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

وشــهد القطــاع الخارجــي انتعاشــًا واضحــًا حيــث ارتفعــت 

الصــادرات الكليــة بنســبة 13.7 % خــالل أول ثمانيــة أشــهر 

مــن هــذا العــام مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن العــام الماضــي، 

فيمــا شــهدت المســتوردات ارتفاعــًا بنســبة 21.3 % وهــو 

مــا نــرى أنــه مؤشــر إيجابــي ولــه مدلوالتــه المهمــة عــن 

تحســن النشــاط االقتصــادي وارتفــاع الطلــب المحلــي 

بالرغــم مــن االنعكاســات الســلبية الرتفــاع المســتوردات 

علــى عجــز الميــزان التجــاري. 

بــأن  البيانــات  فتشــير  العامــة  الماليــة  صعيــد  وعلــى 

اإليــرادات العامــة ســجلت ارتفاعــًا نســبته 32.5 % خــالل 

الشــهور الســبعة األولــى مــن عــام 2021 مقارنــًة بنفــس 

الفتــرة مــن عــام 2020، فيمــا ارتفعــت النفقــات العامــة 

بحوالــي 9.6 %، وهــذا أدى لتخفيــض عجــز الموازنــة إلــى 

522 مليــون دينــار )2.9 % مــن الناتــج المحلــي( في الســبعة 

ــار  ــل 1251 مليــون دين ــى مــن عــام 2021، مقاب شــهور األول

% مــن الناتــج( فــي نفــس الفتــرة مــن عــام 2020.   6.9(

لكــن المديونيــة العامــة شــهدت ارتفاعــًا بنســبة 3.5 % في 

نهايــة شــهر تمــوز 2021 لتصــل إلــى 34.2 مليــار دينــار أو مــا 

يعــادل 108 % مــن الناتــج المحلــي، بمــا فيهــا الديــن الــذي 

يحملــه صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي. 

بـــدأت بـــوادر تعافـــي االقتصـــاد األردنـــي مـــن تداعيـــات جائحـــة كورونـــا تظهـــر 
جليـــًا فـــي العديـــد مـــن المؤشـــرات االقتصاديـــة الكليـــة، حيـــث بلـــغ معـــدل النمـــو 
ــت  ــع بلغـ ــع تراجـ ــة مـ ــام 1.8 % مقارنـ ــذا العـ ــن هـ ــادي للنصـــف األول مـ االقتصـ
نســـبته 1.2 % فـــي نفـــس الفتـــرة مـــن عـــام 2020، وظـــل معـــدل التضخـــم ضمـــن 
مســـتويات مقبولـــة ليبلـــغ 1.2 % خـــال العشـــر شـــهور األولـــى مـــن عـــام 2021. 
وارتفعت حواالت العاملين في أول ثمانية أشهر بحوالي 1 %، كما ارتفع الرقم 
القياســـي لكميـــات اإلنتـــاج الصناعـــي فـــي التســـعة أشـــهر األولـــى بنســـبة 15.5 %. 
وقـــد شـــهد حجـــم التـــداول في ســـوق العقـــار األردني ارتفاعًا بنســـبة 10.5% خال 
العشـــرة شـــهور األولى من هذا العام مقارنًة بالفترة ذاتها من العام الســـابق. 

النمو المتوازن 
ضــرورة مــلــحــة
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احتياطيات البنك المركزي من العمالت األجنبية ســجلت 

مســتويات مريحــة لتبلــغ 16.902 مليــار دوالر أمريكــي فــي 

نهايــة أيلــول 2021 وهــو مــا يكفــي لتغطيــة مســتوردات 

المملكــة مــن الســلع والخدمــات لحوالــي 9.3 شــهر. كمــا 

واضــح  نمــٍو  تحقيــق  والمصرفيــة  المؤشــرات  واصلــت 

حيــث نمــا إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 

التســهيالت  وارتفعــت  أيلــول،  نهايــة شــهر  فــي   %  4.0

االئتمانيــة الممنوحــة مــن البنــوك بنســبة 4.5 %، وارتفــع 

إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة بنســبة 4.5 %. 

علــى الرغــم مــن التحســن الواضــح فــي معظــم المؤشــرات 

االقتصاديــة، فــال تــزال معــدالت البطالــة المرتفعــة تــدق 

ــى مــا يقــارب 25 % فــي النصــف  ناقــوس الخطــر لتصــل إل

النمــو  معــدالت  أن  يعنــي  ممــا   ،2021 عــام  مــن  األول 

االقتصــادي المســجلة ال تــزال غيــر قــادرة علــى اســتيعاب 

النمــو فــي أعــداد الداخليــن الجــدد لســوق العمــل. 

بحوالــي  تقــدر  العمــل  لســوق  الجــدد  الداخليــن  أعــداد 

140 ألــف شــخص ســنويًا، فيمــا تظهــر اإلحصائيــات أن 
عــدد الوظائــف المســتحدثة فــي األردن ال يتجــاوز 70 ألــف 
وظيفــة ســنويًا، وهــو مــا يعنــي وجود فجوة في التشــغيل 

تقــدر بحوالــي 70 ألــف وظيفــة ســنويًا. 

حلــول عمليــة وخالقــة  إيجــاد  تتطلــب  البطالــة  مشــكلة 
وأفــكارًا مــن خــارج الصنــدوق تتجــاوز اآلليــات واألســاليب 
التقليديــة. كمــا أن البطالــة تعتبــر مشــكلة علــى المســتوى 
الوطنــي وتتطلــب تضافــر جهــود الجميــع فــي القطاعيــن 
تخفيــض  ومحاولــة  لهــا  للتصــدي  والخــاص  العــام 
معدالتهــا. تخفيــض معــدالت البطالــة ســيكون لــه آثــارًا 
إيجابيــة مهمــة تســتفيد منهــا جميــع القطاعــات والــذي 
القطــاع  دخــل  مســتوى  زيــادة  خــالل  مــن  ســينعكس 
العائلــي وارتفــاع مســتويات االســتهالك والطلــب الكلــي 
على مختلف الســلع والخدمات، وبالتالي توزيع مكتســبات 
التنميــة بتــوازن علــى مختلــف فئــات المجتمــع تترافــق مــع 
تحســٍن فــي باقــي المؤشــرات االقتصاديــة، وهــو مــا يمكــن 

تســميته بالنمــو المتــوازن.
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الدكتور ماهر المحروق
المدير العام

حيــث قامــت البنــوك فــي ظــل الجائحــة بتوفيــر الســيولة 

لالقتصــاد الوطنــي مــن خــالل منــح المزيــد مــن التمويــل 

برامــج  البنــوك  ونفــذت  واألفــراد،  القطاعــات  لمختلــف 

البنــك المركــزي لدعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

وبــادرت  االقتصاديــة،  القطاعــات  وتمويــل  ولدعــم 

بتخفيــض أســعار الفوائــد علــى التســهيالت، وســارعت 

لتأجيــل أقســاط قــروض االفــراد وإعــادة هيكلــة وجدولــة 

الجائحــة.  بتداعيــات  تأثــرت  التــي  الشــركات  تســهيالت 

ــة  كذلــك قامــت البنــوك بدعــم الجهــود الوطنيــة المبذول

فــي  الفعالــة  مســاهمتها  خــالل  مــن  للوبــاء  للتصــدي 

صنــدوق همــة وطــن وحســاب وزارة الصحــة وحســاب 

الخيــر. 

ــر  خــالل عــام 2021، تابعــت البنــوك ممارســة دورهــا الكبي
فــي تخفيــف تداعيــات الجائحــة علــى االقتصــاد الوطنــي، 
المــال  رأس  صنــدوق  بإطــالق  البنــوك  بــادرت  حيــث 
حقيقــًا  ســندًا  ليكــون  جــاء  والــذي  األردنــي  واالســتثمار 
للشــركات األردنيــة الواعــدة والتــي لديهــا فــرص كبيــرة 
للنمــو والتوســع وفــي مختلــف القطاعــات. كمــا قامــت 
شــهر  فــي  العمــالء  جميــع  أقســاط  بتأجيــل  البنــوك 
بتأجيــل أقســاط  المبــارك، إضافــة لالســتمرار  رمضــان 
البنــوك  وقامــت  المتضــررة.  القطاعــات  فــي  العمــالء 
بضــخ المزيــد مــن الســيولة فــي االقتصــاد الوطنــي حيــث 
مليــون   1290 بحوالــي  االئتمانيــة  التســهيالت  ارتفعــت 
دينــار أو مــا نســبته 4.5 % خــالل التســعة شــهور األولــى 

مــن العــام الحالــي. 

ال يـــزال القطـــاع المصرفـــي األردنـــي يتصـــدر طليعـــة القطاعـــات التـــي ســـاهمت 
فـــي تخفيـــف تبعـــات جائحـــة كورونـــا علـــى االقتصـــاد األردنـــي مـــن خـــال الكـــم 
آذار  فـــي شـــهر  الجائحـــة  بـــدء  منـــذ  التـــي قدمهـــا  المبـــادرات  مـــن  الهائـــل 
ــه  ــي كعادتـ ــي األردنـ ــاع المصرفـ ــث كان دور القطـ ــذا. حيـ ــا هـ ــى يومنـ 2020 وحتـ
مـــن  الوطنـــي، وكان  ليكـــون ســـندًا قويـــًا لاقتصـــاد  دومـــًا حاضـــرًا وبقـــوة 
أول القطاعـــات الوطنيـــة التـــي تصـــدت لمواجهـــة تداعيـــات جائحـــة كورونـــا، 
ممـــا أعطـــى زخمـــًا كبيـــرًا لإلجـــراءات الحكوميـــة وأســـهم فـــي المحافظـــة 
الوطنـــي. االقتصـــاد  فـــي  الثقـــة  وعـــزز  والنقـــدي  المالـــي  االســـتقرار  علـــى 

الـقـطـاع 
المصرفي األردني

أدوار متعـددة 
ومواقف مشرفة 

إطاللة مصرفية 6



ودعمــًا لجهــود وزارة الصحــة فــي الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن 
متلقــي اللقــاح المضــاد لفيــروس كورونــا، قامــت العديــد مــن 
البنوك بإنشــاء مراكز تطعيم خاصة لموظفيها، كما بادرت 
ــة بإطــالق مركــز خــاص للتطعيــم جميــع العامليــن  الجمعي
فــي القطــاع المصرفــي والمالــي ضــد فيــروس كورونــا، وذلــك 
حرصــًا علــى حمايــة العامليــن فــي القطــاع وبنفــس الوقــت 

حمايــة العمــالء الذيــن يتعاملــون مــع البنــوك. 

واســتكمااًل لمــا ســبق، فقــد تــم مؤخــرًا إطــالق مبــادرة 
تحفيــز المواطنيــن لتلقــي مطعــوم كورونــا والتــي جــاءت 
ــاك فقــرة  ــأن يكــون هن ــي ب ــون األردن ــادرة مــن التلفزي كمب
اخــذ  المواطنيــن علــى االقبــال علــى  تلفزيونيــة تشــجع 
مطعــوم كورونــا مــن خــالل جوائــز ماليــة، وقــد اســتجابت 
ــة بالتنســيق والتشــاور  ــادرة الوطني الجمعيــة لهــذه المب

مــع البنــوك األعضــاء ومــع الجهــات الرســمية المعنيــة. 

"يســعد  برنامــج  خــالل  مــن  المبــادرة  إطــالق  تــم  وقــد 
صباحــك" علــى التلفزيــون األردنــي بالتعــاون مــع جمعيــة 
البنــوك فــي األردن، والتــي تتضمــن تخصيــص جوائــز ماليــة 
لمتلقــي مطعــوم كورونــا وبواقــع خمــس جوائز أســبوعية 
قيمــة كل جائــزة 500 دينــار، يتــم الســحب عليهــا أســبوعيًا 
بهــدف تشــجيع األفــراد وتحفيزهــم علــى أخــذ المطعــوم 
لتحصيــن المجتمــع بأخــذ اللقــاح. وقــد تضمنــت المرحلــة 
األولــى مــن هــذه الجوائــز تبرعــات ماليــة مــن ثمانيــة بنــوك 
وهــي البنــك اإلســالمي األردنــي، والبنــك األهلــي األردنــي، 
والبنــك العربــي، وبنــك القاهــرة عمــان، وبنــك اإلســكان 
العربــي  والبنــك  بنــك،  وكابيتــال  والتمويــل،  للتجــارة 

اإلســالمي، وبنــك صفــوة االســالمي.

7 إطاللة مصرفية



 مش ملحق على
 مصاريفك وبدك تعمل

اللي نفسك فيه؟
 احصل على القرض الشخصي SOGELOAN اليوم وابدأ

 بالسداد بعد 4 أشهر خالل فترة تصل الى 10 سنوات
بسعر فائدة تنافسي ابتداًء من  6.5 %.

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

  حملة صالحة لغاية31 كانون الثاني 2022
 * خاضع لشروط وأحكام البنك
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وتشــير البيانــات المجمعــة إلــى ارتفــاع إجمالــي موجــودات البنــوك األردنيــة مــن 69.4 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 إلــى 
72.8 مليــار دينــار فــي نهايــة أيلــول 2021. 

إجمالي موجودات البنوك األردنية المدرجة في بورصة عمان )مليار دينار (

 

هــذه الزيــادة فــي موجــودات البنــوك األردنيــة والتــي تبلــغ 3.37 مليــار دينــار خــالل التســعة شــهور األولــى من عــام 2021 أو ما 
يعــادل نمــو بنســبة 4.86 %، جــاءت لتعكــس النمــو فــي جانبــي المركــز المالــي والمتمثــل باســتخدامات األمــوال ومصــادر 

األمــوال للبنــوك األردنية. 

ــة بنســبة 4.9 % خــال التســعة أشــهر   نمــو موجــودات البنــوك األردني
األولــى مــن العــام الحالــي يعكــس النمــو فــي جانبــي المركــز المالــي 

والمتمثــل باســتخدامات األمــوال ومصــادر األمــوال للبنــوك األردنيــة  

النتائج المالية للبنوك األردنية في 
الثالثــة أربــاع األولــى مــن عــام 2021

نمــو المؤشــرات المصرفيــة وارتباطه بالمؤشــرات 
االقتصاديــة الكلية 

أظهـــرت افصاحـــات البنـــوك األردنيـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة عمـــان نمـــوًا 
واضحـــًا فـــي مختلـــف المؤشـــرات المصرفيـــة خـــال التســـعة شـــهور األولـــى 
مـــن عـــام 2021. ويبلـــغ عـــدد البنـــوك األردنيـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة عمـــان 
15 بنـــكًا منهـــا 13 بنـــكًا تجاريـــًا أردنيـــًا وبنـــكان إســـاميان، علمـــا بـــأن بيانـــات 
البنـــك العربـــي تتضمـــن أيضـــًا بيانـــات البنـــك العربـــي اإلســـامي الدولـــي. 
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أيلول
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31
كانون األول
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72.814
% 4.86

69.442
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فعلــى صعيــد اســتخدامات أو توظيفــات األمــوال )الموجــودات(، تظهر البيانات ارتفاع التســهيالت االئتمانية الممنوحة 
مــن البنــوك األردنيــة مــن 34.4 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 لتصــل إلــى 36 مليــار دينــار تقريبــًا فــي نهايــة أيلــول 2021. 

وهــذا يشــكل زيــادة فــي التســهيالت االئتمانيــة بقيمــة 1.63 مليــار دينــار أو مــا نســبته 4.74 %. 

التسهيات االئتمانية الممنوحة من البنوك األردنية )مليار دينار(

 دور البنــوك األردنيــة فــي تحفيــز النمــو االقتصــادي يتضح من خال النمو في حجم التســهيات 
ــي 1632 مليــون خــال التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2021   االئتمانيــة والتــي ارتفعــت بحوال

ويأتــي هــذا النمــو الكبيــر فــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن البنــوك األردنيــة كمؤشــر واضــح علــى دور البنــوك فــي 
ضــخ الســيولة النقديــة ودفــع حركــة االقتصــاد الــى االمــام مــا بعــد الجائحــة مــن خــالل التوســع فــي منــح التســهيالت 
االئتمانيــة، إضافــة لالســتمرار فــي تنفيــذ برامــج البنــك المركــزي األردنــي لتمويــل القطاعــات االقتصاديــة والشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة. ويشــار هنــا أن البنــوك كانــت قــد خفضــت أســعار الفوائــد لديهــا منــذ شــهر أيــار 2020، كمــا أن 
الوســط المرجــح ألســعار الفوائــد علــى التســهيالت االئتمانيــة انخفــض فــي شــهر أيلــول 2021 مقارنــة مــع نهايــة عــام 
2020 بواقــع 19 نقطــة أســاس علــى القــروض والســلف، وانخفــض أيضــًا بمقــدار 10 نقــاط أســاس علــى الجــاري مديــن 

وبمقــدار 13 نقطــة أســاس علــى الكمبيــاالت والســلف. 

وعلــى صعيــد توزيــع التســهيالت االئتمانيــة، فقــد شــكلت التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن البنــوك األردنيــة لألفــراد كمــا 
فــي 30 أيلــول 2021 حوالــي 19.1 % مــن مجمــوع التســهيالت، واســتحوذ قطــاع الشــركات الكبــرى علــى النصيــب االكبــر مــن مجمــوع 
التســهيالت بنســبة بلغت 47.5 %، فيما شــكلت التســهيالت الممنوحة للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة 8.6 %، وبلغت 

التســهيالت الممنوحــة للقطــاع الحكومــي 9.8 %، وكانــت حصــة البنــوك والمؤسســات المصرفيــة في حــدود 0.2 %.

توزيع التسهيات االئتمانية المابشرة الممنوحة من البنوك االردنية كما في 30 أيلول 2021

30
أيلول
2021

31
كانون األول

2020

36.019
% 4.74

34.387

الشركات الكبرى

الحكومة و القطاع العام

مؤسسات صغيرة ومتوسطة

بنوك ومؤسسات مصرفية

قروض عقارية

االفراد )التجزئة(

%47.5

%0.2

%14.7

%8.9

%19.1

%8.6
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أمــا علــى صعيــد مصــادر األمــوال )المطلوبــات وحقــوق الملكيــة(، فتظهــر البيانــات ارتفــاع إجمالــي الودائــع البنــوك 
األردنيــة مــن 55.9 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 لتصــل إلــى 59 مليــار دينــار تقريبــًا فــي نهايــة أيلــول 2021. وهــذا يشــكل 
زيــادة فــي الودائــع بقيمــة 3.1 مليــار دينــار أو مــا نســبته 5.55 %. ويشــار هنــا أن إجمالــي الودائــع للبنــوك التجاريــة األردنيــة 
يشــمل ودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة وودائــع العمــالء والتأمينــات النقديــة، أمــا للبنــوك اإلســالمية فيشــمل 

باإلضافــة للبنــود الســابقة حســابات االســتثمار المشــترك والتــي تعتبــر مــن أهــم مصــادر أمــوال البنــوك اإلســالمية. 

إجمالي الودائع لدى البنوك األردنية )مليار دينار (

إن النمــو فــي إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك األردنيــة يعكــس جملــة مــن المضاميــن واالســتنتاجات المهمــة ومــن ضمنهــا 
المســتوى المرتفــع مــن الثقــة فــي البنــوك األردنيــة وخصوصــًا فــي ضــوء مــا أظهرتــه البنــوك مــن قــوة ومتانــة فــي مواجهــة 
الجائحــة، والثقــة الواضحــة بالدينــار األردنــي كعملــة ادخاريــة وعــدم وجــود أي توجهــات نحــو الدولــرة وهــو مــا يتضــح جليــًا أيضًا 
مــن بيانــات البنــك المركــزي األردنــي والتــي تظهــر اســتقرار مســتويات الودائــع بالعمــالت األجنبيــة والتــي شــكلت 22.5 % مــن 
إجمالــي الودائــع فــي نهايــة أيلــول 2021 مقارنــًة مــع 23.3 % فــي نهايــة عــام 2020 و23.2 % فــي نهايــة عــام 2019. هــذا ويمكــن 
أن يكــون النمــو فــي إجمالــي الودائــع مؤشــرًا لتعافــي النشــاط االقتصــادي فــي المملكــة مــن جهــة، وقــد يعكــس أيضــًا بروز 
اتجــاه ادخــاري فــي المملكــة وخصوصــًا لألفــراد كنتيجــة للــدروس المســتفادة مــن جائحــة كورونــا وتولــد قناعــة لــدى األفراد 
بضــرورة امتــالك ادخــارات كافيــة لمواجهــة أي ظــروف اســتثنائية قــد تظهــر. حيــث أن بيانــات البنــك المركــزي تظهــر بــأن 

النمــو فــي إجمالــي الودائــع فــي نهايــة أيلــول 2021 يعــود بشــكٍل أساســي الرتفــاع ودائــع القطــاع الخــاص. 

 نمــو الودائــع بأكثــر مــن 5.5 % يحمــل معــه دالالت إيجابيــة 
مهمــة وهــو مؤشــر عــن ارتفــاع الثقــة بالبنــوك األردنيــة  

كذلــك فقــد حققــت حقــوق الملكيــة فــي البنــوك األردنيــة ارتفاعــًا خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 لتصــل إلــى 
9113 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 8995 مليــون دينــار فــي نهايــة عــام 2020، وهــو مــا يشــير لنمــو حقــوق الملكيــة بحوالــي 118 
مليــون دينــار أو مــا نســبته 1.3 %. وقــد نجــم النمــو فــي حقــوق الملكيــة بشــكٍل رئيســي نتيجــة ارتفــاع أرباح الفترة )التســعة 

أشــهر أولــى مــن عــام 2021(. 

إجمالي حقوق الملكية للبنوك األردنية )مليون دينار(
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59.014
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55.910

30
أيلول
2021

31
كانون األول

2020

9,113.46
% 1.31

8,995.31
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وعلــى صعيــد قائمــة الدخــل المجمعــة للبنــوك األردنيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان، تظهر البيانــات ارتفاع إجمالــي الدخل 
)إجمالــي اإليــرادات( للبنــوك األردنيــة بحوالــي 82.9 مليــون دينــار أو مــا نســبته 4.38 % خــالل التســعة شــهور األولــى مــن 
ــرادات يتوافــق مــع النمــو فــي التســهيالت  ــرة مــن العــام الســابق. وهــذا النمــو فــي اإلي ــًة بنفــس الفت عــام 2021 مقارن

االئتمانيــة الممنوحــة مــن البنــوك والبالــغ 4.7 %. 

اجمالي الدخل للبنوك األردنية )مليون دينار(

أمــا بالنســبة إلجمالــي مصروفــات البنــوك األردنيــة، فقــد انخفضــت بحوالــي 199.4 مليــون دينــار أو مــا يعــادل 13.1 % فــي 
ــًة بنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق. ويأتــي هــذا االنخفــاض فــي إجمالــي  التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2021 مقارن
المصروفــات بشــكٍل رئيســي بســبب انخفــاض مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بحوالــي 175 مليــون دينــار والذي 
انخفــض مــن 553.5 مليــون دينــار فــي التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2020 إلــى 3785 مليــون دينــار فــي التســعة شــهور 
ــا أن بنــد مخصــص الخســائر االئتمانيــة شــهد ارتفاعــًا واضحــًا فــي عــام 2020 نتيجــة  ــى مــن عــام 2021. ويشــار هن األول
جائحــة كورونــا وانعكاســاتها علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة فــي األردن وارتفــاع المخاطــر المتعلقــة بقــدرة بعــض 
المقترضيــن علــى اإليفــاء بالتزاماتهــم الماليــة، ممــا دفــع البنــوك بشــكٍل اســتباقي وكخطــوة وقائيــة لبنــاء مخصصــات 

أكبــر لمواجهــة أي تعثــر قــد يظهــر لــدى بعــض العمــالء. 

إجمالي المصروفات للبنوك األردنية )مليون دينار(

 

مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة لدى البنوك األردنية )مليون دينار(

التسعة 
شهور األولى 

من عام 
2021

التسعة 
شهور األولى 

من عام 
2020

1974.137
% 4.38

1891.255

التسعة 
شهور األولى 

من عام 
2021

التسعة 
شهور األولى 

من عام 
2021

التسعة 
شهور األولى 

من عام 
2020

التسعة 
شهور األولى 

من عام 
2020

1,317.80

378.504

% 13.1

% 31.6

1,517.23

553.531

13موضوع العدد



 انخفــاض مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مؤشــر مهــم عن 
بدء تجاوز التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا على االقتصاد الوطني  

ونتيجــًة لنمــو إجمالــي الدخــل لــدى البنــوك األردنيــة بنســبة 4.4 %، وانخفــاض إجمالــي المصاريــف لديهــا بنســبة 13.1 %، 
فقــد انعكــس ذلــك فــي ارتفــاع أربــاح البنــوك قبــل الضريبــة لتصــل إلــى 681.9 مليــون دينــار فــي التســعة أشــهر األولــى من 
عــام 2021 مقارنــًة مــع 376.9 مليــون دينــار فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، وهــو مــا يشــكل ارتفــاًع بنســبة 80.9 %. 

ويشــار هنــا أن ضرائــب الدخــل المدفوعــة مــن البنــوك األردنيــة ارتفعــت لتصــل إلــى 220.5 مليــون دينــار فــي التســعة أشــهر األولى 
مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع 158.3 مليــون دينــار فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، وهــو مــا يشــكل ارتفاعــًا بنســبة 39.3 %. 

ضريبة الدخل المدفوعة من البنوك األردنية )مليون دينار(

 

ــى مــن عــام  ــار فــي التســعة أشــهر األول ــة مــن 215.7 مليــون دين ــة للبنــوك األردني ــح بعــد الضريب كمــا ارتفــع صافــي الرب
2020 إلــى 461.3 مليــون دينــار فــي التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2021. ونتيجــًة لذلــك فقــد بلــغ معــدل العائــد علــى 
ــًة مــع 0.32 % فــي نفــس  الموجــودات للبنــوك األردنيــة حوالــي %0.63 فــي التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2020 مقارن

ــد علــى حقــوق الملكيــة مــن 2.43 % إلــى 5.06 %.  الفتــرة مــن العــام الماضــي، كمــا ارتفــع معــدل العائ

معدل العائد على الموجودات )ROA( للبنوك األردنية )%(

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

التسعة 
شهور األولى 

من عام 
2021

التسعة 
شهور األولى 

من عام 
2020

220.493
% 39.3

158.303

التسعة 
شهور األولى 

من عام 
2021

التسعة 
شهور األولى 

من عام 
2020

% 0.63

% 0.32

التسعة 
شهور األولى 

من عام 
2021

التسعة 
شهور األولى 

من عام 
2020

% 5.06

% 2.43

موضوع العدد 14



وبالرغــم مــن التحســن الواضــح فــي مؤشــرات الربحيــة بحوالــي الضعــف فــي التســعة أشــهر األولــى مــن العــام الحالــي، إال 
أن ربحيــة القطــاع المصرفــي بشــكٍل عــام تعتبــر متوســطة مقارنــًة مــع القطاعــات المصرفيــة فــي الــدول العربيــة، وهــو 

مــا يظهــره تقريــر االســتقرار المالــي لعــام 2020 الصــادر عــن البنــك المركــزي األردنــي.

السعودية

ُعمان

اإلمارات

قطر

فلسطين

الكويت

األردن

لبنان

البحرين

المغرب

1.3
1.3

0.9
0.9

0.7
0.6
0.6
0.6

0.4
0.2

معدل العائد على الموجودات )ROA( للبنوك في 
األردن وفي بعض الدول العربية لعام 2020 )%(

قطر

السعودية

الكويت

فلسطين

ُعمان

اإلمارات

المغرب

األردن

البحرين

12.9
9.4

9
5.8

5.1
4.9

4.8
4.6

2.8

معدل العائد على حقوق المساهمين )ROE( للبنوك 
في األردن وفي بعض الدول العربية لعام 2020 )%(

المصدر: تقرير االستقرار المالي لعام 2020، البنك المركزي األردني.

 التحســن الواضــح فــي مختلــف المؤشــرات المصرفيــة للبنــوك األردنيــة فــي 
ــي يعكــس التحســن فــي أداء االقتصــاد  ــى مــن العــام الحال ــاع األول ــة أرب الثاث

الوطني وبدء تعافي معظم القطاعات االقتصادية من تداعيات جائحة كورونا  

علــى صعيــٍد متصــل، يأتــي التحســن الواضــح فــي مختلــف المؤشــرات المصرفيــة وفــي مؤشــرات أداء البنــوك األردنيــة 
خــالل الثالثــة أربــاع األولــى مــن عــام 2021 ليعكــس التحســن فــي أداء االقتصــاد الوطنــي وبــدء تعافــي معظــم القطاعــات 
االقتصاديــة مــن تداعيــات جائحــة كورونــا. حيــث تشــير البيانــات إلــى ارتفــاع معــدل النمــو االقتصــادي خــالل النصــف األول 

مــن العــام الحالــي ليصــل إلــى 1.8 % مقارنــًة مــع تراجــع بلغــت نســبته 1.2 % خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020. 

وارتفعــت اإليــرادات العامــة بنســبة 32.5 % خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع نفــس الفتــرة مــن 
العــام الماضــي، كمــا انخفــض عجــز الموازنــة بحوالــي 58.3 % ليصــل إلــى 521.9 مليــون دينــار وهــو مــا يشــكل 2.9 % مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقارنــًة مــع 6.9 % فــي نفــس الفتــرة مــن عــام 2020.

وارتفعــت الصــادرات الكليــة خــالل الســبعة شــهور األولــى مــن عــام 2021 بحوالــي 14 % عــن مســتواها فــي نفــس الفتــرة 
مــن العــام الســابق، كمــا ارتفعــت تحويــالت األردنييــن العامليــن فــي الخــارج خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2021 

بنســبة 0.9 % عــن مســتواها فــي نفــس الفتــرة مــن عــام 2020 لتصــل إلــى 1586.5 مليــون دينــار.
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كذلــك شــهد الســوق العقــاري تحســنًا واضحــًا حيــث ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي بنســبة 11% خــالل 
العشــرة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2019، وارتفعــت حركــة بيــع العقــار فــي المملكــة 
بنســبة 44%، حيــث ارتفعــت بيوعــات الشــقق بنســبة 29%، وارتفعــت بيوعــات األراضــي بنســبة 49% مقارنــًة بنفــس 

الفتــرة مــن عــام 2019.

ــا علــى  ــًا فــي التصــدي لتداعيــات جائحــة كورون يشــار فــي هــذا الصــدد أن البنــوك العاملــة فــي األردن لعبــت دورًا محوري
مختلــف القطاعــات االقتصاديــة وعلــى االقتصــاد األردنــي، حيــث ســاهمت منــذ بدايــة الجائحــة بضــخ المزيــد مــن الســيولة 
ومنــح المزيــد مــن التســهيالت االئتمانيــة وتخفيــض أســعار الفوائــد علــى القــروض، وتأجيــل أقســاط القــروض للعمــالء 
األفــراد والشــركات، كمــا ســارعت البنــوك بتنفيــذ برامــج البنــك المركــزي األردنــي لدعــم القطاعــات االقتصاديــة وتمويــل 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، إضافــة لمســاهمات البنــوك الكبيــرة فــي دعــم جهــود وزارة الصحــة فــي مكافحــة 
الوبــاء، كمــا قامــت البنــوك بإطــالق صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي والــذي يهــدف لالســتثمار فــي الشــركات 
األردنيــة الواعــدة والــذي يعتبــر مبــادرة نوعيــة ســيكون لهــا انعكاســات مهمــة علــى االقتصــاد. وقــد لهــذه األدوار 
والمبــادرات المهمــة التــي أطلقتهــا البنــوك دور كبيــر فــي الحفــاظ علــى االســتقرار المالــي والنقــدي ومســاعدة االقتصــاد 

علــى تجــاوز تداعيــات كورونــا. 
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مقابلة 
الـعـــدد



وزير االقتصاد الرقمي والريادة

أحمد الهناندة
في حوار خاص مع مجلة البنوك

الهناندة:
مــــلــــيــــــــــونـــــــــا 
مــســــتـــخـــــــدم 
لتطبيق "سنـد" 
وإضــــــــــافــــــــــــة 
500 خــــــدمـــــــــة 
بـنــهــايـــــة 2022
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اعلــن وزيــر االقتصــاد الرقمــي والريــادة احمــد الهنانــدة 
عــن بلــوغ عــدد مســتخدمي تطبيــق ســند الى نحــو مليوني 
مســتخدم، مؤكــدا ســعي الــوزارة الــى إضافــة مــا يقــارب الـ 

500 خدمــة علــى تطبيــق ســند بحلــول نهايــة عــام 2022.

ولفــت الوزيــر الهنانــدة فــي الحــوار الخــاص مــع مجلــة 
البنــوك، الــى ان الــوزارة تعمــل أيضــا علــى إطــالق نســخة 
منهــا  االنتهــاء  متوقعــا  ســند،  تطبيــق  مــن  محســنة 
قبــل نهايــة عــام 2021، حيــث ستشــمل تحســينات علــى 
رحلــة المســتخدم، إضافــة خدمــات جديــدة باإلضافــة الــى 

خاصيــة التوقيــع الرقمــي والوثائــق الرقميــة.

وفــي ذات الســياق، بّيــن ان الــوزارة تعمــل علــى تنفيــذ 
مجموعــة مــن المشــاريع الخاصــة فــي التحــول الرقمــي 
ــاة  ــة التــي تمــس حي ــر الحكومي فــي المؤسســات والدوائ
المواطــن ومنهــا: إدارة ترخيــص الســواقين والمركبــات، 
دائــرة األحــوال المدنيــة والجــوازات، إدارة التاميــن الصحي، 
عــدد  ان  الــى  مشــيرا  المحلية/البلديــات،  اإلدارة  وزارة 

الخدمــات اإللكترونيــة المطلقــة بلــغ 413 خدمــة.

واعلــن الوزيــر الهنانــدة انــه تــم االنتهــاء مــن تطويــر البنيــة 
التحتيــة للهويــة الرقميــة، حيــث ســتعمل الــوزارة علــى 

تفعيلهــا للمواطنيــن قبــل نهايــة العــام.

وحــول البنــوك الرقميــة، أكــد علــى أن الــوزارة جاهــزة لهــذه 
داعمــة  المملكــة،  فــي  الرقميــة  المصرفيــة  الخدمــات 
لجهــود البنــك المركــزي فــي إحــداث نقلــة للنوعيــة لقطــاع 
البنــوك فــي المملكــة، الفتــا الــى ان بعــض البنــوك بــدأت 
وتوفيرهــا  الرقميــة  المنهجيــة  هــذه  تبنــي  فــي  فعليــا 

للمواطنيــن فــي المملكــة.

ومــن جهــة أخــرى، أكــد الوزيــر ســعي الحكومــة لتحفيــز 
قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مــن خــالل 
ــي منهــا هــذا القطــاع  ــي يعان حــل المشــاكل العالقــة الت
وإيجــاد الحلــول لتجــاوز هــذه العقبــات، وأهمهــا الهيــكل 
الضريبــي وأســعار التــرددات والجيــل الخامــس إضافــة 
إلــى المشــاركة فــي العوائــد وتلبيــة احتياجــات القطــاع من 
المــوارد البشــرية المؤهلــة والكفــؤة والمهــارات الرقميــة 

الالزمــة مــن خــالل عــدد مــن البرامــج والمبــادرات.

الى ذلك، شدد ان لدى الوزارة القناعة التامة بأن التحول 
الرقمــي لــن يتــم إال بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، حيــث 

فــي  االســتراتيجي  الشــريك  هــو  الخــاص  القطــاع  إن 
تنفيــذ خطــط التحــول الرقمــي وأن النهــوض فــي القطــاع 
الخــاص أساســي لتنفيــذ هــذه الخطــط، مؤكــدا ان الوزارة 
النزاهــة والشــفافية  التنافســية ضمــن معاييــر  تراعــي 

وتكافــؤ الفــرص عنــد تنفيــذ مشــاريع التحــول الرقمــي.

وفيما يلي نص المقابلة

ــة  ــر خـمـسـ ــز وتـطـويـ 1. تعمــل الــوزارة علــى تعـزيـ
مــحـــاور تــشــكـــل أســـاس االقـتـصـــاد الـرقــمـي 
البنيــة  وهــي:  المملكــة  فــي  األعمــال  وريــادة 
الـتـحـتـــيـة الــرقــمــيــة، والـمـــهـارات الـرقـــمــيــة، 
والريــادة الرقمية، والخدمات المالية الرقمية، 
والمنصــات الرقميــة، فهــل لكــم أن تطلعونــا 
علــى أهــم المنجــزات التــي تــم تحقيقهــا فــي كل 

محــور مــن هــذه المحــاور. 
 عملــت الــوزارة علــى تطويــر االســتراتيجية الوطنيــة 
للتحــول الرقمــي للخمــس ســنوات القادمــة، ويجــري 
العالميــة علــى  الخبــرة  بيــوت  أحــد  اآلن العمــل مــع 
وضــع خطــة تنفيذيــة للســنوات الخمــس 2021 - 2025.

 تتمحــور الرؤيــة االســتراتيجية للتحــول الرقمــي حــول 
المواطــن والبيانــات، تحــول رقمــي جوهــره المواطــن 
ومحركــه البيانــات، بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص 

فــي المملكــة.

 وبمــا أن البيانــات هــي جوهــر التحــول الرقمــي الذي يقود 
إلــى اقتصــاد رقمــي آمــن ومســتدام، أنشــأت الــوزارة 
يقــوم  الــذي  الشــامل  الوطنــي  المعلومــات  نظــام 
علــى تشــبيك كافــة قواعــد البيانــات فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص باســتخدام بنيــة تحتيــة رقميــة آمنــة 

ومتطــورة ضمــن الســحابة الحكوميــة الخاصــة.

المتعلقــة  الرقميــة  التحتيــة  البنيــة  الــوزارة  أنشــأت   
لتزويــد  المفتوحــة  التطبيقــات  برمجــة  بواجهــات 
واجهــات  بخدمــات  والخاصــة  الحكوميــة  الجهــات 
بتطويــر  وقمنــا  المفتوحــة،  التطبيقــات  برمجــة 
نمــوذج عمــل يتضمــن قائمــة أســعار رمزيــة لتعزيــز 
األقبــال علــى البيانــات وزيــادة اســتخدامها فــي تطويــر 
الخدمــات المصرفيــة والتطبيقــات اإللكترونيــة وتعزيــز 
ريــادة األعمــال فــي المملكــة، لتحســين جــودة  بيئــة 

المســتفيدين. رضــى  مســتوى  ورفــع  الخدمــات 

البيانــات  مجموعــات  إدارة  فــي  الــوزارة  تســتمر   
ونشــر  وتجويــد  وتصنيــف  جمــع  مــن  الحكوميــة 
ــات  ــة البيان ــات المفتوحــة علــى بواب مجموعــات البيان
الحكوميــة المفتوحــة الســتخدامات الشــركات ورواد 
األعمــال والباحثيــن لتحقيــق الشــفافية واإلفصــاح 

البيانــات. عــن  المســبق 

االنتهاء من تطوير البنية التحتية 
للهـويـــة الـرقـمـيـــة وتـفـعيـلــهـــا 
للمواطنيــن قبــل نهاية عــام 2021
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والمبــادرات  البرامــج  مــن  العديــد  الــوزارة  تنفــذ   
التــي تســتهدف الشــباب لبنــاء مهاراتهــم الرقميــة 
مثــل:  العمــل  فــي ســوق  لالنخــراط  ومســاعدتهم 
التقنيــة  المهــارات  علــى  الوطنــي  التدريــب  برنامــج 
والــذي  اإلنجليزيــة  واللغــة  الحياتيــة  والمهــارات 
يســتهدف تدريــب 500 خريــج ســنويًا علــى المهــارات 
البرمجــة  لغــات  )مثــل:  العمــل  لســوق  المطلوبــة 
المختلفــة، األمــن الســيبراني، الحوســبة الســحابية، 
االصطناعــي،  الــذكاء  الذكيــة،  الهواتــف  تطبيقــات 
والمهــارات  اإلنجليزيــة  واللغــة  الشــبكات......( 
الخــاص. القطــاع  شــركات  مــع  وتشــبيكهم  الحياتيــة 

2. أيــن وصلــت الحكومــة في رحلة التحول الرقمي؟ 
ومــا هــي أبــرز اإلنجــازات المتعلقــة بالحكومــة 
اإللكترونية؟ وكم يبلغ عدد الخدمات الحكومية 
المؤتمتــة؟ وهــل تعتقــدون بإمكانيــة زيــادة عدد 
اســتكمال  تــم  حــال  فــي  المؤتمتــة  الخدمــات 

البنيــة التحتيــة للهويــة الرقميــة؟ 
ويطــرأ  مســتمرة  رحلــة  الرقمــي  التحــول  رحلــة  إن   
عليهــا التطويــر والتحديــث المســتمر وذلك اســتجابة 
لتطــور تكنولوجيــا المعلومــات وأدواتهــا باإلضافــة 

الــى متطلبــات المســتخدمين.

