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

وعلــى صعيــد الصناعــة المصرفيــة، فقــد أصبــح االنـــدماج 
الســلطات  لــدى  كبيــرة  بأهميــة  يحظــى  المصرفــي 
مطلبــًا  يمثــل  ألنــه  العالــم  فــي  والرقابيــة  التنظيميــة 
بمتطلبــات  اإليفــاء  فــي  المســاعدة  شــأنه  مــن  ملحــًا 
المــالءة المصرفيــة وفقــًا لمعاييــر لجنــة بــازل وخاصــة 
تســتهدف  والتــي  المــال  رأس  بكفايــة  المرتبطــة  تلــك 
تدعيــم رأس مــال البنــك بشــكٍل أكثــر شــمواًل ليغطــي 
مختلــف أنــواع المخاطــر التــي تواجــه البنــوك، فضــاًل عــن 
دور االندمــاج فــي تحقيــق الفائــدة مــن اقتصاديــات الحجــم 
 Economic( واقتصاديــات المــدى )Economic of Scale(
of Scope(. ومــع التطــور التكنولوجــي والرقمــي وظهــور 
التكنولوجيــا الماليــة أصبــح هنــاك توجــه مــن قبــل العديــد 
شــركات  علــى  لالســتحواذ  العالــم  فــي  البنــوك  مــن 
التكنولوجيــا الماليــة لتعزيــز قدراتهــا فــي توســيع نطــاق 

الرقميــة.  خدماتهــا 

وتركــز نظريــات االندمــاج علــى تحســين ثروة المســاهمين 
وعــادًة  التشــغيلي.  التكامــل  وتعزيــز  الكفــاءة  وتعزيــز 
االندمــاج  أنشــطة  فــي  المنخرطــة  البنــوك  تتوقــع  مــا 
والمالــي  االقتصــادي  أدائهــا  يتحســن  أن  واالســتحواذ 
والتشــغيلي العــام ليكــون أفضــل حــاًلا بعــد االندمــاج، 

حيــث أن هــذه التوقعــات تســتند على النظرية األساســية 
أن هنــاك  تدعــي  التــي  االندمــاج واالســتحواذ  لعمليــات 
مكســبًا إيجابيــًا لــكل مــن البنــك الدامــج والبنــك المندمــج.

العديــد مــن الدراســات التــي بحثــت فــي موضــوع االندمــاج 
واالســتحواذ حــول العالــم أكــدت وجــود تأثيــر إيجابــي لعمليات 
االندمــاج واالســتحواذ علــى أداء البنــوك، حيث حققت معظم 
البنوك المشــاركة في عمليات االندماج واالســتحواذ تحســنًا 

واضحــًا وكان أداؤهــا أفضــل مــن أداء الســوق.

األهــداف النهائيــة للمؤسســات الماليــة، ســواء كانــت 
بنــوك أو شــركات تأميــن أو شــركات أوراق ماليــة، هــي 
ثقــة  علــى  والحصــول  ماليــًا،  وســليمة  آمنــة  تكــون  أن 
لهــم،  العدالــة  وإظهــار  الماليــة  خدماتهــا  مســتخدمي 
وتحقيــق الكفــاءة والفاعليــة. ويترتــب علــى ذلــك أن يكــون 
االســتراتيجيات  بيــن  واضــح  وانســجام  اتســاق  هنــاك 
المعتمــدة مــن قبــل البنــوك كمؤسســات ماليــة وبيــن 
األهــداف التــي تحددهــا الســلطات التنظيميــة والرقابيــة. 
لــن يضــر بالمصلحــة  التأكــد مــن أن االندمــاج  فبجانــب 
العامــة وال يتعــارض أيضــًا مــع مصالــح البنــوك المعنيــة 
أو مودعيهــا أو شــركاتهم المســيطرة، تشــمل أهــداف 
مالــي  نظــام  ضمــان  أيضــًا  التنظيميــة  الســلطات 

ـــاع الـخـدمــــات الـمـالـيــــة  تـحـظــــى عـمـلـيــــات االنـدمــــاج واالستـحــــواذ فـــي قـطـ
ـــي  ـــل تــالشــ ـــي ظــ ـــًا فـ ـــر وخــصــوصــ ـــت الــحــاضــ ـــر فـــي الــوقــ ـــام كــبـــيــ باهــتــمـ
الـحــــدود الـتــــي تـفـصــــل بـيــــن مـخـتـلــــف أجــــزاء ومـكـونــــات الـقـطــــاع الـمـالـــــي. 

استراتيجيات االندماج 
واالستحواذ المصرفي
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لــدى  والعدالــة  الثقــة  وتعزيــز  ومســتقر،  وســليم  آمــن 
المســتثمرين مــن خــالل تحســين الممارســات، وضمــان 
المنافســة الســليمة بيــن المؤسســات الماليــة، وضمــان 

وجــود نظــام مالــي يتســم بالكفــاءة والفعاليــة. 

 وبصفــة عامــة فإن الســلطات التنظيمية والرقابية 
تهتــم بالتأكــد مــن أن البنــك أو المجموعــة المصرفيــة 
بعــد االندمــاج أو االســتحواذ لديهــا هيــكل مســاهمين 
ولديهــا  الكافيــة،  الماليــة  بالقــوة  وتتمتــع  مناســب، 
هيــكل قانونــي يتماشــى مع الهيكل التشــغيلي للبنك 
أو المجموعــة المصرفيــة، إضافــة لوجــود إدارة تتمتــع 

بالخبــرة الكافيــة والنزاهــة.   

االندمــاج  وراء  الكامنــة  الدوافــع  مــن  العديــد  وهنــاك 
وفــورات  تحقيــق  أهمهــا  ومــن  المصرفــي  واالســتحواذ 
الحجم، وتقديم الخدمات المصرفية المتكاملة والمتنوعة، 
ودوافــع النمــو والتوســع، والدوافــع التنظيميــة، وزيــادة 
القــدرة التنافســية للبنــوك، إضافــة الســتغالل التقــدم فــي 
ــرة، أشــارت  ــة األخي ــة. وفــي اآلون ــا المالي مجــال التكنولوجي
الرئيســية لصفقــات  الدوافــع  بــأن  التقاريــر  مــن  العديــد 
االندمــاج واالســتحواذ ســتكون للحصــول علــى التكنولوجيا 
واالبتــكار والقــدرات االســتراتيجية األخــرى. حيــث تتطلــع 

البنــوك إلــى عمليــات االندمــاج واالســتحواذ لتعزيــز فــرص 
نموهــا فــي المرحلــة القادمــة، واكتســاب التكنولوجيــا أو 
الشــركات  علــى  االســتحواذ  أو  الجديــدة  اإلنتــاج  قــدرات 
توســيع  إلــى  البنــوك  تتطلــع  كذلــك  الرياديــة.  الناشــئة 
عــروض منتجاتهــا وخدماتهــا، وهــو عامــل تميــز رئيســي 
فــي جــذب العمــالء واالحتفــاظ بهــم فــي ســوق شــديدة 
المنافســة، إضافــة لتوســيع الســوق المســتهدف وتعزيــز 

حصتهــم فــي الســوقية الحاليــة. 

الســوق المصرفــي األردنــي شــهد عبــر تاريخــه الطويــل 
العديــد مــن عمليــات االندمــاج واالســتحواذ المصرفــي 
والتــي نجــم عنهــا مؤسســات مصرفيــة كبيــرة وقويــة، 
وســاهمت فــي زيــادة متانــة وقــوة القطــاع المصرفــي 
وأدت لتوســعه ونمــوه، وكان لهــا أثــر مهــم فــي تعزيــز 

االســتقرار المالــي فــي المملكــة.

مــن  المزيــد  ســيلقي  البنــوك  مجلــة  مــن  العــدد  هــذا 
الضــوء علــى موضــوع االندمــاج واالســتحواذ المصرفــي 
ويســتعرض أهــم التجــارب األردنيــة فــي هــذا المجــال، كمــا 
ــدًا مــن الضــوء علــى أحــدث تجــارب االســتحواذ  يلقــي مزي

واالندمــاج فــي األردن.
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الدكتور ماهر المحروق
المدير العام

حيث تظهر البيانات نمو صافي الربح بعد الضريبة للبنوك 
ــى  ــة المدرجــة فــي البورصــة بنســبة 76.8 % لترتفــع إل األردني
296.5 مليــون دينــار فــي النصــف األول مــن العــام الحالــي 
مقارنــًة مــع 167.7 مليــون دينــار فــي النصــف األول مــن عــام 
2020. أمــا األربــاح قبــل الضريبــة فقــد ارتفعــت إلــى 437.3 
مليــون دينــار فــي النصــف األول مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع 
280.8 مليــون دينــار فــي النصــف األول مــن العــام الســابق، 
وهــو مــا يشــكل نمــو نســبته 55.7 %. وبهــذا فــإن ضرائــب 
الدخــل المدفوعــة مــن البنــوك تكــون قــد ارتفعــت مــن 113.1 
مليــون دينــار فــي النصــف األول مــن عــام 2020 إلــى 140.8 

مليــون دينــار فــي النصــف األول مــن هــذا العــام.

تحســنًا  شــهدت  األردنيــة  للبنــوك  الربحيــة  مؤشــرات 
أيضــًا حيــث ارتفــع معــدل العائــد الســنوي علــى حقــوق 
معــدل  ارتفــع  بينمــا   ،%  6.6 إلــى   )ROE( المســاهمين 
العائــد الســنوي علــى الموجــودات )ROA( إلــى 0.83 % فــي 

.2021 األول  النصــف 

أربــاح  فــي  للتحســن  الرئيســية  األســباب  تحليــل  إن 
البنــوك فــي النصــف األول مــن العــام الحالــي ُتظهــر أنهــا 
الدخــل  ارتفــاع مجمــل  رئيســيين همــا؛  لســبيين  تعــود 

ــرادات الفوائــد  للبنــوك األردنيــة )والــذي يشــمل صافــي إي

والعمــوالت واإليــرادات المتنوعــة واألخــرى( بحوالــي 2 % 

مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، وانخفــاض 

مقارنــًة   %  10.6 بحوالــي  للبنــوك  المصروفــات  إجمالــي 

ــف  بالنصــف األول 2020. وهــذا االنخفــاض فــي المصاري

االئتمانيــة  الخســائر  مخصصــات  تراجــع  بســبب  جــاء 

النصــف األول مــن  % فــي   23 انخفضــت بحوالــي  والتــي 

العــام الحالــي وهــو مــا يعكــس تراجــع مخاطــر التعثــر لــدى 

العمــالء بشــكٍل عــام.

أظهـــرت االفصاحـــات الماليـــة للبنـــوك األردنيـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة 
عمـــان تحســـنًا واضحـــًا فـــي مختلـــف المؤشـــرات المصرفيـــة للنصـــف 
األول مـــن العـــام الحالـــي مقارنـــًة مـــع نفس الفترة مـــن العام الماضي.

النتائج المالية للبنوك: 
مؤشر على تعافي 
االقـتـصـاد الـكـلــي
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 إن التحســن الواضــح فــي مؤشــرات أداء البنــوك 

يعتبــر مؤشــر مهــم علــى تحســن األداء االقتصــادي 

 عــام، وهــو مــا يؤكــده معــدل 
ٍ
فــي المملكــة بشــكل

الحالــي  العــام  مــن  األول  للربــع  االقتصــادي  النمــو 

والــذي بلــغ 0.3 %، مــع التوقــع بــأن يكــون النمــو أعلــى 

للنصف األول ككل. وهذا التحســن في أداء االقتصاد 

الكلــي يأتــي كنتيجــة لتحســن آفــاق االقتصــاد بعــد فتح 

بالطاقــة  للعمــل  القطاعــات االقتصاديــة وعودتهــا 

الكاملــة، وبــدء عــودة النشــاط االقتصــادي تدريجيًا إلى 

مســتوياته قبــل جائحــة كورونــا.    

علــى صعيــٍد متصــل، تظهــر مؤشــرات المتانــة الماليــة 
للبنــوك العاملــة فــي المملكــة محافظتها على ســالمتها 
الماليــة وعناصــر قوتهــا واســتقرارها، حيــث كانــت نســبة 

الديــون غيــر العاملــة حتــى نهايــة عــام 2020 فــي حــدود 

المســتويات  وضمــن  منخفضــة  تعتبــر  والتــي   %  5.5

اآلمنــة عالميــًا. فيمــا بلغــت نســبة تغطيــة المخصصات 

مرتفعــة  تعتبــر  والتــي   %  71.5 العاملــة  غيــر  للديــون 

ــر  ــة أكث ــى تغطي وتعكــس قــدرة مخصصــات البنــوك عل

مــن ثلثــي الديــون غيــر العاملــة. وبلغــت نســبة كفايــة 

رأس المــال 18.3 % والتــي تعتبــر مرتفعــة وأكبــر بكثيــر من 

الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن البنــك المركــزي األردنــي 

والبالغــة 12 %، وأعلــى كذلــك مــن الحــدود المطلوبــة مــن 

قبــل لجنــة بــازل والبالغــة 10.5 %. أمــا نســبة الســيولة 

القانونيــة فقــد بلغــت 136.5 % فــي نهايــة عــام 2020 وهــو 

مــا يفــوق الحــد األدنــى المطلــوب مــن البنــك المركــزي 

األردنــي والبالــغ 100 %.

7 إطاللة مصرفية
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وحتــى فــي ظــل جائحــة كورونــا ومــا أفرزتــه مــن تحديــات على 
مســتوى العالــم، فقــد شــكلت الجائحــة فرصــة أمــام العديــد من 
الشــركات لمراجعــة اســتراتيجيتها ومحافظهــا وإعــادة بنــاء 
نمــاذج أعمالهــا وتحديــد المجــاالت التــي تحتــاج إلــى االســتثمار. 
ووفقــًا لتقريــر مؤشــر ثقــة رأس المــال العالمــي الصــادر عــن 
االندمــاج  نشــاط  يخــص  فيمــا   )EY( ويونــغ  إرنســت  شــركة 
الشــركات  مــن   %  49 أن  التقريــر  أشــار  فقــد  واالســتحواذ، 
العالميــة تخطــط لعمليــات دمــج واســتحواذ خــالل االثنــي عشــر 
شــهر المقبلة. كما بين التقرير أن الدوافع الرئيســية لصفقات 
للحصــول  ســتكون   2021 عــام  فــي  واالســتحواذ  االندمــاج 
األخــرى،  االســتراتيجية  والقــدرات  واالبتــكار  التكنولوجيــا  علــى 
والتغييــرات  الجمركيــة  أو  التنظيميــة  للتغيــرات  واالســتجابة 
إلــى  الشــركات  وتتطلــع  التوريــد.  سالســل  وتأميــن  التجاريــة 
فــي  نموهــا  فــرص  لتعزيــز  واالســتحواذ  االندمــاج  عمليــات 
اإلنتــاج  قــدرات  أو  التكنولوجيــا  واكتســاب  القادمــة،  المرحلــة 
الجديــدة أو االســتحواذ علــى الشــركات الناشــئة الرياديــة. كذلــك 
تتطلــع الشــركات إلــى أهــداف متعــددة القطاعــات لتوســيع 
عــروض منتجاتهــا وخدماتهــا، وهــو عامــل تميــز رئيســي فــي 
جــذب العمــالء واالحتفــاظ بهــم فــي ســوق شــديدة المنافســة، 
إضافــة لتوســيع الســوق المســتهدف وتعزيــز حصتهــم فــي 

الســوقية الحاليــة. 

وفيمــا يتعلــق بالقطــاع المصرفــي، وفــي ظــل تســارع وتيــرة 
العولمــة والتحــرر المالــي والتطــورات المثيــرة التــي شــهدتها 
ــة، أصبحــت  ــة خــالل العقــود الماضي ــة العالمي ــة المصرفي البيئ
كونهــا  بالغــة  بأهميــة  تحظــى  المصرفــي  االنـــدماج  ظاهــرة 
تمثــل مطلبــًا ملحــًا مــن جانــب العديــد مــن الجهــات الرقابيــة 
والتنظيميــة حــول العالم، وألنها تســاعد فــي اإليفاء بمتطلبات 
المــالءة المصرفيــة وفقــا لمعاييــر لجنــة بــازل وخاصــة تلــك 
المرتبطــة بكفايــة رأس المــال والتــي تســتهدف تدعيــم رأس 
مــال البنــك بشــكٍل أكثر شــمواًل ليغطي مختلف أنــواع المخاطر 
التــي تواجــه البنــوك، فضــاًل عــن دور االندمــاج فــي تحقيــق الفائدة 
مــن اقتصاديــات الحجــم )Economic of Scale( واقتصاديــات 
المــدى )Economic of Scope(. ومــع التطــور التكنولوجــي 
والرقمــي وظهــور التكنولوجيــا الماليــة أصبــح هنــاك توجــه 
مــن قبــل العديــد مــن البنــوك فــي العالــم لالســتحواذ علــى 
شــركات التكنولوجيــا الماليــة لتعزيــز قدراتهــا فــي توســيع 

ــة.  نطــاق خدماتهــا الرقمي

كذلــك بــرزت فــي الســاحة العديــد مــن الدعــوات التــي نــادت 
بضــرورة ســعي البنــوك، وخصوصــًا الصغيــرة منها، للتجمع 
مــن خــالل عمليــات االندمــاج واالســتحواذ لتشــكيل كيانــات 
محليــًا  المنافســة  علــى  قــادرة  وقويــة  كبيــرة  مصرفيــة 

وإقليميــًا ودوليــًا، وتمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا بالبقــاء 
والنمــو والتوســع. 

االندمــاج  علــى  المجلــة ســيركز  مــن  العــدد  هــذا  موضــوع 
واالســتحواذ المصرفــي بشــكٍل عــام، مــن حيــث األشــكال 
الجوانــب  فــي  ســيبحث  كمــا  واآلثــار.  والدوافــع  واألنــواع 
واالســتحواذ  االندمــاج  لعلميــات  الناظمــة  التشــريعية 
االندمــاج  تجــارب  أهــم  الســتعراض  إضافــة  األردن،  فــي 
واالســتحواذ التــي شــهدتها الســوق المصرفيــة فــي األردن. 

أشكال االندماج المصرفي
يتخــذ االندمــاج المصرفــي بشــكٍل عــام شــكلين رئيســيين 

همــا االندمــاج أو االســتحواذ: 

أ. االندمــاج المصرفــي )Merger(: وهــو عبــارة عــن اتفــاق 
بيــن بنكيــن -يكونــان فــي الغالــب متقاربيــن فــي الحجــم- 
بــأن يقومــا باالندمــاج كليــًا فــي كيــان مصرفــي واحــد جديــد 
وتحــت اســٍم جديــد، بحيــث يكــون الكيــان الجديــد ذا قــدرة 
وفاعليــة أكبــر علــى تحقيــق أهــداف كان ال يمكــن تحقيقهــا 

مــن قبــل كل بنــك بشــكٍل منفــرد. 

ب. االســتحواذ )Acquisition(: هو قيام بنك كبير باالســتحواذ 
الكامــل علــى بنــك صغيــر أو أكثــر لتحقيــق أهــداف معينــة 
فــي ظــل ظــروف معينــة، بحيــث يترتــب عليــه انتهــاء وجــود 
الكبيــر  البنــك  مــن  جــزءًا  يصبــح  والــذي  الصغيــر  البنــك 

ويحمــل اســمه. 
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أنواع االندماج المصرفي 
ألســاليب  تبعــًا  المصرفــي  االندمــاج  تقســيمات  تختلــف 
ودواعــي ودوافــع وظــروف وأهــداف عمليــة االندمــاج، ومــن 
ثــم فــان مجمــل هــذه العناصــر تجعــل لالندمــاج المصرفــي 
أنواعــًا متعــددة لــكل نــوع منهــا دواعــي اســتخدام معينــة. 

وفيمــا يلــي تفصيــل لهــذه األنــواع: 

أ. االندمــاج حســب طبيعــة النشــاط: تتعــدد أنــواع االندمــاج 
معــًا ســواء  ارتبــاط مصرفيــن  عــن  الناتجــة  المصرفــي 
يعمــالن فــي نفــس النشــاط أو يعمــالن فــي أنشــطة 
مختلفــة وأيضــًا تشــابه واختــالف الخدمــات التــي يقدمهــا 
كل منهــا وينقســم هــذا النــوع مــن االندمــاج المصرفــي 

ــواع وهــي: ــة أن ــى ثالث إل

1. االندمــاج األفقــي: وهــو اندمــاج بنــكان أو أكثــر يعمــالن 
التجاريــة  البنــوك  اندمــاج  مثــل  النشــاط  نفــس  فــي 
االســتثمار  بنــوك  اندمــاج  أو  اإلســالمية  البنــوك  أو 
يكــون  مــا  وعــادًة  المتخصصــة.  البنــوك  اندمــاج  أو 
الهــدف مــن هــذا االندمــاج توســع البنــك إلــى أســواق 
وتوفيــر  الحجــم  وفــورات  مــن  واالســتفادة  جديــدة 
القاعــدة الماليــة الواســعة. وقــد ينتــج عــن هــذا النــوع 
مــن االندمــاج زيــادة تركــز الســوق المصرفــي وتقليــل 
الرقابيــة  الهيئــات  علــى  يســتوجب  ممــا  المنافســة، 

االنتبــاه لهــذا النــوع مــن االندمــاج.

2. االندمــاج العمــودي: وهــو االندمــاج بيــن بنــوك أو بيــن 
بنــوك ومؤسســات ماليــة أخــرى ترتبــط أنشــطتها مــع 
أنشــطة البنــوك. وعــادًة مــا يشــمل هــذا االندمــاج أحــد 
عناصــر سلســلة التزويــد للبنــك، ومــن األمثلــة علــى 
هــذا النــوع اندمــاج أو اســتحواذ البنــوك علــى شــركات 

التأميــن او شــركات التكنولوجيــا الماليــة.  

أكثــر  أو  بنكيــن  اندمــاج  وهــو  المختلــط:  االندمــاج   .3
بنــك  اندمــاج  مثــل  مختلفــة  أنشــطة  فــي  يعمــالن 
تجــاري مــع بنــك اســتثماري لينتــج عنهمــا بنــك جديــد 
وقــد  واســتثمارية.  تجاريــة  شــاملة  خدمــات  يقــدم 
أدى هــذا النــوع مــن االندمــاج إلــى ظهــور مــا يســمى 
 Financial( بالخدمــات الماليــة المتكاملــة أو المتنوعــة
العمــالء. قاعــدة  لزيــادة  باإلضافــة   ،)Conglomerate

ب. االندمــاج حســب العالقــة بيــن أطــراف عمليــة االندمــاج: 
وينقســم هــذا النــوع مــن االندمــاج إلــى ثالثــة أنــواع:

1. االندمــاج االختيــاري أو الطوعــي: وهــو االندمــاج الــذي 
يتــم مــن خــالل التفاهــم والتوافــق بيــن مجالــس إدارات 
البنــوك المشــاركة فــي عمليــة االندمــاج بهــدف تحقيق 

المزايــا والفوائــد المتبادلــة.

2. االندمــاج المصرفــي اإلجبــاري: وهــو االندمــاج الــذي 
تفرضــه الجهــات الرقابيــة علــى البنــك المتعثر ليندمج 
مــع أحــد البنــوك القويــة. ولتشــجيع عمليــة االندمــاج 
ونقديــة  ماليــة  ومزايــا  حوافــز  يصاحبهــا  أن  بــد  ال 
الحوافــز  وبعــض  ضريبيــة  إعفــاءات  تقديــم  مثــل 
واالســتثناءات والتخفيضــات فــي بعــض متطلبــات 

الجهــات الرقابيــة.

دون  يتــم  الــذي  االندمــاج  وهــو  العدائــي:  االندمــاج   .3
موافقــة أو رغبــة المســتهدف مــن االندمــاج، ويتــم 
عــادًة مــن خــالل شــراء كميــات كبيــرة مــن أســهم 
البنــك المســتهدف )Takeover( أو مــن خــالل التملــك 

.)Leveraged Buyout( الديــن  خــالل  مــن 

االندمــاج  تقســيم  يمكــن  أخــرى:  بمعاييــر  االندمــاج  ج. 
المصرفــي طبقــًا لبعــض الــدالالت والشــواهد العمليــة 

إلــى عــدة أنــواع أهمهــا مــا يلــي: 

1. االندمــاج باالســتحواذ التدريجــي: يحــدث هــذا النــوع 
مــن االندمــاج مــن خــالل اســتحواذ بنــك علــى بنــك 
آخــر بشــكل تدريجــي مــن خــالل شــراء فــرع أو فــروع 
معينــة للبنــك المــراد االســتحواذ عليــه، ثــم بعــد فتــرة 
يتــم شــراء فــرع آخــر وهكــذا إلــى أن يتــم االســتحواذ 
علــى كافــة الفــروع والوحــدات الخاصــة بهــذا البنــك، 
ويكــون ذلــك ســواًء فــي الســوق المصرفيــة العالمية 

أو المحليــة.

2. االندمــاج بالحيــازة والنقــل للملكيــة: يقــوم هــذا النــوع 
مــن االندمــاج علــى شــراء أســهم البنــك المــراد دمجــه 
الماليــة  للقــدرة  وفقــًا  فجائــي  أو  تدريجــي  بشــكٍل 
ورغبــة  إمكانيــة  ومــدى  الدامــج،  للبنــك  المتوفــرة 
حاملــي أســهم البنــك المندمــج فــي عرضهــا للبيــع، 
والتخلــص منهــا وذلــك وفقــًا للقوانيــن والتشــريعات 

الســائدة فــي الدولــة.  

