنفيــذ سياســته القائمــة علــى مواجهــة مختلــف المخاطر 
المالــي  مركــزه  متانــة  علــى  والمحافظــة  والتحديــات 
والحفــاظ علــى ســالمة وجــودة أصولــه فــي ظــل اســتمرار 
فــي  المتحقــق  النمــو  جــاء  وقــد  تبعــات جائحــة كورونــا، 
الكفــاءة  وتعزيــز  الدخــل  مصــادر  لتنويــع  نتيجــة  األربــاح 

المصروفــات. وترشــيد  التشــغيلية 

وقــال الدكتــور حســين ســعيد ان موجــودات البنــك بمــا 
وحســابات  المخصــص  االســتثمار  )حســابات  فيهــا 
بلغــت  االســتثمارية((  )المحافــظ  باالســتثمار  الوكالــة 
حوالــي 5.952 مليــار دينــار مقابــل حوالــي 5.426 مليــار دينــار 

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 25 % أرباحًا نقدية على المساهمين

96.5 مليون دينار ارباح البنك اإلسالمي األردني
نهاية 2021 قبل الضريبة

أعلــن البنــك اإلســالمي األردنــي عــن نتائجــه الماليــة فــي نهاية عــام 2021 بتحقيق نمو في 
مختلــف المؤشــرات الماليــة حيــث بلغــت االربــاح الصافيــة قبــل الضريبــة حوالــي 96.5 
مليــون دينــار مقابــل حوالــي 83.8 مليــون دينــار بنســبة نمــو بلغــت 15.1 % بينمــا وصلــت 
االربــاح بعــد الضريبــة حوالــي 59.1 مليــون دينــار مقابــل حوالــي 52.1 مليــون دينار في نهاية 
عــام 2020 بنســبة نمــو بلغــت 13.3 %، حيــث وصلــت اربــاح االســتثمار المشــترك 208.4 
مليــون دينــار مقارنــة مــع 192.2 مليــون دينــار فــي نهايــة العــام 2020 وبنســبة نمــو8.4 %.
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فــي نهايــة عــام 2020 بزيــادة بلغــت حوالــي 526 مليــون 
دينــار، وبنســبة نمــو 9.7 %.

كمــا عــزز البنــك مــن توظيفاتــه المالية وتنمية اســتثماراته 
افــراد  مــن  القطاعــات  مختلــف  لتشــمل  وتمويالتــه 
وشــركات مــع مراعــاة التوزيــع الجغرافــي، حيــث بلغــت 
)حســابات  فيهــا  بمــا  للعمــالء  الممنوحــة  التمويــالت 
باالســتثمار  الوكالــة  وحســابات  المخصــص  االســتثمار 
)المحافــظ االســتثمارية(( حوالــي 4.741 مليــار دينــار مقابل 
بزيــادة   2020 عــام  فــي نهايــة  دينــار  4.282 مليــار  حوالــي 

بلغــت حوالــي 459 مليــون دينــار، وبنســبة نمــو 10.7 %.

  وتأكيــدًا علــى ثقــة متعاملــي البنــك بالخدمــات المصرفيــة 
التــي يحــرص البنــك علــى تقديــم األفضــل واالحــدث منهــا 
والمتوافقة مع احكام ومبادئ الشــريعة االســالمية فقد 
بلغــت ودائــع وحســابات العمــالء بمــا فيهــا )حســابات 
باالســتثمار  الوكالــة  وحســابات  المخصــص  االســتثمار 
دينــار  مليــار   5.283 حوالــي  االســتثمارية((  )المحافــظ 
مقابــل حوالــي 4.803 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 
بزيــادة بلغــت حوالــي 480 مليــون دينــار، وبنســبة نمــو 10 % 

وحــول مؤشــرات متانــة المركــز المالــي وقاعــدة رأس مــال 
البنك بّين الدكتور حســين ســعيد ان حقوق المســاهمين 
بلغــت حوالــي 510 مليــون دينــار مقابــل حوالــي 474 مليــون 
دينــار فــي نهايــة عــام 2020، وبنســبة نمــو 7.4 %، وبلغــت 
ــي23.18 %، وبلغــت نســبة  ــة رأس المــال حوال نســبة كفاي

الديــون غيــر العاملــة 2.57 % ونســبة تغطيــة الديــون غيــر 
العاملــة 115.4 %.

واضــاف الدكتــور حســين ســعيد انــه و بالتــوازي مــع مــا 
حققــه البنــك مــن نتائــج مالية مميزة  اســتمر البنك بتنفيذ 
خطتــه فــي التوســع  بالخدمــات المصرفيــة الرقميــة مــن 
خــالل  االبتــكار فــي تقديــم المزيد مــن الخدمات والمنتجات 
التمويليــة واالســتثمارية مــن خــالل الخدمــات االلكترونيــة 
الرقميــة  المتطــورة لتلبيــة احتياجــات المتعامليــن ومنهــا 
الخدمــات الذاتيــة الرقميــة )إســالمي ديجتــال( والخدمــات 
المصرفيــة الرقميــة إســالمي موبايــل واســالمي انترنــت 
البنــك  الرقمي(وخدمــة  وإســالمي ماســنجر )مســاعدك 
االلــي  الصــراف  أجهــزة  إلــى  باإلضافــة   ،)IVR( الناطــق 
والفــروع والمكاتــب المنتشــرة فــي جميــع انحــاء األردن  .

