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 مـــن العمـــل كمحافـــظ للبنـــك 
ٍ
 طويلـــة فـــي الخدمـــة العامـــة، وبعـــد عقـــد

ٍ
بعـــد ســـنوات

المركزي األردني تــلـك الـمـؤســـســة الــتــي نـــجــــــل ونحتـرم، يـخـرج الدكـتـور زياد فـريـز 
 إيجابية، 

ٍ
من الباب الـكـبـيـر، تاركـًا خـلـفـه إرثًا كبيرًا، وقطاعًا ماليًا سلـيـمـًا بمؤشرات

 مؤهـــل، ومؤسســـة مميـــزة تعتبـــر مـــن ثوابـــت االقتصـــاد األردنـــي. 
ٍ
وفريـــق عمـــل

فمنــذ تعيينــه محافظــًا للبنــك المركــزي األردنــي عــام 2012 
للمــرة الثانيــة، تمكــن الدكتــور زيــاد فريــز مــن تحقيــق العديد من 
ــة  المنجــزات المهمــة واســتطاع إدارة دفــة السياســة النقدي
بحكمــة وبراعــة منقطعــة النظيــر نالــت استحســان وتقديــر 

الجميــع مــن داخــل األردن وخــارج األردن. 

وكلنــا يعلــم مــدى صعوبــة ودقــة الظــروف التي عاشــها األردن 
وعلــى  لكــن  األخيــر،  العقــد  خــالل  ككل  والعالــم  والمنطقــة 
الحكيمــة  اإلدارة  كانــت  التحديــات فقــد  مــن مختلــف  الرغــم 
والنظــرة الثاقبــة للدكتــور زيــاد فريــز هــي المنقــذ خــالل األزمــات، 
وكان جريئــًا فــي اتخــاذ القــرار الصحيــح ودائمــًا كانــت قراراتــه 
العالميــة  التطــورات  مــع  ومنســجمة  ومدروســة  متوازنــة 
والمســتجدات االقتصادية المحلية وتصب دومًا في مصلحة 
الوطــن، وهــو مــا نعرفــه عنــه جميعــًا، وكان ظهــور الدكتور فريز 
فــي األوقــات الصعبــة بشــخصيته الرصينــة وكلماتــه الواثقــة 

وكلماتــه المدروســة كفيلــة بتوضيــح الحقائــق ووضــع األمــور 
فــي نصابهــا الحقيقــي.

الجهــود التــي قدمهــا البنــك المركــزي خــالل العاميــن األخيريــن 
للتعامــل مــع جائحــة كورونــا جعلتــه يتصــدر جهــود مــا بــذل 
علــى الصعيــد الوطنــي، وقــد ســبق ذلــك الكثيــر مــن األدوات 
ــدة منخفضــة  ــر ســيولة بأســعار فائ ــم توظيفهــا لتوفي ــي ت الت
تســاهم بدعــم قطاعــات إنتاجيــة توظــف ايــدي عاملــة، وتقــوم 
بعــض  أيضــًا  خــالل  مــن  المخاطــر وتقاســمها  توزيــع  علــى 

المؤسســات التابعــة للبنــك المركــزي.

لقــد اســتطاع الدكتــور زيــاد فريــز خــالل فتــرة عملــه كمحافــظ 
للبنــك المركــزي أن يضيــف الكثيــر مــن اإلنجــازات المهمــة وأن 
يتــرك بصمــة واضحــة للعيــان، حيــث عــززت طريقــة إدارة فريــز 
النهــج المؤسســي فــي عمــل البنــك المركــزي، كمــا الحظنــا 
جمعيــًا مــدى االســتقاللية الكبيــرة للبنــك المركــزي األردنــي، 
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فــي  كانــت  والتــي  قراراتــه  وموضوعيــة  واســتقاللية 
منــأى عــن أي تدخــالت أو ضغــوط. 

فــي  الدبلوماســية  إلــى  يلجــأ  يكــن  لــم  فريــز  الدكتــور 
معالجــة النزاعــات، بــل كان مباشــرًا وصريحــًا بدرجــة 
عاليــة، وكلنــا قــد يكــون قــد اختلــف أو اصطــدم ذات يوم 
بعنــاد الرجــل ومواقفــه الصارمــة، ولكــن مــا ال ُينســى 
فــي هــذه العالقــة هــو الجانــب الشــخصي للدكتــور فريــز 
بكشــرته األردنيــة المحبوبــة، التــي ســرعان مــا تــذوب 
بعــد دقائــق معــدودة، لتكتشــف أن مــا تحتهــا ظرافــًة 
ومحبــًة وطيبــًة أردنيــة أصيلــة، خصوصــًا وأننــا نعلــم 
ونــدرك تمامــًا فــي قــرارة أنفســنا أن جــل مــا يرغــب 
بــه هــو رؤيــة البنــوك معافــاًة وســليمًة وفــي أفضــل 

حاالتهــا.

ــاد توجهــًا واضحــًا  ــور زي لقــد شــهدنا خــالل عهــد الدكت
العالمــي  االهتمــام  وذات  الملحــة  المواضيــع  لتبنــي 
كبيــرًة  ومواكبــًة  اســتجابًة  والحظنــا  والمحلــي، 
العالــم  فــي  واإلشــرافية  الرقابيــة  للمســتجدات 
البنــك  جعــل  ممــا  الدوليــة،  الممارســات  وأفضــل 
المركــزي األردنــي محــط احتــرام وتقديــر جميــع الجهــات 
العالميــة. فقــد كان البنــك المركــزي األردنــي مــن أوائــل 
البنــوك المركزيــة فــي المنطقــة التــي تبنــت موضــوع 
الشــمول المالــي وحقــق فيهــا إنجــازات مهمــة وكبيــرة. 
كمــا كانــت اســتجابته ســريعة للتطــورات التكنولوجيــة 
وانعكســت فــي تطويــر البنيــة التحتيــة ألنظمــة الدفــع 
والتســوية االلكترونيــة، فضــاًل للســعي الحثيــث للبنــك 
ودعــم  الســيبراني  األمــن  لتعزيــز  األردنــي  المركــزي 
التحــول االلكترونــي لــدى البنــوك وفتــح البــاب واســعًا 

أمــام البنــوك الرقميــة. 

االحترازيــة  الرقابــة  أثمــرت  الرقابــي،  الصعيــد  وعلــى 
والحصيفــة للبنــك المركــزي األردنــي في زيادة الســالمة 
والتعليمــات  التعاميــم  وســاعدت  للبنــوك،  الماليــة 
الرقابيــة فــي إيجــاد قطــاع مصرفــي أردنــي قــوي وهــو 
ــة.  ــة المالي ــًا مــن خــالل مؤشــرات المتان مــا يظهــر جلي
كمــا حــرص البنــك المركــزي علــى التبنــي المبكــر لــكل 
المعاييــر والتوصيــات التــي أصدرتهــا مختلــف الهيئــات 
الدوليــة ذات العالقــة. وعلــى صعيــد االســتقرار المالــي، 
توســع نطــاق المؤسســات الماليــة الخاضعــة لرقابــة 
البنك المركزي لتشــمل البنوك وشــركات المعلومات 
وشــركات  األصغــر  التمويــل  وشــركات  االئتمانيــة 
التأمين وشــركات الصرافة. واســتطاع البنك المركزي 
مــن خــالل مجموعــة التشــريعات الرقابيــة الحصيفــة 

التــي أصدرهــا خــالل العقــد األخيــر أن يكــون قبلــًة لباقــي 
البنــوك المركزيــة فــي المنطقــة والتــي أصبحــت تــرى 
البنــك المركــزي األردنــي مصــدرًا ومرجعــًا رئيســيًا لبنــاء 

ــة. منظومتهــا التشــريعية الرقابي

وفيمــا يتعلــق بالسياســة النقديــة، فقــد شــهد البنــك 
المركــزي فــي عهــد معالــي الدكتــور زياد فريز اســتخدامًا 
اإلطــار  وتحديــث  النقديــة  السياســة  ألدوات  خالقــًا 
التشــغيلي لتلك األدوات وإدارتها بشــكٍل مالئم للتأثير 
علــى اتجاهــات أســعار الفائــدة فــي الســوق المصرفــي 
المحليــة  االقتصاديــة  التطــورات  مــع  ينســجم  وبمــا 

ــة.  والعالميــة، ويحقــق أهــداف السياســة النقدي

إننــا إذ نــودع اليــوم معالــي األخ الكبيــر الدكتــور زيــاد فريــز 
متمنييــن لــه موفــور الصحــة والعافيــة بعــد مســيرة 
عمليــة مليئــة بالمنجــزات الكبيــرة والمشــرفة، لنبــارك 
للدكتــور عــادل شــركس تقلــده منصــب محافــظ البنــك 
المركــزي األردنــي، والــذي جــاء عــن جــدارٍة واســتحقاق 
ليكــون خيــر خلــٍف لخيــر ســلف، وهــو ابن البنــك المركزي 
المناصــب خــالل ســنوات عملــه  فــي  وتــدرج  األردنــي 
وصــواًل لمنصــب المحافــظ، متمنييــن لــه كل النجــاح 
أننــا فــي  والتوفيــق فــي إكمــال المســيرة، ومؤكديــن 
القطــاع المصرفــي ســنكون دومــًا عنــد حســن ظنكــم 
وســتظل عالقتنــا دومــًا متميــزة وفعالــة مــع البنــك 
المركــزي وضمــن إطــار شــراكة حقيقيــة لــكل مــا فيــه 

تحقيــق للمصالــح الوطنيــة. 
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الشعار الجديد للجمعية حمل العديد من الرموز والدالالت 
من  العديد  لتتضمن  بعناية  تصميمها  تم  والتي  المهمة 
الالمتناهي  الدور  ومنها  المستهدفة  والمعاني  الرسائل 
والرقمنة  الوطني،  االقتصاد  خدمة  في  المصرفي  للقطاع 
المصرفية  الخدمات  في  التكنولوجي  والتطور  والحداثة 
القطاع  حققه  الذي  واإلنجاز  والنجاح  البنوك،  تقدمها  التي 
المصرفي، إضافة لمعاني الرخاء واإللهام والتصميم والقوة 

التي تتمتع بها البنوك العاملة في األردن.

باإلنجازات  حافٍل  عاٍم  بعد  جاء  المؤسسية  الهوية  إطالق 
والمحطات المهمة في مسيرة عمل الجمعية، وخصوصًا 
فيما  والتنسيق  األعضاء  البنوك  مصالح  رعاية  حيث  من 
أداء  المشتركة، وتطوير أساليب  بينهم تحقيقا لمنفعتهم 
العمل  مفاهيم  وترسيخ  وتحديثها،  المصرفية  الخدمات 

المصرفي وأعرافه.

حيث تم خالل العام 2021 إعادة هيكلة الجمعية وتبني هيكل 

للموارد  األمثل  االستغالل  يضمن  ومرن  جديد  تنظيمي 
منفعة  أعلى  تحقيق  ويضمن  المتاحة،  والمادية  البشرية 
كما  األعضاء.  للبنوك  الخدمة  من  مستوى  أعلى  وتقديم 
قامت الجمعية بإعادة هيكلة وتشكيل اللجان االستشارية 
للجمعية ووضع نظام خاص للجان يبين أسس تشكيلها 
وعدد أعضائها ومهامها ووظائفها وصالحياتها وبالشكل 
الذي يضمن كفاءتها وفعاليتها في متابعة األمور والقضايا 
المعروضة عليها من البنوك األعضاء أو من مجلس إدارة 

الجمعية أو من أي جهة أخرى.

واستمرت الجمعية بإصدار التقارير والدراسات التي تتضمن 
معلومات مهمة عن القطاع المصرفي األردني مثل التقرير 
السنوي للجمعية وتقرير أبرز التطورات المصرفية وكراسات 
الجمعية، إضافة إلصدار النشرة المصرفية الشهرية والتقرير 
االقتصادي الشهري. كما حرصت الجمعية خالل عام 2021 
البنوك  مجلة  وتحديث  لتطوير  خطة  وتنفيذ  إطالق  على 

استهلت جمعية البنوك في األردن العام الجديد بإطالق هوية مؤسسية جديدة وشعار 
جديد وذلك كجـزء من توجهاتـهــا وخطـتـهـا االستراتيجـيـة، وبناًء على توجهات ورؤية 
مـجـلــس إدارة الجمعية، وليكون على مستـوى توقعات وتطلعات البنوك األعضاء، 
وهو ما يعكس حرص الجمعية المستمـــر عـــلـــى مواكــــبــة الــتــطــــور والحداثة وتـــقــديــم 
أفـضـل مستوى من الخـدمات للـــبــنــوك األعـضـاء وتحقيقـيـًا ألهــدافـــهـــا األساسـيــــة

الدكتور ماهر المحروق
المدير العام

مقتطفات 
من إنجازات 

جمعية البنوك 
في عام 2021
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والمعلومات  اإلعالمي  المحتوى  لتحسين  هدفت 
للمجلة، وتوسيع نطاق انتشارها، ورقمنة المجلة من 
خالل إطالق نسخة رقمية شهرية منها يتم توزيعها 

على كافة المشتركين.

إلعطاء  خاص  مركز  بإنشاء  الجمعية  قامت  كما 
مطعوم كورونا لموظفي القطاع المصرفي والمالي، 
لتشجيع  الهادفة  الوطنية  الجهود  في  وشاركت 
المواطنين على تلقي المطعوم من خالل تخصيص 
البنوك  بالتعاون مع  المطعوم  لمتلقي  مالية  جوائز 
الماضي  العام  مطلع  الجمعية  وأطلقت  األعضاء. 
الضوء على مبادرات  إلقاء  إعالمية تستهدف  حملة 
جائحة  خالل  األردني  المصرفي  القطاع  وإنجازات 

كورونا وتبين الدور الحقيقي الذي لعبته البنوك. 

وقامت الجمعية خالل العام 2021 بتوقيع مجموعة 
العديد  ومع  والتفاهم  التعاون  مذكرات  من  كبيرة 
من الجهات مثل مركز الوساطة والتحكيم في اتحاد 
ومنظمة  األردن،  صناعة  وغرفة  العربية،  المصارف 
 ،)JODDB( اإلسكوا، والمركز األردني للتصميم والتطوير
ومنظمة العمل الدولية، وأمام فنتشرز. حيث هدفت 
تلك المذكرات لتعزيز التعاون بين الجمعية والجهات 
الجمعية  بعمل  العالقة  ذات  المجاالت  في  األخرى 

البنوك األعضاء. 

من  كبير  عدد  بعقد  الجمعية  قامت  وقد  هذا 
بالحضور  أو  المرئي  االتصال  بأسلوب  االجتماعات 
المواضيع  وبحث  لمناقشة  هدفت  والتي  الوجاهي 
األعضاء،  البنوك  من  عليها  المعروضة  والقضايا 
وقامت بمتابعة النتائج والتوصيات التي خلصت إليها 

تلك االجتماعات مع مختلف الجهات المعنية. 

بحضور  موسع  اجتماٍع  بعقد  الجمعية  قامت  كما 
لمناقشة  المستوى  رفيعة  حكومية  ومشاركة 
برنامج أولويات عمل الحكومة، والذي حضره محافظ 
ورؤساء  الجمعية  ورئيس  األردني  المركزي  البنك 
التنفيذيين  والرؤساء  العاميين  والمدراء  المجالس 
في البنوك األعضاء، إضافة لحضور عدد من الوزراء 
ومنهم وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي 
متخصصة  ندوة  الجمعية  وعقدت  السياحة.  ووزير 
التمويلية  الفرص  لمناقشة  المياه  وزير  بحضور 
المتاحة في قطاع المياه وخصوصًا مشروع الناقل 
جلسات  عدة  الجمعية  عقدت  وكذلك  الوطني. 
حوارية وندوات مشتركة مع العديد من الجهات مثل 
صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، 

ومنتدى االستراتيجيات األردني، ومركز تطوير األعمال، 
والمنتدى االقتصادي األردني، والمجلس االقتصادي 

واالجتماعي.

وعلى صعيٍد متصل، نظمت الجمعية مجموعة كبيرة 
من والجلسات النقاشية وورش العمل والمحاضرات 
والبرامج التدريبية التي تناولت مواضيع عالية األهمية 
واستهدفت مختلف المستويات اإلدارية في القطاع 

المصرفي األردني. 

على  العمل   2021 عام  في  الجمعية  واستطاعت 
رأس  صندوق  ومنها  المهمة  الملفات  من  العديد 
رسميًا  إطالقه  تم  والذي  األردني  واالستثمار  المال 
بحضور دولة رئيس الوزراء في شهر آذار 2021، إضافة 
للعمل الحثيث مع مجموعة من البنوك األردنية على 
فكرة تأسيس شركة عقارية تعنى بالتطوير العقاري 

والتي أصبحت اآلن في مراحلها النهائية.

هذه في عجالة مقتطفات من إنجازات الجمعية في 
نكون قد وفقنا خالله في  أن  نأمل  والذي   2021 عام 
البنوك األعضاء. وبهذه  تحقيق توقعات وتطلعات 
المناسبة أتقدم بكل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء 
ومتابعتهم  جهودهم  على  الجمعية  إدارة  مجلس 
استجابتهم  على  األعضاء  البنوك  وأشكر  الحثيثة، 
العالية وتعاونهم المثمر، كما أشكر البنك المركزي 
التام  وتنسيقهم  المستمر  تواصلهم  على  األردني 
مع الجمعية. كما يسعدني أن أشكر جميع موظفي 
يتوانوا عن تقديم كل جهٍد مميز  لم  الذين  الجمعية 

ومعطاء. 



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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عام 2022
التفاؤل الحذر 

ومحاولة
تثبيت النمّو

ومــن هنــا، فإنــه يتطلــب الحفــاظ علــى النمــو االقتصــادي 
الــذي تحقــق، خاصــة وان االقتصــاد الوطنــي دخــل فــي 
مرحلــة انكمــاش حقيقــي بلغــت نســبته بالســالب 1.6 %، 
اســتطاع فــي الربــع األول مــن عــام 2021 ان يدخــل فــي 
مرحلــة النمــّو اإليجابــي بنســبة 0.3 %، ولترتفــع فــي الربــع 
الثانــي مــن 2021 الــى 3.2 % ومــن المتوقــع ان يكــون بحدود 
الـــ 2 % مــع اإلقفــال المالــّي 2021، لكنــه يبقــى فــي معــّدل 

النمــّو المتباطــئ للنمــّو االقتصــادّي.

القــدرة  دون  النمــّو  فــي  ســلبية  مؤشــرات  بقيــت  لكــن 
علــى ضبطهــا خــالل الفتــرة القصيــرة، فالبطالــة واصلــت 
جنونهــا وتجــاوزت الـــ 25 % وهــي أعلــى معــّدل لهــا فــي تاريــخ 

األردنــّي. االقتصــاد 

عمــل  فــرص  خلــق  علــى  قــادر  غيــر  االقتصــاد  بقــي  كمــا 
لمواجهــة األعــداد الكبيــرة مــن الداخليــن لســوق العمــل 
والذيــن يتجــاوز عددهــم فــي العــام الواحــد الـــ 156 الــف خريــج 

منهــم 88 ألــف خريــج مــن الجامعــات.

وبقــي عجــز الموازنــة فــي ارتفــاع أكبــر مــن المقــدر نتيجــة 
علــى  ماليــا جديــدا  واقعــا  التــي فرضــت  تداعيــات كورونــا 
المؤسســات  مــع  المالــّي  عجزهــا  بــات  التــي  الخزينــة 
ــد  ــل ارتفــاع جدي ــار، مقاب ــار دين ــر مــن 2.3 ملي المســتقلة أكث
فــي المديونيــة التــي اقتربــت نســبتها مــن حاجــز الـــ 114 % مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي أو مــا قيمتــه 36.6مليــار دينــار، 
ولــوال األداء الكبيــر للضريبــة وتميزهــا هــذا العــام لــكان 
الواقــع المالــّي للخزينــة أكثــر مــرارة ممــا هــو عليــه فــي 

الراهــن. الواقــع 

المحصلــة ان االقتصــاد األردنــّي مــع نهايــة 2021 بــات أقــرب 
للوضــع الــذي كان عليــه مــا قبــل كورونــا فــي عــام 2019، مــع 
حمولــة زائــدة فيمــا يتعلــق بالديــن والعجــز بســبب تداعيــات 
كورونــا، لنعــود بذلــك إلــى مشــاكلنا التقليديــة التــي كانــت 

مســيطرة علــى المشــهد العــام قبــل الوبــاء.

الزالـت تداعيات جـائحة كورونا قائمة، وســـط تخـفـيـف حـــدة اإلغـــالقـــات وعودة األعمال الى 
طبيعتـها وفي كافة القطاعات، حيث يبقى الوضع االقتصادّي العام تحت الضغط المـبــــاشــر 
للـوبـاء الـذي مــا يــــــزال يلقي بظالل قاتمة على النشاط االقتصادّي، ويساهم بتعزيز حالة 
عدم اليقين بالنسبة لألنشطة االقتصاديّة المختلفة وحتى في مسألة التخطيط للمرحلة 
المقبلة، فـحـالـة الضبابـيـة على الـمـشـهــد ستـسـود لفــتـرات متـقـطـعـة في ظـل انـــتــــشــار 
الــوبـاء وتـطـوراتـه الشكلية التي تشكل عبئـًا إضافيا عـلـى الجـهود المبـذولـة الحـتـوائـه
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النـمـــو  تباطـــؤ  يـتـوقـــع  الـدولـــي  البنـــك 
االقـتـصـــادي الـعـالـمـــي حـتـــى عـــــام 2023

االقتصاديــة  اآلفــاق  تقريــره  فــي  الدولــي  البنــك  وتوقــع 
العالميــة، أن يتراجــع معــدل النمــو العالمــي إلــى 4.1 % فــي 
عــام 2022، ممــا يعكــس اســتمرار موجــات جائحــة كورونــا، 
وانحســار الدعــم المتــاح مــن الماليــة العامــة، واســتمرار 

االختناقــات علــى جانــب العــرض. 

فــي  واالســتثمار  الناتــج  مســتويات  عــودة  توقــع  ورغــم 
االقتصــادات المتقدمــة فــي العــام المقبــل إلــى االتجاهــات 
التــي كانــت ســائدة قبــل الجائحــة، فإنهــا ســتظل أقــل بكثيــر 
فــي اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة.

وتشــمل مخاطــر التطــورات الســلبية المحيطــة باآلفــاق 
للجائحــة،  متزامنــة  جديــدة  موجــات  ظهــور  االقتصاديــة 
واســتمرار تعطــل اإلمــدادات، وخــروج توقعــات التضخــم 
بعيــدًا عــن المســتهدف فــي األجــل الطويــل، والضغــوط 
الماليــة غيــر المتوقعــة، والكــوارث المحتملــة ذات الصلــة 
اقتصــادات  فــي  السياســات  واضعــو  ويواجــه  بالمنــاخ. 
األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة تحديــات ارتفــاع 

الضغــوط التضخميــة وضيــق الحيــز المالــي. 

األسواق  اقتصادات  على  سيتعين  األطول،  المدى  وعلى 
التي  اإلصالحات  مواصلة  النامية  واالقتصادات  الصاعدة 
تخفف من حدة التأثر بصدمات السلع األولية، وتحد من أوجه 

التفاوت وعدم المساواة، وتعزز التأهب لمواجهة األزمات.

التوقعات اإلقليمية
وتوقــع البنــك الدولــي ان يعــود النمــو فــي معظــم مناطــق 
اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة فــي 
2022 - 2023 إلــى متوســط المعــدالت الســائدة خالل العقد 

الســابق لظهــور الجائحــة. 

لكن وتيرة النمو لن تكون كافية للتعويض عن االنتكاسات 
التــي شــهدها الناتــج فــي أثنــاء الجائحــة. وبحلــول عــام 2023، 
مــن المتوقــع أن يظــل الناتــج أقــل مــن االتجــاه الــذي كان 
ســائدًا قبــل الجائحــة فــي جميع مناطق اقتصادات األســواق 
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، خالفــًا لمــا عليــه الحــال فــي 

االقتصــادات المتقدمــة حيــث ُيتوقــع ســد الفجــوة. 

إلــى  منطقــة  أقــرب  الوســطى  وآســيا  أوروبــا  وســتكون 
مســارها قبــل الجائحــة، فــي حيــن ســتكون جنــوب آســيا 

األكثــر ُبعــدا عنــه.

وتميــل المخاطــر التــي تهدد آفاق االقتصادي اإلقليمي نحو 

الهبــوط، بمــا فــي ذلــك اســتمرار تفشــي فيــروس كورونــا، 
وبــطء التقــدم فــي معــدالت التطعيــم، والضغــوط الماليــة، 
متوقعــا،  كان  عمــا  األوليــة  الســلع  أســعار  وانخفــاض 
االجتماعيــة،  واالضطرابــات  الجيوسياســية  والتوتــرات 
وانعــدام األمــن الغذائــي، واالضطرابــات واألضــرار الناجمــة 

ــة بالغــة الشــّدة. عــن األحــوال المناخي

صنــدوق النقــد: ال يــزال التعافــي الهــش 
مســتمرا فــي منطقــة الشــرق األوســط 
ــره آفــاق االقتصــاد  ــي فــي تقري قــال صنــدوق النقــد الدول
فــي  مســتمرا  اليــزال  الهــش  التعافــي  ان  اإلقليمــي، 
منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى، بالرغــم أن 
المنطقــة أحــرزت تقدمــا جيــدا منــذ بدايــة العــام، فقــد 

جديــدة.  تحديــات  نشــأت 

مــن  جديــدة  موجــة  ظهــور  التحديــات  هــذه  بيــن  ومــن 
الجائحــة فــي البلــدان التــي تعانــي مــن ضعــف التقــدم فــي 
عمليــات التلقيــح وتصاعــد التضخــم، الــذي ســاهم فــي 
تراجــع الحيــز المتــاح للتصرف من السياســة النقدية، مما 
زاد مــن الصعوبــات التــي يفرضهــا ضيــق الحيــز المتاح من 

سياســة الماليــة العامــة.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، ال يــزال التباعــد قائمــا بيــن مســارات 
االقتصاديــة.  النــدوب  إزاء  مســتمرا  والقلــق  التعافــي 
وتتزايــد كذلــك أوجــه عــدم المســاواة فــي الوقــت الحالــي، 
تأثيــر  معالجــة  المنطقــة  بلــدان  علــى  يتعيــن  وســوف 
الجائحــة علــى الديــن، وأســواق العمل، وقطاع الشــركات. 

بالتحديــات، ســتواجه  البيئــة المليئــة  وفــي خضــم هــذه 
البلــدان مفاضــالت صعبــة فــي ظــل ســعيها المســتمر 

لمعالجــة األزمــة الراهنــة. 

وال يــزال تكثيــف فــرص الحصــول علــى اللقاحات وتوزيعها 
هــو األولويــة القصــوى على المــدى القصير. وينبغي توجيه 
أي دعــم إضافــي بدقــة للمســتحقين، وقــد يتعيــن علــى 
البنــوك المركزيــة رفــع أســعار الفائــدة إذا بــدأت التوقعــات 

التضخميــة فــي االزديــاد. 

ــا للحــد مــن  وســيكون تحســين أطــر السياســات ضروري
االســتعداد  وســيكون  السياســات.  بيــن  المفاضــالت 
ــي أمــرا  ــدة باالســتثمار فــي التعافــي التحويل ــة جدي لمرحل

بالــغ األهميــة لمســتقبل المنطقــة. 

ومــن األولويــات المهمــة في هذا الخصــوص إعادة توجيه 
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اهتمــام الدولــة نحــو الصحــة، والتعليــم، وشــبكات األمــان 
االجتماعــي؛ واالســتفادة مــن االتجاهــات العامة العالمية 
التكنولوجيــا  فــي  واالســتثمار  الرقمــي،  التحــول  مثــل 

القــادرة علــى تحمــل تقلبــات المنــاخ.

وقــال المحلــل المالــي نــزار الطاهــر ان اســهم القطــاع 
المصرفــي داعمــة وأساســية لنمــو مؤشــر بورصــة عمــان، 
التحديــات بشــكل  القطــاع المصرفــي واجــه  مؤكــدا ان 
جيــد نتيجــة السياســية التــي يتبعهــا البنك المركــزي والتي 
بنتيجتهــا حافظــت علــى االســتقرار هــذا القطــاع، وذلــك 
مــن خــالل النتائــج المتوقعــة ألربــاح البنــوك والتوقعــات 

ــة لعــام 2021. للتوزيعــات النقدي

وزاد الطاهــر ان هــذه التوزيعــات ســتنعكس إيجابــا علــى 
باقــي األســهم فــي بورصــة عمــان مــن خــالل جــذب ســيولة 

جديــدة للســوق.

وبّيــن الطاهــر فــي تصريــح لـــ مجلــة البنــوك، انــه وبالرغــم 
مــن التراجــع العــام فــي األســهم المدرجــة فــي بورصــة 
عمــان باإلضافــة للمؤشــر العــام، نتيجــة عوامل سياســية 
اســتقرار  عــدم  بســبب  المحيطــة  بالمنطقــة  تتعلــق 
وبــاء  تداعيــات  عــن  ناجمــة  اقتصاديــة  وأخــرى  بالجــوار، 
عــام  بشــكل  االقتصــاد  مجمــل  علــى  وتأثيــره  كورونــا 
النفــق  نهايــة  فــي  انــه  إال  خــاص،  بشــكل  واالســتثمار 

أمــل بتحّســن األوضــاع فــي بورصــة عمــان. بصيــص 

حــول القطاعــات األخــرى فــي بورصــة عمــان، لفــت الــى ان 
اســهم قطــاع الصناعــة الزالــت فــي معظمهــا تعانــي من 
تراجــع باســتثناء بعــض الشــركات علــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر شــركات الفوســفات والبوتــاس.

امــا بالنســبة لقطــاع التأميــن والخدمات، أكــد الطاهر على 
ان القطــاع الزال يعانــي مــن ضعــف فــي األداء وتراجــع 

فــي القيمــة الســوقية فــي البورصــة.

وعــالوة علــى ذلــك، دعــا الطاهــر هيئــة األوراق الماليــة 
عــام  ومراقــب  والتجــارة  والصناعــة  الماليــة  ووزارتــي 
اســتثمارية  وصناديــق  المركــزي  والبنــك  الشــركات 
ــا،  ــق االدخــار ان تقــوم بتســويق االســتثمار خارجي وصنادي
وإيجــاد آليــة جــادة لتشــجيع االســتثمار فــي بورصــة عمــان، 
لقطــاع  المشــجعة  الحوافــز  منــح  أهميــة  علــى  مؤكــدا 
البنــوك لضــخ المزيــد مــن الســيولة فــي بورصــة عمــان. 

وأكــد رئيــس هيئــة المديريــن فــي جمعيــة شــركات تقنيــة 
المعلومات واالتصاالت "انتاج" عيد صويص، ان عام 2022، 
ســيكون عــام التحــّول الرقمــي، وذلــك بنــاًء علــى الجهــود التي 
تبذلهــا جمعيــة "انتــاج فــي هــذا المضمــار وبالتعــاون مــع 

شــركات القطــاع، وبمــوازاة الجهــود الحكوميــة.

وقــال صويــص فــي تصريــح لـــ "مجلــة جمعيــة البنــوك"، ان 
اهــم ركيــزة فــي زيــادة وتيــرة التحّول الرقمي فــي األردن، هو 
إطــالق االســتراتيجّية الوطنّيــة للتحــّول الرقمــي والخّطــة 

الطاهر:
أســُهم القطــاع المصرفــي داعمــة 
وأساسية لنمو مؤشر بورصة عمان
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إعدادهــا  تــّم  التــي   ،)2025  –  2021( لألعــوام  التنفيذّيــة 
الوطنّيــة  واالســتراتيجّيات  السياســات  مــع  انســجامًا 

واالتجاهــات العالمّيــة فــي مجــال التحــّول الرقمــي.

ولفــت صويــص الــى ان الحكومــة أتاحــت تقنيــة الجيــل الخامس 
والتــي تعتبــر ُمَمكنا رئيســيا الســتراتيجية التحــّول الرقمّي.

وبالنســبة ألهميــة التحــّول الرقمــّي، أكــد علــى ان الشــركات 
القطــاع اكتســبت أهميــة أكبــر خــالل فتــره الكورونــا، مــن 
خــالل تمكنهــا مــن االســتمرار بأعمالهــا والخــروج مــن هــذه 
األزمــة، مشــيرا الــى ان الجائحــة أفــرزت نمطــا جديــدا مــن 

التحديــات التــي يجــب علــى مواجهتهــا والتعامــل معهــا.

وحــول التمويــل، دعــا البنــوك الــى التخفيــف من حجــم متطلباتها 
وتأســيس مبادرة أو صندوق لدعم شــركات القطاع وخصوصا 
الشــركات الرياديــة، مؤكــدا ان قطــاع تكنولوجيــا المعلومات من 

القطاعــات ذات الكفــاءة والربحية الجيدة.

تــوقـــعـــــات األمــــــن السـيــبــرانـــي في 
الشرق األوسط وإفريقيا عام 2022

وإفريقيــا  األوســط  والشــرق  أوروبــا  منطقــة  شــهدت 
خــالل عــام 2021 زيــادة فــي الهجمــات الســيبرانية خاصــًة 
ــة. فخــالل العــام 2021 زاد متوســط  هجمــات برامــج الفدي
عــدد هجمــات برامــج الفدية بنســبة 518 % وارتفع متوســط 

الفديــة المطلوبــة بنســبة 82 % عــن العــام 2020، وذلــك 
حســب مــا ورد فــي تحديــث النصــف األول مــن العــام 2021 

لتقريــر "يونيــت 42" عــن الهجمــات اإللكترونيــة.

األســواق  أبحــاث  فــي  المختصــة  جارتنــر  شــركة  وتتوقــع 
التقنيــة أنــه بحلــول العــام 2022 ســيتجه 90 % مــن الشــركات 
المتوســطة و60 % مــن المؤسســات العالميــة إلــى اعتمــاد 
وســائل توثيــق ال تســتخدم كلمــات الســر. فحاليــُا تضطــر 
جميــع الشــركات للتعامــل مــع زيــادة هائلــة فــي عــدد بيانــات 
التوثيــق المطلوبــة لــكل مســتخدم، مــا يهــدد أمن الحســابات.

وسيســتمر اعتمــاد العديــد مــن الشــركات علــى نموذجــي 
العمــل مــن المنــزل، والعمــل الهجيــن، وبالتالــي سيتســع 
نطــاق اتصــال الموظفيــن بتطبيقــات العمــل عــن ُبعــد 
مــن خــالل أجهــزة الشــركات وأجهزتهــم الشــخصية عبــر 
تقنيــة إنترنــت األشــياء. وبالتالــي ســيقوم مرتكبــي الجرائــم 
ــازل والتــي ال تتمتــع  ــة باســتهداف شــبكات المن اإللكتروني

بعوامــل أمــان قويــة مثــل شــبكات الشــركات. 

صويص:
التحــّول الرقمــي عنــوان رئيســي 

عــام 2022 فــي األردن
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مـقـابـلـة 
الــعــــدد
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 محافظ البنك المركزي في أول
حوار صحافي خاص لمجلة  البنوك
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البنوك ركيزة أساسية وشريك رئيسي في دعم االقتصاد الوطني

اجرى الحوار:
الكاتب االقتصادي سالمة الدرعاوي
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أكــد محافــظ البنــك المركــزي الدكتــور عــادل 
شــركس، ان البنــوك العاملــة فــي المملكــة 
لهــا دور هــام ومحــوري فــي التعامــل مــع آثــار 
الجائحــة باعتبارهــا ركيــزة أساســية وشــريك 

رئيســي فــي االقتصــاد الوطنــي.