 تعمــل الــوزارة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع 
المؤسســات  فــي  الرقمــي  التحــول  فــي  الخاصــة 
المواطــن  حيــاة  تمــس  التــي  الحكوميــة  والدوائــر 
ومنهــا )إدارة ترخيــص الســواقين والمركبــات، دائــرة 
األحــوال المدنيــة والجــوازات، إدارة التاميــن الصحــي، 

المحلية/البلديــات( اإلدارة  وزارة 
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 تــم االنتهــاء مــن تطويــر البنيــة التحتيــة للهويــة الرقمية 
للمواطنيــن قبــل  الــوزارة علــى تفعيلهــا  وســتعمل 
نهايــة العــام، حيــث تعمــل الهويــة الرقميــة علــى توفيــر 
آليــة للتحقــق مــن هوية المســتخدمين وتوفيــر خدمات 
التوقيــع  مثــل  الرقمــي  بالتحــول  تتعلــق  أساســية 
الرقمــي والدخــول الموحــد للخدمــات والتــي ستســمح 
بتســهيل الحصــول علــى الخدمــات التــي تحتــاج الــى 
ــة الشــخصية الــى خدمــات رقميــة.  التحقــق مــن الهوي

القوانيــن  التشــريعات  بــأن  تعتقــدون  هــل   .3
الــوزارة  الحاليــة كافيــة لدعــم جهــود  واألنظمــة 
والريــادة،  الرقمــي  االقتصــاد  وتنميــة  دعــم  فــي 
ومــا هــي مواطــن التطويــر والتحســين التشــريعي 

المجــال؟  هــذا  فــي  المطلوبــة 
 عملــت الــوزارة خــالل الســنوات الســابقة علــى بنــاء 
التحــول  لدعــم  وتنظيميــة  تشــريعية  منظومــة 
مســتدام  رقمــي  اقتصــاد  إلــى  يقــود  الــذي  الرقمــي 
فــي المملكــة، وتتضمــن هــذه المنظومــة مجموعــة 
االتصــاالت،  قانــون  مثــل  التشــريعية  األدوات  مــن 
والمعامــالت اإللكترونيــة، واألمــن الســيبراني، وحمايــة 
البيانــات الشــخصية، والمعلومــات الوطنــي، والجرائــم 

البريديــة. الخدمــات  وقانــون  اإللكترونيــة 

 كمــا طــورت الــوزارة عــدًدا مــن السياســات الرقميــة 
الُممكنــة للتحــول الرقمــي التــي تســاهم فــي تطويــع 
التقنيات الناشــئة مثل الذكاء االصطناعي والحوســبة 
اإللكترونيــة  والمشــاركة  البيانــات  وإدارة  الســحابية 

والبيانــات الحكوميــة المفتوحــة.

أن  نــدرك  المتســارع،  التكنولوجــي  للتطــور  ونظــًرا   
وتحســين  مراجعــة  فــي  لالســتمرار  حاجــة  هنالــك 
المنظومة التشــريعية ال ســيما ما يتعلق بتســهيل 
رحلــة التحــول الرقمــي ال ســيما فــي القطــاع العــام 
اإللكترونيــة  والتجــارة  اإللكترونــي  التوقيــع  ومنهــا 

الحكوميــة. والعطــاءات 

4. إلــى أي مــدى أســهمت الــوزارة فــي تهيئــة بيئــة 
محفــزة لريــادة األعمــال فــي المملكــة؟ وهــل بــدأت 

النتائــج المبشــرة لذلــك بالظهــور؟ 
 تتميــز بيئــة ريــادة األعمــال فــي األردن بأنهــا مــن أقــدم 
بيئــات ريــادة األعمــال فــي اإلقليــم، ورغــم صغــر حجــم 
األردن وقطــاع ريــادة األعمــال فــي المملكــة، إال أنــه مــن 
القطاعــات المتقدمــة والواعــدة وهنالــك قصــص نجــاح 

متعــددة لــرواد أعمــال أردنييــن علــى الصعيــد الدولــي.

 عملــت الــوزارة علــى إعــداد السياســة العامــة لريــادة 
منظــورة  اآلن  وهــي   2025 - 2021 للســنوات  األعمــال 
لــدى مجلــس الــوزراء للموافقــة عليهــا حســب األصول، 

وهــي السياســة األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة.

 حــددت السياســة عــدًدا مــن المحــاور الرئيســية لبنــاء 
للريادييــن  وصديقــة  حاضنــة  أعمــال  ريــادة  منظومــة 
لريــادة  مواتيــة  وتنظيميــة  تشــريعية  بيئــة  تتضمــن 
المحليــة  األســواق  إلــى  الوصــول  تأميــن  األعمــال، 
مصــادر  إلــى  الوصــول  تأميــن  والدوليــة،  واإلقليميــة 

الــحـــكــــومـــــــة تـــســــعــــــى الـــــى 
تـحــفـــيــــز "قـطـــاع االتـصــــاالت" 
من خــــــال حـــــل الــمـــشـــاكــــــل 
العـالـــقـــة وتــجـــاوز العـقـبــــات
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والمدربــة،  الكفــؤة  البشــرية  المــوارد  تأميــن  التمويــل، 
بيئــة  الدعــم والتحفيــز عبــر تحســين مكونــات  وتأميــن 
ريــادة األعمــال فــي المملكة، والنظــرة الثقافية اإليجابية 

األردن. فــي  األعمــال  لريــادة 

 كمــا تــم إعــداد خطــة اســتراتيجية تنفيذيــة للســنوات 
الخمــس القادمــة تتضمــن برامــج ومشــاريع محــددة 
مــن شــأنها إحــداث تكامليــة بيــن مكونــات بيئــة ريــادة 
الالزمــة  الموازنــات  رصــد  وتــم  األردن،  فــي  األعمــال 

االســتراتيجية. هــذه  لتنفيــذ 

 ســيكون هنالــك نمــوذج حوكمــة لتنفيــذ هــذه السياســة 
لريــادة  وطنــي  مجلــس  مــن  يتألــف  األداء  ومراقبــة 
والريــادة  الرقمــي  االقتصــاد  وزيــر  يرأســه  األعمــال 
والخــاص  العــام  القطاعيــن  مــن  وبعضويــة ممثليــن 
العــام(. القطــاع  مــن   % و30  الخــاص  القطــاع  مــن   %  70(

 تقــدم الــوزارة ومــن خــالل برامجهــا المختلفــة وخاصــة 
بتقديــم  والوظائــف  والتكنولوجيــا  الشــباب  مشــروع 
مجموعة من الحوافز للشــركات الناشــئة لمســاعدتها 
علــى النمــو والتوســع فــي األســواق اإلقليميــة والدولية 
مثــل حوافــز دعــم الرواتــب للموظفيــن الجــدد ومنــح 
تطوير األعمال وبرامج التوســع الى األســواق الجديدة 
والتــي تســتهدف الشــركات الناشــئة فــي مرحلــة النمــو 

.)Growth Stage(

 انشــاء مســاحات عمــل وحاضنــات فــي مناطــق ذات 
عمــان  العاصمــة  غــرب  خــارج  عاليــة  ســكانية  كثافــة 
وذلــك لمســاعدة الريادييــن والشــركات الناشــئة علــى 
إيجــاد أماكــن عمــل مجهــزة بأفضــل التجهيــزات وقريبــة 

مــن مناطــق ســكنهم

إعــداد  علــى  حاليــًا  الــوزارة  تعمــل  ذلــك  إلــى  إضافــة   
مقتــرح إطــار تشــريعي للشــركات الرياديــة المجتمعيــة 
تكويــن  خــالل  مــن  وذلــك  الشــركاء  مــع  وبالتعــاون 
نمــوذج إلطــار تشــريعي للشــركات الريادية المجتمعية 
وحــل  الشــركات  هــذه  تســجيل  أعمــال  لتســهيل 
الشــركة  لتعريــف  وفقــًا  تواجههــا  التــي  التحديــات 

العالــم. حــول  المجتمعيــة 

االتصــاالت  قطــاع  صــادرات  نمــو  بشــأن  مــاذا   .5
وتكنولوجيــا المعلومــات، ومــا هي أبــرز التطورات 

فــي هــذا الســياق؟ 

شــهدت صــادرات قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات نمــوا 
ولغايــة   2015 العــام  بيــن  مــا   )%  28( بنســبة  ملحوظــا 
العــام 2018 حيــث بلغــت قيمــة صــادرات القطــاع فــي هذا 
العــام )185.7( مليــون دينــار، كمــا وتعمــل الــوزارة حاليــا 

علــى تحديــث التقريــر للحصــول علــى قيمــة الصــادرات 
خــالل العاميــن 2020 - 2021.

لترخيــص  المركــزي  البنــك  مــن  توجــه  هنــاك   .6
البنــوك الرقميــة فــي المملكــة، فهــل تعتقــدون 
جاهــزة  عمومــًا  المتوفــرة  التحتيــة  البنيــة  بــأن 

البنــوك؟ النــوع مــن  لهــذا 
المصرفيــة  الخدمــات  لهــذه  جاهــزون  بأننــا  نعتقــد   
البنــك  جهــود  الــوزارة  وتدعــم  المملكــة  فــي  الرقميــة 
لقطــاع  للنوعيــة  نقلــة  إحــداث  فــي  األردنــي  المركــزي 
البنــوك فــي المملكــة، وقــد بــدأت فعلًيــا بعــض البنــوك 
فــي تبنــي هــذه المنهجية الرقمية وتوفيرهــا للمواطنين 

فــي المملكــة.

توفيــر  خــالل  مــن  التوجــه  هــذا  بدعــم  الــوزارة  قامــت   
خدمــات واجهــات برمجــة التطبيقــات المفتوحــة للبنوك 
للتوثــق مــن هويــة المواطنيــن مــن خالل الربط المباشــر 
مــع قواعــد بيانــات دائــرة األحــوال المدنيــة والجــوازات 
والجهــات األخــرى ذات العالقــة لتمكيــن التحــول نحــو 

ــة. البنــوك الرقمي

7. مــا هــي توجهــات وجهــود الــوزارة المبذولــة علــى 
صعيــد األمــن الســيبراني فــي المملكــة، وكيــف 
األردن  فــي  الســيبراني  األمــن  ترتيــب  تقيمــون 

مقارنــًة مــع الوضــع إقليميــًا وعالميــًا؟ 
 قامــت الــوزارة ببنــاء منظومــة تشــريعية وتنظيميــة 
داعمــة لألمــن الســيبراني من خالل تطوير اســتراتيجية 
األمــن  قانــون  وإعــداد   2018 عــام  الســيبراني  األمــن 
الوطنيــة  والسياســات   2019 العــام  فــي  الســيبراني 

لألمــن الســيبراني فــي نفــس العــام.

 تــم فــي العــام 2020 تشــكيل المجلــس الوطنــي لألمــن 
مــن  خبــراء  عضويتــه  فــي  يضــم  والــذي  الســيبراني 

القطاعيــن العــام والخــاص.

الســيبراني،  لألمــن  الوطنــي  المركــز  إنشــاء  تــم  كمــا   
والــذي  الســيبراني،  األمــن  لقانــون  التنفيــذي  الــذراع 

.2020 عــام  منــذ  بعملــه  باشــر 

 أمــا بخصــوص البنيــة التحتيــة الرقمية لألمن الســيبراني 
فقــد تــم إنشــاء مجموعــة مــن فــرق االســتجابة لحوادث 
والقطاعــات  الحكومــي  للقطــاع  الســيبراني  األمــن 
المركــز  ســيضمن  حيــث  المالــي،  والقطــاع  األمنيــة 
هــذه  وتكامليــة  انســجام  الســيبراني  لألمــن  الوطنــي 
الفــرق وتأميــن بيئــة ســيبرانية آمنــة لنمو اقتصــاد رقمي 
آمــن ومســتدام فــي المملكــة ورفــع مســتوى النضــوج 

فــي الفضــاء الســيبراني األردنــي.
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 تحســنت مرتبة األردن بواقع 3 مراكز على مؤشــر األمن 
 Global Cyber Security Index )GCI( السيبراني الدولي
الصــادر عــن االتحــاد الدولــي لالتصــاالت، حيــث يحتــل 

األردن الترتيــب 71 مــن أصــل 193 دولــة مشــاركة.

8. كــم عــدد مســتخدمي تطبيــق ســند؟ وكــم عــدد 
الخدمــات التــي يوفرهــا التطبيــق؟ وما هي الخطة 

المســتقبلية؟ 

عــدد مســتخدمي تطبيــق ســند قــارب علــى 2 مليــون 
مســتخدم وتعمــل الــوزارة علــى إضافــة مــا يقــارب ال 
500 خدمــة علــى تطبيــق ســند بحلــول نهايــة ســنة 
2022. تعمــل أيضــا الــوزارة علــى نســخة محســنة مــن 
تطبيــق ســند ويتوقــع االنتهــاء منهــا قبل نهايــة العام 
الحالــي وستشــمل تحســينات علــى رحلــة المســتخدم، 
إضافــة خدمــات جديــدة باإلضافــة الــى خاصيــة التوقيــع 

الرقمــي والوثائــق الرقميــة

9. مــا هــي خطــة الــوزارة لدعــم شــركات االتصــاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات فــي جميــع المحافظــات؟ 
 تــدرك الــوزارة أن هنالــك عــدًدا مــن التحديــات التــي تواجــه 
قطــاع االتصــاالت ليــس فقــط علــى المســتوى المحلــي 
وإنمــا علــى المســتوى العالمــي ممــا أدى إلــى انخفــاض 
العوائــد المتأتيــة مــن هــذا القطــاع الحيــوي والهــام األمر 
الــذي يســتدعي اتخــاذ خطــوات عمليــة تســاهم فــي الحد 

مــن هــذه التحديــات.

االتصــاالت  أهميــة دعــم شــركات  الــوزارة علــى  تؤكــد   
المحافظــات  جميــع  فــي  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
باعتبارهــا ركيــزة أساســية فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي 
التحــول  نحــو  الحكومــة  لخطــة  الرئيــس  والمحــرك 

الرقمــي.

حــل  خــالل  مــن  القطــاع  لتحفيــز  الحكومــة  تســعى   
القطــاع  هــذا  منهــا  يعانــي  التــي  العالقــة  المشــاكل 
وإيجــاد الحلــول لتجــاوز هــذه العقبــات. وأهمهــا الهيــكل 
الضريبــي وأســعار التــرددات والجيــل الخامــس إضافــة 
ــة احتياجــات القطــاع  ــد وتلبي ــى المشــاركة فــي العوائ إل
مــن المــوارد البشــرية المؤهلــة والكفــؤة والمهــارات 
ــادرات. ــة الالزمــة مــن خــالل عــدد مــن البرامــج والمب الرقمي

10. ماهــي البرامــج التــي تشــرف عليهــا الــوزارة 
لدعــم التشــغيل وتوفيــر الوظائــف وكــم عــدد 

المســتفيدين؟ 

أواًل: برنامــج تدريــب وتشــغيل خريجــي االتصــاالت 
:GIP وتكنولوجيــا المعلومــات

العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  علــى  مبنــي  برنامــج 
والخــاص ويهــدف إلــى توفيــر فــرص تدريــب وتشــغيل 
فــي تخصصــات  الخريجيــن  مــن  العمــل  عــن  للباحثيــن 
الشــركات  ودعــم  المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
ــي  ــم دعــم مال ــة فــي هــذا القطــاع مــن خــالل تقدي العامل
الشــهرية فــي  الخريجيــن  %( مــن مكافــآت  قيمتــه )50 
شــركات القطــاع الخــاص وبحــد أعلــى )150( دينــار أردنــي، 
وتغطيــة 100 % مــن مكافــآت الخريجيــن الشــهرية فــي 
الجامعــات الحكوميــة. حيــث وصــل عــدد المســتفيدين 
عــدد  ووصــل  متــدرب،   350 إلــى  العــام  هــذا  خــالل 
المســتفيدين مــن البرنامــج منــذ إطالقــه في العــام 2009 

4000 متــدرب. مــا يقــارب 

ثانيــا: برنامــج التدريــب الوطنــي علــى المهــارات التقنيــة 
والمهــارات الحياتيــة واللغــة اإلنجليزيــة: 

علــى  ســنويًا  خريــج   500 تدريــب  البرنامــج  يســتهدف 
مــع  وتشــبيكهم  العمــل  لســوق  المطلوبــة  المهــارات 
حصــول  فــرص  لزيــادة  وذلــك  الخــاص،  القطــاع  شــركات 
المتدربيــن مــن خريجــي تخصصــات االتصــاالت وتكنولوجيــا 
المعلومــات علــى عمــل، حيــث يتــم تدريبهــم علــى المهــارات 
التقنيــة ) مثــل : لغــات البرمجــة المختلفة، األمن الســيبراني، 
الحوســبة الســحابية، تطبيقــات الهواتــف الذكيــة، الــذكاء 
االصطناعــي، الشــبكات......( واللغــة اإلنجليزيــة والمهــارات 
الحياتيــة بهــدف توفيــر الخبــرات العمليــة المناســبة لتلبيــة 
احتياجــات ســوق العمــل فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا 
خــالل  مــن  المســتفيدين  عــدد  بلــغ  حيــث  المعلومــات، 

البرنامــج 1000 متــدرب منــذ إطالقــه فــي شــهر 2 /2019.

ثالثًا: مبادرة مليون مبرمج أردني:
إلــى رفــع قــدرات الشــباب األردنــي فــي  المبــادرة  تهــدف 
ســوق العمــل وتمكينهــم مــن خالل تزويدهــم بلغة العصر 
البرمجــة، حيــث يتــم تقديــم التدريــب المجانــي مــن خــالل 
أردنــي وتمنــح شــهادات دوليــة  المليــون مبرمــج  منصــة 
معتمــدة تؤهــل الشــباب األردنــي لدخــول ســوق العمــل 
فــي هــذا المجــال، حيــث يمكــن ألي شــخص االســتفادة 
مــن هــذه الفرصــة بمــا فيهــم موظفــي الشــركات، وطــالب 
المــدارس فــي عمــر 12 عاًمــا وأكثــر، حيــث يتــم الحصــول على 

شــهادات مــن Udacity فــي البرمجــة.

رابعــًا: حافــز فــرص العمــل المؤقتــة فــي القطــاع 
الرقمــي والريــادي

والــذي يهــدف إلــى توفيــر فــرص عمــل مؤقتــة مــن خــالل 
تغطيــة 50 % مــن مكافــأة المتــدرب، وبحــد أقصــى )200( 
دينــار أردنــي شــهريًا ولمــدة ســتة أشــهر، حيــث يتضمــن 

البرنامــج المحــاور التاليــة:

مقابلة العدد 22



مــن  الخــاص:  القطــاع  فــي  الخريجيــن  رواتــب  دعــم   .1
مــن  للخريجيــن  مؤقتــة  عمــل  فــرص  توفيــر  خــالل 
جميــع التخصصــات لــدى شــركات قطــاع تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت، وتوفيــر فــرص عمــل مؤقتــة 
لــدى  المعلومــات  تكنولوجيــا  تخصصــات  لخريجــي 
شــركات القطاعــات األخــرى، وحيــث تــم البدء بتشــغيل 

تاريخــه. 865 خريــج ولغايــة 

2. دعــم مشــاريع التحــول الرقمــي فــي القطــاع الحكومــي: 
عــن  وتشــغيلهم  المتدربيــن  اســتقطاب  خــالل  مــن 
ــة  طريــق طــرف ثالــث إلشــغال فــرص العمــل المؤقت
ضمــن منصــات التحــول الرقمــي للخدمــات الحكوميــة.

ضمــن  الجــدد:  للموظفيــن  الرواتــب  دعــم  حافــز   
وقــد  والوظائــف  والتكنولوجيــا  الشــباب  مشــروع 
اســتفاد مــن هــذا الحافــز حتــى اآلن 20 شــركة وظفــت 
حتــى شــهر حزيــران الماضــي حوالــي 1300 موظــف 

جديــد نصفهــم إنــاث

 منــح تطويــر األعمــال: أيضــا ضمــن مشــروع الشــباب 
والتكنولوجيــا والوظائــف وقــد اســتفادت مــن هــذه 
المنــح حتــى اآلن 20 شــركة والتــي مــن المتوقــع ان 
منتصــف  مــع  جديــدة  فرصــة   1000 حوالــي  تخلــق 

العــام القــادم

 منــح نمــو اقتصــاد العمــل الحر )GIG( وقد اســتفادت 
مــن هــذه المنــح 6 مؤسســات غيــر ربحيــة والتــي مــن 
1300 شــخص )شــباب  تدعــم حوالــي  ان  المتوقــع 
مــن  دخلهــم  لزيــادة  ســوريين(  والجئيــن  ونســاء 
خــالل تســويق خدماتهــم ومنتجاتهــم علــى المنصــات 

الرقميــة المختلفــة

11. كــم عــدد المســتفيدين حاليــا مــن مبــادرة مليــون 
مبرمــج أردني؟ 

بلــغ عــدد المســتفيدين الحالــي مــن مبادرة مليــون مبرمج 
75,238 مستفيد. 

12. ما دور الوزارة في دعم شــركات القطاع العاملة 
حاليا ومشاركتها في تنفيذ العطاءات؟ 

لــدى الــوزارة القناعــة التامــة بــأن التحــول الرقمــي لــن يتــم 
القطــاع  إن  حيــث  الخــاص،  القطــاع  مــع  بالشــراكة  إال 
الخــاص هــو الشــريك االســتراتيجي فــي تنفيــذ خطــط 
الخــاص  القطــاع  فــي  النهــوض  وأن  الرقمــي  التحــول 
أساســي لتنفيذ هذه الخطط. وتراعي الوزارة التنافســية 
ضمــن معاييــر النزاهــة والشــفافية وتكافــؤ الفــرص عنــد 

تنفيــذ مشــاريع التحــول الرقمــي.

13. مــا أوجــه االســتفادة مــن السياســة األردنّيــة 
للــذكاء االصطناعــي؟ 

 تتمحــور رؤيــة السياســة األردنيــة للــذكاء االصطناعــي 
حــول تعزيــز اســتخدام تكنولوجيــات الــذكاء االصطناعــي 
فــي القطاعــات الحيويــة مثــل الصحــة والتعليــم والنقــل 
والطاقــة وتبنــي الــذكاء االصطناعــي فــي القطــاع العــام

 يمكــن االســتفادة مــن السياســة فــي بنــاء منظومــة 
البيانــات  تحليــل   )1( فــي  االصطناعــي  للــذكاء  داعمــة 
القــرارات  اتخــاذ  يدعــم  بمــا  المســتقبلي  والتنبــؤ 
خــالل  مــن  العمــالء  تجربــة  تحســين   )2( الحكوميــة، 
وإجــراء  بــوت(  )تشــات  الذكيــة  الدردشــة  روبوتــات 
دعــم   )3( المســتخدم،  تجربــة  لتحســين  التحليــالت 
ــا المعلومــات  الشــركات العاملــة فــي قطــاع تكنولوجي
بالــذكاء  المتخصصــة  الناشــئة  الشــركات  ســيما  وال 
االصطناعــي مــن خــالل بنــاء بيئــة اســتثمارية محفــزة 
القطــاع  جاهزيــة  مــدى  تقييــم   )4( الشــركات،  لهــذه 
لتحســين  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  لتبنــي  العــام 
الخدمــات الحكوميــة الرقميــة المقدمــة للمواطنيــن )5( 
اســتخدام تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي لحــل مشــاكل 
 )6( النقــل  فــي قطــاع  المروريــة  والحــوادث  االزدحــام 
خفــض تكاليــف اإلدارة الحكوميــة مثــل التتبــع الذكــي 
الرعايــة   )7( المحافظــات  بيــن  الحكوميــة  للســيارات 
باإلضافــة  لألمــراض  المبكــر  والتشــخيص  الصحيــة 
ــة لألفــراد مــن خــالل  ــى تطبيقــات التحقــق مــن الهوي إل
الوجــه. أو بصمــة  اليــد  البيومتريــة كبصمــة  البيانــات 

فــي  االصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  بالفعــل  تــم   
المملكــة فــي إدارة أزمــة جائحــة كورونــا مــن المجســات 
الحراريــة فــي المطــارات ونقــاط العبــور وتحليــل بيانــات 
الموبــوءة  الجغرافيــة  المناطــق  وتحديــد  المصابيــن 

.)NUR( الموحــد  الوطنــي  الســجل  بيانــات  وتحليــل 

14. هــل الــوزارة تدعــم الشــراكة الفعلية مع القطاع 
الخــاص، وكيف يتــم ذلك؟ 

 مذكــرات التفاهــم المختلفــة التــي توقعهــا الــوزارة 
مــع شــركات القطــاع الخــاص وفــي مجــاالت عديــدة، 
التقنيــة  اســتراتيجيات  شــركة  مــع  التعــاون  منهــا 

الـتـحـــول الـرقـمـــي لــن يتــم إال 
بالشــراكة مع القطــاع الخاص 
والـــوزارة تـراعـــي الـتـنـافـسـيــــــة 
عــــنـــــد تــنـــفــــيـــــذ الــمـشـاريــــــع
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للشــرق األوســط والتــي تــم مــن خاللهــا تدريــب عــدد 
كبيــر مــن موظفــي القطــاع العــام علــى تكنولوجيــا 
توقيــع  إلــى  باإلضافــة  روبوتيــًا،  اإلجــراءات  أتمتــة 
 Automation Anywhere اتفاقيــات مــا بيــن شــركة
العالميــة وخمســة جامعــات أردنيــة ) األميرة ســمية، 
الطفيلــة  اليرمــوك،  والتكنولوجيــا،  العلــوم  مؤتــة، 
التقنيــة(، بهــدف تجهيــز مركــز للتميــز الروبوتــي فــي 
التدريســية  الهيئــة  كل جامعــة وتدريــب ثالثــة مــن 

علــى تكنولوجيــا أتمتــة اإلجــراءات روبوتيــًا.

 تقــوم الــوزارة حاليــا بطــرح عطــاء العتمــاد شــركات 
ــز دورهــم فــي دعــم عمليــات التحــول  القطــاع و تعزي

ــة. ــات إطاري الرقمــي مــن خــالل اتفاقي

 PPP و BOT تدرس الوزارة طرح عطاءات بنظام ال 

 تقــوم الــوزارة بمجموعــه مــن اللقــاءات مــع مختلــف 
وتعزيــز  التعــاون  ســبل  فــي  للتباحــث  القطاعــات 
الشــراكة الحقيقيــة بيــن القطــاع العــام والخــاص 

الرقمــي  للتحــول  الوطنيــة  اللجنــة  الحكومــة  أنشــأت   
بعضويــة 70 % مــن القطــاع الخــاص و30 % من القطاع 
العــام لضمــان مشــاركة القطــاع الخــاص فــي إعــداد 

االســتراتيجيات الوطنيــة واإلشــراف علــى تنفيذهــا.

 ســتقوم الــوزارة بتشــكيل المجلــس الوطنــي لريــادة 
األعمــال بالشــراكة مــن القطــاع الخــاص لدعــم إيجــاد 

بيئــة صديقــة وحاضنــة لريــادة األعمــال فــي األردن.

ــة  ــة المهــارات الرقمي ــة تنمي ــوزارة مــع جمعي  تعمــل ال
القطــاع  مــن  أعضــاء  مــن  تتألــف  والتــي   )Digiskills(
الخــاص، واألوســاط األكاديميــة، وممثلين عن الحكومة 
علــى تطويــر بيئــة المهــارات الرقميــة فــي األردن ضمــن 
والــذي  والوظائــف  والتكنولوجيــا  الشــباب  مشــروع 
أمريكــي  دوالر  مليــون   26 بقيمــة  تمويــل  ســيقدم 

للجمعيــة للقيــام بالمهــام التاليــة حتــى عــام 2025: 

1. إجــراء تقييمــات جانبــي العــرض والطلــب فــي القطاع 
الرقمي.

2. وضع المعايير المهنية والوطنية التي ســتعتمدها 
هيئــة تنميــة وتطويــر المهــارات المهنيــة والتقنيــة 

.TVSDC

3. اختيــار مقدمــي خدمــات التدريــب الرقمي المؤهلين 
.)TSPs(

4. االختيــار والتعاقــد مــع مقدمــي خدمــات التدريــب 
الرقمــي المعتمديــن مــن قبــل هيئــة تنميــة وتطوير 

.TVSDC المهــارات المهنيــة والتقنيــة

التدريــب  بمناهــج  والتوصيــة  وتقييــم  مراجعــة   .5
الرقمــي.

6. القيــام بأنشــطة التوعيــة الوطنيــة علــى أهميــة 
الرقميــة. والمهــارات  الرقمــي  القطــاع 

7. المشاركة في المتابعة والتقييم. 

8. إنشــاء نظــام إدارة عالقــات العمــالء ومعلومــات 
ســوق العمــل للمســتفيدين.

15. ما هي التوجهات المستقبلية للوزارة؟ 

 اســتكمال برنامــج التحــول الرقمــي فــي القطــاع العام + 
ســند + الدفــع اإللكتروني.

لضمــان  والتنظيميــة  التشــريعية  البيئــة  مراجعــة   
واالقتصــاد  الرقمــي  التحــول  متطلبــات  تلبيــة 
مثــل  مســتدامة  بصــورة  األعمــال  وريــادة  الرقمــي 
مراجعــة قانــون المعامــالت اإللكترونيــة والخدمــات 
مــن  للتأكــد  اإللكترونيــة  التجــارة  لتعزيــز  البريديــة 
توفــر المتطلبــات القانونيــة الالزمــة للتحــول الرقمــي 

الشــخصية. البيانــات  وحمايــة  الكامــل 

تــم  حيــث  الضوئيــة،  األليــاف  برنامــج  اســتكمال   
فــي  الضوئيــة  األليــاف  شــبكة  وتشــغيل  اســتكمال 
أجــزاء مــن محافظــة العاصمــة )المرحلــة األولــى( حيــث 
تــم توصيــل )360( موقــع حكومــي علــى الشــبكة وتــم 
تنفيــذ )472 كــم( مــن كوابــل األليــاف الضوئيــة. وتــم 
اســتكمال وتشــغيل المرحلــة األولــى مــن محافظــات 
الشــمال )اربــد، الرمثــا، المفــرق( حيث تم توصيل )375( 
موقــع حكومــي علــى الشــبكة، حيــث تم تنفيــذ )600 كم( 
كوابــل اليــاف ضوئيــة. وتــم اســتكمال وتشــغيل شــبكة 
)الكــرك،  الجنــوب  محافظــات  فــي  الضوئيــة  األليــاف 
الطفيلــة، معــان، العقبــة، األغــوار الجنوبيــة( حيــث تــم 
توصيــل )1039( موقــع حكومــي علــى شــبكة األليــاف 
الضوئيــة فــي محافظــات الجنــوب حيــث تــم تنفيــذ مــا 
ــم  ــة. وت ــاف الضوئي ــل األلي ــه )2633( كــم مــن كواب طول
اســتكمال شــبكة األليــاف الضوئيــة المرحلــة الثانية في 
ــون، جــرش، المفــرق،  ــد، عجل محافظــات الشــمال )ارب
األغــوار الشــمالية( علمــًا بــأن المشــروع قيــد االســتالم 

بـيـئـة ريـادة األعـمـال فـــي األردن 
مـن أقـدم بيـئـات ريـادة األعـمـال 
في اإلقـلـيـم.. واكـثـر من 75 الف 
مستفيد من مبادرة مليون مبرمج
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تــم تنفيــذ مــا  لتوصيــل )565( موقــع حكومــي، حيــث 
طولــه )1122( كــم مــن كوابــل األليــاف الضوئيــة علمــًا 
بأنــه تــم تشــغيل المواقــع الحكوميــة فــي محافظــات 

جــرش والمفــرق وعجلــون.

 العمــل جــاري علــى تنفيــذ شــبكة األليــاف الضوئيــة فــي 
محافظــات الوســط )الزرقــاء وشــرق عمــان، البلقــاء 
ســيتم  حيــث  عمــان(  وجنــوب  مأدبــا  عمــان،  وغــرب 
وتنفيــذ  الشــبكة  علــى  حكومــي  موقــع   730 توصيــل 
وســيتم  الضوئيــة  األليــاف  كوابــل  مــن  كــم   )1120(
االنتهــاء مــن هــذه المشــاريع باإلضافــة الــى مشــاريع 
األجهــزة وبقيمــة )50 مليــون دوالر( مــن خــالل المنحــة 
الســعودية فــي عــام 2022. وفــي نهايــة هــذه المشــاريع 
)عــام 2022( ســيتم ربــط 3200 موقــع حكومــي علــى 

أطــوال  حيــث ســيكون  الضوئيــة  األليــاف  شــبكة 
كوابــل األليــاف الضوئيــة )6200( كــم تقريبًا.

ــث  ــي، حـيـــ ــع اإللـكـتـرونـ  الـتــوقــيـــ
قـــــامــــــت وزارة االقــــتـــــصــــــــاد 
ــاء  ــادة بــبــــنــــــ الرقـمـــــي والـــريـــــ

الـرقـمـيـــــة  الهـويـــة  منـظـومـــة 
خدمــات  ســتوفر  بدورهــا  والتــي 

التوقيــع الرقمــي واإللكترونــي مــن 
خاللهــا، حيــث ســتقوم الــوزارة ومــن 

ضمــن خطتهــا للبــدء بتفعيــل الهويــة 
الرقـمـيـــة للـمـواطـنـيـــن والـمــقــيــمـــيـــــن 

والـــذي سيـمـكـــنــهــــم من الـــدخـــــول عـلـــى 
تطبيــق ســند وبوابــة الحكومــة اإللكترونيــة، 

وتعمــل حاليــا علــى بنــاء منصــة توقيعي 
داخـــل تطبـيـــق سنـــد والــذي سيـوفــــــــر 
واإللكترونــي  الرقمــي  التوقيــع  خاصيــة 
للمســتندات عــن طريــق التوقيــع الذاتــي 
للمواطــن أو عــن طريــق تكامــل الخدمــات 
الحكوميــة والقطــاع الخــاص مــع التطبيــق 
لتوقيــع المعامــالت والمســتندات الخاصة 

بالمواطــن.

 التوثيــق اإللكترونــي، وضمــن ســعي الــوزارة 
المعامــالت  لتوثيــق  موثوقــة  آليــة  إليجــاد 
والتـأكـــد مـــن صـحتـهــــا، فـــإن الــوزارة تــقــــــوم 
ــد  ــق سـنـــ ــى تـطــبــيــ ــا بإنشــاء منصــة عـلــ حـالـيـ

تعنــى بالتوثيــق عــن طريــق QR code آمــن يتــم 
وضعــه علــى المعامالت والمســتندات، وســيغطي 

الموجــودة  الحكوميــة  المســتندات  األولــى  بالمرحلــة 

القادمــة  والمرحلــة  ســند،  تطبيــق  مــن  والمصــدرة 
ســيتم اســتخدامه كخدمــة عامــة لتوثيــق المعامــالت 

التطبيــق. مــع  المتكاملــة  والمســتندات 

الوطنــي  المعلومــات  بنــاء وتعزيــز نظــام   اســتكمال 
الشــامل.

الوزارة ببناء منظومة تشــريعية 
وتــنــظــيــمــيــة داعــــمــــة لألمــــن 
الـسـيـبـرانـــي من خـــــال تـطـويــر 
اســتراتيجية األمــن السيبرانـــي
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اخـــــبـــــــــار 
الجمعية



مؤتمــر  برعايــة  األردن  فــي  البنــوك  جمعيــة  قامــت 
ومعــرض الــذكاء االصطناعــي األول لتكنولوجيــا الدفــاع 
واألمــن الســيبراني )AIDTSEC( والــذي عقــد خــالل الفترة 
الملــك  مركــز  فــي   2021 األول  تشــرين   28  –  27 مــن 

الحســين بــن طــالل للمؤتمــرات فــي البحــر الميــت.

وتأتي مشاركة الجمعية من أهمية المؤتمر والمعرض 
فــي تواجــد جمــع خبــراء الــذكاء االصطناعــي الرائديــن فــي 
تكنولوجيــا الدفــاع واألمــن الســيبراني مــن مختلــف دول 
العالــم لتبــادل الحلــول التقنيــة وبحــث أهــم التطــورات 

فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي واألمــن الســيبراني. 

مــع  وبالتعــاون  األردن  فــي  البنــوك  جمعيــة  عقــدت 
للقطــاع  الســيبرانية  للحــوادث  االســتجابة  وحــدة 
المركــزي  البنــك  فــي   )FINCERT( والمصرفــي المالــي 
األردنــي سلســلة ورش عمــل حــول مشــروع تشــغيل 
االلكترونــي التوثيــق  إدارة مفاتيــح شــهادات   منظومــة 

ــى تأميــن  ــذي يهــدف ال )Public Key Infrastructure( وال
المفاتيــح  شــهادات  الســتصدار  تحتيــة  بنيــة  وتوفيــر 

اإللكترونيــة لغايــات اســتخدامها فــي عمليــات التحقــق 
والتوقيــع االلكترونــي علــى المعامــالت الماليــة والمصرفيــة. 

وقــد اســتهدفت هــذه الــورش ممثلــي الدوائــر القانونيــة فــي 
ــة المعلومــات واالمــن  ــر تقني ــي دوائ ــوك األعضــاء، وممثل البن
الســيبراني فــي البنــوك األعضــاء، وحاضــر فيهــا مجموعــة مــن 
الخبــراء مــن وحــدة االســتجابة للحــوادث الســيبرانية للقطــاع 
ــي.  ــي والمصرفــي )FINCERT( فــي البنــك المركــزي األردن المال

انعقاد مؤتمر ومعرض الذكاء االصطناعي األول
)AIDTSEC( لتكنولوجيا الدفاع واألمن السيبراني

برعاية وتعاون جمعية البنوك في األردن 

بالتعاون مع البنك المركزي األردني، جمعية البنوك 
تنظم سلسلة من ورش العمل حول

"PKI مشروع التوثيق الرقمي للمعامالت المالية المصرفية"
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اصــدرت جمعيــة البنــوك فــي األردن تقريــر "أبــرز التطــورات المصرفيــة حتــى نهايــة عــام 2020"، والــذي 
يحتــوي علــى مجموعــة واســعة مــن البيانــات والمعلومــات والمؤشــرات المصرفيــة التــي تخــص البنــوك 

العاملــة فــي األردن علــى المســتوى اإلجمالــي أو علــى المســتوى اإلفــرادي.

ويحتــوي التقريــر علــى خاصــة بأهــم التطــورات المصرفيــة األردنيــة خــال عــام 2020، ويتنــاول تطــور عــدد 
البنــوك والفــروع والمكاتــب التابعــة لهــا والتفــرع اإلقليمــي والعالمــي وكذلــك عــدد الصرافــات اآلليــة، 
ويســتعرض أداء البنــوك المدرجــة فــي بورصــة عمــان مــن حيــث الرقــم القياســي ألســعار األســهم وحجم 
التــداول ومســاهمة غيــر األردنييــن فــي ملكيــة أســهم البنــوك األردنيــة. كمــا يتطــرق التقريــر الــى موضــوع 
تقــاص الشــيكات، باإلضافــة الــى هيــكل أســعار الفائــدة علــى الودائــع وتطــورات أســعار الفائــدة علــى 
التســهيات، وهامــش أســعار الفائــدة، وتطــورات أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة، كمــا 
ويظهــر التقريــر أداء البنــوك العاملــة فــي األردن باإلضافــة لترتيبهــا حســب اهــم بنــود قائمــة المركــز 
المالــي لهــا وقائمــة الدخــل ومؤشــرات الربحيــة وبعــض مؤشــرات المتانــة الماليــة، باإلضافــة الــى 
تســليط الضــوء علــى بعــض مؤشــرات المــوارد البشــرية فــي البنــوك. كمــا يعــرض التقرير أهــم الخدمات 

المصرفيــة الجديــدة التــي قامــت البنــوك العاملــة فــي األردن بإدخالهــا خــال عــام 2020.