مســؤولياته  بتحمــل  بااللتــزام  البنــك  اســتمر  كمــا 
االقتصــاد  ودعــم  المســتدامة  التنميــة  فــي  االجتماعيــة 
دعــم  فــي  المســتمرة  مســاهماته  خــالل  مــن  الوطنــي 
المبــادرات واألنشــطة المختلفــة التــي تبذلهــا الجهــات 
لخدمــة  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  الحكوميــة 
المجتمــع المحلــي واالقتصــاد الوطنــي، مؤكــدًا اســتمرار 
البنــك تقديــم كل مــا هــو مفيــد وجديــد ويتوافــق مــع احــكام 

اإلســالمية. الشــريعة  ومبــادئ 

وخاضعــة  أوليــة  النتائــج  هــذه  ان  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
األردنــي.  المركــزي  البنــك  لموافقــة 
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110 فروع ومكاتب
مكتب جديد للبنك اإلسالمي األردني في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية

وقال الدكتور حسين سعيد اننا سعداء بنمو شبكة مصرفنا 
الجغرافية لتكون باكورة التوسع للعام الحالي 2022 بافتتاح 
المكتب السادس والعشرين  لمصرفنا  ضمن حرم جامعة 
العلوم االسالمية  ليصبح لدينا 110 فروع ومكاتب  منتشرة 
السوقية  حصتنا  لزيادة  وذلك  المملكة،  انحاء  جميع  في 
العالقات  تعزيز  الى  الهادفة  مصرفنا  لسياسة  وتنفيذًا  
المشتركة مع  مؤسسات التعليم العالمي ودعم  مسيرة 
التعليم  ومنها جامعة العلوم اإلسالمية التي نعتز بالشراكة 
ضمن  مصرفنا  تواجد  خالل  من  تأسيسها  ومنذ  معها 
مختلف نشاطاتها لتتوج الشراكة  بافتتاح هذا المكتب الذي 
المصرفية  البنك  هوية  مع  يتناسب  حديث  بتصميم  يمتاز 
الخدمات المصرفية اإلسالمية للطلبة  مع  تقديم افضل 
الجامعة، وسكان  واإلدارية في  التدريسية  الهيئة  وأعضاء 
المناطق المجاورة وبالتوازي مع تقديم القنوات االلكترونية 
الرقمية المختلفة التي يقدمها البنك  مثل الخدمات الذاتية 
الرقمية إسالمي ديجتال وإسالمي موبايل، وإسالمي انترنت، 

يوفر  كما  .....الخ  الرقمي(  )مساعدك  ماسنجر  وإسالمي 
البنك 292 جهاز صراف آلي منها 54 جهاز صراف آلي يتوافر 

فيها خدمة اإليداع النقدي .

خطة  تنفيذ  استمرارية  على  سعيد  حسين  الدكتور  وأكد 
التوسع الجغرافي للعام الحالي بافتتاح المزيد من الفروع 
الى مواقع  نقلها  او  فروع  الى  تحويل مكاتب  او  والمكاتب 
للتواجد  الهادفة  البنك  تطلعات  مع  يتناسب  وبما  جديدة 
المتعاملين  من  المزيد  واستقطاب  الجميع  من  القريب 
الراغبين باالستفادة من خدمات البنك المصرفية المتوافقة 

مع احكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

الدكتور  اإلسالمية  العلوم  جامعة  رئيس  أشاد  جانبه  من 
خدمة  في  األردني  اإلسالمي  البنك  بدور  الخاليلة  محمد 
االقتصاد الوطني وافتتاح مكتب له خدمة للجامعة وطلبتها 
للتعاون  المستمرة  البنك  جهود  مثمنَا  فيها  والعاملين 

الدائم لدعم مسيرة الجامعة. 

عــزز البنــك اإلســالمي األردنــي مــن انتشــاره الجغرافــي فــي محافظــة العاصمــة عمــان 
بافتتــاح مكتــب جديــد فــي جامعــة العلــوم اإلســالمية العالميــة فــي منطقــة طــارق – 
شارع عبد العزيز الخياط – بجانب مسجد كلية الدعوة واصول الدين، حيث أقيم حفل 
االفتتــاح بحضــور الرئيــس التنفيــذي / المديــر العــام للبنــك اإلســالمي األردنــي الدكتــور 
حســين ســعيد ورئيــس جامعــة العلــوم اإلســالمية األســتاذ الدكتــور محمــد الخاليلــة 
وأعضاء الهيئات التدريسية واإلدارية والطالب وذلك يوم االحد الموافق 30/1/2022.
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للبنــك  العــام  المديــر  التنفيــذي/  الرئيــس  وقــال 
ــور حســين ســعيد اســتمرارًا  ــي الدكت اإلســالمي األردن
الخدمــات  تعزيــز  فــي  البنــك  اســتراتيجية  لتنفيــذ 
المصرفيــة الرقميــة وتحفيــز متعاملــي مصرفنــا علــى 
تســديد فواتيرهــم مــن خــالل قنــوات البنــك االلكترونية 
جــاءت هــذه الحملــة لتكون باكورة للحمــالت الترويجية 
والتحفيزيــة التــي يطلقهــا مصرفنا للعــام الحالي 2022 
، والتــي تأتــي اســتكمااًل للحمــالت التــي ينفذها مصرفنا 
ســنويًا  وتالقــي ترحــاب وتفاعــل مميــز ، حيــث نســعى 
متعاملــي  مكافــأة  الــى  الحمــالت  هــذه  خــالل  مــن 
مصرفنــا وتوثيــق الصــالت معهــم  الــى جانــب طــرح 
ــز والئهــم وثقتهــم ومنهــا  ــد مــن الحوافــز لتعزي العدي
برنامــج والء المتعامليــن واالمتيــازات العديــدة التــي 
يحصــل عليهــا جميــع  متعاملــي البنــك مســتخدمي 
ــة  البطاقــات المصرفيــة ومنهــا  " الخصومــات الفوري
لــدى التجــار" وبطاقــة المســاومة و"الجوائــز النقديــة 