3. االندمــاج باالمتصــاص االســتيعابي: يتــم هذا النوع 
مــن االندمــاج مــن خــالل شــراء عمليــات مصرفيــة 
فــي البنــك المــراد دمجــه مثــل العمليــات الخاصــة 
االئتمــان  وعمليــات  الماليــة  األوراق  بمحافــظ 
حتــى  متتابــع  وبشــكل  المصرفيــة  والمشــتقات 

يتخــذ قــرار االندمــاج النهائــي.

4. اندماجــات أخــرى: يتضمــن هــذا النــوع علــى اندمــاج 
ــة بهــدف  ــر مصرفي شــركات أو مؤسســات ماليــة غي

تشــكيل مصــرف تجــاري أو اســتثماري. 

موضوع العدد 12



دوافع االندماج المصرفي
هنــاك العديــد مــن الدوافــع الكامنــة وراء عمليــات االندمــاج 
واالســتحواذ المصرفــي، والتــي قــد تكــون إمــا بدعــوة مــن 
الجهــات الرقابيــة، أو بمبــادرة مــن البنــوك فــي الســوق. ومــن 

أهــم دوافــع االندمــاج واالســتحواذ المصرفــي مــا يلــي: 

أ. تحقيــق وفــورات الحجــم: تشــير اقتصاديــات الحجــم إلــى 
أن البنــوك الكبيــرة تتمتــع بوفــورات الحجــم الكبيــر مــن 
خــالل توزيــع تكاليفهــا الثابتــة علــى عــدد أكبر مــن الخدمات 
متوســط  تخفيــض  عنــه  ينتــج  مــا  وهــذا  والمنتجــات 

التكلفــة للخدمــة المقدمــة.

والمتنوعــة:  المتكاملــة  المصرفيــة  الخدمــات  تقديــم  ب. 
إن االندمــاج المصرفــي المختلــط والــذي يتضمــن علــى 
اندمــاج بنــوك تعمــل فــي أنشــطة مختلفــة ينتــج عنــه 

إيجــاد كيانــات مصرفيــة أكبــر تقــدم خدمــات متنوعــة.

ج. دافــع النمــو والتوســع: يعتبــر االندمــاج المصرفــي مــن 
أفضــل طــرق النمــو والتوســع للبنــوك ألنــه يقــوم علــى 
التوســع مــن خــالل بنــك قائــم وموجــود بفروعــه وعمالئــه 
وهــذا  المختلفــة،  وأصولــه  البشــري  وكادره  وخدماتــه 
ســيوفر فــي الوقــت والجهــد وتكاليــف البحــث والدراســة 

لتأســيس فــروع جديــدة واكتســاب عمــالء جــدد. 

يكــون  قــد  الماليــة:  والتحديــات  المشــاكل  مواجهــة  د. 
لهــا  تلجــأ  التــي  االســتراتيجية  الخيــارات  أحــد  االندمــاج 
بعــض البنــوك التــي تعانــي مــن التعثــر أو تواجــه أزمــات 
البنــك  متطلبــات  تلبيــة  تســتطيع  ال  أو  اقتصاديــة، 

مقبولــة. لحــدوٍد  مالهــا  رأس  برفــع  المركــزي 

هـــ. الدوافــع التنظيميــة: قــد يكــون الدافــع وراء االندمــاج 
هــو قيــام البنــك المركــزي بحــث البنــوك علــى االندمــاج 
المصرفيــة  البيئــة  فــي  والتغيــرات  التطــورات  لمواكبــة 
المحليــة والدوليــة مــن خــالل زيــادة متطلبــات راس المــال 

وبالشــكل الــذي يدفــع البنــوك لالندمــاج.

ظــل  فــي  العالميــة:  والماليــة  االقتصاديــة  األزمــات  و. 
ــة وتراجــع  ــة الحرجــة واألزمــات المالي األوضــاع االقتصادي
مؤشــرات البنوك، يعتبر االندماج خيارًا مناســبًا لتحســين 

األوضــاع وزيــادة الحصــة الســوقية.

إلــى  البنــوك  تلجــأ  قــد  المنافســة:  علــى  القــدرة  زيــادة  ز. 
االندمــاج بهــدف تعزيــز أوضاعهــا التنافســية بمــا يضمــن 
ــى الوقــوف فــي مواجهــة البنــوك  لهــا البقــاء والقــدرة عل

األكبــر واألكثــر تركــزًا وســيطرًة علــى الســوق.

ح. العولمة: ســاهمت العولمة وسياســات تحرير الخدمات 

الماليــة فــي خلــق العديــد مــن التحديــات أمــام البنــوك 
الصغيــرة وفــي مقدمتهــا المنافســة مــن قبــل البنــوك 
الكيانــات  وإقامــة  االندمــاج  ويعتبــر  الكبيــرة.  العالميــة 
المصرفيــة الكبيــرة أحــد الحلــول المطروحــة أمــام البنــوك 

لمواجهــة تلــك التحديــات. 

وهــو االندمــاج  ط. االندمــاج بدافــع االحتــكار والســيطرة: 
بغــرض التحكــم في الســوق المصرفي، وتكون المشــكلة 
أكبــر فــي حــال كان االندمــاج بيــن بنكيــن كبيرين يســيطران 

علــى حصــة ســوقية كبيــرة. 

ي. االندمــاج بهــدف اســتغالل التقــدم فــي مجــال التكنولوجيــا 
شــركات  علــى  باالســتحواذ  البنــوك  تقــوم  قــد  الماليــة: 
التكنولوجيــا الماليــة والتــي قــد تكــون مــن ضمــن مــزودي 
الخدمــات الخارجييــن لهــا، وذلــك بهــدف إدمــاج الحلــول 
نمــاذج  ضمــن  الشــركات  تلــك  تقدمهــا  التــي  الرقميــة 

أعمــال البنــك.

اآلثار االيجابية والسلبية لالندماج المصرفي
البنــوك فــي العديــد مــن دول العالــم عــددًا مــن  شــهدت 
بعــض  اســتطاعت  وقــد  واالندمــاج.  التجمــع  عمليــات 
عمليــات االندمــاج مــن تطويــر أداء البنــوك وعوائدهــا نتيجــة 
تنويــع أعمالهــا ونشــاطاتها وهيكلــة تكاليفهــا، بينما حققت 
عمليــات اندمــاج أخــرى فــي العالــم فشــاًل واضحــًا انعكــس 
ســلبيًا علــى البنــوك الداخلــة فــي عمليــة االندمــاج. ومــن هنــا 
ــار  يمكــن القــول أن االندمــاج المصرفــي قــد ينطــوي علــى آث

ايجابيــة أو ســلبية، والتــي نســتعرضها فيمــا يلــي: 

أ( اآلثار اإليجابية:

ــة البنــك  ــادة قــوة ومتان ــى زي ــؤدي االندمــاج المصرفــي إل 1. ي
زيــادة االنتشــار  الناجــم عــن االندمــاج ممــا يمكنــه مــن 
ودخــول األســواق الخارجيــة )Branching Out(، وهــذا مــن 
شــأنه تعزيــز ربحيــة البنــك وتحســين ميــزان المدفوعــات 

ــة. ــة العامــة للدول ــز الموازن ــة، وتعزي للدول

2. يــؤدي االندمــاج المصرفــي إلــى إيجــاد كيانــات مصرفيــة 
كبيــرة قــادرة علــى تمويــل المشــاريع والشــركات الكبيــرة 
ممــا ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى االقتصــاد الوطنــي 

ومعــدالت التنميــة والتشــغيل واالســتثمار فيــه. 

3. تحقيــق اقتصاديــات الحجــم والتــي تســاهم فــي تقليــل 
البنــك الجديــد. إيــرادات وربحيــة  التكاليــف وزيــادة 

4. تحســين المزايــا التنافســية للبنــوك الجديــدة الناجمــة عــن 
االندماج.
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5. زيــادة قــدرة البنــك الجديــد علــى تكويــن االحتياطيــات التــي 
تدعــم المركــز المالــي، وتحقيق المــالءة المصرفية وكفاية 
رأس المــال، ورفــع قدرتــه علــى مواجهــة األزمــات الطارئــة.

6. زيــادة شــهرة وســمعة البنــك الجديــد الناجــم عــن االندماج 
وبالتالــي ارتفــاع مســتوى الثقة فيه. 

7. تحســين الترتيــب االئتمانــي مــن قبــل البنــوك المراســلة 
ومؤسســات التصنيــف االئتمانيــة الدوليــة.

ب( اآلثار السلبية

1. مــن الصعــب معرفــة نتيجــة االندمــاج المصرفــي مســبقًا، 
البنــوك  أن  علــى  تؤكــد  وبراهيــن  أدلــة  توجــد  ال  وكذلــك 

الكبيــرة أكثــر فعاليــة مــن البنــوك الصغيــرة.

شــبه  أو  احتكاريــة  أوضــاع  لخلــق  االندمــاج  يــؤدي  قــد   .2
احتكاريــة فــي الســوق المصرفــي، وهــذا قــد يؤثــر علــى 
نوعيــة الخدمــات ومســتويات أســعار الفائــدة في الســوق 

والتأثيــر علــى النشــاط االقتصــادي بشــكل عــام.

3.قــد تترتــب عــن عمليــة االندمــاج زيــادة حجــم البنــك بشــكٍل 
كبيــر، األمــر الــذي قــد يتطلــب فــرض المزيــد مــن الرقابــة 
وبالتالــي ارتفــاع تكاليــف المتابعــة والرقابــة الكليــة فــي 

البنــك. 

4. قــد تترتــب عــن عمليــة االندمــاج المصرفــي صعوبــة مــزج 
الثقافــات وأســاليب العمــل بيــن المصــارف المندمجــة.

مــن  عــدد  فقــدان  االندمــاج  عمليــة  عــن  تترتــب  قــد   .5
الوظيفيــة،  درجاتهــم  تغييــر  أو  وظائفهــم  الموظفيــن 
واإلدارة  العمــل  أداء  علــى  ينعكــس ســلبًا  األمــر  وهــذا 

الجديــد. المصــرف  فــي  واإلنتاجيــة 

6. إن ازديــاد حجــم البنــوك نتيجــة االندمــاج يجعلهــا تتربــع فــي 
قمــة الهــرم االقتصــادي للدولــة، وفــي حــال مواجهتهــا 
ألي حالــة تعثــر أو إفــالس فــإن هــذا ســيترك آثــارًا وخيمــة 
القطاعــات  معظــم  وســيطال  الكلــي  االقتصــاد  علــى 

االقتصاديــة األخــرى. 

أهم التشريعات الناظمة لالندماج المصرفي 
في األردن

أفــردت التشــريعات األردنيــة جــزًء واضحــًا يتنــاول مواضيــع 
االندمــاج واالســتحواذ، حيــث جــاء الفصــل الثانــي مــن البــاب 
 1997 )11( فــي قانــون الشــركات األردنــي رقــم )22( لســنة 
ليتنــاول موضــوع اندمــاج الشــركات فــي األردن مــن حيــث 
إجراءاتــه وآلياتــه واألســس التــي يبنــي عليهــا، مــع توضيــح 

العالقــة  ذات  الجهــات  مــن  جهــة  بــكل  المناطــة  األدوار 
االندمــاج. بعمليــة 

فصــاًل   2000 لســنة   )28( رقــم  البنــوك  قانــون  أفــرد  كمــا 
ــة مــواد )مــن المــادة 76  خاصــًا الندمــاج البنــوك يضــم ثماني
إلــى المــادة 83(. وقــد اشــترط قانــون البنــوك حصــول البنــك 
علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك المركــزي قبــل ان 
يشــرع فــي أي إجــراء تنفيــذي مــن إجــراءات االندمــاج وذلــك 
المــادة )77(  المــادة )76(. وأشــارت  للفقــرة ب مــن  وفقــًا 
إلــى أن موافقــة الهيئــة العامــة للبنــك علــى االندمــاج تعتبــر 
ملزمــة لجميــع المســاهمين، ويقتصــر حــق المتضــرر علــى 
البنــك  مــن   )78( المــادة  وحــددت  بالتعويــض.  المطالبــة 
المركــزي مســؤواًل عــن تعييــن الخبــراء والمختصيــن الذيــن 
سيشــتركون فــي لجنــة التقديــر التــي يشــكلها وزيــر الصناعــة 
ــون الشــركات إلتمــام االندمــاج. أمــا  والتجــارة بمقتضــى قان
المــادة )79( فحــددت مــا ينتقــل حكمــًا إلــى البنــك الدامــج 
أو الناتــج مــن االندمــاج، والتــي تتضمــن جميــع الحســابات 
والودائــع ومختلــف أنــواع التســهيالت المصرفيــة القائمــة 
لــدى البنــك المندمــج وجميع تأميناتها الشــخصية والعينية، 
وذلــك دون حاجــة للحصــول علــى موافقــة أي عميــل أو كفيــل 
إلــى  باإلضافــة  آخــر،  شــخص  أي  أو  مســتفيد  أو  راهــن  أو 
جميــع حقــوق والتزامــات البنــك المندمــج ســواًء بموجــب 
عقــود إيجــار أو عقــود عمــل أو أي عقــود أخــرى مهمــا كانــت. 
وأشــارت أيضــًا إلــى أنــه يحــل البنــك الدامــج أو الناتــج مــن 
االندمــاج محــل البنــك المندمــج في جميع األمــور واإلجراءات 
بمــا فــي ذلــك الدعــاوى واإلجــراءات القضائيــة المقامــة مــن 

ــه أو ضــده.  قبل

وأعطــت المــادة )80( الحــق لمجلــس إدارة البنــك المركــزي 
فــي حــال تعــرض بنــك لمشــاكل ماليــة ذات أثــر جوهــري فــي 
مركــزه المالــي أن يتخــذ جملــة مــن اإلجــراءات ومــن ضمنهــا 
أن يصــدر قــرارًا بدمجــه فــي بنــك آخــر وذلــك بموافقــة البنــك 
الــذي يتــم االندمــاج فيــه. كمــا بينــت هــذه المــادة اإلجــراءات 

التــي يمكــن أن تتخذهــا مؤسســة ضمــان الودائــع. 

البنــك  منــح  تــم  البنــوك،  قانــون  مــن   )81( المــادة  وفــي 
المركــزي الحــق فــي منــح حوافــز لتشــجيع االندمــاج بمــا فيهــا 
تقديــم القــروض الميســرة وذلــك بالشــروط والضمانــات 

التــي يقررهــا. 

أمــا بخصــوص االســتحواذ وتملــك بنــك لبنــك آخــر وضمــه 
ــه  إليــه، فقــد نصــت المــادة )82( مــن قانــون البنــوك علــى أن
ألي بنــك وبموافقــة البنــك المركــزي أن يشــتري جميــع أو 
بعــض موجــودات بنــك آخــر وحقوقــه أو مطلوباتــه والتزاماته 
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البنــك  منحهــا  مصرفيــة  تســهيالت  أي  ذلــك  فــي  بمــا 
لعمالئــه أو تعهــدات أصدرهــا لصالــح مســتفيدين وجميــع 
تأميناتهــا الشــخصية والعينيــة وذلــك دون حاجــة للحصــول 
علــى موافقــة أي عميــل أو كفيــل أو راهــن أو مســتفيد أو أي 
شــخص آخــر، ودون حاجــة للتقيــد بــأي إجــراءات تقييــم. كمــا 
ســمح القانــون للبنــك بــأن يشــتري أي حقــوق أو التزامــات 
أخــرى مهمــا كان نوعهــا. وتســري في هــذا الصدد على البنك 
البائــع أحــكام البنــك المندمــج وعلــى البنــك المشــتري أحــكام 
البنــك الدامــج أو الناتــج عــن االندمــاج. وأخيــرًا، أشــارت المــادة 
)83( إلــى أنــه يحــق لرؤســاء مجالــس إدارات البنــوك الراغبــة 
فــي االندمــاج أو الشــراء أو مــن يفوضونهــم أن يتبادلــوا فيمــا 
بينهــم المعلومــات الضروريــة المتعلقــة بأعمــال بنوكهــم 
هــؤالء  ويعتبــر  الشــراء،  أو  االندمــاج  دراســة  الســتكمال 
األشــخاص مســؤولين شــخصيًا عن المحافظة على ســرية 
المعلومــات التــي يطلعــون عليهــا بهــذا الخصــوص تحــت 

طائلــة المســاءلة القانونيــة.

ويشــار فــي هــذا الصــدد أن مجلــس الــوزراء أصــدر مؤخــرًا 
عمليــة  عــن  الناتــج  الدخــل  إعفــاء  علــى  بالموافقــة  قــرارًا 
ــة  ــة فــي قطــاع البنــوك مــن ضريب اندمــاج الشــركات العامل
الدخــل المنصــوص عليهــا فــي قانــون ضريبــة الدخــل رقــم 

 .2014 لســنة   )34(

أهــم عمليــات االندماج واالســتحواذ المصرفي 
في الســوق األردني

عــددًا  تاريخهــا  فــي  األردنيــة  المصرفيــة  الســوق  شــهدت 
كبيــرًا مــن عمليــات االندمــاج واالســتحواذ المصرفــي. ومــن 
أهــم عمليــات االندمــاج واالســتحواذ فــي الســوق األردنــي 

مرتبــة مــن األقــدم إلــى األحــدث مــا يلــي: 

1. بنــك االتحــاد: نتــج بنــك االتحــاد عــن اندمــاج المؤسســة 
الماليــة العربيــة األردنيــة مــع الشــركة الوطنيــة لإلعمــار 
والتمويــل فــي 1 /1 /1989، وأطلــق عليــه اســم المؤسســة 
الماليــة العربيــة / األردن ثــم أعيــد تغييــر اســمه إلــى بنــك 

االتحــاد بتاريــخ 26 /5 /1991.

2. بنــك عمــان لالســتثمار والتمويــل: نتــج عــن اندماج شــركة 
اآلليــات  لتأجيــر  األردنيــة  الشــركة  مــع  واالئتمــان  المــال 

والمعــدات فــي شــهر أيلــول عــام 1989.

أوصــى  البتــراء:  بنــك  مــع  والخليــج  األردن  بنــك  دمــج   .3
ــي عــام 1989 لجنــة األمــن  محافــظ البنــك المركــزي األردن
االقتصــادي بدمــج بنــك األردن والخليــج مــع بنــك البتــراء. 
وقــد اتخــذت اللجنــة قــرارًا بدمــج البنــكان فــي بنــك واحــد.  
وبعــد عــام واحــد اتخــذت لجنــة األمــن االقتصــادي قــرار 
اإلدارة  لجنــة  صالحيــة  وإنهــاء  البنكيــن،  دمــج  بإلغــاء 
بنــك  علــى  إشــرافها  وقصــر  البنكيــن  إلدارة  المعينــة 
البتــراء، وبعــد ذلــك بخمســة أيــام اتخــذت لجنــة األمــن 
االقتصــادي فــي 15 تمــوز 1990 قــرارًا بحــل لجنــة إدارة بنــك 
البتــراء مــن التاريــخ الــذي يحــدده البنــك المركــزي بتصفيــة 
هــذا البنــك. وهــذا هــو مــن أهــم أنــواع االندمــاج المصرفــي 
اإلجبــاري التــي فرضتــه الســلطات الرقابيــة فــي المملكــة.  

4. اندمــاج بنــك األردن والخليــج مــع بنــك المشــرق فــي عــام 
1993: كان بنك المشرق أحد المؤسسات المالية المتعثرة 
التــي تولــى البنــك المركــزي األردنــي معالجــة شــؤونها. وقــد 
اتخــذ البنــك المركــزي قــرارًا بتاريــخ 20 /7 /1991 وافــق فيــه 
األردن  فــي  المشــرق  بنــك  فــروع  إدارة  لجنــة  قــرار  علــى 
اإلدارة  عــن  الفــروع  هــذه  إدارة  فصــل  علــى  والمتضمــن 
العامــة فــي لبنــان والتوجــه نحــو خيــار بيــع أو دمــج فــروع بنك 
المشــرق فــي األردن. وعلــى إثــر ذلــك وافــق البنــك المركــزي 
األردنــي علــى قــرار دمــج فــروع بنــك المشــرق فــي األردن مــع 

بنــك األردن والخليــج بتاريــخ 13 /3 /1993.

5. بنــك فيالدلفيــا: ظهــر إلــى الوجــود فــي الشــهر الثانــي مــن 
عام 1993 نتيجة اندماج بيت التمويل للتنمية واالستثمار 

مــع شــركة داركــو العقارية لالســتثمار واإلســكان. 

6. اندمــاج البنــك األهلــي مــع بنــك األعمــال فــي عــام 1996: 
عمليــة  وأول  أكبــر  األهلــي  البنــك  أنجــز   1996/  12/  1 بتاريــخ 
البنــك  اندمــج  المملكــة، حيــث  تاريــخ  اندمــاج طوعــي فــي 
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تحويــل  عــن  ناتجــًا  كان  الــذي  األعمــال  بنــك  مــع  األهلــي 
ــى  ــة فــي عــام 1990 إل ــة لالســتثمارات المالي الشــركة األهلي
بنــك تجــاري، والــذي قــام الحقــًا بشــراء فــروع بنــك االعتمــاد 
والتجــارة الدولــي. وبعــد االندمــاج مــع بنــك األعمــال، أصبــح 
ــار بعــد  ــون دين ــي 42 ملي رأس المــال المدفــوع للبنــك األهل
توزيــع 1.25 ســهم مجانــي لــكل ســهم قديــم لمســاهمي 
البنك األهلي قبل الدمج. وقد كان الهدف من هذا االندماج 
توحيــد المســاهمات المشــتركة للبنكيــن وتوحيــد المــوارد 
التنافســية  القــدرة  ورفــع  لديهمــا،  المتوفــرة  والخبــرات 
والكفــاءة اإلنتاجيــة مــن خــالل تنويــع العمليــات والخدمــات 
إلــى  باإلضافــة  التشــغيلية  الكلفــة  وتخفيــض  المقدمــة 
تعزيــز الحضــور اإلقليمــي والدولــي للبنــك وتقويــة مالءتــه 

الماليــة واالســتفادة مــن وفــورات الحجــم الكبيــر.   

7. اندمــاج البنــك األهلــي مــع بنــك فيالدلفيــا لالســتثمار فــي 
عــام 2005: وافــق مجلــس الــوزراء بتاريــخ 12/1/ 2005 على 
إدمــاج بنــك فيالدلفيا لالســتثمار في البنــك األهلي األردني 
بهــدف تعزيــز موقــع البنــك األهلــي وخلــق كيــان مصرفــي 
قــوي بقاعــدة رأســمالية صلبــة ومــالءة ماليــة عاليــة، وبما 
يســهم فــي رفــع الكفــاءة التشــغيلية وزيــادة اإلنتاجيــة 

والتوســع االســتراتيجي فــي األســواق اإلقليميــة. 

8. اســتحواذ بنــك االســتثمار العربــي األردنــي علــى فــروع بنــك 
HSBC فــي األردن: تعتبــر هــذه التجــارب المهمــة والحديثــة 
هانــي  الســيد  أشــار  حيــث   .2014 عــام  فــي  تمــت  والتــي 
القاضــي رئيــس مجلــس إدارة بنــك االســتثمار العربــي فــي 
ــا التــي حققهــا  مقابلــة لــه مــع مجلــة البنــوك أن أهــم المزاي
بنــك االســتثمار العربــي األردنــي مــن عمليــة االســتحواذ علــى 
بنــك HSBC تمثلــت فــي ارتفــاع إجمالــي موجــودات البنــك، 
ونمــو ودائــع العمــالء والتأمينــات، ونمــو صافــي محفظــة 
األوراق  محفظــة  لنمــو  إضافــة  االئتمانيــة،  التســهيالت 
الماليــة. كمــا بيــن بــأن االســتحواذ ســاهم فــي تحقيــق عــدد 
مــن المزايــا االســتراتيجية لبنــك االســتثمار العربــي األردنــي 
ــز القــدرة علــى  ــادة حصــة البنــك الســوقية، وتعزي أهمهــا زي
مجــال  فــي  خصوصــًا  أوســع  مصرفيــة  خدمــات  تقديــم 
العمــالء،  قاعــدة  وزيــادة  التجاريــة،  المصرفيــة  األعمــال 
قــام  كمــا  الشــركات،  خدمــات  منظومــة  لتطويــر  إضافــة 
البنــك باســتحداث العديــد مــن المنتجــات نتيجــة االندمــاج ما 
أعطــى عمــالؤه القدامــى والجــدد خيــارات أوســع وأفضــل.

