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األهميـــة االســـتثنائية للقطـــاع المصرفـــي فـــي كل دول العالـــم جعلتـــه محط 

اهتمـــام رئيســـي باعتبـــاره أحـــد أهـــم دعائـــم االســـتقرار المالـــي والنقـــدي 

واالقتصـــادي، ونظـــرًا لـــدوره فـــي حشـــد المدخـــرات وتوفيـــر التمويـــل الـــالزم 

لمختلـــف القطاعـــات وفـــي تعزيـــز التنميـــة االقتصاديـــة، وفـــي زيـــادة منعـــة 

االقتصـــادات، وفـــي التصـــدي لألزمـــات االقتصاديـــة والمالية التي قد تظهر. 

لهذا فإن حكومات دول العالم تحرص على بناء سياسات اقتصادية توفر 

للقطاع المصرفي حماية استثنائية مقارنًة بباقي القطاعات االقتصادية. 

أعلنــت  فقــد  للبنــوك،  االســتثنائية  لألهميــة  وإدراكًا 
األكاديميــة الملكيــة الســويدية للعلــوم فــي أواخــر عــام 
2022 عــن منــح جائــزة نوبــل فــي االقتصــاد لثالثــة خبــراء 
أمريكييــن فــي مجــال االقتصــاد، مــن بينهــم بــن برنانكــي 
الفيدرالــي  االحتياطــي  لمجلــس  رئيســًا  كان  والــذي 
لــه  ويعــود   2014 عــام  إلــى   2006 عــام  مــن  األمريكــي 
العالــم  وبقيــة  المتحــدة  الواليــات  قيــادة  فــي  الفضــل 
خــالل األزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008، إضافــة لــكٍل 

ديبفيــج. وفيليــب  دايمونــد  دوجــالس  مــن 

ــى أن الســبب الرئيســي  بيــان األكاديميــة أشــار بوضــوح إل
لمنــح االقتصادييــن الثالثــة جائــزة نوبــل هــو أنهــم ســاعدوا 
فــي توضيــح دور البنــوك فــي االقتصــاد، ال ســيما أثنــاء 
األزمــات الماليــة. وقــد ركــزت أبحاثهــم علــى أســباب أهميــة 

منعــة  فــي  البنــوك  ودور  عليهــا،  والمحافظــة  البنــوك 
االقتصــاد. وقــد أثبــت بيرنانكــي ان توقــف البنــوك خــالل 
تحويــل  فــي  حاســما  عنصــرًا  كان  االقتصاديــة  االزمــات 
الركــود الطبيعــي الــى كســاد عميــق وطويــل األمــد، وذلــك 
ألن توقــف البنــوك عــن لعــب دورهــا فــي تحويــل المدخرات 
الى اســتثمارات منتجة خالل االزمات يؤدي لزيادة تكاليف 
االئتمــان ويزيــد مــن عمــق االزمــة االقتصاديــة، وقــد يدفــع 
باتجــاه االخــالل بااللتزامــات تجــاه المودعيــن والمقترضين 
عمــل  طبيعــة  ان  وأخيــرًا  النقــود،  خلــق  عمليــة  ووقــف 
القطــاع المصرفــي وعالقتــه مــع المقترضيــن تزيــد مــن 
صعوبــة دخــول العبيــن جــدد بــداًل مــن البنــوك المتوقفــة، 
كمــا ان ذلــك يحتــاج الــى فتــرة طويلــة نســبيًا ممــا يعمــق 

مــن األزمــة ويزيــد مداهــا الزمنــي.
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العامــة  الماليــة  فيــه  تشــهد  الــذي  الوقــت  وفــي 
والسياســات الماليــة فــي العالــم ضعفــًا واضحــًا فــي 
التصــدي لألزمــات، فقــد كانــت السياســة النقديــة هــي 
ــاًل، أزمــة  ــر واألقــوى فــي الســاحة. فمث المســتجيب األكب
ــم مؤخــرًا أكــدت  ــذي شــهدها العال التضخــم العالمــي ال
بــأن السياســة النقديــة، والتــي تتصــل بشــكٍل مباشــر 
األقــدر  هــي  خاللــه،  مــن  وتعمــل  المصرفــي  بالقطــاع 
علــى احتــواء الضغــوط التضخميــة وتجنيــب دول العالــم 
ــد  ــات الســلبية التــي قــد تنتــج عــن التزاي ــج والتداعي النتائ
الكبيــر فــي األســعار. وإذا كان الرتفــاع أســعار الفائــدة 
تأثيــرات علــى شــرائح واســعة مــن المقترضيــن، فــإن 
الماليــة  اآلثــار  مــع  مقارنــًة  طفيفــًا  يبقــى  التأثيــر  هــذا 
واالقتصاديــة المدمــرة التــي كان يمكــن أن تحــدث لــو لــم 

للتضخــم.  وتتصــدى  النقديــة  السياســة  تتدخــل 

وفــي قــراءة أوليــة لمــدى نجــاح السياســة النقديــة فــي 
التصــدي لموجــة التضخــم فــي العالــم، فتشــير البيانــات 
بــأن معــدالت التضخــم بــدأت باالنخفــاض ويتوقــع أن 
تســتمر بالتراجــع خــالل هــذا العــام، وهــو مــا يعكــس 
قــدرة السياســة النقديــة فــي الســيطرة علــى مســتويات 

التضخــم. أمــا معــدل نمــو االقتصــاد العالمــي فيتوقــع 
أن يبلــغ 1.7 % فــي عــام 2023، مقارنــًة مــع معــدل نمــو 
بلــغ 2.9 % فــي عــام 2022. لكــن ال تــزال معــدالت النمــو 
المتوقعــة موجبــة وهــو مــا يشــير إلــى قــدرة االقتصــاد 
العالمــي علــى تجــاوز أزمــة التضخــم دون الدخــول فــي 
حالــة ركــود. وعلــى أيــة حــال، فــال تــزال الفــرص ســانحة 
ألي تطــورات اقتصاديــة ســلبية؛ مثــل عــودة التضخــم 
الفائــدة،  أســعار  الرتفــاع  ســيدفع  مــا  وهــو  لالرتفــاع 
ــرات الجيوسياســية التــي  إضافــة لمخاطــر تصاعــد التوت

قــد تدفــع االقتصــاد العالمــي إلــى الركــود. 

فــي األردن، كان تدخــل السياســة النقديــة حاســمًا فــي 
موضــوع التضخــم، حيــث أن مــا قــام بــه البنــك المركــزي 
األردنــي منــذ بدايــة عــام 2022 مــن اعتمــاد سياســة نقديــة 
تعمــل علــى تتبــع التضخــم ومكافحتــه، حافظــت علــى 
االســتقرار النقدي ووفرت بيئة خصبة للنمو االقتصادي 
والــذي يقــدر بحوالــي 2.7 % فــي عــام 2022. كمــا ســاعدت 
هــذه السياســة فــي الحفــاظ علــى جاذبيــة الدينــار األردنــي 

وعلــى منعــة االقتصــاد األردنــي بشــكٍل عــام.  
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مســتوى  علــى  االســتثمار  وتشــجيع  جــذب  فــي  هامــا  عامــًا   2023 عــام  يعتبــر 
المملكــة، فبعــد دخــول قانــون تنظيــم البيئــة االســتثمارية حيــز التنفيــذ مطلــع 
العــام الحالــي، وصــدور النظــام الالحــق للقانــون، وإطــالق الجهــات الحكوميــة 
البرنامــج التنفيــذي لرؤيــة التحديــث االقتصــادي، أصبحــت البيئــة االســتثمارية 
فــي خططهــا جاهــزة لعمليــة التنفيــذ وبــدء جــذب االســتثمارات الــى المملكــة.

ما يؤكد أهمية وضع ملف االســتثمار في ســلم االوليات 
فــي عــام 2023 األرقــام الُمبّشــرة فــي الفتــرة الماضيــة، اذ 
ارتفعت االســتثمارات المباشــرة بحوالي 97 % لتصل الى 
حوالــي 624 مليــون دينــار فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2022 
مقارنــة مــع 316 مليــون دينــار فــي عــام 2021. كمــا ارتفعــت 
االســتثمار  قانــون  مــن  المســتفيدة  المشــاريع  حجــم 
1.1 مليــار دينــار مقارنــة مــع  الــى حوالــي   2022 فــي عــام 
621 مليــون فــي عــام خــالل عــام 2021 أي بنســبة نمــو 
بحوالــي 80 %. وعلــى المســتوى التنفيــذي رصــدت الحكومة 
فــي موازنــة عــام 2023 قرابــة 1.59 مليــار دينــار للمشــاريع 
لمشــاريع  مخصصــات  رصــد  الــى  إضافــة  الرأســمالية، 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بقيمــة 55 مليون 
دينــار. كمــا التزمــت الحكومــة بتخصيــص مبلــغ 505 مليــون 
دينــار لتنفيــذ البرنامــج التنفيــذي لرؤيــة التحديــث االقتصــادي 
لعــام 2023 التــي يعتبر االســتثمار احــدى ركائزها واولوياتها. 

تدلــل هــذه اإلحصــاءات علــى امريــن األول وجــود دفعــة 
مؤشــرات  ونمــو  االقتصــادي  التعافــي  باتجــاه  قويــة 
االســتثمار فــي عــام 2023، امــا الثانــي فهــو وضــع ملــف 
جــذب وترويــج االســتثمار فــي قمــة أولويــات عــام 2023، 
العوامــل  أبــرز  مــن  ســيكون  االســتثمار  ان  خصوصــا 
المؤثــرة علــى تحقيــق النمــو االقتصــادي مــن جهــة، والحــد 

مــن مؤشــرات البطالــة مــن جهــة أخــرى. 

ويالحــظ ان عــام 2023 يزخــر بالعديــد مــن الفــرص التــي ان 
تــم اســتغاللها اســتثماريًا ســتعمل علــى دفــع مؤشــرات 
ــال،  ــى ســبيل المث النمــو االقتصــادي فــي المملكــة، فعل
يشــهد القطــاع الســياحي طفــرة فــي الدخــل الســياحي 
الــذي وصــل الــى 4.128 مليــار دينــار وبنســبة ارتفــاع تقــارب 
فتشــير  العقــاري  القطــاع  امــا   ،2021 عــام  عــن   % 110
مؤشــراته الــى ارتفــاع حجــم التــداول العقــاري خــالل عــام 
2022 الــى 5.85 مليــار دينــار، أي بنســبة 17 % عــن عام 2021. 

االستثمار في 
سلم أولويات 
عـــــــــــــــــام 2023
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وفــي القطاعيــن المذكوريــن هنالــك العديــد مــن الفــرص 
االســتثمارية والقــدرات الكامنــة التــي ان تــم االســتثمار 
نمــو  الــى  فيهمــا  الطفــرة  تحويــل  الــى  ســتعمل  بهــا 
مســتدام وثابــت علــى مــدار األعــوام القادمــة، وهــذا مــا 
يعطــي االســتثمار بشــكل عــام وفــي بعــض القطاعــات 

ــة قصــوى فــي هــذا العــام. ــة أولوي االقتصادي

الفــرص  عــن  التغاضــي  يمكــن  ال  أخــرى  ناحيــة  مــن 
االســتثمارية فــي عمليــة التحــول الــى االقتصــاد االخضــر 
التــي تشــهدها قطاعــات رئيســية في المملكــة، فالقطاع 
االســتثمارات  مــن  األكبــر  النصيــب  صاحــب  الصناعــي 
المســتفيدة مــن قانــون االســتثمار بحجــم اســتثمار بلــغ 
648,6 مليــون دينــار أردنــي، بنســبة تصــل الــى نحــو 58.3 
فــي المئــة مــن إجمالــي االســتثمارات المســجلة، يشــهد 
حركــة قويــة بالتوجــه نحــو التحــول الــى االقتصــاد األخضــر 
التكنولوجيــات  فــي  االســتثمارية  الفــرص  واالســتفادة 
رفــع  علــى  مباشــر  بشــكل  تعمــل  التــي  الخضــراء، 
المشــاريع،  واســتدامة  الكلــف  وتقليــل  التنافســية 

وتســاهم ايضــًا فــي خلــق وظائــف جديــدة خضــراء. 

وترويــج  جــذب  اولويــات  عــن  الحديــث  خضــم  وفــي 
االســتثمار يجــب مراجعــة هيــكل المعوقــات التــي تواجــه 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة محليــًا، والنظــر الــى 
طبيعــة هــذه المشــاريع واحتياجاتهــا االســتثمارية علــى 
وجــه الخصــوص، واســتخدام نمــاذج اســتثمارية تمكنهــا 
مــن النمــو والتوســع وربــط ذلــك بتعزيــز القــدرات الفنيــة 
لريــادي االعمــال. ويتوافــق هــذا الطــرح مــع التوجهــات 
الصناديــق  انشــاء  أجــاز  الــذي  االســتثمار  قانــون  فــي 
تأســيس  تــم  وبموجبــه  المملكــة.  فــي  االســتثمارية 
صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي، الذي يعتبر أكبر 

صنــدوق اســتثماري فــي المملكــة مــن حيــث رأس المــال 
المصــرح بــه والبالــغ 275 مليــون دينــار أردنــي، ومملــوك 
بالكامــل مــن القطــاع المصرفــي. يتوقــع ان يباشــر هــذا 
المشــاريع  فــي  اســتثماراته  وضــخ  اعمالــه  الصنــدوق 

الصغيــرة والمتوســطة خــالل الفتــرة الحاليــة. 

لوضــع  إيــالء مباشــر  المصرفــي هنالــك  القطــاع  وفــي 
المصرفــي  القطــاع  األولويــات  قائمــة  فــي  االســتثمار 
خــالل العــام الحالــي مــن خــالل تقديــم التمويــل المالئــم 
التســهيالت  وصلــت  فقــد  االقتصاديــة،  للقطاعــات 
المقدمــة الــى حوالــي 32.441 مليــار دينــار وبنســبة نمــو 
مــن  العديــد  هنالــك  أخــرى  ناحيــة  ومــن   .% 8 تقــارب 
المســاهمات الفعالــة للقطــاع فــي تعزيــز االســتثمار فــي 
المملكــة، فانطــالق اعمــال الشــركة االحترافيــة للتطويــر 
العقــاري مســاهمة واضحــة مــن القطــاع المصرفــي فــي 
أهميــة االســتثمار فــي القطــاع العقــاري، إضافــة الى تركيز 
القطــاع المصرفــي علــى تطويــر أدوات واليــات التمويــل 
األخضــر التــي ســتواكب التحــرك اإليجابــي التــي تشــهده 
القطاعــات فــي مجــال التخضيــر واالســتدامة مــن خــالل 
والمســتدام  األخضــر  للتمويــل  الجديــدة  االســتراتيجية 
التــي يعمــد البنــك المركــزي علــى اعدادهــا وســتكون بدايــة 

تنفيذهــا خــالل العــام 2023. 

وقــد ال يختلــف الخبــراء علــى فوائــد ومنافع تحســن مســتوى 
االســتثمار علــى االقتصــاد واالفــراد علــى حــد ســواء، اال ان 
علــى  كأولويــة قصــوى  تصنيفــه  فــي  تقــع  األبــرز  القضيــة 
تنفيــذ  عمليــة  وايــالء  الشــمولية،  السياســات  مســتوى 
ــة  الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي القطاعــات االقتصادي
المبتغــى  وهــو  تنفيذهــا،  فــي  التأخــر  وعــدم  التــام  التفــرغ 

الرئيســي لصنــاع القــرار فــي هــذا العــام.  
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أظهــرت بيانــات البنــوك األردنيــة المدرجــة فــي بورصــة 
عمــان نمــوًا واضحــًا فــي مختلــف المؤشــرات المصرفيــة 
خــالل عــام 2022. ويبلــغ عــدد البنــوك األردنيــة المدرجــة في 
بورصــة عمــان 14 بنــكًا منهــا 12 بنــكًا تجاريــًا أردنيــًا وبنــكان 
إســالميان، علمــا بــأن بيانــات البنــك العربــي تتضمــن أيضًا 
بيانــات البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي. وفي هــذا التقرير 
نســتعرض أبــرز التطــورات الماليــة للبنــوك األردنيــة خــالل 

عــام 2022 بالمقارنــة مــع عــام 2021. 

أبــرز التطــورات في قائمــة المركز المالي 
للبنوك األردنية

وفقــًا للبيانــات المجمعــة لقائمــة المركــز المالــي للبنــوك 
أظهــرت  فقــد  عمــان،  بورصــة  فــي  المدرجــة  األردنيــة 
المؤشــرات الرئيســية نتائجــًا إيجابيــة خــالل عــام 2022. 
حيــث نمــا إجمالــي الموجــودات بنســبة 6.95 % خــالل عــام 
 72.64 77.70 مليــار دينــار مقارنــًة مــع  إلــى  2022 ليصــل 

مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021. 

 

وســجل إجمالــي الودائــع نمــوًا بنســبة 6.21 % فــي نهايــة 
عــام 2022 ليبلــغ 62.40 مليــار دينــار مقارنــًة مــع 58.76 مليــار 
دينــار فــي نهايــة العــام الســابق، ويضــم بنــد إجمالــي الودائــع 
وودائــع  مصرفيــة  والمؤسســات  البنــوك  ودائــع  علــى 
العمــالء والتأمينــات النقديــة، باإلضافة إلــى حقوق أصحاب 

حســابات االســتثمار المشــترك للبنــوك اإلســالمية. 

 

المباشــرة  االئتمانيــة  التســهيالت  صافــي  ارتفــع  كمــا 
الممنوحــة مــن البنــوك األردنيــة بنســبة 9.75 % خــالل عــام 
2022 لتصــل إلــى 38.99 مليــار دينــار مقارنــة مــع 35.53 

مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021. 

 

تطور إجمالي الودائع لدى البنوك األردنية
)مليار دينار(

تطور صافي التسهيالت االئتمانية الممنوحة
من البنوك األردنية )مليار دينار(

62.40

38.99

58.76

35.53

% 6.21

% 9.75

أهم التطورات المالية للبنوك األردنية 
المدرجة في بورصة عمان

خالل عام 2022

تطور إجمالي موجودات البنوك األردنية
)مليار دينار(

77.70

72.64

% 6.95
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كمــا وشــهدت حقــوق الملكيــة للبنــوك األردنيــة المدرجــة 
فــي البورصــة ارتفاعــًا بنســبة 6.5 % فــي عــام 2022 لتصــل 
إلــى 9620 مليــون دينــار بالمقارنــة مــع 9035 مليــون دينــار 
بــأن حقــوق الملكيــة شــكلت مــا  فــي عــام 2021. علمــًا 
نســبته 12.4 % مــن إجمالــي موجــودات البنــوك األردنية في 

نهايــة عــام 2022. 

 

األنشــطة  تحســن  اإليجابيــة  األرقــام  هــذه  وتعكــس 
التشــغيلية للبنــوك بدعــم مــن االنتعــاش االقتصــادي 
القــوي وتزايــد الطلــب بعــد الجائحــة، حيث حقــق االقتصاد 
األردنــي نمــوًا ايجابيــًا خــالل الثالثــة أربــاع األولــى مــن عــام 
ــرة مــن عــام 2021.  ــذات الفت ــة ب 2022 بنســبة 2.7 % مقارن
باإلضافــة إلــى عمليــات االســتحواذ التــي شــهدها القطــاع 
المصرفــي والتــي انعكســت ايجابــًا علــى النتائــج الماليــة 

للبنــوك فــي عــام 2022. 

متانــة  علــى  المنشــورة  اإليجابيــة  األرقــام  تؤكــد  كمــا 
علــى  الحفــاظ  فــي  ودوره  األردنــي،  المصرفــي  القطــاع 
االســتقرار المالــي وتوفيــر الســيولة النقديــة، حيــث يعــد 
قطــاع البنــوك مــن أهــم القطاعــات المدرجــة فــي بورصــة 
أكثــر  مــن  وهــو  الســوقية،  القيمــة  حيــث  مــن  عمــان 
القطاعــات جذبــًا للمســتثمرين األردنييــن وغيــر األردنييــن، 
ممــا يعكــس الثقــة الكبيــرة بهــذا القطــاع وقــوة وســالمة 

األردنــي. المصرفــي  الجهــاز 

أبـــرز الـتــطـــورات فـــي قـــائــــمــــة الـدخــل 
للبـنـــوك األردنـيـــة

ــات المجمعــة لقائمــة الدخــل للبنــوك  علــى صعيــد البيان
البيانــات تحســنًا فــي إجمالــي الدخــل  األردنيــة، فتظهــر 
للبنــوك األردنيــة بنســبة 14.4 % خــالل عــام 2022، ليصــل 
إجمالــي الدخــل إلــى 2929 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 2559 

ــة عــام 2021. ــار فــي نهاي مليــون دين

 

فيما ارتفعت اجمالي مصروفات البنوك األردنية بنسبة 2.3 %، 
حيث بلغ اجمالي المصروفات في عام 2022 ما قيمته 1769 
مليون دينار مقارنًة مع 1730 مليون دينار في نهاية عام 2021. 

 

البنود الفرعية إلجمالي المصروفات فيالحظ  وبالنظر إلى 
ما  شكل  متوقعة"  ائتمانية  خسائر  "مخصص  بند  بأن 
 ،2022 عام  خالل  المصروفات  إجمالي  من   % 17.5 نسبته 
فيما شكل نسبة 25.4 % من إجمالي المصروفات خالل عام 
2021. وقد شهد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
لدى البنوك األردنية انخفاضًا ملموسًا في عام 2022 ليبلغ 
309.2 مليون دينار مقارنة مع 440 مليون دينار في نهاية 
ويعكس   .% 29.73 بلغت  انخفاض  وبنسبة   ،2021 عام 
تراجع قيمة "مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة" تحسنا 
في النشاط االقتصادي، وعلى مالءة المقترضين المالية، 
والتي يتم بناؤها ضمن منهجية متوافقة مع معايير مالية 
ومحاسبية دولية وتحديدا المعيار رقم 9، وبما ينسجم مع 

تعليمات البنك المركزي األردني.

تطور حقوق الملكية في البنوك األردنية
)مليون دينار(

9,620

9,035
% 6.48

تطور إجمالي الدخل للبنوك األردنية
)مليون دينار(

تطور إجمالي المصروفات للبنوك األردنية
)مليون دينار(

مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
لدى البنوك األردنية )مليون دينار(

2,929

1,769

309.2

2,559

1,730

440.0

% 14.4

% 2.2
6

% 29.7 -



موضوع العدد 12

هذا وقد أظهرت بيانات البنوك األردنية ارتفاع ضريبة الدخل 
المدفوعة بنسبة 28.1 % وبزيادة مقدارها 75.77 مليون دينار، 
حيث بلغت ضريبة الدخل في نهاية عام 2022 حوالي 345.6 
مليون دينار مقارنة مع 269.8 مليون دينار في نهاية عام 2021. 

 

وفي ظل النمو الكبير في المؤشرات المصرفية بما فيها 
التسهيالت االئتمانية، إضافة لعمليات االستحواذ األخيرة 
التي شهدها القطاع المصرفي والتي تمت من قبل بنوك 
محلية على بنوك اجنبية، فقد تحسنت مؤشرات الربحية 
للبنوك األردنية والمتمثلة بمعدل العائد على الموجودات 
بلغ  إذ   .)ROE( الملكية  حقوق  على  العائد  ومعدل   )ROA(
1.1 % في  )ROA( ما نسبته  الموجودات  العائد على  معدل 
 .2021 عام  نهاية  0.8 % في  2022 مقارنة مع  عام  نهاية 
)ROE( الملكية  حقوق  على  العائد  معدل  بلغ   فيما 
8.7 % في نهاية عام 2022 مقارنة مع 6.5 % في نهاية عام 2021.

  

 

 

ــرات الـمتـانـــة المالـيـــة للبــنــــوك  مـؤشـ
ــي األردن  ــة فــ الـعـامــلـــ

المركــزي  البنــك  بيانــات  أظهــرت  متصــل،  ســياٍق  فــي 
األردنــي حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة 
إلــى  العاملــة  غيــر  الديــون  نســبة  انخفــاض  األردن  فــي 
ــة النصــف األول مــن  ــى 4.6 % فــي نهاي ــون إل ــي الدي إجمال
ــة عــام 2021. كمــا  ــًة مــع 5.0 % فــي نهاي عــام 2022، مقارن
ارتفعــت نســبة تغطيــة الديــون غيــر العاملــة لتصــل إلــى 
ــًة مــع  83.4 % خــالل النصــف األول مــن عــام 2022، مقارن
79.9 % فــي نهايــة عــام 2021. أمــا الجــزء غيــر المغطــى مــن 
الديــون غيــر العاملــة فقــد شــكل مــا نســبته 3.4 % مــن 
حقــوق المســاهمين لــدى البنــوك بنهايــة النصــف األول 
مــن عــام 2022، مقارنــة مــع 4.2 % فــي نهايــة عــام 2021. 

وبلغــت نســبة الســيولة القانونيــة لــدى البنــوك المرخصة 
مــا نســبته 136.7 % فــي نهايــة النصــف األول 2022 مقارنــًة 
مــع 141.5 % فــي نهايــة عــام 2021. أمــا نســبة كفايــة رأس 
المــال فقــد بلغــت 17.1 % مقارنــًة مــع 18.0 % فــي نهايــة 

عــام 2021. 

ضريبة الدخل المدفوعة من البنوك األردنية 
)مليون دينار(

345.6

269.8

% 28.1

)ROE( معدل العائد على حقوق الملكية
للبنوك األردنية )%(

% 1.08

% 0.81

)ROE( معدل العائد على حقوق الملكية
للبنوك األردنية )%(

% 8.73

% 6.47
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"تجربــة األردّن فــي إتاحــة وتعزيــز المدفوعــات الرقمّيــة الفورّيــة مثــال 
يحتــذى بــه علــى مســتوى العالــم"

مـهـا الـبــهـو 
الرئيس التنفيذّي للشركة األردنّية ألنظمة الدفع 

والتقاّص )جوباك( في حديث لمجّلة البنوك
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كشــفت الرئيــس التنفيــذّي للشــركة األردنّيــة ألنظمــة 
الدفــع والتقــاّص )جوبــاك(، مهــا ميشــيل البهــو، أّن أكثــر 
مــن 60 مليــون عملّيــة تّمــت علــى أنظمــة الدفــع الفــورّي 
فــي المملكــة للعــام 2022، وبقيمــة حــركات تتجــاوز الـــ 12 

مليــار دينــار خــالل عــام 2022.

وأوضحــت أّن تلــك األنظمــة تشــمل )كليــك وجوموبــي 
وإي فواتيركــم(، حيــث تجــاوزت أعــداد المســتخدمين الـــ 5 

مالييــن مســتخدم لهــذه األنظمــة.

وبّينــت البهــو فــي حديــث لمجّلة البنوك، أّن األردّن توّســع 
الرقمّيــة،  المالّيــة  التكنولوجيــا  فــي  االبتــكار  فــي مجــال 
ناشــئة  25 شــركة  عــن  يزيــد  مــا  اليــوم  يضــّم  فأصبــح 
فــي مجــال التكنولوجيــا المالّيــة، ناهيــك عــن حاضنــات 

ومســّرعات أعمــال متخّصصــة فــي هــذا المجــال.

المالّيــة  التكنولوجيــا  مركــز  هــو  أبرزهــا  أّن  إلــى  ولفتــت 
البنــك  قبــل  مــن  مؤّخــرًا  إطالقــه  تــّم  واّلــذي  )جويــن( 
األعمــال  حاضنــات  إلــى  باإلضافــة  وجوبــاك،  المركــزّي 
ــّي مثــل مركــز  ــّم إطالقهــا مــن قبــل القطــاع المال اّلتــي ت
 )AB Accelerator( ومســرع األعمــال )AB iHub( االبتــكار
التابعيــن للبنــك العربــّي وحاضنــة أعمــال أهلــي فينتــك 

التابعــة للبنــك األهلــّي.

وعــالوة علــى ذلــك، قالــت إّن العقــد الســابق كان بمثابــة 
ال  األردّن،  فــي  المالّيــة  المنظومــة  فــي  تحــّول  نقطــة 
ســّيما فــي مجالــي الخدمــات المالّيــة الرقمّيــة وابتــكارات 
التكنولوجيــا المالّيــة، حيــث شــهدت الســنوات الخمســة 
األولــى مــن العقــد الماضــي تطــّورًا هائــاًل علــى مســتوى 
التشــريعّية  البيئــة  وتطويــر  الرقمّيــة  التحتّيــة  البنيــة 

وخدمــات أنظمــة دفــع مختلفــة.

وزادت أّن فــي النصــف الثانــي مــن العقــد شــهد إطــالق 
أنظمــة دفــع جديــدة وفورّيــة، وتوّســع فــي خصائــص 
وميــزات الخدمــات المالّيــة الحالّيــة، باإلضافــة إلــى إطالق 
مجــال  فــي  متخّصصــة  أعمــال  ومســّرعات  حاضنــات 

التكنولوجيــا المالّيــة المبتكــرة فــي المملكــة.

رحلة الرقمنة في األردّن
وقالــت البهــو: علــى الرغم من قّلة موارده االقتصادّية، إّلا 
أّن لــألردّن بيئــة محّفــزة وتجربــة مثالّيــة فــي مجــال رقمنــة 
المدفوعــات وتعزيــز ابتــكارات التكنولوجيــا المالّيــة، حيــث 
بــدأت رحلــة الرقمنــة فــي عــام 2002 مــع إطــالق البنــك 
المركــزّي األردنــّي لنظــام التســويات اإلجمالّيــة الفــورّي 
والمدفوعــات  الجملــة  بمدفوعــات  والمعنــّي   )RTGS(
ــات التقــاّص بيــن  كبيــرة الحجــم، وبتســوية صافــي عملّي
البنــوك، حيــث اعتمــدت المملكــة مســبقًا علــى نظــام 

)SWIFT( العالمــّي للقيــام بهــذه العملّيــة.

وتابعــت: فــي عــام 2007، أطلــق البنــك المركــزّي أيضــًا 
وحــدة المقاّصــة اإللكترونّيــة للشــيكات )ECCU(، مّمــا 
ــوم  ــاح للعمــالء تحصيــل قيــم الشــيكات فــي نفــس ي أت
التالــي مــن خــالل  العمــل  يــوم  بحــّد أقصــى  أو  اإليــداع 

أتمّتــة عملّيــات مقاّصــة الشــيكات بيــن البنــوك.

وأضافــت: أّمــا العقــد األخيــر، فقــد شــهد تحــّوالت جذرّيــة 
فــي تجربــة المســتخدم الرقمّيــة فــي األردّن وابتــكارات 
التكنولوجيــا المالّيــة، ففــي عــام 2014، تــّم إطالق نظامين 
الدفــع  ثــورة فــي عملّيــة  رائديــن كانــا بمثابــة  وطنّييــن 
الرقمــّي فــي األردّن، وهمــا نظــام جوموبــي )نظــام الدفــع 
ــال( ونظــام أّي فواتيركــم )نظــام  بواســطة الهاتــف النّق

ــًا(. عــرض وتحصيــل الفواتيــر إلكترونّي

ــه وبفضــل جوموبــّي، أصبــح إرســال الحــواالت  وأّكــدت أّن
أّي  بيــن كاّفــة المحافــظ اإللكترونّيــة ممكنــًا، وبفضــل 
فواتيركم، باتت عملّية تسديد الفواتير والدفع للخدمات 
ســهلة، وســريعة، وبســيطة، مختصــرة عــبء وجهــد 

ــدّي. ــات بالشــكل التقلي ــام بهــذه العملّي وتكلفــة القي

وأّكــدت أّنــه لــم يكــن تشــجيع المســتخدمين علــى اإلقبال 
علــى هــذه األنظمــة باألمــر الســهل، فثقافــة التحّيــز نحــو 
اســتخدام "الــكاش" - ورغــم ارتفــاع نســب االســتخدام 
ــّي، ومــع  ــا األردن ــة - مــا زالــت ســائدة فــي مجتمعن الحالّي

البهو:
علـــى  60 مليـــون عملّيـــة  مـــن  أكثـــر 
أنظمة الدفع الفورّي باألردّن بقيمة 
2022 فـــي  دينـــار  مليـــار   12 تجـــاوزت 

البهو:
األردّن بيئـــة محّفـــزة وتجربـــة مثالّيـــة 
فـــي مـــجــــال رقـمــنــــة الـمــدفــوعــــات 
وتعزيـــز ابتكارات التكنولوجيا المالّية
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قّلــة نســبة األشــخاص المشــمولين مالّيــًا آنــذاك، واّلتــي 
بلغــت 25 % فقــط فــي عــام 2014 بحســب قاعــدة بيانــات 
 ،)Global Findex( المالــّي العالمــّي للشــمول  المؤّشــر 

باتــت العملّيــة أكثــر صعوبــة.

وأشــارت البهــو، إلــى أّن ارتفــاع نســبة اســتخدام الهواتــف 
النّقالــة والوصــول إلــى اإلنترنــت فــي المملكــة ســاعد على 
أّنــه  اإلقبــال التدريجــّي علــى هاتيــن الخدمتيــن، مؤّكــدة 
ال يمكــن اإلنــكار أّن جائحــة كورونــا، ومــع كّل تداعياتهــا 
العصيبــة علــى االقتصــاد األردنــّي، كانــت نقطــة التحــّول 
الرقمّيــة،  المالّيــة  الخدمــات  اســتخدام  فــي  المحورّيــة 
حيــث ارتفــع عــدد المحافــظ اإللكترونّيــة المســّجلة علــى 
نظــام جوموبــي مــن )608,344( محفظــة فــي عــام 2019 
إلــى )1.2 مليــون( محفظــة فــي عــام 2020. وفــي المقابــل، 
نمــا عــدد حــركات الدفــع علــى نظــام أّي فواتيركــم إلــى أكثــر 
مــن )22 مليونــًا( حركــة فــي عــام 2020 مقارنــة بمــا يقــارب 

الـــ )14 مليونــًا( حركــة فــي عــام 2019.

وأشــادت بإجــراءات البنــك المركــزّي، واّلتــي أســهمت فــي 
دفــع عجلــة التحــّول الرقمــّي اســتجابة لتداعيــات الجائحة، 
ومــن أبرزهــا الســماح للمقيميــن فــي المملكــة بتســجيل 
ــّم اســتخدامها  ــة عــن بعــد، واّلتــي ت المحافــظ اإللكترونّي
لمســتحّقيها  والمعونــة  الرواتــب  دفعــات  لتحويــل 
وحــواالت المســاعدات مــن المنّظمــات التنموّيــة فــي 
إجــراء حظــر  إلــى  والعالــم  المملكــة  فيــه  لجــأت  وقــت 

شــامل بغيــة الســيطرة علــى الوبــاء.

"اعــرف  إجــراءات  نّظــم  المركــزّي  البنــك  أّن  وأضافــت 
عميلــك" والتعامــل معــه إلكترونّيــًا، اّلتــي أوعــز من خاللها 
بعــدم تصنيــف العمــالء اّلذيــن يتــّم تســجيلهم عــن بعــد 
ــى أّنهــم عمــالء مرتفعــو المخاطــر بعــد األخــذ بعيــن  عل
االعتبــار كاّفــة عوامــل المخاطــر ذات العالقــة، ناهيك عن 
دوره فــي قيــادة األزمــة المالّيــة فــي المملكــة بالتعــاون 
مــع الــوزارات والمؤّسســات الوطنّيــة المختلفــة خــالل 

جائحــة كورونــا.

ونّوهــت بأّنــه، وفــي عــام 2016، تــّم إطــالق نظــام غرفــة 
تنفيــذ  وتســريع  لتســهيل   )ACH( اآللــّي  التقــاّص 
الحــواالت المالّيــة الدائنــة والمدينــة كثيــرة العــدد صغيــرة 
ــن البنــوك للمســاهمة فــي رفــع  ومتوّســطة القيمــة بي

كفــاءة المنظومــة المالّيــة فــي المملكــة.

أّمــا فــي عــام 2019، فقــد قامــت جوبــاك بإطــالق معاييــر 

ــر رمــز االســتجابة الســريعة )QR( والمتوافقــة  الدفــع عب
ــرة  ــة، واّلتــي أصبحــت متوّف مــع معاييــر EMVCo® العالمّي
للعمالء المالّيين من خالل مؤّسساتهم المالّية، متيحة 

تجربــة دفــع رقمّيــة ســريعة ومبتكــرة للمســتخدمين.

وقالــت: تبــع إطــالق هــذه األنظمــة نظــام ســادس، وهــو 
نظــام الدفــع الفــورّي- كليــك، اّلــذي أطلــق فــي عــام 2020، 
واّلــذي كان بمثابــة "فيــراري الخدمــات المالّيــة الرقمّيــة،" 
بحســب مــا وصفــه خبــراء مالّيــون مــن حــول العالــم، 
مؤّكــدة أّن هــذا النظــام أتــاح إرســال الحــواالت البنكّيــة 

بيــن عمــالء البنــوك بشــكل فــورّي ومّجانــّي.

علــى  النظــام  لفعالّيــة  ونظــرًا  الســياق،  ذات  وفــي 
الصعيــد المحّلــّي وبهــدف توســيع نطــاق خدماتــه، قالــت 
البهــو، أّن جوبــاك وقعــت مذّكــرة تفاهــم مــع منّصــة بنــى 
للمدفوعــات العربّيــة المملوكــة مــن قبــل صنــدوق النقــد 
العابــرة  الفورّيــة  الرقمّيــة  المدفوعــات  العربــّي إلتاحــة 
للرســائل  أيــزو  بأحــدث معيــار  للحــدود، وبعــد إطالقــه 
المالّيــة )ISO 20022( مــن قبــل الشــركة األردنّيــة ألنظمــة 
الدفــع والتقــاّص )جوبــاك(، قامــت جوبــاك بتحديث نظام 
 )ISO 20022( جوموبــي التابــع لهــا إلــى نفــس معيــار أيــزو
للرســائل المالّيــة؛ مّمــا ســمح بتبــادل الحــواالت المالّيــة 

ــة. ــة والمحافــظ اإللكترونّي بيــن الحســابات البنكّي

اســتخدام  يتبّنيــان  النظاميــن  كال  أّن  إلــى  وأشــارت 
األســماء المســتعارة فــي إرســال واســتقبال الحــواالت؛ 
مّمــا أتــاح عملّيــة إرســال حــواالت أســرع للمســتخدم، 
واّلتــي تنطــوي فــي الوقــت نفســه علــى الحفــاظ علــى 

خصوصّيتــه.

وقالــت: لــم تتــوان جوبــاك عن االســتمرار بتطويــر خدمات 
الدفــع فــي المملكــة، فجــاءت خدمــة تأكيــد "اآليبــان" عنــد 
إرســال الحــواالت البنكّيــة فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2022 
كأحــدث إضافــة علــى خصائــص أنظمــة الدفــع، واّلتــي 
تمّكــن مــن التحّقــق مــن اســم صاحــب اآليبــان قبــل البــدء 

بعملّيــة التحويــل.

المالّيــة،  الخدمــات  إلــى  العمــالء  انضمــام  ولتســهيل 
منّصــة  إطــالق  إلــى  تســعى  جوبــاك  أّن  البهــو  أّكــدت 
"اعــرف عميلــك اإللكترونّيــة" فــي العــام الحالــّي، واّلتــي 
االنضمــام  مــن  المملكــة  فــي  المقيميــن  ســتمّكن 
خــالل  مــن  المالّيــة  المؤّسســات  إلــى  رقمــّي  بشــكل 
إنشــاء هوّيــة مالّيــة رقمّيــة موّحــدة للمســتخدمين مــن 
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األفــراد والشــركات. تعتمــد جوبــاك فــي هــذه الخدمــة، 
برمجــة  واجهــة  علــى  خدماتهــا،  مــن  العديــد  وفــي 
التطبيقــات )API( الخاّصــة بهــا، واّلتــي تعمــل علــى ربــط 
مــن  وبالعديــد  ببعضهــا  المالّيــة  المؤّسســات  كاّفــة 
الجهــات لغايــات تبــادل المعلومــات وتوســيع نطــاق 

الخدمــات. تقديــم 

نتائج ملموسة
وقالــت البهــو: بفضــل زمــرة التطــّورات الحاصلــة علــى 
أنظمــة الدفــع فــي المملكــة وعملّيــة التحــّول الرقمــّي، 
فقــد ارتفعــت نســبة الشــمول المالــّي فــي األردّن مــن 

%25 فــي عــام 2014 إلــى 47 % فــي عــام 2021.

وفيمــا يتعّلــق باســتخدام الخدمــات المالّيــة، نّوهــت إلــى 
النمــّو المتزايــد فــي أعــداد المســتخدمين وقيــم وعــدد 
المتاحــة  الفــورّي  الدفــع  أنظمــة  علــى  الدفــع  حــركات 
للمســتخدم النهائّي والمتمّثلة بأنظمة كليك وجوموبي 
وإي فواتيركــم، مبّينــًا أّن أكثــر مــن 60 مليــون عملّيــة تّمــت 
علــى هــذه األنظمــة وبقيمــة حــركات تتجــاوز الـــ 12 مليــار 
دينــار خــالل عــام 2022؛ مّمــا كان لــه أثــر كبيــر فــي ســرعة 

وكفــاءة دوران النقــد فــي االقتصــاد.

وبالنســبة لنظامــي غرفــة التقــاّص اآللــّي )ACH( ووحــدة 
المقاّصــة اإللكترونّيــة للشــيكات )ECCU(، أوضحــت أّن 
مجمــوع العملّيــات المنّفــذة علــى النظاميــن خــالل عــام 
2022 بلــغ مــا يقــارب الـــ 17 مليون عملّية وبقيمة عملّيات 
تفــوق الـــ 45 مليــار دينــار، مؤّكــدة أّن كّل هــذه المؤّشــرات 
توّضــح دور عملّيــة الرقمنــة فــي اســتفادة المســتخدمين 
مــن أفــراد ومنشــآت ومؤّسســات حكومّيــة مــن خدمــات 
مالّيــة ســريعة، مســهلة حياتهــم اليومّيــة ونشــاطهم 

االقتصــادّي وموّفــرة للجهــد والوقــت والتكلفــة.

وقالــت: إّن شــركة جوبــاك تعمــل مــع البنــك المركــزّي 
علــى  المملكــة  فــي  العاملــة  البنــوك  وكاّفــة  األردنــّي 
تحديــث وترقيــة نظــام المقاّصــة اإللكترونّيــة للشــيكات 
النســخة  إطــالق  يتــّم  وســوف  وأمانــه،  كفاءتــه  لرفــع 

.2023 المحدثــة منــه فــي منتصــف آذار 

ابتكارات التكنولوجيا المالّية في األردّن
الخدمــات  تنامــي  ومــع  أّنــه  البهــو  قالــت  ذلــك،  إلــى 
التحتّيــة،  بنيتهــا  وتطــّور  األردّن  فــي  الرقمّيــة  المالّيــة 
أصبــح التوّجــه نحــو اســتثمارات "التكنولوجيــا المالّيــة" 
أكثــر شــيوعًا فــي االقتصــاد األردنــّي، وبحســب أحــدث 
شــركات  جمعّيــة  قبــل  مــن  المنشــورة  اإلحصــاءات 
تقنّيــة المعلومــات واالّتصــاالت األردنّيــة )إنتــاج( للعــام 
2022، يوجــد فــي األردّن اليــوم مــا يزيــد عــن 25 شــركة 
فــي  تتــراوح  المالّيــة،  التكنولوجيــا  مجــال  فــي  ناشــئة 
اختصاصاتهــا ومجــال عملهــا بيــن المدفوعــات الرقمّية، 
ــة، واإلقــراض، وتكنولوجيــا التأميــن،  والتحويــالت الرقمّي

وغيرهــا.