الشــهرية لمســتخدمي البطاقــات فــي عمليــات الدفع 
والتســوق عبــر نقــاط البيــع المختلفــة او عبــر االنترنــت"، 
وبرنامــج إســالمي مكافــآت )نقاطــي(، وجوائــز تكاليــف 
الحــج والعمــرة ألصحــاب حســابات التوفيــر ...الــخ . 

كمــا دعــا الدكتــور حســين ســعيد متعاملــي البنــك الــى 
االســتفادة مــن هــذه الحملــة مــن خــالل زيــادة عــدد 
الفواتيــر المســددة مــن خالل قنــوات البنك االلكترونية 
كمــا  الشــهرية  الجوائــز  بإحــدى  الفــوز  فرصــة  لتزيــد 
بقنــوات  المشــتركين  غيــر  البنــك  لمتعاملــي  يمكــن 
البنــك االلكترونيــة االشــتراك فيهــا بــكل ســهولة لتتاح 
لهــم فرصــة المشــاركة والفــوز، حيــث ســيتم ارســال 
الفائزيــن،  هواتــف  ارقــام  )sms(علــى  نصيــة  رســالة 
مــن  للمزيــد  البنــك  طــرح  اســتمرارية  علــى  مؤكــدًا 
الحمــالت التحفيزيــة والتشــجيعية لمتعامليــه خــالل 
العــام الحالــي 2022 التــي ســتكون عنــد ُحســن ظــن 

جميــع متعامليــه. 

400 جائزة نقدية لحملة "سدد فواتيرك" 
عبر قنوات البنك اإلسالمي األردني االلكترونية

لمتعامليه  نقدية  جائزة   400 تخصيص  عن  األردني  اإلسالمي  البنك  أعلن 
مستخدمي قنوات البنك االلكترونية )إسالمي موبايل واسالمي انترنت( في 
تسديد فواتيرهم من خالل حملة " سدد فواتيرك “والتي بدأت في األول من 
السحب  سيتم  حيث  الحالي  العام  من  آذار  شهر  نهاية  وحتى  شباط  شهر 
على 200 جائزة في نهاية كل شهر وتخضع جميعها لشروط واحكام البنك.
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للبنــك  العــام  المديــر  التنفيــذي/  الرئيــس  وقــال 
اإلســالمي االردنــي الدكتــور حســين ســعيد " انطالقــًا 
مــن دور مصرفنــا فــي تحملــه لمســؤولياته االجتماعيــة 
مــن خــالل تعزيــز عالقاتــه مــع مؤسســات المجتمــع 
حيــث  األردنييــن  المهندســين  نقابــة  ومنهــا  المدنــي 
يســتمر مصرفنــا بالتواجــد ضمــن مختلــف نشــاطاتها 
الهادفــة لدعــم االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل تقديــم 
الدعــم والرعايــة للمؤتمــرات التــي تعقدهــا وبمختلــف 
شــعبها الهندســية ومنهــا هــذا المؤتمــر المتخصــص  
والــذي يهــدف  الــى إتاحــة الفرصــة امــام المهندســين 
وتبــادل  والحــوار  لاللتقــاء  والباحثيــن  واألكاديمييــن 
المعرفــة والخبــرات لالرتقــاء بــاألداء وخدمــة االقتصــاد 

الوطنــي والعربــي".

وفــي الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمــر ســلم دولــة الدكتــور 
عدنــان بــدران درعــًا تكريميــًا للبنــك اإلســالمي األردنــي 
لرعايتــه المؤتمــر، وفــي الكلمــات التــي ألقيت خالل حفل 
ــن  ــاح اشــاد كل مــن نقيــب المهندســين األردنيي االفتت

ورئيــس اتحــاد المهندســين العــرب المهنــدس احمــد 
المناجــم  هندســة  شــعبة  ورئيــس  الزعبــي  ســمارة 
والتعدين والهندســة الجيولوجية والبترول المهندس 
ســمير الشــيخ ورئيــس اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر 
البنــك  بدعــم  قطيشــات  الكريــم  عبــد  المهنــدس 

للمؤتمــر لتحقيــق اهدافــه وتطلعاتــه.

