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اظهـــرت مؤشـــرات االســـتثمار خـــالل الســـنوات األخيـــرة تراجعـــًا ملحوظـــًا فـــي حجـــم 

ــًا منـــذ عـــام 2018. حيـــث بلـــغ  االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر فـــي المملكـــة وخصوصـ

متوســـط حجـــم االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر فـــي األردن خـــالل الســـنوات 2018 

- 2021 حوالـــي 544 مليـــون دينـــار ســـنويًا، مقارنـــة مـــع متوســـط بلـــغ 1365 مليـــون 

دينـــار ســـنويًا خـــالل الســـنوات 2008 - 2017، وهـــو مـــا يعكـــس انخفاضـــًا بحوالـــي 

األخيـــرة.    األربعـــة  الســـنوات  خـــالل  األجنبـــي  االســـتثمار  مســـتويات  فـــي   % 60

ــدة ألقــت بظاللهــا  ــات جدي عــام 2022 جــاء ليحمــل تحدي
علــى االقتصــاد األردنــي، ومــن أبرزهــا ارتفــاع مســتويات 
االكرانيــة  والحــرب  التوريــد،  وأزمــة سالســل  التضخــم، 
الروســية وتداعياتهــا علــى األســواق العالميــة للنفــط 
والطاقــة والغــذاء وراس المــال، فضــاَل عــن التحديــات 
وخصوصــًا  الوطنــي  االقتصــاد  منهــا  يعانــي  كان  التــي 
واالتجاهــات  الموازنــة،  فــي  العجــز  بتوســع  يتعلــق  مــا 
النمــو  معــدالت  وتباطــؤ  العــام،  للديــن  المتصاعــدة 

البطالــة.  معــدالت  وارتفــاع  االقتصــادي، 

لكــن ال تــزال آفــاق االقتصــاد األردنــي إيجابيــة ومبشــرة، حيــث 
يتوقــع أن يبلــغ معــدل النمــو لعــام 2022 حوالــي 2.4 % وهــو 
2015. كمــا أن العديــد مــن  المعــدل األعلــى منــذ عــام 
المؤشــرات االقتصادّيــة أظهــرت تحســنًا واضحــًا خــالل 

الفتــرة المنقضيــة مــن عــام 2022، حيــث ارتفــع الدخــل 
الســياحي بنســبة 251.4 % خــالل الربــع األول مــن عــام 
2022، وســجلت حــواالت العامليــن نمــوًا بنســبة 1 % فــي 
الوطنّيــة  الصــادرات  ونمــت  العــام،  مــن  أول شــهرين 
بنســبة 37.2 % لنفــس الفتــرة، وارتفــع حجــم التــداول فــي 
ســوق العقــار األردنــي فــي الربــع األول مــن العــام الحالــي 

بنســبة 37.3% مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021. 

المؤشــرات األوليــة لحجــم االســتثمار األجنبــي المباشــر 
فــي الربــع األول 2022 تشــير الرتفــاع حجــم المشــروعات 
االســتثمارية المســتفيدة مــن قانــون االســتثمار بنســبة 
107.4 % وبحجــم اســتثمار كلــي وصــل إلــى 193.5 مليــون 
دينــار، والتــي يتوقــع أن توفــر حوالــي خمســة آالف فرصــة 
عمــل. وفــي تحليــل مؤشــرات أداء االســتثمار للقطاعات 
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الــى  الصناعــي والســياحي  القطــاع  يعــود  االقتصاديــة، 
واجهــة الحديــث اذ يســتحوذ كل منهمــا علــى 73 % و9 % 
مــن اجمالــي االســتثمارات المســجلة للربــع األول لعــام 
2022، وهــذا يتوافــق مــع وضــع القطاعيــن فــي أولويــات 
السياســة االســتثمارية للحكومــة، ويتوافــق ايضــَا مع ما 

جــاء فــي برنامجهــا التنفيــذي التأشــيري لألعــوام )2021 - 
2024( اذ تضمــن محــور تحفيــز االســتثمار علــى قطاعــات 
عليهــا  ســينفق  والتــي  والزراعــة،  والســياحة  الصناعــة 

حوالــي المليــار دينــار خــالل أربعــة ســنوات. 

األهميــة الكبيــرة لالســتثمار المباشــر تنبــع مــن دوره فــي 
زيــادة معــدالت النمــو االقتصــادي، وفــي زيــادة التشــغيل 
فــي  أهميتــه  عــن  البطالــة، فضــاًل  معــدالت  وتخفيــض 
زيــادة األصــول الثابتــة اإلنتاجيــة، ورفــع معــدالت اإلنتاجيــة 

وتعزيــز التنافســية، وزيــادة نمــو الصــادرات ودعــم الميــزان 
التجــاري، وتنشــيط الطلــب الكلــي. وبالتالــي فــإن وضــع 
الوطنيــة  األولويــات  فــي ســلم  االســتثمارية  السياســة 
يوفــر مخرجــًا واضــح المعالــم لالقتصــاد األردنــي. كذلــك 
المشــاريع  مــن  مجموعــة  توفيــر  علــى  العمــل  يجــب 
االســتثمارية المقبولــة مصرفيــًا، خصوصــًا وأن االفتقــار 
لهــذه المشــاريع يشــكل عائقــًا امــام جــذب االســتثمار 
بــد مــن تطويــر الخرائــط االســتثمارية فــي  األجنبــي. وال 
تعزيــز  فــي  تســاهم  كبــرى  مشــاريع  وتقديــم  المملكــة 
النمــو االقتصــادي لكــي تكــون جــزًء ال يتجــزأ مــن السياســة 
االســتثمارية الوطنيــة طويلــة األمــد. كمــا يجــب العمــل 
ومنــاخ  األعمــال  بيئــة  تحســين  علــى  مســتمر  بشــكٍل 
االســتثمار، وتوحيد مرجعية العمل االســتثماري، وتطوير 

نمــاذج الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 
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الدكتور ماهر المحروق
المدير العام

ــة  ــع االقتصاديـ ــم الروافـ ــد أهـ ــرة والمتوســـطة أحـ ــآت الصغيـ ــاع المنشـ ــر قطـ يعتبـ
خصوصـــًا فـــي االقتصـــادات الناشـــئة والناميـــة نظـــرًا لمســـاهمته الكبيـــرة فـــي الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي والتوظيـــف. حيـــث تمثـــل الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة حوالي 
90 % مـــن إجمالـــي الشـــركات فـــي الغالبيـــة العظمـــى مـــن دول العالـــم، وتوفـــر أكثـــر 
مـــن 50 % مـــن مجمـــوع فـــرص العمـــل عالميـــًا، وتســـاهم بحوالـــي 60 % مـــن التشـــغيل 
بالقطاع الرسمي، وتساهم بحوالي 40 % من الناتج المحلي اإلجمالي للدول النامية 
والناشـــئة، وبحوالـــي 55 % فـــي الـــدول المتقدمـــة. وبالنســـبة للـــدول العربيـــة، فتتـــراوح 
نســـبة مســـاهمة الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 
مـــن )22 % - 80 %(، بينمـــا تتـــراوح مســـاهمتها فـــي خلـــق فـــرص العمـــل مـــن 10 % -  49 %. 

وبالرغــم مــن أهميــة الشــركات الصغيرة والمتوســطة، إال 
أنهــا ال تــزال تواجــه عــددًا كبيــرًا مــن التحديــات التــي تمنعها 
مــن النمــو والتوســع واالســتدامة فــي الســوق. ويعتبــر 
التــي  الرئيســية  العقبــات  مــن  التمويــل  إلــى  الوصــول 
تواجههــا تلــك الشــركات وذلــك للعديــد مــن األســباب 
ومنهــا ضعــف الجــدارة االئتمانية، ومتطلبــات الضمانات، 
التــي  المخاطــر  وارتفــاع  األصــول،  قيمــة  كفايــة  وعــدم 
تواجههــا تلــك الشــركات، إضافــة للعديــد مــن العوامــل 
الخاصــة بتلــك الشــركات مثــل عمــر الشــركة والصناعــة 

التــي تعمــل بهــا وطبيعــة تدفقاتهــا النقديــة وغيرهــا. 

والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  تعتبــر  األردن،  فــي 
مــن أكثــر أنــواع الشــركات انتشــارًا، كمــا أنهــا تعلــب دورًا 
مــن   % 64 التوظيــف حيــث تشــغل حوالــي  فــي  مهمــًا 
إجمالــي القــوى العاملــة فــي القطــاع الخــاص، ولديهــا 
ــذي  ــي وال ــي اإلجمال ــج المحل ــرة فــي النات مســاهمات كبي

يصــل إلــى نحــو 40 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 

اهتمــام القطــاع المصرفــي فــي األردن بقطــاع الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة يظهــر بوضوح مــن خالل العديد 
مــن المؤشــرات، ومنهــا امتــالك البنــوك لوحــدات أو دوائر 
متخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة 

دور الـبـنــوك
في تــمــــويـــــل

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة
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يعمــل بهــا موظفــون مؤهلــون ومتخصصــون بالتعامل 
مــع هــذا النــوع مــن الشــركات. كمــا توفــر البنــوك فــي 
الصغيــرة  للشــركات  متنوعــة  تمويليــة  برامــج  األردن 
الشــركات  تلــك  احتياجــات  تالئــم  والتــي  والمتوســطة 
غيــر  للخدمــات  باإلضافــة  مناســبة،  وأســعار  وبآجــال 
بمــا  الشــركات  لتلــك  البنــوك  توفرهــا  التــي  التمويليــة 
الخاصــة  اإلحصائيــات  وتشــير  الدفــع.  خدمــات  فيهــا 
بالتســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة لتلــك الشــركات مــن 
قبــل البنــوك بأنهــا بلغــت حوالــي 2717 مليــون دينــار فــي 
نهايــة عــام 2021، والتــي تشــكل مــا نســبته 10.1 % مــن 
إجمالــي التســهيالت الممنوحــة للقطــاع الخــاص فــي 
األردن. وقــد بلغــت حصــة الشــركات الصغيــرة مــن تلــك 
التســهيالت حوالــي 819 مليــون دينــار أو مــا نســبته 30%، 
فيمــا بلغــت حصــة الشــركات متوســطة الحجــم حوالــي 

1898 مليــون دينــار أو مــا نســبته 70 %. 

وتظهر التقارير ارتفاع نسبة طلبات االقتراض المقبولة 
المقدمــة مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والتــي 
تصــل لحوالــي 90 % مــن إجمالــي عــدد الطلبــات المقدمــة 
التــي  العوائــق  أهــم  بــأن  علمــًا  الشــركات.  تلــك  مــن 
تتعلــق  الشــركات  تلــك  تمويــل  فــي  البنــوك  تواجههــا 
بنقــص خبــرة الشــركة، وانخفــاض الوعــي المصرفــي لهــا، 
وضعــف المــالءة الماليــة، وضعــف الضمانــات، وقلــة 
البيانــات والمعلومــات الماليــة المتوفــرة عنهــا، وارتفــاع 

معــدل دوران تلــك الشــركات. 

البنــك المركــزي األردنــي بــدوره بــذل جهــودًا كبيــرة فــي 
دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وتمكينهــا مــن 

الحصــول علــى التمويــل الــالزم بآجــال مناســبة وأســعار 
فائــدة منافســة، منهــا علــى ســبيل المثــال حشــد تمويــل 
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة بالتعــاون مــع وزارة 
التخطيــط ومؤسســات تمويــل دوليــة وإقليميــة مثــل 
ــي. كمــا قــام البنــك  ــي وبنــك اإلعمــار األوروب البنــك الدول
المركــزي بإطــالق برنامــج تمويــل القطاعــات االقتصادية 
ال  فائــدة  وبأســعار  دينــار،  مليــار   1.3 وقيمتــه  الحيويــة 
تتجــاوز 4 %، وفتــرة ســداد تصــل لعشــر ســنوات، وفتــرة 
المركــزي  البنــك  أطلــق  كمــا  لســنتين.  تصــل  ســماح 
ــرة والمتوســطة بقيمــة  برنامــج دعــم الشــركات الصغي
700 مليــون دينــار، والــذي يتــم منحــه للشــركات بأســعار 
ــى 54 شــهر  ــرة ســداد تصــل إل ــدة ال تتجــاوز 2 %، وفت فائ

وفتــرة ســماح تصــل إلــى ســنة. 

إن زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل 
واإلجــراءات  التدابيــر  مــن  جملــًة  يتطلــب  قــد  المصرفــي 
الشــركات  لتلــك  الماليــة  المهــارات  تطويــر  ومنهــا 
المســاعدات  وتوفيــر  لديهــم،  المصرفــي  الوعــي  وزيــادة 
الفنيــة الشــاملة لهــم لرفــع قدراتهــم اإلداريــة واإلنتاجيــة 
الهادفــة  والقوانيــن  التشــريعات  وتطويــر  والتســويقية، 
ــى  ــى ضــرورة العمــل عل ــة تلــك الشــركات. إضافــة إل لتنمي
زيــادة التعــاون بيــن الجهــات المحليــة والدوليــة الداعمــة 
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة لتوفيــر برامــج ضمان أو 
كفــاالت مناســبة، وتوفيــر أمــوال منخفضــة التكلفة للبنوك 
الصغيــرة  الشــركات  تمويــل  فــي  باســتخدامها  لتقــوم 
للتســهيالت  تشــجيعية  مزايــا  وتوفيــر  والمتوســطة، 

والمتوســطة.  الصغيــرة  للشــركات  الممنوحــة 
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رئيــس  رعايــة  تحــت  البنــوك  جمعيــة  اقامــت 
الــوزراء الدكتــور بشــر الخصاونــة، حفــل التكريــم لمحافــظ 

ــابق الدكتــور زيــاد فريــز الــذي كان لــه  البنــك المركــزي السَّ

بصمــات واضحــة فــي تعزيــز االســتقرار المالــي والنقــدي 

محافظــا  منصبــه  تســلمه  فتــرة  خــالل  المملكــة  فــي 

للبنــك المركــزي علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة.

واســتهل  رئيــس الــوزراء حديثــه خــالل الحفــل التكريمــي 

بالشــكر للــه عــّز وجــل أن مــنَّ علــى جاللــة الملــك عبــدهللا 

جاللتــه،  أجراهــا  التــي  ــة  الجراحيَّ ــة  العمليَّ بنجــاح  الثانــي 

الملــك  جاللــة  مــع  بالتواصــل  تشــرفت  "لقــد  مضيفــًا 

وهــو بخيــر وســيكون بيننــا ومعنــا خــالل أيــام بــإذن هللا 

لمواصلــة خدمــة بلدنــا وشــعبنا االصيــل".

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تلتزم وتعمل على 

ة البنــك المركــزي االردنــي، ليــس فقط  تكريــس اســتقالليَّ

التَّشــريعي  بالفعــل والعمــل واإلجــراء  بالقــول، وإنَّمــا 

التــي  ة  الــذي يكفــل تعزيــز هــذه االســتقالليَّ والقانونــي 

تجاذبــات  أي  عــن  بعيــدا  وطنــي ضــروري  هــي مطلــب 

واولويــات حكوميــة قــد تؤثــر علــى االســتقاللية المطلوبــة 

المرتبــط  المالــي  الشــأن  تنظــم  التــي  المؤسســة  فــي 

ــد واالمــة. بمصلحــة البل

البنــك  بــه  قــام  الــذي  بالــدور  الــوزراء  رئيــس  وأشــاد 

المركــزي والقطــاع المصرفــي فــي تقديــم التســهيالت 

كورونــا. جائحــة  خــالل  والمؤسســات  لألفــراد 

للقطــاع  التمنيــات  بعــض  "لــدي  الخصاونــة  وقــال 

المصرفــي بمناســبة شــهر رمضــان الفضيــل ومــن قبيــل 

ــر علــى بعــض المتعامليــن  "نظــرة إلــى ميســرة" أن ُييسِّ

ــروف  الظُّ بعــض  االعتبــار  بعيــن  آخــذًا  البنــوك  مــع 

عبــة التــي يعانــون منهــا فــي إطــار ذاتــي  ة الصَّ المعيشــيَّ

حيثمــا أمكــن ذلــك.

وأكــد رئيــس الــوزراء أهميــة أن يصــار إلــى مراجعة هيكلية 

إلــى كيفيــة توفيــر البنــوك وســائل تمويليــة للمنشــآت 

محــرِّكات  باعتبارهــا  الحجــم،  ــطة  ومتوسِّ غيــرة  الصَّ

لالقتصــاد. ــة  حقيقيَّ

ودعــا الخصاونــة البنــوك فــي االردن الــى المبــادرة فــي 

نــدوق  الصُّ ابــة  بوَّ عبــر  الكبــرى  بالمشــاريع  االســتثمار 

ــة البنــوك فــي األردن. ســته جمعيَّ االســتثماري الــذي أسَّ

بذلهــا  التــي  الكبيــرة  الجهــود  علــى  الــوزراء  رئيــس  وأثنــى 

الدكتــور زيــاد فريــز، مؤكــدا انــه قامــة اقتصاديــة وطنيــة نعتــز 

بهــا وهــو بيــت خبــرة ومنــارة تســتلهم منهــا األجيــال القيــم 

ــة والسياســة النقدية. الحميــدة والكفــاءة فــي اإلدارة الماليَّ

واكــد  الخصاونــة ان القطــاع الخــاص شــريك أساســي 

ــة  ة وطنيَّ فــي التَّنميــة واالقتصــاد، وقــد وقــف بمســؤوليَّ

يــات وآخرهــا جائحــة كورونــا. فــي األزمــات ومواجهــة التحدِّ

إلــى  وانتقلنــا  كورونــا  جائحــة  صفحــة  "طوينــا  واضــاف 

ولــة  ــة للدَّ ــة الثانيَّ مرحلــة تحديــث شــامل مــع بــدء المئويَّ

ــًا". واقتصاديَّ ــًا  وإداريَّ ًا  ــة سياســيَّ األردنيَّ

الخصاونة:
الحكومــة تلتــزم وتعمــل على 
ـــة البنـــك  تكـريـــس استـقـالليَّ

المركــزي األردنــي
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ولفــت الــى التدخــالت الحكوميــة التي قامــت بها الحكومة 
مراعــاة للظــروف المعيشــية التــي مــر بهــا النــاس خــالل 
جائحــة كورونــا، مشــيرا الــى انــه ومنــذ نحــو 5 أشــهر قامت 
الحكومــة بتثبيــت اســعار المشــتقات النفطيــة عنــد نحــو 
66 دوالرًا للبرميــل رغــم االرتفــاع المضطــرد فــي اســعار 
162 مليــون دينــار،  نحــو  الخزينــة مــن  البتــرول مــا حــرم 
ومؤكــدا انــه ســيتم اعتبــارا مــن نهايــة نيســان الحالــي 
اســعار  علــى  عالميــا  البتــرول  اســعار  بعكــس  البــدء 

المشــتقات النفطيــة تدريجيــا.

لرئيــس  شــكره  عــن  فريــز  الدكتــور  أعــرب  جهتــه،  مــن 
الــوزراء علــى رعايتــه لهــذا الحفــل التكريمــي ولجمعيــة 
البنــوك فــي االردن علــى اقامــة هــذا الحفــل الفتــا الــى دعــم 

الحكومــة للقطــاع المصرفــي بــكل ابعــاده.

المركــزي  البنــك  بيــن  المتميــزة  العالقــة  الــى  واشــار 
والبنــوك فــي االردن والتنســيق والتشــاور ضمــن حــدود 

النقديــة. والسياســة  القانــون 

فريز:
الـبــنــك الـمــركـــزي إحـــــدى 
الــركــائـــز االسـاســيــــة فــــي 
االردن ويــحــظـــى بــــدعــــــم 
مباشــر مــن جاللــة الملــك
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الركائــز  إحــدى  المركــزي  البنــك  ان  فريــز  الدكتــور  واكــد 
االساســية فــي االردن والــذي يحظــى بدعــم مباشــر مــن 
جاللــة الملــك لتعزيــز اســتقالليته االمــر الــذي مكنــه مــن 

اتخــاذ قــرارات ســريعة وحاســمة فــي اوقــات صعبــة.

متكامــل  عمــل  فريــق  المركــزي  البنــك  ان  الــى  ولفــت 
المعلومــة  تقــدم  ودراســات  ابحــاث  دائــرة  وهنــاك 

الصحيحــة. والمشــورة 

الدكتــور عــادل  المركــزي  البنــك  وبــدوره، قــال محافــظ 
شــركس، ان الدكتــور فريــز مــن رجــاالت الوطــن الذيــن 
ضربــوا المثــل االروع فــي صدقهــم وانتمائهــم وتفانيهــم 
فــي مســيرة مهنيــة حافلــة باإلنجــازات امتــدت ألكثــر مــن 

خمســة عقــود.

ولفــت الــى ان الدكتــور فريــز تولــى فــي عــام 2012 قيــادة 
البنــك المركــزي للمــرة الثانيــة فــي مرحلــة بالغــة التعقيــد 
االقتصاديــة  الماليــة  االزمــة  تداعيــات  مــع  لتزامنهــا 
العالميــة فــي عــام 2008 مــع تداعيــات الربيــع العربــي، 
حيــث أدار هــذه المرحلــة بحنكــة واقتــدار، اذ قــام البنــك 
ومدروســة  متوازنــة  قــرارات  بتبنــي  خاللهــا  المركــزي 
االقتصاديــة  التطــورات  تمليــه  مــا  مــع  ومنســجمة 
مصلحــة  فــي  دومــا  يصــب  وبمــا  والمحليــة  العالميــة 

المصرفــي. الجهــاز  واســتقرار  الوطنــي  االقتصــاد 

وأضــاف الدكتــور شــركس الــى انــه خــالل تلــك المرحلــة، 
تكــن  لــم  جديــدة  نقديــة  سياســة  أدوات  ابتــكار  تــم 
معهــودة مــن قبــل، حيــث عــززت مــن االســتقرار النقــدي 
والمالــي، واســتطاع ان يقــود الجهــاز المصرفــي خــالل 

هــذه المرحلــة ليبقــى ســليما ومتينــا وقــادرا علــى تحمــل 
والجاهزيــة  بالقــدرة  ومتمتعــا  والمخاطــر  الصدمــات 
العاليــة لتوفيــر التمويــل لنشــاطات القطاعيــن العــام 

والخــاص.

البنــك  قانــون  بتعديــل  فريــز  الدكتــور  دور  الــى  ولفــت 
المركــزي اســتجابة لتداعيــات االزمــة الماليــة، فضــال عــن 
التطــور الملحــوظ الــذي شــهده عمــل الجهــاز المصرفــي 
والمالــي فــي العديــد مــن المجــاالت، منهــا تعديــل قانــون 
الدوليــة،  الممارســات  أفضــل  مواكبــة  بهــدف  البنــوك 
وانشــاء شــركة المعلومــات االئتمانيــة والتــي تعــد األولى 

مــن نوعهــا فــي األردن.

اســتراتيجية  أيضــا  تبنــى  المركــزي  البنــك  ان  وأضــاف 
وطنيــة للشــمول المالــي، كانــت األولــى مــن نوعهــا فــي 
المنطقــة، لتوســيع الشــمول المالــي، وتعزيــز الثقافــة 
الماليــة فــي المملكــة مــن خــالل إطــالق البرنامــج الوطنــي 
للثقافــة الماليــة فــي المــدارس مــع الحــرص بشــكل كبيــر 
علــى حمايــة المســتهلك المالــي وتمكنيــه مــن الحصــول 
علــى خدمــات مصرفيــة آمنــة وســليمة وعادلــة، جنبــا الــى 
جنــب مــع تطويــر أنظمــة الدفــع االلكترونــي والرقمــي 
والتــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  وقطــاع 

تشــكل العمــود الفقــري لالقتصــاد الوطنــي.

وأشــار الى دور الدكتور فريز الرئيســي في برنامج اإلصالح 
االقتصــادي بالتعــاون مــع صنــدوق النقــد الدولــي والتــي 
اعيــد العمــل بهــا فــي عــام 2012، منوهــا الــى دور الدكتــور 
فريــز خــالل جائحــة كورونــا، حيــث تمكــن البنــك المركــزي 

شركس:
البنــك المركــزي يتبنــى قــرارات 
متوازنــة ومدروســة ومنســجمة 
مع الــتــطــورات االقــتـــــصـــــاديــة 

العالميــة والمحليــة
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مــن خــالل اإلجــراءات النوعية غير المســبوقة والســريعة 
التــي تــم اتخاذهــا من المســاهمة بشــكل كبيــر في تجنيب 

االقتصــاد الوطنــي األصعــب مــن تداعيــات هــذه االزمــة.

ــة البنــوك  ــه، قــال رئيــس مجلــس إدارة جمعي ومــن جهت
اقتصاديــة  فريــز شــخصية  الدكتــور  ان  الســالم،  باســم 
ووطنيــة كبيــرة كان لهــا بصمــاٍت واضحــة فــي إرســاء 
فــي  واالقتصــادي  والمالــي  النقــدي  االســتقرار  عناصــر 
المملكــة، وكانــت علــى الــدوام محــط اعجــاٍب وتقديــر مــن 
الجميــع فــي مختلــف المناصــب التــي تقلدهــا طــوال فتــرة 
عملــه، وآخرهــا منصــب محافــظ البنــك المركــزي األردنــي 
واإلقليمــي  العالمــي  االقتصــاد  خاللهــا  شــهد  والتــي 
والمحلي مســتجداٍت غير مســبوقة وظروٍف دقيقة، لكن 
الدكتــور زيــاد فريز اســتطاع بحكمتــه وبراعته أن يقود دفة 
السياســة النقديــة بــكل اقتــدار، وأن يوجــه أدوات البنــك 
المركــزي التقليديــة وغيــر التقليديــة لمســاعدة اقتصادنــا 

ــات. الوطنــي علــى تجــاوز مختلــف تلــك التحدي

 واكــد الســالم، ان رعايــة رئيــس الــوزراء لحفل التكريم هو 
نابــع مــن حــرص حكومتــه الدائــم علــى دعــم الشــخصيات 
االقتصاديــة التــي خدمــت االقتصــاد الوطنــي، وهو مؤشــر 
المصرفــي  بالجهــاز  اهتمــام حكومتــه  مــدى  علــى  هــام 
أركان  تعزيــز  وفــي  االقتصاديــة  التنميــة  فــي  ودوره 

االســتقرار المالــي واالقتصــادي فــي المملكــة. 

وعلــى ذات الصعيــد، قــال الســالم ان القطــاع المصرفــي 
هامــة  إنجــازات  األخيــرة  ســنوات  العشــر  خــالل  حقــق 
وكبيرة على مختلف الســبل، حيث نما إجمالي موجودات 
البنــوك بحوالــي 55 % خــالل الفتــرة )2012 – 2021( ليرتفــع 
مــن 39.3 مليــار دينــار عــام 2012 إلــى 61.1 مليــار دينــار فــي 
نهايــة عــام 2021، وبمتوســط معــدل نمــو ســنوي بلــغ 
4.4 %.، فــي حيــن ان الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة نمت 
بحوالــي 58 % خــالل العشــر ســنوات األخيــرة لترتفــع مــن 
ــار فــي عــام  ــار دين ــى 39.5 ملي ــار عــام 2012 إل ــار دين 25 ملي

2021 وبمتوســط معــدل نمــو ســنوي بلــغ 5 %.
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مــن  الممنوحــة  االئتمانيــة  التســهيالت  ان  وأضــاف 
البنــوك المرخصــة ارتفعــت مــن 17.8 مليــار دينــار عــام 
2012 إلــى حوالــي 30 مليــار فــي نهايــة عــام 2021، وهــو 
مــا يشــكل نمــو بنســبة 68 % وبمتوســط معــدل نمــو 
ســنوي فــي التســهيالت بلــغ 7 %، علمــًا بــأن التســهيالت 
االئتمانيــة الممنوحــة للقطــاع الخــاص تشــكل أكثــر مــن 
موجــودات  وتشــكل  التســهيالت.  مجمــوع  مــن   % 91
البنــوك حوالــي %190 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، فيمــا 
تشــكل الودائــع 123 %، وتشــكل التســهيالت االئتمانيــة 
95 %، ممــا يــدل علــى عمــق القطــاع المصرفــي األردنــي 

وأهميتــه المطلقــة فــي االقتصــاد الوطنــي.

أشــار  للبنــوك،  الماليــة  المتانــة  لمؤشــرات  وبالنســبة 
الســالم الــى ان البنــوك حافظــت علــى مســتويات كفايــة 
رأس مــال مرتفعــة تراوحــت مــن 16.9 % إلــى 19.1 % خــالل 
الفتــرة 2012 - 2021. وشــهدت نســبة الديــون غيــر العاملة 
انخفاضــًا ملموســًا ومســتمرًا مــن حوالــي 7.7 % عام 2012 
إلــى 5.3 % فــي نهايــة النصــف األول 2021، مــع مالحظــة 
وجــود اســتقرار فــي هــذه النســب وعــدم تغيرهــا بشــكٍل 
البنــوك علــى نســبة  غيــر اعتيــادي، فــي حيــن حافظــت 
ــة، والتــي تحســنت  ــر العامل ــون غي ــة مرتفعــة للدي تغطي
إلــى 75.2 % فــي نهايــة النصــف  مــن 69.4 % عــام 2012 

 .2021 األول 

بقيــادة  المركــزي  للبنــك  الجديــدة  لــإدارة  وبالنســبة 
الدكتــور عــادل شــركس وفريقــه، أكــد الســالم ان القطــاع 
ــر  ــي الكبي ــور شــركس التفان المصرفــي لمــس مــن الدكت

فــي عملــه وحســن تقديــره وإدارتــه الكفــؤة للسياســة 
لمختلــف  العاليــة  باالســتجابة  وتمتعــه  النقديــة، 
المســتجدات والتطــورات التــي حدثــت خــالل هــذه الفتــرة 
القصيــرة، وهــو مــا يجعلنــا علــى ثقــٍة كبيــرة بالــدور الــذي 
ســيقوم بــه الدكتــور عــادل شــركس فــي قيــادة دفة البنك 
المركــزّي، وهــو صاحــب الخبــرة الكبيــرة وقــد نهــل مــن 

خبــرة الدكتــور فريــز الشــيء الكثيــر.

وأكــد دعــم القطــاع المصرفــي دومــًا للبنــك المركــزي باقيــن 
خلــف رؤيــة هــذه المؤسســة الوطنيــة التي نفخــر بها، ليبقى 
القطــاع المصرفــي فــي طليعــة القطاعــات االقتصادّيــة 

األردنيــة والقطاعــات المصرفيــة فــي المنطقــة. 

السالم:
القطــاع المصرفــي حقــق 
خـــالل الــعـــشــر سـنــــوات 
األخــيــرة إنـــجــازات هــامـــة 

وكبيــرة
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مـقـابـلـة 
الــعــــدد
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الممثــل المقيــم لصنــدوق النقــد الدولــي 
يشــيد باالصالحــات الماليــة االردنيــة فــي 

حديــث لمجلــة "البنــوك"

د. كريم اسماعيل:
االردن يـتـمـتـع بمكـانـة جـّيـدة 

بسـوق السنـدات السيـاديـة 

الدولية
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قــال الممثــل المقيــم لصنــدوق النقــد الدولي فــي االردن 
 Standard & Poor )S&P( د. كريــم إســماعيل أن قيــام  وكالــة
 B+/B عنــد  لــألردن  االئتمانــي  الســيادي  التصنيــف  بتثبيــت 
وكذلــك   مســتقرة،  مســتقبلية  نظــرة  علــى  ومحافظتهــا 
وكالــة Fitch فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021 التــي أكّدت مرة 
أخــرى التصنيــف االئتمانــي الجّيــد لــألردن "تعكســان المكانــة 
الجّيــدة لــألردن فــي ســوق الســندات الســيادية الدوليــة، ممــا 
يســمح للحكومــة باالقتــراض مــن الخــارج بأســعار مواتيــة 

مقارنــًة باألســواق الناشــئة النظيــرة فــي المنطقــة". 

وأضــاف، فــي مقابلــة خاصــة مــع مجلــة البنــوك، أن تثبييــت  
للتقــّدم  يعــود  األخيــرة  االئتمانيــة  الجــدارة  تقديــر  وكاالت 
الكبيــر فــي اإلصالحــات التــي نفذهــا االردن  فــي جانــب الماليــة 
ــل الديــون فــي  العامــة لتعزيــز اســتمرارية القــدرة علــى تحمُّ

إطــار البرنامــج الــذي يدعمــه صنــدوق النقــد الدولــي. 

وتطــرق اســماعيل الــى الجانــب االبــرز الــذي يطغــى علــى 
فــي  الحــاّدة  االرتفاعــات  خــالل  مــن  العالمــي  االقتصــاد 
ــد  ــى الصعي ــة عل ــات المالي أســعار الغــذاء والوقــود والتقّلب
الدولــي. وقــال "قــد فاقمــت الصدمــة مــن درجــة عــدم اليقيــن 
المرتفعــة أصــاًل والســائدة فــي األســواق الدوليــة إثــر قيــام 
االحتياطــي الفيدرالــي بـــتشديد السياســة النقديــة اســتجابًة 
لمعّدل التضخم الذي شــهد ارتفاعًا اســتثنائيًا في الواليات 
المتحــدة )حيــث وصــل إلــى 8.5 فــي المائــة فــي آذار/مــارس(".

واضــاف ولهــذا التشــديد تِبعــات مباشــرة علــى السياســة 
النقديــة فــي األردن نظــرًا للحاجــة إلــى دعــم ســعر الصــرف 
مراجعــة  أحــدث  وفــي  األمريكــي.  بالــدوالر  المربــوط 
بخفــض  قمنــا  العالمــي،  االقتصــاد  آفــاق  لتوقعــات 
فــي   0.8 بنســبة   2022 لعــام  العالمــي  النمــو  توّقعــات 
المائــة إلــى 3.6 فــي المائــة، حيــث ُتســِهم هــذه العوامــل 

فــي انخفــاض الطلــب العالمــي

وتطــرق اســماعيل الــى النظــام المصرفــي الســليم الــذي 
يتمتــع بــه االردن، وهــو "ســليم وذي احتياطيــات رأس مال 
وســيولة قوية. ونســبة كفاية رأس المال للنظام البنكي 
مرتفعــة عنــد 18 فــي المائــة عــام 2021، وهــي أعلــى بكثيــر 

مــن الحــد األدنــى التنظيمــي الــذي يبلــغ 12 فــي المائــة". 

وفيما يلي نص المقابلة:

 ما تأثير الحرب في أوكرانيا على االقتصاد األردني؟

تؤّثــر الحــرب فــي أوكرانيــا بشــكٍل كبيــر علــى االقتصــاد العالمــي 
وتلقــي بظاللهــا علــى آفاقــه، بمــا في ذلك من خــالل االرتفاعات 
الحــاّدة فــي أســعار الغــذاء والوقــود والتقّلبــات الماليــة علــى 
الصعيــد الدولــي. وقــد فاقمــت الصدمــة من درجــة عدم اليقين 
المرتفعــة أصــاًل والســائدة فــي األســواق الدوليــة إثــر قيــام 
االحتياطــي الفيدرالــي بـــتشديد السياســة النقديــة اســتجابًة 
لمعــّدل التضخــم الــذي شــهد ارتفاعــًا اســتثنائيًا فــي الواليــات 
المتحــدة )حيــث وصــل إلــى 8.5 فــي المائــة فــي آذار/مــارس(. 
ولهــذا التشــديد تِبعــات مباشــرة علــى السياســة النقديــة فــي 
األردن نظــرًا للحاجــة إلــى دعــم ســعر الصــرف المربــوط بالــدوالر 
آفــاق االقتصــاد  لتوقعــات  أحــدث مراجعــة  األمريكــي. وفــي 
العالمــي، قمنــا بخفــض توّقعــات النمــو العالمــي لعــام 2022 
بنســبة 0.8 فــي المائــة إلــى 3.6 فــي المائــة، حيــث ُتســِهم هــذه 

العوامــل فــي انخفــاض الطلــب العالمــي.

علــى الرغــم مــن ذلــك، يتمتــع األردن بوضــع أفضــل نســبيًا 
للتعاُمــل مــع هــذه الظــروف العالميــة الصعبــة؛ أواًل: 
روابــط األردن التجاريــة والماليــة المباشــرة مــع روســيا 
وأوكرانيــا محــدودة، ممــا يعنــي بأنــه لــم يتعــّرض لنفــس 
االضطرابــات فــي حركــة التجــارة ومســتوردات األغذيــة 
األردن  يرتبــط  ثانيــًا،  األخــرى.  البلــدان  شــهدتها  التــي 
يضمــن  ممــا  الغــاز،  الســتيراد  المــدى  طويلــة  بعقــود 
كلفــًا مســتقرة نســبيًا لتوليــد الكهربــاء ويجعــل شــركة 
ارتفــاع  مــن  مأَمــٍن  فــي   )NEPCO( الوطنيــة  الكهربــاء 

العالميــة. الوقــود  أســعار 

ثالثــًا، بــدأت اســتثمارات األردن فــي مخزونه االســتراتيجي 
مــن الحبــوب تؤتــي ثمارهــا – حيــث يكفــي مخــزون القمــح 
مــدة 13 عشــر شــهرًا تقريبــًا. ويســاعد ذلــك فــي تخفيــف 
أثــر ارتفــاع أســعار األغذيــة عالميــًا. رابعــًا، عمــل البنــك 
ــة مــن النقــد  ــاء احتياطيــات قوي المركــزي األردنــي علــى بن
األجنبــي، ممــا ُيســِهم فــي تعزيز ثقة الســوق خــالل أوقات 

االضطرابــات الماليــة العالميــة. 

الـتـــصــنــيــف االئــتــمــانـــي الـجــيــــد 
للـمـمـلـكــة يـســمــــح للـحــكــومـــة 
باالقـتـــراض بـأسـعــــار مـــواتــيـــــة

يتمتــع األردن بوضــع أفضــل نســبيًا 
مــن دول كثيــرة للتعاُمل مع الظروف 
العالميــة الصعبــة بعــد حــرب اوكرانيا
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وأخيــرًا، قــد تســاِعد عوائــد ارتفــاع أســعار النفــط التــي 
تحّققهــا اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 
التــي تســتورد  الجــوار  تعويــض بعــض اآلثــار علــى دول 
فــي  الزيــادة  خــالل  مــن  األردن،  ذلــك  فــي  بمــا  النفــط، 

الداخلــة. االســتثمار  وتدفقــات  المغتربيــن  تحويــالت 

بشــأن   )IMF( الدولــي  النقــد  صنــدوق  آراء  هــي  مــا   
تصنيفــات وكاالت تقديــر الجــدارة االئتمانيــة األخيــرة 

وتداعياتهــا؟ 

ثبّتت وكالة )Standard & Poor )S&P التصنيف الســيادي 
نظــرة  علــى  وحافظــت   B+/B عنــد  لــألردن  االئتمانــي 
مســتقبلية مســتقرة. وكانــت وكالــة Fitch فــي تشــرين 
التصنيــف  أخــرى  مــرة  أكــّدت  قــد   2021 الثاني/نوفمبــر 

التصنيفــات  هــذه  وتعكــس  لــألردن.  الجّيــد  االئتمانــي 
المكانــة الجّيــدة لــألردن فــي ســوق الســندات الســيادية 
ــة، ممــا يســمح للحكومــة باالقتــراض مــن الخــارج  الدولي
بأســعار مواتيــة مقارنــًة باألســواق الناشــئة النظيــرة فــي 
الحكومــة  أيضــًا فــي تمكيــن  ذلــك  المنطقــة. وُيســِهم 
المحليــة،  اإلصــدارات  علــى  أقــل  بدرجــة  االعتمــاد  مــن 
األمــر الــذي مــن شــأنه أن ُيســاعد فــي الحــّد مــن مزاحمــة 

الخــاص القطــاع 

اإلدارة  لــألردن  نســبيًا  الجيــدة  التصنيفــات  وتعكــس 
الفّعالــة لجائحــة كوفيــد - 19 والدعــم الراســخ مــن جانــب 
المانحيــن. لكــن العامــل الرئيســي كان التقــّدم الكبيــر فــي 
اإلصالحــات فــي جانــب الماليــة العامــة لتعزيــز اســتمرارية 
ــل الديــون في إطار البرنامــج الذي يدعمه  القــدرة علــى تحمُّ
الماليــة  اســتراتيجية  وتتّســم  الدولــي.  النقــد  صنــدوق 
العامــة التــي تنتهجهــا الســلطات بأنهــا ُمواتيــة للنمــو 
الجهــود  ترتكــز علــى  ذاتــه، حيــث  الوقــت  فــي  وُمنِصفــة 
الراميــة إلــى الحــّد مــن التهــّرب والتجّنــب الضريبــي. عــالوًة 
علــى ذلــك، ُترِســل إصالحــات التعرفــة الكهربائيــة التــي تــم 
تطبيقهــا مؤخــرًا إشــارًة قويــة بشــأن مســاعي الحكومــة 

لخفــض تكاليــف األعمــال ودعــم النمــو.

 مــا هــو المطلــوب مــن األردن للحفــاظ علــى مكانــة 
جيــدة فــي األســواق الدوليــة؟

للحفــاظ علــى مكانــة جيــدة فــي األســواق الدوليــة، يتوّجــب 
علــى األردن االســتمرار فــي زخــم اإلصالحــات مــع تحقيــق 
تــوازن فــي السياســات لحمايــة التعافــي مــا بعــد الجائحــة 

والتخفيــف مــن تداعياتهــا.

وتشــمل أبــرز اإلصالحــات ســن تشــريعات هاّمــة تعالــج 
الثغــرات الضريبيــة مثــل تعديالت قانون ســلطة منطقة 
تقضــي  التــي   )ASEZA( الخاصــة  االقتصاديــة  العقبــة 
ــة  ــة تحــت مظل ــك الجمركي ــة وكذل ــد اإلدارة الضريب بتوحي
والجمــارك   )ISTD( والمبيعــات  الدخــل  ضريبــة  دائــرة 
األردنيــة علــى التوالــي، وتعديــالت قانــون الضريبــة العامــة 
التــي اســتحدثت قواعــد بشــأن   )GST( المبيعــات  علــى 
مبــدأ التوريــد “place-of-taxation” بــدال مــن البيــع، وإطــار 

جديــد لالســتثمار يعــزز حوكمــة الحوافــز الماليــة. 

كمــا مــن المهــم أيضــًا االســتمرار فــي تعزيــز القــدرات 
المؤسســية للســلطات الضريبيــة. وفــي نفــس الوقــت، 
ارتفــاع  لمعالجــة  الراميــة  الجهــود  ُتســَتكَمل  أن  يجــب 

يتمتع األردن بنظام مصرفي سليم ذي 
احتياطيــات رأس مــال وســيولة قويــة
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مثــل  والنســاء  الشــباب  بيــن  وخاصــة  البطالــة  نســب 
اإلصالحــات  مــن  بمزيــٍد  للتشــغيل،  الوطنــي  البرنامــج 
تكاليــف  وتخفيــض  العمــل  أســواق  لتعزيــز  الهيكليــة 

الحوكمــة. وتعزيــز  األعمــال  مزاولــة 

 كيــف تقّيــم الموقــف المالــي للمؤسســات البنكيــة 
فــي األردن وقدرتهــا علــى الصمــود؟ 

يتمتــع األردن بنظــام مصرفــي ســليم ذي احتياطيــات رأس 
مــال وســيولة قويــة. كمــا ظلــت نســبة كفايــة رأس المــال 
للنظــام البنكــي مرتفعــة عنــد 18 فــي المائة عــام 2021، وهي 
أعلــى بكثيــر مــن الحــد األدنــى التنظيمــي الــذي يبلــغ 12 فــي 
المائــة. وفــي الوقــت ذاتــه، تــم احتــواء الديــون المتعثــرة عند 
5 فــي المائــة. كمــا تعافــت ربحيــة البنــوك إلــى مســتويات 
مــا قبــل الجائحــة فــي حزيــران 2021 علــى الرغــم مــن فــرض 
البنــك المركــزي األردنــي معاييــر صارمــة وعلى نحٍو مناســب 

فيمــا يتعلــق بمخصصــات الخســائر االئتمانيــة.

ومــع احتفــاظ البنــك المركــزي باحتياطيــات قويــة مــن النقد 
األجنبــي، ظلــت الثقــة بالدينــار األردنــي قويــة كمــا يتّضــح من 
تراُجــع الدولــرة فــي النظــام المصرفــي إلــى حوالــي 19 فــي 
المائــة فــي 2021. وبشــكٍل عــام، اســتمر القطــاع المالــي 

فــي دعــم النمــو حيــث شــهد االئتمــان الممنــوح للقطــاع 
الخــاص نمــوًا بنســبة 5 فــي المائــة تقريبــًا.