جمعية البنوك تصدر تقرير 
"أبرز التطورات المصرفية حتى نهاية عام 2020"
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اصدرت جمعية البنوك في االردن النشــرة المصرفية الشــهرية لشــهر تشــرين 
الثانــي مــن عــام 2021، والتــي تتضمــن خاصــة ألهــم المؤشــرات االقتصاديــة 
والمصرفيــة األردنيــة وتطوراتهــا آلخــر تاريــخ متوفــر. كمــا تتضمــن النشــرة أبــرز 
المؤشــرات الرئيســية للبنــوك العاملــة فــي األردن ومؤشــرات العمــق المالــي 
للقطــاع المصرفــي، وأبــرز التطــورات علــى أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة 

النقديــة. إلــى جانــب أهــم احصائيــات المحافــظ االلكترونيــة آلخــر تاريــخ متوفــر.

جمعية البنوك في األردن تصدر

النشرة المصرفية الشهرية لشهر تشرين الثاني 2021
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                  أكد الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية 
المواطنين  تحفيز  مبادرة  أن  االردن،  في  البنوك 
وزارة  من  بمقترح  جاءت  كورونا  مطعوم  لتلقي 
تلفزيونية  فقرة  هناك  يكون  بان  االردني  االعام 
تشجع المواطنين على االقبال على اخذ مطعوم 
استجابت  وقد  مالية،  جوائز  خال  من  كورونا 
بالتنسيق  الوطنية  المبادرة  لهذه  الجمعية 
والتشاور مع كل من المركز الوطني لألمن وإدارة 
الرقمي  االقتصاد  وزارة  الصحة،  وزارة  االزمات، 

والريادة، التلفزيون األردني ورئاسة الوزراء. 

وقد جاءت االستجابة من البنوك لهذا المبادرة انطالقًا من 
اولويات القطاع المصرفي في حماية االقتصاد والمجتمع 
من اي انتكاسة اقتصادية ال قدر هللا وذلك من خالل زيادة 
االقبال على المطاعيم، مشيرًا إلى أن تحسين االقتصاد 
بمثل هذه الظروف "ال يكون إال من خالل تحصين المجتمع 

بأخذ اللقاح وهو الوسيلة الوحيدة لحماية األفراد".

لبرنامج  حديثه  خالل  من  المحروق  ماهر  الدكتور  وأضاف 
واألفراد  والمؤسسات  االقتصاد  أن  صباحك"،  "يسعد 
عانوا كثيرًا من اإلغالقات وتعليمات مواجهة الوباء، وأن 
رفع نسبة تلقي المطعوم من خالل المبادرات ودعمها هو 
ضرورة كبيرة، مؤكدًا استمرار مسؤولية البنوك ووقوفها 

مع الوطن حتى يتجاوز هذه األزمة.

يوم  أطلقها  التي  األردني  التلفزيون  مبادرة  وتتضمن 
الجمعة عبر برنامج "يسعد صباحك" بالتعاون مع جمعية 
البنوك في األردن، جوائز مالية لمتلقي مطعوم كورونا، يتم 
السحب عليها أسبوعيًا بهدف تشجيع األفراد وتحفيزهم 

على أخذ المطعوم لتحصين المجتمع بأخذ اللقاح.

تضمنت  الجوائز  هذه  من  األولى  المرحلة  أن  إلى  ويشار 
تبرعات مالية من ثمانية بنوك وهي البنك اإلسالمي األردني، 
والبنك األهلي األردني، والبنك العربي، وبنك القاهرة عمان، 
والبنك  بنك،  وكابيتال  والتمويل،  للتجارة  اإلسكان  وبنك 

العربي اإلسالمي، وبنك صفوة االسالمي.

البنوك  دعم  على  حديثه  في  المحروق  الدكتور  وشدد 
الطبيعي  لوضعه  الوطني  االقتصادي  لعودة  والجمعية 
وانفتاحه كامال مع االلتزام بمعايير الصحة ومكافحة الوباء 

عبر االلتزام بتلقي المطاعيم.

المصرفي  والقطاع  البنوك  ودعم  مشاركة  ان  واكد 
االردني  للتلفزيون  الجديدة  التشجيعية  الحملة  لهذه 
"ليست االولى ولن تكون االخيرة"، وأنها تأتي "انطالقا من 

مسؤولية البنوك المجتمعية، 

مراحل  وفي  الجائحة  مدار  على  بحملها  استمرت  والتي 
الوطني وتشجيع  االقتصاد  واشكال مختلفة، في دعم 
المواطنين وتشجيع المؤسسات االقتصادية والعودة 

الى الحياة الطبيعية".

واشار في هذا السياق الى العديد من المبادرات التي أطلقها 
البنك المركزي األردني والقطاع المصرفي لتشجيع االعمال 
من  وغيرها  المنشآت،  لبعض  الرواتب  بدفع  واالستمرار 
المساهمات، خالل فترة جائة كورونا، ومنها المساهمة في 
صندوق همة وطن، والمبادرة الى تأجيل القروض المستحقة 

على العديد من االفراد والمؤسسات والشركات. 

إلى  للعودة  المبادرات  هذه  إلنجاح  الجميع  تعاون  على  وحث 
الحياة الطبيعية، و"ضرورة التزام مواطنينا واقبالهم على اخذ 
المطعوم لتجاوز هذه المرحلة، ولئال نرجع اي خطوة الى الخلف 
على صعيد الوضع الوبائي". مشيرا الى ان ذلك ما دفع جمعية 
البنوك قبل أشهر الطالق مركز تطعيم متخصص للعاملين في 
القطاع المصرفي والمؤسسات المالية. الفتًا إلى أنه تم الحقا 
فتح هذا المركز لكافة المواطنين لتلقي المطعوم، واستمر في 
العمل على مدى 6 اسابيع خالل شهري تموز واب الماضيين. 
واشاد في هذا السياق بدور المركز الوطني إلدارة األزمات ووزارة 
للتسهيل  الجمعية  وتعاونهما مع  استجابتهما  على  الصحة 
بتلقي  المصرفي  القطاع  موظفي  من  ممكن  عدد  أكبر  على 

اللقاح، ألنهم على تماس مباشر مع المواطنين.

وقد بين المحروق انه سيبدأ السحب األول على الجوائز 
في برنامج "يسعد صباحك" اعتبارًا من الجمعة 5 تشرين 
بهذه  ويفوز  دينار،   500 جائزة  كل  قيمة  وتبلغ  الثاني، 
الجوائز أسبوعيا 5 اشخاص ممن تلقوا المطعوم خالل 
األسبوع الذي سبق السحب سواء أكانت الجرعة األولى 
أم الثانية، وستكون المشاركة بالجوائز لجميع الحاصلين 

على المطعوم اعتبارًا من األسبوع المقبل.

وشكر الدكتور ماهر المحروق التلفزيون االردني على هذه 
المبادرة التي تنم عن مسؤوليته التوعوية الوطنية، كما 
المبادرة  لهذه  كبيرة  أبدت استجابت  التي  البنوك  شكر 

وذلك ضمن مسؤوليتها االجتماعية. 

جمعية البنوك في االردن تدعم مبادرة
التلفزيون االردني لتحفيز المواطنين لتلقي مطعوم كورونا
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الورشــة  األردن  فــي  البنــوك  جمعيــة  اســتضافت 
لضمــان  األردنيــة  الشــركة  نظمتهــا  التــي  التعريفيــة 
القــروض تحــت عنــوان "برنامــج ضمــان تمويــالت البنــك 
والصغيــرة"  الميكرويــة  الشــركات  لتمويــل  المركــزي 

 .2021/  11/  8 الموافــق  األحــد  يــوم  وذلــك 

وهدفــت الورشــة للتعريــف ببرنامــج ضمــان تمويــالت 
للشــركات  التمويــل  يوفــر  والــذي  المركــزي  البنــك 
الميكرويــة بآجــال وكلــف ميســرة مــن خــالل شــركات 
التمويــل األصغــر فــي المملكــة، لمســاعدة الشــركات 
الميكرويــة علــى مواصلــة أعمالهــا وتغطيــة مصاريفها 
التــي  التحديــات  ضــوء  فــي  والرأســمالية  التشــغيلية 

نتجــت عــن جائحــة كورونــا.

والتأمــت الورشــة بحضــور الدكتــور محمــد الجعفــري 
مديــر عــام الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض، والدكتور 
خلــدون الوشــاح عضــو مجلــس إدارة الشــركة األردنيــة 

إضافــة  المركــزي،  البنــك  وممثــل  القــروض  لضمــان 
فــي  األصغــر  التمويــل  شــركات  ممثلــي  مــن  لعــدد 

المملكــة.

وافتتــح الدكتــور ماهــر المحــروق مديــر عــام الجمعيــة 
األردنيــة  الشــركة  مــن  بالحضــور  مرحبــًا  الورشــة 
لضمــان القــروض ومــن البنــك المركــزي األردنــي ومــن 
قطــاع التمويــل الميكــروي، ومعبــرًا عــن شــكره للبنــك 
كان  والتــي  المهمــة  مبادراتــه  علــى  األردنــي  المركــزي 
أثــر كبيــر فــي مســاعدة االقتصــاد الوطنــي علــى  لهــا 
اجتيــاز أزمــة جائحــة كورونــا. كمــا أشــاد المحــروق بالــدور 
الرائــد والكبيــر للشــركة األردنيــة لضمــان القــروض فــي 
تســهيل وصول الشــركات للتمويل من خالل برامجها 
الخالقــة والمتنوعــة والتــي تتميــز بالمرونــة والمالئمــة 
فــي  الشــركات  واحتياجــات  لمتطلبــات  ومناســبتها 

القطاعــات. مختلــف 

جمعية البنوك تستضيف ورشة حول برنامج
ضمان تمويالت البنك المركزي

لتمويل الشركات الميكروية والصغيرة
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التقرير االقتصادي 
الشهري



خــالصـة 
تنفيذيـة

للداخــل  تدفــق  صافــي  المباشــر  االســتثمار  وســجل 
مــن  األول  النصــف  خــالل  دينــار  مليــون   135.3 مقــداره 
عــام 2021 مقارنــة مــع 302.3 مليــون دينــار خــالل النصــف 
المقابــل مــن عــام 2020. أمــا فيمــا يتعلــق بســوق العقــار، 
األردنــي  العقــار  ســوق  فــي  التــداول  حجــم  ارتفــع  فقــد 
بنســبة   2021 عــام  مــن  األولــى  شــهور  العشــرة  خــالل 
حيــن  فــي   .2019 عــام  مــن  الفتــرة  بــذات  مقارنــًة   %10.5
انخفضــت إيــرادات دائــرة األراضــي والمســاحة بنســبة قاربــت 
الـــ 12 % لتبلــغ 163.34 مليــون دينــار. أمــا فيمــا يتعلــق بأبــرز 
المؤشــرات المصرفيــة، فقــد ارتفــع إجمالــي موجــودات 
البنــوك المرخصــة بنســبة 4.0 % فــي نهايــة شــهر أيلــول 

شـهـــد الـنـاتـــج المـحـلـــي اإلجـمـــالي 
نمــوًا  الثابتــة  الســوق  بأســعار 
بنســبة 1.8 % خــال النصــف األول 
بالنصــف  مقارنــة   2021 عــام  مــن 
األول مــن عــام 2020. وبلــغ معــدل 
مــن  األول  النصــف  خــال  البطالــة 
عــام 2021 مــا نســبته 24.9 % مقارنــة 
بمعــدل بطالــة نســبته 21.1 % خــال 

 .2020 عــام  مــن  األول  النصــف 
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مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 2020 لتصــل إلــى 59.354 مليــار دينــار. كمــا نمــت إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة 
بنســبة 4.5 % فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2021 لتصــل إلــى 29.928 مليــار دينــار. وارتفــع كذلــك إجمالــي الودائــع لــدى 
البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2021 بنســبة 4.5 % لتصــل إلــى 38.432 مليــار دينار مقارنة مــع 36.789 

مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020.
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية 

الناتج المحلي اإلجمالي

ــًة  شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 3.2 % خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2021 مقارن
بالربــع الثانــي مــن عــام 2020. فيمــا بلغــت نســبة النمــو خــالل النصــف األول مــن عــام 2021 مــا نســبته 1.8 % مقارنــة 

بالنصــف األول مــن عــام 2020.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016=100(

2017201820192020النشاط االقتصادي
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات

الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك

المناجم والمحاجر

الصناعات التحويلية

الكهرباء والمياه

اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات المال والتأمين والعقارات واألعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

المجموع

منتجو الخدمات الحكومية

منتجو الخدمات الخاصة التي ال تهدف إلى 
الربح وتخدم العائالت

الخدمات المنزلية

المجموع )أ + ب + ج + د(

الخدمات المصرفية المحتسبة 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية

صافي الضرائب على المنتجات

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق

1,530

628

5,384

990

850

2,783

2,401

6,378

1,851

22,794

3,785

188

226

26,993

1,737 -

25,255

3,163

28,418

1,380

583

5,226

546

840
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% 3.0

% 3.6

% 2.0
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معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي )%( لألعوام 2017 - النصف األول 2021

معدل البطالة

بلــغ معــدل البطالــة خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2021 مــا نســبته 24.8 %، بارتفــاع مقــداره 1.9 % عــن الربــع الثانــي مــن عــام 
2020. فيمــا بلــغ معــدل البطالــة خــالل النصــف األول مــن عــام 2021 مــا نســبته 24.9 % مقارنــة بمعــدل بطالــة 21.1 % 

خــالل النصــف األول مــن عــام 2020.

المؤشر

معدل البطالة

2017

% 18.3

2018

% 18.6

2019

% 19.0

 2020

% 22.7% 22.9% 24.8

الـتـغـــيـر
النسبي

% 1.9

2020

2020

2021

20202021

الربع الثاني الربع الثاني 

النصف األولالنصف األول

االستثمار األجنبي المباشر في األردن

ســجل االســتثمار المباشــر صافــي تدفــق للداخــل مقــداره 135.3 مليــون دينــار خــالل النصــف األول مــن عــام 2021 مقارنة مع 
302.3 مليــون دينــار خــالل النصــف المقابــل مــن عــام 2020. ليحقــق بذلك انخفاضًا بنســبة 55.2 %.

المؤشر

االستثمار االجنبي المباشر في األردن 
)مليون دينار (

2018

678.0

2019

518.1509.8302.3135.3

الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

% 55. 2 -

202120192017 20202018
النصف األول

1.8
2

2.1

1.55 -

1.9

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة
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حواالت العاملين )بالمليون دينار(

حواالت العاملين
ارتفعت حواالت العاملين بنسبة 0.9 % خالل الثمانية أشهر األولى من عام 2021، مقارنًة بذات الفترة من عام 2020.

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

20202021

1,571.71,586.5

الثمانية أشهر 
األولى

الثمانية أشهر 
األولى

% 0.9

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي
ارتفــع الرقــم القياســي العــام لكميــات اإلنتــاج الصناعــي خــالل التســعة شــهور األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 15.5 % 
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، وقــد جــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 7.8 %، وارتفاع الرقم القياســي لكميات انتاج الصناعات التحويلية بنســبة 16.1 %، والرقم القياســي 

لكميــات انتــاج الكهربــاء بنســبة 1.1 %.

وارتفــع الرقــم القياســي العــام ألســعار المنتجيــن الصناعييــن بنســبة 10.6 % خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 
مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث نتــج هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات 
االســتخراجية بنســبة 8.5 %، وارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات التحويليــة بنســبة 11.8 %، فيمــا انخفــض الرقــم 

القياســي ألســعار الكهربــاء بنســبة 4.1 %.

الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي )2010=100(

2017201820192020الصناعة
20202021

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات 
اإلنتاج الصناعي

121.1

93.4

129.1

97.2

121.77

86.96

126.28

91.33

128.44

80.91

128.60

86.28

130.11

74.01

128.32

79.5

127.43

72.45

129.85

77.81

137.34

84.14

131.34

89.84

7.8

16.1

1.1

15.5

التسعة 
أشهر األولى

التسعة 
أشهر األولى
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الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين )2010 = 100(

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

102.68

106.67

209.53

110.53

111.36

119.29

200.96

122.22

8.5

11.8

4.1 -

10.6

20202021

التسعة 
أشهر األولى

التسعة 
أشهر األولى

ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
ــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث  بلــغ معــدل التضخــم 1.2 % خــالل العشــرة شــهور األولــى مــن عــام 2021 مقارن

ــى 102.3.  ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 101.1 ليصــل إل

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(

201820192020البند
20202021

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

االغذية والمشروبات غير الكحولية

المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر

المالبس واالحذية

المساكن

التجهيزات والمعدات المنزلية

الصحة

النقل

االتصاالت

الثقافة والترفيه

التعليم

المطاعم والفنادق

السلع والخدمات األخرى

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

معدل التضخم

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

% 4.5

100.3

98.4

98.3

101.5

101.0

101.9

100.6

100.0

97.6

102.6

102.6

101.4

100.8

% 0.8

102.6

101.4

97.5

99.7

101.5

104.6

98.6

100.9

98.5

104.4

104.8

103.6

101.1

% 0.3

102.7

100.9

97.6

99.7

101.6

104.1

98.6

100.7

98.7

104.4

104.5

103.5

101.1

% 0.5

102.6

104.0

96.2

101.2

101.9

105.5

102.6

102.3

98.4

104.5

106.2

103.7

102.3

% 1.2

% 0.1 -

% 3.1

% 1.4 -

% 1.5

% 0.3

% 1.3

% 4.1

% 1.6

% 0.3 -

% 0.1

% 1.6

% 0.2

% 1.2

-

العشرة 
شهور األولى

العشرة 
شهور األولى
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أهم مؤشرات سوق العقار )مليون دينار(

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

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

بــذات الفتــرة مــن عــام 2019. 

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

فــي جميــع الشــهور، وبالتالــي عــدم القــدرة علــى المقارنــة لعــدم التكافــؤ.

البند

الجنسية

2019

قيمة األراضي والشقق
)مليون دينار(

النسبة من اإلجمالي

2021
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حجم التداول

إيرادات دائرة األراضي والمساحة

إعفاءات الشقق

مجموع قيمة اإليرادات واعفاءات الشقق

عدد معامالت البيع في المملكة

عدد األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

عراقية

سعودية

سورية

األمريكية

حملة الوثيقة الغزاوية

جنسيات أخرى

المجموع

3,581

185.30

48.65

233.95

103,871

2,497

175.53

86.21

36.29

14.79

9.65

7.30

42.54

196.78

% 43.8

% 18.4

% 7.5

% 4.9

% 3.7

% 21.6

% 100

3,957

163.34

95.20

258.54

149,391

2,429

196.78

% 10.5

% 11.9 -

% 95.7

% 10.5

% 43.8

% 2.7 -

% 12.1

العشرة شهور األولىالعشرة شهور األولى
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أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار(

رابعاً: أداء القطاع الخارجي 
ــرة مــن عــام  ــذات الفت ــًة ب ــى مــن عــام 2021 مقارن ــة أشــهر األول ــة بنســبة 13.7 % خــالل الثماني ارتفعــت الصــادرات الكلي
2020، وذلــك محصلــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة بنســبة 15.9 %، وانخفــاض قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 4.3 %. كمــا 
ارتفعــت كذلــك المســتوردات بنســبة 21.3 %. وفــي ظــل ارتفــاع المســتوردات بوتيــرة أعلــى مــن ارتفــاع الصــادرات الكليــة، 
فقــد ارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 27.9 % خــالل الثمانيــة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن 

عــام 2020.

201820192020البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

اجمالي التجارة الخارجية

الميزان التجاري

تغطية الصادرات للمستوردات %

4,674.7

828.0

5,502.7

14,420.0

19,094.7

8,917.3 -

% 38.2

4,995.7

909.6

5,905.3

13,611.0

18,606.7

7,705.7-

% 43.4

5,044.4

595.3

5,639.7

12,077.8

17,122.2

6,438.1-

% 46.7

3,231.8

399.0

3,630.8

7,830.0

11,061.8

4,199.2-

% 46.4

3,745.7

381.8

4,127.5

9,497.6

13,243.3

5,370.0-

% 43.5

% 15.9

% 4.3-

% 13.7

% 21.3

% 19.7

% 27.9

% 2.9 -

20202021

الثمانية 
أشهر األولى

الثمانية 
أشهر األولى

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية

وعلــى صعيــد التركيــب الســلعي ألبــرز الســلع المصــدرة خــالل الثمانيــة أشــهر األولــى مــن عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة 
الصــادرات الوطنيــة مــن جميــع المــواد وأبرزهــا األســمدة بنســبة 76.8 % والفوســفات الخــام بنســبة 41.8 %. 

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

2017201820192020الصنف
الـتـغيـر النسبي

)%( 

األلبسة وتوابعها

األسمدة

البوتاس الخام

محضرات الصيدلة

الفوسفات الخام

المنتجات الكيماوية

المواد األخرى

مجموع الصادرات الوطنية

1,100.9

259.7

331.0

446.9

282.0

273.3

1,715.2

4,504.2

1,228.6

297.2

384.4

446.6

261.8

283.5

1,870.8

4,674.7

1,384.4

328.2

419.1

435.7

275.8

238.5

2,072.9

4,995.7

1,160.4

509.1

380.3

423.2

243.1

259.4

2,017.2

5,044.4

754.9

244.4

256.9

253.9

152.2

153.4

1,416.1

3,231.8

864.5

432.1

293.6

270.5

215.8

191.5

1,477.7

3,745.7

14.5

76.8

14.3

6.5

41.8

24.8

4.3

15.9

20202021

الثمانية 
أشهر األولى

الثمانية 
أشهر األولى
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201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الهند

دول االتحاد االوروبي

منها هولندا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

مجموع الصادرات الوطنية

2,028.0

503.7

1,287.5

1,228.5

942.0

485.7

142.0

29.7

275.2

1.5

4,674.7

2,074.2

549.0

1,454.0

1,381.9

969.1

496.1

149.1

32.0

349.3

20.5

4,995.7

2,013.7

576.0

1,270.7

1,220.4

1,072.3

613.5

153.6

37.2

534.1

174.0

5,044.4

1,286.7

364.8

839.9

807.0

636.0

326.6

98.5

24.4

370.7

154.5

3,231.8

1,476.0

511.0

1,025.4

986.1

778.7

464.3

131.0

27.9

334.6

43.4

3,745.7

14.7

40.1

22.1

22.2

22.4

42.2

33.0

14.3

9.7-

71.9-

15.9

الثمانية 
أشهر األولى

الثمانية 
أشهر األولى

الثمانية 
أشهر األولى

الثمانية 
أشهر األولى

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل الثمانيــة أشــهر األولــى مــن عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة 
الصــادرات الوطنيــة إلــى معظــم التكتــالت االقتصاديــة )باســتثناء باقــي التكتــالت االقتصاديــة( وأبرزهــا إلــى دول االتحــاد 

األوروبــي بنســبة 33 %، والــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 22.4 %.

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

2020

2020

2021

2021

الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل الثمانيــة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 بنســبة 14.3 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن 

عــام 2020، لتصــل إلــى 571.11 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 499.48 مليــون دينــار.

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار(

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

البند/الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2018

720.7

2019

737.7

2020

760.4499.48571.11% 14.3

الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيــب الســلعي للمســتوردات خــالل الثمانيــة شــهور األولــى مــن عــام 2021، فقد ارتفعت قيمة المســتوردات 
مــن جميــع المــواد وأبرزهــا الحلــي والمجوهــرات الثمينــة بنســبة 502.1 % والعربــات والدراجــات وأجزائهــا بنســبة 29.3 % 

والحبــوب بنســبة 28.3 %.
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التركيب السلعي للمستوردات الوطنية )مليون دينار(

2018الصنف 201720192020
الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

النفط الخام ومشتقاته

العربات والدراجات وأجزائها

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

الحلي والمجوهرات الثمينة

اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها

الحبوب

المواد األخرى

إجمالي المستوردات

2,870.0

1,148.5

1,087.5

56.4

890.6

582.1

7,235.3

14,420.0

2,387.8

1,472.5

1,431.9

88.1

869.6

546.2

7,369.5

14,553.7

2,308.5

953.1

1,153.5

58.6

938.5

553.1

7,168.9

13,611.0

1,217.6

896.2

901.9

-

719.8

494.1

7,357.5

12,077.8

918.5

527.5

512.3

91.0

459.0

301.7

5,020.0

7,830.0

1,065.5

682.3

618.9

547.9

511.0

387.1

5,684.9

9,497.6

16.0

29.3

20.8

502.1

11.3

28.3

13.2

21.3

الثمانية 
أشهر األولى

الثمانية 
أشهر األولى

20202021

التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار(

201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها المكسيك

الدول االسيوية غير العربية

منها الصين الشعبية

دول االتحاد االوروبي

منها المانيا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

إجمالي المستوردات

3,849.4

2,392.5

1,499.2

213.8

4,349.3

1,964.7

3,133.7

659.8

1,588.4

124.0

14,420.0

3,604.5

2,265.8

1,275.5

137.5

4,680.3

2,220.8

2,756.4

599.6

1,294.3

88.8

13,610.9

2,851.6

1,490.5

1,157.6

123.2

4,233.5

1,922.8

2,481.3

522.8

1,353.8

106.1

12,077.8

1,895.2

1,011.1

729.5

78.8

2,666.2

1,213.3

1,606.7

315.4

932.4

70.2

7,830.0

2,595.9

1,410.5

719.4

66.0

3,308.0

1,365.0

1,847.8

358.4

1,026.5

226.5

9,497.6

37.0

39.5

1.4-

16.2-

24.1

12.5

15.0

13.6

10.1

222.6

21.3

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل الثمانيــة أشــهر األولــى مــن عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة 
المســتوردات مــن دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 37 % والــدول اآلســيوية غيــر العربية بنســبة 24.1 %. 

فيمــا انخفضــت قيمــة المســتوردات مــن دول اتفاقيــة التجــارة الحــرة لشــمال أمريــكا بنســبة 1.4 %.

الثمانية 
أشهر األولى

الثمانية 
أشهر األولى

20202021
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% 32.5

% 21.4

% 16.3

% 11.6

% 43.1

% 370.0

% 9.6

% 6.5

% 62.7

% 58.3 -

% 21.3 -

خامساً: أداء المالية العامة
ســجلت اإليــرادات المحليــة خــالل الشــهور الســبعة األولــى مــن عــام 2021 ما قيمتــه 4362.1 مليون دينار مقابــل 3592 مليون 
دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، أي بارتفــاع بلــغ 770 مليــون دينــار. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع فــي اإليــرادات المحليــة 

نتيجــة ارتفــاع اإليــرادات الضريبيــة بحوالــي 472.6 مليــون دينــار، وارتفــاع اإليــرادات غيــر الضريبيــة بحوالــي 297.5 مليــون دينــار.

ــار مقابــل 4961.3  أمــا النفقــات العامــة خــالل الشــهور الســبعة األولــى عــام 2021، فقــد بلغــت حوالــي 5439.5 مليــون دين
مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، مســجلة بذلــك ارتفاعــًا مقــداره 478.2 مليــون دينــار أو مــا نســبته 9.6 %. 
وقــد جــاء هــذا االرتفــاع فــي النفقــات العامــة نتيجــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقــدار 302.6 مليــون دينــار أو مــا نســبته 6.5%، 
وارتفــاع النفقــات الرأســمالية بحوالــي 175.6 مليــون دينــار أو مــا نســبته 62.7 %. وبهــذا فقــد بلــغ عجــز الموازنــة العامــة بعــد 
المنــح حوالــي 521.9 مليــون دينــار خــالل الشــهور الســبعة األولــى مــن عــام 2021، مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 1251.1 مليــون 
دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020. فــي حيــن بلــغ العجــز قبــل المنــح الخارجية حوالــي 1077.4 مليون دينار خالل الشــهور 

الســبعة األولــى مــن عــام 2021 مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 1369.3 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020.

البند

% من الناتج المحلي اإلجمالي

20192020 2021
)موازنة(

اجمالي االيرادات والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

ايرادات ضريبية

اقتطاعات تقاعدية

االيرادات االخرى

المنح الخارجية 

اجمالي االنفاق  

النفقات الجارية 

النفقات الرأسمالية

العجر/الوفر بعد المنح

العجر/الوفر قبل المنح

اجمالي االيرادات والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

اجمالي االنفاق  

العجر بعد المنح

العجر قبل المنح

7,754.3

6,965.9

4,680.8

9.0

2,276.1

788.4

8,812.7

7,897.2

915.5

1,058.4 -

1,846.8 -

% 24.9

% 22.4

% 28.3

% 3.4 -

% 5.9 -

7,028.9

6,238.0

4,958.6

7.3

1,272.1

790.8

9,211.3

8,388.5

822.8

2,182.4 -

2,973.3 -

% 22.7

% 20.1

% 29.7

% 7.0 -

% 9.6 -

7,874.8

7,298.0

5,390.0

8.0

1,900.0

576.8

9,845.1

8,730.4

1,114.7

1,970.3 -

2,547.1 -

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

% 6.2 -

% 8.0 -

3,710.2

3,592.0

2,898.8

4.3

688.9

118.2

4,961.3

4,681.2

280.1

1,251.1 -

1,369.3 -

% 21.4

% 20.8

% 28.6

% 6.9 -

% 7.6 -

أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار(

الـتـغـــيـر النسبي

*)%( 

% 5.6

% 3.2

% 1.3

% 4.0

% 1.7

4,917.6

4,362.1

3,371.4

4.8

985.9

555.5

5,439.5

4,983.8

455.7

521.9 -

1,077.4 -

% 27.0

% 24.0

% 29.9

% 2.9 -

% 5.9 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2020

20202021

السبعة 
شهور األولى

السبعة 
شهور األولى
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سادساً: المديونية العامة 
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 3.5 % فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، ليصــل إلــى 
34.196 مليــار دينــار أو مــا نســبته 108 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تمــوز مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 
33.032 مليــار دينــار أو مــا نســبته 106.5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020، شــاماًل مديونيــة شــركة الكهربــاء 

الوطنيــة وســلطة الميــاه التــي تبلــغ حوالــي 7.9 مليــار دينــار.

حيــث ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة بنســبة 2.8 % ليصــل إلــى 19.457 مليــار دينــار حتــى نهايــة 
شــهر تمــوز مــن عــام 2021 )61.4 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تمــوز مــن عــام 2021(، مقارنــًة مــع 18.933 
مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 )61 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020(. كمــا ارتفــع رصيــد الديــن العــام الخارجــي 
بنســبة 4.5 % ليصــل إلــى حوالــي 14.738 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر تمــوز مــن عــام 2021 )46.5 % مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي المقــدر لشــهر تمــوز مــن عــام 2021( مقارنــة مــع 14.098 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 )45.4 % مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020(.

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تموز

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

19,457.3

% 61.4

14,738.9

% 46.5

34,196.2

% 108.0

% 2.8

% 0.4

% 4.5

% 1.1

% 3.5

% 1.5

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

المصدر: وزارة المالية

20212019 20202018
تموز

34.20

30.08
33.03

28.31
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2018201920202021البند )مليون دينار(
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

أيلول

عرض النقد )ع 1(

عرض النقد )ع 2(

النقد المصدر

9,676.3

33,359.3

4,802.4

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

13,008.2

38,605.9

6,886.9

% 7.1

% 4.3

% 6.0

سابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية
ارتفــع عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر أيلول مــن عــام 2021 بنســبة 7.1 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة عــام 2020، 

كمــا ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 4.3 %، والنقــد المصــدر بنســبة 6.0 %. 

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 16.902 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
شــهر أيلــول مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 15.919 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2020، محققــًة بذلــك ارتفاعــًا بنســبة 6.2 % عــن 

مســتواها فــي نهايــة عــام 2020.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2018

13,392.2

2019

14,329.3

2020

15,919.716,901.9% 6.2

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 2021
أيلول

المؤشرات والمصرفية
ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 4.0 % فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع نهايــة 
عــام 2020 لتصــل إلــى 59.354 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 57.049 مليــار دينــار فــي نهايــة العــام 2020. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع 
كمحصلــة الرتفــاع الموجــودات المحليــة بنســبة 4.6 % لتصــل إلــى 53.077 مليــار دينــار، وانخفــاض الموجــودات األجنبيــة 

بنســبة 0.1 % لتصــل إلــى 6.277 مليــار دينــار. 

إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

أيلول

الموجودات  االجنبية

الموجودات  المحلية

إجمالي الموجودات

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات 

5,551.9

45,365.9

50,917.8

7,865.8

5,582.3

48,059.7

53,642.0

8,152.6

6,283.2

50,766.0

57,049.2

8,772.3

6,277.8

53,077.0

59,354.8

8,942.6

% 0.1 -

% 4.6

% 4.0

% 1.9
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المصدر: البنك المركزي األردني

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار(

202120192017 202020182016
أيلول

59.35

53.64
49.1

57.05

50.92
48.38

أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 4.5 % فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2021 لتصــل إلــى 29.928 
مليــار دينــار، مقارنــة مــع 28.634 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2020. وقــد شــكلت القــروض والســلف حوالــي 63.0 % مــن إجمالي 
ــة  ــي التســهيالت االئتمانيــة فــي نهاي التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك اإلســالمية 26.3 % مــن إجمال

شــهر أيلــول مــن عــام 2021.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

أيلول

اجمالي التسهيالت االئتمانية

جاري مدين 

قروض وسلف 

كمبياالت واسناد مخصومة 

ذمم بنوك إسالمية

بطاقات االئتمان

26,111.8

% 11.8

% 65.0

% 0.9

% 21.7

% 0.6

27,082.2

% 10.9

% 64.8

% 0.7

% 23.0

% 0.6

28,634.6

 

% 9.5

% 64.5

% 0.8

% 24.6

% 0.6

29,928.2

 

% 9.3

% 63.0

% 0.7

% 26.3

% 0.7

% 4.5

 

% 0.2 -

% 1.5 -

% 0.1 -

% 1.7

% 0.1

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %

المصدر: البنك المركزي األردني

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

202120192017 202020182016
أيلول

29.93

27.08
24.73

28.63

26.11
22.9
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وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2021 بنســبة 4.5 % لتصــل إلــى 38.432 
مليــار دينــار مقارنــة مــع 36.789 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020. وفيمــا يتعلــق بتوزيــع الودائــع حســب النــوع، فيالحــظ أن 
الودائــع ألجــل شــكلت مــا نســبته 53.9 % مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب والتــي شــكلت 
مــا نســبته 29.1 % مــن إجمالــي الودائــع، ثــم ودائــع التوفيــر والتــي شــكلت 17.0 % مــن إجمالــي الودائــع. أمــا مــن حيــث هيــكل 
الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة حســب العملــة، فيالحــظ ارتفــاع حجــم الودائــع بالدينــار األردنــي فــي نهايــة شــهر أيلــول من 

عــام 2021 لتشــكل مــا نســبته 77.5 %، فيمــا بلغــت نســبة الودائــع بالعمــالت األجنبيــة 22.5 %.

الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

أيلول

اجمالي الودائع 

تحت الطلب

 توفيـــــر

 ألجل

الودائع بالدينار األردني )%(

الودائع بالدينار األردني )مليون دينار(

الودائع بالعمالت األجنبية )%(

الودائع بالعمالت األجنبية )مليون دينار(

33,848.1

% 27.7

% 16.7

% 55.6

% 75.9

25,667.6

% 24.1

8,180.5

35,305.3

% 26.9

% 16.5

% 56.6

% 76.8

27,107.3

% 23.2

8,198.0

36,789.1

% 28.6

% 16.9

% 54.5

% 76.7

28,233.9

% 23.3

8,555.2

38,432.0

% 29.1

% 17.0

% 53.9

% 77.5

29,783.4

% 22.5

8,648.6

% 4.5

% 0.5

% 0.1

% 0.6 -

% 0.8

% 5.5

% 0.8 -

% 1.1

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %

المصدر: البنك المركزي األردني

تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة )مليار دينار(

202120192017 202020182016
أيلول

38.43

35.31
33.19

36.79

33.84
32.9
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مؤشرات المتانة المالية
أظهــرت البيانــات المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة فــي األردن ارتفاع نســبة الديــون غير العاملة 
إلــى إجمالــي الديــون إلــى 5.5 % بنهايــة عــام 2020، مقارنــًة مــع نســبة 5.0 % فــي نهايــة عــام 2019. كما بلغت نســبة تغطية 
الديــون غيــر العاملــة 71.5 % بنهايــة عــام 2020، مقارنــًة مــع 69.5 % فــي نهايــة عــام 2019. أمــا الجــزء غيــر المغطــى مــن 
الديــون غيــر العاملــة فقــد شــكل مــا نســبته 6.4 % مــن حقــوق المســاهمين لــدى البنــوك بنهايــة عــام 2020، مقارنــة مــع 
6.27 % فــي نهايــة عــام 2019. وبلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 18.30 % بنهايــة عــام 2020، مقارنــًة مــع 18.28 % فــي 
نهايــة عــام 2019، وهــذه النســبة أعلــى بكثيــر مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي ومــن قبــل 
لجنــة بــازل. وبلغــت نســبة الســيولة القانونيــة لــدى البنــوك المرخصــة 136.5 % بنهاية عــام 2020، مقارنًة مــع 133.8 % في 

نهايــة عــام 2019، والتــي تعتبــر أعلــى مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن البنــك المركــزي األردنــي والبالغــة )100 %(. 

وقــد حققــت البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائــد علــى الموجــودات بلــغ 0.60 % بنهايــة عــام 2020، مقارنــة مــع 1.18 % 
فــي نهايــة عــام 2019. كمــا بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق المســاهمين فــي البنــوك العاملــة فــي األردن 5.10 % فــي نهايــة 

عــام 2020 مقارنــة مــع 9.44 % فــي نهايــة عــام 2019.

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة )2016 - 2020(

20162017201820192020المؤشر )%(
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

% 4.3

% 77.9

% 3.6

% 18.5

% 137.8

% 8.9

% 1.1

% 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

% 6.40

% 18.30

% 136.5

% 5.10

% 0.60

% 0.5

% 2.0

% 0.13

% 0.02

% 2.7

% 4.34 -

% 0.58 -
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هيكل أسعار الفائدة
اســتقرت أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة فــي نهايــة شــهر أيلــول 2021 مقارنــة بنهاية عــام 2020، حيث بلغ 

ســعر الفائدة الرئيســي للبنك المركزي األردني 2.50 % وســعر إعادة الخصم 3.50 %.

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر 

)%( 

أيلول

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني

سعـر اعادة الخصم

سعر فائدة اتفاقيات اعادة  الشراء

سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة

4.75

75 .5

5.50

4.00

4.00

5.00

4.75

3.25

2.50

3.50

3.25

2.00

2.50

3.50

3.25

2.00

-

-

-

-

أسعار الفائدة  لدى البنك المركزي %

أمــا فيمــا يتعلــق بالوسط المرجح ألســعار الفائدة على الودائع لــدى البنــوك، فقــد شــهدت أســعار الفائــدة علــى الودائــع 
تحــت الطلــب انخفاضــًا لتبلــغ 0.25 % فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2021، فيمــا بلغــت أســعار الفائــدة علــى حســابات 

التوفيــر 0.35 %، وســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 3.40 %.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%(

الـتـغـــيـر %2018201920202021
أيلول

تحت الطلب

توفير

ألجل

0.30

0.71

4.73

0.44

0.66

4.84

0.27

0.34

3.65

0.25

0.35

3.40

0.02 -

0.01

0.25 -

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

الجــاري  الفائــدة علــى  انخفــض ســعر  االئتمانيــة، فقــد  وبالنســبة للوسط المرجح ألسعار الفوائد على التســهيالت 
مديــن ليبلــغ 7.20 % فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2021، كمــا انخفــض ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف ليصــل 

إلــى 6.98 %، فيمــا بلــغ ســعر فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــالء 8.35 % فــي نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2021.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

الـتـغـــيـر %2018201920202021
أيلول

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

8.41

8.69

9.64

9.57

8.49

8.49

9.55

9.33

7.30

7.17

8.51

8.33

7.20

6.98

8.38

8.35

0.10 -

0.19 -

0.13 -

0.02

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

* تمثل الحد األدنى لسعر فائدة اإلقراض ألفضل العمالء لالئتمان الممنوح من قبل البنوك المرخصة§
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أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر تشــرين األول 2021 بنســبة 2.39 % 
ليصــل إلــى 3827.25 نقطــة. هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق لتســعة بنــوك ارتفاعــًا تــراوح مــا بيــن 1.1 % إلــى 6.2 % فيمــا 
شــهدت أســعار اإلغــالق لخمســة بنــوك انخفاضــًا تــراوح مــا بيــن 0.4 % إلــى 3.4 %. فــي حيــن اســتقر ســعر اإلغــالق لبنــكًا 

واحــدًا دون أي تغيــر.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر تشــرين األول حوالــي 8.24 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد 
عقــود بلــغ 6211 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 21.73 مليــون دينــار وذلــك خالل شــهر 

تشــرين األول 2021.

الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

البنك األهلي

بنك المال

بنك األردن

البنك اإلسالمي األردني

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

البنك األردني الكويتي

بنك االستثمار العربي

البنك التجاري األردني

بنك ABC في األردن

بنك صفوة اإلسالمي

البنك االستثماري

بنك سوسيته جنرال-األردن

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

AHLI

EXFB

BOJX

JOIB

CABK

UBSI

JOKB

AJIB

JCBK

ABCO

SIBK

INVB

SGBJ

4.93

3.92

0.94

1.89

2.07

3.44

1.38

1.70

1.39

1.26

0.77

0.87

1.84

1.46

1.40

4.95

3.76

0.93

1.78

1.99

3.33

1.32

1.71

1.39

1.30

0.79

0.84

1.81

1.38

1.45

-0.02

0.16

0.01

0.11

0.08

0.11

0.06

-0.01

0.00

-0.04

-0.02

0.03

0.03

0.08

-0.05

5.02

4.01

0.96

1.95

2.07

3.48

1.41

1.70

1.41

1.30

0.79

0.87

1.84

1.46

1.40

4.99

3.89

0.94

1.86

2.01

3.40

1.37

1.67

1.40

1.26

0.77

0.85

1.82

1.41

1.40

9,882,389

95,105

366,917

3,122,452

423,739

3,453,739

1,623,751

1,541,201

314,657

136,922

11,576

41,666

476,151

238,327

116

4.90

3.75

0.92

1.74

1.95

3.31

1.33

1.65

1.38

1.24

0.76

0.83

1.80

1.38

1.40

20

20

20

20

20

20

20

19

20

13

11

17

19

16

2

1,981,350

24,429

390,505

1,680,071

210,918

1,016,427

1,189,836

921,834

225,268

109,002

14,972

49,117

261,836

169,256

83

1,761

122

450

942

234

1,400

438

233

206

97

29

87

162

47

3

6,211 8,244,904 21,728,709

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر تشرين األول 2021 

)من 3 تشرين األول إلى 31 تشرين األول 2021(

الرمز
الحرفي

سعر
االغالق
السابق

معدل
السعر

التغير
عن سعر
اإلغالق
السابق

عدد أيام
التداول

عدد 
االسهم

عدد
العقود

حجم
التداول

دينار

اعلى
سعر

أدني
سعر

سعر
االغالق

* الرقم القياسي لقطاع البنوك في شهر أيلول = 3827.25 / التغير عن الشهر السابق = 2.39%

* المصدر: بورصة عمان.
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اخــــبـــار
محلية ودولية



789.9 مليون دينار
مساهمة الضمان االجتماعي في 
رؤوس أمــــوال الـبــنـــوك األردنـيـــة

الضمــان  مؤسســة  مســاهمة  ســجلت     
االجتماعــي فــي رؤوس أمــوال عــدد مــن البنــوك 
األردنيــة حوالــي 789.9 مليــون دينــار بنهايــة عــام 
2020، ممــا يشــكل مــا نســبته 12.4 بالمئــة مــن 
القيمــة الســوقية الســهم البنــوك فــي األردن، 

وفقــا لبيانــات البنــك المركــزي.

الضمــان  أمــوال  اســتثمار  صنــدوق  نشــاطات  وتتــوزع 
يعــد  حيــث  االقتصــاد،  نواحــي  مختلــف  علــى  االجتماعــي 
الصنــدوق مــن ابــرز المشــترين- بعــد البنــوك- ألذونــات 
والمكفولــة  الحكوميــة  والســندات  الخزينــة  وســندات 
مــن الحكومــة والتــي تتــوزع بيــن محفظــة أدوات الســوق 
النقــدي -تســتحق خــالل مــدة عــام- ومحفظــة الســنجات-

تســتحق خــالل اكثــر مــن عــام-.

ويوجــد لــدى الضمــان محفظــة القــروض والتــي تشــمل 
محفظــة األســهم مــن أســهم الشــركات العامــة المدرجة 
المســاهمة  الشــركات  واســهم  المالــي  الســوق  فــي 
بــه سياســة  لمــا تســمح  الخاصــة االســتراتيجية وفقــا 

االســتثمار. صنــدوق 

امــا محفظــة االســتثمارات العقاريــة، فتشــكل العقــارات 
بكافــة أشــكالها مــن ارض خــام أو مشــاريع عقاريــة أو 
تطويــر عقــاري، وفيمــا يتعلــق بمحفظــة االســتثمارات 
الســياحية فتشــمل المنشآت الســياحية بكافة أشكالها، 
وذلــك مــن بــاب التنويع في االســتثمار وتخفيض مســتوى 

المخاطــر مــع وجــود ضوابــط محــددة لالســتثمار.

وبحســب البيانــات الرســمية، تســاهم مؤسســة الضمــان 
االجتماعــي بشــكل أساســي فــي المجتمــع، حيــث يشــمل 
الضمــان 54806 منشــأة فعالــة، 59.2 بالمئــة منهــا فــي 

العاصمــة عمــان، وذلــك وفقــا لتقريــر مؤسســة الضمــان 
االجتماعــي لعــام 2019.

وامتــدت مظلــة شــمول العمــال الــى مــا يزيــد علــى 1.3 
مليــون مؤمــن عليــه، يعملــون فــي أكثر من 81 الف منشــأة 
فعالــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص، كمــا توســعت 
مظلــة الشــمول االختيــاري لألردنييــن بالضمــان، حيــث بلغ 

عــدد منتســبيه مــا يقــارب 72 الــف مشــترك.

وســجلت نســبة المؤمــن عليهــم المشــمولين بالضمــان 
الــى عــدد المشــتغلين فــي المملكــة حوالــي 77 بالمئــة، 
ــى إصــدار مؤسســة  ويعــود الفضــل فــي هــذه الجهــود ال
الضمــان التعليمــات التنفيذيــة لشــمول العامليــن فــي 
العمــل المــرن التــي دخلــت حيــز التنفيــذ مطلــع عــام 2020.

الــى أهميــة دور المؤسســة المجتمعــي، إال  وباإلضافــة 
ــي  ان لهــا أيضــا دور جوهــري فــي تحقيــق االســتقرار المال
مــن خــالل محفظــة اســتثماراتها الضخمــة التــي تتــوزع 
أيضــا  تشــمل  والتــي  ماليــة  وغيــر  ماليــة  أصــول  علــى 
الحكومــة مــن  إقــراض  المســاهمة بشــكل فعــال فــي 

الخزينــة. وســندات  أذونــات  فــي  االســتثمارات  خــالل 

وتتمتــع المؤسســة قــدرات اســتثمارية ضخمــة وبأفــق 
اســتثماري طويــل األجــل، حيــث تســتثمر أموالهــا بهــدف 
تمويــل تعويضــات التقاعــد ألفــراد مــن مختلــف األعمــار، 
آجــال االســتثمار  الوقــت لمختلــف  الــذي يمنحهــا  األمــر 
مختلفــة،  بآجــال  المخاطــر  عــالوة  تنويــع  مــن  ويمّكنهــا 
وهــو أمــر تظهــر أهميتــه فــي األزمــات الماليــة، حيــث يعانــي 

الســوق مــن شــح الســيولة.

ويشــار الــى ان اســتثمارات مؤسســة الضمــان االجتماعــي 
شــّكلت مــا نســبته 36 بالمئــة مــن الناتج المحلــي اإلجمالي في 

نهايــة عــام 2020، مقابــل 35.4 بالمئــة فــي نهايــة عــام 2019.
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صدور كتاب
اإلدارة المالية المتقدمة

للخبير المالي مفلح عقل

صــدر حديثــًا كتــاب "اإلدارة الماليــة المتقدمــة" من إعــداد الخبير 
المالــي االســتراتيجي مفلــح عقــل، والــذي يأتــي في إطار ســعي 
الخبيــر المالــي لتقديــم المفاهيــم االقتصاديــة والماليــة لكافــة 
المهتميــن والعامليــن فــي اإلدارات الماليــة فــي الشــركات 

وفــي القطــاع المصرفــي.

وقــد حــدد المؤلــف هدفيــن رئيســيين للكتــاب؛ أولهمــا تقديــم 
كافــة المعلومــات والمعرفــة المتاحــة للمهتميــن مــن خــالل 
الربــط بيــن مختلــف نواحي ومواضيــع اإلدارة الماليــة، والهدف 
الثانــي هــو إيجــاد السالســة فــي الكتــاب؛ والتــي تمكــن القــارئ 
مــن قــراءة فصولــه منفــردة دون الحاجــة الــى قــراءة فصــول 

أخــرى لفهــم موضــوع او عنــوان معيــن يهمــه.

ــه متدرجــا فــي عــرض المواضيــع  ــر الكتــاب مرجعــًا لكون ويعتب
بتفاصيلهــا، واضافــة األمثلــة والشــروحات أينمــا اقتضى االمر، 
كمــا توســع الكتــاب فــي عــرض واســتعمال المصطلحــات 
المراجــع  باســتخدام  للراغبيــن  تســهيال  اإلنجليزيــة  باللغــة 
االمريكيــة  المراجــع  علــى  التركيــز  خصوصــا  األجنبيــة، 
والمصطلحــات األدبيــة لــإدارة الماليــة االمريكيــة كونهــا األكثر 
انتشــارات واألكثــر تطــورًا. كمــا قــدم الكتــاب شــرحا لعمــل 
المــدى  علــى  المؤسســات  واســتراتيجيات  الماليــة  اإلدارة 
يــرى  حيــث  وضعفهــا،  قوتهــا  وأماكــن  والقصيــر  الطويــل 
المؤلــف ان الممارســة الســليمة لــإدارة الماليــة تخلــق القيمة 
والقــدرة التنظيميــة مــن خــالل تخصيــص المــوارد المتاحة لها. 

أصحــاب  تهــم  التــي  العناويــن  مــن  عــددًا  الكتــاب  وناقــش 
الخبــرة واالختصــاص فــي المجــال المالــي وخصوصــا اإلدارات 

المحافــظ  إدارة  ومنهــا  المصرفــي،  القطــاع  فــي  التنفيذيــة 
وطــرق وآليــات تقييــم األصــول والتخطيــط الرأســمالي وإدارة 
النقــد، كمــا اســتعرض المؤلــف دور المــدراء التنفيذييــن فــي 
ــم المشــورة لمجلــس إدارة  ــات ودورهــم فــي تقدي تحليــل البيان
المؤسســة حــول الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا تعظيــم قيمة 
المؤسســة، إضافــة الــى دورهــم في الصحة المالية للمؤسســة 
مــن خــالل مــا يصــدر عنهــم مــن تقاريــر ماليــة عــن االســتثمارات 
ــاج الــى  ــر المالــي يحت المباشــرة واســتراتيجيات العمــل، فالمدي
اتخــاذ القــرارات التــي تصــب فــي صالــح المســاهمين، باعتبــار ان 

القــرار الجيــد هــو مــا يزيــد مــن قيمــة الســهم. 

يذكــر ان المؤلــف ذو خبــرة طويلــة واســتراتيجية فــي القطــاع 
وقــدم  هامــة  مناصــب  عــدة  حيــث شــغل  األردنــي،  المالــي 
العديــد مــن اإلنجــازات خــالل مســيرته فقــد شــغل المؤلــف 
منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجلــس إدارة صنــدوق الضمــان 
ــى رئاســة إدارة بنــك االنمــاء الصناعــي  االجتماعــي، إضافــة ال
ثــم بنــك األردن دبــي اإلســالمي. كمــا عمــل المؤلــف كرئيــس 
والمديــر التنفيــذي لجمعيــة البنــوك، وعضــوا فــي مجلــس 
إدارة البنــك المركــزي، ولــدى المؤلــف علــى مــا يزيــد عــن 60 
مقالــة منشــورة فــي الصحــف والمجــالت العربيــة وخمســة 
التجمــع.  وقــروض  االئتمــان  مجــال  فــي  منشــورة  كتــب 
والمؤلــف حاصــل علــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة داالس 
– تكســاس ودرجتيــن بالبكالوريــوس، أحدهمــا فــي القانــون 
واألخــرى فــي االقتصــاد والعلــوم السياســية مــن الجامعــة 

االمريكيــة فــي بيــروت.
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ألســعار  الـعـــام  الـقــيـاســـي  الرقــم  ارتـفـــع          
 2021 عــام  مــن  أول  تشــرين  لشــهر  المســتهلك 
الــى 102.92 مقابــل 101.29 لنفــس الشــهر مــن عــام 
2020 مســجًا ارتفاعــًا نســبته 1.61 %، وفقــا للتقريــر 
الشــهري الصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة.

وســاهم فــي ذلــك االرتفــاع بشــكل رئيســي، مجموعــة 
والدواجــن  اللحــوم  مئويــة،  نقطــة   0.96 بمقــدار  النقــل 
 0.30 بمقــدار  االيجــارات  مئويــة،  نقطــة   0.41 بمقــدار 
نقطــة مئويــة، الوقــود واإلنــارة بمقــدار 0.25 نقطــة مئوية، 

والزيــوت والدهــون بمقــدار 0.10 نقطــة مئويــة. 

وبالمقابــل انخفضــت أســعار مجموعــة مــن الســلع ومــن 
أبرزهــا مجموعــة الخضــروات والبقــول الجافــة والمعلبــة 
بمقــدار 0.50 نقطــة مئويــة، الصحــة بمقــدار 0.10 نقطــة 
مئويــة، الفواكــه والمكســرات بمقــدار 0.06 نقطــة مئويــة 
واأللبــان ومنتجانهــا والبيــض بمقــدار 0.05 نقطــة مئويــة. 

أمــا علــى المســتوى الشــهري، فقــد بلــغ الرقــم القياســي 
مــن  أول  تشــرين  لشــهر  المســتهلك  ألســعار  العــام 
مــن  أيلــول  لشــهر   102.86 مقابــل   102.92 العــام  هــذا 
ــرز  نفــس العــام مســجاًل ارتفاعــًا نســبته 0.06 %. ومــن أب
المجموعــات الســلعية التــي ســاهمت فــي هــذا االرتفــاع، 
الفواكــه  مئويــة،  نقطــة   0.06 بمقــدار  النقــل  مجموعــة 
المالبــس  مئويــة،  نقطــة   0.04 بمقــدار  والمكســرات 
بمقــدار 0.04 نقطــة مئويــة، الوقــود واإلنــارة بمقــدار 0.02 
 0.01 بمقــدار  والــكاكاو  والبــن  والشــاي  مئويــة،  نقطــة 
نقطــة مئويــة. بالمقابــل انخفضــت أســعار مجموعــة مــن 
الســلع، ومــن أبرزهــا مجموعــة اللحــوم والدواجــن بمقــدار 
0.13 نقطــة مئويــة، الخضــروات والبقول الجافة والمعلبة 

بمقــدار 0.02 نقطــة مئويــة، االمتعــة الشــخصية بمقــدار 
نقطــة   0.001 بمقــدار  واالحذيــة  مئويــة،  نقطــة   0.001

مئويــة.

أمــا الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك لألشــهر 
العشــرة األولــى مــن هــذا العــام فقــد بلــغ 102.29 مقابــل 
ارتفاعــًا  2020 مســجاًل  عــام  مــن  الفتــرة  لنفــس   101.06
التــي  الســلعية  المجموعــات  أبــرز  ومــن   .%  1.21 نســبته 
ســاهمت فــي هــذا االرتفــاع مجموعــة النقــل بمقــدار 0.63 
نقطة مئوية، االيجارات بمقدار 0.29 نقطة مئوية، اللحوم 
والســجائر  التبــغ  نقطــة مئويــة،   0.27 بمقــدار  والدواجــن 
بمقــدار 0.13 نقطــة مئويــة، والزيــوت والدهون بمقــدار 0.10 
أســعار مجموعــة  انخفضــت  وبالمقابــل  مئويــة.  نقطــة 
مــن الســلع ومــن أبرزهــا مجموعــة الخضــروات والبقــول 
الفواكــه  0.40 نقطــة مئويــة،  الجافــة والمعلبــة بمقــدار 
والمكســرات بمقــدار 0.06 نقطــة مئويــة، المالبــس 0.04 
نقطــة مئويــة، والتوابــل ومحســنات الطعــام والمأكــوالت 

االخــرى بمقــدار 0.02 نقطــة مئويــة.

ألســعار  األساســي  القياســي  بالرقــم  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
المســتهلك لشــهر تشــرين أول مــن عــام 2021 )والــذي 
بأســعارها  تذبذبــًا  األكثــر  الســلع  باســتبعاد  يقــاس 
لمجموعــة الغــذاء والوقــود واإلنــارة والنقــل( فقــد بلــغ 
69.11 مقابــل 68.52 خــالل نفــس الشــهر مــن عــام 2020 

 .%  0.86 نســبته  ارتفاعــًا  مســجاًل 

القياســي  الرقــم  بلــغ  التراكمــي فقــد  المســتوى  وعلــى 
األساســي ألســعار المســتهلك لألشــهر العشــرة األولى 
ــة مــع نفــس  ــل 68.40 مقارن مــن هــذا العــام 69.01 مقاب
الفتــرة مــن عــام 2020 مســجاًل ارتفاعــًا نســبته 0.89 %. 

اإلحصاءات:

1.61 % ارتفاع الرقم القياسي العام
ألسعار المستهلك لشهر تشرين أول 2021
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الشكل 1: الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك حسب األشهر لألعوام 2020 و 2021 

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

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

الجدول 3: معدل التغير في األرقام القياسية التراكمية األساسية لعام 2021 )2018=100(
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البنــك المركــزي ان القطــاع المصرفــي فــي األردن  أكــد 
يتمتــع بمســتوى مرتفــع مــن االســتقرار علــى الرغــم مــن 
الظــروف غيــر المســبوقة التــي أثــرت علــى األردن والعالــم 

نتيجــة جائحــة كورونــا.

تقريــر االســتقرار  فــي  أورده  مــا  البنــك بحســب  وشــدد 
الصعبــة  الظــروف  رغــم  انــه  علــى   ،2020 لعــام  المالــي 
وغيــر المســبوقة التــي مــر بهــا األردن والمنطقــة والعالــم 
بســبب جائحــة كورونــا، إال ان الجهــاز المصرفــي األردنــي 
اســتطاع ان يحافــظ بشــكل عــام علــى ســالمة ومتانــة 

أوضاعــه الماليــة واإلداريــة.

وبالنســبة لكفاية راس المال، لفت التقرير الى ان الجهاز 
مرتفعــة،  رأســمال  كفايــة  بنســبة  يتمتــع  المصرفــي 
الســيما وان النســبة تراوحــت للجهــاز المصرفــي المحلــي 
مــا بيــن 17 بالمئــة و 21 بالمئــة خــالل األعــوام مــن 2007 الى 

2020، مؤكــدا ان هــذه النســبة اعلــى وبهامــش مريــح مــن 
النســبة المحــددة مــن البنــك المركــزي والبالغــة 12 بالمئة 
والنســبة المحــددة مــن لجنــة بــازل والبالغــة 10.5 بالمئــة.

 2020 عــام  فــي  المــال  رأس  كفايــة  نســبة  ان  وأضــاف 
حافظــت علــى نفــس المســتوى الــذي ســجلته فــي عــام 
2019 والبالــغ 18.3 بالمئــة، مرتفعــة بشــكل ملحــوظ عــن 

مســتواها فــي عــام 2018 والبالــغ 16.9 بالمئــة.

البنــك  قيــام  الــى  رئيســي  بشــكل  االرتفــاع  هــذا  وارجــع 
المركــزي بالطلــب مــن البنــوك عــدم توزيــع األربــاح عــن عــام 
2019، لدعــم قاعــدة رؤوس أمــوال البنــوك وتمكينهــا مــن 
مواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا ودعــم االقتصــاد الوطنــي.

ونــوه التقريــر الــى ان البنــك المركزي ســمح بتوزيــع األرباح 
مــع وضــع ســقف علــى قيمــة التوزيــع وبمــا ال يتجــاوز 12 

المركزي:
القطاع المصرفي 

األردني مستــقر 
رغم الظروف غير 

المسبوقة لكورونا

18.3 % نسبة كفاية 
راس الــــمـــال لـلـــجــــــهـــاز 
الــمــصــــرفـــــي فــي 2020

5.5 % نــــســـبـــــــة 
الديـون غيـر العامـلـة 
لدى البنوك في 2020
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بالمئــة مــن راس المــال المدفــوع للبنــك شــريطة تحقيــق 
ألربــاح عــن عــام 2020، وبحيــث ال يــؤدي توزيــع األربــاح 
لمخالفــة أي مــن متطلبــات القانــون والتعليمــات فيمــا 
يتعلــق بنســب راس المــال ونســب الســيولة القانونيــة.

وحــول نوعيــة األصــول، قــال البنك المركــزي، انه بالرغم من 
تداعيــات جائحــة كورونــا الــى ان نســبة الديــون غيــر العاملــة 
الــى إجمالــي الديــون لــدى البنــوك فــي األردن لــم ترتفع كثيرا، 
حيــث بلغــت 5.5 بالمئــة فــي نهايــة 2020، مقابــل 5 بالمئــة 
فــي نهايــة عــام 2019، ممــا يعنــي ان البنــوك فــي األردن 

تتمتــع بمســتوى جيــد مــن نوعيــة األصــول.

امــا بخصــوص نســبة تغطيــة المخصصــات للديــون غيــر 
العاملــة -نســبة التغطيــة- فقــد بلغــت فــي نهاية عــام 2020 
حوالــي 71.5 بالمئــة مقابــل 69.5 بالمئــة فــي نهاية عــام 2019، 
وهــو مؤشــر إيجابــي يــدل علــى ان حوالــي 71.5 بالمئــة مــن 

الديــون غيــر العاملــة لــدى البنــوك مغطــاة بمخصصــات.

وعلــى ذات الصعيــد، أكــد التقريــر ان الجهــاز المصرفــي 
الخاصــة  النســب  تــدل  حيــث  آمنــة،  بســيولة  يتمتــع 
لــدى  الســيولة  بــأن وضــع   2020 نهايــة  فــي  بالســيولة 
شــكلت  حيــث  وآمنــًا،  جيــدا  يعتبــر  المصرفــي  الجهــاز 
الموجــودات ذات الســيولة العاليــة حوالــي 46.3 بالمئــة 
مــن إجمالــي الموجــودات فــي نهايــة عــام 2020 مقابــل 

.2019 عــام  نهايــة  فــي  بالمئــة   45.6

وارجع التقرير ســبب االرتفاع في نســب الســيولة بشــكل 
رئيســي اتخــاذ البنــك المركــزي مجموعــة مــن اإلجــراءات 
االســتباقية والشــاملة بهدف احتواء التداعيات الســلبية 
لجائحــة كورونــا التــي أثــرت علــى االقتصــاد الوطنــي، منهــا 
مــا يتعلــق بتوفيــر ســيولة إضافيــة للقطــاع المصرفــي 
بقيمــة 1.050 مليــار دينــار، كمــا ارتفعــت نســبة الســيولة 
القانونيــة فــي نهايــة عــام 2020 لنصــل الــى 136.5 بالمئــة، 
مقابــل 133.8 بالمئــة فــي نهايــة عــام 2019، علمــا بــأن الحد 

األدنــى لهــذه النســبة يبلــغ 100 بالمئــة.

72 % من الديون غير 
العامــلـــة لـــدى الـبـنـــوك 
مـغـطــاة بمـخـصـصـات

"المركزي" وفر سيولة إضافية 
للقطاع المـصـرفـي ساهـمـت 
برفع الـسـيـولـة لــدى الـبـنـــوك
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خال األشهر الثمانية األولى من عام 2021

5.5 مليون متر مربع
مساحة األبنية المرخصة في المملكة

         ســجل إجمالــي مســاحة األبنيــة المرخصــة 
خــال األشــهر الثمانيــة األولــى مــن عــام 2021 
نحــو 5456 ألــف متــر مربــع، مقارنــة مــع 3158 ألف 
 
ٍ
متــر مربــع نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، بارتفــاع

نســبته 72.8 % بحســب احــدث البيانــات الصــادرة 
عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة.

وبلــغ إجمالــي عــدد رخــص األبنيــة الصــادرة فــي المملكــة 
17,268 رخصــة خــالل األشــهر الثمانيــة األولــى مــن عــام 
2021، مقارنــة مــع ,61210 رخصــة خــالل نفــس الفتــرة مــن 

عــام 2020 بارتفــاٍع نســبته 62.7 %.

وبلغـــت مســاحة األبنيــة المرخصــة لألغــراض الســكنية خــالل 
األشــهر الثمانيــة األولــى مــن عــام 2021 نحــو 4798 ألــف م2، 
مقارنــة مــع نحــو 2720 ألــف متــر مربــع خــالل نفــس الفتــرة مــن 

عــام 2020، بارتفــاٍع نســبته 76.4 %.

وســجلت مســاحة األبنيــة المرخصــة لألغــراض غيــر الســكنية 
خــالل األشــهر الثمانيــة األولــى مــن عــام 2021 نحــو 658 ألــف 
م2، مقارنــة مــع نحــو 438 ألــف متــر مربــع خــالل نفــس الفتــرة 

مــن عــام 2020، بارتفــاٍع نســبته 50.2 %. 

وشــكلت مســاحة األبنيــة المرخصــة لألغــراض الســكنية خــالل 
األشــهر الثمانيــة األولــى مــن عــام 2021 مــا نســبته 87.9 % مــن 
إجمالــي مســاحة األبنيــة المرخصــة، فــي حيــن شــكلت مســاحة 
األبنيــة المرخصــة لألغــراض غيــر الســكنية مــا نســبته 12.1 % 

مــن إجمالــي مســاحة األبنيــة المرخصــة.

مــا  الوســط  إقليــم  بلغــت حصــة  األقاليــم،  وعلــى مســتوى 
نســبته 65.9 % مــن إجمالــي مســاحة األبنيــة المرخصــة، فــي 
حيــن بلغــت حصــة إقليــم الشــمال مــا نســبته 24.7 % وإقليــم 

الجنــوب مــا نســبته 9.4 %. 
وشــكلت المســاحة المرخصة لألبنية الجديدة واإلضافات 
علــى األبنيــة القائمــة مــا نســبته 61.7 % من إجمالي مســاحة 
األبنيــة المرخصــة خــالل األشــهر الثمانيــة األولــى مــن عــام 
لألبنيــة  المرخصــة  المســاحة  شــكلت  حيــن  فــي   ،2021

القائمــة مــا نســبته 38.3 %. 

الجديــدة  لألبنيــة  المرخصــة  األبنيــة  مســاحة  إجمالــي  وبلــغ 
واإلضافــات علــى األبنيــة القائمــة نحــو 3367 ألــف م2 خــالل األشــهر 
ــع  ــر مرب ــل نحــو 1781 ألــف مت ــى مــن عــام 2021 مقاب ــة األول الثماني

خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، بارتفــاٍع نســبته 89.1%.

الشــكل )1(: التوزيع النســبي للمساحات المرخصة حسب 
المحافظــة خــال األشــهر الثمانيــة األولى مــن عام 2021

عــدد رخــص األبنيــة بلــغ 2737 رخصــة، كمـــا بلغــت مســاحة األبنيــة   
المرخصــة 940 ألــف متــر مربــع مقارنــة مــع 533 ألــف متــر مربــع 

خــالل نفــس الشــهر عــام 2020، بارتفــاٍع نســبته 76.4%.

الشــكل )2(: مســاحة األبنية المرخصة حســب نوع إشغال 
المبنى خال األشــهر الثمانية األولى لعامي 2020 و 2021

الشــكل )3(: مســاحة األبنيــة المرخصــة حســب الشــهر 
خــال عامــي 2020 و2021 )باأللــف متــر مربــع(
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اعلــن البنــك المركــزي عــن رصد محاوالت خــداع واحتيال 
مواقــع  مــن  عــدد  علــى  اســمه  تســتخدم  إلكترونيــة 
المختلفــة  اإلنترنــت  مواقــع  أو  االجتماعــي  التواصــل 
بشــكل إعالنــات أو نوافــذ منبثقــة )Pop-Ups( خادعــة 
أو جوائــز ماليــة، وذلــك  بالفــوز بمبالــغ  القــارئ  توهــم 
بهــدف اختــراق األجهــزة أو الســرقة الماليــة أو ســرقة 

اإللكترونــي. البيانــات واالبتــزاز 

وحــذر البنــك المواطنيــن -فــي البيــان الــذي أصــدره- مــن 
عــدم الوقــوع ضحايــا لمثــل هــذه المحــاوالت، داعيا لعدم 
التجــاوب لمثــل هــذه المحــاوالت أو تداولهــا مــع اآلخرين.

واكــد علــى أنــه ال يقــوم بنشــر مثــل تلــك المنشــورات 
الــى  أو اإلعالنــات وإنــه يتوجــب علــى الجميــع الرجــوع 
الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالبنــك للتحقــق مــن صحــة 

المنشــورات واإلعالنــات المتداولــة باســمه.

البنك المركزي يحذر من محاوالت
خداع إلكترونية تستخدم اسمه
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          ســجل حجم الودائع بالدينار األردني مســتوى 
مريــح يعكــس الثقــة بالدينار كعملــة ادخارية ويعزز 

االســتقرار المالي والنقدي في المملكة.

وبحســب بيانــات البنــك المركــزي، تمثــل الودائــع بالدينــار 
األردنــي النســبة الكبــرى مــن الودائــع، وبمتابعــة التغيــر فــي 
نســبة الودائــع بالدينــار الــى إجمالــي الودائــع، نجــد ان هــذه 
النســبة قــد شــهدت زيــادة واضحــة، إذ كانــت 66.4 بالمئــة 
ــة  ــة فــي نهاي ــى 78.4 بالمئ ــة عــام 2007، لتصــل ال فــي نهاي

عــام 2011.

ــى  ــى أدن ــى ان وصلــت ال ــدأت باالنخفــاض ال وبعــد ذلــك، ب
مســتوى لهــا فــي نهايــة عــام 2012 وهــو 71 بالمئــة، وذلــك 
بســبب الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي مــرت بهــا 
 2013 األعــوام  انــه خــالل  إال   ،2012 عــام  المملكــة خــالل 
االقتصاديــة  الظــروف  لتحســن  ونتيجــة   2015 و  و2014 

االقتصاديــة  المؤشــرات  معظــم  بتحســن  والمتمثلــة 
والنقديــة فقــد عــادت نســبة الودائــع بالدينــار الــى االرتفــاع 
حتــى وصلــت اعلــى مســتوى لهــا فــي نهايــة عــام 2015 

حيــث بلغــت 79.8 بالمئــة.

ولتســجل بعــد ذلــك انخفاضــا خــالل الفتــرة مــن 2016 
وحتــى 2018، حيــث وصلــت الــى 75.8 بالمئــة فــي نهايــة عام 
2018، لتعــاود االرتفــاع خــالل عامــي 2019 و2020 لتصــل 

الــى 76.8 بالمئــة و76.7 بالمئــة علــى التوالــي.

وبالنســبة لمخاطــر الجهــاز المصرفــي فــي األردن، تشــير 
البيانــات الــى انــه وبالرغــم مــن الظــروف الصعبــة وغيــر 
والعالــم  والمنطقــة  األردن  بهــا  مــر  التــي  المســبوقة 
بســبب جائحــة كورونــا، إال ان الجهــاز المصرفــي األردنــي 
اســتطاع ان يحافــظ بشــكل عــام علــى ســالمة ومتانــة 

الماليــة واإلداريــة. أوضاعــه 

الودائع بالدينار

تسجل مستوى مريح وتعكس الثقة
بالعملة الوطنية وتعزز االستقرار النقدي
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االخــــبـــــــار 
المصرفية



هــذا و قــد ارتفعــت أصــول المجموعــة كمــا فــي 30 ايلــول 2021 
دوالر  مليــار   8.4 منهــا  أمريكــي  دوالر  مليــار   63.7 الــى  لتصــل 
نتيجــة لقيــام مجموعــة  العربــي  بنــك ُعمــان  امريكــي تخــص 
البنــك العربــي فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021 بدمــج 
القوائــم الماليــة الموحــدة لبنــك ُعمــان العربــي بعــد انتهائــه من 
عمليــة االســتحواذ علــى بنــك العــز وهــو بنــك اســالمي متكامــل، 
مقارنــة بـــــ 52.5 مليــار دوالر أمريكــي لنفــس الفتــرة مــن العــام 
ودائــع  وارتفعــت  كمــا   .  %  21 بلغــت  نمــو  وبنســبة  الســابق 
العمالء بنســبة 24 % لتصل الى 46.6 مليار دوالر أمريكي منها 
7 مليــار دوالر أمريكــي تخــص بنــك ُعمــان العربــي مقارنــة بــــ 37.5 
مليــار دوالر أمريكــي لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، فــي حين 
ارتفعــت التســهيالت االئتمانيــة لتصــل الــى 34.1 مليــار دوالر 
أمريكــي كمــا فــي 30 ايلــول 2021 منهــا 7.5 مليــار دوالر أمريكــي 
تخــص بنــك ُعمــان العربــي مقارنــة بــــ 26.7 مليــار دوالر أمريكــي 
لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق وبنســبة نمــو بلغــت28 %. 

وفــي تعليقــه علــى النتائــج صــرح الســيد صبيــح المصــري- 
االيجابيــة  الماليــة  النتائــج  إن  قائــال:  االدارة  رئيــس مجلــس 
الــذي  الشــامل  االســتراتيجي  النهــج  مــع  تتماشــى  للبنــك 
يتبعــه البنــك والــذي يرتكــز حــول تحقيــق مســتقبل مســتدام 
مــن خــالل تعزيــز االداء االقتصــادي، باالضافــة الــى ايــالء البنــك 
اهمية كبيرة لدمج الرقمنة في عملياته االساســية والتجارية 

ــي. لدورهــا فــي احــداث تحــول جــذري فــي القطــاع المال

العــام  المديــر   – صبــاغ  نعمــه  الســيد  أشــار  جهتــه  ومــن 
التنفيــذي للبنــك العربــي – الــى أن نتائــج البنــك العربــي خــالل 

التســعة اشــهر االولــى مــن العــام 2021 تؤكــد مضــي البنــك 
فــي العمــل بشــكل اســتراتيجي وفّعــال ، حيــث بلــغ صافــي 
االربــاح التشــغيلية للبنــك 856.9 مليــون دوالر أمريكــي وبنمــو 
6 % عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، وحافــظ البنــك علــى 
رأس مــال قــوي حيــث بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 16.8 % 
كمــا فــي ايلــول 2021، باإلضافــة الــى احتفاظــه بنســب ســيولة 
مريحــة حيــث بلغــت نســبة القــروض الــى الودائــع 73.1 %، ونــوه 
الــى قيــام البنــك ببنــاء المخصصــات وفقــًا لنمــوذج الخســائر 
تعكــس  والتــي  بالبنــك  المســتخدم  المتوقعــة  االئتمانيــة 
التوقعــات االئتمانيــة واالقتصاديــة المســتقبلية، حيــث فاقــت 

نســبة تغطيــة القــروض غيــر العاملــة 100 % .

كمــا أضــاف الســيد صبــاغ بــأن البنــك العربــي يتبنــي أحــدث 
المصرفيــة  الصناعــة  صعيــد  علــى  الماليــة  التكنولوجيــا 
ليقــدم تجربــة مصرفيــة متطــورة وحلــواًل مصرفيــة رقميــة 
متكاملــة تتمتــع بأعلــى مســتويات األمــان والمرونــة لتلبيــة 
احتياجــات عمالئــه المتجــّددة، حيــث قــام البنــك بإطــالق 
)ريفلكــت( أول Neobank فــي االردن والــذي يحاكي أســلوب 
حيــاة العصــر الرقمــي الجديــد ويمنــح المســتخدم تجربــة 

مصرفيــة بســيطة ومتكاملــة.

وفــي الختــام أكــد الســيد صبيــح المصــري علــى مواصلــة 
وتحقيــق  بنجــاح  التحديــات  علــى  التغلــب  العربــي  البنــك 
أفضــل النتائــج واإلنجــازات علــى مختلــف األصعــدة مشــيدا 
بالنهــج المؤسســي الــذي تتبنــاه مجموعــة البنــك العربــي 

وســعيها لتلبيــة احتياجــات عمالئهــا ومســاهميها.

% 26

حققــت مجموعــة البنــك العربــي أرباحــا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغــت 271.7 مليون 
دوالر أميركــي للفتــرة المنتهيــة فــي 30 ايلــول 2021 مقارنــة مــع 215.2 مليــون دوالر أميركــي للفترة 
المقابلة للعام 2020 وبنسبه نمو بلغت 26 %. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث 
بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.4 مليار دوالر أمريكي في نهاية التسعة أشهر األولى من العام 2021

نمو أرباح
مجموعة البنك العربي
للتسعة أشهر األولى من العام 2021

األخبار المصرفية 66



نتائــج  إلــى  القائمــة  إعــداد  فــى  المجلــة  واســتندت 
دراســة اســتطالع رأي أجرتهــا بالتعــاون مــع شــركة 
ألــف   150 نحــو  "Statista" وشــملت  الســوق  أبحــاث 
موظــف يعملــون فــي شــركات ومؤسســات متعــددة 
ــي، مــن  الجنســيات، ســواء بــدوام كامــل أو بــدوام جزئ
58 دولــة حــول العالــم. واســتطلعت الدراســة مــدى 
عملهــم  بمــكان  التوصيــة  الموظفيــن  هــؤالء  رغبــة 
تقييــم  منهــم  ُطِلــب  كمــا  وعائالتهــم،  ألصدقائهــم 
مؤسســات أخــرى مــن نفــس القطاعــات التــي تعمــل 

بهــا مؤسســاتهم.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن البنــك العربــي والــذي يتخــذ 

مــن عّمــان، األردن مقــرًا لــه، تأســس فــي العــام 1930 
وهــو يمتلــك واحــدة مــن أكبــر الشــبكات المصرفيــة 
العربيــة العالميــة، والتــي تضــم مــا يزيــد عــن 600 فــرع 
موزعــة عبــر خمــس قــارات. ويحظــى البنــك بحضــور 
فــي  الرئيســية  الماليــة  والمراكــز  األســواق  فــي  بــارز 
ــم مثــل لنــدن وســنغافورة وشــانغهاي وجنيف  العال

وباريــس وفرانكفــورت وســيدني ودبــي والبحريــن. 

وكانــت مجلــة "غلوبــال فاينانــس" العالميــة، ومقرهــا 
جائــزة  مؤخــرًا  العربــي  البنــك  منحــت  قــد  نيويــورك، 
أفضــل بنــك فــي الشــرق األوســط للعــام 2021 وذلــك 

للعــام الســادس علــى التوالــي. 