حــوار  اول  فــي  شــركس،  الدكتــور  وقــال 
كمحافــظ  مهامــه  تســلمه  منــذ  صحفــي 
البنــوك،  بــه مجلــة  وخــص  المركــزي  للبنــك 
ان البنــوك تعاملــت بأقصــى درجــات المرونــة 
مــن  عمالئهــا  حاجــات  مــع  والمســؤولية 
األفــراد ومؤسســات األعمــال وخاصــة ممــن 
تأثــرت تدفقاتهــم النقديــة مــن نشــاطاتهم 
أو دخولهــم جــراء الجائحــة، وبمــا يتوافــق مــع 
الحصيفــة. المصرفيــة  الرقابــة  متطلبــات 

وحول توجهات السياسة النقدية خالل العام 2022، شدد 
على ان هدف البنك المركزي الرئيسي وألويته األولى هي 
الحفاظ على االستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق 
سعر  ان  على  مؤكدا  والمصرفي،  المالي  االستقرار 
الصرف الثابت للدينار األردني مقابل الدوالر األمريكي هو 
الركيزة اإلسمية للسياسة النقدية، وهو دعامة أساسية 

لالستقرار النقدي واالستقرار االقتصادي الكلي.

سياسات  تطبيق  سيواصل  المركزي  ان  على  وشدد 
رقابية واحترازية كلية وجزئية مواكبة ألفضل التطبيقات 
والمالي،  المصرفي  االستقرار  بترسيخ  كفيلة  الدولية 
تحمل  على  المالية  والمؤسسات  البنوك  قدرة  وتعزيز 
سالمة  وضمان  للمخاطر،  الكفؤة  واإلدارة  الصدمات 
مراكزها المالية نظرًا لدورها الرئيس في تعزيز االستقرار 

االقتصادي الكلي.

نوافذه  على  سيبقي  المركزي  البنك  ان  الى  ولفت 
التمويلية إلى حين تأمين التعافي االقتصادي، وسيتخذ 
ما يلزم من إجراءات لمواجهة أي تطورات غير متوقعة 

للجائحة.

وحول الوضع االقتصادي للمملكة، قال الدكتور شركس 
حدة  تراجع  على  ُمبشرة  إيجابية  مؤشرات  هنالك  ان 
القطاعات  مجمل  على  كورونا  جائحة  تداعيات  تأثير 

االقتصادية.

إلى  تشير  المتاحة  االقتصادية  المؤشرات  ان  وأوضح 
أن  ُيتوقع  والذي   2021 عام  في  اإليجابي  النمو  استئناف 
 يبلغ 2.1 %، وحقق الـــدخـل السـيـاحــي نموًا نسبته 89.9 %،

وانتعشت الصادرات الوطنية لتنمو بنسبة 18.1 % خالل 
وســـجـــل   ،2021 عـام  مــن  األولــى  العـشـرة  الشهور 
الــــرقـــم الــقــيــاســــي لكميات انتاج الصناعات التحويلية 
ارتفاعًا بنسبة 14.6 % خالل األحد عشر شهرًا األولى من 
للبناء  المرخصة  المساحات  حــجـــم  وارتــفــع   ،2021 عام 
من  األولى  العشرة  الشهور  خالل   % 57 تقارب  بنسبة 

نفس العام. 

البنك  ان  شركس  الدكتور  اعلن  الصعيد،  ذات  وعلى 
المركزي سيواصل العمل على توجهاته المعلنة بتنظيم 
اإلطار  ووضع  المملكة،  في  المتكاملة  الرقمية  البنوك 
في  للمساهمة  بترخيصها،  للسماح  الالزم  التنظيمي 
ومواكبته  األردني،  المصرفي  القطاع  وتطور  وتيرة  دعم 
مع  بالتوازي  مستدام  نحو  على  الحاصلة  للتطورات 
تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته بعدالة 

وكفاءة، تعزيزًا للشمول المالي في المملكة.

المملكة  الرقمية في  المدفوعات  ان تعزيز  وشدد على 
قيامه  مع  المستمرة،  المركزي  البنك  أولويات  ضمن 
الرقمية  البنوك  لترخيص  تنظيمي  اطار  وضع  بدراسة 

المتكاملة.

 وتاليا نص حوار  مجلة البنوك مع
الدكتور عادل شركس

1. هل تعتقدون أن االقتصاد األردني خرج من تداعيات 
جائحة كورونا أم تتوقعون استمرار تأثير الجائحة 
خالل هذا العام، وما هي توقعاتكم ألداء االقتصاد 

الوطني في العام الحالي؟

ال شك أن الجائحة تركت آثارًا سلبية عميقة على مختلف 
 ،2020 عام  في  المملكة  في  االقتصادي  النشاط  أوجه 
كغيرها من دول العالم، ُمسببة انكماشًا في االقتصاد 
الوطني بنسبة 1.6 % وارتفاعًا في عجز الحساب الجاري 
الناتج بفعل  8.1 % من  نحو  إلى  المدفوعات  في ميزان 
تراجع الدخل السياحي إلى نحو 25 % من مستواه قبل 
تجنبه  باإلمكان  يكن  لم  الذي  االنكماش  وهو  الجائحة، 
واإلغالقات  العالمية  التوريد  سالسل  اختالل  ظل  في 

االقتصادية محليا وخارجيا الحتواء الوباء.
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المسبوقة  غير  الواسعة  اإلجراءات  أن  إلى  هنا  وأشير 
 2.7 المركزي وبحجم بلغ  البنك  تبناها  التي  واالستباقية 
مليار دينار أو ما نسبته 8.6 % من الناتج المحلي اإلجمالي 
أثمرت  االجتماعي،  والضمان  الحكومة  إجراءات  وكذلك 
في التخفيف بصورة جوهرية من حدة هذا االنكماش الذي 
عالميا  المسجل  باالنكماش  مقارنة  بالمحدود،  أصفه 
المالية  وفي المنطقة، ومقارنة بتوقعات المؤسسات 
تلك  سرعة  إن  القول  وُيمكن  األزمة.  بداية  في  الدولية 
اإلجراءات، وتزامنها أيضًا، مكننا من تجاوز األصعب من 
تداعيات هذه الجائحة، وشكل أرضية مواتية الستدامة 
النشاط االقتصادي ومعاودة النمو اإليجابي نحو الخروج 

مما خلفته هذه الجائحة من تداعيات. 

إلى  المتاحة  االقتصادية  المؤشرات  ُتشير  وبالفعل، 
ُيتوقع  والذي   2021 عام  في  اإليجابي  النمو  استئناف 
نسبته  نموًا  السياحي  الدخل  وحقق   ،%  2.1 يبلغ   أن 
بنسبة  لتنمو  الوطنية  الصادرات  وانتعشت   ،%  89.9
18.1 % خالل الشهور العشرة األولى من العام، وسجل 
الرقم القياسي لكميات انتاج الصناعات التحويلية ارتفاعًا 
األولى من عام  األحد عشر شهرًا  14.6 % خالل  بنسبة 
بنسبة  للبناء  المرخصة  المساحات  وارتفع حجم   ،2021
نفس  من  األولى  العشرة  الشهور  خالل   %  57 تقارب 

العام. 

من  العديد  أن  إال  اإليجابي،  األداء  هذا  من  الرغم  وعلى 
بالقطاع  المرتبطة  وخاصة  االقتصادية،  القطاعات 
دون  تزال  ال  الجائحة،  بتداعيات  تأثرًا  األكثر  السياحي، 
ُمستوياتها الُمتحققة قبل الجائحة، وثمة أسواق تحتاج 

لوقت أطول لتعكس مسار التعافي، كسوق العمل. 

إلى مواصلة  2022، فتشير توقعاتنا  أما بخصوص عام 
زخم النمو في المؤشرات النقدية وانخفاض العجز في 
التحسن  بفعل  المدفوعات  لميزان  الجاري  الحساب 
النمو  ارتفاع  وتوقع  الخارجي  الطلب  في  المتواصل 
االقتصادي نتيجة ذلك إلى 2.7 %، مدفوعًا أيضا بتحسن 
اإلصالحات  واستمرار  المحلي  الطلب  في  تدريجي 
االقتصادية الهيكلية، ومعززًا أيضا بالقرارات الحكومية 
الهامة، التي تم اتخاذها مؤخرًا، والتي تصب في مصلحة 
الجمركية  التعرفة  كتخفيض  الوطني،  االقتصاد 
القطاعات  من  لعدد  الكهربائية  التعرفة  وتخفيض 
االقتصادية والتي تشمل الصناعة، والفنادق، والزراعة، 
والتجارة، والمستشفيات، مما سيعمل على تخفيض 
تكاليف اإلنتاج في هذه القطاعات ويعزز من تنافسيتها. 
بإعفاء  العمل  تمديد  أيضًا  القرارات  هذه  تشمل  كما 
العقارات من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى 
نهاية آذار 2022، وتخفيضها من 9 % إلى 6 % اعتبارًا من 

بداية شهر نيسان 2022.    

أثمرت إجراءات البنك المركزي والتي بلغت 
قيمتها 2.7 مليار دينار في التخفيف بصورة 
جوهريــة مــن تداعيــات كورونا علــى االقتصاد

االقتصــادي  النمــو  زخــــم  اســتمرار  توقــع 
فــي عــــــــــــــام 2022 ليـــــصــــــــــــــــــــل إلــى 2.7 %

تراجـــــع  علــى  ُمبشـــرة  إيجــابيـــة  مؤشـــرات 
كـورونــــا  جــائــحـــة  تداعــيــــات  تأثــيــــــر  حـــــــدة 
االقتصــاديـــــة القطــاعــــــات  مجــمــــــل  علــى 
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السياسة  توجهات  على  تطلعونا  أن  لكم  هل   .2
النقدية خالل العام 2022، وما هي أولويات البنك 

المركزي خالل الفترة القادمة؟

بدايًة، أود أن أؤكد على أن هدف البنك الرئيسي وأولويته 
النقدي  االستقرار  على  الحفاظ  في  تتمثل  إنما  األولى 
في المملكة، والمساهمة في تحقيق االستقرار المالي 
والمصرفي، والمساهمة في تشجيع النمو االقتصادي 
في  العامة  االقتصادية  السياسات  وفق  المطرد 
المركزي سياسة  البنك  يتبني  المملكة. ولتحقيق ذلك، 
نــقـــديــــة مــرتـكــــزهـــــا الرئيـسي الحفاظ على نظام سعر 
األمريكي،  الدوالر  مع  األردني  للدينار  الثابت  الصرف 
والـمـحـافــظــة عــلـــــى اســتــقــرار مـعـــدالت الــــتـــضــــخــم 
للمحافـظـة  ومتدنـيـة  مستـقـرة  مستويات  عـــــنـــــــد 
الــصــعـيــد  للـــديــــنــــــار. أما عــــلــــــى  القوة الشرائـيـة  على 
الـرقـــابــــــي، ســيـــواصـــل الــبــنـــــك تـطـبـــيــق سيـــاســــات 
ألفضل  مواكبة  وجزئية  كلية  واحـتـــرازيــــة  رقـــابــيـــة 
الـتـطـبـيـقــات الدولية كفيلة بترسيخ االستقرار المصرفي 
والمالي، وتعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على 
وضمان  للمخاطر،  الكفؤة  واإلدارة  الصدمات  تحمل 
الرئيس في تعزيز  المالية نظرًا لدورها  سالمة مراكزها 

االستقرار االقتصادي الكلي.

وخالل الفترة القادمة التزال مواجهة التداعيات االقتصادية 
لجائحة كورونا، والتي دخلت عامها الثالث، من األولويات 
التطورات  يترقب  يزال  ما  اليوم  فالعالم  للبنك.  الهامة 
بحرص  يتابع  بدوره  المركزي  والبنك  للجائحة،  المتتالية 
شديد تداعيات تلك التطورات، محليًا وإقليميا وعالميًا، 
وقنوات تأثيرها على االقتصاد العالمي واالقتصاد الوطني. 
وهنا، أود التأكيد على أن إجراءات البنك المركزي وتدخالته 
األسوأ من  تجنب  في  التي ساهمت  التمويلية  ونوافذه 
التعافي  تأمين  حين  إلى  ستستمر  األزمة  هذه  تداعيات 
لكافة القطاعات االقتصادية، وسيتخذ البنك كل ما يلزم 

ذلك ضروريًا  وجد  أينما  أو مصرفية  نقدية  إجراءات  من 
لتعزيز ذلك التعافي.

هو  المالية  للخدمات  الوصول  بأن  البنك  من  وإدراكًا 
ركيزًة  يشكل  بات  المالي  االشتمال  وبأن  للجميع،  حق 
وخلق  والمستدام  الشامل  النمو  تحقيق  في  أساسية 
فرص العمل، ودعم األعمال، وبعد نجاح البنك المركزي 
في تحقيق أهداف االستراتيجية األولى للشمول المالي 
)2018 - 2020(، بل وتجاوز مؤشراتها الُمستهدفة ببلوغ 
50 % مقابل نسبة ُمستهدفة  المالي  الشمول  نسبة 
تبلغ 41.5%، سيكون ضمن أولوياتنا في المرحلة الُمقبلة 
تطوير استراتيجية وطنية جديدة للشمول المالي لألعوام 
بمثابة  الجديدة  االستراتيجية  وستكون   .)2025-2023(
المملكة،  المالي في  خارطة طريق نحو تعزيز الشمول 
في  المتمثلة  األساسية  الركائز  من  عددًا  وستتضمن 
التمويل المسؤول، واالدخار، والتأمين والدفع والتحويل، 
وتم إضافة كل من الرقمنة، وتمكين المستهلك المالي، 
المؤسسي  وااللتزام  والتنسيق  السوق،  وسلوكيات 
كممكنات ذات أولوية، بطريقة مدروسة في ضوء تأثيرها 
المهم على التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة.

مخاطر  مواجهة  إلى  الرامية  الوطنية  للجهود  وتعزيرًا 
البنك  أولويات  ضمن  من  ستكون  المناخي،  التغير 
التحضير للبدء بإعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز التمويل 
المصرفي  القطاع  مع  بالتشارك  المملكة  في  األخضر 
والمالي والمؤسسات الدولية ذات العالقة. مشيرا في 
هذا الخصوص الى انضمام البنك مؤخرًا لشبكة تخضير 
النظام المالي العالمية والتي مقرها في فرنسا، الهادفة 
إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل 

األخضر والتوعية بمخاطر تغير المناخ.

وسيواصل البنك المركزي العمل على توجهاته المعلنة 
بتنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، ووضع 
اإلطار التنظيمي الالزم للسماح بترخيصها، للمساهمة 
في دعم وتيرة وتطور القطاع المصرفي األردني، ومواكبته 
مع  بالتوازي  مستدام  نحو  على  الحاصلة  للتطورات 

البنــك المركــزي ألويته األولى الحفاظ 
علــى االســتقرار النـقـــدي وتحــقــيـــــــق 
ــي ــي والمـصــــــرفــــ ــرار المــالـــــ االستــقــ

جــــديــــدة  وطنـــيـــــــة  استراتـيـجـــيـــــة  إطــالق 
2021 خــالل   )2025-2023( المالــي  للشــمول 
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تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته بعدالة 
وكفاءة، تعزيزًا للشمول المالي في المملكة. 

تنظيمي  إطار  وضع  إلى  حاليًا  المركزي  البنك  ويسعى 
إيصال  بهدف  المفتوحة،  المصرفية  بالخدمات  خاص 
البنكيين  للعمالء  والمصرفية  المالية  الخدمات 
الحديثة كالهاتف  التطبيقات  بطريقة مبتكرة من خالل 
أحكام  تراعي  بطريقة موحدة  االنترنت  النقال ومنصات 
استكمال  على  كذلك  ونعمل  المصرفية.  السرية 
البنوك  للعمل من خالل شبكة   RTGS–JO نظام  تجهيز 
اإللكترونية  المقاصة  مركز  نظام  وتطوير   ،VPN اآلمنة 
للشيكات للوصول الى أعلى درجات الكفاءة والفاعلية، 
القاعدة  على  االعتماد  عن  التوقف  في  سيسهم  مما 
األمـوال،  وتـــداول  الـــدفـع  أوامر  تنفيذ  وسرعة  الورقية، 
وتــحـــســــيـــن كــــــــــفــــــاءة الــــــبـــــنـــــــوك في إدارة مـخــاطـــر 
الـسـيــولـــــــة والتسـويـــــة، ورفـــــــــع مـــستـــوى الــثــــقـــــة فـي 

الـنـظام الــمـالـــي األردني محليًا ودوليًا.

صرف  سعر  ربط  سياسة  الى  البنك  ينظر  كيف   .3
الحفاظ  آليات  هي  وما  األمريكي،  بالدوالر  الدينار 

على استقراره؟

مع  األردني  للدينار  الثابت  الصرف  سعر  سياسة  ُتعد 
النقدية،  للسياسة  االسمي  المرتكز  األمريكي  الدوالر 
الكلي  االقتصادي  باالستقرار  الثقة  دعائم  أبرز  وأحد 
وبالعملة المحلية كوعاء جاذب ومفضل لالدخار وتعزيز 
جذب  في  والمساهمة  الوطنية،  الصادرات  تنافسية 
االستثمارات األجنبية. وتؤكد نتائج دراساتنا المستمرة 
في البنك المركزي والتقييمات المتتابعة للمؤسسات 
الدولي،  النقد  صندوق  مقدمتها  وفي  الدولية،  المالية 
على مالءمة نظام سعر الصرف الثابت الحالي لالقتصاد 
ومستواه  الكلية  االقتصادية  ولألساسيات  األردني، 
في  وصريح  واضح  بشكل  وذلك  األجل  طويل  التوازني 
كافة التقارير الصادرة عنها. مما يؤكد قوة الدينار األردني 
ومتانته التي تخدم االقتصاد األردني واستقراره وتحافظ 
ويتمتع   .1995 عام  في  تطبيقها  ُمنذ  تنافسيته  على 

تامة في ممارسته لمهامه  باستقاللية  المركزي  البنك 
وسياساته النقدية والمصرفية ومصداقية ومؤسسية 
ومنظومة  الطويلة  مسيرته  عبر  تراكمت  راسخه 
متنوعة ومتطورة من أدوات السياسة النقدية الكفيلة 
األردني  الدينار  وجاذبية  النقدي  االستقرار  على  بالحفاظ 
وترسيخها، والمحافظة على مستويات مريحة ومرتفعة 
من االحتياطيات األجنبية التي بلغت حاليًا 18 مليار دوالر 
وبنسبة تغطية بلغت 9.5 شهرًا من مستوردات المملكة 
أضعاف  ثالثة  عن  يزيد  ما  أي  والخدمات،  السلع  من 
المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثالثة أشهر. كما 
حول  واستقراره  انخفاضه  على  الدولرة  معدل  حافظ 
مستويات هي األدنى منذ عام 2017 بفضل الثقة بصالبة 
الجهاز المصرفي والمالي ومتانته ومصداقية السياسة 

النقدية وكفاءتها والثقة باالقتصاد الوطني واستقراره.

نهجه  في  األردني  المركزي  البنك  سيستمر  هل   .4
في دعم القطاعات االقتصادية من خالل النوافذ 
إطالق  تتوقعون  وهل  يطلقها،  التي  التمويلية 

نوافذ تمويلية جديدة في هذا العام؟

حزمة  بإطالق  المركزي  البنك  قام  سابقًا،  أشرت  كما 
متنوعة من اإلجراءات النقدية والمصرفية لمواجهة اآلثار 
السلبية لجائحة كورونا على االقتصاد الوطني، وكان من 
ضمن هذه اإلجراءات إطالق برنامج تمويلي جديد موجه 
نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها 
 500 بحجم  العمل  فرص  على  والحفاظ  الصمود  على 
عام  في  الحقا  دينار  مليون   700 الى  زيادته  دينار  مليون 
2021، وبسعر فائدة ال يتجاوز 2 % ألجل 54 شهرَا، حيث 
عام  من  األول  النصف  نهاية  حتى  به  العمل  تمديد  تم 
ضمن  المقدمة  القروض  قيمة  بلغت  وقد  هذا   .2022
هذا البرنامج حتى تاريخه حوالي 506 مليون دينار، أي ما 
نسبته 72 % من إجمالي المبلغ المتاح ضمن البرنامج، 
استفاد منها حوالي 6000 شركة وبلغت قيمة القروض 
دينار  مليون   191 واألجور  الرواتب  لتغطية  المقدمة 
94 ألف فرصة عمل في  أسهمت بالحفاظ على حوالي 

ســعر الصــرف الثابــت للدينار مقابــل الدوالر 
الركـيــــزة اإلسمــيــــة للسيـــاســــة النقــديــــة

الربط بالدوالر دعامة أساسية لالستقرار 
النقــدي واالســتقرار االقتصــادي الكـــلــــــي
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هذه الشركات، علما بأن الرصيد القائم الحالي للقروض 
الممنوحة عبر البرنامج بلغت 398 مليون دينار.  

بتيسير شروط  كورونا  جائحة  بداية  مع  البنك  قام  كما 
القطاعات  وتمويل  لدعم  المركزي  البنك  برنامج  عمل 
االقتصادية الحيوية بسقف دّوار يبلغ 1.3 مليار دينار. حيث 
الممنوحة  التسهيالت  على  الفائدة  سعر  تخفيض  تم 
من خالل هذا البرنامج بواقع 75 نقطة أساس ليصبح 
سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك بمعدل 3.50 % حاليًا، 
البرنامج للنفقات التشغيلية بما  باإلضافة إلى شمول 
فيها دفع الرواتب واألجور للعاملين في هذه المشاريع، 
األمر الذي ساهم في توفير السيولة الالزمة للعديد من 
دعم  في  ساهم  كما  مناسبة،  وآجال  بكلف  الشركات 
آثار  استمرار  من  بالرغم  الشركات  هذه  أعمال  توسع 
الجائحة.  هذا وقد تم إقراض حوالي 1.1 مليار دينار حتى 
تاريخه استفاد منها حوالي 1700 مشروع وبلغت قيمة 
مليون   63 واألجور  الرواتب  لتغطية  المقدمة  القروض 
دينار أسهمت بالحفاظ على حوالي 50 ألف فرصة عمل 
في هذه الشركات، علمًا بأن المبلغ المتاح لإلقراض بعد 
التسديدات التي تمت على البرنامج يبلغ 600 مليون دينار 
حاليًا، وبإمكان جميع القطاعات االقتصادية المستهدفة 
في البرنامج التقدم لالستفادة من خالل البنوك العاملة 

في المملكة.

الــــرؤيـــــة  مــــــع  وانـــســجــــــامــــًا  تـقدم،  ما  الى  إضافة 
الـشــــبـاب  وتشغيـل  دعــــم  في  السامـيــــة  المــلكـيــــة 
تـمـويــــــل  بـتـوفـيـــــر  قـمــنـا  فـقـــد  الـبـطـالــــة  ومــحــاربـــة 
بقــيـمـــــة 100 مليون دينار للبرنامـج الـــوطـنـــي للـتـشـغـيـــل 
الـــــذاتــــــــــي )انـــهــــــض( لتمكــيـن الشبـــاب مـــن الحصول 
 216 تمويل  تم  إذ  ميسرة،  وآجال  بكلف  التمويل  على 
الجنسين  لكال  عمل  فرصة   700 حوالي  ووفر  مشروع 
يزداد  أن  ونأمل  البرنامج  في  مستمر  العمل  زال  وما 
اإلقبال عليه من قبل الشباب الراغبين في إنشاء وإقامة 

مشاريعهم للحد من البطالة بين الشباب.

برفع  أيضا خالل جائحة كورونا  المركزي  البنك  كما قام 
اإلقراض  لمؤسسة  المقدم  التمويل  سقف  حجم 
الزراعي من 70 مليون دينار الى 100 مليون دينار بهدف 
توفير التمويل الالزم لعمل القطاع الزراعي في المملكة.

وكما أسلفت فإن كافة هذه النوافذ التمويلية ما زالت 
المؤهلة لالستفادة  قائمة ومتاحة للقطاعات والفئات 
منها، عبر البنوك، وما زالت بعيدة عن سقوف التمويل 
المليار  المتاح  التمويل  يتجاوز حجم  إذ  المخصصة لها. 
لها.  المعلنة  الشروط  بنفس  البرنامجين  لكال  دينار 
من  مستمرة  ومتابعة  تقييم  محط  هي  البرامج  وهذه 
على  للوقوف  المركزي  البنك  في  المعنية  الدوائر  قبل 
تطور االستفادة منها ولمعالجة أية معيقات قد تواجه 
هذه االستفادة والتأكد من تحقيق هذه البرامج للغايات 
المنشودة منها.  ولن يتوان البنك عن القيام بدوره في 
دعم النشاط االقتصادي طالما كان ذلك ممكنا وضروريا 
الشامل  النمو  وتحقيق  االقتصادي  التعافي  لتحقيق 

والمستدام.

5. هل أنتم راضون عن مستوى التقدم التكنولوجي 
وكيف  عامة،  بصفة  المالي  القطاع  في  المحقق 
تقيمون أداء أنظمة الدفع اإللكتروني ومستويات 

األمن السيبراني في األردن؟

التطور  بتنامي  األخيرة  العقود  اتسمت  الحقيقة،  في 
التي تستهدف  التقنية  التطبيقات  التكنولوجي وتسارع 
والشركات  البنوك  اعتماد  وتزايد  الحياة،  نواحي  جميع 
كان  حيث  خدماتها،  تقديم  في  التكنولوجيا  على  المالية 
بالتسارع  تأثرًا  األكثر  المملكة  في  المدفوعات  قطاع 

البنك المركزي سيبقي على نوافذه التمويلية إلى حين تأمين 
التعافي االقتصادي

البنك سيــتــخــذ كل ما يلـــــزم من إجـــــراءات 
لمواجهة أي تطورات غير متوقعة للجائحة
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اإللكترونية  القنوات  التكنولوجي، سواء من خالل تطور 
التي تسهل تقديم الخدمات المالية أو من خالل تقديم 

المنتجات التي تعتمد على تطبيقات الهاتف النقال.

في  التقني  التطور  بأهمية  المركزي  البنك  من  وإيمانًا 
تقديم الخدمات الرقمية اآلمنة والكفؤة، فقد خطى البنك 
المركزي خطوات واسعة في مجال تعزيز وتطوير البنية 
ألبرز  ومواكبته  اإللكترونية،  المدفوعات  لسوق  التحتية 
التطورات التي حدثت في السنوات الماضية. وسعى بجد 
إلى تشجيع وتبني منتجات التكنولوجيا المالية الحديثة، 
للمختبر  إنشائه  خالل  من  الصندوق  خارج  والتفكير 
التنظيمي الذي هيأ للشركات الناشئة بيئة تجريبية تدعم 
الحاجة  للعمالء دون  تقديمها  تجربتهم ألفكارهم قبل 
البنك  دعم  كما  التنظيمية،  المتطلبات  جميع  لتلبية 
المركزي تقديم الخدمات المالية بطرق سهلة وميسرة 
 )Contactless payment( الالتالمسية  الدفع  خالل  من 

.)QR code( والدفع باستخدام رمز االستجابة السريعة

لقطاع  وداعم  كمشرع  المركزي  البنك  فإن  وعليه 
المدفوعات اإللكترونية في المملكة راٍض وبشكل عام 
القطاع  في  المتحقق  التكنولوجي  التقدم  مستوى  عن 
بجد  ويسعى  التقدم  لهذا  القطاع  واستجابة  المالي 
وتقديم  االبتكارات  دعم  الرضى من خالل  زيادة هذا  إلى 

خدمات تليق بالمواطن األردني.

المتحققة  اإلنجاز  المركزي من نسب  البنك  رضا  ويأتي 
في اآلونة األخيرة، حيث بلغت عدد حركات الدفع المنفذة 
في عام 2020 عبر القنوات اإللكترونية البنكية ما يقارب 
دينار  مليار   47 تقارب  إجمالية  بقيمة  حركة  مليون   87
أردني، وشكلت هذه الحركات ما نسبته %68 من إجمالي 
حركات الدفع المنفذة من خالل البنوك، وهذا يدل على 
ازدياد اعتماد العمالء على القنوات اإللكترونية في تنفيذ 

عملياتهم.

من جهة أخــرى، فــقــد ساهــمــــت الــمـحـافــــظ اإللكترونية 
بـشكـــل فــعــال في زيــادة نــســـب االشــتــــمـال الـمـــــالـــــــي 

بـعــــمــلـــيــة  الـــســمـــاح  بـعـد  وخـاصـة  المملكة،  فــــي 
عدد  بلغ  حـيـــــث  بــــــعـــد،  عـــن  الـعـمــــالء  تـسـجـــيـــل 
المحافظ اإللكترونية في نهاية عام 2021 ما يقارب مليون 
وسـبــعــمــائـة ألــــــــــف مـــــحــــفـــظــــة إلكترونية، وتجاوز عدد 
مـلـيـــون   25 يــقـارب  ما  خـــاللــها  من  المنفذة  الحركات 

حركـة بقيمـــة إجـمـالـيـة تــقـــارب 2.3 مليار دينار أردني.

خدمة  تـقــديــــــــم  في  الُمحـــرز  الـــتـقــــدم  إطـــــار  وفي 
التحويل اإللكتروني لألموال، فقد تم تطبيق نظام كليك 
كنظام دفع فوري يسمح بإمكانية التحويل الفوري بين 
الدفع  البنوك وشركات خدمات  لدى  العمالء  حسابات 
السيولة في  زيادة  إلى  النظام  اإللكتروني، ويسعى هذا 
السوق األردني وتقديم بديل جذاب للمدفوعات النقدية، 
 600 يقارب  ما  المنفذة عليه  الحركات  بلغت عدد  حيث 
ألف حركة بقيمة إجمالية تقارب 142 مليون دينار أردني في 
عام 2021. أما نظام "إي فواتيركم" والذي مّكن العمالء 
من دفع فواتيرهم بكل سهولة، فقد بلغت عدد الحركات 
المنفذة ما يقارب 34 مليون حركة بقيمة إجمالية تقارب 

9.5 مليار دينار أردني.

التقدم  دعم  في  المركزي  البنك  لطموح  واستمرارًا 
من  اإللكترونية  والخدمات  القنوات  تطوير  في  واالبتكار 
تكنولوجيا  ومنها  الحديثة  التقنيات  على  االعتماد  خالل 
الخدمات  تقديم  في  والبلوكتشين  الموزعة  السجالت 
بخصوص  حديثي  إلى  وبالعودة  للعمالء،  الرقمية 
خاص  تنظيمي  إطار  وضع  إلى  حاليًا  المركزي  سعي 
الخدمات  رقمنة  وتعزيز  المفتوحة  المصرفية  بالخدمات 
الرقمية  بالبنوك  المالية والمصرفية من خالل ما يعرف 
المتكاملة، أو من خالل البنوك التقليدية القائمة، وصواًل 
إلى نطاق العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، 
تم فعال توقيع اتفاقية مع وزارة االقتصاد الرقمي للربط 
مع واجهة تطبيقاتهم لتنفيذ أحد أهم مشاريع الرقمنة 
في المملكة والمتمثل بمشروع "اعرف عمليك الكترونيا، 
والهوية المالية الرقمية" والذي سيعتمد على تكنولوجيا 
من  وغيرها  العمالء  موافقات  توثيق  في  البلوكشين 
التقنيات والتكنولوجيا المبتكرة في كافة الخدمات المالية 
للبنوك  تسمح  تعليمات  إصدار  فعال  تم  وقد  الرقمية. 
وشركات الدفع بتسجيل عمالئها وإنشاء عالقة العمل 
معهم عن ُبعد، والذي أثر بشكل إيجابي على رفع معدالت 

تعزيــز المدفوعــات الرقميــة فــي المملكــة 
ضمــن أولويــات البنــك المركــزي المســتمرة
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االشتمال المالي وزيادة أعداد المواطنين لفتح الحسابات 
البنكية وحسابات الدفع اإللكتروني بشكل كبير في اآلونة 
الدفع  شركة  أو  البنك  مراجعة  إلى  الحاجة  دون  األخيرة؛ 
الوطني  المشروع  هذا  يساهم  أن  ونتوقع  اإللكتروني. 
في  التطور  من  لمزيد  األساس  حجر  بوضع  المتكامل 

العمل المالي والمصرفي والرقمي في المملكة.

وحاليًا يقوم البنك المركزي بدراسة وضع إطار تنظيمي 
المتكاملة،  الرقمية  للبنوك  الترخيص  متطلبات  يحدد 
توجهات  في  المالي  القطاع  مرئيات  أخذ  بعد  وذلك 
البنك المركزي حول طبيعة المساهمين ورأس المال 
والخدمات التي سيسمح لهذه الفئة من البنوك تقديمها 

مع  المركزي  البنك  يتبناها  التي  للتشاركية  نظرًا  وذلك 
القطاع المالي والمصرفي في المملكة.

وفيما يتعلق بأداء أنظمة الدفع اإللكتروني ومستويات 
المركزي  البنك  قام  فقد  المطبقة،  السيبراني  األمن 
بوضع األطر التنظيمية المرنة التي تدعم تقديم الخدمات 
تحديد  خالل  من  الحديثة  التكنولوجيات  باستخدام 
السيبراني  األمن  والفنية ومتطلبات  التقنية  المتطلبات 
التي تكفل تقديم الخدمات المالية اإللكترونية بشكل آمن 
وكفؤ، حيث أصدر البنك المركزي في عام 2018 تعليمات 
التكيف مع المخاطر السيبرانية لجميع الجهات الخاضعة 
يرتبط  الخدمات  هذه  تقديم  أن  كون  ورقابته،  إلشرافه 

شركس:
دراسة وضع اطار تنظيمي لترخيص 
البــنـــــوك الرقــمـــيـــــــة المـتــكــــامـــلـــــــة
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تأسيس  ذلك  وتبع  السيبرانية،  بالمخاطر  كبير  بشكل 
نشر  بهدف  السيبراني  األمن  لحوادث  االستجابة  وحدة 
أبرز  حول  المصرفي  القطاع  مع  بالتشارك  المعرفة 
القضايا والمخاطر المرتبطة باألمن السيبراني والحوادث 
التي تظهر سواء داخليًا أو خارجيا وتعزيز قدرة البنوك على 

االستجابة لهذه الحوادث بشكل كفؤ وفعال.

6. كيف تقيمون الدور الذي لعبته البنوك في األردن 
أو  التوصيات  أهم  هي  وما  كورونا؟  جائحة  خالل 
الرسائل التي ترغبون بتوجيهها للبنوك في األردن 

هذا العام؟ 

العاملة في المملكة دورًا هامًا ومحوريًا في  للبنوك  كان 
التعامل مع آثار الجائحة باعتبارها ركيزة أساسية وشريك 

تعاملها  خالل  من  وذلك  الوطني  االقتصاد  في  رئيسي 
بأقصى درجات المرونة والمسؤولية مع حاجات عمالئها 
تأثرت  ممن  وخاصة  األعمال  ومؤسسات  األفراد  من 
تدفقاتهم النقدية من نشاطاتهم أو دخولهم جراء الجائحة، 

وبما يتوافق مع متطلبات الرقابة المصرفية الحصيفة.