9. اســتحواذ مجموعــة كابيتــال بنــك علــى األعمــال المصرفية 
مجموعــة  أعلنــت  والعــراق:  األردن  فــي  عــوده  لبنــك 
عــن اســتحواذها علــى   2021/  3/  12 بتاريــخ  بنــك  كابيتــال 
اصــول ومطلوبــات فــروع بنــك عــوده العاملــة فــي األردن 
والعــراق. وبنــاًء علــى عمليــة االســتحواذ، أصبحــت فــروع 

لــه فــي  بنــك عــوده ســابقًا والصرافــات اآلليــة التابعــة 
ــال  ــة "كابيت األردن متاحــة للعمــالء تحــت العالمــة التجاري
بنــك" اعتبــارًا مــن تاريــخ 13 /3 /2021، حيــث تــم نقــل جميــع 
العمــالء  حســابات  بتفاصيــل  الخاصــة  المعلومــات 
ومنتجاتهــم المصرفيــة تلقائيــا إلــى كابيتال بنــك، مع بقاء 
خدمــات البطاقــات االئتمانيــة وبطاقات الدفع الممنوحة 
اســتكمال  بعــد  كالمعتــاد  لالســتخدام  متاحــة  لهــم 
مرحلــة االنتقــال. كمــا أنهــى بنــك عــوده جميــع عملياتــه 
التشــغيلية فــي جميــع فروعــه فــي العــراق والبالــغ عددهــا 
فــي  العراقــي  األهلــي  المصــرف  إلــى  ونقلهــا  فــروع   5
نهايــة يــوم 11 /3 /2021، حيــث انتقلــت جميــع المعلومــات 
ومنتجاتهــم  العمــالء  حســابات  بتفاصيــل  الخاصــة 
العراقــي،  األهلــي  المصــرف  إلــى  تلقائيــا  المصرفيــة 
الدفــع  وبطاقــات  االئتمانيــة  البطاقــات  ســتبقى  كمــا 
الممنوحــة لهــم متاحــة لالســتخدام كالمعتــاد. وقــد أكــد 
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة كابيتــال بنــك، باســم خليــل 
الســالم، أّن عمليــة االســتحواذ تأتــي فــي إطــار اســتراتيجية 
ــال بنــك التوســعية وخططهــا الطموحــة  مجموعــة كابيت
لتدعيــم مركزهــا التنافســي خاصــة وأن المجموعة شــهدت 
نمــوًا متواصــاًل فــي ميزانيتهــا خــالل الســنوات الماضيــة، 
مشــيرًا إلــى أنــه وبموجــب الصفقــة ســيرتفع عــدد فــروع 
عــدد  إلى 28 فرعًا، وســيرتفع  األردن  فــي  بنــك  كابيتــال 
فــروع المصــرف األهلــي العراقــي إلــى 18 فرعــًا، مبينــًا أنــه 
ســيتم تقديم خدمــات ومنتجــات مصرفيــة رقميــة مبتكــرة، 
بمــا يحقــق أعلــى درجــات الرضــا لــدى قاعــدة عمــالء البنــك 
المتنامية من األفراد والشــركات، فيما ســيتم اإلبقاء على 
جميــع التعاقــدات والمعامــالت الملتــزم بهــا مــن قبل بنك 
عــوده فــي األردن تجــاه عمالئــه دون أي تغييــر، وكذلــك علــى 
الكــوادر والموظفيــن العامليــن فــي فــروع بنــك عــوده تحــت 

مظلــة مجموعــة كابيتــال بنــك.
 

أهم المراجع
 جمعيــة البنــوك فــي األردن، )2010(. االندمــاج واالســتحواذ المصرفــي، سلســلة 

كراســات الجمعيــة، كراســة رقــم )3(، المجلــد رقــم )1(. 

 جمعيــة البنــوك فــي األردن، )2015(. االندمــاج المصرفــي، المفهــوم واألنــواع 
والدوافــع واآلثــار وتجربــة اندمــاج بنــك االســتثمار العربــي األردنــي مــع بنــك 

HSBC. سلســلة كراســات الجمعيــة، كراســة رقــم )1(، المجلــد رقــم )6(.

 مجلة البنوك، موضوع العدد، المجلد )34(، العدد )3(، آذار 2015، ص 8 - 13.

 قانون البنوك رقم )28( لسنة 2000، المواد من 76 إلى 83، اندماج البنوك.

 قانون الشركات وتعديالته رقم )22( لسنة 1997.

 الجريدة الرسمية، العدد 5724، الصادر بتاريخ  16 /6 /2021.

 الدكتور عبدهللا المالكي، الموسوعة في تاريخ الجهاز المصرفي األردني، 1997.

 البنك األهلي األردني، التقرير السنوي التاسع واألربعين 2004.   

.)www.capitalbank.jo( الموقع االلكتروني لكابيتال بنك 

 .EY )2021(. Global Capital Confidence Barometer, February, 23rd edition 

موضوع العدد 16



مقابلة 
الـعـــدد



السالم:
مجموعــة كابيتــال بنــك 
حـــققـــت ارتـــفـــاعــــًا فــي 
ــل  ــع وصـ ــم الـودائـ حــجـــ
الـــى 2.3 مـلــيــــــار ديــنـــــــار

استحـواذ مجموعة كـابـيـتـال 
بنك على عمليات بنك عوده 

في األردن والعراق
رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك والرئيس التنفيذي 

في حوار خاص مع مجلة البنوك في األردن
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كشــف رئيــس مجلــس إدارة كابيتــال بنــك باســم خليــل 
الســالم، ان مجموعــة كابيتــال بنــك حققــت ارتفاعــًا فــي 
حجــم الودائــع وصــل الــى 2.3 مليــار دينــار بنهايــة حزيــران 
مــن عــام 2021، مقابــل 1.7 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020. 

ولفــت الســالم فــي حــوار خــاص مــع مجلــة جمعيــة البنــوك فــي 
األردن، إلــى أن هــذا االرتفــاع جــاء نتيجــة نمــو أعمــال المجموعة 
وتحقيقهــا لحجــم ودائــع بمقــدار 209 مليــون دينــار، فــي حيــن 
ــار  ــون دين ــع بقيمــة 394 ملي أضافــت صفقــة االســتحواذ ودائ
تابعــة لعمــالء بنــك عــوده، وتــم اإلبقــاء علــى جميــع الشــروط 
والمزايــا التــي كانــت ممنوحــة لمودعــي بنك عوده في الســابق.

األردن  فــي  عــوده  بنــك  فــروع  علــى  االســتحواذ  وحــول 
والعــراق، أكــد ان كابيتــال بنــك اســتطاع تعزيــز دوره فــي 
لشــريحة  الوصــول  خــالل  مــن  التجزئــة  خدمــات  مجــال 
أكبــر مــن العمــالء، وذلــك بعــد ارتفــاع عــدد فــروع البنــك 
فــي األردن نتيجــة االســتحواذ الــى 28 فرعــًا، وكذلــك األمــر 
بالنســبة للمصــرف األهلــي العراقــي والــذي ارتفعــت فروعه 

فــي العــراق الــى 18 فرعــًا. 

وشــدد علــى ان عمليــة االســتحواذ أســهمت فــي تدعيــم 
المركــز المالــي للمجموعــة ورفــع حجــم أصــول الميزانيــة؛ 
حيــث بلــغ حجــم أصــول بنــك عــوده فــي األردن والعــراق 

والتــي تــم االســتحواذ عليهــا قرابــة 650 مليــون دينــار.

وتاليا الحوار الكامل مع
معالي باسم خليل السالم:

1. مــا هــي أهــم الدوافــع واألهــداف االســتراتيجية 
التــي ســعت مجموعــة كابيتــال بنــك لتحقيقهــا 
مــن عمليــة االســتحواذ علــى فــروع بنــك عــوده 

فــي األردن والعــراق؟ 

تأتــي عمليــة االســتحواذ ضمــن إطــار اســتراتيجية مجموعــة 
الطموحــة  لخططهــا  وامتــدادًا  التوســعية  بنــك  كابيتــال 
فــي تعزيــز مركزهــا التنافســي وتوســيع تواجدهــا المحلــي 
واإلقليمــي، خصوصــًا وأنهــا تعتبــر أول عمليــة اســتحواذ في 

القطــاع المصرفــي العراقــي. 

حققنــا مــن خــالل عمليــة االســتحواذ مجموعة مــن األهداف 
االســتراتيجية لــكل مــن كابيتــال بنــك فــي األردن والمصــرف 
كابيتــال  وأيضــا لمجموعــة  العــراق  فــي  العراقــي  األهلــي 
بنــك عمومــًا. فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر؛ اســتطاع 
كابيتــال بنــك تعزيــز دوره فــي مجــال خدمــات التجزئــة مــن 
خــالل الوصــول لشــريحة أكبــر مــن العمــالء، وذلــك بعــد 
ارتفــاع عــدد فــروع البنــك فــي األردن نتيجــة االســتحواذ الــى 
28 فرعــًا. وكذلــك األمــر بالنســبة للمصــرف األهلــي العراقــي 

والــذي ارتفعــت فروعــه فــي العــراق الــى 18 فرعــًا. 

أمــا علــى صعيــد المجموعــة، فقــد أســهمت عمليــة االســتحواذ 
أصــول  حجــم  ورفــع  للمجموعــة  المالــي  المركــز  تدعيــم  فــي 
الميزانيــة؛ حيــث بلــغ حجــم أصــول بنك عــوده فــي األردن والعراق 

ــي. ــار أردن ــة 650 مليــون دين ــم االســتحواذ عليهــا قراب والتــي ت

وشــراء  االســتحواذ  عمليــة  تكلفــة  كانــت  كــم   .2
موجــودات بنــك عــوده فــي األردن والعــراق، ومــا هــي 
المصــادر التــي تــم اســتخدامها لتنفيــذ االســتحواذ؟ 

تم تمويل صفقة االستحواذ من مصادر البنك الذاتية، حيث 
تــم شــراء صافــي قيمــة األعمــال فــي األردن والعــراق بخصم 
عــن صافــي القيمــة الدفتريــة؛ وتــم اســتخدام الناتــج مــن 
عمليــة االســتحواذ لدعــم حقــوق ملكيــة البنــك والمحافظــة 
علــى كفايــة رأس مــال أعلــى مــن الحــد المطلــوب مــن قبــل 
البنــك المركــزي األردنــي، ممــا ســينعكس بشــكل إيجابــي 
علــى المركــز المالــي للبنــك وعلــى دعــم عملياتــه التشــغيلية 

وخططــه التوســعية المســتقبلية. 

3. مــا هــي توجهــات مجموعــة كابيتال بنك تجاه الفروع 
الجديــدة التــي تــم االســتحواذ عليهــا، وهــل ســيتم 
اإلبقــاء عليهــا كمــا هــي أم ســيتم إعــادة هيكلــة جــزء 

ودمجــه مــع فــروع مجموعــة كابيتــال بنــك؟ 

إلــى  الوصــول  أهــداف عمليــة االســتحواذ هــو  بيــن  مــن  إن 
مناطــق ومحافظــات جديــدة فــي األردن والعــراق. وبنــاًء عليه، 
تــم وضــع خطــة لتقييــم ودراســة شــبكة فــروع المجموعــة 
فــي الســوقين بعــد عمليــة االســتحواذ مــن أجــل الوصــول الــى 
التوزيــع الجغرافــي األمثــل وبمــا يخــدم أهــداف المجموعــة 
االســتراتيجية وتقديــم الخدمــات األفضــل واألمثــل لعمــالء 
المجموعــة، وبنــاء علــى مخرجــات الخطــة قمنــا بإعــادة توزيــع 
المناطــق المكــررة والوصــول للمناطــق غيــر المخدومــة فــي 

تمويــل صفقــة االســتحواذ من 
مصــادر البنــك الذاتيــة حيــث تــم 
شــراء صافــي قيمــة األعمــال 
بخصــم  والعــراق  األردن  فــي 
عــن صافــي القيمــة الدفتريــة

650 مليــون دينــار حجــم أصــول 
بنــك عــوده فــي األردن والعراق

19 مقابلة العدد



المــدن والمحافظــات. ففــي الســوق األردنــي، نحــن بصــدد أخذ 
الموافقــات الالزمــة لفتــح فــروع جديــدة فــي الســلط والكــرك 
ومأدبــا والزرقــاء والتوســع فــي مدينــة إربــد، باإلضافــة الــى 
فتــح وتشــغيل فــرع الفحيــص، لكــي نتمكــن مــن الوصــول الــى 

وخدمــة أكبــر عــدد مــن عمالئنــا. 

4. كيف تم معالجة موضوع الموظفين السابقين 
فــي فــروع بنــك عوده فــي األردن والعراق؟  

إن مــن بيــن األمــور التــي أوليناهــا جــل اهتمامنــا مــع إتمــام عمليــة 
االســتحواذ هــو موضــوع انضمــام موظفي بنك عــوده في األردن 
والعــراق لعائلــة كابيتــال بنــك والمصــرف األهلــي العراقــي، مــع 
الحفــاظ علــى كافــة حقوقهــم وامتيازاتهــم التــي كانــوا يتمتعــون 
بهــا خــالل عملهــم فــي بنــك عــوده وبمــا يضمــن لهم اســتمرارية 
العمــل واألمــان الوظيفــي. كمــا حرصنــا علــى توزيــع الموظفيــن 
اســتنادًا  وعدالــة،  شــفافية  بــكل  الجديــدة  وظائفهــم  علــى 
لمؤهالتهــم وخبراتهــم ومهامهــم الســابقة، مــع التأكيــد علــى 
تزويدهــم بكافــة األدوات الالزمــة لنجاحهــم وتوفيــر برامــج تدريب 
مكثفــة علــى األنظمــة والسياســات واإلجــراءات المتبعــة فــي 

البنــك وبحســب تخصــص كل موظــف. 

5. مــا هــو دور البنــك المركــزي األردنــي فــي تنفيــذ 
عمليــة االســتحواذ؟ 

لعــب البنــك المركــزي األردنــي الــدور الرئيســي واألبــرز فــي 
فــي  األكبــر  الفضــل  لــه  وكان  االســتحواذ،  صفقــة  إتمــام 
نجاحهــا، عقدنــا سلســلة اجتماعــات مــع كبــار المســؤولين 
فــي "المركــزي" تــم خاللهــا مناقشــة الخطــوات واإلجــراءات 

الواجــب اتباعهــا إلتمــام الصفقــة. 

وقــام البنــك المركــزي مشــكورًا بتقديــم النصــح واإلرشــاد 
ويســر،  بســهولة  التنظيميــة  المتطلبــات  جميــع  وإيضــاح 
والتســهيالت  الدعــم  أشــكال  كافــة  تقديــم  إلــى  إضافــة 
الالزمــة ممــا أســهم بشــكل مباشــر بنجــاح عملية االســتحواذ 

وإتمامهــا فــي وقــت قياســي.

6. وافــق مجلــس الــوزراء الســعودي مؤخرًا على منح 
رخصة للمصرف األهلي العراقي التابع لمجموعة 
كابيتــال بنــك لفتــح فــرع لــه فــي المملكــة العربيــة 
لعمليــة  دور  أي  هنــاك  كان  فهــل  الســعودية. 
االســتحواذ فــي تعزيــز التوجه نحو االنتشــار الدولي 
للمصــرف، وهــل لديكــم كمجموعــة اســتراتيجية 

للدخــول فــي أســواق جديــدة؟ 

ال شــك فــي أن عمليــة االســتحواذ قــد ســاهمت فــي تعزيــز 
بنــك  كابيتــال  لمجموعــة  واإلقليمــي  المحلــي  االنتشــار 
وجــاءت متناغمــة مــع اســتراتيجية المجموعــة التوســعية. 
الســعودي مؤخــرًا علــى  الــوزراء  وتعــد موافقــة مجلــس 
منــح رخصــة للمصــرف األهلــي العراقــي لفتــح فــرع لــه فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية امتــدادًا لخطــة المجموعــة 
االســتراتيجية بالتواجــد فــي ســوق يعد من أكبــر اقتصاديات 
المنطقــة، والــذي مــن شــأنه أن يدعــم القيمــة المضافــة 
للمنتجــات والخدمــات المقدمــة لعمالئنــا أينمــا تواجــدوا. 

وقــد تــم تعييــن يزيــد أبونيــان رئيســًا تنفيذيــًا لفــرع المصــرف 
األهلــي العراقــي فــي الســعودية، حيــث يمتلــك أبونيــان خبرة 
ستســهم  الســعودي  المصرفــي  الســوق  فــي  واســعة 
بشــكل كبيــر فــي تأســيس وتعزيــز تواجــد المصــرف األهلــي 

العراقــي ونمــو أعمالــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

7. ما هي برأيكم اآلثار المباشرة وغير المباشرة التي قد 
تنجم عن عملية االستحواذ على هيكل السوق المصرفي 

األردني وعلى مستويات المنافسة السائدة فيه؟

إن عمليــات االســتحواذ بشــكل عــام تعمــل علــى خلــق بنــوك 
أكبــر،  رأســمالية  قاعــدة  ذات  جديــدة  ماليــة  ومؤسســات 
تكــون قــادرة علــى التوســع ودخــول أســواق جديــدة، ممــا 
يســاهم فــي تقليــل االحتــكار وزيادة المنافســة، والــذي بدوره 
ســينعكس إيجابيــا علــى الخدمــات المقدمــة للعمــالء، حيــث 
ستســعى كل مؤسســة ماليــة لتقديــم أفضــل مــا لديهــا 

مــن اجــل المحافظــة علــى قاعــدة عمالئهــا و/ أو زيادتهــا.

8. هل تشجعون قيام المزيد من عمليات االستحواذ 
واالندماج في الســوق األردني؟ 

بالتأكيــد، حيــث تعتبــر عمليــات االندمــاج واالســتحواذ مــن 
المؤشرات اإليجابية القتصاديات الدول بشكل عام ودليل 
علــى المنافســة الصحيــة التــي مــن شــأنها رفــع مســتويات 
الخدمــات المقدمــة للعمــالء، وخلــق مؤسســات مالية ذات 
قــدرة علــى تحمــل المخاطــر والتبعــات االقتصاديــة الناتجــة 
عــن المســتجدات العالميــة المختلفــة، وبنــاء قاعــدة أصول 
تســاعدها علــى المنافســة إقليميــًا ودوليــًا، وبالتالــي رفــد 

األردن بإيــرادات مــن شــأنها دعــم النمــو االقتصــادي.   

عمليــات االســتحواذ تعمــل علــى 
خلــق بنــوك ومؤسســات ماليــة 
جديدة ذات قاعدة رأسمالية أكبر

البنــك المركــزي األردنــي لــه الــدور 
الرئيسي واألبرز في إتمام صفقة 
االســتحواذ واألكبــر فــي نجاحهــا

كابيتــال بنــك عــزز دوره فــي مجــال 
خدمات التجزئة من خالل الوصول 
العمــالء مــن  أكبــر  لشــريحة 

مقابلة العدد 20



الســيد  بنــك  لكابيتــال  التنفيــذي  الرئيــس  كشــف 
داوود الغــول، ان البنــك حقــق أداًء ماليــًا قويــًا فــي جميــع 
مؤشــراته خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري 2021، 
حيــث ارتفعــت صافي أرباحه بعــد الضريبة والمخصصات 
بنســبة 59 %، لتصــل إلــى 24.2 مليــون دينــار مقابــل 15.2 

ــار فــي ذات الفتــرة مــن العــام الماضــي. مليــون دين

وأشــار الســيد الغــول فــي حــوار مــع مجلــة البنــوك فــي 
األردن، ان البنــك بصــدد إطــالق أول بنــك رقمــي متكامــل 
لخدمــة األفــراد والشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي 

األردن والعــراق والــذي يهــدف مــن خــالل منصتــه الرقميــة 
المتطــورة والمعتمــدة علــى أحــدث التقنيــات، إلــى توفيــر 
األدوات الرقميــة والماليــة الالزمــة للعمــالء ليمكنهــم من 

التحكــم الكامــل بقراراتهــم الماليــة.

وشــدد على ان البيئة التنظيمية والتشــريعية المصرفية 
فــي األردن تعتبــر مــن البيئــات المتقدمــة والمتطــورة على 
العمليــات  وتســهل  تدعــم  والتــي  المنطقــة،  مســتوى 
بشــكل  االســتحواذ  وعمليــات  عــام  بشــكل  التجاريــة 

خــاص.

الغول:
كـــابــيـــــتـــال بــنـك حـقـق 
أداًء مـالـــيـــــًا قــويـــــًا فـي 
جميــع مؤشــراته خــالل 
الــــنـــــصـــــــف األول 2021
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وتاليا نص الحوار الكامل مع السيد الغول:

1. بعــد مــرور النصــف األول علــى توقيــع اتفاقيــة 
اســتحواذ بنــك كابيتــال علــى فــروع بنــك عــوده 
فــي األردن والعــراق؟ مــا هــي أهــم النتائــج الماليــة 
علــى مســتوى المجموعــة؟ ومــا هــي أهــم النتائــج 

علــى مســتوى األردن؟
حقــق كابيتــال بنــك أداًء ماليــًا قويــًا فــي جميــع مؤشــراته 
خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري 2021، حيــث ارتفعت 
صافــي أرباحــه بعــد الضريبــة والمخصصــات بنســبة 59 %، 
لتصــل إلــى 24.2 مليــون دينــار مقابــل 15.2 مليــون دينــار فــي 
ذات الفتــرة مــن العــام الماضــي، وذلــك بعــد اســتبعاد كافــة 
العمليــات غيــر المتكــررة والتــي مــن ضمنهــا ناتــج عمليــة 
االســتحواذ علــى عمليــات بنــك عــوده والبالغــة 18.8 مليــون 
دينــار، ليرتفــع صافــي الربــح للمجموعــة لنهايــة حزيــران مــن 

العــام الجــاري الــى 43 مليــون دينــار.  

وارتفعــت مجمــوع موجــودات البنــك بنســبة 31 % لتصــل 
الــى 3.6 مليــار دينــار متضمنــة 
األصــول المســتحوذ عليهــا، 
مقارنــة مــع 2.8 مليــار دينــار 
 ،2020 عــام  نهايــة  فــي  كمــا 
الدخــل  صافــي  بلــغ  فيمــا 
بنــك  لكابيتــال  التشــغيلي 

خــالل الشــهور الســتة األولــى مــن العــام الجــاري قرابــة 35.2 
مليــون دينــار، مقابــل 26.8 مليــون دينــار خــالل ذات الفتــرة 

مــن العــام الســابق وبنســبة ارتفــاع بلغــت 31 %. 

وبالنســبة للمصــرف األهلــي العراقــي، فقــد حقــق ارتفاعــًا 
ــه فــي النصــف األول مــن العــام الحالــي  فــي صافــي أصول
بنســبة 41 % مقارنــة بنهايــة عــام 2020، متضمنــة األصــول 
المســتحوذ عليهــا.  كمــا وارتفعــت ودائــع العمــالء فــي 
ــى 323 مليــون  ــي لتصــل ال النصــف األول مــن العــام الحال
% مقارنــة بنهايــة   59 زيــادة بلغــت  أردنــي وبنســبة  دينــار 
عــام 2020. أمــا بالنســبة إلجمالــي اإليــرادات، فقــد ارتفعــت 
بنســبة 12 % مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، 
الفوائــد  اإليــرادات مــن  زيــادة  الــى  ويعــزى هــذا االرتفــاع 

والعمــوالت البنكيــة. 

وفيمــا يخــص شــركة كابيتــال لالســتثمارات، فقــد ســجلت 
الشــركة أرقامــًا إيجابيــة تضمنــت ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي 
التــي   ،2021 العــام  مــن  األول  للنصــف  أرباحهــا  صافــي 
وصلــت الــى 1.9 مليــون دينــار، مقارنــة ب 702 ألــف دينــار 

لنفــس الفتــرة مــن العــام 2020، وبنســبة ارتفــاع تمثــل 
175 %. وذلــك بســبب توســع أعمــال الشــركة فــي أعمــال 

الموجــودات.  وإدارة  الماليــة  الوســاطة 

 )Business Model( أعمــال  نمــوذج  شــهد  هــل   .2
كابيتــال بنــك أي تغيــرات أو تطــورات بعــد عمليــة 

االســتحواذ؟ 

عملــت مجموعــة كابيتــال بنــك علــى تبنــي نمــاذج أعمــال 
التوســعية.  المجموعــة  اســتراتيجية  تحاكــي  حديثــة 
ــال، يهــدف نمــوذج األعمــال المتعلــق  فعلــى ســبيل المث
بالخدمــات المصرفيــة الُمقدمــة لألفــراد أو مــا يعــرف بـــ 
)Consumer Banking( الــى اســتحداث منتجــات وخدمــات 
جديــدة تلبــي احتياجــات وتطلعــات العمــالء، باإلضافــة الــى 
التوســع فــي شــبكة الفــروع والصرافــات اآلليــة وتطبيــق 
نحــو  التدريجــي  التحــول  وبالتالــي  الذكــي،  الفــرع  نمــوذج 
نمــوذج أعمــال رقمــي، وقــد ســاهمت عمليــة االســتحواذ 

فــي تدعيــم هــذا التوجــه.

المجموعــة  وأعلنــت  كمــا 
أنهــا بصــدد إطــالق  مؤخــرًا 
متكامــل  رقمــي  بنــك  أول 
األفــراد والشــركات  لخدمــة 
الصــغــيــــرة والـمـتـوسـطــــة 
فــي األردن والعــراق والــذي 
يهــدف، مــن خــالل منصتــه الرقمية المتطــورة والمعتمدة 
علــى أحــدث التقنيــات، إلــى توفيــر األدوات الرقميــة والمالية 
الالزمــة للعمــالء ليمكنهــم مــن التحكــم الكامــل بقراراتهم 
الماليــة. حيــث ســيعمل هــذا البنــك Neobank بعالمتــه 
بعمليــة  التســريع  علــى  المســتقلة  وهويتــه  التجاريــة 
التقليديــة  المصرفيــة  الخدمــات  مــن  الكامــل  التحــول 
ــة المتطــورة، وســيكون  ــة الرقمي ــى الخدمــات المصرفي ال
فــي  رقمــي  اقتصــادي  كمســرع  وواضحــًا  كبيــرَا  أثــرًا  لــه 

المنطقــة.