الســلطات  علــى  يتعّيــن  المســتقبل،  إلــى  وبالنظــر 
نظــرًا  األصــول  جــودة  علــى  الدقيقــة  الرقابــة  مواصلــة 
للتداعيــات الُمحَتملــة الناجمــة عن الصدمــات االقتصادية 
العالميــة األخيــرة، ونمــط تشــديد السياســة النقديــة علــى 
المســتوى العالمــي، وآثــار الجائحــة التــي مــن المحتمــل أن 
تأخــذ وقتــا لتتجّلــى بشــكٍل كامــل. من جهتــه، يعمل البنك 
المركــزي األردنــي بشــكل فاِعــل علــى تعزيــز إطــار الرقابــة 
علــى االســتقرار المالــي وقدرتــه علــى تقييــم المخاطــر بمــا 
 )FSAP( فــي ذلــك مــن خــالل برنامــج تقييــم القطــاع المالــي

الــذي ينّســقه الصنــدوق. 

ــدة  ــة جــيــــ ــى مــكـــــانـــ ــاظ عــلـــ للـحـفــــ
علــى  يتوّجــب  الدوليــة  باألســواق 
األردن االســتمرار بزخــم اإلصالحــات 
بالسياســات  التــوازن  مــع تحقيــق 
كورونــا بعــد  مــا  التعافــي  لحمايــة 

احتفاظ البنك 
المركزي 

باحتياطيات قوية 
من النقد األجنبي 

تعزز جاذبية 
الدينار األردني
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خليــل  باســم  الجمعيــة،  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
الســالم، فــي كلمتــه االفتتاحيــة فــي التقريــر بــأن القطــاع 
بالعمــل   2021 عــام  خــالل  اســتمر  األردنــي  المصرفــي 
القطاعــات  الجائحــة علــى مختلــف  التصــدي آلثــار  علــى 
الوطنــي  لالقتصــاد  قويــًا  ســندًا  وليكــون  االقتصاديــة 
وبالمبــادرة لتقديــم المزيــد مــن اإلنجــازات التــي تبعث على 
الفخــر واالعتــزاز. وأشــار الســالم إلــى دور البنــوك فــي ضــخ 
الســيولة فــي االقتصــاد الوطنــي، وتوفيــر التمويــل الــالزم 
للقطــاع العــام والحكومــة المركزيــة، والتوســع فــي منــح 
التســهيالت االئتمانيــة والتــي ارتفعــت بنســبة 4.9 % فــي 
عام 2021 واســتفاد منها مختلف القطاعات االقتصادية 
والمتوســطة  الصغيــرة  والشــركات  التجزئــة  وعمــالء 
العــودة  فــي  "ســاعد  ذلــك  أن  إلــى  مشــيرًا  والكبــرى. 
التدريجيــة للنشــاط االقتصــادي فــي المملكة لمســتوياته 

مــا قبــل الجائحــة، وســاهم فــي تنشــيط الطلــب الكلــي". 
كمــا أشــار الســالم إلــى اســتمرار البنــوك بتقديــم التمويــل 
برنامــج  خــالل  مــن  االقتصاديــة  للقطاعــات  الــالزم 
البنــك المركــزي األردنــي لدعــم القطاعــات االقتصاديــة 
وبرنامــج دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، والتــي 
ســاعدت مختلــف القطاعــات االقتصاديــة فــي الحصــول 
علــى التمويــل الــالزم لمواصلــة أعمالهــا والحفــاظ علــى 
اســتمراريتها ودفــع الرواتــب والمصاريــف المختلفــة التي 
ــا. كمــا تطــرق الســالم  ترتبــت عليهــا خــالل جائحــة كورون
للقطاعــات  القــروض  أقســاط  بتأجيــل  البنــوك  لقيــام 
االقتصاديــة المتضــررة، وإطــالق البنــوك خــالل لشــركة 
صندوق رأس المال واالســتثمار األردني برأســمال ضخم 
يبلــغ 275 مليــون دينــار. وأضــاف الســالم بــأن المؤشــرات 
المصرفيــة ومؤشــرات المتانــة للبنــوك فــي عــام 2021 

جمعية البنوك في األردن تصدر

تقريرها السنوي الثالث واألربعون لعام 2021

أصــدرت جمعيــة البنــوك فــي األردن التقريــر الســنوي الثالــث واألربعــون لعــام 

2021، والــذي تضمــن عرضــًا للتطــورات االقتصاديــة علــى المســتوى العالمــي 

والمحلــي خــالل عــام 2021، والتطــورات النقديــة والمصرفيــة فــي األردن بمــا فيهــا 

تطــورات أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة والتطــورات المصرفيــة 

2021. كمــا تضمــن التقريــر علــى ملخــص بأبــرز نشــاطات وإنجــازات  فــي عــام 

الجمعيــة فــي عــام 2021، والبيانــات المالية وتقرير مدقق الحســابات للعام 2021.
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أظهــرت قــوة وصالبــة القطــاع المصرفــي األردنــي وقدرته 
علــى التعامــل مــع مختلــف التحديــات بكفــاءًة واقتــدار. 
ــر المتخــذة مــن البنــوك فــي األردن  ــى أن التدابي مشــيرًا إل
واإلجــراءات والتدابيــر القويــة التــي اتخذهــا البنــك المركــزي 
األردنــي، أســهمت فــي تخفيــف تداعيــات جائحــة كورونــا 
علــى االقتصــاد الوطنــي، وكانــت مــن أهــم أســباب تحقيــق 

األردن لنمــو اقتصــادي موجــب.

مــن جانبــه، قــال مديــر عــام الجمعية الدكتور ماهــر المحروق 
أن الجمعيــة حرصــت خــالل عــام 2021 علــى متابعــة وتنفيــذ 
توجيهــات مجلــس اإلدارة ورؤيتــه، حيــث قامــت الجمعيــة 
بإعــداد خطــة اســتراتيجية للســنوات 2021 - 2024 تعكــس 
توجيهــات وتطلعــات المجلــس، والتــي تضمنــت خمســة 
محــاور اســتراتيجية هــي رعايــة مصالــح البنــوك األعضــاء، 
وتحســين  والمنشــورات،  واألبحــاث  الدراســات  وتطويــر 

نواحــي التدريــب والتعليــم، وتعزيــز الشــراكة والتعــاون مــع 
القطاعين العام والخاص، وتطوير وتحسين دور الجمعية 
فــي مجــال االعــالم والعالقــات العامــة. وبيــن المحــروق أن 
الخطــة تضمنــت مجموعــة مــن األهــداف الطموحــة والتــي 
تنفــذ ألول مــرة ولهــا أبعــاد إيجابيــة علــى مســتوى القطــاع 
للخطــة  وفقــًا  تــم  كمــا  الوطنــي،  واالقتصــاد  المصرفــي 
إعــادة تشــكيل اللجــان االستشــارية فــي الجمعيــة، وقامــت 
الجمعيــة بتوقيــع عــدد كبيــر مــن مذكــرات التفاهــم مــع 
الجهــات ذات العالقــة بالقطــاع المصرفــي األردنــي والتــي 
تصــب فــي خدمــة أهــداف الجمعيــة. كمــا أشــار المحــروق أن 
التقريــر اشــتمل علــى عــرٍض ألبــرز منجــزات الجمعيــة خــالل 
عــام 2021 ســواء المواضيــع ذات العالقــة بالبنــوك، أو علــى 
صعيــد التدريــب والتثقيــف المالــي والمصرفــي، والدراســات 

والمنشــورات.  
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وســجل االســتثمار االجنبــي المباشــر تدفقــًا للداخــل مقــداره 441.5 مليــون دينــار خــالل عــام 2021 مقارنــة مــع تدفــق 
للداخــل مقــداره 539.8 مليــون دينــار خــالل عــام 2020، ليحقــق بذلــك انخفاضــًا بنســبة 18.2 %. فيمــا ســجلت حــواالت 
 .2021 عــام  مــن  الفتــرة  بــذات  2022 مقارنــة  عــام  مــن  األوليــن  الشــهرين  خــالل   % 1.0 بنســبة  ارتفاعــًا  العامليــن 
وبخصــوص أداء الماليــة العامــة، فقــد ســجلت الموازنــة العامــة للحكومــة المركزيــة خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 
2022 عجــز مالــي بعــد المنــح بلــغ حوالــي 168.4 مليــون دينــار، مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 64.1 مليــون دينــار خــالل 
نفــس الفتــرة مــن عــام 2021. فيمــا ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 0.3 % فــي نهايــة شــهر شــباط مــن عــام 2022 
مقارنــة بنهايــة عــام 2021، ليصــل إلــى 35.864 مليــار دينــار أو مــا نســبته 110.7 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر 
ــي  ــي اإلجمال ــج المحل ــار أو مــا نســبته 111.3 % مــن النات ــار دين ــًة مــع 35.766 ملي لشــهر شــباط مــن عــام 2022، مقارن
لعــام 2021، شــاماًل مديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة وســلطة الميــاه التــي تبلــغ حوالــي 7.4 مليــار دينــار. وأظهــرت 
البيانــات المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة فــي األردن انخفــاض نســبة الديــون غيــر العاملــة 
إلــى إجمالــي الديــون إلــى 5.0 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــًة مــع نســبة 5.5 % فــي نهايــة عــام 2020. كمــا ارتفعــت نســبة 

تغطيــة الديــون غيــر العاملــة إلــى 79.9 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــًة مــع 71.5 % فــي نهايــة عــام 2020.

بلــغ معــدل التضخــم 2.3 % خــالل الربــع 
بــذات  مقارنــًة   2022 عــام  مــن  األول 
ارتفــع  حيــث   ،2021 عــام  مــن  الفتــرة 
الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك 
مــن 101.78 ليصــل إلــى 104.11. أمــا فيمــا 
يتعلــق بحركــة العقــار فقــد ارتفــع حجــم 
التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خالل 
الربع األول من عام 2022 بنسبة %37.3 
 ،2021 عــام  مــن  الفتــرة  بــذات  مقارنــًة 
األراضــي  دائــرة  إيــرادات  ارتفعــت  كمــا 
مقارنــة   %  48.3 بنســبة  والمســاحة 
بــذات الفتــرة مــن عــام 2021. أمــا يتعلــق 
ارتفــع  فقــد  الخارجــي  القطــاع  بــأداء 
 % 31.2 التجــاري بنســبة  الميــزان  عجــز 
خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 2022 
.2021 عــام  مــن  الفتــرة  بــذات  مقارنــة 

خــالصـة 
تنفيذيـة
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية

الناتج المحلي اإلجمالي
ــًة  شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 2.6 % خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2021 مقارن
بالربــع الرابــع مــن عــام 2020. فيمــا بلغــت نســبة النمــو خــالل عــام 2021 مــا نســبته 2.2 % مقارنــة بعــام 2020، حيــث ارتفــع 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة مــن 29.584 مليــار دينــار فــي عــام 2020 ليصــل إلــى 30.238 مليــار دينــار 

فــي عــام 2021.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016 = 100(

201720182019النشاط االقتصادي
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات

الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك

المناجم والمحاجر

الصناعات التحويلية

الكهرباء والمياه

اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات المال والتأمين والعقارات واألعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

المجموع

منتجو الخدمات الحكومية

منتجو الخدمات الخاصة التي ال تهدف إلى الربح 
وتخدم العائالت

الخدمات المنزلية

المجموع )أ + ب + ج + د(

الخدمات المصرفية المحتسبة 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية

صافي الضرائب على المنتجات

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق

1,530

628

5,384

990

850

2,783

2,401

6,378

1,851

22,794

3,785

188

226

26,993

1,737 -

25,255

3,163

28,418

1,380

583

5,226

546

840

2,784

2,539

5,318

2,589

21,805

4,082

210

467

26,564

822

25,742

3,732

29,474

1,415

616

5,289

555

837

2,812

2,620

5,474

2,675

22,293

4,167

216

467

27,144

846

26,298

3,753

30,050

1,438

620

5,147

547

806

2,722

2,483

5,556

2,588

21,907

4,211

211

468

6,796

868

25,929

3,656

29,584

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

% 2.8

% 8.9

% 2.3

% 1.8

% 3.7

% 2.3

% 2.4

% 2.5

% 1.0

% 2.5

% 1.4

% 1.4

-

% 2.3

% 3.8

% 2.2

% 2.3

% 2.2

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ب

ج

د

-

=

+

=

20202021
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معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي )%( لألعوام 2017 - 2021

حواالت العاملين )بالمليون دينار(

معدل البطالة
بلــغ معــدل البطالــة خــالل عــام 2021 مــا نســبته 24.1 %، وهــو أعلــى من معدالت البطالة المســجلة في االعوام الســابقة، 

حيــث بلــغ معــدل البطالــة 22.7 % فــي العــام 2020 و19.0 % في عام 2019.

المؤشر

معدل البطالة

2017

% 18.3

2018

% 18.6

2019

% 19.0

 2020

% 22.7% 24.1

الـتـغـــيـر
النسبي

% 1.4

2020

2021

2021

االستثمار األجنبي المباشر في األردن
ســجل االســتثمار االجنبــي المباشــر تدفقــًا للداخــل مقــداره 441.5 مليــون دينــار خــالل عــام 2021 مقارنــة مــع تدفــق للداخــل 

مقــداره 539.8 مليــون دينــار خــالل عــام 2020. ليحقــق بذلــك انخفاضــًا بنســبة 18.2 %.

المؤشر

االستثمار االجنبي المباشر في األردن 
)مليون دينار (

2018

678.0

2019

518.1539.8441.5

الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

% 18.2 -

2.22

1.55 -

1.9
2.1

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

20212019

2020

20182017

حواالت العاملين
ارتفعت حواالت العاملين بنسبة 1.0 % خالل الشهرين األولين من عام 2022 مقارنة بذات الفترة من عام 2021.

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

2021
20212022

2,412.1408.7412.8

الشهرين 
األولين

الشهرين 
األولين

% 1.0

الـتـغـــيـر النسبي

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

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين )2010 = 100( 

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

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

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

20172018201920202021الصناعة
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات 
اإلنتاج الصناعي

121.1

93.4

129.1

97.2

121.77

86.96

126.28

91.33

128.44

80.91

128.60

86.28

130.11

74.01

128.32

79.5

138.65

84.09

130.92

89.85

% 6.6

% 13.6

% 2.0

% 13.0

2017201820192020الصناعة
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار المنتجين 
الصناعيين

88.1

110.4

219.4

112.7

101.21

118.90

211.15

121.26

107.10

116.31

208.84

119.84

103.6

106.5

209.9

110.5

112.89

121.56

200.33

124.33

% 9.0

% 14.1

% 4.6 -

% 12.5

2021
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ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
ــرة مــن عــام 2021، حيــث ارتفــع الرقــم  ــذات الفت ــًة ب بلــغ معــدل التضخــم 2.3 % خــالل الربــع األول مــن عــام 2022 مقارن

القياســي ألســعار المســتهلك مــن 101.78 ليصــل إلــى 104.11.

2019202020212022البند 20222021

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

االغذية والمشروبات غير الكحولية

المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر

المالبس واالحذية

المساكن

التجهيزات والمعدات المنزلية

الصحة

النقل

االتصاالت

الثقافة والترفيه

التعليم

المطاعم والفنادق

السلع والخدمات األخرى

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

معدل التضخم

100.3

98.4

98.3

101.5

101.0

101.9

100.6

100.0

97.6

102.6

102.6

101.4

100.8

% 0.8

102.6

101.4

97.5

99.7

101.5

104.6

98.6

100.9

98.5

104.4

104.8

103.6

101.1

% 0.3

102.7

104.0

96.3

101.3

102.0

105.5

103.1

102.3

99.1

104.7

106.3

103.8

102.5

% 1.4

 105.29

 103.91

 96.75

 101.72

 102.96

 105.45

 106.55

 102.43

 102.63

 105.54

 110.07

 104.74

 104.11

% 2.3

 101.97

 103.95

 96.47

 100.95

 101.46

 106.63

 100.81

 102.28

 97.71

 104.24

 106.16

 103.59

 101.78

% 0.1

3.25

0.04 -

0.29

0.76

1.48

1.11 -

5.69

0.14

5.03

1.24

3.69

1.12

2.3

-

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(

الربع األولالربع األول
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أهم مؤشرات سوق العقار )مليون دينار(

ثالثاً: حركة تداوالت سوق العقار
ــرة  ــذات الفت ــًة ب ــع األول مــن عــام 2022 بنســبة 37.3% مقارن ــي خــالل الرب ــداول فــي ســوق العقــار األردن ارتفــع حجــم الت
مــن عــام 2021، كمــا ارتفعــت إيــرادات دائــرة األراضــي والمســاحة بنســبة 48.3 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021. أمــا 
بخصــوص عــدد معامــالت البيــع فــي المملكــة فقــد بلغــت مــا يقــارب 40.5 ألــف معاملــة لتســجل بذلــك ارتفاعــًا بنســبة 

2.1 % خــالل الربــع األول مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021. 

البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حجم التداول

إيرادات دائرة األراضي والمساحة

إعفاءات الشقق

مجموع قيمة اإليرادات واعفاءات الشقق

عدد معامالت البيع  في المملكة )ألف معاملة(

عدد األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

1,030

42.60

24.71

67.31

39.71

554

48.5

1,414

63.16

29.22

92.38

40.54

855

76.6

% 37.3

% 48.3

% 18.3

% 37.2

% 2.1

% 54.3

% 57.9

20212022
الربع األولالربع األول

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين خالل الربع األول من عام 2022
)حسب الجنسية(

الجنسية
قيمة األراضي والشقق

)مليون دينار(
النسبة من اإلجمالي

عراقية

سعودية

كويتية

أمريكية

جنسيات أخرى

المجموع

25.97

16.24

4.01

2.93

27.45

76.6

%34

%21

% 5

% 4

% 36

%100
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رابعاً: أداء القطاع الخارجي 
ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 35.0 % خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 2022 مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، 
وذلــك نتيجــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة بنســبة 37.2 %، وارتفــاع قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 17.2 %، كمــا ارتفعــت 
كذلــك المســتوردات بنســبة 32.9 %. وتبعــًا لذلــك فقــد ارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 31.2 % خــالل الشــهرين 

األوليــن 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

1,100.2

116.7

1,216.9

2,760.5

3,860.7

1,543.6 -

% 44.1

801.8

99.6

901.4

2,077.6

2,879.4

1,176.2 -

% 43.4

% 37.2

% 17.2

% 35.0

% 32.9

% 34.1

% 31.2

% 0.7

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية
وعلــى صعيــد التركيــب الســلعي ألبــرز الســلع المصــدرة خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمــة 

الصــادرات الوطنيــة مــن معظــم المــواد باســتثناء األلبســة وتوابعهــا ومحضــرات الصيدلــة. 

201920202021الصنف
الـتـغيـر النسبي

)%( 

األسمدة

األلبسة وتوابعها

البوتاس الخام

الفوسفات الخام

المنتجات الكيماوية

محضرات الصيدلة

المواد األخرى

مجموع الصادرات الوطنية

328.2

1,384.4

419.1

275.8

238.5

435.7

2,072.9

4,995.7

509.1

1,160.4

380.3

243.1

251.6

423.2

2,076.4

5,044.1

871.9

1,277.5

513.1

377.0

295.4

421.4

2,283.2

6,039.5

105.5

204.9

70.9

39.2

45.9

54.0

281.4

801.8

206.4

170.9

133.6

92.0

62.4

49.5

385.4

1,100.2

95.6

16.6 -

88.4

134.7

35.9

8.3 -

37.0

37.2

أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار(

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

2021

2021

2022

2022

الشهرين 
األولين

الشهرين 
األولين

الشهرين 
األولين

الشهرين 
األولين
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التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار (

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار (

201920202021التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الهند

دول االتحاد االوروبي

منها بلجيكا

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

9.4

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

16.1

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

34.1

511.8

288.3

6,039.5

355.8

99.6

224.3

216.9

363.1

235.6

29.5

3.5

127.5

53.3

1,100.2

270.6

78.9

250.4

240.2

176.0

111.6

32.5

7.4

72.3

45.4

801.8

31.5

26.2

10.4-

9.7 -

106.3

111.1

-9.2

52.7 -

76.3

17.4

% 37.2

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 2022، فقــد ارتفعــت قيمــة 
الصــادرات الوطنيــة إلــى عــدد مــن التكتــالت االقتصاديــة أبرزهــا الــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 106.3  % ومنها دولة 

الهنــد التــي ارتفعــت الصــادرات الوطنيــة إليهــا بنســبة 111  %.

الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2022 بنســبة 9.6 % مقارنــة بــذات الشــهر مــن 

عــام 2021، لتصــل إلــى 51.2 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 46.7 مليــون دينــار.

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

البند / الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2019

737.7

2020

760.5

2021

873.546.751.2% 9.6

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيــب الســلعي للمســتوردات خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 2022، فقــد ارتفعت قيمة المســتوردات من 

معظــم المــواد وأبرزهــا الحلــي والمجوهــرات الثمينة بنســبة 521 % والمنتجات الكيماوية بنســبة 80 %.

2021

2021

2022

2022

الشهرين 
األولين

كانون الثانيكانون الثاني

الشهرين 
األولين
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201920202021الصنف 2021
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

النفط الخام ومشتقاته

الحلي والمجوهرات الثمينة

العربات والدراجات وأجزائها

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها

المنتجات الكيماوية غير العضوية

المواد األخرى

إجمالي المستوردات

2,308.5

58.6

953.1

1,153.5

938.5

76.6

7,168.9

13,611.0

1,283.8

151.1

888.2

803.0

719.8

131.8

7,834.4

12,235.4

1,836.1

994.9

1,100.8

921.4

803.4

206.7

8,971.4

15,345.1

241.5

33.0

163.2

162.4

112.9

65.3

1,299.3

2,077.6

346.9

205.0

174.6

151.5

123.8

117.5

1,641.2

2,760.5

43.6

521.2

7.0

-6.7

9.7

79.9

26.3

32.9

ارتفعــت قيمــة  2022، فقــد  عــام  الشــهرين األوليــن مــن  الجغرافــي للمســتوردات خــالل  التوزيــع  أمــا علــى صعيــد 
المســتوردات مــن معظــم التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 55.4 %.

التركيب السلعي للمستوردات الوطنية )مليون دينار (

التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار (

20212022

الشهرين 
األولين

الشهرين 
األولين

201920202021التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة األمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الصين الشعبية

دول االتحاد االوروبي

منها المانيا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

إجمالي المستوردات

3,604.5

2,265.8

1,275.5

1,108.9

4,680.3

2,220.8

2,756.4

599.6

1,294.3

88.8

13,610.9

2,881.5

1,521.5

1,130.5

1,003.3

4,277.9

1,924.2

2,517.5

522.9

1,428.0

106.0

12,235.4

4,343.6

2,282.2

1,123.9

987.9

5,266.4

2,229.2

2,869.9

544.2

1,741.3

431.6

15,345.1

842.1

333.3

199.9

181.2

990.4

445.8

414.4

99.5

313.7

73.3

2,760.5

542.0

318.8

176.1

153.2

736.6

312.4

394.1

93.4

228.8

11.9

2,077.6

55.4

4.5

13.5

18.3

34.5

42.7

5.2

6.5

37.1

516.0

% 32.9

20212022

الشهرين 
األولين

الشهرين 
األولين
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أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار(

% 2.6 -

% 3.2 -

% 6.0

% 81.8 -

% 27.9 -

% 42.9

% 5.4

% 5.2

% 12.5

% 162.7

% 136.5

خامساً: أداء المالية العامة
وصلــت اإليــرادات المحليــة خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 2022 الــى مــا قيمتــه 1212.3 مليــون دينــار مقابــل 1252.9 
مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام 2021، أي بانخفــاض بلــغ 40.6 مليــون دينــار. وقــد جــاء هــذا االنخفــاض فــي 
اإليــرادات المحليــة محصلــة النخفــاض اإليــرادات غيــر الضريبيــة بحوالــي 95.5 مليــون دينــار، وارتفــاع اإليــرادات الضريبيــة 

بحوالــي 54.8 مليــون دينــار.

ــل 1335.1  ــار مقاب ــي 1406.7 مليــون دين أمــا النفقــات العامــة فقــد بلغــت خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 2022 حوال
مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2021 مســجلة بذلــك ارتفاعــًا مقــداره 71.6 مليــون دينــار او مــا نســبته 5.4 %، 
وقــد جــاء االرتفــاع فــي اجمالــي االنفــاق نتيجــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقــدار 67.7 مليــون دينــار او مــا نســبته 5.2 %، 

وارتفــاع النفقــات الرأســمالية بحوالــي 3.9 مليــون دينــار او مــا نســبته 12.4 %. 

ونتيجــة لتلــك التطــورات فقــد ســجلت الموازنــة العامــة للحكومــة المركزيــة عجــز مالــي بعــد المنــح حوالــي 168.4 مليــون 
دينــار، مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 64.1 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 -

1,271.1

1,252.9

915.4

2.2

335.3

18.2

1,335.1

1,303.9

31.2

64.1 -

82.2 -

% 24.4

% 24.1

% 25.7

% 1.2 -

% 1.6 -

الـتـغـــيـر النسبي

*)%( 

% 1.5 -

% 1.7 -

% 0.3

% 1.9 -

% 2.0 -

1,238.3

1,212.3

970.2

0.4

241.7

26.0

1,406.7

1,371.6

35.1

168.4 -

194.4 -

% 22.9

% 22.4

% 26.0

% 3.1 -

% 3.6 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2021

20212022

الشهرين 
األولين

الشهرين 
األولين
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سادساً: المديونية العامة 
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 0.3 % فــي نهايــة شــهر شــباط مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عــام 2021، ليصــل إلــى 
ــًة  ــي المقــدر لشــهر شــباط مــن عــام 2022، مقارن ــج المحلــي اإلجمال ــار أو مــا نســبته 110.7 % مــن النات ــار دين 35.864 ملي
مــع 35.766 مليــار دينــار أو مــا نســبته 111.3 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021، شــاماًل مديونيــة شــركة الكهربــاء 

الوطنيــة وســلطة الميــاه التــي تبلــغ حوالــي 7.4 مليــار دينــار.

حيــث ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة بنســبة 0.8 % ليصــل إلــى 20.421 مليــار دينــار حتــى نهايــة 
شــهر شــباط مــن عــام 2022 )63.0 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر شــباط مــن عــام 2022(، مقارنــًة مــع 
20.259 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021 )63.1 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021(. فيمــا انخفــض رصيــد الديــن 
العــام الخارجــي بنســبة 0.4 % ليصــل إلــى حوالــي 15.443 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر شــباط مــن عــام 2022 )47.7 % مــن 
 الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر شــباط مــن عــام 2022( مقارنــة مــع 15.507 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021

)48.3 % من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2021(.

20182019202020212022البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

شباط

إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية 

% من الناتج المحلي االجمالي 

رصيد الدين العام الخارجي 

% من الناتج المحلي االجمالي  

إجمالي الدين العام

% من الناتج المحلي االجمالي  

16,220.7

% 53.2

12,087.5

% 39.7

28,308.2

% 92.9

17,738.0

% 56.1

12,338.2

% 39.0

30,076.2

% 95.2

18,933.7

% 61.0

14,098.3

% 45.4

33,032

% 106.5

20,259.5

% 63.1

15,507.2

% 48.3

35,766.7

% 111.3

20,421.1

% 63.0

15,443.5

% 47.7

35,864.6

% 110.7

% 0.8

% 0.1 -

% 0.4 -

% 0.6 -

% 0.3

% 0.6 -

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار (

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

المصدر: وزارة المالية

35.77 35.8630.08 33.03

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

201920202021البند )مليون دينار(
شباط

2022 

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

عرض النقد )ع 1(

عرض النقد )ع 2(

النقد المصدر

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

13,117.5

39,509.2

6,834.8

12,889.3

39,573.8

6,820.3

% 1.7 -

% 0.2

% 0.2 -

سابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية
انخفــض عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر شــباط مــن عــام 2022 بنســبة 1.7 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة عــام 

2021، فــي حيــن ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 0.2 %.

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 17.974 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
شــهر آذار مــن عــام 2022، مقارنــًة مــع 17.887 مليــار دوالر فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2022، محققــًة بذلــك 

ارتفاعــًا بنســبة 0.5 %.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2020

15,919.7

2021

18,043.217,887.717,974.4% 0.5

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 2022 2022

المؤشرات والمصرفية
انخفــض إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 0.4 % فــي نهايــة شــهر شــباط مــن عــام 2022 مقارنــًة مــع نهايــة 
عــام 2021 لتصــل إلــى 60.834 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 61.056 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021. وقــد جــاء هــذا االنخفــاض 
نتيجــة الرتفــاع الموجــودات المحليــة بنســبة 0.3 % لتصــل إلــى 54.887 مليــار دينــار، وانخفــاض الموجــودات األجنبيــة 

بنســبة 6.2 % لتصــل إلــى 5.947 مليــار دينــار.

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

آذار كانون الثاني

الموجودات االجنبية

الموجودات المحلية

إجمالي الموجودات

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات 

5,582.3

48,059.7

53,642.0

8,152.6

6,303.0

50,735.0

57,038.0

8,715.2

6,337.6

54,719.3

61,056.9

9,117.6

5,947.5

54,887.3

60,834.8

9,072.4

% 6.2 -

% 0.3

% 0.4 -

% -0.5 

2022
شباط
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أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 1.4 % فــي نهايــة شــهر شــباط مــن عــام 2022 لتصــل إلــى 30.452 
مليــار دينــار، مقارنــة مــع 30.028 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021. وقــد شــكلت القروض والســلف حوالــي 62.8 % من إجمالي 
التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك اإلســالمية 26.4 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة فــي نهايــة 

شــهر شــباط مــن عــام 2022.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار (

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

اجمالي التسهيالت االئتمانية

جاري مدين 

قروض وسلف 

كمبياالت واسناد مخصومة 

ذمم بنوك إسالمية

بطاقات االئتمان

27,082.2

% 10.9

% 64.8

% 0.7

% 23.0

% 0.6

28,639.1

 

% 9.5

% 64.5

% 0.7

% 24.6

% 0.7

30,028.5

 

% 9.0

% 62.8

% 0.7

% 26.8

% 0.7

30,452.3

 

% 9.3

% 62.8

% 0.7

% 26.4

% 0.8

% 1.4

 

% 0.3

-

-

% 0.4 -

% 0.1

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار(

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

المصدر: البنك المركزي األردني

المصدر: البنك المركزي األردني

60.8357.05 61.0653.6450.92

20222020 202120192018
شباط

2022
شباط

30.4528.64 30.0327.0826.11

2020 202120192018 2022
شباط
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تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة )مليار دينار (

المصدر: البنك المركزي األردني

وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر شــباط مــن عــام 2022 بنســبة 0.1 % لتصــل إلــى 39.556 

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

الودائــع ألجــل شــكلت مــا نســبته 54.5 % مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب والتي شــكلت 

مــا نســبته 28.6 % مــن إجمالــي الودائــع، ثــم ودائــع التوفيــر والتــي شــكلت 16.9 % مــن إجمالــي الودائــع. أمــا مــن حيــث هيكل 

الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة حســب العملــة، فيالحــظ اســتقرار لحجــم الودائــع بالدينــار األردنــي وبالعمــالت األجنبيــة 

كنســبة مئويــة مــن إجمالــي الودائــع فــي نهايــة شــهر شــباط مــن عــام 2022.

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

39,556.5

% 28.6

% 16.9

% 54.5

% 77.6

30,698.9

% 22.4

8,857.6

% 0.1

% 0.6 -

% 0.1 -

% 0.7

-

% 0.05

-

% 0.2

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %

39.5636.79 39.5235.3133.84

2020 202120192018 2022
شباط

2022
شباط
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مؤشرات المتانة المالية
أظهــرت البيانــات المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة فــي األردن انخفــاض نســبة الديــون غيــر 
العاملــة إلــى إجمالــي الديــون إلــى 5.0 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــًة مــع 5.5 % فــي نهايــة عــام 2020. كمــا ارتفعــت نســبة 
تغطيــة الديــون غيــر العاملــة إلــى 79.9 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــًة مــع 71.5 % فــي نهايــة عــام 2020. وبلغــت نســبة كفاية 
رأس المــال 18.0 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــة مــع 18.3 % فــي نهايــة عــام 2020، وهــذه النســبة أعلــى بكثيــر مــن الحــدود 
الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي ومــن قبــل لجنــة بــازل. وبلغــت نســبة الســيولة القانونيــة لــدى البنــوك 
المرخصــة 141.5 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــًة مــع 136.5 % فــي نهايــة عــام 2020، والتــي تعتبــر أعلــى مــن الحــدود الدنيــا 
ــى  ــد عل ــة فــي األردن معــدل عائ ــي والبالغــة )100 %(. وقــد حققــت البنــوك العامل ــة مــن البنــك المركــزي األردن المطلوب
الموجــودات بلــغ 1.0 % بنهايــة عــام 2021، مقارنــة مــع 0.6 % فــي نهايــة عــام 2020، كمــا بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق 

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

20172018201920202021المؤشر )%(
الـتـغـــيـر 

)%( 

نسبه الديون غير العاملة إلجمالي الديون

نسبه تغطية الديون غير العاملة

نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير 
العاملة إلى حقوق المساهمين

نسبه كفاية راس المال

نسبه السيولة القانونية

)ROE( العائد على حقوق المساهمين

)ROA( العائد على الموجودات

% 4.2

% 75.4

% 4.1

% 17.80

% 130.1

% 9.1

% 1.2

% 4.9

% 79.3

% 4.2

% 16.9

% 131.9

% 9.6

% 1.2

% 5.0

% 69.5

% 6.27

% 18.28

% 133.8

% 9.44

% 1.18

% 5.5

% 71.5

% 6.4

% 18.3

% 136.5

% 5.1

% 0.60

% 5.0

% 79.9

% 4.2

% 18.0

% 141.5

% 8.3

% 1.0

% 0.5 -

% 8.4

% 2.2 -

% 0.3 -

% 5.0

% 3.2

% 0.4

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة )2017 - 2021(
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هيكل أسعار الفائدة
اســتقرت أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة فــي نهايــة شــهر شــباط مــن عــام 2022 مقارنة بنهاية عــام 2021، 

حيــث بلــغ ســعر الفائــدة الرئيســي للبنــك المركــزي األردني 2.50 % وســعر إعادة الخصــم 3.50 %.

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

2.50

3.50

3.25

2.00

-

-

-

-

أسعار الفائدة  لدى البنك المركزي %

أمــا فيمــا يتعلــق بالوسط المرجح ألســعار الفائدة على الودائع لــدى البنــوك، فقــد شــهدت أســعار الفائــدة علــى الودائــع 
تحــت الطلــب انخفاضــًا لتبلــغ 0.24 % فــي نهايــة شــهر شــباط مــن عــام 2022، فيمــا بلغــت أســعار الفائــدة علــى حســابات 

التوفيــر 0.34 %، وســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 3.53 %.

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

0.24

0.34

3.53

0.02 -

0.07

0.08

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

الجــاري  الفائــدة علــى  انخفــض ســعر  االئتمانيــة، فقــد  وبالنســبة للوسط المرجح ألسعار الفوائد على التســهيالت 
مديــن ليبلــغ 6.87 % فــي نهايــة شــهر شــباط مــن عــام 2022، فيمــا اســتقر ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف عنــد 

6.95 % وســعر فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــالء عنــد 8.37 %.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

الـتـغـــيـر %201920202021

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

8.49

8.49

9.55

9.33

7.30

7.17

8.51

8.33

7.16

6.95

7.99

8.37

6.87

6.95

7.49

8.37

0.29 -

-

0.5 -

-

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

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

2022

2022

2022

شباط

شباط

شباط
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أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر نيســان 2022 بنســبة 4.94 % ليصــل 
إلــى 4180.61 نقطــة. هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق لســتة بنــوك انخفاضــًا تــراوح مــا بيــن 1.1 % إلــى 6.4 %، فيمــا شــهدت 
أســعار اإلغــالق لســبعة بنــوك ارتفاعــًا تــراوح مــا بيــن 3.1 % إلــى 39.8 %. فيمــا اســتقر ســعر االغالق لبنك واحــد دون تغير.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر نيســان حوالــي 19.63 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد عقــود بلغ 
12301 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 43.58 مليــون دينــار خالل شــهر نيســان 2022.

الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

البنك األهلي

بنك المال

بنك األردن

البنك اإلسالمي األردني

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

بنك االستثمار العربي

البنك األردني الكويتي

البنك التجاري األردني

بنك ABC في األردن

بنك صفوة اإلسالمي

البنك االستثماري

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

AHLI

EXFB

BOJX

JOIB

CABK

UBSI

AJIB

JOKB

JCBK

ABCO

SIBK

INVB

4.68

3.7

1.13

2.95

2.06

3.7

1.35

1.76

1.35

1.53

0.96

0.9

1.97

1.6

4.68

3.59

1.02

2.11

2.2

3.77

1.4

1.8

1.42

1.4

0.91

0.91

1.86

1.48

0

0.11

0.11

0.84

-0.14

-0.07

-0.05

-0.04

-0.07

0.13

0.05

-0.01

0.11

0.12

4.74

3.75

1.23

3.1

2.1

4

1.49

1.81

1.4

1.6

0.97

0.98

2.05

1.7

4.55

3.66

1.1

2.75

2.04

3.89

1.42

1.74

1.36

1.51

0.93

0.94

1.98

1.45

9,389,301

167,530

6,035,184

14,370,478

1,131,917

5,244,638

1,930,117

981,516

73,768

520,831

25,507

112,754

302,398

3,298,746

4.37

3.46

0.95

2.06

1.94

3.65

1.33

1.7

1.3

1.4

0.91

0.88

1.84

1.45

20

20

19

20

20

19

19

17

11

18

10

16

18

15

2,062,944

45,726

5,497,454

5,233,828

553,827

1,347,163

1,357,092

564,845

54,206

344,713

27,590

120,070

153,042

2,270,359

2,356

167

1,866

3,795

524

1,689

839

163

65

398

29

149

156

105

12,301 19,632,859 43,584,687

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر نيسان 2022 

)من 3 نيسان إلى 28 نيسان 2022(

الرمز
الحرفي

سعر
االغالق
السابق

معدل
السعر

التغير
عن سعر
اإلغالق
السابق

عدد أيام
التداول

عدد 
االسهم

عدد
العقود

حجم
التداول

دينار

اعلى
سعر

أدني
سعر

سعر
االغالق

* الرقم القياسي لقطاع البنوك في شهر نيسان = 4180.61 / التغير عن الشهر السابق = 4.94 %

* المصدر: بورصة عمان.
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بعد صدور قانون ضمان الودائع عام 2000 اصبحت مؤسســة ضمان الودائع الجهة المســؤولة 

عن تصفية البنوك وعن تعويض صغار المودعين بحد اعلى مقداره حاليا 50 ألف دينار، و تتقاضى 

المؤسســة رســما ســنويا مــن البنــوك العاملــة فــي االردن لقــاء تاميــن ودائــع الدينــار االردنــي. 

نظام ضمان الودائع في 
االردن وانضباط السوق

جــاء تاســيس نظــام ضمــان ودائــع المودعيــن فــي االردن 
كنتيجــة لالتجــاه الدولــي باحــالل مبــدأ انضبــاط الســوق 
الرقابــي  الــدور  تفعيــل  يعنــي  و   ،)Market Discipline(
لكبــار المودعيــن فــي مراقبــة االوضــاع الماليــة للبنــوك 
التــي يودعــون بهــا و توزيــع ودائعهــم علــى البنــوك االمنــة 
االمــر الــذي كان لــه اثــرا كبيــرا فــي تحســن االداء المالــي 
للبنــوك فــي العالــم و زيــادة الشــفافية المالية و التخفيف 
مــن حــدة المخاطــر الكامنــة لديهــا و زيــادة نســب االمــان 
و المالئــة الماليــة، و بذلــك حــل مفهــوم انضبــاط الســوق 
مــكان مبــدأ التعويــض الكلــي لودائــع المودعيــن فــي حالــة 
تصفيــة البنــوك ،فــي حيــن لــم تعــد العديــد مــن حكومــات 
ــار البنــوك  الــدول قــادرة ان تعــوض المودعيــن لــدى انهي
مــن خزانتهــا ، التــي يدفعهــا بنهايــة المطــاف المواطنيــن 
مــن خــالل التحصيــالت الضريبيــة ، و اصبحــت تشــكل 
الــدول. و لقــد كان لتاســيس هــذا  عبئــا علــى موازنــات 
النظــام فــي االردن اثــرا ايجابيــا علــى تحفيــز كبــار المودعيــن 
التــي  البنــوك  مالئــة  و  كفــاءة  متابعــة  المســتثمرين  و 
يودعــون بهــا و زيــادة الوعــي لــدى المودعيــن و االنتبــاه الــى 
توزيــع ودائعهــم علــى عــدد مــن البنــوك االمنــة، كمــا ادى 
الــى تراكــم احتياطــي ال يســتهان بــه  ) يبلــغ حوالــي مليــار 
دينــار ( فــي صنــدوق مؤسســة ضمــان الودائــع لتعويــض 
اي بنــك يتقــرر تصفيتــه )3(. علمــا ان البنــوك العاملــة فــي 
االردن تخضــع لمراقبــة و تفتيــش البنــك المركــزي االردني 
الــذي يطبــق اسســا صارمــة فــي الرقابــة المصرفيــة و 
المالئــة الماليــة و اخــر المعاييــر الدوليــة فــي كفايــة راس 

المــال كمقــررات بــازل 3 . باالضافــة الــى الرقابــة المكتبيــة 
الموازيــة التــي تمارســها مؤسســة ضمــان الودائــع علــى 
البنــوك المؤمنــة عــن بعــد .و يعتبــر الجهــاز المصرفــي 
و  اقليميــا  الناجحــة  المصرفيــة  االنظمــة  مــن  االردنــي 
التــي  االقتصاديــة  الصعوبــات  علــى  التغلــب  اســتطاع 
مــر بهــا العالــم مؤخــرا و ظــروف الوبــاء االخيــرة و يحقــق 
ــة .  ارباحــا تشــغيلية و يرصــد تحوطــا للمخاطــر المحتمل
يحمــي نظــام ضمــان الودائــع فــي االردن 97 % مــن عــدد 
المودعيــن بالدينــار االردنــي )3(، و يحمــي 38.5 % مــن اجمالي 
اذا مــا قورنــت  )3( و هــي نســبة معقولــة  الدينــار  ودائــع 
القــارة  فــي   % 61 و  االمريكيــة  القــارة  فــي   % 39 بنســبة 

االوروبيــة .)2(

و مــن نقــاط الضعــف التــي يعانــي منهــا قانــون نظــام 
انــه  22 عامــا علــى صــدوره  مــرور  بعــد  الودائــع  ضمــان 
يعتمــد لــدى احتســاب بوليصــة تاميــن ودائــع المودعيــن 
علــى نســبة مطلقــة تبلــغ 2.5 باأللــف مــن اجمالــي مــن 
حــال  فــي  التعويــض  اليــة  ان  اال  االردنــي،  الدينــار  ودائــع 
تصفيــة احــد البنــوك تقــوم علــى تعويــض جميــع مودعــي 
الدينــار بســقف مقــداره 50 الــف دينــار كحــد اقصــى ، ممــا 
يعنــي انــه ال يوجــد تــوازي بيــن رســم االشــتراك الســنوي 
الــذي تتقاضــاه المؤسســة و بيــن حجــم مــا ســتعوضه 
لــو  البنــك فــي حــال تصفيتــه. بمثــال بســيط  لمودعــي 
افترضنــا ان البنــك االكبــر أ لديــه 3 مودعيــن كل مــودع لديه 
مليــون دينــار فيكــون مجمــوع الودائــع 3 مليــون دينــار و 
يدفــع رســم اشــتراك لتلــك الســنة 7500 دينــار ، و ان بنــك 
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اخــر البنــك ب االصغــر بحجــم الودائــع ، لديــه 10 مودعيــن 
وديعــة كل منهــم 50 الــف دينــار اي مجمــوع ودائــع 500 
الــف دينــار و يدفــع رســم اشــتراك لتلــك الســنة 1250 
الــف دينــار ، لكــن اذا تــم تصفيــة البنــك أ تدفــع المؤسســة 
لمودعــي البنــك أ 150 الــف دينــار بينمــا تدفــع لمودعــي 
البنــك ب فــي حــال تصفيتــه 500 الــف دينــار ، نالحــظ ان 
بوليصــة التاميــن للبنــك ب تفــوق بكثيــر بوليصــة التاميــن 
للبنــك أ علمــا ان البنــك أ يدفــع رســما يســاوي خمســة 
اضعاف البنك ب . و بلغة ادارة المخاطر تعتبر مخاطرة 
البنــك ب الــذي لديــه تركــزا فــي صغــار المودعيــن علــى 
مؤسســة ضمــان الودائــع اكبــر بكثيــر مــن مخاطــرة البنــك 
أ )بافتــراض نفــس احتماليــة التعثــر للبنكيــن ا و ب و هــو 
امــر مفتــرض مســبقا فــي القانــون الــذي اقر نســبة رســوم 

ثابتــة لجميــع البنــوك(

اضف الى ذلك ان رســوم نظام ضمان الودائع في االردن 
ال يأخــذ باالعتبــار المخاطــر الكامنــة فــي طيــات موجــودات 
البنــك )كمخاطــر االئتمــان ، الســيولة ، مخاطر التشــغيل، 
مخاطــر الســوق و معاييــر المالئــة الماليــة ككفايــة راس 
رســم  احتســاب  لــدى  المعاييــر(  مــن  غيرهــا  و  المــال 
االشــتراك الســنوي )1(. علمــا ان تلــك العوامــل عوامــل 
مؤثــرة فــي تحديــد مخاطــرة البنــك و احتماليــة تعثــره و 
تصفيتــه . و ممــا يجــدر ذكــره ان العديــد مــن دول العالــم 
تطبــق انظمــة متغيــرة الحتســاب رســوم االشــتراك فــي 
نظام الودائع لديها غير ثابت لجميع البنوك و انما يتغير 
مــع تغيــر طبيعــة المخاطــر الكامنــة فــي موجــودات البنــك 

و طبيعــة اعمالــه و اوضاعــه الســوقية و التشــغيلية . 
حيــث تشــير معلومــات جمعيــة ضامنــي الودائــع الدوليــة  
)IADI( فــي تقريرهــا لعمليــات ضمــان الودائــع لعــام 2022 
العالــم  فــي  الودائــع  ضمــان  انظمــة  نصــف  حوالــي  ان 
اصبحــت تطبــق نظــام رســوم غيــر ثابــت انمــا متغيــر تبعــا 

للمخاطــر .)2(

رســوم  احتســاب  اســس  لتعديــل  االوان  آن  لقــد 
ــع لتعتمــد  االشــتراك الســنوية فــي نظــام ضمــان الودائ
علــى نظــام متغيــر مــع طبيعــة مخاطــر البنــك المؤمــن 
كمــا فعــل نصــف ضامنــي الودائــع فــي العالــم ، و مــن 
اجــل تحقيــق العدالــة فــي تقاضــي تلــك الرســوم و لكــي 
تتناســب و قيمــة التعويــض الــذي تدفعــه المؤسســة 
لمودعــي البنــك المــراد تصفيتــه ، و عــدم االعتمــاد علــى 
اجمالــي الودائــع ، و اســتخدام معامــل يبقــي علــى القيمــة 
االجماليــة المتحصلــة لصنــدوق المؤسســة ثابتــا و يمكن 
الصنــدوق مــن الوصــول الــى الهــدف الــذي حــدده القانــون 
و هــو 3 % مــن الودائــع الخاضعــة للضمــان ، لكــن بطريقــة 

اكثــر عدالــة و فعاليــة . 
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التصنيــف االئتمانــي لــألردن لــه مدلــوالت كبيــر علــى المســتوى الُكلــي لالقتصــاد الوطنــي 
ــة  ــا، مقارن فــي هــذا الوقــت بالتحديــد، الســيما وان التصنيــف االئتمانــي لــألردن الزال ثابت
المنطقــة. ومؤسســات  اقتصــادات  مــن  للعديــد  االئتمانــي  التصنيــف  تخفيــض  مــع 

التثبيــت االئتمانــي لــألردن يؤكــد انــه مــا يــزال يحظــى بدعــم 
دول كبيــر، وهــذا كان واضحــًا منــذ بدايــة أزمــة الجائحــة 
حيــث اســتطاع إبــرام اتفــاق تصحيحــي جديــد مــع صنــدوق 

النقــد الدولــي.