المترتبة  األقساط  سداد  بتأجيل  البنوك  قامت  فقد 
االستمرار  من  يمكنهم  بما  المتضررين  العمالء  على 
بنشاطهم االقتصادي، ومن الوفاء بااللتزامات المترتبة 
من  المصرفي  القطاع  عمالء  على  والتخفيف  عليهم، 
كبرى.  وشركات  ومتوسطة  صغيرة  وشركات  أفراد 
كما قامت البنوك باالستجابة الفورية للتخفيضات التي 
أجراها البنك على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية 
حيث قامت بتخفيض أسعار الفائدة على جميع التزامات 
تواريخ  انتظار  دون  مباشر  وبشكل  القائمة  العمالء 
االستحقاقات التعاقدية لتلك االلتزامات، هذا باإلضافة 
الى دورها في دعم االقتصاد الوطني من خالل االستمرار 
في منح التسهيالت بأسعار فائدة مقبولة مما مّكن هذه 
القطاعات من االستمرار بنشاطاتها والوفاء بالتزامها. 

وتطوير  تعزيز  الى  البنوك  سارعت  أخرى،  جهٍة  ومن 
المعرفة  مستوى  ورفع  والرقمية  المالية  خدماتها 
واإلدراك بالتطورات الحاصلة في مجال الخدمات المالية 
الممارسات  أفضل  ومواكبتها  والرقمية  والمصرفية 
العالمية في هذا الخصوص بهدف تقليل حاجة العمالء 
للتواجد الفعلي في البنك للحصول على الخدمات المالية، 
استخدام  على  عمالئها  اعتماد  تخفيض  إلى  باإلضافة 

النقد في تعامالتهم المالية.

وكلي ثقة أن البنوك ستستمر بتطوير خدماتها ومواكبة 
بدورها  والقيام  المجال  هذا  في  الفضلى  الممارسات 
التعامل  في  واالستمرار  الوطني  االقتصاد  في  الحيوي 
يواجهون  الذين  العمالء  كافة  ومع  يلزم  حيثما  بإيجابية 
قد  والتي  الراهنة  للظروف  نتيجًة  مؤقته  صعوبات 
أن  وآمل  بالتزاماتهم.  الوفاء  على  قدرتهم  دون  تحول 
المحيطة  المخاطر  كافة  بمتابعة  أيضًا  البنوك  تستمر 
على  للحفاظ  الالزمة  المخصصات  وبناء  وتقييمها  بها 
ومستويات  المالية  المالءة  لنسب  اآلمن  المستوى 
الحصيفة  القرارات  نتيجة  إليها  وصلت  التي  السيولة 
الى  الهادف  اإلدارات  لهذه  المسؤول  والوعي  إلداراتها 
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استمرار عمل البنوك واستمرار قيامها بواجبها ودورها 
الحيوي في تمويل كافة األنشطة االقتصادية في المملكة 

باإلضافة الى ضرورة االستمرار بتدعيم مراكزها المالية.

7. كيف تنظرون للعالقة بين البنك المركزي األردني 
وجمعية البنوك في األردن؟

والُمثمر،  البّناء  والحوار  التشاركي،  النهج  كان  لطالما 
والتعاون المستمر، بين البنك المركزي وجمعية البنوك، 
التي  البارزة  1978، من السمات  ُمنذ تأسيسها في عام 
تحكم طبيعة العالقة بين الطرفين، واإلطار العام الذي 
القضايا  والتعاطي مع مختلف  التعامل  يتم من خالله 
بشكل  المصرفية،  الساحة  على  سواء  والمستجدات، 
خاص، أو على الساحة االقتصادية بشكل عام. وال شك 
روافد  من  هامًا  رافدًا  يزال،  وما  شّكل،  النهج  هذا  بأن 
واالستقرار  والمصرفية  النقدية  السياسات  تطوير 
وجهات  لتبادل  ناجعة  ووسيلة  المملكة،  في  المالي 
النظر بمختلف القضايا والتشريعات المصرفية، وعاماًل 
ألحدث  ومواكبتها  المصرفية  البيئة  تطوير  في  مهمًا 

المستجدات والتطورات العالمية.

المصرفي  القطاع  مسيرة  كانت  التعاون  هذا  وبفضل 
تكيفه  وسرعة  العالية  وديناميكيته  وستبقى،  األردني، 
المهنية  درجات  بأقصى  ومواكبتها،  المستجدات  مع 
الوطني  االقتصاد  مسيرة  في  فارقة  عالمة  والكفاءة، 
الظروف  كل  رغم  الفتة،  نجاح  وقصة  واستقراره 
والتحديات. وبالتأكيد ما كان كل ذلك ليتحقق، لوال تمتع 
البنوك بكفاءات بشرية مدربة، وبإدارات حصيفة ومحترفة 
في  المسبوق  غير  التطوير  على  والقدرة  الرؤية  تمتلك 
تقديم  ووسائل  وخدماتها  ومنتجاتها  البنوك  عمل 
الخدمة ونطاقها، بجودة وعدالة وشفافية، وحس عال 
بالمسؤولية وبأهمية االمتثال لسياسات البنك المركزي 
الفضلى في  العالمية  والتطبيقات  الرقابية واالحترازية، 
وتعزيز  المؤسسية  الحاكمية  وتعليمات  المجال،  هذا 
تعزيز  في  أثمر  ذلك  كل  البنوك.  إدارات  مجالس  دور 
متانة الجهاز المصرفي وسالمته وقدرته على استيعاب 
مكانته  وتعزيز  للمخاطر  المثلى  واإلدارة  الصدمات 

وتواجده على الساحتين المحلية والخارجية. 

وبكل تأكيد، فقد تجلت هذه التشاركية بأبهى صورهـا خالل 
جائــحـة كـورونـا، واللقاءات الـعديـدة التــي جمعتنا حـيـنـذاك، 
الــجـائـحة  لـتـطورات  والمبـكرة  الحثـيـثـة  بالمتـابـعة  ابتداء 

بـمـنـاقــشـة  ومرورا  واالقتصادية،  المالية  وانعكاساتها 
الـعديـد من المـبـادرات واإلجراءات التي كـان يعتزم البنك 
المركزي اتخاذهـا وقبل أن يتم إطالقها، وانتهاء بالتطبيق 
وسرعة  والتدخالت،  اإلجراءات  لتلك  والمسؤول  المقدر 
على  البنك  أجراها  التي  للتغيرات  ودوريتها  االستجابة 
أسعار فائدة السياسية النقدية. مما كان له األثر األكبر 
في تجاوز الكثير من تداعياتها وتخفيف وطأتها على األفراد 

وقطاعات األعمال وعلى االقتصاد الوطني.

والبنك المركزي يحرص كل الحرص على مواصلة االرتقاء 
إدارات  مع  المتميزة  التشاركية  وهذه  التنسيق  بهذا 
البنوك ومع جمعية البنوك، لتعظيم اإلنجاز والدفع قدما 
بكل ما من شأنه تطوير القطاع المصرفي والحفاظ على 

سالمته ودوره في خدمة االقتصاد الوطني. 

زياد  الدكتور  لمعالي  توجهونها  كلمة  هناك  هل   .8
فريز المحافظ األسبق؟ 

نقف  فإننا  فريز  زياد  الدكتور  معالي  عن  الحديث  عند 
الشخصية  هذه  تجاه  به  نشعر  ما  وصف  عن  عاجزين 
القطاع  قامات  من  قامة  فهو  والقيادية.  الحكيمة 
قيادة  إليهم  ُأسند  الذين  والعربي،  المحلي  المصرفي 
أكثر  في  والمصرفي  المالي  والقطاع  الوطني  االقتصاد 
من موقع، عبر مسيرة حافلة امتدت ألكثر من خمسة 
عقود، ساهم خاللها في ترسيخ االستقرار النقدي، وأدار 
البنك المركزي بكفاءة في ظل ظروف اقتصادية دقيقة 

تطلبت أعلى درجات الحرص والمسؤولية. 

والقطاع  المركزي  البنك  عمل  يطور  أن  واستطاع 
المصرفي والمالي في العديد من المجاالت، منها أنظمة 
الوطني،  المدفوعات  والرقمي ونظام  اإللكتروني  الدفع 
والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات  قطاع  ودعم 
وتعزيز  المركزي،  للبنك  الرقابية  المظلة  وتوسيع 
وإنجازات  شخصية  عن  تحدثنا  مهما  المالي.  الشمول 
معالي الدكتور زياد فريز سنبقى عاجزين عن إيفائه حقه، 
فهو يبقى مدرسة في العلم والعمل بجد وإخالص لما 

فيه مصلحة هذا الوطن. 

ــاء  ــاون البــــنــــ ــي والتـــعـــ ــج التـــشـــــاركــــــ النهـ
والمستــــمـــــر الســمـــــة البـــــارزة لعــــالقــــــة 
البـــنـــــك المــــركــــــزي مــع جــمـــعـــيـــــة البنــوك
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اخــــــبــــــــار
الجمعية
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جمعية البنوك
تطلق شعارها 

الجديد

شــعارها  األردن  فــي  البنــوك  جمعيــة  أطلقــت 
الجديــد اعتبــارًا مــن مطلــع عــام 2022 والــذي جــاء 
ضمــن هويــة مؤسســية جديــدة لتعكــس توجهــات 
علــى  وليكــون  االســتراتيجية،  وخطتهــا  الجمعيــة 
األعضــاء،  البنــوك  وتطلعــات  توقعــات  مســتوى 
وهــو مــا يعكــس حــرص الجمعيــة المســتمر علــى 
مواكبــة التطــور والحداثــة وتقديــم أفضــل مســتوى 
مــن الخدمــات للبنــوك األعضــاء وتحقيقيــًا ألهدافهــا 

األساســية.

ــة  ــر عــام الجمعي ــور ماهــر المحــروق مدي وقــال الدكت
أن إطــالق الشــعار الجديــد للجمعيــة جــاء بنــاًء علــى 
توجيهــات ورؤيــة مجلــس إدارة الجمعيــة فــي إيجــاد 

شــعار جديــد للجمعيــة يعكــس التطــور التكنولوجــي 
والحداثــة التــي تتمتــع بهــا البنــوك ودورهــا الكبيــر فــي 
االقتصــاد الوطنــي. وأضاف أن الشــعار حمل العديد 
مــن الرمــوز والــدالالت المهمــة والتــي تــم تصميمهــا 
بعنايــة لتتضمــن العديــد مــن الرســائل والمعانــي 
للقطــاع  الالمتناهــي  الــدور  ومنهــا  المســتهدفة 
المصرفــي فــي خدمــة االقتصــاد الوطنــي، والرقمنــة 
الخدمــات  فــي  التكنولوجــي  والتطــور  والحداثــة 
المصرفيــة التــي تقدمهــا البنــوك، والنجــاح واإلنجــاز 
لمعانــي  إضافــة  المصرفــي،  القطــاع  حققــه  الــذي 
الرخــاء واإللهــام والتصميــم والقــوة التــي تتمتــع بهــا 

البنــوك العاملــة فــي األردن.
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 ،)Association of Banks( يمثالن الحرف األول من أسم جمعية البنوك )b(و )a( حرفي
( لتعكــس الــدور الالمتناهــي  وهمــا مكتوبــان بطريقــة تشــبه رمــز الالنهايــة )

للقطــاع المصرفــي فــي خدمــة االقتصــاد الوطنــي.

دالالت الرموز 

تعكــس الرقمنــة والحداثــة والتطــور التكنولوجــي فــي الخدمــات المصرفيــة التــي 
تقدمهــا البنــوك العاملــة فــي األردن.

اللون العنابي
ينــدرج اللــون العنابــي تحــت عائلــة اللــون األحمــر، وهــو لون يشــير إلى الرخــاء واإللهام 

والتصميم والقوة.

اللون الذهبي
هــو مزيــج من اللون األصفــر بدرجاتــه واللــون البنــي، وهو لون الفخامــة والنجــاح 

ــة للمــال.  ــة رمزي ــه يحمــل دالل واإلنجــاز واالنتصــار، كمــا أن
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بحضور
رئيس الوزراء 

وشخصيات مصرفية
جمعية البنوك تقيم 
حفل تكريم لمحافظ 

البنك المركزي
السابق

أقامــت جمعيــة البنــوك فــي األردن، اليــوم االثنيــن، حفــل 
تكريــم لمحافــظ البنــك المركــزي الســابق الدكتــور زيــاد 

فريــز، عبــر تقنيــة االتصــال عــن بعــد.

وحضر الحفل، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومحافظ 
البنك المركزي الدكتور عادل شركس ورئيس مجلس إدارة 
جمعية البنوك الدكتور باسم السالم، باإلضافة ألكثر من 59 

مشاركا من رؤساء المجالس والمدراء التنفيذين للبنوك.

وقال الدكتور الخصاونة، ان المحافظ السابق الدكتور فريز بذل 
الماضية حقق فيها مكتسبات  السنوات  كبيرة خالل  جهودا 
أساسية لدعم االستقرار النقدي، مشيرا الى ان البنك المركزي 

والمحافظة  االحتياطات  مستوى  في  تاريخيا  إنجازا  حقق 
على استقرار السياسة النقدية.

وأعرب عن الّشكر واالمتنان للدكتور فريز على الجهود 
الكبيرة التي بذلها خالل خدمته، ومساهمته الفاعلة 

في تــرســـيــخ مــبـــدأ االستـقـــرار 
النَّقـدي، وإدارتــــه الكـفــــؤة 

للبنك المركزي في ظلِّ 
ـــــة  ظــروف اقـتـــصـــاديَّ
دقـيـقـــة وإصــــــالحات 
ــــة  ـــــة واقـتــصــاديَّ ماليَّ
ـب أعلــــى درجات  تتطلَّ

ة. المسؤوليَّ

مع  تكاملت  فريز  بذلها  التي  الجهود  أنَّ  الخصاونة  د  وأكَّ
في  وساهمت  ة،  األردنيَّ واالقتصاديَّة  ة  الماليَّ اإلصالحات 
تحقيق االستقرار النَّقدي الذي هو متطلَّب رئيس لنجاح هذه 

اإلصالحات.

واعتبر الخصاونة ان المحافظ السابق الدكتور فريز كان جريئا 
وصلبا في اتخاذ القرار الذي يصب في المصلحة الوطنية.

في  المصرفي  القطاع  به  يقوم  الذي  الدور  أهمية  الى  ولفت 
المملكة، مؤكدا على ان الحكومة داعم رئيسي للقطاع المصرفي.

امتنانه وشكره،  الدكتور فريز  السابق  المحافظ  وبدوره، سجل 
معبرا عن مدى سعادته لمشاركة رئيس الوزراء في هذا الحفل.

وأشار الدكتور فريز الى ان وجود رئيس الوزراء مع الجمعية 
اليوم هو تقديرا لدور هذا القطاع، مؤكدا ان القطاع المصرفي 
حماية  في  الوطنية  المنظومة  من  كجزء  كبيرا  دورا  لعب 
المملكة من التحديات المالية التي واجهها على مدار السنين.

دعم  على  وقادر  المصرفي سليم  الجهاز  ان  على  فريز  واكد 
جهود التنمية.

بقواعد  تأسست  المركزي  البنك  مؤسسة  ان  على  واكد 
راسخة ومتينة منذ سنوات طويلة.

السنين  مدى  على  تحققت  التي  اإلنجازات  ان  الى  ولفت 
الماضية تحققت بفضل وجود تشاركية وتعاون البنوك مع 
فقط،  إدارية  تكن  لم  التشاركية  هذه  ان  اذ  المركزي،  البنك 

ولكن مالّية أيضا. 
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وحــــــول االســـــتـــقــــرار 
الـــــنــــــــقــــــدي، اكــــــــــــــد 
ان هــــــذا االســتـــــقـــرار 
كـــــان أساســــــه مـــن 
البنك المركزي، ولكن 
القطاع المصرفي هو 
مـــن حمـــى ودعـــم هذا 

االستقرار النقدي.

ولفت الى ان النوافذ 
التمويلية لعبت دورا كبيرا في دعم االقتصاد الوطني، 

خاصة وان تنفيذ تلك النوافذ كان سليما بشكل كبير.

الحاكمية  عملية  تنفيذ  أهمية  الى  فريز  الدكتور  وأشار 
بشكٍل سليم من قبل القطاع المصرفي.

واكد على الدور االساسي للقطاع المصرفي المحلي في دعم 
'البنوك'  ان  على  مشددا  كورونا،  جائحة  ومواجهة  التصدي 

تسجل دائما دورا مميزا في المسؤولية المجتمعية.

وأشاد باإلنجازات التي يحققها القطاع المصرفي، خصوصا 
في مجال الصناديق التمويلية والشركة االستثمارية والعديد 

من الجوانب األخرى. 

ودعا الى أهمية تكثيف الجهود في التحول والتطور التكنولوجي 
وخاصة في مجال االمن السيبراني.

'السيمفونية'  ب  المركزي  البنك  في  الفريق  عمل  ووصف 
المميزة لتحقيق افضل انجاز، مشيدا بنائب المحافظ السابق 

الدكتور ماهر الشيخ، مؤكدا على قدرة المحافظ الجديد في 
االستمرار بقيادة المسيرة والمحافظة على اإلنجاز المتحقق.

وجهود  القروض  لضمان  األردنية  الشركة  بجهود  وأشاد 
الشركة األردنية النظمة الدفع.

وقدم شكره لجميع المشاركين في هذا الحفل، معبرا عن 
مدى سعادته في حفل التكريم.

ومن جهته، قال الدكتور شركس، ''نودع اليوم رمزا من رموز 
البنك المركزي وقامة من قامات القطاع المصرفي المحلي 
والعربي، الرجل "الحكيم بعلمه وخبرته، والمعطاء في عمله".

السابق من خامة  المحافظ  ان  الدكتور شركس، على  واكد 
االقتصاديين الذين اتكأت عليهم المملكة في قيادة االقتصاد 
حافلة،  مسيرة  عبر  والمصرفي  المالي  والقطاع  الوطني 

امتدت ألكثر من خمسة عقود.

ويقود  بعمق  األمور  يقرأ  كان  السابق  المحافظ  ان  ولفت 
السياسة النقدية والمصرفية بحنكة واقتدار ومهنية عالية، 
واستطاع قوال وفعال أن يرسخ استقاللية البنك ومصداقيته 
وأن يقود الجهاز المصرفي بتشاركية قل نظيرها مع البنوك 
وإداراتها الحصيفة وعمل كل ما من شأنه أن يعزز من متانة 
الجهاز المصرفي وسالمة اوضاعه المالية وتمكينه من توفير 

التمويل للقطاع الخاص بشروط مناسبة.

وشدد الدكتور شركس على ان البنك المركزي سيبقى البنك 
المركزي، كما عهدتموه، المؤسسة العريقة ذات التقاليد 



اخبار الجمعية 32

المؤسسية الراسخة، ركـنـــًا أساسيــــًا في االقـتـصـــاد 
الـوطـــنـــي، ورائــــدًا في مــواصـــلــة 
والــــتــحــــديـــــث  الـــتــطــويـــر 
عــلـــى أســس عــلـــمــيـــة 
انـسـجـامـًا  مــدروســـة 
مــع رؤيــتــه وأهــدافـــه 
االستراتيجية طــويـلـة 
الـــمــدى الـعابـــــرة ألي 

إدارة.

ووجه كلمة شكر للدكتور 
الـــشـيــخ، قـــــال فـيـهــا: 'لقد 
كنتم على مدار العشر سنوات الماضية نعم األخ والزميل 
وصنع  والتميز  اإلنجاز  في  مثااًل  خاللها  قدمتم  والعون، 
القرار وكنتم نعم القائد المخلص الذي يحمل أمانة العمل 
واإلخالص على كاهله، وكانت لكم إنجازات هائلة يشيد بها 

القاصي والداني'.

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الدكتور 
باسم خليل السالم، ان الدكتور فريز يودع البنك المركزي 
بمؤشراٍت  سليمًا  ماليًا  قطاعًا  كبيرًا،  إرثًا  خلفه  تاركًا 
إيجابية، وفريق عمٍل مؤهٍل، ومؤسسة مميزة تعتبر من 

ثوابت االقتصاد األردني.

إلى  ينظر  كان  "المركزي"  ان  على  السالم  الدكتور  واكد 
األمور بشمولية، وكانت المساحة بين المصالح الذاتية 
والمصلحة العامة هي المساحة التي نتحرك فيها، وهي 
التي كان يجب أن تدار بحكمٍة بما يخلق حالة من التوافق 

بين المصلحتين.

ولفت الى انه ال يمكن انكار األدوات التي تم توظيفها خالل 
السنوات األخيرة للتعامل مع جائحة كورونا، اذ تصدرت 
جهود المركزي ما بذل على الصعيد الوطني، مشيرا الى 
ان ذلك سبقه الكثير من األدوات التي تم توظيفها لتوفير 
سيولة بأسعار فائدة منخفضة تساهم بدعم قطاعات 
إنتاجية، توظف ايدي عاملة، وتقوم على توزيع المخاطر 
وتقاسمها من خالل أيضًا بعض المؤسسات التابعة 

للبنك المركزي.

واكد على ان جمعية بنوك 
ترى ضرورة االستمرار 
والتوسع في برامـــــــج 
الصـنـــاعــــات  دعـــــم 
والخدمات الصغيرة 
والــمـــــتـــــوســـــطـــــة، 
وكذلــك برامـــج دعـــــم 

الصادرات وغيرها.

وأشار الى مؤشرات سالمة الجهاز المصرفي، والمتانة 
العالمية، وكافة المؤشرات اإليجابية حول األداء المالي، 
حيث سنجد أن خالصة عمل المركزي عززت الثقة بالجهاز 
على  المؤسسة  وحافظت  األردني،  وبالدينار  المصرفي 

عالقاتها الداخلية والخارجية بشكل مميز.

واكد على الثقة باإلدارة الجديدة للبنك بقيادة الدكتور عادل 
شركس وفريقه ستواصل العمل على ذات النهج أيضًا.

ماهر  الدكتور  السابق  المحافظ  نائب  قدم  ذلك،  الى 
الذي  اإلنجاز  ان  التكريم، مؤكدا  على هذا  الشيخ شكره 
تحقق نتيجة حصافة البنوك التي تتبعها بالشراكة مع 

البنك المركزي.

مضنية،  كانت  األخيرة  العشرة  السنوات  ان  على  وشدد 
ولكنها مليئة باإلنجاز والمواقف الصعبة وتحتاج الى التفكير 

بالمصلحة بعيدة المدى ضمن قرارات جرئية وحكيمة.

ومن جهتهم، اكد رئيس مجلس إدارة بنك االسكان، عبداإلله 
الخطيب على جهود المركزي خالل السنوات الماضية.

المتحقــق  اإلنـجـــــاز  علــى  البـنــــاء  الــى  الخطيــب  ودعــا 
متمنيــا  النقديــة،  السياســة  متانــة  علــى  والمحافظــة 

الكبيــرة. مســؤوليته  فــي  الجديــد  للمحافــظ  النجــاح 

مــاهــــــر  الدكـتـــــور  الجمعــيـــة  عــام  مديــر  وقــال 
المحــروق، ان هــذا اللقــاء يأتــي لــوداع شــخصية 
مصرفيــة كبيــرة، مشــيرا الــى ان اللقــاء بصورتــه 

عبــر تقنيــة االتصــال عــن بعــد 
جــاء بطلــب مــن الدكتــور 

فــريــز التزاما باجراءات 
الصحــة والسالمــــة.

وبــارك للـدكــــتــــــــــــور 
شــــــركـــــــس عــــلـــــى 
مسؤوليته في إدارة 

البنك المركزي. 
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جمعية البنوك
تناقش اآلليات 

المقترحة لمشاركة 
القطاع المصرفي

في مشروع الناقل 
الوطني

أحــد اهــم المشــاريع  الناقــل الوطنــي  ويعتبــر مشــروع 

الوطنيــة التــي ستســاهم فــي تغطيــة االحتياجــات المائيــة 

للمملكــة حتــى عــام 2040 مــن خــالل القيــام بضــخ وتحليــة 

الميــاه مــن العقبــة، حيــث ســيعمل المشــروع علــى ضــخ 

مــا يقــارب مــن 300 مليــون متــر مكعــب ســنويًا مــن المياه 

المحــالة الــى العاصمــة عمــان ثــم الــى باقــي محافظــات 

المملكــة، ويعتبــر المشــروع مــن أكبــر المشــاريع علــى 

وزارة  بــه  ســتقوم  مشــروع  وأكبــر  المحلــي،  المســتوى 

الميــاه والــري خــالل الفتــرة الحاليــة. 

ــة، مــن  ــر عــام الجمعي ــور ماهــر المحــروق مدي وبيــن الدكت

علــى  المشــروع  اهميــة  القاهــا  ترحيبيــة  كلمــة  خــالل 

اطــالع  أهميــة  الــى  إضافــة  االســتراتيجي،  المســتوى 

البنــوك علــى كافــة تفاصيــل المشــروع لتحقيــق الشــراكة 

بأجزائــه  للمشــروع  التمويــل  أدوات  تطويــر  فــي  معهــا 

المختلفــة، ســواًء بشــكل مباشــر او مــن خــالل تمويــل 

الشــركات المنفــذة لــه مــن خــالل العطــاءات المختلفــة. 

الوطنــي  الناقــل  مشــروع  وحــدة  عــام  مديــر  قــدم  كمــا 
ومستشــار وزيــر الميــاه والــري المهنــدس جريــس دبابنــة 
الفنيــة  الجوانــب  تضمــن  المشــروع  عــن  عامــًا  ملخصــًا 

والتمويلية للمشــروع، كما تقدم المهندس دبابنة بالشــكر 
علــى   )USAID( الدولــي  للتعــاون  االمريكيــة  الوكالــة  مــن 
تعاونهــا الدائــم مــع الــوزارة فــي جانــب تمويــل الدراســات 
الوثائــق  اعــداد  فــي  والمســاهمة  بالمشــروع  الخاصــة 
االســتثمار  بنــك  دور  الــى  دبابنــة  نــوه  كمــا  لــه،  الرئيســية 

للمشــروع.  البيئيــة  الدراســة  ورعايــة  لتمويــل  األوروبــي 

وناقــش الحضــور خالل الجلســة الجوانــب الفنية والمالية 
فنــي  عــرض  الــى  الحضــور  اســتمع  حيــث  للمشــروع، 
متخصــص مــن خبيــر الشــركة االستشــارية للمشــروع، 
إضافــة  المشــروع،  وعمــر  ومراحــل  عناصــر  فيــه  بيــن 
الــى الخارطــة الماليــة للمشــروع. كمــا تــم اإلجابــة علــى 
كافــة أســئلة الحضــور الفنيــة والماليــة مــن قبــل الفريــق 

الــوزارة والشــركة االستشــارية.  المختــص مــن 

لقــاءًا  قــد عقــدت  األردن  فــي  البنــوك  ان جمعيــة  يذكــر 
ــي  ســابقا حــول مشــروع الناقــل الوطنــي وبحضــور معال
المصرفــي  القطــاع  تعريــف  الــى  هــدف  الميــاه،  وزيــر 
بالمشــاريع المائيــة التــي تقــوم بهــا الــوزارة، ومناقشــة 
الحلــول التمويليــة التــي قــد تســاهم بها البنــوك، خصوصا 
فــي ظــل مؤشــرات المتانــة وقــدرة البنــوك المحليــة علــى 
تقديــم التمويــل للمشــاريع الرأســمالية الكبــرى، ضمــن 

إطــار الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 

عقدت جمعية البنوك في األردن وبحضور ممثلي وزارة المياه والري والجهات الشريكة 
لها، لقاًء لممثلي القطاع المصرفي هدف الى تقديم موجز عن مشروع الناقل الوطني، 
المشروع تمويل  في  المصرفي  القطاع  لمشاركة  المقترحة  اآلليات  حول  والتباحث 
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جمعية البنوك
تعقد برنامج تدريبي 

بعنوان
"تحليل مخاطر االحتيال 
في المؤسسات المالية 
والمنتجات والخدمات 

الرقمية "

عقــدت جمعيــة البنــوك في األردن برنامج تدريبي بعنوان 
الماليــة  المؤسســات  فــي  االحتيــال  مخاطــر  "تحليــل 
الفتــرة  الرقميــة" وذلــك خــالل  والمنتجــات والخدمــات 
مــن 12 - 16 كانــون الثانــي 2022 فــي مقــر الجمعيــة، والذي 

شــارك فيــه عــدد مــن موظفــي القطــاع المصرفــي.

والتعــرف  التوعيــة  الى نشــر  التدريبــي  البرنامــج  وهــدف 
على اإلجــراءات العمليــة لرصــد وكشــف عمليــات االحتيــال 
والتقنيــات  المبــادئ  وفهــم  المالــي  القطــاع  تهــدد  التــي 
ضمــن  والمهنــي  المالــي  االحتيــال  فــي  المســتخدمة 
المؤسســات الماليــة باإلضافــة الــى التعــرف علــى كيفيــة 
يشــمل  وبمــا  االحتيــال  مخاطــر  تقييــم  مصفوفــة  بنــاء 
الضوابط التــي تهــدف الــى حماية المؤسســة مــن االحتيال 

والتزويــر.  والغــش 

وتعــرف  المشــاركين بالبرنامــج علــى أهــم  المواضيــع فــي 
مجــال مخاطــر االحتيــال في المؤسســات المالية والمنتجات 
والخدمــات الرقميــة أهمهــا تعريــف االحتيــال وكيفيــة تأثيــره 
المؤسســة وكادرهــا، فهــم االحتيــال والطــرق  ســلبًا علــى 
المتبعــة للحــد منــه والعمــل علــى اكتشــافه عنــد حدوثــه، 
والتعــرف علــى العوامــل التــي تحفــز االفــراد علــى االحتيــال 
)مثلــث االحتيــال( وتحديــد ومعرفــة عالمــات االنــذار باالحتيــال 
كمــا تــم الحديــث حــول الجرائــم الماليــة وتعريفهــا  وطبيعــة 
الماليــة  الجرائــم  وعولمــة  لهــا  التكنولوجيــة  التغيــرات 
باإلضافــة الــى التعــرف علــى أســباب انتشــار ظاهــرة االحتيــال 

وغيرهــا مــن األمــور التــي تتعلــق باالحتيــال المالــي. 

وحاضــر فــي البرنامــج التدريبــي الســيد علــى عورتانــي، وتــم 
فــي نهايــة البرنامــج توزيــع الشــهادات علــى المشــاركين.  
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اعمال  للجمعية  العام  المدير  المحروق  ماهر  الدكتور  وافتتح 
الجلسة، معربًا عن عميق شكره للسادة ممثلي شركة إرنست 
ويونغ األردن، على تعاونهم مع الجمعية في تنظيم فعاليات 
الورشة وتقديمهم الخبرات والمعلومات للبنوك األعضاء. كما 
أشار مدير عام الجمعية ألهمية تعامل البنوك مع متطلبات 
دول  االتفاقية مع  األردن  توقيع  بعد  وذلك  واإلبالغ،  االمتثال 
لمشاركة   )OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
حيث  الخارجية،  للحسابات  المالية  واإلفصاحات  المعلومات 

ستدخل االتفاقية حيز التنفيذ في عام 2023. 

تلعب  العالم  انحاء  مختلف  في  البنوك  ان  المحروق  وبين 
البالغات  تقديم  خالل  من  المعيار،  تطبيق  في  جوهريا  دورًا 
واإلفصاحات عن الحسابات والمعلومات المتعلقة بمالكيها، 
المعلومات  تقديم  في  الورشة  هذه  اهمية  تأتي  هنا  ومن 
نقاط  وتحديد  القوانين  لهذه  التطبيق  ومتطلبات  االساسية 
أي  لتجنب  المصرفي،  للقطاع  بينها  فيما  والتشابه  االختالف 
التزامات قد تواجهها البنوك في حال عدم االبالغ او االفصاح 

وفق المتطلبات القانونية. 

البنوك  من  المميز  للحضور  شكره  عن  المحروق  أعرب  كما 
الضريبة  مجال  في  الخبرات  مختلف  يمثل  والذي  األعضاء، 
والمحاسبة واالمتثال، مشيرًا إلى دور الجمعية في تعزيز عمل 
الدورات  خالل  من  لهم  الفنية  للمساندة  وتقديمها  البنوك 

والندوات في هذا السياق. 

من جانبه أعرب السيد علي سمارة ممثل شركة إرنست ويونغ 
في  واستجابتهم  تعاونهم  على  البنوك  لجمعية  شكره  عن 
المشترك  اإلبالغ  معيار  أهمية  على  ومؤكدًا  الورشة،  تنظيم 
والذي يعمل على زيادة الشفافية المالية على مستوى العالم، 
اذ تعمل أكثر من 122 دولة على تطبيقه، ويساهم في تحقيق 

العوائد الضريبية لها. 

وهم  ويونغ  إرنست  شركة  خبراء  شارك  أخرى،  جهة  من 
تارا  والسيدة  عراجي،  محمد  والسيد  نصر،  أبو  وديع  السادة 
خبراتهم  ربيع،  يعقوب  والسيد  سمارة،  علي  والسيد  كرول، 
والمعلومات المتعلقة بالمعيار مع السادة الحضور، اضافة 
الى اجابتهم عن كافة أسئلة الحضور، وطرحهم لألمثلة الواقعية 
عن آلية استجابة البنوك للمعيار. كما قدم الخبراء شرحًا وافيًا 
عن الفروقات بين معيار االمتثال المشترك وقانون االمتثال 
الى  إضافة   ،)FATCA( األمريكي  الخارجية  للحسابات  الضريبي 
حديثهم عن بعض التحديات الرئيسية والدروس المستفادة 

من تطبيق الدول األخرى للمعيار. 

بدورهم أعرب المشاركون من البنوك األعضاء عن أهمية هذه 
بالمعيار،  لاللتزام  البنوك  تحضير  في  ومساهمتها  الورشة 
مثمنين جهود القائمين على الورشة من جمعية البنوك األردنية 

والسادة الخبراء والمحاضرين من شركة إرنست ويونغ. 

جمعية البنوك
تعقد ورشة عمل 

بعنوان 
"متطلبات االمتثال 

لمعيار اإلبالغ 
المشترك"

عقــدت جمعيــة البنــوك فــي األردن يــوم الثالثــاء الموافــق 18 /1 /2022 وفــي مقرهــا 
 Common Reporting Standard )CRS( ورشــة االمتثــال لمعيــار اإلبــالغ المشــترك
ممثلــي  مــن  عــدد  وبحضــور   ،)EY( األردن  ويونــغ  إرنســت  شــركة  مــع  بالشــراكة 
البنــوك األعضــاء فــي الجمعيــة مــن الدوائــر واالقســام المعينة باالمتثــال والرقابة
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فيمــا يتعلــق بــأداء الماليــة العامــة، فقــد 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. كمــا 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. أمــا بخصــوص أبــرز المؤشــرات المصرفيــة، فقــد ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 5.5 % 
فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 2020 لتصــل إلــى 60.191 مليــار دينــار، أمــا إجمالــي 
التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 5.0 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021 لتصــل إلــى 30.055 مليــار 
دينــار. وارتفــع كذلــك إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021 بنســبة 6.1 % 

لتصــل إلــى 39.027 مليــار دينــار.