البنك العربي ضمن قائمة

فوربس العالمية
ألفضل الشركات للعمل فيها لعام 2021

صنفت مجلة "فوربس" العالمية ومقرها نيويورك البنك العربي ضمن أفضل 11 شركة 
للعمــل فيهــا علــى مســتوى الشــرق األوســط لعــام 2021. وجــاء هــذا التصنيــف ضمن 
القائمة السنوية العالمية التي تصدرها مجلة "فوربس" في هذا المجال والتي ضمت 
750 شركة عالمية. وشملت القائمة العالمية 11 شركة من الشرق األوسط، منها 6 
شــركات ســعودية و 3 شــركات من اإلمارات وشــركة واحدة من كل من األردن ومصر.
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كت(
ِ
البنك العربي يطلق )ريفل

أول Neobank في المملكة
أطلق البنك العربي مؤخرًا أول Neobank في المملكة باسم 
الشباب  جيل  أساسي  بشكل  يستهدف  والذي  )ريفِلكت( 
للعمالء  )ريفِلكت(  ويقدم  عامًا.   35 وحتى   18 األعمار  من 
ضمن هذه الشريحة مفهوم مبتكر لمنصة رقمية مصرفية 
ذكية وشخصية ُصممت خصيصًا لتمنحهم تجربة مصرفية 
ويشكل  الذكية.  الهواتف  خالل  من  ومتكاملة  بسيطة 
)ريفِلكت( إضافة نوعية جديدة ضمن مبادرات البنك العربي 
وبسيطة  مبتكرة  رقمية  مصرفية  حلول  لتقديم  الرامية 
وتواكب  العصري  حياتهم  أسلوب  مع  تنسجم  للشباب 
التطور المضطرد الذي يشهده العالم على صعيد الخدمات 

المصرفية الرقمية ووسائل االتصال والتكنولوجيا. 

المبتكرة  الخدمات  من  االستفادة  الشباب  ويستطيع 
عبر  التطبيق  تحميل  خالل  من  )ريفِلكت(  يقدمها  التي 
ثم  ومن   Google Play و   Apple Store التطبيقات  متاجر 
تسجيل الدخول على )ريفِلكت( باستخدام البريد اإللكتروني 
ورقم الهاتف الخاص بهم، ومن ثم فتح حساب محفظة 
إلكترونية عن طريق مسح صورة الهوية وأخذ صورة للوجه 
واستكمال بعض البيانات الشخصية، ليتمكنوا بعد ذلك 
من االستفادة من سلسلة الخدمات المصرفية الروتينية 
رقميًا بكل سهولة وسرعة وأمان ودون الحاجة الى الحضور 
يشترط  ال  بأنه  علمًا  العربي.  البنك  فروع  الى  وجاهيًا 
لمستخدمي )ريفِلكت( أن يكونوا من عمالء البنك العربي. 

و تشمل خدمات )ريفِلكت( إرسال واستالم األموال بين 
والدفع  التسوق  وإمكانية  مسبقًا،  المعّرفين  عمالئه 
االلكتروني من خالل المنصة مما يوفر على العميل الوقت 
والجهد، هذا باإلضافة إلى تمكين العميل من إدارة اهدافه 
له  المناسبة  االدخار  خطة  وتنسيق  المالية  الشخصية 
وفقًا الحتياجاته وأهدافه الشخصية. كذلك يتميز)ريفِلكت( 
التطبيق بمستجّدات وتحديثات  بتزويد عمالئه من خالل 
يتم  التي  الحصرية  والخصومات  العروض  يومية تشمل 
تصميمها بناًء على نمط الحياة واالهتمامات الشخصية 
مزايا  عمالئه  )ريفِلكت(  يمنح  كما  حدة.  على  عميل  لكل 
واإليداع  السحب  عمليات  إجراء  إمكانية  منها:  عديدة 
النقدي يوميًا باستخدام الخاصية الالتالمسية وذلك عبر 
التقنية،  بهذه  والمدعمة  اآللية  العربي  البنك  صرافات 
الفواتير،  ودفع  نقد،  إلى  الوالء  نقاط  تحويل  إلى  إضافًة 

وغيرها من المزايا األخرى.

المدير  نائب   – الصادق  رندة  اآلنسة  قالت  المناسبة  وبهذه 
العام التنفيذي في البنك العربي: "يأتي إطالق )ريفِلكت( كأول 
Neobank في المملكة تجسيدًا لريادة البنك العربي على صعيد 
الخدمات المصرفية الرقمية وضمن استراتيجية البنك ورؤيته 
محورًا  الرقمي  التحول  يشكل  والتي  الطموحة  المستقبلية 
أساسيًا فيها." وأضافت الصادق:"سيتيح )ريفِلكت( من خالل 
ما يوفره من خدمات وبأسلوبه الرقمي السلس واآلمن لفئة 
الشباب الحصول على تجربة مصرفية متكاملة تناسب أسلوب 
حياتهم وتمكنهم من إنجاز العديد من المعامالت المصرفية 
رقميًا ودون الحاجة الى زيارة فروع البنك وجاهيًا تحقيقًا لمبدأ 
الشمول المالي وحرص البنك العربي على إيصال خدماته الى 

مختلف شرائح وقطاعات المجتمع".

ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي قد حاز على جائزتي أفضل 
بنك في الشرق األوسط و أفضل بنك في األردن للعام 2021، 
وللعام السادس على التوالي، والتي منحتهما مجلة غلوبال 
فاينانس العالمّية )Global Finance( ومقرها نيويورك. كما 
حصد البنك 12 جائزة على صعيد الخدمات الرقمية لقطاعي 
الشركات واألفراد من مجلة غلوبال فاينانس العالمّية هذا 
الذكية  للهواتف  بنكي  تطبيق  أفضل  جائزة  العام تضمنت 
والتابلت في األردن وجائزة األفضل في المنتجات المقدمة 

عبر االنترنت في األردن.

لمعرفة المزيد عن ريفلكت، زوروا موقعنا:
www.reflectapp.com
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العربــي  البنــك  ســيقوم  االتفاقيــة،  هــذه  وبموجــب 
بكفالــة عــدٍد مــن اأُلســر المســتفيدة مــن تكّيــة أم علــي 
لمــدة عــاٍم كامــل، لتوفيــر دعــٍم شــهرٍي لهــذه اأُلســر 
اأُلســر  باحتياجــات  تفــي  غذائيــٍة  طــروٍد  شــكل  علــى 
التغذوّيــة وتكفــي لتحضيــر ثــالث وجبــاٍت يوميــة لكافــة 

أفــراد اأُلســرة علــى مــدار الشــهر.

البنــك العربــي المتواصــل،  وتعبيــرًا عــن شــكره لدعــم 
ــة أم علــي، الســيد ســامر بلقــر: "نحــُن  قــال مديــر عــام تكّي
العربــي خــالل  البنــك  نعتــّز بتعاوننــا االســتراتيجي مــع 
األعــوام الماضيــة، وســعيدون باســتمرار هــذا التعــاون 
ظــل  فــي  خاصــًة  التوالــي،  علــى  عشــر  الرابــع  للعــام 
الظــروف الصعبــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد19- والتــي 
أثــرت َتبعاُتهــا علــى مختلــف شــرائح المجتمــع األردنــي 
وباألخــص اأُلســر األكثــر حاجــة والُمعَتمــدة لــدى تكّيــة أم 
علــي." وتابــع بلقــر: "مــن خــالل تعاوننــا مــع المؤسســات 
اأُلســر  تكّيــة أم علــي مــن دعــم  والشــركات، ســتتمّكن 

المحتاجــة وتوفيــر الدعــم الغذائــي الُمســتدام لهــا." 

وفــي تعليقــه علــى هــذه االتفاقيــة، قــال الســيد طــارق 
الحــاج حســن - مديــر إدارة البراندنــج فــي البنــك العربــي: 
ــي  ــة أم عل ــي الُمســتمر مــع تكّي "إّن تعــاون البنــك العرب
ُيجّســد إيمــان البنــك بالــدور المحــوري الــذي تقــوم بــه 
الجــوع  محاربــة  فــي  المســاهمة  نحــو  علــي  أم  تكيــة 
والفقــر." وأضــاف: "إّن هــذا الدعــم يأتــي انطالقــًا مــن 

اســتراتيجية البنــك علــى صعيــد االســتدامة وتطبيقــًا 
بدعــم  والمتمثــل  االجتماعيــة  المســؤولية  لمنهــج 
االجتماعــي  التكافــل  تحقيــق  إلــى  الهادفــة  الجهــود 
والمســاهمة فــي الوصــول إلــى أردٍن خــاٍل مــن الجــوع 

مــن خــالل تأميــن الدعــم الغذائــي لألســر العفيفــة." 

وتقــوم تكّيــة أم علــي حاليــًا علــى توفيــر الدعــم الغذائــي 
الصحــي والُمســتدام لـــ20,000 أســرة محتاجــة تعيــش 
محافظــات  كافــة  فــي  الغذائــي  الفقــر  خــط  تحــت 
المملكــة، مــن خــالل إيصــال طــرود غذائيــة شــهرية 
وعلــى مــدار العــام لهــذه اأُلســر، حيــث يحتــوي كل طــرٍد 
غذائــي علــى 19 مــادة غذائيــة تفــي باحتياجــات األســرة 

ــة علــى مــدار الشــهر. الغذائي

يتبّنــى  العربــي  البنــك  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر 
اســتراتيجيًة شــاملًة ومتكاملــًة علــى صعيــد االســتدامة، 
االقتصــادي  أثــره  تعزيــز  علــى  البنــك  حــرص  تعكــس 
واالجتماعــي والبيئــي مــن خــالل العمــل بشــكٍل وثيــٍق مــع 
مختلــف الجهــات ذات العالقــة، وصــواًل لتحقيــق التنميــة 
الُمســتدامة. وُيمّثــل برنامــج البنــك العربــي للمســؤولية 
االجتماعيــة "معــًا" إحــدى ثمــار هــذا التوّجــه، وهــو برنامــج 
جوانــب  وتنميــة  تطويــر  علــى  يرتكــز  األوُجــه  متعــّدد 
مختلفــة مــن المجتمــع مــن خــالل مبــادراٍت ونشــاطاٍت 
متنوعــٍة ُتســهم فــي خدمــة عــّدة قطاعــات وهــي الصّحــة 
ومكافحــة الفقــر وحمايــة البيئــة والتعليــم ودعــم األيتــام.

البنك العربي وتكّية أم علي
يجددان اتفاقية التعاون بينهما

انطاقًا من مسؤوليته المجتمعية و حرصه على تقديم الدعم لألسر األشد 
فقــرًا و األكثــر حاجــة فــي المملكــة، جــدد البنك العربــي مؤخرًا اتفاقيــة التعاون 
مع تكية أم علي للعام الرابع عشر على التوالي، وذلك بهدف دعم ُأسر تكّية 
أم علي التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في مختلف محافظات المملكة
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ويضــم القســم الجديــد جهــاز الخدمــة الذاتيــة والــذي يقــدم 
مجموعــة مــن الخدمــات مــن بينهــا إصــدار وتجديــد بطاقات 
الصــراف اآللــي ذاتيــًا وفوريــًا، وإصــدار كشــوفات الحســاب 
وبعــض الشــهادات الصــادرة مــن قبــل البنــك بشــكل ذاتــي 
وفــوري. كمــا يضــم القســم جهــاز الصــراف اآللــي التفاعلــي 
"ITM" والــذي يتيــح للعمــالء إمكانيــة التواصــل المباشــر مــع 
أحــد موظفــي خدمــة العمــالء بالصــوت والصــورة وذلــك 
لمســاعدتهم علــى إتمــام معامالتهــم المصرفيــة بشــكل 

فــوري وبمنتهــى الســهولة. 

يعقــوب معتــوق، مديــر  الســيد  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
العربــي–  البنــك  فــي  لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات  دائــرة 
األردن: "نحــرص فــي البنــك العربــي علــى تعزيــز التواصــل 
مــع عمالئنــا فــي مختلــف المناطــق الســيما المراكــز األكثــر 
حيويــة، وتزويدهــم بأفضــل الخدمــات المصرفية لتمكينهم 
ويســر."  بســهولة  المصرفيــة  معامالتهــم  إتمــام  مــن 
وأضــاف: "يتيــح قســم الخدمــة الذاتيــة الجديــد فــي فــرع 

ســيتي مــول بتصميمــه العصــري العديــد مــن الخدمــات 
الرقميــة التــي تواكــب أحــدث النظــم لضمــان خدمــة عمالئنــا 

بطريقــة أســرع وأكثــر فاعليــة."

والجديــر بالذكــر أن فــرع ســيتي مــول يقــدم لعمالئــه باقــة 
جانــب  إلــى  المعتــادة  المصرفيــة  الخدمــات  مــن  شــاملة 
خدمــات برنامــج "عربــي بريميــوم" المقدمــة عــن طريــق مــدراء 
عالقــة متخصصيــن، هــذا باإلضافــة إلــى أجهــزة الصرافــات 
اآلليــة والتــي ُتتيــح للعمــالء إجــراء العديــد مــن المعامــالت 
واألمــان  والراحــة  الســهولة  بمنتهــى  الفوريــة  المصرفيــة 
الحــد  والتــي تشــمل: خدمــة ســحب مبلــغ نقــدي بضعــف 
اليومــي المعتــاد، وإيــداع الشــيكات الفوريــة واآلجلــة بالدينــار 
األردنــي، وخدمــة اســتبدال نقــاط المكافــآت ضمــن برنامــج 
فــوري،  بشــكل  مجانيــة  بقســائم شــرائية  العربــي"  "نقــاط 
و العديــد مــن الخدمــات األخــرى. كمــا يوفــر البنــك العربــي 
ــة مــن  ــة الرقمي ــول المصرفي مجموعــة مــن الخدمــات والحل
خــالل تطبيقــه "عربــي موبايــل" بتصميمــه الجديــد والمطــّور.

افتتــح البنــك العربــي مؤخــرًا قســم الخدمــة الذاتيــة فــي فرعــه فــي ســيتي مــول والــذي يقــدم العديــد 
ــة  ــة رقمي ــم حلــول مصرفي ــى تقدي ــة، وذلــك فــي إطــار حــرص البنــك عل ــة الذاتي مــن الخدمــات الرقمي
والتمّيــز. الجــودة  مــن  مســتوى  أعلــى  وفــق  المصرفيــة  احتياجاتهــم  وتلبيــة  لعمائــه  متطــورة 

البنك العربي يفتتح قسم الخدمة الذاتية في فرع سيتي مول
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وتعتبــر خدمــة "بيتــي" األولــى مــن نوعهــا فــي المملكــة 
علــى صعيــد الخدمــات المصرفيــة الرقميــة المقدمــة 
لألفــراد، حيــث تمكــن العمــالء الراغبيــن فــي امتــالك 
عقــار مــن خــالل قــرض ســكني من البنــك العربي القيام 
بالتخطيــط المالــي الســليم لهــذا الهــدف بنــاًء علــى 
وضعهــم المالــي مــن خــالل تطبيــق "عربــي موبايــل". 
حيــث تتيــح لهــم هــذه الخدمــة الرقمية تحديــد الميزانية 
األنســب لهــم باالســتفادة مــن ميــزة حســاب النفقــات 
األولــى  الدفعــة  وتحديــد  بالتفصيــل  وااللتزامــات 
والرســوم الشــهرية التــي تناســب نفقــات والتزامــات 
كل عميــل واحتياجاتــه .كمــا توفــر الخدمــة ميــزة "البحث 
المفتــوح  الســوق  منصــة  مــع  بالتعــاون  بيتــي"  عــن 
"OpenSooq" والتــي يمكــن للعمــالء عبرهــا البحــث عــن 
عقــارات الكترونيــًا اســتنادًا إلــى معاييــر اختيــار محــددة 
مســبقًا مــن قبلهــم والتــي تشــمل مســاحة العقــار 
إلــى  باإلضافــة  هــذا  وغيرهــا.  وموقعــه  المطلــوب 
ــل عقــاري واالســتفادة مــن خدمــة  ــار وكي ــة اختي خاصي
العمــالء المتوفــرة علــى مــدار الســاعة عبــر تطبيــق 

"عربــي موبايــل".

الجديــدة،  الخدمــة  هــذه  إطــالق  علــى  تعليقــه  وفــي 
قــال الســيد يعقــوب معتــوق، مديــر دائــرة الخدمــات 
المصرفيــة لألفــراد فــي البنــك العربــي – األردن: "يأتــي 
موبايــل"  "عربــي  تطبيــق  عبــر  "بيتــي"  خدمــة  إطــالق 
ــي المتواصلــة لتقديــم  اســتمرارًا لجهــود البنــك العرب

خدمــات بنكيــة مبتكــرة ومرنــة للعمــالء عبــر القنــوات 
الرقميــة للبنــك العربــي تلبــي متطلباتهــم وأســلوب 
حياتهــم." وأضــاف: "تعــد هذه الخدمــة الجديدة إضافة 
يقدمهــا  التــي  المميــزة  الرقميــة  للخدمــات  نوعيــة 
تطبيــق "عربــي موبايــل"، حيــث تتيــح لهــم اســتخدام 
هواتفهــم الذكيــة للبحــث عــن بيــت األحــالم أو العقــار 
المناســب بالمواصفــات التــي يرغبــون بهــا والتخطيط 
للميزانيــة المناســبة بنــاء علــى إمكانياتهــم الماديــة، 
القــرض  علــى  الحصــول  بطلــب  التقــدم  ثــم  ومــن 

الســكني الكترونيــًا بــكل ســهولة ومرونــة وأمــان."

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن تطبيــق "عربــي موبايــل" 
مــن البنــك العربــي يضــم باقــًة واســعًة مــن الحلــول 
إنجــاز  البنــك  لعمــالء  تتيــح  التــي  الرقميــة  البنكيــة 
الكثيــر مــن المعامــالت المصرفيــة عبــر اإلنترنــت فــي 
أي وقــت ومــن أي مــكان مــن خــالل الهواتــف الذكيــة 
وأجهــزة التابلــت ضمــن أعلــى مســتويات الســهولة 
فتــح  فــي  الراغبيــن  األفــراد  بإمــكان  كمــا  واألمــان. 
حســابات لــدى البنــك العربــي تحميــل تطبيــق "عربــي 
موبايــل" مــن خــالل متاجــر التطبيقــات: آبــل ســتور، 
ــار  ــري واســتخدام خي جوجــل بــالي، أو هــواوي آب جالي
"فتــح حســاب جديــد" المتــاح عبــر التطبيــق إلدخــال 
البيانــات المطلوبــة وفتــح حســاب جديــد لــدى البنــك 

العربــي إلكترونيــًا دون الحاجــة لزيــارة الفــرع.

البنك العربي يطلق خدمة القرض السكني
"بيتي" عبر تطبيق "عربي موبايل"

أطلق البنك العربي مؤخرًا خدمة "بيتي" الجديدة عبر تطبيق "عربي موبايل"، وذلك 
في إطار جهود البنك الرامية إلى توفير أحدث الخدمات والحلول المصرفية الرقمية 
وتوظيفهــا لتقديــم تجربــة مصرفيــة متطــورة وسلســة توفــر وقــت وجهــد العماء.
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يســعى البنــك االهلــي االردنــي دائمــًا لتطويــر قــدرات ومهــارات موظفيــه والتــي بدورهــا تدعــم القــدرات المصرفيــة 
التــي تهــدف الــى تطويــر البنــك االهلــي بإيفــاد موظفيــه للمشــاركة بفعاليــات النشــاطات التدريبيــة للعــام 2021 والتــي 

جــاءت لشــهر أيلــول كمــا يلــي:

أواًل: النشاط التدريبي الداخلي
شارك عدد من موظفي البنك بالبرامج التدريبية التالية:

 برنامج امناء الصناديق وذلك خالل الفترة من 5 /9 /2021 ولغاية 27 /10 /2021.

 الكفاالت األجنبية وذلك بتاريخ 7 /9 /2021.

 ادارة مخاطــر التشــغيل واســتمرارية العمــل & وادارة امــن المعلومــات وذلــك خــالل الفتــرة مــن 26 /9 /2021 ولغاية 
.2021/ 9/ 27

 برنامج موظفي قطاع العمالء المميزين وذلك خالل الفترة من 11 /9 /2021 ولغاية 30 /10 /2021.

ثانيًا: النشاط التدريبي الخارجي )داخل االردن(:
 شــارك موظــف مــن دائــرة التدقيــق الداخلــي وموظــف مــن مركــز التميــز بملتقــى بعنــوان " الملتقــى الســنوي الثانــي 

عشــر للمدققيــن )المراجعيــن( الداخلييــن" وذلــك خــالل الفتــرة مــن 6 /9 /2021 ولغايــة 8 /9 /2021.

 شارك عدد من موظفي دائرة تقنية المعلومات بما يلي:

- ورشة عمل بعنوان " Cyber Security Workshop " وذلك خالل الفترة من 15 /9 /2021 ولغاية 16 /9 /2021.

- ورشــة عمــل بعنــوان "Lending in an Evolving Economy and Digital Innovations Virtual Boardroom" وذلــك 
بتاريــخ 30 /9 /2021.

البنك األهلي األردني
النشاطات التدريبية
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 شارك عدد من موظفي البنك بما يلي:

- مؤتمــر بعنــوان " Digital transformation Jordan conference " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 15 /9 /2021 ولغايــة 
.2021/  9/  16

- ورشة عمل "كيفية االعتماد على الذات بعد المئوية الثانية" وذلك بتاريخ 25 /9 /2021.

- دورة تدريبية بعنوان "Artificial Intelligence Bootcamp" وذلك خالل الفترة من 26 /9 /2021 ولغاية 30 /9 /2021.

 شارك موظفين اثنين من دائرة العمليات والخدمات المركزية المشتركة بما يلي:

- ببرنامج تدريبي بعنوان " مصطلحات التجارة الدولية Incoterms - 2020 " وذلك بتاريخ 18 /9 /2021.

- مؤتمر بعنوان "international standard demand guarantee practice" وذلك بتاريخ 21 /9 /2021.

 "Comprehensive Stress testing in Financial Services" شــارك عــدد مــن موظفــي دائــرة المخاطــر بنــدوة تدريبيــة بعنــوان 
وذلــك بتاريــخ 21 /9 /2021.

ثالثًا : النشاط التدريبي لإلدارة االقليمية فلسطين: 
شارك عدد من موظفي اإلدارة االقليمية فلسطين بالبرامج التالية:

 اللغة العبرية وذلك خالل الفترة من 11 /9 /2021 ولغاية 27 /9 /2021

ــات الضمــان واالعــراف الخاصــة ب URDG واعتمــادات الجهــوز وذلــك خــالل  ــة وخطاب ــة والدولي  الكفــاالت المحلي
الفتــرة مــن 19 /9 /2021 ولغايــة 23 /9 /2021.

 CICS متخصص معتمد في الرقابة الداخلية وذلك خالل الفترة من 25 /9 /2021 ولغاية 2 /10 /2021

 مهارات االتصال وذلك خالل الفترة من 26 /9 /2021 ولغاية 30 /9 /2021
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ويمتــاز موقــع بنــك القاهــرة عمــان الجديــد فــي مبنــى الصالــة 
العباســية بالقرب من البوابة الجنوبية بمســاحته الواســعة 
التــي تمكنــه ايضــا مــن فتــح فــرع ذكــي LINC لخدمــة الشــباب 

ومحبي التكنولوجيا.

ويســتقبل بنــك القاهــرة عمــان فــي موقعــه الجديــد اعتبــارا 
مــن 12 /9 /2021، ويخــدم الموقــع الجديــد عمــالء البنــك مــن 

داخــل الجامعــة وخارجهــا.

العصريــة  التصاميــم  أحــدث  وفــق  الجديــد  الفــرع  وجهــز 
والتقنيــة بهــدف ضمــان ســرعة خدمــة العمــالء وتوســيع 

المصرفيــة. الخدمــات  أفضــل  بتقديــم  العمــالء  قاعــدة 

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

للبنــك وذلــك  المؤسســية  الهويــة  لتتناســب مــع  البنــك 
وانســيابية. وامــان  براحــة  عصريــة  خدمــة  لتقديــم 

وحــرص البنــك فــي فــرع جامعــة مؤتــة بموقعــه الجديــد علــى 
توفيــر كافــة وســائل الراحــة وســرعة تقديــم خدماته لعمالئه 
داخــل الفــرع بمــا فيهــا توفيــر جهــاز صــراف آلــي لتقديــم كافــة 
صمــم  كمــا  ســاعة،   24 مــدار  علــى  المصرفيــة  الخدمــات 
البنــك منتجــات تتناســب مــع جميــع متطلبــات العامليــن 

فــي الفــرع وبأســعار منافســة.

ويأتــي هــذا الفــرع بحلــة الجديــدة ليواكــب تطــور بنــك القاهــرة 
عمــان فــي انشــاء فــروع لــه ضمــن اعلــى معاييــر التقــدم 
بفضــل  لعمالئــه  الراحــة  توفيــر  الــى  إضافــة  التكنولوجــي 

التصاميــم المميــزة والمريحــة لخدمتهــم.

بنك القاهرة عمان ينقل فرعه
في جامعة مؤتة الى البوابة الجنوبية بحلة جديده

ـــم  ـــة وت جـــدد بنـــك القاهـــرة عمـــان فـــرع جامعـــة مؤت
الجامعـــة. داخـــل  الجنوبيـــة  البوابـــة  قـــرب  نقلـــة 
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مــن  ســيارات  لشــراء  تمويليــة  فــرص  الحملــة  وتقــّدم 

ــى )120( شــهر،  ــى لمــدة تصــل ال ــدون دفعــه أول ام جــي ب

بأقســاط ميســرة وفرصــة الدخــول علــى ســحب ســيارة  

نهايــة  عمــان  القاهــرة  بنــك  مــن  مقدمــة   )RX8 2021(

العــام ، باإلضافــة الــى كفالــة مصنعيــة لمــدة )6( ســنوات 

أو )200,000( الــف كلــم أيهمــا يســبق أوال.

بنــك  المعــدات  لتزويــد  المعاصــرة  الشــركة  واختيــار 

ــة بنكيــة  القاهــرة عمــان لثقتهــم بمــا يقدمــه مــن معامل

ــز باليســر والســرعة، وبمــا يعــزز مــن رضــا منتســبي  تتمّي

العربــي. والجيــش  الملكيــة  الطبيــة  الخدمــات 

وبنــك القاهــرة عمــان بجميــع فروعــه يســعى دائمــًا إلــى 

خدمــة العمــالء بمهنيــة وتلبيــة رغباتهــم المتجــددة مــن 

خــالل التوســع فــي منتجــات األفــراد.

كمــا يســعى إلــى توفيــر اعلــى جــودة فــي خدمــة االفــراد 

لتحقيــق األفضليــة والتنافســية وتوســيع دائــرة التعــاون 

مــع شــركات لديهــا خبــرة طويلــة فــي تقديــم منتجــات تلبي 

العمــالء ضمــن معاييــر وأســس مدروســة  احتياجــات 

وبأفضــل الشــروط واألســعار.

بنك القاهرة عمان يمول سيارات MG لمنتسبي
الخدمات الطبية الملكية  والجيش العربي بدون دفعه أولى 

وقــع بنــك القاهــرة عمــان مؤخــرا اتفاقيــة مــع الشــركة المعاصــرة لتزويــد المعــدات _ 
وكاء ســيارات ام جــي الحصريــن فــي )األردن( لتقديــم منــح عــروض تمويليــة مميــزة 
لمنتســبي الخدمــات الطبيــة الملكيــة والجيــش العربــي الحاصليــن علــى إعفــاءات. 
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والكليــة الجامعــة الوطنيــة  للتكنولوجيا العاشــرة، بعد 

الجامعــة األردنيــة وجامعــة مؤتــة وجامعــة الحســين 

بــن طــالل وجامعــة الحســين التقنيــة وجامعــة االميــرة 

سمية وجامعة الهاشمية وجامعة ال البيت وجامعة 

اليرمــوك وجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، التــي توقــع 

هــذه االتفاقيــة مــع بنــك القاهــرة عمــان والــذي تفــرد 

بتقديــم هــذه الخدمــة فــي القطــاع المصرفــي المحلــي.

ووقــع االتفاقيــة عــن بنــك القاهــرة عمــان الرئيــس 
التنفيــذي االســتاذ كمــال البكــري وعــن الكليــة الدكتــور 

أســامة ماضــي.

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

الشــاملة فيــه، وتخــدم أبنــاءه ومؤسســاته. 

والبطاقــة الجامعيــة الذكيــة متعــددة االســتخدامات 
يســتفيد حاملهــا منهــا كهويــة تعريــف تمكنــه مــن 
الــى مرافــق الجامعــة المختلفــة باإلضافــة  الدخــول 
الــى كونهــا بطاقــة دفــع تمكــن حاملهــا مــن الدفــع 
االردن  داخــل  البيــع  نقــاط  جميــع  فــي  بواســطتها 
النقــدي. وخارجــه والشــراء عبــر األنترنــت والســحب 

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

وتتميــز هــذه البطاقــة بتمكيــن حاملهــا مــن الحصــول 
شــبكة  ضمــن  اســتخدامها  عنــد  خصومــات  علــى 
واســعة مــن المحــال التجاريــة المتعاقــدة مــع البنــك 

فــي كافــة انحــاء المملكــة.

الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تنضم الى
عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

انــضــمــــت الـكــلــيـــــة الـجـامــعــيـــة 
الــى عالــم  الوطنيــة للتكنولوجيــا 
البطاقــات الذكيــة باالتفاقية التي 
وقعتهــا مــع بنــك القاهــرة عمــان 
الطلبــة  هويــات  لتحويــل  مؤخــرا 
ــاء الـهــيــئـــــة  الجـــامـعـيــــة واعــضــ
ــى "بطاقــة  ــة إل التدريــس واإلداري
االســتخدامات". متعــددة  ذكيــة 
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أعــلـــــن بــنــــــك األردن 
عــن إطـــاق حـمـــلــــة 
"قــروض السـيــارات 
الـصـديـقـة للـبــيـئــة"، 
الـتـي تـعد األولى من 
نوعها على مســتوى 
الـمـمـلـــكـــــة، والـتــــــي 
تــــهـــدف لــتـــمـــويــــل 
ــارات  ــراء الــســيـــ شـــ
الـــكــــهــــــربـــــائــــــيـــــــــة 
والسيارات الهايـبرد 
بـمـزايـــــا ال تــضــاهـــى 
وشــــروط مـيـســـرة.

لعمالئــه  الفرصــة  الحملــة،  ضمــن  األردن  بنــك  ويقــدم 
القتنــاء ســيارة العمــر بســعر فائــدة منافــس ومميــز، مــع 
خيــارات تمويــل متنوعــة منهــا: التمويــل الكامــل الــذي تصل 
نســبته إلــى 100 % مــن قيمــة الســيارة، إلــى جانــب فتــرة 
الســداد المرنــة التــي تصــل لغايــة 96 شــهرًا، واإلجــراءات 
الســريعة للحصــول علــى الموافقــة علــى التمويــل بفتــرة 
زمنيــة قياســية فــي غضــون ســاعات قليلــة. وعــالوًة علــى 
ذلــك، ســيحظى طالــب التمويــل المواَفــق عليــه بإعفــاء مــن 
ســداد القســط األول بالكامــل، فضــاًل عــن اإلعفــاء مــن 
عمولــة المنــح ضمــن برامــج قــروض تمويــل الســيارات، 
األمــر الــذي يأتــي فــي خطــوة غيــر مســبوقة مــن شــأنها 

التخفيــف علــى المقترضيــن.

ــة"  ــة "قــروض الســيارات الصديقــة للبيئ ــي حمل هــذا وتأت

مــن بنــك األردن، امتدادًا لجهود البنك الرامية للمشــاركة 

الفاعلــة فــي الحفــاظ علــى البيئــة ومواردهــا، األمر المنبثق 

ــارات  ــة التــي يدمــج معهــا االعتب مــن اســتراتيجيته البيئي

البيئيــة فــي مختلــف جوانــب عملــه، بمــا يشــمل تقديــم 

المنتجــات والخدمــات المصرفيــة والتمويليــة التــي تحفــز 

التوجهــات الســليمة والمراعيــة للبيئــة لــدى العمــالء، 

حياتهــم  متطلبــات  تلبيــة  فيــه  تتــم  الــذي  الوقــت  فــي 

أكثــر  نهجــًا  يتبعــون  لمــن  اســتثنائية  امتيــازات  مــع 

كفــاءة واســتدامة خاصــة فــي اســتخدام مــوارد الطاقــة 

كاإلعفــاءات التــي تتضمنهــا الحملــة.

البرنامج األول من نوعه في المملكة وبمزايا متعددة
بنك األردن يطلق حملة "قروض السيارات الصديقة للبيئة"
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األنشطة التدريبية لبنك األردن
ــأن القــدرات والكفــاءات المصرفيــة المؤهلــة والمتخصصــة هــي ركيــزة أساســية لالرتقــاء  انطالقــًا مــن إدراك بنــك األردن ب
بمســتوى تقديــم الخدمــة للعمــالء، فقــد اســتمر البنــك بتنفيــذ عــدد مــن البرامــج التدريبيــة فــي مركــز التعلــم والتطــور الخــاص 
بالبنــك، كمــا نفــذ البنــك خطــة لتطبيــق البرامــج التدريبيــة عــن بعــد تماشــيًا مــع الظروف المحيطــة ولضمان ديمومــة التطور.

أواًل: - البرامج والدورات التدريبية/ عن بعد

 دورة االمتثال للقرارات الدولية المتعلقة بالعقوبات المالية وقرارات مجلس االمن
تــم عقــد الــدورة التدريبيــة مــن خــالل وســائل التدريــب االلكترونــي بهــدف تعريــف وتوعيــة موظفــي البنــك ببرامــج 
العقوبــات الدوليــة التــي قــد تنشــأ مــن خــرق اي مــن برامــج العقوبــات، باإلضافــة الــى تعريفهم باإلجــراءات الواجب 

اتباعهــا مــن موظفــي البنــك لحمايتــه مــن اي خــرق.

ثانيًا: البرامج التدريبية

"Sales And Product Knowledge Development Program " البرنامج التدريبي 
تــم عقــد البرنامــج التطويــري لموظفــي خدمــة العمــالء لتعزيــز مهاراتهــم ومعرفتهــم بالخدمــات والمنتجــات 

وأســاليب البيــع االحترافــي.

"Sales Academy" برنامج الـ 
تــم عقــد دورة تدريبيــة بعنــوان "البيــع االستشــاري" ضمــن برنامــج الـــ Sales Academy لموظفــي الفــروع، وذلــك 
بهــدف رفــع كفــاءة عمليــة البيــع واتبــاع منهجيــة وآليــات تتوافــق مــع أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال.

 برنامج التشريعات القانونية للشركات وقانون التنفيذ  
تــم عقــد الــدورة التدريبيــة لموظفــي متابعــة االئتمــان والتــي تهــدف الى متابعــة االمــور القضائيــة المتعلقــة 

بمعامــالت العمــالء ونواحــي تنفيذهــا.

ثالثًا: الدورات الخارجية
 دورة التقارير الشهرية الصادرة عن البنك المركزي وقروض التجمع البنكي

 دورة اعداد تقارير االستدامة

 دورة التحليل المالي اساسي ومتقدم

 دورة مهارات تحليل البيانات واعداد التقارير
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أشــهر  التســعة  خــالل  البنــك  مجموعــة  تمكنــت  وقــد 
األولــى مــن عــام 2021 مــن تحقيــق نتائــج ماليــة متميــزة 
ممــا عــزز مــن قــوة مؤشــراتها الربحيــة الرئيســية، كمــا 
أدت جهــود البنــك المتواصلــة فــي إدارة المركــز المالــي 
بفعاليــة مــع المحافظــة علــى جــودة األصــول ومتانتهــا 
الــى ارتفــاع إجمالــي التســهيالت المصرفيــة بنســبة 1.4 % 

لتصــل الــى 4.7 مليــار دينــار كمــا فــي 30 أيلــول 2021.

وفــي تعقيبــه علــى هــذه النتائــج، أعــرب رئيــس مجلــس 
أداءه  واصــل  البنــك  أن  الخطيــب،  اإللــه  عبــد  اإلدارة، 
القــوي خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2021، وقــد 
كانــت النتائــج المتميــزة التــي تــم تحقيقهــا ترجمــة لجهــود 
المجموعــة المتواصلــة فــي تنويــع مصــادر الدخــل وتعزيــز 
انخفــاض  ظــل  فــي  للعمليــات،  التشــغيلية  الكفــاءة 
المرتبطــة  الفوائــد عالميــًا وتأثــر اإليــرادات غيــر  أســعار 
بالفوائــد باســتمرار تداعيــات تفشــي وبــاء كورونــا علــى 

العالــم ككل. مســتوى 

وأضــاف الخطيــب أن مجموعــة البنــك اســتمرت باتبــاع 
سياســتها المحافظــة خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن 

عــام 2021، والمتمثلــة باالحتفــاظ بمخصصــات إضافيــة 
آمنــة لمحفظــة التســهيالت بهــدف حمايــة البنــك وتعزيــز 
مركــزه المالــي فــي ضــوء صعوبــة المرحلــة والظــروف 
المحلــي  الصعيديــن  علــى  االقتصاديــة  والتحديــات 

واإلقليمــي. 

مــن جانبــه، أكــد الرئيــس التنفيــذي للبنــك، عمــار الصفــدي، 
علــى  بالحفــاظ  الملتزمــة  سياســته  واصــل  البنــك  أن 
زيــادة  فــي  االســتمرار  مــع  وجودتهــا  أصولــه  ســالمة 
الكفــاءة التشــغيلية وإحــكام الســيطرة علــى التكاليــف، 
علــى صعيــد  ماليــة قويــة  نتائــج  تحقيــق  الــى  أدى  ممــا 
كافــة األنشــطة التشــغيلية الرئيســية للبنــك. وأضــاف 
الصفــدي أن البنــك تمكــن مــن المحافظــة علــى متانــة 
قاعدتــه الرأســمالية، حيــث ارتفــع اجمالــي حقــوق الملكيــة 
بنســبة 2.5 % ليبلــغ 1.2 مليــار دينــار كمــا فــي 30 أيلــول 
 %  17.0 المــال  رأس  كفايــة  نســبة  بلغــت  كمــا   ،2021
وبلغــت نســبة الســيولة 126 % كمــا فــي 30 أيلــول 2021، 
وكافــة هــذه النســب أعلــى مــن الحــد األدنــى للمتطلبــات 

التنظيميــة للبنــك المركــزي األردنــي ولجنــة بــازل.

صافي أرباح مجموعة بنك اإلسكان يرتفع إلى
79.9 مليون دينار للتسعة أشهر األولى من العام 2021

أعــلــنــــت مـجـمــوعـــة بــنــــــك 
اإلسكـان للتجـارة والتمويـل 
عــــن نــتــائــجـــهـــا الــمــالــيـــة 
لــفــتــــرة الــتــسـعــــة أشـهـــــر 
الـمـنـتـهـيـــة فــي 30 أيـلــــول 
2021، حــيــــث نــــمــــت أربـــــاح 
المجموعــة الصافيــة بعــد 
المـخـصصـــات والـضـرائــــب 
لتبـلـــغ 79.9 مـلـــيـــون ديـنــــار.
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البنــك  نظمهمــا  اللتيــن  الفعاليتيــن،  وأقيمــت 
76 موظفــًا وموظفــة، تحــت رعايــة كل  وحضرهمــا 
مــن رئيــس مجموعــة العمليــات والدعــم فــي البنــك، 
والســيد رئيــس قطــاع المــوارد البشــرية والشــؤون 

والهندســية. اإلداريــة 

وأشــرفت علــى الفعاليتيــن شــركة فريــق التحديــات 

فــي  والمتخصصــة  الرائــدة   -  Challenger Team  –
تنظيــم الفعاليــات التعليميــة والترفيهيــة الهادفــة، 
حيــث تضمنتــا أنشــطة تعليميــة وترفيهيــة بهــدف 
تعزيــز مفاهيــم العمــل الجماعــي والوالء المؤسســي 
وخلــق الثقــة، وصقــل مهــارات القيــادة والتخطيــط 

وإدارة التغييــر والتحفيــز الذاتــي.