وتنــاول المؤتمــر الــذي عقــد خــالل الفتــرة 1 - 2 /2 /2022 
فــي قصــر المؤتمــرات – فنــدق هيلتــون – البحــر الميــت 
والتعديــن  والبيئــة  الميــاه  تضمنــت  محــاور  عــدة 
والمعوقــات التــي تواجهــه، والتحديــات المســتقبلية 
والغــاز  والنفــط  للميــاه،  االســتراتيجية  والمشــاريع 
والصحــة  الجيولوجيــة،  والهندســة  الزيتــي،  والصخــر 
المناخيــة،  والتغيــرات  المهنيــة،  والبيئــة  والســالمة 
والثــروات الطبيعيــة كرافــد اساســي القتصــاد الــدول 
واالســتغالل األمثــل لهــا، والتشــريعات وأثرهــا علــى 
االســتثمار فــي قطاعــي التعديــن والطاقــة، والتقنيــات 

كالبرمجيات...الــخ.  الحديثــة 

البنك اإلسالمي األردني راعيًا ذهبيًا 
لمؤتمر التعدين األردني الدولي

قدم البنك اإلسالمي األردني الرعاية الذهبية لمؤتمر التعدين األردني الدولي 
التاسع بعنوان "اآلفاق المستقبلية للتعدين والطاقة" وافتتحه مندوبًا عن 
بدران  عدنان  الدكتور  دولة  طالل  بن  الحسن  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
شعبة  األردنيين  المهندسين  نقابة  من  وبتنظيم  األسبق،  الوزراء  رئيس 
هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول وبمشاركة باحثين 
ومختصين في مجاالت التعدين والبترول والجيولوجية من داخل وخارج األردن. 
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استكمااًل لتعزيز منظومة الجدارات/ الكفاءات الوظيفية والمؤسسية لموظفي مصرفنا قامت أكاديمية التدريب وتنمية 
الموارد البشرية بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والندوات وورش العمل خالل شهر كانون الثاني 2022 وتضمنت 

الموضوعات التالية:

1. برنامج نظام الفحص اآللي )Test Automation( والذي ُعقد لمجموعة من موظفي اإلدارة العامة ليوم 25 /1 /2022.

2. برنامج التميز في خدمة العمالء للقطاع المصرفي والذي ُعقد - عن بعد - لمجموعة من موظفات خدمة العمالء لدى فروع 
مصرفنا للفترة من 31 /1 /2022 ولغاية 3 /2 /2022. 

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

أواًل: - التدريب الوجاهي
 الشهادة المهنية اختصاصي المحاسب اإلداري المعتمد/ CMA والتي سُتعقد بتنظيم من شركة صرح العالمية لالستشارات 

والتدريب للفترة من 11 /1 /2022 ولغاية 5 /5 /2022.

 برنامج مولدات الكهرباء االحتياطية والذي عقد بتنظيم من شركة األجهزة الفنية والصناعية األردنية ليوم 13 /1 /2022.

 اجتماع مشروع الناقل الوطني والذي عقد بتنظيم من جمعية البنوك في األردن ليوم 17 /1 /2022.

 ورشة مستجدات تطبيق معيار االبالغ المشترك والتي عقدت لدى جمعية البنوك بتنظيم من البن ارنست ويونغ وجمعية 
البنوك في األردن ليوم 18 /1 /2022.

 برنامج تأهيل الكادر في مجال األمن السيبراني – شهادة محترف أمن أنظمة المعلومات CISSP والذي عقد بتنظيم من 
جمعية البنوك في األردن للفترة من 23 /1 /2022 ولغاية 30 /1 /2022.

 برنامج أساليب البيع ومهارات التفاوض والذي عقد لدى مبنى البنك المركزي األردني )العقبة( بتنظيم من معهد الدراسات 
المصرفية للفترة من 30/ 1/ 2022 ولغاية 2 /2 /2022.

:)IDL( ثانيًا: - التدريب التفاعلي عن بعد
 برنامج إدارة شكاوى العمالء وطرق معالجتها وتحليلها والذي عقد بتنظيم من اكاديمية التضامن األردني الدولي للفترة من 

16 /1 /2022 ولغاية 19 /1 /2022.

 ورشة Issues and challenges for Islamic finance in adopting alternative benchmark rates والتي عقدت بتنظيم من 
السوق المالية اإلسالمية العالمية ليوم 18 /1 /2022.

اكاديمية  بتنظيم من  األردن والذي عقد  المالية والمصرفية لذوي اإلعاقة في  الخدمات  لتقديم  التشريعي  برنامج اإلطار   
التضامن األردني الدولي للفترة من 23 /1 /2022 ولغاية 25 /1 /2022.

ثالثًا: - رخص التدريب االلكتروني:

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية خالل شهر كانون الثاني 2022

اسم البرنامج عدد الرخصالجهة المزودةالرقم

IT Service Management

Mastering Agile Scrum Project Management

Cisco Certified Network Association and professional

2

4

4

1

2
3
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استكمااًل لتعزيز منظومة الجدارات/ الكفاءات الوظيفية 
والمؤسسية لموظفي مصرفنا قامت أكاديمية التدريب 
البرامج  من  مجموعة  بتنفيذ  البشرية  الموارد  وتنمية 
شباط  شهر  خالل  العمل  وورش  والندوات  التدريبية 

2022 وتضمنت الموضوعات التالية:  
 برنامج خطابات الضمان والذي ُعقد –عن بعد- لمجموعة من 
موظفي فروع مصرفنا للفترة من 1 /2 /2022 ولغاية 2 /2 /2022.