خــالصـة 
تنفيذيـة

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار 
الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 2.1 % خــالل 
الثالثــة أربــاع األولــى مــن عــام 2021 مقارنة 
بــذات الفتــرة مــن عــام 2020. فيمــا ســجل 
صافــي  المباشــر  االجنبــي  االســتثمار 
تدفــق للداخــل مقــداره 269.4 مليون دينار 
خــالل الثالثــة أربــاع األولــى مــن عــام 2021 
مقارنــة مــع 398.9 مليــون دينــار خالل ذات 
ــرة مــن عــام 2020. أمــا فيمــا يتعلــق  الفت
بــأداء القطــاع الخارجــي، فقــد ارتفــع عجــز 
خــالل   %  30.5 بنســبة  التجــاري  الميــزان 
 2021 عــام  مــن  األولــى  العشــرة شــهور 

مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2020.
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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 خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 13.9 % 
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، وقــد جــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 6.6 %، وارتفــاع الرقــم القياســي لكميــات انتــاج الصناعــات التحويليــة بنســبة 14.6 %، والرقــم 

ــاء بنســبة 1.3 %. ــاج الكهرب القياســي لكميــات انت

وارتفــع الرقــم القياســي العــام ألســعار المنتجيــن الصناعييــن بنســبة 12 % خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى من عــام 2021 
مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث نتــج هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 8.4 %، وارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات التحويليــة بنســبة 13.5 %، فيمــا انخفــض الرقم 

القياســي ألســعار الكهربــاء بنســبة 4.3 %.

2017201820192020الصناعة
20202021

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات 
اإلنتاج الصناعي

121.1

93.4

129.1

97.2

121.77

86.96

126.28

91.33

128.44

80.91

128.60

86.28

130.11

74.01

128.32

79.5

128.90

73.39

127.75

78.79

137.35

84.09

129.38

89.72

% 6.6

% 14.6

% 1.3

% 13.9

األحد عشر 
شهرًا األولى

األحد عشر 
شهرًا األولى

األحد عشر 
شهرًا األولى

األحد عشر 
شهرًا األولى 2017201820192020الصناعة

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار المنتجين 
الصناعيين

88.1

110.4

219.4

112.7

101.21

118.90

211.15

121.26

107.10

116.31

208.84

119.84

103.6

106.5

209.9

110.5

103.26

106.45

209.68

110.39

111.93

120.82

200.57

123.61

% 8.4

% 13.5

% 4.3 -

% 12.0

20202021
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ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلــغ معــدل التضخــم 5 1.2 % خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2021 مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث 

ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 101.1 ليصــل إلــى 102.36.

201820192020البند
20202021

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

 102.75

 101.13

 97.54

 99.62

 101.55

 104.40

 98.62

 100.83

 98.59

 104.40

 104.64

 103.53

 101.10

% 0.41

 102.61

 103.96

 96.26

 101.22

 101.96

 105.52

 102.78

 102.28

 98.82

 104.59

 106.24

 103.78

 102.36

% 1.25

% 0.14 -

% 2.79

% 1.31 -

% 1.60

% 0.41

% 1.07

% 4.22

% 1.44

% 0.23

% 0.18

% 1.53

% 0.24

% 1.25

-

األحد عشر 
شهرًا األولى

األحد عشر 
شهرًا األولى

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

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين خالل العشرة شهور األولى
من عام 2021 )حسب الجنسية(

ثالثاً: حركة تداوالت سوق العقار
ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــالل العشــرة شــهور األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 10.5% مقارنــًة بــذات 
الفتــرة مــن عــام 2019. فــي حيــن انخفضــت إيــرادات دائــرة األراضــي والمســاحة خــالل العشــرة شــهور األولــى مــن عــام 
2021 بنســبة قاربــت الـــ 12 % لتبلــغ 163.34 مليــون دينــار. أمــا بخصــوص عــدد معامــالت البيــع فــي المملكــة فقــد ارتفعــت 
بنســبة 43.8 % خــالل العشــرة شــهور األولــى مــن عــام 2021 لتبلــغ 149.39 ألــف معاملــة مقارنــة بـــ 103.87 ألــف معاملــة 

بــذات الفتــرة مــن عــام 2019. 

هــذا ومــن الجديــر بالذكــر بأنــه قــد تــّم إجــراء مقارنــات مؤشــرات ســوق العقــار للعشــرة شــهور األولــى مــن عــام 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

3,581

185.30

48.65

233.95

103,871

2,497

175.53

86.21

36.29

14.79

9.65

7.30

42.54

196.78

% 43.8

% 18.4

% 7.5

% 4.9

% 3.7

% 21.6

% 100

3,957

163.34

95.20

258.54

149,391

2,429

196.78

% 10.5

% 11.9 -

% 95.7

% 10.5

% 43.8

% 2.7 -

% 12.1

العشرة شهور األولىالعشرة شهور األولى
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رابعاً: أداء القطاع الخارجي 
ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 15.9 % خــالل العشــرة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 مقارنــًة بذات الفترة من عــام 2020، 
وذلــك محصلــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة بنســبة 18.1 %، وانخفــاض قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 2.1 %. كما ارتفعت 
كذلــك المســتوردات بنســبة 23.8 %. ومحصلــة لذلــك فقــد ارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 30.5 % خــالل العشــرة 

أشــهر األولــى مــن عــام 2021 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2020.

201820192020البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

اجمالي التجارة الخارجية

الميزان التجاري

تغطية الصادرات للمستوردات %

4,674.7

828.0

5,502.7

14,420.0

19,094.7

8,917.3 -

% 38.2

4,995.7

909.6

5,905.3

13,611.0

18,606.7

7,705.7-

% 43.4

5,044.4

595.3

5,639.7

12,077.8

17,122.2

6,438.1-

% 46.7

4,105.0

492.9

4,597.9

10,010.1

14,115.1

5,412.2-

% 45.9

4,848.0

482.5

5,330.5

12,391.0

17,239

7,060.5-

% 43.0

% 18.1

% 2.1-

% 15.9

% 23.8

% 22.1

% 30.5

% 2.9 -

20202021

العشرة 
أشهر األولى

العشرة 
أشهر األولى

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية
وعلــى صعيــد التركيــب الســلعي ألبــرز الســلع المصــدرة خــالل العشــرة أشــهر األولــى مــن عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة 
الصــادرات الوطنيــة مــن جميــع المــواد )باســتثناء محضــرات الصيدلــة التــي انخفضــت بنســبة 0.9 %( وأبرزهــا األســمدة 

بنســبة 93.8 % والفوســفات الخام بنســبة 45.4 %. 

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

259.4

2,017.2

5,044.4

935.2

323.4

328.8

335.9

196.9

192.1

1,792.7

4,105.0

1,066.9

626.6

400.3

332.8

286.2

240.7

1,894.5

4,848.0

%14.1

%93.8

%21.7

%0.9-

%45.4

%25.3

%5.7

% 18.1

20202021

العشرة 
أشهر األولى

العشرة 
أشهر األولى

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

2,013.7

576.0

1,270.7

1,220.4

1,072.3

613.5

153.6

37.22

534.1

174.0

5,044.4

1,655.8

484.0

1,049.5

1,009.4

820.9

428.1

124.6

29.2

454.2

174.0

4,105.0

1,861.6

621.4

1,317.2

1,271.0

1,076.4

670.8

162.4

32.2

430.4

44.2

4,848.0

12.4

28.4

25.5

25.9

31.1

56.7

30.3

10.3

5.2-

74.6-

% 18.1

العشرة 
أشهر األولى

العشرة 
أشهر األولى

العشرة 
أشهر األولى

العشرة 
أشهر األولى

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل العشــرة أشــهر األولــى مــن عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة 
الصــادرات الوطنيــة إلــى معظــم التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا إلــى الــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 31.1 % ودول 

االتحــاد األوروبــي بنســبة 30.3 %.

2020

2020

2021

2021

الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل العشــرة شــهور األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 14.6 % مقارنــة بــذات الفترة من 

عــام 2020، لتصــل إلــى 708.0 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 617.6 مليــون دينار.

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

البند / الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2018

720.7

2019

737.7

2020

760.4617.6708.0% 14.6

الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيب الســلعي للمســتوردات خالل العشــرة شــهور األولى من عام 2021، فقد ارتفعت قيمة المســتوردات 

مــن جميــع المــواد وأبرزهــا الحلــي والمجوهرات الثمينة بنســبة 515.2 % والحبوب بنســبة 30 %.
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2018الصنف 201720192020
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

2,387.8

1,472.5

88.1

1,431.9

869.6

546.2

7,369.5

14,553.7

2,308.5

953.1

58.6

1,153.5

938.5

553.1

7,168.9

13,611.0

1,217.6

896.2

-

901.9

719.8

494.1

7,357.5

12,077.8

1,132.6

709.4

127.9

640.8

590.0

442.1

6,367.3

10,010.1

1,391.7

885.8

786.9

776.9

639.3

574.5

7,335.9

12,391.0

22.9

24.9

515.2

21.2

8.4

29.9

15.2

% 23.8

العشرة 
أشهر األولى

العشرة 
أشهر األولى

20202021

201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة األمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الصين الشعبية

دول االتحاد االوروبي

منها المانيا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

إجمالي المستوردات

3,849.4

2,392.5

1,499.2

1,252.6

4,349.3

1,964.7

3,133.7

659.8

1,588.4

124.0

14,420.0

3,604.5

2,265.8

1,275.5

1,108.9

4,680.3

2,220.8

2,756.4

599.6

1,294.3

88.8

13,610.9

2,851.6

1,490.5

1,157.6

1,003.3

4,233.5

1,922.8

2,481.3

522.8

1,353.8

106.1

12,077.8

2,402.3

1,289.6

915.5

791.4

3,462.5

1,563.6

2,036.9

408.0

1,192.9

93.3

10,010.1

3,454.2

1,824.3

890.2

779.1

4,268.5

1,769.9

2,364.0

448.2

1,414.1

333.2

12,391.0

43.8

41.5

2.8-

1.6-

23.3

13.2

16.1

9.9

18.5

257.1

% 23.8

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل العشــرة أشــهر األولــى مــن عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة 
المســتوردات مــن معظــم التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا مــن دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبرى بنســبة 43.8 % 

والــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 23.3 %.

العشرة 
أشهر األولى

العشرة 
أشهر األولى

20202021

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 % مــن الناتــج 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

)%( 

تشرين الثاني

عرض النقد )ع 1(

عرض النقد )ع 2(

النقد المصدر

9,676.3

33,359.3

4,802.4

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

12,905.4

39,055.8

6,831.4

% 6.2

% 5.5

% 5.2

سابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية
ارتفــع عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر تشــرين تشــرين الثاني مــن عــام 2021 بنســبة 6.2 % عــن الرصيــد المســجل فــي 

نهايــة عــام 2020، كمــا ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 5.5 %، والنقــد المصــدر بنســبة 5.2 %. 

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 18.043 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
عــام 2021، مقارنــًة مــع 15.919 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2020، محققــًة بذلــك ارتفاعــًا بنســبة 13.3 % عــن مســتواها فــي 

نهايــة عــام 2020.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2018

13,392.2

2019

14,329.3

2020

15,919.718,043.2% 13.3

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 
2021

المؤشرات والمصرفية
ــًة مــع  ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 5.5 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021 مقارن
نهايــة عــام 2020 لتصــل إلــى 60.191 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 57.049 مليــار دينــار فــي نهايــة العــام 2020. وقــد جاء هــذا االرتفاع 
كمحصلــة الرتفــاع الموجــودات المحليــة بنســبة 6.5 % لتصــل إلــى 54.045 مليــار دينــار، وانخفــاض الموجــودات األجنبيــة 

بنســبة 2.2 % لتصــل إلــى 6.15 مليــار دينــار. 

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تشرين 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

6,283.2

50,766.0

57,049.2

8,772.3

6,146.1

54,045.2

60,191.3

9,059.3

% 2.2 -

% 6.5

% 5.5

% 3.3
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أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 5.0 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021 لتصــل إلــى 
30.055 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 28.634 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2020. وقــد شــكلت القــروض والســلف حوالــي 62.9 % 
مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك اإلســالمية 26.4 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة 

فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار (

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تشرين الثاني

اجمالي التسهيالت االئتمانية

جاري مدين 

قروض وسلف 

كمبياالت واسناد مخصومة 

ذمم بنوك إسالمية

بطاقات االئتمان

26,111.8

% 11.8

% 65.0

% 0.9

% 21.7

% 0.6

27,082.2

% 10.9

% 64.8

% 0.7

% 23.0

% 0.6

28,634.6

 

% 9.5

% 64.5

% 0.8

% 24.6

% 0.6

30,055.4

 

% 9.3

% 62.9

% 0.7

% 26.4

% 0.7

% 5.0

 

% 0.2 -

% 1.6 -

% 0.1 -

% 1.8

% 0.1

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار(

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

60.19

30.06

53.64

27.08

57.05

28.63

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

تشرين الثاني

تشرين الثاني
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تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة )مليار دينار (

39.0335.31 36.7933.8433.1932.9

المصدر: البنك المركزي األردني

20212019 2020201820172016
تشرين الثاني

وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021 بنســبة 6.1 % لتصــل إلــى 

39.027 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 54.1 % مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب 

والتــي شــكلت مــا نســبته 29 % مــن إجمالــي الودائــع، ثــم ودائــع التوفيــر والتــي شــكلت 16.9 % مــن إجمالــي الودائــع. أمــا 

مــن حيــث هيــكل الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة حســب العملــة، فيالحــظ ارتفــاع حجــم الودائــع بالدينــار األردنــي فــي نهايــة 

شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021 لتشــكل مــا نســبته 77.4 %، فيمــا بلغــت نســبة الودائــع بالعمــالت األجنبيــة 22.6 %.

الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تشرين الثاني

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

39,026.7

% 29.0

% 16.9

% 54.1

% 77.4

30,208.6

% 22.6

8,818.1

% 6.1

% 0.4

-

% 0.4 -

% 0.7

% 7.0

% 0.7 -

% 3.1

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 5 .9 % 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 شــهر تشــرين الثانــي 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 

)%( 

تشرين الثاني

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 0.25 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021، فيمــا بلغــت أســعار الفائــدة علــى 

حســابات التوفيــر 0.35 %، وســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 3.45 %.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%(

الـتـغـــيـر %2018201920202021
تشرين الثاني

تحت الطلب

توفير

ألجل

0.30

0.71

4.73

0.44

0.66

4.84

0.27

0.34

3.65

0.25

0.35

3.45

0.02 -

0.01

0.20 -

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

وبالنســبة للوسط المرجح ألسعار الفوائد على التســهيالت االئتمانيــة، فقــد انخفــض ســعر الفائــدة علــى الجــاري مديــن 
ليبلــغ 6.73 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021، كمــا انخفــض ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف ليصــل 

إلــى 7.00 %، فيمــا بلــغ ســعر فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــالء 8.35 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

الـتـغـــيـر %2018201920202021
تشرين الثاني

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

6.73

7.00

8.02

8.35

0.57 -

0.17 -

0.49 -

0.02

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

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



التقرير االقتصادي الشهري 54

أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
ــون األول 2021 بنســبة 4.75 %  ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر كان
ليصــل إلــى 3894.84 نقطــة. هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق لثالثــة عشــر بنــكًا ارتفاعــًا تــراوح مــا بيــن 2.3 % إلــى 32.1 % 

فيمــا شــهدت أســعار اإلغــالق لثالثــة بنــوك انخفاضــًا تــراوح مــا بيــن 1.4 % إلــى 6.7 %.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر كانــون األول حوالــي 7.41 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد عقــود 
بلــغ 5869 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 15.56 مليــون دينــار وذلــك خــالل شــهر 

كانــون األول 2021.

الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

البنك األهلي

بنك األردن

البنك اإلسالمي األردني

بنك المال

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

البنك األردني الكويتي

بنك االستثمار العربي

البنك التجاري األردني

بنك ABC في األردن

بنك صفوة اإلسالمي

البنك االستثماري

بنك سوسيته جنرال-األردن

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

AHLI

BOJX

JOIB

EXFB

CABK

UBSI

JOKB

AJIB

JCBK

ABCO

SIBK

INVB

SGBJ

4.89

3.70

0.97

2.07

3.48

2.03

1.39

1.75

1.36

1.41

1.03

0.88

1.91

1.46

1.40

4.69

3.80

0.91

2.02

3.35

1.79

1.34

1.71

1.30

1.26

0.78

0.85

1.85

1.48

 1.50

0.20

0.10 -

0.06

0.05

0.13

0.24

0.05

0.04

0.06

0.15

0.25

0.03

0.06

0.02 -

0.10 -

4.90

3.80

0.97

2.09

3.55

2.06

1.41

1.80

1.37

1.42

1.05

0.89

1.92

1.51

1.45

4.69

3.73

0.94

2.05

3.43

1.90

1.36

1.73

1.32

1.31

0.92

0.88

1.90

1.48

1.41

4,188,813

134,966

939,947

721,072

1,632,053

4,993,439

1,454,332

532,152

129,532

62,220

43,891

73,951

505,967

125,278

19,001

4.59

3.56

0.89

2.01

3.35

1.79

1.34

1.70

1.30

1.26

0.77

0.85

1.84

1.46

1.37

22

18

22

21

22

21

22

21

22

10

15

17

19

19

7

892,818

36,236

998,174

352,137

475,819

2,630,577

1,071,448

307,719

97,952

47,413

47,708

84,136

267,021

84,469

13,511

1,595

143

739

219

750

1,153

376

217

232

56

85

97

113

74

20

5,869 7,407,138 15,556,613

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر كانون األول 2021 

)من 1 كانون األول إلى 30 كانون األول 2021(

الرمز
الحرفي

سعر
االغالق
السابق

معدل
السعر

التغير
عن سعر
اإلغالق
السابق

عدد أيام
التداول

عدد 
االسهم

عدد
العقود

حجم
التداول

دينار

اعلى
سعر

أدني
سعر

سعر
االغالق

* الرقم القياسي لقطاع البنوك في شهر كانون األول = 3894.84 / التغير عن الشهر السابق = 4.75 %

* المصدر: بورصة عمان.
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الضمــان  أمــوال  اســتثمار  صنــدوق  رئيســة  أعلنــت 
االجتماعــي خلــود الســقاف في لقاء مــع ممثلي الصحافة 
موجــودات  ان  االســتثمار  صنــدوق  مبنــى  فــي  المحليــة 
الصنــدوق ارتفعــت بحوالــي 1.1 مليــار دينــار لتصــل إلى 12.3 
ــار  ــة مــع 11.2 ملي ــة عــام 2021، مقارن ــار فــي نهاي ــار دين ملي
دينــار فــي نهايــة عــام 2020، وبنســبة نمــو بلغــت 10 % 

حســب البيانــات الماليــة األوليــة لعــام 2021.

وبينــت الســقاف، ان صنــدوق االســتثمار حقــق فــي عــام 
2021 دخــاًل مــن عوائــد المحافــظ االســتثمارية بلــغ 575 
مليــون دينــار، مقارنــة مــع 509 مليــون دينــار في عــام 2020، 
وبنســبة نمــو بلغــت 13 %، وجــاء هــذا االرتفــاع بشــكل 
فــي  االســتثمار  مــن  المتحققــة  العوائــد  مــن  رئيســي 
الســندات وأدوات الســوق النقــدي باإلضافــة الــى عوائــد 
محفظــة االســتثمار فــي األســهم والمحافــظ األخــرى. 

وأوضحــت الســقاف ان موجــودات الصنــدوق توزعــت علــى 
عــدد مــن المحافظ االســتثمارية وهي أدوات الســوق النقدي 
والتــي شــكلت مــا نسبتـــه 12.9 % مــن المحفظــة الكليــة 
للصـنـــدوق، السنــــدات 57 %، الـقـــروض 3.4 %، األسهــــم 
16.6 %، االســتـثــمـــارات العقـاريـــة 6.1 % واالستـثـمــــارات 
الســياحية 2.4 %، مؤكــدة ان هــذه النســب تتوافــق مــع 

قبــل  مــن  والُمقــر  المســتهدف  االســتراتيجي  التوزيــع 
مجلــس إدارة الضمــان.

وبينت الســقاف ان التحســن في أداء بورصة عمان خالل 
عــام 2021 انعكــس إيجابــا علــى أداء محفظــة األســهم 
فــي الصنــدوق، والتــي ســجلت أربــاح تقييــم دفتريــة لعــام 
2021 بلغــت حوالــي 411 مليــون دينــار، مقابل خســائر تقييم 

دفتريــة بلغــت حوالــي 371 مليــون دينــار لعــام 2020.

الماضــي  العــام  خــالل  الصنــدوق  قيــام  الــى  وأشــارت 
بشــراء أســهم فــي عــدد مــن الشــركات الكبــرى خاصــة 
فــي القطــاع المصرفــي والصناعــات التحويليــة والدوائيــة 
لتصبــح إجمالــي محفظــة األســهم الكليــة حوالــي 2 مليــار 
دينــار والتــي تشــكل حوالــي 12 % مــن القيمــة الســوقية 
لبورصــة عمــان، مؤكــدة ان اســتثمارات الصنــدوق فــي 
ســوق عمــان المالــي هــي اســتثمارات اســتراتيجية طويلة 

األجــل تخلــو مــن عمليــات المضاربــة.

ــة  وقالــت رئيســة الصنــدوق ان حجــم المحفظــة العقاري
ارتفــع خــالل عــام 2021 نتيجــة قيــام الصنــدوق بشــراء 
عــدد مــن قطــع األراضــي فــي أماكــن مميــزة فــي مختلــف 
المحافظــات فــي المملكــة بمبلــغ حوالــي 18 مليــون دينــار، 
ليصــل حجــم المحفظــة العقاريــة الــى حوالــي 735 مليــون 

السقاف:
 ارتفاع موجودات صندوق االستثمار 1.1 مليار دينار

لتصل الى 12.3 مليار دينار 
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دينار في نهاية عام 2021.

وأشــارت فــي هــذا الصــدد الــى أن الصنــدوق يســتهدف 
العقــاري،  االســتثمار  مــن  رأســمالية  عوائــد  تحقيــق 
ويقــوم بتحســين العائــد علــى المحفظــة العقاريــة مــن 
خــالل إبــرام عقــود تأجيــر للعديــد منهــا حيــث بلــغ عائــد 
التأجيــر فــي عــام 2021 حوالــي 3.6 مليــون دينــار، إضافــة 
الــى ذلــك وقــع الصنــدوق مذكــرة تفاهــم مــع المؤسســة 
العامــة لإلســكان والتطويــر الحضــري لتأطيــر التعــاون 
بيــن المؤسســتين فــي مجــال التطويــر العقــاري، كمــا 
تــم مؤخــرا الموافقــة علــى المخطــط الشــمولي لتطويــر 
أراضــي مملوكــة للضمــان االجتماعــي فــي منطقــة الحمــر 

لغايــات تجاريــة متعــددة.

امــا محفظــة الســندات، فقــد بلغــت نســبتها 57 % مــن 
المحفظــة الكليــة للصنــدوق فــي نهايــة عــام 2021، وبلــغ 
العائــد عليهــا حوالــي 411 مليــون دينــار وبمعــدل عائــد علــى 
تلــك المحفظــة 6 %، وهــي مــن أعلــى معــدالت العوائــد 
التــي تحققهــا األدوات االســتثمارية المســتثمر بهــا مــن 
قبــل صنــدوق االســتثمار مقارنــًة مــع مســتوى المخاطــر 

المتدنــي المرتبــط بهــا.

وبينت الســقاف ان الصندوق انجز العديد من المشــاريع 
المهمــة خــالل العــام الماضــي أبرزهــا انشــاء 3 محطــات 
لتوليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية والتــي باشــرت 
للمؤسســة  المملوكــة  الفنــادق  تغذيــة  علــى  العمــل 
العامــة للضمــان االجتماعــي ومبنــى وفــروع المؤسســة 
ومبنــى صنــدوق االســتثمار، والتــي سيســترد الصنــدوق 
تكلفتهــا خــالل 3 ســنوات إذ يبلــغ حجــم الوفــر المتوقــع 

ــار ســنويا. ــون دين ــي 5 ملي ــاء حوال فــي مصــروف الكهرب

الزراعــي  المشــروع  فــي  العمــل  بــدء   2021 عــام  شــهد  كمــا 
شــركة  خــالل  مــن  المــدورة  منطقــة  فــي  للصنــدوق 
لهــذا  ســيكون  حيــث  الزراعــي،  االســتثمار  فــي  متخصصــة 
الغذائــي  األمــن  تحقيــق  فــي  مســاهمة  المشــروع 
وتشــغيل  االســتراتيجية،  للمحاصيــل 
أبنــاء  مــن  العاملــة  األيــدي 

المحلــي. المجتمــع 

ولـزيـــــادة تـنـافـســيــــة 
المحـفـظـة السـيـاحـيـة 
وتـــنــويـــع الـــمـــنــــتــــــــج 
فـقـــد  السـيــــــاحــــــــــي، 
ــر العمــل ومــن  اسـتـمـ
خــالل الشــركة الوطنيــة 
علــى  الســياحية  للتنميــة 

إعــادة تأهيــل بعــض الغــرف واألجنحــة الفندقيــة فــي 
فنــدق انتركونتننتــال / العقبــة، كمــا تــم البــدء بدراســة 
إقامة مشاريع سياحية وترفـيـهـــيـــــة عــلــــــى أراضــــي 

مملـــوكـــة للمـؤسـسـة في مدينة 
العقبــة. 

ان  الســقاف  وبينــت 
أيضــا  جــاري  العمــل 
تأهــيـــــل  الستكـمــــال 
فــنــــدق كــــراون بــــــالزا 
/ الـبــــتـــــرا والــــذي مــــن 

افتـتـــاحه  المتـــــوقع 
 ،2022 عــام  نــهـــايــــة 

تعديــل  تــم  أنــه  موضحــة 
أثــر  نتيجــة  مســبقا  والمحــدد  لإلنجــاز  الزمنــي  الجــدول 
وظــروف جائحــة كورونــا، وخصوصيــة موقــع الفنــدق فــي 
منطقــة أثريــة، إضافــة الــى ظهــور بعــض المتطلبــات 
الجديــدة المتعلقــة بالمبنــى والتــي يحتــاج تنفيذهــا الــى 

إضافــي. وقــت 

وأشارت الى أن الصندوق في الفترة المقبلة سيستهدف 
دراســة االســتثمار فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة الكبــرى 
والمشــاريع التــي تطرحهــا وحــدة الشــراكة بيــن القطاعيــن 
وذلــك  الوطنــي  الناقــل  مشــروع  مثــل  والخــاص  العــام 
ــة شــركة المشــروع مــع  علــى شــكل مســاهمة فــي ملكي
االئتــالف الفائــز بتنفيــذ المشــروع، ومشــروع إنشــاء 15 
مدرســة حكوميــة، والــذي تــم طــرح عطــاء التأهيــل الفنــي 

لــه مؤخــرا.

بتوســيع  أيضــا  مهتــم  الصنــدوق  ان  الســقاف  وقالــت 
اســتثماراته في قطاع الصناعات االســتخراجية والتحويلية 
فــي  فــي مشــاريع جديــدة  دراســة االســتثمار  خــالل  مــن 
هــذا القطــاع وبالمشــاركة مــع الشــركات والجهــات ذات 

العالقــة.

وأشــارت وفــي إطــار المتابعــة المســتمرة لالســتثمارات، 
ــة لعــدد مــن الشــركات  ــارات ميداني ان الصنــدوق نفــذ زي
التــي يســاهم بهــا الضمان االجتماعي، وكذلك المشــاريع 
التــي تقــوم بتنفيذهــا تلــك الشــركات للوقــوف علــى ســير 

العمــل فيهــا واالطــالع علــى خططهــا المســتقبلية.

اللقــاء  خــالل  الســقاف  اســتعرضت  اخــر  جانــب  ومــن 
التــي تحكــم  الحوكمــة المؤسســية والرقابــة  منظومــة 
عمــل الصنــدوق، وآليــة اتخــاذ القــرار االســتثماري وفــق 
أفضــل الممارســات العالميــة إلدارة صناديــق التقاعــد. 
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وفــي إطــار ســعي الصنــدوق الى بناء مؤسســة اســتثمارية 
متخصصة ومميزة، بينت السقاف أن صندوق االستثمار 
عقــد عــدد مــن برامج بناء القدرات المتخصصة لموظفيه، 
كمــا تــم بتحديــث الدليل االسترشــادي لممثلي المؤسســة 
فــي العــام 2021 وتعميمــه علــى الممثليــن، إضافــة الــى 
عقــد عــدد مــن ملتقيــات العمــل لممثلــي المؤسســة فــي 
مجالــس إدارة الشــركات وبالشــراكة مــع برنامــج األمــم 
 المتحــدة اإلنمائــي وهيئــة األمــم المتحدة للمرأة فــي األردن 
بهــدف تعميــق المعرفــة واطالعهــم علــى الممارســات 

العالميــة فــي مجــاالت الحوكمــة.

وعــن التوجهــات المســتقبلية لصنــدوق االســتثمار، بينــت 
رئيســة الصنــدوق ان الخطــة االســتراتيجية للصنــدوق 
تــم  حيــث  مؤخــرا  إقرارهــا  تــم   )2024  –  2022( لألعــوام 
البنــاء علــى مــا تــم تحقيقــه مــن إنجــازات خــالل الســنوات 
الســابقة بهــدف تعزيــز متانــة المركــز المالــي للمؤسســة 

العامــة للضمــان االجتماعــي.

وتــم تــحـديــــد الـقـطـاعـــات االقـتـصـاديــــة التــي يستـهــــدف 
ــدوق  ــام الــصــنــ ــا قــ ــا. كـــمــــ ــار فــيــــهـ الصنــدوق االستثـمـ
المستـــــدام  التــنــــموي  الــبــعــــد  ألهــمـيـــة  منــه  وإدراكا 
ــة  ــادئ الحوكمــة البيئي ــه واســتثماراته بمراعــاة مب ألعمال
واالجتماعيــة والمؤسســية )ESG( وأهـــداف التـنـمـيـــــــــة 

المســــتــــدامــــــة )SDGs( وذلك ضـــمــــــن أهـــــدافـــــــه 
االســتراتيجية.

وفـــــي نهــــايــــــــة اللقــاء، أكدــــــت الــسقـــــــاف بــأن 
جــٍد  بــكل  يعمــل  الصنــدوق 

االســـــتــــدامـــــــة  لتعـــزيــــز 
للـــضـــــمـــــان  المالــيـــــة 
ــة  ــي، وتنمـيـ االجتـمــاعــ
أمـــــوال مـنـــتــســـبـــــي 
ومتقاعــدي الضمــان 
االجــتــمـــــاعــــي،  مـــــــن 

خـــــــــالل اســتـثــمــــارات 
مـــجــــديــــة فـــي عــــدد مـــــن 

الـقـطـاعــــات الـحـيـويـــــة، وبـــمـــا 
يســهم فــي تحفيــز النشــاط االقتصــادي فــي المملكــة، 
وخلــق فــرص العمــل باإلضافــة إلــى تعزيــز الثقــة فــي بيئــة 

االســتثمار واألعمــال فــي المملكــة.

ــر  ــل المـعـــايـيــ ــاع أفـــضــ ــدوق باتــبــ ــزام الصـنـ ــدت الـتــ وأكــ
ــالل  ــاح مــن خــــ ــة واإلفــصـــ ــات فــي الشفافـيـــ والمـمـارســـ
نشــر تقاريــر األداء المالــي الربعــي للصنــدوق والمعلومــات 
الخاصــة باالســتثمارات والمشــاريع علــى الموقــع اإللكتروني 

 www.ssif.gov.jo للصنــدوق الرســمي 
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صندوق النقد 
العربي: أيها 
تتناسب مع 

متطلبات التمويل 
اإلسالمي؟"

ينطــوي  التــي  الجوهريــة  االختــالالت  الدراســة  وتســتعرض 
عليهــا النظــام النقــدي والمالــي العالمــي القائــم علــى نظــام 
االحتياطي الجزئي، وأهم األدوات والسياســات والمؤسســات 
أهــم  تتنــاول  كمــا  االختــالالت،  تلــك  لمعالجــة  تبناهــا  التــي 
إحــداث  إلــى  مجملهــا  فــي  دعــت  التــي  اإلصــالح  مقترحــات 
تعديــالت -بعضهــا جوهــري- فــي آليــة العمــل الحاليــة، مــن أهم 
ومقتــرح   )Chicago Plan( المقترحــات خطــة شــيكاغو  تلــك 
المصرفيــة ذات الغــرض المحــدود، ومقتــرح النقــد اإليجابــي.

شيكاغو  خطة  هو  األول  المقترح  فإن  الدراسة،  وبحسب 
اإلصالحات  متكاملة تشمل مجموعة من  رؤية  تمثل  التي 
االقتصادية والنقدية والمالية، وفيها ُيطلب من المصارف 
وبموجبها،  اإلقراض،  للنقد مع  الكاملة  بالتغطية  التجارية 
شكل  في  جديدة  نقود  بإصدار  تسمح  لن  المصارف  فإن 

ائتمان مع أنشطة اإلقراض. 

وبداًل من ذلك، فإنه ينبغي أن يكون البنك المركزي مسؤواًل 
والعمالت.  النقدية  واألوراق  النقد،  أشكال  كل  عن  وحده 
يُوِجد هذا النظام اقتصاًدا أكثر توازانًا دون طفرات ناتجة عن 
الدورات المالية، كما يساعد في خفٍض كبيرٍ لكل من الّدين 
الكبير في التضّخم  التحّكم  العام وديون األفراد، فضاًل عن 

وتقليل األزمات المصرفية.

المحدود  الغرض  ذات  المصرفية  فهو  الثاني  المقترح  أما 
التجارية، ويمنعها  البنوك  الذي يهدف بدوره للحد من دور 
من وظيفة تعتبر حاليًا جزًءا أصياًل في العمل المصرفي وهي 
البنوك كشركات  النقود، وبداًل من ذلك ستعمل  اشتقاق 
مشتركة،  استثمار  صناديق  لعمالئها  توفر  األصول  إلدارة 
فقط  ستشتري  بل  لتستثمر،  تقترض  ال  الصناديق  وهذه 
األصول المنصوص عليها في مواثيقها، سواء كانت قروض 

الرهن العقاري أو سندات الشركات. 

اســتثمار  صناديــق  خــالل  مــن  فنقــدًا  الدفــع  نظــام  أمــا 
البنــوك توســيع المعــروض  لــن يكــون بوســع  مشــترك. 
مــن النقــود، وســيكون للحكومــة الســيطرة الكاملــة علــى 

.)M1( النقــود  مــن  المعــروض 

 المقتــرح الثالــث هــو النقــد اإليجابي الذي جاء كردة فعل على 
األزمــة الماليــة العالميــة )2008(، وهــي اتجــاه فكــري يتبنــى 
الدعــوة إلصــالح هيكلــي للنظــام النقــدي تشــمل إصالحــات 
البنــوك المركزيــة، وإصالحــات فــي أدوات السياســة النقديــة 
البديلــة، واســتبدال النظــام النقــدي الحالــي الــذي يعطــي كل 
االمتيــاز للبنــوك التجاريــة بنظــام نقــدي ســيادي، كمــا تهــدف 
لزيــادة الوعــي بحقيقــة أن عمليــة خلــق النقــود يتــم توجيههــا 

بشــكل أساســي مــن قبــل القطــاع المصرفــي. 

وتقترب األفكار األساســية الخاصة بمدرســة النقد اإليجابي 
والتــي يمكــن تســميتها كذلــك بمقتــرح )النقــد الســيادي( 

مــن األفــكار التــي طرحهــا أصحــاب مخطــط شــيكاغو.