بنك اإلسكان يعقد فعاليات تدريبية ترفيهية 
لتعزيز قدرات وكفاءات موظفيه الموهوبين 

فــي إطــار جهــوده المســتمرة لتعزيــز قــدرات وكفــاءات موظفيــه ورفــع مســتوى أدائهــم 
باالستعانة بأساليب متطورة في التدريب، عقد بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع 
 )Team Building Activity( انتشــارًا فــي المملكــة - فعاليتيــن تدريبيتيــن ترفيهيتيــن
لعــدد مــن موظفيــه الموهوبيــن وذلــك يومــي 23 - 30 أيلــول فــي نــادي ديونــز عّمــان.
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ــة بنــك اإلســكان لهــذا الحفــل اســتكمااًل  ــي رعاي وتأت
التعليميــة،  المؤسســات  دعــم  فــي  البنــك  لجهــود 
التقنيــة  الحســين  جامعــة  برســالة  منــه  وإيمانــًا 
وأهميــة تقديــم التعليــم التقنــي والنوعــي للشــباب.

وهــدف حفــل االســتقبال إلــى تعريــف الطلبــة علــى 
جامعــة  وهــي  التقنيــة  الحســين  جامعــة  مرافــق 
خاصــة ال تهــدف الــى الربــح، تــم تأسيســها كمبــادرة 
تابعــة لمؤسســة ولــي العهــد لتطويــر نمــوذج تعليــم 
تقنــي ممّيــز فــي األردن، باإلضافــة إلــى رفــد ســوقي 
العمــل المحلــي واإلقليمــي بشــباب مــدرب ومؤهــل 
التقنيــة،  الحاســوب  الهندســة وعلــم  فــي مجــاالت 
التعليميــة  عمليتهــا  فــي  الجامعــة  تعتمــد  حيــث 
علــى الحقــول العلميــة االكاديميــة األربعــة "العلــوم 
والتكنولوجيــا والهندســة، والرياضيــات" وتوظيفهــم 
 STEM معــًا فــي العمليــة التعليميــة وتعتبــر الجامعــة

.Based Education Institution

حــول  تعريفيــًا  جناحــًا  اإلســكان  بنــك  أقــام  وقــد 
أعمــال البنــك وأنشــطته المصرفيــة وأبــرز الخدمــات 
األفــراد  مــن  لعمالئــه  يقدمهــا  التــي  والمنتجــات 
 Mr. Coin والشــركات، وجــوالت تفاعليــة لشــخصية
فــي حــرم الجامعــة للتعريــف ببرنامــج إســكان كوينــز 
وهــو برنامــج الــوالء والمكافــآت علــى بطاقــات الدفــع 
المباشــر والبطاقــات االئتمانيــة. وعقــد علــى هامــش 
التفاعليــة مــع  المســابقات  الحفــل مجموعــة مــن 
التقنيــة،  الحســين  جامعــة  مــن  بــإدارة  الطلبــة 
ــز حســابات  ــام الحفــل جوائ حيــث قــدم البنــك فــي خت
توفيــر بقيمــة 200 دينــار للحســاب الواحــد للطلبــة 

المســابقات.  فــي  الفائزيــن  المســتجدين 

تجــدر اإلشــارة، إلــى أن قطــاع التعليم يتصــدر أولويات 
اإلســكان  لبنــك  المجتمعيــة  المســؤولية  برامــج 
ويوليــه اهتمامــًا خاصــًا، وذلــك لقناعــة البنــك بأهميــة 
النمــو  أســاس  يعــد  الــذي  التعليــم  قطــاع  ودور 

والتطــور وبنــاء أجيــال المســتقبل.

بنك اإلسكان يرعى حفل استقبال الطلبة المستجدين
في جامعة الحسين التقنية

فــي إطــار حرصــه علــى دعــم قطــاع 
 – اإلســكان  بنــك  رعــى  التعليــم، 
البنــك األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي 
المملكــة - حفــل اســتقبال الطلبــة 
الـمـسـتـجـديـــن المسـجـلـيـــن في 
ــة- إحــدى  ــة الحســين التقنـيـ جامـعـ
مبــادرات مـؤســـسة ولــي الـعــهـــد، 
بمنـاسبـــة بــدـء الـعـــام الـدراســـي 
ــي  ــم فــــ ــذي أقـــــيـــــ 2021 - 2022، والــ
مجمــع الملــك الحســين لألعمــال 
يومي 20 - 21 تشرين األول الجاري.
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ــي  ــى البنــك األردن وتماشــيًا مــع أهدافــه اإلســتراتيجية، تبن
تتضمــن  والتــي  الصلــة  ذات  العالميــة  المبــادئ  الكويتــي 
المســتدامة،  التنميــة  لتحقيــق  المتحــدة  األمــم  أهــداف 
 Women’s Empowerment اســم  عليهــا  ُتطلــق   والتــي 
)Principles )WEPs وترتكــز علــى 7 مبــادئ أساســية يتــم 
تطبيقها في المؤسســات والشــركات لتطبيق المســاواة 
بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة فــي ســوق العمــل، وتعزيــز 

دورهــا األساســي فــي التنميــة المجتمعيــة. 

ــر العــام  ــم البطيخــي – المدي هــذا وقــد أشــار الســيد هيث
الجنســين  بيــن  "المســاواة  قائــاًل:   – للبنــك  التنفيــذي 
مســؤولية أخالقيــة. اليــوم وعلــى الرغــم مــن أن نســبة 
اإلنــاث مــن موظفــي البنــك األردنــي الكويتي تعــادل  38 %، 

لــم نصــل بعــد إلــى المســتوى األمثــل الــذي نطمــح إليــه. 
نحــن نعمــل باســتمرار مــن أجــل تحقيــق المســاواة بيــن 
الجنســين بشــكل متكامــل، لكونــه جانــب مهــم ألي جهــة 
عمــل فــي عالمنــا اليــوم، نحــن نؤمــن أن التزامنــا بتمكيــن 
المــرأة فــي القطــاع المصرفــي واالقتصــاد بشــكل عــام 
هــو أمــر بالــغ األهميــة لتحقيــق النمــو للمجتمــع المحلي".

األردنــي  البنــك  فــي  عمــل  ورشــة  أول  عقــد  تــم  وعليــه 
بحضــور   2021/  08/  20 الموافــق  اإلثنيــن  يــوم  الكويتــي 
ــأمم المتحــدة و موظفــي البنــك مــن دوائــر  ممثلــي هيئــة الـ
مختلفــة لوضــع خطــة عمــل لتنفيــذ المشــاريع والمبــادرات 
المعنيــة بتمكيــن المــرأة وإدراجهــا بالعمليــات األساســية 
للبنــك إلتزامــًا بتطبيــق مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين .

)UN WOMEN( إتفاقية تعاون بين البنك األردني الكويتي و
لإلنضمام للمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة

 UN( وّقــع البنــك األردنــي الكويتــي إتفاقيــة تعــاون مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة
WOMEN( – منظمــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن 
المــرأة – والتــي تهــدف إلــى دعــم البنــك للمبــادرات التــي تســاهم فــي تمكيــن المــرأة 
القــرار والمراكــز  فــي عمليــات صنــع  المجتمــع وإشــراكها  فــي  وتعزيــز مكانتهــا 
القياديــة فــي المؤسســات، وخلــق الفــرص المتكافئــة والمســاواة بيــن الجنســين. 
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قــام البنــك األردنــي الكويتــي ومــن منطلــق مســؤوليته 
اإلجتماعيــة فــي التواصــل مــع األنشــطة والفعاليــات 
الثقافيــة والفنيــة، برعايــة مؤتمــر الروايــة األردنيــة الســابع 
الــذي نظمتــه جامعــة اليرمــوك - مكتبــة الحســين بــن 
طــالل، ومديريــة ثقافــة إربــد، والــذي تــم افتتــاح فعالياتــه 
/2021،  بمشــاركة   10/  20 بتاريــخ  الجامعــة  رحــاب  فــي 
أدبــاء ونقــاد وروائييــن ومهتميــن فــي مجــال الروايــة مــن 

داخــل األردن وخارجــه.

وثّمــن كل مــن نائــب رئيــس الجامعــة الدكتــور ريــاض 
المومنــي، ومديــر المكتبــة الدكتــور عمــر الغــول، واألديــب هاشــم غرايبــة، فــي كلماتهم خالل اإلفتتاح مســاهمة البنك 
األردنــي الكويتــي، وتقديمــه الدعــم المــادي الســخي للمــرة الثانيــة لمكتبــة الجامعــة، ممــا مّكــن عــدد َأكبــر مــن األدبــاء 
والنقــاد بالمشــاركة فــي المؤتمــر. هــذا وتضمنــت فعاليــات إفتتــاح المؤتمــر التــي حضرهــا عــدد مــن المســؤولين فــي 

الجامعــة والمهتميــن مــن المجتمــع المحلــي، إفتتــاح معــرض كتــب وزارة الثقافــة.

تأتي مشاركة البنك األردني الكويتي في هذه المبادرة انسجاًما مع 
بشكل  للمساهمة  الرامية  واستراتيجيته  اإلجتماعية،  مسؤوليته 
فاعل في التصدي للتحديات البيئية التي تواجه المملكة، ودعمه لفئة 
األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة، حيث قام البنك بجمع األغطية 
وتسليمها  العامة،  اإلدارة  مبنى  في  األلمنيوم  وعلب  البالستيكية 
لنقاط التجميع لُمبادرة العجالت الخضراء والتي تقوم بدورها بفرزها 
الناتجة  اإليرادات  وتخصيص  المحلية،  التدوير  لمصانع  وتوصيلها 
وتحديدًا  الخاصة،  اإلحتياجات  ذوي  لألطفال  العون  لتقديم  عنها 
المصابين بالشلل الدماغي، بهدف تحسين نوعية حياتهم التعليمية 
والعالجية ومشاركتهم في المجتمع. حيث تهدف هذه المشاركة 
البيئي وروح العمل التطوعي لدى  الوعي  المبادرة لغرس  في هذه 

موظفيها وخلق جو إيجابي مع أفراد المجتمع المحلي.

وُيذكر أن ُمبادرة العجالت الخضراء غير الربحية ُتعنى بجمع المخلفات 
الصلبة التي تضر البيئة مثل األغطية البالستيكية وعبوات المشروبات 
الغازية، ثم تقوم بإرسالها لمصانع التدوير والتبرع لصالح األطفال 
الُمصابين بالشلل الدماغي عن طريق دعم التعليم والعالج وتوفير 
الكراسي الُمتحركة، باإلضافة إلى سعيها لإرتقاء بالوعي تجاه قضايا 
التوعية  برامج  ِخالل  من  والُمجتمعية  اإلقتصادية  والتنمية  البيئة 

المختلفة وعقد شراكات مع الجهات المعنية بذلك.

رعاية البنك األردني الكويتي لفعاليات
مؤتمر الرواية األردنية -جامعة اليرموك

استمرار البنك األردني الكويتي بالمشاركة في مبادرة
"العجالت الخضراء"
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قـــام البــنـــك األردنــــي الــكــويــتــــــي 
بالمشــاركة في حملــة التوعــيــــة 
بســرطان الثــدي لشــهر أكتوبــر 
مــن قبــل مؤسســة  الُمنظمــة 
ومــركــــز الحســيــن للــســــرطــان، 
والتي يتم إطالقهــــا خالل شهــــر 
تــشــريــــن األول مــن كــــل عــــــام، 
حيث تعتــبــر هــذه الحــمــلــــة مــن 
أهــــم الــحــمــالت الصحــيــة عــلــى 
المستوى الوطــنــــي واإلقــليمي، 
وأكــــثــــرهــــــا وصــــواًل لمــخــــتــلــف 
فــي  األردنــي  المجتــــمع  شــرائح 
بــأن  علمــًا  المحافظــات،  كافــة 
الــبــرنــامــــــــج  يــــــقــــوم مــن خــالل 
هــذه الحملــة التوعــويــة بــعــقــــد 
ــع  ــية ووضــ محاضــرات تــثــقــيــفــ
أكشــاك توعويــة فــي المــوالت، 
باإلضـــــــافــــــــة إلــــــــــى إعـــــالنــــات 
التواصــل  مواقــع  علــى  مكثفــة 
اإلجتماعــي والمرئــي والمســموع 
والمطبوعــات بأنواعهــا. وكذلــك 
التنســيق مــع الجهــات الطبيــة 
لـتـقــديـــــم فــحـــوصـــــات مـجانـيــة 
وعمــل  حظــًا  األقــل  للســيدات 
تخفيضــات علــى تكلفــة فحــص 

الماموجــرام خــالل الحملــة. 

البنــك  إدارة  مــن  وتأكيــدًا  هــذا 
علــى اهتمامــه بالتوعيــة الصحيــة 
علــى  وتشــجيعهن  للموظفــات، 
الفحــص الــدوري، بالنظــر لفاعليــة 
العــالج فــي حــال إكتشــاف المرض 

البنك األردني الكويتي يشارك في الحملة السنوية
للتوعية بسرطان الثدي لشهر "أكتوبر"

فــي مراحلــه المبكــرة وزيــادة نســبة الشــفاء فــي حــال العــالج المبكــر. وعليــه 
ــى كافــة  ــع "الدبــوس الزهــري الخــاص بســرطان الثدي"عل قــام البنــك بتوزي
موظفيــه باإلضافــة الســتضافة جنــاح للمركــز فــي مقــر اإلدارة العامــة للبنك 
لعــرض منتجــات المركــز، حيــث قــام موظفــو إدارة اإلســتراتيجة والتســويق 
بالمشــاركة فــي عمليــة البيــع بمشــاركة المذيعــة دانــا درويــش، بحيــث يعــود 
ريــع هــذه المبيعــات للســيدات األقــل حظــًا إلجــراء فحــص "ماموجــرام"، 
وعليــه تــم التنســيق مــع المركــز الســتضافة ممرضــة في مقــر اإلدارة العامة 

واســتخدام غرفــة الطبيــب إلجــراء فحــص ســريري للموظفــات.
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قــام البنــك األردنــي الكويتــي بتقديــم الرعايــة لمســابقة 
أقيمــت  التــي   ،"CrossFit 962 لمركــز"  البدنيــة  اللياقــة 
رياضييــن  فيهــا  شــارك  حيــث   ،2021/  09/  17 بتاريــخ 
محترفييــن مــن مختلــف النــوادي واألعمــار  ومــن جميــع 
فئات اللياقة البدنية والرياضية، و تضمنت المســابقة 

3 جــوالت منوعــة بيــن رفــع األثقــال وتماريــن الكارديــو، 

وقــد شــارك مــن موظفــي البنــك نتالــي جنــكات مــن 

دائــرة الخدمــات التجاريــة، هــذا وقــد أقــام البنــك جناحــًا 

ــى الرابحيــن. ــا عل ــع الهداي ــه وقــام بتوزي خاصــًا ب

تسعى إدارة البنك األردني الكويتي إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية اإلجتماعية وأهداف التنمية المستدامة والتي 
تغطي مجموعة واسعة من قضايا التنمية االجتماعية واإلقتصادية، كالمناخ - المساواة بين الجنسين – المياه 
– الطاقة – البيئة - الفقر – الجوع – الصحة – التعليم - تغير المناخ وغيرها. وهي عبارة عن مجموعة من 17 هدفًا 

ُوضعت من ِقبل منظمة األمم المتحدة، وقد ُذكرت هذه األهداف في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة.

ويلتزم البنك في هذا النهج ضمن سياساته المعتمدة وكما يلتزم في تطبيقها بكل شفافية لمواصلة دوره 
الفعال في القطاع المصرفي، لضمان تحقيق األثر اإليجابي على البيئة والمجتمع، حيث يولي جل اهتمامه نحو 
تحقيق اإلستدامة في العديد من الخدمات التي يقدمها والمبادرات التي تشمل مختلف الجوانب البيئية، الصحية، 

التعليمية، الرياضية، اإلجتماعية وغيرها، والتي تشمل :

األردني الكويتي يشارك في تحدي اللياقة البدنية
"CrossFit 962 "

ترسيخ البنك األردني الكويتي ألهداف التنمية
المستدامة وثقافة المسؤولية االجتماعية
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Tik Tok التجاري األردني يطلق صفحته على

اطلــق البنــك التجــاري األردنــي مؤخــرًا صفحتــه الرســمية علــى منصــة التواصــل االجتماعيــة تيــك 
تــوك "Tik Tok" بعنــوان jcbankjo@ لتضــاف إلــى مجموعــة حســاباته علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعيــة األخــرى مثــل فيســبوك، انســتغرام، يوتيــوب، تويتــر ولينكــدإن. 

ويأتــي اطــاق البنــك لهــذا الحســاب علــى منصــة تيــك تــوك لمواكبــة أحــدث التطــورات فــي هــذا 
المجــال واعتبارهــا احــدى قنــوات التواصــل االلكترونــي التفاعلــي مــع العمــاء وبهــدف الوصــول 

إلــى مختلــف فئــات وشــرائح المجتمــع بأســلوب شــيق وتفاعلــي.

وحيــث يعــرض البنــك مــن خــال حســابه علــى منصة تيك توك احــدث العــروض والمزايا الخاصة 
بالمنتجــات والخدمــات البنكيــة المتنوعــة اضافــة الــى النصائــح الماليــة والفيديوهــات التوعويــة 

واالخبــار والفعاليــات المختلفة.
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الدورات التدريبية الداخلية / لدى مركز التدريب والتطوير الداخلي ) عن بعد (
ــوان " Microsoft Excel - Intermediate & Advanced " لعــدد مــن موظفــي البنــك  ــي بعن ــم عقــد برنامــج تدريب  ت
حيــث هــدف البرنامــج الــى تعزيــز معرفــة المشــاركين بالمهــارات العمليــة الالزمـــة الســتخدام برنامج اكســل .

ــى  ــي فــي البنــك حيــث تطــرق البرنامــج ال ــق الداخل ــع موظفــي التدقي ــي متخصــص لجمي ــم عقــد برنامــج تدريب  ت
.)Mobile Vs. Card Payment ،e-Banking ،Continuous Auditing & Continuous Monitoring( مواضيــع 

 تــم عقــد برنامــج تدريبــي بعنــوان " ادارة مخاطــر التشــغيل " لجميــع موظفــي البنــك حيــث هــدف البرنامــج الــى 
تعريــف المشــاركين بالمفاهيــم االساســية الدارة المخاطــر ، واجــراءات ادارة مخاطــر التشــغيل وتزويدهــم 

باالرشــادات العامــة لتجنــب الوقــوع بالمخاطــر.

الدورات التدريبية لدى مراكز ومعاهد متفرقة 
 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " Business English - Elementary & Intermediate" والتــي نظمهــا مركــز هندســة 

ــة وشــارك فيهــا )16( موظــف مــن البنــك. االعمــال بالتعــاون مــع الجامعــة االلماني

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " Effective Supervisory Skills " والتــي نظمهــا مركــز  Business EYE  وشــارك فيهــا 
)16( موظــف مــن البنــك.

 البرنامــج التدريبــي بعنــوان " Certified International Learning & Development Manager"والتــي نظمتهــا 
شــركة UITI  وشــاركت فيهــا االنســة عروبــة الشــعار.

 البرنامــج التدريبــي بعنــوان " Certified Scrum Master"والتــي نظمتهــا شــركة Invensis وشــارك فيهــا كل مــن 
الســيد ســليم صوالحــة والســيد يوســف ابراهيــم .

 البرنامــج التدريبــي بعنــوان " تحديــات تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 فــي ظــل تداعيــات جائحــة 
كورونا"والتــي نظمهــا اتحــاد المصــارف العربيــةو شــاركت فيهــا االنســة ناديــة كنعــان .

 النــدوة االلكترونيــة بعنــوان " Comprehensive Stress Testing in Financial Services" والتــي نظمتهــا جمعيــة 
البنــوك فــي االردن وشــارك فيهــا )5( موظفيــن مــن البنــك.

النشاطـات التدريـبـيـة
للبنك التجاري األردني
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 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " التحقيــق االداري فــي المخالفــات العماليــة " والتــي نظمهــا مركــز متأصلــون االوائــل 
لالستشــارات والتدريــب  وشــارك فيهــا كل مــن الســيد ماهــر هلســه والســيدة ريــم الحمــود.

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " قانــون الضمــان االجتماعــي وقانــون العمــل وقانــون ضريبــة الدخــل" والتــي نظمهــا 
مركــز متأصلــون االوائــل لالستشــارات والتدريــب  وشــاركت فيهــا الســيدة حــال الزعبــي .

 الورشــة التدريبيــة بعنــوان " أهميــة إصــدار تقاريــر اإلســتدامة " والتــي نظمتهــا بورصــة عمــان وشــارك فيهــا كل 
مــن الســيدة صبــا علقــم والســيدة رحمــة الجنينــي.

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " تأهيــل المحاســب للخبــرة الضريبيــة " والتــي نظمتهــا شــركة كــي بــي إم جــي  وشــارك 
فيهــا كل مــن الســيد لــؤي أبــو طبنجــة والســيدة جهــاد البخــاري .

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " مصطلحــات التجــارة الدوليــة Incoterms 2020 " والتــي نظمتهــا غرفــة التجارة الدولية 
وشــارك فيهــا كل مــن الســيدة هبــه الردايــده ،االنســة ميــس الخــوري و االنســة هبــه عبــد الهــادي  .

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " ممارســات إدارة المــوارد البشــرية العمليــة " والتــي نظمتهــا النقابــة العامة للعاملين 
فــي المصــارف والتاميــن والمحاســبة وشــارك فيهــا كل مــن الســيدة ناديــن المانــي ، الســيدة فــرح القاســم  ، 

االنســة دينــا القيســي واالنســة ســهاد الحورانــي.

 مؤتمــر  ومعــرض الــذكاء االصطناعــي األول لتكنولوجيــا الدفــاع واألمــن الســيبراني والتــي نظمتهــا ســوفكس 
وشــارك فيهــا كل مــن الســيد زيــد النصراويــن والســيد احمــد حجــار.

الدورات التدريبية لدى معهد الدراسات المصرفية

 الدورة التدريبية بعنوان " الترويج المصرفي ومهارات البيع الشخصي"  وشارك فيها )4( موظفين من البنك.

 البرنامج التدريبي بعنوان " Certified Compliance Manager CCM" وشاركت فيها االنسة تاال  المساعدة.
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شــارك البنــك اإلســالمي األردنــي وزارة التربيــة والتعليــم تكريــم نخبــة 
مــن المعلميــن والمعلمــات المتميزيــن مــن مختلــف مديريــات التربيــة 
بمناســبة يــوم المعلــم العالمــي الــذي يصــادف الخامــس مــن شــهر 
تشــرين األول مــن كل عــام، وذلــك تقديــرا لجهــود المعلميــن المتميــزة 

وذات االثــر االيجابــي علــى البيئــة التعليميــة.

وأقيــم الحفــل التكريمــي تحــت رعايــة معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم 
ووزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األســتاذ الدكتــور محمــد خيــر أبو 
ــر العــام للبنــك اإلســالمي  قديــس وبحضــور الرئيــس التنفيــذي/ المدي
األردنــي الدكتــور حســين ســعيد واألمنــاء العاميــن في الــوزارة والجهات 

الداعمــة األخــرى وذلــك فــي مبنــى نــادي المعلميــن فــي عمــان. 

وبهذه المناســبة قال الدكتور حســين ســعيد ان مشــاركة مصرفنا في هذا الحفل تأتي تعزيزًا للعالقة التشــاركية والمســتدامة 
التــي تربــط مصرفنــا مــع وزارة التربيــة والتعليــم وتؤكــد علــى تحمل مصرفنا لمســؤولياته االجتماعية في المجــال التعليمي ودعم 
المســيرة التربويــة والعلميــة مــن خــالل تقديــر الجهــود الحثيثــة التــي تبــذل مــن جميع اساســات البنــاء التربوي والــذي يعد المعلم 
احــد اهــم هــذه االساســات التــي يجــب ان تقــدر ويتــم دعمهــا مثمنــًا للــوزارة اتاحــة الفرصــة للبنــك اإلســالمي األردني للمشــاركة في 

تكريــم المعلميــن فــي يــوم المعلــم العالمــي مؤكــدًا اســتمرارية تواجــد البنك في أي نشــاط يدعم القطاع التعليمــي والتربوي .

وفــي نهايــة الحفــل قــدم معالــي الوزيــر الشــكر والتقديــر للجهــات الداعمــة ومنهــا البنــك اإلســالمي األردنــي حيــث تســلم 
الرئيــس التنفيــذي للبنــك درعــًا تقديــرًا لمشــاركته ودعمــه للحفــل .

لمؤتمــر  الفضيــة  الرعايــة  األردنــي  اإلســالمي  البنــك  قــدم 
الهندســة الكيميائية األردني الدولي التاســع المدمج )الوجاهي 
واالفتراضــي( والــذي نظمتــه نقابــة المهندســين األردنييــن /

الدكتــور  معالــي  رعايــة  تحــت  الكيميائيــة،  الهندســة  شــعبة 
البوتــاس  إدارة شــركة  رئيــس مجلــس  هديــب  أبــو  شــحادة 
نقيــب  الزعبــي  احمــد ســمارة  المهنــدس  العربيــة وبحضــور 
المهندســين  المهندســين األردنييــن وبمشــاركة نخبــة مــن 
والخبــراء فــي أكثــر مــن 25 دولــة عربيــة وعالميــة، وذلــك خــالل 

الفتــرة 12 - 14 /10 /2021 فــي فنــدق لــو رويــال عمــان.

ــر العــام للبنــك اإلســالمي  وقــال الرئيــس التنفيــذي/ المدي
األردنــي الدكتــور حســين ســعيد بهــذه المناســبة  " تأتــي 
رعايــة َمْصرِِفنــا لهــذا المؤتمــر تعزيــزًا للعالقــة التشــاركية 
ــن وتحقيقــًا  ــة المهندســين األردنيي والمســتدامة مــع نقاب
بدعــم  االجتماعيــة  لمســؤولياته  بتحملــه  َمْصرِِفنــا  لــدور 
خــالل  مــن  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  مختلــف 
اســتمرارية تقديــم الدعــم او المشــاركة فــي العديــد مــن 
النــدوات واالجتماعــات والمؤتمــرات التــي تعــود بالفائــدة 

والبحثــي  واالكاديمــي  العلمــي  القطــاع  علــى  والمصلحــة 
األهــداف  تتحقــق  ان  تمنياتنــا  مــع  المحلــي،  والمجتمــع 

المرجــوة مــن انعقــاد هــذا المؤتمــر" .

وقدم كاًل من رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور زكريا 
القضــاة ورئيــس الشــعبة الهندســة الكيميائيــة المهنــدس 
محمــد المحاميــد الشــكر والتقديــر للبنــك اإلســالمي األردنــي 
لمــا لــه مــن دور كبيــر فــي دعــم األنشــطة المختلفــة لنقابــة 
المهندســين األردنييــن ومنهــا هــذا المؤتمــر، وتســلم منــدوب 
البنــك اإلســالمي األردنــي درعــًا تكريميــًا مــن النقابــة تقديــرًا 
لرعايــة البنــك المؤتمــر الــى جانــب الجهــات الداعمــة األخــرى.

وتضمــن المؤتمــر مواضيــع متعلقــة بتطــور علــم الهندســة 
والمختلفــة  الحديثــة  والتطبيقــات  والتحديــات  الكيميائيــة 
الخبــرات  لتناقــل  تهــدف  ومحاضــرات  عمــل  وورشــات 
والمؤسســات  الباحثيــن  بيــن  مــا  والتواصــل  والمعــارف 
عــن  اإلعــالن  تــم  ،كمــا  المختلفــة  والصناعيــة  االكاديميــة 
أســماء الشــركات الفائــزة بأفضــل منتــج اردنــي فــي قطــاع 

والبالســتيكية. الكيميائيــة  الصناعــات 

البنك اإلسالمي األردني يكرم المعلمين

البنك اإلسالمي األردني يرعى
مؤتمر الهندسة الكيميائية األردني الدولي التاسع
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شــارك البنــك اإلســالمي األردنــي بتقديــم الرعايــة لمؤتمــري 
المفاصــل  وامــراض  الطبيعــي  الطــب  أطبــاء  جمعيــة 
والتأهيــل األردنيــة فــي نقابــة األطبــاء األردنيــة تحــت رعايــة 
ســمو األميــر مرعــد بــن رعــد رئيــس المجلــس األعلــى لحقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ، حيــث عقــد المؤتمــر الرابــع عشــر 
التحــاد الطــب الطبيعــي وطــب التأهيــل لــدول حــوض البحــر 
األبيــض المتوســط وبالتزامــن مــع المؤتمــر األردنــي الثامــن 
المفاصــل  وامــراض  الطبيعــي  الطــب  أطبــاء  لجمعيــة 
والتأهيــل تحــت شــعار "التأهيــل ومــا بعــده" وذلــك خــالل 
الفتــرة مــن 13 - 16 /10 /2021 وبمشــاركة أطبــاء مختصيــن مــن 
عــدة دول عربيــة واجنبيــة ، للتعــرف علــى احــدث المســتجدات 
فــي طــب التأهيــل وامــراض المفاصــل فــي العالــم وتبــادل 
التجــارب والخبــرات بيــن المختصيــن باإلضافــة الــى عقــد ورش 

تســتهدف  ومتنوعــه  مختصــة  علميــة  ومحاضــرات  عمــل 
األطبــاء والمهــن الطبيــة المســاندة لتقديــم افضــل خدمــات 

التأهيــل الصحــي للمرضــى وذوي اإلعاقــة.

اإلســالمي  للبنــك  العــام  المديــر  التنفيــذي/  الرئيــس  وقــال 
األردنــي الدكتــور حســين ســعيد ان تواجــد مصرفنــا ضمــن 
هــذه النشــاطات هــو تأكيــد لتحملــه لمســؤولياته االجتماعيــة 
فــي القطــاع الصحــي وخدمــة ذوي اإلعاقــة وتأكيــدًا علــى أهمية 
المحلــي  المجتمــع  وقطاعــات  مصرفنــا  بيــن  مــا  الشــراكة 
ومنهــا نقابــة األطبــاء األردنيــة بمختلــف جمعياتهــا الطبيــة 
التــي تجمعنــا معهــم عالقــة مســتدامة وتأتي اســتكمااًل لدعم 
كافــة الجهــود الرســمية التــي تهــدف الى االرتقاء بــأداء القطاع 

ــاء المجتمــع المحلــي وذوي االعاقــة. الصحــي خدمــة ألبن

فرع جديد للبنك اإلسالمي األردني في ضاحية األمير حسن

البنك اإلسالمي األردني يرعى
 مؤتمرين لجمعية أطباء الطب الطبيعي والتأهيل األردنية

أعلــن البنــك اإلســامي األردنــي عــن افتتــاح فرعــه 
محافظــة  حســن/  األميــر  ضاحيــة  فــي  الجديــد 
العاصمــة الكائــن في شــارع الســلطان قاوون، 
وذلك اعتبارًا من يوم االثنين الموافق 18 /10 /2021.

وعبــر الدكتــور حســين ســعيد الرئيــس التنفيــذي / المديــر العام 
للبنــك اإلســالمي األردنــي عــن اعتــزازه باســتمرارية تعزيــز تواجد 
البنــك مــن خــالل التوســع الجغرافــي ، حيــث يعــد هــذا الفــرع 
الرابــع والثمانيــن ليصبــح للبنــك 109 فرعــًا ومكتبــًا منتشــرة 
العاصمــة  محافظــة  وحصــة  المملكــة،  انحــاء  جميــع  فــي 
عمــان منهــا 48 فرعــًا ومكتبــًا، الــى جانــب التوســع فــي تقديــم 
   )Islami Digital / الخدمــات الذاتيــة الرقميــة  )إســالمي ديجتــال
ــة الرقميــة المختلفــة التــي  وبالتــوازي مــع  القنــوات االلكتروني

يقدمهــا البنــك إســالمي موبايــل ، إســالمي انترنــت ...الــخ.

وأضاف الدكتور حســين ســعيد اننا نســعى من خالل التوســع 
احتياجــات  وتلبيــة  الســوقية  حصتنــا  زيــادة  إلــى  الجغرافــي 
المواطنيــن بتوفيــر الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية لمختلــف 
شــرائح المجتمــع افــراد و شــركات وذلــك تطبيقــًا لسياســة 

الشــمول المالــي، حيــث تعــد منطقــة ضاحيــة األميــر الحســن 
بالكثافــة  وتمتــاز  تجاريــًا  والنشــطة  الحيويــة  المناطــق  مــن 
الســكانية الــى جانــب وجــود العديــد مــن المحــالت التجاريــة 
والمراكــز الطبيــة والمجمعــات التجاريــة والمــوالت الكبيــرة.

اإلســالمي  البنــك  التــزام  ســعيد  حســين  الدكتــور  وبيــن 
األردنــي بتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي بشــأن التعامــل 
المالــي  المســتهلك  وحمايــة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  مــع 
للمتعامليــن ذوي اإلعاقــة مــن خــالل تصاميــم فــروع البنــك 
الجديــدة الــى جانــب تحديــث الفــروع والمكاتــب القائمــة لتراعــي 
و تلبــي احتياجــات ذوي اإلعاقــة بمختلــف فئاتهــم )الســمعية، 
البصريــة، الحركيــة( وتوفيــر كل الســبل التــي تســهل عليهــم 
الحصــول علــى الخدمــات المصرفيــة بــكل ســهولة ويســر مــن 
خــالل تخصيــص مترجــم فــوري وصرافــات آليــة متخصصــة 
وأماكــن مخصصــة داخــل الفــرع ..الــخ ، حيــث يجــري العمــل 
علــى توفيــر هــذه الخدمــات فــي فــرع ضاحيــة األميــر حســن الــى 
جانــب  توفيــر مــا نســبته اكثــر مــن 10 % مــن فــروع البنــك لخدمــة 
هــذه الفئــة مــن أبنــاء المجتمــع مــن خــالل 18 فرعــًا ومكتبــًا 

للبنــك فــي مختلــف محافظــات المملكــة. 
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 بمناسبة مئوية الدولة األردنية
البنك االسالمي االردني يرعى

مؤتمر "صورة األردن في العالم في مئة عام"

الدولــة  بمئويــة  االحتفــال  فــي  األردنــي  اإلســامي  البنــك  مســاهمة  مــن  انطاقــًا 
األردن  " صــورة  الهاشــمية  للجامعــة  الدولــي  للمؤتمــر  الرعايــة  البنــك  قــدم  األردنيــة 
جالــة  منــدوب  وبرعايــة  الثقافــة  وزارة  مــع  وبالتعــاون   " عــام  مئــة  فــي  العالــم  فــي 
الملــك عبــدهللا الثانــي، وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الدكتــور وجيــه عويــس 
وبمشــاركة حوالــي 60 باحثــًا ومتخصصــًا فــي القضايــا السياســية واألكاديميــة والفكريــة 
المختصيــن  إلــى  باإلضافــة  الدراســات  مراكــز  ومديــري  وصحفّييــن  القــرار  وصّنــاع 
واجنبيــة. عربيــة  دول  عــدة  مــن  األوســطّية  والشــرق  والعربّيــة  األردنّيــة  بالشــؤون 

للبنــك  العــام  المديــر   / التنفيــذي  الرئيــس  واعــرب 
اإلســالمي االردنــي الدكتــور حســين ســعيد عــن ســعادته 
مئــة  مــرور  بمناســبة  االحتفاليــة  فــي  البنــك  بمشــاركة 
فــي  صورتهــا  وإبــراز  األردنيــة  الدولــة  تأســيس  علــى 
العالــم ومــا حققتــه مــن إنجــازات علــى مختلــف األصعــدة 
مشــيدًا  ...الــخ  والتعليميــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
بجهــود الجامعــة الهاشــمية لعقــد هــذا المؤتمــر وإتاحــة 
الفرصــة للبنــك إلظهــار دوره فــي تحملــه لمســؤولياته 
االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن خــالل التواجــد فــي مختلــف 
اللقــاءات الهادفــة باعتبــاره شــريك أساســي مــع مختلــف 
الجهــود الرســمية للمســاهمة فــي تحريــك عجلــة التنميــة 

. الوطنيــة بمختلــف مســاراتها  االقتصاديــة 

 وقــدم األســتاذ الدكتــور فــواز الزبــون رئيــس الجامعــة 
الهاشــمية رئيس المؤتمر درعًا تكريميًا للبنك اإلســالمي 
البنــك  مــن  المقــدم  الســخي  بالدعــم  مشــيدًا  األردنــي 

إلنجــاح المؤتمــر باعتبــار البنــك مــن المؤسســات الوطنية 
التــي يشــار لهــا بالبنــان ولدورهــا البــارز بدعــم النشــاطات 

المهمــة فــي األردن.

الفتــرة 2-4/11/2021  خــالل  الــذي عقــد  المؤتمــر  وتنــاول 
وملــوك  األردنيــة  الدولــة  مســيرة  حــول  موضوعــات 
وقياداتــه  األردن  صنعهــا  التــي  والصــورة  هاشــم  آل 
القومــّي  والــدور  العالــم،  انحــاء  كافــة  فــي  الهاشــمية 
العربــي لــألردن، والعيــش المشــترك والتعليــم والصحــة 
واالقتصــاد واالســتثمار، والتجربــة الديمقراطيــة، وصــورة 
ــا، وصــورة األردن بوصفــه وجهــة  الحــرب والســالم أردنيًّ
واإلرهــاب،  التطــّرف  مواجهــة  وفــي  العربــّي،  للجــوء 
والعالقــة األردنّيــة بالمنظمــات الدولّيــة، وصــورة األردن 
فــي الصحافــة العربّيــة والدولّيــة، وفــي األدَبيــن العربــّي 
والعالمــّي إضافــة الــى مناقشــة الصــورة المســتقبلّية 

لــألردن.
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وحصــل البنــك اإلســالمي األردنــي علــى هــذه الجائــزة 
اإلســالمية  المصــارف  بيــن  األولــى  المرتبــة  وحصــد 
العاملــة فــي األردن اســتنادًا لمــا حققــه مــن إنجــازات 
والتميــز  والتشــغيلي  المالــي  األداء  مســتوى  علــى 
وتلبيــة  الخدمــات والمنتجــات واالبتــكار واالبــداع  فــي 
االســتفتاء  علــى  بنــاًء  وذلــك  المتعامليــن  احتياجــات 
الســنوي مــن خــالل التصويــت المباشــر لقــراء المجلــة 
اعمــال  ورجــال  مالييــن  ووســطاء  مســتثمرين  مــن 
ومــن  االســالمي،  المصرفــي  القطــاع  فــي  وخبــراء 
مختلــف القطاعــات حــول مــن يســتحق الفــوز ، حيــث 
يخضــع االســتفتاء الــذي يتــم اجراؤه الــى معايير صارمة 
عنــد التصويــت تأكيــدًا لمبــدأ الشــفافية والتنافســية 
يســمح  ال  حيــث   ، المجلــة  تنتهجــه  الــذي  الســليمة 

للشــركات والبنــوك بالتصويــت لنفســها، وإنما تخضع 

اآلخريــن. لحكــم 

للبنــك  العــام  المديــر   / التنفيــذي  الرئيــس  واشــاد 

اإلســالمي األردنــي الدكتــور حســين ســعيد باســتمرارية 

فــوز البنــك بهــذه الجائــزة عــدة مــرات ومنــذ عــام 2012، 

إنجــازات  ســجل  إلــى  الجائزة تضــاف  ان  علــى  مؤكــدًا 

البنــك وتكريمــه وحصولــه علــى العديــد مــن الجوائــز 

لمــا  تكريمــًا  يعــد  كمــا  وعالميــة  جهــات محليــة  مــن 

يبــذل مــن جهــود لتقديــم أفضــل الخدمــات والمنتجــات 

المتوافقــة مــع احــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية 

وتلبــي احتياجــات وتطلعــات متعاملــي البنــك وتخــدم 

الوطنــي. المحلــي واالقتصــاد  المجتمــع 

البنك االسالمي األردني 
أفضل بنك اسالمي في االردن لعام 2020 

واصــل البنــك االســامي األردنــي الفــوز بجائــزة افضــل بنــك اســامي فــي االردن لعــام 2020 مــن مجلــة 
»أخبــار التمويــل االســامي« الماليزيــة "ISLAMIC FINANCE NEWS "IFN الرائــدة فــي القطاع المصرفي 
اإلســامي، وذلــك خــال الحفــل الســنوي إلعــان أســماء البنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســامية 
التــي حققــت نجاحــات فــي بلدانهــا وفــازت بجوائــز المجلــة لعــام 2020 والــذي أقيــم فــي دبــي 31 /10 /2021.
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وبهــذه المناســبة، قــال الرئيــس التنفيــذي/ المديــر العام 
للبنــك اإلســالمي األردنــي الدكتــور حســين ســعيد "لقــد 
دأب البنــك اإلســالمي األردنــي علــى تطبيــق اســتراتيجية 
هــم  والذيــن  متعامليــه  مــع  الصــالت  وتوثيــق  تعزيــز 
شــركاء فيمــا يحققــه البنــك مــن إنجــازات مــن خــالل 
مكافآتهــم فــي أي فرصــة لتعــم الفائــدة علــى الجميــع". 