3. هــل قمتــم بإعادة هيكلــة ديون والتزامات عمالء 
فــروع بنــك عــوده بعــد عمليــة االســتحواذ، أم تــم 
إبقاؤهــا بنفــس الشــروط والتفاصيل الســابقة؟

عــوده  بنــك  عمــالء  التزامــات  إبقــاء  علــى  حرصنــا  لقــد 
بنفــس الشــروط والتفاصيــل الســابقة دون أي تغييــر 
يذكــر، وبمــا يضمــن عــدم تأثــر عمــالء بنــك عــوده بعمليــة 
االســتحواذ. هــذا وقمنــا بطــرح منتجــات وخدمــات جديــدة 

الـبــــــنـــــك بــــصـــدد إطـــــــالق أول 
بـنـــك رقـمـــي مـتـكـامـــل لـخـدمـــة 
ــرة  ــات الـصـغـيـ األفــراد والـشـركـ
والمتوسطة في األردن والعراق
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لهــؤالء العمــالء تهــدف الــى التوســع معهــم فــي العمــل 
الخدمــات  مــن  االســتفادة  مــن  وتمكينهــم  المصرفــي 
المقدمــة مــن كابيتــال بنــك بمــا يتناســب مــع احتياجاتهــم 
المســتقبلية، أو التعديــل علــى شــروط الســقوف بمــا 

يضمــن اســتغاللها بالوجــه األمثــل.

الســابقة  واالرتباطــات  التعاقــدات  عــن  مــاذا   .4
والعــراق  األردن  خــارج  جهــات  مــع  عــوده  لبنــك 
وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بالتعامــالت مــع المركــز 
الرئيســي للبنــك فــي لبنــان، كيــف تعاملتــم معهــا؟ 

بدراســة  بنــك  كابيتــال  فــي  مختــص  عمــل  فريــق  قــام 
الخارجيــة  واالرتباطــات  التعاقــدات  جميــع  ومراجعــة 
فــي  عــوده  ببنــك  الخاصــة  وغيرهــا  المورديــن  كعقــود 
حيــث  وائتمانيــة،  قانونيــة  ناحيــة  مــن  والعــراق  األردن 
وتصنيفهــا  االرتباطــات  تلــك  بتقييــم  الفريــق  هــذا  قــام 
بحســب أهميتهــا ومــدى صلتهــا وبمــا يحفــظ اســتمرارية 
العمليــات، وقــام كابيتــال بنــك بااللتــزام بكافــة التعاقــدات 

ــة لـبـنـــك عـــوده فــي  السـابـقـ
األردن والعــراق مــع البنــوك 
المراســلة المحليــة والدولية 
للتمكــن مــن خدمــة عمــالء 
الـبــــنـــك بـشــــكــــــل أوســــــع 
شــبكة  علــى  والمحافظــة 

بنــوك مراســلة ذات تصنيــف ائتمانــي مرتفــع. أمــا بالنســبة 
للتعاقــدات والتعامــالت مــع المركــز الرئيــس للبنــك، فقــد 
اســتثنيت مــن الصفقــة أيــة تعاقــدات وارتباطــات للعمالء 

مــع المركــز الرئيســي للبنــك فــي لبنــان.

5. هــل ارتفــع عــدد وقيمــة الودائــع لــدى كابيتــال 
بنــك نتيجــة اســتحواذه علــى عمــالء فــروع بنــك 
عــوده، وهــل تــم تغييــر أي شــروط أو مزايــا كانــت 

ممنوحــة للمودعيــن الســابقين؟

حققــت المجموعــة ارتفاعــًا فــي حجــم الودائــع وصــل الــى 
2,3 مليــار دينــار أردنــي كمــا فــي نهايــة حزيــران مــن العــام 
2021، مقابــل 1,7 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020. ويعــزى 
هــذا االرتفــاع الــى نمــو أعمــال المجموعــة وتحقيقها لحجم 
ودائــع بمقــدار 209 مليــون دينــار، بينمــا أضافــت صفقــة 
االســتحواذ ودائــع بقيمــة 394 مليــون دينــار تابعــة لعمــالء 
بنــك عــوده، وتــم اإلبقــاء علــى جميــع الشــروط والمزايــا 

التــي كانــت ممنوحــة لمودعــي بنــك عــوده فــي الســابق. 

فــي  مشــاكل  أو  تحديــات  أي  واجهتكــم  هــل   .6
تنفيــذ عمليــة االســتحواذ ســواء كانــت تنظيميــة 
كان  وهــل  وتشــغيلية؟  إجرائيــة  أو  وتشــريعية 
ــات بيــن الســوق  هنــاك اختــالف فــي تلــك التحدي

العراقــي؟  والســوق  األردنــي 
فــي  المصرفيــة  والتشــريعية  التنظيميــة  البيئــة  تعتبــر 
األردن مــن البيئــات المتقدمــة والمتطــورة علــى مســتوى 
التجاريــة  العمليــات  وتســهل  تدعــم  والتــي  المنطقــة، 
بشــكل عــام وعمليــات االســتحواذ بشــكل خــاص. وكذلــك 
هــو الحــال فــي العــراق، فبالرغــم مــن أن عمليــة اســتحواذ 
بنــك عــوده فــي  المصــرف األهلــي العراقــي علــى فــروع 
العــراق تعــد األولــى مــن نوعهــا فــي هــذا الســوق، إال أن 
الجهــات الرقابيــة كانــت داعمــة لهــذه الخطــوة وعملــت 
علــى تســهيل وتيســير كافــة اإلجــراءات الالزمــة إلتمــام 

هــذه العمليــة.

 أيضــا اســتطاعت مجموعــة كابيتــال بنــك إتمــام عمليــة 
أشــهر،  األربعــة  يتعــد  لــم  قياســي  بوقــت  االســتحواذ 
وهــذا دليــل علــى وجــود كادر 
تـجـــاوز  مـتـمـكـــن استـطـــاع 
وباألخــص  التحديــات  كافــة 
ــات  ــل الـبـيـانـ المتعلقــة بـنـقـ
ودمــــج األنــظـمـــة وتـوحـيـــد 
ــراءات  ــات واإلجــ الــسيــــاســـ
المجموعــة مــن  تلقتــه  الــذي  الكبيــر  مــن جهــة، والدعــم 
كافــة الجهــات التنظيميــة والتشــريعية وباألخــص البنــك 
المركــزي األردنــي الــذي أعطــى هــذه العمليــة كل األولويــة 
ولــوال جهــود فريقــه لمــا تمــت هــذه الصفقــة بهــذا الوقــت 

القياســي. 

7. هل اســتفاد البنك من قرار مجلس الوزراء رقم 
)2417( تاريــخ 30 /5 /2021 المتعلــق بإعفــاء الدخــل 
الناتــج عــن عمليــة اندمــاج الشــركات العاملــة فــي 
قطــاع البنــوك مــن ضريبــة الدخــل المنصــوص 
عليهــا مــن قانــون ضريبــة الدخــل رقــم )24( لســنة 
2014؟ وهــل تعتقــدون أن هــذا القــرار ســيكون لــه 

دورًا فــي تشــجيع االندمــاج مســتقباًل؟ 

ال شــك أن هــذه القــرارات تعتبــر حافــزًا للبنــوك العاملــة 
والتــي  االندمــاج واالســتحواذ،  للقيــام بعمليــات  بــاألردن 
علــى  اإليجابيــة  االنعكاســات  مــن  الكثيــر  لهــا  ســيكون 
واالقتصــاد  خــاص  بشــكل  األردنــي  المصرفــي  القطــاع 

الكلــي بشــكل عــام.

البيئــة التنظيميــة والتشــريعية 
المصرفيــة فــي األردن تعتبــر من 
البيئــات المتقدمــة والمتطــورة 
عـــلــــى مـــســـتـــــوى الـمــنـــطــقــــة
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اخـــــبـــــــــار 
الجمعية



ماهــر  الدكتــور  البنــوك  مديــر جمعيــة  قــال           
المحــروق، أن البنــوك ضخــت نحــو 1.557 مليون دينار، 
كتمويــل إضافــي فــي االقتصــاد لرفــع التســهيالت 
فــي  كورونــا  جائحــة  خــالل  الممنوحــة  االئتمانّيــة 
مــع  مقابلــة  فــي  المحــروق  وبيــن  الماضــي  العــام 
وقــوة  متانــة  أظهــرت  كورونــا  جائحــة  أن  »الــرأي« 
القطــاع المصرفــي وقدرتــه علــى التعامــل بمرونــة 
عاليــة مــع أي مســتجدات طارئــة وكشــف إلــى ارتفــاع 
التســهيالت خالل الثلث األول للعام الجاري بحوالي 
908 مالييــن دينــار لتصــل إلــى 29.5 مليــار دينــار فــي 
نهايــة نيســان 2021، وارتفــاع الودائــع خــالل األربعــة 
شــهور األولــى للعــام 2021 بحوالــي 537 مليــون دينــار 
لتصــل إلــى 37.3 مليــار دينــار فــي نهايــة نيســان 2021. 

وقــال المحــروق ان اجمالــي قيمــة الودائــع لــدى البنــوك فــي 
األردن قــد ارتفــع ليصــل إلــى حوالــي 1484 مليــون دينــار فــي 
عــام 2020. وبيــن أن مؤشــرات المتانــة الماليــة أظهــرت أن 
ــى  ــة فــي األردن تمكنــت مــن المحافظــة عل ــوك العامل البن
قوتهــا ومتانتهــا الماليــة فــي ظــل الجائحــة، ومــا أفرزتــه 
مــن تداعيــات علــى االقتصــاد الوطنــي، حيــث بلغــت نســبة 
الديــون غيــر العاملــة إلــى إجمالــي الديــون حوالــي 5.5 % فــي 

نهايــة عــام 2020 مقارنــة مــع 5.0 % فــي عــام 2019، مشــيرًا 
إلــى بقــاء نســب الديــون غيــر العاملــة منخفضــة وضمــن 
المســتويات اآلمنــة عالميــًا، وهــو مــا يؤكــد ارتفــاع جــودة 
السياســات  وســالمة  للبنــوك،  اإلقراضيــة  المحفظــة 

ــة المتبعــة فيهــا.  ــة والتمويلي االئتماني

وأضــاف المحــروق، أن حجــم الديــون غيــر العاملــة والــذي 
ارتفــع بحوالــي 197 مليــون دينــار عــام 2020 قوبــل بزيــادة فــي 
حجــم المخصصــات التــي اقتطعتهــا البنــوك لمواجهــة هذه 
الزيــادة، الفًتــا إلــى أن هــذه الزيــادة أدت إلــى ارتفــاع نســبة 
تغطيــة المخصصــات للديــون غيــر العاملــة مــن 69.5 % عام 
2019 إلى 71.5 % في عام 2020. وأوضح المحروق، أن نسبة 
كفايــة رأس المــال بلغــت 18.3 % فــي عــام 2020، الفتــًا إلــى 
أن النســبة تعتبــر أعلــى بكثيــر مــن الحــد األدنــى المطلــوب 
مــن البنــك المركــزي األردنــي والبالــغ 12 %، ومــن الحــد األدنــى 
المطلــوب مــن لجنــة بــازل والبالــغ 10.5 %، مؤكــدًا علــى أن 
كفايــة رأس المــال تمثــل المعيــار األهــم لقــدرة البنــوك علــى 
مواجهــة وامتصــاص أي خســائر أو ضغوطــات مســتقبلية. 
وحــول مســتويات الســيولة، أشــار المحــروق، إلــى أن نســبة 
الســيولة القانونيــة بلغــت 136.5 % والتــي تفــوق بكثيــر الحــد 
األدنــى المطلــوب مــن البنــك المركــزي األردني والبالــغ 100 %، 

ممــا يعنــي أنهــا فــي مســتويات آمنــة. 

في لقاء لمدير عام جمعية البنوك مع صحيفة الرأي

المحروق: 3.8 مليار قيمة األقساط 
المؤجلة خالل الجائحة
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قوائــم  تحليــل  أن  إلــى  وأشــار 
الدخــل للبنــوك فــي عــام 2020 
أظهــر محدوديــة تأثــر ايــرادات 
الجائحــة،  بســبب  البنــوك 
بتأجيــل  يتعلــق  مــا  باســتثناء 
أثــر  إلــى  مشــيرًا  االقســاط، 
ايــرادات  اجمالــي  علــى  ذلــك 
البنــوك كان محــدودا، وبالتالــي 
فــإن الضغــوط علــى ايــرادات 
البنــوك كانــت طفيفــة. وفيمــا 
بيــن  البنــوك،  بربحيــة  يتعلــق 
الـــمـــحــــــروق تــــراجــــــع نـسـبـــة 
األربــاح فــي عــام 2020 كنتيجــة 

مباشــره الرتفــاع مخصصــات الديــون غيــر العاملــة، مؤكــدا 
ــة مــن البنــوك لمواجهــة اي  أن ذلــك جــاء كخطــوه احترازي
زيــادة فــي نســبه التعثــر لــدي العمــالء فــي ظــل الظــروف 

الجائحــة.  افرزتهــا  التــي 

وأضاف مدير الجمعية، أن البيانات الواردة تشــير إلى تراجع 
فــي أربــاح البنــوك األردنيــة بنســبة 66.5 % فــي عــام 2020 
ــة  ــاح البنــوك األردني ــًة مــع عــام 2019، حيــث بلغــت أرب مقارن
فــي عــام 2020 حوالــي 270.5 مليــون دينــار مقارنــة مــع 808.1 
مليــون دينــار فــي العــام الســابق، الفًتــا إلــى أن االنخفاض في 
االربــاح جــاء بشــكٍل رئيســي كنتيجــة للزيــادة فــي مخصصات 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للعــام 2020، وذلــك نتيجــة 
أثــر أزمــة كورونــا الســلبي علــى النشــاط االقتصــادي، وعلــى 
مــالءة المقترضيــن الماليــة المتوقعــة. وبّيــن أنــه علــى الرغم 
مــن ارتفــاع قيمــة مخصصــات خســائر االئتمــان، إال أنهــا 
تمثــل دليــاًل قويــًا علــى خطــط البنــوك الكفــؤة للتحــوط مــن 
مخاطــر االئتمــان فــي ظــل الجائحــة، مشــيرًا إلــى أن النهــج 
االحتــرازي للبنــوك يعكــس خططهــا المدروســة الســتباق 
أي خســائر مســتقبلية، وبمــا يتوافــق مــع تعليمــات البنــك 
المركــزي األردنــي ذات العالقــة ويتماشــى أيضــًا مــع معيــار 

اإلبــالغ المالــي الدولــي رقــم )9(.

وحــول التســهيالت البنكيــة خــالل الجائحــة، أشــار المحــروق 
إلــى االجــراءات المتبعــة بشــأن تأجيــل أقســاط القــروض 
لشــرائح كبيــرة مــن العمــالء، وخصوصــًا الفئــات المتضــررة 
وللشــركات  لألفــراد،  دينــار  مليــون   800 تجــاوزت  وبقيمــة 
إلــى أن تخفيــض  بقيمــة تجــاوزت 3 مليــارات دينــار. الفًتــا 
مــن  اعتبــارًا  القائمــة  التســهيالت  علــى  الفائــدة  أســعار 
شــهر أيــار 2020 بلــغ مقــداره 150 نقطــة أســاس لألفــراد 
والمتوســطة،  الصغــرى  والشــركات  التجزئــة  وعمــالء 
دور  علــى  وأكــد  العمــالء.  ألفضــل  أســاس  نقطــة  و100 

القطــاع المصرفــي فــي تنفيــذ برنامــج البنــك المركــزي لدعــم 
ظــروف  لمواجهــة  والمتوســطة،  الصغيــرة  الشــركات 
الجائحــة، وأضــاف أن البرنامــج تــم إطالقه الحتواء التداعيات 
الســلبية للجائحــة علــى االقتصــاد الوطنــي، وبهــدف تمكيــن 
المهنييــن والحرفييــن والمؤسســات الفرديــة، من الحصول 
المــال  الــالزم للنفقــات التشــغيلية ورأس  علــى التمويــل 
والنفقــات  الموظفيــن  وأجــور  رواتــب  فيهــا  بمــا  العامــل 
المتكــررة. مشــيرا إلــى أن القيمــة اإلجماليــة للبرنامــج بلغــت 
)500( مليــون دينــار وتــم رفعهــا بعــد ذلــك إلــى )700( مليــون 
دينــار والتــي ســيتم إقراضهــا للبنــوك بــدون فائــدة، الفًتــا 
إلــى إعــادة اقراضهــا مــن قبــل البنــوك التجاريــة واإلســالمية 
بكلفــة  المســتهدفة  للفئــات  ميســرة  وشــروط  بكلــف 
تمويــل ال تتجــاوز 2.0 % ســنويًا، وثبــات ســعر الفائــدة طيلــة 
فتــرة التمويــل، حتــى نهايــة عــام 2021، وأضــاف أن البرنامــج 
ــة لضمــان القــروض وبنســبة  مكفــول مــن الشــركة االردني

تغطيــة تصــل إلــى 85 % مــن مبلــغ القــرض.

وباإلشــارة إلــى دور صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردني 
في دعم االقتصاد، أشار إلى توفير الصندوق لمسار تمويل 
إضافــي يقــوم علــى االســتفادة مــن الفــرص االســتثمارية 
فــي الشــركات الوطنيــة الواعــدة وفــي معظــم القطاعــات، 
وبمــا يتيــح لهــا المجــال للتوســع وزيــادة اإلنتــاج والتصديــر، 
ويســاهم فــي تحســين مؤشــرات أدائهــا ورفــع تنافســيتها 
وزيــادة حجــم العمالــة فيهــا، مؤكــدا أن الصنــدوق ســيخضع 
ــة مؤسســية قــوي وفعــال، وســيكون القــرار  إلطــار حاكمي
االســتثماري مبنيــا علــى أســس علميــة، وعلــى دراســات 
تقييــم  وعلــى  والشــركات،  للقطاعــات  اقتصاديــة  جــدوى 

موضوعــي لفــرص النمــو والتوســع المتوقعــة. 

وأضــاف أن الجائحــة أظهــرت امتــالك البنــوك فــي األردن 
لبنيــة تكنولوجيــة متطــورة وآمنــة أتاحــت لهــا تقديــم معظــم 
خدماتهــا إلكترونيــًا دون حاجــة العمــالء لزيــارة فــروع البنــوك
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         أطلقــت جمعيــة البنــوك حملــة إعطــاء 
للعامليــن  كورونــا  لفيــروس  المضــاد  اللقــاح 
فــي القطــاع المصرفــي اعتبــارًا مــن األول مــن 
حزيــران 2021، وذلــك انســجامًا مــع التطلعــات 
نحــو صيــف آمــن، وانطالقــًا مــن حــرص الجمعيــة 
بالمجتمــع.  الوبائــي  االنتشــار  مــن  الحــد  علــى 

وأكــد رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة، باســم خليــل الســالم، 
فــي بيــان صحفــي اليــوم، أن هــذه الحملة تســهم في تحصين 
ــا،  موظفــي القطــاع المصرفــي األردنــي ضــد فيــروس كورون
خصوصــًا أن القطــاع يتعامــل مــع الجمهــور بشــكل مباشــر 
وواســع وبأعــداد كبيــرة يوميــًا، مــا يوفــر حمايــة لــزوار وعمــالء 
فــروع البنــوك المنتشــرة فــي المملكــة، كمــا أنــه يســاعد 
البنــوك فــي العــودة إلــى العمل بالطاقــة الكاملة لموظفيها 

ســواء فــي فــروع البنــوك أو فــي اإلدارات الرئيســية.

وأضــاف أن هــذه الحملــة تأتي أيضًا لدعم جهود وزارة الصحة 
وتخفيــف األعبــاء عنهــا مــن خــالل تخصيــص مركــز مجهــز 
وثمــن  المطعــوم.  البنــوك إلعطــاء  فــي جمعيــة  بالكامــل 
الســالم دور المركــز الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات ووزارة 

الصحــة لتعاونهمــا فــي توفيــر المطاعيــم والكــوادر المؤهلــة 
ــة البنــوك. ــات إعطــاء المطاعيــم فــي مركــز جمعي لغاي

مــن جانبــه، قــال مديــر عــام جمعيــة البنــوك، الدكتــور ماهــر 
أيــار  منــذ شــهر  بــدأ  الحملــة  لهــذه  اإلعــداد  إن  المحــروق، 
الماضــي، حيــث تــم عقــد مجموعــة مــن االجتماعــات المكثفــة 
مــع المعنييــن فــي المركــز الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات 

ووزارة الصحــة والبنــك المركــزي األردنــي.

وبيــن أن الجمعيــة تواصلــت مــع البنــوك األعضــاء لحصــر 
أعــداد الموظفيــن فيهــا ممــن لــم يتلقــوا المطعــوم، ومــن 
ثــم جــرى العمــل علــى تجهيــز قوائــم بأســماء الموظفيــن 
المســتهدفين فــي البنــوك، وتحديــد مواعيــد إعطــاء الجرعــة 
األولــى علــى مــدار ثالثــة أســابيع تبــدأ اعتبــارًا من اليــوم الثالثاء 
األول مــن حزيــران وتنتهــي يــوم األحــد الموافــق 20 حزيــران، 
وحســب  الثانيــة  الجرعــة  إعطــاء  مباشــرة  بعدهــا  ليبــدأ 

الترتيبــات نفســها.

ويتجــاوز عــدد العامليــن فــي القطــاع المصرفــي الـــ 21 ألــف 
موظــف وموظفــة، موزعيــن علــى 23 بنــكا وبعــدد فــروع يزيــد 

علــى 927 فرعــا منتشــرة فــي المملكــة.

 جــمـعــيــة الـبـنــوك تُـطـلــق حـمـلــة إلعــطـاء
لقاح كورونا للعاملين بالقطاع المصرفي
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                      أعلنت جمعية البنوك، عن توسيع حملتها 
إلعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتشمل 
العامليــن فــي الشــركات الماليــة فــي األردن. 

وقالــت الجمعيــة فــي بيــان صحفــي، اليــوم االثنيــن، إن 
ــة  ــدي العامل ــدة، وهــي األي ــات جدي ــة تســتهدف فئ الحمل
الصرافــة،  وشــركات  االلكترونــي،  الدفــع  شــركات  فــي 
 60 عددهــا  يناهــز  والتــي  األصغــر،  التمويــل  وشــركات 

شــركة.

ولفتــت الجمعيــة إلــى أن الكشــوفات والقوائــم لديهــا، 
شــركات  فــي  المســتهدفين  العامليــن  بــأن  تظهــر 
القطــاع المالــي المذكــورة، يتجــاوز عددهــم 3150 موظفــًا 
البنــوك" الدكتــور  وموظفــة. وقــال مديــر عــام "جمعيــة 
القطــاع  شــركات  شــمول  قــرار  إن  المحــروق،  ماهــر 
المالــي ضمــن حملــة الجمعيــة للتطعيــم، يأتــي انطالقــًا 
ــى  ــة، وحرصهــا عل ــة للجمعي مــن المســؤولية المجتمعي
مســاندة باقــي مؤسســات القطــاع المالــي فــي المملكة.

وأكــد أن هــذه الجهــود تصــب فــي تحقيــق التطلعــات فــي 
ــن موظفــي  ــٍف آمــن، مــن خــالل تحصي ــى صي الوصــول إل

القطــاع المصرفــي، والقطــاع 
فيــروس  ضــد  ككل،  المالــي 
كورونــا، خصوصًا وأن القطاع 
المالــي يتعامــل مــع الجمهــور 
وواســع،  مباشــر  بشــكل 
وهــو  يوميــًا،  كبيــرة  وبأعــداٍد 
مــا يوفــر حمايــة لــزوار وعمــالء 
مؤسســات القطــاع المالــي.

وأشار المحروق، إلى أن حملة 
بتنســيق  تجــري  الجمعيــة، 
البنــك  مــع  ومتواصــل  تــام 
الوطنــي  والمركــز  المركــزي، 
لألمــن وإدارة األزمــات، ووزارة 
الصحــة، موجهــا الشــكر لتلك 

الجهــات، علــى مــا أبــدوه مــن تعــاون كبيــر مــع الجمعيــة، 
ودورهــم فــي توفير المطاعيم، والكــوادر المؤهلة، لغايات 

إعطــاء المطاعيــم فــي مركــز الجمعيــة.

وأعلــن أن الجمعيــة ســتبدأ بإعطــاء الجرعــة الثانيــة، لمــن 
تلقــوا الجرعــة األولــى مــن اللقــاح المضــاد لكورونــا فــي 
مركــز الجمعيــة، اعتبــارًا من 21 حزيران الحالي، وستســتمر 
أن  إلــى  يشــار  المقبــل.  تمــوز  شــهر  منتصــف  لغايــة 
"جمعيــة البنــوك"، بــدأت حملــة إعطــاء اللقــاح المضــاد 
ــي،  ــا لموظفــي القطــاع المصرفــي األردن لفيــروس كورون
منــذ مطلــع شــهر حزيــران الحالــي، حيــث قامــت بإعطــاء 
الجرعــة األولــى مــن اللقــاح، لجميــع موظفــي البنوك ممن 

لــم يتلقــوا اللقــاح مســبقًا.