وكاالت التصنيــف تقــوم، فــي جوهرهــا، بتقييــم الدولة على 
أكثــر تحديــدًا، فهــم  أســاس قــوة اقتصادهــا، وبشــكل 
يســجلون الحكومــات )أو الشــركات الكبيــرة( بشــأن مــدى 

احتماليــة ســداد ديونهــا.

ويؤثــر التصنيــف علــى تكلفــة اقتــراض الحكومــات للمــال 
فــي األســواق الماليــة الدوليــة. 

ومــن الناحيــة النظريــة، فــإن التصنيــف االئتمانــي المرتفــع 
صحيــح(،  )والعكــس  الفائــدة  معــدل  انخفــاض  يعنــي 
تقييــم  هــو  الســيادي  االئتمانــي  التصنيــف  فــإن  لذلــك 
ســيادي،  كيــان  أو  لدولــة  االئتمانيــة  للجــدارة  مســتقل 
الســيادية  االئتمانيــة  التصنيفــات  تمنــح  أن  ويمكــن 
المخاطــر  مســتوى  علــى  ثاقبــة  نظــرة  المســتثمرين 
المرتبطــة باالســتثمار فــي ديــون بلــد معيــن، بمــا فــي ذلــك 

سياســية. مخاطــر  أي 

وبنــاًء علــى طلــب الدولــة، تقــوم وكالــة التصنيــف االئتماني 
بتقييــم بيئتهــا االقتصادية والسياســية لمنحهــا تصنيًفا. 
عــادة مــا يكــون الحصــول علــى تصنيــف ائتمانــي ســيادي 
جيــد أمــًرا ضرورًيــا للبلــدان النامية التي ترغــب في الوصول 

إلــى التمويــل فــي أســواق الســندات الدوليــة.

وتهدف وكاالت التصنيف االئتماني إلى تزويد المستثمرين 
العالمييــن بتحليــل مســتنير للمخاطــر المرتبطــة بســندات 
الســندات  الماليــة  األوراق  هــذه  تشــمل  حيــث  الديــن، 
 ،)CD( الحكوميــة، وســندات الشــركات، وشــهادات اإليــداع
الماليــة المضمونــة، مثــل  الممتــازة، واألوراق  واألســهم 
الماليــة  واألوراق   )CDOs( المضمونــة  الديــون  التزامــات 

المدعومــة بالرهــن العقــاري.

ويتم تحديد مخاطر االستثمار في هذه األوراق المالية من 
خالل احتمالية فشل ُمصدر الدين - سواء كانت شركة أو 
كياًنا أنشأه البنك أو دولة ذات سيادة أو حكومة محلية - في 

سداد مدفوعات الفائدة على الدين في الوقت المناسب.

التصنيــف االئتمانــي الســيادي لــأردن 
مقارنــة مــع دول أخــرى

2021، رفعــت وكالــة  الثانــي مــن عــام  النصــف  فــي نهايــة 
فيتــش األردن الــى عالمــة BB- مســتقر، مقارنــة مــع النصــف 
األول مــن ذات العــام حيــث حصــل علــى عالمــة BB- ســلبي، 
لهــا  يتعــرض  التــي  التحديــات  كل  رغــم  انــه  يعنــي  ممــا 
االقتصــاد الوطنــّي مــن تداعيــات كورونــا التــي مــا تــزال آثارهــا 
عميقة في االقتصاد ولم تنته بعد، مرورا بالحرب الروســية 
االوكرانيــة التــي تلقــي بظــالل قاتمة علــى اقتصاديات العالم 
بأســره، إال أن وكاالت التصنيــف االئتمانــي تعطــي األردن 
نظــرة مســتقبلية مســتقرة تتجــاوز كل االحــداث السياســّية 

واألمنيــة وتداعياتهــا فــي المنطقــة.

التصنيف االئتماني لألردن..
واقع وحقائق
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وإذا تــم مقارنــة النصــف الثانــي مــن عــام 2021 مــن حيــث 
التصنيــف االئتمانــي، نجــد األردن أفضــل مــن اقتصــادات 
أخــرى كتركيــا التــي انخفــض تصنيفهــا حســب فيتــش الــى 
BB- ســلبي، وتونــس الــى B- ســلبي، وتراجعــت الكويــت الى 

AA ســلبي.

Benchmark Spread معامل المخاطرة
وإذا تــم مقارنــة األردن مــع العديــد مــن الــدول مــن خــالل 

Benchmark Spread معامــل المخاطــرة

لســندات يوربونــد مســتحقة فــي عــام 2025، نجــد معامــل 
المخاطــرة لــألردن أكثــر اســتقرارا فــي األول مــن كانــون 
تــم مقارنتــه مــع مصــر وباكســتان  الثانــي 2022، إذا مــا 

وتركيــا وتونــس، ولبنــان األكثــر خطــورة.

وللداللــة علــى ذلــك، ســندات اليوروبونــد التــي أصدرهــا 
األردن المســتحقة فــي عــام 2025 تبلــغ 500 مليــون دوالر، 
تبلــغ معامــل خطورتهــا منــذ بدايــة الفتــرة فــي شــهر تمــوز 
الخطــورة  فــي حيــن ان معامــل   ،471 مــا نســبته   2020
لنهايــة الفتــرة كانــون الثانــي 2022 مــا نســبته 287 بنســبة 

تغييــر فــي معامــل الخطــورة إيجابــي 39 بالمئــة.

وللمقارنــة، فقــد أصــدرت الباكســتان ســندات اليوروبونــد 
بقيمــة 500 مليــون دوالر، حيــث بلــغ معامــل الخطــورة 
676، مقارنــة مــع معامــل الخطــورة  الفتــرة  بدايــة ذات 
نهايــة ذات الفتــرة 528، بنســبة تغييــر 22 بالمئــة إيجابــي، 

بينمــا بلغــت ســندات تركيــا مليــار دوالر، حيــث بلــغ معامــل 
الخطــورة لبدايــة ذات الفتــرة 613، مقارنــة مــع معامــل 
 22 تغييــر  بنســبة   ،480 الفتــرة  ذات  لنهايــة  الخطــورة 

ــي. ــة إيجاب بالمئ

وأصــدرت مصــر ســندات بقيمــة 1.5 مليــار دوالر، حيــث بلــغ 
معامــل الخطــورة لبدايــة ذات الفتــرة 544، مقارنــة مــع 
نهايــة ذات الفتــرة 412، بنســبة تغييــر 24 بالمئــة إيجابــي، 
فــي حيــن أصــدرت تونــس مليــار دوالر ســندات يوربونــد، 
حيــث بلــغ معامــل الخطــورة لبدايــة الفتــرة 775، مقارنــة مع 
معامــل الخطــورة لنهايــة ذات الفتــرة 1421، بنســبة تغييــر 
صعــودا ســلبيا 83 بالمئــة، فــي حيــن أصــدرت لبنــان 800 
مليــون دوالر ســندات، حيــث بلــغ معامــل الخطــورة لبدايــة 
ذات الفتــرة 4074، مقارنــة مــع معامــل الخطــورة لنهايــة 
ذات الفتــرة 8044 بنســبة تغييــر صعــودا ســلبيا 97 بالمئــة.

الناتج المحلي اإلجمالي
واظهــرت للتقديــرات الربعيــة للناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بأســعار الســوق الثابتــة للربــع األول مــن عــام 2021، نمــوًا 
بلغــت نســبته 0.3 % خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 

مقارنــة بالربــع االول مــن عــام 2020.

القطاعــات  بعــض  أن  األوليــة  التقديــرات  واوضحــت 
مــن  األول  الربــع  خــالل  نمــوًا  حققــت  قــد  االقتصاديــة 
حيــث   ،2020 عــام  مــن  األول  بالربــع  مقارنــة   2021 عــام 
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حقــق قطــاع الصناعــات االســتخراجية أعلــى معــدل نمــو 
خــالل هــذه الفتــرة بلغــت نســبته 15.3 %، ثــم قطــاع الزراعــة 
بنســبه بلغــت 2.9 %، تــاله قطــاع الماليــة والتأميــن وخدمات 
األعمــال بنســبة 2.1 %، ثــم قطــاع الحكومــة بنســبة 1.0 %. 

في حين أظهرت التقديرات أن قطاع الخدمات االجتماعية 
والشــخصية ســجل أعلــى تراجعــا بلغــت نســبته - 3.0 %، ثــم 
قطــاع النقــل والتخزيــن واالتصــاالت بنســبة - 2.3 %، ثــم 

قطــاع االنشــاءات تراجــع بنســبة - 1.8 %.

وعلــى صعيــد المســاهمات القطاعيــة فــي معــدل النمــو 
المتحقــق خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 والبالــغ 0.3 %، 
فقــد ســاهم قطــاع الماليــة والتأميــن وخدمــات األعمــال 
بمــا مقــداره 0.41 نقطــة مئويــة، فــي حيــن ســاهم قطــاع 
الصناعــات االســتخراجية مــا مقــداره 0.33 نقطــة مئويــة، 
ــة  وســاهم قطــاع الزراعــة بمــا مقــداره 0.16 نقطــة مئوي

مــن إجمالــي معــدل النمــو المتحقــق. 

القطاع
المساهمة القطاعية

%

المساهمة في النمو
المتحقق*

الزراعة

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء والمياه

اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم

النقل والتخزين واالتصاالت

المالية والتأمين وخدمات األعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

منتجو الخدمات الحكومية

تكاليف الخدمة المحتسبة

صافي الضرائب على المنتجات

5.4

2.4

16.4

1.4

2.2

9.8

8.6

20.0

8.5

14.4

2.3

10.9

0.16

0.33

)0.16(

)0.01(

)0.04(

)0.05(

)0.20(

 0.41

)0.26(

 0.14

0.07

0.07

مساهمة أهم القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي

للربع األول من عام 2021

*المساهمة بالنقاط المئوية.
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انخفاض الدين الحكومي خالل شهر كانون الثاني
بمبلغ 244 مليون دينار

فيتش ترفع ترتيب االردن في مؤشر المخاطر 
السياسية واالقتصادية لعام 2021

أعلنــت وزارة الماليــة، ان رصيــد الديــن الحكومــي انخفض 
خــالل شــهر كانــون الثانــي بمبلــغ 244 مليــون دينــار جــراء 
 311 بقيمــة  محليــة  ســندات  بإطفــاء  الحكومــة  قيــام 

مليــون دينــار.

شــهد  الحكومــي  الديــن  رصيــد  إن  الــوزارة،  وقالــت 
انخفاضــًا بعــد اســتثناء مــا يحملــه صنــدوق اســتثمار 
امــوال الضمــان االجتماعــي عــن مســتواه فــي نهايــة عــام 
2021 بمبلــغ 244 مليــون دينــار ليصــل الــى حوالــي 28,519 
مليــار دينــار مــا نســبته 88.3 بالمئــة مــن الناتــج المحلــي 
االجمالــي المقــدر لشــهر كانــون الثانــي من العــام الحالي.

الحكومــة  قيــام  إلــى  يعــزى  االنخفــاض  ان  وأضافــت، 
بمبلــغ  مســتحقة  خزينــة  واذونــات  ســندات  بتســديد 
311 مليــون دينــار مقابــل اصــدارات جديــدة بمبلــغ 175 
مليــون دينــار، مــا أدى الــى تراجــع الديــن الداخلــي بمبلــغ 
للســيولة  ذلــك ضــخ  يشــكل  حيــث  دينــار  مليــون   136

ــاء  ــة، وكذلــك قامــت شــركة الكهرب فــي الســوق المحلي
الوطنيــة بتســديد المبالغ المســتحقة عليهــا وانخفاض 
التســهيالت البنكيــة للشــركة ولســلطة الميــاه بمبلــغ 

اجمالــي 40 مليــون دينــار.

بالمقابل فقد انخفض الدين الخارجي بمبلغ 68 مليون 
دينار نتيجة قيام الحكومة بتسديد المبالغ المستحقة 

وانخفاض اسعار صرف العمالت مقابل الدوالر. 

االستثمار  لضمان  العربية  المؤسسة  قالت 
وائتمان الصادرات، ان مؤسسة "فيتش" العالمية 
رفعت ترتيب االردن في مؤشر المخاطر السياسية 
واالقتصادية والمالية والتشغيلية خالل العام 2021.

واضافت "فيتش" ان التقدم الذي أحرزه االردن في 
تدعيم اوضاعه المالية واالنتعاش االقتصادي فترة 
ما بعد وباء كورونا ستؤدي في النهاية إلى االستقرار 
ثم خفض الدين الحكومي من الناتج المحلي اإلجمالي 

للمملكة.

وجاءت المملكة بالمرتبة الثامنة وبواقع 83 نقطة 
خالل عام 2021 مقارنة بـ 95 نقطة عام 2020 وبتحسن 
فيما  التاسعة  بالمرتبة  مصر  تلتها  نقطة،   12 بلغ 
بمؤشر  وذلك  السابعة،  بالمرتبة  المغرب  جاءت 

الذي عرض ترتيب الدول العربية عالميا.

االولى،  بالمرتبة  المتحدة  العربية  االمارات  وجاءت 
الكويت،  عمان،  سلطنة  قطر،  السعودية،  تلتها 
العاشرة  بالمرتبة  تونس  جاءت  فيما  البحرين  ثم 
موريتانيا،  لبنان،  العراق،  جيبوتي،  ثم  الجزائر  تلتها 
في  السودان،  الصومال،  سوريا،  ليبيا،  فلسطين، 

حين حلت اليمن بالمرتبة االخيرة.

العربية  للدول  السيادية  التقييمات  وعلى مستوى 
آذار  بنهاية  العالمية  الوكاالت  اهم  قبيل  من 
الماضي، اوضح بيان المؤسسة تولي االردن للمرتبة 
السابعة عربيا في عدد من المؤشرات العالمية، اذ 
مستقرة،  مستقبلية  نظرة  على  المملكة  حصلت 
وتقييم سيادي )B+( بمؤشر )IHS(، ومؤشر كابيتال 

انتلجنس وكذلك مؤشر موديز وستاندر اند بورز. 
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البنك الدولي يتوقع ارتفاع 

التضخم في األردن
إلى 3,3 % العـام الـحـالـي

توقــع البنــك الدولــي ارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار 
المســتهلك )التضخــم( فــي األردن إلــى مــا نســبته 
3,3 بالمئــة للعــام الحالــي، مقارنــة مــع 1,3 بالمئــة 
للعــام الماضــي علــى أن يعــود معــدل التضخــم فــي 
األردن لالنخفــاض فــي العــام المقبــل إلــى مــا نســبته 

2,5 بالمئــة.

كمــا توقــع البنــك فــي تقريــر التوقعــات االقتصاديــة 
لمنطقــة الشــرق األوســط، نمــو االقتصــاد األردنــي 
وصــواًل إلــى 2,1 بالمئــة العــام الحالــي، مقارنــة مــع مــا 
حققــه االقتصــاد مــن نمــو فعلــي لعــام 2021 وبواقع 
اقتصــاد  لنمــو  البنــك  توقعــات  لترتفــع  بالمئــة،   2

األردن للعــام المقبــل إلــى 2,3 بالمئــة.

وتوقــع البنــك أن تنمــو اقتصــادات منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا بنســبة 5.2 بالمئــة فــي 
عــام 2022، وهــو أســرع معــدل للنمــو منذ عــام 2016، 
وذلــك بفضــل العائــدات غيــر المتوقعــة مــن ارتفــاع 
أســعار النفــط والتــي تصــب فــي مصلحــة البلــدان 
المصــدرة للنفــط فــي المنطقــة، موضحــًا أن الحالــة 
المتناميــة مــن عــدم اليقيــن تحيــط بهــذه التنبــؤات؛ 
والتهديــدات  أوكرانيــا  فــي  الدائــرة  الحــرب  بســبب 

المســتمرة مــن متحــورات فيــروس كورونــا.

كمــا توقــع البنــك الدولــي، فــي تقريــره عــن أحــدث 
بعنــوان:  الصــادر  االقتصاديــة،  المســتجدات 
فــي  التفــاوت  النمــو،  تنبــؤات  الحقائــق:  "مراجعــة 
فــي  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 
أوقــات عــدم اليقيــن"، أن تســجل المنطقــة فــوارق 
إذ  بالمنطقــة،  المتوســطات  تعافــي  فــي  كبيــرة 
ارتفــاع  مــن  للنفــط  المنتجــة  البلــدان  تســتفيد 
األســعار إلــى جانــب زيــادة معــدالت التطعيــم 
مــن فيــروس كورونــا، فــي حيــن تتأخــر البلــدان 

التــي تعانــي مــن أوضــاع الهشاشــة.

ولكن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة 
بأســرها بســبب تشــديد السياســة النقديــة 
علــى الصعيــد العالمــي، وعــدم القــدرة علــى 
ــا، واســتمرار  التنبــؤ بتطــورات جائحــة كورون
االضطرابــات في سالســل اإلمــداد، وارتفاع 

أســعار المــواد الغذائيــة. 
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1.049 مليار دينار حجم
التداول العقاري في العاصمة عمان

لنهاية الربع االول
بلــغ حجــم التــداول العقــاري لنهايــة الربــع االول مــن 
العــام الحالــي فــي مديريــة تســجيل شــمال عّمــان 
بيــن  األولــى  المرتبــة  فــي  لتحــل  دينــار  مليــون   272
مديريــات اراضــي المملكــة، تلتهــا مديريــة تســجيل 
أراضــي عمــان 173 مليــون دينــار، ومديرّيــة تســجيل 
أراضــي غــرب عمــان بالمرتبــة الثالثــة 162 مليــون دينار 
فيمــا جــاءت مديرّيــة تســجيل أراضــي جنــوب عّمــان 

ــار. ــداول بلــغ 149 مليــون دين ــًا وبحجــم ت تالي

ان  والمســاحة،  االراضــي  دائــرة  بيانــات  واظهــرت 
نســبة حجــم التــداول فــي مديريــات ومكاتب تســجيل 
محافظــة العاصمــة والمركــز الرئيســي مــن حجــم 
تــداول الثالثــة أشــهر األولــى بلــغ 74 بالمئــة بمجمــوع 
1.049 مليــار دينــار مــن مجمــوع حجــم التــداول الكلــي 
فــي المملكــة لنهايــة اذار والبالــغ 1.414 مليــار دينــار.

وبلــغ إجمالــي بيوعــات العـقـــار فــي المملكــة خــالل 
الربــع االول مــن العــام الحالــي 40.539 ألــف عقــار، 
بارتفــاٍع بلغــت نســبته 2 بالمئــة مقارنــًة بنفس الفترة 
مــن عــام 2021، توزعــت علــى 14.342الــف عقــار فــي 
و26.200  بالمئــة،   35 بنســبة  العاصمــة  محافظــة 
ألــف فــي باقــي المحافظــات بنســبة 65 بالمئــة، كمــا 
توزعــت بيوعــات العقــار فــي محافظــة العاصمــة علــى 
ألــف قطعــة أرض، فــي  ألــف شــقة، و8.265   6.077
حيــن توزعــت البيوعــات فــي باقي محافظــات المملكة 
علــى 3.384 ألــف شــقة و22.813 ألــف قطعــة أرض.

وفيمــا يخــص بيوعــات األراضــي فــي المملكــة فقــد 
تمركــزت أكثــر البيوعــات خــالل الربــع األول مــن عــام 

2022 فــي عمــان/ قريــة عمــان/ حــوض المدينــة بعــدد 
158 قطعــة أرض، تلتهــا فــي شــرق عمــان/ قريــة 
121 قطعــة،  بعــدد  خنيفســة  حــوض  النويجيــس/ 
البتــراوي  حــوض  البتــراوي/  قريــة  الزرقــاء/  وفــي 
الجنوبــي بعــدد 112 قطعــة، ثــّم فــي جنــوب عمــان/ 
قريــة الجيــزة/ حــوض المــوارس بعــدد 99 قطعــة، 
حــوض  الغبــاوي/  قريــة  الزرقــاء/  فــي  وُمجــدًدا 

الجامعــة بعــدد 90 قطعــة.

الزرقــاء/  فــي  الشــقق فقــد تمركــزت  بيوعــات  أمــا 
قريــة البتــراوي/ حــوض البتــراوي الجنوبــي بعــدد 184 
شــقة، تلتهــا شــرق عمــان/ قريــة طبربــور/ حــوض 
الميالــة بعــدد 158 شــقة، وفــي قريــة النويجيــس مــن 
نفــس المديريــة/ حــوض الــرواق بعــدد 136 شــقة، ثّم 
فــي شــمال عمــان/ قريــة ياجــوز/ حــوض أم حليليفــة 

بعــدد 135 شــقة.

وامــا بالنســبة لبيوعــات العقــار لمســتثمرين غيــر 
أردنييــن، فقــد بلــغ عــدد بيوعــات العقار لمســتثمرين 
غيــر أردنييــن خــالل الربــع األول مــن عــام 2022)855( 
مقارنــًة  بالمئــة   54 نســبته  بلغــت  بارتفــاٍع  عقــارًا 
شــقًة   516 منهــا   ،2021 عــام  مــن  الفتــرة  بنفــس 
قطعــة  و339  بالمئــة،   30 نســبته  بلغــت  بارتفــاٍع 
أرض بارتفــاٍع بلغــت نســبته 117 بالمئــة، حيــث جــاءت 
الجنســّية العراقية في بيوعات الربع األول بالمرتبة 
األولــى بمجمــوع 202 عقــارًا، والجنســّية الســعودية 
والجنســية  عقــارًا،   194 بمجمــوع  الثانيــة  بالمرتبــة 

الســورية بالمرتبــة الثالثــة بمجمــوع 111 عقــارًا. 
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التعاون عبر البلدان يمكن أن يزيد اإليرادات،

ويعالج عدم المساواة، ويكافح تغير المناخ.

إلــى  العالمــي  واالحتــرار  والعولمــة  التكنولوجيــا  أدت 
تواكــب  أن  الضرائــب  علــى  ويجــب  العالــم،  وجــه  تغييــر 
فــأرة  علــى  بســيطة  ضغطــة  فبمجــرد  التغييــر.  هــذا 
الكمبيوتــر، يســتطيع األفــراد تحويــل أموالهــم عبر الحدود 
المؤسســات  مــع  تتعامــل  أن  الشــركات  وتســتطيع 
المنتســبة لهــا عبــر سالســل اإلمــداد العالميــة. ويعتمــد 
التــي  الملموســة  اإلنتــاج علــى األصــول المعرفيــة غيــر 
يمكــن الوصــول إليهــا فــي أي مــكان. ويمكــن ألصحــاب 
العمــل وموظفيهــم العمــل مــن بلــدان مختلفــة. وتواجــه 
البلــدان تحديــات ضريبيــة ال تعــرف حــدودا وطنيــة في ظل 
زيــادة مرونــة الحركــة أمــام قاعــدة ضرائب الدخــل وعوامل 
كوكبنا تواجــه  يهــدد  الــذي  المنــاخ  ومع تغيــر  اإلنتــاج، 

البلــدان تحديــات ضريبيــة ال تعــرف حــدودا وطنيــة.

وتفضــي أعمــال التهــرب والتحايــل الضريبييــن إلــى ضيــاع 
اإلنفــاق  تمويــل  فــي  اســتخدامها  يمكــن  كان  إيــرادات 
االجتماعي أو االســتثمارات في البنية التحتية، كما تســفر 
عــن تفاقــم عــدم المســاواة وتصــورات غيــاب العدالــة. 
المصالــح  تخــدم  التــي  الوطنيــة  للسياســات  ويمكــن 
الذاتيــة فــي بلــد واحــد أن تؤثــر علــى البلــدان األخــرى بطــرق 
ضــارة. وإذا وضــع كل بلــد السياســة الضريبية الخاصة به 
دون مراعــاة آثارهــا الســلبية علــى ســائر البلــدان، ســينتهي 

األمــر بهــا جميعــا فــي وضــع أســوأ.

من تقرير الراصد المالي كيــف  الجديــد  عددنــا  ويبيــن 
يمكــن تعميــم المنفعــة علــى الجميــع مــن خــالل تحســين 

التنســيق الدولــي فــي ثــالث مجــاالت: فــرض الضرائــب 
علــى الشــركات الكبــرى، وتبادل المعلومات عــن الحيازات 

ــون. ــة، وســن نظــام تســعير عــادل للكرب الخارجي

تنسيق ضرائب الشركات
ساد شعور باالستياء إزاء انخفاض المدفوعات الضريبية 
في  الجنسيات  متعددة  الشركات  كبرى  تسددها  التي 
من   % 9 إلى  تصل  السنوية  أرباحها  أن  )برغم  العالم 
إجمالي الناتج المحلي العالمي( مما حفز على التوصل إلى 
اتفاق رائد لتحديث النظام الدولي الحالي القائم منذ قرن 
من الزمن. ففي عام 2021، وصل 137 بلدا إلى نقطة تحول 
في التنسيق بينها وهي: الحل ذو الركيزتين ضمن اإلطار 
يكون  أن  المتوقع  من   2022 عام  ألن  ونظرا  الشامل. 
عاما حاسما في تنفيذ هذا االتفاق – وهو موضوع الجدل 
السياسي الدائر حاليا في العديد من البلدان – يقيس تقري

ر الراصد المالي المنافع التي يمكن جنيها منه.

وتنص الركيزة األولى لالتفاق على أنه يجب فرض ضريبة 
على جزء من أرباح الشركات متعددة الجنسيات في البلد 
الذي يجري استخدام أو استهالك سلع أو خدمات هذه 
ضرائب  فرض  يمكن  أنه  ذلك  ويعني  فيها.  الشركات 
على شركات التكنولوجيا حيث يتواجد عمالؤها، حتى وإن 
كان موظفوها بعيدين عن قاعدة عمالئهم. ويلقى هذا 
التطور ترحيبا في عالم اليوم الذي أصبحت التجارة الرقمية 
إعادة تخصيص  أن  إلى  تقريرنا  ويخُلص  عاديا.  أمرا  فيه 

صندوق النقد:
تنسيـق الضرائب يـمـكـن أن يـؤدي 
إلـى اقـتـصـاد عـالـمــي أكـثــر عـدالـة

بقلم فيتور غاسبار، وشفيق حبوس، وباولو ماورو
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اإليرادات الضريبية المتفق عليها ال تغطي سوى %2 من 
األرباح العالمية للشركات متعددة الجنسيات، إال أن هذا 
المبدأ الضريبي الجديد يمهد لفرض ضريبة أعلى كفاءة 

من الضرائب األحادية على الخدمات الرقمية.

وتنص الركيزة الثانية على حد أدنى عالمي لضرائب الشركات 
للتخفيضات  أدنى  حدا  تضع  بالتالي  وهي   .%  15 يبلغ 
الضريبية التنافسية، وتقلل الحوافز التي تدفع البلدان إلى 
المنافسة باستخدام معدالتها الضريبية والشركات إلى 
نقل أرباحها عبر الحدود. وتضيف بعض البلدان ضريبتها 
الحد  مستوى  إلى  للضريبة"  الخاضعة  "غير  األرباح  على 
األدنى، األمر الذي يؤدي إلى زيادة اإليرادات من الضرائب 
مستوى  على   % 6 إلى  يصل  بما  الشركات  دخل  على 
لمعدالت  التنازلي  االتجاه  عكس  خالل  ومن  العالم. 
ضريبة الدخل الشخصي ودخل الشركات، يمكن أن يؤدي 
تراجع المنافسة الضريبية إلى زيادة اإليرادات بنسبة 8 % 
أخرى، ليصل مجموع تأثير ذلك إلى 14 %. ومع هذا، ينبغي 
مواصلة العمل للتكيف بصورة أفضل مع ظروف البلدان 
لتبسيط  المثال،  سبيل  على  وذلك،   – الدخل  منخفضة 
المنبع  ضرائب  وتعزيز  الشركات،  ضريبة  جوانب  بعض 
على المدفوعات عبر الحدود، وتبادل مزيد من المعلومات 
على  بلد  لكل  الجنسيات  متعددة  بالشركات  المتعلقة 
منافع  الدخل  منخفضة  االقتصادات  تجني  ولكي  حدة. 
التغيرات األخيرة، يتعين عليها اعتماد إصالحات تكميلية، 

مثل التخلص من الحوافز الضريبية الُمْهِدَرة للموارد.

تنسيق ضرائب الدخل الشخصي
ذوي  )وخاصــة  األفــراد  دخــل  علــى  الضرائــب  تتشــابه 
الثــروات الكبيــرة( إلــى حــد كبيــر مــع ضرائــب الشــركات، 
وقــد  الحــدود.  عبــر  بشــأنها  التنســيق  بالتالــي  ويلــزم 
بنمــا  وثائــق  مثــل  مؤخــرا  الوثائــق  تســريبات  كشــفت 
ووثائــق بارادايــس عــن وجــود أرصــدة هائلــة مــن الثــروات 
فــي الخــارج وثغــرات ضريبيــة واســعة االنتشــار. ومــن ثــم، 
يكتســب تبــادل المعلومــات أهميــة حيويــة متزايــدة مــع 
انتشــار األصــول الرقميــة التــي تتيــح مجــاال أكبــر لعــدم 
اإليــرادات،  ضيــاع  علــى  وعــالوة  الهويــة.  عــن  الكشــف 
إلخفــاء  والمصممــة  الغامضــة  الخارجيــة  فالحســابات 
الثــروات تســهل تحويــل عائــدات الفســاد عبــر الحــدود.

ويمكــن تحقيــق نتائــج ملموســة مــن خالل التنســيق، فقد 
اتفــق 163 بلــدا علــى تبــادل المعلومــات فــي ظل المنتــدى 
المعلومــات  وتبــادل  بالشــفافية  المعنــي  العالمــي 
لألغــراض الضريبيــة. ومــع هــذا، يشــير تقريرنا إلــى إمكانية 
عمــل المزيــد لتحســين موثوقيــة المعلومــات. وينبغــي 
علــى  للتشــجيع  الجهــد  مــن  المزيــد  تبــذل  أن  للبلــدان 
إنشــاء ســجالت للمــالك المنتفعيــن – أي المعلومــات 

عمــن يملــك شــركة مــا أو يحكمهــا حقيقــة.

وقــد قامــت بعــض البلــدان بالفعــل بإنشــاء مثــل هــذه 
طريقــة  هــو  األمــر  فــي  كذلــك  المهــم  ولكــن  اآلليــات، 
تنفيذهــا – فينبغــي االحتفــاظ بالمعلومــات التــي تؤخذ من 
هــذه الســجالت فــي قاعــدة بيانــات عامــة مركزيــة. ويظــل 
االســتخدام الفعــال للمعلومــات مطلبــا حيويــا لإنفــاذ 
وســوف يتعيــن علــى البلــدان منخفضــة الدخــل تطويــر 
مزيــد مــن المعرفــة لكــي تجنــي فوائــد الشــفافية التــي 

تتيحهــا.

وهنــاك ظاهــرة أخــرى ســادت مؤخــرا تدعــو إلــى مزيــد مــن 
التنســيق وهــي زيــادة مرونــة حركــة القــوى العاملــة. فقــد 
اتســعت فــرص العمــل مــن ُبعــد عبــر الحــدود، إلــى جانــب 
ــل  الُرحَّ تأشــيرات  تقــدم  التــي  االقتصــادات  عــدد  زيــادة 
العاليــة.  المهــارات  ذوي  األفــراد  تســتهدف  الرقمييــن 
ــر الحــدود  ــرات إلــى أن العمــل مــن ُبعــد عب وتشــير التقدي
– فــي ظــل الفــروق القائمــة فــي المعــدالت الضريبيــة عبــر 
البلــدان – يعيــد توزيــع إيــرادات ضرائــب الدخــل الشــخصي 
الضريبيــة  اإليــرادات  مــن   % 1,25 بنســبة  البلــدان  بيــن 
يكتســب  وســوف  الشــخصي.  الدخــل  علــى  العالميــة 
التنســيق فــي هــذا الشــأن أهميــة في المســتقبل لضمان 
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اتســاق المعاملــة الضريبيــة بيــن البلــدان التــي يقيــم فيهــا 
أصحــاب العمــل والعاملــون.

تنسيق تسعير الكربون
أصبحــت هنــاك حاجــة أكثــر إلحاحــا إلــى التنســيق التخــاذ 
إجــراء ملمــوس لمكافحــة تغيــر المنــاخ، وذلــك ألن الزيادة 
ــا  ــاس الحــراري تقودن ــات غــاز االحتب الســريعة فــي انبعاث
بســرعة نحــو احتــرار عالمــي كارثــي يزيــد عــن ضعــف الحــد 

الــذي يعــده العلمــاء آمنــا إلــى درجــة مقبولــة.

ويتشــابه وضــع حــد أدنــى دولــي لســعر الكربــون مــع وضع 
حــد أدنــى عالمــي لضريبــة دخــل الشــركات. ولكــن فــي هــذه 
الحالــة، يســتطيع عــدد قليــل مــن كبــرى البلــدان الُمْصِدرة 
لالنبعاثــات أن يعجــل وتيــرة التعــاون ويبــدأ بدايــة مهمــة. 
وســوف يكبــح هــذا الحــد األدنــى االنبعاثــات ويحــد مــن 
المخــاوف بشــأن القــدرة علــى المنافســة، ومــن شــأنه أن 
ُيبقــي االحتــرار العالمــي في حــدود درجتين مئويتين أو أقل، 
مــع مراعــاة المناهــج البديلــة )مثــل القواعــد التنظيميــة، 
مــن خــالل حســاب األســعار المعادلــة(. ووضــع حــد أدنــى 
دولــي لســعر الكربــون يمكــن أن يســمح كذلــك بمراعــاة 
المســؤوليات المتباينــة للبلــدان حســب مســتوى الدخــل.

وبينمــا تصــارع الحكومــات فــي مواجهــة االرتفــاع الســريع 
فــي أســعار الطاقــة بســبب الحــرب فــي أوكرانيــا، ينبغــي 
لهــا أن تقــدم الدعــم للنــاس )وذلــك فــي الوضــع األمثــل 

مــن خــالل التحويــالت الموجهــة لمســتحقيها أو تقديــم 
تخفيضــات علــى فواتيــر المرافــق دفعــة واحــدة( بــدال مــن 
دعــم اســتهالك الوقــود األحفــوري. وينبغــي أال تحــد هــذه 
المــدى مــن جهــود االســتثمار فــي  االســتجابات قريبــة 
مصــادر الطاقــة المتجــددة وتحســين كفــاءة اســتخدام 
الطاقــة. وينبغــي للبلــدان التــي اتخــذت بالفعــل مســارا 
الكربــون أن تواصــل الســير  تدريجيــا نحــو رفــع ضريبــة 
علــى نفــس النهــج - فالزيــادات المتوخــاة أقــل بكثيــر مــن 
الصدمــات  مــن  تنشــأ  والتــي  األســعار مؤخــرا،  تقلبــات 
العالميــة. وينبغــي اســتخدام اإليــرادات لضمــان أن يعــود 
التحــول األخضــر بالنفع علــى كل العاملين والمجتمعات. 
ــي، يظــل االتفــاق علــى وضــع حــد  وعلــى المســتوى الدول
أدنــى لســعر الكربــون )أو علــى اتخــاذ تدابيــر معادلــة( يمثل 

ــة قصــوى. أولوي

ويخبرنــا التاريــخ أن قيمــة التعــاون تكــون أعظــم ونحــن 
الصراعــات.  أو  للجوائــح  االقتصاديــة  العواقــب  نواجــه 
فــي  العلمــاء  بهــا  يتحلــى  التــي  التعــاون  روح  وبنفــس 
العمــل معــا عبــر الحــدود لمكافحــة فيــروس كوفيــد19-، 
حــان الوقــت لتحســين نظــام ضريبة الشــركات، ومكافحة 
ــر خضــرة  ــم أكث ــي، والعمــل مــن أجــل عال التهــرب الضريب

وعدالــة. 
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شــهدت البلــدان التــي فــرض شــركاؤها التجاريــون تدابيــر إغــالق أكثــر صرامــة تراجعــا 
أكبــر فــي حجــم الــواردات. ورغــم تصحيــح مســار التدفقــات التجاريــة، يمكــن أن تســاهم 
زيــادة تنويــع سالســل القيمــة العالميــة فــي الحــد مــن تأثيــر الصدمــات المســتقبلية.

وكان مــن المتوقــع أن تــؤدي صدمــات الطلــب والعــرض 
الناجمــة عــن الجائحــة إلــى انهيــار حــاد فــي التجــارة، ولكــن 
التجــارة الدوليــة ُثبــت أنهــا أكثــر صالبــة مقارنــة باألزمــات 

العالميــة الســابقة.

فبينمــا ســجلت تجــارة الســلع انخفاضــا حــادا فــي الربــع 
الثانــي مــن عــام 2020، ارتفعــت مجــددا إلــى مســتويات 
العــام. غيــر أن الخدمــات  الجائحــة مــع نهايــة  مــا قبــل 
خــالل  وطــأة  أشــد  تراجعــا  شــهدت  الســياحة(  )مثــل 
2020، وتعافيــا أكثــر بطئــا الحقــا، بســبب اســتمرار القيــود 

المفروضــة فــي بعــض البلــدان الحتــواء العــدوى.

التداعيات الدولية
فــي  تســاعد  التــي  العوامــل  ببعــض  الجائحــة  اقترنــت 

التجاريــة. األنمــاط  هــذه  تفســير 

مــن  أكبــر   2020 عــام  الســلعية  الــواردات  كانــت  أوال، 
)واألســعار  الطلــب  مســتويات  ضــوء  فــي  المتوقــع 
النســبية( الســائدة آنــذاك، وهــو مــا لوحــظ علــى نحــو أكثــر 
وضوحــا فــي البلــدان التــي شــهدت تدابيــر إغــالق صارمة أو 

موجــة شــديدة مــن تفشــي الجائحــة.

ثانيــا، نشــأت عــن تدابيــر اإلغــالق العــام تداعيــات دوليــة 
شــهدت  فقــد  مقصــودة.  تكــن  لــم  وإن   – ملحوظــة 
البلــدان التــي فــرض شــركاؤها التجاريــون تدابيــر إغــالق 
أكثــر صرامــة انخفاضــا أكبــر فــي حجــم الــواردات الســلعية، 

حيــث ُيعــزى 60 % فــي المتوســط مــن حجــم التراجــع فــي 
ــر  ــى تدابي ــواردات خــالل النصــف األول مــن عــام 2020 إل ال
اإلغــالق العــام لــدى الشــركاء التجارييــن. وتركــزت هــذه 
اآلثــار بالدرجــة األكبــر فــي الصناعــات المتممــة لعمليــات 
اإلنتــاج التــي تعتمــد اعتمــادا كبيــرا على سالســل القيمــة 

اإللكترونيــات(. العالمية )مثــل 

 

صندوق النقد:
التجارة العالمية بحاجة إلى 
تنويع اإلمدادات بدرجة أكبر
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غيــر أن هــذه اآلثــار لــم تســتمر طويــال، ممــا يشــير إلــى 
صالبــة سالســل اإلمــداد العالميــة. كذلــك ســاهم العمل 
مــن بعــد فــي الحــد مــن تداعيــات اإلغــالق العــام علــى 

التجــارة.

وبالرغــم مــن ذلــك، أدت االنقطاعــات الناتجــة عــن الجائحة 
إلــى انطــالق دعــوات إلنتــاج المزيــد مــن الســلع محليــا 
)إعــادة توطيــن اإلنتــاج(. غيــر أن إصدارنــا األخيــر مــن تقريــر 
آفــاق االقتصــاد العالمــي ]رابــط[ يشــير إلــى أن تفكيــك 
سالســل القيمــة العالميــة ليــس الحــل – حيــث تتحســن 
مســتويات الصالبــة كلمــا ازداد التنويــع، وليــس العكــس.

تكيف سالسل القيمة العالمية
ــدان آســيا  ــه آنفــا. فبل ــات التجــارة مــا أشــرنا إلي تؤكــد بيان
 19 كوفيــد-  جائحــة  مــن  مبكــر  وقــت  فــي  تضــررت  التــي 
ونجحــت فــي احتوائهــا الحقــا )فــي الوقــت الــذي فرضــت 
فيــه بلــدان أوروبيــة عديــدة قيــودا مشــددة علــى الحركــة( 
ارتفــع نصيبهــا الســوقي مــن منتجــات سالســل القيمــة 
العالميــة، فــي منتصــف عــام 2020، بمقــدار 4,6 نقطــة 
مئوية في أوروبا و2,3 نقطة مئوية في أمريكا الشــمالية. 
وكانــت هــذه المكاســب كبيرة وســريعة قياســا بالمعايير 
التاريخيــة، ولكنهــا تراجعــت جزئيــا مــع نجــاح البلــدان فــي 
التكيــف مــع الجائحــة، ممــا يشــير إلــى أن هــذه التغيــرات 

كانــت مؤقتــة علــى األرجــح.

وبالرغــم مــن تصحيــح مســار سالســل القيمــة العالميــة، 
ــل الســيارات انقطاعــات  شــهدت بعــض الصناعــات مث
تعزيــز  ضــرورة  إلــى  يشــير  ممــا  اإلمــدادات،  فــي  حــادة 
الصالبــة. ونحلــل فيمــا يلــي خياريــن لبنــاء صالبة سالســل 
وزيــادة  البلــدان،  عبــر  المدخــالت  تنويــع  وهمــا  اإلمــداد، 

قابليــة إحــالل المدخــالت.

تعزيز الصالبة التجارية
آثــار  لمحــاكاة  عالمــي  اقتصــادي  نمــوذج  تصميــم  تــم 
االنقطاعــات ومقارنــة النتائــج فــي ظــل زيــادة مســتويات 
ــج  ــام المنِت ــة اإلحــالل )ســهولة قي ــادة قابلي ــع أو زي التنوي
بإحــالل أحــد مــوردي المدخــالت فــي بلــد مــا محــل مــورد فــي 
بلــد آخــر(. وتــم وضــع ســيناريوهين: انقطــاع اإلمــدادات 
فــي بلــد واحــد مــن كبــار مــوردي المدخــالت، ومجموعــة مــن 

صدمــات اإلمــداد فــي بلــدان متعــددة.