وبيــن الدكتــور حســين ســعيد ان هــذه الحملــة تأتــي 
أعلــن  الــذي  المتعامليــن  والء  لبرنامــج  اســتكمااًل 
البنــك اإلســالمي األردنــي عــن إطالقــه منــذ بدايــة عــام 
يحصــل  وحوافــز  امتيــازات  سلســلة  ليشــمل   2020
عليهــا جميــع متعاملــي البنــك مســتخدمي البطاقــات 
المصرفيــة ومنهــا " الخصومــات الفوريــة لــدى التجــار" 

و"الجوائــز النقديــة الشــهرية لمســتخدمي البطاقــات 

البيــع  نقــاط  عبــر  والتســوق  الدفــع  عمليــات  فــي 

ــي  ــرًا لمتعامل ــر االنترنــت" ، وذلــك تقدي المختلفــة او عب

البنــك علــى اختيارهــم التعامــل مــع البنــك وثقتهــم بــه ، 

مؤكــدًا علــى حــرص البنــك المســتمر لطــرح المزيــد مــن 

الحمــالت التحفيزيــة الهادفــة لمكافــأة متعامليــه .

واضــاف الدكتــور حســين ســعيد انــه ســيتم مســتقباًل 

جميــع  لتشــمل  مكافــآت  إســالمي  بحملــة  التوســع 

البطاقــات المصرفيــة الصادرة عــن البنك داعيًا متعاملي 

البنــك تكثيــف اســتخدام بطاقــات البنــك لتحقيــق نقــاط 

اعلــى واالســتفادة مــن المكافــآت النقديــة. 

البنك اإلسالمي األردني
يطلق حملة إسالمي مكافآت )نقاطي(

تقديــرًا مــن البنــك اإلســامي األردنــي لمتعامليــه وتعزيــزًا 
البنــك  بطاقــات  الســتخدام  لهــم  وتحفيــزًا  بــه  لثقتهــم 
المصرفيــة وقنــوات البنــك االلكترونيــة الرقميــة ، اعلــن 
البنــك عــن اطــاق برنامــج إســامي مكافــآت )نقاطــي( 
لمتعامليــه مســتخدمي البطاقــات المصرفيــة الصــادرة 
الذهبيــة والفضيــة وفيــزا سيجنتشــر  البنــك )فيــزا  عــن 
وبطاقة ماستر كارد الذهبية وماستركارد ورد والبطاقات 
التابعــة لهــا( عبــر تطبيقــي إســامي موبايــل و إســامي 
انترنت في عمليات التسوق محليًا ودوليًا عبر نقاط البيع 
او االنترنــت ليحصــل علــى نقــاط فوريــة ومــن ثــم تســتبدل 
النقــاط المتجمعــة بمكافــآت نقدية ، فكلما زاد عدد مرات 
الشــراء والمبالــغ زادت عــدد النقــاط التــي يتــم ترصيدهــا 
الــى  تضــاف  نقديــة  بمكافــآت  ويســتبدلها  للمتعامــل 
حســابه، كمــا يمكــن للمتعامــل تحويــل النقــاط الــى االهــل 
واألصدقــاء او أي متعامــل يتواجــد فــي برنامــج النقــاط .
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اســتكمااًل لتعزيز منظومة الجدارات/ الكفاءات الوظيفية والمؤسســية لموظفي مصرفنا قامت أكاديمية التدريب 
وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل خــال شــهر أيلــول 2021 

وتضمنــت الموضوعــات التاليــة: - 

1. برنامــج مكافحــة عمليــات غســل األمــوال والدليــل اإلرشــادي لمكافحــة عمليــات غســل األمــوال والــذي ُعقد لمجموعة 
مــن موظفــي فــروع مصرفنــا للفترة مــن 7 /9 /2021 ولغايــة 9 /9 /2021.

2. ورشــة عمــل إدارة االســتمرارية )خطــة اســتمرارية العمــل( والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن موظفــي مصرفنا للفترة من 
22 /9 /2021 ولغاية 23 /9 /2021.

3. نــدوة توعيــة مســؤولي الصــراف اآللــي بالضوابــط الرقابيــة الخاصــة بـــــ PCI والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن موظفــي فروع 
مصرفنــا للفتــرة مــن 22 /9 /2021 ولغايــة 23 /9 /2021.

4. برنامــج اكتشــاف وتصحيــح األخطــاء الخاصــة بالعمليــات المحليــة والــذي ُعقــد لمجموعة من موظفــي فروع مصرفنا 
للفتــرة مــن 27 /9 /2021 ولغاية 29 /9 /2021.

ــر وفــروع  5. ورش عمــل نظــام التصنيــف االئتمانــي لألفــراد - االســتهالكي والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن موظفــي دوائ
ــا خــالل شــهر أيلــول/2021. مصرفن

6. ورش عمــل مؤشــرات قيــاس األداء )KPIs( والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا خــالل شــهر 
أيلــول/2021.

7. ورش عمــل نمــوذج اعــرف عميلــك KYC ونظــام GO AML والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا خــالل 
شــهر أيلــول/2021.

هذا وقد واصلت أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشــرية إيفاد موظفي مصرفنا للمشــاركة في برامج ومؤتمرات 
وورش عمــل تعقدهــا مراكــز تدريــب محليــة وخارجيــة والتدريــب عــن بعــد باإلضافــة إلــى منــح رخــص تدريــب الكترونــي 

ومــن أبرزهــا: -

ــم مــن معهــد الدراســات  ــي عقــدت –عــن بعــد- بتنظي ــة المدقــق والمراقــب الشــرعي )CSAA( والت 1. الشــهادة المهني
المصرفيــة ليــوم 29 /9 /2021.

2. الشــهادة المهنيــة المحاســب اإلداري المعتمــد CMA / الجــزء الثانــي والتــي عقــدت –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد 
ــوم 30 /9 /2021. ــن لي ــن الماليي المحللي

3. برنامج Kaspersky Extended Cyber Security Solutions والذي عقد بتنظيم من Kaspersky ليوم 8 /9 /2021.

4. برنامــج مهــارات اســعاد المتعامليــن والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 
12 /9 /2021 ولغايــة 14 /9 /2021.

5. لقــاء عمــل مؤشــرات المخاطــر المصرفيــة والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن االتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب 
للفتــرة مــن 15 /9 /2021 ولغايــة 16 /9 /2021.

6. برنامج Banking in the Digital Era والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من أكاديمية البركة المصرفية ليوم 16 /9 /2021.

7. برنامــج التخطيــط االســتراتيجي للمــوارد البشــرية والــذي عقــد بتنظيــم مــن شــركة اوبتيمــال لــدى فنــدق روتانــا للفتــرة 
مــن 19/ 9 /2021 ولغايــة 22 /9 /2021.

8. مؤتمر Financial Institutions Global والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من Citi Bank ليوم 20 /9 /2021
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9. نــدوة Comprehensive stress Testing in Financial Services والتــي عقــدت –عــن بعــد- بتنظيــم مــن جمعيــة البنــوك 
فــي األردن و Frankfurt School ليــوم 21 /9 /2021.

10. برنامج MasterCard’s Quantum Marketing event والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من MasterCard ليوم 22 /9  /2021.

11. مؤتمــر كيفيــة االعتمــاد علــى الــذات بعــد المئويــة الثانيــة والــذي عقــد بتنظيــم مــن الجمعيــة األردنيــة للبحــث العلمــي 
والريــادة وإلبــداع لــدى جامعــة البتــراء ليــوم 25 /9 /2021.

12. برنامــج النواحــي القانونيــة للعمليــات المصرفيــة والــذي عقــد –عــن بعــد-  بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة 
للفتــرة مــن 26 /9 /2021 ولغايــة 28 /9 /2021.

13. برنامــج حمايــة المســتهلك المالــي وإدارة شــكاوي العمــالء والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد الدراســات 
المصرفيــة ليــوم 27 /9 /2021.

14. برنامج اللغة اإلنجليزية والذي سيعقد لدى مركز اليرموك الثقافي للفترة من 28 /9 /2021 ولغاية 31 /10 /2021.

15. برنامــج إدارة مخاطــر التحــول الرقمــي لمؤسســات التمويــل اإلســالمي والــذي عقــد –عــن بعــد-  بتنظيــم مــن هيئــة 
ــة اإلســالمية ليــوم 30 /9 /2021. المحاســبة والمراجعــة المالي

ولغايــات تنويــع مصــادر التدريــب قامــت اكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتزويــد عدد مــن موظفي مصرفنا 
برخــص تدريــب الكترونــي –Off Line- تضمنــت الموضوعــات التدريبية التالية: -

1. أخالقيات العمل.

2. إدارة الغضب.

3. إدارة الوقت.

4. التفكير اإليجابي.

5. الجرائم المالية والفساد واالحتيال.

6. الذكاء العاطفي.

7. بناء ثقافة االمتثال التنظيمي.

8. دراسة أنماط الشخصيات.

.FATCA 9. قانون األمتثال الضريبي للحسابات الخارجية

10. اتخاذ القرار وحل المشكالت.

11. مهارات االشراف الفعال.

12. مهارات التواصل الفعال.

13. وضع األهداف.

.Business Analysis Fundamentals .14
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اســتكمااًل لتعزيــز منظومــة الجــدارات/ الكفــاءات الوظيفيــة والمؤسســية لموظفــي مصرفنــا قامــت أكاديميــة 
التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمل خال شــهر 

تشــرين أول 2021 وتضمنــت الموضوعــات التاليــة: - 

1. برنامــج الســالمة المكتبيــة ومخاطــر المهنــة والــذي ُعقــد –عــن بعــد- لمجموعــة مــن موظفــات فــروع مصرفنــا 
للفتــرة مــن 3 /10 /2021 ولغايــة 5 /10 /2021.

2. برنامــج التوعيــة بإجــراءات الضبــط والرقابــة الداخليــة علــى أعمــال مصرفنــا والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي 
فــروع مصرفنــا خــالل شــهر تشــرين أول/2021.

3. ورش عمــل نظــام التصنيــف االئتمانــي لألفــراد - االســتهالكي والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن موظفــي دوائــر 
وفــروع مصرفنــا خــالل شــهر تشــرين أول/2021.
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4. ورش عمــل مؤشــرات قيــاس األداء )KPIs( والتــي ُعقــدت لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا خــالل شــهر 
تشــرين أول/2021.

5. ورش عمــل بطاقــة المســاومة والتــي ُعقــدت –عــن بعــد- لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا خــالل شــهر 
تشــرين أول/2021.

هــذا وقــد واصلــت أكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية إيفــاد موظفــي مصرفنــا للمشــاركة فــي برامــج 
ومؤتمــرات وورش عمــل تعقدهــا مراكــز تدريــب محليــة وخارجيــة والتدريــب عــن بعــد باإلضافــة إلــى منــح رخــص 

تدريــب الكترونــي ومــن أبرزهــا: -

 New والتــي ســُتعقد بتنظيــم مــن CCNA: Cisco Certified Network Associate 200-301 1. الشــهادة المهنيــة
Horizons Apex للفتــرة مــن 31 /10 /2021 ولغايــة 25 /11 /2021.

2. ورشة عمل إصدار تقارير االستدامة والتي عقدت بتنظيم من بورصة عمان للفترة من 5 /10 /2021 ولغاية 7 /10 /2021.

3. منتدى تشجيع االبتكار الرقمي والمدفوعات عبر الحدود والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من صندوق النقد العربي ليوم 7 /10 /2021.

4. مؤتمر Fortinet Security-Driven Networking at any Scale والذي عقد بتنظيم من IRIS Technology ليوم 13 /10 /2021.

5. برنامج حماية المستهلك المالي والذي عقد بتنظيم من معهد الدراسات المصرفة للفترة ليوم 14 /10 /2021.

6. جلسة نقاشية للمبادئ األساسية لتنظيم التمويل اإلسالمي والتي عقدت –عن بعد- بتنظيم من IFSB ليوم 15 /10 /2021.

7. برنامج Islamic Banking Ethics والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من أكاديمية البركة المصرفية ليوم 25 /10 /2021.

 JP Morgan والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن Driving Excellence Through Operational Efficiency 8. برنامــج
للفتــرة مــن 25 /10 /2021 ولغايــة 28 /10 /2021.

9. برنامــج الحوكمــة الشــرعية فــي ضــوء التعليمــات الصــادرة مــن مصــرف البحريــن البنــك المركــزي والــذي عقــد 
–عــن بعــد- بتنظيــم مــن أكاديميــة البركــة المصرفيــة ليــوم 26 /10 /2021.

10. مؤتمــر األجــور الرقميــة المســؤولة لتعزيــز العمــل الالئــق فــي األردن والــذي عقــد بتنظيــم مــن منظمــة العمــل 
الدوليــة ليــوم 27 /10 /2021.

luvq .11 الــذكاء اإلصطناعــي واألمــن الســيبراني والــذي عقــد بتنظيــم مــن مركــز الملــك الحســين بــن طــالل 
.2021/  10/  28 ومجلغايــة   2021/  10/  27 مــن  للفتــرة  للمؤتمــرات 

12. ورشــة عمــل Lenovo Event Invitation والتــي عقــدت بتنظيــم مــن شــركة Lenovo للفتــرة مــن 28 /10 /2021 
ولغايــة 29 /10 /2021.

ولغايــات تنويــع مصــادر التدريــب قامــت اكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتزويــد عــدد مــن موظفــي 
مصرفنــا برخــص تدريــب الكترونــي –Off Line- تضمنــت الموضوعــات التدريبيــة التاليــة: -

1. أخالقيات العمل.                2. الجرائم المالية             3. الذكاء العاطفي       4. التفكير اإليجابي          5. الفاتكا

6. القيادة على درب التأثير       7. اندماج الموظفين       8. إدارة الغضب           9. إدارة الوقت

10. دراسة أنماط الشخصيات     11. فرق العمل                12. مهارات االشراف الفعال               13. وضع األهداف

The Complete Business Process Management BPM Master Class .14

15. إدارة المحافظ االحترفية

COBIT® 2019 Design & Implementation .16

Business Analyst: Software Testing Processes & Techniques .17

IT Service Management .18
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بنك ABC في األردن يواصل دعمه
لجمعية هديه الحياة الخيرية

وحــول هــذا الشــأن، فقــد اشــار ســعادة الســيد جــورج 
فــرح صوفيــا - المديــر العــام لبنــك ABC فــي األردن الــى 
ان هــذا الدعــم يأتي ضمن مســؤولية البنك االنســانية 
واالجتماعيــة وذلــك تجســيدًا لرؤيــة البنــك بأهميــة 
تنفيذ دور المسؤولية االجتماعية الملقاة على عاتقه 
وذلــك مــن خــالل دعــم جهــود هــذه الجمعيــات ومــد يــد 
العــون لهــا لتمكينهــا مــن أداء رســالتها وتســهيل 
المحتاجيــن  االطفــال  لهــؤالء  العالجيــة  االجــراءات 
علــى  والعمــل  ولعائالتهــم  لهــم  االمــل  وإلعطــاء 

إدخــال الفرحــة إلــى قلوبهــم.

ومــن الجديــر بالذكــر أن جمعيــة هدية الحياة تأسســت 
عــام 2006 وتقــوم بتقديــم الخدمــات الطبيــة المجانيــة 
وعمليــات القلــب المفتوح إلنقاذ حيــاة االطفال الذين 
يعانــون مــن امــراض القلــب المزمنة بغض النظر عن 
جنســياتهم وقــد تــم عــالج أطفــال مــن عــدة جنســيات 
أردنيــة وفلســطينية وســورية وعراقيــة واخــرى، مــن 
خــالل حمــالت أمريكيــة وأردنيــة محليــة عديــده، ومنــذ 
تأسيس الجمعية والعمليات تتم بالتنسيق والدعم 

من مركز الخالدي الطبي ولذلك كانت الحمالت دائما 
تتضمن التدريب للكوادر الطبية األردنية مما يســاعد 
كثيــرا علــى التعلــم والمعرفــة بالتقــدم الطبــي لالرتقاء 

ألعلــى المســتويات ومواكبــة التطــور العالمي.

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

البحريــن.

خدمــة  فــي  اهتماماتــه  وضمــن  االجتماعيــة  مســؤوليته  إطــار  ضمــن 
المجتمــع المحلــي وحرصــًا منــه علــى المســاهمة فــي دعــم فئــة االطفــال، 
فقــد واصــل بنــك ABC فــي األردن دعمــه المــادي لجمعيــة هديــة الحيــاة 
المديــر   – صوفيــا  فــرح  جــورج  الســيد  ســعادة  قــــام  وقــد  هــذا  الخيــري. 
العــام لبنــك ABC فــي األردن واآلنســة رشــا الطاهــر مديــر دائــرة االتصــال 
المؤسســي بزيــارة الــى األطفــال الذيــن أجريــت لهــم عمليــات قلــب مفتــوح 
وذلــك لاطمئنــان عــن احوالهــم الصحيــة بعــد اجــراء العمليــات الجراحيــة.
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ضمــن إطــار اهتمــام بنــك ABC فــي االردن بموظفيــه وحرصــا علــى تعزيــز 
مشــاركتهم بالنشــاطات االجتماعيــة مــع المجتمــع المحلي والمســاهمة 
الفعالــة فــي البرامــج التوعويــة، وتزامنــا مــع الشــهر العالمــي للتوعية حول 
ســرطان الثدي التي اطلقها مركز الحســين للســرطان خالل شــهر أكتوبر 
للعــام 2021، فقــد قامــت لجنــة النشــاط االجتماعــي لبنــك ABC فــي األردن 
وبالتعــاون مــع مؤسســة الحســين للســرطان بالمشــاركة فــي حملــة 
"أعــِط أمــاًل" وبالتعــاون مــع حملــة دكان الخيــر وذلــك مــن خــالل اســتضافة 
ــزه وبأســعار مناســبه لدعــم  مندوبيــن مــن المركــز وعــرض منتجــات ممي
مرضــى الســرطان، علمــا بــأن ريــع الحملــة بالكامــل كان لعــالج المرضــى 

غيــر المقتدريــن فــي مركــز الحســين للســرطان.

ومــن الجديــر بالذكــر بــأن بنــك ABC فــي االردن يحــرص علــى المشــاركة 
فــي الفعاليــات والمناســبات وباألخــص التوعويــة والتــي تعنــى بمــرض 
الســرطان تجســيدًا لتضامنــه المعنــوي مــع المصابيــن بهــذا المــرض 

والــذي يعــد مــن أكثــر األمــراض انتشــارًا علــى مســتوى العالــم.

 أماًل"
ِ

بنك ABC في االردن يشارك في حملة "أعط
وبالتعاون مع حملة دكان الخير

انطالقــا مــن حــرص إدارة بنــك ABC فــي األردن علــى تحقيــق اســتمرارية االعمال خالل فترة االزمات واســتيفاًء لتعليمات 
البنــك المركــزي األردنــي بهــذا الخصــوص، فقــد قــام البنــك بإجــراء عمليــة فحــص لخطــة اســتمرارية االعمــال لــدى البنــك 
مــن خــالل المواقــع البديلــة حيــث ان عمليــة الفحــص شــملت جميــع العمليــات الحرجــة وذلــك لضمــان تقديــم الخدمــات 

لعمــالء البنــك دون انقطــاع، وقــد كانــت نتائــج عمليــة الفحــص ناجحــة بشــكل كامــل.

بنك ABC في األردن يقوم بعملية فحص
لخطة استمرارية االعمال
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فــي إطــار دور لجنــة النشــاط االجتماعــي لبنــك ABC فــي األردن 
فــي تنميــة النشــاط الرياضــي لــدى الموظفيــن وخاصــة فــي 
مجــال لعبــة كــرة القــدم، فقــد قامــت لجنة النشــاط االجتماعي 
للبنــك علــى عمــل تجمعــات كرويــة لموظفيــه وذلــك لتعزيــز 
روح المشــاركة مــا بيــن الموظفيــن وإبــراز المهــارات الرياضية 
مــن  مجموعــة  يمثــل  فريــق  تشــكيل  خــالل  مــن  لديهــم 

الموظفيــن المشــاركين بتلــك التجمعــات.

هــذا ويحــرص بنــك ABC فــي االردن وبدعــم مــن إدارتــه 
علــى  الرياضيــة  المنافســات  جميــع  فــي  بالمشــاركة 
العامــة  النقابــة  تنظمهــا  والتــي  المحلــي  المســتوى 
للمصــارف باإلضافــة الــى المشــاركات المحليــة وإقامــة 

مســتقباًل. للبنــك  داخليــة  بطولــة 

بنك ABC في االردن يشكل فريق كروي لتمثيل البنك

قــام بنــك ABC فــي األردن بتجديــد توقيــع مذكــرة تفاهــم 
مــع مؤسســة األميــرة عاليــة ووزارة التربيــة والتعليــم 
وبرعايــة جمعيــة البنوك فــي األردن وذلك لدعم المدارس 
الحكوميــة وفــي ذات الوقــت للمحافظــة علــى البيئــة تحت 
عنــوان "مبــادرة بصمــات خضــراء إلعــادة تدوير الــورق" يتم 

مــن خاللهــا إعــادة تدويــر الــورق واســتبداله بــورق جديــد.

ــورق،  ــر ال ــادرة بصمــات خضــراء إلعــادة تدوي وُتعــد مب
 ABCــة والهامــة بالنســبة لبنــك ــادرات النوعي مــن المب
فــي االردن لمــا تحملــه مــن مضاميــن وأبعــاد اجتماعية 
وبيئيــة تنعكــس إيجابــًا علــى المجتمــع األردنــي، لمــا 
تقدمــه مــن دعــم للعمليــة التعليميــة فــي المملكــة 
مــن خــالل تزويــد المــدارس الحكوميــة بمــا تحتاجــه مــن 
أوراق; إضافــة إلــى حمايــة البيئــة مــن خــالل إعــادة تدويــر 

الــورق التالــف وبمــا يحــد مــن الهــدر في الطاقــة وتوفير 
األمــوال التــي يحتاجهــا الــورق الــذي ُيصنــع ألول مــرة، 
حيــث يتــم اســتبدال الــورق التالــف بمواعيــن ورق جديــد 
وتقــوم المؤسســة بتوزيعهــا علــى مديريــات التربيــة 

التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم مجانــًا.

ــا /  وقــد وقــع مذكــرة التفاهــم الســيد جــورج فــرح صوفي
المديــر العــام لبنــك ABC فــي األردن، وســمو األميرة عالية 
بنــت الحســين المعظمــة – المديــر التنفيــذي لمؤسســة 
األميــرة عاليــة، وعطوفــة الدكتــورة نجــوى قبيــالت – اميــن 
عــام وزارة التربيــة والتعليــم للشــؤون اإلداريــة والماليــة، 
كمــا وقــد تــم توقيــع هــذه المذكــرة برعايــة جمعيــة البنوك 
فــي األردن ويمثلهــا الســيد باســم خليــل الســالم – رئيــس 

مجلــس إدارة الجمعيــة .

بنك ABC في األردن يجدد توقيع مذكرة تفاهم مع
مؤسسة األميرة عالية ووزارة التربية والتعليم بعنوان
"مبادرة بصمات خضراء إلعادة تدوير الورق" 
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اتفاقية بين أورنج وبنك ABC في األردن
لمنح عمالء

القروض السكنية مزايا إضافية

 ABC وقعت أورنج األردن اتفاقية مع بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن( - بنك
فــي األردن، لتزويــد البنــك بمجموعــة مــن خطــوط الخلــوي واإلنترنــت 4G التــي ســيقّدمها 
البنــك بــدوره كهديــة لعمائــه مــن خــال حملة القروض الســكنية التي تــم اطاقها حديثا 
والتــي تمنــح عمــاء البنــك أيضــا فرصــة الحصــول علــى القــرض الســكني بســعر منافــس 
جــدا، وذلــك فــي إطــار شــراكة ممتــدة تجمــع الطرفيــن، وقــد وّقع االتفاقية فــي مقر البنك 
كل مــن المديــر التنفيــذي للقطــاع المؤسســي والشــركات لــدى أورنــج األردن، المهنــدس 
فــرح صوفيــا. جــورج  الســيد  فــي األردن   ABC لبنــك  العــام  ســامي ســميرات والمديــر 

وتأتــي هــذه الخطــوة فــي إطــار الخدمــات التــي تقّدمهــا 

أورنــج األردن لقطــاع األعمــال بشــكل عــام وشــراكاتها 

ذلــك  فــي  بمــا  المصرفــي بشــكل خــاص،  القطــاع  مــع 

تزويــده بخدمــات االتصــاالت، كاالتصــال الثابــت، والخلوي، 

واإلنترنــت والبيانــات والحلــول الرقميــة وخدمــات األمــن 

الســيبراني وغيرهــا، بالتماشــي مــع مكانة الشــركة كمزّود 

زبائــن  قاعــدة  احتياجــات  يلبــي  ومســؤول  رائــد  رقمــي 

متناميــة تصــل إلــى 3.2 مليــون فــي المملكــة.

ــر التنفيــذي للقطــاع المؤسســي والشــركات  ــد المدي وأّك

لــدى أورنــج األردن، المهنــدس ســامي ســميرات، علــى 

أهميــة هــذه الخطــوة فــي إثــراء المزايــا اإلضافيــة التــي 

بنــك  مــن  الســكنية  القــروض  عمــالء  عليهــا  يحصــل 

ABC، الفتــًا إلــى أن مجموعــة الحلــول الرقميــة المتقدمــة 

التــي تدعمهــا شــبكات أورنــج وبنيتهــا التحتيــة المتينــة 

والمنتشــرة فــي مختلــف مناطــق المملكــة، باإلضافــة إلى 

كونهــا الســّباقة فــي تقديــم كل جديــد فــي العالــم الرقمــي 

بمــا يتناســب مــع متطلبات الزبائــن وتطلعاتهم، جعلتها 

موضــع ثقــة قطــاع البنــوك ومختلــف القطاعــات.

مــن جانبــه، بّيــن المديــر العــام لبنــك ABC فــي األردن، الســيد 

يأتــي  الحمــالت  أن إطــالق مثــل هــذه  فــرح صوفيــا،  جــورج 
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ــم أفضــل  ــى تقدي ــة ال تماشــيا مــع اســتراتيجية البنــك الرامي

ــه وتلبيــة الحتياجاتهــم، خاصــة  المنتجــات والخدمــات لعمالئ

وأن إطــالق هــذه الحملــة المشــتركة مــع أورنــج، التــي تعــد من 

كبــرى شــركات االتصــاالت فــي األردن، يســاهم فــي توطيــد 

فــي  بــدوره  الــذي يســهم  الخــاص  القطــاع  مــع  العالقــات 

تســريع عجلــة التنميــة فــي األردن مشــيدا بالــدور الــذي تقــوم 

بــه أورنــج فــي مجــال تطويــر الحلــول الرقميــة المبتكــرة الــذي 

يســاعد فــي النهضــة التكنولوجيــة المطلوبــة فــي األردن.

ومــن الجديــر ذكــره بــأن بنــك ABC فــي األردن هــو إحــدى 

البحريــن  التــي تتخــذ مــن   ABC بنــك  شــركات مجموعــة 

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

"إلــى" الرقمــي فــي البحريــن.
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النشاطات التدريبية لبنك ABC في األردن

تنفيذًا للخطة التدريبية للعام 2021 لبنك ABC في االردن رشح البنك مجموعة من موظفيه لحضور 

عدد من الدورات التدريبية الداخلية والخارجية خال شهري 09 - 10 /2021 كما يلي:

الدورات المحلية:
 "Certified International Learning & Development Manager" والتي ُعقدت بتاريخ 29/09/2021 من 

."United Institute-Training Intermediary" قبل السادة

السادة قبل  من   2021/  09/  22 لغاية   2021/  08/  22 الفترة  خال  ُعقدت  والتي   "General English"  

."British Council"

 "برنامج الدبلوم المهني المتخصص في االئتمان المصرفي )ضابط ائتمان(" والتي ُعقدت خال الفترة 

03 /08 /2021 ولغاية 03 /10 /2021 من قبل السادة "معهد الدراسات المصرفية ".

الدراسات  "معهد  السادة  قبل  /2021 من   10/  20 بتاريخ  ُعقدت  والتي  المالي"  المستهلك  "حماية   

المصرفية ".

 "قانون مكافحة غسل األموال رقم )20( لسنة 2021" والتي ُعقدت خال الفترة 25 - 26 /10 /2021 من 

قبل السادة "النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة".

 "تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في ظل تداعيات جائحة كورونا" والتي ُعقدت 

خال الفترة 27 - 28 /10 /2021 من قبل السادة "اتحاد المصارف العربية".

الدورات الداخلية:
 "Financial Crime Online Training" والتي ُعقدت خال شهر 10 /2021.

قبل  من   2021/  10/  26 بتاريخ  ُعقدت  والتي   "Sustainable Performance in a Changing Climate"  

مجموعة ABC بنك )البحرين(.
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مدير عام بنك سوسيته جنرال – االردن يستعرض
"الوضع االقتصادي في االردن بعد جائحة كورونا"

بنك سوسيته جنرال – االردن يوقع اتفاقية مع مجموعة رؤيا

اســتعرض مديــر عــام بنــك سوســيته جنــرال – االردن، 
بعــد  االردن  فــي  االقتصــادي  "الوضــع  قبــوات،  نديــم 
جائحــة كورونــا" خــالل افطــار عمــل تواصلــي عقــده نــادي 
رجــال االعمــال االردنــي الفرنســي فــي فنــدق كــراون بــالزا 
- عمان، بحضور ومشــاركة ســعادة الســفيرة الفرنســية 
ــد، والتــي تحدثــت عــن الدعــم  فــي االردن، فيرونيــك فوالن

الفرنســي لــالردن.

وبنــك  االعالميــة  رؤيــا  مجموعــة  بيــن  للشــراكة  تعزيــزا 
سوســيته جنــرال – االردن، وقعــت اتفاقيــة تعــاون بحضــور 
المديــر التنفيــذي لمجموعــة رؤيــا االعالميــة فــارس الصايــغ 

ــوات.  ــم قب ــر العــام لبنــك ندي والمدي

وبموجــب االتفاقيــة ســتقدم خدمــات اعالنيــة لرعايــة احــد 
االردنيــة  لالســرة  الموجــه  االجتماعيــة  الثقافيــة  البرامــج 
المهنــدس  رؤيــا  لمجموعــة  التنفيــذي  المديــر  والعربيــة 
فــارس الصايــغ، أكــّذ ان هــذه الشــراكة تأتــي فــي اطــار تعزيــز 

عالقــات التعــاون مــع مختلــف الشــركات الناجحــة والعمــل 
معهــا بمــا يحقــق مصالــح جميــع االطــراف. 

االردن   – جنــرال  سوســيته  لبنــك  التنفيــذي  المديــر  وعبــر 
الســيد نديــم قبــوات، عــن ســعادته لهــذه الشــراكة مــع رؤيــا 
لمــا تتميــز بــه مــن البرامــج المتنوعــة التــي تســتهدف جميــع 
فئــات المجتمــع ويقــّدم بنــك سوســيته جنــرال – االردن، 
مجموعــة كاملــة ومتخصصــة مــن الخدمــات المصرفيــة، 

والخدمــات الماليــة الخاصــة بــكل أنــواع العمــالء. 
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قــام بتوقيــع االتفاقّيــة عــن مؤّسســة إيليــا نقــل، الســّيد 
غســان نقل، رئيس مجلس األمناء، وعن بنك سوســيته 

جنــرال-األردن، مديــره العــام الســّيد نديــم قبــوات.

وبهذه المناسبة، أعرب السّيد غسان نقل عن سعادته 
بهــذه الشــراكة قائــاًل :" كّلــي فخــر بإيمــان بنــك سوســيته 
وحرصــه  نقــل  إيليــا  مؤّسســة  برســالة  جنــرال-األردن 
ــر مــن الشــباب األردنّييــن  علــى دعمهــا، لتمكيــن عــدد أكب
الطموحيــن إلكمــال تعليمهــم العالــي وتهيئتهــم لدخــول 
ســوق العمــل عــن طريــق برامــج التمكيــن المختلفــة التي 
توّفرهــا المؤّسســة لهــم. كمــا نطمح دائمــًا لعقد المزيد 
مــن هــذه الشــراكات االســتراتيجّية لنتمّكــن معــًا مــن بناء 

جيــل قــادر علــى العطــاء والتمّيــز وتقــّدم المجتمــع ".

وبــدوره قــال الســّيد نديــم قبــوات: " يحــرص SGBJ مــن 
خــالل المشــاركة بمثــل هــذه المبــادرات، علــى تعزيز األمل 

ــن  ــال الصاعــدة ودعــم الشــباب األردنّييــن الذي ــدى األجي ل
هــم مســتقبلنا الواعــد". وأضــاف "إّن برامــج التدريــب علــى 
ــة ترفــع مــن كفــاءة األفــراد،  ــة والعملّي المهــارات الحياتّي
كمــا  أمامهــم،  الوظيفّيــة  الفــرص  مــن  العديــد  وتفتــح 

تشــّجع الشــباب علــى االندمــاج االجتماعــي". 

إلــى  تهــدف  االتفاقّيــة  هــذه  أّن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
ــة التــي  ــرة المســتفيدين مــن المنــح الجامعّي توســيع دائ
تقّدمهــا مؤّسســة إيليــا نقــل فضــاًل عــن إتاحــة الفرصــة 
التطويــر  برامــج  جميــع  فــي  لالنخــراط  الطــالب  أمــام 
العمــل  بــورش  والمتمّثلــة  المؤّسســة  تنّظمهــا  التــي 
بهــدف  والالمنهجّيــة  المنهجّيــة  التدريبّيــة  واألنشــطة 
تعزيــز المهــارات العملّيــة والحياتّيــة للطلبــة، األمــر الــذي 

يمّكنهــم مــن االنخــراط فــي ســوق العمــل بكفــاءة.

"بنك سوسيته جنرال-األردن" و "مؤسسة إيليا نقل"
يجّددان توقيع اتفاقّية تعاون للتعليم الجامعي

جنــرال- سـوسـيـتــــه  "بـنـــك  أعــلــــن 
األردن" عــن تجديــد اتفاقّيــة شــراكته 
ــة  ــة مــع مـؤّسـســــ االســـتـراتـيـــجـــّيـــ
إيليــا نقــل، لتقديــم منحــة جامعّيــة 
لطــّلاب المؤّسســة فــي تخّصصات 
العلــوم المصرفّيــة واإلدارّيــة، وذلك 
ــد  ــذي عـقـ ــع ال ــل الـتـوقـيـ ــال حــفـ خـ
فــي مكاتــب اإلدارة العاّمــة للبنــك 
في العــبـدلـــــي – البولــيـــفـــــارد، يــــــوم 
.2021 أيلــول   28 الموافــق  الثاثــاء 
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كمــا شــهدت إجمالــي موجــودات كابيتــال بنــك ارتفاعــًا 
العــام  مــن  األولــى  التســعة  الشــهور  خــالل  ملحوظــًا 
الجــاري وبنســبة 45 % لتصــل الــى مــا يقــارب 4 مليــار دينــار، 
مقابــل 2.7 مليــار دينــار كمــا فــي نهايــة العــام الماضــي مما 

يعكــس ثقــة العمــالء والمودعيــن فــي البنــك. 

وأكــد الســالم فــي بيــان صحفــي، أن كابيتــال بنــك واصــل 
تســجيل أداء تشــغيلي قــوي، حيــث بلــغ صافــي الدخــل 
التشــغيلي خــالل الشــهور التســعة األولــى قرابــة 53.8 
مليــون دينــار، وبارتفــاع نســبته 29 %. حيــث أوضــح الســالم 
أن هــذه النتائــج اإليجابيــة تشــير إلــى أن البنــك يســير فــي 
االتجــاه الصحيــح وتمثــل إنجــازًا جديــدًا تقربنــا أكثــر مــن 
تحقيــق تطلعاتنــا بــأن نصبــح فــي مقدمــة البنــوك الرائــدة 

فــي المملكــة. 

وأظهــرت الميزانيــة تحقيــق كابيتــال بنــك لنتائــج ماليــة 
الممنوحــة  التســهيالت  صافــي  ارتفعــت  حيــث  قويــة، 
العــام  مــن  األولــى  التســعة  الشــهور  خــالل  للعمــالء 
الجــاري بنســبة 41.7 % لتصــل قرابــة 2 مليــار دينــار، مقارنــة 
بـــ 1.4 مليــار دينــار فــي كمــا فــي نهايــة العــام الماضــي، 

كمــا ارتفعــت ودائــع العمــالء بنســبة 48.3 % لتبلــغ مــع 

نهايــة أيلــول 2.5 مليــار دينــار، بينمــا بلغــت صافــي إيــرادات 

الفوائــد مــا مجموعــه 72.9 مليــون دينــار مقارنــة مــع 50.6 

مليــون دينــار فــي نهايــة أيلــول مــن العــام 2020، وبارتفــاع 

نســبته 44 %.

فيمــا بلــغ نســبة العائــد علــى حقــوق المســاهمين خــالل 

الشــهور التســعة األولــى مــن العــام الجــاري 13.8 % مــن 

صافــي األربــاح باســتثناء األربــاح غيــر المتكــررة. 

حققتهــا  التــي  المتتاليــة  اإلنجــازات  إلــى  الســالم،  وتطــرق 

كابيتــال  جانــب  إلــى  تضــم  التــي  بنــك  كابيتــال  مجموعــة 

بنــك كل مــن المصــرف األهلــي العراقــي، وشــركة كابيتــال 

لالســتثمارات، خــالل الشــهور التســعة األولــى مــن العــام 

المجموعــة  مكانــة  ترســيخ  علــى  والتــي ســاعدت  الجــاري، 

وموقعهــا الرائــد فــي القطــاع المصرفي المحلــي واإلقليمي.

وأشــار الســالم إلــى أن المصــرف األهلــي العراقــي وبعــد 

حصولــه علــى موافقــة مجلس الوزراء الســعودي بفتح فرع 

لــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتعييــن يزيــد أبــو نيــان 

ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنسبة 45 %
لتصل إلى 4 مليار دينار 

السالم: 52.7 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك
 في الربع الثالث من العام الجاري

كشــف رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة كابيتــال بنــك، باســم خليــل الســالم، عــن ارتفــاع 
ــة الشــهور التســعة األولــى  ــاح البنــك بعــد الضريبــة والمخصصــات مــع نهاي صافــي أرب
مــن العــام الجــاري بنســبة 80 %، لتصــل إلــى 38.2 مليــون دينــار، وذلــك بعــد اســتبعاد كافــة 
العمليــات غيــر المتكــررة ومــن ضمنهــا ناتج عملية االســتحواذ علــى العمليات المصرفية 
.%  162.7 وبنســبة  دينــار  مليــون   52.7 إلــى  البنــك  أربــاح  صافــي  لترتفــع  عــوده.  لبنــك 
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رئيســًا تنفيذيــًا لــه، ســيعمل علــى دعــم وتعزيــز العالقــات 
التجارية بين المملكة العربية الســعودية والعراق واألردن، 
مــن خــالل بنــاء شــبكة مــن العالقات المصرفية مــع كبريات 
المؤسســات والشــركات الســعودية والعراقيــة واألردنيــة، 
وبمــا ينســجم مــع اســتراتيجية المجموعــة فــي التوســع 

واالنتشــار إقليميــًا. 

فــي  العراقــي  األهلــي  المصــرف  فــرع  بــأن  الســالم  وبيــن 
للشــركات  كبيــرة  مضافــة  قيمــة  ســيقدم  الســعودية 
الســعودية والعراقية من خالل تســهيل إرســال واستقبال 
الحواالت الداخلية والخارجية، ومنح التســهيالت االئتمانية، 
الشــبكة  عبــر  وذلــك  التجــاري،  التمويــل  خدمــات  وتقديــم 
معهــا  يتعامــل  التــي  المراســلة  البنــوك  مــن  الواســعة 
المصــرف مــن خــالل مجموعــة كابيتــال بنــك، والتــي تشــكل 

بوابتــه إلــى االقتصــادات اإلقليميــة.