 برنامج توظيفات االموال في المصرف اإلسالمي والذي ُعقد 
–عن بعد- لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا للفترة من 

6 /2 /2022 ولغاية 7 /2 /2022.
بعد-   –عن  ُعقد  والذي  مستحدثة  وخدمات  منتجات  برنامج   
لمجموعة من موظفات فروع مصرفنا للفترة من 8 /2 /2022 

ولغاية 10 /2 /2022.
 برنامج التوعية بإجراءات الضبط والرقابة الداخلية على أعمال 
مصرفنا والذي ُعقد –عن بعد-  لمجموعة من موظفي فروع 

مصرفنا للفترة من 14 /2 /2022 ولغاية 15 /2 /2022.
 برنامج االمتثال التنظيمي والذي ُعقد - عن بعد - لمجموعة من 

موظفي فروع مصرفنا ليوم 16 /2 /2022.
 برنامج االمتثال الشرعي والذي ُعقد - عن بعد -  لمجموعة من 

موظفي فروع مصرفنا ليوم 17 /2 /2022.
المصرفية والتي  العمليات والخدمات  أمن   دورة توعوية في 
ُعقدت -عن بعد- لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا للفترة 

من 23 /2 /2022 ولغاية 24 /2 /2022.
 - بعد  عن   - ُعقدت  والتي  اإللكترونية  الخدمات  عمل  ورش   

لمجموعة من فروع مصرفنا خالل شهر شباط/2022. 
هذا وقد واصلت أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية إيفاد 
موظفي مصرفنا للمشاركة في برامج ومؤتمرات وورش عمل 
ُعقدت وجاهيًا لدى مراكز التدريب المحلية والخارجية باإلضافة 

إلى التدريب الرقمي ومن أبرزها: -

أواًل:- التدريب الوجاهي
 الدبلوم المهني المتخصص في التحليل المالي والذي سُيعقد 
بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية للفترة من 9 /2 /2022 

ولغاية 5 /6 /2022.
 اجتماع )Business & Finance Consulting GmbH )BFC والذي 

عقد بتنظيم من البنك المركزي األردني ليوم 20 /2 /2022.
 برنامج COBIT 2019 والذي عقد بتنظيم من جمعية البنوك في 

األردن للفترة من 21 /2 /2022 ولغاية 23 /2 /2022.

 برنامج األمن السيبراني وتحديات االستقرار المصرفي 
والذي عقد بتنظيم من اتحاد المصارف العربية لدى 
 2022/  2/  21 من  للفترة  عمان  االنتركونتيننتال/  فندق 

ولغاية 23 /2 /2022.

)IDL( ثانيًا:- التدريب التفاعلي عن بعد
 الشهادة المهنية اختصاصي مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب CAMS والتي سُتعقد بتنظيم من معهد الدراسات 

المصرفية للفترة من 6 /2 /2022 ولغاية 12 /3 /2022.
 الشهادة المهنية Six Sigma Training – Black Belt Master والتي 
سُتعقد بتنظيم من أكاديمية الرواد للتدريب واالستشارات 

للفترة من 28 /2 /2022 ولغاية 2/ 3 /2022.
 AMLA و AMLD6" مؤتمر مكافحة الفساد، واالمتثال لمعايير 
2020" )القوانين المستجدة مكافحة غسل األموال( والذي 
عقد بتنظيم من اتحاد المصارف العربية للفترة من 3 /2 /2022 

ولغاية 4 /2 /2022.
من  بتنظيم  سُيعقد  والذي  البشرية  الموارد  إدارة  دبلوم   
أكاديمية الرواد للتدريب واالستشارات للفترة من 6 /2 /2022 

ولغاية 21 /3 /2022.
 برنامج التسويق االلكتروني وبناء الهوية الرقمية والذي عقد 
بتنظيم من مركز الصقور للتدريب واالستشارات للفترة من 

6 /2 /2022 ولغاية 10 /2 /2022.
 برنامج التشريعات المصرفية الخاصة باالئتمان والذي عقد 
بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية للفترة من 7 /2 /2022 

ولغاية 8 /2 /2022.

إلكترونيًا  معه  والتعامل  عميلك  اعرف  إجراءات  برنامج   
معهد  من  بتنظيم  عقد  والذي   Onboarding & E-KYC
الدراسات المصرفية للفترة من 7 /2 /2022 ولغاية 8 /2 /2022.

 برنامج Azure Fundamentals والذي عقد بتنظيم من شركة 
NEXT للفترة من 9 /2 /2022 ولغاية 10 /2 /2022.

 برنامج Azure administrator والذي عقد بتنظيم من شركة 
NEXT للفترة من 13 /2 /2022 ولغاية 24 /2 /2022.

 اجتماع Migration to ISO2002 والذي عقد بتنظيم من البنك 
المركزي األردني/ جمعية السويفت ليوم 14 /2 /2022.

المصارف  في  الدولية  المصرفية  العمليات  ُأسس  برنامج   
اإلسالمية والذي عقد بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية 

للفترة من 14 /2 /2022 ولغاية 17 /2 /2022.

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية خالل شهر شباط 2022
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بتنظيم من معهد  والذي عقد   HR Transformation برنامج  
الدراسات المصرفية للفترة من 14/2/2022 ولغاية 17/2/2022.
 برنامج مهارات بناء تجربة عميل ناجحة CX والتميز في الخدمة 
للفترة  المصرفية  الدراسات  بتنظيم من معهد  والذي عقد 

من 21/2/2022 ولغاية 24/2/2022.

 برنامج اتيكيت التواصل مع االشخاص ذوي االعاقة ومتطلبات 
وصولهم للخدمات المصرفية والذي عقد بتنظيم من معهد 

الدراسات المصرفية ليوم 22/2/2022.