 جمعية البنوك توسع حملتها للتطعيم
ضد كورونا لتشمل الشركات المالية
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قـــضـــايــا 
مصرفية



مدير عام الشركة 
األردنية لضمان 

القروض
في حوار مع مجلة البنوك

الجعفري:
القــروض  إجمالــي  دينــار  مليــون   527
القائمة والمضمونة من قبل الشركة
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كشــف مدير عام الشــركة األردنية لضمان القروض 
القائمــة  القــروض  إجمالــي  ان  الجعفــري،  الدكتــور محمــد 
والمضمونــة مــن قبــل الشــركة حاليــًا يبلــغ 527 مليــون دينــار 
تشــكل مــا يقــارب 22 % مــن تســهيالت الشــركات صغيــرة 

ومتوســطة الحجــم مــن الجهــاز المصرفــي.

وأشــار الدكتــور الجعفــري فــي حــوار خــاص مــع مجلــة البنــوك 
يوفــر  اإلنتاجيــة  القــروض  ضمــان  برنامــج  ان  الــى  األردنيــة، 
الضمانــات للقطاعــات التجاريــة والمهن الحرة بشــكل رئيســي، 
وبســقف تمويــل قــدره 250 الــف دينــار، فــي حيــن تمنــح البنــوك 

المشــاركة نســبة ضمــان قدرهــا 70 % مــن قيمــة التمويــل.

وأعلــن انــه اســتفاد مــن هــذا البرنامــج نحــو 11 الــف شــركة 
بقيمــة  المصرفــي  الجهــاز  مــن  تمويــالت  علــى  حصلــت 
338 مليــون دينــار، الفتــا الــى ان برنامــج التمويــل الصناعــي 
والتمويــالت  للقــروض  الضمانــات  يقــدم  والخدمــات 
الممنوحــة للقطاعــات الصناعيــة والخدميــة مثــل القطــاع 
دينــار وبنســبة  مليــون  قــدره  تمويــل  الســياحي بســقف 

ضمــان تبلــغ 70 % مــن قيمــة التمويــل.

وأضــــاف ان هـــذا الـبـرنـامـــج ضـــمن قــــروض وتـمـويـــالت 
ــه حيــث  ــدء العمــل في ــذ ب ــار من ــون ديــــنـــ ــة 186 مـلـيـ بـقـيـمـ
اســتفاد منــه 978 شــركة عاملــة فــي المملكــة فــي القطــاع 
الصناعــي والخدمــي، علمــًا بــأن مخصصــات التعثــر المتعلقــة 
البنــك  بالبرنامــج مغطــاة مــن صنــدوق خــاص ممــول مــن 

األوروبــي. واالتحــاد  المركــزي 

وفيمــا يتعلــق ببرنامــج المشــاريع الرياديــة الناشــئة، قــال 
تمويــل  لســقف  يخضــع  البرنامــج  ان  الجعفــري  الدكتــور 
قــدره 250 الــف دينــار ويغطــي ضمــان الشــركة 85 % مــن 
قيمــة التمويــل، فــي حيــن انــه تــم مــن خــالل هــذا البرنامــج 
ضمــان قــروض وتمويــالت لـــ 578 شــركة حديثــة التأســيس 

بقيمــة 27.5 مليــون دينــار.

ونــوه الــى ان البرنامــج الوطنــي للتمويــل وضمــان القــروض 
بالنســبة  البرنامــج األحــدث  أزمــة كورونــا يعتبــر  لمواجهــة 
ــم إطالقــه فــي شــهر نيســان مــن  لبرامــج الشــركة، حيــث ت

عــام 2020 مــن قبــل البنــك المركــزي بقيمــة 500 مليــون 
الحجــم  ومتوســطة  صغيــرة  الشــركات  لمســاعدة  دينــار 
علــى احتــواء التبعــات الســلبية لالزمــة علــى أعمالهــا مــن 
خــالل قيــام البنــك المركــزي بإعــادة تمويــل كافــة القــروض 
والتمويــالت الممنوحــة ضمــن البرنامــج بــدون فائــدة على ان 
ال يتجــاوز ســعر اإلقــراض مــن قبــل البنوك ســعر 2 % ســنويًا 

علــى أســاس متناقــص.

ــر المملكــة بالجائحــة، مــدد البنــك  ــه مــع اســتمرار تأث وزاد ان
المركــزي العمــل فــي البرنامــج حتــى نهايــة العــام الحالــي 
2021 ورفــع الســقف اإلجمالــي للبرنامــج الــى 700 مليــون 
القــروض  لضمــان  االردنيــة  الشــركة  تتحمــل  حيــث  دينــار، 
مخاطــر اإلقــراض لكافــة القــروض والتمويــالت الممنوحــة 
ضمــن البرنامــج بنســبة ضمــان قدرهــا 85 %، علمــًا بــأن هــذا 
للشــركات علــى  التشــغيلية  االحتياجــات  البرنامــج يغطــي 
اختــالف أنواعهــا بمــا فيهــا رأس المــال العامــل، الســيما 
ــة تاريخــه.  وقــد اســتفاد مــن هــذا البرنامــج 575 شــركة لغاي

وعلــى ذات الصعيــد، قــال الدكتــور الجعفــري، انــه وبالتعــاون 
مــع البنــوك العاملــة فــي المملكة، تقدم الشــركة الضمانات 
للتمويــالت الممنوحــة للغايــات اإلنتاجيــة للشــركات صغيرة 
ومتوســطة الحجــم، حيــث تتشــارك مــع البنــوك مــن خــالل 
هــذا الضمــان فــي تحمــل مخاطــر التمويــل لهــذه الشــركات 
البنــوك  علــى  التمويــل  مخاطــر  عــبء  تخفيــف  بهــدف 
وتشــجيعها علــى تقديــم التمويل المنتج للشــركات صغيرة 

ومتوســطة الحجــم.

للشــركات  توّجــه  الشــركة  برامــج  كافــة  ان  الــى  ولفــت 
هــذه  قــدرة  عــدم  بســبب  الحجــم  ومتوســطة  صغيــرة 
الضمانــات  تقديــم  علــى  األوقــات  غالــب  فــي  الشــركات 
وان  خاصــة  وغيرهــا،  العقاريــة  كالرهونــات  التقليديــة 
الشــركات الكبيــرة ال تحتــاج الــى هــذه الضمانــات بســبب 
توفــر قاعــدة رأســمال وموجــودات تســمح لهــا بالحصــول 
علــى التمويــل وتوفــر قــدرة فنيــة تؤهلهــا مــن تقديــم بيانــات 
ماليــة مفصلــة عــن أدائهــا المالي التاريخــي وتوفير تقديرات 

المســتقبلية. النقديــة  لتدفقاتهــا  واضحــة 

وأضــاف ان الشــركات الصغيــرة ومتوســطة الحجــم تســاهم 
فــي خلــق وظائــف اكبــر بالنســبة لحجــم االســتثمار بالمقارنــة 
مــع الشــركات كبيــرة الحجــم، وتســاهم أيضــا بنســبة مرتفعــة 
علــى  حصولهــا  ان  معتبــرا  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  فــي 

ــى  ــت عــلـ ــة حـصـلـ 11 الــف شركـ
تمويالت من الجهاز المصرفي 
ــار ــة 338 مــلـــيـــــون ديـنــ بــقـــيــمـ

ضـــمـــان قــــــروض وتـمــويــالت 
لـ 578 شــركة حديثة التأســيس 
بـقــيـــمـــــة 27.5 مــلـــيــــون ديــــنـار

المملكة  في  عاملة  978 شركة 
استفادت من "ضمان القروض" 
الصناعي والخدمي القطاع  في 

33 قضايا مصرفية



برامــج  خــالل  مــن  التمويــل 
يســهم  ال  القــروض  ضمــان 
الشــمول  تعزيــز  فــي  فقــط 
أيضــا  يســهم  وإنمــا  المالــي، 
المحلــي  الناتــج  تنميــة  فــي 

والفقــر. البطالــة  معــّدالت  واحتــواء  اإلجمالــي 

الشــركات  لتمويــالت  الضمانــات  تقــدم  الشــركة  ان  وبّيــن 
صغيــرة ومتوســطة الحجــم مــن خــالل عــدة برامــج تشــمل 
برنامــج القــروض اإلنتاجيــة للغايــات التجاريــة وبرنامج التمويل 
الصناعــي والخدمــات وبرنامــج القــروض الناشــئة والبرنامــج 
الوطنــي للتمويــل وضمــان القــروض لمواجهــة أزمــة كورونــا.

لبنــاء  الــالزم  التمويــل  يوفــر  المركــزي  البنــك  ان  وأكــد 
المخصصــات لمواجهــة التعثــرات المحتملة مــن البرنامج 
البرامــج  الــى  المخصصــات  توفيــر  جانــب  الــى  للشــركة، 
األخــرى مثــل برنامــج القــروض الناشــئة وبرنامــج التمويــل 
الصناعــي والخدمــات ســواء مــن البنــك المركــزي مباشــرة 
الداعمــة  الدوليــة والمحليــة  المؤسســات  خــالل  مــن  أو 

لبرامــج الشــركة.

وشــدد علــى انــه نظــرًا لخصوصيــة عمــل الشــركة وحرصــًا 
علــى  الرئيســيين  والمســاهمين  المركــزي  البنــك  مــن 
تــم  المملكــة  رأســمال مســاندة لحقــوق  توفيــر قاعــدة 
توفيــر المخصصــات للبرامــج المختلفــة علــى نحــو يســمح 
بمواجهــة االلتزامــات القائمــة بشــكل مريــح وفــق اعلــى 
ــرات المســتقبلية وبمســتويات  ــرات تحفظــًا للتعث التقدي
كافــة  فــي  اإلضافــي  بالتوســع  أيضــا  للشــركة  تســمح 

برامجهــا. 

وأعلــن الدكتــور الجعفــري، ان إجمالــي المخصصــات القائمــة 
ببرامــج  الخاصــة   2021 حزيــران  نهايــة  فــي  الشــركة  لــدى 
ــر  ــار تغطــي اكث ــي 48 مليــون دين ضمــان القــروض بلــغ حوال
مــن خمســة أضعــاف القــروض غيــر العاملــة فــي إجمالــي 

محافــظ القــروض المضمونــة.

االئتمــان  ضمــان  علــى  يقتصــر  ال  الشــركة  دور  ان  وأكــد 
تقــوم  بــل  والمتوســطة،  الصغيــرة  للشــركات  المصرفــي 
أيضــا بضمــان االئتمــان التجــاري للشــركات االردنية، أو توفير 
التأمين ضد مخاطر عدم ســداد المشــترين ألثمان البضائع 
والســلع المباعــة ألجــل، فــي حيــن تعطــي الشــركة األولويــة 

فـــي هـــذا الـمـجـــال لـضـمـــان 
ائـتـمـــان الـصـــادرات لألهـمـيـــة 
االقـتــصـــاديــــــة الــمــتـــقــدمـــــة 
لتشــجيع الصــادرات الوطنيــة 
دون  الـتـصـديـــر  ولـصـعـوبـــة 

تأميــن مخاطــر عــدم الســداد 
وصعـوبـــة الحــصـــول عــــلــــــى 
ــن  ــة عـ مــعــلـــومـــــات كــــــافـــيـــ
الــجــهـــات الـمـسـتـــوردة فـــــي 

الخــارج. 

ولفــت الــى انــه ومــع ارتفــاع مســتوى المخاطــر فــي األســواق 
الخارجيــة بفعــل أزمــة كورونــا وازديــاد مســتوى الوعــي لــدى 
الشــركات االردنيــة بأهميــة ضمــان ائتمــان الصــادرات، ارتفــع 
كبيــرة  بصــورة  الشــركة  لــدى  البرنامــج  فــي  العمــل  حجــم 
خــالل الفتــرة الســابقة، وتمكنــت الشــركة مــن تلبيــة الطلــب 
خاصــة  ســلفة  توفيــر  خــالل  مــن  البرنامــج  علــى  المحلــي 
للبرنامــج مــن البنــك المركــزي بقيمــة 100 مليــون دينــار توجــه 

ــد اســتثمارها لدعــم المخصــص الخــاص بالبرنامــج.  عوائ

ونــوه الــى ان البرنامــج يوفــر تغطيــة تأمينيــة بنســبة 90 % 
مــن قيمــة الصــادرات لكافــة األســواق الخارجيــة مقبولــة 
ــده وفــق  ــم تحدي ــة منخفــض يت المخاطــر وبمســتوى عمول
مســتوى مخاطــر العمــالء المســتوردين ومخاطــر األســواق 
المختلفــة، حيــث قامــت الشــركة بتوفيــر الضمــان لمــا يقارب 
160 مليــون دوالر مــن الصــادرات االردنيــة خــالل عــام 2020، 
متوقعــا ان يصــل حجــم العمــل فــي البرنامج الــى 190 مليون 

دوالر للعــام 2021. 

وأكــد ان الشــركة تحتفــظ بمخصــص لمواجهــة التعثــرات 
ســلفة  عوائــد  مــن  يمــّول  والــذي  للبرنامــج  المحتملــة 
خاصــة بالبرنامــج قدرهــا 100 مليــون دينــار قدمهــا البنــك 
المركــزي إيمانــا منــه بأهميــة توســيع العمــل فــي البرنامج 
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار محدوديــة رأســمال واحتياطيــات 

الشــركة القائمــة.

وأشــار الــى ان العــبء األكبــر لمخاطــر تعثــر برنامــج ائتمــان 
الصــادرات تتحملــه كل مــن المؤسســة العربيــة لضمــان 
االســتثمار  لتأميــن  اإلســالمية  والمؤسســة  االســتثمار 
نســبية  حصــص  اتفاقيــة  خــالل  مــن  الصــادرات  وضمــان 
موقعــة مــع المؤسســتين تتحمــالن بموجبهــا 60 % مــن 
بشــروط  جــاءت  التــي  االتفاقيــة  بموجــب  التعثــر  مخاطــر 
االقتصــاد  دعــم  علــى  المؤسســتين  مــن  حرصــًا  ميســرة 
األردنــي بشــكل عــام والصــادرات االردنيــة بشــكل خــاص، 
الضمــان  مخصــص  وصنــدوق  الشــركة  تتقاســم  فيمــا 
الممــول مــن عوائــد ســلفة البنــك المركــزي نســبة 40 % مــن 
ــي للبرنامــج. التعــرض االئتمان

وبّيــن الدكتــور الجعفــري، انــه 
علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه 
فــي برامــج ضمــان القــروض 

نمو متواصل في حجم الضمانات 
المـقـدمـة للـشـركـــات الصغيرة 
والمتوسطة خالل جائحة كورونا

تـحـقـيـق أرقـام قـيـاسية في حجم 
الـعـمـل بـبـرنامـج ضـمـان ائـتـمـان 
الصادرات بدعم من البنك المركزي
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المختلفــة تحــرص الشــركة علــى تحديــد 
مســتوى عموالتهــا علــى نحــو يــوازن بين 
تحقيــق الغايــات التأسيســية للشــركة 
والمحافظــة علــى اســتدامتها الماليــة، 
حيــث تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق نمــو 
كبيــر ومتواصــل فــي حجــم أعمالهــا فــي 
كافــة برامــج ضمــان القــروض وبرنامــج 

ضمــان ائتمــان الصــادرات. 

وشـدد على ان تـعـاون الـبـنـوك االردنـيـة 
وحــرصـهــــا عــلــــى تــوســـيــــع تـمـويـلـــها 
للشـركـــــات الـصـغـيـــرة والـمـتـوسـطـــة 
انعكــس فــي زيــادة حجــم العمــل مــع 
الـشـركــــة وتوســيع قــاعــــدة عـمـالئـهـــا 
الـشـركـــة،  بـرامـــج  مــن  المستفـيـديـــن 
مشــيرا الــى تنامي االهتمــام لدى البنوك 
علــى  الناشــئة  الشــركات  تمويــل  فــي 
وجــه الخصــوص مــن خــالل االســتفادة 
مــن البرنامــج المخصــص لهــذه الفئــة 

مــن الشــركات. 

الــى  حاليــًا  الشــركة  توّجــه  عــن  واعـــلن 
التوســع فــي عمليــات تفويــض البنــوك 
بـمـنــــح الــقــــروض الــمــضــمــونــــة مــن 

الــشـركــــة، لثقــة الشــركة  الــى  الرجــوع  قبــل الشــركة دون 
بالـخـبــــرة  وتمتعهــا  البنــوك  لــدى  الـعـالـــية  بالمسؤولـيـــة 

المهنيــة. والكفــاءة 

وأكــد علــى ان هــذا التوســع يحــّول الشــركة بشــكل تدريجــي 
ضمــان  الــى  إفراديــا  ومراجعتهــا  القــروض  ضمــان  مــن 
الســقوف  وضمــن  محــددة  ولبرامــج  القــروض  محافــظ 
اإلفراديــة المعمــول بهــا، الفتــا الــى ان خطــة عمــل الشــركة 
عمليــات  فــي  التوســع  القادمــة  المرحلــة  خــالل  تتضمــن 
برنامجيــن  واطــالق  البرامــج  لكافــة  الضمانــات  تقديــم 

 .2021 الجــاري  الغــام  نهايــة  قبــل  جديديــن 

وأشــار الــى ان البرنامــج األول يوّجــه الــى الشــركات متناهيــة 
الصغــر والمايكرويــة والعامليــن لحســابهم، حيــث ســيتم 
تنفيــذ هــذا البرنامــج مــن قبــل شــركات التمويــل األصغــر 
قبــل  مــن  وبضمــان  المركــزي  البنــك  لرقابــة  الخاضعــة 
الشــركة، وبســقف القــرض الواحــد فــي هــذا البرنامــج 25 الف 
دينــار للشــركات أو المؤسســات المايكرويــة و 5 آالف دينــار 

للعامليــن فــي حســابهم.

بالغايــات  خــاص  آخــر  برنامــج  اطــالق  ســيتم  انــه  واعلــن 
اإلســكانية للفئــات محــدودة الدخــل مــن المجتمــع األردنــي، 

المرحلــة  الشــركة خــالل  أعمــال  فــي  فــي توســع إضافــي 
القادمــة، حيــث أبــدت البنــوك اســتعدادها ورغبتها بالتعاون 

مــع الشــركة إلنجــاح البرنامــج. 

ونــوه الــى ان البرنامــج يهــدف الــى تشــجيع البنــوك علــى 
توفيــر التمويــالت للغايــات اإلســكانية ألصحــاب الدخــول 
المتدنيــة والمحــدودة وبمــا يشــمل العامليــن لحســابهم 
فــي القطــاع الخــاص أصحــاب الدخــول غيــر المنتظمــة وغيــر 

المثبتــة بموجــب تحويــالت بنكيــة فــي حســاباتهم. 

وقــال ان البرنامــج سيســاعد علــى تطويــر الشــمول المالــي فــي 
إطــاره الواســع ويمكــن الفئــة المســتهدفة مــن امتــالك ســكن 
بكلــف تمويــل ميســرة يقــارب مســتوى أقســاطها الشــهرية 
بــدل اإليجــار الــذي يترتــب علــى هــذه الفئات ويوفر أمانــا اجتماعيًا 

واقتصاديــًا لنســبة عاليــة مــن أبنــاء المجتمــع األردنــي.

العمل على اســتحداث برنامجين 
جـــديــــديـــــــن واحـــــــد للـشـــــركـــــات 
متناهيــة الصغــر واألخــر للغايــات 
الـسـكـنــيـــة لـمـحـــدودي الـدخـــــل
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الحلقة األولى:
مقدمة في أسواق األوراق المالية

1 - لمحة تاريخية
بالتطــور  تاريخيــًا  الماليــة  األوراق  أســواق  تطــور  ارتبــط 
االقتصــادي والصناعــي الــذي مــّرت بــه معظــم دول العالــم 
والســيما الــدول الرأســمالية. وقــد جــاء انتشــار الشــركات 
المساهمة وإقبال الحكومات على االقتراض ليخلق حركة 
ــة للتعامــل بالصكــوك الماليــة والــذي أدى إلــى ظهــور  قوي
بورصــات األوراق الماليــة. وكان التعامــل بتلــك الصكــوك 
يتــم فــي بــادئ األمــر علــى قارعــة الطريــق فــي الــدول الكبــرى 
كفرنســا وإنجلتــرا وأمريــكا. ثــم اســتقر التعامــل فــي أعقــاب 
ذلــك فــي أبنيــة خاصــة والتــي أصبحــت تعــرف فيمــا بعــد 
بأســواق األوراق الماليــة. ففــي فرنســا مثــاًل ظهــرت أول 
بورصــة لــألوراق الماليــة عــام 1724 بموجــب أمــر ملكــي، وفــي 
بريطانيــا اســتقرت أعمــال بورصــات األوراق الماليــة فــي 
وائــل القـــــرن التاســــع عشــــر فــي مبنــى خــــاص أطلــق عليــه 
)Royal Exchange(. أمــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
فقــد أنشــأت أول بورصــة لألســهم فــي عــام 1821 وفــي 

الشــارع نفســه الــذي كانــت تتــم فيــه هــذه التعامــالت فــي 
الســابق وهــو وول ســتريت.

2 - تعريف أسواق األوراق المالية 
أصبــح موضــوع أســواق األوراق الماليــة يحظــى باهتمــام 
بالــغ فــي الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــٍد ســواء وذلــك 
حشــد  فــي  هــام  دور  مــن  األســواق  هــذه  بــه  تقــوم  لمــا 
اســتثمارية  قنــوات  فــي  وتوجيههــا  الوطنيــة  المدخــرات 
تعمــل علــى دعــم االقتصــاد القومــي وتزيــد مــن معــدالت 

ألفــراده. الرفــاه 

نظــام  عــن  عبــارة  بأنــه  الماليــة  األوراق  ســوق  يعــرف 
لنــوع  والمشــترين  البائعيــن  بيــن  الجمــع  بموجبــه  يتــم 
معيــن مــن األوراق أو ألصــل مالــي معيــن، حيــث يتمكــن 
بذلــك المســتثمرين مــن بيــع وشــراء عــدد مــن األســهم 
السماســرة  طريــق  عــن  إمــا  الســوق  داخــل  والســندات 
أو الشــركات العاملــة فــي هــذا المجــال. ولكــن مــع نمــو 
شــبكات ووســائل االتصــال، فقــد أدى ذلــك إلــى التقليل من 
ــة المركــزي،  ــة التواجــد فــي مقــر ســوق األوراق المالي أهمي
وبالتالــي ســمحت بالتعامــل مــن خــارج الســوق مــن خــالل 

االستثمار
واألسواق المالية

اعداد: وجدي مخامرة

يعتبــر االســتثمار واألســواق الماليــة مــن المواضيــع الرئيســية التــي تســتحوذ 
علــى اهتمــام كبيــر مــن قبل المســتثمرين واالقتصادييــن والباحثيــن، والمهتمين 
فــي مجــاالت المــال واألعمــال، وهــو االمــر الــذي يســتوجب إلقــاء المزيــد مــن 
الضــوء علــى المفاهيــم األساســية المتعلقــة باالســتثمار فــي األســواق الماليــة.

فــي هــذه السلســلة المكونــة مــن أربــع حلقــات للكاتــب والمستشــار المالــي 
واالقتصــادي وجــدي مخامــرة، والتــي ســيتم نشــرها تباعــًا فــي مجلــة البنــوك 
اعتبــارًا مــن العــدد الحالــي، ســيتم اســتعراض المفاهيــم األساســية المتعلقــة 
األســواق  فــي  مقدمــة  ذلــك  فــي  بمــا  الماليــة،  األســواق  فــي  باالســتثمار 
الماليــة،  والنســب  المــال،  رأس  وســوق  النقــدي  الســوق  وأدوات  الماليــة، 
وتحليــل العائــد والمخاطــرة، والقواعــد الرئيســية الفعالــة فــي إدارة المحافــظ.
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شــركات السمســرة المنتشــرة فــي مختلــف الــدول. وتعتبر 
أســواق األوراق الماليــة أحــد ثالثــة عناصــر ألســواق المــال 

مــن: والمكونــة   )Financial Markets(

ــدور  ــه بال ــذي يقــوم الجهــاز المصرفــي في  ســوق النقــود ال

الرئيســي

 ســوق رأس المــال الــذي يتكــون مــن بنــوك االســتثمار 

التأميــن. وشــركات 

بــاألوراق  التعامــل فيــه  يتــم  الماليــة حيــث  ســوق األوراق   

التــي تصدرهــا  الماليــة مــن صكــوك األســهم والســندات 
الشــركات والبنوك أو الحكومات أو غيرها من المؤسســات 

والهيئــات العامــة وتكــون قابلــة للتــداول.

3 - أنواع أسواق األوراق المالية
ــي  يمكــن تقســيم األوراق الماليــة إلــى ســوقين: ســوق أول

وســوق ثانــوي. 