وفــي الختــام، تناولــت الدراســة النظــام المصرفــي والنقــدي 
مقترحــات  بعــض  راجعــت  كمــا  وضوابطــه،  اإلســالمي 
اإلصــالح وإلــى أي مــدى يمكــن أن تتوافــق أو تفتــرق عــن 

الشــريعة.  المتوافــق مــع  النظــام المصرفــي  قواعــد 

تقتــرب  اإلصــالح  مقترحــات  كل  أن  الدراســات  وأظهــرت 
بدرجــة أو بأخــرى مــن النظــام المالــي والنقــدي اإلســالمي، 
كمــا يظهــر بشــكل جلــي أن النظــام المصرفــي القائــم علــى 
االحتياطــي الجزئــي يجعــل البنــوك والمؤسســات الماليــة 
اإلســالمية تبــذل جهــودًا أكبــر لضمــان التوافــق مــع ضوابــط 
التمويــل اإلســالمي، فــي حيــن أن بعــض المقترحات تعفيها 
مــن كثيــر مــن المتطلبــات الشــرعية كونهــا تتوافــق إلــى حــد 

كبيــر مــع تلــك المتطلبــات. 

أصــدر صنــدوق النقد العربي دراســة 
حــــول "مــقــتــرحــــات إصـــالح النـظــام 
النقــدي العالمــي: أيهــا تتناســب مــع 
ــات الـتـمـويـــل اإلسالمــــي؟". متطلـبـ
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ســجل إجمالــي مســاحة األبنيــة المرخصــة نحــو 7817 ألــف 
متــر مربــع، خــالل األشــهر األحــد عشــر األولــى مــن عــام 
ألــف متــر مربــع خــالل نفــس   4986 2021، مقارنــة مــع 

الفتــرة مــن عــام 2020، بارتفــاٍع نســبته 6.85 %. 

وبلــغ إجمالــي عــدد رخــص األبنيــة الصــادرة فــي المملكــة 
24,284 رخصــة خــالل األشــهر األحــد عشــر األولــى مــن 
عــام 2021، مقارنــة مــع ,67716 رخصــة خــالل نفــس الفتــرة 

مــن عــام 2020 بارتفــاٍع نســبته 45.6 %. 

وبلغـــت مســاحة األبنيــة المرخصــة لألغــراض الســكنية 
خــالل األشــهر األحــد عشــر األولــى مــن عــام 2021 نحــو 
6849 ألــف متــر مربــع، مقارنــة مــع نحــو 4327 ألــف متــر 
مربــع خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، بارتفــاٍع نســبته 
المرخصــة  األبنيــة  مســاحة  بلغــت  حيــن  فــي   ،% 58.3
لألغــراض غيــر الســكنية خــالل األشــهر األحــد عشــر األولى 
مــن عــام 2021 نحــو 968 ألــف متــر مربــع، مقارنــة مــع نحــو 
659 ألــف متــر مربــع خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، 

بارتفــاٍع نســبته 46.9 %. 

وشــكلت مســاحة األبنيــة المرخصــة لألغــراض الســكنية 
خــالل األشــهر األحــد عشــر األولــى مــن عــام 2021 مــا نســبته 
87.6 % مــن إجمالــي مســاحة األبنيــة المرخصــة، فــي حيــن 
شــكلت مســاحة األبنيــة المرخصــة لألغــراض غيــر الســكنية 
مــا نســبته .412 % مــن إجمالــي مســاحة األبنيــة المرخصــة.

وعلــى مســتوى األقاليــم، بلغــت حصــة إقليــم الوســط مــا 
نســبته 67 % مــن إجمالــي مســاحة األبنيــة المرخصــة، فــي 
حيــن بلغــت حصــة إقليم الشــمال مــا نســبته 23.6 % وإقليم 
الجنــوب مــا نســبته 9.4 %. وشــكلت المســاحة المرخصــة 
مــا  القائمــة  األبنيــة  علــى  واإلضافــات  الجديــدة  لألبنيــة 
المرخصــة  األبنيــة  مســاحة  إجمالــي  مــن   % 63.6 نســبته 

خــالل األشــهر األحــد عشــر األولــى مــن عــام 2021.

وشــكلت المســاحة المرخصــة لألبنيــة القائمــة مــا نســبته 
36.4 %. وبلــغ إجمالــي مســاحة األبنيــة المرخصــة لألبنيــة 
الجديــدة واإلضافــات علــى األبنيــة القائمــة نحــو 4972 ألــف 
متــر مربــع خــالل األشــهر األحد عشــر األولى من عــام 2021 

مقابــل نحــو 2886 ألــف متــر مربــع خــالل نفــس الفتــرة مــن 
عــام 2020، بارتفــاٍع نســبته 72.3 %.

الشكل )1(: التوزيع النسبي للمساحات المرخصة حسب 
المحافظة خالل األشهر األحد عشر األولى من عام 2021

 ،2021 لعــام  الثانــي  تشــرين  شــهر  مســتوى  علــى  أمــا 
فقــد أظهــرت البيانــات أن عــدد رخــص األبنيــة بلــغ 2368 
رخصــة، كمـــا بلغــت مســاحة األبنيــة المرخصــة 806 ألــف 
متــر مربــع مقارنــة مــع 511 ألــف متــر مربــع خــالل نفــس 

الشــهر عــام 2020، بارتفــاٍع نســبته 57.7 %. 

الشكل )2(: مساحة األبنية المرخصة حسب نوع إشغال 
المبنى خالل األشهر األحد عشر األولى لعامي 2020 و 2021

الشكل )3(: مساحة األبنية المرخصة حسب الشهر خالل 
عامي 2020 و2021 )باأللف متر مربع(
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اإلحصاءات:
7.8 مليون متـر مربـع مسـاحـة 
األبنية المرخصة في المملكة

خـــالل 11 شـهــرًا بـ 2021
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وشــاملة  جديــدة  نســخة  األردنــي  المركــزي  البنــك  اطلــق 
بيانــات  البيانــات اإلحصائيــة" والتــي تحتــوي علــى  "لقاعــدة 
إحصائيــة تاريخيــة تشــمل القطاعــات االقتصادية المختلفة 
للمملكــة كإحصــاءات القطــاع النقــدي والمصرفــي، وقطــاع 
ماليــة الحكومــة، وميــزان المدفوعــات والتجــارة الخارجيــة، 
ــاج، ومؤشــرات  ــي، واألســعار واإلنت ــي االجمال ــج المحل والنات

بورصــة عمــان، ومؤشــرات الســكان، والبطالــة، وغيرهــا. 

وقــال البنــك فــي البيــان الصحفــي الــذي أصــدره، ان هــذه 
بتوفيــر  المركــزي  البنــك  التــزام  مــن  كجــزء  تأتــي  الخطــوة 
والباحثيــن  للمختصيــن  وشــاملة  ودقيقــة  حديثــة  بيانــات 
ــى  ــي والنقــدي، وتحقيــق اعل فــي المجــال االقتصــادي والمال
مســتويات الشــفافية والمهنية وفقًا ألفضل الممارســات 

الدوليــة فــي مجــال إعــداد ونشــر البيانــات اإلحصائيــة. 

ولفــت الــى ان قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة الجديــدة اشــتملت 
واالنجليزيــة  العربيــة  باللغتيــن  متغيــر   2600 حوالــي  علــى 
مقابــل 150 متغيــر فــي قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة القديمــة.

وتتيــح قاعــدة البيانــات االحصائيــة الجديــدة عــددا مــن المزايــا 
ومرونــة  بســهولة  اإلحصائيــة  للبيانــات  الوصــول  أبرزهــا: 
ــة لكافــة  ــات اإلحصائي ــة للبيان ــر سالســل زمني ــة، وتوفي عالي
المســتويات  كافــة  علــى  البيانــات  وتصفــح  القطاعــات 
التفصيلية، كما توفر وصفًا دقيقا ً للقطاعات والمتغيرات 
الحســابية  العمليــات  توفيــر  عــن  فضــاًل   ،)Metadata(
المختلفــة التــي يمكــن اجراؤهــا علــى المتغيــرات كمعــدالت 
إضافــة  المختلفــة،  الحســابية  والوحــدات  والتغيــر  النمــو 
مختلــف  مــن  والمؤشــرات  البيانــات  اختيــار  إمكانيــة  الــى 
القطاعــات وعرضهــا فــي ملــف واحــد، كذلــك تحديــد الفتــرة 
ربعيــة،  )شــهرية،  والمؤشــرات  البيانــات  ودوريــة  الزمنيــة 
ســنوية، فتــرة متاحــة(، وتوفيــر خاصيــة البحــث الســريع عــن 
المتغيــرات والبيانــات، إضافــة الــى توفيــر الرســومات البيانية 
مــن  او  القطــاع  نفــس  مــن  المختــارة ســواء  للمتغيــرات 
قطاعــات مختلفــة بشــكل مباشــر، ممــا يمكــن الباحثيــن 
مــن التفاعــل مــع البيانــات بمرونــة عاليــة مــن خــالل توفيرهــا 

 .)EXCEL. PDF. HTML( بصيــغ مختلفــة مثــل

بلغ مجموع تحصيالت  ضريبة الدخل والمبيعات خالل 
عام 2021 ما مجموعه 213, 5 مليار دينار مقارنة بـ 637, 4 تم 
تحصيلها خالل عام 2020 بزيادة مقدارها 576 مليون 

دينار وبنسبة ارتفاع 12 بالمئة.    

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور 
حسام أبو علي في تصريح صحفي، إن التحصيالت من 
4  مليار   ,037 بلغت   2021 عام  خالل  المبيعات  ضريبة 
دينار مقارنة بـ 534, 3 مليار دينار تم تحصيلها خالل العام 
وتشكل  دينار  ماليين  مقدارها   503  بزيادة  أي   2020

زيادة نسبتها 14 بالمئة.

الماضي،  العام  الدخل خالل  ارتفاع ضريبة  إلى   وأشار 
حيث بلغت 176, 1 مليار دينار  في حين كانت خالل عام 
2020 ما مقداره 103, 1 مليار دينار أي بزيادة مقدارها 73 

 مليون دينار وتشكل نسبتها 7 بالمئة.

العام  خالل  تحصيالت  الدائرة  ارتفاع  ان  علي،  أبو  وبين 
أثار  الى  باإلضافة  يعود  سبقه  الذي  العام  عن  الماضي 
لها  كان  التي  اإلصالحية  الخطط  الى  االقتصادي،  النمو 
أثار إيجابية على نتائج أعمال الدائرة ومخرجاتها ولاللتزام 
ثقافة  تعزيز  في  ساهم  الذي  المكلفين  من  الطوعي 

الضريبة كواجب وطني والتزام قانوني.

وأشار الى ان االرتفاع يعود كذلك إلصالح التشوهات الضريبية 
والتجنب  الضريبي  التهرب  مكافحة  في  الدائرة  وإجراءات 
الضريبي وإجراء التسويات والمصالحة مع المكلفين مراعاة 

لظروفهم بتسديد المطالبات المستحقة عليهم.

الى  والشركات  المؤسسات  في  الماليين  المدراء  ودعا 
الحصول على الخدمات الضريبية الكترونيا، سواء كانت 
تقديم إقرارات أو دفع ضريبة أو الحصول على أي خدمة 

ضريبية أخرى. 

البنك المركزي يطلق
نسخة جديدة لقاعدة البيانات اإلحصائية

5.2 مليار دينار
تحصيالت ضريبة الدخل والمبيعات خالل 2021
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المســتهلك  ألســعار  العــام  القياســي  الرقــم  ارتفــع 
 103.54 الــى  ليصــل   2021 عــام  مــن  أول  كانــون  لشــهر 
مقابــل 101.11 لنفــس الشــهر مــن عــام 2020 مســجاًل 
ارتفاعــًا نســبته 2.40 %، بحســب التقريــر الصــادر عــن دائــرة 

العامــة. اإلحصــاءات 

وســاهم فــي ذلــك االرتفــاع بشــكل رئيســي، مجموعــة 
والدواجــن  اللحــوم  مئويــة،  نقطــة   1.20 بمقــدار  النقــل 
بمقــدار 0.52 نقطــة مئويــة، الوقــود واإلنــارة بمقــدار 0.22 
نقطــة   0.12 بمقــدار  والترفيــة  الثقافــة  مئويــة،  نقطــة 
مئويــة، والزيــوت والدهــون بمقــدار 0.11 نقطــة مئويــة. 

بالمقابــل انخفضــت أســعار مجموعــة مــن الســلع ومــن 
أبرزهــا مجموعــة الخضــروات والبقــول الجافــة والمعلبــة 
بمقــدار 0.09 نقطــة مئويــة، الصحــة بمقــدار 0.08 نقطــة 
نقطــة   0.04 بمقــدار  والمرطبــات  المشــروبات  مئويــة، 

مئويــة وااليجــارات بمقــدار 0.02 نقطــة مئويــة. 

أمــا علــى المســتوى الشــهري، فقــد بلــغ الرقــم القياســي 
العــام ألســعار المســتهلك لشــهر كانــون أول مــن عــام 
2021 مــا مقــداره 103.54 مقابــل 103.06 لشــهر تشــرين 
ثانــي مــن نفــس العــام مســجاًل ارتفاعــًا نســبته 0.47 %. 
ومــن أبــرز المجموعــات الســلعية التــي ســاهمت فــي هــذا 
0.22 نقطــة مئويــة،  النقــل بمقــدار  االرتفــاع، مجموعــة 
اللحــوم والدواجــن بمقــدار 0.10 نقطــة مئويــة، االيجــارات 
بمقــدار 0.06 نقطــة مئويــة، الفواكــه والمكســرات بمقدار 
0.04 نقطــة مئويــة، وااللبــان ومنتجانهــا والبيــض بمقــدار 

0.03 نقطــة مئويــة. 

وبالمقابــل انخفضــت أســعار مجموعــة من الســلع، ومن 
أبرزهــا مجموعــة الخضــروات والبقــول الجافــة والمعلبــة 

والمرطبــات  المشــروبات  مئويــة،  نقطــة   0.05 بمقــدار 
بمقــدار 0.003 نقطــة مئويــة، األمتعــة الشــخصية بمقدار 

0.004 نقطــة مئويــة.

أمــا الرقــم القياســي التراكمــي ألســعار المســتهلك لعــام 
2021 فقد بلغ 102.46 مقابل 101.10 لعام 2020 مســجاًل 
ارتفاعــًا نســبته 1.35 %. ومــن أبــرز المجموعــات الســلعية 
التــي ســاهمت فــي هــذا االرتفــاع مجموعــة النقــل بمقــدار 
 0.30 بمقــدار  والدواجــن  اللحــوم  مئويــة،  نقطــة   0.70
نقطــة مئويــة، االيجــارات بمقــدار 0.27 نقطــة مئوية، التبغ 
والســجائر بمقــدار 0.11 نقطــة مئويــة، والزيــوت والدهــون 

بمقــدار 0.10 نقطــة مئويــة.

وبالمقابــل انخفضــت أســعار مجموعــة مــن الســلع ومــن 
أبرزهــا مجموعــة الخضــروات والبقــول الجافــة والمعلبــة 
بمقــدار 0.40 نقطــة مئويــة، الفواكــه والمكســرات بمقدار 
مئويــة،  نقطــة   0.04 المالبــس  مئويــة،  نقطــة   0.05
األخــرى  والمأكــوالت  الطعــام  ومحســنات  والتوابــل 

بمقــدار 0.02 نقطــة مئويــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالرقــم القياســي األساســي ألســعار 
المســتهلك لشــهر كانــون أول مــن عــام 2021 )والــذي 
بأســعارها  تذبذبــًا  األكثــر  الســلع  باســتبعاد  يقــاس 
لمجموعــة الغــذاء والوقــود واإلنــارة والنقــل( فقــد بلــغ 
عــام  مــن  الشــهر  نفــس  خــالل   69.09 مقابــل   69.41
2020 مســجاًل ارتفاعــًا نســبته 0.47 %. وعلــى المســتوى 
ــغ الرقــم القياســي األساســي ألســعار  التراكمــي فقــد بل
المســتهلك لهــذا العــام 69.06 مقابــل 68.47 لعام 2020 

 .% 0.87 ارتفاعــًا نســبته  مســجاًل 

اإلحصاءات:
2.40 % ارتفاع الرقم

القياسي العام ألسعار 
المستهـلـك لــشـــــهـــــــر

كـانـون أول 2021 
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الشكل 1: الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك حسب األشهر لعامي  2020 و 2021  

الجدول 1: األرقام القياسية الشهرية لعامي 2020 و2021 )2018=100(

الجدول 2: معدل التغير الشهري والتراكمي ألسعار المستهلك لعامي 2020 و2021 )2018=100(

الجدول 3: معدل التغير في األرقام القياسية التراكمية األساسية لعام 2021 )2018=100(
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التعــاون  اتفاقيــة  العربــي مؤخــرًا  البنــك  جــدد 
–أحــد  الخيــري  المالبــس  بنــك  مــع   والدعــم 
الهاشــمية–  األردنيــة  الخيريــة  الهيئــة  إدارات 
لدعــم  برنامــج  يــوم اليتيــم  للســنة الســابعة 
االتفاقيــة  هــذه  تهــدف  حيــث  التوالــي،  علــى 
لتوفيــر الكســاء المناســب لـــ 1200 يتيمــًا مــن 

ســنويًا. المملكــة  محافظــات  مختلــف 
ويأتــي هــذا التجديــد اســتمرارًا للتعــاون المشــترك بيــن 
الطرفيــن لتقديــم الدعــم إلــى األيتــام مــن خــالل تزويدهــم 
وأحذيــة  وملبــس  غــذاء  مــن  األساســية  باالحتياجــات 
مــا  بانتقــاء  األطفــال  قيــام  خــالل  مــن  وذلــك  وألعــاب، 
يناســبهم مــن صــاالت عــرض بنــك المالبــس بمشــاركة 
فريــق المتطوعيــن مــن البنــك العربــي الذيــن يقومــون 
خــالل  لهــم  المســاعدة  وتقديــم  األطفــال  خدمــة  علــى 

تواجدهــم فــي صــاالت بنــك المالبــس.

وكان البنــك العربي قــد ســاهم بكســاء أكثــر مــن 7200 
خــالل  المملكــة  مــن مختلــف محافظــات  يتيمــًا  طفــاًل 
اســتضافتهم  خــالل  مــن  األخيــرة  الســبع  الســنوات 
فــي صــاالت بنــك المالبــس الثابتــة فــي عمــان والكــرك 
أو الصــاالت المؤقتــة فــي المحافظــات. وخــالل العــام 
الحالــي، ونظــرًا للظــروف التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، 
فقــد تــم تقديــم كســوة العيــد لـــ 1210 يتيمــًا مــن خــالل 

لمنازلهــم. جاهــزة  إيصــال طــرود 

وتعليقــًا علــى تجديــد هــذه االتفاقيــة، أشــار الســيد طــارق 

الحاج حسن، مدير إدارة البراندنج في البنك العربي: "يأتي 
تجديــد هــذا التعــاون للعــام الســابع علــى التوالــي تجســيدًا 
المبــادرات  بدعــم  المتواصــل  العربــي  البنــك  اللتــزام 
المجتمعيــة الهادفــة بمــا ينســجم مــع قيــم المواطنــة 
والمســؤولية المجتمعيــة للبنــك." وأضــاف: "تجمعنــا مع 
بنــك المالبــس الخيــري رؤيــة مجتمعيــة مشــتركة تهــدف 
إلــى تعزيــز التعــاون والتكافــل مــن خــالل تقديــم الدعــم 
واإلســناد المــادي والمعنــوي للفئــات المســتحقة تعزيــزًا 

لقيــم التراحــم والتماســك المجتمعــي."

للهيئــة  العــام  األميــن  الشــبلي،  حســين  الدكتــور  وعَبــر 
الخيريــة األردنيــة الهاشــمية، عــن اعتزاز الهيئــة وامتنانهــا 
لتجديــد االتفاقيــة، قائــاًل: "إن تجديد تعاوننــا مــع البنــك 
العربــي ضمــن برنامــج يــوم اليتيم ســيمكننا من إيفاء حق 
األيتــام مــن الكســوة والمســتمر منذ ســبعة ســنوات."

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

وحمايــة البيئــة والتعليــم ودعــم األيتــام. 

البنك العربي 
يجدد اتفاقية 
التعاون مع 

بنك المالبس 
الخيري
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وّقــع البنــك العربــي ومؤّسســة إنجــاز للعــام 
الثالــث علــى التوالــي اتفاقّيــة تعــاون مشــترك 
بالــذكاء  متخصــص  تدريبــي  برنامــج  لتنفيــذ 
التقنــي واألمــن الســيبراني لطلبــة الجامعات.
التعــرف  مــن  الّطلبــة  تمكيــن  إلــى  البرنامــج  ويهــدف 

علــى التقنيــات واألســاليب التــي ُتســهم فــي الحفــاظ 

علــى مســتوى جيــد مــن األمــان والّســالمة الســيبرانّية، 

أوتلفهــا  الســرقة  مــن  البيانــات  حمايــة  وضمــان 

إلــى  باإلضافــة  أومشــاركتها،  أوتخزينهــا  نقلهــا  عنــد 

الحفــاظ علــى ســرّية المعلومــات واحتــرام الخصوصّيــة 

البرنامــج  ســيركز  كمــا  للمســتخدمين.  الشــخصّية 

ــة التعامــل مــع التكنولوجيــا  علــى توعيــة الّطلبــة بكيفّي

الحديثــة وإنترنــت األشــياء، وأدوات الــذكاء االصطناعــي 

المختلفــة، وأساســّيات التعلــم اإللكترونــي، وذلــك مــن 

خــالل األنشــطة التفاعلّيــة التــي توظــف أدوات الّتعليــم 

اإللكترونــي. حيــث ســيتم تنفيــذه خــالل العــام الدراســي 

الزرقــاء  جامعــة  مــن  كل  فــي   2022  -  2021 الجامعــي 

األوســط  االشــرق  وجامعــة  األهليــة  اربــد  وجامعــة 

فــرع  األردنيــة  والجامعــة  التقنيــة  الطفيلــة  وجامعــة 

العقبــة وجامعــة البلقــاء التطبيقيــة كليــة األميــرة عاليــة 

الجامعيــة.

وفــي تعليقــه على هذه المبــادرة أكد المدير الّتنفيذي 

إلنجــاز للتعليــم فــي مؤّسســة إنجــاز مهنــد الجــّراح 

العربــي  البنــك  الــذي يجمــع  التعــاون  علــى أهميــة 

ومؤّسســة إنجــاز، مبينــًا أنــه يأتــي ضمــن الحاجــة إلــى 

مواكبــة التطــورات التــي يشــهدها العصــر فــي مجــال 

ــة واإلســهام فــي تقليــل  حمايــة المعلومــات الرقمّي

الفجــوة المعرفّيــة لــدى الّطلبــة فــي هــذا المجــال.

وكانــت إنجــاز قــد نفــذت هــذا البرنامــج بالتعــاون مــع 

 2020 - 2019 الدراســي  العــام  خــالل  العربــي  البنــك 

ــة 1046  فــي ثالثــة عشــر جامعــة واســتفاد منــه قراب

طالــب وطالبــة وخــالل العــام الدراســي 2020 - 2021 

 1000 فــي خمــس جامعــات واســتفاد منــه قرابــة 

طالــب وطالبــة.

ــي لهــذا البرنامــج فــي إطــار  ــي دعــم البنــك العرب ويأت

حــرص البنــك المتواصــل علــى دعــم قطــاع الشــباب 

وبنــاء قدراتهــم ورفدهــم بالمعرفــة والمهــارات التــي 

يعــزز مــن فرصهــم  العمــل ممــا  يحتاجهــا ســوق 

المســتقبلية وقدرتهم على االلتحاق بســوق العمل 

المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  فــي  والمســاهمة 

فــي ضــوء التطــورات التكنولوجيــة والرقميــة التــي 

يشــهدها العالــم بشــكل مضطــرد. 

البنك العربي 
يدعم

مؤّسسة إنجاز
لتنفيذ برنامج تدريب 

األمن السيبراني لطلبة 
الجامعات األردنية
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وبهــذه المناســبة، قــال الســيد يعقــوب معتــوق، مديــر 
دائــرة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي البنــك العربــي– 
األردن: "يأتــي افتتــاح البنــك العربــي لفرعــه الجديــد فــي 
منطقــة الهاشــمي الشــمالي ضمــن حرصــه المســتمر 
علــى التواصــل الدائــم والفّعــال مــع قاعــدة عمالئــه فــي 
مختلف مناطق المملكة." وأضاف: "يوفر الفرع بموقعه 
واألنظمــة  الخدمــات  مــن  واســعة  مجموعــة  الجديــد 
المصرفيــة المتكاملــة لضمــان خدمــة العمــالء بطريقــة 

أســرع وأكثــر فاعليــة وفقــًا ألعلــى معاييــر الجــودة".

كمــا ويقــدم الفــرع الجديــد لعمالئــه باقــة شــاملة مــن 
خدمــات  جانــب  إلــى  المعتــادة  المصرفيــة  الخدمــات 
مديــر  طريــق  عــن  المقدمــة  بريميــوم"  "عربــي  برنامــج 
عالقــة مختــص، هــذا باإلضافــة إلــى جهــاز الصــراف اآللــي 
المعامــالت  مــن  العديــد  إجــراء  للعمــالء  يتيــح  والــذي 
المصرفيــة الفوريــة بمنتهــى الســهولة والراحــة واألمــان 

والتــي تشــمل: خدمــة ســحب مبلــغ نقــدي بالدينــار األردنــي 
والــدوالر األمريكــي بضعــف الحــد اليومــي المعتــاد، وإيــداع 
وخدمــة  األردنــي،  بالدينــار  واآلجلــة  الفوريــة  الشــيكات 
االيــداع النقــدي الفــوري بالدينــار األردني والــدوالر األمريكي، 

والعديــد مــن الخدمــات األخــرى.

وتجــدر اإلشــارة هنــا الــى أن البنــك العربــي يقــدم مجموعــة 
وذلــك  الرقميــة  المصرفيــة  والحلــول  الخدمــات  مــن 
مــن خــالل تطبيقــه "عربــي موبايــل" بتصميمــه الجديــد 
والمطــّور، باإلضافــة إلــى الخدمــة المصرفيــة عبــر اإلنترنت 
ــه بإمــكان األفــراد الراغبيــن فــي  ــي أون اليــن". كمــا أن "عرب
فتــح حســابات لــدى البنــك العربــي تحميــل تطبيــق "عربــي 
موبايــل" مــن خــالل متاجــر التطبيقــات: آبــل ســتور، جوجــل 
بالي، أو هواوي آب جاليري واســتخدام خيار "فتح حســاب 
ــة  ــات المطلوب ــر التطبيــق إلدخــال البيان ــد" المتــاح عب جدي

وفتــح حســاب جديــد لــدى البنــك العربــي إلكترونيــًا. 

البنك العربي
يفتتح فرع

الهاشمي الشمالي 
في موقعه

الجديد

افتتــح البنــك العربــي مؤخــرًا فرعــه فــي منطقــة الهاشــمي الشــمالي بموقعــه 
الجديــد والواقــع فــي شــارع البطحــاء – مجمــع رقــم 19، وذلــك في إطــار خطة البنك 
الهادفــة إلــى تعزيــز شــبكة فروعــه فــي المملكــة إضافــة الــى توفيــر مســتويات 

خدمــة تواكــب متطلبــات واحتياجــات عمالئــه.
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أطلــق البنــك العربــي مؤّخــرًا خدمــات مصرفيــة 
والمتوســطة  الصغيــرة  للشــركات  جديــدة 
عبــر منصــة "Arabi SME" الرقميــة. ويأتــي هــذا 
اإلطــالق فــي إطــار جهــود البنــك الراميــة إلــى 
توفيــر حلــول مصرفيــة مرنــة ومتطــورة تهــدف 
النمــو  التجاريــة وخطــط  العمليــات  دعــم  إلــى 
الصغيــرة  الشــركات  قطــاع  مــن  لعمالئــه 
والمتوســطة بشــكل يلبي متطلباتهم ويواكب 

بيئــة األعمــال. فــي  الحاصلــة  التطــورات 
 "Arabi SME" وتضــم الخدمــات الجديــدة التــي توفرهــا منصــة
إلكترونيــًا  حســاب  لفتــح  طلــب  تقديــم  إمكانيــة  الرقميــة، 
بخطــوات ســهلة وســريعة  مــكان  أي  ومــن  وقــت  أي  فــي 
األساســية  البيانــات  إدخــال  خــالل  مــن  األمــان  وبمنتهــى 
للشــركة وتفاصيــل الشــركة ونــوع الحســاب المــراد فتحــه 
والفــرع األقــرب لتحديــد موعــد زيــارة واســتكمال اإلجــراءات 
بــكل ســهولة وســرعة. كمــا تضــم الخدمــات الجديــدة إمكانيــة 
التقــّدم بطلبــات قــروض األعمــال التشــغيلية و قروض نقاط 
البيــع إلكترونيــًا عــن طريــق تحديــد مبلــغ القــرض، معلومــات 
بــكل  المنصــة  علــى  المطلوبــة  األخــرى  والبيانــات  الشــركة 

ســهولة ويســر. 

وفــي تعليقــه علــى إطــالق الخدمــات الجديــدة، قــال الســيد 
الصغيــرة  الشــركات  وحــدة  مديــر  خضــر،  أبــو  ســليمان 

- األردن: "نحــرص فــي  البنــك العربــي  والمتوســطة فــي 
ــة  ــم أفضــل الخدمــات المصرفي ــى تقدي ــي عل البنــك العرب
بشــكل مســتمر لعمالئنــا مــن قطــاع الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة وذلــك لدورهــا المحــوري فــي خلــق فــرص 
العمــل ودعــم النمــو االقتصــادي." وأضــاف: "مــن خــالل 
منصــة "Arabi SME"، نقــّدم حلــول رقميــة تمّكــن الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة مــن فتــح حســابات لــدى البنــك 
العربــي بســهولة وســرعة باإلضافة إلــى إمكانية الحصول 

ــة احتياجاتهــم ولتوســيع أعمالهــم."  علــى التمويــل لتلبي

مــن  يعتبــر  العربــي  البنــك  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر 
فــي  وإقليميــًا  محليــًا  الرائــدة  المصرفيــة  المؤّسســات 
حيــث  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  قطــاع  دعــم 
يوفــر البنــك لهــذا القطــاع الحيــوي مجموعــة متكاملــة 
األعمــال  مراكــز  شــبكة  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات  مــن 
بهــدف  المملكــة  أنحــاء  فــي  المنتشــرة  البنــك  وفــروع 
دعــم أعمــال هــذه الشــركات وتعزيــز نموهــا. وقــد حصــل 
البنــك العربــي مؤّخــرًا علــى العديــد مــن الجوائــز مــن جهــات 
فــي  بنــك  أفضــل  جائــزة  أبرزهــا  كان  مرموقــة  عالميــة 
الشــرق األوســط للعــام 2021 وذلــك للعــام الســادس 
ــة  ــزة األفضــل فــي الخدمــات المصرفي ــي، وجائ ــى التوال عل
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي األردن للعــام 2021 
مــن مجلــة غلوبــال فاينانــس )Global Finance( العالميــة، 
باإلضافــة إلــى جائــزة أفضــل بنــك للشــركات الصغيــرة 
مــن   2021 للعــام  األوســط  الشــرق  فــي  والمتوســطة 

مجلــة إيميــا فاينانــس. 

البنك العربي يعّزز 
خدماته المصرفية 
الرقمية للشركات 

الصغيرة والمتوسطة 
عبر منصة

"Arabi SME"
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يســعى البنــك االهلــي االردنــي دائمــًا لتطويــر قــدرات ومهــارات موظفيــه والتــي بدورهــا تدعــم القــدرات المصرفيــة 
التــي تهــدف الــى تطويــر البنــك االهلــي بإيفــاد موظفيــه للمشــاركة بفعاليــات النشــاطات التدريبيــة للعــام 2021 

والتــي جــاءت لشــهر ي تشــرين الثانــي وكانــون األول كمــا يلــي:

أواًل: النشاط التدريبي الداخلي

شارك عدد من موظفي البنك بما يلي:

 دورة تدريبيــة بعنــوان "Business Continuity Awareness & Training" وذلــك خــالل الفتــرة مــن 14 /11 /2021 
.2021/ 11/ 16 ولغايــة 

 دورة تدريبية بعنوان "كشف التزييف و التزوير" وذلك خالل الفترة 15 /11 /2021 ولغاية 17 /11 /2021.

 عقد دورات توعوية لموظفي البنك فيما يخص االبداع و االبتكار.

ثانيًا: النشاط التدريبي الخارجي )داخل االردن(:

شارك عدد من موظفين البنك بما يلي:

 برنامــج تدريبــي بعنــوان "البرنامــج التأهيلــي لشــهادة المدقــق الداخلــي المعتمــد CIA" وذلــك خــالل الفتــرة مــن
2 /11 /2021 و لغاية 11 /11 /2021.

  جلســة حواريــة بعنــوان "أهميــة التنــوع الجنــدري Women’s Participation in Leadership Position" وذلــك خالل 
الفتــرة مــن 9 /11 /2021 ولغاية 10 /11 /2021.

 ورشــة عمــل بعنــوان "ضبــاط ارتبــاط مشــاركة المعلومــات الســيبرانية" و ذلــك خــالل الفتــرة مــن 15 /11 /2021 
ولغايــة 17 /11 /2021.

 دورة تدريبية بعنوان "Digital Marketing Strategy" وذلك خالل الفترة من 22 /11 /2021 و لغاية 23 /11 /2021.

 فعالية بعنوان "The 6th Edition of World Social Media Forum" وذلك بتاريخ 24 /11 /2021.

29 /11 /2021 ولغايــة الفتــرة مــن  IFRS" وذلــك خــالل  الدوليــة  المالــي   دورة تدريبيــة بعنــوان "معاييــر اإلبــالغ 
.2021/ 12/ 27

 فعاليــة بعنــوان "ورشــة عمــل صناديــق و اليــات ضمــان القــروض للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي 
دعــم التعافــي بعــد جائحــة كورونــا فــي الــدول العربيــة" وذلــك بتاريــخ 29/ 11 /2021.

 برنامج تدريبي بعنوان "Google UX Design Professional Certificate"لمدة ستة اشهر.

 برنامج تدريبي بعنوان "GRI Professional Certificate Program" وذلك بتاريخ 1 /12 /2021.

 "Product Management: Transforming Opportunities into Great Products Course" دورة تدريبيــة بعنــوان 
وذلــك بتاريــخ 1 /12 /2021.

النشاطات التدريبية للبنك األهلي األردني 
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 فعالية تدريبية بعنوان "Workshop on cyber Resilience Frameworks" وذلك بتاريخ 6 /12 /2021.

 "Advanced Specialist Certificate in Cyber Security- Computer Security Certificate Level 1" برنامج تدريبي بعنوان 
وذلــك خــالل الفتــرة مــن 16 /12 /2021 و لغايــة 17 /3 /2022.

 دورة تدريبية بعنوان "تدريب على مادة امتحان مزاولة مبيعات تأمينات الحياة" وذلك بتاريخ 18 /12/ 2021.