وأشــارت إلــى أّن البنــوك بــاألردّن حالّيــًا هــي داعــم رئيســّي 
لالبتــكار فــي مجــال التكنولوجيــا المالّيــة، حيــث يســاعد 
والســوق  المالّيــة،  العملّيــات  فــي  خبرتهــا  ذلــك  علــى 
التحتّيــة  البنيــة  وتوّفــر  االمتثــال،  وضوابــط  المحّلــّي، 
الالزمــة لديهــا، وال شــّك فــي أّن األردّن يعــّول باقتصــاده 
تشــّكل  حيــث  البنــوك،  قطــاع  علــى  كبيــر  بشــكل 
المحّلــّي  الناتــج  مــن   % 128 حوالــي  البنــوك  موجــودات 

المملكــة. فــي  اإلجمالــّي 

ومســّرعات  حاضنــات  ثــالث  إطــالق  تــّم  بأّنــه  ونّوهــت 
أعمــال متخّصصــة فــي مجــال التكنولوجيــا المالّيــة مــن 
قبــل كّل مــن البنــك المركــزّي األردنــّي بالتعــاون مع جوباك 
والبنــك العربــّي والبنك األهلــّي، باإلضافة للبرامج الفّعالة 
ــة فــي  ــا المالّي اّلتــي تســتقطب وتحتضــن رّواد التكنولوجي

المملكــة، وتشــّجع االســتثمارات فــي هــذا المجــال.

ــي باتــت حاضــرة فــي مشــهد  ــات اّلت ــرز الفعالّي وحــول أب
ــة فــي المملكــة، أشــارت إلــى تنظيــم  ــا المالّي التكنولوجي
يجتمــع  واّلتــي  )هاكاثــون(  متخّصصــة  مســابقات 
ــة فــي عصــف  ــة والعلمّي ــرات التقنّي فيهــا أصحــاب الخب
ذهنــّي وتحــّد لحــّل مشــكلة ملّحــة ينتــج عنهــا مشــاريع 

وابتــكارات.

البهو:
ـــذة  ـــة مــنــّفــــ ـــون عـــمــــلــــّيـــ 17 مـلـيــ
عـلــــى نـظـامـــــي "الـتـقــــــاّص اآللــــّي" 
و "الــــمــــقــــاصــــّـــة اإللكـــتـــرونـــّيـــــــة 
للشــــيــــكـــــــات" بــقـــيـــمـــــة تـــفـــّوق 
45 مــــلـــــــيــــــــار ديـــنـــــــار فـــــــي 2022
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وأشــارت إلــى حاضنــة أعمــال التكنولوجيــا المالّيــة األولــى 
مــن نوعهــا واألحــدث فــي هــذا المجــال، مركــز التكنولوجيــا 
المالّيــة – جويــن، واّلتــي أطلقهــا البنــك المركــزّي وجوبــاك 
وتكنولوجيــا  االّتصــاالت  منتــدى  فعالّيــات  ضمــن 
المعلومــات لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 

نهايــة العــام الســابق.

وقالــت إّن هــذا المركــز يأتــي بــدور تكميلــّي – ال تنافســي – 
لتشــجيع األفــكار الريادّيــة فــي مجــال التكنولوجيــا المالّيــة 
المختبــر  أيضــًا  يتضّمــن  حيــث  واحتضانهــا،  األردّن  فــي 
التنظيمــّي الرقمــّي )JoRegBox( الخــاّص بالبنــك المركــزّي، 
واّلــذي يمكــن رّواد األعمــال مــن اختبــار حلولهــم المبتكــرة 
فــي بيئــة تجريبّيــة قبل إخضاعهم للمتطّلبــات التنظيمّية 

والقانونّيــة.

وأّكــدت أّن البنــك المركــزّي األردنــّي مــع نهايــة عــام 2022 
أطلــق تعليمــات تنّظــم إجــراءات عمــل الخدمــات المالّيــة 
المفتوحــة، والبنــوك الرقمّيــة، والتعامــل مــع أطراف ثالثة 
بمــا يضمــن منظومــة متكاملــة تشــريعّيًا وأمنّيــًا وريادّيــًا.

وعلــى ذات الصعيــد، أّكــدت البهــو، على التطّور المتســارع 
في التوّجه نحو رقمنة المدفوعات وابتكارات التكنولوجيا 
المالّيــة فــي األردّن لــدى أكثــر قطاعاتــه متانــة وهو القطاع 
الرقمــّي  التحــّول  عملّيــة  أّن  علــى  مشــّددة  المصرفــّي، 
باتــت حتمّيــة فــي عصــر الســرعة والتطــّور، واّلتــي أثبتــت 
الحاجــة الملّحــة لهــا مــع تداعيــات جائحــة كورونــا، كمــا 
أّن اســتمرارّية اســتخدام الخدمــات المالّيــة الرقمّيــة مــن 
قبــل العمــالء حّتــى بعــد انتهــاء الجائحة يدلي باســتمرارّية 
التاّمــة للمدفوعــات والعملّيــات  توّجهنــا نحــو الرقمنــة 

المالّيــة والمصرفّيــة شــكل عــاّم.

وأّكــدت علــى أّن األردّن يستشــرف مســتقباًل واعــدًا فــي 
ثابتــة  بخطــوات  ويخطــو  المالّيــة،  التكنولوجيــا  مجــال 
ومتســارعة نحــو تعزيــز التكنولوجيــا الرقمّيــة فــي كاّفــة 
قطاعاتــه، وال ســّيما القطــاع المالــّي، باإلضافــة إلــى ذلــك، 
المدفوعــات  وتعزيــز  إتاحــة  فــي  األردّن  تجربــة  أصبحــت 
الرقمّيــة الفورّيــة والتشــغيل البينــّي فيمــا بينهــا مثــااًل 

يحتــذى بــه علــى مســتوى العالــم. 

البهو:
األردّن يــــســـتــــشــــــرف 
ــدًا فـــي  ــاًل واعـ مـستـقـبــ
ــة،  ــا الـمـالـّيــ التكنولوجيـ
ويخطـــو خطـــوات ثابتـــة 
ومـتــسـارعــــة لـتـعـزيــــز 
التكنولوجـيــــا الرقـمـّيــــة
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وأّكــــــد مــحــافـــــظ الـبـنــــك 
الـــــمـــــركــــــــزّي الــــدكــــتـــــــور 
عـــــــادل شــركــــــس، عــلــــــى 
أّن االقـــــتــــــصـــــاد األردنـــــّي 
يسيـــر بـاّتـجـــاه الـتـعـافـــي، 
ويمضــي قدمــًا بإصالحــات 
اقتصادّيــة على مســتويات 
عــّدة، مّكنتــه مــن مواجهــة 
الــــتـــحــّديــــــات الـــمــحــّلــّيـــة 
ــدار عــال،  ــة بـاقـتـ واإلقليمّي
متطّلبــات  مــع  ويتجــاوب 

المرحلــة بمرونــة كبيــرة.

وأشار الدكتور شركس إلى قّوة الجهاز المصرفّي األردنّي 
وتنامي  المستجّدات  مختلف  مع  التعامل  على  وقدرته 

أعلى  وفق  وسيره  الوطنّي،  االقتصاد  في  الفاعل  دوره 
جعلته  اّلذي  األمر  الرشيدة،  واإلدارة  الحاكمّية  درجات 
يوصل أداءه بفعالّية وإيجابّية عالية في االقتصاد الوطنّي.

مـــــــــن جــــــــهــــــتـــــه قــــــــــال 
رئـيــــــس مــــــجـــلـــــس إدارة 
جـــــــمــــعـــــــّيــــة الـــبــــــــنـــوك، 
بــــاســـــم خــلــيـــل الـسـالـــم، 
لفعاليــات  افتتاحــه  خــالل 
الــــقـــــــمــــــة الـمـصـرفــيــــــة، 
ــة  ــذه الـقـّمــــ ــاد هـ أّن انـعـقـ
يــأتـــــي فــــي إطــــار الـخــطـــــة 
االسـتــراتـيـجـيـة لـجـمـعـيـة 
الـبـنـــوك، وانـطـالقـــــًا مــــــن 
ــة الـبـنـــوك  حـــــرص جـمـعـّيـ

جمعّية البنوك تعقد
القّمة المصرفّية األردنّية لعام 2023

تحــت رعايــة محافــظ البنــك المركــزّي األردنــّي عطوفــة الدكتــور عــادل 
"القّمــة المصرفّيــة  البنــوك فــي األردّن  شــركس، عقــدت جمعّيــة 
األردنّيــة لعــام 2023" والّتــي جمعــت القيــادات المصرفّيــة في األردّن.

شركس: االقتصاد األردنّي يسير باتّجاه التعافي، ويمضي بإصالحات 
اقتصادّية على مستويات عّدة
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علــى تنظيــم فعالّيــات عاليــة المســتوى تشــارك فيهــا 
حــول  الحــوار  لتبــادل  األردّن  فــي  المصرفّيــة  القيــادات 
مختلــف المســتجّدات المالّيــة والمصرفّيــة واالقتصادّيــة 
وآفاقهــا المتوّقعــة، والقضايــا الناشــئة والموضوعــات 
ذات الصلــة بالصناعــة المصرفيــة المصرفيــة، وخصوصــًا 

تلــك التــي تحظــى باهتمــام محلــي ودولــي. 

كمــا أضــاف الســالم بــأن القمــة تســتهدف تعزيــز أواصــر 
العالقــات والتعــاون بيــن البنــوك وإنشــاء منصــة للحــوار 
المفتــوح بيــن القطــاع المصرفي األردنــي والبنك المركزي 

األردنــي.

ومــن جانبــه، أّكــد مديــر عــاّم 
جمعّيــة البنــوك فــي األردّن 
المحــروق،  ماهــر  الدكتــور 
أّن انعقاد هذه القّمة يـأتي 
بـهــــدف تـسـلـيــــط الـضـوء 
علــى المواضيــع الرئيســّية 
ذات الـعـــالقــــــة بـــعـــمــــل 
البنــوك، وهــو مــا يســاعد 
الـــقــــيــادات الــمـــصـــرفـــّيـة 
فــي بــنـــاء استــراتـيـجـــّياتها 
المستقبلّيــة وتـوّجـهـاتـها 
ــّدات  ــوء الـمـسـتـجـ فــي ضـ

ــة. ــة والدولّي ــة واإلقليمّي المحّلّي

ونـاقـــشــــــت الــجـــلــــــســـــة 
األولــى مــن الـقـّمـــة اآلفــاق 
االقـتـصـادّيــــة لـمــنــطـقــــة 
الشرق األوسـط وشـمـال 
أفريـقـيـــــا، واّلــتــــي حـــاضــــــر 
ــادّي  ــر االقـتـصـ ــا الخـبـيـ بـهــ
الدولـّي والمـمـّثـل المـقـيـم 
ــّي  ــد الـدولـ ــدوق الـنـقـ لـصـنـ
كريــم  الدكتــور  األردّن  فــي 
أوضـــح  اّلــذي  إسماعـيـــل 
ــع بهامــش  أّن األردّن يتمّت
معـتـــدل لالقـــتراض مــــن 

إلــى  الوصــول  علــى  عاليــة  وقــدرة  الدولّيــة،  األســواق 
األجنبــّي  التمويــل  ومصــادر  الدولّيــة  المالّيــة  األســواق 
المنطقــة  دول  مــن  العديــد  مــن  أقــّل  فائــدة  بأســعار 
وآلجــال طويلــة، وبنســب تغطيــة مرتفعــة، مّمــا يعكــس 
االقتصــاد  باســتقرار  وثقتهــم  المســتثمرين  اطمئنــان 

خاّصــة  والطويــل،  المتوّســط  المّدييــن  علــى  األردنــّي 
ــّي  ــة واضحــة لمســار االقتصــاد األردن فــي ظــّل وجــود رؤي

القادمــة. العشــر  للســنوات 

أّمــا الـجـلـســـة الــثــــانـيــــــة، 
فـتـنــــاولـــــت االّتــجــاهــــــات 
الرئيســّية اّلتــي تؤّثــر علــى 
ــة  ــة الـمـصـــرفــــّيــ األنـظـــمــ
اإلقـلـيــمـّيــــة والـعـالـمـّيـــــة، 
وآفــاق القطــاع المصرفــّي 
األردنــــــّي، واّلـــتــــــي تــحـــــّدث 
كريســتوس  الســّيد  بهــا 
ثيوفـيـلـــو نــائــــب الـرئـيــــس 
ــّي  ــل الـــرئــــيـــســـ والـــمـــــحــــّلــ
ــات  ــة الـمـؤّسـسـ لـمـجـمـوعـ
المالّيــة في موديــز العالمّية.

واشتــمـــلــــت الـــجـــلــــســـة 
الثالثــة على عرض تقديمي 
حــول النموذج االقتصادّي، 
واّلتــي تــّم تقديـــمــهـــا مــن 
نضــال  الــدكــتــــور  قــبــــل 
التنفيــذّي  المديــر  العــّزام 
لدائــرة األبحــاث فــي البنــك 
واّلتــي  األردنــّي،  المركــزّي 
أهــّم  عــن  فيهــا  تحــّدث 
االقتـصادّيـــة  المؤّشــرات 
والـنــقــــدّيـــــــة الــمــحـــــّلـــّيــــة 
والـعـالـمـّيـــــة وآفـــاقـــهـــــــا 

ــا اسـتــعــــــرض  ــام 2023 و2024. كــمـــ المتــوّقـعـــة فــي عــــ
خاللهــا معــّدالت النمــّو االقتصــادّي الحالّيــة والمتوّقعــة، 
ومعــّدالت التضّخــم واّتجاهاتــهـــــا، واّتــجـاهــــــات أسعــــــار 

والمحّلّيــة. العالمّيــة  الفائــدة 

مــن  توجيهيــة  بكلمــة  أعمالهــا  القّمــة  واختـتـمـــــت 
عــادل  الدكتــور  األردنــّي  المركــزّي  البنــك  محافــظ 
المؤّشــرات  أهــّم  عــن  فيهــا  تحــّدث  واّلتــي  شــركس، 
وتوّجهــات  المحّلّيــة،  والنقدّيــة  والمالّيــة  االقتصادّيــة 
السياســة النقدّيــة والقطــاع المصرفــّي فــي األردّن فــي 

 .2023 العــام 
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وتضمنــت المحــاور األساســية للورشــة التعريفيــة االولــى 
التــي قدمهــا أ.د محمــد النبهــان مــن جامعــة األميــرة ســمية 
 "Blockchain" تكنولوجيــا  فــي  والمتخصــص  للتكنولوجيــا 
علــى اهميــة توظيــف هــذه التكنولوجيــا فــي تعزيــز البنيــة 
الخدمــات  جــودة  وتطويــر  البنــوك  فــي  اآلمنــة  الرقميــة 
والكفــاءة  التكلفــة  حيــث  مــن  االلكترونيــة  المصرفيــة 
والشــفافية والخصوصيــة وتوفيــر البيئــة الرقميــة الحاضنة 

.)DeFi( الالمركزيــة  الماليــة  لألنظمــة 

تمثــل  التــي   "AcChain" عــن  الحديــث  الورشــة  وتضمنــت 
التكنولوجيــا التــي تــم تطويــره محليا اســتنادا على تكنولوجيا 
القطــاع  تخــدم  حلــول  مــن  تقدمــة  ومــا   "Blockchain"
التطبيقــات  الورشــة  وناقشــت  االردنــي.  المصرفــي 
ومجــاالت االســتخدام الخاصــة بهــا بمــا فــي ذلــك إصــدار 
المشــفرة  الرقميــة  األصــول  اســتخدام  وتوثيــق  وإدارة 
مــن  العديــد  الــى  البــاب  تفتــح  والتــي   "Crypto Assets"
تكنولوجيــا  واســتخدام  المهمــة،  المصرفيــة  الخدمــات 
"Blockchain" ضمــن أنظمــة ووظائف البنوك األساســية 
لتســريع وتقليــل تكلفــة العمليــات البنكيــة مثل التســوية 
الماليــة وتبــادل األمــوال بيــن البنــوك ومؤسســات الدفــع 
بحثــت  كمــا  المملكــة.  خــارج  أو  داخــل  ســواء  واألفــراد 
الورشــة في الربط التقني األمن والمرن بين أفرع البنوك 

المختلفــة ســواء داخــل أو خــارج المملكــة، وبنــاء نظــام ال 
مركــزي لتســجيل وتوثيــق كافــة المعامــالت االلكترونيــة 
المهمــة "Blockchain log" مثــل المدفوعــات االلكترونيــة 
او اي اجــراء مصرفــي داخلــي او خارجــي بحيــث يكــون هــذا 
النظــام مصــدر الثقــة والمســاءلة والشــفافية الرقميــة، 
إضافــة لمناقشــة بنــاء نظــام لتبــادل البيانــات بيــن فــروع 
 "Blockchain based data exchange" البنــوك المختلفــة
بطريــق تضمــن خصوصيــة وأمنيــة البيانــات مســتندا على 

جمعيــة البنــوك فــي األردن تعقــد ورشــتي عمــل 
تعريفيــة حــول تكنولوجيــا "Blockchain" وتطبيقاتهــا 
فــي القطــاع المصرفــي ودور الخدمــات الســحابية فــي 

عمليــة التحــول الرقمــي

نظمــت جمعيــة البنــوك فــي االردن يــوم الثالثاء الموافق )14 /2 /2023( ورشــتي عمل حول 
تكنولوجيا سلسلة الكتل "Blockchain" وتطبيقاتها في المجال المصرفي ودور الخدمات 
الســحابية فــي عمليــة التحــول الرقمــي وذلــك بحضــور مــدراء تكنولوجيــا المعلومــات 
والتحــول الرقمــي واألمــن الســيبراني مــن البنــوك األردنيــة. ويأتــي انعقــاد هــذه الورشــة 
تأكيــدا علــى دور الجمعيــة فــي نشــر الوعــي بأحــدث التكنولوجيا الماليــة وعمليات التحول 
الرقمــي ومــن حرصهــا أيضــا علــى دعــم الجهــود والخبــرات الوطنيــة فــي هــذا المجــال.



23اخبار الجمعية

ــا  ــي توفرهــا تكنولوجي ــة الت ــوات والبروتوكــوالت اآلمن القن
"DLT" والعقــود الذكيــة وأنظمــة التشــفير المتقدمــة دون 
الحاجــة إلــى APIs ويكــون تبــادل البيانــات موثــق فــي نظــام 

."Blockchain log" التســجيل الالمركــزي

علــى  التعــرف  نظــام  بنــاء  الورشــة  اســتعرضت  كذلــك 
الزبائــن "KYC" المركــزي يكــون مرجعــي لجميــع البنــوك 
األردنيــة ويســتند علــى معاييــر التعريــف بالزبائــن الصــادرة 
وشــهادات  الرقمــي  والتوقيــع  المركــزي  البنــك  عــن 
األمــان الرقميــة واي معاييــر أمنيــة صــادرة عــن البنــوك 
وتكــون كافــة هــذه المعرفــات بالزبائــن مخزنــة بطريقــة 
تضمــن الخصوصيــة فــي "DLT" ومرتبطــة مــع المحافــظ 
االلكترونيــة للزبائــن. وأخيــرًا بحثــت الورشــة فــي إصــدار 
علــى  اســتنادا  المصرفيــة  االلكترونيــة  المســتندات 
تكنولوجيــا "Blockchain " ممــا يمنــع أي تالعــب فــي هــذه 
الوثائــق ويتيــح إمكانيــة التحقــق منهــا وتتبعهــا فــي أي 
وقــت وتوقيعهــا واعتمادهــا رقميــا مــن قبــل مختلــف 
الجهــات ذات العالقــة. وتــم توضيــح هنــا الفــرق الكبيــر 
 "QRَ" مــن الناحيــة األمنيــة بيــن الوثائــق الرقمية التي تحمــل
فقــط والوثائــق الرقميــة التــي تصــدر مــن خــالل تكنولوجيــا 

."Blockchain"

كمــا وتحــدث الدكتــور النبهــان عــن الحلــول والخدمــات 
والتــي   "AcChain" تكنولوجيــا  تقدمهــا  التــي  التقنيــة 
تنســجم مــع مجــاالت االســتخدام المذكــورة وينســجم 
مــع المعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات. حيــث تعتبــر 
 "Permissioned Blockchain Network" أول   "AcChain"
ــي.  فــي األردن تقــدم خدمــات وحلــول علــى مســتوى وطن
يشــار فــي هــذا الصــدد أن الدكتــور محمــد النبهــان يديــر 
مــن  والمطوريــن  والخبــراء  الباحثيــن  مــن  فريــق  حاليــا 
جامعــة االميــرة ســمية للتكنولوجيــا والجامعــة االردنيــة 
وعــدة مؤسســات أكاديميــة وتكنولوجية لتنفيذ مشــاريع 
متعلقــه بتكنولوجيــا "Blockchain" علــى مســتوى وطنــي. 
ومــن اهــم هــذه المشــاريع هــو "AcChain" المدعــوم مــن 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي بهــدف توظيــف 
فــي  الرقمــي  التحــول  لخدمــة   "Blockchain" تكنولوجيــا 
 "Blockexe" بعنــوان  اخــر  ومشــروع  التعليمــي  القطــاع 
يهــدف إلــى توظيــف التكنولوجيا لخدمة القطاع الحكومي 
والمصرفــي. حيــث عــرض الدكتــور النبهــان مخرجــات هــذه 
المشــاريع وماتــم تطويــره مــن انظمــة مســتنده علــى 
تكنولوجيــا "Blockchain" وكيفيــة االســتفاده منهــا فــي 
ــة  القطــاع المصرفــي والخدمــات االستشــاريه والتنفيذي

ــة. ــا المالي ــي يمكــن ان يقدمهــا فــي مجــال التكنولوجي الت

أما الورشة التعريفية الثانية التي قدمتها شركة السحب 
 ،)cirrusgo( الرقمية للخدمات واالستشارات الحاسوبية
 AWS الوكيــل االستشــاري ألمــازون للخدمــات الســحابية
ــد مــن المحــاور األساســية  فــي األردن، فبحثــت فــي العدي
والتــي شــملت الخدمــات الســحابة الرقميــة المقدمــة مــن 
أمــازون ومنهجيــات التحــول الرقمــي، واســتعراض آليــات 
اســتخدام التقنيــات والمنهجيــات المبتكــرة التــي توفرهــا 
أمــازون للخدمــات الســحابية ودورهــا فــي تســريع تنفيــذ 

اســتراتيجيات التحــول الرقمــي.

)cirrusgo( وأكــد المديــر العــام لشــركة الســحب الرقميــة
أهميــة  علــى  الورشــة  خــالل  العتيبــي،  دغلــس  محمــد 
الماليــة  بالمؤسســات  الخاصــة  البيانــات  اســتغالل 
تطبيقاتهــا  وتحديــث  البيانــات  هــذه  اتمتــة  خــالل  مــن 
ــا الســحابية  ــذكاء االصطناعــي والتكنولوجي باســتخدام ال
والتشــغيل اآللــي وذلــك للتمكــن مــن تحســين بياناتهــا 
إلــى  باإلضافــة  امكــن،  مــا  التكاليــف  وتقليــل  الضخمــة 

تقدمهــا. التــي  والخدمــات  منتجاتهــا  تطويــر 

وأشــار العتيبــي إلــى أهميــة تســريع التحــوالت الرقمية في 
الخدمــات المصرفيــة وتعديــل نمــاذج األعمــال لــكل مــن 
العمليــات المكتبيــة األماميــة والخلفيــة مــن خــالل اعتماد 
 blockchain أحــدث التقنيــات الســحابية، بمــا فــي ذلــك
والحوســبة الســحابية وإنترنت األشياء، باعتبارها أساس 
الخدمــات المصرفيــة الرقميــة الحقيقية والتي ستســاهم 

فــي عمليــة التحــول الرقمــي بشــكل كامــل. 
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أعلنــت جمعّيــة البنــوك رســمّيًا عــن البــدء بأعمــال "لجنــة 
التمويــل األخضــر" فــي الجمعّية، وذلك فــي أعقاب انعقاد 
االجتمــاع األّول للجنــة، واّلتــي تــّم تشــكيلها بموجــب قــرار 
مجلــس إدارة الجمعّيــة وتضــم اللجنــة فــي عضويتهــا 

الســيدات والســادة التاليــة أســمائهم:

 السيد حاتم حجازي/ البنك العربي. 
 االنسة جود دحدل/ بنك االتحاد. 

 السيد وائل البياري/ بنك المال األردني. 
 السيد عدي قنبر/ البنك اإلسالمي األردني. 

 السيد فيصل الشوبكي/ البنك التجاري األردني. 
 االنسة ريما العبلي/ بنك اإلسكان للتجارة والتمويل. 

 السيد فادي خليل/ البنك األردني الكويتي. 
وتــّم خــالل االجتمــاع، انتخــاب الســّيد فــادي خليــل ممّثــل 
بنــك األردنــّي الكويتــّي رئيســًا للجنــة التمويــل األخضــر، فــي 
ــّم بحــث المواضيــع المدرجــة علــى جــدول األعمــال،  حيــن ت
ومناقشــة أهــداف اللجنــة ومهاّمهــا وإطــار عملهــا ودورّيــة 
اجتماعاتهــا، والتوافــق بيــن أعضــاء اللجنــة علــى المالمــح 

العاّمــة لخّطــة عمــل اللجنــة للعــام 2023.

وقــال رئيــس مجلــس إدارة جمعّيــة البنــوك، باســم خليــل 
الســالم، أّن لجنة التمويل األخضر هي اللجنة االستشــارّية 

الدائمــة التاســعة اّلتــي تــّم تشــكيلها فــي الجمعّيــة، وذلــك 
فــي ظــّل تنامــي االهتمــام العالمــّي والمحّلــّي بموضــوع 
التمويــل األخضــر، وبالتــوازي مــع توّجــه البنــك المركــزّي 
وإدارة  األخضــر  للتمويــل  اســتراتيجّية  إلصــدار  األردنــّي 

المخاطــر البيئّيــة فــي األردّن.

وترويــج  لتعزيــز  تهــدف  اللجنــة  هــذه  أّن  الســالم  وبيــن 
بــه  مفهــوم التمويــل األخضــر وزيــادة الوعــي والمعرفــة 
لــدى البنــوك العاملــة فــي المملكــة، وبالشــكل اّلــذي يمكــن 
البنــوك مــن تكييــف سياســاتها وتوّجهاتهــا نحــو التمويــل 
األخضــر وفقــًا ألفضــل الممارســات العالمّيــة والتجــارب 

الفضلــى فــي هــذا المجــال.

الوطنّيــة  باألهــداف  اللجنــة  أعمــال  ترابــط  إلــى  وأشــار 
لالقتصــاد األخضــر، خصوصًا رؤية التحديث االقتصادّي اّلتي 
اعتمــدت علــى االســتدامة كركيــزة أساســّية لهــا، وأفــردت 
ــات التحــّول إلــى  محــّركًا خاّصــًا للبيئــة الخضــراء يتضّمــن آلّي

االقتصــاد األخضــر، وتخضيــر القطاعــات االقتصادّيــة.

باســتراتيجّية  مســتقباًل  اللجنــة  عمــل  ارتبــاط  إلــى  ولفــت 
التمويــل األخضــر اّلتــي يعّدهــا البنــك المركــزّي، واّلتي ســتكون 
الموّجــه لعمــل اللجنــة وأنشــطتها فــي القطــاع المصرفــّي.

وأّكد بأّن اللجنة ستلعب دورًا استشارّيًا للبنوك األعضاء 
فــي مجــال التمويــل األخضــر، وأّنهــا علــى أتــّم اســتعداد 

انطالق أعمال "لجنة التمويل األخضر"
في جمعّية البنوك 

 الســالم: اللجنــة تهــدف إلــى تعزيــز وترويــج مفهــوم 'التمويــل األخضــر 
وزيــادة الوعــي بــه لــدى البنــوك.

ــة البنــوك  ــة مــن جمعّي ــة جــاءت تتويجــًا للجهــود المبذول  المحــروق: اللجن
فــي مجــال التمويــل األخضــر.

 خليــل: التمويــل األخضــر يعتبــر أحــد التوّجهــات لتحقيــق االســتدامة فــي 
االقتصــاد والعمــل.
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البنــوك،  واستفســارات  واقتراحــات  مالحظــات  لتلّقــي 
وســوف تقــّدم كّل مــا فــي وســعها مــن أجــل مســاعدة 

البنــوك فــي عملّيــات التحــّول نحــو التمويــل األخضــر.

والمســاعدة  الدعــم  كّل  ســتقّدم  الجمعّيــة  أّن  وشــّدد 
المتطّلبــات  جميــع  لهــا  وســتوّفر  اللجنــة،  ألعمــال 

أعمالهــا. لتنفيــذ  لهــا  الالزمــة  واالحتياجــات 

ومــن جانبــه، قــال مديــر عــاّم جمعّيــة البنــوك الدكتــور ماهــر 
المحــروق، أّن اللجنــة ســتعنى بــكّل مــا يتعّلــق بموضــوع 
التمويــل األخضــر فــي القطــاع المصرفــّي فــي األردّن، بمــا 
فــي ذلــك المشــاركة فــي البرامــج التدريبّيــة وورش العمــل 
ــة ألعضــاء اللجنــة والمخّصصــة  اّلتــي ســتعّقدها الجمعّي
والبرامــج  الــورش  وإعطــاء   ،)TOT( المدّربيــن  لتدريــب 
البنــوك، والمشــاركة فــي  التدريبّيــة الموّجهــة لموّظفــي 
مختلــف األنشــطة والفعالّيــات اّلتــي تنّظمهــا الجمعّيــة 

ذات العالقــة بموضــوع التمويــل األخضــر.

وأضاف أّن اللجنة ستعطي الرأي بمختلف المواضيع ذات 
العالقة بموضوع التمويل األخضر اّلتي تعرض على اللجنة 
ذات عالقة  دولّية  أو  محّلّية  أّي مستجّدات  ذلك  في  بما 

بالموضوع.

وبيــن المحــروق أّن أعمــال اللجنــة ستشــمل أيضــًا إعــداد 
وإصــدار أوراق سياســات أو أوراق عمــل أو أدّلــة توضيحّيــة 
أو توصيــات أو أّي دراســات ذات عالقــة بموضــوع التمويــل 
األخضــر وبمــا يســاعد علــى تعزيــز وترويــج مفهــوم التمويل 
األخضــر وزيــادة الوعــي والمعرفــة بــه لدى موّظفــي البنوك.

وأشــار المحــروق أّن تشــكيل لجنــة التمويــل األخضــر جــاء 
تتويجــًا للجهــود اّلتــي بذلتهــا جمعّيــة البنــوك فــي مجــال 
التمويــل األخضــر، بمــا فــي ذلــك توقيــع الجمعّيــة لمذّكــرة 
فــي  الخضــراء  األنشــطة  تعزيــز  مشــروع  مــع  تفاهــم 
المنشــآت الصناعّيــة فــي األردّن )GAIN( واّلــذي ينفــذ بدعــم 
مــن GIZ وبالتعــاون مــع كّلّيــة فرانكفورت للتمويــل واإلدارة 

.)Frankfurt School(

ولفــت إلــى أّن المذّكــرة تهــدف إلعداد دراســة تقييمّية حول 
واقــع وممارســات التمويــل األخضــر فــي األردّن مــن خــالل 
تحليــل جانبــي العــرض والطلــب، وبنــاء القــدرات لموّظفــي 
البنــوك مــن خــالل ورش عمــل متخّصصــة ونــدوات وبرامج 
ــة متخّصصــة حــول  ــة وأدّل ــر مرجعّي ــر معايي ــة وتوفي تدريبّي
ائتمانّيــة  سياســات  وبنــاء  األخضــر  التمويــل  مفاهيــم 
تقييــم  وعملّيــات  التمويــل  مــن  النــوع  لهــذا  مناســبة 
مــع  التعامــل  مــن  البنــوك  لتمكيــن  إضافــة  االئتمــان، 
مخاطــر التمويــل األخضــر وبمــا يســاعد البنــوك فــي األردّن 

علــى خدمــة الســوق المتنامــي للتمويــل األخضــر.

وأضــاف أّن هــذه اللجنــة تعتبــر مــن أوائل اللجــان المختّصة 
مســتوى  علــى  تتشــّكل  واّلتــي  األخضــر،  التمويــل  فــي 

القطــاع المالــّي.

القطــاع  دور  عــن  المحــروق  تحــّدث  الســياق،  ذات  وفــي 
المصرفــّي فــي دعــم التوّجهــات نحــو االقتصــاد األخضــر 
المتخّصــص،  التمويــل  تقديــم  خــالل  مــن  والدائــرّي 
الوطنّيــة. للمشــاريع  التمويــل  توفيــر  فــي  والمشــاركة 

إلــى  للتحــّول  كبيــرة  ومنافــع  فوائــد  وجــود  إلــى  وأشــار 
تنافســّية  رفــع  منهــا  المملكــة  فــي  األخضــر  االقتصــاد 
القطاعــات اإلنتاجّيــة وتقليــل الكلــف عليهــا، إضافــة إلــى 
الهــدر، كمــا سيســاهم  مــن  والحــّد  اإلنتــاج  رفــع كفــاءة 
المتاحــة  العمــل  فــرص  تطويــر  فــي  األخضــر  االقتصــاد 

األردّن. احتياجــات  تلّبــي  جديــدة  وظائــف  وخلــق 

إلــى ذلــك، أّكــد رئيــس اللجنــة، فــادي خليــل علــى أهّمّيــة 
التوّجهــات  أحــد  واعتبــاره  عالمّيــًا  األخضــر  التمويــل 
لتحقيــق االســتدامة فــي االقتصــاد والعمــل علــى تنفيــذ 

دولّيــًا. المســتدامة  التنميــة  مســتهدفات 

مــع  التواصــل  أبــواب  فتــح  فــي  اللجنــة  دور  إلــى  ولفــت 
المؤّسســات الدولّيــة والوطنّيــة المعنّيــة بالتمويــل األخضر 
دور  ولعبهــا  األعضــاء،  البنــوك  وبيــن  بينهــا  والتشــبيك 
الوســيط فــي تنســيق الحــوار بيــن الجهــات المؤّثــرة علــى 
التمويــل األخضــر، ومنهــا البنــك المركزّي والبنــوك األعضاء، 
سياســات  إلــى  التحــّول  دعــم  فــي  مهّمتهــا  إلــى  إضافــة 
التمويــل األخضــر فــي القطــاع المصرفــّي؛ مّمــا يســاهم فــي 

تعزيــز االســتدامة المالّيــة فــي القطــاع المصرفــّي.

وأّكــد علــى أّن أهــّم مهــاّم للجنــة هــو العمــل بشــكل مكّثــف 
علــى رفــع الوعــي حــول التمويــل األخضــر وتعزيــزه، وليــس 
فــي الجانــب المصرفــّي وحــده، بــل فــي جانــب الطلــب أي 
للعمــالء والمواطنيــن بشــكل عــاّم، حيــث يعتبــر ضعــف 
الوعــي فــي برامــج التمويــل المتاحــة وعــدم وجــود تصنيــف 
وتعريــف واضــح للتكنولوجيا الخضــراء إحدى أهّم التحّديات 
تقييــم  إلــى  البنــوك  توّجــه  ضــرورة  إلــى  ودعــا  التمويلّيــة. 
ــّي. ــة كعنصــر مــن عناصــر التقييــم االئتمان المخاطــر البيئّي

ــأّن إحــدى مهــاّم اللجنــة ســتكون العمــل  وأضــاف خليــل ب
كجهــة داعمــة ومســاندة فــي تنفيــذ محــاور اســتراتيجّية 
إلــى  وصلــت  واّلتــي  األخضــر،  للتمويــل  المركــزّي  البنــك 
القطــاع  تخضيــر  إلــى  تهــدف  واّلتــي  النهائّيــة،  مراحلهــا 

المصرفــّي.  القطــاع  فــي  الوعــي  المالــّي ورفــع 





27

التقرير 
االقتصادي 

الشهري



التقرير االقتصادي الشهري 28

وفيمــا يتعلــق بأبــرز المؤشــرات المصرفيــة خــالل عــام 2022، فقــد ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة 
بنســبة 5.1 % فــي نهايــة عــام 2022 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 2021 لتصــل إلــى 64.142 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 61.057 
مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021، كمــا نمــت إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة بنســبة 8.5 % فــي نهايــة عــام 2022 
لتصــل إلــى 32.591 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 30.028 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021. وارتفــع كذلــك إجمالــي الودائــع 
لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة عــام 2022 بنســبة 6.5 % لتصــل إلــى 42.106 مليــار دينــار مقارنــة مــع 39.522 

مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021.

بلـــغ معـــدل التضخـــم مـــا نســـبته 3.77 % خـــالل شـــهر كانـــون الثانـــي مـــن عـــام 2023 مقارنـــًة 
بـــذات الشـــهر مـــن عـــام 2022، حيـــث ارتفـــع الرقـــم القياســـي ألســـعار المســـتهلك مـــن 103.71 
ليصـــل إلـــى 107.62. وارتفـــع حجـــم التـــداول فـــي ســـوق العقـــار األردنـــي خـــالل شـــهر كانـــون 
الثانـــي مـــن عـــام 2023 بنســـبة 45.5% مقارنـــًة بنفـــس الشـــهر مـــن عـــام 2022. أمـــا فيمـــا 
يتعلـــق بـــأداء القطـــاع الخارجـــي فقـــد ارتفعـــت الصـــادرات الكليـــة بنســـبة 35.2 % خـــالل األحـــد 
ـــرة مـــن عـــام 2021، كمـــا ارتفعـــت كذلـــك  ـــذات الفت ـــًة ب ـــى مـــن عـــام 2022 مقارن عشـــر شـــهرًا األول
المســـتوردات بنســـبة 30.4 %. وتبعـــًا لتلـــك التطـــورات فقـــد ارتفـــع عجـــز الميـــزان التجـــاري بنســـبة 
26.8 % خـــالل األحـــد عشـــر شـــهرًا األولـــى مـــن عـــام 2022 مقارنـــة بـــذات الفتـــرة مـــن عـــام 2021.

خــالصـة تنفيذيـة
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية
الناتج المحلي اإلجمالي

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 2.6 % خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2022 مقارنــًة 

بالربــع الثالــث مــن عــام 2021. وفــي ذات الســياق ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة خــالل الثالثــة 

أربــاع االولــى مــن عــام 2022 نمــوًا بنســبة 2.7 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016=100(

2019النشاط 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

1,415

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

 
328

185

1,504

156

261

909

687

1,477

666

6,173

992

48

160

7,373

255

7,118

1,103

8,222

 
315

176

1,453

152

252

881

668

1,442

654

5,992

985

47

160

7,183

243

6,940

1,077

8,017

1,478

675

5,267

557

836

2,785

2,542

5,694

2,614

22,449

4,268

214

468

27,399

901

26,499

3,739

30,238

 
% 4.1

% 5.1

% 3.5

% 2.6

% 3.6

% 3.2

% 2.8

% 2.4

% 1.8

% 3.0

% 0.7

% 2.1

% 0.0

% 2.6

% 4.9

% 2.6

% 2.4

% 2.6

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ب

ج

د

-

=

+

=

2020202120212022
الربع الثالث الربع الثالث 
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معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي )%( لألعوام 2017 - الثالثة أرباع األولى 2022

حواالت العاملين )بالمليون دينار(

معدل البطالة
بلــغ معــدل البطالــة خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2022 مــا نســبته 23.1 % بانخفــاض مقــداره 0.1 % عــن الربــع الثالــث مــن 

عــام 2021، وبارتفــاع مقــداره 0.5 % عــن الربــع الثانــي مــن عــام 2022.

المؤشر

معدل البطالة

2018

% 18.6

2019

% 19.0

 20202021

% 22.7% 24.1% 23.2% 23.1

الـتـغـــيـر
النسبي

% 0.1 -

االستثمار األجنبي المباشر في األردن
ــى مــن عــام 2022  ــاع األول ــة أرب ــار خــالل الثالث ــون دين ــي المباشــر تدفقــًا للداخــل مقــداره 629.3 ملي ســجل االســتثمار االجنب
مقارنــة مــع تدفــق للداخــل مقــداره 325.1 مليــون دينــار خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 2021. ليحقــق بذلــك ارتفاعــًا نســبته 93.6 %.

المؤشر

االستثمار االجنبي المباشر في 
األردن )مليون دينار (

حواالت العاملين
ارتفعت حواالت العاملين بنسبة 1.5 % خالل عام 2022 مقارنة بعام 2021 لتصل إلى 2447.8 مليون دينار.

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

20212022

2,412.12,447.8% 1.5

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

20212022
الربع الثالث   الربع الثالث  

2018

678.0

2019

518.1

 20202021

539.8441.5325.1629.3

الـتـغـــيـر
النسبي

% 93.6

20212022

الثالثة أرباع 
األولى 

الثالثة أرباع 
األولى 

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

2.222.1 1.55 - 2.71.9
202120192017 2020

2022
2018 الثالثة أرباع 

األولى 



31التقرير االقتصادي الشهري

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 عــام 2022 بنســبة 2.69 % مقارنــة بعــام 2021، وقــد جــاء هــذا 
االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات االســتخراجية بنســبة 3.94 %، وارتفــاع الرقــم القياســي 

لكميــات انتــاج الصناعــات التحويليــة بنســبة 2.35 %، والرقــم القياســي لكميــات انتــاج الكهربــاء بنســبة 6.36 %.

ــًة بعــام  وارتفــع كذلــك الرقــم القياســي العــام ألســعار المنتجيــن الصناعييــن بنســبة 13.97 % خــالل عــام 2022 مقارن
2021، حيــث نتــج هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات االســتخراجية بنســبة 34.17 %، 
وارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات التحويليــة بنســبة 13.90 %، فيمــا انخفــض الرقــم القياســي ألســعار 

الكهربــاء بنســبة 7.75 %.