ويشــير تحليلنــا ]رابــط[ إلــى أن التنويــع يســاهم بدرجــة 
العالميــة  االقتصاديــة  الخســائر  مــن  الحــد  فــي  كبيــرة 
انكمــاش  فعقــب  اإلمــدادات.  انقطــاع  عــن  الناجمــة 
حــاد فــي عــرض العمالــة )25 %( فــي بلــد واحــد مــن كبــار 
المورديــن العالمييــن، ينخفــض إجمالــي الناتــج المحلــي 
فــي متوســط االقتصــادات بمقــدار 0,8 % فــي الســيناريو 
األساســي. ويتراجــع هــذا االنخفــاض إلــى النصــف تقريبــا 

فــي ســيناريو زيــادة التنويــع.

وتســاعد زيــادة التنويــع أيضــا فــي الحــد مــن التقلبــات فــي 
حالــة تعــرض بلــدان متعــددة لصدمــات فــي اإلمــدادات. 
فوفقــا لتقديراتنــا، تتراجــع تقلبــات النمــو االقتصــادي فــي 
متوســط البلــدان بحوالــي 5 % فــي هــذا الســيناريو. غيــر أن 
التأثيــر الوقائــي للتنويــع لــن يكون كافيــا إذا تعرضت جميع 
االقتصــادات لموجــة حــادة مــن االنقطاعــات فــي الوقــت 
نفســه، علــى غــرار مــا حــدث فــي الشــهور األربعــة األولــى 

مــن الجائحــة.

ويمكــن للبلــدان تنويــع إمداداتهــا من خــالل تعهيد المزيد 
من عمليات توريد المدخالت الوســيطة لجهات بالخارج. 
غيــر أنــه يوجــد فــي الوقــت الحالــي "تحيــز" كبيــر لتعهيد هذه 
اإلمــدادات إلــى مورديــن محلييــن. فالشــركات فــي نصــف 
الكــرة الغربــي، علــى ســبيل المثــال، تحصــل علــى 82 % 
مــن مدخالتهــا الوســيطة مــن مورديــن محلييــن. لذلــك 
ســيؤدي نقــل جــزء مــن اإلنتــاج مــن الخــارج إلــى الداخــل إلــى 

تراجــع التنويــع بدرجــة أكبــر.
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ويمكــن أن تتحقــق قابليــة اإلحــالل بطريقيــن، إمــا مــن 
قامــت  عندمــا  حــدث  كمــا  اإلنتــاج،  مرونــة  زيــادة  خــالل 
تعديــالت  بإدخــال  الكهربائيــة  للســيارات  تســال  شــركة 
اســتخدام  مــن  لتمكينهــا  ســياراتها  علــى  برمجيــة 
هــذه  نقــص  أزمــة  ظــل  فــي  بديلــة  موصــالت  أشــباه 
الموصــالت، أو مــن خــالل توحيــد مواصفــات المدخــالت 
علــى المســتوى الدولــي. فعلــى ســبيل المثــال، صرحــت 
شــركة جنــرال موتــورز مؤخــرا بأنهــا تعمــل مــع عــدد مــن 
مــوردي أشــباه الموصــالت لخفــض عــدد الشــرائح ذات 
المواصفــات الخاصــة التــي تســتخدمها بنســبة %95 إلــى 
ثــالث مجموعــات فقــط مــن هــذه الموصــالت. وســتؤدي 
هــذه الخطــوة إلــى االســتغناء عــن مجموعــة كبيــرة مــن 
فيمــا  اإلحــالل  عــن  الناتجــة  التكلفــة  وتجنــب  الشــرائح 

بينهــا.

ــة  وبالنظــر مجــددا فــي ســيناريو انكمــاش عــرض العمال
بنســبة %25 فــي أحــد كبــار مــوردي المدخــالت الوســيطة، 
توصلنــا إلــى أن زيــادة قابليــة اإلحــالل تــؤدي إلــى تراجــع 
خســائر إجمالــي الناتــج المحلــي فــي جميع البلــدان )بخالف 

بلــد المصــدر( بحوالــي أربعــة أخمــاس.

االنعكاسات على السياسات
التطعيمــات  علــى  الحصــول  عدالــة  ضمــان  يــزال  ال 
والعالجات هو األولوية األهم على مســتوى السياســات. 
الصيــن  اتخذتهــا  التــي  الموجهــة  اإلغــالق  تدابيــر  وتعــد 
مؤخــرا بمثابــة تذكــرة بــأن القيــود المرتبطــة بالجائحــة ال 
تــزال آثارهــا تتجــاوز حــدود البلــد المتضــرر. لذلــك فمــن 
ذات  البلــدان  ذلــك  فــي  بمــا  البلــدان،  جميــع  مصلحــة 
معــدالت التطعيــم المرتفعــة، إنهــاء المرحلــة الحرجــة 

مــن الجائحــة فــي كل مــكان.

وفــي ظــل تزايد المخاوف بشــأن تجــزؤ االقتصاد العالمي 
وتشــجيع "التوريــد مــن البلــدان الصديقــة" فــي أعقــاب 
الحــرب فــي أوكرانيــا، يشــير تحليلنــا أيضا إلــى إمكانية زيادة 
الصالبــة مــن خــالل تعزيــز قابليــة إحــالل المدخــالت وزيــادة 
تنويعهــا. وبينمــا ســيكون لقرارات الشــركات الــدور األهم 
العالميــة  القيمــة  سالســل  صالبــة  مــدى  تحديــد  فــي 
مســتقبال، يمكــن أن تســاعد السياســات الحكوميــة فــي 
هــذا الصــدد مــن خــالل إتاحــة البيئــة الداعمــة وخفــض 

التكاليــف.

ويمثــل تطويــر البنيــة التحتيــة أحــد المجــاالت المهمــة 
فــي هــذا الصــدد بالطبــع. فقــد اتضــح مــن الجائحــة مــدى 
أهميــة اســتثمارات البنيــة التحتيــة ببعــض المجــاالت فــي 
التخفيــف مــن انقطاعــات اإلمــداد المرتبطــة بالخدمــات 
اللوجســتية فــي القطــاع التجــاري. فعلــى ســبيل المثــال، 
يســاعد تطويــر وتحديــث البنيــة التحتيــة للموانــئ الواقعــة 
علــى مســارات الســفن العالميــة الرئيســية فــي الحــد مــن 
نقــاط االختنــاق البحريــة حــول العالــم. كذلــك يمكن تطوير 
البنيــة التحتيــة الرقميــة لتســهيل العمــل مــن بعــد، ممــا 
يســاعد أيضــا فــي الحــد مــن انتقــال التداعيــات إلــى البلــدان 

األخــرى.

ويمكن أن تساعد الحكومات أيضا في إتاحة المعلومات 
علــى نطــاق أوســع بحيــث يمكــن للشــركات اتخــاذ قــرارات 
اســتراتيجية أكثــر كفــاءة. فعلــى ســبيل المثــال، تعمــل 
 250 حوالــي  مــع  مباشــرة  بصــورة  الســيارات  مصانــع 
مــورد رئيســي فــي المتوســط، ويرتفــع هــذا العــدد إلــى 
18 ألــف مــورد فــي سلســلة القيمــة ككل. لذلــك يمكــن 
تحســين إمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات الخاصــة 
بالمعامــالت بيــن الشــركات وشــبكات سالســل اإلمــداد، 
الشــركات،  ســجالت  رقمنــة  خــالل  مــن  ذلــك  فــي  بمــا 
كاإلقــرارات الضريبيــة علــى ســبيل المثــال، وهــو أمــر مفيد 
ال ســيما بالنســبة للشــركات األصغــر حجمــا ذات المــوارد 

المحــدودة.

تنويــع  فــي  التجــارة  تكلفــة  خفــض  يســاعد  وأخيــرا، 
غيــر  الحواجــز  مــن  للحــد  فرصــة  وهنــاك  المدخــالت. 
قويــة  دفعــة  إعطــاء  فــي  سيســاهم  ممــا  الجمركيــة، 
فــي  ســيما  وال  المتوســط،  المــدى  علــى  لالقتصــاد 
ــة منخفضــة الدخــل.  ــدان النامي األســواق الصاعــدة والبل
مــن  الحــد  التنويــع  زيــادة  فــي  أيضــا  سيســاعد  وممــا 
عــدم اليقيــن بشــأن السياســات التجاريــة وإرســاء نظــام 
سياســات تجاريــة منفتــح ومســتقر وقائــم علــى القواعــد.

الرابــع مــن عــدد  إلــى الفصــل  — تســتند هــذه المدونــة 
إبريــل 2022 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي بعنــوان 
الجائحــة"،  أثنــاء  القيمــة  وسالســل  العالميــة  "التجــارة 
الن  وتينــغ  غليــن شــير  مــن  كل  أجــراه  بحثــا  وتتضمــن 
بتوجيــه مــن شــيخار أيــار وبمســاعدة شــان تشــن وبرايــان 
زو ويويــو هوانــغ وإلســا بيرتســيغيل. وُأجــري هــذا التحليل 
فــي مطلــع عــام 2022 قبــل الغــزو الروســي ألوكرانيــا، وال 
يركــز علــى انعكاســات الحــرب علــى التجــارة وسالســل 

القيمــة العالميــة. 



اخـبـار محلية ودولية 62

يؤهــل موقــع األردن االســتراتيجي كحلقــة وصــل بيــن بــالد الشــام ودول الخليــج العربــي 
وأوروبــا وتركيــا، المملكــة لتكــون مركزا لشــبكات النقل والخدمات اللوجســتية بالمنطقة.

وإلــى جانــب الموقــع االســتراتيجي، ثمــة ممّكنــات أخــرى 
تضفــي ميــزة تنافســية لــألردن فــي هــذا المجــال، تتمثــل 
بمينــاء العقبــة، وشــبكة طــرق متطــورة، ومطــار دولــي 
االحتياجــات  يخــدم  العالميــة  للمواصفــات  موافــق 

الــركاب والشــحن. المتزايــدة لنقــل 

ويعــد قطــاع النقــل والخدمات اللوجســتية أحد القطاعات 
االقتصاديــة  العمــل  ورشــة  فــي  شــاركت  التــي  البــارزة 
للقطاعــات  ركيــزة  القطــاع  هــذا  يعتبــر  حيــث  الوطنيــة 

االقتصاديــة.

المــدى  طويلــة  الوطنيــة  النقــل  اســتراتيجية  وتشــّكل 
لعــام 2030، إطــار العمــل الرئيــس إلدارة تنميــة قطــاع 
ــى إيجــاد قطــاع  ــة قائمــة عل النقــل فــي األردن، وفــق رؤي
الكفــاءة  مســتويات  وزيــادة  ومســتدام،  متطــور  نقــل 
واألمــان واالســتقرار البيئــي، وتعزيــز التنميــة االجتماعيــة 
فــي  إقليميــا  مركــزا  األردن  يصبــح  وأن  واالقتصاديــة، 

قطــاع النقــل.

وقــال المهنــدس بشــار ريحانــي، مديــر قســم النقــل فــي 
دار الهندســة، المشــارك فــي ورشــة العمــل االقتصاديــة 
الوطنيــة – قطــاع النقــل، "إن قطــاع النقل من القطاعات 
المحّفــزة للنمــو االقتصــادي، باعتبــاره شــريان االقتصــاد 
الوطنــي، ويحظــى بالعديــد مــن فــرص االزدهــار والتطــّور، 
اعتمــادا علــى مــا يتمتــع بــه األردن مــن موقــع اســتراتيجي 
وشــمال  العــراق  وبيــن  وأوروبــا  العربيــة  الجزيــرة  بيــن 
والخطــط  للتطويــر،  القابلــة  التحتيــة  والبنيــة  أفريقيــا، 
الورشــة  أعمــال  عــن  ســتنبثق  التــي  واالســتراتيجيات 

االقتصاديــة الوطنيــة، المعنيــة بقطــاع النقــل والخدمــات 
األولويــات  مــن  قائمــة  "هنــاك  اللوجســتية."واضاف، 
المســتقبلية بقطــاع النقــل التــي تســتدعي وجــوب التركيــز 
عليهــا والتــي تتمثــل بجعــل األردن مركــزا محليــا للنقــل 
بوصفــه جــزءا ال يتجــزأ مــن سالســل اإلمــداد اإلقليميــة 
المركــزي  الموقــع  واســتغالل  المختــارة،  والعالميــة 
إضافــة  مــع  الســريعة  والطــرق  والمطــارات  والمينــاء 
تعــد  حيــث  المســتقبلية،  الحديديــة  الســكك  شــبكة 
المملكــة محــورا لتعــدد الوســائل التــي توفــر الخدمــات 
اللوجســتية المتكاملــة وعبــور الحــدود بكفــاءة وســرعة، 
باإلضافــة إلــى التركيــز علــى سالســل اإلمــداد التــي يمكــن 

لــألردن مــن خاللهــا أن ينافــس علــى المــدى الطويــل".

ويحظــى قطــاع النقــل البــري بالنصيــب األكبــر فــي الناتــج 
أو  األفــراد  نقــل  فــي  ســواء  النقــل،  لقطــاع  اإلجمالــي 
735 مليــون و1.066 مليــار  إلــى  البضائــع، بحجــم يصــل 
دينــار علــى التوالــي، فــي حيــن تشــكل الســكك الحديديــة 
نســبة 0.08 بالمئــة فــي ناتــج القطــاع، إلــى جانــب النقــل 
البحــري، الــذي تبــدو مســاهمته صغيــرة، ولكنهــا ترتبــط 
بشــكل وثيــق بتســهيل التجــارة )التخليــص( والخدمــات 
دينــار  429 و86 مليــون  بـــ  اللذيــن ســاهما  اللوجســتية، 

علــى التوالــي، وفــق إحصائيــات عــام 2019.

ويــزداد تركيــز النقــل الوطنــي والمحلــي بشــكل كبيــر علــى 
الطــرق البريــة، بينمــا يتطــور النقــل الدولــي بشــكل جيــد 
فيمــا يتعلــق بأولويــات التجــارة التــي تحــدد خطــة قطــاع 

النقــل فــي األردن.

موقع األردن االستراتيجي يفتح اآلفاق 
لجعل المملكة مركزا للنقل والخدمات 

اللوجستية بالمنطقة
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أســتاذة  اإلمــام،  رنــا  الدكتــورة  قالــت  جهتهــا  مــن 
المشــاركة  األردنيــة،  الجامعــة  فــي  المدنيــة  الهندســة 
فــي جلســات قطــاع النقــل، "إن الورشــة ناقشــت أهميــة 
تحســين واقــع خدمــات قطــاع النقــل الوطنــي، وبحــث 
المشــاركون الفــرص الواعــدة لقطــاع النقــل والخدمــات 
اللوجســتية، والواجــب اســتغاللها، وتتمثــل بمشــاريع 
الربــط اإلقليميــة، واســتغالل العالقــات المميــزة التــي 
يرتبــط بهــا األردن مــع دول الجــوار، وتوظيفهــا فــي خدمــة 

االســتراتيجية". النقــل  مشــاريع 

المــدن  داخــل  التنقــل  موضــوع  عــن  اإلمــام  وتحدثــت 
نقــل  شــبكة  وتشــغيل  لبنــاء  أولويــة  "هنــاك  قائلــة، 
إليهــا  الوصــول  يســهل  الجــودة،  عاليــة  حضريــة  عــام 
واســتخدامها، وآمنــة ومســتدامة وميســـورة التكلفـــة 
وتعتمــد علــى الطلــب، إلــى جانــب أولويــة أخــرى بتشــجيع 
مثــل  والعصريــة  الفعالــة  الشــخصية  النقــل  وســائل 
بنــاء  إلــى  باإلضافــة  الكهربائيــة،  والســيارات  الدراجــات 
وتشــغيل شــبكة نقــل عــام وطنيــة للربــط بيــن المــدن 
المملكــة،  أنحــاء  كافــة  بيــن  التنقــل  لخدمــة  كأولويــة 
الســلع  لتبــادل  كفــاءة  وذات  فّعالــة  وســائل  وتوفيــر 
الخدمــات  محــور  ضمــن  التجــارة،  بغــرض  الوطنيــة 
الســلع  نقــل  قطــاع  الوطنية."ويتمتــع  اللوجســتية 
فــي  تتمثــل  قــوة  نقــاط  بعــدة  اللوجســتية  والخدمــات 
المكانــة االســتراتيجية، والمســاهمة الجيــدة فــي الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي 10 بالمئــة ، وتوظيفــه مــا بيــن 80 و 
100 ألــف شــخص، وتوافــق اســتراتيجيات القطــاع مــع 

المنظمــات الدوليــة، والمبــادرات القائمــة علــى تحســين 

الخارجيــة  التجــارة  وتمتــع  الجمركــي،  التخليــص  كفــاءة 

بعمليــات سالســل إمــداد متكاملــة، والتطــّور فــي أداء 

العقبــة. فــي  الحاويــات  مينــاء 

أمــا التحدّيــات الرئيســة التــي تواجه قطــاع النقل، فتتمثل 

وتداعيــات  الرقمــي،  التحــّول  عمليــات  محدوديــة  فــي 

والمســاهمة  المــروري،  واالزدحــام  كورونــا،  جائحــة 

المحــدودة للغايــة للســكك الحديديــة فــي قطــاع النقــل، 

وضــرورة الحــد مــن األثــر البيئــي والتنســيق مــع التخطيــط 

العمرانــي.

الورشــة  فــي  النقــل  فــي قطــاع  المشــاركون  وناقــش 

فــي  والتطويــر  للنمــو  المحتملــة  التمكيــن  عوامــل 

جهــة  إنشــاء  المقترحــات  تتضمــن  حيــث  المســتقبل، 

ــة العقبــات البيروقراطيــة مــن  ــز علــى إزال تنســيق للتركي

كافــة جوانــب الخدمــات اللوجســتية المتكاملــة والمعابــر 

الحدوديــة، وتســهيل بيئــة العمــل، كإنشــاء عمــل تجــاري 

األردن. فــي  وتشــغيله 

والمعابــر  التجــارة  تيســير  أهميــة  المشــاركون  واكــد 

الجمركيــة،  التعرفــة  تصنيفــات  )ومنهــا  الحدوديــة 

العينــي،  االعتيــادي  والتفتيــش  االلكترونيــة،  والتجــارة 

والتصاريــح الســريعة(، والترويــج لــألردن بوصفــه مركــزا 

لوجســتيا إقليميــا، ووضــع أطــر مؤسســية وتنظيميــة 

التحتيــة.  البنيــة  فــي  الفّعالــة  لالســتثمارات 
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وقد اظهرت التسهيالت االئتمانية نموا بنسبة 5 % بنهاية الربع 
االول من العام 2022 لتصل الى 35.2 مليار دوالر أمريكي بالمقارنة 
مع 33.5 مليار دوالر أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، 
وجاء هذا النمو تماشيا مع استراتيجية البنك في التوسع من 
المحافظة على جودة  خالل طرح منتجات وخدمات جديدة مع 
االصول، في حين ارتفعت ودائع العمالء لتصل الى 47.3 مليار 
دوالر امريكي كما في 31 آذار 2022 مقارنة مع 45.8 مليار دوالر 
امريكي بنهاية 31 آذار 2021 وبنسبة نمو بلغت 3 %، ويمثل ارتفاع 
الودائع في معظم المناطق التي يتواجد فيها البنك استمرارا 

الستراتيجيته في توسيع قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة.

وصرح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس اإلدارة قائاًل: "ان 
العام  الربع االول من  البنك في  التي حققها  النتائج االيجابية 
النمو  تحقيق  في  االستمرار  على  البنك  قدرة  تعكس  الحالي 
المستدام ومواكبة التطورات والتغيرات في المنطقة والعالم، 
بالمحافظة على جودة محفظة  البنك  أكد على استمرار  كما 
التسهيالت االئتمانية ومتانة مركزه المالي، وأضاف المصري 
المتاحة  الفرص  استغالل  على  باستمرار  يعمل  البنك  أن 

والكامنة في مناطق تواجده المختلفة.

العام  المدير   – الصادق  رندة  األنسة  أوضحت  جهتها  ومن 
العربي  البنك  مجموعة  أرباح  بان    – العربي  للبنك  التنفيذي 
بميزانية  المدعوم  التشغيلي  باألداء  النهوض  نتيجة  جاءت 
متينة وقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي، حيث تمكنت 
المجموعة من التعامل مع العديد من التحديات واالستمرار 
باالداء المميز والذي إنعكس من خالل النمو بودائع العمالء 
والتسهيالت االئتمانية باالضافة الى تخفيض كلفة المخاطر، 
الفوائد  صافي  في  نموًا  حقق  البنك  ان  الى  أشارت  كما 

وبنسبة  الرئيسية  البنكية  األعمال  من  المتأتية  والعموالت 
6.3 %، كما استمر البنك باالحتفاظ بنسب سيولة متينة حيث 
بينما فاقت نسبة   ،% 74.3 الودائع  الى  القروض  بلغت نسبة 

تغطية القروض غير العاملة 100 %.

واكدت الصادق على استمرار البنك في الحفاظ على معدالت 
سيولة مرتفعة مما يسهم في دعم خطط النمو والتطور 
المستهدفة،  األسواق  في  مكانته  وتعزيز  المستقبلية، 
باإلضافة الى التوسع في طرح المنتجات والحلول الرقمية 
المبتكرة ضمن مختلف اعمال المجموعة واالرتقاء بتجربة 

عمالء مميزة.

وختاما أكد السيد صبيح المصري على استمرار البنك في إيجاد 
فرص جديدة لتحقيق النمو على جميع األصعدة وعلى مواصلة 
والعمل  لمساهميه  ومستدامة  جيدة  عائدات  تحقيق  البنك 

جنبًا إلى جنب مع عمالئه والمجتمعات التي يتواجد ضمنها. 

166 مليون دوالر أرباح
مجموعة البنك العربي للربع األول من العام 2022 

وبنسبة نمو 29.4 %

حققــت مجموعــة البنــك العربــي نتائــج ايجابية خالل الربــع االول من العام 2022، حيث بلغت 
االرباح الصافية بعد الضريبة 166 مليون دوالر أمريكي مقارنة ب 128.3 مليون دوالر كما في 
31 آذار 2021 محققــة نمــوا بنســبة 29.4 %، وجــاءت هــذه النتائــج لتثبــت متانــة الوضــع المالــي 
للمجموعــة وجــودة اصولهــا، كمــا حافظــت المجموعــة علــى مركــز مالــي قــوي وبلغــت حقــوق 
الملكيــة 10.2 مليــار دوالر امريكــي ونســبة كفايــة رأس المــال حســب تعليمــات بــازل 3 بلغــت 
ــي. ــى المطلــوب حســب تعليمــات البنــك المركــزي االردن 16.5 % وهــي اعلــى مــن الحــد االدن



67االخـبــار المصرفية

وعقــد االجتمــاع برئاســة الســيد صبيــح المصــري / رئيــس 
مجلــس اإلدارة وبحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة والمديــر 
ــة  ــون أســهما "أصال العــام التنفيــذي ومســاهمين يحمل
وإنابــة ووكالــة" يشــكلون حوالــي 78.75 % مــن رأس المــال، 
كمــا وحضــر االجتمــاع مراقــب عــام الشــركات عطوفــة 

الدكتــور وائــل العرموطــي.

وتــم خــالل االجتمــاع إقــرار البنــود المدرجــة علــى جــدول 
أعمــال الهيئــة العامــة العاديــة.

وبهــذه المناســبة أشــار الســيد صبيــح المصــري – رئيــس 
مجلــس إدارة البنــك العربــي إلــى أن االقتصــاد العالمــي 
شــهد خــالل العــام 2021 بدايــة ملحوظــة للتعافــي مــن 
آثــار جائحة كورونــا بالرغــم مــن وجــود تقلبــات كبيــرة فــي 
والقطاعــات  المناطــق  مختلــف  عبــر  األداء  مؤشــرات 
االقتصاديــة. حيــث ســاهمت عــدة عوامــل فــي ظهــور 
هــذا التعافــي مــن بينهــا التوســع فــي حمــالت التلقيــح 
االنتاجيــة  العمليــات  عجلــة  وتحــرك  الفيــروس  ضــد 
واالســتهالكية إلــى جانــب اســتمرار تبنــي الــدول، خاصــة 
التوســعية.  والنقديــة  الماليــة  للسياســات  المتقدمــة، 
وقــد ترافــق ذلــك مــع تحســن فــي حجــم التجــارة الدوليــة 

فــي ظــل ارتفــاع الطلــب العالمــي ســواء االســتهالكي أو 
االســتثماري. غير أن االختالالت في سالســل التوريد وما 
ــة ألقــت  صاحبهــا مــن ارتفــاع فــي كلــف الشــحن العالمي
بظاللهــا علــى النمــو والتجــارة الدوليــة. وقــد ســاهمت 
ــة باالرتفــاع الكبيــر فــي الطلــب  هــذه االختــالالت، المقرون
العالمــي، فــي زيــادة حــادة فــي الضغوط التضخميــة والتي 
تعّمقــت خــالل العــام. وقــد تباطــأ زخــم نمــو االقتصــاد 
ــة عــام 2021 بفعــل االنتشــار الســريع  العالمــي مــع نهاي
للمتحــورات الجديــدة للفيــروس، إلــى جانــب ذلــك بــدأت 
ــة  ــة بالحــد مــن سياســتها النقدي ــوك المركزي بعــض البن
التوســعية لكبــح جمــاح التضخــم، األمــر الــذي أثــر علــى أداء 

األســواق الماليــة العالميــة وجعلــه أكثــر تذبذبــًا.

وبيــن المصــري أن الــدول العربيــة دخلــت خــالل العــام 
فتــح  وإعــادة  التدريجــي  االقتصــادي  التعافــي  مرحلــة 
القطاعات االقتصادية. كما واصلت الحكومات والبنوك 
بشــقيه  الدعــم  تقديــم  العــام  خــالل  العربيــة  المركزيــة 
المالــي والنقــدي لمســاعدة وتيــرة التعافــي االقتصــادي. 
وقــد شــهدت المنطقــة تحســنًا ملحوظــًا فــي الطلــب 
وتحويــالت  الســياحة  وتدفقــات  واالســتثمار  المحلــي 

اجتماع الهيئة العامة للبنك العربي بواسطة
وسيلة االتصال المرئي وااللكتروني

عقــدت الهيئــة العامــة العاديــة لمســاهمي البنــك العربــي اجتماعهــا بتاريــخ 31 - 3 - 2022 
ــون الدفــاع  ــي، وذلــك عمــاًل بأحــكام قان ــي وااللكترون بواســطة وســيلة االتصــال المرئ
الجريــدة  فــي  المنشــور   2020 لســنة   )5( رقــم  الدفــاع  وأمــر   1992 لســنة   )13( رقــم 
الرســمية بتاريــخ 31 - 3 - 2020  واإلجــراءات الصــادرة عــن معالــي وزيــر الصناعــة والتجــارة 
إنعقــاد  علــى  وموافقتــه  أعــاله  الدفــاع  أمــر  بموجــب   2020  -  4 -  9 بتاريــخ  والتمويــن 
إجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة مــن خــالل وســائل اإلتصــال المرئــي واإللكترونــي. 
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مــع  بالتزامــن  المــال  وأســواق  والصــادرات  العامليــن 
التحســن الكبيــر فــي أســواق النفــط العالميــة خاصــة فــي 
النصــف الثانــي مــن العــام. وقــد كان هــذا التعافــي متباينــًا 
بيــن دول المنطقــة تبعــًا لمســتوى اإلصالحــات أو لدرجــة 
اعتمادهــا علــى النفــط أو علــى قطــاع الســياحة العالميــة 

والــذي يشــهد بــدوره تعافيــًا بطيئــًا.

وأشــار المصــري الــى األثــر اإليجابــي للتعافــي اإلقتصــادي 
فــي المنطقــة خــالل العــام 2021 فــي تعزيــز مصــادر دخــل 
القطــاع المصرفــي العربــي وتقليــل مخاطــره وخفــض 
مســاهمة  الــى  منوهــًا  المخاطــر،  هــذه  مخصصــات 
سياســات البنوك المركزية العربية في تعزيز مســتويات 
الســيولة وبقــاء نســب التســهيالت غيــر العاملــة ضمــن 
ــة. حيــث حافــظ القطــاع المصرفــي العربــي  حــدود مقبول
علــى نســب مــالءة ماليــة مرتفعــة ومســتويات ســيولة 
جيــدة علــى الرغــم مــن التحديــات، كذلــك تمكنــت البنــوك 
العربيــة مــن مواصلــة جــذب الودائــع، ممــا يعكــس الثقــة 
العوامــل  هــذه  كل  المصرفــي.  القطــاع  فــي  العاليــة 
ــي  ــاح القطــاع المصرفــي العرب ســاهمت فــي تحســن أرب

عمومــًا خــالل العــام.

وأكــد المصــري علــى أنــه وبالرغــم ممــا اتســم بــه العــام 
اقتصــادات  بهــا  تأثــرت  وتقلبــات  تحديــات  مــن   2021
النهــج  ســالمة  أّن  إال  العالــم،  ودول  مناطــق  معظــم 
أساســيات  علــى  المرتكــز  العربــي  للبنــك  االســتراتيجي 
العمــل المصرفــي الســليم وسياســاته المحافظــة فــي 
واحتفاظــه  األمــوال  وتوظيــف  واالســتثمار  التســليف 
بالســيولة العاليــة باإلضافــة الــى المرونــة التــي اعتمدهــا 
البنــك فــي التعامــل مــع المســتجدات والتعاطــي مــع 
تحديــات االزمــة وآثارهــا كانــت مــن ضمــن عوامــل القــوة 
التــي عــززت مــن نتائجــه الماليــة. حيــث بلــغ صافــي األربــاح 
التشــغيلية للبنك 1,108 مليون دوالر وبنســبة نمو بلغت 

8 % عــن العــام الســابق. 

ولفــت المصــري الــى أن البنــك واصــل خــالل العــام التركيــز 
تطبيــق  خــالل  مــن  وعمالئــه  موظفيــه  ســالمة  علــى 
ذلــك،  تكفــل  التــي  اإلجــراءات  مــن  متكاملــة  منظومــة 
تعزيــز  علــى  فّعــال  بشــكل  العمــل  مــع مواصلــة  هــذا 
مختلــف مؤشــرات األداء والتوســع فــي تطبيــق خطــط 
وتقديــم  الرقمنــة  صعيــد  علــى  اإلســتراتيجية  البنــك 
الحلــول الرقميــة المتطــورة لخدمــة عمالئــه مــن األفــراد 

المصرفيــة. احتياجاتهــم  وتلبيــة  والشــركات 

البنــك  مجموعــة  بقــدرة  ثقتــه  علــى  المصــري  وشــدد 
العربــي علــى مواصلــة تحقيــق النمــو المســتدام إســتنادًا 
الــى القيــم والممارســات المصرفيــة الســليمة والمرتكــزة 
المؤسســية  الحاكميــة  إلدارة  الشــمولي  النهــج  علــى 
واالســتدامة مؤكــدًا علــى مواصلــة العمــل علــى تعزيــز 
مســاهمة البنــك الفاعلــة وتعزيــز دوره الريــادي فــي مجــال 
المســؤولية المجتمعيــة مــن خــالل دعــم وتطويــر قــدرات 
المجتمــع والمســاهمة في خلق قيمــة مضافة لمواجهة 
ــة. ــة المتنامي ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــات االقتصادي التحدي

وتوجــه المصــري بالشــكر الجزيــل إلــى البنــك المركــزي 
األردنــي علــى الــدور الفّعــال والمحــوري الــذي يقــوم بــه 
األردنــي  المصرفــي  الجهــاز  واســتقرار  لضمــان ســالمة 

الظــروف. مختلــف  تحــت 

مــن جانبهــا اســتعرضت اآلنســة رنــدة الصــادق - المديــر 
ــي األداء المالــي لمجموعــة  العــام التنفيــذي للبنــك العرب
البنــك العربــي مشــيرة الــى أن  المجموعــة حققــت أرباحــًا 
 314.5 بلغــت  والمخصصــات  الضرائــب  بعــد  صافيــة 
مقارنــة   2021 العــام  نهايــة  فــي  أميركــي  دوالر  مليــون 
مــع  195.3 مليــون دوالر أميركــي فــي نهايــة العــام 2020 

وبنســبه نمــو بلغــت 61 %. 

وبينــت الصــادق أن البنــك حافــظ علــى قاعــدة رأســمالية 
متينــة حيــث بلــغ إجمالــي حقــوق الملكيــة 10.3 مليــار دوالر 
أمريكــي، مشــيرة إلــى أن أصــول المجموعــة ارتفعــت فــي 
نهايــة العــام 2021 لتصــل الــى 63.8 مليــار دوالر أمريكــي 
منهــا 8.4 مليــار دوالر امريكــي تخــص بنــك ُعمــان العربــي 
نتيجــة لقيــام مجموعــة البنــك العربــي فــي نهايــة الربــع 
األول مــن العــام 2021 بدمــج القوائــم الماليــة الموحــدة 
لبنــك ُعمــان العربــي بعــد انتهائــه مــن عمليــة االســتحواذ 
علــى بنــك العــز اإلســالمي، مقارنــة بـــــ 54.4 مليــار دوالر 
أمريكــي للعــام الســابق وبنســبة نمــو بلغــت 17 %. ولفتــت 
الصــادق إلــى ارتفــاع ودائــع العمــالء بنســبة 22 % لتصــل 
الــى 47.1 مليــار دوالر أمريكــي منهــا 7.3 مليــار دوالر أمريكــي 
بــــ 38.7 مليــار دوالر  تخــص بنــك ُعمــان العربــي مقارنــة 
أمريكــي بالعــام الســابق، فــي حيــن ارتفعــت التســهيالت 
االئتمانيــة لتصــل الــى 34.6 مليــار دوالر أمريكــي كمــا فــي 
نهايــة العــام 2021 منهــا 7.5 مليــار دوالر أمريكــي تخــص 
بنــك ُعمــان العربــي مقارنــة بــــ 26.5 مليــار دوالر أمريكــي 

بالعــام الســابق وبنســبة نمــو بلغــت 30 %.
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وأشــارت الصــادق إلــى أن النتائــج الماليــة للبنــك أظهــرت 
وخاصــة بعــد توحيــد البيانــات الماليــة لبنــك ُعمــان العربــي 
تحســن  عــن  نتــج  الدخــل  مصــادر  فــي  ملحوظــًا  نمــوًا 
اإليــرادات مــن مصــادر البنــك األساســية بمــا فيهــا صافــي 
إيــراد الفوائــد والعمــوالت وبنســبة نمــو بلغــت 15 % عــن 
العــام الســابق، هــذا باإلضافــة الــى متانــة المركــز المالــي 
بلغــت نســبة  الرأســمالية حيــث  للبنــك وقــوة قاعدتــه 
كفايــة رأس المــال 16.5 % كمــا فــي 31 كانــون األول مــن 
عــام 2021، كمــا واصــل البنــك المحافظــة علــى التنــوع 
بقاعــدة  المدعومــة  الســيولة  مســتويات  فــي  الجيــد 
عريضــة مــن المودعيــن حيــث بلغــت نســبة القــروض الــى 
الودائــع 73.4 %، كمــا واصــل البنــك الحفــاظ علــى جــودة 
محفظتــه االئتمانيــة مــن خــالل اســتمراره فــي اقتطــاع 
تغطيــة  نســب  فاقــت  حيــث  االئتمانيــة  المخصصــات 

الديــون غيــر العاملــة 100 %.

وشــددت الصــادق علــى مواصلة البنك العربي االســتثمار 
فــي الحلــول المصرفيــة اإللكترونيــة والتركيــز علــى تقديــم 
خدمــات ومنتجــات رقميــة جديــدة تتمتع بأعلى مســتويات 
وتلبيــة  العمــالء  تجربــة  لتحســين  والمرونــة  األمــان 
إلــى  احتياجاتهــم المتجــّددة، مشــيرة فــي هــذا الســياق 
 Neobank قيــام البنــك العربــي بإطــالق )ريفلكــت( - أول
فئــة  وبخاصــة  المســتخدم،  يمنــح  والــذي  األردن  فــي 

الشــباب، تجربــة مصرفيــة سلســة وفريــدة تنســجم مــع 
أســلوب حياتهــم العصــري وتواكــب التطــور المضطــرد 
الــذي يشــهده العالــم علــى صعيــد الخدمــات المصرفيــة 

الرقميــة ووســائل االتصــال والتكنولوجيــا.

وخــالل اجتمــاع الهيئــة العامــة تــم انتخــاب مجلــس إدارة 
مــن  اعتبــارًا  أربــع ســنوات  لمــدة  العربــي  للبنــك  جديــد 
طاهــر  صبيــح  الســيد  ســعادة  مــن:  كل  يضــم  تاريخــه 
االجتماعــي  للضمــان  العامــة  والمؤسســة  المصــري 
وســعادة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ماليــة  ووزارة 
ــي المهنــدس عــالء  ــة عبــدهللا تمــاري ومعال الســيد وهب
عــارف البطاينــة وســعادة الســيد خالــد صبيــح المصــري 
الســيد  الــور وســعادة  الســيد شــهم منيــب  وســعادة 
شــريف مهــدي الصيفــي وســعادة الدكتــور نبيــل هانــي 
القدومــي وســعادة الســيد عمــر منــذر الفاهــوم وســعادة 
الســيد ماجــد قســطندي ســفري. وقــد اجتمــع مجلــس 
اإلدارة الجديــد وانتخــب ســعادة الســيد صبيــح المصــري 
نائبــًا  المصــري  خالــد  والســيد  اإلدارة  لمجلــس  رئيســًا 

للرئيــس. 

هــذا وقــد أقــرت الهيئــة العامــة خــالل اجتماعهــا توصيــة 
مجلــس إدارة البنــك العربــي ش م ع بتوزيــع أربــاح نقديــة 

علــى المســاهمين بنســبة 20 % عــن العــام 2021. 



االخـبــار المصرفية 70

البنك العربي يجدد دعمه لبرنامج الرياديين 
the leap ! من "إنديفر" األردن

زمالة  لبرنامج  رعايته  العربي  البنك  جّدد 
)القفزة(   the leap! األردن  إنديفر  منظمة 
والذي يهدف إلى بناء وصقل مهارات الريادة 
قطاعات  من  التنفيذيين  الموظفين  لدى 
مختلفة لمساعدتهم على االنتقال من مرحلة 
الموظف إلى مرحلة رواد األعمال أو أصحاب 
التقديم  باب  فتح  اإلعالن عن  وتم  األعمال. 
للدفعتين الثانية والثالثة من البرنامج، حيث 
يمكن لألفراد الذين لديهم معرفة وتخصص 
في قطاع معين، والذين حددوا نموذجًا لمنتج 
أو خدمة ذات قابلية للتطبيق، التقدم بطلب 
الزمالة من خالل الموقع  االنضمام لبرنامج 

اإللكتروني إلنديفر األردن.

منتصف  الثانية  الدفعة  ورشات  تبدأ  أن  المقرر  ومن 
كل  مدة  أن  حيث  أيلول،  شهر  في  والثالثة  أيار،  شهر 
دورة منها قرابة الشهرين. كما تتطلب معايير االختيار 
أن يكون لدى المتقدمين أكثر من 10 سنوات خبرة في 
القيادية.  والمهام  األدوار  في  خبرة  مع  معين  قطاع 
كذلك يجب أن يكون مقدمو الطلبات قد حددوا منتجًا أو 
خدمة أو نموذجًا تجاريًا ذو إمكانات تجارية قائمة بذاتها، 
الزمالة  جلسات  من   % 90 بحضور  االلتزام  ضرورة  مع 
عملية  وخالل  منها.  لكل  المطلوبة  بالمهام  والقيام 
المتقدمين  المرشحين سيتم عقد مقابالت مع  اختيار 
الذين تنطبق عليهم معايير االختيار وذلك بهدف فهم 
طموحاتهم وتقييم استعدادهم للبرنامج بشكل أفضل، 
علمًا بأن البرنامج يحث اإلناث بشكل خاص على التقديم.

مجموعة  تدريب  على   the leap! الزمالة  برنامج  ويعمل 
تأسيس  وعلم  فن  حول  البرنامج  زمالء  من  صغيرة 
شركات جديدة من خالل عشر جلسات يتم تقديمها من 
قبل أفراد ذوي خبرة والعبين أساسيين ومحركي بيئة ريادة 
األعمال، إضافة إلى رياديين ومؤسسي شركات ناجحين. 
وسيتم عقد الجلسات أيام السبت ومساء األربعاء حتى 
ال تتعارض مع أوقات الدوام االعتيادية للموظفين، كما 
سيتم مشاركة المنهج مسبقًا معهم لتحفيز وإثراء فقرة 

المناقشة، بينما سيتم توزيع المواد التدريسية اإلضافية 
بعد كل حصة لتعزيز معلومات المشاركين حول المادة 

التي درسوها مع إمكانية مراجعتها الحقًا. 

وتغطي الجلسات العملية والعلمية ضمن برنامج الزمالة 
محاور مهمة تتضمن: إدارة المنتج، وإنشاء نموذج العمل، 
تشمل  كما  الشركة،  وثقافة  الفريق  مفهوم  وتحديد 
وتعزيز  التسويق  كيفية  حول  مكّثف  تدريب  الجلسات 
االستعداد  وبرنامج  والمحاسبة،  المؤسسية،  الهوية 
الشركات  لتأسيس  القانونية  والجوانب  للمستثمرين، 
الزمالة  برنامج  اختتام  سيتم  وأخيرًا  والضرائب(،  )العقود 
بجلسة عرض األفكار والشركات على مستثمرين محتملين.

والجدير بالذكر أنه في النسخة األولى من برنامج الزمالة 
!the leap والتي تم إطالقها في أيلول العام الماضي، تم 
استالم 59 طلبًا واختيار 16 منهم لالنضمام، حيث كانت 
نسبة  اإلناث  من  مجموع الزمالء المختارين 50 % وذلك 
تماشيًا مع توجهات كل من إنديفر والبنك العربي لدعم 
األعمال التي تقودها اإلناث. إضافة إلى ذلك، فقد تفاوت 
وسنوات  العملية  والقطاعات  التعليمي  المستوى 
الخبرة بين الزمالء المشاركين، فكان منهم حاملي درجة 
البكالوريوس ومنهم حاملي الدكتوراه، ونحو ثلث الزمالء 

المشاركين كان لديهم خبرة تزيد عن 20 عامًا. 
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البنك العربي يرعى برنامج كسوة العيد 
بالتعاون مع بنك المالبس الخيري

ويأتــي هــذا البرنامــج ضمــن التعــاون المســتمر مــا بيــن 
البنــك العربــي وبنــك المالبــس الخيــري، وانســجاًما مــع 
رؤيــة البنــك العربــي والمســؤولية المجتمعيــة والتــي 
مّكنــت بنــك المالبــس الخيــري مــن تأميــن أكثــر مــن 
7000 طفــل يتيــم بالمالبــس واأللعــاب فــي مختلــف 

أنحــاء المملكــة.

األردنيــة  الخيريــة  الهيئــة  عــام  أميــن  عطوفــة  وعبــر 
الهاشــمية الدكتــور حســين الشــبلي عــن مــدى اعتــزازه 
بهــذا التعــاون وأثنــى علــى جهــود ودعــم البنــك العربــي 
لبنــك المالبــس وخاصــة لمشــروع يخــدم فئــة األيتــام 
لمــا يحمــل أســمى معانــي االنســانية ويتــرك أثــًرا طيًبــا 

فــي نفــوس األطفــال وأمهاتهــم.

ومــن الجديــر بالذكــر، بــأن بنــك المالبــس الخيــري يفتــح 
ــة العفيفــة المســجلة  ــه الســتقبال األســر األردني أبواب
لــدى صنــدوق المعونــة الوطنية ومــن خالل الجمعيات 

الخيريــة المحليــة بمختلف البرامج التي تســد احتياجات 
الشــرائح المختلفــة فــي المجتمــع وعلــى مــدار العــام 
ومــن خــالل صالتــي العــرض فــي العاصمــة والكــرك 

ومــن خــالل الصــاالت المتنقلــة.

كمــا تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن البنــك العربــي يتبنــى 
اســتراتيجية شــاملة ومتكاملة على صعيد اإلســتدامة 
االقتصــادي  أثــره  تعزيــز  علــى  البنــك  حــرص  تعكــس 
ــق  ــي مــن خــالل العمــل بشــكل وثي واالجتماعــي والبيئ
مــع مختلــف الجهــات ذات العالقــة وصــواًل لتحقيــق 
العربــي  البنــك  برنامــج  المســتدامة. ويمثــل  التنميــة 
للمســؤولية االجتماعيــة "معــًا" أحــد ثمــار هــذا التوجــه، 
وهــو برنامــج متعــدد األوجــه يرتكــز علــى المســاهمة 
المجتمــع  مــن  جوانــب مختلفــة  وتنميــة  تطويــر  فــي 
مــن خــالل مبــادرات ونشــاطات متنوعــة تســهم فــي 
خدمــة عــدة قطاعــات تشــمل الصحــة ومكافحــة الفقــر 

وحمايــة البيئــة والتعليــم ودعــم األيتــام. 