 برنامــج تدريبــي بعنــوان "Network Infrastructure Penetration Testing and Ethical Hacking" وذلــك خــالل 
ــة 23 /12 /2021. ــرة مــن 19 /12 /2021 و لغاي الفت

 فعاليــة تدريبيــة بعنــوان "جلســة حواريــة تحــت رعايــة معالــي وزيــر الطاقــة و الثــروة المعدنيــة لمناقشــة مخاطــر 
االمتثــال االســتثمار فــي مشــاريع كفــاءة الطاقــة" وذلــك بتاريــخ 21 /12 /2021.

ثالثًا: النشاط التدريبي الخارجي )خارج االردن(:

 شــارك موظــف مــن دائــرة تقنيــة المعلومــات بفعاليــة تدريبيــة بعنــوان "Modern Data Center Event" وذلــك 
خــالل الفتــرة مــن 23 /11 /2021 و لغايــة 27 /11 /2021 فــي تركيــا.

رابعًا: النشاط التدريبي في معهد الدراسات المصرفية:

 "Certified Compliance Manager )CCM(" شــارك عــدد مــن موظفــي البنــك ببرنامــج تدريبــي بعنــوان
وذلــك خــالل الفتــرة مــن 28 /11 /2021 ولغايــة 23 /12 /2021.

خامسًا: النشاط التدريبي في فرع قبرص:

شارك عدد من موظفين فرع قبرص بما يلي:

  "Corporate Taxation and SDC Basics including Computation of GESY and SDC"دورة تدريبيــة بعنــوان 
وذلــك بتاريــخ 3 /11 /2021.

 دورة تدريبية بعنوان "The ML/TF Risk Factors Guideline" وذلك بتاريخ 17 /11 /2021.

 دورة تدريبية بعنوان "GDPR Provisions in your Organization" وذلك بتاريخ 18 /11 /2021.

 دورة تدريبيــة بعنــوان "Active Directory Troubleshootiubg Workshop " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 5 /12 /2021 
ولغايــة 9 /12 /2021.

 دورة تدريبية بعنوان "Cyber and Information Security Awareness" وذلك بتاريخ 7 /12 /2021.

 دورة تدريبيــة بعنــوان "AML / CFT General Issues & Internal & External Suspicious Transaction" وذلــك 
بتاريــخ 10 /12 /2021. 
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فــي إطــار شــراكتهما االســتراتيجية، جــّدد بنــك 
القاهــرة عّمــان و أورنــج األردن اتفاقيــة رعايــة 
البطاقــة الجامعيــة الذكيــة التــي يصدرهــا البنك 
أردنيــة،  جامعــات  عــّدة  مــع  شــراكته  ضمــن 
لتواصــل بموجبهــا أورنــج األردن تقديــم خدمــات 
ومزايــا إضافيــة لتعزيــز مجــاالت االســتفادة من 
مشــروع البطاقــة الجامعيــة الذكيــة علــى مــدار 

الخمســة أعــوام القادمــة.
ويســعى البنــك عبــر مشــروع البطاقــة الجامعيــة الذكية إلى 
تحويــل الهويــة الجامعيــة لجميــع الطلبــة والــكادر اإلداري 
إلــى بطاقــة  الجامعــات  فــي  التدريســية  الهيئــة  وأعضــاء 
ذكيــة تمّكــن حاملهــا مــن االســتفادة مــن مرافــق الجامعــة 
المختلفــة والدفــع فــي جميــع نقــاط البيــع داخــل الجامعــة 
وخارجهــا والشــراء عبــر االنترنــت والســحب النقــدي وغيرهــا 

مــن االســتخدامات لضمــان المرونــة والكفــاءة. 

مــن جهتــه اشــاد الرئيــس التنفيــذي لبنــك القاهــرة عمــان، 
األســتاذ كمــال البكــري علــى تجديــد االتفاقيــة مــع شــركة 
Orange األردن فــي تجديــد الرعايــة للبطاقــة الجامعيــة 
خدمــة  اجــل  مــن  مبادراتــه  ضمــن  تأتــي  والتــي  الذكيــة 
الجامعــات  قطــاع  و  عــام  بشــكل  المحلــي  المجتمــع 
المصرفيــة،  الحلــول  أفضــل  وتقديــم  خــاص  بشــكل 
مؤكــدا علــى أهميــة مشــروع البطاقــات الجامعيــة الذكيــة 
التــي تأتــي ضمــن جهــود البنــك فــي تطبيــق اســتراتيجية 

مــع  المتعامليــن  قاعــدة  وتوســيع  المالــي  االشــتمال 
الخدمــات  مســتوى  وتحســين  الماليــة  المؤسســات 
المقدمــة وبمــا ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى االقتصــاد 

األردنــي و الشــباب بشــكل عــام.

وبموجــب االتفاقيــة ســتقوم أورنــج األردن بإتاحــة خطــوط 
YO المصّممــة للشــباب برســوم رمزيــة لتعزيــز مجــاالت 
االســتفادة مــن البطاقــة الجامعيــة الذكية وإثــراء ميزاتها 
المتنّوعــة، وذلــك بمــا يخــدم تواصــل الطلبــة مــع زمالئهــم 
وتطلعاتهــم  متطلباتهــم  مــع  بالتماشــي  وجامعاتهــم 

مــن الحلــول الرقميــة. 

مــن جانبــه، أّكــد الرئيــس التنفيــذي ألورنــج األردن، تيــري 
بيــن  التعــاون  وتجديــد  الشــراكة  هــذه  أهميــة  مارينــي، 
ميــزات  لهــا  الذكيــة  البطاقــة  هــذه  أن  ذلــك  الطرفيــن، 
المتعاونــة  الجامعــات  منتســبي  كافــة  منهــا  يســتفيد 
ســواًء مــن الــكادر اإلداري أو التعليمــي أو الطلبــة، مشــيرًا 
إلــى أن مشــروع البطاقــة الجامعيــة الذكيــة يأتــي فــي إطــار 
ــة مــن  تســريع التحــّول الرقمــي وتســخير الحلــول الرقمي

أجــل تعزيــز التجربــة الجامعيــة لكافــة المنتفعيــن.

ولفــت مارينــي كذلــك إلــى حــرص الشــركة علــى تمكيــن الشــباب 
عبــر تزويدهــم بالمنصــات والخدمــات ذات القيمــة المضافــة 
والتطــّور  والتعلــم  التواصــل  فــي  فرصهــم  مــن  تزيــد  التــي 
المســتمر فــي مختلــف المجــاالت وتبقيهــم علــى اتصــال بــكل 

مــا يهمهــم، ضمــن دور أورنــج كمــزّود رقمــي رائــد ومســؤول. 

بنك القاهرة عمان 
و “أورنج األردن” 
تجددان اتفاقية 

مشروع "البطاقة 
الجامعية الذكية"
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وجامعــة اربــد االهليــة الجامعــة رقــم 13 التــي تســتفيد 
مــن هــذه الخدمــة التــي يتفــرد بهــا بنــك القاهــرة عمــان فــي 

القطــاع المصرفــي المحلــي.

الرئيــس  عمــان  القاهــرة  بنــك  عــن  االتفاقيــة  ووقــع 
اربــد  جامعــة  وعــن  البكــري  كمــال  االســتاذ  التنفيــذي 
االهليــة رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور احمــد منصــور 

الخصاونــة.

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

الشــاملة فيــه، وتخــدم أبنــاءه ومؤسســاته. 

االســتخدامات  متعــددة  الذكيــة  الجامعيــة  والبطاقــة 
يســتفيد حاملهــا منهــا كهوية تعريف تمكنــه من الدخول 

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

األنترنــت والســحب النقــدي.

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

القريــب. الجامعــات فــي المســتقبل  داخــل 

وتتميــز هــذه البطاقــة بتمكيــن حاملهــا مــن الحصول على 
خصومــات عنــد اســتخدامها ضمــن شــبكة واســعة مــن 
المحــال التجاريــة المتعاقــدة مــع البنــك فــي كافــة انحــاء 

المملكــة. 

جامعة اربد 
االهلية تنضم الى 
عالم البطاقات 
الذكية مع بنك 
القاهرة عمان

التــي  باالتفاقيــة  الذكيــة  البطاقــات  عالــم  الــى  االهليــة  اربــد  جامعــة  انضمــت 
الجامعيــة  الطلبــة  لتحويــل هويــات  القاهــرة عمــان مؤخــرا  بنــك  مــع  وقعتهــا 
واعضــاء الهيئــة التدريــس واإلداريــة إلــى "بطاقــة ذكيــة متعــددة االســتخدامات"
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حقــق فريــق "Leaf a Mark" األردنــي الفــوز فــي 
النســخة الخامســة مــن نهائيــات كأس العالــم 
لألهداف المستدامة )GGWCUP( والتي أقيمت 
فــي مدينــة ريكيافيــك األيســلندية، حيــث عقــدت 
البطولــة تزامنــًا مــع انعقــاد منتــدى ريكيافيــك 

العالمــي الخــاص بالقيــادات النســائية.

مــن  فــرق  مــع عشــرة   "Leaf a Mark" فريــق  تنافــس 
مختلــف أنحــاء العالــم علــى كأس البطولــة والتي تســلط 
الضــوء علــى أهداف التنمية المســتدامة الســبعة عشــر 
لألمــم المتحــدة )SDGs(، حيــث تجمــع البطولــة بيــن قــوة 

الرياضــة ومبــادرات إلحــداث تغييــر لعالــم أفضــل.

هــذا وقــد قــام كل فريــق باختيار أحد أهداف التنمية المســتدامة، 
حيــث تناولــت األهــداف التــي تــم اختيارهــا مــن قبل الفــرق، العديد 
مــن القضايــا المهمــة التــي تضمنــت الصحــة والمســاواة بيــن 

الجنســين واالســتدامة وحمايــة كوكــب األرض واســتدامته.

لعــب فريــق "Leaf a Mark" لتحقيــق الهــدف الخامــس 
عشــر )الحيــاة علــى األرض(، والتــزم الفريق بزراعة مليون 
المســاحات  2030 وزيــادة نســبة  عــام  شــجرة بحلــول 

الخضــراء فــي المملكــة بمعــدل 1 %.

 "Leaf a Mark" علــى مــدار العاميــن الماضييــن، قام فريــق

بحملــة مــن أجــل أردن أكثــر اخضــرارًا، وذلــك مــن خــالل 
زيــارات  إطــالق حمــالت توعويــة عبــر اإلنترنــت وإجــراء 
الجيــل الصاعــد وزرع آالف األشــجار  مدرســية لتوعيــة 
وتنظيــم فعاليــات لمجموعــات مــن األطفــال لزراعــة 
األشــجار وتنظيــم حمــالت تمويــل جماعــي لزراعة أشــجار 
مثمــرة لألســر المحرومــة لخلــق مصــدر دخــل دائــم لهــم.

هــذا وقــد قــام بنــك القاهــرة عمــان بدعــم المبــادرة والفريــق 
ــًا منــه بأهميــة أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة  إيمان
عشــر المنصــوص عليهــا فــي مبــادرة )GGWCUP( المنبثقــة 
وسياســة  رؤيــة  مــع  والمتماشــية  المتحــدة  األمــم  عــن 
البنــك التــي تركــز علــى دعــم الشــباب وتمكين المــرأة وتوعية 

المجتمــع المحلــي بغيــة الوصــول إلــى عالــم أفضــل.

لألهــداف  العالــم  كأس  أن   "Leaf a Mark" فريــق  وصــرح 
للبــدء  ألهمهــم وحفزهــم  مــا  األردن هــو  فــي  المســتدامة 
ــدًا أن بإمكانهــم البــدء بهــذه  بالعمــل، وأنهــم لــم يتخيلــوا أب
السلســلة التــي أثــرت وتســببت بإحــداث فــرق ملمــوس، وأن 
األمــر الــذي يجعــل مــن هــذه البطولــة مميــزة للغايــة هــو 
الــروح الرياضيــة والدعــم المتبــادل بيــن جميــع المشــاركين، 
واألجمــل مــن ذلــك هــو أننــا جميعــًا تنافســنا من أجــل التغيير 
جميــع  يجعــل  الــذي  األمــر  أفضــل،  عالــم  إلــى  والوصــول 
 Leaf a" فريــق  أعضــاء  وأشــار  هــذا  فائزيــن،  المشــاركين 
Mark" إلــى فخرهــم بتمثيــل األردن علــى المســتوى العالمــي.

فريق بنك القاهرة 
 "Leaf a Mark" عمان
يحقق الفوز في نهائيات 
كأس العالم لألهداف 
المستدامة في أيسلندا
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فــي مايــو 2021، تــوج فريــق "Leaf a Mark" بطــاًل لــكأس 
العالــم لألهــداف المســتدامة األولــى فــي الشــرق األوســط 
التــي أقيمــت فــي األردن. حيــث تنافــس فــي البطولــة 19 
فريقــًا للفــوز بالــكأس، واتخــذ كل فريــق خطــط وإجــراءات 

لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 

لقــد أدى فــوز "Leaf a Mark" فــي كأس األردن إلــى تأهــل 
الفريــق للمنافســة فــي نهائيــات )GGWCUP( التي أقيمت 
فــي أيســلندا فــي الفتــرة التــي تراوحــت بيــن 8 و10 نوفمبــر 
تزامنــًا مــع انعقــاد منتــدى ريكيافيــك العالمــي للقيــادات 

السياســية النســائية.

EIR، وهــي مؤسســة دنماركيــة لكــرة القــدم تديرهــا نســاء 
تأسست في العام 2015، حيث تعد من إحدى المؤسسات 
الرائــدة فــي مجــال الرياضــة والتــي تمكنــت مــن بنــاء كأس 

)GGWCUP( العالــم لألهــداف المســتدامة

الفيصــل  الرا  االميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة  وقالــت 
ومؤسســة  العالمــي  والشــريك  للبطولــة  المســتضيفة 
مبادرةRise for Good، )مؤسسة بادر بالخير(: "نحن فخورون 
يســتوحى  الذيــن   "Leaf a Mark" بفريــق  يصــدق  ال  بشــكل 
مــن شــغفهم الــذي ال يتزعــزع وروحهــم وتفانيهــم إلحــداث 
 )GGWCUP( التغييــر مــن أجــل صنــع عالــم أفضــل. بطولــة
تســلط الضــوء علــى أهميــة وفوائــد الرياضــة والمســاواة 
بيــن الجنســين، كمــا توفــر البطولــة منصــة للنســاء للعــب 
نحــو  العمــل  مــع  تزامنــًا  البدنــي  للنشــاط  وحــب  والتعبيــر 

العلميــة." األهــداف  تحقيــق 

الفرصــة   )GGWCUP( فــي  يلعبــن  اللواتــي  النســاء  تغتنــم 
كونهــن تحــت األضــواء لتســليط الضــوء علــى أهــداف التنمية 
حيــث  البطولــة،  فــي  مشــاركتهن  خــالل  مــن  المســتدامة 
ســعت المشــاركات للنظــر لهــن واالحتفــاء بهــن كنمــاذج 
حيــث  والعالمــي،  الوطنــي  الصعيديــن  علــى  بهــا  يحتــذى 
ســلطن الضــوء علــى فوائــد إيجــاد طرقهــن للمشــاركة فــي 

اإليجابــي. التغييــر  الرياضــة وتشــجيع 

وااللتــزام  القــوة  بيــن  مزيجــًا   )GGWCUP( بطولــة  "تعــد 
والشــغف والقيــادة والمحبــة. قالــت ريــم العســعس، المدير 
ــة واالســتثمارات فــي بنــك القاهــرة عمــان،  ــذي للخزين التنفي
 Leaf"والذي يعتبر الراعي الرسمي للفريق: "إن النتيجة هي أن
a Mark" يعــد فريقــًا تجــاوز جميــع التحديــات والعقبــات مــن 

أجــل إحــداث التغييــر المســتدام فــي المجتمــع."

)GGWCUP( هــي بطولــة كــرة قــدم للســيدات 5VS 5، حيــث 
يتوجــب علــى كل فريــق مشــارك أن يتبنــى ويتخــذ إجــراًء 
مــن أجــل تحقيــق أحــد األهــداف العالميــة الســبعة عشــر، 
حيــث يتــم تصنيــف ترتيــب الفــرق حســب كيفيــة ترويجهــا 

للهــدف داخــل وخــارج الملعــب .

هــذا وقــد ُمنحــت مبــادرة  )GGWCUP(جائــزة "القــوة معــًا" 
الســنوية مــن قبــل منتــدى ريكيافيــك العالمــي - للقيــادات 
النســائية 2021، تقديــرًا ألهميــة الرياضــة للمــرأة وللتقــدم.

يشــجع )GGWCUP( أســلوب حيــاة مــرح وصحــي ونشــط 
بنشــر  البطولــة  علــى  القائمــون  يأمــل  حيــث  للنســاء، 
التــي  العالــم  دول  مختلــف  فــي   )GGWCUP( بطولــة 
الســبعة  العالميــة  المتحــدة  األمــم  أهــداف  اعتمــدت 

عشــر بحلــول عــام 2030 وبلــغ عددهــا 193 دولــة.

مــن  لــكل  المبــدع  المؤســس  جيلمارتيــن،  ماكيــن  قالــت 
)GGWCUP( وEIR: "معــًا لدينــا القــدرة علــى توســيع نطــاق مــا 
يمكــن أن تفعلــه الرياضــة مــن أجل التغيير المســتدام وجعلنا 
الرياضــة"،  عالــم  إلــى  ننتمــي  جميعــًا  أننــا  فــي  نثــق  جميعــًا 
وأضافــت الســيدة ماكيــن: "هــذه الجائــزة تدعــم جهودنــا لخلــق 

فــرص متســاوية فــي ممارســة الرياضــة للجميــع".

 Rise و   Global Goals World Cup )GGWCUP( و   EIR حــول 
ربحيــة تســتخدم  EIR منظمــة دنماركيــة غيــر  تعــد   for Good
كــرة القــدم لتمكيــن المــرأة مــن تحقيــق أكبــر قــدر مــن العدالــة 
االجتماعيــة والمســاواة. فــي عــام 2015، تعاونــت EIR مــع برنامج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي إلنشــاء أول بطولــة كــرة قــدم نســائية 
مــن شــأنها تحقيــق األهــداف المســتدامة. حتــى اآلن شــاركت 
ــة  ــر مــن 17 بطول ــر مــن 5000 امــرأة مــن 550 فريقــًا فــي أكث أكث
حــول العالــم بغيــة اســتخدام الرياضــة للترويــج لمســتقبل أكثــر 

اســتدامة وإنصافــًا وعدالــة.

مؤسســة  بالخيــر(  بــادر  )مؤسســة   Rise for Good تعــد 
األميــرة الرا  الملكــي  الســمو  اجتماعيــة أسســتها صاحبــة 
الفيصــل فــي عمــان، األردن، حيــث يعــد الغــرض مــن برامــج 
وأنشطة Rise for Good تمكين األطفال والشباب والنساء 
تتمثــل  واإللهــام.  الرياضــة  خــالل  مــن  العربــي  العالــم  فــي 
مهمــة المؤسســة بضمــان وصــول جميــع المجتمعــات إلــى 

الرياضــة، ومــن خــالل الرياضــة، تغييــر العالــم لألفضــل .

فــي األردن، اشــتركت EIR مــع Rise for Good الســتضافة 
الشــراكة  هــذه  تعــد  األخيــرة.   GGWCUP Jordan بطولــة
فــي منطقــة  البرامــج  لنمــو  مفيــدة  الســنوات  متعــددة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، حيــث ســيكون التركيــز 
علــى بنــاء كل مــن كأس العالــم لألهــداف العالميــة وبرامــج 

  .EIR ــي توفرهــا منظمــة ــب الت التدري

تعاونــت EIR مــع Rise for Good مــن أجــل عقــد اتفاقيــة 
تعــاون لعــدة ســنوات بغيــة بنــاء كــؤوس عالميــة لألهداف 
العالميــة وبرامــج توفرهــا منظمة EIR في منطقة الشــرق 

األوســط وشــمال إفريقيــا.

فــي ســبتمبر 2021، أطلقــت EIR و Rise for Good أول برنامــج 
EIR Coach فــي األردن بهــدف تدريــب 100 مدربــة . 
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حصــل بنــك القاهــرة عمــان علــى جائــزة جــودة 
الــدوالر  بعملــة  الحــواالت  إلدارة  المقاصــة 

 .JPMorgan Chase Bank مــن  االمريكــي 
بــإدارة الحــواالت  تقديــرا علــى أدائــه العالــي وتميــزه 
عــام  خــالل  تنفيذهــا  تــم  التــي   )MT103( الشــخصية 

االمريكــي. الــدوالر  بعملــة   2020

اســتوفى  فقــد  للجائــزة،  المانحــة  الجهــة  ووفــق 
لحــواالت الكاملــة  المعاييــر  عمــان  القاهــرة   بنــك 

Straight-Through Processing )STP(

 محققــا نســبة أكبــر مــن 99 % مــن الحــواالت التــي تــم 
تنفيذهــا خــالل العــام الماضــي بشــكل آلــي دون تدخــل 

او تعديــل يــدوي علــى الحــواالت الصــادرة مــن خــالل 
. JPMorgan Chase Bank

جــورج  الســيد  قبــل  مــن  الجائــزة  تــم تســليم  وكمــا 
األشــقر، المديــر التنفيــذي للشــركات واالســتثمار – 
منطقــة الشــرق العربــي، ويعتبــر بنــك القاهــرة عمــان 
هــو البنــك الوحيــد الــذي حصــل علــى هــذه الجائــزة فــي 

المنطقــة خــالل الســنوات الماضيــة.

وحيث يعتبر  JPMorgan Chase Bank أحد أكبر البنوك 
العالميــة كمــا يعــد مــن اهم البنوك المراســلة بعملة 
الــدوالر بشــكل رئيســي والعمــالت االخــرى،  ويحتفــظ 

بشــبكة واســعة منتشــرة حول العام. 

بنك القاهرة عّمان 
يتميز بحصوله على 
جائزة عالمية من 
 JPMorgan Chase

Bank
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األنشطة التدريبية لبنك األردن

انطالقــًا مــن إدراك بنــك األردن بــأن القــدرات والكفــاءات المصرفيــة المؤهلــة والمتخصصــة هــي ركيــزة 
أساســية لالرتقــاء بمســتوى تقديــم الخدمــة للعمــالء، فقــد اســتمر البنــك بتنفيــذ عــدد مــن البرامــج 
التدريبيــة فــي مركــز التعلــم والتطــور الخــاص بالبنــك، كمــا نفــذ البنــك خطــة لتطبيــق البرامــج التدريبيــة 

عــن بعــد تماشــيًا مــع الظــروف المحيطــة ولضمــان ديمومــة التطــور.

أواًل: - البرامج والدورات التدريبية الداخلية

 برنامج الخدمات المصرفية والفرع االفتراضي لألفراد
تـــم عقـــد برنامــج الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بدورتــه الرابعــة بهــدف تأهيــل وتدريــب الموظفيــن علــى 
ــة العمــل بطريقــة  ــي تضمــن اندماجهــم ببيئ ــة الت منتجــات البنــك وتزويدهــم بالمعلومــات الضروري

سلســة.

 دورة االمتثال للقرارات الدولية المتعلقة بالعقوبات المالية وقرارات مجلس االمن
تــم عقــد هــذه الــدورة التدريبيــة بهــدف تعريــف وتوعيــة موظفــي البنــك ببرامــج العقوبــات الدوليــة التــي 
قــد تنشــأ عــن خــرق اي مــن برامــج العقوبــات، باإلضافــة الــى تعريفهــم باإلجــراءات الواجــب اتباعهــا 

لحمايــة البنــك مــن أي اختراقــات.

 برنامج التطوير الشامل
ــى  ــات فــي البنــك بهــدف اطالعهــم عل ــي لمختلــف موظفــي قطــاع العملي ــم عقــد البرنامــج التدريب ت
أعمــال الدوائــر وتعريفهــم بالسياســات االئتمانيــة المحدثــة والموحــدة والخاصــة بمنتجــات قــروض 

ــة. الشــركات والتجاري
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 Introduction to SME’s  /دورة تعريفية للموظفين الجدد/ دائرة تنمية االعمال التجارية 
تــم عقــد دورة تدريبيــة لموظفــي تنميــة االعمــال التجاريــة بهــدف تعريفهــم بأنــواع الشــركات وطريقــة 

منــح التســهيالت واالنظمــة المســتخدمة وانــواع الكفــاالت واالعتمــادات وآليــة التمويــل.

 دورة تدريبية Microsoft Excel المستوى المتوسط:
تــم عقــد الــدورة التدريبيــة بهــدف تنميــة مهــارات موظفــي البنــك فــي اســتخدام وظائــف هــذا البرنامــج 

وبمــا يتناســب وطبيعــة عملهــم.

ثانيًا: البرامج والدورات التدريبية الخارجية
 دراسة الجدوى االقتصادية.

English for Business Communication 
International introduction in securities and investment 

ثالثًا: الشهادات المهنية

تــم تأهيــل مجموعــة مــن الموظفيــن مــن خــالل التدريــب للحصــول علــى الشــهادات المهنيــة 
التالية:

.Certified Anti-Money Laundering Specialist /CAMS 
 دبلوم االئتمان المصرفي.

 شهادة ضابط ائتمان.
.Certified Trade Finance Professional 
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Smart Saver 

ً

ّ
BOJ Mobile
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أعلن بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع انتشارًا 
في المملكة – عن إطالق موقعه اإللكتروني الجديد 
تفاعلي  بتصميم  واإلنجليزية  العربية  باللغتين 
متطور وعصري، وبما ينسجم واستراتيجية البنك 

في التحول الرقمي واالبتكار.
ويتميز الموقع اإللكتروني بسهولة الوصول إلى المعلومات 
استخدامه،  وسهولة  وخدماته  البنك  بمنتجات  المتعلقة 
الجودة في  يتوافق وأعلى معايير  حيث تم تطويره بشكل 
تكنولوجيا الويب، إذ تم االستفادة من التقنيات الحديثة في 
الرقمي  التحول  أدوات  إلى  باإلضافة  المتجاوب،  التصميم 
والذكاء االصطناعي في توظيف تطبيقات متطورة بما يتيح 
مع  والتفاعل  التواصل  والعمالء  للمستخدمين  الفرصة 

الخدمات التي يقّدمها البنك ضمن منصة محفزة تفاعلية.

يمكن  الذي  الجديد،  اإللكتروني  الموقع  إطالق  ويأتي 
أجهزة  ذلك  في  بما  األجهزة  أنواع  جميع  من  تصفحه 
الذكية  واألجهزة  اللوحية  واألجهزة  المحمولة  الكمبيوتر 
المختلفة، في إطار حرص بنك اإلسكان على تقديم أعلى 
مستويات الخدمة المصرفية اإللكترونية لعمالئه بطريقة 
مريحة، إضافة إلى منحهم تجربة مستخدم سهلة وآمنة.

خدمات  على  االطالع  لزواره  اإللكتروني  الموقع  ويتيح 
ومنتجات البنك المتنوعة، و كل ما يتعلق بمكتبة البنك 
السنوية وتقارير االستدامة وتقارير  التقارير  الخاصة من 
األداء المالي، واالطالع على أخبار البنك واألنشطة الداعمة، 
إضافة إلى إمكانية معرفة مواقع الصرافات اآللية بطريقة 
قسم  تخصيص  جانب  إلى  جوجل،  خرائط  مع  تكاملية 

متكامل لجميع البطاقات االئتمانية والدفع المباشر التي 
بينها  المقارنة فيما  للعميل  البنك حيث يمكن  يصدرها 

بطريقة تسهل اختيار البطاقة األنسب له.

تدعيمه  تم  فقد  الموقع  استخدام  عملية  ولتسهيل 
بحث  منها محرك  تكنولوجية متقدمة  وأدوات  بخصائص 
إلكتروني متطور للعقارات المعروضة للبيع بطريقة سهلة 
مع  منها،  العقارالمناسب  اختيار  للعميل  تسهل  للغاية 
إمكانية ارسال وتقديم واالقتراحات واالستفسارات وبأي 
تدعيم  تم  تكرارًا، كما  األكثر  باألسئلة  الخاص  للركن  وقت 
البنك  ليتمكن عمالء  القارئ اآللي  بأدوات  الجديد  الموقع 

من ذوي االحتياجات الخاصة بتصفحه بسهولة ويسر.

التحول  مجال  في  البنك  ريادة  من  الخطوة  هذه  وتعزز 
لعمالئه  مبتكرة  رقمية  مصرفية  خدمات  وتقديم  الرقمي 
ضمن سلسلة من التحديثات تبناها البنك لمواكبة التحول 
الرقمي في القطاع المصرفي، حيث سبق للبنك أن أطلق 
الفرع الرقمي للخدمات الذاتية الجديد )Iskan engage(، وقام 
خدمات  توفر  وحديثًا  متطورا  آليًا  صراف  جهاز   185 بشراء 
نوعية وجديدة لعمالئه بسرعة وسهولة ودون الحاجة لزيارة 
الفروع، كما تم استكمال تطوير بطاقات االئتمان والدفع 
 )Contactless( الالتالمسية  بتقنية  فئاتها  بكل  المباشر 
الجديد،  البنك  مبنى  صورة  يحمل  مميز  عصري  وبتصميم 
إضافة إلى إصدار تطبيق )Iskan Mobile( بنسخته المحدثة، 
آلي  بشكل   )Iskan V-Card( بطاقات  إصدار  خدمة  وإطالق 
وفوري من خالل إسكان أونالين ومن خالل التطبيق، إضافة 
إلى العديد من الخدمات المتطورة والمتقدمة التي تواكب 

المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي. 

بنك اإلسكان 
يطلق موقعه 

اإللكتروني الجديد 
لتعزيز تجربة 

عمالئه الرقمية
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وشــارك "اإلســكان" فــي ورشــتي عمــل يومــي 22 و30 كانــون 
األول الجــاري فــي مركــز الملكــة رانيــا لألســرة والطفــل / مــاركا 
الجنوبيــة لنشــر الوعــي االدخــاري لــدى فئــة النســاء وطــالب 
المــدارس وفئــة الشــباب، وتحـسـيـــــن منــظــومـــــة االدخــــار مــن 
خلـــال الــتـــعــــاون مــع المؤسسات المالية الرسمية بما فيها 
قطــاع البنــوك العاملــة فــي المملكــة وشـــركـــــات مـقــدمـــــي 
المؤسســات  إلــى  باإلضافــة  االلكترونــي  الــدفــــع  خــدمـــــات 

الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ذات العالقــة.

الفعاليــات  مــن  مجموعــة  العمــل  ورش  وتضمنــت 
واألنشــطة التــي تســهم فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة 
ــز  مــن حــث النســاء علــى االدخــار، حيــث قــّدم البنــك 4 جوائ
تحفيزيــة للنســاء اللواتــي حضــرن هــذه الورشــات وهــي  
عبــارة عــن 4 حســابات توفيــر بقيمــة 200 دينــار، لــكل منهــا.

بنــك اإلســكان يعمــل وبشــكل  أن  إلــى  تجــدر اإلشــارة 
متواصــل علــى تحفيــز عمالئــه علــى اعتماد برامــج تحفيزية 
لالدخــار وتنميــة أرصــدة حســاباتهم الحاليــة، وذلــك مــن 
خــالل إطــالق حمــالت ترويجية ســنوية لحســابات التوفير، 

كمــا أطلــق فــي وقــت ســابق خدمــة التوفيــر اآللــي الســهل 
الدفــع  بطاقــات  َحَمَلــة  مــن  لعمالئــه   Easy Tawfeer
المباشــر Debit Card، وذلــك ضمــن جهــوده المســتمرة 
الهادفــة لتوفيــر منتجــات وحلــول تمّكــن العمــالء مــن 
إدارة مدفوعاتهــم، وتحقيــق أهدافهــم الماليــة قصيــرة 
وطويلــة األجــل، وتقديــم تجربــة مميــزة لالدخــار والتوفيــر 

الســهل والذكــي.

وُيعــد بنــك اإلســكان أول بنــك أردنــي يطبــق نظــام جوائــز 
حســابات التوفيــر بــدءًا مــن عــام 1977، مــا يعكــس ريادتــه 
واهتمامــه بعمالئــه مــن أصحــاب حســابات التوفيــر ورغبتــه 
فــي تشــجيعهم علــى االدخــار وتعزيــز هــذه الثقافــة اإليجابيــة 
لديهــم وبمــا يوفــر لهــم ظــروف معيشــية أفضــل وأكثــر 
اســتقرارا، كمــا تعبــر هــذه الجوائــز عــن مــدى تقديــر البنــك 
ليكــون  باختيــاره  والذيــن قامــوا  الحســابا ت  هــذه  لعمــالء 
بنكهم األول والمفضل ووضعوا ثقتهم به نظرًا للخدمات 

المصرفيــة الشــاملة والمميــزة التــي يقدمهــا لهــم. 

بنك اإلسكان 
يدعم مبادرة 

االدخار الوطنية 
"ادخر لتزدهر"

فــي إطــار خططــه الراميــة لتشــجيع ثقافــة االدخــار بين مختلف فئات المجتمــع وخصوصًا 
فئــة النســاء، أعلــن بنــك اإلســكان – البنــك األكثر واألوســع انتشــارًا فــي األردن- عن دعمه 
ومشــاركته فــي مبــادرة االدخــار الوطنيــة "ادخــر لتزدهــر" التــي أطلقهــا البنــك المركــزي 

األردنــي نهايــة تشــرين األول الماضــي بمناســبة يــوم االدخــار العالمــي.
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وتقــوم فكــرة المشــروع علــى رســم جداريــات فنيــة مميــزة 
موزعــة فــي مدينــة الفحيــص فــي محافظــة البلقــاء علــى 
مساحة تقدر بــ 1400 متر مربع، تحاكي العادات والتقاليد 
وترســخ التــراث والهويــة الوطنيــة، وتــروي قصــة عــادات 
وتقاليــد أهــل المنطقــة وحياتهــم االجتماعيــة، باإلضافــة 
إلــى تعزيــز المشــاهد والمناظــر الجماليــة فــي المدينــة، 
ونذكــر مــن تلــك الجداريــات جداريــة جمــع العنــب، ولوحــة 
الحصــاد، ولوحــة القمــح، وغيرهــا مــن الرســوم الفنيــة التــي 
تهــدف إلــى إيصــال رســالة مضمونهــا أهميــة الحفــاظ 

علــى التــراث وإحيائــه فــي األردن. 

ويأتــي دعــم بنــك اإلســكان لمشــروع جمعيــة بيــت التــراث 
والفنــون والــذي تــم تنفيــذه بالتعــاون مــع بلديــة الفحيــص 
وبدعــم مــن وزارة الثقافــة، فــي إطــار تنفيــذه الســتراتيجية 
مســؤوليته المجتمعيــة والتــي تتمحــور أهدافهــا حــول 
تعظيــم مســاهمته علــى الصعيــد المجتمعــي مــن خــالل 
الرياديــة  المكانــة  مــع  ينســجم  وبمــا  المجتمــع  خدمــة 

المتقدمــة التــي يحتلهــا باعتبــاره أحد أبــرز أعمدة االقتصاد 
الوطنــي.