الصناعة

الصناعة

2019

2019

2020

20202022

2021

2021

2022
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات 
اإلنتاج الصناعي

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار 
المنتجين الصناعيين

128.44

80.91

128.60

86.28

107.10

116.31

208.84

119.84

130.11

74.01

128.32

79.5

103.6

106.5

209.9

110.5

151.47

138.47

184.81

141.72

138.65

84.09

130.92

89.85

112.89

121.57

200.33

124.34

144.11

86.06

139.25

92.27

3.94

2.35

6.36

2.69

34.17

13.90

7.75 -

13.97
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ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلــغ معــدل التضخــم 3.77 % خــالل شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2023 مقارنــًة بــذات الشــهر مــن عــام 2022، حيــث ارتفــع 

الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 103.71 ليصــل إلــى 107.62.

2020202120222023البند 2022
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

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

102.71

103.96

96.32

101.26

102.03

105.50

103.05

102.28

99.13

104.67

106.27

103.83

102.46

% 1.3

106.14

103.92

96.57

107.97

105.11

109.35

108.78

103.21

108.63

106.07

114.02

106.34

106.79

% 4.23

103.87

103.94

97.02

111.59

106.81

112.18

109.09

103.60

113.24

107.01

116.62

108.51

107.62

% 3.77

104.05

103.91

96.92

101.72

102.85

105.36

106.54

102.28

102.57

105.51

106.54

104.52

103.71

% 2.46

0.17 -

0.03

0.10

9.71

3.84

6.47

2.39

1.29

10.40

1.42

9.46

3.82

3.77

-

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100( 

كانون الثاني كانون الثاني 
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أهم مؤشرات سوق العقار )مليون دينار(

ثالثاً: حركة تداوالت سوق العقار
ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــالل شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2023 بنســبة 45.5% مقارنــًة بنفــس 
الشــهر مــن عــام 2022، كمــا ارتفعــت إيــرادات دائــرة األراضــي والمســاحة بنســبة 60.6 %. أمــا بخصــوص عــدد معامــالت 
البيــع فــي المملكــة فقــد ارتفعــت أيضــًا بنســبة 29.4 % خــالل شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2023 لتصــل إلــى 13.895 ألــف 

معاملة. 

البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حجم التداول

إيرادات دائرة األراضي والمساحة

إعفاءات الشقق

مجموع قيمة اإليرادات واعفاءات الشقق

عدد معامالت البيع في المملكة )ألف معاملة(

عدد األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

343

15.20

7.18

22.38

10.739

191

18.08

499

24.41

8.19

32.60

13.895

238

15.82

% 45.5

% 60.6

% 14.1

% 45.7

% 29.4

% 24.6

% 12.5 -

20222023

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين خالل شهر كانون الثاني من عام 2023
)حسب الجنسية(

الجنسية
قيمة األراضي والشقق

)مليون دينار(
النسبة من اإلجمالي

عراقية

سعودية

سورية

جنسيات أخرى

المجموع

5.63

2.96

2.06

5.17

15.82

% 35.6

% 18.7

% 13.0

% 32.7

%100

كانون الثاني كانون الثاني 
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رابعاً: أداء القطاع الخارجي 
ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 35.2 % خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن 
عــام 2021، وذلــك نتيجــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة بنســبة 37.0 %، وارتفــاع قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 17.1 %، كمــا 
ارتفعــت كذلــك المســتوردات بنســبة %30.4. هــذا وارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 26.8 % خالل األحد عشــر شــهرًا 

األولــى مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021.

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

اجمالي التجارة الخارجية

الميزان التجاري

تغطية الصادرات للمستوردات %

4,995.7

909.6

5,905.3

13,611.0

18,606.7

7,705.7-

% 43.4

5,044.1

595.7

5,639.8

12,235.4

17,279.5

6,595.6-

% 46.1

6,039.5

604.3

6,643.8

15,345.1

21,384.6

8,701.3 -

% 43.3

7,462.7

644.8

8,107.5

17,962.0

25,424.7

9,854.5 -

% 45.1

5,446.5

550.7

5,997.2

13,771.6

19,218.1

7,774.4 -

% 43.5

37.0

17.1

35.2

30.4

32.3

26.8

1.6

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية
وعلــى صعيــد التركيــب الســلعي ألبــرز الســلع المصــدرة خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمة 

الصــادرات الوطنيــة مــن جميــع المــواد وأبرزهــا الفوســفات الخــام بنســبة 126.8 % والبوتاس الخام بنســبة 118.1 %.

201920202021الصنف
الـتـغيـر النسبي

)%( 

األلبسة وتوابعها

األسمدة

البوتاس الخام

الفوسفات الخام

المنتجات الكيماوية 

محضرات الصيدلة

المواد األخرى

مجموع الصادرات الوطنية

1,384.4

328.2

419.1

275.8

238.5

435.7

2,072.9

4,995.7

1,160.4

509.1

380.3

243.1

251.6

423.2

2,076.4

5,044.1

1,277.5

871.9

513.1

377.0

295.4

421.4

2,283.2

6,039.5

1,186.3

783.4

445.5

321.2

270.5

366.4

2,073.2

5,446.5

1,425.6

1,039.3

971.6

728.4

389.6

377.2

2,531.0

7,462.7

20.2

32.7

118.1

126.8

44.0

2.9

22.1

% 37.0

أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار (

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

2021

2021

2022

2022

األحد عشر 
شهرًا األولى 

األحد عشر 
شهرًا األولى 

األحد عشر 
شهرًا األولى 

األحد عشر 
شهرًا األولى 



35التقرير االقتصادي الشهري

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار(

201920202021التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الهند

دول االتحاد االوروبي

منها هولندا

باقي التكتالت االقتصادية

منها المنطقة الحرة

مجموع الصادرات الوطنية

2,074.2

549.0

1,454.0

1,381.9

969.1

496.1

149.1

32.0

349.3

233.7

4,995.7

2,014.0

576.2

1,270.7

1,220.5

1,072.1

613.5

153.4

37.2

533.9

268.7

5,044.1

2,268.7

733.4

1,641.8

1,586.5

1,418.0

906.6

199.2

38.9

511.8

288.3

6,039.5

2,503.1

768.0

1,637.7

1,557.1

2,153.5

1,198.8

408.0

119.0

760.4

383.6

7,462.7

2,041.8

670.3

1,511.4

1,460.3

1,242.1

789.0

158.4

35.4

492.8

258.0

5,446.5

22.6

14.6

8.4

6.6

73.4

51.9

157.6

236.2

54.3

48.7

% 37.0

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت 
قيمــة الصــادرات الوطنيــة إلــى كافــة التكتــالت االقتصاديــة، وأبرزهــا دول االتحــاد األوروبــي بنســبة 157.6 % والــدول 

اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 73.4 %.

الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2022 بنســبة 11.8 % مقارنــة بــذات الفتــرة 
مــن عــام 2021، لتصــل إلــى مــا يقــارب 899.3 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 804.4 مليــون دينــار خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 2021.

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

البند / الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2019

737.7

2020

760.5

2021

873.5804.43899.27% 11.8

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
ارتفعــت قيمــة  2022، فقــد  عــام  مــن  األولــى  األحــد عشــر شــهرًا  خــالل  للمســتوردات  الســلعي  للتركيــب  بالنســبة 
المســتوردات مــن جميــع المــواد وأبرزهــا الحلــي والمجوهــرات الثمينــة بنســبة 88.1 % والنفــط الخــام ومشــتقاته والزيــوت 

المعدنيــة بنســبة 54.6 % والحبــوب بنســبة 50 %.

2021

2021

2022

2022

األحد عشر 
شهرًا األولى 

األحد عشر 
شهرًا األولى 

األحد عشر 
شهرًا األولى 

األحد عشر 
شهرًا األولى 
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201920202021الصنف
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية

الحلي والمجوهرات الثمينة

العربات والدراجات وأجزائها

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

الحبوب

اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها

المواد األخرى

إجمالي المستوردات

2,308.5

58.6

953.1

1,153.5

553.1

938.5

7,168.9

13,611.0

1,283.8

151.1

888.2

803.0

555.1

719.8

7,834.4

12,235.4

1,836.1

994.9

1,100.8

921.4

717.1

803.4

8,971.4

15,345.1

2,101.9

889.5

987.7

843.5

583.2

717.2

7,648.6

13,771.6

3,248.6

1,673.0

1,074.1

952.1

874.0

804.5

9,335.7

17,962.0

54.6

88.1

8.7

12.9

49.9

12.2

22.1

30.4

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمــة 
المســتوردات مــن كافــة التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 38.1 % ومنها 

الســعودية بنســبة 30.3 %.

التركيب السلعي للمستوردات الوطنية )مليون دينار(

التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار (

20212022

201920202021التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة األمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الصين الشعبية

دول االتحاد االوروبي

منها رومانيا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

إجمالي المستوردات

3,604.5

2,265.8

1,275.5

1,108.9

4,680.3

2,220.8

2,756.4

221.1

1,294.3

88.8

13,610.9

2,881.5

1,521.5

1,130.5

1,003.3

4,277.9

1,924.2

2,517.5

260.9

1,428.0

106.0

12,235.4

4,343.6

2,282.2

1,123.9

987.9

5,266.4

2,229.2

2,869.9

419.9

1,741.3

431.6

15,345.1

5,400.2

2,692.5

1,073.2

967.2

6,509.6

2,723.4

2,715.6

517.5

2,263.4

724.9

17,962.0

3,911.2

2,066.8

990.1

868.1

4,757.7

1,984.3

2,472.0

493.2

1,640.6

368.3

13,771.6

38.1

30.3

8.4

11.4

36.8

37.2

9.9

4.9

38.0

96.8

30.4

20212022

األحد عشر 
شهرًا األولى 

األحد عشر 
شهرًا األولى 

األحد عشر 
شهرًا األولى 

األحد عشر 
شهرًا األولى 
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أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار (

% 1.3

% 8.6

% 7.6

% 37.1 -

% 12.4

% 77.6 -

% 7.3

% 2.5

% 51.9

% 38.7

% 2.7

خامساً: أداء المالية العامة
وصلــت اإليــرادات المحليــة خــالل الشــهور العشــرة األولــى مــن عــام 2022 الــى مــا قيمتــه 6653.5 مليــون دينــار مقابــل 
6123.9 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام 2021، أي بارتفــاع بلــغ 529.6 مليــون دينــار. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع 
فــي اإليــرادات المحليــة نتيجــة الرتفــاع اإليــرادات الضريبيــة بحوالــي 358.7 مليــون دينــار، وارتفــاع اإليــرادات غيــر الضريبيــة 

بحوالــي 170.9 مليــون دينــار.

أمــا النفقــات العامــة فقــد بلغــت خــالل الشــهور العشــرة األولــى مــن عــام 2022 حوالــي 8562 مليــون دينــار مقابــل 7981.4 
مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2021 مســجلة بذلــك ارتفاعــًا مقــداره 580.7 مليــون دينــار او مــا نســبته 7.3 %، وقــد 
جــاء هــذا االرتفــاع فــي اجمالــي االنفــاق نتيجــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقــدار 179.4 مليــون دينــار او مــا نســبته 2.5 %، 
وارتفــاع النفقــات الرأســمالية بحوالــي 401.3 مليــون دينــار او مــا نســبته 51.9 %. ونتيجــة لتلــك التطــورات فقــد ســجلت 
الموازنــة العامــة للحكومــة المركزيــة عجــز مالــي بعــد المنــح حوالــي 1780 مليــون دينــار خــالل العشــرة شــهور األولــى مــن 

عــام 2022، مقابــل عجــز مالــي بعــد المنــح بلــغ حوالــي 1283.8 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2021.

البند

% من الناتج المحلي اإلجمالي

20192020 2021

اجمالي االيرادات والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

ايرادات ضريبية

اقتطاعات تقاعدية

االيرادات االخرى

المنح الخارجية 

اجمالي االنفاق  

النفقات الجارية 

النفقات الرأسمالية

العجر/الوفر بعد المنح

العجر/الوفر قبل المنح

اجمالي االيرادات والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

اجمالي االنفاق  

العجر بعد المنح

العجر قبل المنح

7,754.3

6,965.9

4,680.8

9.0

2,276.1

788.4

8,812.7

7,897.2

915.5

1,058.4 -

1,846.8 -

% 24.9

% 22.4

% 28.3

% 3.4 -

% 5.9 -

7,028.9

6,238.0

4,958.6

7.3

1,272.1

790.8

9,211.3

8,388.5

822.8

2,182.4 -

2,973.3 -

% 22.7

% 20.1

% 29.7

% 7.0 -

% 9.6 -

8,128.2

7,324.9

5626.9

7.5

1690.4

803.3

9858.8

8720.6

1138.2

1730.6 -

2533.9 -

% 25.3

% 22.8

% 30.7

% 5.4 -

% 7.9 -

6,697.6

6,123.9

4,724.9

6.2

1,392.8

573.7

7,981.4

7,208.2

773.2

1,283.8 -

1,857.5 -

% 25.5

% 23.3

% 30.3

% 4.9 -

% 7.1 -

الـتـغـــيـر النسبي

*)%( 

% 1.3 -

% 0.4

% 0.2

% 1.4 -

% 0.3

6,782.0

6,653.5

5,083.6

3.9

1,566.0

128.5

8,562.0

7,387.6

1,174.5

1,780.0 -

1,908.5 -

% 24.2

% 23.7

% 30.5

% 6.3 -

% 6.8 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2021

20212022

العشرة شهور 
األولى 

العشرة شهور 
األولى 
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سادساً: المديونية العامة 
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 5.7 % فــي نهايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021، ليصــل 
إلــى 37.803 مليــار دينــار أو مــا نســبته 110.8 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تشــرين األول مــن عــام 2022، 
مقارنــًة مــع 35.766 مليــار دينــار أو مــا نســبته 111.3 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021، شــاماًل مديونيــة شــركة 

الكهربــاء الوطنيــة وســلطة الميــاه التــي تبلــغ حوالــي 7.9 مليــار دينــار.

حيــث ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة بنســبة 5.4 % ليصــل إلــى 21.350 مليــار دينــار حتــى نهايــة 
شــهر تشــرين األول مــن عــام 2022 )62.6 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تشــرين األول مــن عــام 2022(، 

مقارنــًة مــع 20.259 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021 )63.1 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021(.

كمــا ارتفــع رصيــد الديــن العــام الخارجــي بنســبة 6.1 % ليصــل إلــى حوالــي 16.452 مليــار دينــار فــي نهاية شــهر تشــرين األول 
مــن عــام 2022 )48.2 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تشــرين األول مــن عــام 2022( مقارنــة مــع 15.507 

مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021 )48.3 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021(.

20182019202020212022البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تشرين األول

إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية 

% من الناتج المحلي االجمالي 

رصيد الدين العام الخارجي 

% من الناتج المحلي االجمالي  

إجمالي الدين العام

% من الناتج المحلي االجمالي  

16,220.7

% 53.2

12,087.5

% 39.7

28,308.2

% 92.9

17,738.0

% 56.1

12,338.2

% 39.0

30,076.2

% 95.2

18,933.7

% 61.0

14,098.3

% 45.4

33,032

% 106.5

20,259.5

% 63.1

15,507.2

% 48.3

35,766.7

% 111.3

21,350.8

% 62.6

16,452.4

% 48.2

37,803.2

% 110.8

% 5.4

% 0.5 -

% 6.1

% 0.1 -

% 5.7

% 0.5 -

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار (

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

المصدر: وزارة المالية

37.8033.03 35.7730.08
20222020 20212019 تشرين 

األول
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إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليون دينار(

2019202020212022البند )مليون دينار(
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

عرض النقد )ع 1(

عرض النقد )ع 2(

النقد المصدر

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

13,117.5

39,509.2

6,834.8

13,015.2

41,681.7

6,678.2

% 0.8 -

% 5.5

% 2.3 -

سابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية
انخفــض عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة عــام 2022 بنســبة 0.8 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة عــام 2021، فــي حيــن 

ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 5.5 %.

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 17.266 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
عــام 2022، مقارنــًة مــع 18.043 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2021، محققــًة بذلــك انخفاضــًا نســبته 4.3%.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2020

15,919.7

2021

18,043.217,266.9% 4.3 -

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 
2022

المؤشرات والمصرفية
ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 5.1 % فــي نهايــة عــام 2022 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 2021 لتصــل 
ــة عــام 2021. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع  ــار فــي نهاي ــار دين ــة بـــ 61.057 ملي ــار مقارن ــار دين ــى 64.142 ملي إل
الموجــودات المحليــة بنســبة 6.5 % لتصــل إلــى 58.259 مليــار دينــار، وانخفــاض الموجــودات األجنبيــة بنســبة 7.2 % لتصل 

إلــى 5.882 مليــار دينــار.

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

الموجودات االجنبية

الموجودات المحلية

إجمالي الموجودات

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات 

5,582.3

48,059.7

53,642.0

8,152.6

6,303.0

50,735.0

57,038.0

8,715.2

6,342.5

54,715.2

61,057.7

9,044.3

5,882.7

58,259.4

64,142.1

9,378.8

% 7.2 -

% 6.5

% 5.1

% 3.7

2022
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أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 8.5 % فــي نهايــة عــام 2022 لتصــل إلــى 32.591 مليــار دينــار، مقارنــة 
مــع 30.028 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021. وقــد شــكلت القــروض والســلف حوالــي 62.3 % مــن إجمالــي التســهيالت 
االئتمانيــة، فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك اإلســالمية 27.2 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة كمــا فــي نهايــة عــام 2022.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار(

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

اجمالي التسهيالت االئتمانية

جاري مدين   

قروض وسلف   

كمبياالت واسناد مخصومة   

ذمم بنوك إسالمية

بطاقات االئتمان

27,082.2

% 10.9

% 64.8

% 0.7

% 23.0

% 0.6

28,639.1

 

% 9.5

% 64.5

% 0.7

% 24.6

% 0.7

30,028.5

 

% 9.0

% 62.8

% 0.7

% 26.8

% 0.7

32,591.5

 

% 9.1

% 62.3

% 0.5

% 27.2

% 0.9

% 8.5

 

% 0.1

% 0.5 -

% 0.2 -

% 0.4

% 0.2

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار(

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

المصدر: البنك المركزي األردني

المصدر: البنك المركزي األردني

2022

64.14

32.59

57.04

28.64

50.92

26.11

61.06

30.03

53.64

27.08

2022

2022

2020

2020

2018

2018

2021

2021

2019

2019
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تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة )مليار دينار(

المصدر: البنك المركزي األردني

وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة عــام 2022 بنســبة 6.5 % لتصــل إلــى 42.106 مليــار دينــار 

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

ألجــل شــكلت مــا نســبته 56.8 % مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب والتــي شــكلت مــا 

نســبته 27.5 % مــن إجمالــي الودائــع، ثــم ودائــع التوفيــر والتــي شــكلت 15.7 % مــن إجمالــي الودائــع. أمــا مــن حيــث هيــكل 

الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة حســب العملــة، فيالحــظ ارتفــاع حجــم الودائــع بالدينــار األردنــي بنســبة 7.0 % بنهايــة 

عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021 حيــث بلغــت 32.841 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 30.684 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021.

الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار(

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

اجمالي الودائع 

تحت  الطلب

 توفيـــــر

 ألجل

الودائع بالدينار األردني )%(

الودائع بالدينار األردني )مليون دينار(

الودائع بالعمالت األجنبية )%(

الودائع بالعمالت األجنبية )مليون دينار(

35,305.3

% 26.9

% 16.5

% 56.6

% 76.8

27,107.3

% 23.2

8,198.0

36,789.1

% 28.6

% 16.9

% 54.5

% 76.7

28,233.9

% 23.3

8,555.2

39,522.3

% 29.2

% 17.0

% 53.8

% 77.6

30,684.6

% 22.4

8,837.7

42,106.7

% 27.5

% 15.7

% 56.8

% 78.0

32,841.5

% 22.0

9,265.2

% 6.5

% 1.7 -

% 1.3 -

% 3.0

% 0.4

% 7.0

% 0.4 -

% 4.8

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %

2022

42.1136.7933.84 39.5235.31
202220202018 20212019
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مؤشرات المتانة المالية
أظهرت البيانات المتوفرة حول مؤشرات المتانة المالية للبنوك العاملة في األردن انخفاض نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي 
الديون إلى 4.6 % بنهاية النصف األول من عام 2022، مقارنًة مع 5.3 % بنهاية النصف األول من عام 2021. كما ارتفعت 
نسبة تغطية الديون غير العاملة لتصل إلى 83.4 % بنهاية النصف األول من عام 2022، مقارنًة مع 75.2 % بنهاية النصف 
األول من عام 2021. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 17.1 % بنهاية النصف األول من عام 2022، مقارنة مع 18.3 % بنهاية 
النصف األول من عام 2021، وهذه النسبة أعلى بكثير من الحدود الدنيا المطلوبة من قبل البنك المركزي األردني ومن قبل 
لجنة بازل. وبلغت نسبة السيولة القانونية لدى البنوك المرخصة 136.7 % بنهاية النصف األول من عام 2022، مقارنًة مع 
136.2 % بنهاية النصف األول من عام 2021، والتي تعتبر أعلى من الحدود الدنيا المطلوبة من البنك المركزي األردني والبالغة 
)100 %(. وقد حققت البنوك العاملة في األردن معدل عائد على الموجودات بلغ 1.0 % بنهاية النصف األول من عام 2022، 
مقارنة مع 1.2 % بنهاية النصف األول من عام 2021، كما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين في البنوك العاملة في 

األردن 8.2 % بنهاية النصف األول من عام 2022 مقارنة مع 9.5 % بنهاية النصف األول من عام 2021.

201820192020202120212022المؤشر )%(
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

% 4.9

% 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

% 0.6

% 5.0

% 79.9

% 4.2

% 18.0

% 141.5

% 8.3

% 1.0

% 5.3

% 75.2

% 5.7

% 18.3

% 136.2

% 9.5

% 1.2

% 4.6

% 83.4

% 3.4

% 17.1

% 136.7

% 8.2

% 1.0

% 0.7 -

% 8.2

% 2.3 -

% 1.2 -

% 0.5

% 1.3 -

% 0.2 -

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة )2018 -النصف األول 2022(

هيكل أسعار الفائدة
ارتفعــت أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة فــي نهايــة عــام 2022 مقارنــة بنهايــة العــام 2021، حيــث بلــغ ســعر 

الفائــدة الرئيســي للبنــك المركــزي األردنــي 6.50 % وســعر إعــادة الخصــم 7.50 %.

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

201920202021البند
الـتـغـــيـر 

)%( 

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني

سعـر اعادة الخصم

سعر فائدة اتفاقيات اعادة  الشراء

سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة

4.00

5.00

4.75

3.25

2.50

3.50

3.25

2.00

2.50

3.50

3.25

2.00

6.50

7.50

7.25

6.25

4.00

4.00

4.00

4.25

أسعار الفائدة  لدى البنك المركزي %

2022

النصف األول النصف األول 
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تقاص الشيكات
بلــغ عــدد الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل عــام 2022 مــا مجموعــه 6903 ألــف شــيك بقيمــة 40.829 مليــار دينــار. أمــا 
عــدد الشــيكات المعــادة للعــام 2022 فقــد بلــغ 211.4 ألــف شــيك وبنســبة 3.1 % مــن إجمالــي عــدد الشــيكات المقدمــة 
للتقــاص، فــي حيــن بلغــت قيمــة الشــيكات المعــادة 1264.3 مليــون دينــار وبنســبة 3.1 % مــن إجمالــي قيمــة الشــيكات 

المقدمــة للتقــاص.

أمــا فيمــا يتعلــق بأســباب الشــيكات المعــادة فقــد كانــت 134.8 ألــف شــيك )بقيمــة 820.3 مليــون دينــار( ألســباب ماليــة 
وبنســبة 63.8 % من إجمالي الشــيكات المعادة، فيما بلغت الشــيكات المعادة ألســباب فنية 76.5 ألف شــيك )بقيمة 

444.0 مليــون دينــار( وبنســبة 36.2 % مــن إجمالــي الشــيكات المعــادة وذلــك بنهاية عــام 2022.

ــة الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل عــام 2022 بالعــام 2021، فقــد ســجلت الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل  وبمقارن
العــام 2022 ارتفاعــًا بنســبة 0.3 % عــن العــام 2021 والتــي بلغــت آنــذاك 6885.1 ألــف شــيك. أمــا مــن حيــث القيمــة فقــد 
ارتفعــت قيمــة الشــيكات المقدمــة للتقــاص خــالل عــام 2022 بنســبة 8.4 % حيــث بلغــت آنــذاك ما قيمتــه 37.660 مليار دينار.

أمــا فيمــا يتعلــق بالوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى الودائــع لــدى البنــوك، فقــد شــهدت أســعار الفائدة علــى الودائع 
تحــت الطلــب ارتفاعــًا لتبلــغ 0.37 % فــي نهايــة عــام 2022، فيمــا بلغــت أســعار الفائــدة علــى حســابات التوفيــر 0.41 %، 

وســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 4.59 % وذلــك كمــا فــي نهايــة عــام 2022.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%(

الـتـغـــيـر %201920202021

تحت الطلب

توفير

ألجل

0.44

0.66

4.84

0.27

0.34

3.65

0.26

0.27

3.45

0.37

0.41

4.59

0.11

0.14

1.14

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

وبالنســبة للوســط المرجــح ألســعار الفوائــد علــى التســهيالت االئتمانيــة، فقــد ارتفــع ســعر الفائــدة علــى الجــاري مديــن 
ليبلــغ 8.36 % فــي نهايــة عــام 2022، كمــا ارتفــع ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف لتبلــغ 8.61 %. وبلــغ ســعر فائــدة 

اإلقــراض ألفضــل العمــالء 10.80 % كمــا فــي نهايــة عــام 2022.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

الـتـغـــيـر %201920202021

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

8.49

8.49

9.55

9.33

7.30

7.17

8.51

8.33

7.16

6.89

7.99

8.37

8.36

8.61

8.53

10.80

1.20

1.72

0.54

2.43

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

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

2022

2022
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أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر كانــون الثانــي 2023 بنســبة 3.69 % 
ليبلــغ 4283.38 نقطــة. هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق لعشــرة بنــوك ارتفاعــًا تــراوح مــا بيــن 1.1 % إلــى 16.4 %، فيمــا 
شــهدت أســعار اإلغــالق لثالثــة بنــوك انخفاضــًا تــراوح مــا بيــن 0.8 % إلــى 9.0 %. فيمــا اســتقر ســعر اإلغــالق لبنــك واحــد 

دون تغيــر.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر كانــون الثانــي حوالــي 11.67 مليون ســهم، وبإجمالي عــدد عقود 
بلــغ 8926 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 28.17 مليــون دينــار خــالل شــهر كانــون 

الثانــي 2023.

الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

بنك المال

البنك األهلي

بنك األردن

البنك اإلسالمي األردني

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

البنك األردني الكويتي

بنك االستثمار العربي

البنك التجاري األردني

بنك ABC - األردن

بنك صفوة اإلسالمي

البنك االستثماري

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

EXFB

AHLI

BOJX

JOIB

CABK

UBSI

JOKB

AJIB

JCBK

ABCO

SIBK

INVB

4.84

3.69

2.6

1.11

2.3

4.03

1.4

1.9

1.92

1.34

0.91

0.8

1.98

1.58

4.88

3.65

2.44

1.07

2.16

3.88

1.34

1.95

1.65

1.27

1

0.8

1.92

1.55

0.04 -

0.04

0.16

0.04

0.14

0.15

0.06

0.05 -

0.27

0.07

0.09 -

0

0.06

0.03

5.05

3.79

2.6

1.13

2.31

4.13

1.43

1.98

2.13

1.35

0.98

0.82

1.99

1.61

4.94

3.67

2.53

1.1

2.23

4.04

1.39

1.93

1.92

1.31

0.91

0.8

1.95

1.53

9,496,250

112,403

8,417,053

2,733,313

843,947

1,934,174

1,909,257

868,031

817,975

323,442

18,238

213,749

389,405

94,225

4.8

3.54

2.44

1.06

2.16

3.88

1.35

1.89

1.66

1.26

0.85

0.78

1.9

1.48

22

19

22

22

22

22

22

22

22

20

14

20

19

17

1,923,948

30,593

3,321,366

2,493,314

378,099

479,262

1,369,902

449,843

426,539

246,969

20,039

266,563

199,243

61,779

2,346

163

2,064

959

464

846

624

167

498

216

50

261

126

142

8,926 11,667,459 28,171,462

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر كانون الثاني 2023 

)من 2 كانون الثاني إلى 31 كانون الثاني 2023(

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 الثاني = 4283.38 / التغير عن الشهر السابق = 3.69 %

* المصدر: بورصة عمان
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يجــادل االقتصاديــون وصنــاع السياســات فــي مفهــوم التشــرذم أو التجزئــة والتفتــت كمــا يســميه 
البعــض فهــو مصطلــح مرتبــط بسلســلة التوريــد المقســمة إلــى أجــزاء مختلفــة. حيــث تســتخدم 
ــا مــا  ــات بشــكل منفصــل إلنتــاج ســلعهم وخدماتهــم. غالًب الشــركات مورديــن ومصنعــي المكون
توجــد هــذه الكيانــات فــي بلــدان مختلفــة خاصــًة عندمــا تكــون العمالــة وفيــرة وغيــر مكلفــة. هــذا 
يســمح للشــركات بإنتــاج ســلع أكثــر فعاليــة مــن حيث التكلفــة وذلك بفضل التكنولوجيا المحســنة 
والعولمــة. دق صنــاع السياســات واالقتصاديــون فــي اآلونــة األخيــرة ناقوس الخطر بشــأن مخاطر 
التجزئــة المرتبطــة بالعديــد مــن التحديــات مــن تباطــؤ النشــاط االقتصــادي العالمــي وتغيــر المنــاخ 
حتــى أزمــة تكلفــة المعيشــة وارتفــاع مســتويات الديــن. وفــوق ذلــك تأتــي التوتــرات الجغرافيــة–

السياســية التــي زادت مــن صعوبــة معالجــة القضايــا العالميــة الحيويــة. إن التشــرذم الجغرافــي 
االقتصــادي يشــير إلــى عالــم يمكــن أن ينقســم إلــى تكتــالت اقتصاديــة، تتعامــل دولهــا األعضــاء مع 
بعضهــا البعــض فقــط. وهــذا من شــأنه أن يكســر التدفــق الحالي لرأس المال والســلع والخدمات 
واألفــكار والتقنيــات عبــر الحــدود مــا يــؤدي لمجتمعــات أكثــر فقــرا وأقــل أمانــًا. وقــد يزيــد التشــرذم 
مــن صعوبــة مســاعدة كثيــر مــن االقتصــادات الصاعــدة والناميــة التــي تعرضــت لصدمــات متعــددة.

الــــتــشـــرذم 
االقتصادي 

اإلنتــاج  مســتويات  االقتصــادي  التكامــل  قــوى  عــززت 
ثــالث  والمعيشــة وضاعفــت حجــم االقتصــاد العالمــي 
مــرات وانتشــلت 1.5 مليــار شــخص مــن الفقــر المدقــع 
تعلمــًا،  وأفضــل  صحــة  وأحســن  ثــراًء  أكثــر  بجعلهــم 
الســالم  مــن  المتحقــق  الكســب  إهــدار هــذا  ينبغــي  وال 
والتعــاون. لكــن نجــاح التكامــل االقتصــادي ترافــق مــع 
زيــادة عــدم المســاواة وقــد أدت جائحــة كورونــا إلتســاع 
الفجــوات ال ســيما البلــدان التــي تواجــه اضطرابــات فــي 
ــد فــي أســعار المــواد الغذائيــة والطاقــة.  سلســلة التوري
بعــض  دائمــا  تفــرض  البلــدان  كانــت  الحــال،  وبطبيعــة 
واألصــول  والخدمــات  الســلع  تجــارة  علــى  القيــود 
أمنيــة. وأدت  واعتبــارات  اقتصاديــة مشــروعة  ألســباب 
 19 كوفيــد-  جائحــة  أثنــاء  اإلمــداد  سالســل  اضطرابــات 
إلــى زيــادة التركيــز علــى األمــن االقتصــادي وعلــى جعــل 

سالســل اإلمــداد أكثــر صالبــة. فــي الواقــع تتزايــد مخاطــر 

التشــرذم حيــث إن منافــع التكامــل العالمــي لــم تشــمل 

الجميــع. فاالضطرابــات التــي نجمــت عــن التجــارة والتغيــر 

وتصاعــدت  المجتمعــات.  ببعــض  أضــرت  التكنولوجــي 

واألمــن  التجاريــة  التكنولوجيــا  معاييــر  بشــأن  التوتــرات 

دور  االوكرانيــة  الروســية  للحــرب  وكان  ســنوات،  لعــدة 

فــي إبــراز الخلــل القــاري الجيوسياســي الكامــن الخفــي، 

ولمواجهــة مخاطــر االضطرابــات وظــروف عــدم التأكــد 

متعــددة  والشــركات  البلــدان  تعمــل  السياســات  فــي 

الجنســيات بســرعة أكبــر علــى إعــادة تقييــم شــكل هيــكل 

إنتاجهــا العالمــي. وفرضــت نحــو 30 دولــة قيــودًا تجاريــة 

بالحــد مــن صــادرات المــواد الغذائية مثــل القمح والطاقة 

األخــرى.  األساســية  والســلع 

الدكتور حسام باسم حداد
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المهيمنــة  العملــة  بعيــد  حــد  إلــى  الــدوالر  يعتبــر 
لالحتياطيــات العالميــة وأنظمــة الدفــع وســيظل كذلــك 
بالتأكيــد فــي المســتقبل القريــب. لكــن مــع العقوبــات 
النقــد  احتياطيــات  علــى  خاصــة  روســيا  علــى  الماليــة 
األجنبــي للبنــك المركــزي الروســي  فــإن احتمــال فــرض 
قيــود مســتقبلية مــن قبــل الحكومــة األمريكيــة قــد يدفــع 
بعــض الــدول إلــى االبتعــاد عــن احتياطيــات الــدوالر، التــي 
كان  إذا  استحســاًنا.  أقــل  أنهــا  علــى  اآلن  إليهــا  ُينظــر 
هــذا االتجــاه نحــو تفــكك دول، وفًقــا ألبحــاث صنــدوق 
النقــد الدولــي ، يمكــن للتجزئــة التكنولوجيــة وحدهــا أن 
المحلــي  الناتــج  مــن   % 5 إلــى  إلــى خســائر تصــل  تــؤدي 
اإلجمالــي لمعظــم البلــدان. ولكــن مــن المهــم أن االبتــكار 
التكنولوجــي يحتــاج إلــى نطــاق واســع، والعالــم المجزأ هو 
عالــم أصغــر وأقــل ابتــكارًا. وقــد يــؤدي انخفــاض التجــارة 
وحرمــان  الوظائــف  وإلغــاء  التضخــم  ارتفــاع  إلــى  أيًضــا 
إن  األخــرى.  والضروريــات  والــدواء  الغــذاء  مــن  النــاس 
ذلــك  مــن  أكبــر  يكــون  أن  المرجــح  مــن  الكامــل  التأثيــر 
بكثيروهــو مــا يتوقــف علــى عــدد قنــوات التشــرذم التــي 
التجاريــة  القيــود  إلــى  الحســبان. وباإلضافــة  فــي  تؤخــذ 
أن  يمكــن  التكنولوجيــا،  انتشــار  تعــوق  التــي  والحواجــز 

نشــعر بالتشــرذم مــن خــالل القيود على 
الهجــرة عبر الحــدود، وانخفاض 

التـدفـقـــات الـرأسـمـالـيـــة، 
والـتـراجـــع الـــحـــاد فــــي 

الـــتــــعـــاون الـــــدولـــــي 
ــا  ــذي سيـــجـعـلـــــنــــ الـ
غــيـــــر قـــادريـــــن علــى 
مــعــالـجـــة الـتـحديـــات 
ــر عرضــة  ــم أكث فــي عال
للـــــصــدمـــــات. ومـــــــــن 
جانــب آخــر، فــإن المزيــد 
مــن التجزئــة قــد يمثــل 

صدمــة أخــرى لـلــــعــــــرض 
التضخــم  مــن  مزيــد  إلــى  يــؤدي  ممــا 

وانـخـفـــاض اإلنـــــتــــــــــاج. إن الــــقـضـايــــا 
بالدرجــة  األولويــة  هــي  بــات  العالميــة 

األولــى، فــإن مواجهــة التشــرذم فــي هــذه 
المجــاالت الحيويــة حاجــة ملحــة وضروريــة 

فــي ذات الوقــت، إال أن التدابيــر البراغماتيــة 

عصــا  ضربــة  مجــرد  تكــون  ال  قــد  التشــرذم  لمكافحــة 
ســحرية لحــل المشــاكل المســتعصية مــن التحديــات 
العالميــة. حيــث أن أي تقــدم يمكننــا أن نحــرزه فــي إعــادة 
بنــاء الثقــة ودفــع التعــاون العالمــي ســيكون بارقــة أمــل 
علــى قدرتنــا علــى التحــرك فــي االتجــاه الصحيــح وتعزيــز 
والرخــاء  الســالم  يحقــق  الــذي  االقتصــادي  التكامــل 

للجميــع.

برأيي، إن إعادة اإلنتاج إلى الوطن واالبتعاد عن سالسل 
التوريــد الدوليــة لــن يجعــل األشــياء أكثــر تكلفــة فحســب، 
بــل ســيزيد أيًضــا مــن المخاطــر. فــي حيــن أن هنــاك حاجــة 
مشــروعة لبنــاء نظــام اقتصــادي أكثــر مرونــة وأكثــر عــداًل، 
لــذا علينــا الســعي للحفــاظ علــى ترابــط اقتصادياتنــا مــن 
خــالل العمــل علــى الملكيــات العالميــة المشــتركة مثــل 
رفــع مســتوى المعيشــة فــي جميــع أنحــاء العالــم والحــد 
مــن عــدم المســاواة داخــل البلــدان والتصــدي للتحديــات 
المشــتركة مثــل تغيــر المنــاخ وانبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون والفيروســات ال تعــرف الحــدود أو األوبئــة فــي 
المســتقبل، حينهــا ســينجح العالــم المتكامــل بتقاســم 

االزدهــار. 
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ــة الشــاملة  أطلقــت وزارة االســتثمار، الحزمــة األولــى مــن الخدمــات االســتثماريّة اإللكترونّي

المتعّلقة بتراخيص األنشــطة االقتصاديّة، كما نّص عليها قانون البيئة االســتثماريّة لســنة 

2022 والنظــام الصــادر بموجبــه لســنة 2023 وبالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد الرقمــّي والريــادة.

ويأتــي إطــالق الخدمــة ضمــن مشــروع أتمّتــة خدمــات 
ــوزارة، بهــدف التيســير علــى المســتثمرين وتبســيط  ال
اإلجــراءات وميكنــة الخدمــات لضمــان ســرعة إنجازهــا 
وبمــا ينعكــس علــى مســتوى الخدمــات المقّدمــة لهــم.

التســجيل  إطالقهــا،  تــّم  اّلتــي  الخدمــات  وشــملت 
والترخيــص، بطاقــة المســتثمر، الحوافــز واإلعفــاءات، 
المناطق التنموّية والحّرة، خدمات اإلقامة والتأشــيرات 
تظّلــم  خدمــة طلــب  إلــى  باإلضافــة،  الجنســّية  ومنــح 

للجنــة التظّلمــات المشــكلة فــي وزارة االســتثمار.

لمشــروع  أولــى  كخطــوة  الخدمــات  إطــالق  ويأتــي 
مــن  تتــّم  واّلتــي  الــوزارة،  خدمــات  مختلــف  أتّمتــه 
إلكترونّيــة، تمّكــن المســتثمر بمجــّرد  خــالل منّصــة 
دخولــه علــى المنّصــة مــن اختيــار الخدمــة اّلتــي يريــد 
بالــرّد  الرســمّية  الجهــات  تلتــزم  حيــث  لهــا،  التقــّدم 

علــى الطلــب خــالل 15 يــوم عمــل مــن تاريــخ تقديــم 
الطلــب المســتكمل الشــروط، وفــي حــال تأّخر الجهة 
الرســمّية عــن الــرّد قبــل انتهــاء هــذه الفتــرة يعتبــر 

المعاملــة. تلقائّيــة إلنجــاز  ذلــك موافقــة 

التقــّدم  المســتثمر  بإمــكان  أّن  الــوزارة،  وأضافــت 
بطلب الخدمات اّلتي يحتاجها مشــروعه االســتثمارّي 
بشــكل إلكترونــّي مــن خــالل الدخــول علــى موقــع وزارة 
االســتثمار )www.moin.gov.jo( ومــن مــكان تواجــده 

دون الحاجــة لمراجعــة الــوزارة.

وأشــارت إلــى أّن المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع األتمّتة 
ستشــمل ربــط مختلــف الخدمــات االســتثمارّية مــع 
بالمشــروع  المعنّيــة  الشــريكة  الرســمّية  الجهــات 
العملّيــات  كاّفــة  أتمّتــة  إلــى  إضافــة  االســتثمارّي، 

الداخلّيــة فــي وزارة االســتثمار. 

إطالق الخدمة االستثماريّة الشاملة

 4 العربّيــة  للبورصــات  الســوقّية  القيمــة  بلغــت 
نهايــة  فــي  تريليونــات و54 مليــارًا و27 مليــون دوالر 
األســبوع األّول مــن شــباط 2023، بحســب صنــدوق 

العربــّي. النقــد 

أبــو ظبــي، فــي النشــرة  وأوضــح الصنــدوق، ومقــّره 
األســبوعّية ألســواق المــال العربّيــة أّن ســوق دبــّي 
األســبوع  خــالل  العربّيــة  البورصــات  تقــّدم  المالــّي 
الماضــي مــع ارتفــاع قيمتــه الســوقّية بنحــو 3.5 مليــار 

163.6 مليــار دوالر. إلــى  دوالر وصــواًل 

وأضــاف أّن بورصــة عّمــان حّققــت مكاســب ســوقّية 
 251.4 البحريــن  وبورصــة  دوالر،  مليــون   785.1 بنحــو 
دوالر  مليــون   202.2 الكويــت  وبورصــة  دوالر  مليــون 
وبورصــة  دوالر  مليــون   104.5 مســقط  وبورصــة 
فلســطين 26.6 مليــون دوالر وبورصــة دمشــق 18.5 
مليون دوالر وبورصة بيروت 7.6 مليون دوالر، والقيمة 
الســوقّية للســوق المالّيــة الســعودّية وصلــت إلــى 
2.648 تريليــون دوالر، فيمــا وصلــت القيمــة الســوقّية 

لبورصــة قطــر إلــى 161.5 مليــار دوالر. 