رعــى البنــك العربــي مؤخــرا وبالتعــاون مــع بنك المالبس الخيــري – أحد 
إدارات الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية –  برنامج كسوة العيد والذي 
شمل توزيع كسوة عيد الفطر السعيد باإلضافة إلى الهدايا واأللعاب 
والحلويــات علــى 150 طفــل من األيتــام في محافظتي العاصمة وإربد.
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دور  تفعيــل  علــى  العربــي  البنــك  حــرص  إطــار  وفــي 
المســؤولية  علــى صعيــد  الموظفيــن ضمــن مبادراتــه 
المجتمعيــة شــارك فريــق مــن متطوعيــن البنــك العربــي 
فــي تحضيــر  والمســاعدة  اإلفطــار  وجبــات  تجهيــز  فــي 
الوجبــات وإيصالهــا إلــى الصائميــن مــن األســر العفيفــة 
فــي بيوتهــم لصــون كرامــة الصائــم وجمــع العائلــة علــى 

مائــدة واحــدة.

الـــأردنية  الخيريــة  الهيئــة  عــام  أميــن  عطوفــة  وقــال 
الهاشــمية د. حســين الشــبلي: "فتحــت الهيئــة الخيريــة 
األردنيــة الهاشــمية أبــواب التبــرع لحملــة )رمضــان بالخيــر 
غيــر 2022( وللســنة الرابعــة علــى التوالــي والتــي تهــدف 
ــة لألســر  ــم وطــرود غذائي ــات إفطــار صائ ــن وجب ــى تأمي إل
األردنيــة العفيفــة والالجئيــن فــي عــدد مــن المحافظــات، 
وكان البنــك العربــي مــن أول الداعميــن ضمــن القطــاع 
األســر  إلــى  للوصــول  مشــكورا  ســاهم  الــذي  الخــاص 
والصائميــن والوقــوف إلــى جانبهــم ومــد يــد العــون لهــم 

خــالل شــهر رمضــان المبــارك".

وأضــاف الشــبلي: "نتقــدم بالشــكر للبنــك العربــي إدارة 
وموظفيــن علــى هــذه المبــادرة الطيبــة لمــا لهــا مــن أثــر 
جميــل علــى مســتفيدينا والــذي يعكــس معانــي التكافــل 

ــي". واإلنســانية مــا بيــن كافــة شــرائح المجتمــع األردن

ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة الخيرية األردنية الهاشــمية 

قــد أطلقــت حملــة "رمضــان بالخيــر غيــر 2022" علــى كافــة 

مواقــع التواصــل االجتماعــي محــددة قيمــة وجبــة إفطــار 

صائــم بـــ 3.5 دينــار أردنــي وقيمــة الطــرد الغذائــي بـــ 25 دينــار 

أردنــي، داعيــة القطــاع العــام والخــاص واألفــراد بالتبــرع 

لصالــح   www.jhco.org.jo اإللكترونــي  موقعهــا  عبــر 

األســر العفيفــة.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية 

شــاملة ومتكاملة على صعيد االســتدامة تعكس حرص 

ــز أثــره االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي  البنــك علــى تعزي

مــن خــالل العمــل بشــكل وثيــق مع مختلف الجهــات ذات 

العالقــة وصــواًل لتحقيــق التنميــة المســتدامة. ويمثــل 

البنــك العربــي للمســؤولية االجتماعيــة "معــًا"،  برنامــج 

أحــد ثمــار هــذا التوجــه، وهــو برنامــج متعــدد األوجــه يرتكــز 

علــى المســاهمة فــي تطويــر وتنميــة جوانــب مختلفــة مــن 

المجتمــع مــن خــالل مبادرات ونشــاطات متنوعة تســهم 

فــي خدمــة عــدة قطاعــات وهــي الصحــة ومكافحــة الفقــر 

وحمايــة البيئــة والتعليــم ودعــم األيتــام. 

البنك العربي يساهم في دعم األسر العفيفة
ضمن حملة الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

"رمضان بالخير غير 2022"

قــدم البنــك العربــي دعمــه لحملــة "رمضــان بالخيــر غيــر 2022" التــي تنفذهــا الهيئــة 
ــة األردنيــة الهاشــمية للوصــول إلــى أكثــر مــن 1400 مســتفيد مــن خــالل توزيــع  الخيري
وجبــات إفطــار صائــم علــى األســر العفيفــة فــي عــدد مــن محافظــات وســط المملكــة.
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البنك العربي يدعم فعاليات رمضانية لألطفال
في مركز الملكة رانيا

البنك العربي يدعم برامج تكية أم علي
خالل شهر رمضان المبارك

البنــك  أقــام  األردن،  نهــر  مؤسســة  مــع  بالتعــاون 
العربــي إفطــارًا جماعيــًا لـــ100 طفــل فــي مركــز الملكــة 
وذلــك  للمؤسســة،  التابــع  والطفــل  لألســرة  رانيــا 
ضمــن مبــادرات المؤسســة لحمايــة الطفــل واألســرة 
وفــي إطــار أنشــطتها الهادفــة للوصــول إلــى أكبــر عــدد 
مــن المســتفيدين. وقــد تــم تنظيــم اإلفطــار الجماعــي 
مــن قبــل مجموعــة مــن متطوعــي البنــك العربــي، حيــث 
والمســابقات  كاأللعــاب  متنوعــة  فعاليــات  تضمــن 
الدمــى  مســرح  إلــى  إضافــة  والتعليميــة،  الرياضيــة 
مفاهيــم  حــول  يتمحــور  الــذي  "ســلحوف"  التفاعلــي 

الوقايــة والمتعلقــة بحمايــة الطفــل مــن اإلســاءة.

يذكــر أن مؤسســة نهــر األردن أنشــأت مركــز الملكــة رانيــا 
لألســرة والطفــل بهــدف تحســين النواحــي االجتماعيــة 
والســيدات.  والشــباب  لألطفــال  والنفســية  والبيئيــة 
حيــث تتمحــور التدخــالت والفعاليــات التــي توفرهــا المراكــز 
المجتمعيــة التابعــة للمؤسســة حــول ســالمة الطفــل 

تتبنــى  كمــا  المحليــة.  والمجتمعــات  األفــراد  وتمكيــن 
المراكــز نموذجــًا للخدمــات الشــاملة والمتكاملــة لدمــج 
عمليــة  فــي  واألســري  والمجتمعــي  الثقافــي  الســياق 
مــع  والتنســيق  بالشــراكة  الطفــل،  وســالمة  التغييــر 

والخاصــة. العامــة  والهيئــات  المحليــة  المجتمعــات 

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. 

ضمــن برنامــج المســؤولية المجتمعيــة "معــًا" وبهــدف 
رمضــان  شــهر  فــي  خاصــة  حاجــة  األكثــر  األســر  دعــم 
المبــارك، واســتمرارًا لدعــم البنك العربي لبرامج وحمالت 
تكيــة أم علــي علــى مــدار الســنوات الســابقة، قــّدم البنــك 
العربــي رعايتــه لموائــد الّرحمــن التــي تقيمهــا تكيــة أم علــي 
فــي مقرهــا الرئيســي فــي منطقــة المحطــة بعــد انقطــاع 
أكثــر مــن عاميــن. حيــث قدمــت تكيــة أم علــي بدعــم مــن 
البنــك العربــي وجبــات اإلفطــار الســاخنة ألكثــر مــن 2,200 
صائــم خــالل شــهر رمضــان المبــارك، كمــا شــارك موظفو 

البنــك بالتطــوع بتقديــم وجبــات اإلفطــار للصائميــن.

المبــارك  رمضــان  شــهر  خــالل  التعــاون  تضمــن  كمــا 
مشاركة موظفي البنك العربي ضمن البرامج التطوعية 
المختلفــة مــن تكيــة أم علــي، حيــث تطــوع موظفــو البنــك 
العربــي بتعبئــة 100 طــردًا غذائيًا شــهريًا في مســتودعات 
الطــرود  بتوزيــع  للمشــاركة  باإلضافــة  علــي،  أم  تكيــة 
الغذائيــة الشــهرية علــى 220 أســرة محتاجــة ومســتفيدة 

مــن تكيــة أم علــي فــي العاصمــة عمــان.

وفــي تعليقــه علــى هــذا الدعــم، قــال مديــر عــام تكيــة أم 
العربــي  البنــك  مــع  بتعاوننــا  "نعتــز  بلقــر:  ســامر  علــي، 
داعمينــا  أحــد  يعــد  والــذي  الســابقة  الســنوات  خــالل 
االســتراتيجيين" وأضــاف: "جهودنــا المشــتركة مــع البنــك 
العربــي والتــي دامــت ألعــوام طويلــة، تعكــس إيمان البنك 
المطلــق بأهميــة التكافــل المجتمعــي، حيــث يتجلــى ذلــك 
مــن خــالل تنفيــذ برامــج التنمية المســتدامة بهــدف توفير 
برامــج دعــم غذائــي صحيــة ومســتدامة لألســر األكثــر حاجة 

واألشــد فقــرًا فــي المملكــة." 

وتقــوم تكيــة أم علــي حاليــًا بتوفيــر الدعــم الغذائــي الصحــي 
والمســتدام لـــ20,000 أســرة محتاجــة تعيــش تحــت خــط 
الفقــر الغذائــي فــي كافــة محافظــات المملكــة، مــن خــالل 
ــى مــدار العــام لهــذه  ــة شــهرية وعل إيصــال طــرود غذائي
األســر، حيــث يحتــوي كل طــرد غذائــي علــى 19 مــادة غذائيــة 

تفــي باحتياجــات األســرة الغذائيــة علــى مــدار الشــهر. 
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البنك العربي يدعم برنامجي شهر رمضان
والشمول المالي العربي في متحف األطفال األردن

وقــد عــاد برنامــُج رمضــان فــي متحــف األطفــال هــذا 
العــام بفعاليــات تعكــس روح وأجــواء الشــهر الكريــم، 
والتــي شــملت العديــد مــن األنشــطة والبرامــج الثريــة، 
إســالمية  علميــة  لشــخصيات  محــاكاة  تضمنــت 
كالعالم ابن الهيثم وعالمة الفلك مريم األســطرالبي، 
وشــخصيات الحكواتــي وعــالء الديــن، إضافــة لتقديــم 
عــروض علميــة مــع الســيدة واي والتــي ترّكــز فيهــا على 
فوائــد الصيــام بطريقــة علميــة، إلــى جانــب األنشــطة 
األدبيــة واليدويــة والفنيــة كصناعــة الفوانيــس وقــراءة 

القصــص فــي المكتبــة وغيرهــا. 

كمــا رعــى البنــك العربــي خــالل الشــهر الفضيــل إقامــة 
األيتــام  رعايــة  دور  مــن  لألطفــال  خيرييــن  إفطاريــن 
والجمعيــات الخيريــة مــن ضمــن برنامــج اإلفطــارات 
الخيريــة الــذي اعتــاد المتحــف تقديمــه فــي رمضــان كل 
عــام ليرســم االبتســامة علــى وجــوه األطفــال حيــث عاد 
هــذا البرنامــج ليقــّدم لهــم تجربــة رمضانيــة مميــزة بعــد 
أن تــم تعليقــه لمــدة عاميــن بســبب الجائحــة، وقــد 
رافــق عــدد مــن موظفــي البنــك األطفــال بجولــة فــي 

ــة. ــة وتعليمي المتحــف شــملت أنشــطة تفاعلي

ومــن جانــب آخــر، صــادف شــهر رمضــان هــذا العــام 
االحتفــال بيــوم الشــمول المالــي العربــي والذي يحتفل 
ــي كل عــام فــي 27 مــن نيســان، وقــد  ــم العرب ــه العال ب
أعــد المتحــف برنامجــًا خاصــًا بهــذه المناســبة خــالل 

تــم مــن  البنــك العربــي،  شــهر نيســان وبرعايــة مــن 
خاللــه تقديــم مجموعــة مــن األنشــطة الهادفــة لنشــر 
الوعــي حــول مفاهيــم التخطيــط المالــي لــدى األطفــال 
شــؤونهم  إدارة  مهــارات  اكتســاب  مــن  وتمكينهــم 
الماليــة حيــث شــارك عــدد مــن موظفــي البنــك بتقديــم 

ورشــات عمــل متخصصــة فــي هــذا المجــال.

العــام  المديــر  الدلــق،  سوســن  الســيدة  ووّجهــت 
لمتحــف األطفــال الشــكر للبنــك العربــي والقائميــن 
عليــه، لدعمهــم المســتمر ألنشــطة وبرامــج المتحــف 
ــم مــن خــالل اللعــب"، فــي  ــدأ "التعّل ــي تركــز علــى مب الت
ســبيل بنــاء جيــٍل متعلــٍم من خالل تقديــم تجربة نوعّية 
للطفــل منــذ لحظــة دخولــه إلــى المتحــف وحتــى لحظــة 
خروجــه، يتعّلــم مــن خاللهــا ويتفاعل مــع المعروضات 
ــة.  ــة والعملّي المبتكــرة واألنشــطة التفاعليــة العلمّي

ويعتبــر هــذا الدعــم اســتكمااًل لمبــادرات البنــك العربــي 
االجتماعيــة  بالمســؤولية  الخــاص  برنامجــه  ضمــن 
)معــًا(، الــذي يســهم فــي دعــم عــدة قطاعــات منهــا 
التعليــم، حيــث يدعــم البنــك العربــي برنامــَج "التواصــل 
مــع المجتمــع" مــن متحــف األطفــال، والــذي يضــم 
ــي تركــز  ــة، الت ــات واألنشــطة الثري ــَد مــن الفعالي العدي
علــى أهــم المناســبات والقضايــا التــي تهــم الطفــل 
والعائلــة، إذ ينــدرج تحتــه أيضــًا برامــج شــهر الميــاه 

وشــهر اللغــة العربيــة وشــهر الطفــل العربــي. 

واصــل البنــك العربــي دعَمــه لبرنامجــي شــهر رمضــان ويــوم الشــمول المالــي 
العربــي الذيــن ينظمهمــا متحــف األطفــال األردن تحــت مظلــة برنامــج "التواصــل 
عــام 2014. منــذ  الرئيســي  داعَمــه  العربــي  البنــك  يعــدُّ  والــذي  المجتمــع"،  مــع 
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ويأتــي دعــم البنــك العربــي لهــذه المبــادرة للعــام الثامــن 
المتواصــل علــى تعزيــز  إطــار حرصــه  فــي  التوالــي  علــى 
التنميــة  تعزيــز  إلــى  تهــدف  التــي  والمبــادرات  الجهــود 
االقتصاديــة والمجتمعيــة، حيــث تســهم هــذه المبــادرة 
فــي تنشــيط الحركــة فــي وســط البلــد والتــي ُتعــد المركــز 
عّمــان،  العاصمــة  فــي  العريــق  والتجــاري  االقتصــادي 
واألعيــاد  المبــارك  رمضــان  مــع شــهر  بالتزامــن  وذلــك 
وموســم الصيــف الــذي يتمّيــز بنشــاط ســياحي كبيــر مــن 

قبــل العائــالت األردنيــة والعربيــة والســياح.

شــهر  نهايــة  حتــى  ستســتمر  التــي  المبــادرة  وتشــمل 

أيلــول، إضــاءة عــدة مناطــق حيويــة منها ســاحة المســجد 

الحســيني فــي وســط البلــد، أحــد أبــرز رمــوز ومعالــم عّمــان 

القديمة مما أعطى شــوارعها رونقًا جماليًا يتناســب مع 

أجــواء الشــهر الفضيــل. هــذا باإلضافــة إلــى شــارع الملــك 

حســين وشــارع الملــك فيصــل وشــارع الملــك طــالل 

وشــارع بســمان ودوار اليوبيــل ومنطقــة الشميســاني 

وتــالع العلــي. 

البنك العربي يدعم مبادرة غرفة تجارة عمان إلضاءة 
وسط عمان وعدد من المواقع التجارية

والسياحية والتراثية في العاصمة

كجــزء مــن مبادراتــه نحــو تســليط الضــوء علــى أهميــة الســياحة الداخليــة وتنشــيط 
غرفــة  أطلقتهــا  التــي  للمبــادرة  دعمــه  العربــي  البنــك  واصــل  االقتصاديــة،  الحركــة 
تجــارة عّمــان بالتعــاون والتنســيق مــع أمانــة عمــان الكبــرى إلضــاءة وتزييــن شــوارع 
التجاريــة والســياحية والتراثيــة فــي العاصمــة  المواقــع  المدينــة وعــدد مــن  وســط 
عّمــان خــالل الشــهر الفضيــل وعيــدي الفطــر واألضحــى المبــارك وموســم الصيــف.
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وقد أطلقت هذه الحملة في إطار حرص البنك 
العربي على دعم الجهات التي تسهم بتحقيق 
تنمية اجتماعية مستدامة، ال سيما في شهر 

رمضان الفضيل، شهر الخير والعطاء.

وباإلضافة الى المزايا المتعددة لبطاقة فيزا 
العربي،  البنك  من  البالتينية  االئتمانية  "معــًا" 
فإنها تنفرد بميزة إضافية تتيح لمستخدميها 
مستمر  بشكل  والمساهمة  الدعم  تقديم 
بشكل  التبرع  خالل  من  المجتمع  خدمة  في 
تلقائي في كل مرة يستخدمون فيها البطاقة 
لمشترياتهم. حيث يتم اقتطاع نسبة بسيطة 
مقدارها 0.5 % من قيمة المشتريات المسددة 
بالتساوي  بها  التبرع  ليتم  البطاقة  بواسطة 
مؤسسة  تشمل:  والتي  المشاركة  للجهات 
صندوق  علي،  أم  تكية  للسرطان،  الحسين 
الملكية  والجمعية  األيتام  لمستقبل  األمان 
لحماية الطبيعة. ويتم إظهار قيمة التبرع من 
الشهري، وفي  البطاقة  خالل كشف حساب 
بالتبرع  العربي  البنك  يقوم  تبرع،  كل  مقابل 
بالتساوي  توزيعها  يتم   % 0.5 مماثلة  بنسبة 

على هذه المؤسسات، إلى جانب تبرع البنك بـ 50 % من قيمة 
رسوم البطاقة السنوية لهذه المؤسسات.

ترحيبية  نقطة   300 على  الحصول  فرصة  الحملة  واتاحت 
مجانية ضمن برنامج "نقاط العربي" عند إصدار بطاقة "معًا" 

االئتمانية البالتينية خالل شهر رمضان المبارك.

استراتيجية  يتبنى  العربي  البنك  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر 
شاملة ومتكاملة على صعيد االستدامة تعكس حرص البنك 

خالل  من  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  أثره  تعزيز  على 
العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العالقة وصواًل 
العربي  البنك  برنامج  ويمثل  المستدامة.  التنمية  لتحقيق 
للمسؤولية االجتماعية "معًا"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج 
متعدد األوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب 
مختلفة من المجتمع من خالل مبادرات ونشاطات متنوعة 
تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر 

وحماية البيئة والتعليم ودعم األيتام. 

البنك العربي يطلق حملة خاصة ببطاقة فيزا
 "معــًا" االئتمانية البالتينية

أطلق البنك العربي حملة خاصة على بطاقة فيزا "معــًا" االئتمانية البالتينية بمناسبة 
حلــول شــهر رمضــان المبــارك. وتعتبرهــذه البطاقــة اإلئتمانيــة األولــى مــن نوعهــا علــى 
صعيــد المنطقــة، حيــث تمكــن حامليهــا مــن دعــم مجموعــة مــن المؤسســات غيــر 
الربحية عند اســتخدامهم لهذه البطاقة في تســديد قيمة مشــترياتهم مما يمكنهم، 
بالتعاون مع البنك العربي، من المساهمة في دعم المجتمع المحلي بشكل مباشر.
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البنك العربي يطلق حملة "تحدي العربي فيتنس"
 "Arabi Fitness" من خالل خدمة

 "Arabi Fitness“ وقدمــت الحملــة المتاحة من خالل خدمــة
من البنك العربي الفرصة لعمالء البنك الذين يشــتركون 
فــي التحــدي مــن مضاعفــة نقاط مكافآتهــم ضمن برنامج 
"نقــاط العربــي" خــالل شــهر رمضــان المبــارك وذلــك عبــر 
مضاعفــة خطــوات المشــي والركــض المحتســبة لهــم 
عبــر تطبيــق . "FittiCoin" ويمكــن االســتفادة مــن نقــاط 
العربــي فــي أي وقــت لــدى العديــد مــن التجــار ومقدمــي 
الخدمــات المشــاركين بالبرنامــج مثــل المطاعــم ومحــالت 
التســوق، والمتاجــر المختلفــة ومحطــات البنزيــن وغيرهــا. 
كمــا يمكــن كذلــك اســتبدال هــذه النقــاط نقديــًا مــن خــالل 
صرافــات البنــك العربــي اآلليــة واســعة االنتشــار أو مــن 
خــالل تحويلهــا عبــر تطبيــق "عربــي موبايــل" هــذا باالضافــة 
الــى امكانيــة اســتخدام هــذه النقــاط للشــراء مباشــرة مــن 
خــالل بطاقــة الــوالء الموجــودة داخــل عربــي موبــي كاش 
فــي كل المتاجــر التــي يتوفــر لديهــا تطبيــق الدفــع مــن 

البنــك العربــي "عربــي موبــي كاش".

وفــي تعليقــه علــى إطــالق الخدمــة، قــال الســيد يعقــوب 
لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات  دائــرة  مديــر  معتــوق، 
فــي البنــك العربــي – األردن: "تأتــي هــذه الحملــة تزامنــا 
مــع شــهر رمضــان المبــارك وفــي اطــار حــرص البنــك 
العربــي علــى مكافــأة عمالئــه الكــرام وتوفيــر الحمــالت 
والعــروض المناســبة لهــم عنــد اســتخدامهم لخدمــة 

"Arabi Fitness" مــن البنــك العربــي عبــر تطبيــق "عربــي 
باقــة  تقديــم  إلــى  دائمــًا  "نســعى  وأضــاف:  موبايــل"." 
متكاملــة مــن الخدمــات والعــروض التــي تلبــي احتياجــات 
وتطلعــات عمالئنــا وبمــا يتناســب مــع أســلوب حياتهــم 

واحتياجاتهــم المختلفــة علــى مــدار أشــهر العــام."

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

 . "ITM"التفاعلــي

أطلق البنك العربي حملة "تحدي العربي فيتنس" من خالل خدمة "Arabi Fitness" عبر 
احدى  من  مقدم  تطبيق  وهو   ،"FittiCoin"مع بالتعاون  وذلك  موبايل"  "عربي  تطبيق 
الشركات األردنية الناشئة والذي يهدف إلى تشجيع تبني أسلوب حياة صحي لمستخدميه. 
وقد تم إطالق هذه الحملة في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تقديم عروض وبرامج 
ترويجية رقمية مميزة تنسجم مع تطلعات عمالئه المتجددة وتواكب أسلوب حياتهم.
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البنك العربي يتيح قبول بطاقة " أمريكان إكسبريس"
عبر أجهزة نقاط البيع الخاصة به في مجموعة

واسعة من المحالت التجارية

وتعتمــد العديــد مــن المحــالت التجاريــة فــي المملكــة 
أجهــزة نقــاط البيــع )POS(  الخاصــة بالبنــك العربــي 
لقبــول الدفعــات مــن زبائنهــا نظــرًا لمــا تتمتــع به هذه 
األجهــزة مــن تكنولوجيــا متطــورة واعتماديــة عاليــة، 
بشــكل يســهل عمليــات الدفــع االلكترونــي بواســطة 
التالمســية  بالتقنيتيــن  والدفــع  الذكّيــة  الهواتــف 
والالتالمســية وذلــك ضمــن أحــدث التقنيــات األمنيــة 
العالميــة. حيــث توفــر هــذه األجهــزة خيــارات متعــددة 
للدفــع تضــم بطاقــات فيــزا وماســتركارد  وشــاملة 
وأمريــكان إكســبريس إلــى جانــب حلــول دفــع ذكيــة 
عبــر تطبيــق "عربــي موبــي كاش" وخدمــة "كليــك" مــن 
خــالل الهواتــف الذكيــة دون الحاجــة إلبــراز البطاقــة، 
مواكبــة مــن خاللهــا إيقــاع الثورة الرقميــة للمدفوعات 

االلكترونيــة بجميع وســائطها.  

معتــوق،  يعقــوب  الســيد  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
مديــر دائــرة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي البنــك 
العربــي– األردن: "يشــكل تعزيــز خيــارات الدفــع عبــر 
أجهــزة نقــاط البيــع مــن البنــك العربــي بالتعــاون مــع 
أمريــكان إكســبريس العالميــة خطــوة رائــدة تعكــس 
التــزام البنــك بتوظيــف أحــدث الخدمــات الرقميــة علــى 
صعيــد الصناعــة المصرفيــة." وأضــاف: "تتيــح الخدمــة 

والمحــال  األعمــال  قطــاع  مــن  لعمالئنــا  الجديــدة 
التجاريــة القــدرة علــى توفيــر وســائل دفــع متعــددة 
بتجربــة مصرفيــة  وتزودهــم  لزبائنهــم  مرونــة  وأكثــر 

ــة ومبتكــرة تلبــي جميــع متطلباتهــم."  متكامل

ومــن جانبــه، صــرح المديــر اإلقليمــي لشــركة أميكــس 
الشــرق االوســط فــي األردن، الســيد معتــز العمــري: 
"نحــن جــدًا ســعداء بهــذا التعــاون مــع البنــك العربــي 
ونتطلــع إلــى أعمــال مثمــرة فــي األردن لتوفيــر أفضــل 
الخدمــات ألعضــاء بطاقاتنــا. هــذه الخطــوة  تعكــس 
التــزام أمريــكان إكســبريس للتوســع وتوفيــر خدمــات 
متطــورة وخيــارات دفــع متعــددة للمؤسســات فــي 
قطــاع األعمــال واألفــراد. نحــن فخــورون كوننــا جــزء 
مــن التحــول الرقمــي فــي األردن والشــرق األوســط." 

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن البنــك العربــي يعتبــر مــن 
المؤّسســات المصرفيــة الرائــدة محليــًا وإقليميــًا فــي 
توظيــف أحــدث الحلــول الرقميــة لخدمــة عمالئــه مــن 
علــى  العربــي  البنــك  حــاز  وقــد  القطاعــات.  مختلــف 
العديــد مــن الجوائــز مــن جهــات عالميــة مرموقــة مــن 
ضمنهــا  14 جائــزة علــى صعيــد الخدمــات الرقميــة 
غلوبــال  مجلــة  مــن  واألفــراد  الشــركات  لقطاعــي 

فاينانــس العالمّيــة للعــام 2021.

أعلن البنك العربي مؤخرًا عن إتاحة قبول بطاقات أمريكان إكسبريس عبر جميع أجهزة 
التجارية  المحالت  من  واسعة  مجموعة  لدى  والمستخدمة  به  الخاصة  البيع  نقاط 
في المملكة. ويأتي إطالق هذه الخدمة في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تطوير 
حلول  توفير  خالل  من  الدفع  عمليات  وتيسير  به  الخاصة  االلكتروني  الدفع  منظومة 
مصرفية مبتكرة وشاملة تلبي احتياجات ومتطلبات عمالئه من قطاعي األعمال واألفراد.
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ــة  ــاح الصافي ــزة حيــث بلغــت االرب ــج ممي حقــق البنــك نتائ
العائــدة لمســاهمي البنــك لعــام 2021 بعــد ضريبــة الدخــل 
مبلــغ 32.8 مليــون دينــار مقابــل 18.2 مليــون دينــار بنســبة 
قبــل  الصافيــة  االربــاح  بلغــت  حيــن  فــي   ،% 80.6 زيــادة 
ضريبــة الدخــل لعــام 2021 مبلــغ 51.3 مليــون دينــار مقارنــة 

مــع 30.7 مليــون دينــار للعــام الســابق.

وقــد بيــن الســيد يزيــد المفتــي رئيــس مجلــس اإلدارة، أن 
البنــك تمكــن بفضــل اســتراتيجيته وسياســته المتحفظة 
وإدارتــه الحصيفــة للمخاطــر باإلضافة إلــى التزامه بأفضل 
معاييــر العمــل المصرفــي مــن تحقيــق نتائــج جيــدة، حيــث 
 % 7.8 بنســبة   2021 عــام  خــالل  البنــك  موجــودات  نمــت 
لتبلــغ 3614 مليــون دينــار وحققــت ودائــع العمــالء نمــوا 
وارتفــع  دينــار.  مليــون   2,438 إلــى  لتصــل   % 9.5 بنســبة 
رصيــد التســهيالت االئتمانيــة بنســبة 8.8 % لتصــل الــى 
1,951 مليــون دينــار مــع المحافظــة علــى جــودة المحفظــة 
حيــث بلغــت نســبة التســهيالت غيــر العاملــة 4.74 % وهــي 

اقــل مــن المعــدل ضمــن القطــاع المصرفــي فــي االردن. 
هــذا وقــد بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق المســاهمين 
8.7 % فيمــا بلغــت نســبة كفايــة راس المــال 15.2 % وهــي 
اعلــى مــن النســب المقــررة مــن البنــك المركــزي األردنــي.

ونــوه الســيد يزيــد المفتــي إلــى أن البنــك سيســتمر خــالل 
عــام 2022 فــي تنفيــذ سياســاته وخطتــه اإلســتراتيجية في 
تطويــر أعمالــه مــن خــالل المحافظــة على نســب الســيولة 
وجــودة المحفظــة االئتمانيــة، باإلضافــة إلــى المســاهمة 
فــي دعــم المجتمــع المحلــي كجــزء مــن مســؤولية البنــك 

اإلجتماعيــة.

وفــي نهايــة االجتمــاع تقــدم الســيد يزيــد المفتــي بالشــكر 
إلــى عمــالء البنــك ومســاهميه علــى ثقتهــم ومســاندتهم 
المتواصلــة والتــي مكنــت البنــك مــن تحقيــق هــذه النتائــج، 
وإلــى موظفــي البنــك، والبنــك المركــزي األردنــي لجهــوده 
المخلصــة ودعمــه الدائــم، متطلعــا إلــى تحقيــق المزيــد 

مــن النمــو والنجــاح فــي األعــوام القادمــة. 

الهيئة العامة لمساهمي
بنك القاهرة عمان

تقر نتائج اعمال البنك
لعام 2021

وافقت الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان في اجتماعها العادي الذي عقدته يوم األحد 
الموافــق 24 نيســان 2022 بواســطة االتصــال المرئــي وااللكترونــي على البيانات المالية 
لعــام 2021 وكافــة بنــود جــدول االعمــال بمــا فيهــا توزيــع اربــاح نقديــة علــى مســاهمي 
البنــك بنســبة 9 % باإلضافــة الــى توزيــع 16,078,984 ســهم مــن أســهم مصــرف الصفا / 
فلســطين والمملوكة لبنك القاهرة عمان على مســاهميه وذلك بنســبة وتناســب من 
ملكية المساهمين في رأس مال البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة لمساهمي البنك.
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اســتقبل بنــك القاهــرة عمــان عمالئــه فــي مقــر فرعــه 
فــي الفحيــص بعــد تحديثــه لتلبيــة حاجــات المنطقــة 

مصرفيــا وخدمــة كافــة الشــرائح. 

وفــرع بنــك القاهــرة الــذي يقــع فــي الفحيــص، علــى 
دوار الفحيــص وتــم تحديثــه وفــق أحــدث التصاميــم 
خدمــة  ســرعة  ضمــان  بهــدف  والتقنيــة  العصريــة 
العمــالء وتوســيع قاعــدة العمــالء بتقديــم أفضــل 

المصرفيــة.  الخدمــات 

وتحاكــي االعمــال والتصاميــم الداخلية للفرع عملية التجديد 
البنــك  يشــهدها  التــي  المتواصلــة  المصرفيــة  والنهضــة 
لتتناســب مــع الهويــة المؤسســية للبنــك وذلــك لتقديــم 

ــة براحــة وامــان وانســيابية. خدمــة عصري

وراعــى البنــك فــي تحديــث فــرع الفحيــص موقعــه توفيــر 
لعمالئــه  خدماتــه  تقديــم  الراحة وســرعة  وســائل  كافــة 
داخــل الفــرع بمــا فيهــا توفيــر جهــاز صــراف آلــي لتقديــم كافــة 

الخدمــات المصرفيــة علــى مــدار 24 ســاعة. 

بنك القاهرة عمان يستقبل عمالئه في
فرع الفحيص بحلة جديدة

اســتقبل بنــك القاهــرة عمــان عمالئــه فــي مقــر فرعــه 
فــي وادي موســى بعــد تحديثــه لتلبيــة حاجــات المنطقــة 

ــا وخدمــة كافــة الشــرائح.  مصرفي

وفــرع بنــك القاهــرة الــذي يقــع فــي وادي موســى وســط 
البلــد- فــي مبنــى فنــدق ال جــي  –  قــرب دائــرة األرضــي و تــم 
تحديثــه وفــق أحــدث التصاميــم العصريــة والتقنية بهدف 
ضمــان ســرعة خدمــة العمــالء وتوســيع قاعــدة العمــالء 

بتقديــم افضــل الخدمــات المصرفيــة. 

للفــرع  الداخليــة  والتصاميــم  االعمــال  وتحاكــي 
عملية التجديــد والنهضــة المصرفيــة المتواصلــة التــي 
يشــهدها البنك لتتناســب مع الهوية المؤسسية للبنك 
وذلــك لتقديــم خدمــة عصريــة براحــة وامــان وانســيابية.

وراعــى البنــك فــي تحديــث فــرع وادي موســى موقعــه توفيــر 
كافــة وســائل الراحة وســرعة تقديــم خدماتــه لعمالئــه داخــل 
كافــة  لتقديــم  آلــي  توفيــر جهــاز صــراف  بمــا فيهــا  الفــرع 

ــى مــدار 24 ســاعة.  ــة عل الخدمــات المصرفي

بنك القاهرة عمان يستقبل عمالئه في
فرع وادي موسى بحلة جديدة



االخـبــار المصرفية 82

وبهــذه المناســبة صــرح الســيد شــاكر فاخــوري رئيــس 
مجلــس إدارة بنــك األردن بــأن البنــك اســتطاع الحفــاظ 
الــذي يعكــس نهــج  أداء جيــدة، األمــر  علــى مســتويات 
البنــك االســتراتيجي الشــامل الــذي يســتهدف تحقيــق 
أداء مســتدام علــى كافــة األصعــدة، ومواكبــًا للتغيــرات 
والتحــوالت فــي بيئــة األعمــال، ومتانة عملياتــه المصرفية 
وجــودة  وســالمة  التشــغيلية،  وكفاءتــه  األساســية، 
اإلدارة  عــن  االئتمانيــة واالســتثمارية، فضــاًل  محافظــه 
الحصيفــة للمخاطــر. وقــد حقــق البنك صافــي أرباح عائدة 
للمســاهمين بعــد الضرائــب والمخصصــات بقيمــة 36 
مليــون دينــار مقابــل 35.8 مليــون دينــار عــن عــام 2020، أي 

بنمــو بلغــت نســبته 0.6 %. 

ولــدى اســتعراض أداء البنــك لعــام 2021 فقد بين الســيد 

فاخــوري أن البنــك ســجل نمــوًا فــي حقــوق المســاهمين 

بنســبة 4.1 % فــي نهايــة عــام 2021 مقارنــة بعــام 2020 

لتبلــغ 473.4 مليــون دينــار، مــع تحقيــق عائد على متوســط 

حقــوق المســاهمين بنســبة 7.8 %، فيمــا بلغــت نســبة 

كفايــة رأس المــال 19.2 %، مــا يشــير لمتانــة المركــز المالــي 

للبنــك وقاعــدة رأس مالــه. واســتمر البنــك بالمحافظــة 

2.7 مليــار دينــار،  بلــغ حجمهــا  التــي  علــى جــودة أصولــه 

مــع تســجيل عائــد علــى متوســط األصــول حتــى نهايــة 

العــام بنســبة 1.3 %. وحقــق نمــوًا فــي صافــي محفظــة 

بمبلــغ  المطفــأة(  )بالتكلفــة  االئتمانيــة  التســهيالت 

19.4 مليــون دينــار لتصــل إلــى 1.5 مليــار دينــار، مــع تغطيــة 

تجــاوزت نســبتها 100 % للتســهيالت غيــر العاملــة. وعلــى 

صعيــد ودائــع العمــالء فقــد بلغــت 1.9 مليــار دينــار مقاربة 

لنفــس مســتواها فــي العــام 2020. 

بنك األردن يعقد اجتماع الهيئة العامة
ويقر توزيع أرباح نقدية على المساهمين

بنسبة 18 % وبمبلغ 36 مليون دينار

يــوم  اجتماعهــا  األردن  بنــك  لمســاهمي  العاديــة  العامــة  الهيئــة  عقــدت 

الســيد شــاكر فاخــوري  برئاســة ســعادة   2022 آذار  الموافــق 31  الخميــس 

رئيــس مجلــس إدارة بنــك األردن. حيــث تــم عقــد االجتمــاع بتقنيــة االتصــال 

ــة  ــي. وحضــر االجتمــاع مســاهمون يحملــون أســهم "أصال ــي واإللكترون المرئ

الهيئــة  المــال. وأقــرت  مــن رأس  مــا نســبته 75.419 %  ووكالــة"، يشــكلون 

أربــاح  بتوزيــع  األردن  بنــك  إدارة  توصيــة مجلــس  اجتماعهــا  خــالل  العامــة 

نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 18 % عــن عــام 2021 وبمبلــغ 36 مليــون دينــار. 
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وأضــاف الســيد شــاكر فاخــوري أن البنــك مســتمر فــي 
ــى النمــو والتوســع فــي  تطبيــق اســتراتيجيته الهادفــة إل
واالرتقــاء  جديــدة،  ألســواق  والتوجــه  أعمالــه،  نمــوذج 
بالخدمــات اإللكترونيــة والرقميــة، واليــوم اتســع تواجــد 
وســورية  فلســطين  مــن  كل  ليغطــي  األردن  بنــك 
والبحريــن، وســيتم افتتــاح فــرع للبنــك فــي العــراق خــالل 
النصــف الثانــي مــن عــام 2022، كمــا يعمــل البنــك حاليــًا 
علــى دراســة الفــرص المتاحــة للنمــو والتوســع التــي تزخــر 
والتــي  اإلقليــم  دول  وتحديــدًا  العربيــة،  المنطقــة  بهــا 

نمــوًا متســارعًا.  اقتصادهــا  يشــهد 

هــذا وقــد اســتكمل البنــك عــددًا مــن مشــاريعه ومبادراته 
خدمــة  فــي  للتميــز  جهــوده  وواصــل  االســتراتيجية، 
عمالئــه وتلبيــة متطلباتهــم وتوقعاتهــم علــى اختــالف 
قطاعاتهــم بتقديــم خدماتــه ومنتجاتــه وحلوله المصرفية 

واالســتثمارية واالدخاريــة المتنوعــة، عبــر مختلــف قنواتــه 
بمــا فيهــا تلــك الرقميــة المتطــورة، متجــاوزًا تطلعاتهــم 

ــه. ــى ثقتهــم المســتمرة ب ومحافظــًا عل

وفــي ختــام حديثــه قــدم الســيد شــاكر فاخــوري شــكره 
جهودهــم  علــى  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  وتقديــره 
البنــك ولمســاهمي  رفعــة ومكانــة  لتحقيــق  ودعمهــم 
األردن،  بنــك  بمؤسســة  ثقتهــم  علــى  البنــك  وعمــالء 
ولفريــق موظفــي البنــك علــى جهودهــم وعطائهــم فــي 
تقديــم أفضــل مســتويات الخدمــات للعمــالء. كمــا وجــه 
شــكره أيضــًا لكافــة المؤسســات الوطنيــة وعلــى رأســها 
البنــك المركــزي األردنــي ووزارة الصناعة والتجــارة لدورهم 
صاحــب  ظــل  فــي  االقتصاديــة،  القطاعــات  دعــم  فــي 
الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــد هللا الثانــي ابــن الحســين 

المعظــم حفظــه هللا ورعــاه. 
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وقــام بتوقيــع تجديــد الشــراكة الســيد صالــح حّمــاد 
مديــر عــام بنــك األردن والســيدة رنــا الزعبــي المديــرة 

الوطنيــة لجمعيــة قــرى األطفــال SOS األردنيــة.

تجديــد  أن  علــى  حمــاد  صالــح  الســيد  أكــد  بــدوره، 
الشــراكة االســتراتيجية مــع جمعيــة قــرى االطفــال 
SOS تعــزز جســور الشــراكة المجتمعيــة الفاعلــة فيمــا 
بينهــم، مــن خــالل دعــم البرامــج التــي تســتهدف فئــة 
االطفــال الذيــن هــم بحاجــة الــى تأميــن احتياجاتهــم 
مــن مــأكل ومســكن وتعليــم ورعايــة صحيــة، مؤكــدًا 
حــرص البنــك علــى تقديــم الدعــم الــالزم لرفــع قــدرات 
رســالتها  أداء  مــن  لتمكينهــا  الجمعيــة  وإمكانــات 
التنمويــة والخيريــة علــى النحــو األمثــل بمــا ينســجم 
مــع توجهــات البنــك وتطلعــات برامجــه المخصصــة 

المجتمــع. لخدمــة 

كخطــوة  تأتــي  االتفاقيــة  هــذه  أن  حمــاد  وأضــاف 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  هامة لدعــم 
منظومــة  تحقيــق  الــى  ســعي البنك  الــى  مشــيرًا 
متكاملة من التعاون، واإلســهام في تعزيز الشــراكة 
الفاعلــة المتواصلــة لبنــاء التعــاون االســتراتيجي مــع 
يأتــي  الدعــم  هــذا  أن  مبينــًا  المجتمــع،  مؤسســات 
ضمــن حزمــة مبــادارت وبرامــج يرعاهــا البنــك إنطالقــًا 
مــن دوره وحرصــه الدائــم لتعزيــز دور القطــاع الخــاص 
خطتــه  مــع  تماشــيًا  التنمويــة  المشــاريع  لدعــم 

المجتمعيــة. المســؤولية  لدعــم  االســتراتيجية 

ومــن جانبهــا، أعربــت الســيدة رنــا الزعبــي عــن اعتزازهــا 
بهــذه الشــراكة االســتراتيجية الممتــدة منــذ ســنوات، 

وأشــارت إلــى أهميــة الدعــم المقــدم مــن البنــك والــذي 
المرجــوة  األهــداف  تحقيــق  علــى  الجمعيــة  يســاعد 
للخــروج بفئــة شــباب وشــابات مســتقلين وقادريــن 
أن  وذكــرت  األردن.  فــي  الفاعلــة  المســاهمة  علــى 
أســهمت  األردن  بنــك  مــع  األطفــال  قــرى  شــراكة 
إلــى تغطيــة جــزء مــن المصاريــف المعيشــية لأليتــام 
وفاقــدي الســند األســري وضمــان عيشــًا كريمــًا لهــم. 
إضافــة إلــى تجديــد ملعــب كــرة القــدم وكــرة الســلة 
فــي قــرى عمــان والــذي وفــر مســاحات آمنــة لألطفــال 
تســهم فــي تعزيــز صحتهــم البدنيــة والنفســية والتــي 

ــة. ــي تقدمهــا الجمعي ــر مــن أهــم الخدمــات الت تعتب

اليــوم أحــد أكبــر  ومــن الجديــر بالذكــر أن بنــك األردن 
يعــود  والــذي  األردن  فــي  الماليــة  المؤسســات 
تأسيســه إلــى عــام 1960، وعلــى مــدى أكثــر مــن ســتة 
االســتثمار  حركــة  دعــم  فــي  البنــك  ســاهم  عقــود 
والتطــور االقتصــادي مــع حرصــه الدائــم علــى تحقيــق 
تنميــة المجتمعــات فــي الــدول التــي يعمــل بهــا، كمــا 
يمتــد تواجــد البنــك فــي كل مــن األردن وفلســطين 

والبحريــن. وســوريا 

وتعتبــر جمعيــة قــرى األطفــال األردنيــة جمعيــة وطنية 
1983، تعمــل فــي مجــال  غيــر ربحيــة تأسســت عــام 
التنميــة االجتماعيــة وتقــدم الرعايــة لمائتيــن وســتين 
الســند  وفاقــدي  األيتــام  مــن  وشــابًا  طفــاًل   )260(
األســري فــي بيــوت أســرية ومجتمعيــة في عّمــان وإربد 
والعقبــة، وفــي بيــوت الشــباب والشــابات التابعــة لهــا. 
كمــا تقــدم الدعــم للشــباب والشــابات حتــى عمــر 23 

ســنة لمســاعدتهم للوصــول لمرحلــة اإلســتقاللية. 