كمــا أوضــح الســالم بــأن شــركة كابيتــال لالســتثمارات 
قــد واصلــت تحقيــق نتائــج إيجابيــة، حيــث بلغــت قيمــة 
المحافــظ المــدارة مــن قبــل الشــركة 438 مليــون دوالر، 

وذلــك لنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري.

مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيــذي لكابيتــال بنــك، داود 
الغــول: "يعكــس األداء المالــي القــوي والنتائــج اإليجابيــة 
المتحققــة علــى تركيزنــا المتواصــل علــى االرتقــاء بتجــارب 
عمالئنــا فــي كابيتــال بنــك، حيــث اســتثمرنا فــي تطويــر 
إلــى  المصرفيــة ومنتجاتنــا وخدماتنــا  حلولنــا  وتحســين 
جانــب العمــل أيضــًا علــى تطويــر حلــول رقميــة مبتكــرة 
تعــزز مــن حالــة الرضــا لــدى قاعــدة عمالئنــا التــي تشــهد 

تناميــًا مســتمرًا".

اســتكمال  علــى  جــاري  العمــل  أن  الغــول،  وكشــف 
 )Neo Bank( إجــراءات افتتــاح البنــك الرقمــي المتكامــل
مــع بدايــة العــام المقبــل2022، والــذي ســيقدم خدماتــه 
فــي الســوقين األردنــي والعراقــي وفــق أفضــل معاييــر 
المتينــة  األســس  ســيوفر  ممــا  الماليــة،  التكنولوجيــا 
والقويــة لتقديــم جيــل أوســع مــن المنتجــات والخدمــات 
الرقميــة المتطــورة لقطــاع األفــراد والشــركات الصغيــرة 
فــي  جذريــًا  تحــواًل  ويحــدث  البلديــن،  فــي  والمتوســطة 

التقليديــة. الماليــة  الخدمــات  منظومــة 

وبحســب الغــول، ســوف يكــون Neobank اول بنــك رقمي 

متكامــل يوفــر لعمالئــه محطــة مصرفيــة واحــدة شــاملة، 

مــن خــالل تزويدهــم بخدمــات مصرفيــة متطــورة، مثــل 

فتــح الحســابات الجديــدة، والقيــام بالعمليــات المصرفية 

إلــى  الوصــول  علــى  والقــدرة  أكبــر،  وســهولة  بكفــاءة 

الخدمــات عبــر الهاتــف الذكــي، وإدارة أموالهــم والتحكــم 

الكامــل بقراراتهــم الماليــة بســهولة ويســر.

الشــركات  لقطــاع  دعمــه  فــي  مــاٍض  البنــك  أن  كمــا 

الصغيــرة والمتوســطة، حيــث حصــل البنــك مؤخــرًا علــى 

الــذراع االســتثماري   / Proparco قــرض مــن مؤسســة

األلمانيــة  والوكالــة   ،AFD للتنميــة  الفرنســية  للوكالــة 

دوالر  مليــون   75 بقيمــة   )DEG( والتنميــة  لالســتثمار 

لتمويــل أنشــطة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي 

القــرض  هــذا  بنــك ســيوظف  كابيتــال  أن  األردن، مبينــًا 

الصغيــرة  للشــركات  محفظتــه  وتطويــر  تمويــل  فــي 

والمتوســطة، مــع التركيــز علــى المشــاريع التــي تديرهــا 

الماليــة  والتقنيــات  الناشــئة  والشــركات  النســاء، 

الصغيــرة  والشــركات  للشــباب  المملوكــة  والشــركات 

عّمــان.  العاصمــة  خــارج  تقــع  التــي  والمتوســطة 
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تتضمن  والتي  فيزا،  من  الحلول  هذه  وستمكن 
 Platinum بطاقات  بنوعيها؛  االئتمانية  البطاقات 
وبطاقات Signature، الشركات من تمويل فجوة رأس 
في  والتحكم  الدفع  عمليات  وتسهيل  العامل،  المال 
المصاريف من خالل منح الشركات سقوفًا دوارة محددة 
التشغيلية  المصاريف  تسديد  في  استغاللها  ليتم 
اليومية مثل؛ تسديد الفواتير وعمليات الشراء وتغطية 
باإلضافة  ألعمالهم،  التابعة  المتفرقة  المصاريف 
لتمكين الشركات من الدفع والشراء إلكترونيًا في أي 

وقت وبنسب سداد مرنة.

وستمنح هذه البطاقات، الشركات القدرة على إدارة 
وإدارة مدفوعاتها من خالل إصدار  النقدية  تدفقاتها 
ووظائف  لدوائر  محددة  بسقوف  تابعة  بطاقات 

مختلفة لديها.

وفي تعليقه على إطالق هذه البطاقات، قال رئيس قطاع 
الشركات في كابيتال بنك ياسر كليب :" يسعى كابيتال بنك 
بكل خطوة يخطوها إلى التميز وتجاوز توقعات عمالئه سواء 
من األفراد أو الشركات، واليوم نواصل العمل ونضيف إلى 
إنجازاتنا المتتالية في دعم وتمكين شركاتنا األردنية بمختلف 
أهدافها  تحقيق  على  ومساعدتها  وأحجامها  قطاعاتها 
بطرق وآليات سهلة بعيدة عن التعقيد والمبالغة، ولتحقيق 
هذه الغاية تعاونا مع شركة فيزا لنوفر لهذه الشركات عددًا 
من الحلول المصرفية عبر إطالق مجموعة من البطاقات 
التي تحمل مزايا حصرية لهم وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم".

وفلسطين  األردن  منطقة  في  فيزا  مدير  قال  جانبه،  من 
بنك  كابيتال  مع  العمل  "يسعدنا  عجور:  رجائي  واليمن، 
لتقديم حلول فيزا لعمالء البنك من الشركات التي واجهت 

عامًا صعبًا، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لذلك 
تعد الحلول التي نقدمها مثالية للشركات التي تتطلع إلى 
بسهولة  النفقات  تقارير  إعداد  وتبسيط  التكلفة  تقليل 
وأمان. نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا مثل كابيتال 
والتمتع   - الوصول  على  األردنية  الشركات  لمساعدة  بنك 

الكامل بمزايا - االقتصاد الرقمي. "

على  الحصول  الشركة  موظفي  من  لحامليها  ستتيح  كما 
الى  كالدخول  العالمية  فيزا  شركة  من  المختلفة  المزايا 
وتغطية  العالمية،  المطارات  في  العمالء  كبار  صاالت 
الفئة  وفق  متعددة  وخصومات  السفر،  على  تأمينية 

الممنوحة لها البطاقة.

أما بخصوص بطاقات الدفع المباشر Debit Card الصادرة 
عن كابيتال بنك، ستوفر هذه البطاقات للشركات خاصية 
اإليداع النقدي الفوري والمباشر بمبالغ محددة من خالل 
في  اإليداع  عملية  لتتم  للبنك  التابعة  اآللية  الصرافات 
الحسابات الخاصة بهم لدى البنك بطريقة سهلة وآمنة.

منتجاتــه  تطويــر  علــى  العمــل  بنــك  كابيتــال  ويواصــل 
وخدماته لتلبية احتياجات وتطلعات عمالئه من الشركات 
الكبــرى والشــركات المتوســطة والصغيــرة، ومســاندتهم 
لتحقيــق أهدافهــم الماليــة والتشــغيلية المرجــوة بأحــدث 

الطــرق والوســائل التكنولوجيــة المختلفــة.

ومن الجدير بالذكر أن إطالق كابيتال بنك للبطاقات االئتمانية 
وبطاقات الدفع المباشر للشركات تم بدعم من شركة فيزا 
العالمية، لتوفير حلول دفع سهلة وميسرة، ولتمكين عمالء 
المصرفية  أعمالهم  تنفيذ  من  الشركات  قطاع  من  البنك 

بطريقة سريعة ومبسطة. 

كابيتال بنك يصدر بطاقات االئتمان والدفع المباشر لعمالئه
من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في األردن

الحلــول  تقديــم  فــي  الرائــد   – بنــك  كابيتــال  أعلــن 
المصرفية المبتكرة لعمائه من األفراد والشركات- 
عــن إصــداره لحلــول مصرفيــة مــن فيــزا لعمائــه 
الكبــرى والمتوســطة والصغيــرة. الشــركات  مــن 
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وأطلــق البنــك فــي تمــوز الماضــي حملــة ترويجيــة لحســابات 
التوفيــر مــع فــرص مرتفعــة ومميــزة للفــوز بالنقــد بهــدف 
رصيــد  وتنميــة  اإلدخــار  علــى  الحالييــن  عمالئــه  تشــجيع 
حســابات  فتــح  علــى  الجــدد  العمــالء  وتحفيــز  حســاباتهم، 

توفيــر لديــه.

الحالييــن  التوفيــر  حســابات  ألصحــاب  بنــك  كابيتــال  ويتيــح 
والمحتمليــن المؤهليــن لالشــتراك بالســحب، فرصــًا للفــوز 
واألســبوعية  اليوميــة  النقديــة  الجوائــز  مــن  بـــمجموعة 
لخمــس  دينــار  اآلف   5 إلــى  تصــل  والموســمية  والشــهرية 
رابحيــن شــهريًا، وجائزتيــن كبرييــن تقــدم لفائزيــن قيمــة كل 
منهمــا 100 ألــف دينــار )فــي شــهري أيلــول، وكانــون الثانــي(.

كابيتــال  فــي  لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات  رئيــس  وهنــأ 
تأتــي  الكبــرى، وقــال:"  الرابــح بالجائــزة  بنــك، محمــد عثمــان 
البنــك  وأهــداف  منســجمة  التوفيــر  حســابات  جوائــز  حملــة 
فــي توســيع قاعــدة عمالئــه المتناميــة وتلبيــة متطلباتهــم 
ورغباتهــم مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تشــجيع ثقافــة االدخــار 

لــدى عمالئنــا وحثهــم علــى تنميــة أرصــدة مدخراتهــم وزيــاد 
ثرواتهــم وبمــا يضمــن لهــم العيــش الكريــم فــي المســتقبل".

وأضــاف عثمــان أن هــذه الحملــة تعــد األكبــر علــى مســتوى 
البنــك ســواء مــن ناحيــة عــدد الجوائــز أو الفــرص المضمونــة 
وفقــًا لمعــدل رصيــد الحســاب الســنوي ولضوابــط وشــروط 
للتوفيــر  اإليجابيــة  الثقافــة  تعزيــز  الــى  وتهــدف  الحســاب، 
لتلبيــة تطلعــات العمــالء المســتقبلية مــن تعليــم واســتثمار 

ــة أهــداف أخــرى للعميــل.     وادخــار، وأي

أخــرى  بنــك أطلــق حملــة  بــأن كابيتــال  بالذكــر  ومــن الجديــر 
لحســابات التوفيــر، ســيكافئ مــن خاللهــا العميليــن الذيــن 
يوجهــا أكبــر عــدد مــن الدعــوات ألهلهمــا وأصدقائهمــا لفتــح 
 Range Rover Sport 2021 لــدى البنــك، بســيارتي  حســابات 
نهايــة  مــع  بالتزامــن  األول  كانــون  فــي  تقديمهمــا  ، ســيتم 
الحملــة. ويتوجــب علــى العمــالء فتــح حســاباتهم عــن طريــق 
ــال بنــك 065100220. ــع لكابيت رقــم الواتســاب الرســمي التاب

كابيتال بنك يعلن اسم الرابح األول بجائزة حساب توفير 
"طريقك دهب" الكبرى والبالغ قيمتها 100 ألف دينار

أعلــن كابيتــال بنــك فــي احتفاليــة أقامهــا فــي ســيتي مــول يــوم 
الســبت 2 تشــرين األول، عــن اســم الرابــح األول بالجائــزة الكبــرى 
 100 قيمتهــا  والبالــغ  دهــب"  "طريقــك  توفيــر  لحســاب  األولــى 
ألــف دينــار عــن شــهر أيلــول، والتــي فــاز بهــا )محمــد صالــح فــرج(.

113 األخبار المصرفية



ــو  ــال بنــك أول فيدي ــادرة، أطلــق كابيت وضمــن هــذه المب
التثقيفيــة  الفيديوهــات  مــن  ضمــن سلســلة مصــورة 
الفكاهيــة القصيــرة ونشــره علــى جميــع صفحاتــه علــى 
خاصيــة  وباســتخدام  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
تلفزيــون اإلنســتغرام IGTV، كمــا أتــاح لموظفيه الفرصة 
للتعــرف علــى شــخصية مــدام فضــة عــن قــرب والتحــاور 

معهــا فــي إطــار تثقيفــي فكاهــي.

وينــدرج برنامــج التثقيــف المالــي، ضمــن برامج المســؤولية 
خاللهــا  مــن  يحــرص  التــي  بنــك  لكابيتــال  المجتمعيــة 
وتثقيــف  وتوعيــة  المجتمــع  فئــات  مختلــف  خدمــة  علــى 
المســتهلكين بالخدمــات المصرفيــة والماليــة المقدمــة 
لهــم، إضافــة إلــى توثيــق عالقاتهــم بالقطــاع المصرفــي 

وبمــا يحقــق الشــمول المالــي فــي المملكــة.

وشــددت رئيــس إدارة التســويق واالتصــال المؤسســي 
فــي كابيتــال بنــك توليــن بارطــو، علــى أهميــة هــذا البرنامــج 
ودوره فــي تعزيــز أواصــر الثقــة بالقطــاع المصرفــي مــن 
وحمايتهــم  المســتهلكين  جمهــور  توعيــة  وفــي  جهــة 
بســهولة  الماليــة  معامالتهــم  تنفيــذ  مــن  وتمكينهــم 
مــدام  بشــخصية  االســتعانة  أن  إلــى  مشــيرة  ويســر، 
فضــة جــاء لســببين األول؛ تقديــم المعلومــات المصرفيــة 
بطريقــة سلســة وســهلة خاليــة مــن أي تعقيــد ومبالغــة، 
والســبب الثانــي هــو الشــهرة التــي تتمتــع بهــا مــدام فضــة 
ــر  ــى أكب ــة الوصــول إل ــي إمكاني ــرة مــا يعن وشــعبيتها الكبي
تحقيــق  وبالتالــي  المســتهلكين  مــن  ممكنــة  شــريحة 

األهــداف المرجــوة مــن هــذه الفيديوهــات.

ضمن فعالية داخلية بمشاركة مدام فضة
كابيتال بنك يشرك موظفيه بمبادرته لتعزيز الثقافة المالية

العبدلي،  البوليفارد  /2021 في   9/  30 الموافق  الخميس  يوم  بنك  كابيتال  نظم 
التي أطلقها األسبوع الماضي  فعالية داخلية لموظفيه لتعريفهم بالمبادرة 
والخاصة بنشر وتعزيز التوعية المصرفية لدى جمهور المستهلكين بطريقة 
سلسة وفكاهية، وذلك باالستعانة بالشخصية األردنية الساخرة – مدام فضة- .
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 ،FMO أعلن كابيتال بنك وبنك التنمية الريادية الهولندي
عن توقيع اتفاقية لضمان القروض بقيمة 20 مليون 
دوالر مخصص لتمويل قروض المشروعات المتناهية 
التابعة  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  الصغر، 
لرواد األعمال الشباب والمتضررين من جائحة كورونا، 
األعمال  تمويل  شركات  خالل  من  سُيمنح  والذي 
الصغيرة في األردن؛ لواء المتحدة لتمويل المشاريع 

المتوسطة والصغيرة، وسندكم لتمويل األعمال.

القروض هذا فرصة هامة لشركات  وسيوفر ضمان 
تمويل  لمصادر  للوصول  و"سندكم"  "لواء"  التمويل 
وبضمان  بنك  كابيتال  من  مقدمة  ومستدامة  كبيرة 
برنامج NASIRA، تستهدف قطاع المشاريع متناهية 
الصغر، والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في 

السوق المحلي.  

للتنمية  األوروبي  للصندوق  التابع   NASIRA وبرنامج 
المستدامة )EFSD( وصندوق )MASSIF( للشمول المالي 
الذي يديره بنك التنمية الريادي الهولندي الـFMO نيابة عن 
المخاطر  لتشارك  معد  برنامج  هو  الهولندية،  الحكومة 
التمويلية مع المؤسسات المالية المحلية التي يدعمها 
االتحاد األوروبي. ويعتمد هذا البرنامج على نهج جديد لتوفير 
الدعم للفئات غير المخدومة ماليًا، وتحديدًا رواد األعمال 
من فئات الشباب، والسيدات، والمهاجرين، والمتضررين 
من  تعاني  ما  عادة  التي  الفئات  وهي  كورونا،  جائحة  من 
نقص التمويل من البنوك بسبب المخاطر العالية الناجمة 
عن عدم وجود ضمانات وتاريخ ائتماني. لذا يعمل برنامج 
العقبة  هذه  على  التغلب  على   NASIRA القروض  ضمان 
عن طريق الموافقة مسبقًا على مشاركة خسائر االئتمان 
المحتملة التي قد تنتج عن عمليات اإلقراض لهذه الفئات.

يوفر كابيتال بنك، التابع لمجموعة كابيتال بنك -  واحدة 
من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في األسواق 
األردنية واإلقليمية، منذ إنشاءه في عام 1995 الحلول 
التجزئة  عمالء  كافة  تخدم  التي  المبتكرة  المصرفية 
الصغيرة  الشركات  على قطاع  تركيزه  مع  والشركات، 
بحيث  ثنائية  استراتيجية  يّتبع  أنه  كما  والمتوسطة، 
يخدم بشكل مباشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
الشراكات مع شركات  الريادية عن طريق  والمشاريع 
التكنولوجيا المالية المحلية وغيرها من شركات اإلقراض 

الصغيرة والمتوسطة 
الــبـديـلـة الـتــــي تــــوفـــــر 
تــمـويـــاًل  للـمشروعــات 
الــمـــتــنــاهـية الـصـــغــــر 
والشركـات الـــصغـيــرة 

والمتوسطة.

ولدعم وتعزيز جهود كابيتال بنك في الوصول إلى تلك 
القروض  ضمان  محفظة   FMO سيقدم  المشاريع، 
NASIRA التي تغطي القروض المقدمة إلى رواد األعمال 
ستوجه  حيث  كورونا،  جائحة  من  والمتضررين  الشباب 

هذه القروض لدعم المشاريع المدرة للدخل.

وفي حديثه عن هذا البرنامج ، قال مدير إدارة المؤسسات 
المالية في كابيتال بنك جمال القضاة: "بصفتنا بنكًا رائدًا 
في مجال تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
فإن كابيتال بنك  يمتلك فهمًا عميقًا للدور المهم الذي 
الوطني، ونحن ممتنون  القطاع في االقتصاد  يلعبه هذا 
الذي  التمويل،  لتقديم هذا  األوروبية  والمفوضية   FMO لـ 
الحفاظ على  القطاع ويمّكن شركاته من  سيدعم ويعزز 
سيولتها ومرونتها وذلك في أعقاب الظروف االستثنائية 
التي أحدثها وباء فيروس كورونا، وسيؤدي هذا بدوره إلى 
المساهمة في إحداث التنمية المستدامة من خالل نمو 

القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل ".

من جانبها أعربت سفيرة االتحاد األوروبي في األردن 
هذه  بتوقيع  سعادتها  عن  هادجيثيودوسيو،  ماريا 
الصفقة بين FMO وكابيتال بنك، وبالدعم الذي يوفره 
للتنمية  المقدم من الصندوق األوروبي  هذا الضمان 
مع  الممتاز  تعاوننا  سيساعد  وقالت:"  المستدامة، 
FMO  في إطار البرنامج الرائد NASIRA في تعزيز ودعم 
الشمول المالي، ليس فقط في األردن ولكن أيًضا في 

بلدان أخرى في المنطقة ." 

بدوره، أكد Huib-Jan de Ruijter كبير مسؤولي االستثمار 
في صندوق FMO، أن الهدف من برنامج الضمان المقدم 
لكابيتال بنك هو توفير األموال لدعم المشاريع المتناهية 
الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة. في ذات الوقت 
ومن خالل تغطية محفظة شركتي لواء وسندكم ضمن 
بيئي  نظام  نمو  في  المساهمة  نعتزم   ،  NASIRA برنامج 

مالي محلي مستدام وتدعيم المدخرات المحلية".

اتفاقية تعاون بين كابيتال بنك والمفوضية األوروبية وبنك التنمية الهولندي

 لدعم رواد األعمال الشباب المتضررين من جائحة كورونا
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العربي اإلسالمي يرعى إحتفالية وزارة التربية والتعليم
بيوم المعلم

من جانبه بين سعادة السيد إياد العسلي مدير عام البنك 
العربي اإلسالمي  البنك  إيمانًا من  تأتي  الرعاية  أن هذه 
الدولي بالمساهمة الفعالة في دعم المسيرة التعليمية 
من  والتربوية  والتعليمية  الثقافية  النشاطات  وتعزيز 
خالل تواجد البنك بأي نشاط يدعم مسيرة التعليم في 
األردن نظرا للدور المهم الذي يقوم به المعلم في نقل 
في  وداعم  المجتمع  في  فاعل  جيل  وتنشئة  المعرفة 

عملية النمو اإلقتصادي. 
المبادرة جاءت من منطلق االهتمام  بأن هذه  وقال 
الذي يوليه البنك ليوم المعلم العالمي الذي يكتسب 
اليوم ال يعتبر يوما  إيمانا منه بأن هذا  أهمية خاصة 
للتعليم  تقدير  هو  وإنما  فحسب  المعلمين  لتكريم 
الذي يعتبر من أسمى المهن كونه هو مفتاح التنمية 
وتطور األوطان ، معربًا العسلي عن اعتزازه بالشراكة 

بوزارة  الدولي  اإلسالمي  العربي  البنك  تجمع  التي 
التربية والتعليم واستمرارية رعاية البنك لنشاطات 
باعتبارهم  األردنيين  المعلمين  لدور  تقديرًا  الوزارة 
التربوية وأساس اإلصالح والنهوض  العملية  جوهر 
بالمجتمع ، مشيرًا إلى الخدمات والمنتجات المصرفية 
البنك  يقدمها  التي  والشاملة  المتنوعة  اإلسالمية 
وقواعد  أحكام  مع  والمتوافقه  المعلمين  لقطاع 

الشريعة اإلسالمية السمحاء .
والتعليم  التربية  وزير  معالي  قام  الحفل  ختام  وفي 
الدكتور محمد أبو قديس بتسليم درع تكريمي لسعادة 
السيد إياد العسلي مدير عام البنك معربًا عن شكره 
وتقديرة لدعم البنك العربي اإلسالمي الدولي المستمر 
ولمسيرة  والتعليم  التربية  لوزارة  الموصوله  ورعايته 

التعليم في االردن . 

قام البنك العربي اإلسامي الدولي برعاية حفل تكريم المعلمين والمعلمات بمناسبة 
"يوم المعلم العالمي " الذي نظمته وزارة التربيه والتعليم تحت رعاية معالي وزير التربية 
والتعليم الدكتور محمد أبو قديس وبحضور سعادة مدير عام البنك العربي اإلسامي 
الدولــي الســيد إيــاد العســلي ،، واألمينيــن العاميــن بالــوزراة وعــدد مــن مــدراء اإلدارة . 
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والحفــل االوركســترالي الــذي حضــره االمــراء عاليــة بنــت 
الحســين ورعــد بــن زيــد وماجــدة رعــد، ووزيــر الســياحة 
واالثــار نايــف الفايــز ووزيــرة الثقافــة المصريــة الدكتــورة 
لصنــدوق  المديريــن  هيئــة  ورئيــس  عبدالدايــم  إينــاس 
الحســين لالبــداع والتفــوق الدكتــور زيــاد فريــز، مــن تأليــف 
اوركســترا  وأدتــه  ســكرية،  هيثــم  المايســترو  وقيــادة 
الملــك  مؤسســة   - للموســيقى  الوطنــي  المعهــد 

الســيمفوني.  القاهــرة  واوركســترا  الحســين، 

واســتهل الحفــل الــذي جــاء بدعــم كامــل مــن صنــدوق 
جمعيــة  مــن  وبتنظيــم  والتفــوق  لإبــداع  الحســين 
اصدقــاء مهرجانــات االردن وحضــره عــدد مــن الســفراء 
اوركســترالية  بأغنيــة  صديقــة،  دول  وســفراء  العــرب 
وكلمــات  عباســي  غــادة  الفنانــة  غنــاء  عمــان"  "حبيتــك 
الشــاعر علي البتيري وتأليف الموســيقي الدكتور ســكرية 
بمصاحبــة مشــاهد بصريــة لمدينــة عمــان علــى الشاشــة 
الموســيقي  الفنــي  العــرض  تالهــا  للمســرح،  الخلفيــة 
الهاشــمية"  االردنيــة  المملكــة  "ســيمفونية  الرئيــس 
تحكــي قصــة االردن الحديــث وجــاءت بأســلوب تصويــري 

درامــي. موســيقي 

واشــتملت الســيمفونية فــي تنوعهــا الموســيقي الــذي 
علــى  والمــوروث،  االوركســترالي  االســلوب  بيــن  مــزج 
خمــس حــركات ســيمفونية بمصاحبــة مشــاهد متحركــة 
وصــور علــى الشاشــة تمثــل كل حركــة ســيمفونية مرحلــة 

ــة الهاشــمية؛ حيــث حملــت  مــن مراحــل المملكــة االردني
الحركــة االولــى اســم "الثــورة العربيــة الكبــرى" بمصاحبــة 
مشــاهد وصــور للمغفــور له بإذن هللا الشــريف الحســين 
بــن علــي قائــد الثــورة العربيــة، والمغفــور لــه بــإذن هللا 
الملــك المؤســس عبــدهللا بــن الحســين ورجــاالت الثــورة، 
فيمــا حملــت الثانيــة التــي صاحبتهــا مشــاهد متحركــة، 
اســم "ميــالد ملــك هاشــمي" واســتعرضت بالصــور ميــالد 
وطفولــة ومراحــل دراســة جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي.

الــى  انضــم  االردنــي"  "العــرس  الثالثــة  الحركــة  وفــي 
مكونــات  مــن  شــرائح  يمثلــون  عازفــون  االوركســترا 
نســيج المجتمــع االردنــي بأزيائهــم وآالتهــم الموســيقية 
والمجــوز  والمزمــار  واالوكورديــون  )الطبــل  الشــعبية 
الموســيقى  الــوان  لتمتــزج  والسمســمية(  والشــبابة 
عباســي  الفنانــة  صــوت  مــع  التنــوع  لهــذا  الشــعبية 
ــة  ــي والتنويعــات االيقاعي ــزي الشــعبي النســائي االردن بال
لموســيقا االوركســترا صاحبتهــا مشــاهد وصــور علــى 
الشاشــة تعكــس الموروث الشــعبي والبيئــة االجتماعية 

المتنــوع. بنســيجها  االردنيــة 

وجــاءت الحركــة الرابعــة للســيمفونية والتــي تحمــل اســم 
ــة  ــة والحزين ــة البطيئ ــاة الحســين" بايقاعاتهــا الهادئ "مرث
بــاذن هللا الملــك البانــي  لــه  بمصاحبــة صــور للمغفــور 
الحســين بــن طــالل فــي مراحــل زمنيــة مختلفــة، وصــور 
أخــرى عبــرت عــن مشــاهد الحــزن الكبيــر الــذي ألــم بجميــع 

سيمفونية المملكة االردنية الهاشمية.. إبداع 
فني يرصد مسيرة وطن

قدمه صندوق الحسين لإلبداع والتفوق ضمن 
احتفاالت مئوية المملكة

مندوبــا عــن جالــة الملــك عبــدهللا الثانــي رعــت وزيــرة الثقافــة هيفــاء النجــار 
مســاء اليوم الثاثاء وضمن احتفاالت مئوية المملكة االردنية الهاشــمية، 
الهاشــمية"  االردنيــة  المملكــة  "ســيمفونية  االوركســترالي  الحفــل 
عمــان. فــي  للشــباب  الحســين  بمدينــة  الثقافــة  قصــر  مســرح  علــى 
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الشــعب االردنــي يــوم تشــييع جثمانــه الطاهــر. واختتمــت 
الســيمفونية بالحركــة الخامســة التــي حملــت اســم "فجــر 
التــي  والصــور  والمشــاهد  بموســيقاها  ركــزت  جديــد" 
صاحبتهــا علــى الشاشــة وبانضمــام عــازف آلــة القربــة، 
علــى عهــد جاللــة الملــك المعــزز عبــدهللا الثانــي والتطويــر 

والتحديــث والمنجــزات التــي تحققــت فــي عهــد جاللتــه.

وفــي ختــام الحفــل الــذي قدمتــه رئيســة جمعيــة أصدقــاء 
مهرجانــات األردن ســهى بــواب، ســلمت وزيــرة الثقافــة 
لوزيــرة  ياغــي،  علــي  الصنــدوق  عــام  مديــر  بمرافقــة 
الثقافــة المصريــة الــدرع التكريمــي الوركســترا القاهــرة 
الملــك  مؤسســة  رئيســة  ســلمت  كمــا  الســيمفوني، 
الوركســترا  التكريمــي  الــدرع  شــاهين  هنــاء  الحســين 
المعهــد الوطنــي للموســيقا، وللمايســترو ســكرية درعــا 
تكريميــا علــى إبداعــه ومنجــزه الفنــي فــي هــذا العمــل، كمــا 
تســلمت الســيدة بــواب درعــا تكريميــا علــى التنظيــم التــي 

قامــت بــه جمعيــة أصدقــاء مهرجانــات األردن. 

الســالمة  وتعليمــات  معاييــر  كافــة  تطبيــق  تــم  وقــد 
بالتباعــد  االلتــزام  تــم  حيــث  كورونــا،  بوبــاء  الخاصــة 
االجتماعــي فــي توزيــع الحضــور، ولــم يســمح بالدخــول 

إال للذيــن يحملــون شــهادات الحصــول علــى اللقــاح أو 

المفعــول. ســارية  تطعيــم  شــهادات  يحملــون 

ومــن الجديــر بالذكــر أن صندوق الحســين لإبداع والتفوق 

هــو شــركة غيــر ربحيــة تأسســت عــام 1999 برعايــة فخريــة 

مــن جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي ابــن الحســين المعظــم 

وتــم تمويلهــا مــن قبــل البنــوك العاملــة فــي األردن كجــزء 

مــن مســؤوليتها المجتمعيــة، ويــرأس هيئــة مديريهــا 

فريــز.  زيــاد  الدكتــور  المركــزي  البنــك  محافــظ  معالــي 

وترتكــز رؤيــة الصنــدوق فــي أن يكــون مركزًا لتعزيــز اإلبداع، 

وتشــجيع التميــز، ودفــع عجلــة التنميــة المســتدامة فــي 

األردن بيــن األفــراد والمجموعــات فــي القطاعيــن العــام 

ــدوق  ــز الشــراكة بينهمــا. ويعمــل الصن والخــاص، وتعزي

علــى دعــم ورعايــة المشــاريع اإلبداعيــة والمتميــزة فــي 

المجــاالت التكنولوجيــة والتنمويــة والثقافيــة وعلــى تنمية 

فــي  وأعمالهــم  المبدعيــن  وإبــراز  والقــدرات  المواهــب 

هــذه المجــاالت. وقــد جــاء تبنــي الصنــدوق لهــذا العمــل 

الكفــاءات  إبــراز  فــي  وأهدافــه  غاياتــه  ضمــن  اإلبداعــي 

األردنيــة المتميــزة وتعزيزهــا.
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والخدمــات  التقنيــات  توظيــف  إلــى  السلســلة  وتهــدف 
ــرة  ــز أداء الشــركات المتوســطة والصغي ــة فــي تعزي الرقمي
ورفــع  الشــركات  هــذه  فــي  العامليــن  تعريــف  خــالل  مــن 
تطويــر  فــي  الرقميــة  التكنولوجيــا  توظيــف  فــي  كفاءتهــم 

خــالل: مــن  الشــركات  هــذه  أداء  وتحســين 

 التعريف بأهمية الرقمنة.

والصغيــرة  المتوســطة  للشــركات  المعلومــات  توفيــر   
المتاحــة. الرقميــة  والخدمــات  الحلــول  حــول 

 كيفيــة توظيــف هــذه الحلــول والخدمــات فــي تعزيــز وزيــادة 
كفاءة الشــركات.

 التعريف بالخدمات الرقمية المتاحة والمناســبة لمختلف 
الفئات المســتهدفة، وكيفية اختيار األنســب منها. 

وتتكون السلسلة من خمس ندوات وعلى النحو اآلتي:

 أتـمـتــــة عـمـلـيـــــات الـبــيـــــع )5 تــشــريـــــن األول/أكــتــوبــــــــــر(
.Sales Automation

 الــتــســــويــــــــق الــرقــــمــــــي )13 تــــشــــــريــــن األول/أكتــوبــــــر(
.Digital Marketing

 اإلدارة الـــــــمــــــالـــــيـــــــــــــــــة )20 تــــشــــــريــــن األول/أكتــوبــــــر(
.Financial Management

 الخدمــات الماليــة الرقميــة )26 تـشـريـــن األول/أكـتـوبــــر(
.Digital Financial Services 

 تـحـســــيـــن الـعـمـلـيــــــات )1 تــشــريـــــن الـثـانــي/نـوفـمـبـر(
.Process Optimization

ويتعــاون صنــدوق الحســين مــع صنــدوق ســند فــي هــذه 
والمتخصصــة   Avrio Impact مؤسســة  مــع  السلســلة 
فــي مجــال تعزيــز الرقمنــة والريــادة فــي قطاعــات الزراعــة 
والطاقــة والتنميــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا. ويشــارك فــي النــدوة العديد من الخبــراء والعاملين 
فــي مجــال الرقمنــة والخدمــات الرقميــة والريــادة والشــركات 
االســتعانة  تــم  حيــث  األردن  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 

بهــذه الخبــرات كل حســب مجــال تخصصــه وخبراتــه.

تعزيز الرقمنة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
سلسلة من الندوات عبر االنترنت يطلقها

صندوق الحسين لإلبداع والتفوق

انطلقــت فــي الخامــس مــن شــهر تشــرين األول، وعبر منصــة زووم Zoom، الندوة 
األولى من سلسلة ندوات عبر االنترنت يطلقها صندوق الحسين لإلبداع والتفوق 
بالتعــاون مــع أكاديميــة ريــادة األعمــال بصنــدوق ســند للمشــروعات المتوســطة 
 .)SANAD Technical Assistant Facilities( الصغــر  ومتناهيــة  والصغيــرة 
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           ممــا الشــك فيــه فقــد شــّكلت جائحــة 
المالــي  للنظــام  حقيقــي  اختبــار  أول  كورونــا 
الصدمــات،  تحمــل  علــى  وقدرتــه  ومرونتــه 
مســلحًا  المالــي  النظــام  دخــل  حيــث 
مــال  رأس  كفايــة  مــن  مرتفعــة  بمســتويات 
ــة  ــى البني ونســب ســيولة مريحــة، باإلضافــة ال
ــار  ــذي خفــف مــن اآلث ــة، األمــر ال ــة المتين التحتي
الســلبية لهــذا الوبــاء علــى اســتقرار القطــاع 
يجــب. كمــا  خدماتــه  واســتمرار  المصرفــي 

علــى  الضــوء  الجائحــة  ســلطت  بالمقابــل،  ولكــن 
التمويــل  متانــة قطــاع مؤسســات  تعزيــز  أهميــة 
غيــر المصرفيــة وتعزيــز اإلدارة الفعالــة للمخاطــر 
باألمــن  يتعلــق  فيمــا  المتانــة  وتعزيــز  التشــغيلية 

الســريع. التكنولوجــي  التغيــر  وســط  الســيبراني 

فرضتهــا  التــي  التعقيــدات  صعوبــة  مــن  وبالرغــم 
الجائحــة، فقــد حافــظ القطــاع المصرفــي والمالــي 

فــي المملكــة علــى اســتقراره، بالرغــم مــن التحديــات 
علــى  وأثرهــا  الجائحــة  أفرزتهــا  التــي  والمخاطــر 
األوضــاع االقتصاديــة والماليــة فــي األردن، وذلــك 
بفضــل السياســات الحكوميــة وسياســات البنــك 
المركــزي التــي ســاعدت علــى تقليــل حــدة آثــار هــذه 
مصرفــي  بقطــاع  األردن  يتمتــع  حيــث  التحديــات، 
تحمــل  علــى  عــام  بشــكل  قــادر  ومتيــن  ســليم 
تمتــع  نتيجــة  المرتفعــة  والمخاطــر  الصدمــات 
البنــوك فــي األردن بمســتويات مرتفعــة مــن راس 
مــن  مريحــة  مســتويات  الــى  باإلضافــة  المــال، 

والربحيــة. الســيولة 

البنــك المركــزي ومــن خــالل اإلجــراءات االســتباقية 
التــي اتخذهــا ســاهمت بشــكل كبيــر فــي التقليــل 
نســبة  تســجيل  الــى  وأدت  االنكمــاش،  حــدة  مــن 

انكمــاش مــن بيــن األقــل فــي المنطقــة.

النمــو  معــدل  بارتفــاع  وذلــك  جليــا،  ذلــك  وظهــر 

جـائـة كورونا..
اختــبـــار حقـيـقــي

للـمـــتـــانـــــة
سالمة الدرعاويالمصرفيـة

رئيس هيئة التحرير
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االقتصــادي فــي المملكــة للربــع األول مــن 2021 الــى 
0.3 بالمئــة، ممــا يــدل علــى بــدء تعافــي االقتصــاد 
الوبائــي فــي  األردنــي خاصــة مــع اســتقرار الوضــع 
المملكــة والــذي ســاعد علــى إعــادة فتــح القطاعــات 

االقتصاديــة التــي بــدأت بالتعافــي تدريجيــا.

قــوة  فــي  األول  المحــور  هــو  المصرفــّي  القطــاع 
اقتصــاد األردن ويحمــل فــي جعبتــه الكثيــر ولــه ان 

. ننصفــه

األردن بــِه 24 بنــكًا عامــاًل إضافــة إلــى العديــد مــن 
أنواعهــا،  بشــتى  التمويلّيــة  المالّيــة  الشــركات 
مليــار   55 البالــغ  البنــوك  موجــودات  حجــم  ويمثــل 
177 % مــن الناتــج المحلــّي اإلجمالــّي،  دينــار تقريبــًا 
وحجــم ودائــع البنــوك فاقــت 36 مليــار دينــار وقيمــة 
االقتصادّيــة  للقطاعــات  الممنوحــة  القــروض 
المختلفــة مــن مؤسســات وأفــراد 29 مليــار دينــار، 
ويحمــل  األردنــّي  االقتصــاد  فــي  مســتثمرة  وهــذه 

كبيــرة،  مجتمعيــة  مســؤولية  المصرفــي  القطــاع 
حيــث ان فروعــه المنتشــرة فــي األردن تفــوق 700 
فــرع وتقريبــا 40 % منهــا فــي المحافظــات وتشــّغل 
مناطــق  ُكّل  فــي  وموزعــة  بالكامــل  أردنيــة  عمالــة 
المنطقــة  أبنــاء  فروعهــا  فــي  وتشــّغل  المملكــة، 
والتشــغيل،  التنميــة  فــي  فاعــل  مســاهم  فهــي 
إيــرادات  فــي  الــى مســاهمتها األساســية  إضافــة 

الخزينــة وتعــد المصــدر األكبــر لهــا.

النشــرات الماليــة والمصرفيــة مليئــة بأرقــام مهمــة 
تســتحق القــراءة، وهــي تؤكــد علــى قــوة وســالمة 
العصــب  يشــكل  الــذي  المصرفــي  الجهــاز  أداء 
الرئيــس لالســتقرار االقتصــادي للمملكــة، واألرقــام 
باتــت متاحــة علــى موقــع جمعيــة البنــوك فــي األردن، 
باســتطاعة ُكل مهتــم أو مشــكك االطــالع عليهــا 
واالســتفادة مــن مداوالتهــا، لتقطــع الطريــق علــى 

اإلشــاعات الهدامــة.
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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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