صــــــنــــــدوق الـــــــنــــــقــــد الـــــعـــــربـــــّي:

4 تـــريــلــــيــــــونــــات و54 مــــلـــيـــارًا
القيمة السوقّية للبورصات العربّية
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انظر  )العالمة المائية ورقم الفئة المخفي(

دعــا البنــك المركــزّي األردنــّي كاّفــة المواطنيــن والمتعامليــن بضــرورة االنتبــاه والتأّكــد مــن 
وجــود العالمــات األمنّيــة الموّضحــة فــي فئــة النقــد الخمســين دينــارًا، والّتــي ســبق أن قــام 
البنــك المركــزّي بنشــرها وتوضيحهــا عبــر وســائل اإلعــالم المحّلّيــة الرســمّية وشــبكات 
المركــزّي األردنــّي. للبنــك  الرســمّي  الموقــع  التواصــل االجتماعــّي ونشــرها كذلــك علــى 

حرك )الخيط األمني وتأثيرات الحبر البصرية(

وأشــار البنــك المركــزّي إلــى العالمــات األمنّيــة اّلتــي تمّيــز 

هــذه األوراق والمتمّثلــة بالعالمــة المائّيــة ورقــم الفئــة 

المخفــّي، الخيــط األمنــّي، وتأثيــرات الحبــر البصرّيــة، الحبــر 

البــارز والخصائــص الملموســة.

الناطــق اإلعالمــّي باســم مديرّيــة  بمــا صــدر عــن  ونــّوه 

األمــن العــاّم مــن تمّكــن العامليــن فــي إدارة مكافحــة 

بتزييــف  قامــت  جرمّيــة  شــبكة  ضبــط  مــن  المخــّدرات 

عــدد محــدود مــن األوراق النقدّيــة اّلتــي تــّم طرحهــا حديثــًا 

للتــداول مــن فئة الخمســين دينارًا مــن اإلصدار الخامس، 
ومحاولــة ترويجهــا فــي عــدد مــن محافظــات المملكــة، 
فــي محاولــة مــن هــذه الشــبكة الســتغالل عــدم معرفــة 
بعــض المتعامليــن بالورقــة الجديــدة والعالمــات األمنّيــة 
اّلتــي تمّيزهــا، حيــث تــّم ضبــط األوراق المزّيفــة، وكانــت من 
النــوع الــرديء المصــّور باســتخدام آالت تصويــر عادّيــة، 
وتفتقــر إلــى كاّفــة العالمــات األمنّيــة؛ مّمــا يســهل مــن 
ــب مــن  ــن المجــّردة، وال تتطّل اكتشــافها وتمييزهــا بالعي

المتعامليــن إّلا معرفــة بســيطة بالعالمــات األمنّيــة. 

الـبـنـــك الـمـركــــزّي يـــدعـــــو للـتـــأّكــد مــــن
العالمات األمنّية لفئة الخمسين دينارًا
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وأفاد تقرير الصندوق الدولّي بأّن نسبة النمّو العالمّية 
 0,2 تقّدر  بزيادة  أي   2023 في  بالمئة   2.9 إلى  تصل  قد 
أكتوبر/ تشرين  السابقة في  توّقعاته  نقطة مئوّية عن 

األّول الماضي.

مع   2023 في  للنمّو  توّقعاته  الدولّي  النقد  صندوق  رفع 
صمود االقتصاد العالمّي بصورة أفضل مّما كان مرتقبًا 
عدد  في  الركود  مخاطر  وتبّدد  المتتالية،  الصدمات  بوجه 
الصّحّية لصارمة في  القيود  رفع  يبعث  الدول، فيما  من 
التباطؤ  أّن  ويبدو  االنتعاش.  من  مزيد  في  أماًل  الصين 
االقتصادات  من  عدد  في  مرتقبًا  كان  مّما  أقّل  سيكون 
المتطّورة، وخصوصًا في الواليات المّتحدة اّلتي ستسّجل 
نمّوًا بنسبة 1,4 % في 2023 بزيادة 0,4 نقطة مئوّية عن 

أرقام تشرين األّول/أكتوبر.

 % 2,9 بنسبة  عالمّيًا  نمّوًا  الدولّي  النقد  صندوق  وينتظر 
عام 2023 وفق ما جاء في تقريره، بزيادة 0,2 نقطة مئوّية 
عن توّقعاته السابقة الصادرة في تشرين األّول/أكتوبر.

وأوضح رئيس قسم االقتصاد في الصندوق بيار أوليفييه 
غورينشا خالل مؤتمر صحافّي عبر الهاتف أّن "اآلفاق أقّل 
تشاؤمًا؛ مّما كانت في توّقعاتنا في تشرين األّول/أكتوبر".

لكّنه حّذر بأّن "السنة القادمة ستبقى صعبة" لكّنها "قد 
والتضّخم،  النمّو  صعيد  على  منعطفًا"  كذلك  تشّكل 

على حّد اعتقاده.

واألمر نفسه ينطبق على ألمانيا وإيطاليا حيث لم يعد 
اليورو  منطقة  أّما  ركودًا.  يتوّقع  الدولّي  النقد  صندوق 
اّلتي تقاوم أفضل مّما كان مرتقبًا أزمة الطاقة الناجمة 
 % 0,7 بنسبة  نمّوًا  فستسّجل  أوكرانيا،  في  الحرب  عن 

بزيادة 0,2 نقطة مئوّية عن األرقام السابقة.

الصين  فتح  إعادة  االنتعاش  لهذا  العوامل  أهّم  ومن 

من  وبالرغم  كوفيد.  صفر  سياسة  عن  تخّليها  بعد 
اإلدارة الفوضوّية لرفع القيود اّلتي أّدت إلى فورة جديدة 
النمّو  يعطي  أن  المتوّقع  من  البلد،  في  اإلصابات  في 
االقتصادّي الصينّي دفعًا إضافّيًا لالقتصاد العالمّي، مع 

توّقع وصوله إلى 5,2 % مقابل 4,4 % قبل ثالثة أشهر.

تباطؤ  إلى  الدولّي  النقد  صندوق  أشار  المقابل،  في 
التضّخم بعدما سّجل ارتفاعًا كبيرًا في كّل أنحاء العالم، 
ومن المتوّقع أن يتراجع مستواه في 2023 عّما كان في 

العام السابق في معظم الدول.

توّقعاتــه  بشــكل طفيــف  الصنــدوق  رفــع  ذلــك  ورغــم 
للتضّخــم إلــى 6,6 % بالمقارنــة مــع 6,5 % ســابقًا، علــى أن 
يهبــط فــي 2024 إلــى مســتويات أدنــى مــن العــام 2021 

.)% 4,7 )4.3 % مقابــل 

وهذه األرقام أكثر تفاؤاًل من التوّقعات اّلتي أعلنها البنك 
فيها  وترّقب  الثاني/يناير،  كانون  منتصف  في  الدولّي 
قبل  كان  ذلك  لكّن  العالمّي،  النمّو  في  إضافّيًا  تباطؤًا 
وفي  المتشّددة.  الصّحّية  سياستها  عن  الصين  تخّلي 
تعتمدان  المالّيتين  المؤّسستين  فإّن  األحوال،  مطلق 

معايير مختلفة في حساباتهما.

المّتحدة  الواليات  وتبدي  المّتحدة  المملكة  في  ركود 
العالمّي،  لالقتصاد  الثالثة  المحّركات  وأوروبا،  والصين 
ومن  مختلفة،  ألسباب  واضحة  صمود  مؤّشرات 
المتطّورة هذه  االقتصادات  أن تشهد جميع  المتوّقع 

السنة نمّوًا وإن كان ضعيفًا.

يتوّقع  إذ  استثناء،  المّتحدة ستشّكل  المملكة  أّن  غير 
اّلتي  العشرين  مجموعة  في  الوحيدة  الدولة  تكون  أن 
ناتجها  إجمالّي  تراجع  مع  السنة  هذه  ركودًا  ستسّجل 
المحّلّي بنسبة 0,6 % أي بانخفاض 0,9 نقطة مئوّية عن 

توّقعات تشرين األّول/أكتوبر.

صـنـدوق الـنـقـد الـدولــّي يـتـوّقـع نسـب
نمّو اقتصادّي عالمّي أفضل في 2023

بالنســـبة  منتظـــرًا  كان  مّمـــا  أفضـــل  نمـــّو  نســـب  الدولـــّي  النقـــد  صنـــدوق  توّقـــع 
دول،  عـــّدة  فـــي  اقتصـــادّي  ركـــود  بشـــأن  المخاطـــر  تضـــاؤل  مـــع  الجـــاري  للعـــام 
وخصوصـــًا الواليـــات المتّحـــدة، وتجـــّدد اآلمـــال فـــي تحقيـــق انتعـــاش فـــي الصيـــن 
 .19 كوفيـــد  بســـبب  الصّحّيـــة  األزمـــة  رافقـــت  الّتـــي  الصّحّيـــة  القيـــود  تراجـــع  مـــع 
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في المقابل، قد ال يطال االنكماش روسيا، بالرغم من 
أوكرانيا،  غزو  بعد  عليها  المفروضة  الدولّية  العقوبات 
مع توّقع نمّو في ارتفاع طفيف بنسبة 0,3 % سيتسارع 

في 2024 إلى 2,1 %.

في  المرتقب  النمّو  فإّن  العالم،  من  أخرى  أنحاء  وفي 
إفريقيا جنوب الصحراء )+ 3,8 %، من دون تغيير تقريبًا( 
والشرق األوسط وآسيا الوسطى )+ 3,2 %، بتراجع 0,4 
نقطة عن التوّقعات األخيرة( سيكون أعلى بكثير منه في 
النمّو  من  أدنى  سيبقى  حيث  والكاريبي  الالتينّية  أمريكا 

العالمّي )1,8 %(.

وفــي هــذا الســياق، مــن المتوّقــع أن تســّجل البرازيــل 

الالتينّيــة، أميــركا  فــي  االقتصــاد  محــّركًا   والمكســيك، 

+ 1,2 % و+ 1,7 % مــن النمــّو علــى التوالــي، وهــي نســبة أدنــى 

بكثيــر مــن التوّقعــات للــدول الناشــئة الكبــرى األخــرى، 

وخصوصــًا الصيــن والهنــد )+ 6,1 %(.

وتوّقع صندوق النقد الدولّي أن يصل النمّو العالمّي في 

0,1 نقطة  2023، ولو بتراجع  2024 إلى %3,1، بزيادة عن 

عن توّقعات تشرين األّول/أكتوبر.

لكّن رئيس قسم االقتصاد في الصندوق أشار إلى أّن "النمّو 

العالمّي سيبقى ضعيفًا بالنسبة للمعايير التاريخّية" خالل 

السنتين الجارية والمقبلة. 

أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف االئتماني عن تثبيت 
التصنيف االئتماني السيادي لألردن طويل األجل ليبقى عند 
مستوى "B+/Stable/B" بالرغم من حالة عدم اليقين السائدة 
عالميا وظروف جيوسياسية إقليمية صعبة. أكدت الوكالة 
المالية  السياسة  حصافة  بسبب  التصنيف  تثبيت  أن 
لالستمرار  الحكومة  قبل  من  القوي  وااللتزام  والنقدية 
بتنفيذ اإلصالحات الهيكلية التي تهدف الى توسيع القاعدة 
الضريبي  والتجنب  التهرب  محاربة  خالل  من  الضريبية 
وتنفيذ االصالحات الجمركية  وتحسين البيئة االستثمارية 
وزيادة التنافسية والحفاظ على مستوى تضخم اقل من 
كثير من الدول، باإلضافة الى استمرار ثقة صندوق النقد 
الدولي والمانحين في االقتصاد األردني، االمر الذي سيمكن 
االقتصاد الوطني من مواجهة التحديات العالمية في ظل 

االضطرابات التي يمر بها االقتصاد العالمي.

هذا وقد توقعت الوكالة استمرار زخم النمو االقتصادي 
ليصل   )2026  -  2023( المتوسط  المدى  خالل  لألردن 
متوسط معدل النمو خالل هذه الفترة الى ما نسبته 2.9 % 

في ظل االستمرار بتنفيذ اإلصالحات الهيكلية.

خالل  العامة  المالية  أداء  تحسن  الى  الوكالة  أشارت  كما 
قبل  من  المتخذة  اإلصالحات  نتيجة  الماضية  الفترة 
الحكومي  الدعم  قيمة  زيادة  من  الرغم  على  الحكومة، 
للمشتقات النفطية والسلع األساسية خالل العام 2022 
في ضوء ارتفاع األسعار العالمية لهذه السلع، حيث من 
خالل  تنازلي  منحنى  على  العام  الدين  يكون  ان  المتوقع 
القادمة ليصل صافي دين الحكومة العامة في  السنوات 

عام 2026 الى ما نسبته 73 % من الناتج المحلي اإلجمالي.

وبهذا الصدد أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس 
"يأتي تثبيت تصنيف االردن االئتماني من وكالة ستاندرز اند 
بورز ليشكل اجماعًا من جميع وكاالت التصنيف االئتماني 
على نجاح السياسات المالية في االردن في وقت تعرضت 

فيه دول اخرى لتحديات غياب االستقرار المالي". 

"االصالح  أن  إلى  سابقًا  العسعس  الدكتور  نوه  وكما 
بسواسية  القانون  وتطبيق  العدالة  على  القائم  المالي 
وليس عبر رفع العبء الضريبي على المواطن الملتزم 
قبل  من  بها  ومعترف  مستدامة  إيجابية  نتائج  يحقق 
المؤسسات الدولية ومن ضمنها أهم وكاالت التصنيف 
االئتماني" وبأن "تثبيت التصنيف االئتماني هو أكبر دليل 
تنفيذ  في  الصحيح  الطريق  على  يسير  األردن  أن  على 
اإلصالحات االقتصادية الهيكلية التي يتم وضعها بأيدي 
اردنية، ويدفعنا للمضي قدمًا لالستمرار في تنفيذ المزيد 

من هذه االصالحات".

عادل  الدكتور  المركزي  البنك  محافظ  أكد  السياق  وبذات 
االئتماني  التصنيف  تثبيت  في  االستمرار  أن  الشركس 
غير  عالمية  بيئة  ظل  في  لالقتصاد  المستقبلية  والنظرة 
في  استقرارًا  األكثر  الدول  قائمة  في  األردن  يضع  مواتية، 
اآلمنة  لالستثمارات  مقصدًا  األردن  ويجعل  اقتصادها، 
التثبيت يعكس سالمة  طويلة األجل. مؤكدًا على أن هذا 
الدولية  المؤسسات  وثقة  الكلي،  االقتصاد  أساسيات 
بالسياسات النقدية والمصرفية التي يتبعها البنك المركزي 
النقدي،  االستقرار  على  الحفاظ  في  تجلت  والتي  األردني، 
المخاطر  إدارة  في  وكفاءته  المصرفي  القطاع  ومتانة 

ومواكبته ألفضل التطورات المصرفية العالمية. 

تثبيت التصنيف االئتماني السيادي لألردن
من قبل وكالة ستاندرد اند بورز
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وأشــار المنتــدى فــي ملّخــص سياســات بعنــوان "أيــن 
يقــف األردّن فــي مؤّشــر النمــّو الشــامل علــى المســتوى 
المّتحــدة  األمــم  يــوم  بمناســبة  وذلــك  اإلقليمــّي؟"، 
العالمــّي للعدالــة االجتماعّيــة، واّلــذي يصــادف 20 شــباط 
مــن كّل عــام، إلــى ضــرورة زيــادة نســبة امتــالك اإلنــاث 
للحســابات المصرفّيــة، ونســبة المقاعــد البرلمانّيــة اّلتــي 

تشــغلها النســاء.

المؤّشــرات  النظــر فــي  المنتــدى بضــرورة  كمــا أوصــى 
وأنشــطة  المــرأة  مؤّشــر  قيــاس  فــي  المســتخدمة 
 8 مــن  المؤّشــر  هــذا  يتأّلــف  حيــث  والقانــون،  األعمــال 
مــع  النســاء  تفاعــل  حــول  تتمحــور  رئيســّية  مؤّشــرات 
القانــون منــذ بدايــة مســيرتهّن المهنّيــة، وخــالل تقّدمهّن 

فيهــا، إلــى حيــن خروجهــّن مــن العمــل.

الوصــول  مؤّشــر  فــي  األردّن  أداء  تحســين  ولغايــات 
عــدد  بزيــادة  المنتــدى  أوصــى  الصّحّيــة،  الخدمــات  إلــى 
زيــادة  ضــرورة  إلــى  إضافــة  المستشــفيات،  أســرة 
بالتــوازي  وذلــك  الثانوّيــة،  بالمــدارس  االلتحــاق  نســبة 
مــع تحســين جــودة التدريــب المهنــّي، ومتوّســط عــدد 
الســنوات اّلتــي يقضيهــا الطالــب علــى مقاعــد الدراســة.

أّمــا فــي مؤّشــر شــمولّية ســوق العمــل، أشــار المنتــدى 
إلــى أهّمّيــة تخفيــض نســب البطالــة لفئــة الشــباب، مــن 
العمــل  لســوق  الناظمــة  السياســات  تحســين  خــالل 
ورفــع  العمــل،  عــن  الباحثيــن  تدريــب  نحــو  وتوجيههــا 
مســتوى مهاراتهــم لزيــادة فرصهــم فــي التوظيــف، كمــا 
أوصــى بتعزيــز العمــل علــى زيــادة نســبة األردنّييــن اّلذيــن 
يمتلكــون حســابات مصرفّيــة )بمفردهــم أو مــع آخريــن(، 
ــن  ــّي بي ــى ضــرورة رفــع نســبة االشــتمال المال إضافــة إل

ــّي. ــة مــن المجتمــع األردن ــة األفقــر 40 بالمئ فئ

وفــي هــذا الســياق، أشــار المنتــدى إلــى أّن جعــل النمــّو 

أدبــّي  وواجــب  اقتصادّيــة،  ضــرورة  هــو  شــمولّية  أكثــر 
وأخالقــّي علــى الجميــع، موّضحــًا أّن التوافــق بين تحســين 
شــمولّية النمــّو بمختلــف أبعــاده سيســاعد االقتصــاد 
مــوارده  وتخصيــص  إمكاناتــه،  كامــل  اســتغالل  علــى 
مواجهــة  فــي  ومنعتــه  قدرتــه  وتعزيــز  أمثــل،  بشــكل 

الصدمــات.

وأّكــد المنتــدى أهّمّيــة العمــل الجماعــّي باّتجــاه تحقيــق 
النمــّو الشــامل اّلــذي تنعكــس آثــاره علــى التنميــة الكّلّيــة 

لكاّفــة فئــات المجتمــع.

جــرى  المنتــدى،  أصدرهــا  اّلتــي  الورقــة  ملّخــص  وفــي 
تســليط الضــوء علــى موقــع األردّن فــي مؤّشــر النمــّو 
للمــّرة  الدولــّي  النقــد  صنــدوق  أطلقــه  اّلــذي  الشــامل 
األولــى فــي 12 تشــرين األّول مــن عــام 2022، وبحســب 
المنتــدى، فــإّن النمــّو الشــامل يعــّد مفهومــًا فــي غايــة 
األهّمّيــة باعتبــاره أوســع وأكثــر شــمولّية مــن مفهــوم 

الثــروة. أو  الدخــل  فــي  المســاواة 

وفيمــا يتعّلــق بإطــار عمــل مؤّشــر النمّو الشــامل، أوضح 
المنتــدى بأّنــه يتكــّون مــن أربعــة محــاور رئيســّية وهــي؛ 
والتمكيــن،  والفــرص،  والمشــاركة،  المنافــع،  تقاســم 
ولغايــات قيــاس مــدى شــمولّية النمــّو، وبيــن المنتــدى 
أّن هــذه المحــاور األربعــة الرئيســّية تتضّمــن 8 مؤّشــرات 
 100 إلــى  )األضعــف(   0 مــن  بدرجــة  مصّنفــة  فرعّيــة 

)األفضــل(.

وبحســب المنتــدى، ينــدرج تحــت محــور تقاســم المنافــع 
ــا محــور الفــرص،  مؤّشــر عــدم المســاواة فــي الدخــل، أّم
فهــو يتضّمــن مؤّشــرات الوصــول إلــى التعليــم، الوصــول 
إلــى الخدمــات الصّحّيــة، واالشــتمال المالّي، وفيما يخّص 
محــور المشــاركة، فهــو يتضّمــن شــمولّية ســوق العمل، 
وشــمولّية القطــاع الخــاّص، ومشــاركة الجنســين، فــي 

منتدى االستراتيجّيات األردنّي: ضرورة زيادة
نسبة امتالك اإلناث للحسابات المصرفّية

أوصـــى منتـــدى االســـتراتيجّيات األردنـــّي، بضـــرورة تحســـين نســـبة عمالـــة 
نظـــرًا  االقتصاديّـــة،  مشـــاركتهّن  ونســـبة  الســـّكان  إجمالـــّي  إلـــى  اإلنـــاث 
النخفـــاض هـــذه النســـب علـــى نحـــو اســـتثنائّي فـــي األردّن مقارنـــة بنســـب الذكور.
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حيــن يتضّمــن محــور التمكيــن مؤّشــر جــودة الحوكمــة.

ــّي،  ــة علــى المؤّشــر الكّل ــدول العربّي وفيمــا يخــّص أداء ال
بــأّن دولــة اإلمــارات قــد جــاءت بالمرتبــة  بيــن المنتــدى 
األفضــل مــن بيــن 12 دولــة عربّيــة، حيــث حصلــت علــى 
درجــة بلغــت 67 / 100. أّمــا بالنســبة للدولــة ذات األداء 
علــى  األخيــرة  بالمرتبــة  اليمــن  جــاء  فقــد  األضعــف، 

 .100  /  22 بلغــت  وبدرجــة  العربّيــة،  الــدول  مســتوى 

أّمــا بالنســبة ألداء األردّن، فقــد جــاء بالمرتبــة السادســة 
مــن بيــن 12 دولــة عربّيــة مشــمولة فــي المؤّشــر، وبدرجــة 

بلغــت 49 / 100.

علــى  األردّن  بــأداء  يتعّلــق  فيمــا  المنتــدى  وبحســب 
المؤّشــرات الفرعّيــة لمؤّشــر النمــّو الشــامل، فقد حصل 
األردّن علــى المرتبــة األفضــل فــي مؤّشــر عــدم المســاواة 
فــي الدخــل مــن بيــن 12 دولــة عربّيــة، وبدرجــة بلغــت 69 / 
100. أّمــا فــي مؤّشــر الوصــول إلــى التعليــم، فقــد حصــل 

األردّن علــى المرتبــة 8 مــن بيــن 12 دولــة عربّيــة، وبدرجــة 
بلغــت 50 / 100. 

وفــي مؤّشــر الوصــول إلــى الخدمــات الصّحّيــة، جــاء األردّن 
ــة، وبدرجــة بلغــت 62 /  بالمرتبــة 8 مــن بيــن 12 دولــة عربّي
100. أّمــا فــي مؤّشــر االشــتمال المالــّي، فقــد جــاء األردّن 
بالمرتبــة 7 علــى مســتوى الــدول العربّيــة، وبدرجــة بلغــت 
جــاء  العمــل،  وفــي مؤّشــر شــمولّية ســوق   .100  /  47
األردّن بالمرتبــة 7 مــن بيــن 12 دولــة عربّيــة، وبدرجــة بلغــت 

 .100 / 40

ــا فــي مؤّشــر شــمولّية القطــاع الخــاّص، فقــد حصــل  أّم
العربّيــة،  الــدول  مســتوى  علــى   5 المرتبــة  علــى  األردّن 
وبدرجــة بلغــت 46 / 100. وفيمــا يتعّلــق بمؤّشــر مشــاركة 
ــن  ــة 11 مــن بي ــى المرتب الجنســين، فقــد حصــل األردّن عل
12 دولــة عربّيــة، وبدرجــة بلغــت 30 / 100. أّمــا فــي مؤّشــر 
جــودة الحوكمــة، جــاء األردّن بالمرتبــة 4 علــى مســتوى 

الــدول العربّيــة، وبدرجــة بلغــت 49 / 100. 
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البنــك  عــن  صــادر  تقريــر  قــال 
مـنـخـفـضـــة  الــدول  إّن  الدولـــــّي 
ومتوّسطـــة الـدخــــل تـقـــع فـــــي 
بـــــــؤرة الــعــالقــــــة بــيـــن الــمـنــاخ 
والتـجـارة، حـيـث نمت انبعاثاتها 
السنـويّـــة مـجـتــمــعــــة بــوتـــيـــــرة 
أســرع مــن المتوّســط العالمــّي 
بــيـــن عــامــــي 2010 حـتّــــى 2018.

لتحقيــق  ســعيها  إلــى  ذلــك  ســبب  التقريــر  وأرجــع 
مســتهدفاتها للنمــّو خــالل الســنوات األخيــرة، مشــيرًا 
ــر المنــاخ. إلــى أّن تلــك الــدول هــي األكثــر عرضــة آلثــار تغّي

وتعتمــد هــذه الــدول علــى قطاعــي الزراعــة والســياحة 
الّلذيــن يتأّثــران بارتفــاع درجــة الحــرارة وزيــادة منســوب 
ــف مــع  ســطح البحــر، مــع عــدم امتالكهــم المــوارد للتكّي

تلــك المتغّيــرات.

وكشــفت الدراســات أّن ارتفــاع درجــات الحــرارة العالمّيــة 
انخفــاض غّلــة المحاصيــل وإنتاجّيــة األيــدي  إلــى  يــؤّدي 

العاملــة الزراعّيــة فــي البلــدان منخفضــة الدخــل.

ويعنــي ذلــك أّن زيــادة درجــة الحــرارة بمقــدار درجــة مئوّيــة 
واحــدة تتســّبب فــي انخفــاض صادراتهــا الزراعّيــة بنســبة 
39 %، وانخفــاض الصــادرات فــي البلــدان مرتفعــة الدخــل 

بنحــو أقــّل مــن 6 %.

وفيمــا تشــير التوّقعــات فــي عــام 2030 إلــى تعــّرض 70 
مليــون شــخص لمخاطــر الجــوع؛ بســبب تغّيــر المنــاخ 

معظمهــم فــي منطقــة أفريقيــا جنوب الصحــراء وجنوب 
آســيا.

دورًا  التجــارة  الدولــّي، ســتلعب  البنــك  تقريــر  وبحســب 
مهّمــًا فــي تحقيــق األمــن الغذائــّي، وســتكون سياســات 
الزراعــة  لتعزيــز  رئيســّيًا  عامــاًل  الحكومّيــة  التجــارة 
المســتدامة عبــر نشــر التقنّيــات الجديــدة بهــدف زيــادة 

الهــدر. وتقليــل  المحاصيــل  غّلــة 

وذكــر التقريــر أّن تغّيــر المنــاخ يتيــح فرصــًا جديــدة للبلــدان 
منخفضــة ومتوّســطة الدخــل اّلتــي لهــا أهّمّيــة فــي إنتــاج 
ــًا - مثــل الراتنجــات  مــا يســّمى بالمنتجــات المفّضلــة بيئّي
البيئــة  علــى  أقــّل  أثــر  لهــا  اّلتــي   - والملّونــات والصــوف 
ــؤّدي نفــس الغــرض. ــة بالســلع المنافســة اّلتــي ت مقارن

لتوليــد  طبيعّيــة  ثــروات  لديهــا  اّلتــي  البلــدان  أّن  كمــا 
الريــاح أو الطاقــة المائّيــة يمكــن  الكهربــاء مــن طاقــة 
أن تصبــح مواقــع جّذابــة إلنتــاج ســلع مثــل الهيدروجيــن 

اّلتــي تتطّلــب كّمّيــات كبيــرة مــن الكهربــاء.  األخضــر 

البنك الدولّي: الدول منخفضة ومتوّسطة الدخل
تقــع فــي بـــؤرة الـعالقـــة بـيـــن الـمـنـــاخ والـتـجـــارة
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مــن  العديــد  أســعار صــرف  فــي  التغيــر  أثــر  وباســتثناء 
العمــالت مقابــل الــدوالر األمريكــي فقــد ارتفــع إجمالــي 
محفظــة التســهيالت بنســبة 5 % لتصــل الــى 35.4 مليــار 
ــة بـــ 34.6 مليــار دوالر أمريكــي بالعــام  دوالر أمريكــي مقارن
الســابق، كمــا ارتفعــت ودائــع العمــالء بنســبة 5 % لتصــل 
إلــى 47.7 مليــار دوالر أمريكــي مقارنــة بـــ 47.1 مليــار دوالر 

أمريكــي بالعــام الســابق.

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

بنســبة 25 % للعــام 2022.

الســيد صبيــح  أشــار  النتائــج،  هــذه  علــى  تعليقــه  وفــي 
المصــري– رئيــس مجلــس إدارة البنــك العربــي إلــى أن 
النتائــج اإليجابيــة التــي حققتهــا مجموعــة البنــك العربــي 
خــالل العــام 2022  تعكــس متانــة ومرونــة اســتراتيجية 
التنــوع فــي أعمالهــا، وأعــرب  المبنيــة علــى  المجموعــة 
مواصلــة  علــى  المجموعــة  بقــدرة  ثقتــه  عــن  المصــري 
ترســيخ مكانتهــا ومســاهمتها فــي دفــع عجلــة النمــو 
االقتصــادي محليــًا وإقليميــًا، باإلضافــة إلــى تعزيــز تميزهــا 
التــي  المصرفيــة  والخدمــات  الحلــول  أفضــل  بتقديــم 

تعتمــد علــى االبتــكارات والتقنيــات الرقميــة المتقدمــة 
وتأكيــد دورهــا كشــريك موثــوق لعمالئهــا ومســاهميها. 
وأكــد المصــري علــى أن مجموعــة البنــك العربــي قــادرة 
على مواجهة التحديات التي يشــهدها القطاع المصرفي 
فــي ضــوء ارتفــاع مؤشــرات التضخــم عنــد مســتويات لــم 
ــة  ــذ عقــود، مــع اســتمرار البنــوك المركزي تصــل إليهــا من
بالعالــم برفــع أســعار الفوائــد لكبح التضخــم والمحافظة 

علــى سياســة نقديــة مســتقرة.   

مــن جهتهــا أشــارت اآلنســة رنــدة الصــادق المديــر العــام 
التنفيــذي للبنــك العربــي، أن البنــك تمكــن خــالل العــام 
2022 مــن االســتمرار بتحقيــق معــدالت نمــو مســتدام 
علــى الرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة نتيجــة التضخــم 
وارتفــاع أســعار الفوائــد وتراجــع أســعار صــرف العديــد 
مــن العمــالت مقابــل الــدوالر األمريكــي، حيــث نمــا صافــي 
النمــو  23 % بفضــل  للبنــك بنســبة  التشــغيلية  األربــاح 
فــي اإليــرادات المتأتيــة مــن األعمــال البنكيــة الرئيســية 
وتنــوع مصــادر الدخــل باإلضافــة إلــى الدخــل المتحقــق 
مــن العمــوالت، وكذلــك االســتمرار في ضبــط المصاريف 
البنــك  اســتراتيجية  مــع  ينســجم  وبمــا  التشــغيلية 
الحصيفــة. وأضافــت الصــادق أن البنــك حقــق مؤشــرات 

ارتفاع أرباح مجموعة البنك العربي لتصل إلى
544.3 مليون دوالر أمريكي بنهاية عام 2022
ومجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية

على المساهمين بنسبة 25 %

أعلنـــت مجموعـــة البنـــك العربـــي عـــن نتائجهـــا الماليـــة للعـــام 2022 حيـــث بلغـــت أربــــاح 
المجــــموعة بـعــــد الضــــرائب والمخصـصــــات 544.3 مليـــون دوالر أمريكـــي للعـــام 2022 
مقارنـــة بــــ 314.5 مليـــون دوالر أمريكـــي للعـــام 2021، وحافظـــت المجموعـــة علـــى صالبـــة 
ـــار دوالر أمريكـــي. هـــذا وحققـــت  مركزهـــا المالـــي حيـــث بلغـــت حقـــوق الملكيـــة  10.4ملي
ــًا  ــا المنتشـــرة محليـ ــا وتواجداتهـ مجموعـــة البنـــك العربـــي مـــن خـــالل شـــبكة فروعهـ
وخارجيًا أداءًا قويًا بالعام 2022 مدفوعا بالنمو المستدام باألعمال البنكية الرئيسية، 
حيـــث ارتفعـــت األربـــاح التشـــغيلية بنســـبة 23 % لتصـــل إلـــى 1.35 مليـــار دوالر أمريكـــي.
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أداء قويــة تتماشــى مــع نمــوذج أعمالــه، باإلضافــة الــى 
المحافظــة علــى جــودة محفظتــه االئتمانيــة ومواصلــة 
ونســبة  المخاطــر  تكلفــة  مســتويات  فــي  التحســن 
والتــي  العاملــة  غيــر  للديــون  المخصصــات  تغطيــة 
مــع  الضمانــات،  قيمــة  احتســاب  دون   % 100 الـــ  تفــوق 
بلغــت  حيــث  مرتفعــة،  ســيولة  بمســتويات  االحتفــاظ 
الصــادق  وبينــت   .% 74.2 الودائــع  الــى  القــروض  نســبة 
أن المجموعــة تحتفــظ بقاعــدة رأس مــال قويــة يتركــز 
معظمهــا ضمــن رأس المــال األساســي حيــث بلغــت 
نســبة كفايــة رأس المــال 16.6 % حســب تعليمــات بــازل 3 
وهــي أعلــى مــن الحــد األدنــى المطلــوب حســب تعليمــات 

البنــك المركــزي األردنــي.

ــه وفــي إطــار دعــم توجهــات البنــك  وأشــارت الصــادق بأن
ــي يتبناهــا البنــك  ــات الت ــد االســتدامة واألولوي علــى صعي
 ،)ESG( والحوكمــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  المجــاالت  فــي 
للتمويــل  عمــل  إطــار  مؤخــرًا  العربــي  البنــك  أطلــق 
المســتدام يتماشــى مــع المبــادئ واإلرشــادات العالميــة 
والممارســات الفضلــى فــي هــذا المجــال. ويعتبــر البنــك 
العربــي أول بنــك فــي المملكــة يقــوم بإطــالق وتبنــي مثــل 
هــذا اإلطــار والــذي تــم تقييمــه مــن قبــل وكالــة التصنيــف 

ــورز )S&P( والتــي أكــدت توافقــه  ــد ب العالميــة ســتاندرد آن
ــة فــي هــذا المجــال. مــع المبــادئ العالمي

وفيمــا يتعلــق بجهــود البنــك علــى صعيد التحــول الرقمي، 
اســتراتيجيته  تنفيــذ  واصــل  البنــك  أن  الصــادق  أكــدت 
الطموحــة علــى هــذا الصعيــد، مشــيرة إلــى أن البنــك قــد 
قــام خــالل العــام بإطــالق العديــد مــن الخدمــات والحلــول 
مختلــف  عبــر  لعمالئــه  العصريــة  الرقميــة  المصرفيــة 
األســواق التــي يعمــل بهــا لمواكبــة أحــدث المســتجدات 
وتلبيــة احتياجــات قطاعــات وشــرائح العمــالء المختلفــة، 

بمــا فيهــم األجيــال القادمــة.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن البنــك العربــي حصــل علــى 
جائــزة "أفضــل بنــك فــي الشــرق األوســط لعــام 2022" 
 Global والمقدمــة مــن قبــل مجلــة "غلوبــال فاينانــس
للعــام  وذلــك  نيويــورك،  ومقرهــا  العالميــة   "Finance
الســابع علــى التوالــي، هــذا إلــى جانــب حصــول البنــك علــى 
ــز علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي  العديــد مــن الجوائ

فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة الرقميــة.

ويشــار إلــى أن هــذه النتائــج أوليــة وهــي خاضعــة لموافقــة 
البنــك المركــزي األردنــي.  
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تنفذه  الذي  التدريبي  للبرنامج  دعمه  العربي  البنك  جدد 
مؤّسسة إنجاز لطلبة الجامعات في مجاالت الذكاء التقني 

واالمن السيبراني وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

التطــورات  ضــوء  فــي  يأتــي  والــذي  البرنامــج  ويهــدف 
إلــى  التكنولوجــي  القطــاع  يشــهدها  التــي  المســتمرة 
تمكيــن وتعريــف الّطلبــة بأهــم التقنيــات واألســاليب 
المتعلقــة بالــذكاء التقنــي ومجــاالت األمــان والســالمة 
الســيبرانية والتــي تعنــى بحمايــة البيانات من الســرقة أو 
تلفهــا عنــد نقلهــا أو تخزينهــا أو مشــاركتها مع اآلخرين. 
بالمفاهيــم  الّطلبــة  توعيــة  علــى  البرنامــج  يركــز  كمــا 
الشــخصية  وانتحــال  االلكترونيــة  بالجرائــم  المتعلقــة 
والذكاء االصطناعي وانترنت االشــياء والهواتف الذكية 
وتطبيقاتهــا وذلــك مــن خــالل األنشــطة التفاعلّيــة التــي 

توّظــف أدوات الّتعليــم اإللكترونــي.  

مع  االستراتيجي  تعاونها  ضمن  إنجاز  مؤسسة  وتعمل 
واالمن  التقني  الذكاء  برنامج  تنفيذ  على  العربي  البنك 
السيبراني منذ ثالث سنوات عبر مختلف الجامعات والكليات 
في المملكة، بهدف مواكبة التطورات التي يشهدها العصر 
في مجال حماية المعلومات الرقمية واالسهام في تقليل 
الفجوة المعرفية لدى الطلبة في هذا المجال، حيث استفاد 

من البرنامج أكثر من 3000 طالب وطالبة.

حرص  إطار  في  البرنامج  لهذا  العربي  البنك  دعم  ويأتي 
البنك المتواصل على دعم قطاع الشباب وبناء قدراتهم 
سوق  يحتاجها  التي  والمهارات  بالمعرفة  ورفدهم 
العمل مما يعزز من فرصهم المستقبلية وقدرتهم على 
االلتحاق بسوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية 
والرقمية  التكنولوجية  التطورات  ضوء  في  المستدامة 

التي يشهدها العالم بشكل مضطرد. 

البنك العربي يدعم مؤّسسة إنجاز لتنفيذ برنامج
"الذكاء التقني" و"االمن السيبراني" لطالب الجامعات

منظمة  زمالة  لبرنامج  دعمه  مؤخرًا  العربي  البنك  واصل 
إلى تمكين  )القفزة( والذي يهدف   !the leap األردن إنديفر 
الموظفين التنفيذيين من قطاعات مختلفة لمساعدتهم 
على االنتقال من مرحلة الموظف إلى مرحلة رواد األعمال 
أو أصحاب األعمال. وتم حديثًا اإلعالن عن فتح باب التقديم 
الفرصة لجميع األفراد  البرنامج إلتاحة  الثالثة من  للدفعة 
والذين  معين،  قطاع  في  وتخصص  معرفة  لديهم  الذين 

حددوا نموذجًا لمنتج أو خدمة ذات قابلية للتطبيق.

مجموعة  تدريب  على   !the leap الزمالة  برنامج  ويعمل 
صغيرة من زمالء البرنامج حول فن وعلم تأسيس شركات 
جديدة من خالل عشر جلسات مقّدمة من قبل أفراد ذوي 
خبرة والعبين أساسيين في هذا المجال ومحركي بيئة ريادة 
ناجحين.  شركات  ومؤسسي  رياديين  إلى  إضافة  األعمال، 
وسيتم عقد الجلسات أيام السبت ومساء األربعاء حتى ال 
تتعارض مع أوقات الدوام االعتيادية للموظفين، كما سيتم 
بينما  المناقشة،  التحضيرية مسبًقا إلثراء  المواد  مشاركة 
سيتم توزيع المواد اإلضافية بعد كل جلسة لتعزيز المعرفة.

وتغطي الجلسات العملية والعلمية إدارة المنتج، ونموذج 
والهوية  والتسويق  الشركة،  وثقافة  والفريق  العمل، 
المؤسسية، والمحاسبة، وبرنامج االستعداد للمستثمرين، 
والجوانب القانونية لتأسيس الشركات )العقود والضرائب(. 
الريادية  األفكار  بجلسة عرض  البرنامج  اختتام  هذا وسيتم 

والشركات الناشئة على مستثمرين مرتقبين.

الموظفين  يستقبل   !the leap برنامج  أن  بالذكر  والجدير 
البرنامج  ويحث  القطاعات،  كل  من  لالنضمام  المؤهلين 
دعامة  يشكلن  كونهن  لالنضمام  التقديم  على  النساء 
المملكة. وتشمل  الريادية في  البيئة  رئيسية من دعامات 
متطلبات االنضمام أن يكون لدى المتقدمين أكثر من 10 
األدوار  في  خبرة  مع  في قطاع معين  الخبرة  من  سنوات 
والمهام القيادية. كذلك يجب أن يمتلك مقدمو الطلبات 
منتجًا أو خدمة أو نموذجًا تجاريًا ذو إمكانات تجارية قائمة 
من  األقل  على   % 90 بحضور  االلتزام  إلى  إضافًة  بذاتها، 

جلسات الزمالة والقيام بالمهام المطلوبة لكل منها. 

البنك العربي يدعم الدفعة الثالثة من
!THE LEAP برنامج الزمالة من "إنديفر" األردن
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البنــك  لعمــالء  الجديــدة  الخدمــة  وتتيــح 
العربــي القــدرة علــى القيــام بعمليــات دفــع 
 Appleأو iPhone التالمســية بتمريــر أجهــزة
الدفــع  أجهــزة  علــى  بهــم  الخاصــة   ،Watch
ــكل أمــان، حيــث  إلتمــام معامــالت الشــراء ب
تقنيــة  باســتخدام  عليهــا  المصادقــة  تتــم 
التعــّرف علــى الوجــه )Face ID(، أو البصمــة 
)Touch ID( أو عــن طريــق ادخــال رمــز المــرور 
الخــاص بالجهــاز، باإلضافــة الــى رمــز األمــان 
الجديــدة  الخدمــة  وتتوفــر  واحــدة.  لمــرة 
كمحــالت  البيــع  نقــاط  مــن  العديــد  لــدى 
والمطاعــم  والصيدليــات  الســوبرماركت 
والمقاهــي ومحــالت البيــع بالتجزئــة والعديــد 

األخــرى. األماكــن  مــن 

 Apple كمــا ويمكــن للعمــالء اســتخدام خدمــة
للقيــام   Mac وأجهــزة   iPadو  iPhone علــى   Pay
بــكل ســرعة وســهولة عبــر  الشــراء  بعمليــات 
التطبيقــات الذكيــة أوعلــى اإلنترنــت عبــر متصفــح 
Safari دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو إدخال 

معلومــات الشــحن والفواتيــر فــي كل مــرة.

الخصوصيــة  درجــات  بأعلــى   "Apple Pay" خدمــة  وتتميــز 
الفعليــة  البطاقــات  أرقــام  تخزيــن  يتــم  ال  حيــث  واألمــان، 
علــى الجهــاز أو علــى خــوادم "Apple"، بــل يتــم تعييــن رقــم 
فريــد لحســاب الجهــاز وتشــفيره وتخزينــه بشــكل آمــن فــي 
"Secure Element"، وهــي شــريحة معتمــدة مصممــة وفــق 
أعلــى معاييــر الصناعــة ومهيــأة لتخزيــن معلومــات الدفــع 

علــى الجهــاز بــكل بأمــان.