المساق التدريبي

اسم المسابقة

م

م

الجهة المزودة

الجهة المزودة

عدد الرخص

عدد الرخص

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

2
4
8
15
5
9

20
7
9
10
9
9
10
2
15
4
3
2
5
5
5
2
3
2
7
8
10
5
8
7
8
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ثالثًا:- رخص التدريب االلكتروني :

: GAMIFICATION-: رابعًا

AML
اخالقيات العمل
التفكير اإليجابي
الجرائم المالية

الذكاء العاطفي
الفاتكا

القيادة على درب التأثير
اندماج الموظفين

إدارة الغضب
إدارة الوقت

دراسة أنماط الشخصية
فرق العمل

مدخل الى االمتثال التنظيمي
مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت

مهارات االشراف الفعال
وضع األهداف

إدارة الديون المتعثرة
إدارة االزمات
فن التفاوض

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
الوالء المؤسسي

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

مسابقة إدارة المعرفة )خدمة العمالء(
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مليــون   33.7 الضريبــة  بعــد  البنــك  أربــاح  ووصلــت 
دينــار عــام 2021 مقابــل 30.4 مليــون دينــار عــام 2020 

.% 11 بلغــت  نمــو  وبنســبة 

كمــا بلغــت صافــي األربــاح التشــغيلية نحــو 86 مليــون 
دينــار مقابــل 83 مليــون دينــار للعــام الماضــي، وتشــير 
لموافقــة  والخاضعــة  للبنــك  األوليــة  البيانــات 
ودائــع  مجمــوع  أن  إلــى  األردنــي  المركــزي  البنــك 
العمــالء )بمــا فيهــا الودائــع المقيــدة وبالوكالــة( نمــا 

فــي عــام 2021 بنســبة 7 % لتصــل الــى 2,698 مليــون 

دينــار، مقارنــة مــع 2,521 مليــون دينــار لعــام 2020.

علمــًا بــأن محفظــة التســهيالت المحليــة قــد نمــت 

لفتــرة المقارنــة بنســبة 8 % لتصــل إلــى 1,704 مليــون 

دينــار مقارنــة مــع 1,581 مليــون دينــار لعــام 2020، وذكــر 

المــال  رأس  كفايــة  نســبة  أن  اإلفصــاح  فــي  البنــك 

 .% 20.51 بلغــت 

48.2 مــلـيـــون ديــنـــار صـــافــــي أربــــاح
البنك العربي اإلسالمي الدولي عام 2021

حقــق البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي أرباحــا صافية قبــل الضريبــة 48.2 مليون دينار 
نهايــة عــام 2021 مقابــل 44.7 مليــون دينــار نهايــة عــام 2020 وبنســبة نمــو بلغــت 8 %. 
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البنك العربي االسالمي الدولي يرعى فعاليات
الملتقى المصرفي العربي لألمن السيبراني

الضــوء علــى مجموعــة مــن  المنتــدى تســليط  وتــم خــالل 
المواضيــع والتــي تهــدف إلــى زيــادة الوعــي وتعميــق معرفــة 
موظفــي قطــاع األمــن الســيبراني فــي البنوك والمؤسســات 
يقــوم  التــي  الحديثــة  التقنيــات  حــول  العربيــة  الماليــة 
المقرصنــون باســتخدامها والحلــول الجديــدة الموصــى بهــا 
للحــد مــن هــذه المخاطــر االلكترونيــة وتطوراتهــا وإمكانيــات 
التعــاون ومشــاركة الخبــرات فــي مواجهــة مخاطــر الهجمــات 
لألمــن  الوطنــي  المركــز  ودور  الــى  باإلضافــة   ، االلكترونيــة 
تعزيــز  فــي  الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة  فــي  الســيبراني 
مــع  الوطنــي،  الصعيــد  علــى  الســيبراني  األمــن  منظومــة 
التركيــز علــى دور شــعبة الجرائــم اإللكترونيــة واألمــن العــام 

فــي المملكــة فــي مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة .

واألبحــاث  الجوانــب  مــن  عــددًا  المشــاركون  وناقــش  هــذا 
والجهــات  البنــوك  ودور  الســيبراني  باألمــن  المتعلقــة 
والمؤسســات فــي تعزيــزه، باإلضافــة الــى أهميــة مواجهــة 

المخاطــر الســيبرانية، واالســتثمار فــي البنــى التحتيــة وفــي 
المخاطــر. هــذه  لمواجهــة  البشــرية  المــوارد 

وفــي هــذا الصــدد أشــار الســيد ايــاد العســلي مديــر عــام البنك 
العربــي االســالمي الدولــي الــى أهميــة مشــاركة البنــك فــي 
هــذا الملتقــى والــذي يجمــع المتخصصيــن والعامليــن فــي 
القطــاع المصرفــي تحــت ســقف واحــد للوقــوف علــى أبــرز 
التحديــات التــي تواجــه القطــاع المصرفــي فــي حمايــة وتعزيــز 
األمــن الســيبراني للمعلومــات وذلــك إليجــاد الحلــول الفاعلــة 

واتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة لحمايتهــا مــن اإلختــراق .

وتأتــي رعايــة البنــك العربــي االســالمي الدولــي لهــذا الملتقــى 
انطالقــًا مــن حــرص البنــك المتواصــل علــى دعــم المؤتمــرات 
والفعاليــات المصرفيــة بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بالجوانــب 
التكنولوجيــة والرقميــة نظــرًا لألهميــة التــي يمّثلهــا األمــن 

الســيبراني فــي الصناعــة المصرفيــة. 