بنك األردن يجدد شراكته االستراتيجية
مع جمعية قرى األطفال SOS األردنية

قــام بنــك األردن بتجديــد شــراكته مــع جمعيــة قــرى األطفــال SOS األردنيــة ايمانــًا 
منــه بأهميــة دعــم الجمعيــة لتنفيــذ مهمتهــا اإلنســانية برعايــة األطفــال األيتــام 
وفاقدي السند األسري. ويقوم البنك من خالل هذه الشراكة التي بدأت في عام 
.SOS 2004 بكفالــة المصاريــف الجاريــة ألحــد المنازل العائلية فــي قرى األطفال
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أخبار دائرة التعلم والتطور
لشهر نيسان /2022

عقــدت دائــرة التعلــم والتطــور خــالل شــهر نيســان / 2022 ، عــددًا مــن النشــاطات التدريبيــة الداخليــة والخارجيــة 
والتــي شــملت عــدة برامــج ودورات، ومــن أبــرز هــذه النشــاطات مايلــي :

1. البرامج التدريبية  الداخلية/ عن بعد:

 السياسة االئتمانية ودليل االحكام والقواعد العامة الئتمان االفراد
تم عقد ورشــة توعوية من خالل وســائل التدريب االلكتروني لتدريب وتوعية الموظفين على دليل السياســة 
االئتمانيــة واألحــكام العامــة فــي مجــال ائتمــان األفــراد و التــي تمكــن مــن اطالعهــم و ادراكهــم الكامــل علــى 

دليــل االحــكام العامــة فــي مجــال ائتمــان األفــراد.

2. البرامج التدريبية  الداخلية/ الصفية :

:Enterprise Risk Management/ ERM 
تــم عقــد دورة تدريبيــة لموظفــي تنميــة االعمــال التجاريــة و الشــركات بهــدف معرفتهــم باالســتخدام االمثــل 
لالســاليب والنظــم والتقنيــات فــي جانــب ادارة المخاطــر و بنــاء وتعزيــز ثقافــة المخاطــر لــدى مراكــز االعمــال 

المصرفيــة.

3. البرامج التدريبية الخارجية /الصفية :
 الدبلوم المتخصص في ادارة المخاطر ومقررات بازل.

"Microsoft Security" ورشة  

 ورشة "ادارة عالقات المساهمين  "

4. البرامج التدريبية الخارجية /عن بعد :

 الدبلــوم المهنــي المتخصــص فــي االمتثــال ومكافحــة غســل االمــوال - ضابــط امتثــال ومكافحــة 
غســل االمــوال. 
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وقــد واصلــت مجموعــة البنــك خــالل الربــع األول مــن عــام 
2022 تحقيــق أربــاح تشــغيلية قويــة، ممــا يعكــس قــدرة 
المتاحــة  للمــوارد  الفعــال  التوظيــف  علــى  المجموعــة 
ضمــن مختلــف قطاعاتهــا التشــغيلية، الــى جانــب القــدرة 

علــى ضبــط وترشــيد التكاليــف. 

وأدت جهــود البنــك المتواصلــة فــي ادارة المركــز المالــي 
بفعاليــة مــع المحافظــة علــى جــودة األصــول ومتانتهــا 
إلــى ارتفــاع إجمالــي التســهيالت المصرفيــة بنســبة 4.8 % 
منــذ نهايــة العــام الماضــي لتصــل الــى 4.8 مليــار دينــار كما 

فــي 31 آذار 2022.

وفــي تعقيبــه علــى هــذه النتائــج، أعــرب رئيــس مجلــس 
بمواصلــة  اعتــزازه  عــن  الخطيــب،  اإللــه  عبــد  اإلدارة، 
مجموعــة البنــك تحقيــق نتائــج ماليــة متميــزة وتســجيل 

ربــح تشــغيلي قــوي وصافــي أربــاح بعــد المخصصــات 
والضرائــب بلــغ 30.1 مليــون دينــار مــع نهايــة الربــع األول 

مــن العــام الحالــي.

وأوضــح الخطيــب، أن المجموعــة واصلــت اتبــاع النهــج 
مخصصــات  تســجيل  تــم  حيــث  المعتمــد،  المتحفــظ 
إضافيــة للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بلغت أكثــر من 11 
مليــون دينــار خــالل الربــع األول مــن العــام الحالــي، وتهدف 
هــذه الخطــوات الوقائيــة إلــى حمايــة البنــك وتعزيــز قــوة 
التــي  والتحديــات  الظــروف  ضــوء  فــي  المالــي،  مركــزه 
يواجههــا االقتصــاد، واســتمرار التداعيــات الناجمــة عــن 

وبــاء كورونــا، والتطــورات الجيوسياســية الدوليــة. 

وبيــن الخطيــب أن جهــود المجموعــة فــي تعزيــز جــودة 
محفظــة القــروض وفعاليــة إدارة المخاطــر االئتمانيــة، 

صافي أرباح مجموعة بنك اإلسكان

يرتفع بنسبة 18.6 %

ليصل الى 30.1 مليون دينار
في الربع األول من عام 2022

أعلنــت مجموعــة بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل عــن نتائجهــا الماليــة 
للثالثــة أشــهر األولــى مــن عــام 2022، حيــث حققــت المجموعــة أرباحــًا صافيــة 
بارتفــاع نســبته  بعــد المخصصــات والضرائــب بلغــت 30.1 مليــون دينــار، 
18.6 % مقارنــة مــع مــا تــم تحقيقــه خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.
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قــد أدت الــى زيــادة متانــة المركــز المالــي للبنــك وتحقيــق 
نمــو مســتدام فــي العائــد علــى حقــوق المســاهمين، الــذي 
ارتفــع بنهايــة الربــع األول مــن عــام 2022 ليصل الــى 10.1 %. 

مــن جانبــه، أكــد الرئيــس التنفيذي للبنك، عمــار الصفدي، أن 
المجموعة واصلت تحقيق معدالت نمو قوية في مختلف 
مؤشــراتها الماليــة، حيــث ارتفــع إجمالــي الدخــل المتأتي من 
العمليــات البنكيــة الرئيســية بنســبة 4.5 % ليصــل إلــى 93.1 
مليــون دينــار للربــع األول مــن عــام 2022، مقارنــة مــع 89.1 
مليــون دينــار تــم تحقيقهــا خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام 
الماضــي، وذلــك بدعــم مــن كافــة القطاعــات التشــغيلية 
التــي ســجلت نمــوًا قويــًا خــالل الثالثــة أشــهر األولــى مــن 

العــام 2022.

وتنويــع  زيــادة  فــي  المجموعــة  نجــاح  الــى  الصفــدي  وأشــار 
مصــادر الدخــل، حيــث ارتفعــت نســبة اإليــرادات مــن غيــر الفوائد 
الــى اجمالــي الدخــل لتصــل الــى 17.5 % بنهايــة الربــع األول مــن 
عــام 2022، مقابــل 16.1 % للفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضــي. 

وأضــاف الصفــدي أن مجموعــة البنــك تمكنــت مــن زيــادة 
نســبة تغطيــة الديــون غيــر العاملــة الــى أكثــر مــن 100 %، 
باإلضافــة إلــى تعزيــز نســبة تغطيــة مخصصــات الديــون 
التــي مــا زالــت عاملــة والمصنفــة ضمــن المرحلــة الثانيــة 

)stage 2(، والتــي تــم العمــل علــى زيــادة نســبة تغطيــة 
المخصصــات الخاصــة بهــا لتصــل إلــى 37 % مــن إجمالــي 
مديونياتهــا كمــا فــي نهايــة الربــع األول مــن عــام 2022، 
وتعتبــر هــذه النســبة واحــدة مــن أفضــل النســب علــى 

مســتوى بنــوك المنطقــة.

وأشــار الصفــدي أن البنــك تمكــن من المحافظة على متانة 
قاعدتــه الرأســمالية، حيــث بلــغ اجمالــي حقــوق الملكيــة 1.2 
مليــار دينــار، وبلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 16.5 % كمــا 
فــي 31 آذار 2022، وهــي أعلــى مــن الحــد األدنــى للمتطلبــات 

التنظيميــة للبنــك المركــزي األردنــي ولجنــة بــازل.

وأضــاف الصفــدي إلــى أن البنــك سيســتمر فــي تقديــم 
أحــدث التطبيقــات اإللكترونيــة والرقميــة ضمــن أفضــل 
الممارســات المصرفيــة المعمــول بهــا عالميــًا، إلــى جانــب 
عالــم  فــي  المســتجدة  للتطــورات  المســتمرة  مواكبتــه 
الصناعــة المصرفيــة ومــا توفــره التكنولوجيــا الحديثــة فــي 
هــذا المجــال، والــذي مــن شــأنه أن يحافــظ علــى مكانــة 
البنــك الرياديــة وتســهيل وتحســين اإلجــراءات المتبعــة 
لضمــان تقديــم أفضــل الحلــول المصرفيــة للعمــالء فــي 
أماكــن تواجدهــم وبأفضــل الوســائل الممكنــة وبمــا يليــق 

بمكانــة البنــك المتقدمــة فــي الســوق المصرفــي األردني. 
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ونــــــاقـــــــش الــــــمـــشـــاركــــــــون 
التحديــات  أهــم  اللقــاء  خــالل 
االقـــتـــصـــاديـــــة الــتـــــــي تــواجـــــه 
الــمـمـلـكـــة، والسـبــل الـنـاجـعـة 
لـحــــــل مــشــــكــــــالت الــــفــــــقــــــر 
ــة  والــبـطــالـــة، مـؤكــديـــن أهـمـيــ
الــورش االقتصاديــة التــي تعقــد 
فــي الديــوان الملكــي الهاشــمي 
فــي إيــــجـــاد خـــطــــط وبـــرامـــج 
تســتهدف النهوض باالقتصاد 
الوطنــي خــالل الفتــرة المقبلــة، 
أن  ضــرورة  إلــى  اإلشــارة  مــع 
تفضــي مخرجــات لجنــة تحديــث 
تحســين  إلــى  العــام  القطــاع 
الحكومــي. اإلداري  الجهــاز  أداء 

وتــأتــــي رعـــايـــــة بنـــك اإلســكـــــان لـهـذا اللـــقـــاء، فـــي إطـــار 
مســؤوليته االجتماعيــة الداعمــة للهيئــات والمؤسســات 
القطــاع  وتمكيــن  دعــم  إلــى  تســعى  التــي  والمنتديــات 

االقتصــادي.

 كمــا تأتــي هــذه الرعايــة تقديــرًا مــن البنــك لــدور منتــدى 
االســتراتيجيات األردنــي، كونــه مركــزًا للفكــر االقتصــادي 
يســعى إلــى توفيــر مســاحة للحــوار البنــاء والعلمي المبني 
علــى الحقائــق بهــدف رفــع الوعــي االقتصــادي وتعزيــز 
المشــاركة فــي صنــع القــرار وتطبيــق أفضل الممارســات 
للوصول إلى اقتصاد قوي وتنافســي ومزدهر ومســتدام، 

وتعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي النمــو والتنميــة.  

 وتنســجم أهــداف المنتــدى مــع أهــداف بنــك اإلســكان 
فــي ســعيه للحفــاظ علــى قطــاع خــاص ناجــح وقــوي، 

ذي قــدرة تنافســية عاليــة منتــم وملتــزم بالمســؤوليات 

المناطــة بــه فــي تحســين االقتصــاد األردنــي وتعزيــز دوره 

فــي النهــوض بمجتمعــه مــن خــالل خلــق فــرص عمــل 

وتوظيــف ودعــم المجتمــع المحلــي بمــا يحقــق ازدهــارًا 

شــاماًل مشــتركًا علــى نطــاٍق واســع يعــود بالنفــع علــى 

كافــة فئــات وشــرائح المجتمــع.

األردنــي  االســتراتيجيات  منتــدى  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

قــد تأســس فــي 30 آب مــن العــام 2012 ترســيخًا إلرادة 

حقيقيــة مــن القطــاع الخــاص بالمشــاركة الفاعلــة فــي 

بهــا  يعنــى  التــي  االقتصاديــة  األمــور  حــول  بنــاء  حــوار 

المواطــن األردنــي والمجتمــع لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة 

وشــركات  مؤسســات  المنتــدى  يضــم  حيــث  شــاملة، 

فاعلــة مــن القطــاع الخــاص األردنــي، إضافــة إلــى أصحــاب 

الــرأي والمختصيــن والمعنييــن بالشــأن االقتصــادي. 

بنك اإلسكان يرعى اللقاء الحواري لدولة رئيس الوزراء 
مع منتدى االستراتيجيات األردني

اللقــاء  المملكــة-  فــي  انتشــارًا  واألوســع  األكثــر  البنــك   – اإلســكان  بنــك  رعــى 
ــة مــع أعضــاء  ــوزراء الدكتــور بشــر الخصاون ــة رئيــس ال ــذي أجــراه دول الحــواري ال
منتــدى االســتراتيجيات األردنــي فــي فنــدق جرانــد حياة عمان، يــوم الثالثاء الموافق 
المنتــدى. تأســيس  علــى  ســنوات  عشــر  مــرور  ذكــرى  فــي  وذلــك   2022/ 3/ 29
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ويرتبــط بنــك اإلســكان وتكيــة أم علــي 
منــذ ســنوات طويلــة باتفاقيــة شــراكة 
اســتراتيجية، عكــس مــن خاللها البنك 
أســر  بدعــم  المجتمعيــة  مســؤوليته 
تكيــة أم علــي، ومســاعيه المســتمرة 

ــز التنميــة المســتدامة. لتعزي

بنــك  ســيقوم  االتفاقيــة،  وبموجــب 
خــالل  مــن  الدعــم  بتقديــم  اإلســكان 
األســر  مــن  لعــدد  غذائيــة  طــرود 
أم  تكيــة  مــن  المحتاجــة والمســتفيدة 

علــي بشــكل شــهري وعلــى مــدار عــام كامــل، باإلضافــة إلــى 
تغطيــة تكاليــف 200 طــرد غذائــي ســيتم توزيعهــا خــالل شــهر 
علــي. أم  تكيــة  مــن  المســتفيدة  لألســر  المبــارك  رمضــان 

وأكــد الرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلســكان، عّمــار الصفــدي، علــى 
الــدور المميــز الــذي تقــوم بــه تكيــة أم علــي فــي مكافحــة الجــوع 
والفقــر الغذائــي فــي المملكــة، موضحــًا أن تجديــد الشــراكة 
االســتراتيجية مــع تكيــة أم علــي يأتــي إدراكًا مــن البنــك ألهميــة 
التكيــة ودورهــا المميــز فــي مكافحة الجوع والفقــر الغذائي في 
المملكــة وتمكينهــا من اســتدامة دعمها لألســر المســتفيدة 

فــي شــهر رمضــان وعلــى مــدار العــام.

وأشــار الصفــدي إلــى اســتراتيجية المســؤولية المجتمعيــة 
لبنــك اإلســكان والتــي تتضمــن فــي برامجهــا دعــم الفئــات 
األقــل حظــًا ومســاندة المؤسســات والمنظمــات الوطنيــة 
والجمعيــات غيــر الربحيــة التــي تقــوم علــى تحقيــق أهــداف 
إنســانية ونبيلــة تســعى مــن خاللهــا إلــى تحقيــق التنميــة 
المســتدامة، الفتــًا إلــى أن مواصلــة البنــك لــدوره التنمــوي 

والمجتمعــي المميــز. 

مــن جانبــه، قــال مديــر عــام تكيــة أم علــي ســامر بلقــر: "نثمــن 

الدعــم المســتمر مــن قبــل بنــك اإلســكان لبرامــج تكيــة أم 

ــي  ــة فــي مكافحــة الفقــر الغذائ ــي فــي ورســالتها المتمثل عل

فــي المملكــة، حيــث يســاهم هــذا الدعــم فــي إيصــال الدعــم 

فــي  ونأمــل  المملكــة،  فــي  حاجــة  األكثــر  لألســر  الغذائــي 

المســتقبل القريــب ومــن خــالل هذه الشــراكة االســتراتيجية 

والممتــدة مــع بنــك اإلســكان وغيرهــا مــن الشــراكات مــع 

مؤسســات القطــاع الخــاص أن نحقــق رؤيتنــا المتمثلــة فــي 

الوصــول ألردن خــاٍل مــن الجــوع".

بالذكــر أن تكيــة أم علــي هــي مؤسســة غيــر  ومــن الجديــر 

إلــى  تهــدف   2003 عــام  تأسســت  ربحيــة  وغيــر  حكوميــة 

مكافحــة الفقــر الغذائــي فــي األردن وتعمــل حاليــًا علــى توفيــر 

الدعــم الغذائــي الشــهري ألســر تعيــش تحــت خــط الفقــر 

الغذائــي فــي كافــة محافظــات المملكــة، حيــث تقــوم بإيصال 

الطــرود الغذائيــة شــهريًا وعلــى مــدار العــام لهــذه األســر، 

ويحتــوي كل طــرد غذائــي علــى مــواد غذائيــة تفــي باحتياجــات 

األســرة الغذائيــة علــى مــدار الشــهر. 

بنك اإلسكان وتكية أم علي يجددان
شراكتهما االستراتيجية

إيمانًا منه بأهمية دعم المؤسسات والمنظمات غير الربحية ذات األهداف اإلنسانية 
والنبيلــة، أعلــن بنــك اإلســكان - األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة - عــن تجديــده 
التفاقية الشراكة االستراتيجية مع تكية أم علي، وذلك لتمكينها من تحقيق أهدافها 
والغايــات التــي قامــت ألجلهــا والمتمثلــة فــي مكافحــة الفقــر الغذائــي فــي المملكــة.
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 Iskan ويوفــر بنــك اإلســكان خدمــة الــرد اآللــي
Chat مــن خــالل قنواتــه اإللكترونيــة الثــالث وهي 
،www.hbtf.com موقــع البنــك االلـكــتـرونـــي 
ــل  ــع الـتــواصــــ ــك علــى مـــوقـــ ــة البـنـ وصـــفـحـ
 Housing Bank الـفـيـسـبــــوك  االجــتــمــاعــــي 
Facebook Messenger، بــاإلضــــــافــــــــة إلــــــــى 
الواتـســـاب: عــلــــــى الــــرقــــم 96265200400+

وتتيــح خدمــة الــرد اآللــي Iskan Chat، الــرد علــى 
أســئلة واستفســارات العمــالء وغيــر العمالء 
بســرعة ومرونــة وعلــى مــدار الســاعة طيلــة 
أيــام األســبوع، وتتضمــن الخدمــات المقدمــة 

الــرد علــى االستفســارات العامــة بخصــوص منتجــات 
والحســابات،  والقــروض،  البطاقــات،  ومنهــا  البنــك 
وتقديــم طلــب للحصــول علــى البطاقــات االئتمانيــة 
بخصــوص  العامــة  واالستفســارات  القــروض،  أو 
الصرافــات  مواقــع  وتحديــد  اإللكترونيــة،  الخدمــات 
والفــروع األقــرب لمــكان تواجــد العميــل، باإلضافــة إلى 

تقديــم اقتراحــات أو استفســارات أو شــكاوى.

ويولــي بنــك اإلســكان اهتمامــًا كبيــرًا بعمالئــه حيــث 
يعتبرهــم دائمــًا فــي قائمــة أولوياتــه، لذلــك يســعى 
دائمــًا إلــى تقديــم أفضــل وأحدث الخدمــات والمنتجات 
والحلــول  االبتــكارات  مــن  المزيــد  بإطــالق  لهــم 
ريادتــه فــي الســوق  التــي تعــزز  الرقميــة  المصرفيــة 
اســتجابة الحتياجــات عمالئــه  أكثــر  األردنــي وجعلهــا 

والمحتمليــن.  الحالييــن 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بنــك اإلســكان أطلــق فــي نهاية 

الجديــدة  بحلتــه  اإللكترونــي  موقعــه  الماضــي  العــام 
ضمــن  وذلــك  وعصــري،  متطــور  تفاعلــي  بتصميــم 
سلســلة مــن التحديثــات التــي تبناهــا البنــك لمواكبــة 
التحــول الرقمــي فــي القطــاع المصرفــي، حيــث ســبق 
لــه أن أطلــق الفــرع الرقمــي للخدمــات الذاتيــة الجديــد 
)Iskan engage(، وقــام بشــراء 185 جهــاز صــراف آليــًا 
متطــورا وحديثــًا توفــر خدمــات نوعيــة وجديــدة لعمالئــه 
بســرعة وســهولة ودون الحاجــة لزيــارة الفــروع، كمــا تــم 
ــر بطاقــات االئتمــان والدفــع المباشــر  اســتكمال تطوي
 )Contactless( الالتالمســية  بتقنيــة  فئاتهــا  بــكل 
وبتصميــم عصــري مميــز يحمــل صــورة مبنــى البنــك 
 )Iskan Mobile( تطبيــق  إصــدار  إلــى  إضافــة  الجديــد، 
بطاقــات   إصــدار  خدمــة  وإطــالق  المحدثــة،  بنســخته 
)Iskan V-Card( بشــكل آلــي وفــوري مــن خــالل إســكان 
العديــد  إلــى  إضافــة  التطبيــق،  خــالل  ومــن  أوناليــن 
تواكــب  التــي  والمتقدمــة  المتطــورة  الخدمــات  مــن 

المتغيــرات المتســارعة التــي يفرضها العصــر الرقمي. 

Iskan Chat بنك اإلسكان يطلق خدمة الرد اآللي
من خالل قنواته ومنصاته اإللكترونية

أعلــن بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة- عــن إطــالق 
المرحلــة األولــى مــن خدمــة الــرد اآللــي Iskan Chat، وهــي خدمــة محادثــة تفاعليــة 
تعتمــد الــذكاء االصطناعــي، والتــي تأتــي ترجمــة الســتراتيجيته الخاصــة بالتحــول 
الرقمــي وجهــوده المســتمرة فــي توفيــر خدمــات ومنتجــات مبتكــرة لعمالئــه.
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تحقيقــًا لرغبــات عمالئــه فــي 
أحالمهــم،  ســيارات  اقتنــاء 
أطلق بنك اإلسكان – البنك 
األكثــر واألوســع انتشــارًا في 
ترويجيــة  حملــة   - المملكــة 
تضاهــى  ال  بمزايــا  جديــدة 
لتمويــل الســيارات الجديــدة 
منافســة  فائــدة  بأســعار 

وفتــرات ســداد مرنــة. 

وتتضمــن الحملــة مجموعــة 
مــن االمتيــازات منهــا؛ ســعر 
 Flat( % 2.95 فائــدة يبــدأ مــن
rate(، وتمويــل يصــل حتــى 

150 ألــف دينــار ولغايــة 100 % مــن القيمــة التقديريــة 
للســيارة، مــع فتــرة ســداد تصــل إلــى 10 ســنوات بمــا 
فيهــا فتــرة الســماح البالغــة 3 أشــهر، إضافــة إلــى 
عمولــة منــح ائتمــان بواقــع 1 % للســنة األولــى فقــط 

ولمــرة واحــدة.

كمــا تتيــح الحملــة، لألردنيين وغيــر األردنيين المقيمين 
فــي المملكــة، إمكانيــة الحصــول علــى بطاقــة ائتمانيــة 
وإمكانيــة  األولــى،  للســنة  مجانيــة  إصــدار  برســوم 
التمويل بالحد األدنى من الوثائق ضمن برامج تمويل 
االســتراتيجيين  الشــركاء  مــع  بالتعــاون  الســيارات 
للبنــك مــن وكاالت الســيارات المعتمــدة لهذه الغاية 

وفقــًا لألحــكام والشــروط الخاصــة بذلــك.

ترجمــة  اإلســكان،  بنــك  مــن  الحملــة  هــذه  وتأتــي 

الســتراتيجيته الراميــة إلــى تقديــم خدمــات ومنتجــات 
تــالءم  لعمالئــه  مضافــة  قيمــة  ذات  مصرفيــة 
احتياجاتهــم ومتطلباتهــم الحياتيــة مــن جهــة، ودعمــًا 
الحركــة  وتنشــيط  االقتصــاد  لعجلــة  البنــك  مــن 
الشــرائية لمختلــف القطاعــات وفــي مقدمتهــا قطــاع 

الســيارات.

ويمكــن للراغبيــن باقتنــاء ســيارات أحالمهــم التواصل 
مــع مركــز الخدمــة الهاتفيــة "إســكان 7 /24" أو فــرق 
الســيارات  معــارض  فــي  المتواجــدة  المبيعــات 
المعتمــدة لــدى البنــك، أو زيــارة أي مــن فــروع بنــك 
اإلســكان المنتشــرة فــي مختلــف مناطــق المملكــة 
لالطــالع علــى تفاصيــل ومزايــا هــذا العــرض، باإلضافة 
إلــى إمكانيــة تقديــم طلــب القــرض الكترونيــًا مــن خــالل 
الموقــع اإللكترونــي للبنــك، وتطبيــق "إســكان موبايل" 

وخدمــة "إســكان أون اليــن". 

بنك اإلسكان يطلق حملة ترويجية لتمويل 
السيارات بمزايا منافسة واجراءات ميسرة
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شــارك فريــق عطــاء بنــك اإلســكان فــي عــدد مــن 
البرامــج التطوعيــة التــي تنفذهــا تكيــة أم علــي طيلــة 

شــهر رمضــان المبــارك.

وشــملت البرامــج التــي قــام فريــق البنــك بالمشــاركة 
علــى  الشــهرية  الغذائيــة  الطــرود  توزيــع  فيهــا؛ 
األســر المســتفيدة مــن تكيــة أم علــي فــي جميعــة 
ــا، كمــا شــارك موظفــو  األقصــى فــي محافظــة مادب
البنــك بتحضيــر وتقديــم وجبــات اإلفطــار الســاخنة 
للصائميــن ضمــن موائــد الرحمــن التــي تقيمهــا تكيــة 
أم علــي فــي مقرهــا الرئيســي فــي منطقــة المحطــة.

بشــراكة  علــي  أم  وتكيــة  اإلســكان  بنــك  ويرتبــط 
اســتراتيجية منذ ســنوات طويلة، يســعى من خاللها 
البنــك إلــى تمكيــن تكيــة أم علــي مــن تحقيــق رؤيتهــا 
والمتمثلــة فــي الوصــول إلــى أردٍن خــاٍل مــن الجــوع، 
حيــث ينســجم هــذا الهــدف مــع اســتراتيجية البنــك 
المؤسســات  مــن  للعديــد  الداعمــة  المجتمعيــة 

الوطنيــة غيــر الربحيــة.

مــن  المكــون  اإلســكان  بنــك  عطــاء  فريــق  ويعــد 

عــدد مــن الموظفيــن  المتطوعيــن مــن الدعامــات 
المجتمعيــة  المســؤولية  الســتراتيجية  األساســية 
للبنــك، حيــث تــم تأسيســه لترســيخ ثقافــة العمــل 
التطوعــي لــدى أعضائه وتشــجيعهم على المشــاركة 
واالنخــراط فــي المبــادرات االجتماعيــة التــي يدعمهــا 
البنــك، إضافــة إلــى دوره فــي تعزيــز الصــورة  اإليجابيــة 
أكبــر  مــن  كواحــدة  اإلســكان  لبنــك  والمشــرقة 
المؤسســات المصرفيــة فــي المملكــة التــي تلتــزم 

المســؤول. والمجتمعــي  الوطنــي  بدورهــا 

 ومــن الجديــر بالذكــر أن تكيــة أم علــي هــي مؤسســة 
غيــر حكوميــة وغيــر ربحية تأسســت عــام 2003 تهدف 
إلــى مكافحــة الفقــر الغذائــي فــي األردن وتعمــل حاليــًا 
الدعــم الغذائــي الشــهري والمســتدام  علــى توفيــر 
لألســر التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر الغذائــي فــي 
بإيصــال  تقــوم  حيــث  المملكــة،  محافظــات  كافــة 
الطــرود الغذائيــة شــهريًا وعلــى مــدار العــام لهــذه 
األســر، ويحتــوي كل طــرد غذائــي علــى مــواد غذائيــة 
تفــي باحتياجــات األســرة الغذائيــة علــى مدار الشــهر.   

فريق عطاء بنك اإلسكان يشارك في برامج
تكية أم علي التطوعية خالل شهر رمضان المبارك 
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وترأس االجتماع معالي المهندس ناصر اللوزي رئيس مجلس 
اإلدارة وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام التنفيذي 
ووكالة" يشكلون  وإنابة  "أصالة  يحملون أسهما  ومساهمين 
حوالي 83.74 % من رأس المال، وحضر االجتماع عطوفة الدكتور 
وائل العرموطي مراقب عام الشركات  ومندوبي البنك المركزي، 
ومندوب صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي، ومدققي 

حسابات البنك السادة برايس ووتر هاوس كوبرز، األردن.

وقد صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2021 وعلى 
بنود جدول أعمال االجتماع العادي بما فيها توزيع 10.5 مليون 

دينار كأرباح نقدية للمساهمين تعادل 7 % من رأس المال.

السائدة  الظروف  من  الرغم  وعلى  أنه  إلى  اللوزي  وأشار 
والمرتبطة بجائحة كوفيد- 19 التي امتدت لعامين متتاليين، فقد 
شهد عام 2021 جهودًا استثنائية شاركت فيها مختلف قطاعات 
التحديات  مواجهة  على  بالتصميم  مدفوعة  البنك  في  العمل 
القائمة واستغالل كل اإلمكانيات والطاقات المتوفرة لتجاوز 
في  ملموس  أثر  ذلك  لكل  وكان  الجائحة.  وآثار  الراهنة  الحالة 
عكس النتائج السلبية التي شهدها البنك في السنة السابقة.

الكبيرة  الشركات  مستوى  على  االئتماني  النشاط  حقق 
المتوسطة والصغيرة ومنتجات األفراد نسب  والمؤسسات 
نمو جيدة، حيث تم تحقيق نمو في التسهيالت االئتمانية بنسبة 

8.4 % وبلغت حوالي 1.687 مليار دينار. وارتفعت ودائع العمالء 
بنسبة 3.2 % وبلغت 1.937 مليار دينار في نهاية عام 2021. 

وسجل مجموع الموجودات ارتفاعًا بنسبة 7 % وبلغ 3.005 مليار 
دينار فيما سجلت مجموع حقوق الملكية لمساهمي البنك 467 
2020، وحافظت نسبة  2.5 % عن عام  بنمو قدره  دينار  مليون 

كفاية رأس المال على مستواها المرتفع وسجلت 18.94 %.

وكمحصلة لنتائج األعمال تم تحقيق أرباح عن العام 2021 بمبلغ 
خسارة  مقابل  والضريبة،  المخصصات  بعد  دينار،  مليون   7.704
صافي  أن  إلى  اإلشارة  مع   ،2020 عام  في  دينار  مليون   4.511
المخصصات المأخوذة عن عام 2021 بلغ 32.847 مليون دينار )بعد 
احتساب المبالغ المستردة( مقابل حوالي 54.307 مليون دينار تم 
أخذها في عام 2020. فيما انخفضت نسبة الديون غير العاملة 
نسبة  وارتفعت   .2020 عام  في   % 11 مقابل   % 7.99 لتسجل 

التغطية للديون وسجلت 68 % مقابل 55 % في عام 2020.

وأعرب اللوزي في نهاية االجتماع عن امتنانه إلى عمالء البنك 
كما  الموصول  وتعاونهم  المقدر  دعمهم  على  ومساهميه 
وقدم الشكر الجزيل إلدارة البنك المركزي األردني بكافة أجهزته، 
التقدير وبالغ المودة  المالية وموظفيها، وكل  ولهيئة األوراق 
لجميع المسؤولين والموظفين، أعضاء أسرة البنك وشركاته 

التابعة، لجهودهم ودورهم المقدر في نجاح البنك وتطوره.   

عقــدت الهيئــة العامــة العاديــة لمســاهمي البنــك 
ــي اجتماعهــا الخامــس واألربعيــن  ــي الكويت األردن
االتصــال  بواســطة وســيلة   ،2022/ 4/ 27 بتاريــخ 
المرئــي واإللكترونــي، وذلــك عمــاًل بأحــكام قانــون 
الدفــاع  وأمــر   1992 لســنة   )13( رقــم  الدفــاع 
الجريــدة  فــي  المنشــور   2020 لســنة   )5( رقــم 
الرســمية بتاريــخ 31 /3 /2020 واإلجــراءات الصادرة 
عــن معالــي وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن 
أعــاله. الدفــاع  أمــر  بموجــب   2020/ 4/ 9 بتاريــخ 

الهيئة العامة
للبنك األردني الكويتي تجتمع

من خالل وسيلة االتصال 
المرئي واإللكتروني
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اســتمرارًا للــدور الفّعــال الــذي يقوم بــه البنك في مجال 
التطوعــي  للعمــل  ودعمــه  والجــوع،  الفقــر  مكافحــة 
األردنــي  البنــك  نظــم  المملكــة.  أنحــاء  مختلــف  فــي 
الكويتــي وبالتنســيق مــع تكيــة أم علــي حملــة تعبئــة 
وتوزيــع طــرود الخيــر والتــي شــارك فيهــا مجموعــة مــن 
موظفيــه، حيــث قامــوا بتعبئــة وتحضيــر وتوزيــع طــرود 
الخيــر الغذائيــة علــى األســر المحتاجــة والعفيفــة خــالل 

الشــهر الفضيــل.

ــة التــي ينفّذهــا البنــك، بهــدف دعــم   وتأتــي هــذه الحمل
برامــج التكيــة الهادفــة لضمــان العيــش الكريــم لألســر 
المحتاجــة ومكافحــة الفقــر والجــوع، وإيصــال الطــرود 
ــة لهــا، لتشــمل كافــة أنحــاء المملكــة، إضافــة  الغذائي
فــي  فعــال  دور  ذا  يكــون  ألن  دائمــًا  يســعى  أنــه  إلــى 
خدمــة المجتمــع المحلــي، ويســهم فــي تحقيــق التنميــة 
والرعايــة  الدعــم  وتقديــم  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
لمختلف فئات المجتمع لتحقيق التنمية المســتدامة. 

هــذا وأكــدت إدارة  البنــك علــى أن إشــراك موظفيهــا 
فــي هــذه الحملــة يأتــي مــن بــاب رغبــة اإلدارة فــي تعزيــز 
علــى  الموظفيــن  وتحفيــز  التطوعــي  العمــل  ثقافــة 

خدمــة المجتمــع. 

األردني الكويتي ينظم 
حملة تعبئة وتوزيع

طرود الخير بالتنسيق 
مع تكية أم علي
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كجــزء مــن مســؤوليته االجتماعيــة وبهــدف المســاهمة فــي 
دعــم جهــود جمعيــة قــرى األطفــال لتعزيــز الجــو األســري 
وتأهيــل األطفــال ومســاعدتهم ليصبحــوا أفــرادًا مســتقلين 
فــي المجتمــع . قــام البنــك األردنــي الكويتــي خــالل الشــهر 

الفضيــل بتنظيــم إفطــار جماعــي للبيــت الــذي يكفلــه البنــك 
فــي  قــرى األطفــال SOS فــي محافظــة اربــد. حيــث شــارك 
عــدد مــن موظفــي البنــك فــي اإلفطــار واللعــب والتفاعــل مــع 

األطفــال فــي جــو عائلــي بهيــج. 

األردني الكويتي ينظم إفطار ألطفال
SOS جمعية قرى األطفال

المــادي  الدعــم  الكويتــي  األردنــي  البنــك  قــدم 
لمشــروع تدريــب  ل 5 ســيدات فــي المناطــق 
األقــل حظــًا لتربيــة النحــل، والــذي تــم إطالقــه 
فــي عــام 2018. حيــث يهــدف  المشــروع إلــى 
دعــم وتمكيــن المــرأة األردنيــة فــي المناطــق 
أن  علــى  ومســاعدتها  حظــًا  األقــل  الريفيــة 
أن  أجــل  مــن  اقتصاديــًا،  مســتقلة  تصبــح 
مــن  المحلــي،  المجتمــع  خدمــة  فــي  تســهم 
خــالل مســاعدتها  علــى شــراء األدوات الالزمــة 
لتربيــة النحــل وإنتــاج العســل، باإلضافــة إلــى 
تهيئــة 100 ســيدة أردنيــة خــالل العــام القــادم، 
و مســاعدة الطلبــة األقــل حظــًا فــي دراســتهم 
إيــرادات  مــن  جــزء  تخصيــص  خــالل  مــن 
الطلبــة  أقســاط   لدفــع  العســل  إنتــاج  بيــع 

ــا".  ــا أحباؤن ــادرة "أطفالن المدرســية باســم مب

األردني الكويتي يدعم مشروع تدريب السيدات
إلنتاج العسل وتربية النحل
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واســتراتيجيته  االجتماعيــة  مســؤوليته  إطــار  ضمــن 
والمجتمــع  الوطنيــة  المؤسســات  لدعــم  الراميــة 
المحلــي، قــام البنــك األردنــي الكويتــي بدعــم البرنامــج 
الخيــري لجمعيــة نســائم الحيــاة الخيرية بالشــراكة مــع 
متحــف األطفــال، حيــث تقــوم الجمعيــة علــى تقديــم 
المســاعدات الماديــة والمعنويــة للفقــراء والطــالب 
األقــل حظــا . هــذا وقــد قــام فريــق مــن البنــك بزيــارة 
األنشــطة  بعــض  األطفــال  ومشــاركة  الجمعيــة 
الحكواتــي  مثــل  الفضيــل،  بالشــهر  الخاصــة  اليوميــة 
والرســم والعــرض التعليمــي، كما قامــو بتقديم الهدايا 

الجمعيــة.  الرمزيــة ألطفــال 

األردني الكويتي يدعم برنامج جمعية
 الحياة الخيري خالل الشهر الفضيل
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األردني  التجاري  للبنك  العامة  الهيئة  عقدت 
اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة 2021 يوم 
االتصال  تقنية  بواسطة   2022/  03/  31 الخميس 
المرئي واإللكتروني وذلك عماًل بأحكام قانون الدفاع 
لسنة   )5( رقم  الدفاع  وأمر   1992 لسنة   )13( رقم 
2020 واإلجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة 

والتموين بتاريخ 9 /4 /2020 بهذا الخصوص.

وفي كلمته للمساهمين خالل االجتماع الذي عقد 
برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك، ميشيل الصايغ، 
وحضور أعضاء مجلس االدارة، والرئيس التنفيذي/

للبنك، سيزر قوالجن، وبحضور عدد  العام  المدير 
العام  بأن  الصايغ  أوضح  البنك،  مساهمي  من 

والمنجزات  والتطورات  التغيرات  من  الكثير  قد شهد   2021
على مستوى البنك التجاري وعلى مستوى القطاع المصرفي 
كورونا  جائحة  إستمرار  رغم  ككل،  االقتصاد  مستوى  وعلى 
وعلى  االقتصاد  على  السلبية  بظاللها  تلقي  زالت  ما  والتي 
مختلف نواحي الحياة، وذلك بعد مرور ما يقرب من العامين 

على بدئها وانتشارها.

الدخل  اجمالي  نموًا في  البنك حقق  أن  الصايغ  أعلن  كما 
من  االرباح  بلغت  كما  دينار  مليون   44.4 الى  ليصل 
العمليات المستمرة قبل الضريبة 12.5 مليون دينار مقارنة 
6.7 مليون دينار للعام 2020 بالرغم من استمرار التأثيرات 
السلبية المصاحبة لجائحة كورونا لبعض القطاعات وقد 
بلغ صافي الربح 7 مليون دينار في العام 2021 مقابل 0.51 

مليون دينار للعام 2020.

وعلى صعيد المركز المالي كان معدل النمو في التسهيالت 
 % 8.9 بنسبة  نمت  حيث  المصرفي  القطاع  من  اعلى  لدينا 
مقارنه بالقطاع المصرفي بنسبة 4.9 % للعام 2021 عن العام 
2020 لتصل صافي التسهيالت الى 773.9 مليون دينار والذي 
ادى الى زيادة حصتنا السوقية في التسهيالت الى 2.87 % في 

نهاية العام 2021 مقابل 2.76 % للعام 2020.

اما عن ودائع العمالء فقد نمت بنسبة 3.6 % في نهاية العام 
ورغم  دينار  مليون   969.4 الى  لتصل   2020 العام  عن   2021
انخفاض معدالت النمو في الودائع لدينا مقارنة مع القطاع 
في  كان  االنخفاض  هذا  ان  اال   ،2021 العام  خالل  المصرفي 
الودائع طويلة االجل ذات التكلفة المرتفعة كما نمت حقوق 

الملكية بنسبة 5.5 % نتيجة طبيعية لتحسن ارباح البنك.

وفي تعليقه على النتائج االيجابية للمركز المالي، أكد الصايغ 
بأنه وبالرغم من استمرار األثار السلبية لجائحة كورونا اال ان 
التي وضعت في  البنك استمر في تحقيق خططه واهدافه 
وطرح  العمليات  في  التوسع  حيث  من   ،2021 العام  بداية 
خدمات ومنتجات جديدة تمكنه من تحقيق تلك النتائج، فقد 
نمت ارصدة حسابات التوفير بنسبة %8.3 اضافًة  الستقطاب 
5 االف عميل وفي مجال الخدمات االلكترونية وتعزيز التحول 
الرقمي نما عدد مشتركي تطبيق تجاري موبايل بنسبة 69% 
نهاية  بنسبة 26%  االئتمانية  البطاقات  فيما نمت محفظة 

العام 2021 عن نهاية العام السابق.

وفي مجال التوسع واالنتشار استمر البنك في تطبيق خطة 
تم  المملكة حيث  والتي شملت مناطق مختلفة من  التفرع 
افتتاح 4 فروع جديدة منها 3 فروع اكسبرس في مناطق ) 
الحمام  الشرقي/اربد، طبربور( وفرع في مرج  الحي  العبدلي، 
افضل  اماكن  الى  موجودة  فروع  بنقل  البنك  لقيام  إضافة 

واقرب وانسب لتقديم الخدمات للعمالء.

كما استمر البنك في دعم العديد من المؤسسات والهيئات 
واالجتماعية  واالقتصادية  والرياضية  الخيرية  والجمعيات 
والتعاون مع مختلف المواقع االلكترونية لتعزيز صورة البنك 

االيجابية وتأكيد على دوره في خدمة المجتمع.

وفي ختام االجتماع، عّبر الصايغ لمساهمي البنك عن الشكر 
قام  كما  وااللكتروني  المرئي  االجتماع  لحضورهم  الجزيل 
بشكر كافة الجهات الرقابية والحكومية على دورهم في دعم 
الجهات  كافة  تبذلها  التي  والجهود  االقتصادية  القطاعات 
وعلى كافة المستويات خالل هذه الظروف االستثنائية ودعى 
هللا أن يحمي األردن في ظل صاحب الجاللة المفدى الملك 

عبد هللا  الثاني بن الحسين، وولي عهده المحبوب. 

التجاري األردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي ويعلن 
12.5 مليون دينار أرباح البنك قبل الضريبة للعام 2021
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األوروبــي  البنــك  ســيقدم  االتفاقيــة،  هــذه  وبموجــب 
لالســتثمار تمويــًلا بقيمــة 30 مليــون يــورو )24 مليــون 
دينــار أردنــي( للبنــك التجــاري األردنــي إلعــادة إقراضهــم 
االمــوال  مصــادر  ستســتغل  المحليةحيــث  للشــركات 
ــل األعمــال لمســاعدة الشــركات  ــد فــي دعــم تموي الجدي
وخلــق  االســتثمار  علــى  بالجائحــة  تأثــًرا  األكثــر  األردنيــة 
المرونــة االقتصاديــة لمواجهــة  العمــل وتعزيــز  فــرص 

كورونــا. وبــاء  تداعيــات 

وجــاء توقيــع هــذه االتفاقيــة عقــب اإلعــالن عــن دعــم 
ــي لالســتثمار القطــاع الخــاص فــي األردن  البنــك األوروب
فــي وقــت ســابق فــي عّمــان علــى هامــش مؤتمــر األردن 
لتمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 2022، وهــو 
والبنــك  األردنــي  المركــزي  البنــك  اســتضافه  مؤتمــر 

لالســتثمار. األوروبــي 

وعــن هــذه االتفاقيــة، صــّرح المديــر العــام للبنــك التجــاري 
التجــاري  البنــك  "يدعــم  قائــاًل:  قوالجــن  ســيزر  األردنــي 

اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي جميــع أنحــاء المملكــة 
ويحــرص علــى تمكيــن عمالءنــا مــن الشــركات وقطــاع 
أجــل  مــن  االســتثمار  مــن  الزراعــي  والقطــاع  األعمــال 
الشــراكة  الفــرص االقتصاديــة، وإّن  المســتقبل وخلــق 
الجديــدة مــع البنــك األوروبــي لالســتثمار ســُتعزز دعمنــا 
للقطــاع  جديــًدا  تمويــًلا  وتفتــح  األردن  فــي  للشــركات 

الخــاص تقدمــه فروعنــا فــي جميــع أنحــاء المملكــة".