وبهــذه المناســبة قــال الســيد يعقــوب معتــوق، مديــر إدارة 
الخدمات المصرفية لألفراد في البنك العربي – األردن: "يأتي 
إطــالق هــذه الخدمــة فــي إطــار حرصنا المتواصــل على تقديم 
حلــول دفــع متكاملــة ومنافســة لعمالئنا تواكــب تطلعاتهم 
 Apple" وتلبــي احتياجاتهــم المتنوعــة." وأضــاف: "تعــد خدمــة

Pay" الجديــدة والتــي تتميــز بالســرعة والســهولة واألمــان 
إضافــة نوعيــة ضمــن سلســلة الخدمــات الرقميــة المميــزة 
موبايــل"  "عربــي  تطبيــق  عبــر  العربــي  البنــك  يوفرهــا  التــي 
شــأنها  مــن  لعمالئــه  متطــورة  مصرفيــة  تجربــة  لتقديــم 

مواكبــة أحــدث التقنيــات فــي قطــاع الدفــع الرقمــي."

 iPhone ال  جهــاز  علــى   "Apple Pay" خدمــة  تفعيــل  ويمكــن 
مــن خــالل فتــح تطبيــق "Wallet"، والضغــط علــى إشــارة " + "، 
ثــم متابعــة باقــي الخطــوات إلضافــة بطاقــات االئتمــان أو 
 iPhone بطاقــة الدفــع مــن البنــك العربــي علــى أي من أجهــزة
أو Apple Watch أو iPad أوMac، والبــدء باســتخدام الخدمــة 
مــن جميــع  االســتفادة  عــن  المحــدد، فضــاًل  الجهــاز  علــى 

المكافــآت والمزايــا التــي تقدمهــا بطاقــات البنــك العربــي. 

البنك العربي يقّدم خدمة "APPLE PAY" لعمالئه

لعمالئـــه   "Apple Pay" توفيـــر خدمـــة  عـــن  العربـــي مؤخـــرًا  البنـــك  أعلـــن 
ــة، ويأتـــي إطـــالق  ــًا وخصوصيـ ــر أمانـ ــائل الدفـــع األكثـ ــد وسـ ــد أحـ والتـــي تعـ
هـــذه الخدمـــة فـــي إطـــار اســـتراتيجية البنـــك الراميـــة إلـــى توفيـــر أحـــدث 
ــم. ــة لهـ ــة سلسـ ــة بنكيـ ــم تجربـ ــا لتقديـ ــه وتوظيفهـ ــع لعمالئـ ــول الدفـ حلـ
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المســؤولية  برنامــج  إطــار  فــي  االتفاقيــة  هــذه  وتأتــي 
المجتمعيــة للبنــك العربــي والــذي يعنــى بمجموعــة مــن 
القضايــا التــي تنســجم مــع قيــم المواطنــة والمســؤولية 
ــى التعــاون  ــي عل ــة، حيــث يحــرص البنــك العرب المجتمعي
مــع  انســجامًا  الخيــري،  المالبــس  بنــك  مــع  المســتمر 
التكافــل المجتمعــي مــن خــالل تقديــم  رؤيتــه بتحقيــق 
الدعــم واالســناد المــادي والمعنــوي للفئــات المســتحقة 
تحــت خــط الفقــر بمــا فــي ذلــك مســاعدة األطفــال االيتــام 
مــن خــالل برنامــج يــوم اليتيــم الــذي يتــم تقديــم المالبــس 

واألحذيــة واأللعــاب لهــم ضمــن يــوم ترفيهــي مميــز.

أميــن عــام  الدكتــور حســين الشــبلي،  مــن جانبــه أشــاد 
الهيئــة الخيريــة الهاشــمية بــدور البنــك العربــي الفاعــل 
يــد  الهيئــة ومــد  أهــداف  تحقيــق  فــي  المســاهمة  نحــو 
العــون والمســاعدة لأليتــام، قائــاًل "إن تعاوننــا المســتمر 
مــع البنــك العربــي والممتــد منــذ أكثــر مــن 8 ســنوات أثمــر 
فــي المســاهمة بتحقيــق أهــداف الهيئــة مــن خــالل تنفيــذ 
لألطفــال  والترفيهيــة  الخيريــة  األنشــطة  مــن  العديــد 
أبرزهــا نشــاط توزيــع الكســاء ألكثــر مــن 8,400 يتيــم مــن 
ــر فــي تخفيــف  ــدور الكبي ــه ال مختلــف المحافظــات ممــا ل

األعبــاء األقتصاديــة علــى األســر العفيفــة."

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

عمــان والكــرك.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية 
شــاملة ومتكاملة على صعيد االســتدامة تعكس حرص 
ــره االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي  ــز أث البنــك علــى تعزي
مــن خــالل العمــل بشــكل وثيــق مع مختلف الجهــات ذات 
العالقــة وصــواًل لتحقيــق التنميــة المســتدامة. ويمثــل 
العربــي للمســؤولية االجتماعيــة "معــًا"،  البنــك  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 دعمه

لبنك المالبس الخيري

جـــدد البنـــك العربـــي مؤخـــرًا اتفاقيـــة التعـــاون والدعـــم مـــع بنـــك المالبـــس 
الخيـــري – أحـــد إدارات الهيئـــة الخيريـــة األردنيـــة الهاشـــمية – لدعـــم برنامـــج 
يـــوم اليتيـــم للســـنة الثامنـــة علـــى التوالـــي، حيـــث تهـــدف هـــذه االتفاقيـــة لتوفيـــر 
الكســـاء المناســـب لــــ 1200 يتيمـــًا مـــن مختلـــف محافظـــات المملكـــة ســـنويًا.
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ويأتــي هــذا التعــاون مــع منصــة إدراك انطالقــًا مــن حــرص 
البنــك المتواصــل علــى دعــم مجــال التعليــم، والتعلــم 
الراغبيــن  تمكيــن  فــي  والمســاهمة  تحديــدًا،  الرقمــي 
الســيما  المهنيــة  ومســاراتهم  معرفتهــم  تطويــر  فــي 
فــي مجــال المحاســبة، وذلــك مــن خــالل توفيــر األدوات 
ــوى التعليمــي والمعرفــي المتخصــص  ــول والمحت والحل
والذي يمكنهم من تعزيز ادراكهم للمفاهيم المحاسبية 
والماليــة واإلداريــة والتحليليــة بوســائل التعلــم الرقمــي 

الحديثــة عبــر اإلنترنــت.

عــن  شــاملة  معرفــة  المهنــي  التخصــص  هــذا  ويقــدم 
جميــع المتطلبــات التــي يجــب علــى المتقــدم المتحــان 
عليهــا،  التعــرف  المعتمــد  اإلداري  المحاســب  شــهادة 
ليتمكــن مــن اجتيــاز االمتحــان، باإلضافــة إلــى محاســبة 
األداء  وقيــاس  التقديريــة  الموازنــات  وإعــداد  التكاليــف 
وأنظمــة الرقابــة الداخليــة واإلجــراءات الرقابيــة وحوكمــة 
مفاهيــم  وتطبيــق  الماليــة  القوائــم  وتحليــل  الشــركات 
إدارة التكلفــة وإدارة سلســلة التوريــد والميزانيــة وكيفيــة 

االســتراتيجي. والتخطيــط  التكاليــف  نظــام  اســتخدام 

ويتكــون التخصــص مــن ســت دورات مجانيــة تغطي عدة 
مواضيــع محاســبية وماليــة، حيــث ســيّنفذ البرنامــج علــى 
تعزيــز مســاراتهم  مــن  المتعلمــون  ليتمكــن  مرحلتيــن 

المهنيــة فــي مجــال المحاســبة.

يتبنــى  العربــي  البنــك  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر 
اســتراتيجية شــاملة ومتكاملــة علــى صعيــد االســتدامة 
االقتصــادي  أثــره  تعزيــز  علــى  البنــك  حــرص  تعكــس 
واالجتماعــي والبيئــي مــن خــالل العمــل بشــكل وثيــق مــع 
مختلــف الجهــات ذات العالقــة وصــواًل لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة. ويمثــل برنامــج البنــك العربــي للمســؤولية 
االجتماعيــة "معــًا"، أحــد ثمــار هــذا التوجــه، وهــو برنامــج 
متعــدد األوجــه يرتكــز علــى تطويــر وتنميــة جوانــب مختلفــة 
مــن المجتمــع مــن خــالل مبــادرات ونشــاطات متنوعــة 
تســهم فــي خدمــة عــدة قطاعــات وهــي التعليــم والصحــة 

ومكافحــة الفقــر وحمايــة البيئــة ودعــم األيتــام. 

البنك العربي يدعم تطوير المحتوى التحضيري 
لتخصص شهادة المحاسب اإلداري على منصة إدراك

العربيـــة  المنصـــة اإللكترونيـــة  إدراك،  العربـــي مؤخـــرًا دعمـــه لمنصـــة  البنـــك  قـــّدم 
للتعليـــم المفتـــوح والتـــي تأسســـت بمبـــادرة مـــن مؤسســـة الملكـــة رانيـــا، وذلـــك 
اإلداري  المحاســـب  تخصـــص  شـــهادة  الختبـــار  تحضيـــري  محتـــوى  تطويـــر  بهـــدف 
أحـــد التخصصـــات  المعتمـــد ")Certified Management Accountant )CMA"، وهـــي 
المهنيـــة المعتـــرف بهـــا عالميـــًا فـــي مجـــال المحاســـبة والتـــي تـــدّرس علـــى المنصـــة، 
ــد المحاسبــــــيـــــــن العالــــمــيــــــيـــــــن ــا مـــــــن مــــعـــهـــــ  والــتــــــي تـــصـــــــدر شـــــــهـــــادتــــــهـــــــ
"Institute of Management Accountants" في نيوجيرسي / الواليات المتحدة األمريكية.
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وقــام البنــك بتوزيــع الهدايــا علــى األطفــال المصابيــن 
تســتهدف  خطــوة  فــي  وذلــك  الســرطان،  بمــرض 
تشــجيعهم ورفــع معنوياتهــم، كمــا شــمل الفعاليــات 
أنشــطة ترفيهيــة لرســم صــورة البهجــة لتخطــي هــذه 

المرضــى  يعيشــها  التــي  المرحلــة 

واشــتملت فعاليــات اليــوم الترفيهــي أيضا على ارشــادات 
مــرض  مــع  التعامــل  كيفيــة  حــول  مختصــون  قدمهــا 

الســرطان والمصابيــن بــه، ومضاعفــات األدويــة. 

بنك القاهرة عمان يرعى فعاليات اليوم الترفيهي 
لمرضى اطفال السرطان في مستشفى

الملك المؤسس عبدهللا الجامعي

رعى بنك القاهرة عمان وبالتعاون مع مستشفى الملك 
المؤســـس عبـــدهللا الجامعـــي، فعاليـــات اليـــوم الترفيهـــي 
لالطفـــال يتعـــاون مـــع جمعيـــة بصمـــة امـــل الخيريـــة .
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وفرع بنك القاهرة الذي يقع في الســلط – وســط البلد – شــارع 
عقبــة بــن نافــع – بنايــة رقــم 5 ، أقيــم وفــق أحــدث التصاميــم 
العمــالء  خدمــة  ســرعة  ضمــان  بهــدف  والتقنيــة،  العصريــة 
وتوســيع قاعــدة العمــالء بتقديــم افضــل الخدمــات المصرفيــة.

عمليــة  للفــرع  الداخليــة  والتصاميــم  األعمــال  وتحاكــي 
التجديــد والنهضــة المصرفيــة المتواصلــة التــي يشــهدها 

ــة المؤسســية للبنــك وذلــك  البنــك لتتناســب مــع الهوي
لتقديــم خدمــة عصريــة براحــة وأمــان وانســيابية.

وراعــى البنــك فــي فــرع الســلط وســط البلــد توفيــر كافــة 
وســائل الراحــة وســرعة تقديــم خدماتــه لعمالئــه داخــل 
الفــرع، بمــا فيهــا توفيــر جهــاز صــراف آلــي، لتقديــم كافــة 

الخدمــات المصرفيــة علــى مــدار 24 ســاعة. 

 بنك القاهرة عمان يستقبل عمالءه
في

فرع السلط وسط البلد بحلة جديدة

ــّر فرعـــه  اســـتقبل بنـــك القاهـــرة عّمـــان عمـــالءه فـــي مقـ
بحلتـــة الجديـــده فـــي بمنطقـــة الســـلط وســـط البلـــد، وذلك 
لتلبيـــة حاجـــات المنطقـــة مصرفيـــا وخدمة كافة الشـــرائح.
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عقــدت دائــرة التعلــم والتطــور خــالل شــهر شــباط /2023 ، عــددًا مــن النشــاطات التدريبيــة الداخليــة والخارجيــة 
والتــي شــملت عــدة برامــج ودورات، ومــن أبــرز هــذه النشــاطات مايلــي : 

1 - البرامج التدريبية  الداخلية/ الصفية :
Orientation program /البرنامج التعريفي للموظفين الجدد 

تـــم عقـــد برنامــج الموظفيـــن الجــدد فــي دائــرة التعلم والتطور بهــدف تأهيل وتدريب الموظفين الجــدد وتزويدهم 
بالمعلومــات الضروريــة التــي تضمــن انخراطهــم ببيئــة العمــل بطريقــة سلســة، وبحيــث تــم التعريــف عــن بنــك 

االردن , الخدمــات التــي يقدمهــا و البرامــج و االنظمــة التــي يتوجــب علــى الموظفيــن الجــدد اإللمــام بهــا. 

 برنامج االمتثال للموظفين الجدد
تـم عقـد البرنامج التعريفي بمواضيع االمتثال للموظفين الجدد في دائرة التعلم والتطور فيما يتعلق بمخاطر 
عمليــات غســل االمــوال  وتمويــل االرهــاب التــي قــد يتعــرض لهــا النظــام المصرفــي و اإلدراك الكامــل لضــرورة 

.) AML, Compliance, FATCA & Fraud( اإلمتثــال لألنظمــة و المعاييــر والتعليمــات المحليــة والدوليــة الجــدد

 برنامج الخدمات المصرفية والفرع االفتراضي لألفراد
تـــم عقـــد برنامــج الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بهــدف تأهيــل وتدريــب الموظفيــن علــى منتجــات البنــك وتزويدهــم 

بالمعلومــات الضروريــة التــي تضمــن انخراطهــم ببيئــة العمــل بطريقــة سلســة.

 برنامج الـبيع االستشاري
ــوان "البيــع االستشــاري " ضمــن برنامــج الـــ Sales Academy لموظفــي الفــروع، وذلــك  ــة بعن ــم عقــد دورة تدريبي ت
بهــدف رفــع كفــاءة عمليــة البيــع واتبــاع منهجيــة وآليــات تتوافــق مــع أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال.

Contact Center Representative Skills training 
ــر مهاراتهــم ومعرفتهــم فــي مجــال  ــى تطوي ــذي يهــدف ال ــة، وال ــد البرنامــج لموظفــي الخددمــة الهاتفي ــم عقـ تـ

الخدمــة الهاتفيــة باإلضافــة الــى تعزيــز مهــارات التواصــل وفقــا الفضــل الممارســات العالميــة.

FATCA  قانون االمتثال لمتطلبات الضريبة للحسابات االجنبية الصادرة عن الحكومة االمريكية 
تــم عقــد الــدورة بهــدف اإلدراك الكامــل لضــرورة االمتثــال لألنظمــة والمعاييــر والتعليمــات المحليــة والدوليــة 
مــن خــالل التعــرف ومناقشــة قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة ومعرفــة التعديــالت التــي تمــت علــى 

نمــاذج فتــح الحســاب.

2 - البرامج التدريبية الخارجية /الصفية :
 English level 3&4 

أخبار دائرة التعلم والتطور 

شباط /2023
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ــج الماليــة للمجموعــة لعــام  ــه علــى النتائ وفــي تعقيــب ل
2022، وصــف رئيــس مجلــس اإلدارة، عبــد اإللــه الخطيــب، 
هــذه النتائــج باإليجابيــة، معربــًا عــن االرتيــاح البالــغ لهــا، 
االســتراتيجي  للنهــج  كثمــرة  جــاءت  أنهــا  إلــى  ومشــيرًا 
الشــامل والمــرن المتبــع لديهــا، والمرتكــز علــى مفهــوم 
ــروح العصــر  ــر المســتمر المواكــب ل االســتدامة والتطوي
واالحتياجــات،  المتطلبــات  مــع  والمنســجم  الرقميــة 

مســفرًا عــن تحقيــق النمــو المخطــط لــه.

القــدرات واإلمكانيــات  بــأن مزيجــًا مــن  وبيــن الخطيــب 
وقفــت وراء تحقيــق النمــو المســجل، وهــي التــي تنوعــت 
مــا بيــن المــوارد االســتثمارية المســتدامة، والعمليــات 
الفعــال  والتوجيــه  والتوظيــف  الكفــؤة،  التشــغيلية 
للمــوارد المتاحــة ضمــن مختلــف القطاعــات التشــغيلية، 
والســالمة،  بالجــودة  المتســمة  االئتمانيــة  والمحافــظ 
فضــاًل عــن اإلدارة الحصيفــة للمخاطــر التــي انخفضــت 
تكلفتهــا مــع النهــج المتحفــظ، هــذا إلــى جانــب الكفــاءات 
العمــالء  متطلبــات  تلبيــة  علــى  والقــادرة  المتميــزة 
ــذي ارتفــع  ــى حقــوق المســاهمين ال ــد عل ــم العائ وتعظي
إلــى 10.7 % بنهايــة العــام 2022 مقابــل 9.3 % لعــام 2021.

وأشــار الخطيــب إلــى أن المجموعــة حافظــت علــى متانــة 
ــًا التحديــات المحليــة  وقــوة المركــز المالــي للبنــك، محتوي
التــي  العامــة  الدوليــة  التطــورات  وتداعيــات  والخارجيــة 
فــي  الصناعــة واالقتصــاد  تلقــي بظاللهــا علــى  تــزال  ال 

المملكــة والعالــم، ومواصــاًل ســيره بخطــى واثقــة نحــو 
البنــاء علــى مــا تــم إنجــازه باالحتــكام ألســس الحاكميــة 
الرشــيدة فــي اإلدارة، والتــي تضمــن الحفــاظ علــى النســق 

التصاعــدي فــي األداء والنتائــج.

ــة، أوصــى مجلــس اإلدارة  ــج القوي وفــي ضــوء هــذه النتائ
بعــد إقــراره البيانــات الماليــة لعــام 2022 خــالل اجتماعــه 
بتاريــخ 26 /1 /2023، بتوزيــع أربــاح نقديــة على المســاهمين 
االســمية  القيمــة  مــن   % 25 بنســبة   2022 العــام  عــن 
للســهم، وذلــك بعــد اســتيفاء الشــروط والموافقــات 
الالزمــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردني حســب األصول.

ومــن جانبــه، أكــد الرئيــس التنفيذي للبنك، عمــار الصفدي، 
مختلــف  شــمل  المجموعــة  ســجلته  الــذي  النمــو  أن 
مؤشــراتها الماليــة بنســب عكســت مــدى الكفــاءة إلدارة 
الموجــودات والمطلوبــات، إلــى جانــب القــدرة علــى ضبــط 
التكاليــف وترشــيدها وزيــادة وتنويع مصــادر الدخل، وذلك 

بدعــم مــن كافــة القطاعــات التشــغيلية.

وقــال الصفــدي بــأن إجمالي الدخــل المتأتي من العمليات 
البنكيــة الرئيســية ارتفــع بنســبة 6.5 % ليصــل إلــى 378 
ــم تحقيقــه  ــار ت ــون دين ــة مــع 355 ملي ــار، مقارن ــون دين ملي
التشــغيلية  األربــاح  ارتفعــت  فيمــا   ،2021 عــام  خــالل 
ارتفاعــًا قويــًا بنســبة 8.3 % مقارنــة مــع مــا تــم تحقيقــه 
خــالل عــام 2021، لتصــل إلــى 212.9 مليــون دينــار، نتيجــة 

أربــــاح مـجــمــوعـــة بـنـــك اإلســـكـــان
لعام 2022 ترتفع بنسبة 20.2 %
والتوصية بتوزيع 25 % أرباحًا نقدية

على المساهمين

أعلنــت مجموعــة بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل، عــن نتائــج بياناتهــا الماليــة الموحــدة 
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي الحــادي والثالثيــن مــن شــهر كانــون األول 2022، كاشــفة عــن 
تحقيــق صافــي أربــاح بعــد المخصصــات والضرائــب بقيمــة 132.4 مليــون دينــار لعــام 2022، 
مقابــل 110.1 مليــون دينــار تــم تحقيقهــا خــالل العــام 2021، أي بنمــو بلغــت نســبته 20.2 %.
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لجهــود المجموعــة فــي زيــادة إجمالــي 
وتحســين  مصــادره،  وتنويــع  الدخــل 

التشــغيلية للعمليــات. الكفــاءة 

وأشار الصفدي إلى أن البنك ومواصلة 
للعمــل بسياســته المتحفظة تحســبًا 
لمواجهــة أيــة ظــروف أو تحديــات، كان 
نســبة   2022 العــام  خــالل  رفــع  قــد 
تغطيــة مخصصــات المرحلــة الثالثــة 
مجموعــة  فــي  العاملــة  غيــر  للديــون 
 البنــك حتــى تجــاوزت مســتوى 100 %،

نســبة  فيــه  عــزز  الــذي  الوقــت  فــي 
تغطيــة مخصصــات الديــون العاملــة 
الثانيــة،  المرحلــة  ضمــن  والمصنفــة 
وذلــك مــن خــالل تســجيل المزيــد مــن 
التحوطيــة  اإلضافيــة  المخصصــات 
نســبة  زيــادة  إلــى  أدى  ممــا  إزاءهــا، 
تغطيتهــا لتتجــاوز مســتوى 40 % مــن 
الثانيــة  المرحلــة  مديونيــات  إجمالــي 
وكشــف   .2022 عــام  نهايــة  فــي  كمــا 
الهامــة  النســبة  هــذه  أن  الصفــدي 
تشــكل  القياســي،  المســتوى  وبهــذا 

للبنــك،  الماليــة  البيانــات  متانــة  لتعزيــز  نوعيــة  إضافــة 
وتعتبــر واحــدة مــن أفضــل النســب علــى مســتوى بنــوك 

ككل. المنطقــة 

وبيــن الصفــدي أن مجموعــة البنــك تمكنــت مــن زيــادة 
صافــي التســهيالت االئتمانيــة بنســبة 8.2 % لتصــل إلــى 
4.3 مليــار دينــار كمــا فــي نهايــة عــام 2022، إلــى جانــب زيــادة 
ودائــع العمــالء بنســبة 2.0 % لتصــل إلــى 5.3 مليــار دينــار، 
إضافــة إلــى المحافظــة علــى متانــة القاعــدة الرأســمالية 
للبنــك؛ حيــث بلــغ إجمالــي حقــوق الملكيــة 1.3 مليــار دينــار، 
فيمــا بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 18.7 % كمــا فــي 
نهايــة عــام 2022، وهــي أعلــى مــن الحــد األدنــى للمتطلبات 

التنظيميــة للبنــك المركــزي األردنــي ولجنــة بــازل.

هــذا وواصلــت المجموعــة تطبيــق العديــد مــن المبــادرات 
المتعلقــة  تلــك  فيهــا  بمــا  االســتراتيجية  والمشــاريع 
باســتراتيجية تحــول البنــك الرقمــي، األمــر الــذي أدى لمزيــد 
مــن التنويــع والتميــز والتكامــل فيمــا قدمــه مــن منتجــات 
وحلــول وخدمــات لبــى عبرهــا ومــن خــالل مختلــف القنــوات 
ــات العمــالء  ــة المتطــورة، متطلب بمــا فيهــا تلــك الرقمي

مــن مختلــف القطاعــات البنكيــة، والذيــن واصــل رعايتهــم 
ومكافأتهــم وتقديــر ثقتهــم بــه ووالئهــم لــه، متمكنــًا مــن 

توســيع قاعدتهــم والحفــاظ علــى رضاهــم. 

وبالتــوازي مــع هــذه الجهــود والنتائج، لــم تكف المجموعة 
عــن تعزيــز تأثيــرات أعمالهــا ونشــاطاتها المجتمعيــة، 
مــن خــالل مبادراتهــا وبرامجهــا للمســؤولية المؤسســية 

المجتمعيــة التــي غطــت مختلــف محــاور التنميــة.

واختتــم الصفــدي حديثــه بالتأكيــد علــى ثقتــه فــي قــدرة 
البنــك علــى مواصلــة تحقيــق المزيــد مــن النمــو والتطــور 
اإللكترونيــة  التطبيقــات  أحــدث  وتقديــم  مســتقبال، 
والرقميــة بالقيــاس مــع أفضــل الممارســات المصرفيــة 
المعمــول بهــا عالميــًا، إلــى جانــب مواكبتــه المســتمرة 
للتطــورات المســتجدة فــي عالــم الصناعــة المصرفيــة 
ومــا توفــره التكنولوجيــا الحديثــة فــي هــذا المجــال، وبمــا 
يليــق بمكانــة البنــك المتقدمــة فــي الســوق المصرفيــة 
األردنيــة، وبإرثــه الممتــد علــى مدار خمســة عقود، متطلعًا 
للمضــي قدمــًا نحــو انطالقــة جديــدة فــي مختلــف جوانــب 
ومجــاالت عملــه وأنشــطته المصرفيــة وغيــر المصرفيــة 

مــع دخولــه لعقــده الســادس خــالل العــام الحالــي 2023. 
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وبهـــذا يكون بنك اإلســـكان 
قـــد اســـتكمل أكبـــر حملـــة 
جوائـــز لحســـابات التوفيـــر 
فــــــي الـــــســــوق الـمصــرفــي 
األردنـــــي والـقـائـمــــة عـلــــــى 
الـجــوائــــز الـعـيـــنـــيــــة مــــــن 
الذهب بالـكـامــــل من حيــــث 
مـجمــــوع عـــدد الـرابـحـيـــــن 
الجوائـــز،  قـيــــم  ومجمـــوع 
بقيمـــة إجماليـــة تزيـــد علـــى 
والتـــي  دينـــار،  مليـــون   2.5
ـــة 3 آالف  ـــا لــقــرابـ قـــدمـــــهــ
رابــــح، مـوزعــــة علـــى 20 ليـــرة 
ذهـب يومـيـًا لـ 20 رابح، و10 

كيلـــو مـــن الذهـــب لــــ 10 رابحيـــن بســـحب أجـــراه خـــالل 
شـــهر أيلـــول.

ويجســد بنك اإلســكان عبر جوائز حســاب التوفير الذي 
يعيــد تصميمــه بتحديــث مزاياه وتطوير جوائزه ســنويًا، 
مدخريــه،  مــع  عالقاتــه  بــإدارة  الخاصــة  اســتراتيجيته 
والقائمــة علــى التنويــع والتجديد المســتمر، مســتهدفًا 
علــى  شــكرًا  بقــول  لــه  ووالئهــم  بــه  ثقتهــم  تقديــر 
طريقتــه التــي يمنحهــم معهــا منفعــة يســتمر أثرهــا 
اإليجابــي فــي أيامهــم القادمــة، مــا يحفزهــم وغيرهــم 
علــى التخطيــط المالــي الســليم وإدارة اإلنفــاق الواعــي 
المجــزي، كمــا يعــزز رضاهــم وينمــي قاعدتهــم بالمزايــا 

التنافســية المقدمــة لهــا.

ويشــار إلــى أن بنــك اإلســكان يقــدم لعمالئــه العديــد 

مــن األدوات والحلــول االدخاريــة الكفــؤة، التــي تشــمل 
الوديعــة ألجــل  التوفيــر، حســاب  جانــب حســاب  إلــى 
بعوائــد ماليــة مجزيــة، وحســاب الوديعــة ألجــل بجوائــز، 
 Easy وخدمــة  منافســة،  بعوائــد  التاجــر  وحســاب 
Tawfeer المجانيــة التــي تتيــح إمكانيــة تغذيــة حســابات 
التوفيــر مــع كل عمليــة شــراء يتــم إجراؤهــا باســتخدام 

بطاقــات الدفــع المباشــر مــن البنــك.

وســيواصل بنــك اإلســكان ضــم المزيــد مــن الرابحيــن 
لقائمتــه الطويلــة التــي ســجلها منهــم عبــر الســنوات 
 2023 مــع حســابه للتوفيــر، وذلــك مــع حملــة جوائــز 
التــي ســيتم اإلعــالن عــن تفاصيــل جوائزهــا المميــزة 
المرتقــب،  الرســمي  لــدى إطالقهــا  الجديــد  بشــكلها 
والتــي ســتكون بانتظــار عــدد أكبــر مــن المدخريــن الذيــن 
لــن يكــون عليهــم ســوى فتــح حســاب توفيــر أو أكثــر 

وتغذيتــه للدخــول فــي الســحوبات. 

20 كيلو ذهب لـ 10 رابحين في سحوبات جوائز 
حسابات توفير بنك اإلسكان للعام 2022

ســـلم بنـــك اإلســـكان وضمـــن أجـــواء احتفاليـــة فـــي مبنـــى اإلدارة العامـــة 
لبنـــك اإلســـكان / الشميســـاني الجائـــزة الكبـــرى لســـحوبات حســـابات التوفيـــر 
والمتمثلـــة بــــ 20 كيلـــو ذهـــب موزعـــة علـــى 10 رابحيـــن 2 كيلـــو ذهـــب لـــكل منهـــم، 
وذلـــك ضمـــن حملـــة "وفـــر واربـــح ذهـــب" التـــي أطلقهـــا البنـــك خالل العـــام 2022. 
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النســجام  الرعايــة  هــذه  وجــاءت 
أهــداف المنتــدى مــع أهــداف البنــك 
تحقيــق  فــي  للمســاهمة  الراميــة 
مــن  وحرصــًا  الشــاملة،  االســتدامة 
البنــك علــى التواجــد فــي الفعاليــات 
الماليــة،  التنميــة  لتحفيــز  الهادفــة 
علــى  مباشــر  أثــر  مــن  لهــا  لمــا 
تحقيــق التعافــي واالســتقرار والنمــو 
مــع  ينســجم  وبمــا  االقتصــادي، 

البنــك. ورؤى  أهــداف 

الجلســة  فــي  المشــاركون  وكان 
القضايــا  مــن  العديــد  ناقشــوا  قــد 
تطويــر  شــأنها  مــن  التــي  الهامــة 
علــى  ترتيبهــا  ورفــع  المملكــة  أداء 

أبرزهــا:  ومــن  العالميــة،  والتنافســية  األداء  مؤشــرات 
والــدور  االقتصــادي،  التعافــي  لدعــم  العقبــات  إزالــة 
المهــم لســوق عّمــان المالــي فــي تحقيــق التنميــة الماليــة 
مبــادرة  توصيــات  تنفيــذ  وأهميــة  تحفيــزه،  وضــرورة 
ــاع نهــج  ــة كل مــن اتب ــة التحديــث االقتصــادي، وأهمي رؤي
الحوكمــة لتطويــر آليــات العمــل واإلفصــاح لتعزيــز الثقــة، 
فضــاًل عــن دور المؤسســات التمويليــة مــن البنــوك فــي 
التنميــة، وضــرورة توحيــد المرجعيــة التشــريعية لعمــل 

الكثيــر وغيرهــا  المــال،  رأس  ســوق  مؤسســات 

ويلتــزم بنــك اإلســكان فــي إطــار مــن المرونــة والجــودة 
والتكنولوجيــا، بتطويــر باقــة حلولــه وخدماته ومنتجاته بما 
فيهــا تلــك الرقميــة عاليــة المســتوى، إلــى جانــب تنويعهــا 
وإثرائهــا باســتمرار؛ لمواكبــة االتجاهــات الحديثــة، ولتلبيــة 
المتطلبــات المتغيــرة خاصــة فــي ظــل تطــورات األوضــاع 
مــع  واالقتصــادات،  األســواق  ومتغيــرات  العالميــة 
تســهيل الوصــول إليهــا، وهــو مــا يعــزز نســب االشــتمال 
رؤيــة  وأهــداف  أولويــات  يخــدم  كمــا  مــن جهــة،  المالــي 

التحديــث االقتصــادي حــول "الخدمــات المســتقبلية". 

بنك اإلسكان يرعى الجلسة الحوارية لمنتدى 
االستراتيجيات األردني حول التنمية المالية

قــدم بنــك اإلســكان رعايتــه للجلســة الحواريــة التــي عقدهــا منتــدى االســتراتيجيات 
المالــي  عّمــان  ســوق  ودور  األردن  فــي  الماليــة  "التنميــة  بعنــوان:  مؤخــرًا  األردنــي 
الدولــة  ووزيــر  االقتصاديــة  للشــؤون  الــوزراء  رئيــس  نائــب  برئاســة  تحقيقهــا"،  فــي 
المركــزي  البنــك  محافــظ  وبمشــاركة  الشــريدة،  ناصــر  العــام،  القطــاع  لتحديــث 
الوظائفــي،  مــازن  عّمــان  لبورصــة  التنفيــذي  والمديــر  الشــركس،  عــادل  الدكتــور 
لمركــز  التنفيــذي  والمديــر  العجلونــي،  ليــث  الدكتــور  الماليــة  األوراق  هيئــة  ورئيــس 
ايــداع األوراق الماليــة ســارة الطروانــة، ومراقــب الشــركات الدكتــور وائــل العرموطــي، 
العالقــة. وأصحــاب  المنتــدى  أعضــاء  مــن  الخــاص  القطــاع  ممثلــي  الــى  باإلضافــة 
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إطار  في  اإلسكان  بنك  من  المبادرة  هذه  جاءت  وقد 
دعمه للمرحلة األولى من مشروع "همتنا 3"، والمتمثل 
بالمساهمة في تمويل تنفيذ عمليات تطوير البنية التحتية 
ومستلزمات  وتجهيزات  مرافق  من  للمركز  والصحية 
أهدافه  تحقيق  من  لتمكينه  طبية،  ومعدات  تشغيلية 
لنحو  يقدمها  التي  خدماته  استدامة  وضمان  ورسالته 
ربع مليون نسمة بواقع 22 ألف مراجع شهريًا وتحسين 
التي  االستراتيجية  الشراكة  من  كجزء  وذلك  جودتها، 
تجمعه مع جمعية "همتنا الخيرية" القائمة على المشروع 

بالتعاون مع وزارة الصحة.

ويعتبر دعم بنك اإلسكان للمشروع استكمااًل لشراكته 
مع جمعية همتنا الخيرية من خالل مساهمته في دعم 
بتجهيز  تمثل  والذي   2020 العام  في   "1 "همتنا  مشرع 
غرفة عناية متوسطة بالكامل لمرضى قسم األورام في 
الفاعلة  للشراكات  نموذجًا  مقدمًا  البشير،  مستشفى 

التي  للتنمية  دافعة  كقوة  للعمل  والهادفة  الحقيقية 
تعتبر الصحة المجتمعية السليمة أساسًا لها.

المبادرات  من  المزيد  إضافة  اإلسكان  بنك  ويواصل 
المجتمعية التي نفذها إلحداث فوارق إيجابية مستدامة، 
سواء  فاعاًل  شريكًا  يكون  أن  خاللها  من  يسعى  والتي 
االجتماعية،  األبعاد  ذات  تلك  أو  المصرفية  خدماته  عبر 
وبعيدة  شاملة  استراتيجية  اإلسكان  بنك  ويقود  هذا 
أساسها  المجتمعية،  المؤسسية  للمسؤولية  المدى 
ثابت وعناصرها مرنة، يتم تحديثها وفقًا لمعايير تجعلها 
قادرة على استيعاب المستجدات واالحتياجات، وبالتالي 
المستجدات  بهذه  المرتبطة  القضايا  مع  التفاعل 

واالحتياجات وفقًا لها.

مشروع  ضمن  يأتي   "3 "همتنا  مشروع  أن  إلى  ويشار 
بمختلف  شاماًل  صحيًا  مركزًا   25 وتطوير  تأهيل  إعادة 

أنحاء المملكة، وذلك بدعم من القطاع الخاص. 

بنك اإلسكان يدعم مشروع إعادة تأهيل مركز صحي 
األميرة بسمة الشامل بالشراكة مع جمعية همتنا 

امتــدادًا لمســيرته المســتدامة فــي مجــال المســؤولية المؤسســية المجتمعيــة التــي تركــز 
فــي أحــد أهــم محاورهــا علــى دعــم القطــاع الصحــي، شــارك بنــك اإلســكان فــي دعم مشــروع 
إعــادة تأهيــل وتطويــر وتجهيــز مركــز صحي األميرة بســمة الشــامل الكائن فــي رأس العين 
بالشراكة مع جمعية همتنا الخيرية، والذي افتتحه مؤخرًا  سمو ولي العهد األمير الحسين.
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الشركات  من  وعمالئه  اإلسكان  لبنك  االتفاقية  وتتيح 
منصة  من  االستفادة  والكبرى  والمتوسطة  الصغيرة 
الشركات  هذه  تقييم  على  تعمل  والتي  الرقمية،   Synesgy
على أساس المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، تماشيًا 
البيئية  الممارسات  معايير  لتبني  الوطنية  الجهود  مع 
باعتبارها أحد أهم مخرجات   )ESG( والمجتمعية والحوكمة
البنك  جهود  مع  وبالتزامن  األردني،  االستراتيجيات  منتدى 

المركزي األردني لتبني استراتيجيات التمويل األخضر.  

وقــام بتوقيــع االتفاقيــة كل مــن رئيــس مجموعــة األعمــال 
المصرفيــة فــي بنــك اإلســكان فاســكين أجميــان، ومديــرة 
تكنولوجيــا  لحلــول  كريــف  شــركة  فــي  األردن  منطقــة 
المعلومــات أريــج عبيــدات. وقــال أجميــان: "نعتــز بشــراكتنا 
مــع شــركة كريــف لحلــول تكنولوجيــا المعلومــات كشــريك 
اســتراتيجي ضمــن خطــة البنــك فــي تطبيــق وتبنــي معاييــر 
االســتدامة البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة مــن خــالل منصــة 

الرقميــة".  Synesgy

التزامات  من  كجزء  االتفاقية  هذه  "تأتي  أجميان  وأضاف 
تقارير  اصدار  في  االستراتيجية  وخططه  اإلسكان  بنك 
سياسات  جاهزية  رفع  الى  باإلضافة  السنوية،  االستدامة 

واختيار  االخضر  التجاري  التمويل  واستراتيجيات  االئتمان 
سالسل التوريد وإدارة المخاطر وتمويل الشركات الصغيرة 

والمتوسطة )SMEs( باإلضافة إلى الشركات الكبرى".

وحــول هــذه االتفاقيــة، قالــت الســيدة أريــج عبيــدات: "فخــورة 
المؤسســات  كبــرى  كأحــد  اإلســكان  بنــك  مــع  بشــراكتنا 
المصرفيــة فــي الســوق المصرفــي األردنــي، وشــراكتنا معــه 
تشــكل أثــرًا كبيــرًا وفعــااًل فــي نشــر الوعــي لتبنــي معاييــر 
الممارســات البيئيــة والمجتمعيــة والحوكمــة )ESG( ضمــن 

القطــاع المصرفــي والتجــاري فــي األردن ". 

مــن الجديــر بالذكــر أن التمويــل المســتدام، والــذي يشــير إلــى 
عمليــات التمويــل واالســتثمار التــي تأخــذ بعيــن االعتبــار اآلثــار 
البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة، اكتســب الكثيــر من االهتمام 
فــي الســنوات األخيــرة، حيــث أصبحــت العديــد مــن الشــركات 
فــي جميــع أنحــاء العالــم تبحــث عــن حلــول تســاعدها فــي 
أنهــا أصبحــت ضــرورة،  بركائــز االســتدامة حيــث  التمســك 
كمــا أن الشــركات التــي تراعــي المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة 
والحوكمــة فــي اتخــاذ قراراتهــا عــادًة مــا يكــون أداءهــا أفضــل 

وتقــود اســتثمارات أطــول مقارنــة بغيرهــا. 

بنك االسكان يوقع اتفاقية لتعزيز التمويل األخضر 
مع شركة كريف لحلول تكنولوجيا المعلومات

وّقع بنك االســكان اتفاقية لتعزيز التمويل األخضر مع شــركة كريف لحلول تكنولوجيا 
المعلومــات )CRIF ITS( وهــي شــركة تابعــة لمجموعــة كريــف العالميــة، وكان ذلــك فــي 
مبنــى اإلدارة العامــة لبنــك اإلســكان – الشميســاني بحضــور ممثليــن عــن الطرفيــن.
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وســـيحصل عمـــالء البنـــك عنـــد تنفيـــذ أي حركـــة شـــرائية 
مـــن خـــالل تطبيـــق طلبـــات علـــى خصـــم فـــوري بمقـــدار 
50 % للحركـــة الواحـــدة وبحـــد أقصـــى 4 دنانيـــر لمرتيـــن 
خـــالل فتـــرة الحملـــة، والتـــي تمتـــد مـــن 22 /1 /2023 وحتـــى 
21 /02 /2023 مـــع إتاحـــة الفرصـــة للفـــوز بأربعـــة أجهـــزة 

 .Z Flip 4 سامســـونج

تجـــارب  إثـــراء  إلـــى  دومـــًا  اإلســـكان  بنـــك  ويســـعى 
ــر  ــالل توفيـ ــن خـ ــة مـ ــة وممتعـ ــا مجزيـ ــه وجعلهـ عمالئـ
خدمـــات ومنتجـــات ذات قيمـــة مضافـــة عاليـــة، لـــذا جـــاء 
إطـــالق هـــذه الحملـــة عنـــد اســـتخدام بطاقـــات البنـــك 
رغبـــات عمالئـــه ويمنحهـــم  يحقـــق  وبمـــا  المختلفـــة 

مزايـــا خاصـــة. 