البنــك العربــي االســالمي الدولــي يرعــى فعاليــات الملتقــى المصرفــي العربــي 
لألمــن الســيبراني بدورتــة الثالثــة تحــت عنــوان "األمــن الســيبراني وتحديــات 
اإلســتقرار المالــي وجهوزيــة التحقيــق الجنائــي الرقمــي" الــذي أقيــم مؤخــرًا 
فــي فنــدق اإلنتركونتيننتــال - عمــان بتنظيــم مــن اتحــاد المصــارف العربيــة 
األردن.  فــي  البنــوك  وجمعيــة  األردنــي  المركــزي  البنــك  مــع  وبالتعــاون 



االخـبــار المصرفية 104

 )207( مليون دينار قيمة القروض التي منحتها الشركة خالل العام 2021.

 )585( مليون دينار رصيد القروض القائم في 31 /12 /2021. وهو أعلى رصيد قائم تصل إليه الشركة.

 ارتفاع عدد المتعاملين مع الشركة )في مجال اإلقتراض و اإلستثمار في أسناد قرض( إلى )21( جهة مالية.

 )2.140( مليار دينار إجمالي قيمة القروض التي منحتها الشركة منذ التأسيس.

 )202( مليون دينار قيمة األسناد الصادرة عن الشركة خالل العام 2021.

 )2.231( مليار دينار إجمالي قيمة األسناد التي أصدرتها الشركة منذ التأسيس.

 ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة )6 %( ليصل إلى )7.296( مليون دينار.

 ارتفــاع صافــي الربــح قبــل الضريبــة بنســبة )27.7 %( ليصــل إلــى )6.044( مليــون دينــار وهــو األعلــى منــذ 
تأســيس الشــركة.

ــة العامــة برفــع رأس المــال بنســبة )25 %( )مــن 10 مليــون  ــة للهيئ  مجلــس إدارة الشــركة يقــرر التوصي
ــة. ــار( وتوزيعهــا كأســهم مجانيــة عــل المســاهمين و)15 %( توزيعــات نقدي ــى 12.5 مليــون دين ــار إل دين

الشــركة األردنيــة إلعــادة تمويــل الرهــن العقــاري تقــوم بــدور كبيــر فــي تفعيــل وتطويــر ســوق 
التمويــل اإلســكاني وتشــجيع وتطويــر ســوق رأس المــال فــي المملكــة.

صــرح المديــر العــام الســيد عبدالــرزاق طبيشــات بأنــه وعلــى الرغــم مــن التحديــات واألوضــاع اإلقتصاديــة الصعبــة التي تمر 
بهــا البــالد بســبب جائحــة كورونــا وتداعياتهــا إال أن العــام 2021 جــاء مكمــاًل إلنجــازات الشــركة التــي حققتهــا خــالل الفتــرة 
الماضيــة وإســتطاعت أن تمضــي قدمــًا نحــو تحقيــق أهدافهــا، حيــث قامــت الشــركة خــالل العــام 2021 بمنــح قــروض 
إعــادة تمويــل بمبلــغ )207( مليــون دينــار للبنــوك ولشــركات التأجيــر التمويلــي إلعــادة تمويــل قــروض ســكنية وعقــود تأجيــر 
تمويلــي عقاريــة ممنوحــة مــن قبلهــا للمواطنيــن لغايــات إمتــالك المســكن، لتصبــح قيمة القــروض التي منحتها الشــركة 

منــذ التأســيس مــا مجموعــه )2.140( مليــار دينــار.

وقــد ســاهمت هــذه القــروض فــي تفعيــل وتنشــيط ســوق التمويــل اإلســكاني فــي المملكــة وهــو هــدف رئيســي مــن وراء 
تأســيس الشــركة – مــن خــالل زيــادة المبالــغ المخصصــة مــن قبــل البنــوك وشــركات التأجيــر التمويلــي فــي ســوق التمويل 
اإلســكاني وفــي رفــع وتيــرة المنافســة التــي يشــهدها الســوق المصرفــي فــي مجاالت تحســين شــروط اإلقراض الســكني 
وزيــادة آجــال ســداده، ممــا ســاعد علــى أن تكــون قيمــة األقســاط ضمــن المقــدرة علــى الســداد للشــريحة األوســع مــن 

المواطنيــن وخاصــة أصحــاب الدخــول المتدنيــة والمتوســطة ممــا مكنهــم مــن إمتــالك الســكن المالئــم .

الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
المساهمة العامة المحدودة

الرهن العقاري تحقق نتائج مميزة في العام 2021
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وهنــا مــن الجديــر اإلشــارة إلــى أنــه فــي ضــوء 

التحديــات واألوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي 

مرت بها البالد بسبب جائحة كورونا وتداعياتها 

وإنســجامًا مــع توجهــات البنــك المركــزي بتعزيز 

وتخفيــض  المصرفــي  الجهــاز  لــدى  الســيولة 

أســعار الفوائــد علــى القــروض، قامــت الشــركة 

خــالل عــام 2021 بطــرح برنامــج تمويلــي للبنــوك 

فقــط ألجــل ســبع ســنوات بهامــش )65( نقطــة 

بــداًل مــن )100( نقطــة، وبموجبــه تــم إقــراض )7( 

بنــوك وبمبلــغ إجمالــي 70 مليــون دينــار.