أ. الســوق األولــي )Primary Market( أو ســوق اإلصــدار: هــو 
الســوق الــذي يكــون فيــه البائــع للورقــة الماليــة )الســهم أو 
الســند( هــو مصدرهــا األصلــي. مثــال: عندمــا تعتــزم شــركة 
جديــدة طــرح أســهمها فــي الســوق لالكتتــاب العــام، أو 
حيــن تقــوم شــركة قائمــة أصــاًل بإصــدار ســندات جديــدة 
أو أســهم فــإن تلــك األســهم والســندات يتــم طرحهــا فــي 

ــي.  الســوق األول

ب. الســوق الثانــوي )Secondary Market( هــو الســوق الــذي 
يتم التعامل فيه باألســهم والســندات التي ســبق إصدارها 
والتــي يتــم التــداول بهــا بيــن المســتثمرين. مثــال: طالمــا أن 
ــر مضطــر  ــي لتلــك األســهم والســندات غي المصــدر األصل
إلــى اســتردادها )Redeem( قبــل تاريــخ اســتحقاقها، فــإن 
هذه الســوق تســمح للمســتثمرين باســتبدال هذه األوراق 
ــى  ــوي إل ــخ. ويقســم الســوق الثان ــة قبــل هــذا التاري بالنقدي

أربعــة أســواق:

بالســوق  العامليــن  السماســرة  مــن  يتكــون  ســوق   .1
المنتظمــة.

2. ســوق يشــمل السماســرة غيــر األعضــاء فــي الســوق، 
ولكــن لهــم الحــق فــي التعامــل فــي األوراق الماليــة.

3. ســوق يتكــون مــن بيــوت السمســرة مــن غيــر أعضــاء 
فــي  التعامــل  فــي  الحــق  ولهــم  المنظمــة  األســواق 

األســواق. بتلــك  المســجلة  األوراق 

بيــن  مباشــرة  فيهــا  التعامــل  يتــم  التــي  الســوق   .4
الشــركات الكبــرى والتــي يكــون الهــدف منهــا اســتبعاد 
الكبــرى. الصفقــات  نفقــات  لتخفيــض  السماســرة 

وتشمل السوق الثانوي أيضًا على نوعين من األسواق هما:

 األســواق المنظمــة: تتميــز بوجــود مــكان محــدد يلتقــي فيــه 
هــذا  ويــدار  )البورصــات(  الشــراء  أو  بالبيــع  المتعاملــون 
المــكان بواســطة مجلــس منتخــب مــن أعضــاء الســوق. 
تلــك  تكــون  أن  الماليــة  األوراق  فــي  التعامــل  ويشــترط 

الســوق. بتلــك  مســجلة  األوراق 

علــى  االصطــالح  هــذا  يســتخدم  المنظمــة:  غيــر  الســوق   
المعامــالت التــي تتــم خــارج الســوق المنظــم، حيــث ال يوجــد 
ببيــوت  بالتعامــل  ويقــوم  التعامــل.   إلجــراء  محــدد  مــكان 
السمســرة مــن خــالل شــبكة كبيــرة مــن االتصــاالت الســريعة 
التــي تربــط بيــن السماســرة والتجار والمســتثمرين، ومن خالل 
هــذه الشــبكة يمكــن للمســتثمر أن يختــار أفضــل األســعار.

4 - مواصفات السوق الجيد
لكــي يطلــق علــى ســوق األوراق الماليــة جيــدًا، ينبغــي أن 

تتوافــر فيــه بعــض الســمات والمواصفــات منهــا:

باســتطاعة  يكــون  أن  أي  والبيانــات:  المعلومــات  توافــر   .1
المشــاركين فــي الســوق الحصــول علــى المعلومــات حــول 
حجــم وأســعار التعامــالت الســابقة )البيــع والشــراء( فــي 

 .)Accurate( وبدقــة تامــة )Timely( وقتهــا
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2. توفــر الســيولة: وهــي القــدرة علــى بيــع وشــراء األصــول 
أي   Marketability أيضــًا  )تســمى  وســهولة  بســرعة 
صالحيــة األســهم للعــرض فــي الســوق(. وبســعر محــدد 
ومعــروف )Known Prices(، أي عــدم حصــول تغيــر كبيــر 
إذا  إال  بيــن معاملــة وأخــرى  الســهم  وفجائــي فــي ســعر 

وجوهريــة. هامــة  جديــدة  معلومــات  توافــرت 

3. العمــق: أي وجــود عــدد كبيــر مــن البائعيــن والمشــترين 
المحتمليــن الراغبيــن فــي إجــراء المعامالت بأســعار تزيد أو 

تقــل عــن ســعر الســوق الجــاري.

4. انخفــاض كلفــة التعامــالت: كلمــا كانــت الكلفــة منخفضــة 
أســاس  علــى  وتقــاس  كفــاءة،  أكثــر  الســوق  كان  كلمــا 
 Percentage of Value of( نســبتها إلــى قيمــة المعاملــة

الداخليــة. الكفــاءة  وتســمى   ،)Trade

األســعار  تتعــدل  أن  الســوق  فــي  المشــاركون  يفضــل   .5
فيمــا  )الخارجيــة(  الجديــدة  للمعلومــات  وفقــًا  بســرعة 

األصــول. علــى  والطلــب  بالعــرض  يتعلــق 

5 - دور األسواق المالية في النشاط االقتصادي
نقــل  فــي  المــال  ألســواق  األساســية  الوظيفــة  تتمثــل 
مــن  فائــض  لديهــا  يتوفــر  التــي  األطــراف  مــن  األمــوال 
األمــوال )مدخــرات( إلــى األطــراف التــي تعانــي مــن عجــز فــي 
األمــوال. وقــد وجــدت أســواق األوراق الماليــة في األســاس 
لتشــبع رغبــات وحاجــات المتعامليــن، ومــن ثــم أضحــت 
ضــرورة حتميــة اســتلزمتها المعامــالت االقتصاديــة بيــن 
البشــر والمؤسســات والشــركات. هــذا وتعمــل األســواق 
علــى تحقيــق موازنــة فعالــة مــا بيــن قــوى الطلــب وقــوى 
العــرض وتتيــح الحريــة الكاملــة إلجــراء كافــة المعامــالت 
والمبــادالت. وتــزداد أهميــة أســواق األوراق الماليــة وتتبلــور 
ضرورتهــا فــي المجتمعــات التــي تتســم بحريــة االقتصــاد 
والمبــادأة  المبــادرة  علــى  فيهــا  االقتصــاد  يعتمــد  والتــي 

الفرديــة والجماعيــة.

تســتمد األســواق الماليــة أهميتهــا مــن وجودها ومــن الدور 
المتعــدد األوجــه والجوانــب الــذي تقــوم بــه، فهــي أداة فعــل 
غيــر محــدودة فــي االقتصــاد القومــي، تؤثــر فــي مختلــف 
جوانــب النشــاط االقتصــادي ومجاالتــه، وفــي الوقــت عينــه 
تتأثــر بــه، ممــا يحــدث بالتالــي آثــارًا جديدة. كما تلعب أســواق 
األوراق الماليــة دورًا بالــغ األهميــة فــي جــذب الفائــض فــي 
فــي االقتصــاد  المعبــأ  الموظــف وغيــر  المــال غيــر  رأس 
رأســمال  إلــى  مــال عاطــل خامــل  مــن  القومــي، وتحولــه 
موظــف وفعــال فــي الــدورة االقتصاديــة، وذلــك مــن خــالل 
عمليــات االســتثمار التــي يقــوم بهــا األفــراد أو الشــركات 

فــي األســهم والســندات والصكــوك التــي يتــم طرحهــا فــي 
أســواق األوراق الماليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك تعمل أســواق 
لتمويــل  الحقيقيــة  المــوارد  توفيــر  علــى  الماليــة  األوراق 
أو  الســندات  أو  المشــروعات مــن خــالل طــرح األســهم 
إعــادة بيــع كل مــن هــذه األســهم والســندات المملوكــة 
للمشــروع ومــن ثــم تأكيــد أهميــة إدارة المــوارد النقديــة 

للمشــروعات.

قنــوات  الماليــة  األوراق  أســواق  توفــر  ذلــك  عــن  فضــاًل 
صغــار  ســيما  وال  األفــراد  أمــام  ســليمة  ومداخيــل 
المســتثمرين، كمــا أنهــا أداة رئيســية لتشــجيع التنميــة 
المنافــع  مــن  جملــة  وتحقــق  الــدول  فــي  االقتصاديــة 
واالنتفــاع  والتملــك  الحيــازة  منافــع  منهــا  االقتصاديــة 
حافــزًا  تمثــل  كمــا  المناســب.  االســتثماري  والعائــد 
علــى  األســواق  تلــك  فــي  أســهمها  المدرجــة  للشــركات 
متابعــة التغيــرات الحاصلــة فــي أســعار أســهمها ودفعهــا 
إلــى تحســين أدائهــا وزيــادة ربحيتهــا ممــا يــؤدي إلــى تحســن 

الشــركات. هــذه  أســهم  أســعار 

وكلمــا كانــت أســواق األوراق الماليــة فعالــة كلمــا كانــت 
أكثــر قــدرة علــى تحقيــق رســالتها الحيويــة فــي دعــم وتوطيد 

االســتقرار االقتصــادي للدولــة وذلــك مــن خــالل:

 توفير الحافز والدافع الحيوي لدى جماهير المســتثمرين 
الماليــة  لــألوراق  العــادل  الســعر  تحقيــق  خــالل  مــن 
ــة األطــراف  ــة فــي ســوق األوراق الماليــة وحماي المتداول

المتبادلــة. 

 القــدرة علــى توفيــر وإعــادة تدوير كم مناســب مــن األموال 
لتحقيق الســيولة الالزمة للمجتمع، ودعم االســتثمارات 

ذات اآلجال المختلفة. 

فــي  التعامــل  بأهميــة  الجماهيــري  الوعــي  درجــة  رفــع   
مســتثمرين  إلــى  وتحويلهــم  الماليــة  األوراق  أســواق 

القومــي. االقتصــاد  فــي  فاعليــن 

 المساعدة في زيادة مستويات اإلنتاج في االقتصاد من 
خــالل تمويــل الفــرص االســتثمارية التــي تــؤدي إلــى رفــع 
مســتويات اإلنتــاج وبالتالــي رفــع مســتويات التشــغيل أو 
التوظيــف وبالتالــي تحقيــق مســتويات أفضــل للدخــول 

ســواء علــى المســتوى الفــردي أو المســتوى القومــي.

 تمويــل عمليــة التنميــة االقتصاديــة وذلــك بمســاعدة 
حكومــات الــدول علــى االقتــراض مــن الجمهــور ألغــراض 
تمويــل مشــروعات التنميــة واإلســراع بمعــدالت النمــو 

االقتصــادي لديهــا.
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باعتبارهــا مــن أفضــل وأشــمل المنصــات التفاعليــة للتجــارة 
 Trade Map العالميــة، أصــدر موقــع خارطــة التجــارة الدوليــة
التابــع لمركــز التجــارة الدوليــة ITC احصــاءات التجــارة الخارجية 
2020 ومؤشــراتها التحليليــة لمختلــف دول العالــم فــي عــام 
وبــاء كورونــا، وهــو الجائحــة التــي جّمدت العولمــة االقتصادية 

بصــورة غيــر مســبوقة . 

عميقــة  فرصــة  توفــر  مؤخــرًا  الصــادرة  الخارطــة  بيانــات 
الستكشــاف آخــر تطــورات وأداء االردن فــي مجــال التجــارة 
نهــج  وباســتخدام   ،2020 عــام  فــي  العالميــة  الســلعية 
المقارنــات الدوليــة والزمنيــة . هــذا ويركــز هــذا المقــال علــى 
تحليــل أداء الصــادرات الســلعية لــالردن، بشــقيها الصناعيــة 
والزراعيــة، فــي عــام 2020. أمــا الصــادرات الخدميــة االردنيــة، 

علــى أهميتهــا، فتتطلــب مقــااًل وتقييمــًا مســتقاًل . 

ويكتســب هــذا التقييــم الســريع أهميــة فــي ضــوء التأثيــر 
العميــق لجائحــة كورونــا علــى االقتصــاد العالمــي واألردنــي 
ضــوء  وفــي  الدوليــة،  التجــارة  وهيــكل  تدفقــات  وعلــى 
المحــددات المفروضــة علــى السياســات االقتصاديــة الكليــة 
)النقديــة والماليــة( فــي االقتصــاد األردنــي فــي مجــال تحفيــز 

الطلــب مــن خــالل تخفيــض كلفــة األمــوال وتســريع وتيــرة 
ــز الضريبــي،  االنفــاق الرأســمالي االنتاجــي ومــن خــالل التحفي
حيــث يصبــح انعــاش الطلــب الخارجــي هو الخيــار األوفر حظًا. 

تــزال  ال   ،2020 عــام  المنفــذة  والبرامــج  الخطــوات  رغــم  اذ 
السياســتين الماليــة والنقديــة األردنيــة خاضعتيــن لمحــددات 
 Fiscal Space المالــي  المجــال  شــح  الــى  عائــدة  وقيــود 
السياســة  تفضيــل  جانــب  الــى  بالــدوالر،  الدينــار  وارتبــاط 
ــة لهــدف االســتقرار علــى حســاب النمــو، رغــم أن  االقتصادي
النمــو المســتدام يدعــم االســتقرار )االيــرادات واالحتياطيــات 

العامــة( فــي األجــل الطويــل.
كاتــب المقــال هــو مــن الداعميــن بقــوة لالتجــاه القائــل بــأن 
علــى  والقائمــة  التقليديــة  غيــر  االردنيــة  الصــادرات  تشــجيع 
المعرفــة، بشــقيها الســلعية والخدميــة، هــو حاليــًا ومســتقباًل 
 %1.6-( االقتصــادي  الركــود  وتيــرة  النعــاش  الواعــد  المحــرك 
فــي عــام 2020 مقابــل 5.0 % تســتهدفها خطــة تحفيــز النمــو 
االقتصــادي وبالمقارنــة مــع نمــو ســكاني يقــدر ب 2.4 % فــي 
عــام 2020( وأيضــًا لتخفيــض معــدالت البطالــة المتصاعــدة 
فــي المملكــة )24.7 % أو نحــو ربــع القــوة العاملــة خــالل الربــع 

بانوراما الصادرات األردنية
في عام كورونا 2020: منظور عالمي

د. جمال الحمصي
خبير ومستشار اقتصادي

حقــق االقتصــاد األردنــي نمــوًا ايجابيــًا فــي قيمــة الصــادرات الســلعية فــي عــام 
2020  بواقــع )+ 1.0%(، ورغــم كونــه نمــوًا متواضعــَا لكنــه يفــوق بوضــوح متوســط 
البالــغ )-7.0%(، فمــا هــي األســباب وراء هــذا  االنكمــاش التصديــري العالمــي 
التطــور النســبي االيجابــي رغــم ظــروف الكســاد العالمــي؟ كيــف نعــزز هــذا األداء 
االيجابــي؟ وأيــن يمكــن توجيــه اإلئتمــان المصرفــي الُمربــح فــي المرحلــة الحاليــة؟ 

هــل الطلــب الخارجــي هــو الســبب مــن وراء "أحجية النمــو"، كما أطلق عليها البنك 
الدولي في مرصده األخير حول نمو األردن )2020(، أي تحقيق األردن معدل انكماش 
اقتصادي )- 1.6 %( أفضل بوضوح مما هو متحقق عالميًا وعما كان متوقع محليًا.
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الرابــع 2020( ولتوظيــف حملــة الشــهادات الجامعيــة على وجه 
الخصــوص )بطالــة بمعــدل 28 %(.

الوطنيــة  الصــادرات  حققــت  االجمالــي،  المســتوى  علــى 
األردنيــة )مســتثنية اعــادة التصديــر( نمــوًا ايجابيــًا فــي قيمتهــا 
بلــغ 1.0  % العــام الماضــي. وهــذا األداء يعتبــر متميــزًا نســبيًا 
ويفــوق بوضــوح مــا طــرأ للصــادرات الســلعية العالميــة فــي 
عــام 2020 مــن انكمــاش اســتثنائي بلــغ متوســطه -  7.0  %، 
لكنــه يقــل عمــا حققتــه دول مثــل الصيــن مــن نمــو نســبته 
 +  4.0% وســوريا +  36.0% وفيتنــام +  9.0% وايرلنــدا +  8.0  %.
 ،% فــي المقابــل، ســجلت دولــة لبنــان تراجعــًا نســبته –13  
المغــرب -  6  %، تركيــا -  6  %، ماليزيــا -  2  %، وأندونيســيا -  3  %. 

حققــت  فقــد  الدوليــة،  التنافســية  أداء  منظــور  مــن  انــه  أي 
ممــا   ،2020 عــام  فــي  تحســنًا  االردنيــة  الســلعية  الصــادرات 
يعكــس ارتفاعــًا فــي حصــة المملكــة مــن الصــادرات العالميــة. 

لكــن مــا هــي أســباب تحســن اداء الصــادرات الســلعية الوطنية 
2020 فوق المتوســط العالمي ضمن خارطة التجارة الدولية؟ 
ســنحاول اإلجابــة مــن خــالل تقصــي التركيــب الســلعي والتوزيع 
الســلع  األردنيــة لمعرفــة مجموعــات  للصــادرات  الجغرافــي 
التــي تمكــن األردن مــن تصديرهــا رغــم شــح الطلــب العالمــي 

ألســباب معروفــة. 
التصديــري االجمالــي  فعلــى الصعيــد القطاعــي، جــاء االداء 
فــي عــام 2020 مدفوعــًا بنمــو مرتفــع ومتنــوع للعديــد مــن 
والمصوغــات،  كالذهــب  الوطنيــة  التصديريــة  القطاعــات 
والمــواد الغذائيــة، والحيوانــات الحيــة ومنتجاتهــا، والخضــار 
تفصيــاًل، طــرأ  أكثــر  وبصــورة  النقــل.  والفواكهــه، ومعــدات 
نمــو ملحــوظ فــي الحيوانــات الحيــة )بنســبة بلغــت +  328  %( 
المركبــات  أجــزاء  %( وصناعــة  والذهــب والمصوغــات )+  222  
الجويــة )+  352  %( والبيــض واألجبــان )+  295  %(، علــى ســبيل 

المثــال ال الحصــر. 

ومــن زاويــة التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة، جــاء األداء 
فــي  عــاٍل  بنمــو  2020 مدفوعــًا  عــام  فــي  االردنــي  التصديــري 
صادراتنا الى سويســرا )+  446  %( وروســيا )+  232  %( والبرازيل 
)+  98  %( وتركيــا )+  92  %( والســعودية )+  20  %(. أمــا أســواق 
الوطنيــة  صادراتنــا  شــهدت  فقــد  وكنــدا  المتحــدة  الواليــات 

فيهــا لالســف تراجعــًا ملحوظــًا عــام 2020.

الســلعية  الصــادرات  بــه  تتســم  مــا  ان  يبــدو  وكخالصــة، 
النمــو  وراء  مــن  الســبب  هــي  ومرونــة  تنــوع  مــن  االردنيــة 
عــام  فــي  الســلعية  الصــادرات  علــى  طــرأ  الــذي  االيجابــي 
كورونــا، ممــا يســتدعي دعم الشــركات والعناقيــد التصديرية 
المحليــة بمختلــف أدوات السياســة اإلقتصاديــة واإلئتمانية، 

بمــا فيهــا برامــج االئتمــان الموّجــه. 

وبالمقارنــة مــع العــام الماضــي، فقــد تحســن اداء صادراتنــا 
الــى بعــض الــدول االوروبيــة مثــل بريطانيــا وبلجيــكا واســبانيا 
وبعــض الــدول اآلســيوية وأبرزها تركيــا وماليزيا. في المقابل، 
تراجــع هــذا األداء التصديــري عــام 2020 الــى الواليات المتحدة 
)أكبــر شــريك تجــاري مــع االردن( ألســباب يجــب دراســتها 

بعنايــة كونهــا أصبحــت ســوقًا تقليديــة وواعــدة.

وقــد آن اآلوان لتحديــث اإلســتراتيجية الوطنيــة للصــادرات 
األردنيــة )201  -4  2019( رغــم ان هــذا التحديــث -بــدون المتابعــة 
األداء  فــي  يذكــر  فرقــًا  يحــدث  لــن  والمســاءلة-  والتقييــم 
مــن  الخارجيــة  والصدمــات  التقلبــات  ادارة  وفــي  االجمالــي 
خــالل تنويــع األســواق والمنتجــات، مــا لــم تحــدث نقلــة نوعيــة 

فــي طريقــة ادارة ومأسســة ملــف الصــادرات ككل.
فعلــى الصعيــد المؤسســي والتشــريعي، ال يــزال ملــف 
الهيــكل  فــي  اللقيــط  الطفــل  هــو  الصــادرات  تشــجيع 
التنظيمــي الحكومــي وتتناثــر مســؤوليته بيــن عــدة وزارات 

حكوميــة.  ومؤسســات 
تأســيس شــركة جديــدة "بيــت التصديــر" مؤخــرًا والتــي ُتعنــى 
بترويــج الصــادرات األردنيــة فــي األســواق العالميــة يشــكل 
خطــوة هامــة ولــو متأخــرة، ولكنهــا تبقــى شــركة تنفيذيــة 
وليســت توجيهيــة: ال يــزال التوجيــه االســتراتيجي للصادرات 
غائبــًا رغــم مــا يحدث في العالــم من أزمات مالية واقتصادية 

وجوائــح وبائيــة عاتيــة وتغييــر فــي قواعــد العولمــة!.
وفــي نهايــة المطــاف، يقــع علــى الفريــق االقتصــادي مهمــة 
توجيــه الصــادرات الوطنيــة نحــو مزيــد مــن "التنويــع" وبعيــدًا 
ــز نحــو  ــز الجغرافــي والســلعي، ســواء أكان هــذا الترّك عــن الترّك
قيمــة  ذات  تقليديــة  منتجــات  نحــو  كان  أو  تقليديــة  اســواق 
مضافــة محليــة محــدودة )كاأللبســة واألســمدة والتعديــن(. 

العابــرة  الوطنيــة  األهــداف  مــن  هــو  الصــادرات  تشــجيع 
مثلهــا  ومؤسســاتيًا،  زمانيــًا  المعنيــة،  والجهــات  للــوزرات 
مثــل تشــجيع االســتثمار وتطويــر التنافســية الدوليــة ودعــم 
توظيــف القطــاع الخــاص، والبــد مــن التنســيق بيــن عــدة جهات 
حكوميــة ومنظمــات خاصــة ومانحيــن دولييــن لتحقيــق النتائــج 
التنمويــة  السياســة  تفتقــده  أمــر  التنســيق  وهــذا  المرجــوة. 
واالســتراتيجية التصديريــة الحاليــة فــي ظــل تشــتت االطــار 
المؤسســي المعنــي بتشــجيع الصــادرات الســلعية والخدمية، 
مــا بيــن وزارة الصناعــة والتجارة وهيئة االســتثمار والمؤسســة 
التخطيــط  ووزارة  االقتصاديــة  المشــاريع  لتطويــر  االردنيــة 
وهيئــة  الســياحة  ووزارة  والريــادة  الرقمــي  اإلقتصــاد  ووزارة 
تنشــيط قطاع الســياحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة 
ووزارة الخارجيــة )الســفارات والمعهــد الدبلوماســي( وجمعية 
"انتــاج" وجمعيــة المستشــفيات الخاصــة والجهــاز المصرفــي. 
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النــاس، أن  والقناعــة الســائدة فــي الســوق، وبيــن عامــة 
العقــار ال يتعــرض النخفــاض األســعار، فهــي إن لــم ترتفــع 
تجمــدت عنــد مســتوياتها الحاليــة، وبقيت كما يقول التعبير 
اإلنجليــزي "نقــدا مضمونــا فــي البنــك". فإلــى أي مــدى تصــح 

هــذه القناعــات؟

ــد مــن إلقــاء نظــرة عامــة  ــى هــذا التســاؤل ال ب ــة عل ولإلجاب
ودراســة  األخيــرة،  الســنوات  فــي  القطــاع  تطــورات  علــى 
وإحصائيــات  العقــاري،  التــداول  حجــم  هــي؛  عوامــل  عــدة 
المســاحات المرخصة للبناء ونســبة القروض العقارية في 
ــة وتحليــل )SWOT( نقــاط القــوة  ســلة القــروض المصرفي
والضعــف والفــرص والتهديــدات، والعائد االســتثماري على 
تأجيــر المشــاريع العقاريــة ومســتقبل التطويــر العقــاري، 
وغيرهــا مــن العناصــر التــي توفــر وتعكــس صــورة كاملــة عن 

هــذا القطــاع المهــم. 

استعراض التطورات 
خــالل الخمــس عشــرة ســنة األخيــرة، مــر قطــاع العقــارات 
بأربعــة مراحــل رئيســية، أولهــا مــا قبــل األزمة الماليــة العالمية 
بيــن عامــي 2005 و2008، والتــي شــهدت طلبــا مرتفعــا علــى 
العقــارات وخاصــة مــن قبــل غيــر األردنيين، وتحديــدا العراقيين 
فــي أعقــاب االحتــالل األمريكــي لبالدهــم، باإلضافــة إلــى ارتفــاع 

أســعار العقــارات الســكنية وغيــر الســكنية.