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن بطاقـــات بنـــك اإلســـكان التـــي 
تـــم تصميمهـــا لتمنـــح العمـــالء المرونـــة الماليـــة والقـــوة 
الشـــرائية التـــي تتناســـب مـــع احتياجاتهـــم أينمـــا كانـــوا 
ـــا مـــن بينهـــا؛  وبـــأي وقـــت، تتمتـــع بمجموعـــة مـــن المزاي
القبـــول الواســـع محليـــًا وعالميـــًا، إمكانيـــة الســـحب 
النقـــدي بواســـطة البطاقـــة وبنســـبة 100 % مـــن قيمـــة 
الســـقف محليـــًا وعالميـــًا، والشـــراء عبـــر االنترنـــت بأمـــان 
وســـهولة، وتقســـيط المشـــتريات بفائـــدة 0 %، إضافـــة 
الســـفر  عـــروض  مـــن  العديـــد  علـــى  الحصـــول  إلـــى 
ـــز  ـــًا ببرنامـــج إســـكان كوين ـــة، واالشـــتراك تلقائي الحصري
Iskan Coins للحصـــول علـــى العديـــد مـــن المكافـــآت، 

 .Iskan Gain واالســـتفادة مـــن برنامـــج

بـنـك اإلسـكــان يـقـدم جـوائـز وخصومات
لمستخدمي "تطبيق طلبات" من خالل
الــدفـع بــبــطـاقـــات الــبــنــك الـمـخـتــلـفـة

أطلـــق بنـــك اإلســـكان بالتعـــاون مـــع تطبيـــق طلبـــات حملـــة ترويجيـــة لعمالئـــه عنـــد 
ـــة، الدفـــع المباشـــر، والمدفوعـــة  اســـتخدام بطاقـــات البنـــك المختلفـــة )االئتماني
مســـبقًا( عنـــد تنفيـــذ أي مـــن مشـــترياتهم إلكترونيـــًا مـــن خـــالل تطبيـــق طلبـــات. 
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وُيعتبــر فــرع “Iskan Young” الجديــد إضافة قّيمة لشــبكة 
فروع بنك اإلســكان الواســعة والمنتشــرة في مختلف 
أنحــاء المملكــة، حيــث يمتــاز الفــرع بموقعــه وتصميمه 
العصــري والرقمــي الــذي يحاكي عمليــة التحول الرقمي 
داخليــة  مســاحات  ويتضمــن  البنــك،  ينتهجهــا  التــي 
تتضمــن شاشــات رقميــة تفاعليــة وترفيهيــة، وأجهــزة 
لوحيــة، وأجهــزة الروبــوت، ومدرجــات وألعــاب خارجيــة. 

وبمجــرد زيــارة الفــرع ســيتمكن عمــالء البنــك مــن الفئــة 
العمريــة بيــن )7 - 17( عامــًا، مــن خــوض تجربــة مصرفيــة 
فريدة ومميزة في عالم التكنولوجيا المصرفية والتحول 
التفاعليــة  الرقميــة  الشاشــات  تتيــح  حيــث  الرقمــي، 
التعــرف علــى العديــد مــن المنتجــات والخدمــات البنكيــة 
المســتحدثة لتقديــم أفضــل الخدمــات المصرفيــة فــي 
مجــال التوعيــة بأهميــة االدخــار، والتدريب علــى العمليات 

المصرفيــة بطريقــة ســهلة وبســيطة فــي ظــل األدوات 
الجديــدة التــي قــام البنــك بتوفيرهــا فــي الفــرع الجديــد. 

كمــا تحــرص إدارة بنــك اإلســكان علــى أن تكــون جميــع 
فــروع البنــك مــزودة بالكــوادر البشــرية المؤهلــة، وبمــا 
يضمــن ســهولة تقديــم الخدمــات والعمــل علــى راحــة 
مــع  ينســجم  وبمــا  فئاتهــم  اختــالف  علــى  العمــالء 

متطلباتهــم وتطلعاتهــم. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الخطــوة تأتــي انســجامًا مــع 
اســتراتيجية البنــك الهادفــة إلــى نشــر الثقافــة الماليــة 
وتحقيــق االشــتمال المالــي وبمــا يلبــي احتياجــات عمالئــه 
وعلــى اختــالف فئاتهــم العمريــة، حيــث يمتلــك البنــك عدد 
كبيــر مــن الفــروع داخل المملكة وتبلغ )109( فرعًا ومكتبًا 
باإلضافــة إلــى شــبكة منتشــرة مــن أجهــزة الصــراف اآللــي 

)ATM( وتبلــغ )216( جهــازًا فــي جميــع أنحــاء المملكــة. 

”Iskan Young“ بنك اإلسكان يفتتح فرع
في حديقة بنك اإلسكان/ عبدون

ضمـــن اســـتراتيجية التفـــرع التـــي يعتمدهـــا بنـــك اإلســـكان للوصـــول إلـــى العمـــالء 
فـــي مختلـــف مواقعهـــم وجميـــع فئاتهـــم، افتتـــح رئيـــس مجلـــس إدارة البنـــك عبـــد 
اإللـــه الخطيـــب فـــرع “Iskan Young” بحلتـــه الجديـــدة فـــي حديقـــة بنـــك اإلســـكان فـــي 
منطقـــة عبدون/غـــرب عمـــان، بحضـــور الرئيـــس التنفيـــذي للبنـــك عّمـــار الصفـــدي 
وممثليـــن عـــن اإلدارة العليـــا والتنفيذيـــة للبنـــك. ويقـــدم الفـــرع لعمالئـــه مـــن الفئـــة 
ــد  ــى، وُيعـ ــتثنائية ال تضاهـ ــة اسـ ــة تفاعليـ ــًا تجربـــة مصرفيـ ــة بيـــن )7 - 17( عامـ العمريـ
نقلـــة نوعيـــة فـــي مســـتوى الخدمـــات المصرفيـــة المقدمـــة لهـــذه الفئـــة العمريـــة. 
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ومـــن خـــالل هـــذه الخدمـــة الجديـــدة يتم 
ربـــط عمـــالء بنـــك اإلســـكان الحالييـــن 
تطبيـــق  مســـتخدمي  مـــن  والجـــدد 
تطبيقـــات  مـــع  موبايـــل  إســـكان 
ـــى  ـــم" إليصالهـــم إل ـــر" و"كري النقـــل "أوب
مســـبقًا  محـــددة  ومواقـــع  محـــالت 
مـــن المتاجـــر والمطاعـــم ونقـــاط البيـــع 
مـــن  العديـــد  تتيـــح  التـــي  المختلفـــة 
العـــروض المتوفـــرة مـــن خـــالل خدمـــة 
قســـم العـــروض الـــذي تـــم إنشـــاؤه 

ــق. ــى التطبيـ ــا علـ حديًثـ

كمـــا تتيـــح هـــذه الخدمـــة للعمـــالء، 
االطـــالع علـــى العـــروض التـــي يوفرهـــا 
مـــن  مختلفـــًا  تاجـــرًا   250 مـــن  أكثـــر 

التجـــار مـــن فئـــات متنوعـــة مثـــل )البيـــع، والترفيـــه، والصحـــة، 
ــة إلـــى معرفـــة تفاصيـــل  ــا(، إضافـ ــة البدنيـــة وغيرهـ واللياقـ
والبطاقـــة  الخصـــم  نســـبة  حيـــث؛  مـــن  العـــروض  هـــذه 
للحصـــول علـــى العـــرض المذكـــور والفـــروع التـــي تتوفـــر 
ــارة  ــز رحلتهـــم وزيـ ــا العـــروض ومـــن ثـــم يمكنهـــم حجـ فيهـ
عبـــر  مباشـــرة  إليهـــا  بالذهـــاب  يرغبـــون  التـــي  المحـــالت 
ــرع، يمكـــن  ــر مـــن فـ ــد أكثـ ــال وجـ تطبيقـــات النقـــل، وفـــي حـ
للمســـتخدمين أوال اختيـــار الفـــرع الـــذي يرغبـــون بزيارتـــه 

وتحديـــد الموقـــع بنـــاء علـــى ذلـــك.

وتأتـــي إضافـــة هـــذه الخدمـــة الجديـــدة انطالقـــًا مـــن إيمـــان 
بنـــك اإلســـكان بأهميـــة مواكبـــة آخـــر وأحـــدث التطـــورات 
بهـــدف  العالمـــي  المصرفـــي  القطـــاع  فـــي  التكنولوجيـــة 
توفيـــر خدمـــات رقميـــة تتناســـب واحتياجـــات عمالئـــه وتلبـــي 

ــد. ــر الوقـــت والجهـ ــن حيـــث توفيـ ــم مـ تطلعاتهـ

اإلســـكان خطـــى خطـــوات  بنـــك  أن  إلـــى  اإلشـــارة  وتجـــدر 
ـــد  التحـــول الرقمـــي، حيـــث أطلـــق موقعـــه  ـــة علـــى صعي نوعي
متطـــور  تفاعلـــي  بتصميـــم  الجديـــدة  بحلتـــه  اإللكترونـــي 
وعصـــري، ويمتلـــك البنـــك أكبـــر شـــبكة أجهـــزة صرافـــات آليـــة 
متطـــورة وحديثـــة توفـــر خدمـــات نوعيـــة وجديـــدة لعمالئـــه 
بســـرعة وســـهولة ودون الحاجـــة لزيـــارة الفـــروع، كمـــا تـــم 
المباشـــر  والدفـــع  االئتمـــان  بطاقـــات  تطويـــر  اســـتكمال 
بـــكل فئاتهـــا بتقنيـــة الالتالمســـية )Contactless(، إضافـــة 
إلـــى اســـتمرارية التحديـــث علـــى تطبيـــق )Iskan Mobile( بمـــا 
ــة  ــر خدمـ ــالء، وتوفيـ ــات العمـ ــات ورغبـ ــع احتياجـ ــب مـ يتناسـ
إصـــدار البطاقـــات االفتراضيـــة بشـــكل آلـــي وفـــوري مـــن خـــالل 
إســـكان موبايـــل، كمـــا أطلـــق البنـــك ســـابقًا الفـــرع الرقمـــي 
إلـــى  إضافـــة   )Iskan engage( الجديـــد  الذاتيـــة  للخدمـــات 
العديـــد مـــن الخدمـــات المتطـــورة والمتقدمـــة التـــي تواكـــب 

ــي.  ــر الرقمـ ــا العصـ ــي يفرضهـ ــارعة التـ ــرات المتسـ المتغيـ

بنك اإلسكان يضيف خدمة حجز الرحالت مع
"اوبر" وكريم" من خالل تطبيق إسكان موبايل

التــي  المبتكــرة  الرقميــة  لتعزيــز سلســلة خدماتــه  الراميــة  ضمــن خططــه 
تواكــب احتياجــات عمالئــه المتغيــرة، أطلــق بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر 
تطبيقــه  علــى  الرحــالت  حجــز  خدمــة   – المملكــة  فــي  انتشــارًا  واألوســع 
و"كريــم". "أوبــر"  النقــل  تطبيقــات  مــع  بالتعــاون  وذلــك  موبايــل  إســكان 
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األربــاح  بلغــت صافــي  فقــد  الماليــة،  النتائــج  وبحســب 
قبــل الضريبــة 27.3 مليــون دينــار فــي العــام الحالــي، مقابل 
12.07 مليــون دينــار عــام 2021، وبنســبة نمــو بلغــت 127 %.

وعكســت هــذه النتائــج الماليــة التــي كشــف عنهــا البنــك 
اليــوم متانــة وصالبــة مركــزه المالــي، حيــث ارتفــع مجمــوع 
حقــوق الملكيــة بنســبة 2.1 % لتصــل إلــى حوالــي 477.6 
مليــون دينــار مــع نهايــة العــام 2022، مقارنــة مــع 467.7 
مليــون دينــار تــم تحقيقهــا فــي العــام 2021، فيمــا بلغــت 
حصــة مســاهمي البنــك مــن مجمــوع حقــوق الملكيــة 

حوالــي 475.9 مليــون دينــار.

الكويتــي،  األردنــي  البنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأعــرب 
بالنتائــج  اعتــزازه  عــن  اللــوزي،  ناصــر  المهنــدس 
الماليــة المتحققــة، موضحــًا أنهــا أولــى ثمــرات الخطــة 
االســتراتيجية الشــاملة للبنــك، والتــي وضعهــا مجلــس 
اإلدارة للســنوات )2021 - 2025(، وركــّز فيهــا علــى التحــّول 

والنمــو. والتطويــر 

وبّيــن المهنــدس اللــوزي، أنــه وبفضــل التنفيــذ الحصيــف 
والكفــؤ لالســتراتيجية، اســتطاع البنــك خــالل الســنتين 
الماضيتيــن تحقيــق نتائــج ماليــة إيجابيــة طالــت جميــع 
مؤشــرات البنــك التشــغيلية، وعــززت مــن مركــزه ومتانتــه 
الماليــة، بالتــوازي مــع تنفيــذ الرؤيــة التوســعية الطموحــة 
للبنــك والتــي تهــدف إلــى تنويــع مصــادر إيراداتــه، وتوســيع 
نطــاق تواجــده فــي مناطــق جديــدة فــي المنطقــة العربية، 

بمــا فــي ذلــك العــراق واإلمــارات العربيــة المتحــدة.

وأوضح اللوزي أن البنك األردني الكويتي تمّكن في شــهر 
كانــون الثانــي مــن العــام الجــاري 2023 مــن شــراء حصــة 
مؤثــرة نســبتها 51.79 % مــن أســهم رأســمال مصــرف 
بغداد-العــراق، إلــى جانــب ســعيه لالســتحواذ علــى حصــة 
مؤثــرة فــي راســمال شــركة بــي إم إتش كابيتــال للخدمات 
الماليــة ومقرهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الفتــًا إلــى 
أن البنــك يعتــزم وبعــد حصولــه علــى موافقــات الجهــات 
الرقابيــة، إصــدار ســندات رأس المــال الشــق األول )رأس 
المــال اإلضافــي( بحــد أقصــى 85 مليــون دينــار أردنــي أو مــا 

يعادلهــا بالــدوالر األمريكــي.

أوصــى  اإليجابيــة،  الماليــة  النتائــج  هــذه  ضــوء  وفــي 
مجلــس اإلدارة خــالل اجتمــاع عقــده بتاريــخ 12 / 2/ 2023، 
بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن العــام 2022 
بنســبة 8 % مــن القيمــة اإلســمية للســهم، وذلــك بعــد 
اســتيفاء الشــروط والموافقــات الالزمــة مــن قبــل البنــك 
البنــك  لمســاهمي  العامــة  والهيئــة  األردنــي  المركــزي 

األصــول. حســب 

من جانبه، قال المدير العام التنفيذي للبنك السيد هيثم 
البطيخــي: "ســجل البنــك األردنــي الكويتــي أداًء ماليــًا قويــًا 
مــع نهايــة العــام الماضــي، حيــث حققــت جميــع وحــدات 
األعمــال نتائــج متميــزة، وبخاصــة محفظــة التســهيالت 
االئتمانيــة المباشــرة التــي وصلــت إلــى حوالــي 2.1 مليــار 
دينــار مــع نهايــة العــام 2022، مقابــل 1.8 مليــار دينــار فــي 
14.2 %، حيــث عكســت  2021، بنمــو قــدره  العــام  نهايــة 

الــبــنــك األردنــي الكـويــتــي يـحـقــق نــمـو مــتـــوازن
في الموجودات وحقوق الملكية وصافي األرباح 
وتوصيـة بتوزيع )8 %( أربـاحـًا على الـمـسـاهميـن

أعلن البنك األردني الكويتي نتائج بياناته المالية الموحدة للسنة المالية 
المنتهية في الحادي والثالثين من شهر كانون األول 2022، وقد أظهرت 
ــى 18.7  ــة لتصــل إل ــادة فــي صافــي أرباحــه بعــد الضريب تحقيــق البنــك زي
مليون دينار مع نهاية العام 2022، مقابل 7.7 مليون دينار في العام 2021 
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هــذه النتائــج نجــاح البنــك فــي تنميــة محفظتــه االئتمانيــة، 
وتوزيعهــا علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة، بهــدف 

تحســين الربحيــة وتوزيــع المخاطــر".

وأشــار البطيخــي، إلــى نمــو إجمالــي موجــودات البنــك مــع 
نهايــة العــام 2022، بنســبة 18 % لتصــل إلــى 3.5 مليــار 
دينــار، مقارنــة مــع 3 مليــارات دينــار فــي العــام 2021، فيمــا 
فــي  النقديــة  والتأمينــات  العمــالء  ودائــع  إجمالــي  بلــغ 
نهايــة عــام 2022 حوالــي 2.5 مليــار دينــار مقابــل 2 مليــار 

دينــار فــي عــام 2021. 

وبيــن البطيخــي، أن البنــك األردنــي الكويتــي واصــل العمــل 
بسياســته التحوطيــة تحســبًا لمواجهــة أيــة ظــروف أو 
تحديــات قــد تنجــم عــن الضعــف المحتمــل فــي بعــض 
القطاعــات  بعــض  تأثــر  إلــى  باإلضافــة  الحســابات 
بالتداعيــات الراهنــة والمحتملــة علــى االقتصــاد الوطنــي، 
حيــث تــم اقتطــاع مبلــغ 33.9 مليــون دينــار مــن أربــاح عــام 

2022 لتلــك الغايــة، مقابــل 30.5 مليــون لعــام 2021.

وأوضــح أن إدارة البنــك واصلــت جهودهــا فــي المتابعــة 
الحثيثــة لهــذه الحســابات، حيــث انخفضــت نســبة الديــون 
عــام  فــي   % 7.99 مقابــل   % 6.54 لتســجل  العاملــة  غيــر 
2021، وارتفعــت نســبة التغطيــة للديــون وســجلت 77.22 % 

مقابــل 66.27 % فــي عــام 2022.

التحــول  فــي  الكويتــي مســيرته  األردنــي  البنــك  وواصــل 
الروبــوت  تكنولوجيــا  اســتخدام  فّعــل  حيــث   الرقمــي، 
)RPA( ألتمتــه العمليــات، والتــي أتــت اســتكمااًل لبرامــج 
مــن  التحســين  بهــدف  الســابقة،  للســنوات  التطويــر 
كفــاءة األعمــال عــن طريــق تحويـــل جـــزء كبيـــر مـــن العمل 
ــم إنجــازه بكفــاءة  ــك ليت اليومــي التقليــدي لموظفــي البنـ
وســرعة ودقــة عاليــة بصــورة آليــة، كمــا تــم إعــادة هندســة 
وأتمتــة مجموعــة مــن العمليــات الداخليــة علــى نظــام 
ســير العمليــات )Workflow( والتــي مــن شــأنها تحســين 
القــروض،  طلبــات  مثــل  مجــاالت  فــي  العمــالء  تجربــة 
والبطاقــات ونظــام العمــالء،  وفتــح الحســابات، حيــث تم 
تقليــص مــدة التنفيــذ للعمليــات بحوالــي 70 % مــن الوقت 

المســتغرق فــي الســابق.

كمــا أكــدَّ المديــر العــام التنفيــذي للبنــك اســتمرار المســيرة 
اإليجابيــة، ضمــن اســتراتيجية مكتوبــة وواضحــة ومحــددة 
والنمــو  المالــي،  الوضــع  متانــة  لزيــادة  تهــدف  المعالــم، 
المــدروس، مــع تحقيــق العوائد المعقولة، كل ذلك ضمن 
منهجيــة التحــوط للمخاطــر، وحســن االلتزام بالتشــريعات 

وأوامــر الجهــات الرقابيــة والمعاييــر الدوليــة. 
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شــارك البنــك األردنــي الكويتــي بإقامــة جنــاح خــاص فــي 
ــة الكويــت  ــه ســفارة دول ــذي أقامت حفــل االســتقبال ال
وذكــرى  والســتين  الثانــي  الوطنــي  العيــد  بمناســبة 
التحريــر الثانــي والثالثيــن لدولــة الكويــت، وذلــك مســاء 
يــوم األحــد الموافــق 22 /2 /2023 في فندق الفورســيزنز- 

عمــان.

وكان ســفير دولــة الكويــت فــي األردن ســعادة الســيد 
عزيــز رحيــم الديحانــي، فــي مقدمــة مســتقبلي المهنئيــن 
فــي الحفــل، الــذي حضــره لفيــف مــن كبــار رجــال الدولــة 
سياســيين،  دبلوماســيين،  مــن  عديــدة  وشــخصيات 
أردنييــن وعــرب،  اقتصادييــن، عســكريين، وإعالمييــن 

وابنــاء الجاليــة الكويتيــة. 

الـبــنـــك األردنـــــي الـكــويـــتـــي يــشـــارك في
احتفاالت دولة الكويت باألعياد الوطنية
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وفــي كلمــة ألقتهــا ضمــن المتحدثيــن الرئيســيين فــي 
الحفــل، أكــدت الســيدة دانــا جــرادات مديــرة االســتراتيجية 
والتســويق فــي البنــك علــى اهميــة هــذه المنصــة الرقمية 
ــم الرقمــي تطــورات  ــه العال ــذي يشــهد في فــي الوقــت ال
متســارعة يمكــن تطويعهــا لخدمــة المشــاريع الرياديــة 

والشــباب وتحفيزهــم علــى االبتــكار والريــادة واالبــداع.

وتابعــت بــأن البنــك األردنــي الكويتــي قــد قــام بدعــم هــذه 
األعمــال  ريــادة  يــر  بتطــو  الخاصــة  الرقميــة  المنصــة 
والتــي أطلــق عليهــا اســم EntreViable، تأكيــدًا منــه علــى 
اهتمامــه بقطــاع التعليــم وخدماته بشــكل عــام والتعليم 

الرقمــي بشــكل خــاص.

المســتثمرة  البنــوك  اوائــل  مــن  البنــك  يعــد  حيــث 
والداعمــة والممولــة للشــركات والمشــاريع الرياديــة فــي 
األردن، خصوصــًا برامــج تطويــر والتدريــب غيــر التقليديــة 

التــي تدعــم مبــادرات فئــة الشــباب، حيــث نهــدف إلدراجهــا 
فــي اســتراتيجيات المســؤولية المجتمعيــة وتخصيــص 
ميزانيــة لهــا، إضافــًة إلــى توفيــر برامــج تمويليــة ميســرة 
لهــم، األمــر الــذي يســهم فــي تمكيــن الشــباب وتحفيزهــم 
ــداع واســتثمار طاقاتهــم، وتفعيــل دورهــم فــي  ــى اإلب عل

مســيرة التنميــة الشــاملة بمختلــف أبعادهــا. 

حيــث تهــدف هــذه المنصــة إلــى تمكيــن وتدريــب الشــباب 
وخاصــة فئــة النســاء وذوي اإلعاقــة، حيث يولي البنك جّل 
اهتمامــه لهاتيــن الفئتيــن خاصــة بعــد توقيعــه التفاقيــة 
لتوافقهــا  إضافــة  للمــرأة،  المتحــدة  األمــم  هيئــة  مــع 
ــدأ  ــق مب ــه مــن خــالل تحقي مــع اســتراتيجية البنــك ورؤيت
حــق  التعليــم  وأن  المجتمــع،  فــي  والتكافــؤ  المســاواة 
للجميــع خاصــة فئــة ذوي اإلعاقــة، لكونهــا توفــر المحتوى 
لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي الســمع 

مــع طــرح البرامــج التعليميــة بأكثــر مــن لغــة. 

األردني الكويتي 
يشارك في حفل 
إطالق المنصة 
الرقمية لريادة 

األعمال

شــــارك الــبـــنـك األردنــي الـكـويـتــــي 
فــــي الـــحــــفـــل الــــذي أقـيـم إلطالق 
الـمـنـصـة الـرقمـيـة لـريـادة وتطوير 
األعـمـال في مـجـمع الملك حسين 
لألعــــمــــال يـــــوم اإلثــنين الموافق 
23 /1 /2023، بـــحــــضــــور مـــــعـــــالـــي 
الدكتـور معن القطامين الرئيس 
التنفيذي لشركة المنصة الرقمية 
لريادة األعمال، وعدد من اصحاب 
والمهتمين. والسعادة  المعالي 
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اســتكمااًل إلســتراتيجيته فــي مواكبــة أحــدث التقنيــات، 
أطلــق البنــك األردنــي الكويتي موقعــه اإللكتروني بحلته 

الجديــدة، بالتعــاون مــع شــركة دوت جــو. 

أساســيًا  عنصــرًا  الجديــد  الموقــع  إطــالق  ويعتبــر 
نحــو التحــول الرقمــي وتعزيــز تجربــة العمــالء، حيــث 
يعكــس الموقــع الجديــد تصاميــم عصريــة ومبتكــرة 
إليــه  توصلــت  مــا  أحــدث  ُتحاكــي  حديثــة  بمواصفــات 
وإدارة  وتصميــم  برمجــة  مجــال  فــي  الرقميــة  الثــورة 
المواقــع اإللكترونيــة، حيــث ســيوفر الموقــع الجديــد 
التصفــح  ســهولة  ناحيــة  مــن  فريــدة  تجربــة  لــزواره 
والوصــول إلــى المعلومــة مــن خــالل خطــوات سلســة 
الجديــد  اإللكترونــي  الموقــع  تطويــر  وتــم  وبســيطة، 

العالميــة. الممارســات  ألفضــل  وفقــًا 

الـجـديــــد  الـمــــوقع  ويعـتـبــــر 
بمـثــــابة مـنــصــــة مـتـكامـلــــة 
منتجـــات  لكافـــة  وشـــاملة 
وخـدمـــــات الـبـنـــــــك، حـــــيـــــــث 
 Google Maps تـــم إضـــــافـــــة
لجميـــع التفاصيـــل الخاصـــة 
بالفـــروع والصرافـــات اآلليـــة 
التابـعــــة للـبـنــــك )مــواقـــــــع، 

أرقـــام هواتـــف، ســـاعات دوام وغيرهـــا( باإلضافـــة إلـــى 
إمكانيـــة الوصـــول بـــكل ســـهولة إلـــى الوجهـــات األكثـــر 
زيـــارة، مثـــل الحســـابات، القـــروض، البطاقـــات وغيرهـــا. 
ونثـــق بـــأن الموقـــع ســـُيمكن عمـــالء البنـــك األردنـــي 

الكويتـــي مـــن الحصـــول علـــى تجربـــة آمنـــة وسلســـة. 

رعاية  في  بالمشاركة  الكويتي  األردني  البنك  قام 
أجل  من  "الرقص  الموسيقي  الفني  الحفل  وحضور 
سالم األرض"، والذي أقيم في المركز الثقافي الملكي 
25 /2 /2023، حيث قامت سمو  الموافق  السبت  يوم 
األميرة سناء عاصم برعاية الحفل مندوبة عن سمو 
األميرة منى الحسين. وشارك في الحفل راقصون من 
25 دولة، في أداء تعبيري يعكس أهمية السالم بين 

شعوب األرض. 

رعاية  في  الكويتي  األردني  البنك  مشاركة  وجاءت  هذا 
لمؤسسات  الدعم  تقديم  على  منه  حرصًا  الحفل  هذا 
المجتمع المحلي لتحقيق التنمية المستدامة، ولترسيخ 
الثقافية،  الحركة  يخص  فيما  االجتماعية  مسؤوليته 
عمان  في  الحفل  إقامة  إن  حيث  والسياحية،  الفنية، 
تمثل رسالة محبة وسالم من عمان الى االنسان في كل 
مكان، كما تمثل وقفة أردنية بلغة فنية منسجمة مع 

المواقف األردنية الداعية للسالم في كل أنحاء العالم. 

األردني الكويتي يطلق موقعه اإللكتروني بحلته الجديدة

األردني الكويتي يشارك في رعاية الحفل الفني 
الموسيقي " الرقص من أجل سالم األرض "



83االخـبــار المصرفية

قــام البنــك األردنــي الكويتــي بالمشــاركة في تنظيم ورشــة 
عمــل تعريفيــة بعنــوان )برامــج تمويــل ودعــم الشــركات 
الصغيرة والمتوســطة( التي عقدت في مقر غرفة تجارة 
عمــان بتاريــخ 21 - 2 - 2023، تطبيقــًا لنمــوذج المســاهمة 
المجتمعيــة وتزويــد هــذه الشــركات بالخدمــات الماليــة 
ــة لالرتقــاء بأعمالهــم واســتغالل  ــة الضروري ــر المالي وغي
تمكينهــم  إلــى  تــؤدي  بصــورة  لهــم  المتاحــة  الفــرص 
اجتماعيــًا واقتصاديــًا، حيــث تضمنــت الورشــة عــدة محــاور 

أساســية منهــا:

البنــك  يوفرهــا  التــي  بالشــركات  الخاصــة  المنتجــات   
الكويتــي. األردنــي 

 معلومات عامة عن قطاع الشركات. 

 متطلبــات الحصــول علــى التمويــل واألوراق الثبوتيــة 
الالزمــة.

 شرح للبيانات المالية والتحليل المالي. 

البنــك  موظفــي  مــن  وهــم  المحاضــرون  قــام  حيــث 
األردنــي الكويتــي، بتقديــم شــرح واٍف ومبســط للبرامــج 
التــي يقدمهــا البنــك ومــن أهمهــا المنتجــات المقدمــة 
للشــركات الناشــئة بهــدف التطويــر المســتمر للوصــول 

إلــى نمــوذج متكامــل للشــمول المالــي يوضــع فــي خدمــة 

رواد األعمــال إلنشــاء مشــاريعهم الخاصــة والنهــوض 

المملوكــة  بالشــركات  الخاصــة  بأعمالهــم، والمنتجــات 

وتمكيــن  تعزيــز  الــى  تهــدف  والتــي  األعمــال  لســيدات 

المــرأة إقتصاديــًا وتفعيــل دورهــا فــي تنميــة االقتصــاد، 

كمــا تضمنــت الورشــة معلومــات تثقيفيــة عــن كيفيــة 

الالزمــة  والمتطلبــات  األوراق  التمويــل،  علــى  الحصــول 

البيانــات  تحضيــر  فــي  والمســاعدة  إعدادهــا،  وكيفيــة 

الماليــة وأهميــة وجــود بيانــات ماليــة مدققــه عنــد تقديــم 

الطلــب، حيــث ان دور البنــك يشــمل المســاعدة لمقــدم 

الطلــب فــي مرحلــة مــا قبــل التقديــم لطلــب التمويــل، 

المنشــأة  عمــل  طبيعــة  باختــالف  اإلجــراء  ويختلــف 

وحجمهــا، باإلضافــة إلــى التعريــف بالمشــاريع الصغيــرة 

والمتوســطة وتصنيفها ومعرفة مدى جاهزية الشــركة، 

باختــالف وتنــوع أحجامهــا من منشــآت كبرى إلى منشــآت 

متناهيــة الصغــر، واســتعراض التحديــات المختلفــة التــي 

بشــكل  إدارتهــا  لكيفيــة  إضافــًة  تواجههــم،  ان  يمكــن 

وتعزيــز  جديــدة  عمــل  فــرص  خلــق  أجــل  مــن  صحيــح 

الوطنــي.  االقتصــاد 

البنك األردني الكويتي ينظم ورشة عمل بالتعاون 
مع جمعية األعمال األردنية األوروبية
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ذهبــي  كراعــي  بالمشــاركة  الكويتــي  األردنــي  البنــك  قــام 
أقيمــت  التــي   "Hult Prize" العالميــة  الجائــزة  دعــم  فــي 
فــي الجامعــة األردنيــة بتاريــخ 23 /2 /2023، بالتعــاون مــع 
ــي العهــد ومركــز الجامعــة األردنيــة لالبتــكار  مؤسســة ول
عــدة  مــن  فــرق  فيهــا  يشــارك  التــي  األعمــال  وريــادة 
جامعــات حكوميــة وخاصــة، بهــدف تشــجيع الشــباب على 
تعلــم مهــارات ريــادة األعمــال والقيــادة مــن خــالل حــل 

تحــدي معيــن يقــدم لهــم، حيــث كان التحــدي لســنة 2023 
وتقلــل  مســتدامة  لتصبــح  األزيــاء  تصميــم  إعــادة  هــو 
األضــرار، وشــارك فيهــا 46 فريــق يضــم 200 مشــارك.

بــاب  مــن  المســابقة  لهــذه  البنــك  دعــم  جــاء  وقــد 
ــة الشــباب وتمكينهــم، وانســجامًا  اهتمامــه بدعــم فئ
واســتراتيجيته  االجتماعيــة  البنــك  مســؤولية  مــع 

 .17 ال  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق 

األردني الكويتي يقدم الدعم لجائزة
"Hult Prize" في الجامعة األردنية
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بالقضايــا  المجتمعيــة واهتمامــه  فــي إطــار مســؤوليته 
بــاب  ومــن  الخاصــة،  االحتياجــات  بــذوي  المتعلقــة 
اهتمامــه فــي دعــم مؤسســات المجتمــع المدنــي، قــام 
البنــك األردنــي الكويتــي بالمشــاركة فــي رعايــة المســابقة 
اإلعالميــة التــي أطلقهــا المجلــس األعلى لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة بعنــوان " تناولــوا موضوعــي بشــكل موضوعــي 
فــي   2023/ 2/ 6 الموافــق  اإلثنيــن  يــوم  أقيمــت  والتــي   "
مرعــد  األميــر  رعايــة ســمو  تحــت  مــارك،  النــد  فنــدق 
لحقــوق  األعلــى  المجلــس  رئيــس  زيــد  بــن  رعــد  بــن 

الشــخاص ذوي اإلعاقــة، بحضــور أعضــاء المجلــس 
تقديــم  تــم  حيــث  والمهتميــن،  واإلعالمييــن  والرعــاة 
أعمــال إبداعيــة ومــواد إعالميــة تناولــت اإلعاقــة مــن 
منظــور بعيــد عــن القوالــب والصــور النمطيــة. وفــي 
نهايــة الحفــل قــام ســمو األميــر مرعــد بــن رعــد بتكريــم 
الفائزيــن بالمســابقة والجهــات الداعمــة ومــن بينهــا 
البنــك األردنــي الكويتــي حيــث أعــرب ســموه عــن شــكره 
وتقديــره لجهــود إدارة البنــك ودعمهــا المتواصــل لــكل 

مــا يخــص األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة. 

األردنــي الـكــويــتـي يـشـارك فــي رعـــايــة
المسابقة اإلعالمية للمجلس األعلى
لـــحـــقـــوق األشـــخــــاص ذوي اإلعـــاقـــة
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وحيــث انطلقــت هــذه المبــادرة مطلــع العــام الحالي تحت 
عـنــــوان #مـعـًا_نحو_أردن_أنـظـــف_أردن_أخضر، شـاركـــت 
فيهــا العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المحلــي وذلــك 
لترســيخ مبــدأ التعــاون والتشــاركية بيــن جميــع قطاعــات 

المجتمــع للحفــاظ علــى البيئــة وتســليط الضــوء علــى 
أهميــة عمليــة التشــجير لمــا لهــا مــن أثر في تنقيــة الهواء، 
وزيــادة المســاحات الجماليــة الخضــراء، والتقليــل مــن أثــر 

التغيــر المناخــي وعواقبــه علــى البيئــة. 

التجاري األردني يشارك في نشاط زراعة األشجار 
في منطقة الفيصلية – مادبا

األردن،  فـــي  الطبيعيـــة  البيئـــة  علـــى ديمومـــة  المحافظـــة  بأهميـــة  منـــه  إيمانـــًا 

وكجـــزء مـــن االحتفاليـــة باليـــوم الوطنـــي لغـــرس األشـــجار )يـــوم الشـــجرة( فـــي 

البنـــك  ينايـــر مـــن كل عـــام، شـــارك فريـــق مـــن   15 األردن والـــذي يصـــادف فـــي 

التجـــاري األردنـــي )فـــرع مادبـــا( وعائالتهـــم فـــي النشـــاط الـــذي أطلقتـــه مبـــادرة 

مادبـــا.  محافظـــة   - الفيصليـــة  منطقـــة  فـــي  األشـــجار  لزراعـــة  ولّمـــة"  "هّمـــة 
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الدورات التدريبية الداخلية 
 يتــم عقــد برنامــج تدريبــي بعنــوان "تدريــب وتأهيــل الموظفيــن الجــدد" لحديثــي التعييــن فــي البنــك بهــدف 
الــالزم لهــم لضمــان تحقيقهــم االداء  الدعــم  الجــدد و توفيــر كافــة المعلومــات و  تأهيــل الموظفيــن 

المتوقــع منهــم. 

 تــم عقــد برنامــج تدريبــي بعنــوان "Advanced Excel" لعــدد مــن موظفــي البنــك حيــث هــدف البرنامــج الــى تعزيــز 
معرفة المشــاركين بالمهارات العملية الالزمـــة الســتخدام برنامج اكســل.

الدورات التدريبية المحلية 
 بـرنـامــــج تـدريـبــــي بــعـنــــوان ")Certified Internal Auditor )CIA" والـــــذي يـــتــــــم عــــقـــــده خـــــــالل الــــفـــتــــــرة

.2023/ 04 / 29 - 02/ 25

 برنامــج تدريبــي بعنــوان "Human Resources Management in Practice"والــذي يتــم عقــده خــالل الفتــرة
.2023 /05/ 27 - 02 /11

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان "التطــور التاريخــي العمــال البنــوك الرقميــة وتحديــد الفوائــد التي تعــود على العمالء 
مــن البنــوك الرقميــة" والتــي عقدت خــالل الفتــرة 20 - 22/  02 /2023.

 الدورة التدريبية بعنوان "Exploratory Data Analysis" والتي عقدت خالل الفترة 12 - 14 /02 /2023.

 الدورة التدريبية بعنوان ")Global Reporting Initiative )GRI" والتي عقدت خالل الفترة 08 - 09 /02 /2023.

 الدورة التدريبية بعنوان "تطبيقات التكنولوجيا المالية" والتي عقدت خالل الفترة 30 - 31 /01 /2023.

 الدورة التدريبية بعنوان "ادارة العقار" والتي عقدت بتاريخ 25 /01 /2023.

 الدورة التدريبية بعنوان "المعايير الدولية في التقييم" والتي عقدت بتاريخ 31 /01 /2023.

 الدورة التدريبية بعنوان "التسويق العقاري الفعال" والتي عقدت خالل الفترة 01 - 02 /02 /2023.

 الدورة التدريبية بعنوان "HR Resources-Hiring" والتي عقدت بتاريخ 25 /01 /2023.

 الدورة التدريبية بعنوان "Neuroplasticity" والتي عقدت بتاريخ 28 /01 /2023.

 ورشــة تعريفيــة حــول موضوعــي مشــروع AcChain ودور الخدمــات الســحابية علــى AWS فــي تســهيل التحول 
الرقمــي والتــي عقدت بتاريــخ 14 /02 /2023.

 جلسة حوارية حول موضوع التكنولوجيا المالية والتي عقدت بتاريخ 20 /02 /2023.

 ورشة عمل بعنوان "FICO Business Solutions" والتي عقدت بتاريخ 21 /02 /2023.

النشاطات التدريبـيــة
للبنك التجاري األردني 
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 ورشة عمل بعنوان "فرص التمويل االخضر للبنوك في الصناعة" والتي عقدت على يومين 23 & 26 / 02 /2023.

 ورشة عمل بعنوان "اساسيات االقتصاد االخضر" والتي عقدت بتاريخ 20 /02 /2023.

 ورشــة عمــل بعنــوان "Future-Proof Your Business with Resilient Data Protection Solutions" والتــي 
عقــدت بتاريــخ 15/ 02 /2023.

 ورشة عمل بعنوان "Underwriting and Distribution of Life and Health Insurance" والتي عقدت بتاريخ 
.2023/ 02/ 19

 ورشة عمل بعنوان "Leveraging AI Technology in Cybersecurity" والتي عقدت بتاريخ 16 /02 /2023.

دورات معهد الدراسات المصرفية 
 الدورة التدريبية بعنوان "مقررات لجنة بازل وادارة المخاطر" والتي عقدت خالل الفترة 22 - 24 /01 /2023.

 الدورة التدريبية بعنوان "قروض التجمع البنكي" والتي عقدت خالل الفترة 15 - 18 /01 /2023.

الفتــرة خــالل  عقــدت  والتــي  االلكترونيــة"  المصرفيــة  والخدمــات  "البطاقــات  بعنــوان  التدريبيــة  الــدورة   
.2023/ 01/ 25 - 24

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان "المخصصــات حســب تعليمــات البنــك المركــزي والمعيــار الدولــي IFRS9" والتــي 
عقــدت خــالل الفتــرة 05 - 09 /02 /2023.

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان "Future-Proof Your Business with Resilient Data Protection Solutions" والتــي 
عقــدت خــالل الفتــرة 13 - 16 /02 /2023.

 برنامــج تدريبــي بعنــوان "الدبلــوم المهنــي المتخصــص فــي االمتثــال ومكافحــة غســل االمــوال" والــذي يتــم 
عقــده خــالل الفتــرة 06 /02 – 12 /03 /2023.

الفتــرة خــالل  عقــدت  والتــي  باالئتمــان"  الخاصــة  المصرفيــة  "التشــريعات  بعنــوان  التدريبيــة  الــدورة   
 .2023/ 02/ 22 - 20
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التســهيالت  صافــي  ارتفــاع  إلــى  البيانــات،  وأشــارت 

 )INVESTBANK( االئتمانيــة التــي قدمهــا اإلســتثماري

لعمالئــه مــن األفــراد والشــركات كمــا فــي نهايــة العــام 

2022 بنســبة 7.7 % لتصــل إلــى 850 مليــون دينــار، كمــا 

ــة العــام  ــع العمــالء كمــا فــي نهاي ارتفــع مجمــوع ودائ

 % 11.4 بنســبة  أي  دينــار  مليــون   918 إلــى  الماضــي 

.2021 بالعــام  مقارنــة" 

فــي ذات اإلطــار، بلــغ إجمالــي موجــودات البنــك نحــو 1.4 

مليــار دينــار، فيمــا بلــغ العائــد علــى األصــول )ROA( مــا 

نســبته 1.5 % وبلــغ مجمــوع حقــوق الملكيــة 196 مليون 

)ROE(دينــار، بينمــا بلــغ العائد على حقوق المســاهمين 

10.6 % في نهاية العام الماضي.

وعليــه أظهــرت النتائــج األوليــة لمجموعة اإلســتثماري 

 20.3 الضريبــة  بعــد  صافيــة  أرباحــا   )INVESTBANK(

مليــون دينــار، فيمــا بلغــت ضريبــة الدخــل 10 مليــون 

دينــار عــن العــام 2022.

اإلدارة  مجلــس  أوصــى  النتائــج،  هــذه  ضــوء  فــي  و 
خــالل اجتماعــه بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين 
عــن العــام 2022 بنســبة 10 % مــن القيمــة اإلســمية 
للســهم، و ذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة البنــك 

األردنــي. المركــزي 

وفــي تعليقــه علــى هــذه النتائــج قــال رئيــس مجلــس 
إدارة اإلســتثماري )INVESTBANK( فهمــي أبــو خضــرا، 
يســّرنا أن نواصــل تحقيــق النتائــج الماليــة الجيــدة والتــي 
أظهــرت قــوة وســالمة خططنــا االســتراتيجية، وقدرتنــا 
علــى التعامــل مــع التحديــات االقتصاديــة التــي يمــر بهــا 
األردن بمرونــة عاليــة، مؤكــدًا أن البنــك ســيواصل تميــزه 
وريادتــه فــي الســوق المصرفــي األردني مــن خالل تقديم 
والرقميــة  التقليديــة  المصرفيــة  والحلــول  الخدمــات 

المبتكــرة التــي تلبــي تطلعــات واحتياجــات عمالئــه. 