مــن جانبهــا، صّرحــت نائبــة رئيــس البنــك األوروبي لالســتثمار 
جيلســومينا فيجليوتــي قائلــة: "تأثــرت الشــركات فــي األردن 
جائحــة  فرضتهــا  التــي  والتجاريــة  الصحيــة  بالتحديــات 
فيــروس كوفيــد19- والصــراع اإلقليمــي والتغّيــر المناخــي. 
وإّن االتفاقيــة الجديــدة الُمبرمــة اليــوم مــع البنــك التجــاري 
األردنــي ُتبّيــن كيــف يعمــل الشــركاء األوروبيــون واألردنيــون 
مًعا لضمان قدرة شــركات القطاع الخاص على االســتثمار 
وخلــق فــرص العمــل والنمــو. وفــي إطــار مبــادرات فريــق 
أوروبــا، يســّر البنــك األوروبــي لالســتثمار أن يقــدم تمويــًلا 
موجًهــا جديــًدا بقيمــة 30 مليــون يــورو لفتــح فــرص التمويــل 

التجاري األردني و البنك األوروبي لالستثمار
يوقعان اتفاقية تمويل جديدة

بقيمة 24 مليون دينار

وّقع البنك التجاري األردني والبنك األوروبي لالستثمار مؤخرًا اتفاقية تمويل جديدة تهدف 

إلــى تعزيــز الصمــود االقتصــادي فــي مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا 

وتعزيز وصول رواد األعمال والشركات في األردن إلى التمويل المناسب لتنمية أعمالهم.
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الخــاص  القطــاع  اســتثمارات  لتعزيــز  الالزمــة  الجديــدة 
وتســريع التعافــي فــي مرحلــة مــا بعــد الوبــاء فــي األردن."

وأوضحــت ســفيرة االتحــاد األوروبــي لــدى المملكــة ماريــا 
بدعــم  ملتــزم  األوروبــي  االتحــاد  "إّن  هادجيثيودوســيو: 
فريــق  تعــاون  وســيؤدي  األردن.  فــي  الخــاص  القطــاع 
أوروبــا مــع البنــك األوروبــي لالســتثمار إلــى تعزيــز وصــول 
وإّن  األردن.  فــي  الشــركات  الــى  المســتهدف  التمويــل 
خطــة  فــي  الصمــود  علــى  الخــاص  القطــاع  مســاعدة 
ســتخلق  يــورو،  مليــون   30 البالغــة  الجديــدة  التمويــل 
التجاريــة  العنــان لنمــو األعمــال  فــرص عمــل، وتطلــق 
أعمــال  فــرص  اغتنــام  مــن  األردنيــة  الشــركات  وُتمّكــن 

المقبلــة". الســنوات  فــي  جديــدة 

ويأتــي تمويــل البنــك األوروبــي لالســتثمار فــي إطــار مبــادرة 
اســتجابة  مــن  جــزًءا  ُتعــّد  والتــي  االقتصاديــة،  المرونــة 
الجنوبــي، مثــل  الجــوار  للتحديــات فــي  االتحــاد األوروبــي 
النــزوح القســري والهجــرة، والركــود االقتصــادي واألزمات 

البنــك  قــدم  المبــادرة،  هــذه  إطــار  وفــي  السياســية. 
يــورو  مليــون   750 بقيمــة  تمويــًلا  لالســتثمار  األوروبــي 

أردنييــن. لســبعة وســطاء مالييــن 

كمــا أنــه يأتــي في إطار مشــاركة البنك العالميــة المتزايدة 
ــى  ــى ضمــان اســتمرار قــدرة الشــركات عل ــي تهــدف ال الت
الحصــول علــى التمويــل عنــد مواجهــة تحديــات صحيــة 
وتجاريــة غيــر مســبوقة مرتبطــة بجائحــة كورونــا، وقــد 
وافــق عليــه وزراء ماليــة االتحــاد األوروبــي فــي أبريــل 2020، 

وذلــك فــي غضــون أســابيع مــن ادراك تأثيــر الوبــاء.

 )EIB( مــن الجديــر بالذكــر أن البنــك األوروبــي لالســتثمار
هــو أكبــر بنــك دولــي حكومــي فــي العالــم، مملــوك مباشــرة 
مــن قبــل 27 دولــة عضــو فــي االتحــاد األوروبــي، ويوفــر 
البنــك التمويــل طويــل األجــل لالســتثمار الواعــد مــن أجــل 
المســاهمة فــي أهــداف سياســة االتحــاد األوروبــي، وقــد 
قــدم البنــك مبلــغ 927 مليــون يــورو لالســتثمار الخــاص 

فــي األردن منــذ عــام 1979. 
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الدورات التدريبية الداخلية 
 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "تدريب وتأهيل الموظفين الجدد" لحديثي التعيين في البنك حيث هدف البرنامج الى 

تأهيل الموظفين الجدد و توفير كافة المعلومات و الدعم الالزم لهم لضمان تحقيقهم لالداء  المتوقع منهم.  

الدورات التدريبية المحلية 
 الدورة التدريبية بعنوان " التطبيقات العملية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )IFRS 9( - )9( " والتي عقدت خالل 

الفترة 27 - 30 /03/ 2022.

 ملتقى بعنوان "” Financing SMEs to support employment and growth والذي عقد بتاريخ 30 /03 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان " Digital Customer Service Management" والتي عقدت بتاريخ 17 /04 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان " Manage your tasks effectively" والتي عقدت بتاريخ 18 /04 /2022.

 "Design-Led Strategy: Design thinking for business strategy and entrepreneurship" الدورة التدريبية بعنوان 
والتي عقدت بتاريخ 18 /04 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "Enhancing business emails writing" والتي عقدت بتاريخ 19 /04 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "Smart Objectives & KPIs in appraising employees' performance" والتي عقدت بتاريخ
.2022/ 04/ 20

 الدورة التدريبية بعنوان "Emotional Intelligence-Recreating your habits" والتي عقدت بتاريخ 21 /04 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "Manage the fears of communication" والتي عقدت بتاريخ 24 /04 /2022.

الدورات التدريبية لدى معهد الدراسات المصرفية 
الفترة والذي عقد خالل   "Certified International Customer Service Professional CICSP" بعنوان  تدريبي  برنامج   

.2022/ 03/ 29 - 26 

 الدورة التدريبية بعنوان " تصنيف المخاطر للشركات )النظرية والتطبيق( " والتي عقدت خالل الفترة 27 - 28 /03 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان " التشريعات المصرفية " والتي عقدت خالل الفترة 29 - 30 /03 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان " مهارات االتصال الفعال وتقنيات ادارة الوقت وضغوط العمل بفعالية " والتي عقدت خالل 
الفترة 29 - 30 /03 /2022.  

النشاطات التدريبية للبنك التجاري األردني 
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وبحســب النتائــج الماليــة األوليــة فقــد بلغــت صافــي أربــاح 
البنــك فــي الربــع االول مــن العــام المنتهــي فــي اذار 40.2 
البيانــات  29.8 مليــون دينــار وفــق  مليــون دينــار، مقابــل 
المنشــورة لــذات الفتــرة مــن العــام الماضــي، فيما وصلت 
صافــي أربــاح البنــك، بعــد اســتبعاد البنــود غيــر المتكــررة، 
الــى 19.5 مليــون دينــار مقابــل 10.2 مليــون دينــار لنفــس 

الفتــرة مــن العــام 2021. 

كمــا نمــت موجــودات مجموعــة كابيتال بنك بشــكل ملحوظ 
خــالل نفــس الفتــرة وبنســبة 38.6 %، مدعومــة بنتائــج عمليــة 
االســتحواذ علــى بنــك سوســيته جنــرال – األردن، لتصــل إلــى 
6 مليــارات دينــار مقابــل 4.3 مليــار دينــار فــي نهايــة العــام 
2021. فيمــا ارتفعــت صافــي محفظة التســهيالت االئتمانية 
لنهايــة أذار إلــى 2.9 مليــار دينــار، مقابــل 2 مليــار دينــار فــي 

نهايــة العــام الماضــي، وبنمــو نســبته 38 %.

لنهايــة  ارتفاعــًا ملحوظــًا  أيضــًا  العمــالء  ودائــع  وســجلت 
الربــع األول مــن العــام الجــاري بنســبة 47.5 % لتصــل إلــى 4.1 
ــة العــام 2021.  ــار فــي نهاي ــار دين ــار، مقابــل 2.8 ملي ــار دين ملي

وقــد أكــد باســم خليــل الســالم، رئيــس مجلــس االدارة، في 
معــرض تعليقــه علــى النتائــج الماليــة أن البنــك اســتطاع 
أن يحقــق نتائــج إيجابيــة خــالل الربــع االول مــن هــذا العــام 

طالــت غالبيــة المؤشــرات الماليــة، مشــددًا علــى نســب 
ــاح دون اخــذ البنــود  ــرة التــي تحققــت فــي االرب النمــو الكبي
مؤشــرًا  ذلــك  ومعتبــرًا  االعتبــار،  بعيــن  المتكــررة  غيــر 
علــى تعافــي االوضــاع االقتصاديــة فــي البــالد. وقــد شــدد 
الســالم علــى أن االقتصــاد الوطنــي قــد أســدل الســتار عــن 
مرحلــة الركــود االقتصــادي الطــارئ الــذي ألــّم بــه لفتــرة 
التوظيــف  وجيــزة بســبب جائحــة كورونــا، وذلــك بفعــل 
نحــو  وعلــى  المتاحــة  والنقديــة  الماليــة  لــألدوات  الكفــؤ 
مؤسســي تظافــرت فيــه الجهــود حتــى تمكنــت المملكــة 
الممكنــة.  الخســائر  بأقــل  كورونــا  تحــدي  تجــاوز  مــن 
بمــدى  لتذكرنــا  جــاءت  قــد  الســابقة  الفتــرة  أن  معتبــرًا 
متانــة االقتصــاد وقدرتــه علــى مواجهــة أعتــى الظــروف 
االقتصاديــة. وقــد اثنــى الســالم علــى القائمــة الطويلــة 
مــن االصالحــات االقتصاديــة والماليــة الهيكليــة التــي جــرى 
تنفيذهــا علــى مــدار الســنوات الماضيــة مؤكــدا "انهــا تمهد 
الطريــق أمــام تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المســتدامة 
والشــاملة"، الفتــًا الــى أن هــذه االصالحــات قــد حظيــت 
برضــى المؤسســات الدوليــة التــي أكــدت وفــي مناســبات 
عــدة أن مــن شــأن هــذه االصالحــات أن تضــع االردن علــى 
الــى  العــام  بالديــن  تعــود  وأن  المســتدام  النمــو  ســكة 
مســتويات أكثــر اعتــدااًل.  وقــد أشــار الســالم الــى اجمــاع 

بارتفاع نسبته 34.8 %
كابيتال بنك يحقق أرباحًا قياسية ربعية

وصلت إلى 40.2 مليون دينار

الربــع األول  أربــاح قياســية خــالل  عــن تحقيــق صافــي  بنــك  أعلــن كابيتــال 
مــن العــام الجــاري بارتفــاع نســبته 34.8 % عــن االربــاح المنشــورة لنفــس 
الفتــرة مــن العــام الســابق، وهــي أعلــى اربــاح ربعيــة منــذ تأســيس البنــك. 

الســالم: نمــو إجمالــي أصول المجموعــة إلى 6 مليارات 
االقتصاديــة  واالصالحــات  األول  الربــع  بنهايــة  دينــار 
تضــع االردن علــى ســكة االنتقــال نحــو النمو المســتدام
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المؤسســات الدوليــة وفــي مقدمتها صنــدوق النقد 
الدولــي علــى متانــة الوضــع النقــدي فــي المملكــة 
مؤكــدًا أنــه، أي صنــدوق النقــد الدولــي، قــد أثنــى فــي 
المؤشــرات  مــن  العديــد  علــى  االخيــرة  مراجعتــه 
الماليــة مــن ضمنها مســتوى االحتياطيــات االجنبية 
لــدى البنــك المركــزي، كما أشــاد باإلنجازات الهيكلية 
التــي فــاق جــزء منهــا توقعــات الصنــدوق مــن حيــث 
ســرعة االنجــاز. وقــد دعــا الســالم الــى عــدم اختــزال 
الصــورة االقتصاديــة برقــم أو مؤشــر بعينــه داعيــًا 
الــى النظــر لالمــور "بتعمــق وضمــن ســياق شــمولي 
متكامــل دون اغفــال عامــل االســتقرار السياســي 
ــه البــالد فضــال عــن اســس الحوكمــة  الــذي تنعــم ب
الراســخة والمتينــة التــي تحكــم عمــل المؤسســات 
فــي األردن، والتــي عبــرت عــن نفســها جليــًا بــاالداء 
التكاملــي الــذي طغــى علــى تعامــل الســلطات مــع 
أزمــة جائحــة كورونــا". وقــد نــوه الســالم الــى ان هــذا 

االســتقرار السياســي واالقتصــادي هــو الذي اتــاح لكابيتال 
ــى غــرار  ــة عل ــة مــع جهــات دولي ــات ثنائي ــرام اتفاقي بنــك اب
مؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC( والــذراع االســتثماري 
ــاح  ــة الفرنســية للتنميــة )Proparco(، وهــو الــذي أت للوكال
اســتدرجت  المــدة  منتهيــة  غيــر  إصــدار ســندات  للبنــك 
عــروض اكتتــاب فاقــت قيمتهــا االســمية، وهــو مــا اعتبــره 
الســالم مؤشــرًا واضحــًا علــى الثقــة فــي البنــك واالقتصاد.

العراقــي،  األهلــي  للمصــرف  الماليــة  النتائــج  وأظهــرت 
ــاح بعــد الضرائــب  ارتفاعــًا قياســيًا ايضــا فــي صافــي االرب
وبنســبة %36 لتصــل إلــى 3.5مليــون دينــار أردنــي فــي الربــع 
األول مــن العــام الجــاري، مقابــل 2.6 مليــون دينــار خــالل 
نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، فيمــا ارتفــع إجمالــي 
األصــول ليصــل إلــى 905 مليــون دينــار وبنســبة نمــو بلغت 

3 % عــن العــام الماضــي.

أمــا بالنســبة لشــركة كابيتــال لالســتثمارات، فقــد وصــل 
حجــم األصــول المــدارة مــن قبــل الشــركة مــع نهايــة شــهر 
أذار الــى  550.4 مليــون دوالر، مقارنــة مــع 425 مليــون دوالر 
فــي نهايــة العــام 2021، فيمــا حققــت الشــركة 1.3 مليــون 

دينــار كأربــاح صافيــة خــالل النفــس الفتــرة.

كابيتــال  لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
بنــك، داود الغــول: "عــززت النتائــج الماليــة القويــة التــي تــم 
تحقيقهــا مــن قــدرة كابيتــال بنــك علــى تحســين إيراداتــه 
وهيكلــة رأســماله بكفــاءة خصوصــًا بعــد إصــدار ســندات 
الشــق األول، هــذا باإلضافــة الــى نجاحــه فــي إدارة األنشــطة 

التشــغيلية الرئيســية فــي البنــك، وتنميــة أصولــه والحفــاظ 
علــى جودتهــا بشــكل فّعــال وبمــا انعكــس بشــكل الفــت 
علــى العائــد علــى حقــوق المســاهمين الــذي وصل الــى 19 %."

بإصــدار  اذار  شــهر  فــي  نجــح  قــد  البنــك  ان  الــى  يشــار 
ســندات قــرض دائمــة بقيمــة 100 مليــون دوالر وإدراجهــا 
فــي بورصــة ناســداك دبــي، ليكــون بذلك أول مصــرف أردني 
يــدرج ســندات قــرض فــي البورصــة الدوليــة للمنطقــة، 
كمــا اســتحوذ بشــكل كامــل علــى كافــة عمليــات وفــروع 
العاملــة فــي األردن، حيــث تعــد  بنــك سوســيته جنــرال 
عمليــة االســتحواذ هــذه هــي الثانيــة مــن نوعهــا التــي يقــوم 
بهــا كابيتــال بنــك فــي أقــل مــن 12 شــهرًا، وذلــك بعــد 
اســتحواذه العــام الماضــي علــى أصــول وموجــودات فــروع 

بنــك عــوده فــي األردن والعــراق.

وأكــد الغــول، أن كابيتــال بنــك مســتمر فــي تنفيــذ خططــه 
فــي التحــول الرقمــي، مــن خــالل تقديــم أحــدث التطبيقــات 
الممارســات  أفضــل  ضمــن  والرقميــة  اإللكترونيــة 
المصرفيــة المعمــول بهــا عالميــًا، حيــث أطلــق في شــباط 
الماضــي البنــك الرقمــي Blink وذلــك خــالل زمــن قياســي 
يعكــس بوضــوح توجهــات البنــك الراميــة الــى االســراع في 

ــة. ــة التطــورات التكنولوجي مواكب

تجــدر اإلشــارة إلــى أن المرحلــة األولــى مــن Blink شــملت 
تقديــم الخدمــات التاليــة؛ فتــح الحســاب، وإرســال األمــوال 
وتحويلهــا، وإصــدار بطاقــات الدفــع المباشــر واالئتمانيــة 
بنوعيهــا )االفتراضــي والمــادي(، هــذا باإلضافــة الــى إعــداد   

وإدارة الملــف الشــخصي للعميــل. 
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ويأتي إقامة هذا اإلفطار الذي أســهم في رســم االبتســامة 
علــى وجــوه األطفــال وأضفــى جــوا مــن المــرح والبهجــة، 
لكابيتــال  االجتماعيــة  المســؤولية  الســتراتيجية  ترجمــة  
بنــك الداعمــة للفئــات األقــل حظــًا والتــي تعكــس أيضــًا 
العديــد مــن القيــم اإلنســانية النبيلــة، كالتراحــم والتعاطــف 

ــه. ــاء المجتمــع الواحــد بمختلــف شــرائحه وفئات بيــن أبن

بنــك  كابيتــال  وموظفــات  موظفــي  مــن  عــدد  وأشــرف 
المتطوعيــن علــى توزيــع وجبــات اإلفطــار علــى األطفــال، 
الذيــن تفاعلــوا معهــم بألعــاب ومســابقات أضفــت جــوًا 

مــن المــرح والتآلــف علــى الفعاليــة.

المؤسســي  التســويق واالتصــال  إدارة  رئيــس  وأعربــت 
فــي كابيتــال بنــك، توليــن بارطــو عــن ســعادتها بتنظيــم 

كابيتــال  أن  موضحــة  لأليتــام،  الرمضانــي  اإلفطــار  هــذا 
بنــك ينتهــج اســتراتيجية خاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة 
تركــز علــى دعــم قطاعــات مختلفــة مثــل التعليــم، الصحــة، 

التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة.

عمــق  أيضــا  يعكــس  اإلفطــار  هــذا  أن  بارطــو  وبينــت 
الشــراكة التــي تربــط بيــن كابيتــال بنــك وتكيــة أم علي والتي 
تعــد نموذجــًا يحتــذى بيــن مؤسســات وشــركات القطــاع 
الربحيــة،  غيــر  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الخــاص 
ــة  موضحــة أن إشــراك موظفــي البنــك فــي هــذه الفعالي
يأتــي فــي إطــار حرصــه على تحفيز وتشــجيع ثقافــة التطوع 
التــي  لديهــم وإلبقائهــم علــى اطــالع مســتمر بالجهــود 

يبذلهــا البنــك فيمــا يخــص اســتراتيجيته المجتمعيــة. 

بمناســبة شــهر رمضــان المبــارك، نظــم كابيتــال بنــك وبالتعــاون مع تكيــة أم علي حفل 
إفطار جماعي ألطفال أيتام من عدد من الجمعيات الخيرية، وذلك في مركز زها الثقافي.

كابيتال بنك وبالتعاون مع تكية أم علي يقيم
حفل إفطار لأليتام في مركز زها الثقافي
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الحالــي  العميــل  ســيحصل  الحملــة،  هــذه  وبموجــب 
الــذي يدعــو أحــد معارفــه لفتــح حســابًا جاريــًا أو حســاب 
توفيــر Private Banking وإيــداع مبلــغ 250 ألــف دينــار فــي 
الحســاب، وتفعيــل البطاقــة االئتمانيــة، أو أن يقــوم بربــط 
وديعــة بقيمــة 300 ألــف دينــار لمــدة 12 شــهرًا وتفعيــل 
البطاقــة االئتمانيــة، علــى مكافــأة بقيمــة 750 دينــار لــكل 
منهمــا، وعلــى 8 االف دينــار إضافيــة للعميــل الحالــي مقابل 
كل 5 عمــالء جــدد يتــم اســتقطابهم خــالل فتــرة الحملــة.

كمــا ســيحصل العميــل عنــد دعــوة أحــد معارفــه لفتــح 
حســاب جــارٍ أو حســاب توفيــر Select، وإيــداع مبلــغ 50 ألــف 
دينــار فــي الحســاب، وتفعيــل البطاقــة االئتمانيــة، أو أن 
يقــوم بربــط وديعــة بقيمــة 130 ألــف دينــار لمــدة 12 شــهرًا 
وتفعيــل البطاقــة االئتمانيــة، علــى 300 دينــار مكافــأة لــكل 
منهمــا، وعلــى 2200 دينــار إضافيــة لــه مقابــل كل 5 عمــالء 

جــدد يتــم اســتقطابهم خــالل فتــرة الحملــة.

فــي  لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات  إدارة  رئيــس  وأوضــح 
مجموعــة كابيتــال بنــك محمــد عثمــان، أن أهــداف هــذه 
الحملــة تتناغــم مــع خطــط كابيتال بنك في توســعة قاعدة 
عمالئــه التــي شــهدت نمــوًا واضحــًا خــالل الســنوات القليلة 
الماضيــة، موضحــًا أن إشــراك هــذه الفئــة مــن العمــالء فــي 
الحملــة يأتــي فــي ضــوء معرفتهــم بمجموعــة الخدمــات 
والحلــول المميــزة والمتكاملــة التــي تقــدم لهــم، ما يحفزهم 

علــى دعــوة معارفهــم لالســتمتاع بهــذه المزايــا أيضــا.

ويقــدم برنامجــي Select وPrivate Banking  باقــة متنوعــة 
مــن المميــزات المصرفيــة والحلــول الماليــة واالســتثمارية 
التــي صممــت خصيصــًا لترتقــي بتطلعــات عمــالء كابيتــال 
ــز البرنامجيــن  ــى تمي ــري تجاربهــم معــه، إضافــة إل بنــك وتث
بخدمــة العمــالء فــي مكاتــب متخصصــة متواجــدة ضمــن 
عــدد مــن الفــروع، إلــى جانــب مركــز خدمــة العمــالء الرئيســي 

المتواجــد فــي منطقــة عبــدون. 

"كابيتــال  بنــك حملــة  المبــارك، أطلــق كابيتــال  تزامنــًا مــع حلــول شــهر رمضــان 
للبنــك  لالنضمــام  معارفهــم  لدعــوة  تميــزًا  األكثــر  لعمالئــه  المعــارف"  لدعــوة 
مــن  لالســتفادة  وذلــك   Private Banking أو   Select حســابات  فتــح  طريــق  عــن 
البنــك. يقدمهــا  التــي  المتكاملــة  والماليــة  المصرفيــة  الخدمــات  مجموعــة 

كابيتال بنك يطلق حملة
"كابيتال لدعوة المعارف"

لعمالئه األكثر تميزًا
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تقرير مجلس  الهيئة على  وتم خالل االجتماع مصادقة 
اإلدارة وأعمال البنك وحساب األرباح والخسائر للسنة 
المالية المنتهية في 31 /12 /2021 والخطة المستقبلية، 
تم  كما  االجتماع  اعمال  جدول  على  المدرجة  والبنود 
انتخاب السادة مكتب برايس ووترهاوس كوبرز/ األردن 

مدققًا لحسابات البنك.

األستاذ  البنك   إدارة  رئيس مجلس  المناسبة قال  وبهذه 
موسى شحادة لقد استطاع مصرفنا خالل عام 2021 تذليل 
العقبات وتجاوز التحديات التي واجهته وتحقيق المزيد من 
اإلنجازات على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا وما تبعها من 
سالالت متحورة اثرت على مختلف القطاعات  االقتصادية 
جميع  لتظافر  كان  انه  مبينًا  وعالميًا،  محليًا  واالجتماعية 
الجهود من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وهيئة الرقابة 
التي  القوة  متعاملينا  وثقة  البنك  في  والعاملين  الشرعية 
ساهمت في تجاوز التحديات ، مؤكدًا على االستمرار لتحقيق 
المزيد من اإلنجازات مع الشكر الموصول للبنك المركزي 
والنقدي ودعمه  المالي  االستقرار  الحفاظ على  األردني في 
ومساندته للمصارف اإلسالمية،  كما دعا بالرحمة والمغفرة 
عضو  نجم  رائف  المهندس  معالي  هللا  بأذن  له  للمغفور 

مجلس اإلدارة السابق الذي توفاه هللا خالل عام 2021.  

الشديدة في  المنافسة  الرغم من  انه على  واوضح شحادة 
على  يحافظ  ان  استطاع  مصرفنا  ان  اال  المصرفي  القطاع 
حصته من السوق المصرفي األردني حتى 31 /12 /2021 حيث بلغ 
التمويل واالستثمار للبنك من التسهيالت  مجموع أرصدة 
نسبته  ما  األردن  في  العاملة  للبنوك  المباشرة  االئتمانية 
للبنك  االدخارية  األوعية  أرصدة  وبلغ مجموع   % 15.5 حوالي 
من إجمالي ودائع وحسابات العمالء لدى البنوك العاملة في 
األردن حوالي 13 % وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع 

موجودات البنوك العاملة داخل األردن ما نسبته 9.6 %.

حسين  الدكتور  للبنك  العام  المدير  التنفيذي/  الرئيس  وقال 
سعيد أنه على الرغم من التحديات التي تركتها جائحة كورونا 
في القطاع المصرفي المحلي اال ان مصرفنا عمل على تطبيق 
مع  المخاطر  مختلف  مواجهة  على  المرتكزة  استراتيجيته 
المصرفي  القطاع  في  والمتقدم  المالي  مركزه  على  الحفاظ 
بالتقنيات  االستعانة  مع  األصول  وجودة  وسالمة  المحلي 
جانب  الى  الرقمي  التحول  لمشاريع  دعمًا  الحديثة  واألنظمة 
الدور  بتأدية  االستمرار  مع  والمنتجات  بالخدمات  االرتقاء 
جانب  الى  المحلي،  المجتمع  وخدمة  لمصرفنا  االجتماعي 
سياسته المتحفظة برصد مخصصات مالية حتى نهاية عام 
2021 وذلك لمواجهة أي تحديات او تأثيرات سلبية مستقبلية 

توزيع 50 مليون دينار أرباحًا
نقدية على مساهمي البنك اإلسالمي األردني

بنسبة 25 % عن العام 2021

اقرت الهيئة العامة للبنك اإلسالمي األردني خالل اجتماعها الثالث واألربعين توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % من رأسمال البنك عن العام 2021 
وبمــا مجموعــه 50 مليــون دينــار، حيــث ُعقــد االجتمــاع بواســطة االتصــال المرئــي وااللكترونــي 
برئاسة األستاذ موسى شحادة رئيس مجلس اإلدارة وبحضور أعضاء المجلس والـــرئيس 
التنفيــذي/ المديـــر العــام الـدكتـــور حســين ســعيد ومســاهمين يحملــون اســمهمًا )باألصالــة 
وباإلنابــة والوكالــة (  بنســبة  حوالــي  )72.68 %( وحضــور مراقــب عــام الشــركات الدكتــور وائــل 
العرموطــي يــوم الثالثــاء 26 نيســان 2022 ، وذلــك عمــاًل بأحــكام امــر الدفــاع رقم 5 لســنة 2020 
الصــادر بمقتضــى قانــون الدفــاع رقــم 13 لســنة 1992   واإلجــراءات الصــادرة عــن معالــي وزيــر 
الصناعــة والتجــارة والتمويــن بتاريــخ 9 /4 /2020 والموافقــة المؤرخــة بتاريــخ 9 شــباط 2022 .
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من تبعات جائحة كورونا وغيرها من التحديات.

وبّين الدكتور حسين سعيد ان البنك استطاع 
ان يسجل ارتفاعًا ونموًا في مختلف المؤشرات 
ارباحًا  حقق  حيث   2021/ 12/ 31 في  كما  المالية 
صافية قبل الضريبة بلغت حوالي 96.5 مليون 
بنسبة  دينار  مليون   83.8 حوالي  مقابل  دينار 
بعد  االرباح  وصلت  بينما   % 15.1 بلغت  نمو 
الضريبة حوالي 59.1 مليون دينار مقابل حوالي 
بنسبة   2020 عام  نهاية  في  دينار  مليون   52.1
االستثمار  ارباح  وارتفعت   ،% 13.3 بلغت  نمو 
دينار  مليون   214 حوالي  الى  لتصل  المشترك 
نهاية  في  دينار  200مليون  حوالي  مع  مقارنة 

7.1 % ونمت حقوق المساهمين  2020 وبنسبة نمو  العام 
بنسبة حوالي 7.4 % لتصل الى حوالي 510 مليون دينار مقابل 
المال  رأس  كفاية  نسبة  وبلغت  دينار،  مليون   474 حوالي 
)CAR( في نهاية عام 2021 حوالي 23.01 %، وحافظ البنك على 
سالمة محفظته االئتمانية وجودة اصوله حيث بلغت نسبة 
الديون غير العاملة 2.57 % و نسبة تغطيتها حوالي 115.4 % .  

البنك بما فيها )حسابات االستثمار  وبلغت موجودات 
)المحافظ  باالستثمار  الوكالة  وحسابات  المخصص 
حوالي  الى  لتصل   2021 عام  نهاية  في  االستثمارية(( 
5.953 مليار دينار مقابل حوالي 5.427 مليار دينار في نهاية 

عام 2020 بنسبة نمو حوالي 9.7 %.

وأشار الدكتور حسين انه تأكيدًا لما يحظى به البنك من 
االوعية  أرصدة  حققت  فقد  متعامليه  من  كبيرة  ثقة 
المخصص  االستثمار  )حسابات  فيها  بما  االدخارية 
االستثمارية((  )المحافظ  باالستثمار  الوكالة  وحسابات 
نموًا وصل الى حوالي10 % لتبلغ حوالي 5.283 مليار دينار 
موزع على 1146 ألف حساب عامل مقابل حوالي 4.803 

مليار دينار موزع على حوالي 1080 ألف حساب عامل. 

االستثمارات  وتوزيع  تنويع  مراعاة  الى  البنك  سعى  كما 
افراد  من  القطاعات  لمختلف  المقدمة  والتمويالت 
النمو  نسبة  بلغت  حيث  ومتوسطة  صغيرة  ومؤسسات 
في اجمالي ارصدة التمويل واالستثمار بما فيها )حسابات 
باالستثمار  الوكالة  وحسابات  المخصص  االستثمار 
)المحافظ االستثمارية(( حوالي 10.7 % لتصل الى حوالي 4.741 
مليار دينار موزع على 234.1 ألف معامله مقابل حوالي4.282 

مليار دينار في نهاية 2020 موزع على 231.5 ألف معاملة.

واضاف الدكتور حسين ان البنك عزز من تواجده الجغرافي في 
مختلف انحاء المملكة وتوفير خدماته المصرفية والمتوافقة 
في  فرع  بافتتاح  اإلسالمية  الشريعة  ومبادئ  احكام  مع 

منطقة ضاحية األمير حسن/ عمان ومكتب جامعة العلوم 
فرعًا   110 للبنك  أصبح  حيث  / طبربور  العالمية  اإلسالمية 
ومكتبًا ، ومواكبة للخدمات الرقمية التي يوفرها البنك فقد 
تم  افتتاح زاوية للخدمات الذاتية الرقمية إسالمي ديجيتال 
في مكتب شارع وصفي التل / عمان لتقديم مجموعة من 

الخدمات المصرفية الرقمية وفق أحدث التقنيات الحديثة. 

مجال  في    2021 عام  خالل  البنك   إنجازات  اهم   وحول 
التقنيات المصرفية بّين الدكتور حسين ان البنك نفذ مزيدًا 
التقنيات  التطوير والتحديث في شتى مجاالت  من عمليات 
في  التوسع  في  وتابع خطته   ، الرقمي  والتحول  المصرفية 
االلكترونية ومنها اطالق  قنواته  الخدمات من خالل  تقديم 
خدمة التحويل الفوري لحسابات بنوك محلية و فتح الحساب 
االلكتروني و تحديث بيانات العميل الكترونيًا وخدمة الدفع 
للضمان االجتماعي والقسيمة الرقمية وخدمة السحب من 
الصرافات اآللية بالبطاقة الالتالمسية كما كان للبنك السبق 
في تقديم خدمات رقمية لقطاع الشركات مثل خدمات عرض 
،خدمات  فواتيركم"  "أي  نظام  خالل  من  الفواتير  وتحصيل 
التحويالت  وخدمات  الرواتب  لتحويل  اآللية  التقاص  غرفة 
إسالمي  وبرنامج  الشركات،  بين حسابات عمالء  المباشرة 
مكافآت  )والء المتعاملين( كما وفر العديد من المنصات 
تحديث  وتم  واالنستغرام  ويوتيوب  ان  اللنكد  مثل  الرقمية 
وتركيب وتشغيل أجهزة جديدة للصراف اآللي خالل عام 2021 
300 جهازًا  ليصبح عددها  الخدمات عليها  واضافة بعض  
ُمَشّكلة حوالي 14 % من عدد الصرافات العاملة في المملكة . 

من  مجموعة  تنفيذ  في  مستمر  البنك  ان  وأضاف 
المنظومة  تحول  برنامج  أهمها  االستراتيجية  المشاريع 
الرقمية  والبطاقات  الحيوي  التوثيق  ومشروع  البنكية 
الشيكات من خالل  وخدمة السحب بدون بطاقة وايداع 
تمويلية جديدة  الى جانب طرح منتجات  االلية  الصرافات 
تلبي رغبات العمالء واحتياجات السوق المصرفي وتتوافق 

مع احكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. 
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 / التنفيــذي  الرئيــس  الدكتــور حســين ســعيد  وقــال 
المديــر العــام  للبنــك االســالمي االردنــي ان مشــاركة 
مصرفنــا بمبــادرة ارســم بســمة تأتــي تأكيــدًا لتحمــل 
مصرفنــا لمســؤولياته االجتماعيــة وســعيه المســتمر 
للتواجــد ضمــن المبادرات التنموية  المســتدامة والتي 
تخــدم المجتمــع المحلــي والفئــات االقــل حظــًا، وتعــزز 
مــن الشــراكة المســتدامة  بيــن مصرفنــا ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي وقــد جــاءت هــذه المبــادرة الــى جانب 
العديــد مــن االنشــطة الخيريــة واالجتماعيــة المختلفة 
التــي شــارك مصرفنــا  فيهــا  خــالل شــهر رمضــان 

المبــارك ، تحقيقــًا لمبــدأ التعــاون التكافلــي بيــن جميــع 
ابنــاء المجتمــع . 

مــن جانبهــا اشــادت الســيدة ريم عريضــة المدير العام 
لمركــز هيــا الثقافــي بــدور ومســاهمة البنــك االســالمي 
االردنــي الفاعلــة فــي دعــم وانجــاح هــذه المبــادرة التــي 
تحقــق رؤى مركــز هيــا فــي تشــجيع المعرفــة ونشــرها 
فئــات  لجميــع  االبداعــي  وتعزيزالتعلــم  وتطويرهــا 
المجتمــع بمــا فيهــا الفئــات االقــل حظــًا، كمــا عبــر 
ــة المشــاركة فــي الفعاليــة  رؤســاء الجمعيــات الخيري

عــن شــكرهم  وتقديرهــم للبنــك االســالمي االردنــي. 

البنك اإلسالمي األردني
يدعم مبادرة مركز هيا

"ارسم بسمة"

شــارك البنــك اإلســالمي األردنــي برعايــة ودعــم مبــادرة "ارســم بســمة" التــي ينظمهــا 
مركــز هيــا الثقافــي خــالل شــهر رمضــان المبــارك والهادفــة الــى اتاحــة الفرصــة امــام 
االطفــال االقــل حظــًا علــى اختــالف مواقعهــم وظروفهــم االجتماعيــة لالســتفادة مــن 
برامــج المركــز واالســتمتاع بانشــطته التعليميــة واالبداعيــة  ورســم البســمة على وجوه 
االطفــال،  حيــث  اقيــم  افطــار رمضانــي لمئــة طفــل مــن الجمعيــات الخيريــة ضمــن 
المناطــق االقــل حظــًا وشــارك االطفــال باللعــب واالســتمتاع باالنشــطة االبداعيــة 
ضمــن مرافــق المركــز واالســتماع الــى قصــص حكواتــي رمضــان وحضــور مســرحية 
وعــرض المســحراتي وفــي ختــام الفعاليــة تــم توزيــع هدايــا العيــد علــى االطفــال .
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400 جائزة نقدية لمسددي الفواتير عبر قنوات 
البنك االسالمي االردني االلكترونية

البنك اإلسالمي األردني يشارك غرفة تجارة عمان
تزيين العاصمة عمان

خصــص البنــك اإلســالمي األردنــي 400 جائــزة نقديــة لحملــة 
ــز والء متعامليــه مســتخدمي  "ســدد فواتيــرك" الثانيــة لتعزي
واســالمي  موبايــل  )إســالمي  االلكترونيــة  البنــك  قنــوات 
انترنــت( فــي تســديد فواتيرهــم  والتــي بــدأت فــي االول مــن 
شــهر ايــار الحالــي وتســتمر حتــى نهايــة شــهر حزيــران ليتــم 

الســحب علــى 200جائــزة نقديــة فــي نهايــة كل شــهر.

وحــول هــذه الحملــة قــال الرئيــس التنفيــذي/ المديــر العــام 
للبنــك اإلســالمي األردنــي الدكتــور حســين ســعيد يأتــي اطــالق 
هــذه الحملــة الترويجيــة للمــرة الثانيــة خــالل العــام الحالــي 
ــدُا مــن  ــواًل جي ــى استحســانًا وقب ــة االول بعــد ان القــت الحمل
متعاملــي مصرفنــا ولنســتمر بمكافأة متعاملينــا  وتحفيزهم  
موبايــل  اســالمي  قناتــي  خــالل   مــن  فواتيرهــم  لتســديد 
واســالمي انترنــت و تعزيــزًا للخدمــات المصرفية الرقمية التي 
يقدمهــا مصرفنــا حيــث تــم اســتحداث جوائــز لمســتخدمي 
قنــوات البنــك االلكترونيــة منــذ عــام 2019 لتضــاف الــى الجوائــز 
التــي يقدمهــا مصرفنــا ضمــن حمالته الترويجية لمســتخدمي 

فــي  ســواء  انواعهــا  بمختلــف  المصرفيــة  البطاقــات 
المشــتريات المحليــة او مــن خــالل المشــتريات عبــر االنترنــت.

 ودعــا الدكتــور حســين ســعيد متعاملــي البنــك الذيــن اصبحوا 
بانتظارهــذه الحمــالت االســتفادة منها بزيادة عــدد فواتيرهم 
لتــزداد   للبنــك  االلكترونيــة  القنــوات  خــالل  مــن  المســددة 
فرصتهــم  بالفــوز بإحــدى الجوائــز النقديــة الشــهرية الــى جانب 
المقدمــة  العديــدة  المصرفيــة  الخدمــات  مــن  االســتفادة 
الكترونيــًا والمشــاركة فــي الحملــة الترويجيــة المســتقبلية 
المســتمرة بــإذن هللا ، مــع التأكيــد علــى  غيــر المشــتركين 
علــى  للحصــول  االشــتراك  بضــرورة  االلكترونيــة  بالقنــوات 

ــوات . ــي تتوفــر مــن خــالل هــذه القن ــزات الت ــع الممي جمي

تقديــر  علــى  البنــك  حــرص  ســعيد  حســين  الدكتــور  واكــد 
متعامليــه دائمــًا مــن خــالل اســتمرارية تنفيــذ المزيــد مــن 
الــى  االلكترونيــة  التحفيزيــة لمســتخدمي قنواتــه  الحمــالت 
جانــب مســتخدمي بطاقاتــه المصرفيــة بمختلــف أنواعهــا 

والتــي يتــم تنفيذهــا علــى مــدار العــام. 

غرفــة  بمبــادرة  األردنــي  اإلســالمي  البنــك  شــارك 
التجاريــة  تجــارة عمــان فــي اضــاءة وتزييــن الشــوارع 
رمضــان  شــهر  خــالل  عمــان  بالعاصمــة  والســياحية 
المبــارك وعيــد الفطــر الســعيد ويتبعــه عيــد االضحــى 
المبــارك ، لتشــمل منطقــة جبــل الحســين دوار فــراس 
أخــرى. الرئيســي ومناطــق  والشــارع  الجليــل  وشــارع 

وقال الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك اإلسالمي 
األردنــي الدكتــور حســين ســعيد تأكيــدًا لتحمــل مصرفنــا 
وتعزيــزًا  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  لمســؤولياته 
للتعــاون المســتدام بيــن مصرفنــا وغرفــة تجــارة عمــان 
وبالتعــاون والتنســيق مــع امانــة عمــان الكبــرى ، فقــد 
دأب مصرفنــا ولثــالث ســنوات علــى التوالــي وبالشــراكة 
مــع غرفــة تجــارة عمــان علــى تزييــن شــوارع ومناطــق 
التجاريــة  المناطــق  وبعــض  العاصمــة  وســط  فــي 
األخــرى بالزينــة المضــاءة فــي شــهر رمضــان الكريــم 
وعيــدي الفطــر الســعيد واالضحــى المبــارك ، وذلــك لما 

لــه مــن آثــار ســعيدة علــى المواطنيــن وضيــوف األردن، 
واحتفــاًء بهــذه المناســبات الســعيدة والتــي تســاهم 
فــي تنشــيط الحركــة التجاريــة والســياحية وتعمــل علــى 
ــة المبهجــة للعاصمــة عمــان . ــراز الصــورة الحضاري اب

واكــد الدكتــور حســين ســعيد حــرص البنــك اإلســالمي 
األردنــي علــى التواجــد المســتمر ضمــن أي فعاليــة او 
نشــاط يعــزز مــن دور البنــك فــي دعم االقتصــاد الوطني 

وخدمــة المجتمــع المحلــي والتنميــة المســتدامة.

مــن جانبــه أشــاد رئيــس غرفــة تجــارة عمــان الســيد 
مــع  االســتراتيجية  بالشــراكة  توفيــق  الحــاج  خليــل 
المســؤولية  تدعــم  والتــي  األردنــي  اإلســالمي  البنــك 
ابــراز  علــى  والحــرص  والبنــك  للغرفــة  االجتماعيــة 
الوجــه الناصــع للعاصمــة عمــان بأبهــى ُحللهــا ابتهاجــا 
وتشــجيعًا  الســعيدة  واالعيــاد  الفضيــل  بالشــهر 
للحركــة الســياحية وتنشــيطا لألســواق التــي يرتادهــا 

احتياجاتهــم.  لشــراء  المواطنــون 
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استكمااًل لتعزيز منظومة الجدارات/ الكفاءات الوظيفية 
والمؤسسية لموظفي مصرفنا قامت أكاديمية التدريب 
البرامج  من  مجموعة  بتنفيذ  البشرية  الموارد  وتنمية 
التدريبية والندوات وورش العمل خالل شهر آذار 2022 

وتضمنت الموضوعات التالية: 

أواًل:- التدريب الوجاهي
 برنامج الحسابات المصرفية والذي ُعقد لمجموعة 
من للفترة  الوسط  منطقة  فروع  موظفي   من 

7 /3 /2022 ولغاية 8 /3 /2022.
 برنامج البطاقات المصرفية والذي ُعقد لمجموعة من 
موظفي فروع منطقة الشرق للفترة من 8 /3 /2022 

ولغاية 10 /3 /2022.
 برنامج الشيكات المصرفية والذي ُعقد لمجموعة من 
موظفي فروع منطقة الوسط للفترة من 9 /3 /2022 

ولغاية 10 /3 /2022.
واإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  برنامج   
منطقة  فروع  موظفي  من  لمجموعة  ُعقد  والذي 

الوسط للفترة من 13 /3 /2022 ولغاية 14 /3 /2022.
لمجموعة من  ُعقد  والذي  الشريعة  برنامج مقاصد   
2022/  3/  14 ليومي  الشرق  منطقة  فروع   موظفي 

و16 /3 /2022.
 برنامج التميز في خدمة العمالء والذي ُعقد لمجموعة 
من للفترة  الوسط  منطقة  فروع  موظفي   من 

16 /3 /2022 ولغاية 17 /3 /2022.
 ورش عمل اإلعتمادات المستندية الصادرة والواردة 
والتي ُعقدت لمجموعة من فروع مصرفنا خالل شهر 

آذار/ 2022.
ورش عمل الحواالت الصادرة والواردة والتي ُعقدت   

لمجموعة من فروع مصرفنا خالل شهر آذار / 2022.
 ورش عمل بوالص التحصيل الصادرة والواردة والتي 
شهر  خالل  مصرفنا  فروع  من  لمجموعة  ُعقدت 

آذار/2022.