والمرحلــة الثانيــة )2009 - 2010( هــي التــي شــهدت تداعيــات 
األزمــة الماليــة العالميــة، ورافقهــا حالــة مــن عــدم اليقيــن، 
وهــي  البنــوك،  مــن  الممنوحــة  القــروض  فــي  وانكمــاش 

عناصــر ســاهمت جميعــا فــي خفــض الطلــب علــى األصــول 
العقاريــة، وبالتالــي انخفــاض أســعارها. وبنــاًء علــى ذلــك، 
قامــت الحكومــة فــي منتصــف عــام 2009 بتوســيع نطــاق 
اإلعفــاءات للشــقق، والتــي شــملت أيًضــا األراضــي للترويــج 

ألنشــطة الســوق العقاري.شــهدت المرحلــة الثالثــة )2011 
- 2016( انتعاشــا فــي االســتثمارات العقاريــة، ولكــن بوتيــرة 
أبطــأ مــن حقبــة مــا قبــل األزمــة الماليــة العالميــة، أمــا فــي 
المرحلــة الرابعــة )2017 - 2020( فقــد تراجــع حجــم التــداول 
فــي قطــاع العقــارات بســبب عــدة عوامــل منهــا تباطــؤ 
علــى  وانعكاســاته  المملكــة  فــي  االقتصــادي  النشــاط 
القطــاع العقــاري، وتدهــور أوضــاع العامليــن األردنييــن فــي 
دول الخليــج، والذيــن يعــّدون إحــدى أقــوى محركات الســوق.

وتأتــي مرحلــة أخــرى حاليــة لــم تنتــه بعــد، ولكــن نتائجهــا بّينــة، 
وهــي العقــار فــي زمــن الكورونــا، حيــث انخفــض حجــم التداول 
في العقار خالل عام 2020 بنســبة 26 % مقارنة بالعام 2019 
متأثــرًا بالجائحــة، إال أن أســعار العقــارات بقيــت ثابتــة خــالل 
الفتــرة نظــًرا لمبالغــة مــالك العقــار فــي تحديــد أســعار البيــع 
وتمســكهم بالســعر المرتفــع علــى الرغم مــن تراجع الطلب، 
متكليــن علــى دروس التاريــخ فــي هــذا القطــاع، والــذي يعــد 
أحــد قطاعــات األصــول الثابتــة أو األصــول غيــر المتداولــة، إذ 

يتطلــب تأثــر الســعر بانخفــاض الطلــب وقتــًا طويــاًل.

األرقام تتحدث: مؤشرات حديثة مهمة 
مــن حيــث الجانــب االئتماني، فقد بلغت نســبة القــروض لقطاع 
العقــارات إلــى إجمالــي القــروض البنكيــة حوالــي 21 % فــي العــام 
لالســتعمال  العقاريــة  القــروض  اســتحوذت  كمــا   ،2019

قطاع العقار:
اليقين في بيئة استثمارية مربكة

ناصر الخالدي
خبير ومستشار عقاري

اثنــان أن قطــاع العقــارات، رغــم تراجعــه الالفــت بعــد األزمــة  يــكاد ال يختلــف 
الماليــة العالميــة، مقارنــة بمــا قبلهــا وفــي فتــرة وبــاء الكورونــا عــام 2020 - 2021، 
يبقــى مــن أفضــل، إن لــم يكــن أفضــل، االســتثمارات وأضمنهــا علــى اإلطــالق.
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الســكني علــى 79 % مــن كامــل قيمــة القــروض العقاريــة فــي 
نفــس العــام.

وتحتل نسبة المساحات المرخصة لألغراض السكنية في 
األردن الغالبيــة العظمــى إلجمالــي المســاحات المرخصــة 
لإلنشــاءات، حيــث شــكلت فــي عــام 2019 مــا نســبته 78 % 
مــن إجمالــي المســاحات المرخصــة. كمــا احتلــت العاصمــة 
عمــان الجــزء األكبــر مــن إجمالــي المســاحات المرخصــة حيث 
وصلــت فــي عــام 2019 إلــى نســبة 47 %، متبوعــة بمحافظتــي 

إربــد والزرقــاء.

وتزايــدت مســاحات البنــاء المرخصــة خــالل األعــوام 2010 – 
2017 فــي باقــي محافظــات المملكــة باســتثناء العاصمــة 
عمــان ومحافظــة إربــد، حيــث بــدأت المســاحات المرخصــة 
فــي هاتيــن المدينتيــن بالتناقــص بــدءًا مــن العــام 2014، ربما 
بســبب ازديــاد اســتهالك المســاحات المخصصــة للبنــاء. 

عبــدون  مناطــق  وأهمهــا  الغربيــة  عمــان  منطقــة  تعــد 
إلــى  إضافــة  غبــار،  وديــر  والرابيــة  أذينــة  وأم  والصويفيــة 
بعــض المناطــق فــي محافظــة العقبــة والتــي تشــمل أيــال 
وســرايا ومرســى زايــد أهــم المناطــق االســتثمارية لقطــاع 

اإلســكان فــي األردن.

وتعــد منطقــة عمــان الغربيــة وأهمهــا مناطــق وادي صقــرة 
والشميســاني وأم أذينة وشــارع المدينة المنورة والصويفية 
العقــارات  لقطــاع  االســتثمارية  المناطــق  أهــم  والعبدلــي 
الميــت  البحــر  منطقــة  تعــد  فيمــا  األردن،  فــي  التجاريــة 
ــراء أهــم المناطــق  ــة ومنطقــة العقبــة ومنطقــة البت التنموي

االســتثمارية لقطــاع العقــارات الســياحية فــي األردن.

وأهــم المناطــق االســتثمارية لقطــاع العقــارات الصناعيــة 
فــي األردن هــي مدينــة ســحاب الصناعيــة فــي عمــان ومدينــة 
العقبــة الصناعيــة  إربــد ومدينــــة  الحســن الصناعيــة فــي 

ــة فــي العقبــة. الدولّي

تحليــل نقــاط الضعــف والقــوة، والفــرص 
)SWOT( والتهديــدات 

الفائــدة  ونســبة  الحكوميــة،  الجهــات  بيروقراطيــة  تعــد 
إلــى  والتــي وصلــت  العقاريــة  للقــروض  نســبيًا  المرتفعــة 
حوالي 9 % في العام 2019، إضافة إلى التغييرات المستمرة 
فــي التشــريعات واألنظمــة المتعلقة باإلنشــاءات، وأســعار 
األراضــي المرتفعــة نســبيًا فــي المملكــة أهــم نقــاط الضعف 

التــي تؤثــر فــي نمــو القطــاع.
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إعفــاءات  بتمديــد  المتعلقــة  الحكوميــة  القــرارات  وتعــد 
بيــع  وضريبــة  التســجيل  رســوم  مــن  واألراضــي  الشــقق 
العقــار، وديموغرافيــة المملكة واحتياجات الســكان، والنمو 
وتوقعــات  الجائحــة،  قبــل  الســياحي  القطــاع  فــي  الكبيــر 
نمــو  فــرص  أهــم  الجائحــة  بعــد  ونمــوه  القطــاع  تعافــي 

العقــاري. القطــاع 

ولكــن يعانــي قطــاع العقــار الســكني فــي األردن مــن ظاهــرة 
القــوة  مــع  المعــروض  تناســب  عــدم  وهــي  أال  مهمــة 
الشــرائية للســكان، إذ يســتطيع فقــط حوالــي 30 % مــن 
الســكان شــراء منــزل مســاحته تزيــد عــن 100 متــر مربــع 
 %  10 النســبة  هــذه  تبلــغ  بينمــا  المملكــة،  علــى مســتوى 

فقــط فــي عمــان.

التــداول  حجــم  فــي  الكبيــر  االنخفــاض  مــن  الرغــم  وعلــى 
علــى ســوق العقــار بعــد العــام 2016، إال أن عــدد مبيعــات 
األراضــي لــم يتأثــر بحجــم تأثــر القطــاع، بــل علــى العكــس، 
ازداد عــدد المعامــالت فــي العــام 2019 بنســبة 9 % مقارنــة 

.2018 بالعــام 

ــد االســتثماري للعقــارات الســكنية مــا بيــن 3  ــراوح العائ يت
– 5 %، بينمــا تبلــغ نســبته للعقــار المكتبــي 5 –6 %، وللعقــار 
التجــاري المرتبــط بالمعــارض والمحــال التجاريــة 9 – 11 %، 
ــد يتــراوح  بينمــا يتمتــع القطــاع الصناعــي بأعلــى نســبة عائ

بيــن 13 – 15 %.

نظرة للمستقبل 
العقاريــة  األنمــاط  تبنــي  فــي  العقاريــون  المطــورون  بــدأ 
توظــف  التــي  الذكيــة  المبانــي  ومنهــا  المســتقبلية، 
التكنولوجيــا فــي ترشــيد اســتخدام المــوارد والمنافــع مثــل 
الميــاه والكهربــاء، وذلــك عــن طريــق تركيــب حساســات 
إلكترونيــة فــي هــذه العقارات تتحكم بمســتوى االســتهالك 
ويمكــن التحكــم فــي بعــض مــن هــذه الخدمــات عــن بعــد 
عــن طريــق الهواتــف الذكيــة أو مــا يســمى بإنترنــت األشــياء. 

متعــددة  خدمــات  توفــر  التــي  الهجينــة  المبانــي  وهنــاك 
ومتنوعــة تحــت ســقف واحــد، والتــي تعــد أكثــر مرونــة وأقــل 
تكلفــة فــي االســتجابة لتغّيــرات الســوق، حيــث تقلــل هــذه 
المبانــي مــن التحديــات المتعلقــة بتغّيــر أنمــاط العــرض 
والطلــب. ومــن األمثلــة علــى هــذه المبانــي، العقــارات التــي 
تحتــوي علــى مستشــفيات ومجمعــات تجاريــة )مــوالت( 
ويمكــن  واحــد،  ســقف  تحــت  وفنــادق  ســكنية  وشــقق 
الوصــول إلــى كافــة هــذه الخدمــات بســهولة ويســر، بحيــث 
يمكــن زيــادة المعــروض حســب الطلــب بصــورة أكثــر مرونة 

التقليديــة. ومــن األمثلــة األخــرى علــى هــذه  مــن المبانــي 
العقــارات تلــك المبانــي التــي يتــم انشــاؤها بدايــة لهــدف 
محــدد ثــم يتــم تعديلهــا لتصبــح مــدن متكاملــة، مثــل تحويــل 
مبنــى األلعــاب األولمبيــة 2012 فــي لنــدن إلــى حــي جديــد، أو 

فكــرة تحويــل إكســبو دبــي 2020 إلــى قلــب مدينــة جديــد. 

وممــا ال شــك فيــه أن جائحــة كورونــا أدت إلــى تغييــر أنمــاط 
العمــل فــي الشــركات بشــكل ملحــوظ، وتقبــل العديــد مــن 
أربــاب العمــل فكــرة عمــل موظفيهــم فــي بيوتهــم أو عــن 
بعــد، ممــا عززفكــرة توفيــر عــدد أقــل مــن المكاتب لعــدد أكبر 
مــن موظفــي الشــركات وتفعيــل فكــرة العمــل عــن بعــد. 
إذ مــن المتوقــع نتيجــة هــذا التوجــه اســتخدام العقــارات 
التجاريــة بصــورة أكثــر فاعليــة، وتقليــل الطلــب المســتقبلي 
توفــر  التــي  الشــركات  عــدد  وزيــادة  العقــارات،  هــذه  علــى 

خدمــات تأجيــر المكاتــب للشــركات األخــرى. 

ازداد  عالميــًا،  المناخــي  التغّيــر  لضغوطــات  واســتجابة 
ــة،  الوعــي العــام بضــرورة إنشــاء العقــارات الصديقــة للبيئ
ــار الســلبية لتصميــم وإنشــاء  والتــي تهــدف إلــى تقليــل اآلث
وتشــغيل العقــارات علــى النظــام البيئــي، حيــث تســتخدم 
هــذه العقــارات مــواد صديقــة للبيئــة فــي إنشــائها، كمــا 
تســتخدم موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمســية 
فــي تشــغيلها، وتعمــل علــى تقليــل التلــوث البيئــي وتمكيــن 

إعــادة التدويــر.

خالصة 
كمــا هــو شــأن البشــر فــي أعقــاب الحــروب واألوبئــة، 
فــإن اعتنــاق الحيــاة مــن جديــد هــو ســلوك طبيعــي، 
امتــالك  فــي  الرغبــة  المظاهــر  تلــك  بعــض  ومــن 
األشــياء أو تجديــد مــا نملــك. ومهمــا كان التغييــر فــي 
يتوقــع  والجماعــة،  الفــرد  عنــد  االســتهالكي  النمــط 
العقــاري  النشــاط  ازدهــار  القريــب  المســتقبل  فــي 
واإلقبــال علــى الشــراء كمــا تــدل الشــواهد التاريخيــة، 

األردن. فــي  خصوصــا 

الســبل  وتحديــد  أفضــل،  تخطيطــا  يتطلــب  وهــذا 
القطــاع  نمــو  تعيــق  التــي  العقبــات  إلزاحــة  الالزمــة 
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التقرير االقتصادي 
الشهري



خــالصـة 
تنفيذيـة

الثابتــة  الســوق  بأســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  شــهد 
نمــوًا بنســبة 0.30 % خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مقارنــًة 
بالربــع األول مــن عــام 2020. أمــا معــدل البطالــة فقــد بلــغ 
خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مــا نســبته 25.0 %، بارتفــاع 
مقــداره 5.7 % عــن الربــع األول مــن عــام 2020. كمــا انخفضــت 
حــواالت العامليــن بنســبة 1.2 % خــالل األربعــة شــهور األولــى 
مــن عــام 2021، مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث 
بلغــت 790.7 مليــون دينــار مقابــل 800.7 خــالل ذات الفتــرة من 
عــام 2020. أمــا فيمــا يتعلــق بالمســتوى العام لألســعار، فقد 
ــى  بلــغ معــدل التضخــم 0.60 % خــالل الخمســة شــهور األول
عــام 2021 مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث ارتفــع 
الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 101.3 ليصــل إلــى 
ارتفــع  فقــد  الخارجــي،  القطــاع  بــأداء  يتعلــق  101.9. وفيمــا 
الربــع  خــالل   %  22.9 بلغــت  بنســبة  التجــاري  الميــزان  عجــز 
األول مــن عــام 2021 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2020.
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وفيمــا يتعلــق بــأداء الماليــة العامــة، فقــد بلــغ عجــز الموازنــة العامــة بعــد المنــح حوالــي 329.3 مليــون دينــار خــالل 
الشــهور األربعــة األولــى مــن عــام 2021، مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 693.5 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عام 
2020. أمــا الديــن العــام فقــد ارتفــع بنســبة 2.6 % فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، 
ليصــل إلــى حوالــي 33.9 مليــار دينــار أو مــا نســبته 108 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر نيســان مــن عــام 

2021، مقارنــًة مــع حوالــي 33.03 مليــار دينــار أو مــا نســبته 106.5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020.

أمــا بخصــوص أبــرز المؤشــرات المصرفيــة، فقــد ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 0.8 % فــي نهايــة 
شــهر أيــار مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 2020 لتصــل إلــى 57.530 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 57.049 مليــار دينــار فــي 
نهايــة العــام 2020. كمــا نمــت التســهيالت بنســبة 3.3 % فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2021 لتصــل إلــى 29.565 مليــار 
دينــار، مقارنــة مــع 28.634 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2020. وارتفــع كذلــك إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي 
نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2021 بنســبة 1.1 % لتصــل إلــى 37.196 مليــار دينــار مقارنــة مــع 36.789 مليــار دينــار فــي نهايــة 
عــام 2020. هــذا وأظهــرت البيانــات المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة فــي األردن ارتفاع نســبة 
الديــون غيــر العاملــة إلــى إجمالــي الديــون إلــى 5.5 % بنهايــة عــام 2020، مقارنــًة مــع نســبة 5.0 % فــي نهايــة عــام 2019. 
كمــا بلغــت نســبة تغطيــة 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. وبلغــت نســبة الســيولة القانونيــة لــدى البنــوك المرخصــة 136.5 % 
بنهايــة عــام 2020، مقارنــًة مــع 133.8 % فــي نهايــة عــام 2019. وقــد حققــت البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائد على 
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 10 . 5 % فــي نهايــة عــام 2020 مقارنــة مــع 9.44 % فــي نهايــة عــام 2019.
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية 
الناتج المحلي اإلجمالي

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة نمــوًا بنســبة 0.30 % خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مقارنــًة بالربــع 
األول مــن عــام 2020. وقــد أظهــرت التقديــرات األوليــة أن بعــض القطاعــات االقتصاديــة قــد حققــت نمــوًا خــالل الربــع األول مــن 
عــام 2021 مقارنــة بالربــع األول مــن عــام 2020، حيــث حقــق قطــاع الصناعــات االســتخراجية أعلــى معــدل نمــو خــالل هــذه الفتــرة 
بلغــت نســبته 15.3 %، ثــم قطــاع الزراعــة بنســبه بلغــت 2.9 %، تــاله قطــاع الماليــة والتأميــن وخدمات األعمال بنســبة 2.1 %، ثم 
قطــاع الحكومــة بنســبة 1.0 %. فــي حيــن أظهــرت التقديــرات أن قطــاع الخدمــات االجتماعيــة والشــخصية ســجل أعلــى تراجعــا 

بلغــت نســبته 3.0 %، ثــم قطــاع النقــل والتخزيــن واالتصــاالت بنســبة 2.3 %، ثــم قطــاع االنشــاءات تراجــع بنســبة 1.8 %.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016=100(

2017201820192020النشاط االقتصادي
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات

الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك

المناجم والمحاجر

الصناعات التحويلية

الكهرباء والمياه

اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات المال والتأمين والعقارات واألعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

المجموع

منتجو الخدمات الحكومية

منتجو الخدمات الخاصة التي ال تهدف إلى 
الربح وتخدم العائالت

الخدمات المنزلية

المجموع )أ + ب + ج + د(

الخدمات المصرفية المحتسبة 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية

صافي الضرائب على المنتجات

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق

1,530

628

5,384

990

850

2,783

2,401

6,378

1,851

22,794

3,785

188

226

26,993

1,737 -

25,255

3,163

28,418

1,380

583

5,226

546

840

2,784

2,539

5,318

2,589

21,805

4,082

210

467

26,564

822

25,742

3,732

29,474

1,415

616

5,289

555

837

2,812

2,620

5,474

2,675

22,293

4,167

216

467

27,144

846

26,298

3,753

30,050

 1,438  

620

 5,147

 547

806

2,722

2,483  

5,556

2,588

21,907

4,211

211

468

26,796

868

25,929

3,656

29,584

370

149

1,162

102

157

690

614

1,376

613

5,233

996

43

111

6,382

153

6,229

757

6,986

381

172

1,151

101

154

686

600

1,405

595

5,244

1,005

42

110.76

6,402

157.87

6,244

762

7,006

% 3.0

% 15.4

% 0.9 -

% 1.0 -

% 1.9 -

% 0.6 -

% 2.3 -

% 2.1

% 2.9 -

% 0.2

% 0.9

% 2.3 -

% 0.2 -

% 0.3

% 3.2

% 0.2

% 0.7

% 0.3
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1

2
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5

6

7

8

9

ب
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-

=

+

=

20202021
الربع األولالربع األول
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* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

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

معدل البطالة )%( لألعوام 2017 - الربع األول 2021

االستثمار األجنبي المباشر في األردن
ســجل االســتثمار المباشــر صافــي تدفــق للداخــل مقــداره 496.7 مليــون دينــار خــالل عــام 2020 مقارنــة مــع 487.3 مليــون 

دينــار خــالل عــام 2019. ليحقــق بذلــك ارتفاعــًا بنســبة 1.9 %.

المؤشر

المؤشر

معدل البطالة

االستثمار االجنبي المباشر في األردن 
)مليون دينار (

2017

2017

% 18.3

1,441.1

2018

2018

% 18.6

678.0

2019

2019

% 19.0

487.3

 2020

 2020

% 22.7

496.7

% 19.3% 25.0

الـتـغـــيـر
النسبي

الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

% 5.7

% 1.9

2021

2021

2019

2019 2020

2020

2018

2018

2017

2017

معدل البطالة
بلــغ معــدل البطالــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مــا نســبته 25.0 %، بارتفــاع مقــداره 5.7 % عــن الربــع األول مــن عــام 
2020. وقــد بلــغ معــدل البطالــة للذكــور خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 )24.2 %( مقابــل )28.5 %( لإلنــاث، ويتضــح أّن 
معــدل البطالــة قــد ارتفــع للذكــور بمقــدار 6.1 نقطــة مئويــة كمــا وارتفــع لإلنــاث بمقــدار 4.2 نقطــة مئويــة مقارنــة بالربــع 

األول مــن عــام 2020.

20202021
الربع األولالربع األول

0.3

% 25.0

2

% 19.0 % 22.7

1.55 -1.9

% 18.6

2.1

% 18.3

الربع األول

الربع األول
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حواالت العاملين )بالمليون دينار(

كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي
انخفــض الرقــم القياســي العــام لكميــات اإلنتــاج الصناعــي خــالل الربع األول مــن عام 2021 بنســبة 0.58 % مقارنة بنفس 
الفتــرة مــن عــام 2020، وقــد نتــج هــذا التراجــع كمحصلــة الرتفــاع الرقــم القياســي لكميــات إنتــاج الصناعــات االســتخراجية 
بنســبة 15.34 %، وانخفــاض الرقــم القياســي لكميــات انتــاج الصناعــات التحويليــة بنســبة 1.83 %، وانخفــاض الرقــم 

القياســي لكميــات انتــاج الكهربــاء بنســبة 3.39 %.

أمــا الرقــم القياســي العــام ألســعار المنتجيــن الصناعييــن فقــد اســتقر خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مقارنــًة بنفــس 
الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث نتــج هــذا االســتقرار عــن ارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار الصناعــات االســتخراجية بنســبة 
5.80 %، فيما انخفض الرقم القياســي ألســعار الصناعات التحويلية بنســبة 0.41 %، وانخفض الرقم القياســي ألســعار 

الكهربــاء بنســبة 1.72 %.

الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي )2010=100(

201720182019202020202021الصناعة
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

119.81

80.81

132.87

85.87

138.19

79.33

128.36

85.37

15.34

1.83 -

3.39 -

0.58 -

الربع األول الربع األول

االستثمار األجنبي المباشر )مليون دينار(

2019 202020182017

487.3 496.7678.01,441.1

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3800.7790.7% 1.2 -

حواالت العاملين
انخفضــت حــواالت العامليــن بنســبة 1.2 % خــالل األربعــة شــهور األولــى مــن عــام 2021، مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 

2020، حيــث بلغــت 790.7 مليــون دينــار مقابــل 800.7 خــالل األربعــة شــهور األولــى مــن عــام 2020.

20202021

األربعة شهور 
األولى

األربعة شهور 
األولى

الـتـغـــيـر 
النسبي
)%( 
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ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلــغ معــدل التضخــم 0.6 % خــالل الخمســة شــهور األولــى عــام 2021 مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث ارتفــع 

الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 101.3 ليصــل إلــى 101.9.

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين )2010 = 100(

201720182019202020202021الصناعة
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار المنتجين 
الصناعيين

88.1

110.4

219.4

112.7

101.21

118.90

211.15

121.26

107.10

116.31

208.84

119.84

103.6

106.5

209.9

110.5

103.19

114.73

212.03

117.827

109.17

114.26

208.38

117.835

5.80

0.41 -

1.72 -

0.01

الربع األولالربع األول

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

103.3

97.9

97.9

100.5

101.5

102.8

99.4

100.0

99.1

104.5

103.3

102.8

101.3

% 1.2

102.3

104.0

96.2

101.0

101.5

106.1

101.3

102.3

97.7

104.2

106.2

103.6

101.9

% 0.6

% 1.0 -

% 6.2

% 1.7 -

% 0.5

% 0.0

% 3.2

% 1.9

% 2.3

% 1.4 -

% 0.3 -

% 2.8

% 0.8

% 0.6

-

الخمسة 
شهور األولى

الخمسة 
شهور األولى
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أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار(

ثالثاً: أداء القطاع الخارجي
ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 3.4 % خــالل الربــع االول عــام 2021 مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، وذلــك محصلــة 
الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة بنســبة 5.5 %، وانخفــاض قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 10.8 %. كمــا ارتفعــت كذلــك المســتوردات 
بنســبة 13.7 %. هــذا وتراجعــت نســبة تغطيــة الصــادرات الكليــة للمســتوردات لتصــل إلــى %42.9 خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 
مقارنــًة مــع 47.2 % خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020. وفــي ظــل ارتفــاع المســتوردات بوتيــرة أعلــى مــن ارتفــاع الصــادرات الكليــة، 

فقــد ارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة بلغــت 22.9 % خــالل الربــع األول 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

1,201.6

178.9

1,380.5

2,925.4

4,127.1

1,544.9 -

% 47.2

1,268.2

159.5

1,427.6

3,326.6

4,594.8

1,899.0 -

% 42.9

% 5.5

% 10.8 -

% 3.4

% 13.7

% 11.3

% 22.9

% 4.3 -

20202021
الربع األولالربع األول

الصادرات الكلية خالل الفترة 2018 – الربع األول 2021 )مليون دينار(

مجموع المستوردات خالل الفترة 2018 – الربع األول 2021 )مليون دينار(

2020

2020

2021

2021

2019

2019

2018

2018

5,639.7

12,077.8

1,427.6

3,326.6

5,905.3

13,611.0

5,502.7

14,420.0

الربع األول

الربع األول
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التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

201820192020الصنف
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

 المواد الغذائيـة والحيوانات الحية

المشروبات والتبغ

المواد الخام غير الصالحة لألكل عدا المحروقات

الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة

زيـوت ودهون وشموع حيـوانيـة ونباتية

مواد كيماوية

بضائع مصنوعة مصنفة اساسًا حسب المادة

اآلالت ومعدات النقل

مصنوعات متنوعة

أصناف و معامالت غير مصنفة في مكان آخر

مجموع الصادرات الوطنية

649.6

58.9

744.8

80.1

2.4

1,166.0

364.4

183.4

1,415.7

9.4

4,674.7

668.1

55.9

778.8

84.0

2.1

1264.9

391.8

150.3

1513.6

86.2

4,995.7

695.8

44.9

707.9

67.2

5.9

1475.5

355.9

135.3

1293.1

262.9

5,044.4

144.7

12.2

183.8

40.9

0.95

301.3

89.4

28.1

342.2

57.9

1,201.6

143.4

11.8

193.6

3.7

1.3

424.3

95.1

41.2

345.0

8.8

1,268.2

% 0.9 -

% 3.3 -

% 5.3

% 91.0 -

% 36.8

% 40.8

% 6.4

% 46.6

% 0.8

% 84.8 -

% 5.5

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية
وعلــى صعيــد التركيــب الســلعي ألبــرز الســلع المصــدرة خــالل الربــع األول مــن عــام 2021، فقــد ارتفعت قيمة الصــادرات الوطنية من 
اآلالت ومعــدات النقــل بنســبة 46.6 % والمــواد الكيماويــة بنســبة 40.8 % والزيــوت والدهــون والشــموع الحيوانيــة والنباتيــة بنســبة 

36.8 %. فيمــا انخفضــت قيمــة الصــادرات الوطنيــة مــن الوقــود المعدنــي ومــواد التشــحيم والمواد المشــابهة بنســبة 91.0 %.