وأعــرب أبــو خضــرا عــن شــكره وتقديــره لعمــالء البنــك 
لثقتهــم ووالئهــم الدائــم، كمــا قــدم الشــكر لموظفــي 
البنــك بمختلــف مســتوياتهم اإلداريــة والوظيفيــة علــى 

جهودهــم فــي تحقيــق هــذه النتائــج الجيــدة. 

)INVESTBANK( مجموعة اإلستثماري
يعزز من متانته المالية في 2022

اختتمـــت مجموعـــة  اإلســـتثماري )INVESTBANK( – الرائـــد فـــي 
تقديـــم الخدمـــات المصرفيـــة المبتكـــرة- العـــام الماضـــي 2022 
ــغيلية.  ــه التشـ ــة أصعدتـ ــى كافـ ــدة علـ ــة جيـ ــج ماليـ ــق نتائـ بتحقيـ
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خريبــة  مــن  يمتــد  مســارًا   البنــك  ويتبنــى 
بطــول  طــالل  الملــك  ســد  إلــى  الســوق 
البنــك  لموظفــي  ســيتاح  حيــث  كــم،   14.6
إقامــة العديــد مــن األنشــطة إلعــادة تأهيــل 

المحلــي. المجتمــع  وتمكيــن  المنطقــة، 

اســهامات  جردانــة،  عبدالرحيــم  وللراحــل 
حيــث  األردنــي  االقتصــاد  فــي  متميــزة 
لعبــت اســتثماراته المتنوعــة فــي مختلــف 
فــي  مهمــًا  دورًا  االقتصاديــة  القطاعــات 
التمكيــن المجتمعــي، كمــا شــغل مناصــب 
قياديــة رفيعــة فــي كبــرى الشــركات وفــي 

التخصصــات. مختلــف 

منتصــر   )INVESTBANK( اإلســتثماري  عــام  مديــر  وأعــرب 
دّواس عــن اعتــزازه بدعــم ورعايــة مســير درب األردن، وتبنــي 
إحــدى مســاراته، وقــال: "تتقاطــع أهــداف هــذه المبــادرة مــع 
أهــداف اســتراتيجيتنا للمســؤولية االجتماعيــة التــي نســعى 
مــن خاللهــا إلــى المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة االجتماعيــة 
عمــل  فــرص  وخلــق  المحليــة،  للمجتمعــات  واالقتصاديــة 
للعديــد مــن الشــباب فــي القــرى والبلــدات التــي ســيمر منهــا 
البرنامــج حــس الملكيــة وترابــط  الــدرب، كمــا ســيعزز هــذا 
علــى  تشــجيعه  خــالل  مــن  الــدرب  مــع  المحلــي  المجتمــع 

الحفــاظ علــى واالهتمــام بــه وتطويــره".

شــغوف   )INVESTBANK( اإلســتثماري  أن  دّواس  وأوضــح 
الصالــح  تحقــق  التــي  والمبتكــرة  الرائــدة  المبــادرات  بدعــم 
العــام وتســعى إلــى دعــم جهــود الدولــة فــي تحقيــق التنميــة 

البــالد. المســتدامة والشــاملة فــي 

مــن جانبهــا، عبــرت رئيســة جميعــة درب األردن ضحــى فيــاض، 
اإلســتثماري  قدمــه  الــذي  للدعــم  وتقديرهــا  شــكرها  عــن 
الوطنــي،  األردن  درب  ولمســار  للجمعيــة   )INVESTBANK(
التــي ســتغطي  اإلســتثماري  مــع  "نعتــز بشــراكتنا  وقالــت: 
المســار الممتــد مــن خريبــة الســوق إلــى ســد الملــك طــالل، 
ســتمتد  التــي  الشــراكة  فتــرة  خــالل  الجمعيــة  وســتقوم 
لعاميــن بإطــالق العديــد مــن حمــالت التوعيــة، وتنميــة ودعــم 
وتمكيــن المجتمعــات المحليــة الواقعــة ضمن  هذا المســار"، 
معربــة عــن أملهــا فــي أن تحقــق هــذه الشــراكة المأمول منها 

لمــا فيــه مصلحــة الوطــن واألطــراف ذات العالقــة.

ويمــر الــدرب الــذي يزيــد طوله على 650 كم ويســتغرق قطعه 
40 يومــًا، بالمناظــر الطبيعيــة البديعــة والمتنوعــة التــي يزخــر 
الوديــان  إلــى  الشــمال  فــي  الغابــات  تــالل  مــن  األردن،  بهــا 
وصــواًل إلــى المنحــدرات الشــديدة فــي أخــدود وادي األردن، 
ومدينــة البتــرا الورديــة، والرمــال المهيبــة والجبــال شــاهقة 

االرتفــاع فــي وادي رم، وميــاه البحــر األحمــر المتأللئــة. 

اإلستثماري يوقع اتفاقية مع مبادرة " درب األردن" 
ويتبنى مسارًا تحت اسم المرحوم عبدالرحيم جردانة
منتصر دّواس : "أهداف المبادرة تنسجم وأهدافنا المجتمعية 

في دعم وتمكين المجتمعات المحلية"

اســتمرارًا لــدوره فــي دعــم وتمكيــن المجتمعــات وضمن برامج )Green Fund( لمســؤوليته 
االجتماعيــة، وقــع اإلســتثماري )INVESTBANK(– الرائــد فــي تقديــم الحلــول المصرفيــة 
المبتكرة- اتفاقية مع جمعية درب األردن لرعاية أحد مسارات الجمعية تحت اسم المرحوم 
"عبــد الرحيــم جردانــة" الــذي شــغل منصــب عضويــة مجلــس إدارة البنــك لســنوات عديــدة.
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الرائدة   ،”STS“ إس  تي  إس  شركة  أعلنت 
ونظم  الرقمي  التحول  حلول  تقديم  في 
المعلومات  تكنولوجيا  وحلول  المعلومات، 
الكبرى  للمشاريع  المتكاملة  واالتصاالت 
تطبيق  لعملية  اتمامها  عن  المنطقة،  في 
واالستجابة  واألتمتة  األمني  التنسيق  حلول 
كخدمة  السيبرانية  والحوادث  للتنبيهات 
 Security Orchestration Automation“
Response SOARaaS” للمرة األولى في األردن 
لعميلها INVESTBANK )البنك االستثماري( ، 

الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة.

وتبنى INVESTBANK في السابق خدمات مركز 
عمليات األمن السيبراني من إس تي إس STS SOC، حيث 
واالستجابة  واألتمتة  األمني  "التنسيق  حلول  إضافة  تم 
أتمتة  بهدف  للبنك  العمليات  كخدمة" على خدمات مركز 
خالل  من  المستوى  منخفضة  للتهديدات  االستجابة 
كتيبات التشغيل اآللية وفي الوقت نفسه يعمل تنسيق 
الواردة من مجموعة متنوعة  البيانات  األمان على تجميع 
من المصادر. كما تساعد هذه الحلول على التحسين من 
البنك في اكتشاف  البيانات لدى  قدرة فريق حماية وأمن 
تحليل  على  عالوة  بسرعة،  لها  واالستجابة  الهجمات 
فهم  وتوفير  المعقدة،  السيبراني  األمن  تهديدات  أحدث 
عميق لتكتيكات المهاجمين وتقنياتهم والقدرة على تحديد 
مؤشرات االختراق. وتجمع هذه الحلول البيانات وتتحقق 
من صحتها من المصادر المختلفة، بما في ذلك منصات 
مثل  األمان  وتقنيات  بالتهديدات،  الخاصة  االستخبارات 
ليصبح  التسلل،  عن  الكشف  وأنظمة  الحماية  جدران 
 AI االصطناعي  الذكاء  على  اعتماًدا  أكثر   INVESTBANK

باستخدام الحلول األمنية المتوفرة لديه.

للعمليات  التنفيذي  الرئيس  اليحيى،  محمد  السيد  وقال 
في إس تي إس: " سعداء بعالقتنا المتجددة مع عميلنا 
األمن  حلول  أحدث  بتطبيقنا  وفخورون   ،  INVESTBANK
األردن،  في  األولى  للمرة  البنك  في  المتقدمة  السيبراني 

وتلعب  المعلومات  أمن وحماية  بتعزيز  والتي ستساهم 
البنك،  يتبناها  التي  الرقمية  بالخدمات  االرتقاء  في  دورا 

ونتطلع للمزيد من النجاحات المستقبلي معا."

ومن جانبه، قال مدير عام INVESTBANK منتصر دّواس : " 
نفخر في INVESTBANK بأننا من البنوك األردنية السّباقة في 
التحول الرقمي اآلمن والذي نسعى من خالله إلى االرتقاء 
بتجارب عمالئنا المصرفية وإثرائها مع الحفاظ على سرية 
وخصوصية بياناتهم الشخصية، لذا جاء تعاوننا مع إس 
تي إس الشريك الموثوق في التحول الرقمي والذي يملك 
هذه  تحقيق  من  للتمكن  المجال  هذا  في  متأصلة  خبرة 

األهداف بكل سالسة".

وألول  سنعمل  التعاون  هذا  على  "بناء  دّواس:  وأضاف 
مرة في األردن على توفير حلول التنسيق األمني واألتمتة 
واالستجابة للتنبيهات والحوادث السيبرانية وهذه الحلول 
هي إضافة مميزة للبرامج وللتقنيات المستخدمة للحفاظ 
على أمن المعلومات من التهديدات السيبرانية المحتملة".

بمختلف  سَباقة  حلول  بتوفير  إس  تي  إس  وتلتزم  هذا 
مجاالت التحول الرقمي والتكنولوجيا للمؤسسات، وتتربع 
يتعلق  بما  الريادة  في   1989 في  انشائها  منذ  الشركة 
بتمكين الشركات من اللحاق بركب التحول الرقمي بالرغم 
من سرعة المتغيرات الحاصلة به وبأعلى مستويات الخبرة 

وأحدث الممارسات في القطاع. 

في خطوة استباقية هي األولى في األردن
إس تي إس تـــــزود INVESTBANK "بـحـلـول 
التنسيق األمني SOARaaS" لحماية بيانات 

عمالئه من التهديدات السيبرانية
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 50 كل  عــن  واحــدة  فرصــة  علــى  العميــل  ســيحصل 
اإلســتثماري  بطاقــات  مــن  أي  علــى  ينفقهــا  دينــار 
الشــرائية  العمليــات  علــى  االئتمانيــة   )INVESTBANK(
المحليــة، الدوليــة، وااللكترونيــة، لدخول الســحب اليومي 
ـ22جائــزة مــن منتجــات شــركة Apple موزعــة  للفــوز بـــ 
كالتالــي؛ )7( رابحيــن لهاتــف iPhone 14 Pro Max، و )7( 
.Apple Watch Ultra و )7( رابحين لـ ،iPad Pro رابحين لـ

اإلســتثماري  فيــزا  بطاقــات  جميــع  الحملــة  وتشــمل 
 Signature، ،االئتمانيــة؛ الذهبية، البالتينية )INVESTBANK(
PRIME Infinite، شــوب آنــد شــيب، البطاقــات البالتينيــة 

Miles&Smiles و  األجنبيــة،  بالعمــالت 

وقــال مديــر عــام اإلســتثماري )INVESTBANK( منتصــر 
بتقديــم  رؤيتنــا  مــع  الحملــة  هــذه  دّواس:"تنســجم 
بطاقاتنــا  حملــة  مــن  لعمالئنــا  المميــزة  العــروض 
االئتمانيــة بمختلــف أنواعها تعبيرًا عــن تقديرنا ومكافأتنا 
الفريــدة  المزايــا  علــى  أكثــر  الضــوء  نســلط  كمــا  لهــم، 
والمميــزة التــي تتمتــع بهــا هــذه البطاقــات والتــي نحــرص 
 ، لهــم  عاليــة  تقديــم قيمــة مضافــة  علــى  مــن خاللهــا 
فــرص  وزيــادة  للبنــك  ثقتهــم ووالئهــم  مــن  يعــزز  بمــا 

االئتمانيــة." بطاقاتنــا  اســتخدام  عنــد  اســتفادتهم 

ــة – بحســب  ويســهم هــذا النــوع مــن الحمــالت الترويجي
دّواس – في تحقيق مجموعة من أهداف البنك المتمثلة 
فــي تنشــيط الحركــة التجاريــة، وتحفيــز المواطنيــن علــى 
تعزيــز اســتخدام بطاقاتــه  خــالل  مــن  الرقمــي  التحــول 
االئتمانيــة التــي تمتــاز بأعلــى معاييــر األمــان، والتقليــل مــا 

أمكــن مــن اســتخدام العمــالت الورقيــة.

 )INVESTBANK( اإلســتثماري  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
ســيجري الســحب أيــام األحــد عــن جهــاز iPhone 14 عــن 
حــركات األيــام الثالثــة الســابقة )الخميــس والجمعــة 
عــن  األيــام  باقــي  الســحب  ســيتم  فيمــا  والســبت(، 
 Apple( حــركات اليــوم الســابق علــى إحــدى الجائزتيــن

.)iPad Pro او   watch ultra

ويتيــح اإلســتثماري )INVESTBANK( لعمالئه وبموجب 
برنامــج مكافئــات Cash Rewards الــذي يعــد األول مــن 
نوعــه فــي األردن مكافــأة اســترداد عائــد نقــدي بنســبة 
والدوليــة  المحليــة  المشــتريات  مجمــوع  علــى   % 2
التــي تتــم علــى بطاقــة INVESTBANK Visa االئتمانيــة، 
لغايــة   % 0 بفائــدة  مرنــة  دفــع  خطــة  الــى  باالضافــة 
24 شــهر علــى جميــع المشــتريات المحليــة, الدوليــة 

وااللكترونيــة. 

اإلستثماري )INVESTBANK( يطلق حملة ترويجية 
لتشجيع عمالئه على استخدام بطاقاته االئتمانية 

Apple ويمنحهم 22 فرصة للفوز  بمنتجات

أطلق اإلستثماري )INVESTBANK(– الرائد في تقديم الخدمات المصرفية 
المبتكرة- حملة ترويجية لتشجيع عمالئه الحاليين والجدد على استخدام 
بطاقاتـــه االئتمانيـــة فـــي عمليـــات الشـــراء المحليـــة والخارجيـــة واإللكترونية 
.Apple بمنتجـــات شـــركة  للفـــوز  فرصـــًا  ومنحهـــم  النقـــدي،  والســـحب 
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تنفيــذًا للخطــة التدريبيــة للعــام 2022 لبنــك ABC فــي األردن رشــح البنــك مجموعــة مــن موظفيــه لحضــور عــدد مــن 
الــدورات التدريبيــة الداخليــة والمحليــة خــالل شــهر 1/ 2023 ولغايــة تاريخــه كمــا يلــي:

الدورات المحلية :

 ورشــة عمــل بعنــوان "MS. Excel skills and techniques" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 15/ 01/ 2023 ولغايــة 19 /01 /2023 
مــن قبــل الســادة معهــد الدراســات المصرفية.

 دورة تدريبيــة بعنــوان "التحليــل االئتمانــي والمالــي للشــركات الصغيــرة والمتوســطة" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة  
22/ 01 /2023 ولغايــة 26 /01 /2023 مــن قبــل الســادة معهــد الدراســات المصرفيــة.

 ورشــة عمــل بعنــوان "Oracle Database: PL/SQL Fundamentals" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة  22 /01 /2023 ولغايــة 
29 /01 /2023  مــن قبــل الســادة  شــركة قــادة البرمجــة للبرمجيــات والتدريــب.

 دورة تدريبيــة بعنــوان "تطبيقــات التكنولوجيــا الماليــة" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 30/ 01/ 2023 ولغايــة 31 /01 /2023 
مــن قبــل الســادة جمعيــة البنــوك فــي االردن.

 دورة تدريبيــة بعنــوان "Auditing treasury operations" والتــي عقــدت خــالل الفتــرة 29/ 01/ 2023 ولغاية 01 /02 /2023 
مــن قبــل الســادة معهــد الدراســات المصرفية. 

النشاطات التدريبية
لبنك ABC في األردن
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وبموجــب االتفاقيــة التــي تمتــد لعاميــن كامليــن، ســتقوم 
الشــركات المذكــورة بمنــح كبــار العمــالء فــي البنــك تأمينًا 
خاصــًا فــي مستشــفى العبدلــي، إضافــة إلــى حجــز طيارات 
العربيــة،  األجنحــة  شــركة  مــن  البنــك  لعمــالء  خاصــة 
توفيــر  تشــمل  االتفاقيــة  ان  كمــا  تفضيليــة.  وبأســعار 

حجــوزات الســفر الخاصــة لموظفــي البنــك.

وقــد أعــرب الســيد أحمــد أبــو غزالــة، الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة األجنحة العربية / الحصرية للســفر / مستشــفى 
وأننــا  الشــراكة  لهــذه  وتقديــره  اعتــزازه  عــن  العبدلــي، 
نســعى دائمــا لشــراكات جديــدة لتوســيع خدماتنا وتقديم 

األفضــل لشــركائنا وعمالئهــم المميزيــن.

وقــال الرئيــس التنفيــذي لكابيتــال بنــك، داوود الغــول:" 
ينســجم توقيعنــا لهــذه االتفاقيــة مــع اســتراتيجيتنا فــي 

البنــك والتــي نهــدف مــن خاللهــا إلــى تقديــم خدمــات ذات 
قيمــة مضافــة عاليــة لكبــار عمالئنــا، إضافــة إلــى توفيــر 
مجموعــة مــن االمتيــازات التــي تؤمــن لهــم ســبل الراحــة 

والرفاهيــة". 

ويولــي كابيتــال بنــك عمالئــه خاصــة كبــار العمــالء منهــم 
ركائــز  مــن  أساســية  ركيــزة  باعتبارهــم  خاصــًا  اهتمامــًا 
عملــه، وذلــك مــن خــالل تقديــم باقــة متكاملــة مــن الحلول 
والخدمــات المصرفيــة المحليــة والعالميــة المقدمــة مــن 
خــالل مستشــار مالــي متخصــص يقــوم بدراســة وتقديــم 
أفضــل الخيــارات االســتثمارية التــي تالئــم تطلعاتهــم، 
إضافــة إلــى الحصــول علــى كافــة الحلــول االســتثمارية 
الــذراع  لالســتثمارات،  كابيتــال  شــركة  مــن  المقدمــة 

االســتثماري لكابيتــال بنــك. 

كابيتال بنك يتعاقد مع األجنحة العربية / الحصرية 
للسفر / مستشفى العبدلي لتزويد كبار العمالء 

بمزايا خاصة

 / للســـفر  الحصريـــة   / العربيـــة  األجنحـــة  وشـــركة  بنـــك  كابيتـــال  وقـــع 
مستشـــفى العبدلـــي علـــى اتفاقيـــة تضـــم مجموعـــة مـــن المزايـــا التـــي 
تضـــاف إلـــى الميـــزات والخدمـــات التـــي يقدمهـــا البنـــك لكبـــار عمالئـــه.
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بنــك  كابيتــال  ســيتيح  الشــراكة،  هــذه  وبموجــب 
لموظفــي الشــركات مــن عمــالء البنــك الحصــول علــى 
جــزء مــن رواتبهــم المكتســبة مقدمــًا وقبــل موعدهــا، 
حيــث يعالــج هــذا الحــل المالــي الفريــد، نقــص الســيولة 
لــدى األفــراد، ويعــزز بالتالــي مــن قــدرة البنــك علــى توفير 
خيــارات ســيولة مبتكــرة ومســتدامة لموظفــي عمالئــه 

مــن قطــاع الشــركات.

ــر إدارة  المعامــالت  المصرفيــة لمجموعــة  وقــال مدي
لشــراكتنا   متحمســون   " الكــردي:  زيــد  بنــك  كابيتــال 
لتقديــم حلــول رقميــة جديــدة ومتطــورة  ريااليــز  مــع 
لعمالئنــا مــن قطــاع الشــركات، حيــث ستســمح لنــا 
وبنــاء  كبيــر  بشــكل  أعمالنــا  بتنميــة  الشــراكة  هــذه 
روابــط أقــوى معهــم، لتقديــم أفضــل تجربــة مصرفيــة 
التحــول  اســتراتيجية  مــع  يتماشــى  وبمــا  ممكنــة. 
الرقمــي التــي يتبناهــا كابيتــال بنــك والتــي تصــب فــي 

عمالئــه." مصلحــة 

مــن جانبــه، أعــرب الرئيــس التنفيذي لشــركة ريااليز خالد 
الشــكراني، عــن ســعادته باإلعــالن عــن هــذه الشــراكة 
حيــث  بنــك  كابيتــال  مــع  بشــراكتنا  "فخــورون  وقــال: 
ســندعم مــن خــالل هــذه الشــراكة رؤيتهــم المتمثلــة 
فــي قيــادة ودمــج الحلــول القائمــة علــى التكنولوجيــا 
فــي عمليــات البنــك األساســية وخارجهــا، ونتطلــع إلــى 
دعمهــم وعمالئهــم للوصــول إلــى الســيولة الماليــة، 

ممــا يــؤدي إلــى اقتصــاد أكثــر تنظيمــا".

البنــوك  مــع  للشــراكة  "نســعى  الشــكراني:  وأضــاف 
التــي تتقاطــع اســتراتيجياتها مــع توجهنــا فــي التقــدم 
لألمــام والقــدرة علــى التكيــف مــع األســواق المتغيــرة 
باســتمرار. كمــا نهــدف إلــى عقــد شــراكات مــع البنــوك 
فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

ــن.”  ــن المقبلي ــا خــالل العامي ــا وتركي أفريقي

شراكة بين كابيتال بنك و "ريااليز"  إلطالق منصة 
تسمح لموظفي الشركات بالحصول على جزء من 

رواتبهم المكتسبة قبل موعدها

أعلـــن كابيتـــال بنـــك وشـــركة ريااليـــز - أحـــد منصـــات التكنولوجيـــا الماليـــة 
فـــي ســـنغافورة - عـــن شـــراكتهما إلطـــالق  الخدمـــة األولـــى مـــن نوعهـــا  
فـــي الســـوق األردنـــي لصالـــح عمـــالء البنـــك مـــن قطـــاع الشـــركات.
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مؤخــرًا  البنــك  اســتضاف  حيــث 
كشــكًا متنقــاًل "بــوث" تابــع لمركــز 
فــي مبنــى  للســرطان  الحســين 
اإلدارة، أتــاح مــن خاللــه المجــال 
علــى  االطــالع  البنــك  لموظفــي 
نشــرات توعويــة بخطــر االصابــة 
مســبباته،  وأبــرز  بالســرطان 
وأســاليب الوقايــة منــه، إضافــة 
إلــى أهميــة اتبــاع اســلوب حيــاة 
التماريــن  كممارســة  صحــي 
الرياضيــة وتنــاول الغذاء الصحي 
البيئــي  التلــوث  مــن  والتقليــل 
النفســية  بالصحــة  والعنايــة 

منــه. للوقايــة 

علــى  "البــوث"  اشــتمل  كمــا   
عــدد مــن منتجــات المركــز التــي 
تــم شــراؤها مــن قبــل موظفــي 
بيــع  ريــع  توجيــه  وتــم  البنــك. 
مرضــى  لدعــم  المنتجــات  هــذه 

للســرطان. الحســين 

كابيتــال  أن  إلــى  اإلشــارة،  تجــدر 
بنك يتبنى استراتيجية خاصة بالمسؤولية االجتماعية 
تتضمــن إقامــة شــراكات اســتراتيجية طويلــة األمــد 
مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي بهــدف المســاهمة 

االقتصــادي  والنمــو  التعليــم  تعزيــز  فــي  الفاعلــة 
واالســتدامة البيئيــة، باإلضافــة إلــى تأميــن االحتياجــات 
والمــأوى  الغــذاء  كتوفيــر  األساســية،  االجتماعيــة 

والرعايــة الطبيــة للفئــات المحتاجــة. 

ضمـن حمـلـة "األردن يتحدى السرطـان"
كابيتال بنك يسلط الضوء على أهمية

التوعية بمرض السرطان

ودعمـــًا  المجتمعيـــة،  مســـؤوليته  برامـــج  تطبيـــق  اســـتمرار  علـــى  منـــه  حرصـــًا 
لمكافحـــة  العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة  للســـرطان  الحســـين  مركـــز  لحملـــة 
بنـــك  كابيتـــال  ســـّلط  الســـرطان.،  يتحـــدى  "األردن  شـــعار  تحـــت  الســـرطان 
المبكـــر.  الكشـــف  وأهميـــة  الســـرطان  بمـــرض  التوعيـــة  ضـــرورة  علـــى  الضـــوء 
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واســتضاف اللقــاء الــذي حضــره نحــو 80 موظفــًا، 10 خبــراء 
وأخصائييــن فــي مجــاالت متعــددة إلدارة النقــاش وتحفيــز 
حــوار إيجابــي وبّنــاء. وركــزت الحــوارات علــى ســبل تحســين 
تخفيــف  طــرق  الــى  التطــرق  خــالل  مــن  الموظفيــن  رفــاه 
ضغوطــات الحيــاة، والتركيــز علــى الصفــاء الذهنــي والعافيــة 
البدنيــة، مــع اإلشــارة إلــى الــدور الحيــوي الــذي تلعبــه الصحــة 

النفســية فــي حياتهــم عمومــًا.

وقالــت رئيســة إدارة المــوارد البشــرية فــي مجموعــة كابيتــال 
بنــك، هيــا أبــو عطــا: "نواصــل فــي كابيتــال بنــك االســتثمار فــي 

طاقــات موظفينــا ودفعهــم لمزيــد مــن اإلبــداع واإلنتاجيــة 
مــن خــالل توفيــر بيئــة عمــل مثاليــة وصحيــة، وسنســتمر 
خــالل األشــهر المقبلــة بإقامــة العديــد مــن األنشــطة وورش 
العمــل التــي ُتعنــى بصحــة موظفينــا الذهنيــة والصحيــة وبمــا 

ينســجم وأهدافنــا فــي إدارة المــوارد البشــرية فــي البنــك". 

الحــواري هــذا كان واحــد مــن سلســلة ورشــات  اللقــاء 
وفعاليــات ســيقوم كابيتــال بنــك بتنظيمهــا مــع منصــة 
حزيــران  نهايــة شــهر  حتــى  المؤسســية  للعافيــة  "كــن" 

المقبــل. 

كابيتــال بنــك ينظــم ورشــة عمــل لموظفيــه حــول 
العافيــة والصحــة البدنيــة والذهنيــة بالتعــاون مــع 

منصــة "ُكــن"

لموظفيـــه  ومثاليـــة  مالئمـــة  عمـــل  بيئـــة  لتهيئـــة  الحثيثـــة  جهـــوده  إطـــار  فـــي 
العافيـــة  حـــول  حـــواري  لقـــاء  بنـــك  كابيتـــال  عقـــد  اإلنتاجيـــة،  زيـــادة  علـــى  تحفزهـــم 
وكل مـــا يعـــزز الصحـــة البدنيـــة والذهنيـــة، وذلـــك بالتعـــاون مـــع فريـــق "كـــن" تحـــت 
والنـــاس."  "صحـــة  مـــع  وبالتعـــاون  المؤسســـية،  للعافيـــة  معكـــم"  "كـــن  برنامـــج 
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علــى  تمتــد  التــي  الحملــة  بموجــب  البنــك  وســيقدم 
مــدار العــام 2023، مجموعــة جوائــز متنوعــة بيــن جوائــز 
الجوائــز  تشــمل  حيــث  وكبــرى،  وشــهرية  موســمية 
وعيــد  المبــارك  رمضــان  شــهر  جوائــز  الموســمية؛ 
الفصــح المجيــد وقيمتهــا الفيــن دينــار، وتمنــح 5 مــرات 
لـــ 10 رابحيــن خــالل شــهري آذار ونيســان المقبليــن، 
إضافــة إلــى جائــزة عيــد األضحــى المبــارك وقيمتهــا 5 
آالف دينــار وتمنــح مــرة واحــدة  لـــ 10 رابحيــن خالل شــهر 
حزيــران المقبــل، وجائــزة عيــد الميــالد المجيــد وقيمتهــا 
لـــ 10 رابحيــن خــالل  5 آالف دينــار  تمنــح مــرة واحــدة 

شــهر كانــون األول المقبــل.

أمــا الجوائــز الشــهرية والتــي ســتبدأ نهايــة شــهر أذار 
المقبــل، ســتمنح لـــ 100 فائــز بالشــهر وتبلــغ قيمــة كل 
جائــزة 999 دينــار، فيمــا أتــاح البنــك لـــ 10 مدخريــن فرصــًا 
للفــوز بالجوائــز الكبــرى موزعيــن كالتالــي ) 5رابحيــن فــي 

األول(  كانــون  فــي شــهر  رابحيــن   5 و  شــهر حزيــران 
والجوائــز عبــارة عــن: ســيارة BMW x5 2023 مجمركــة 
  BMW IX وســيارة  حزيــران  شــهر  لرابحــي  ومرخصــة 
2024 مجمركــة ومرخصــة لرابحــي شــهر كانــون األول، 
باإلضافــة الــى ســائق مدفــوع األجــر لمــدة ســنة، وجائــزة 

ــار.  ــة قيمتهــا 20 آالف دين نقدي

وقــال رئيــس الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي كابيتــال 
"يأتــي إطــالق حملــة حســابات  بنــك، محمــد عثمــان: 
منســجمًا  الثالثــة  للســنة  دهــب  طريقــك  توفيــر 
بنــك بتشــجيع عمالئنــا علــى  وخططنــا فــي كابيتــال 
التخطيــط المالــي الســليم لمســتقبلهم ومســتقبل 
أســرهم، مــن خــالل البــدء بالتوفيــر واالدخــار لتحســين 
جــودة معيشــتهم وتوفيــر حيــاة كريمــة وأكثــر رخــاء، 
ــز القّيمــة التــي تعبــر عــن  إلــى جانــب مكافأتهــم بالجوائ

تقديرنــا لثقتهــم ووالئهــم للبنــك." 

كـابـيـتـال بـنـك يـستهـل 2023 بـإطـالق أكـبـر حملة
جوائز لديه ضمن حسابات توفير "طريقك دهب"

حققتـــه  الـــذي  الكبيـــر  النجـــاح  وبعـــد  التوالـــي  علـــى  الثالثـــة  للســـنة 
حمـــالت حســـاب التوفيـــر، اســـتهل كابيتـــال بنـــك العـــام 2023 بإطـــالق 
أكبـــر حملـــة جوائـــز لديـــه ضمـــن حســـابات توفيـــر "طريقـــك دهـــب".
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ادارة  مجلــس  رئيــس  شــحادة  موســى  األســتاذ  وقــال 
بمــا  نعتــز  هللا"  "بحمــد  إننــا  االردنــي  االســالمي  البنــك 
اســتطاع مصرفنــا تحقيقــه خــالل عــام 2022 وذلــك فــي 
ضــوء مرحلــة التعافــي االقتصــادي مــا بعــد جائحــة كورونــا 
معــدالت  بارتفــاع  المتمثلــة  االقتصاديــة  والتحديــات 
علــى  وانعكاســاتها  والعالــم  المنطقــة  فــي  التضخــم 
بيئــة األعمــال، وذلــك تأكيــدًا علــى قــدرة مصرفنــا علــى 
مواجهــة  الــى  والهادفــة  المرنــة  اســتراتيجيته  تطبيــق 
مختلــف التحديــات وتحقيــق إنجــازات تصاعديــة بمختلــف 
وجميــع  التنفيذيــة  االدارة  بــأداء  مشــيدًا  المؤشــرات، 
العامليــن فــي البنــك لمواصلــة العمل فــي تنفيذ الخطط 
واالســتراتيجية الموضوعــة لتحقيــق االهــداف واالنجازات 
كمــا اثنــى علــى السياســات واالجــراءات الحصيفــة التــي 
يطلقهــا البنــك المركــزي االردنــي للحفــاظ علــى السياســة 
النقديــة المســتقرة ومــا يوليــه مــن اهتمــام بخصوصيــة 
ودعمهــا  اإلســالمية  المصــارف  عمــل  وطبيعــة 
تحقيــق  باســتمراية  تفاؤلــه  عــن  معربــًا  ومســاندتها، 
البنــك الداء فاعــل وداعــم لتعزيــز مكانــة البنــك الرياديــة 

فــي الســوق المصرفيــة االردنيــة.

وبيــن شــحادة ان مجلــس ادارة البنــك صــادق علــى البيانــات 
الماليــة للبنــك لعــام 2022 فــي اجتماعــه بتاريــخ 14 /2 /2023 
ــى المســاهمين بنســبة  ــة عل ــاح نقدي ــع أرب واوصــى بتوزي
 2022 العــام  عــن  للســهم  القيمــة االســمية  مــن   % 25

اجتمــاع  خــالل  ديناروذلــك  مليــون   50 اجمالــي  وبمبلــغ 
الهيئــة العامــة العاديــة الذي ســيعقد بتاريــخ 27 /4 /2023.

قــال   2022 نهايةعــام  البنــك  نتائــج  علــى  تعليقــه  وفــي 
المديــر  التنفيــذي/  الرئيــس  ســعيد  حســين  الدكتــور 
ــا  العــام للبنــك االســالمي االردنــي لقــد اســتطاع مصرفن
مواكبــة  فــي  مســتدام  وتطــور  واضــح  نمــو  تحقيــق 
وتوســيع  وتنويــع  التحديــات  ومواجهــة  التطــورات 
الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة الرقميــة والتمويــالت 
والتنمويــة  اإلنتاجيــة  المشــاريع  ودعــم  واالســتثمارات 
للوصــول الكبــر شــريحة مــن أبنــاء المجتمــع المحلــي، مــع 
االســتمرار فــي ضبــط المصاريــف التشــغيلية، محافظــًا 
علــى ســالمة ومتانــة أوضاعــه الماليــة واالداريــة والتــي 
ليحقــق   ، األزمــات  مواجهــة  علــى  القــدرة  مــن  مّكنتــه 
نســب نموفــي مختلــف مؤشــراته الماليــة ، فقــد بلغــت 
الموجــودات بمــا فيهــا )حســابات االســتثمار المخصــص 
وحســابات الوكالة باالســتثمار )المحافظ االســتثمارية(( 
حوالــي 6.190 مليــار دينــار مقابــل 5.953 مليــار دينــار فــي 
نهايــة عــام 2021 بزيــادة بلغــت حوالــي 237 مليــون دينــار 

وبنســبة نمــو حوالــي 4 %.

وتطبيقــًا لسياســة االشــتمال المالــي والتنــوع الجغرافــي 
والتمويــالت  االســتثمارات  لتنميــة  القطاعــات  لمختلــف 
ــة والموجــه لالفــراد و المؤسســات  ــد مجزي وتحقيــق عوائ
الصغيرة والمتوســطة والشــركات فقد بلغت التمويالت 

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع %25 أرباحًا نقدية على المساهمين

61.1 مليون دينار ارباح البنك االسالمي االردني
عام 2022 بعد الضريبة 

اعلــن البنــك االســالمي االردنــي عــن تحقيــق نمــو فــي جميــع نتائجــه المالية في نهايــة العام 
2022، محققــًا أرباحــًا صافيــة بلغــت بعــد الضريبــة حوالــي61.1 مليــون دينــار مقابــل حوالــي 
59.1 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 3.5 % وبلغت ارباح االستثمار المشترك حوالي 224.1 
مليون دينار مقارنة مع حوالي 214.4 مليون دينار في نهاية العام 2021 وبنسبة نمو 4.5 %.
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االســتثمار  )حســابات  فيهــا  بمــا  للعمــالء  الممنوحــة 
)المحافــظ  باالســتثمار  الوكالــة  وحســابات  المخصــص 
االســتثمارية(( حوالــي 5.198 مليــار دينــار مقابل حوالي4.741 
مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021 بزيــادة بلغــت حوالــي 457 

ــي 9.6 %. ــار وبنســبة نمــو حوال مليــون دين

وبيــن الدكتــور حســين ســعيد ان ثقــة متعاملــي البنــك 
جــاءت انعكاســًا النشــطة البنــك االســتثمارية وخدماتــه 
المصرفيــة المتطــورة حيــث بلغــت ودائــع العمــالء بمــا 
وحســابات  المخصــص  االســتثمار  )حســابات  فيهــا 
حوالــي  االســتثمارية((  )المحافــظ  باالســتثمار  الوكالــة 
5.533 مليــار دينــار مقابــل 5.283 ملياردينــار فــي نهايــة عــام 
2021 بزيــادة بلغــت حوالــي 250 مليــون ديناروبنســبة نمــو 

حوالــي 4.7 % .

كمــا بلغــت حقــوق المســاهمين حوالــي 520.6 مليــون 
دينــار مقابــل حوالــي 509.6 مليــون دينــار فــي نهايــة عــام 
رأس  كفايــة  ونســبة   % 2.2 حوالــي  نمــو  بنســبة   2021
المــال بلغــت حوالــي 21.21 % وذلــك تأكيــدًا علــى احتفــاظ 
البنــك بقاعــدة رأســمال قويــة ومركــز مالــي قــوي ومتيــن، 
محفظتــه  جــودة  علــى  بالمحافظــة  اســتمرالبنك  كمــا 
اإلئتمانيــة، حيــث بلغــت نســبة الديــون غيــر العاملــة حوالي 

2.68 % ونســبة تغطيتهــا حوالــي 100 %. 

وأشــار إلــى أن البنــك حقــق توســعًا جغرافيــًا خــالل العــام 
2022 بافتتاح مكتبين مصرفيين ونقل فرع لموقع جديد 

مملــوك للبنــك وتحويــل خمســة مكاتــب مصرفيــة الــى 

فــروع صغيــرة ليصبــح للبنــك 111 فرعــًا ومكتبــًا منتشــرة 

فــي جميــع انحــاء المملكــة، وتــم افتتــاح الزاويــة الرقميــة 

محافظــة  مــول/  بافيليــون  مكتــب  فــي  للبنــك  الثانيــة 

المختلفــة  المصرفيــة  الخدمــات  لتقديــم  العاصمــة 

ــر عــدد مــن  ــة، كمــا يتصــدر البنــك المركــز األول بأكب الذاتي

أجهــزة الصــراف اآللــي بيــن البنــوك العاملــة علــى مســتوى 

المملكــة بـــ 317 جهازمنتشــرة فــي جميــع انحــاء االردن، الى 

جانــب التوســع فــي الخدمــات المصرفيــة الرقميــة مثــل 

)اســالمي موبايــل، اســالمي اتنرنــت، اســالمي صــراف آلــي 

والبطاقــات المصرفيــة بأنواعهــا( وُتوجت هــذه االنجازات 

بنــك  أفضــل  جائــزة  علــى  بالحصــول  االســتمرار  فــي 

ومؤسســة ماليــة اســالمية واالكثــر أمانــًا فــي االردن لعــام 

ــز مــن المجــالت والمؤسســات  2022 وغيرهــا مــن الجوائ

ــال فايننــس، ورد فايننــس  ــة مثــل )ذابانكــر، جلوب العالمي

..الــخ ( وتحقيــق تصنيفــات ائتمانيــة وشــرعية مميــزة، الــى 

جانــب اســتمرار البنــك بتحملــه لمســؤولياته االجتماعيــة 

المبــادرات  مــن  للعديــد  ودعمــه  رعايتــه  خــالل  مــن 

مبــدأ  تحقــق  التــي  االجتماعيــة  واالنشــطة  الوطنيــة 

التكافــل االجتماعــي وتصــب فــي خدمــة المجتمــع المحلــي 

واالقتصــاد الوطنــي والتنميــة المســتدامة . 

ومــن الجديــر بالذكــر ان هــذه النتائــج أوليــة وخاضعــة 

لموافقــة البنــك المركــزي األردنــي. 

موسى عبد العزيز شحادة
رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور حسين سعيد
الرئيس التنفيذي - المدير العام
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التنفيــذي/  الرئيــس  ســعيد  حســين  الدكتــور  وقــال 
المديــر العــام للبنــك االســالمي االردنــي ان مصرفنــا 
التــي  االنشــطة  لجميــع  المســتمر  دعمــه  يعــزز 
تعقــد بمختلــف انحــاء المملكــة انطالقــًا مــن تحملــه 
خدمــة  فــي  تصــب  والتــي  االجتماعيــة  لمســؤولياته 
ــز التعــاون  البيئــة المســتدامة والبحــث العلمــي وتعزي
المشــترك بيــن مختلــف مؤسســات القطاعيــن العــام 
والخــاص، وذلــك مــن خــالل تقديــم الدعــم لهــذا المؤتمر 
العلمــي المتخصــص لنقابــة المهندســين االردنييــن 
وتعميــق الجانــب العملــي الهندســي مــن خــالل تبــادل 
المعرفــة والخبــرات وتقديــم حلــول لمواجهــة تحديــات 
تتعلــق بالبيئــة والســالمة واالســتدامة والــذي يعقــد 
فــي مدينــة العقبــة التــي تحظى بتطبيــق الرؤية الملكية 

بكونهــا منطقــة اقتصاديــة خاصــة.

الزعبــي  ســمارة  احمــد  المهنــدس  مــن  كل  واعــرب 
عامــر  والمهنــدس  االردنييــن  المهندســين  نقيــب 
الحباشــنة رئيــس مجلــس فــرع نقابــة المهندســين في 
العقبــة عــن الشــكروالتقدير للبنــك لرعايتــه المؤتمــر 
ودعــم مهنــة الهندســة فــي االردن مــن خــالل التعــاون 
المســتمر والفاعــل الــذي يجمــع النقابــة مــع البنــك، 
وفــي نهايــة حفــل االفتتــاح ســلم معالــي الســيد نايــف 
الفايــز درعــًا تكريميــًا للبنــك تقديــرًا لرعايتــه للمؤتمــر. 

وتنــاول المؤتمــر موضوعــات تتعلــق بمجــاالت الطاقــة 
المناخــي  والتغيــر  واالســتدامة  والســالمة  والبيئــة 
والبيئــة الخضــراء وادارة الكــوارث واالزمــات والســالمة 
الحــوادث  فــي  والتحقيــق  الكبــرى  المشــاريع  فــي 
الصناعيــة ومناولــة ونقــل وتخزيــن المــواد الكيماويــة 

الخطــرة واالســتدامة ونظــام حمايــة البيئــة. 