حفلــت  عامــًا   48 مــدار  وعلــى  أنــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
مســيرة البنــك علــى الصعيــد المجتمعــي بتبنــي وإطــالق 
ودعــم العديــد مــن المبــادرات والبرامــج المعنيــة بمختلف 
القطاعــات التــي تعــزز خدمــة المجتمــع، تركــت بصمــة 
جليــة فــي المجتمعــات المحليــة وعلى الفئــات االجتماعية 
والفنــون،  والثقافــة  البيئــة  قطــاع  ومنهــا  المختلفــة، 
ايمانــًا منــه بــأن الحفــاظ علــى التنــوع البيئــي والجمالــي 
عمليــة  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  والفنــي  الثقافــي  واإلثــراء 
إنشــاء  فــي  البنــك  حيــث ســاهم  المســتدامة،  التنميــة 
الحدائــق العامــة، ومشــاريع التنميــة الخضراء والتشــجير، 
والجداريــات الفنيــة والتراثيــة، وتشــجيع الفنانيــن والكتاب 
الثقافيــة  والمبــادرات  المؤسســات  ودعــم  األردنييــن، 

والفنيــة. 

بنك اإلسكان
يدعم مشروع 

جمعية بيت التراث 
والفنون لرسم 

جداريات الفحيص 
الفنية

إيمانــًا منــه بأهميــة دوره فــي دعــم المجتمــع والمحافظــة علــى البيئــة وحمايــة التــراث، 
أعلــن بنــك اإلســكان -البنــك األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة- عــن دعمــه لمشــروع 

تجميــل مدينــة الفحيــص، أحــد برامــج جمعيــة بيــت التــراث والفنــون.
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ضمــن   2021 للعــام  التوفيــر  حســابات  حملــة  وجــاءت 
إطــار ســعي البنــك إلــى تعزيــز ثقافــة االدخــار لــدى عمالئــه 
وتشــجيعهم على فتح حســابات التوفير وزيادة فرصهم 
لربــح جوائــز يوميــة، وشــهرية، ونصــف ســنوية، وســنوية.

والقــت  الحملــة  الترويجيــة الســنوية لحســابات التوفيــر 
التــي أطلقهــا بنــك اإلســكان فــي العــام 2021، إقبــااًل الفتــًا 
مــن عمــالء البنــك الحالييــن والجــدد، والتــي مكنــت عمــالء 
البنــك مــن أصحــاب حســابات التوفيــر المؤهلين لالشــتراك 
بالجوائــز ممــن ال تقــل أرصــدة حســاباتهم عــن 100 دينــار، 
فرصــة الدخــول  فــي الســحب علــى جوائــز حســابات التوفيــر 
بفئاتهــا المختلفــة، والموزعــة كالتالــي: 5 جوائــز يوميــة قيمة 
كل منهــا 999 دينــارًا، و5 جوائــز شــهرية قيمــة كل منهــا 
العــام  منتصــف  فــي  جائزتيــن  إلــى  إضافــة  دينــارًا،   9,999
قيمــة كل منهــا 99,999 دينــارًا، وجائزتيــن فــي نهايــة العــام 

قيمــة كل منهــا 99,999 دينــار.

وتشــجيعًا لثقافــة االدخــار يقــدم بنــك اإلســكان العديــد 

 )Easy Tawfeer( مــن المنتجــات المبتكــرة منهــا، خدمــة

إحــدى  آلــي ســهل-  توفيــر  عــن  عبــارة  - وهــي  المجانيــة 

الحلــول االدخاريــة المبتكــرة التــي يقدمهــا بنــك اإلســكان 

لعمالئــه، بهــدف تعزيــز تجربــة االدخــار بشــكل آلــي مــن 

خــالل اقتطــاع جــزء مــن مدفوعاتهــم الشــخصية عنــد 

القيــام بتنفيــذ حــركات المشــتريات علــى بطاقــة الدفــع 

المباشــر Debit Cards عنــد نقــاط البيــع.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بنــك اإلســكان أول بنــك أردنــي طبــق 

1977، ممــا  العــام  بــدءًا مــن  التوفيــر  نظــام جوائــز حســابات 

يعكــس ريادتــه واهتمامــه بعمالئــه مــن أصحــاب حســابات 

التوفيــر ورغبتــه فــي تشــجيعهم علــى االدخــار وتعزيــز هــذه 

الثقافــة اإليجابيــة لديهــم، كمــا تعبــر هــذه الجوائــز عــن مــدى 

ــاره  ــر البنــك لعمــالء هــذه الحســابات الذيــن قامــوا باختي تقدي

ليكــون بنكهــم األول والمفضــل ووضعــوا ثقتهــم بــه نظــرًا 

للخدمــات المصرفيــة الشــاملة والمميــزة التي يقدمهــا لهم. 

بنك اإلسكان 
يعلن عن الفائزين 
بجوائز حسابات 
التوفير لنهاية 

العام 2021

أعلــن بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة - عــن نتائــج الســحب 
علــى جائزتــي نهايــة العــام 2021 لحســابات التوفيــر، قيمــة كل منهــا 99,999 دينــار والتي فاز 
بهــا كل مــن )عائــد كوركيــس صبــاغ( المدخــر لــدى فــرع الجاردنــز و )خالــد ســعيد النعيمــات( 

المدخــر لــدى فــرع البيادر.
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تماشــيًا مــع أهدافــه االســتراتيجية، وبمــا يخص تحقيق 
التنميــة المجتمعيــة المســتدامة، وذلــك عــن طريــق 
دعــم المبــادرات التــي تســاهم فــي تقديــم الدعــم بتعزيــز 
المســاواة  عــدم  أوجــه  مــن  والحــد  اإلنســانية  القيــم 
البنــك  قــام  األهــداف.  لتحقيــق  الشــراكات  وعقــد 
األردنــي الكويتــي بالمشــاركة فــي دعــم معــرض " لوحــة 
ــر"، فــي الفتــرة مــن  أمــل " والــذي نظمتــه  "جمعيــة حري
)10 / 1 ولغايــة 20 /1 /2022( فــي راس العيــن جاليــري، 
هــذا المعــرض الــذي يهــدف إلــى تقديــم الدعــم لألطفــال 
الالجئيــن واأليتــام واألقــل حظًا.علمــَا بــأن جمعيــة حريــر 
هــي غيــر ربحيــة وتهــدف لتحقيــق التنميــة المجتمعيــة 
المســتعار  الشــعر  بتوفيــر  الســرطان  ودعــم مرضــى 

لهــم. 

األردني الكويتي 
يشارك في 
دعم معرض
"لوحة أمل"
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فــي أجــواء احتفاليــة مفعمــة بالبهجــة والســرور، احتفــى 
النقديــة  الجوائــز  برابحــي  مؤخــرًا  األردنــي  التجــاري  البنــك 
الكبــرى لنهايــة العــام 2021 مــع حســابات "تجــاري توفيــري" 
الجوائــز  هــذه  توزعــت  وحيــث  دينــار،  ألــف   350 والبالغــة 
ألــف دينــار   100 رابحيــن محظوظيــن بواقــع  أربعــة  علــى 
لثالثــة رابحيــن وكانــت مــن نصيــب كل مــن الســيد مشــيل 
ساركســيان والســيدة ســها الحبــش والســيد ســليمان 
ــع ســنوية 50 ألــف  ــزة الرب ــى الجائ القســوس، باإلضافــة إل
دينــار، والتــي كانــت مــن نصيــب الســيد فرحــان العبــد هللا. 

حيــث قــام البنــك بدعــوة الرابحيــن وعائالتهــم لالحتفــال 
بهــم فــي مبنــى اإلدارة العامــة للبنــك ضمــن مراســم خاصة 
تكريمــًا  الفلكلــوري  للعــزف  الزرقــاء  فرقــة  ألحــان  وعلــى 
لهــم، بمشــاركة مــدراء مــن اإلدارة التنفيذيــة وعــدد مــن 
الموظفيــن وبعــض اإلعالمييــن والمؤثريــن علــى مواقــع 
التواصــل اإلجتماعيــة وقنــاة رؤيــا )هيثــم بــارودي، ســميحة 

مجدالويــة ونجــود القاســم( لتغطيــة الحفــل اعالميــًا ونقــل 
فعالياتــه مباشــرة علــى صفحاتهــم الخاصــة. 

وســّلم نائــب المديــر العــام / عــالء قحــف شــيكات الجوائــز 
بتغييــر  ســعداء   " قائــاًل:  وعّلــق  الحفــل  خــالل  للرابحيــن 
ــد مــن الرابحيــن مــع حســابنا اإلدخــاري تجــاري  ــاة العدي حي
توفيــري، والــذي تمّيزنــا بــه بيــن البنــوك المنافســة كمــا 
أن جوائزنــا مــا زالــت مســتمرة للعــام 2022 وتــم إضافــة 
جوائــز نقديــة يوميــة لألطفــال وســحوبات خاصــة فــي شــهر 
رمضــان المبــارك إضافــة الــى ميــزة التأميــن المجانــي علــى 

الحيــاة والــذي يصــل قيمتــه لغايــة 25 ألــف دينــار". 

وفــي ختــام الحفــل، عّبــر الرابحيــن عــن فرحتهــم الكبيــرة 
البنــك وتعاملــه  بالجائــزة وأشــادوا بثقتهــم الكبيــرة فــي 
المميــز مــع العمــالء والمصداقيــة العاليــة والجــودة فــي 

والخدمــات.  المنتجــات 

التجاري األردني
يحتفي برابحي الجوائز 
الكبرى لنهاية العام 

2021 مع تجاري 
توفيري
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والفنانين  للفن  دعمه  إطار  في 
أعلن  منهم،  األردنيين  خاصة 
INVESTBANK، )البنك االستثماري( 
الرائد في تقديم الحلول المصرفية 
المبتكرة، عن رعايته الذهبية لحفل 
الذي  أمل"  "نسمة  موزاييكا  فرقة 
الثقافي  المبنى  مسرح  على  أقيم 
الرياضي - جمعية الثقافة والتعليم 

األرثوذكسية.

عادت  سنتين  دام  انقطاع  وبعد 
فرقة موزاييكا إلى إقامة الحفالت 
احتفلت  حيث  الحّية،  الغنائية 
وعشاق  متابعيها  وجمهور 

الفن على مدار 4 لياٍل وخالل الفترة 9 - 12 كانون األول، 
بأجواء عيد الميالد المجيد بتقديم مجموعة من األغاني 

والموسيقى العربية الكالسيكية.

من  لمجموعة  رعايته  تقديم  على   INVESTBANK ودأب 
الفنانين والفرق الفنية األردنية الالمعة، امتثااًل لتوجهه 
الداعم لقطاعي الفن والثقافة، وخصوصًا الفرق المحلية 
الفنية  اإلبداعات  على  الضوء  تسليط  بهدف  الالمعة 
األردنية من جهة، واالرتقاء بالذائقة الفنية والثقافية في 

المجتمع من جهة أخرى.

عــام  مديــر  أعــرب  الرعايــة،  هــذه  علــى  تعليقــه  وفــي 
بالــدور  ســعادته  عــن  دّواس  منتصــر   ،INVESTBANK
خــالل  مــن  البنــك  بــه  يقــوم  الــذي  المتميــز  المجتمعــي 
رعايتــه لفنانيــن وفــرق أردنيــة و التــي ســاهمت مــن خــالل 
عروضهــا وحفالتهــا الفنيــة الراقيــة بالحفــاظ علــى التــراث 
بطريقــة  وقّدمتــه  القديــم  واألردنــي  العربــي  الغنائــي 

الجديــدة. األجيــال  إليــه  جذبــت  معاصــرة 

لفرقــة  الذهبيــة   INVESTBANK رعايــة  أن  دّواس،  وأكــد 
موزاييــكا الحاصلــة علــى جائــزة أفضــل جوقــة لعــام 2019 

ــد  فــي مهرجــان كــورال الشــرق األوســط، يعــزز مــن رصي
إلــى  تســعى  التــي  األردنيــة  المواهــب  دعــم  فــي  البنــك 
غــرس حــب الموســيقى وتــرك أثــر إيجابــي لــدى المتابعيــن 

والمعجبيــن بهــذا النــوع مــن الفنــون.

مــن جانبــه، أعــرب المديــر العــام والقائــد الموســيقي لجوقــة 
موزاييــكا، نــدي المنــى، عــن ســعادته بالعــودة مجــددًا إلحيــاء 
الحفــالت الموســيقية وذلــك بعــد انقطــاع دام نحــو العامين 
بســبب ظــروف التباعــد االجتماعــي التــي فرضتهــا جائحــة 
كورونــا، مثمنــًا فــي ذات الوقــت الدعــم المتواصــل لفرقــة 
ســنوات   6 مــدار  علــى   INVESTBANK قبــل  مــن  موزاييــكا 
والــذي ســاعد الفرقــة علــى االســتمرار فــي تقديــم حفالتهــا.

 2019 عــام  فــي  تأسســت  التــي  موزاييــكا  فرقــة  وتهــدف 
ــد نخبــة مــن الفنانيــن والموســيقيين االردنييــن إلــى  علــى ي
توظيــف الموســيقى كأداة لبنــاء تفاهــم مشــترك واثــراء 
حيــاة النــاس مــن خــالل قــوة الموســيقى التــي توحدهــم 
علــى اختــالف أعمارهــم وثقافاتهــم وخلفياتهــم االجتماعيــة 
والمهنيــة ليتأســس علــى ذلــك تشــكيل فني جمالــي متنوع 
بجمــع  "موزاييــكا"  اســمها  جــاء  هنــا  ومــن  كالموزاييــك 

مفردتــي "موزاييــك" و"ميوزيــك" فــي مفــردة واحــدة. 

INVESTBANK الراعي الذهبي
لحفل فرقة موزاييكا "نسمة أمل"

منتصر دّواس:
"ندعم المواهب األردنية الالمعة التي ترتقي بالذائقة الفنية"
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االســتثماري(،  )البنــك   INVESTBANK أطلــق 
الرائــد فــي تقديــم الحلــول المصرفيــة المبتكــرة- 
مؤخــرًا النســخة المحدثــة مــن تطبيقــه لألجهــزة 
تتيــح  جديــدة  ومميــزات  بمزايــا   iBank الذكيــة 
لعمالئــه إجــراء معامالتهــم بســهولة وكفــاءة 

ــام األســبوع. ــة أي علــى مــدار الســاعة وطيل
مــن  العديــد  التطبيــق  مــن  المحدثــة  النســخة  وتتيــح 
المزايــا والخدمــات الجديــدة أبرزها؛فتــح حســاب إلكترونــي 
 IBANK للعمــالء الجــدد والحالييــن، التســجيل فــي خدمــة
للهواتــف الذكيــة بشــكل إلكترونــي، االطــالع علــى أرصــدة 
كشــف  طلــب  اإلئتمانيــة،  والبطاقــات  الحســابات 
حســاب أو بطاقــة إئتمانيــة، خدمــة iCash )ســلفة 50 % 
مــن صافــي الراتــب المحــول للبنــك بــدون فائــدة ولفتــرة 
بــدون  والســحب  النقــد  تحويــل  إجــراء  محــددة(، طلــب 
خدمــة   ،)Cardless Transaction( آلــي  صــراف  بطاقــة 
CliQ وتشــمل ) إدارة الملــف الشــخصي، إدارة األســماء 
الســريعة  االســتجابة  رمــز  الدفــع،  خيــار  المســتعارة، 
للدفــع، طلــب الدفــع، ســجل معامــالت الدفــع(، خدمــة 
)eFawateercom( وتشــمل دفــع الفواتيــر إلكترونيــًا وإدارة 
 ،)iVouchers( الفواتير الدورية، شــراء القســائم اإللكترونية
الحســابات،  )ربــط  اإلئتمــان  وبطاقــات  الحســابات  إدارة 
تفعيــل  والودائــع،  القــروض  كشــوفات  علــى  اإلطــالع 

الحســابات  كشــوفات  تفعيــل  بانواعهــا،  البطاقــات 
اإللكترونيــة، تحديــد ســقف عمليــات الشــراء مــن نقــاط 
البيــع / الشــراء عبــر االنترنــت، تحديــد ســقف الســحوبات 
مــن الصــراف اآللــي، طلــب زيادة ســقف ائتمانــي للبطاقة، 
االطــالع علــى معلومــات و بيانــات البطاقــات، طلــب دفتــر 

شــيكات، تحديــث رقــم الهاتــف النقــال(

وقــال مديــر عــام INVESTBANK منتصــر دّواس " إطالقنــا 
للنســخة المحدثــة مــن تطبيــق iBank يؤكــد علــى مســيرتنا 
الحافلــة باالبتــكار والتــي حرصنــا مــن خاللهــا علــى تقديــم 
الحلــول المصرفيــة المبتكــرة التــي تتيــح لعمالئنــا إجــراء 
معامالتهــم المصرفيــة بســهولة ويســر وأمــان، واليــوم 
ندفــع بهــذه المســيرة قدمــًا ونرســخ مــن مكانتنــا الرائــدة 
تطبيقنــا  علــى  الجديــدة  المزايــا  مــن  مجموعــة  بإدخــال 
البنكــي ممــا يعــزز مــن كفــاءة وفعاليــة إجــراء المعامــالت 
المصرفيــة عبــر الهواتــف الذكيــة علــى مــدار الســاعة وطيلة 
أيــام األســبوع مختصريــن بذلــك الوقــت والجهــد عليهــم".

ويمكــن لعمــالء INVESTBANK تحميــل النســخة المحدثــة 
مــن تطبيــق iBank المتوفــر علــى "أبــل ســتور" أو "جوجــل 
بــالي" واالســتمتاع بالخدمــات المصرفيــة خــالل تنقلهــم، 
البنــك  فــروع  فــي  الذاتيــة  الخدمــة  محطــات  زيــارة  أو 
التســجيل  علــى  الموظفيــن  قبــل  مــن  لمســاعدتهم 

 .iBank واكتشــاف ميــزات

INVESTBANK
يطلق النسخة 

المحدثة من تطبيقه 
iBank للهواتف 

الذكية وبمميزات 
جديدة
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منتصر دّواس:
"يســّرنا أن نواصــل تقديــم عــروض ومزايــا إضافيــة ووضــع المزيــد مــن 
الخيــارات أمــام عمالئنــا مــن حملــة بطاقــات شــوب اند شــيب االئتمانية 

المشتركة."

ــه قيمــة مضافــة مــن خــالل  ــى منــح عمالئ ــه عل حرصــًا من
 INVESTBANK اســتمراره بتقديــم العروض المميزة، أعلــن
)البنــك االســتثماري(، الرائــد فــي تقديم الحلول المصرفية 
ــد شــراكته االســتراتيجية مــع شــركة  المبتكــرة، عــن تجدي
اللوجســتية  للخدمــات  الرائــد عالميــًا  المــزود  أرامكــس، 
التــي  المزايــا  الشــاملة، وتوســيع نطــاق  النقــل  وحلــول 
خدمــة  مــع  المشــتركة  االئتمانيــة  البطاقــات  توفرهــا 

"شــوب آنــد شــيب".

وســيحظى حاملو بطاقة INVESTBANK شــوب آند شــيب 
 10 بجائــزة  للفــوز  بالســحب  الدخــول  بفــرص  االئتمانيــة 
آالف دينــار أســبوعيًا لنهايــة العــام الجــاري، عنــد اســتخدام 
بطاقاتهــم فــي عمليــات الشــراء المحليــة والدوليــة وعبــر 

اإلنترنــت.

حاملــو  المتجــددة، ســيحظى  الشــراكة  هــذه  وبموجــب 
االئتمانيــة  شــيب  آنــد  شــوب   INVESTBANK بطاقــة 
المشــتركة بالفئتيــن البالتينيــة والذهبيــة بفرصــة الترقيــة 

إلى عضوية ســنوية في برنامج "شــوب آند شــيب فلكس 

)Shop & Ship Flex( بمبلــغ 10 دوالرات أمريكيــة بــداًل مــن 

45 دوالرًا أمريكيــًا، واالســتفادة مــن خصــم بنســبة 5 % 

علــى جميــع رســوم الشــحن مــن 32 عنــوان بريــدي لخدمــة 

شــوب آنــد شــيب حــول العالــم. وســيكون أيضــًا بإمــكان 

اشــتراك  علــى  الحصــول  والجــدد  الحالييــن  العمــالء 

ــاة والتمتــع بخصــم ــي مــدى الحي ــد شــيب مجان  شــوب آن

15 % علــى رســوم الشــحن عنــد الدفــع باســتخدام بطاقــة 

شــوب آنــد شــيب االئتمانيــة المشــتركة، حيــث يتوجــب 

عليهــم للحصــول علــى هــذه المزايا تفعيــل خاصية الدفع 

التلقائــي باســتخدام بطاقــة شــوب آنــد شــيب االئتمانيــة 

المشــتركة.

كمــا ســيحصل جميــع حملــة هــذه البطاقــات المشــتركة 

علــى عائــد نقــدي بنســبة 2 % علــى جميــع المشــتريات 

دفعهــا  يتــم  التــي  اإلنترنــت  وعبــر  والدوليــة  المحليــة 

امكانيــة  مــع  االئتمانيــة  البطاقــات  هــذه  باســتخدام 

INVESTBANK
وأرامكس

يجددان شراكتهما 
لتقديم المزيد من 

المزايا الحصرية لعمالء 
البطاقات االئتمانية 
"شوب آند شيب" 

المشتركة
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ــة يوفرهــا البنــك لمــدة  االســتفادة مــن خطــة ســداد مرن
تصــل إلــى 24 شــهرًا وبســعر فائــدة 0 %. يمكــن للعمــالء 
التقــدم الصــدار بطاقــات INVESTBANK شــوب آنــد شــيب 
االئتمانيــة المشــتركة البالتينيــة أو الذهبيــة بســهولة فــي 
أي وقــت ومــن أي مــكان عــن طريــق مــلء نمــوذج قصيــر 

https://fasttrack.investbank.jo  / الرابــط  علــى 

وفــي تعليقــه علــى تجديــد هــذه االتفاقيــة، أعــرب مديــر 
عــام INVESTBANK منتصــر دّواس، عــن ســعادته بهــذه 
الشــراكة االســتراتيجية الممتــدة مــع أرامكــس، معربــًا 
عــن أملــه فــي االســتمرار بتقديم المنتجات والتجــارب التي 
تنــال استحســان العمــالء المشــتركين للبنــك وشــركة 
أرامكــس، وقــال: "يســّرنا أن نواصــل تقديم هذه العروض 
والمزايــا اإلضافيــة ووضــع المزيــد مــن الخيــارات أمــام 
عمالئنــا مــن حملــة بطاقــات شــوب آنــد شــيب االئتمانيــة 
المشــتركة، ونحــن موقنــون بأنهــم سيلمســون فوائــد 

كبيــرة مــن خــالل هــذه االتفاقيــة الجديــدة."

عــام شــركة  مديــر  ياغــي،  أبــو  قــال طــارق  جانبــه،  ومــن 
التوالــي  "للســنة السادســة علــى  األردن:  فــي  أرامكــس 
 INVESTBANK مــع  والمميــزة  الناجحــة  شــراكتنا  نجــدد 
صاحــب العالمــة التجاريــة الرائــدة، وذلــك حرصــًا منــا علــى 
مواصلــة تزويــد عمالئنــا وعمــالء البنــك واألعضــاء بهــذه 
الخدمــة بتجربــة تســوق وحلــول توصيــل أكثــر ابتــكارًا، لــذا 
البنــاء علــى هــذه الشــراكة  إلــى مواصلــة  فإننــا نتطلــع 

وتوفيــر عــروض ذات قيمــة مضافــة لعمالئنــا."

تــم  شــيب"  آنــد  "شــوب  خدمــة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
إطالقهــا مــن قبــل أرامكــس فــي عــام 2000 وتعــد حــًلا 
دولًيــا رائــًدا للشــحن عبــر اإلنترنــت بهــدف جعــل التســوق 
العالمــي عبــر اإلنترنــت أكثــر مالءمــًة للمســتهلكين مــن 
الخدمــة،  فــي  التســجيل  بمجــرد  العالــم.  أنحــاء  جميــع 
ــا لتســهيل عمليــة نقــل  ــا فعلًي يتلقــى األعضــاء 32 عنواًن

الدوليــة.  وتوصيــل الشــحنات 
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فــي إطــار حرصــه علــى تقديــم خدمــات مصرفيــة ذات قيمة 
)البنــك   INVESTBANK أعلــن  لعمالئــه،  عاليــة  مضافــة 
االســتثماري( الرائــد فــي تقديــم الحلــول الماليــة المبتكــرة، 
عــن عقــده شــراكة اســتراتيجية مــع الخطــوط الجويــة 
التركيــة الرائــدة، لتزويــد عمــالء كال الطرفيــن ببطاقــات 
ــة المشــتركة  ــزا Miles&Smiles INVESTBANK االئتماني في

.Infinite و Signature مــن فئتــي

يقــدم برنامــج والء Miles&Smiles للمســافر الدائم األميال 
فــي كل رحلــة عنــد الســفر علــى متــن الخطــوط الجويــة 

التركيــة.

وبموجــب اتفاقيــة الشــراكة الجديــدة، ســيتمكن حاملــو 
بطاقات فيزا INVESTBANK Miles&Smiles االئتمانية من 
تجميــع أميــال مــع الخطــوط الجويــة التركيــة وشــركائها، 
عنــد كل عمليــة شــراء يجرونهــا فــي نقــاط البيــع المحليــة 
والدوليــة وااللكترونيــة، وكذلــك عنــد حجــز الرحــالت الجويــة 
أو عنــد شــراء تذاكــر مــع الخطــوط الجويــة التركيــة. حيــث 

ســيحصل مســتخدم البطاقــة تلقائًيــا علــى ميــل واحــد 
مقابــل كل دينــار ينفقــه باســتخدام البطاقــة االئتمانيــة.

مــن خــالل األميــال التــي تــم تجميعها، يمكن لمســتخدمي 
االئتمانيــة   INVESTBANK Miles&Smiles بطاقــات 
المشــتركة الحصــول علــى تذاكــر وترقيــات مجانيــة ومزايــا 
الخدمــة علــى متــن الخطــوط الجويــة التركيــة وزيــادة عــدد 
األمتعــة عــن الحــد المســموح بــه، باإلضافــة إلــى التســوق 
بالخطــوط  الخــاص   Shop&Miles كتالــوج  خــالل  مــن 

.shopandmiles.com التركيــة  الجويــة 

كمــا ســيتمتع عمــالء هــذه البطاقــات بمجموعــة كاملــة 
ــة، بمــا فــي ذلــك إضافــة  ــا الحصري مــن الخدمــات والمزاي
15,000 ميــل مجانــي كحــد أعلــى كمكافــأة ترحيبيــة لفتــرة 

فــور تفعيــل البطاقــة االئتمانيــة.

فــي  دّواس،  منتصــر   INVESTBANK عــام  مديــر  وقــال 
تعليقــه علــى هــذه الشــراكة االســتراتيجية: "نحن ســعداء 

منتصر دّواس:
"ستثري شراكتنا مع الخطوط الجوية التركية تجربة السفر والتسوق 
لعمــالء كال الطرفيــن مــن خــالل مكافــآت فريــدة مصممــة خصيصــًا 

الحتياجاتهم".

شراكة استراتيجية 
حصرية بين

INVESTBANK
 والخطوط الجوية التركية 

إلصدار بطاقات فـيــزا 
Miles&Smiles

االئتمانية
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بتدشــين شــراكتنا مــع الخطــوط الجويــة التركية ونســعى 
بتحقيــق أعلــى مســتوى مــن التعــاون مــن خــالل هــذه 
الشــراكة لبرنامــج المســافر الدائــم إلثــراء تجربــة الســفر 
مكافــآت  خــالل  مــن  الطرفيــن  كال  لعمــالء  والتســوق 

فريــدة مصممــة خصيصــًا الحتياجاتهــم". 

الخطــوط  التســويق فــي  دائــرة  رئيــس  أعــرب  مــن جانبــه، 
بتعزيــز  ســعادته  عــن   Ahmet Olmuştur التركيــة  الجويــة 
المكانــة المتميــزة لـــ "الخطــوط التركيــة" باعتبارهــا شــركة 
نقــل دوليــة تقــدم لعمالئهــا أفضــل الخيــارات والظــروف 
خــالل  مــن  توفرهــا  أن  طيــران  شــركة  ألي  يمكــن  التــي 

تعاونهــا مــع شــركاء متميزيــن مثــل INVESTBANK، وقــال:" 
نعتقــد فــي الخطــوط الجويــة التركيــة أن زيــادة رضــا حاملــي 
المزايــا  مــن  المســتفيدين  مــن  االئتمانيــة،  البطاقــات 
العديــدة لهــذه الشــراكة، ســيكون المحــور الرئيســي لقاعدة 
عمالئنــا المتزايــدة ضمــن نطاق هذا المشــروع المشــترك".

االئتمانيــة  البطاقــة  لطلــب  التقــدم  للعمــالء  يمكــن 
علــى  والحصــول  اوناليــن   INVESTBANK Miles&Smiles
موافقــة فوريــة إذا كانــوا مؤهليــن عــن خــالل منصــة البنك 
onboarding مــن عبــر الرابــط التالــي INVESTBANK، أو 

عــن طريــق زيــارة أي مــن فــروع البنــك. 
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وقــد أشــار الســيد جــورج فــرح صوفيــا / المديــر العام لبنك 
الدعــم لمركــز الحســين  إلــى أن تقديــم  ABC فــي األردن 
ضمــن  األساســية  مبادراتنــا  مــن  يعتبــر  للســرطان 
االهتمــام  تفــرض علينــا  والتــي  االجتماعيــة  مســؤوليتنا 
بالقطــاع الصحــي وإيمانــَا منــا برســالة المؤسســة النبيلــة 

والخدمــات الطبيــة المتميــزة.

ومــن الجديــر ذكــره بــأن بنــك ABC فــي األردن هــو إحــدى 
البحريــن  تتخــذ مــن  التــي   ABC بنــك  شــركات مجموعــة 
مقــرًا رئيســيًا ألعمالهــا والمنتشــرة فروعهــا فــي خمــس 
قــارات حــول العالــم. وُيعــد بنــك ABC مــن البنــوك الرائــدة 

فــي المجــال المصرفــي فــي المنطقــة، ويقــدم لعمالئــه 
الماليــة  والخدمــات  المنتجــات  مــن  مبتكــرة  مجموعــة 
والتــي تشــمل الخدمــات المصرفيــة الشــاملة وتمويــل 
التجــارة وتمويــل المشــاريع والتمويــل المهيــكل وترتيــب 
والمنتجــات  الخزينــة  ومنتجــات  المجّمعــة  القــروض 
الخدمــات  البنــك  يقــدم  كمــا  اإلســالمية.  المصرفيــة 
المصرفيــة بالتجزئــة مــن خــالل شــبكة البنــوك التابعــة 
لــه فــي األردن ومصــر وتونــس والجزائــر، ومــن خــالل بنــك 

"إلــى" الرقمــي فــي البحريــن.  

ABC بنك
في األردن يواصل
دعمه لمؤسسة

الحسين 
للسرطان

فــي إطــار التعــاون المســتمر بيــن بنــك ABC فــي األردن ومؤسســة الحســين 
للســرطان، واصــل البنــك دعمــه للمؤسســة مــن خــالل تقديــم الدعــم المــادي 

للمســاهمة فــي عــالج المرضــى المصابيــن بالســرطان.
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بــدوره فــي  ABC فــي األردن  بنــك  انطالقــًا مــن المســؤولية االجتماعيــة وإيمانــًا مــن 
خدمــة المجتمــع المحلــي، فقــد واصــل البنــك دعمــه لجمعيــة عمليــة االبتســامة وذلــك 
مســاهمة مــن البنــك لدعــم أنشــطة الجمعيــة والحمــالت الطبيــة الجراحيــة لعــالج 
األطفــال الــذي يعانــون مــن تشــوهات والديــة مثــل الشــفة االرنبيــة وشــق ســقف الحلق 
والحــروق مــن جميــع أرجــاء األردن باالضافــة الــى أطفــال فلســطين والعــراق وســوريا.

تأتي مبادرات دعم الخدمات الصـحـيـة ضـــمـــن أولـــــويــــات 
الـبــــنــــــــك فــي الــــمـــســـؤولــيـــــــة االجتماعيــة لذلــك حــرص 
البنك على استمرار دعمه لجمعيــة عملية االبـــتــســـامـــة 
لتــعزيـــز جـــهــود الــجــمـعـيــة ولتحقيق أهدافـــهــا الـمتمثلة 
بـــتـــوفــيـــر الرعــايـــة الـصـحـيـة الــشــامــلـــة وتقديم أفضل 

خدمــات طبيــة لألطفال.

تأسســت  قــد  األردن  االبتســامة  عمليــة  جمعيــة  إن 
عــام 2004 كجمعيــة إنســانية غيــر ربحيــة، ومــــنـــــذ ذلــك 
الــوقـــــت قــامـــــــت الجمعيــة بتنفيــذ العديــد مــن الحمــالت 
ــن  ــة المجانيــة لألطفــال الذي الطبيــة والعمليــات الجراحي
يعانــون مــن حــاالت الشــفة األرنبيــة وشــق ســقف الحلــق 
والحــروق مــن جميــع- أرجــاء األردن باالضافــة الــى أطفــال 

مــن فلســطين والعــراق وســوريا.

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

"إلــى" الرقمــي فــي البحريــن. 

ABC بنك
في األردن يستمر
في دعم جمعية 
عملية االبتسامة
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بمناســبة عيــد الميــالد المجيــد وفــي إطــار اهتمــام بنــك 
ABC فــي االردن بموظفيــه وحرصــا منــه علــى التواصــل 
الدائــم معهــم ومــع عائالتهــم فــي كافــة المناســبات، 
فقــد قامــت لجنــة النشــاط االجتماعــي للبنــك بتوزيــع 

هدايــا العيــد علــى كافــة الموظفيــن فــي البنــك.

النشــاطات  كافــة  دعــم  علــى  البنــك  ويحــرص  هــذا 

االجتماعيــة لموظفيــه حيــث تســعى لجنــة النشــاط 
االجتماعــي للبنــك جاهــدة لبنــاء عالقــة قويــة فيمــا بيــن 
فــي تقويــة روح عمــل  الموظفيــن وذلــك لإلســهام 
الفريــق والشــعور بــأن الموظفيــن هــم أعضــاء فــي 

أســرة واحــدة. 

ABC بنك
في االردن يشارك 
موظفيه بمناسبة 

عيد الميالد 
المجيد
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النشاطات التدريبية لبنك ABC في األردن

الدورات المحلية:
التي  الطريق  خارطة  لمناقشة  الحوارية  "الجلسة   
يعدها منتدى االستراتيجيات االردني " والتي عقدت 
13 /12 /2021 من قبل السادة جمعية البنوك  بتاريخ 

في األردن.

 "Compensation & Benefits Webinar  2021"  
السادة قبل  /2021من   12/  14 بتاريخ  عقدت   والتي 

.Korn Ferry 

حضانات  إنشاء  في  والشركات  المؤسسات  "دور   
16 /12 /2021من  بتاريخ  والتي عقدت  العاملة"  لألسر 

قبل السادة مؤسسة صداقة في االردن.

 "Workshop on Transfer Pricing regulations in Jordan" 
.KPMG والتي عقدت بتاريخ 19 /12 /2021من قبل السادة

 "General English" والتي عقدت خالل الفترة 29 /08 
.British Council 2021 - 13 /12 /2021 من قبل السادة/

 "خدمة ادارة القيد المدين المباشر مع تفويض " والتي 
عقدت خالل الفترة 24 - 25 /11 /2021 من قبل السادة 

معهد الدراسات المصرفية. 

الدورات الداخلية:
"Incident Management & GRC Tool"والتي عقدت   

بتاريخ 07 /12 /2021.

 "CAMS" والتي عقدت بتاريخ 08 /11 /2021 - 11 /12 /2021.