)IDL( ثانيًا:- التدريب التفاعلي عن بعد
 برنامج اكتشاف وتصحيح األخطاء الخاصة بالعمليات 
فروع  موظفي  من  لمجموعة  ُعقد  والذي  المحلية 

مصرفنا للفترة من 1 /3 /2022 ولغاية 2 /3 /2022.

االردنية  الشركة  مع  الموقعة  االتفاقيات  برنامج   
لضمان القروض والذي ُعقد لمجموعة من موظفي 

فروع مصرفنا ليوم 10 /3 /2022.
ُعقدت  والتي  السريعة  الحواالت  نظام  عمل  ورش   

لمجموعة من فروع مصرفنا خالل شهر آذار /2022.
الكترونيًا  المتعاملين  بيانات  تحديث  عمل  ورش   
مصرفنا  فروع  من  لمجموعة  ُعقدت  والتي   )EKYC(

خالل شهر آذار/ 2022.
هذا وقد واصلت أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية 
برامج ومؤتمرات  للمشاركة في  إيفاد موظفي مصرفنا 
التدريب المحلية  وورش عمل ُعقدت وجاهيًا لدى مراكز 

والخارجية باإلضافة إلى التدريب الرقمي ومن أبرزها:

أواًل:- التدريب الوجاهي
 )CEH( المعتمد  األخالقي  الهاكر  المهنية  الشهادة   
والتي سُتعقد بتنظيم من Pioneer Academy للفترة 

من 7 /3 /2022 ولغاية 30 /4 /2022.
 CMA الشهادة المهنية المحاسب االداري المعتمد 
العالمية  صرح  شركة  من  بتنظيم  سُتعقد  والتي 
لالستشارات والتدريب للفترة من 9 /3 /2022 ولغاية 

.2022/ 6/ 9
من  بتنظيم  ُعقد  والذي  اإلنجليزية  اللغة  برنامج   

Amideast  للفترة من 6 /3 /2022 ولغاية 31 /3 /2022.
ُعقد  والذي   Corporate Directors Program برنامج   
بتنظيم من جمعية المرأة في صنع القرار للفترة من 

8/3/2022 ولغاية 13 /3 /2022.
 مؤتمر قمة البلوكتشين واالبتكار الرقمي والذي ُعقد 
بتنظيم من مجموعة آفاق الدولية لإلعالم واإلعالن 

للفترة من 13 /3 /2022 ولغاية 14 /3/ 2022.
للحوادث  اإللكترونية واالستجابة  التحقيقات  برنامج   
السيبراني   األمن  أكاديمية  من  بتنظيم  ُعقد  والذي 

للفترة من 13 /3 /2022 ولغاية 19 /3 /2022.
 DIGITAL TRANSFORMATION JORDAN CONFERENCE 2022 مؤتمر  
والذي ُعقد بتنظيم من شركة gmevents للفترة من 

14 /3 /2022 ولغاية 15 /3 /2022.
 برنامج أخصائي الموارد البشرية والذي ُعقد بتنظيم 
والتطوير  لإلستشارات  الذهبي  البريق  شركة  من 

اإلداري للفترة من 14 /3 /2022 ولغاية 17 /3 /2022.

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية خالل شهر آذار 2022
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والذي   Docuware System Administration برنامج   
ُعقد بتنظيم من شركة ITEC للفترة من 15 /3 /2022 

ولغاية 17 /3 /2022.
 ورشة عمل ادارة عالقات المستثمرين والتي عقدت 
 2022/  3/  20 من  للفترة  عمان  بورصة  من  بتنظيم 

ولغاية 21 /3 /2022.
 برنامج mobile vs. card payment والذي ُعقد بتنظيم 
من جمعية البنوك في األردن للفترة من 20 /3 /2022 

ولغاية 21 /3 /2022.
 ورشة عمل ادارة المخاطر والتطبيقات العملية في 
IFRS المالية  للتقارير  العالمية  للمعايير   االمتثال 
9 / 16 / 17 والتي عقدت بتنظيم من جمعية البنوك في 

األردن ليوم 21 /3 /2022. 
 برنامج قمة التكنولوجيا المالية العالمية والذي ُعقد 

بتنظيم من شركة Piotech ليوم 22 /3/ 2022
 برنامج منظومة الدفع اإللكتروني والذي ُعقد بتنظيم 
من مركز األردن اليوم للتنمية للفترة من 23 /3 /2022 

ولغاية 24 /3 /2022.
 ورشة عمل إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية ومخاطر 
الحوكمة في االعمال المصرفية والتي عقدت بتنظيم 

من جمعية البنوك في األردن ليوم 24 /3 /2022.
 اجتماع لجنة النشاط االجتماعي على مستوى القطاع 
المصرفي والذي ُعقد بتنظيم من جمعية البنوك في 

األردن ليوم 27 /3 /2022.
 مؤتمر AEG Roadshow in Amman والذي ُعقد بتنظيم 
من مجموعة المهندسين المتحدين ليوم 28/ 3 /2022.
ُعقد  والذي  واستراتيجياتها  التسويق  إدارة  برنامج   
بتنظيم من المعهد األوروبي األردني لتطوير األعمال 

للفترة من 28 /3 /2022 ولغاية 30 /3 /2022.

)IDL( ثانيًا:- التدريب التفاعلي عن بعد
 Six Sigma– Black Belt Master المهنية  الشهادة   
والتي عقدت بتنظيم من Pioneer Academy للفترة 

من 1 /3 /2022 ولغاية 3 /3 /2022.
 )CIA( معتمد  داخلي  مدقق  المهنية  الشهادة   
العالمية  صرح  شركة  من  بتنظيم  سُتعقد  والتي 
لالستشارات والتدريب  للفترة من 8 /3 /2022 ولغاية 

.2022/ 9/ 8

المعتمد/  اإلسالمي  المحاسب  المهنية  الشهادة   
المحاسبة  هيئة  من  بتنظيم  سُتعقد  والتي   CIPA
  AAOIFI اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة 

للفترة من 6 /3 /2022 ولغاية 7 /12 /2022.

الشرعي  والمدقق  المراقب  المهنية  الشهادة   
هيئة  من  بتنظيم  سُتعقد  والتي   CSAA المعتمد/ 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

AAOIFI  للفترة من 6 /3 /2022 ولغاية 7 /12 /2022.

التمويل  لمنصات  التنظيمية  األطر  عمل  ورشة   
الجماعي: تجارب إقليمية ودولية والتي عقدت بتنظيم 
من صندوق النقد العربي للفترة من 2 /3 /2022 ولغاية 

.2022/ 3/ 3

 برنامج التحول الرقمي والذي ُعقد بتنظيم من معهد 
ولغاية  2022/ 3/ 6 من  للفترة  المصرفية   الدراسات 

.2022/ 3/ 8

 ورشة عمل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
من منظور الجهات الرقابية )البنك المركزي األردني( 
والتي عقدت بتنظيم من النقابة العامة للعاملين في 
المصارف والتامين والمحاسبة للفترة من 7 /3 /2022 

ولغاية 9 /3 /2022.

معهد  من  بتنظيم  ُعقد  والذي   Basel IV برنامج   
ولغاية  2022/ 3/ 13 من  للفترة  المصرفية   الدراسات 

.2022/ 3/ 17

 برنامج كشف التزوير والتزييف المصرفي والذي ُعقد 
بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية للفترة من 

14/3/2022 ولغاية 15 /3 /2022.

 برنامج متطلبات وإرشادات تقرير االستدامة الخاصة 
بشركات ASE20 والذي ُعقد بتنظيم من بورصة عمان 

ليوم 21 /3 /2022 .

 لقاء عمل الصناعة وآليات التمويل" المتعلقة باستخدام 
بتنظيم من  ُعقد  للبيئة والذي  التبريد الصديقة  غازات 

الجمعية العلمية الملكية ليوم 24 /3 /2022.

 ورشة عمل المبادئ األساسية ألنظمة تأمين الودائع 
اإلسالمية الفعالة والتي عقدت بتنظيم من مجلس 

الخدمات المالية اإلسالمية  IFSB  ليوم 31/ 3 /2022.
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ثالثًا:- رخص التدريب االلكتروني :

اخالقيات العمل
التفكير اإليجابي

التوازن بين الحياة العملية والشخصية
الجرائم المالية

الذكاء العاطفي
الفاتكا

القيادة على درب التاثير
اندماج الموظفين

إدارة الغضب
إدارة الوقت

دراسة أنماط الشخصيات
فرق العمل

مدخل الى االمتثال التنظيمي
مكافحة غسل األموال - القانون األردني

مهارات االشراف الفعال
مهارات التواصل الفعال

وضع األهداف

إدارة الديون المتعثرة
فن التفاوض

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
إدارة التغيير

الوالء المؤسسي

مكافحة الرشوة والفساد
الجرائم المالية بما فيها مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها

العقوبات

Information and Cyber Security
FATCA تعريف بقانون

مبادئ االمتثال
أخالقيات المهنة المصرفية

مقدمة في إدارة المخاطر
أهمية الثقافة القانونية للمصرفيين والسرية المصرفية

العمليات المصرفية الخارجية
المعيار الدولي لكتابة التقارير المالية )9(

عمل الفريق
اتخاذ القرار

أساسيات البنوك اإلسالمية

Risk Management for Business Analysts
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ســعيد"  "محمــد  الســيد  عطوفــة  االجتمــاع  تــرأس 
بالســادة  رحــب  الــذي   اإلدارة  رئيــس مجلــس  شــاهين 
هيئــة  أعضــاء  والفضيلــة  الســماحة  أصحــاب  الحضــور 
الرقابــة الشــرعية وشــكرهم علــى الدعــم والتجــاوب الــذي 
يلقــاه البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي منهــم،  كمــا رحــب 
بعطوفــة مراقــب الشــركات ، وبالســادة مندوبــي البنــك 
المركــزي األردنـــي، و بالســادة ممثلــي مدققــي حســابات 

البنــك إيرنســت أنــد يونــغ . 

أعلــن الســيد شــاهين فــي تصريــح صحفــي عــن نتائــج أعمــال 
البنــك عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 /12 /2021، حيــث 
نهايــة  البنــك  موجــودات  إجمالــي  فــي  إرتفاعــًا  أظهــرت 
 2,543 مقابــل  دينــار  مليــون   2,810 إلــى  لتصــل  العــام 

مليــون دينــار فــي عــام 2020 بنســبة نمــو 11 % كمــا بلغــت 
التســهيالت اإلئتمانيــة المباشــــــــــرة 1,704 مليــون دينــار 
مقابــل 1,581 مليــون دينــار لعــام 2020 بنمــو 8 %، فيمــا 
)بمــا  النقديــة  والتأمينــات  العمــالء  ودائــع  رصيــد  بلــغ 
فيهــا الودائــع المقيــدة( 2,698 مليــون دينــار مقابــل 2,521 
مليــون دينــار لعــام 2020 بنمــو 7 %. كمــا أظهــرت النتائــج 
33,7 مليــون دينــار بعــد الضريبــة،  أربــاح بلغــت  تحقيــق 
مقابــل 30,4 مليــون دينــار فــي عام 2020بنســبة نمــو 11 % . 
أمــا مجمــوع حقــوق الملكيــة فقــد ارتفع إلــى 266,4 مليون 
دينــار مقابــل 244,6 مليــون دينــار كمــا فــي عــام 2020 بنمــو 
9 %. بلــغ العائــد علــى الموجــودات 1.2 % مقابــل 1.2 % لعام 
ــد علــى حقــوق الملكيــة 12.65 % مقابــل  2020 وبلــغ العائ
ــال فقــد  12.4 % لعــام 2020. أمــا معــدل كفايــة رأس المـ

33,7 مليون دينار
أرباح البنك العربي اإلسالمي الدولي للعام 2021

بنسبة نمو 11 %

الدولــي  اإلســالمي  العربــي  البنــك  لشــركة  العاديــة  العامــة  الهيئــة  عقــدت 

اجتماعهــا الخامــس والعشــرون بتاريــخ 30 /3 /2022 بواســطة تقنيــة اإلتصــال 

المرئــي وااللكترونــي ، وذلــك للنظــر فــي األمــور المدرجــة علــى جــدول أعمالهــا .
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بــــلغ %20.51، متجــاوزًا النســبة المطلوبــة مــن قبــل البنك 

المركــزي األردنــي والبالغــة 12 %.

هــذا وقــد وافقــت الهيئــة العامــة على توصية مجلــس إدارة 

البنــك علــى توزيــع أربــاح بمبلــغ 40,000,000 دينــار )أربعــون 

مليــون دينارأردنــي( نقــدًا أي مــا يعــادل 40 % مــن رأس مــال 

البنــك للمســاهم الوحيــد البنــك العربــي ش.م.ع .

مــن جهتــه أوضــح مديــر عــام البنــك الســيد إيــاد العســلي 
الظــروف  إســتمرار  مــن  وبالرغــم  إســتطاع  البنــك  أن 
كورونــا  جائحــة  تبعــات  فرضتهــا  التــي  والتحديــات 
والموجــات المتالحقــة النتشــارها والتقلبــات السياســية 
فــي  قدمــًا  يمضــي  أن   2021 العــام  خــالل  واالقتصاديــة 
مؤشــراته  أظهــرت  كمــا  لهــا،  المخطــط  مشــاريعه 
جــرى  مــا  مــع  تتناســب  جيــدة  نتائــج  تحقيــق  الماليــة 
التخطيــط لــه ضمــن الخطــة االســتراتيجية وبمــا يســهم 
فــي تنشــيط اإلقتصــاد الوطنــي وإنجــاح خطــط اإلصــالح 
والتنميــة، معربــًا عــن بالــغ التقديــر لعمــالء البنــك علــى 
ــا ،  والتــي مكنــت البنــك مــن تحقيــق  ثقتهــم الراســخة بن

النتائــج. هــذه 

هــذا ويحتفــل البنــك العربــي االســالمي الدولــي فــي مثــل 

هــذا اليــوم الموافــق للثالثيــن مــن شــهر آذار لعــام 1997 

 ، العمــل  لمباشــرته  والعشــرون  الخامســه  بالذكــرى 

برحلــة  معــًا  نحتفــل  بأننــا  العســلي  الســيد  قــال  حيــث 

اســتمرت علــى مــدى ربــع قــرن حققنــا خاللهــا األهــداف 

التــي نرغــب ، مواصليــن العمــل بهمــة وعزيمــه وإصــرار 

لمتابعــة مســيرة العطــاء بجهــود إدارة وموظفــي البنــك 

البنــك  وإخالصهــم وتفانيهــم وحرصهــم علــى مصالــح 

 ، وازدهــاره  تقدمــه  علــى  الدائــم  وســعيهم  وعمالئــه 

وقــدم الســيد العســلي عميــق شــكره لرؤســاء وأعضــاء 

مجالــس اإلدارات المتعاقبــة ولــكل مــن ســاهموا فــي 

تأســيس البنــك منــذ البدايــة وصــواًل الــى مــا هــو عليــه 

ولــكل العامليــن مــن الرعيــل األول الذيــن وضعــوا اللبنــة 

األساســية لهــذه المؤسســة الشــامخة ، آمــاًل أن تكــون 

هــذه المناســبة شــعلة ومنــارة لتحقيــق أهــداف البنــك 

ثقــة  بــكّل  عمالئــه  وخدمــة  الدولــي  اإلســالمّي  العربــّي 

وأمــان واســتثمار حــالل.
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مالي  بمبلغ  بالتبرع  البنك  سيقوم  االتفاقية،  وبموجب 
األسر  على  توزيعها   سيتم  غذائية  طرود  كلف  لتغطية 
للدعم  علي  أم  تكية  برامج  من  والمستفيدة  المحتاجة 
الغذائي المستدام،  حيث يغطي هذا الدعم احتياج العائلة 

اليومي على مدار الشهر.

وتأتي هذه االتفاقية في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية 
بمجموعة من  يعنى  والذي  الدولي  اإلسالمي  العربي  للبنك 
دعم  توفير  في  المساهمة  بينها  من  المجتمعية  القضايا 
لألسر ذات الدخل المحدود والتي ازدادت حاجتها لتأمين قوت 
يومها جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من 
تبعات اقتصادية أضافت المزيد من األعباء على هذه االسر.

العربي  البنك  عام  مدير  العسلي  إياد  السيد  أشاد  وقد 
أم  تكية  به  تقوم  الذي  اإلنساني  بالدور  الدولي  اإلسالمي 
علي في مكافحة الجوع خاصة في األونه األخيره ،  موضحًا: 

"تأتي شراكتنا هذه إليماننا بدور تكية أم علي في مساعدة 
األسر الفقيرة والمعوزة، وقدرتها على تقييم الفئات األقل 
حظًا في كافة محافظات المملكة، واستجابتها السريعة 
الحتياجات هذه األسر بكفاءة من خالل توفير الدعم الغذائي 

المستدام لألسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي".

ومن جهته  قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر: " 
بأننا نفخر بشراكتنا مع البنك العربي اإلسالمي الدولي  
والذي يعد من  البنوك الرائدة في السوق المصرفي 
األردني  لما له من إسهامات في دعم المجتمع المحلي 
، حيث دامت شراكتنا مع هذا البنك على مدى سنيٍن 
علي  أم  تكية  برؤية  إيمانه  خاللها  من  أثبَت  طويلة، 
المتمثلة في الوصول ألردٍن خاٍل من الجوع  ، حيث لم 
يتوان البنك عن دعم برامج اإلطعام في تكية أم علي 

والتبّرع  لمساعدة األسر األشد فقرًا في المملكة. 

فــي إطــار إيمانــه بمســؤوليته المجتمعّيــة تجــاه الفئــات األقــل حظــًا واألســر األكثــر 
حاجــة واألشــد فقــرًا ، أعلــن البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي عــن تجديــد شــراكته 
الســنوية مــع تكيــة أم علــي للعــام العاشــر علــى التوالــي إيمانــًا منــه برســالة تكيــة 
أم علــي فــي مكافحــة الجــوع ، خاصــة فــي ظــل الظــروف االســتثنائية التــي يمــر بهــا 
األردن نتيجــة التحديــات التــي فرضتهــا تبعــات جائحــة كورونــا  والموجــات المتالحقــه 
والوقــوف  التكاثــف  اقتصاديــة واجتماعّيــة حتمــت  آثــار  مــن  تبعهــا  النتشــارها ومــا 
اّلتــي يواجههــا المجتمــع جــراء ذلــك . يــدًا بيــد فــي وجــه اآلثــار الصعبــة والمؤلمــة 

العربي اإلسالمي وتكية أم علي يجددان اتفاقية 
التعاون المشترك للعام العاشر على التوالي
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واألنشــطة  البرامــج  دعــم  فــي  لنهجــه  إســتمرارًا 
الخاصــة بالمســؤولية المجتمعيــة قــام البنــك العربــي 
االســالمي الدولــي بدعــم مبــادرة "ارســم بســمة" التــي 
أطلقهــا مركــز هيــا الثقافــي مــن خــالل اســتضافة 100 
ــة مــن منطقــة  طفــل مــن أطفــال الجمعيــات الخيري
إفطــار  ضمــن  الرصيفــة  ومنطقــة  عمــان  شــرق 
الشــهر  خــالل  البنــك  برامــج  مــن  وكجــزء  رمضانــي 
البنــك  متطوعــي  مــن  عــدد  انّضــم  حيــث  الفضيــل، 
وشــاركوهم  لألطفــال  الدولــي  االســالمي  العربــي 
العديــد مــن األنشــطة الترفيهيــة والفنيــة والفعاليات 
والرســم  واأللعــاب  المســابقات  مثــل  المســلّية 
األلعــاب  توزيــع  جانــب  إلــى  البالونــات،  وتشــكيل 
ــك  ــة اإلفطــار وذل ــا عليهــم ومشــاركتهم وجب والهداي

الفرحــة  ورســمت  بالبهجــة  اتســمت  أجــواء  وســط 

األطفــال. وجــوه  علــى 

العــام  المديــر  عريضــة  ريــم  األســتاذة  وشــكرت   

العربــي االســالمي علــى  البنــك  الثقافــي  لمركــز هيــا 

دعمهــم هــذه المبــاردة ومشــاركتهم فرحتنــا برســم 

االبتســامة علــى وجــوه األطفــال خــالل شــهر رمضــان 

المبــارك ، وثمنــت هــذا التعــاون بيــن القطــاع الخــاص 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي الــذي يعكــس مظاهر 

التعــاون والتكافــل المجتمعــي، والتــي مكنت االطفال 

أنشــطة  تجربــة  و  المركــز  بمرافــق  االســتمتاع  مــن 

ابداعيــة ثقافيــة فنيــة. 

البنك العربي االسالمي الدولي يدعم مبادرة
"أرسم بسمة" لألطفال في مركز هيا الثقافي
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وقــع مصــرف الراجحــي- األردن اتفاقيــة مــع شــركة  
ICS FINANCIAL SYSTEMS وذلــك لتزويــد المصــرف 
المصــرف  تطلعــات  يواكــب  جديــد  بنكــي  بنظــام 
المصــرف  اســتراتيجية  مــع  وتماشــيًا  المســتقبلية 
التــي تعنــى بمواكبــة كل مــا هــو جديــد فــي الصناعــة 

الرقميــة.  المصرفيــة 

قــام بتوقيــع االتفاقيــة الســيد إياد جــرار، الرئيس التنفيذي 
 ،Rober Hazboun لمصــرف الراجحــي – االردن، و الســيد
المديــر العــام  لشــركة ICS FINANCIAL SYSTEMS ، وذلــك 

بحضــور اعضــاء االدارة التنفيذيــة مــن الطرفيــن.

وتأتــي هــذه االتفاقيــة اســتكماال لجهــود المصــرف 
تأكيــدًا  المقدمــة للعمــالء، و  باالرتقــاء فــي خدماتــه 

علــى اهميــة مواكبــة التطــور الحاصــل فــي القطــاع 
ــًا، عــن طريــق االســتثمار والتحديــث  المصرفــي عالمي
التقنيــة  الوســائل  و  التحتيــة  البنيــة  فــي  المســتمر 
التــي تثــري تجربــة العمــالء، ممــا يمكــن المصــرف مــن 
زيــادة فــرص التوســع و االنتشــار لتلبيــة حاجة الســوق 
األردنــي بفئاتــه المختلفــة ويســاهم فــي توفيــر تجربــة 

رقميــة مميــزة للصيرفــة االســالمية فــي األردن.

يذكــر أن مصــرف الراجحــي – االردن هــو أحــد الفــروع 
الدولية لمصرف الراجحي في السعودية، و للمصرف 
10 فــروع و 46 صــراف آلــي فــي االردن يقــدم من خاللها 
المنتجــات و الحلــول المصرفيــة المتوافقــة مع احكام 

الشــريعة اإلســالمية . 

 ICS FINANCIAL SYSTEMS مصرف الراجحي – االردن و
يـوقعان اتفاقية الثراء التجربة المصرفية الرقمية
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وقــع مصــرف الراجحــي - األردن اتفاقيــة شــراكة مــع 
جمعيــة قــرى األطفــال )SOS( األردنيــة، تهــدف الــى 
كفالــة المصاريــف الجاريــة لمنــزل أســري فــي قــرى 
ــًا علــى  األطفــال SOS األردنيــة، ممــا ســينعكس إيجاب

حيــاة األطفــال األيتــام وفاقــدي الســند األســري.

الوطنيــة  المديــرة  الجمعيــة  عــن  االتفاقيــة  وقــع 
المديــر  - األردن  الراجحــي  الزعبــي، وعــن مصــرف  رنــا 
العــام إيــاد جــرار، والتــي تأتــي لدعــم الجمعيــة لتحقيــق 
رســالتها والمتمثلــة بتأميــن منــزل دافــىء لــكل طفل.

وأعربــت الزعبــي عن فخرها بانضمام مصرف الراجحي 
- األردن لكبــار داعمــي الجمعيــة، مؤكــدة أهميــة الدعــم 
تأميــن  فــي  والــذي يســاهم  المصــرف  مــن  المقــدم 

ــام وفاقــدي  ــة متكاملــة لألطفــال والشــباب األيت رعاي
الســند األســري، وتغطيــة الجوانــب المختلفــة مــن 
رعايــة وأمــن غذائــي ومســكن وتعليــم ورعايــة صحيــة 
ونفســية وتمكيــن وأمــن اقتصــادي وحمايــة ودمــج 
مجتمعــي، مؤكــدة أهميــة دعــم مؤسســات القطــاع 

الخــاص للجمعيــة لتحقيــق أهدافهــا.

بــدوره، قــال جرار: "لطالما كانت مشــاريع المســؤولية 
- األردن،  الراجحــي  لــدى مصــرف  أولويــة  االجتماعيــة 
علــى اعتبــار أن مثــل هــذه الشــراكات هــي التــي تمكننــا 
مــن دعــم المجتمــع المحلــي وفئاتــه كافــة، مــن خــالل 
التعــاون والتشــارك مــع ذوي االختصــاص والخبــرة 

والتجربــة الغنيــة فــي هــذا المجــال. 

انضمام مصرف الراجحي إلى كبار داعمي
SOS قرى األطفال
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فــي اطــار دعــم المصرف المتواصــل للفعاليات المختلفة 

علــى المســتوى المحلــي، قــام مصــرف الراجحــي -  األردن 

برعايــة فريــق الجاليــة الســعودية المشــارك فــي بطولــة 

اليرمــوك،  فــي جامعــة  المقامــة  القــدم  لكــرة  الجاليــات 

الجاليــة  فريــق  مــن  كل  تجمــع  مبــاراة  أقيمــت  حيــث 

الســعودية و الجاليــة التايلنديــة. يشــار ان البطولــة تتــم 

بمشــاركة 10 فــرق لجاليــات مختلفــة، وحضــر الفعاليــة 

ممثــاًل عــن المصــرف كل مــن الســيد/مروان أبــو يوســف 

"رئيــس مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفراد" والســادة 

مــدراء فــروع الشــمال. 

مصرف الراجحي – االردن يرعى فريق الجالية السعودية
في بطولة الجاليات العربية
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يســعى مصــرف الراجحــي بشــكل مســتمر إلــى تطويــر مهــارات وقــدرات موظفيــه ممــا ينعكــس بــدوره علــى 
الخدمــات والمنتجــات المقدمــة لعمالئــه، وعليــه نرفــق لكــم النشــاطات التدريبيــة للعــام 2022 ولغايــة شــهر أيــار.

1. الدورات التدريبية الخارجية )داخل األردن(:
شارك عدد من موظفين المصرف بما يلي:

 دبلوم إدارة الموارد البشرية.

 دورة اإلطار التشريعي لتقديم الخدمات المالية والمصرفية لذوي اإلعاقة في األردن.

.Professional Human Resources International )PHRI( 

.MenaPay Program دورة 

 دورة تحليل مخاطر االحتيال في المؤسسات المالية و المنتجات والخدمات الرقمية.

 دورة مهارات وأساليب التداول في األسواق المالية.

.ACI Dealing / Diploma certificate 

.Training Development Program 

. Excel دورات تدريبية لبرمجية  

2. ورشات العمل :
 ورشــة عمــل حــول إدارة حــول إدارة المخاطــر والتطبيقــات العمليــة فــي االمتثــال للمعاييــر العالميــة للتقاريــر 

.IFRS 9 ــة المالي

 ورشة عمل حول إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية و مخاطر الحوكمة في األعمال المصرفية.

. IFRSورشة عمل 

 ورشة عمل حول مستجدات تطبيق معيار اإلبالغ المشترك بالتعاون مع ايرنست ويونغ.

3. المؤتمرات:
."D6, AMLA 2020 مؤتمر "مكافحة الفساد واالمتثال لمعايير 

.SMEs Conference 2022 

 .DIGITAL TRANSFORMATION JORDAN CONFERENCE 2022 

النشاطات التدريبية لمصرف الراجحي
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محافــظ  الشــركس  عــادل  د.  عطوفــة  عــن  باإلنابــة 
ــري صنــدوق  ــة مدي ــي ورئيــس هيئ البنــك المركــزي األردن
ياغــي  علــي  الدكتــور  قــّدم  والتفــوق،  لإبــداع  الحســين 
مديــر عــام صنــدوق الحســين جائــزة الصنــدوق لإبــداع 
الفنــي لألســتاذ الدكتــور هيثــم ســكرية عــن تأليــف وقيــادة 
وكانــت  الهاشــمية".  األردنيــة  المملكــة  "ســيمفونية 
هيئــة مديــري صنــدوق الحســين قــد أقــّرت فــي اجتماعهــا 
بتاريــخ 29 /3 /2022 منــح الجائــزة للدكتــور ســكرية تقديــرا 

لــه عــن تأليــف وقيــادة الســيمفونية. 

والدكتــور ســكرية هــو مؤّلــف وقائــد أوركســترا أردنــي لــه 
العديــد مــن األعمــال الســيمفونية التــي يتــم تقديمهــا 
المحلّيــة  والفنّيــة  الثقافّيــة  المحافــل  مختلــف  فــي 
واإلقليمّيــة والعالمّيــة، تتلمــذ علــى يــد المؤلــف المصــري 
العالمــي عزيــز الشــّوان وتخــّرج مــن أكاديمّيــة الفنــون فــي 
ــة والعليــا  القاهــرة فــي جميــع مراحــل دراســته األكاديمّي
بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف األولــى، حصــل علــى 
والعربّيــة  المحلّيــة  والتكريمــات  الجوائــز  مــن  العديــد 

التأليــف  فــي  العالمّيــة  الجائــزة  آخرهــا  كان  والدولّيــة، 
الســيمفوني فــي المســابقة الدوليــة فــي صربيــا 2019 
ورئيــس لجنــة التحكيــم الدوليــة فــي المســابقة العالميــة 
للتأليــف الســيمفوني فــي بلغــراد 2020 - 2021، كمــا تــم 
تنــاول مســيرته الفنيــة وتحليــل ألعمالــه الســيمفونية 
فــي  الفنــون  أكاديميــة  فــي  دكتــوراه  أطروحــة  فــي 
القاهــرة، وفــي العديــد مــن رســائل الماجســتير واألبحــاث 

العــرب. للباحثيــن  المنشــورة 

يشغل د. سكرية حاليًا منصب أستاذ التأليف في قسم 
الفنــون الموســيقّية فــي كلّيــة الفنــون والتصميــم فــي 
الجامعــة األردنيــة، ولــه العديــد مــن األبحــاث المنشــورة 
علــى  بعضهــا  حصــل  والتــي  المحّكمــة  واألعمــال 
التمّيــز، ولــه العديــد مــن المشــاركات الفنيــة والثقافيــة 
المحليــة والعربيــة والعالميــة قــّدم مــن خاللهــا أعمــال 
مــع  الغربيــة  الموســيقى  بدمــج  تمّيــزت  ســيمفونية 
الموســيقى الشــرقية واســتخدام عناصــر فنيــة تحمــل 
مالمــح القوميــة والهويــة العربيــة واألردنيــة. أهــم أعمالــه 

جائزة صندوق الحسين لإلبداع الفني
للدكتور هيثم سكرية
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الســيمفونية: الشــروق فــي وادي رم، الغــروب فــي وادي 
رم، البتــراء، كونشــيرتو الكمــان، األغنيــة األوركســترالية 
ســماعي  واألرض،  الســماء  أوراتوريــو  عمــان،  حبيتــك 
عــروس الشــمال، رونــدو لألوركســترا، ســالومي، رقصــة 
المملكــة  ســيمفونية  الشــعبية،  المتتاليــة  شــرقية، 

الهاشــمية. األردنيــة 

وســيمفونية "المملكــة األردنيــة الهاشــمية" هــي عمــل 
 Program Symphony درامــي  أوركســترالي  موســيقي 
تحكــي قصــة األردن مــن خــالل محــاور متعــددة تجســّدها 
خمــس حــركات متكاملــة، وهــي قصــة أردنيــة سياســية 
األردنيــة  الدولــة  تأســيس  تصــور  إنســانية  اجتماعيــة 
وتعايــش النســيج األردنــي بمختلــف أطيافــه، يتــم مــن 
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كأفــكار  األردنيــة  الشــعبية  األلحــان  اســتخدام  خاللهــا 
مســيرة  العمــل  هــذا  يتنــاول  دالــة،  وألحــان  بنائيــة 
ا بالثــورة العربيــة الكبــرى،  الهاشــميين عبــر الزمــن مــروًر
وتعريًفــا بالملــوك الهاشــميين الذيــن أسســوا لنهضــة 
عبــدهللا  الملــك  جاللــة  لعهــد  تصويــًرا  يليهــا  األردن، 
الثانــي بــن الحســين، مــع الســرد الدرامــي لحياتــه قبــل 
خــالل  مــن  األردنيــة  األفــراح  وتصويــر  الحكــم،  توليــه 
العــرس األردنــي الــذي يتــم فيــه تقديــم نمــاذج لحنيــة مــن 
شــتى األصــول والمنابــت للنســيج األردنــي، الشــمالية 
الفلســطينية  والجنوبيــة والريفيــة والبدويــة واألصــول 
والشــامية والشركســية، كمــا تجســد هــذه الســيمفونية 
مســيرة األردن والتقــدم واالزدهــار فــي مختلــف المجاالت 
العلميــة، االقتصاديــة، التعليميــة، النهضــة العمرانيــة... 
والعديــد مــن المجــاالت فــي عهــد جاللــة الملــك عبــدهللا 

الثانــي بــن الحســين المعظــم.

تتكون السيمفونية من خمس حركات هي:

1. الحركــة األولــى بعنــوان : الثــورة العربيــة الكبــرى 
The Great Arab Revolt

األردن،  تاريــخ  تصــور  دراميــة  ســيمفونية  موســيقي 

تبــدأ بالتعريــف بالهاشــميين عبــر التاريــخ وبجهودهــم 

الخيــرة ونواياهــم الطيبــة انطالًقــا مــن الشــريف حســين 

ثــم  الكبــرى،  العربيــة  الثــورة  أطلــق  الــذي  علــي  بــن 

الملــوك الهاشــميين الذيــن حكمــوا األردن، تصــور هــذه 

الحركــة الســرد التاريخــي الســريع مــن خــالل موســيقى 

ســيمفونية تتميــز بالطابــع اإليقاعــي التاريخــي يتخللــه 

شــجن. ذات  موســيقى 

2. الحركــة الثانيــة بعنــوان : ميــالد ملــك هاشــمي 
 The Birth of a Hashemite King

موســيقى درامّيــة تصــّور ميــالد الملــك عبــدهللا الثانــي 
الــذي يكبــر فــي ظــل والــده الملــك حســين بــن طــالل، 
وتصويــر للمراحــل العمريــة لــه منــذ الطفولــة ومــرورًا 
الضبــاط  مــن  واحــد  بكونــه  وانتهــاًء  الجيــش  بدخولــه 
ــن ، يتخلــل الموســيقى ألحــان شــعبية وأناشــيد  األردنيي
وطنيــة تــم مزجهــا بأفــكار موســيقية جديــدة ومبتكــرة 

للقصــة. الســردي  التصويــر  تخــدم 

ــرس األردنــي  ــوان: الـعــ ــة بـعـنــ ــة الـثـالـثـــ  3. الـحـركـــ
 Jordanian Wedding

ــى المــوروث الشــعبي  موســيقى ســيمفونية تعتمــد عل
األردنــي مــن خــالل تتالــي األلحــان الشــعبية التــي تصــور 
ووســطه  وباديتــه  بريفــه  المتنــوع  األردنــي  النســيج 
الوســط،  الريفيــة،  البدويــة،  ومنابتــه  أصولــه  وشــتى 
األصــول  الفلســطينية،  األصــول  الشــامية،  األصــول 
بموســيقى  الحركــة  وتنتهــي  واألرمنيــة،  الشركســية 
أصولهــم  شــتى  مــن  بأهلهــا  الجميلــة  عمــان  تصــور 
ومنابتهــم وتعايشــهم األخــوي بمختلــف عقائدهــم مــن 
الصــورة. هــذه  عــن  تعبــر  كالســيكية  موســيقى  خــالل 

 4. الـحـركــــة الــرابـعـــة بـعـنــــوان : مـرثـيـــــة الحســين
Lament King Hussein 

مــارش جنائــزي يصــّور جنــازة العصــر للملــك الحســين 
بــن طــالل "طيــب هللا ثــراه"، حيــث تبــدأ مــن خبــر مرضــه، 
وتجّمــع األردنيــون باختــالف عقائدهــم للصــالة والدعــاء 
لــه، ثــم خبــر وفاتــه الــذي أحــزن األردنييــن، حيــث تصــور 
ممزوجــة  ألحــاٍن  خــالل  مــن  الحالــة  هــذه  الموســيقى 
بالنكهــة األردنيــة التــي تــؤدى بأســلوب حزيــن، مــع مــزج 
بعــض األغانــي األردنيــة التــي ارتبطــت بــه كملــك، مــع 
التاريخيــة  تصويــر جانًبــا مــن حياتــه المليئــة بالمواقــف 
المشــرفة علــى المســتوى المحلي واإلقليمــي والعالمي.

 5. الـحـــركـــة الخامـسـة بـعـنــوان : الـفـجــر الـجـديـــد
The New Dawn

األردن،  تاريــخ  فــي  جديــًدا  فجــًرا  الحركــة  هــذه  تصــور 
وهــي تولــي جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي بــن الحســين 
األردنيــة  للمملكــة  كملــك  الدســتورية  ســلطاته 
الهاشــمية، وتصويــر امتــداد نهــج أجــداده الهاشــميين 
فــي الجهــود الخيــرة والنوايــا الطيبــة ، تتنــوع هــذه الحركــة 
الموســيقية  األفــكار  بيــن  الــذي جمــع  فــي موســيقاها 
وبيــن  والتفــاؤل  الفــرح  ألجــواء  تنقلنــا  التــي  الجديــدة 
اســتخدام األغانــي الشــعبية بقالــب ســيمفوني يخــدم 
الفكــرة الدراميــة للقصــة، مــع  تصويــر للتعايــش األردنــي 
الرايــة  ظــل  فــي  وآيدولوجياتــه  معتقداتــه  بمختلــف 
الهاشــمية. كمــا تصــور األردن الحديــث بعــد مئــة عــام 
مــن التقــدم فــي مختلــف المجــاالت العلميــة، األكاديميــة، 
العمرانيــة...  التكنولوجيــة،  اإلجتماعيــة،  اإلقتصاديــة، 

الوطــن. والــوالء وحــب  اإلنتمــاء  إلــى صــور  باإلضافــة 
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ومن الجدير بالذكر أن صندوق الحسين لإبداع والتفوق 
برعايــة   1999 عــام  تأسســت  ربحيــة  غيــر  شــركة  هــو 
فخريــة مــن جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي ابــن الحســين 
وتــم تمويلهــا مــن قبــل البنــوك والمؤسســات الماليــة 
العاملــة فــي األردن كجــزء مــن مســؤوليتها المجتمعيــة، 
ويــرأس هيئــة مديريهــا محافــظ البنــك المركــزي. وترتكــز 
اإلبــداع،  لتعزيــز  مركــزًا  يكــون  أن  فــي  الصنــدوق  رؤيــة 
وتشــجيع التميــز، ودفــع عجلــة التنميــة المســتدامة فــي 
األردن بيــن األفــراد والمجموعــات فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص، وتعزيــز الشــراكة بينهمــا. ويعمــل الصنــدوق 
منــذ تأسيســه علــى دعــم ورعايــة المشــاريع اإلبداعيــة 
والتنمويــة  التكنولوجيــة  المجــاالت  فــي  والمتميــزة 
وإبــراز  والقــدرات  المواهــب  تنميــة  وعلــى  والثقافيــة 

المبدعيــن وأعمالهــم فــي هــذه المجــاالت. وقــد جــاء تبني 
الصنــدوق لســيمفونية المملكــة، ومنحــه جائــزة االبــداع 
الفنــي للدكتــور ســكرية ضمــن غاياتــه وأهدافــه فــي إبــراز 

الكفــاءات األردنيــة المتميــزة وتقديرهــا وتكريمهــا. 

لمشــاهدة »ســيمفونية المملكة األردنية الهاشــمية«، 
يرجــى اســتخدام تطبيــق Bar/QR code reader  الموجود 
علــى جهــاز الموبايــل، وتســليط كاميــرا التطبيــق علــى 

صــورة الرمــز التالــي: 
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القطاع 
المصـرفـــــي 
سالمة الدرعاويداعم للنمّو

رئيس هيئة التحرير

النمــّو  بدعــم  المســاهمة  فــي  رئيســية  بمكانــة  المصرفــي  القطــاع  يتمركــز 
االقتصــادّي، نظــرًا لحجــم التســهيالت الكبيــرة التــي يقدمهــا لدعــم القطاعــات 
 194 تســاوي  المصرفــي  القطــاع  موجــودات  حجــم  وان  خاصــة  المختلفــة، 
لــدى  الودائــع  الجمالــي  باإلضافــة  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مــن  بالمئــة 
بالمئــة  و97  اإلجمالــي،  المحلــي  للناتــج  بالنســبة  بالمئــة   126 يبلــغ  البنــوك 
اجمالــي التســهيالت الممنوحــة مــن البنــوك الــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
باإلضافــة لنمــو فــي حجــم التســهيالت المصرفيــة ودعــم القطاعــات اإلنتاجيــة.

الجهــاز المصرفــي بقيــادة البنــك المركــزي فــي أقــوى 

األصعــدة،  كافــة  علــى  متميــزا  أداء  ويمتلــك  حاالتــه، 

 % 18.3 تبلــغ  البنــوك  فــي  المــال  رأس  فنســبة كفايــة 

وهــي أعلــى بكثيــر مــن الحــد األدنــى المطلــوب مــن البنــك 

بــازل )10.5 %(. المركــزي )12 %( ومــن لجنــة 

ســيولة  وهــي   ،% 136.2 القانونيــة  الســيولة  ونســبة 

مرتفعــة وأعلــى مــن الحــد األدنــى المطلــوب مــن البنــك 

غيــر  الديــون  نســبة  ان  حيــن  فــي   ،)% 100( المركــزي 

وهــي  جيــدة،  أصــول  بنوعيــة  مرهونــة   ،% 5.2 العاملــة 

نســبة منخفضــة وضمــن المســتويات اآلمنــة عالميــًا 

ايضــا  وللعلــم  تناميهــا،  علــى  مؤشــرات  اي  يوجــد  وال 

التــي  التمويلّيــة  النافــذة  فــي  بالســداد  االلتــزام  نســبة 

أطلقهــا البنــك المركــزي بقيمــة 700 مليــون دينــار لدعــم 

وال  كاملــة  شــبه  والصغيــرة  المتوســطة  الشــركات 

يوجــد اي تعثــر فيهــا.

الموجــودات المصرفيــة فــي العــام 2021 تناهز الـ61 مليار 

دينــار، بنســبة نمــو 7 % عــن العــام 2020، والودائــع تزيــد 

7.4 %، والتســهيالت  39.522 مليــون دينــار، بنمــّو  علــى 

فاقــت الـــ30 مليــار دينــار وبنســبة نمــّو تزيــد علــى 4.9 %.
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األجنبيــة  العمــالت  مــن  المركــزي  البنــك  واحتياطيــات 

وصلــت الــى مســتويات غيــر مســبوقة )18 مليــار دوالر(، 

تغطيتهــا  ونســبة  مريحــة  تعتبــر  مســتويات  وهــي 

أشــهر. التســعة  علــى  تزيــد  للمســتوردات 

البنــك المركــزي لعــب دورا محوريــا بحزمــة اإلجــراءات 

التــي اتخذهــا بهــدف احتــواء تداعيــات فيــروس كورونــا 

المســتجد علــى االقتصــاد، ومــن ضمنهــا ضــخ ســيولة 

إضافيــة لالقتصــاد بقيمــة 05ر1 مليــار دينــار عبــر تخفيض 

بإعــادة  للمصــارف  والســماح  االلزامــي،  االحتياطــي 

هيكلــة قــروض األفــراد والشــركات، خاصــة المتوســطة 

والصغيــرة منهــا التــي تأثــرت بتداعيــات فيــروس كورونــا، 
آجــال  وزيــادة  التمويــل  تكلفــة  تخفيــض  إلــى  إضافــة 
اســتحقاق التســهيالت القائمة والمســتقبلية، باإلضافة 
االئتمانيــة  التســهيالت  أقســاط  تأجيــل  طلــب  إلــى 
الممنوحــة لعمــالء القطاعــات االقتصاديــة المتأثــرة مــن 

آثــار انتشــار الفيــروس مــن الشــركات واألفــراد.

بشــكل  دائمــا  يســتجيب  األردنــي  المصرفــي  الجهــاز 

للسياســة  الحصيفــة  األردنــي  المركــزي  إلدارة  ســريع 

دعــم  فــي  جــدا  فعــال  دور  لــه  وبالمقابــل  النقديــة، 

لديهــا.  النقديــة  الســيولة  وتوفيــر  القطاعــات 
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آالت عد وفرز وكشف تزييف األوراق النقدية صناعة شركة Giesecke & Devrient األملانية

قائمة العمالء فـي األردن

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