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

حيــث بلغــت قيمــة أســناد القــرض التــي أصدرتهــا 
الشــركة خــالل العــام 2021 مــا مقــداره )202( مليــون 
التــي  القــرض  أســناد  حجــم  ارتفــع  وبذلــك  دينــار، 
أصدرتهــا الشــركة فــي ســوق رأس المــال المحلــي 
وآلجــال  دينــار  مليــار   )2.231( إلــى  تأسيســها  منــذ 

تراوحــت بيــن )ســنة( و)ســبع ســنوات(.

ــم إلصــدارات الشــركة مــن  ــد القائ ــغ الرصي ولقــد بل
أســناد القــرض بتاريــخ 31 /12 /2021 )565( مليــون دينــار.

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 - وفــي هــذا الصــدد يتضــح ومــن خــالل التقاريــر الســنوية التــي 
تصــدر عــن هيئــة األوراق الماليــة أن الشــركة هــي المصــدر الرئيســي ألســناد القــرض فــي ســوق رأس المــال المحلــي، وهــذا 

بــدوره يؤكــد علــى الــدور المحــوري الــذي تقــوم بــه الشــركة فــي ســوق رأس المــال.

وبين المدير العام السيد عبدالرزاق طبيشات أن الشركة تمكنت من تحقيق نسب نمو على صعيد نتائج األعمال ومنها:

رصيد قروض إعادة التمويل

مجموع الموجودات

حقوق الملكية

الربح التشغيلي

صافي الربح بعد الضريبة

582,508,568

608,112,574

18,600,621

6,880,449

3,321,406

585,254,336

615,955,206

22,874,781

7,295,651

4,318,117

% 0.5

% 1.3

% 23

% 6

% 30

نسبة النمو %31 /12 /312021 /12 /2020البيان
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مـــــتـــــانــــــة
الــقـــطــــاع
المصرفي

سالمة الدرعاوي
رئيس هيئة التحرير

وقــوي  متيــن  األردن  فــي  المصرفــي  القطــاع  ان  الماليــة  البيانــات  برهنــت 
ويشــهد حالــة مــن النمــو بشــكل جيــد، بالرغــم مــن الظــروف الضاغطــة التــي 
تفرضهــا جائحــة كورونــا، فالجهــاز المصرفــّي يمثــل عصب الحيــاة االقتصاديّة 
والنشــاط بــكل أشــكاله، فهــو يمنــح ســنويًّا مــا يزيــد علــى ال 28 مليــار دينــار 
تســهيالت تســتفيد منهــا كل القطاعــات االقتصاديّــة واألفــراد مجتمعــة.

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

أكثــر االســتثمارات المجديــة فــي األردن، وتجــاوز العائــد 
علــى حقــوق المســاهمين 9.5 %.

عمليــات الدمــج األخيــرة التــي قامــت بهــا بنــوك أردنيــة 
محليــة لعــدد مــن البنــوك األجنبيــة يعكــس متانــة وقــوة 
قاعــدة  تعزيــز  فــرص  مــن  ويزيــد  المصرفــي،  الجهــاز 
رأســمالها، ممــا يمكنهــا فــي المســاهمة بشــكل أكبر في 
العمليــة التنموّيــة وتمويــل المشــاريع الكبــرى بشــكل 
أفضــل، ممــا ســينعكس إيجابيــا فــي االقتصــاد الوطنــّي.
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وحقيقــي  رئيســي  داعــم  األردن  فــي  البنــوك  قطــاع 
لالقتصــاد، وهــو فعــال شــريان االقتصــاد األردنــي فــي 
اســتثمار  جــذب  نقطــة  وهــو  المختلفــة،  مســاهماته 

لــألردن. حــقـيــقـــي 

درجــات  اعلــى  وتمثــل  وطنّيــة  مؤسســات  البنــوك 
خالصــة الجهــود االســتثمارّية للمملكــة، فهــي مزيــج بيــن 
الرأســمال الوطنــّي المحلــّي مــع العربــّي واألجنبــّي فــي آن 
واحــد، ونمــّو أرباحهــا مؤشــر اقتصادّي ســليم على حســن 

أداء القطاعــات االقتصادّيــة المختلفــة، وســالمة الجهــاز 
المصرفــّي هــو المؤشــر الرئيســّي والحاســم الــى ســالمة 

واســتقرار االقتصــاد الوطنــّي دون أدنــى شــك

القطــاع المصرفــّي مــارس دوره االقتصــادّي المعهــود 
والطبيعــي فــي ظــل أزمــة كورونــا ولــم يرتجــف مثلمــا 
عمليــات  اســتمرت  فقــد  المجــاورة،  الــدول  فــي  حــدث 
التحويــل المصرفــّي مــن وإلــى المملكــة بسالســة عاليــة 

جــدًا ودون وجــود أّي ظواهــر تراجــع فــي ذلــك. 
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آالت عد وفرز وكشف تزييف األوراق النقدية صناعة شركة Giesecke & Devrient األملانية

قائمة العمالء فـي األردن

الـــخـــدمــــــات الـمــتـخــصـصـة والــصــيـانــه وخـــدمــــات مــا بـــعـــد الــبــيـــعاملتانة والعمر الطويل
قدرة عالية لكشف التزييف وفرز ورق النقدحلول متقدمة فـي إدارة النقدالريـادة فـي األســواق
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