البنك اإلسالمي األردني يدعم المهندسين االردنيين
 في مؤتمر العقبة "بيئة، طاقة، سالمة، استدامة"

انطالقـــًا مـــن دورالبنـــك اإلســـالمي األردنـــي والتزامـــه بتعزيـــز االســـتدامة البيئيـــة 
نقابـــة  جهـــود  بدعـــم  البنـــك  ســـاهم  النظيفـــة،  والطاقـــة  االخضـــر  واالقتصـــاد 
المهندســـين االردنييـــن برعايتـــه لمؤتمرالعقبـــة الهندســـي الدولـــي بعنـــوان "بيئـــة ، 
طاقـــة، ســـالمة ، اســـتدامة " والـــذي اقيـــم تحـــت رعايـــة صاحـــب الســـمو االميـــر الحســـن 
بـــن طـــالل ومشـــاركته عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، وبحضورمنـــدوب ســـموه للمؤتمـــر 
ـــي 550  ـــز وحوال رئيـــس مجلـــس مفوضـــي ســـلطة العقبـــة معالـــي الســـيد نايـــف الفاي
ـــًا وعالميًا،واســـتمر  ـــًا واقليمي ـــراء والمهتميـــن محلي مـــن اصحـــاب االختصـــاص والخب
لمـــدة يوميـــن خـــالل الفتـــرة 22 - 23 شـــباط 2023 فـــي فنـــدق حيـــاة ريجنســـي العقبـــة.
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التنفيــذي/  الرئيــس  ســعيد  حســين  الدكتــور  وقــال 
المديرالعــام للبنــك االســالمي االردني "ان تبني مصرفنا 
المشــاركة ودعــم مبــادرة زراعــة االشــجار يأتــي انطالقــًا 
مــن اهتمــام مصرفنــا فــي حمايــة البيئــة والمســاهمة 
فــي التخفيــف مــن المخاطــر البيئيــة مــن خــالل دعــم 
مــن  الخضــراء  الرقعــة  لزيــادة  الهادفــة  المبــادرات 
خــالل زراعــة االشــجار، وقــد تنوعــت نشــاطات مصرفنــا 
البيئــة المســتدامة الخضــراء  االجتماعيــة فــي مجــال 
ــا فــي جمعيــة  فــي كل عــام مــن خــالل عضويــة مصرفن

البيئــة االردنيــة ورعايتــه للمبــادرات البيئيــة التــي تنظمها 
ســنويًا مثــل يــوم االرض العالمــي او يــوم التدويــر او يــوم 

الغابــة او يــوم البيئــة العالمي...الــخ .

ــي فريحــات رئيــس  وبهــذه المناســبة اعــرب الســيد عل
جمعيــة البيئــة األردنيــة عــن شــكره وتقديــره لجهــود 
ــة الهادفــة  ــات التطوعي البنــك المســتمرة بدعــم الهيئ
للمحافظــة علــي البيئــة وحــل المشــكالت البيئيــة مــن 
الجمعيــة  لمبــادرات  البنــك  رعايــة  اســتمرارية  خــالل 

البيئيــة ســنويًا ولهــذه المبــادرة. 

البنك اإلسالمي األردني يواصل نشاطاته 
البيئية المستدامة بيوم الشجرة في عجلون

خـــالل  مـــن  المســـتدامة  البيئيـــة  نشـــاطاته  االردنـــي  االســـالمي  البنـــك  واصـــل 
مشـــاركته ودعمـــه للمبـــادرة البيئيـــة حملـــة زراعـــة االشـــجار فـــي محافظـــة عجلـــون/

منطقـــة راجـــب والتـــي اقيمـــت تحـــت رعايـــة محافـــظ عجلـــون الدكتـــور قبـــالن الشـــريف 
وبتنظيـــم مـــن جمعيـــة البيئـــة االردنيـــة وبالتعـــاون مـــع بلديـــة كفرنجـــة الجديـــدة 
ومديريـــة الزراعـــة وذلـــك بمناســـبة االحتفـــال "بيـــوم الشـــجرة العالمـــي" وبحضـــور 
ممثليـــن عـــن البنـــك وعـــدد مـــن الجهـــات الرســـمية فـــي محافظـــة عجلـــون ولـــواء 
كفرنجـــة ومديريـــة التربيـــة وممثلـــي االدارة الملكيـــة لحمايـــة البيئـــة واالجهـــزة االمنيـــة 
ومتطوعيـــن مـــن ابنـــاء المجتمـــع المحلـــي وذلـــك يـــوم االثنيـــن 20 شـــباط 2023.
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اســتكمااًل لتعزيــز منظومــة الجــدارات/ الكفــاءات الوظيفيــة والمؤسســية لموظفــي مصرفنــا قامــت أكاديميــة 
التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل خــالل شــهر 

كانــون الثانــي 2023 وتضمنــت الموضوعــات التاليــة: 

أواًل:- التدريب الوجاهي:
 – الوعــي لموظفــي مصرفنــا حــال حــدوث إصابــة  المهنيــة ورفــع  بهــدف تعزيــز ثقافــة الســالمة والصحــة   
القــدرهللا- نفــذت اكاديميــة التدريــب وبالتنســيق مــع المديريــة العامــة للدفــاع المدني مجموعة مــن ورش عمل 

ــي /2023. ــون الثان ــة خــالل شــهر كان اإلســعافات األولي

 برنامــج الحــواالت الصــادرة والحــواالت الــواردة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا خــالل شــهر 
كانــون الثانــي /2023.

 برنامــج بوالــص التحصيــل الصــادرة والــواردة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا خــالل شــهر 
كانــون الثانــي /2023.

:)IDL( ثانيًا:- التدريب التفاعلي عن بعد
 برنامــج شــيكات مودعــة برســم التحصيــل بالعمــالت األجنبيــة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع 

مصرفنــا خــالل شــهر كانــون الثانــي /2023.

 برنامــج الكفــاالت المصرفيــة وشــهادة المــالءة الماليــة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا 
خــالل شــهر كانــون الثانــي /2023.

 برنامــج الحــركات الماليــة وأرشــفتها وحفظهــا والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا خــالل شــهر 
كانــون الثانــي /2023.

ــا خــالل  ــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفن ــات اإلســتثمار المخصــص وال ــات عملي  برنامــج عملي
شــهر كانــون الثانــي /2023

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية
خالل شهر كانون الثاني 2023
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ــا للمشــاركة فــي برامــج  ــة المــوارد البشــرية إيفــاد موظفــي مصرفن ــة التدريــب وتنمي هــذا وقــد واصلــت أكاديمي
ومؤتمــرات وورش عمــل ُعقــدت وجاهيــًا لــدى مراكــز التدريــب المحليــة والخارجيــة باإلضافــة إلــى التدريــب الرقمــي 

ومــن أبرزهــا: 

أواًل:- التدريب الوجاهي:
 برنامــج غســل االمــوال القائــم علــى التجــارة الخارجيــة والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن جمعيــة البنــوك فــي االردن للفترة 

مــن 8 /1 /2023 ولغايــة 9 /1 /2023.

 برنامــج تدريــب المدربيــن )TOT( فــي مجــال التمويــل األخضــر والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن جمعيــة البنــوك فــي االردن 
للفتــرة مــن 16 /1 /2023 ولغايــة 19 /1 /2023.

 برنامــج قانــون الملكيــة العقاريــة وتطبيقاتــه و األنظمــة التابعــة لــه والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن شــركة احســن 
البيــوت العقاريــة/ BDO للفتــرة مــن 16 /1 /2023 ولغايــة 18 /1 /2023.

 اجتمــاع شــركة مكانــي لتشــجيع التحــول الرقمــي فــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والــذي ُعقــد بتنظيــم من 
جمعيــة البنــوك فــي االردن ليــوم 22 /1 /2023.

 برنامــج التنبــؤ والتوقعــات العقاريــة والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن شــركة احســن البيــوت العقاريــة/ BDO ليــوم
.2023/ 1/ 23

 برنامج االستثمار العقاري والذي ُعقد بتنظيم من شركة احسن البيوت العقارية/ BDO ليوم 24 /1 /2023.

 برنامج إدارة العقار والذي ُعقد بتنظيم من شركة احسن البيوت العقارية/ BDO ليوم 25 /1 /2023.

ليــوم مــن شــركة وســيلة  بتنظيــم  ُعقــد  Enterprise Networking and Security Solutionsوالــذي  برنامــج   
.2023/ 1/ 30

ــة/ BDO ليــوم ــم مــن شــركة احســن البيــوت العقاري ــذي ُعقــد بتنظي ــم وال ــة فــي التقيي ــر الدولي  برنامــج المعايي
.2023/ 1/ 31

:)IDL( ثانيًا:- التدريب التفاعلي عن بعد
 الشــهادة المهنيــة المصرفــي اإلســالمي المعتمــد CIB والتــي ســتُعقد بتنظيــم مــن المجلــس العــام للبنــوك 

ــة 25 /2 /2023. والمؤسســات الماليــة اإلســالمية للفتــرة مــن 28 /1 /2023 ولغاي

 برنامــج مقــررات لجنــة بــازل وادارة المخاطــر والــذي ُعقــد بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 
22 /1 /2023 ولغايــة 24 /1 /2023.

Gamification -:ثالثًا

عنوان المسابقة عدد المتسابقيناسم التطبيقم
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)Cyber Security( أمن المعلومات واألمن السيبراني

كشف التزوير والتزييف 
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وعبر مدير عام البنك العربي اإلسالمي السيد 
العالقة  بتجديد  سعادته  عن  العسلي  اياد 
وصندوق  البنك  تربط  التي  اإلستراتيجية 
االئتمان العسكري وذلك امتدادًا لدور البنك 
السالح  رفاق  من  الوطن  أبناء  خدمة  في 
المتقاعدين العسكريين الذين كانوا ومازالوا 
 ، للجميع  واعتزاز  فخر  ومصدر  كرامتنا  رمز 
وتأكيدًا لدور البنك العربي اإلسالمي الدولي 
اإلقتصادي واإلجتماعي بتعزيز الشراكة مع 
مختلف مؤسسات الدولة والتي تهدف الى 
وخدمة  االجتماعي  التكافل  مبادئ  تحقيق 
االقتصاد الوطني وتنمية المجتمع المحلي. 

صندوق  مع  التعاون  بأن  العسلي  وبين 
إلى  األول  المقام  في  يهدف  العسكري  االئتمان 
حيث  للمستفيدين  التمويالت  هذه  وصول  تسهيل 
تتيح للمتقاعدين الكثير من المزايا التي من شأنها تلبية 
وبشروط  ويسر  سهولة  بكل  التمويلية  متطلباتهم 
اإلجارة  تمويل  وتشمل  تفضيلية،  ربح  وبنسب  ميسرة 
 30 تصل  ولمدة  العقارات  لشراء  بالتملك  المنتهية 
عامًا ، وتمويل المرابحة لشراء مواد بناء وتشطيبات أو 
سيارة تصل الى 20 ألف دينار دون الحاجة لدفعة مقدمة 
أو أية ضمانات، وبطاقة إئتمانية مقسطة )قرض حسن( 
بسقف 1000 دينار ، باإلضافة إلى عروض مميزة من عدد 
شراء  تشمل  الكاش  بسعر  للتقسيط  الشركات  من 

األجهزة الكهربائية واألثاث.

العسكري  اإلئتمان  صندوق  عام  مدير  قال  جهته  من 

السيد مهند شحادة " بالتزامن مع التغيرات المتالحقة 
األخيرة،  اآلونة  في  العالم  شهدها  التي  الفائدة  ألسعار 
وحرصًا على استمرار دعم المتقاعدين العسكريين ضمن 
والحلول  السبل  أفضل  بإيجاد  السالح  رفاق  مبادرة 
المالية بأسعار تفضيلية وبشروط ميسرة للتخفيف من 
األعباء المعيشية، جاء توقيع هذه اإلتفاقية تأكيدًا على 
المالية  الخدمات  تقديم  في  للتوسع  المستمر  السعي 
الخاص  القطاع  استراتيجية مع  بناء شراكات  من خالل 
ضرورة  الى  الرامية  السامية  الملكية  بالتوجيهات  إيمانًا 
والخاص،  العام  القطاع  بين  الحقيقية  الشراكة  تفعيل 
واإلشادة بدور القطاع المصرفي في التنمية اإلجتماعية 
للمتقاعدين  المختلفة  المتطلبات  لتلبية  واإلقتصادية 
العسكريين من جهة، وحسهم بالمسؤولية اإلجتماعية 

تجاههم من جهة أخرى". 

الـعـربـي اإلسـالمـي وصـنـدوق اإلئـتـمـان العـسـكـري 
يدعمان رفاق السالح من المتقاعدين العسكريين

ضمــن مبــادرة برنامــج رفــاق الســالح للمتقاعديــن العســكريين فــي القــوات المســلحة 
األردنية -الجيش العربي واألجهزة األمنية وقع البنك العربي االسالمي الدولي وصندوق 
اإلئتمــان العســكري مذكــرة تفاهــم يقــوم البنــك العربــي اإلســالمي بموجبهــا بتقديــم 
مجموعة من المنتجات والخدمات التمويلية وفق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
للمتقاعدين العسكريين بكل سهولة ويسر وبشروط ميسرة وبنسب ربح تفضيلية 
،  وقــع  مذكــرة التفاهــم عــن البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي المديــر العــام الســيد إيــاد 
العسلي وعن صندوق اإلئتمان العسكري مديرها العام معالي السيد مهند شحادة .
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تنفيــذًا لرؤيــة ورســالة البنــك وأهدافــه اإلســتراتيجية لتعزيــز اإلســتثمار األمثــل فــي الكــوادر البشــرية, قامــت 
دائــرة التدريــب وتطويــر المــوارد البشــرية بإعــداد وتنفيــذ العديــد مــن الــدورات وورش العمــل التدريبيــة الداخليــة 

والخارجيــة, وذلــك إلثــراء وتعظيــم عمليــة البنــاء والنمــو تحقيقــًا للتميــز والريــادة فــي المصرفيــة اإلســالمية. 

على مستوى الدورات الداخلية التي عقدت في مركز التدريب الخاص بالبنك العربي 
االسالمي الدولي :

إســتكماال للمســارات التدريبيــة المنبثقــة عــن مشــاريع تطوير الموارد البشــرية إضافة إلــى اإلحتياجات التدريبية 
الظاهــرة والمســتجدة لــدى دوائــر اإلدارة والفــروع وبمختلــف المســّميات والمســتويات الوظيفيــة فقــد تم تنفيذ 

عــدة دورات وورش عمــل تدريبيــة بعــدة مواضيــع أبرزها:

1. تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بعنوان "الحاكمية المؤسسية واإللتزام الشرعي" لمجموعة من موظفي فروع البنك.

2. تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "E-MART " لمجموعة من موظفي دوائر البنك.

3. تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "RISK NET SYSTEM " لمجموعة من موظفي دوائر البنك.

4. تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "بيع المنتجات البنكية والتعامل مع العمالء" لمجموعة من موظفي الفروع.

5. تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب" لمجموعة من موظفي فروع البنك.

6.  تم تنفيذ )3( دورات تدريبية بعنوان "قوائم الحظر الدولي / قرارات مجلس األمن بمكافحة تمويل اإلرهاب 
ومكافحة إنتشار التسلح".

7. . تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان " ARIS System" لمجموعة من موظفي دوائر البنك.

8. تم تنفيذ )4( دورات تدريبية بعنوان " Business Etiquette" لمجموعة من موظفي الفروع.

على صعيد الدورات الخارجية، فقد تم المشاركة في العديد من الدورات، الندوات 
والمؤتمرات لدى مراكز تدريبية خارجية, نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر :

الــدورات والبرامــج المتخصصــة التاليــة فــي معهــد  حضــر مجموعــة مــن موظفــي اإلدارة العامــة والفــروع، 
المصرفيــة: الدراســات 

النشاطات التدريبية
للبنك العربي اإلسالمي الدولي

اسم الدورة الرقم
1

2

3

4

5

6

7

مقررات لجنة بازل وإدارة المخاطر

المحاسبة والتحليل المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة 

IFRS9 المخصصات حسب تعليمات البنك المركزي األردني والمعيار الدولي

التمويل المصرفي وتحليل مخاطر اإلئتمان

إعداد وعرض تقرير المدقق الداخلي وأوراق عمله

تمويل التجارة الخارجية والكفاالت المصرفية

المحاسبة والتحليل المالي وتحليل التدفقات النقدية
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ــة, الــدورات والبرامــج المتخصصــة  كمــا حضــر مجموعــة مــن موظفــي البنــك علــى مختلــف المســتويات اإلداري
والمؤتمــرات علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي والتــي تطــرح كافة الجوانــب المصرفية واإلداريــة والتقنية وغيرها 

مــن خــالل مــزودي الخدمــات التدريبيــة, نوجزهــا أدنــاه :

.")Financial Modeling & Valuation Analyst )FMVA "1. دورة تدريبية بعنوان

."Business And Fraud" 2. ورشة عمل بعنوان

3. برنامج تدريبي بعنوان "اعتماد فني ومشرفي السالمة والصحة المهنية - مزاوله المهنة".

4. إجتماع لمناقشة أوجة التعاون المحتملة لتشجيع التحول الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

5. جلسة تعريفية للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة.

6. ورشة عمل بعنوان " فرص التمويل األخضر في األردن".

."Analysis Exploratory Data" 7. برنامج تدريبي بعنوان

8. دورة تدريبية بعنوان " اإلستثمار العقاري".

9. دورة تدريبية بعنوان " التقييم العقاري".

10. دورة تدريبية بعنوان " قانون الملكية العقارية وتطبيقاته واألنظمة التابعة له".

11. ورشة عمل تعريفية بعنوان " مشروع التحول الرقمي".

."”Process Engineering )Digitalization, Big, Data, and Transformation 12. دورة تدريبية بعنوان

13. دورة تدريبية بعنوان "نظام المنصة اإللكترونية لتجميع البيانات وتحليله ".

14. دورة تدريبية بعنوان "اإلطار المهني الدولي لممارسة أعمال التدقيق الداخلي".

15. دورة تدريبية بعنوان "اإلختصاصي اإلسالمي المعتمد في الحوكمة واإلمتثال".

16. دورة تدريبية بعنوان" اإلمتثال ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ".

."IFRS16 & IFRS9 17.  دورة تدريبية بعنوان " المعايير الدولية لتقارير اإلبالغ المالي

."ISO 22301 Lead Implementer" 18. برنامج تدريبي بعنوان

19. جلسة توعوية لموظفي البنوك المتعامليين بالنقد. 
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إيمانــًا بأهميــة الــدور اإليجابــي للشــباب وحرصــًا 
الجــدد،  للخريجيــن  الفرصــة  إتاحــة  علــى  منــا 
برنامــج  بإطــالق  الراجحــي-األردن  قــام مصــرف 
 ARBJ Talent" )The Graduate Development(
Program – GDP" للسنة الخامسة على التوالي، 
حيــث تــم البــدء بتنفيذ البرنامــج واختيار مجموعة 
متميــزة مــن الخريجيــن مــن مختلــف الجامعــات 
األردنيــة لغايــات تدريبهــم و منحهــم الفرصــة 
إلكتســاب خبــرات قيمــة وتوظيــف إمكانياتهــم 
العلميــة بالشــكل األمثــل الــذي يمّكنهــم مــن 
العمــل فــي الوظائــف المتاحــة لــدى المصــرف 

مســتقباًل ودمجهــم بســوق العمــل. 

األردنييــن  بالمغتريبيــن  خاصــة  حملــة  اطــالق 
مــع  متوافقــة  تمويــالت  لتقديــم  الســعودية  فــي 
داخــل  العقــاري  للتملــك  اإلســالمية  الشــريعة 
األردن بنســبة مرابحــة منافســة تبــدأ مــن 6.99 % 

 وتمويــل ســيارات بســعر مرابحــة منافــس 5.00 %،
إلــى  للوصــول  الحملــة  توســيع  بأنــه ســيتم  علمــًا 
الخليــج  دول  جميــع  فــي  األردنييــن  المغتربيــن 

وأمريــكا.  المتحــدة  والمملكــة 

ARBJ Talent مصرف الراجحي يطلق برنامج
بنسخته الخامسة 

مصرف الراجحي  يطلق حملة "قربنا المسافات"  
للمغتربين األردنين
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تقديــم  فــي  الرائــد  االردن  الراجحــي-  مصــرف  أعلــن 
الخدمــات المصرفيــة المبتكــرة عــن حملتــه الجديــدة 
بنســبة  األخــرى  البنــوك  عمــالء  التزامــات  لشــراء 

مرابحــة منافســة تبلــغ 4.99 % ثابتــة تصــل لمــدة 10 
الحلــول  أفضــل  لتقديــم  منــه  ســعيًا  وذلــك  أعــوام، 

للعمــالء.  الماليــة 

شارك المصرف في اليوم الوظيفي الذي اقامته وزارة العمل/ 
مديرية التشغيل في جاليري أمانة عمان، حيث قام موظفوا 

المصرف بتقديم نبذة عن طبيعة الوظائف المتوفرة وتنظيم 
مقابالت فورية للباحثين عن فرص العمل. 

مصرف الراجحي- األردن يطلق حملة جديدة
لشراء االلتزامات

مصرف الراجحي – األردن يشارك باليوم الوظيفي 
الذي أقامته وزراة العمل
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يســعى مصــرف الراجحــي بشــكل مســتمر إلــى تطويــر مهــارات وقــدرات موظفيــه ممــا ينعكــس بــدوره علــى 
الخدمــات والمنتجــات المقدمــة، وعليــه نرفــق لكــم النشــاطات التدريبيــة خــالل شــهري كانــون الثانــي و شــباط 

للعــام 2023.

شارك عدد من موظفي المصرف بما يلي:

1. الدورات التدريبية الخارجية  )داخل األردن(:
 تصميم وإدارة أمن الشبكات وكيفية تأمينها ضد االختراق

 The 7 Habits of Highly Effective People 

Digital Marketing 

2. الدورات التدريبية الداخلية )داخل المصرف(:
 ائتمان االفراد

 تقديم طلبات التمويل

3. ورشات العمل الخارجية )داخل األردن(:
 فرص التمويل األخضر للبنوك في الصناعة

A Call for Sustainable Action: Climate Change as a Source of Financial Risk 

 مشروع Blockchain ودور الخدمات السحابية على AWS في تسهيل التحول الرقمي

4. الشهادات الدولية:
COBIT 2019 

ISO/IEC 38500 Foundation 

 CICS شهادة متخصص معتمد في الرقابة الداخلية 

النشاطات التدريبية
لمـصــرف الـــراجـحــــي
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وتجــدر اإلشــارة الــى " ُبنــى" هــي منصــة دفــع متطــورة توفــر 
خدمــات المقاصــة والتســوية فــي جميــع أنحــاء المنطقــة 
العربيــة بعمــالت متعــددة. حيــث إنهــا تهــدف إلــى تمكيــن 
المؤسســات الماليــة والمصرفيــة فــي المنطقــة العربيــة 
وخارجهــا بمــا فــي ذلــك المصــارف المركزيــة والتجاريــة، 
مــن إرســال واســتقبال المدفوعــات البينيــة فــي جميــع 
أنحــاء المنطقــة العربيــة وخارجهــا بصــورة آمنــة وموثوقة 

وبتكلفــة مناســبة وفعاليــة عاليــة.

وبهــذه المناســبة عّبــر المديــر اإلقليمــي المفــوض للبنــك 
العســكري  احمــد  األســتاذ  العربــي  المصــري  العقــاري 
عــن ســعادته النضمــام البنــك لمنصــة "ُبنــى" والــذي جــاء 
اســتجابة لدعــوة البنــك المركــزي األردنــي للبنــوك األردنيــة 
للمشــاركة بالمنصــة، ممــا سيســاهم بشــكل أكبــر فــي 

تكامــل االقتصــادات العربيــة، مــن خــالل تقديــم خدمــة 

تحويالتهــم  وتســهيل  لهــم،  جديــدة  ومبتكــرة  رقميــة 

الماليــة والتجاريــة عبــر الحــدود، مــن وإلــى الــدول العربيــة 

وأي دولــة عضــو أخــرى.

وأضــاف العســكري أن هــذا االنضمــام إلــى منصــة " ُبنــى" 

للمدفوعــات يشــكل خطــوة محوريــة فــي خطــة البنــك 

اإلقليميــة  التجــارة  لدعــم  العربــي  المصــري  العقــاري 

عبــر الحــدود. وباألخــص التجــارة مــا بيــن األردن ومصــر 

كــون أن اإلدارة األم للبنــك متواجــدة فــي القاهــرة ولديهــا 

عــدة فــروع فــي كافــة المحافظــات المصريــة وهــذا األمــر 

سيســاهم فــي تســهيل اجــراء الحــواالت الماليــة. 

وأشــاد العســكري بالجهــود التــي يبذلهــا البنــك المركــزي 

البنك العقاري المصري العربي
ينضم لمنصة

"بُنى" للمدفوعات العربية

خــالل  مــن  لديــه  اإلقليميــة  الدفــع  قــدرات  العربــي  المصــري  العقــاري  البنــك  عــزز 
العمــل مــع نظــام "ُبنــى" )نظــام الدفــع الــذي تشــغله المؤسســة اإلقليميــة لمقاصــة 
وتســوية المدفوعــات العربيــة، المملوكــة مــن قبــل صنــدوق النقــد العربــي(، ليكــون 
مــن أوائــل البنــوك األردنيــة التــي انضمــت للمنصــة بإطــالق خدمــة المقاصــة والتســوية 
بالعمــالت العربيــة والعمــالت الدوليــة و التــي ســتكون فيهــا المرحلــة األولــى بعمــالت 
)الدينــار األردنــي، الدرهــم االماراتــي، الجنيــة المصــري، الــدوالر األمريكــي، اليــورو، والريــال 
ــم اإلعــالن عــن اطــالق هــذه الخدمــة بعــد أن قــام البنــك باســتيفاء  الســعودي(، وقــد ت
كافــة المعاييــر والشــروط الالزمــة لضمــان إتمــام عمليــات التحويــل بوقــت معالجــة 
العربيــة.  المنطقــة  انحــاء  فــي جميــع  الحــدود  للتحويــالت عبــر  أقصــر وحلــول حديثــة 
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األردنــي للنهــوض فــي خدمــات القطــاع المصرفــي األردنــي 
نمــو  دعــم  فــي  "ُبنــى"  لمنصــة  المميــز  للــدور  وتقديــره 
وتطويــر القطــاع المالــي العربــي واســتخدام العمــالت 
العربيــة فــي مقاصة أو تســوية المدفوعــات، وأكد على أن 
البنــك العقــاري المصــري العربــي يســعي دائمــًا وبشــكل 
متواصــل فــي تعزيــز خدماتــه المصرفيــة الرقميــة وتقديــم 
البنــك وبمــا يتوافــق  الدفــع الحديثــة لمتعاملــي  حلــول 
الدوليــة،  االمتثــال  ومتطلبــات  والمبــادئ  المعاييــر  مــع 
مبينــا أنــه ســيتم فــي هــذه المرحلــة تســوية المدفوعــات 
والحــواالت مــن خــالل منصــة "ُبنــى" بعــدة عمــالت منهــا 
)الدينــار األردنــي، الدوالر األمريكــي، الدرهم االماراتي، الريال 
الســعودي، الجنيــة المصــري واليــورو (، ليتــم التوســع 
مســتقباًل لتشــمل كافــة العمــالت العربيــة المشــمولة 

فــي المنصــة كعمــالت تســوية والعمــالت األخــرى. 

مــن جانبــه صــرح الســيد مهــدي مانــع ، الرئيــس التنفيــذي 
للمؤسســة اإلقليميــة لمقاصــة وتســوية المدفوعــات 
البنــك  بانضمــام  نرحــب  أن  "يســعدنا  )ُبنــى(:  العربيــة 
العقــاري المصــري العربــي إلــى شــبكة البنــوك المشــاركة 
فــي منصــة "ُبنــى" لتعزيــز المدفوعــات عبــر الحــدود علــى 

خفــض  خــالل  مــن  والعالمــي  اإلقليمــي  المســتويين 

بأســرع  الوصــول  وإمكانيــة  الســرعة  وزيــادة  التكاليــف 

وقــت، والمســاهمة فــي تطويــر المدفوعــات عبــر الحــدود 

المســتمر  ُبنــى  توســع  مــن  كجــزء  األردن،  إلــى  أو  مــن 

ليشــمل المزيــد مــن البنــوك فــي االردن، كمــا هــو الحــال 

مــع باقــي الــدول العربيــة والعالــم والــذي يهــدف إلى تعزيز 

دورنــا فــي دعــم الجهــود المبذولــة فــي تعزيــز العالقــات 

االقتصاديــة والتجاريــة والمعامــالت الماليــة بيــن األردن 

ومختلــف األســواق العربيــة والدوليــة.

وأضــاف مهــدي إلــى اننــا علــى ثقــة بــأن انضمــام البنــك 

ســُيمهد  ُبنــى  منصــة  إلــى  العربــي  المصــري  العقــاري 

القريــب  فــي  األردنيــة  البنــوك  كافــة  الطريــق النضمــام 

العاجــل إلــى المنصــة واالســتفادة مــن القيمــة المضافــة 

التــي نقدمهــا للمؤسســات الماليــة المشــاركة وفــي ظــل 

دعــم وتوجيــه البنــك المركــزي األردنــي للبنــوك األردنيــة 

لالنضمــام إلــى منصــة ُبنــى. وفــي هــذه المناســبة أود أن 

أتقــدم بالشــكر إلــى البنــك المركــزي األردنــي علــى ما يقدمه 

مــن دعــم ورعايــة مســتمرين للمنصــة. 
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انطالقًا من إيمان البنك بأن االستثمار برأس ماله البشري 
هو أثمن ثرواته ، قامت إدارة البنك العقاري المصري العربي، 
بتأسيس مركز تدريب وتطوير موظفي البنك، والذي يعنى 
بتطوير مختلف المهارات والمعارف المصرفية التي يحتاج 
إليها موظفي البنك، وتهدف إدارة البنك من خالل تأسيس 
عمل  وورشات  تدريبية  برامج  توفير  إلى  المركز  هذا  مثل 
العلمية  تطوير مهاراتهم  لموظفيه فرصة  تتيح  متنوعة 
واالبتكار  اإلبداع  على  وتشجيعهم  وتحفيزهم  والوظيفية 
وتطوير أدائهم، مما ينعكس إيجابًا على خلق بيئة تفاعلية 
بين الموظفين واإلدارة بما يمكنهم من تبادل الخبرات مع 
بعضهم البعض لرفع معايير الصناعة المصرفية وتقديم 

الخدمات و المنتجات بمهنية و حرفية عالية.

للبنك  المفوض  اإلقليمي  المدير  المركز  افتتح  وقد  هذا 
مدير  وبحضور  أحمد  األستاذ  العربي  المصري  العقاري 
إدارة الموارد البشرية واإلدارة التنفيذية، والذي من خالله 
ستطلق البرامج التدريبية الخاصة بموظفي البنك تحت 
اسم "EALB School "   والذي يأتي ضمن استراتيجية البنك 
تقديم  البشري من خالل  بالعنصر  األمثل  االستثمار  في 

برامج التدريب والتطوير المتخصصة للموظفين. 

وحول افتتاح المركز التدريبي وإطالق البرنامج المتخصص 
في تطوير مهارات موظفي البنك صرح العسكري قائال" 
إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن ننشئ هذا المركز التدريبي 
لموظفينا، وهو إنجاز هام يضاف إلى سجل البنك العقاري 
أن  على  وحرصنا  التزامنا  ويؤكد  البشرية  الموارد  وإدارة 
المصرفي، وأن  القطاع  األكثر كفاءة في  يكون موظفونا 
مركز التدريب الجديد سيتيح الفرصة للموظفين القائمين 
والجدد لتطوير مهاراتهم المصرفية بالشكل االمثل لغاية 

عكسها على تعامالتهم وتقديمها للعمالء. 

البنك  مكانة  سيعزز  المركز  هذا  أن  العسكري:  وأضاف 
ومصرفية  مالية  كمؤسسة  العربي  المصري  العقاري 
ملتزمة بتطوير مهارات موظفيها، وذلك سينعكس حتمًا 
نجاح  وبالتالي  بها  واالرتقاء  العمالء  على مستوى خدمة 
المؤسسة". ومما يترجم استراتيجية البنك بجعله وجهة 

مفضلة للتوظيف في السوق المصرفي األردني.

التقنيات  بأحدث  المركز  تجهيز  تم  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
والتي  التدريبية،  الدورات  عقد  يتطلبها  التي  واألجهزة 

تساهم في تعزيز المعرفة والتطوير لدى موظفي البنك. 

البنك العقاري المصري العربي
يـفـتـتـح مركز التدريب والـتـطـويـر
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المديــر  العســكري/  أحمــد  صــرح  المناســبة  وبهــذه 
اإلقليمــي المفــوض للبنــك العقــاري المصــري العربــي: 
“ان إطــالق حملــة منتــج القــرض الســكني الجديــدة تأتــي 
البنــك الدائــم علــى دعــم الحركــة  انطالقــًا مــن حــرص 
االقتصاديــة لمختلــف القطاعــات وبمــا يدعــم القطــاع 
العقــاري بشــكل خــاص، إذ تهــدف الحملــة الســتقطاب 
شــرائح جديــدة لالنتفــاع والتمتــع بالعديــد مــن المزايــا 
العربــي  المصــري  العقــاري  البنــك  يقدمهــا  التــي 
لعمالئــه، وذلــك مــن خــالل األســعار والميــزات الحصرية 

والمنافســة التــي تتمتــع بهــا الحملــة”.

وأضــاف العســكري أن القــرض الســكني الجديــد ينفــرد 
بالعديــد مــن المزايــا، إذ يتميــز بســعر فائــدة يعتبــر مــن 
األقــل علــى القــروض الســكنية فــي الســوق المصرفــي 
األردنــي بمــا نســبته 6.75 %، إلــى جانــب مزايــا حصريــة 
كإعفــاء العميــل مــن رســوم الرهــن والتخميــن وعمولــة 
التنافســية  المزايــا  مــن  العديــد  إلــى  إضافــة  المنــح، 
كمنــح مكافــأة نقديــة بنســبة 1 % مــن ســقف القــرض 
ــة تحمــل البنــك لرســوم  ــار، وإمكاني ــى 750 دين وبحــد أعل
التســجيل عــن العميــل ولغايــة 1000 دينــار للقــروض 
هــذا  فأكثــر،  دينــار   100,000 بقيمــة  والتــي  الجديــدة 
باإلضافــة إلــى مــا يتميــز بــه القــرض الســكني مــن تقديــم 
خدمــات القيمــة المضافــة؛ إذ يوفــر تأمينــًا علــى الحيــاة، 
ويمنــح المقتــرض بطاقــة ائتمــان مجانيــة معفــاة مــن 

رســوم اإلصــدار للســنة األولــى.

البنــك  مــن  الســكني  القــرض  أن  العســكري  وأكــد 
ــًة  ــر العــروض جاذبي ــي مــن أكث العقــاري المصــري العرب
ويحقــق  األردنــي  المصرفــي  الســوق  فــي  ومنافســًة 
تطلعــات العمــالء فــي امتــالك منــزل أحالمهــم، ذلــك 
ضمــن ســعي البنــك العقــاري المصــري العربــي الدائــم 
والمتواصــل إلرضــاء عمالئــه القائميــن والمحتملين من 
خــالل تقديم الخدمــات والمنتجات المصرفية المختلفة 
لهــم بمهنيــة وكفــاءة عاليــة، وبمــا يلبــي احتياجاتهــم 

ويتجــاوز توقعاتهــم. 

تحت شعار "بيت العز"
البنك العقاري المصري العربي يطلق

حــمـلـتـه الـجـديـدة للــقــروض الســكـنــيــة 

أطلــق البنــك العقــاري المصــري العربي حملته الجديدة والمتميزة للقروض الســكنية 
بعنوان "بيت العز" والتي تعد من أقوى العروض لمنتج القرض الســكني في الســوق 
المصرفي األردني ومن األقل سعرًا في األردن، وبفائدة منافسة ابتداًء من 6.75 %، مع 
إعفــاء مــن رســوم الرهــن والتخميــن وباإلضافــة إلــى إعفــاء مــن عمولــة المنــح والعديد 
مــن المزايــا األخــرى، وذلــك انطالقــًا مــن اســتراتيجية البنــك الهادفــة إلــى رفــد الســوق 
المحلــي بخدمــات ومنتجــات مصرفيــة مميــزة وذات قيمــة مضافــة عاليــة وخاصــة فــي 
مجــال القــروض العقاريــة، وتماشــيًا مــع احتياجــات العمــالء المصرفيــة المتعــددة.
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المديــر  الحملــة، قــال  وفــي تعليقــه علــى إطــالق هــذه 
أحمــد  العربــي  المصــري  العقــاري  للبنــك  اإلقليمــي 
العســكري: "نحــرص وباســتمرار علــى منــح عمالئنا الكرام 
تجربــة مصرفيــة مميــزة وعروضــًا خاصــة علــى مــدار العــام 

تناســب أســلوب حياتهــم واحتياجاتهــم المتنوعــة."

وأضــاف: "تقــدم هــذه الحملــة لعمالئنــا قيمــة مضافــة 
حقيقيــة إلــى تجربتهــم فــي التســوق والشــراء مــن خــالل 
ــد اســتخدامهم لبطاقــات  ــزة االســترجاع النقــدي عن مي
البنــك العقــاري المصــري العربــي االئتمانيــة وبالتعــاون 
ــي  ــز بالســوق األردن مــع محــالت ركــن بغــداد والتــي تتمي
بعروضهــا المتميــزة فــي األجهــزة الكهربائيــة واالثــاث 

ــًا باالحتفــال بعيــد االم." وذلــك تزامن

وأضــاف العســكري إلــى أن بطاقــات البنــك العقــاري 
المصــري العربــي تمنــح حامليهــا مجموعــة مــن المزايــا 
إضافــة  وعالميــًا،  الواســع محليــًا  القبــول  بينهــا،  مــن 
الــى برنامــج التقســيط بســعر الــكاش بفائــدة منافســة 
ابتــداًء مــن 0 % ولمــدة 12 شــهر، هــذا إلــى جانــب العديــد 

ــدة المتاحــة لحامليهــا.  ــا الفري مــن المزاي

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البنــك العقــاري المصــري العربي 
ســيقيم جنــاح فــي فرعــي ركــن بغــداد فــي كال مــن مــرج 
االئتمانيــة  البطاقــات  لترويــج  نصيــر  وأبــو  الحمــام 

وخدمــات البنــك ومنتجاتــه. 

استرداد نقدي 20 % 
على المشتريات بالتعاون مع محالت ركن بغداد
عـنـد الـدفـع ببـطـاقـات البـنـك العـقاري االئـتمانية

االئتمانية،  البطاقات  لحاملي  الترويجية  حملته  العربي  المصري  العقاري  البنك  أطلق 
وذلك بمناسبة االحتفال بيوم األم وبالتعاون مع محالت ركن بغداد لألجهزة الكهربائية، 
وتتيح هذه الحملة لحاملي بطاقات البنك العقاري المصري العربي االئتمانية استرداد 
نقدي ما نسبته 20 % من قيمة مشترياتهم وبحد أقصى 50 دينار وذلك عند شرائهم من 
محالت ركن بغداد والدفع بالبطاقة االئتمانية، وستستمر هذه الحملة لغاية 24 /3 /2023.





الصفحة االخيرة 118

سالمة الدرعاوي
رئيس هيئة التحرير

البنك المركزي ..
حـصــافـــــة
السياسة
الـــنـقــديـــة

البنــك المركــزي األردنــي يســجل نجاحــا مشــهودا فــي إدارة السياســة النقديــة 
والمصرفيــة، إذ ســاهمت قــرارات البنــك المركــزي غيــر المتــرددة والصارمــة تجــاه 
رفــع أســعار الفائــدة، رغــم عــدم شــعبويتها، فــي منــع معدل التضخــم المحلي من 
تسجيل معدالت عالية، ليقتصر على ما نسبته 4.2 % في عام 2022، وهو يقل بمقدار 
النصــف، إن لــم يكــن أكثــر، عــن معــدل التضخــم المســجل فــي االقتصــاد العالمي.

واألشــد أهميــة مــن ذلــك أن المركــزي تمكــن مــن خــالل 

النقــدي،  االســتقرار  علــى  الحفــاظ  مــن  القــرارات  هــذه 

والــذي طالمــا أكــد محافــظ البنــك المركــزي مــرارًا بأنــه 

ُيعــد ركنــًا أساســيًا الســتقرار االقتصــاد الكلــي الــذي ينعم 

بــه األردن رغــم كل الصدمــات الخارجيــة، فــي الوقــت الــذي 

افتقــدت فيــه بعــض الــدول هــذا االســتقرار، وأدى إلــى 

خــروج رؤوس األمــوال منهــا وزعــزع اقتصادهــا. 

والمؤشــرات الرئيســة لالقتصــاد الوطنــي تؤكــد ذلــك، 

حيــث ســجل االقتصــاد األردنــي نمــوًا بنســبة 2.7 % خــالل 

األربــاع الثالثــة األولــى مــن عــام 2022، بالمقارنــة مــع نمــو 

نســبته 2.2 % فــي عــام 2021، ومــن المتوقــع أن يحافــظ 

عــام  وخــالل  كامــاًل   2022 عــام  خــالل  النمــو  هــذا  علــى 

2023، رغــم التوقعــات التــي ُتشــير إلــى أن ثلــث االقتصــاد 

العالمــي ســيدخل فــي حالــة ركــود هــذا العــام.

 629.3 بقيمــة  أجنبيــة  اســتثمارات  األردن  واســتقطب 

مليــار دينــار خــالل األربــاع الثالثــة األولــى مــن عــام 2022، 

وفقــًا ألرقــام البنــك المركــزي، رغــم حالــة عــدم اليقين التي 

يشــهدها العالــم، كمــا ســجلت الصــادرات الوطنيــة نموًا 
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باهــرًا ناهــز 40 % خــالل الشــهور العشــرة األولــى مــن عــام 
2022، وفــاق الدخــل الســياحي مســتواه الُمتحقــق قبــل 

الجائحــة متجــاوزًا حاجــز 4.1 مليــار دينــار.

إن نجــاح البنــك المركــزي فــي قراراتــه خــالل الظــروف 
التــي  النجاحــات  سلســلة  الــى  تضــاف  والتــي  الحاليــة، 
عودنــا عليهــا المركــزي تاريخًيــا، تجعلنا نزداد ثقــة بقراراته 
النقديــة ومــا ســيقوم بــه للحفاظ علــى االســتقرار النقدي 
الــذي يصــب فــي نهايــة المطــاف نحــو اســتقرار االقتصــاد 

بشــكل عــام. 

ــد  فاالســتقرار النقــدي هــو ورقــة رابحــة لالقتصــاد فــي ي
البنــك المركــزي المســؤول عــن المحافظــة عليهــا ليبقى 

اقتصادنــا ينعــم باألمــان واالســتقرار.

فــي  األردنــي  المركــزي  ســلوك  إن  أقــول  تامــة  بثقــة 
نحــو  ومنصبــًا  مالئمــًا،  ســيبقى  النقديــة  السياســة 
االحتياطيــات  مــن  كاٍف  مســتوى  علــى  المحافظــة 
األجنبيــة، لتمتيــن السياســة النقديــة فــي المملكــة، وبمــا 
يعــزز مــن القــوة الشــرائية للدينــار، والترويــج لــه كوعــاء 

آمــن.  ادخــاري 
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BPS® C1 ProNote Family BPS® C2 Family

BPS® C6 BPS® M5 BPS® M7 + NotaPack

BPS® C4 BPS® C5
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