بتاريخ عقدت  والتي  المخاطر"  عن  التوعية  "نشر   
.2021/ 12/ 12 

 "Whistle blowing + Anti-bribery + AML + شكاوي 
العمالء" والتي عقدت بتاريخ 12 /12 /2021.

والتي   "Sanctions + Code Of Conduct + FATCA"  
عقدت بتاريخ 13 /12 /2021.

 "Information Security + خطة استمرارية العمل " 
والتي عقدت بتاريخ 13 /12 /2021.

بتاريخ عقدن  والتي   "Sanctions Online Training  "  
.2021/ 12/ 15 

 "Cyber Security Awareness Online Training  "  
والتي عقدت بتاريخ 31 /12 /2021.

تنفيذًا للخطة التدريبية للعام 2021 لبنك ABC في االردن رشح البنك مجموعة من موظفيه 
لحضور عدد من الدورات التدريبية الداخلية والخارجية خالل شهر 12 /2021 كما يلي:
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وفــاز كل مــن هشــام النوافلــة ورعــد الردايدة بســيارة رينج 
روفــر ســبورت 2021، وذلــك بعــد أن تمكنــا مــن توجيــه أكبــر 
وأصدقائهــم  وعائالتهــم  ألســرهم  الدعــوات  مــن  عــدد 
كابيتــال  لــدى  دهــب"  "طريقــك  توفيــر  حســابات  لفتــح 
بنــك، حيــث قــام مندوبــي كابيتــال بنــك بإيصــال الســيارتين 

ألصحابهمــا فــي كل مــن عمــان وإربــد. 

وفــي تعليقــه علــى هــذه الحملــة ونتائجهــا، أكــد رئيــس 
الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي كابيتــال بنــك، محمــد 
عثمــان، أن كابيتــال بنــك يواصــل مفاجــأة عمالئــه بإتاحتــه 
ــزة، عــدا عــن تشــجيعه لثقافــة  ــز ممي فرصــًا للفــوز بجوائ
االدخــار والتوفيــر التــي تســاعدهم علــى بنــاء مســتقبل 
أكثــر أمانــا واســتقرارًا، وقــال: " لقــد تجــاوز كابيتــال بنــك 
قاعــدة  توقعــات  دهــب"  "طريقــك  حملــة  خــالل  مــن 
عمالئــه العريضــة والمتناميــة وســنواصل بــال شــك تلبيــة 

بأفضــل  تزويدهــم  خــالل  مــن  ومواكبتهــا  احتياجاتهــم 
المتطــورة". المصرفيــة  والمنتجــات  الخدمــات 

وكان كابيتــال بنــك قــد أطلــق حملــة ترويجيــة ألصحــاب 
حســابات التوفيــر " طريقــك دهــب" فــي شــهر تمــوز 2021، 
لتشــجيع عمالئــه علــى االدخــار وتنميــة رصيــد حســاباتهم 
إضافــة إلــى تحفيــز العمــالء الجــدد علــى فتــح حســابات 
بـــمجموعة  للفــوز  مرتفعــة  فــرص  مــع  لديــه،  توفيــر 
اليوميــة واألســبوعية والشــهرية  النقديــة  الجوائــز  مــن 
إلــى 5 اآلف دينــار لخمــس رابحيــن  والموســمية تصــل 
شــهريًا، وجائزتيــن كبرييــن تقــدم لفائزين قيمة كل منهما 

100 ألــف دينــار )فــي شــهري أيلــول، وكانــون الثانــي(. 

كابيتال بنك
يعلن أسماء 

الفائزين  بسيارتي 
رينج روفر ضمن 

حساب توفير 
"طريقك دهب"

كشــف كابيتــال بنــك يــوم الثالثــاء 4  كانــون الثانــي  عــن أســماء إثنيــن مــن عمالئــه 
فــازا بســيارتي رينــج روفــر، ضمــن حملتــه الترويجيــة لحســابات التوفيــر " طريقــك 

دهــب " التــي أطلقهــا فــي شــهر تمــوز الماضــي 2021.
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أحــد  يربحهــا  التــي  الثانيــة  الكبــرى  الجائــزة  هــذه  وتعــد 
عمــالء حســابات التوفيــر فــي كابيتــال بنــك، الــذي أطلــق 
هــذه  ألصحــاب  ترويجيــة  حملــة   2021 تمــوز  شــهر  فــي 
رصيــد  وتنميــة  االدخــار  علــى  لتشــجيعهم  الحســابات 
علــى  الجــدد  العمــالء  تحفيــز  إلــى  إضافــة  حســاباتهم، 
فتــح حســابات توفيــر لديــه، مــع فــرص مرتفعــة بالفــوز 
اليوميــة واألســبوعية  النقديــة  الجوائــز  مــن  بـــمجموعة 
والشــهرية والموســمية تصــل إلــى 5 اآلف دينــار لخمــس 
رابحيــن شــهريًا، باإلضافــة الــى جائزتيــن كبرتيــن بقيمــة 

100 ألــف دينــار لــكل جائــزة

 وقــال رئيــس الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي كابيتــال 
بنــك، محمــد عثمــان:" يســعدنا جــدًا أن نكشــف اليــوم عــن 
اســم رابــح الجائــزة الكبــرى الثانيــة مــن جوائــز حســابات 
فــي  الفائزيــن  جميــع  وأهنــئ  دهــب"،  "طريقــك  التوفيــر 

هــذه الحملــة التــي تعــد األكبــر علــى مســتوى كابيتــال بنــك 
مــن حيــث عــدد الجوائــز أو الفــرص الكبيــرة وفقــًا لمعــدل 
رصيد الحســاب الســنوي ولضوابط وشــروط الحســاب"، 
مبينــًا بــأن حملــة جوائــز حســابات توفيــر "طريقــك دهــب" 

مســتمرة خــالل العــام 2022.

وأكــد عثمــان أن إطــالق هــذه الحملــة يتماشــى وأهــداف 
عمالئــه  قاعــدة  توســيع  فــي  المتمثلــة  بنــك  كابيتــال 
المتزايدة، وتشــجيع ونشــر ثقافة االدخار داخل المجتمع 
األردنــي لبنــاء األســس الماليــة لمســتقبلهم ومســتقبل 

أســرهم وضمــان رفاهيتهــم الماليــة.

وبالتزامــن مــع هــذه الحملــة، أطلــق كابيتــال بنــك حملــة 
أخــرى لحســابات التوفيــر، كافــئ مــن خاللها العميليــن الذين 
وّجهــا أكبــر عــدد مــن الدعــوات ألهلهمــا وأصدقائهمــا لفتــح 

 .Range Rover Sport 2021 حســابات لدى البنك، بســيارتي

100 ألف دينار
للرابح الثاني بجائزة 

حساب توفير 
"طريقك دهب" 

الكبرى من كابيتال 
بنك

ضمن حملته الترويجية ألصحاب حســابات التوفير " طريقك دهب"، أعلن كابيتال 
بنــك فــي احتفاليــة أقامهــا يــوم األحــد الموافــق 2 /1 /2022 فــي مركــز البنكيــة الخاصــة 
وإدارة الثــروات التابــع للبنــك، عــن اســم الرابــح الثانــي بالجائــزة الكبــرى والبالــغ 
قيمتهــا 100 ألــف دينــار عــن شــهر كانــون الثانــي، والتــي فــاز بها الســيد أديــب جبوري 

والســيدة ســهيلة زّكــو عــن حســابهم المشــترك. 
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بنــك  أقــوى  بجائــزة  األردنــي  اإلســالمي  البنــك  فــاز 
 2021 لعــام  األردن  فــي  التجزئــة  لخدمــات  إســالمي 
المصرفيــة  الخدمــات  الرابعــة ضمــن جوائــز  وللمــرة 
الســابعة  نســخته  فــي   )IRBA( لألفــراد  اإلســالمية 
والتــي تمنحهــا مؤسســة "كامبريــدج أي أف انــا التيــكا" 
ــز  ومقرهــا "بريطانيــا"، وذلــك خــالل حفــل توزيــع الجوائ
ــي وبمشــاركة وحضــور شــخصيات  ــم فــي دب ــذي أقي ال
مصرفيــة ودوليــة وجاهيــًا وبواســطة االتصــال المرئــي 

.2021/  12/  16 بتاريــخ 

وجــاء اختيــار البنــك االســالمي االردنــي تقديــرًا لإلنجــازات 
والمســاهمة الفاعلــة فــي خدمة االفراد والمؤسســات 
مصرفيــة  خدمــات  فــي  والتميــز  المالــي  القطــاع  فــي 
التجزئــة اإلســالمية، وذلــك اعتمــادًا علــى دراســة قامــت 
وهــي  التيــكا"  أنــا  اف  أي  "كامبريــدج  مؤسســة  بهــا 
االستشــارات  بتقديــم  متخصصــة  بحثيــة  مؤسســة 
واجــراء  الماليــة  الخدمــات  مجــال  فــي  االســتراتيجية 
البحــوث االكاديميــة المهنيــة للمؤسســات الماليــة. 

حيــث يعتمــد منــح هــذه الجوائــز للمؤسســات المصرفيــة 
ــى تقييــم  ــاًء عل ــزة فــي هــذه الخدمــات بن اإلســالمية الممي
لجنــة تحكيــم من خبراء مســتقلين وتحليــل أكاديمي محكم 
واســتنادًا لنمــوذج الكفــاءة المطــور مــن المؤسســة ألداء 

كفــاءة الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية العالميــة. 

المديــر   / التنفيــذي  الرئيــس  أعــرب  المناســبة  وبهــذه 
العــام للبنــك اإلســالمي األردنــي الدكتــور حســين ســعيد 
عــن اعتــزازه بالجهــود التــي تبــذل فــي البنــك الســتمرارية 
تطويــر الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية لقطــاع التجزئــة 
جانــب  الــى  احتياجاتهــم  تلبيــة  علــى  والحــرص  لألفــراد 
الســعي الدائــم لتطويــر مختلــف الخدمــات األخــرى التــي 
التحديــات  مختلــف  مــن  الرغــم  علــى  البنــك،  يقدمهــا 
باســتمرارية  البنــك  ليحظــى  كورونــا،  جائحــة  ومنهــا 
اهتمــام كبــرى المؤسســات التــي تعنى بتســليط الضوء 
علــى النجاحــات المتحققــة كمؤسســة"كامبريدج أي أف 
انــا التيــكا"، مؤكــدًا علــى مواصلة الســعي لتحقيــق المزيد 

مــن االنجــازات. 

البنك اإلسالمي األردني 
اقوى بنك إسالمي

لخدمات التجزئة في 
األردن لعام 2021
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اســتكمااًل لتعزيــز منظومــة الجــدارات/ الكفــاءات الوظيفيــة والمؤسســية لموظفــي مصرفنــا قامــت أكاديميــة 
التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة تدريبية خالل شــهر كانــون أول 2021 وتضمنت 

الموضوعــات التاليــة: - 

1. برنامــج احتســاب األعــداد لحســابات االســتثمار المشــترك والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا 
خــالل شــهر كانــون أول/2021.

ــا خــالل  2. ورش عمــل تطبيــق النظــام العقــاري والتــي ُعقــدت –عــن بعــد- لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفن
شــهر كانــون أول/2021.

ــا للمشــاركة فــي برامــج  3. هــذا وقــد واصلــت أكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية إيفــاد موظفــي مصرفن
ومؤتمــرات وورش عمــل بتنظيــم مــن مراكــز تدريــب محليــة وخارجيــة باإلضافــة إلــى منــح رخــص تدريــب إلكترونــي 

ومــن أبرزهــا: -

 الشــهادة المهنيــة )المحاســب االداري المعتمــد/ CMA( والتــي ســُتعقد بتنظيــم مــن مؤسســة رامــز للخدمات 
المحاســبية واإلداريــة للفتــرة مــن 4 /12 /2021 ولغايــة 6 /3 /2022.

 الشــهادة المهنية Six Sigma - Black Belt والتي عقدت بتنظيم من Pioneer Academy للفترة من 14 /12 /2021 
ولغاية 23 /12 /2021.

 برنامــج إجــراءات اعــرف عميلــك والتعامــل معــه إلكترونيــا والــذي عقــد –عن بعد-  بتنظيم من معهد الدراســات 
المصرفة ليوم 1 /12 /2021.

 مؤتمــر ترســيخ أســس الماليــة اإلســالمية لمــا بعــد كوفيــد 19- والــذي عقــد –عــن بعــد-  بتنظيــم مــن هيئــة 
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة االســالمية AAOIFI  للفتــرة مــن 1 /12 /2021 ولغايــة 2 /12 /2021.

 ورشــة عمــل مواجهــة التهديــدات االلكترونيــة فــي الخدمــات الماليــة فــي الــدول العربيــة والتــي عقــدت –عن بعد-  
بتنظيــم مــن صنــدوق النقــد العربي ليــوم 6 /12 /2021.

 اجتماع )Technology Working Group )ITWG والذي عقد –عن بعد-  بتنظيم من CIBAFI ليوم 6 /12 /2021.

 اجتمــاع النظــام المصرفــي العالمــي مــا بعــد أزمــة جائحــة كورونــا والــذي عقــد –عــن بعــد-  بتنظيــم مــن صنــدوق 
النقــد العربــي للفتــرة مــن 8 /12 /2021 ولغايــة 9 /12 /2021.

 برنامــج كشــف التزويــر والتزييــف المصرفــي والــذي عقــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفــة للفتــرة مــن 
12 /12 /2021 ولغايــة 15 /12 /2021.

 لقــاء عمــل خارطــة الطريــق التــي يعدهــا معهــد االســتراتيجيات األردنــي والــذي عقد بتنظيم مــن جمعية البنوك 
فــي األردن ليوم 13 /12 /2021.

ــات لألســر العاملــة والتــي عقــدت بتنظيــم مــن   ورشــة عمــل دور المؤسســات والشــركات فــي انشــاء حضان
وزارة العمــل ليــوم 16 /12 /2021.

 ورشة عمل Cyber Security Future والتي عقدت بتنظيم من شركة SMT ليوم 19 /12 /2021.

 جلســة نقاشــية حــول مخاطــر االســتثمار فــي مشــاريع كفــاءة الطاقــة والتــي عقــدت بتنظيــم مــن جمعيــة 
البنــوك فــي األردن ليــوم 21 /12 /2021.

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية
خالل شهر كانون أول 2021
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 برنامــج البيئــة الصحيــة فــي مكاتــب العمــل” Office Ergonomics” والــذي عقــد –عن بعد-  بتنظيم من مجموعة 
الجهود المشتركة ليوم 25 /12 /2021.

 برنامــج اســتراتيجيات خدمــة المتعامليــن والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفــة 
للفتــرة مــن 26 /12 /2021 ولغايــة 29 /12 /2021.

4. ولغايــات تنويــع مصــادر التدريــب قامــت اكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتزويــد عــدد مــن موظفــي 
مصرفنــا برخــص تدريــب الكترونــي تضمنــت الموضوعــات التدريبيــة التاليــة: 

اسم البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الرقم

الرقم

الرقم

الجهة المزودة

الجهة المزودة

الجهة المزودة

عدد الرخص

عدد الرخص

عدد الرخص

Become a master in Strategic Management

Mastering Agile Scrum Project Management

IT Governance: A Guide for IT Professionals

Masterclass Business to IT alignment

AML

اخالقيات العمل

التفكير اإليجابي

الجرائم المالية

الذكاء العاطفي

الفاتكا

القيادة على درب التاثير

إدارة الغضب

إدارة الوقت

دراسة أنماط الشخصيات

فرق العمل

مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت

مهارات االشراف الفعال

مهارات التواصل الفعال

وضع األهداف

2

2

2

2

5

1

14

8

3

4

1

5

7

3

1

2

3

7

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20
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وقــد أعــرب عقــل، عــن ســعادته بافتتــاح الفــرع الســادس 
عشــر للبنــك العقــاري المصــري العربــي والذي يأتي تماشــيًا 
مــع خطــة البنــك االســتراتيجية الهادفــة إلــى تطوير وتحديث 
العمــالء  الحتياجــات  اســتناًدا  تتــم  والتــي  فروعــه  شــبكة 
بمختلــف شــرائحهم مــن خــالل توفيــر األســاليب التــي تتيــح 
تجربــة مصرفيــة أفضــل للعميــل وتمّكنــه مــن الحصــول 
أقــل  فــي  المصرفيــة  والخدمــات  المنتجــات  أفضــل  علــى 
وقــت وجهــد وبأعلــى معــدالت الجــودة، وهــو الهــدف الــذي 
ــة. ــة والبشــرية والفني ــه المادي ــه البنــك كل إمكانات يســّخر ل

وأشــار عقــل الــى ســعي البنــك الــدؤوب إليصــال الخدمات 
المصرفيــة لــكل فئــات المجتمــع ولــكل المواطنيــن، ممــا 
ــد فــي  ــاح فــرع جدي ــى افتت ــه إل دفــع البنــك ومجلــس إدارت
ــم الخدمــة  ــى تقدي ــه ســيعمل عل ــى أن عمــان، مشــددًا عل

المصرفيــة لكافــة المواطنيــن وبأفضــل الطــرق التي تلبي 
طموحــات ورغبــات عمالئنــا. 

وأكــد علــى اســتمرار البنــك فــي ســعيه لتحقيــق هدفــه 
الخدمــات  أفضــل  وتقديــم  الســوقية  حصتــه  بزيــادة 
المصرفيــة بالجــودة واألداء األمثــل، ومواكبــة التطــورات 

المجتمــع. بنــاء  فــي  والمســاهمة  التكنولوجيــة 

ــي  ــر بالذكــر أن البنــك العقــاري المصــري العرب ومــن الجدي
بنــك اقليمــي رائــد، تأســس عــام 1880، ومقره الرئيســي في 
جمهوريــة مصــر العربيــة، ويعــد نموذجــًا شــاماًل لتقديــم 

كافــة الخدمــات المصرفيــة ســواء لألفــراد أو الشــركات. 

البنك العقار ي 
المصري العربي 

يفتتح فرعا جديدا في 
منطقة مرج الحمام

افتتــح المديــر اإلقليمــي للبنــك العقــاري المصــري العربــي طــارق عقــل وبحضــور 
اإلدارة العليــا فــي البنــك فرعــا جديــدا فــي منطقــة مــرج الحمــام / حــي الظهيــر، وهو 
الفــرع الســادس عشــر فــي شــبكة فــروع البنــك فــي األردن حيــث تكمــن أهميــة هذا 

الموقــع بمــا تحتويــه المنطقــة مــن مشــاريع ومحــالت تجاريــة مميزة.
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وتأتــي الحملــة انطالقــًا مــن إســتراتيجية البنــك الهادفــة إلــى 
رفــد الســوق المحليــة بخدمــات ومنتجــات مصرفيــة مميــزة 
وذات قيمــة مضافــة عاليــة وخاصــة فــي مجــال القــروض 
المصرفيــة  العمــالء  احتياجــات  مــع  وتماشــيًا  العقاريــة، 

المتنوعــة.

وقــال مديــر عــام البنــك العقار المصــري العربي طارق عقل: 
“إن إطــالق حملــة منتــج القــرض الســكني الجديــدة تأتــي 
انطالقــًا مــن حــرص البنــك علــى دعــم الحركــة االقتصاديــة 
لمختلــف القطاعــات وبمــا يدعــم القطــاع العقــاري بشــكل 
جديــدة  شــرائح  الســتقطاب  الحملــة  تهــدف  إذ  خــاص، 
لالنتفــاع والتمتــع بالعديــد مــن المزايــا التــي يقدمهــا البنــك 
العقــاري لعمالئــه، وذلــك مــن خــالل األســعار والميــزات 
والتــي  الحملــة،  بهــا  تتمتــع  التــي  والمنافســة  الحصريــة 
تســهم وبشــكل مباشــر فــي تحقيــق عــدد مــن األهــداف 

االجتماعيــة”.

واشــار عقــل الــى  أن القــرض الســكني مــن البنــك العقــاري 
يتميــز بســعر فائــدة ويعتبــر األقــل علــى القــروض الســكنية 
فــي األردن بمــا نســبته 5.50 %، إلــى جانــب العديــد من المزايا 

الحصريــة والمرتبطــة بالمنتــج . 

ونــوه عقــل الــى ان هنــاك العديــد مــن المزايــا التنافســية 
التــي يتــم عيهــا القــرض الســكني الجديــد، منهــا فتــرة ســداد 
مرنــة قــد تصــل إلــى 30 عامــًا، مــع إمكانيــة شــراء القــروض 
الممنوحــة مــن البنــوك األخــرى؛ إذ يشــمل هــذا العــرض 
والخاضعــة  عليهــا  والموافــق  ســتمنح  التــي  القــروض 
لشــروط وأحــكام البنــك، هــذا باإلضافــة إلــى مــا يتميــز بــه 
القــرض الســكني مــن تقديــم خدمــات القيمــة المضافــة؛ إذ 
يوفــر تأمينــًا علــى الحيــاة والعقــار ، ويمنــح المقتــرض بطاقــة 
ائتمــان مجانيــة معفــاة مــن رســوم اإلصــدار. للســنة األولــى.

العقــاري  البنــك  مــن  الســكني  “القــرض  أن  الــى  ويشــار 
المصــري العربــي مــن أكثــر العــروض جاذبيــًة ومنافســًة فــي 
الســوق المصرفــي األردنــي ويحقــق تطلعــات العمــالء فــي 
امتــالك منــزل أحالمهــم، ذلــك ضمــن ســعي بنــك العقــاري 
الدائــم والمتواصــل إلرضــاء عمالئــه القائميــن والمحتمليــن 
من خالل تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة 
لهــم بمهنيــة وكفــاءة عاليــة، وبمــا يلبــي احتياجاتهــم ويتجاوز 

توقعاتهــم”. 

تحت شعار
"النسبة ما بدها حسبة"
البنك العقار المصري العربي 

يطلق حملة القروض السكنية 
بأقل سعر فائدة تبدأ

من %5.50

أعلــن البنــك العقــار المصــري العربــي عن إطالق حملة جديدة للقروض الســكنية 
تحــت شــعار " النســبة مــا بدهــا حســبة " ، حيــث تعــد هــذه الحملــة مــن افضــل 
العــروض لمنتــج القــرض الســكني فــي الســوق المصرفــي األردنــي وبأقــل ســعر 

فائــدة فــي األردن ابتــداء مــن  5.50 % . 
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حيــث تــم تصميــم هــذا القــرض بمواصفــات تنافســية 
عــدة، تمنــح العمــالء إمكانيــة الحصــول علــى قــرض مــع 
ــة 10 ســنوات دون الحاجــة  ــة تصــل لغاي ــرة ســداد مرن فت
لوجــود كفيــل شــريطة تحويــل الراتــب، باإلضافــة إلــى تميز 
القــرض بأســعار فوائــد تفضيليــة ومتناقصــة تبــدا مــن 
%6.75 , ومكافــأة نقديــه تصــل قيمتهــا لغايــة 1500 دينــار 
، كمــا يتميــز القــرض بخدمــات القيمــة المضافــة والتــي 
تقــّدم لكافــة المســتفيدين مــن البرنامج، كإعفــاء العميل 
مــن عمولــه المنــح للقــروض المحولــة  مــن بنــوك أخــرى 

ومنــح خدمــة ســقف " راتبــك مقدمــا " .  

وعلــق المديــر االقليمــي للبنــك العقــاري المصــري العربي 
طــارق عقــل - قائــال :" ان البنــك العقــاري المصري العربي 
يواصــل دوره الرائــد وعلــى جميــع األصعــدة ســواء مــن 
حيــث المنتجــات والخدمــات وضمــن إســتراتيجية هدفهــا 

االســتجابة الســريعة الحتياجــات العمــالء. 

لــذا  اهتمانــا  محــور  هــم  عمالئنــا  أن  الــى  عقــل  ونــوه 
بأفضــل  احتياجاتهــم  تلبيــة  علــى  دوًمــا  نحــرص  فإننــا 
ــز تجربتهــم المصرفيــة علــى أكمــل  صــورة ممكنــة وتعزي
وجــه، وعليــه نســعى مــن خــالل هــذه الحملــة الجديــدة 
لمكافأتهــم ومنحهــم فرصة لتلبيــة احتياجاتهم المتنوعة 
وبمــا يتــالءم مــع متطلباتهــم المتناميــة ، حيــث أن هــذا 
البرنامــج يمثــل أحــد الحلــول التمويليــة المميــزة ليصبــح 
المفضــل  والخيــار  العربــي  المصــري  العقــاري  البنــك 
واالختيــار األول لعمالئــه المميزيــن، وبطريقــة ُتســهل 
علــى العمــالء الحصــول علــى الخدمــة بشــكل ســريع. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن البنــك العقــاري المصــري العربــي 
بنــك اقليمــي رائــد ، تأســس عــام 1880، ومقــره الرئيســي 
نموذجــًا شــاماًل  ويعــد   ، العربيــة  فــي جمهوريــة مصــر 
أو  لألفــراد  ســواء  المصرفيــة  الخدمــات  كافــة  لتقديــم 

الشــركات. 

أعلــن البنــك العقــاري المصــري العربــي عــن اطــالق حملتــه الجديــدة للقــروض 
الشــخصية تحــت شــعار "قرضنــا غيــر" فــي خطــوه منــه لتلبيــة احتياجــات العمــالء 

المصرفيــة المتنوعــة وبمــا يالئــم مــع متطلباتهــم المتناميــة . 

تحت شعار
"قرضنا غير" 

البنك العقاري المصري 
العربي يطلق حملته الجديدة 

للقروض الشخصية
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برعايــة معالــي وزيــرة الثقافــة الســيدة هيفــاء النجــار أقــام 
تدريــب  مشــروع  اختتــام  حفــل  األردنــي  اإلعــالم  معهــد 
معلميــن وأعضــاء هيئــات تدريســية فــي الجامعــات علــى 
مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية. ويأتي المشــروع 
تلبيــة للحاجــة الوطنيــة فــي تمكيــن الشــباب علــى التعامــل 
التقليديــة  اإلعــالم؛  وســائل  مضاميــن  مــع  الرشــيد 
والرقميــة، ومصــادر المعلومــات والمحتــوى الضــار، فــي 
ضــوء التغيــرات التكنولوجيــة الســريعة والتدفــق الهائــل 
للمعلومــات، مــن خــالل إدمــاج مفاهيــم التربيــة اإلعالميــة 
والمعلوماتيــة ومهاراتهــا فــي النظــام التعليمــّي األردنــّي؛ 
وذلــك وفقــًا للخطــة التنفيذيــة لنشــر التربيــة اإلعالميــة 
 2020 عــام  الــوزراء  مجلــس  أقرهــا  التــي  والمعلوماتيــة 
والتــي تشــتمل علــى أربعة محــاور: المــدارس، والجامعات، 
والمؤسســات الشــبابّية، ومؤسســات المجتمع المدنّي. 

ُنّفــذ المشــروع بإشــراف مــن وزارة الثقافــة وبدعــم كامــل 
مــن صنــدوق الحســين لإلبداع والتفــوق من خالل اتفاقية 
ضمت وزارة الثقافة وصندوق الحســين ومعهد اإلعالم 
األردنــي، باعتبــاره الــذراع التنفيــذي الرســمي لإلســتراتيجية 
الوطنيــة للحكومــة األردنيــة فــي مجــال التربيــة اإلعالميــة 
مــن شــهر شــباط  المشــروع  واســتمر  والمعلوماتيــة، 

وحتــى نهايــة شــهر كانــون أول مــن العــام 2021. 

ويهــدف مشــروع التدريــب إلــى بنــاء قــدرات المؤسســات 
التعليميــة األردنيــة فــي التربيــة اإلعالميــة والمعلوماتيــة 

مــن خــالل محوريــن أساســيين، همــا:

1. تدريــب وبنــاء قــدرات معّلميــن ومعّلمــات ومشــرفين 
لــوزارة  التابعــة  المديريــات  جميــع  مــن  ومشــرفات 
التربيــة والتعليــم فــي كافــة محافظــات المملكــة فــي 
مجــال التربيــة اإلعالميــة والمعلوماتيــة لتمكينهــم مــن 

نقـــل المعــارف والمهــارات المكتســبة إلــى الطلبــة.

2. بنــاء قــدرات مجموعــة مــن أعضــاء الهيئات التدريســية 
التربيــة  مجــال  فــي  األردنيــة  الجامعــات  بعــض  فــي 

والمعلوماتّيــة. اإلعالمّيــة 

 )TOT( تــم خــالل المشــروع تنفيــذ برنامــج تدريــب مدربيــن
ــا  علــى التربيــة اإلعالميــة والمعلوماتيــة شــمل )14( مدرًب
ومدربــة، وعقــد )31( ورشــة تدريبيــة علــى التربيــة اإلعالمية 
ومعلمــة  معلًمــا   )540( اســتهدفت  والمعلوماتيــة 
األقاليــم  فــي  محافظــة   12 فــي  ومشـــرفة  ومشـــرًفا 
تــم تطويــر  الثالثــة: الشــمال والوســط والجنــوب. كمــا 
منهــاج لطلبــة الجامعــات عــن مبــادئ التربيــة اإلعالميــة 
والمعلوماتيــة وعقــد )6( ورشــات تدريبيــة علــى التربيــة 
اإلعالميــة والمعلوماتيــة اســتهدفت )90( عضــًوا مــن 

بدعم من صندوق الحسين 
لإلبداع والتفوق

وزيرة الثقافة ترعى حفل 
اختتام مشروع التدريب على 

مفاهيم التربية اإلعالمية 
والمعلوماتية
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أعضــاء الهيئــات التدريســية فــي ســت جامعــات أردنيــة؛ 
جامعــة آل البيــت، جامعــة البلقــاء، جامعــة مؤتــه، جامعــة 
ــة، جامعــة اإلســراء.  الحســين بــن طــالل، جامعــة الزيتون

ومعهــد اإلعــالم األردنــي )JMI( هو مؤسســة تعليمية غير 
ربحيــة تعمــل علــى تعزيــز آداء الصحفييــن واإلعالمييــن 
فــي األردن والمنطقــة. يقــدم المعهــد، الذي يوفر التعليم 
المهنــي وفــرص التدريــب، برامجــه باللغــة العربيــة مــن 
وســائل  وتزويــد  العربــي  اإلعــالم  مســتوى  رفــع  أجــل 

اإلعــالم األجنبيــة بطاقــات إعالميــة عربيــة متميــزة.

والجديــر بالذكــر أن صنــدوق الحســين لإلبــداع والتفــوق 
هــو شــركة غيــر ربحيــة تأسســت عــام 1999 برعايــة فخريــة 
مــن جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي إبــن الحســين المعظم، 
تــم تمويلهــا مــن قبــل البنــوك العاملــة فــي األردن وذلــك 
كجــزء مــن مســؤوليتها المجتمعيــة. يهــدف الصنــدوق 
التنميــة  عجلــة  ودفــع  والتميــز  اإلبــداع  تشــجيع  إلــى 
المســتدامة فــي األردن مــن خــالل المســاهمة فــي دعــم 
ورعايــة المشــاريع الوطنيــة ذات األثــر، ورعايــة اإلبــداع فــي 

المجــاالت التكنولوجيــة والتنمويــة والثقافيــة. 
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لكــن أولويــات الدكتــور شــركس يجــب ان تنصــب حاليــا 
وذلــك  األصغــر،  للتمويــل  اســتراتيجية  إعــداد  علــى 
وذلــك  المملكــة  فــي  العاملــة  البنــوك  مــع  بالتعــاون 
لمواجهــة مخاطــر النقــد، وفــي مــوازاة تســهيل حصــول 
التمويــل  علــى  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 

الميّســر.

ومــن جهــة أخــرى، يجــب علــى البنــك المركــزي المضــي في 
تســريع منظومــة التحــول الرقمــي واالنتقــال الــى البنــوك 
الرقميــة  البنــوك  فكــرة  تنظيــم  يجــب  حيــث  الرقميــة، 
لتكــون متكاملــة وذلــك لمواكبــة التطــورات التكنولوجيــة، 
الــى اقتصــاد رقمــي شــامل  بمــا يســاهم فــي التحــّول 

ومتطــّور وفقــا للــرؤى الملكيــة الســامية.

ان التنميــة االقتصاديــة جــزء رئيــس مــن عمــل البنــك 
المركــزي، حيــث ال بــد مــن مواصلــة العمــل علــى تحقيــق 
ــى االســتقرار النقــدي  ــة فــي الحفــاظ عل أهدافــه المتمثل
والمالــي وبمــا يســاهم فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة 
السياســة  مــن  المطلــوب  وان  خاصــة  المملكــة،  فــي 
األهــداف  تحقيــق  هــو  المقبلــة  المرحلــة  فــي  النقديــة 
ــى االســتقرار النقــدي  ــة بالحفــاظ عل األساســية المتمثل
فــي األردن وذلــك مــن خــالل الحفــاظ علــى المســتوى 
العــام ألســعار اســتقرار صــرف الدينــار، إضافــة لتحقيــق 
الهــدف األســمى والمتمثــل بتوجيــه السياســة النقديــة 

لتعزيــز النمــّو االقتصــادي فــي المملكــة.

ــة علــى  ــد مــن محافظــه السياســة النقدي ــا، ال ب ومــن هن

المركزي،  للبنك  كمحافظ  مهامه  شركس  عادل  الدكتور  تولي  مع 
سيواصل النهج في الحفاظ على الثوابت الرئيسية النقدية من استقرار 
الـبــنــوك عــلـى  والـــرقـابــة  المصرفية  والمتانة  صرف  وسـعــر  مالي 

سالمة الدرعاوي
رئيس هيئة التحرير

البنك 
المركزي.. 
مواصلة النهج
وتدعيم الثوابت
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التــوازن المنشــود بيــن هيــكل أســعار الفائــدة والنمــّو 
األردنــي  الدينــار  جاذبيــه  علــى  يؤثــر  ال  وبمــا  االقتصــادي 
كعملــه لالدخــار خصوصــا فــي ظــل ارتبــاط ســعر صــرف 
الدينــار بالــدوالر األمريكــي وبالتالــي ارتبــاط أســعار الفائــدة 
الفائــدة  أســعار  مــع  النقديــة  السياســة  أدوات  علــى 

األمريكيــة.

فــي  االســتمرار  عليــه  يجــب  أيضــا  المركــزي  البنــك 
الحفــاظ علــى رقابتــه الحصيفــة علــى القطــاع المصرفــي 
وعلــى المؤسســات الماليــة الخاضعــة لرقابتــه، لتأميــن 
االســتقرار والمتانــة الماليــة للبنــوك، وســط المواكبــة 

المحليــة  االقتصاديــة  األوضــاع  لتطــورات  المســتمرة 
والدوليــة وتوجيــه دفــه السياســة النقديــة بنــاء علــى تلــك 
التطــورات، ومواكبــة جميــع المســتجدات المتعلقــة فــي 
الصناعــة المصرفيــة على المســتوى العالمــي، باإلضافة 
آلخــر المســتجدات علــى صعيــد التوجهــات والمعاييــر 

الرقابيــة واألشــرفية علــى البنــوك فــي العالــم.

البنــك المركــزي اليــوم ســيحافظ علــى نجاحــه، خاصــة 
وان الدكتــور شــركس هــو احــد أركان منظومــة النجــاح 
التــي حققهــا المركــزي تحــت قيــادة الدكتــور زيــاد فريــز فــي 

العقــد األخيــر. 



االخـبــار المصرفية 112



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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