التركيب السلعي للصادرات الوطنية خالل الربع األول من عام 2021 )نسبة مئوية(
المواد الغذائيـة 
والحيوانات الحية

المواد الخام غير 
الصالحة لألكل عدا 

المحروقات

مواد
كيماوية

مصنوعات
متنوعة

باقي
المواد

20202021
الربع األولالربع األول

العجز التجاري خالل الفترة 2018 – الربع األول 2021 )مليون دينار(

2020 202120192018

6,438.1 1,899.07,705.78,917.3
الربع األول

% 11.3% 15.3% 33.5% 27.2% 12.8
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ــع األول مــن عــام 2021، فقــد انخفضــت قيمــة الصــادرات  ــة خــالل الرب ــع الجغرافــي للصــادرات الوطني ــد التوزي أمــا علــى صعي
الوطنيــة إلــى دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 4.1 % )ومنهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنســبة 45.4 %(، 
فيمــا ارتفعــت قيمــة الصــادرات الوطنيــة لــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 8.9 % )ومنهــا الهنــد بنســبة 27.2 %(، ودول 

االتحــاد األوروبــي بنســبة 30.3 % )ومنهــا هولنــدا بنســبة 9.9 %(

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها اإلمارات العربية المتحدة

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الهند

دول االتحاد االوروبي

منها هولندا

مجموع الصادرات الوطنية

2,028.0

184.3

1,287.5

1,228.5

942.0

485.7

142.0

29.7

4,674.7

2,074.2

186.4

1,454.0

1,381.9

969.1

496.1

149.1

32.0

4,995.7

2,013.7

183.0

1,270.7

1,220.4

1,072.3

613.5

153.6

37.2

5,044.4

466.9

69.6

357.2

343.6

250.4

127.7

37.9

8.1

1,201.6

447.7

38.0

357.7

344.3

272.7

162.4

49.4

8.9

1,268.2

% 4.1 -

% 45.4 -

% 0.1

% 0.2

% 8.9

% 27.2

% 30.3

% 9.9

% 5.5

20202021
الربع األولالربع األول

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية خالل الربع األول من عام 2021 )نسبة مئوية(

دول منطقة 
التجارة الحرة 
العربية الكبرى

دول اتفاقية 
التجارة الحرة 
لشمال أمريكا

الدول 
االسيوية 
غير العربية

دول 
االتحاد 
االوروبي

باقي 
التكتالت 

االقتصادية

% 35.3% 28.2% 21.5% 3.9% 11.1
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التركيب السلعي للمستوردات الوطنية )مليون دينار(

201820192020الصنف
الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

المواد الغذائيـة والحيوانات الحية

المشروبات والتبغ

المواد الخام غير الصالحة لألكل عدا المحروقات

الوقود المعدني ومواد التشحيم 

زيـوت ودهون و شموع حيـوانيـة ونباتية

مواد كيماوية

سلع مصنوعة مصنفة اساسًا حسب المادة

اآلالت ومعدات النقل

مصنوعات متنوعة

سلع ومعامالت غير مصنفة في مكان آخر

مجموع المستوردات 

2,420.5

135.7

251.5

2,999.6

118.6

1,576.8

2,233.6

3,289.6

971.2

423.0

14,420.0

2,405.5

119.9

253.1

2,552.4

108.4

1,550.4

2,166.7

3,172.2

950.2

332.1

13,610.9

2,532.6

157.8

268.4

1,257.2

119.5

1,645.9

1,924.1

2,571.4

881.3

719.7

12,077.8

543.2

28.0

63.5

464.9

31.8

388.6

469.8

545.1

230.8

159.8

2,925.4

644.6

31.4

76.8

380.2

40.9

434.7

475.5

696.5

260.8

285.2

3,326.6

% 18.7

% 12.1

% 20.9

% 18.2 -

% 28.6

% 11.9

% 1.2

% 27.8

% 13.0

% 78.5

% 13.7

الصادرات الزراعية األردنية
تراجعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 بنســبة 0.7 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2020، 

لتصــل إلــى 161.1 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 162.3 مليــون دينــار.

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيــب الســلعي للمســتوردات خــالل الربــع األول مــن عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة المســتوردات من جميع 

المــواد باســتثناء الوقــود المعدنــي ومواد التشــحيم وبنســبة انخفاض بلغــت 18.2 %.

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار(

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

20202021
الربع األولالربع األول

المؤشر

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2018

720.7

2019

737.7

2020

760.4162.3161.1% 0.7 -

20202021
الـتـغـــيـر الربع األولالربع األول

النسبي

)%( 

التركيب السلعي للمستوردات خالل الربع األول من عام 2021 )نسبة مئوية(
المواد الغذائيـة 
والحيوانات الحية

سلع مصنوعة
مصنفة اساسًا
حسب المادة

مواد
كيماوية

اآلالت ومعدات
النقل

باقي
المواد

% 19.4% 13.1% 14.3% 20.9% 32.3
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أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل الربــع األول مــن عــام 2021، فقــد انخفضــت قيمــة المســتوردات مــن دول 
منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 0.1 % ومنهــا الســعودية بنســبة 4.8 %، كمــا انخفضــت المســتوردات مــن دول 
ــة بنســبة 0.8 %. فيمــا ارتفعــت قيمــة  ــات المتحــدة األمريكي ــكا بنســبة 2.1 % ومنهــا الوالي ــة التجــارة الحــرة لشــمال أمري اتفاقي
المســتوردات مــن الــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 22 % ومنهــا الصيــن الشــعبية بنســبة 21.7 %. ودول االتحــاد األوروبــي التــي 

ارتفعــت بنســبة 21.3 % ومنهــا المانيــا بنســبة 24.7 %.

التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار(

201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الصين الشعبية

دول االتحاد االوروبي

منها المانيا

إجمالي المستوردات

3,849.4

2,392.5

1,499.2

1,252.6

4,349.3

1,964.7

3,133.7

659.8

14,420.0

3,604.5

2,265.8

1,275.5

1,108.9

4,680.3

2,220.8

2,756.4

599.6

13,610.9

2,851.6

1,490.5

1,157.6

1,003.3

4,233.5

1,922.8

2,481.3

522.8

12,077.8

867.4

524.5

284.3

247.0

962.3

407.6

539.1

113.7

2,925.4

866.9

499.4

278.4

245.0

1,173.7

496.1

653.7

141.8

3,326.6

% 0.1 -

% 4.8 -

% 2.1 -

% 0.8 -

% 22.0

% 21.7

% 21.3

% 24.7

% 13.7

20202021
الربع األولالربع األول

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية خالل الربع األول من عام 2021 )نسبة مئوية(

دول منطقة 
التجارة الحرة 
العربية الكبرى

دول اتفاقية 
التجارة الحرة 
لشمال أمريكا

الدول 
االسيوية 
غير العربية

دول 
االتحاد 
االوروبي

باقي 
التكتالت 

االقتصادية

% 26.1% 8.4% 35.3% 19.7% 10.6

التقرير االقتصادي الشهري 58



% 30.5

% 34.1

% 27.3

% 29.2

% 63.2

% 34.4 -

% 9.3

% 7.1

% 58.3

% 52.5 -

% 50.1 -

رابعاً: أداء المالية العامة 
ســجلت اإليــرادات المحليــة خــالل الشــهور األربعــة األولــى مــن عــام 2021 مــا قيمتــه 2565.7 مليــون دينــار مقابــل 1913.5 مليــون 
دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، أي بارتفــاع بلــغ 652.2 مليــون دينــار. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع فــي اإليــرادات المحليــة نتيجــة 

ارتفــاع اإليــرادات الضريبيــة بحوالــي 423.1 مليــون دينــار، وارتفــاع اإليــرادات غيــر الضريبيــة بحوالــي 229.1 مليــون دينــار.

أمــا النفقــات العامــة خــالل الشــهور األربعــة األولــى عــام 2021، فقــد بلغــت حوالــي 2964.4 مليــون دينــار مقابــل 2712.8 مليون دينار 
خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، مســجلة بذلــك ارتفاعــًا مقــداره 251.6 مليــون دينــار أو مــا نســبته 9.3 %. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع 
فــي النفقــات العامــة نتيجــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقــدار 183.8 مليــون دينــار أو مــا نســبته 7.1 %، وارتفــاع النفقــات الرأســمالية 

بحوالــي 67.8 مليــون دينــار أو مــا نســبته 58.3 %.

وبهــذا فقــد بلــغ عجــز الموازنــة العامــة بعــد المنــح حوالــي 329.3 مليــون دينــار خــالل الشــهور األربعــة األولــى مــن عــام 2021، مقابــل 
عجــز مالــي بلــغ حوالــي 693.5 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020. وقــد بلغــت نســبة عجــز الموازنــة بعــد المنــح إلــى 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــالل الشــهور األربعــة األولــى مــن عــام 2021 مــا نســبته 3.1 % مقارنــًة مــع عجــز نســبته 6.8 % خالل نفس 

الفتــرة مــن عــام 2020، ونســبة عجــز 7.0 % خــالل 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 -

2,019.3

1,913.5

1,549.9

2.4

361.2

105.8

2,712.8

2,596.7

116.2

693.5 -

799.3 -

% 19.6

% 18.6

% 26.4

% 6.8 -

% 7.8 -

أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار(

20202021

األربعة شهور 
األولى

األربعة شهور 
الـتـغـــيـر النسبياألولى

*)%( 

% 5.6

% 5.9

% 1.9

% 3.7

% 4.0

2,635.1

2,565.7

1,973.0

3.1

589.6

69.4

2,964.4

2,780.5

183.9

329.3 -

398.7 -

% 25.2

% 24.5

% 28.3

% 3.1 -

% 3.8 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2020
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خامساً: المديونية العامة 
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 2.6 % فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، ليصــل إلــى حوالــي 
33.9 مليــار دينــار أو مــا نســبته 108 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر نيســان مــن عــام 2021، مقارنــًة مع حوالــي 33.03 
مليــار دينــار أو مــا نســبته 106.5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020، شــاماًل مديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة وســلطة 

الميــاه التــي تبلــغ حوالــي 7.8 مليــار دينــار.

ــة شــهر  ــى نهاي ــار حت ــار دين ــى 19.699 ملي ــة بنســبة 4.0 % ليصــل إل ــي للحكومــة المركزي ــن العــام الداخل ــي الدي حيــث ارتفــع إجمال
نيســان مــن عــام 2021 )62.7 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر نيســان مــن عــام 2021(، مقارنًة مــع 18.933 مليار دينار 

فــي نهايــة عــام 2020 )61 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2020(.

كمــا ارتفــع رصيــد الديــن العــام الخارجــي بنســبة 0.7 % ليصــل إلــى حوالــي 14.196 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2021 
)45.2 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر نيســان 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(

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

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

نيسان

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

19,699.0

% 62.7

14,196.0

% 45.2

33,895.0

% 108.0

% 4.0

% 1.7

% 0.7

% 0.2 -

% 2.6

% 1.5

2020 202120192018

33.03 33.8930.0828.31
نيسان
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2018201920202021البند )مليون دينار(
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

أيار

عرض النقد )ع 1(

عرض النقد )ع 2(

النقد المصدر

9,676.3

33,359.3

4,802.4

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

12,861.5

37,695.5

6,977.0

% 5.9

% 1.8

% 7.4

تطور إجمالي الدين العام )نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي( لألعوام 2018 - نيسان 2021

سادساً: المؤشرات النقدية والمصرفية
المؤشرات النقدية

ارتفــع عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر أيار مــن عــام 2021 بنســبة 5.9 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة عــام 2020، كمــا 
ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 8. 1 % عــن مســتواه فــي نهايــة عــام 2020، وارتفــع أيضــًا النقــد المصــدر بنســبة 7.4 % 

ليبلــغ 6.977 مليــار دينــار. 

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 15.852 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
شــهر أيــار مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 15.919 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2020، محققــًة بذلــك انخفاضــًا بنســبة 0.4 % 

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

15,919.715,852.2% 0.4 -

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 2021
أيار

2020 202120192018

% 106.5 % 108.0% 95.2% 92.9
نيسان

المصدر: وزارة المالية
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المؤشرات والمصرفية
ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 0.8 % فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 
2020 لتصــل إلــى 57.530 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 57.049 مليــار دينــار فــي نهايــة العام 2020. وقد جــاء هذا االرتفاع كمحصلة 
الرتفــاع الموجــودات المحليــة بنســبة 1.9 % لتصــل إلــى 51.710 مليــار دينــار، وانخفــاض الموجــودات األجنبيــة بنســبة 7.4 % 
لتصــل إلــى 5.820 مليــار دينــار. وفيمــا يتعلــق ببنــد رأس المــال واالحتياطيــات والمخصصــات فقد انخفض بنســبة 0.3 % 

عــن مســتواه فــي نهايــة عــام 2020 ليبلــغ 8.743 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2021.

أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 3.3 
ــار مــن عــام 2021 لتصــل إلــى 29.565  % فــي نهايــة شــهر أي
مليــار دينــار، مقارنــة مــع 28.634 مليــار دينــار بنهايــة عــام 
2020. وقــد شــكلت القــروض والســلف حوالــي 63.3 % مــن 
إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك 
وشــكل  التســهيالت،  إجمالــي  مــن   %  25.6 اإلســالمية 
الجــاري مديــن نســبة 9.9 %، وبطاقــات االئتمــان 0.7 % مــن 
إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن قبــل البنــوك 

ــار مــن عــام 2021. المرخصــة فــي نهايــة شــهر أي

إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

أيار

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

5,820.4

51,710.3

57,530.7

8,743.5

% 7.4 -

% 1.9

% 0.8

% 0.3 -

المصدر: البنك المركزي األردني

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار(

20212019 2020201820172016

57.5353.64 57.0550.9249.148.38
أيار
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ــة  ــدى البنــوك المرخصــة فــي نهاي ــع ل ــي الودائ وارتفــع إجمال
شــهر أيــار مــن عــام 2021 بنســبة 1.1 % لتصــل إلــى 37.196 
ــة عــام  ــار فــي نهاي ــار دين ــة مــع 36.789 ملي ــار مقارن ــار دين ملي
2020. وفيمــا يتعلــق بتوزيــع الودائــع حســب النــوع، فيالحــظ 
أن الودائــع ألجــل شــكلت مــا نســبته 53.8 % مــن إجمالــي 
الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب والتــي 
ــع  ــم ودائ ــع، ث ــي الودائ شــكلت مــا نســبته 28.9 % مــن إجمال

التوفيــر والتــي شــكلت 17.3 % مــن إجمالــي الودائــع.

أمــا مــن حيــث هيــكل الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة حســب 
العملــة، فيالحــظ ارتفــاع حجــم الودائــع بالدينــار األردنــي فــي 
نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2021 لتشــكل مــا نســبته 77.0 % 
ــًة مــع 76.7 % بنهايــة عــام 2020،  مــن إجمالــي الودائــع مقارن
 %  23.0 األجنبيــة  بالعمــالت  الودائــع  نســبة  بلغــت  فيمــا 

مقارنــة مــع 23.3 % بنهايــة عــام 2020.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

أيار

المصدر: البنك المركزي األردني

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

29,565.9

% 9.9

% 63.3

% 0.5

% 25.6

% 0.7

% 3.3

% 0.4

% 1.2 -

% 0.3 -

% 1.0

% 0.1

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %

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

20212019 2020201820172016

29.5727.08 28.6326.1124.7322.9
أيار
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الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

أيار

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

37,196.1

% 28.9

% 17.3

% 53.8

% 77.0

28,650.1

% 23.0

8,546.0

% 1.1

% 0.3

% 0.4

% 0.7 -

% 0.3

% 1.5

% 0.3 -

% 0.1 -

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %

الودائع بالدينار األردني

الودائع بالعمالت األجنبية

توزيع الودائع حسب العملة بنهاية أيار 2021 )نسبة مئوية(

% 77.0

% 23.0

المصدر: البنك المركزي األردني

تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة )مليار دينار(

20212019 2020201820172016

37.235.31 36.7933.8433.1932.9
أيار
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مؤشرات المتانة المالية
أظهــرت البيانــات المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة في األردن ارتفاع نســبة الديــون غير العاملة 

إلــى إجمالــي الديــون إلــى 5.5 % بنهايــة عــام 2020، مقارنــًة مــع نســبة 5.0 % فــي نهايــة عــام 2019. كمــا بلغــت نســبة 

تغطيــة 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 بازل. وبلغت نســبة الســيولة 

القانونيــة لــدى البنــوك المرخصــة 136.5 % بنهايــة عــام 2020، مقارنــًة مــع 133.8 % فــي نهايــة عــام 2019، والتــي تعتبــر أعلى 

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 10 . 5 % فــي نهايــة 

عــام 2020 مقارنــة مــع 9.44 % فــي نهايــة عــام 2019.

هيكل أسعار الفائدة
اســتقرت أســعار الفائدة على أدوات السياســة 
مقارنــة   2021 أيــار  شــهر  نهايــة  فــي  النقديــة 
الفائــدة  بلــغ ســعر  حيــث   ،2020 عــام  بنهايــة 
الرئيســي للبنك المركزي األردني 2.50 % وســعر 
إعــادة الخصــم 3.50 %، وســعر فائدة اتفاقيــات 
وســعر فائدة نافذة   %  3.25 إعادة الشــراء 

االيــداع لليلــة واحــدة 2.00 %.

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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أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%(

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

البند

%

%

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

الـتـغـــيـر 

)%( 

الـتـغـــيـر 

الـتـغـــيـر 

أيار

أيار

أيار

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني

سعـر اعادة الخصم

سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء

سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

تحت الطلب

توفير

ألجل

4.75

75 .5

5.50

4.00

8.41

8.69

9.64

9.57

0.30

0.71

 4.73

4.00

5.00

4.75

3.25

8.49

8.49

9.55

9.33

0.44

0.66

4.84

2.50

3.50

3.25

2.00

7.30

7.17

8.51

8.33

0.27

0.34

3.65

2.50

3.50

3.25

2.00

6.91

7.05

8.32

8.34

0.25

0.33

3.42

-

-

-

-

0.39 -

0.12 -

0.19 -

0.01

0.02 -

0.01 -

0.23 -

أسعار الفائدة لدى البنك المركزي %

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

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

التوفيــر لتبلــغ 0.33 %، فيمــا بلــغ ســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 3.42 %.

الجــاري  الفائــدة علــى  انخفــض ســعر  االئتمانيــة، فقــد  للوسط المرجح ألسعار الفوائد على التســهيالت  وبالنســبة 
مديــن ليبلــغ 6.91 % فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2021، كمــا انخفــض ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف ليصــل 
إلــى 7.05 %، وانخفــض ســعر الفائــدة علــى الكمبيــاالت واألســناد المخصومــة ليصــل إلــى 8.32 %. هــذا وبلــغ ســعر فائــدة 

اإلقــراض ألفضــل العمــالء 8.34 % فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2021.

التقرير االقتصادي الشهري 66



سعر اإلقراض ألفضل العمالء للفترة 2015 - أيار 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021أيار

% 8.37
% 8.33 % 8.34% 8.37

% 8.83

% 9.33

% 9.57

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

للبنوك  التداول  مؤشرات  أهم 
المدرجة في بورصة عمان

ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك 
حزيــران  شــهر  خــالل  البورصــة  فــي  المدرجــة 
2021 بنسبة 0.30 % ليصل إلى 3797.9 نقطة.

هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق لتســعة بنــوك 
ارتفاعــات تراوحــت مــا بيــن 1.7 % إلــى 10.1 %. 
فيمــا شــهدت أســعار اإلغــالق لخمســة بنــوك 
انخفاضــات تراوحــت مــا بيــن 2.0 % إلــى 6.9 %. 

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا 
مليــون   18.49 حوالــي  حزيــران  شــهر  خــالل 
ســهم، وبإجمالــي عــدد عقــود بلــغ 15648 عقــد، 
فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم 

البنــوك حوالــي 49.26 مليــون دينــار.
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الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

البنك األهلي

بنك األردن

البنك اإلسالمي األردني

بنك المال

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

البنك األردني الكويتي

بنك االستثمار العربي

البنك التجاري األردني

بنك ABC في األردن

بنك صفوة اإلسالمي

البنك االستثماري

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

AHLI

BOJX

JOIB

EXFB

CABK

UBSI

JOKB

AJIB

JCBK

ABCO

SIBK

INVB

5.31

4.29

0.95

1.99

3.39

1.56

1.34

1.75

1.50

1.30

0.87

0.87

1.74

1.45

5.20

4.22

0.93

2.10

3.20

1.63

1.44

1.71

1.53

1.26

0.90

0.85

1.58

1.39

0.11

0.07

0.02

-0.11

0.19

-0.07

-0.10

0.04

-0.03

0.04

-0.03

0.02

0.16

0.06

5.42

4.74

1.00

2.10

3.70

1.64

1.44

1.80

1.55

1.35

0.92

0.95

1.80

1.50

5.07

4.51

0.95

2.03

3.35

1.59

1.34

1.73

1.51

1.28

0.86

0.87

1.70

1.44

21,475,871

2,488,791

3,074,134

873,492

11,379,468

3,753,125

2,453,118

525,387

992,504

165,939

29,926

186,434

1,706,154

159,929

4.52

4.20

0.89

1.98

3.08

1.52

1.31

1.67

1.47

1.22

0.84

0.80

1.54

1.39

22

22

22

22

22

22

22

20

22

19

13

17

22

17

4,232,322

551,971

3,230,528

430,406

3,392,543

2,362,832

1,826,034

303,306

659,066

129,499

34,807

214,777

1,006,782

111,173

4,981

872

1,601

436

3,949

858

896

206

545

155

41

203

812

93

15,648 18,486,046 49,264,273

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر حزيران 2021 

)من 2 حزيران إلى 30 حزيران 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 حزيران = 3,797.87 / التغير عن الشهر السابق = 0.30 %

* المصدر: بورصة عمان.
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اخــــبـــار
محلية ودولية



              أعلنــت رئيســة صنــدوق اســتثمار أمــوال 
الضمــان االجتماعــي خلود الســقاف ان موجودات 
الصنــدوق قــد ارتفعــت لتتجــاوز 12 مليــار دينار كما 
فــي 30 /6 /2021 مقارنــة مــع 11.2 مليــار دينــار نهايــة 

عــام 2020، وبنســبة نمــو بلغــت 7.5 %. 

وتوزعــت موجــودات الصنــدوق علــى عــدد مــن المحافــظ 
االستثمارية وهي ادوات السوق النقدي 10.4 %، السندات 
االســتثمارات   ،%  17.9 االســهم   ،%  3.4 القــروض   ،%  58.1

العقارية 6.1 %، واالستثمارات السياحية 2.5 %. 

وبينــت الســقاف فــي بيــان صحفــي صــادر عــن صنــدوق 
االســتثمار ان التوزيــع االســتراتيجي للموجــودات والــذي 
يتــم اقــراره مــن مجلــس ادارة المؤسســة العامة للضمان 
االســتثمارية  االدوات  تنويــع  الــى  يهــدف  االجتماعــي 
لتحقيــق عوائــد مجديــة والحــد مــن المخاطــر االســتثمارية، 
وكذلــك الحــد مــن تذبــذب العوائــد المتأتيــة مــن المحافــظ 

المختلفــة. االســتثمارية 

واضافــت ان هــذا التوزيــع قــد مكــن الصنــدوق مــن االســتمرار 
الفــرص  اغتنــام  نتائــج ماليــة جيــدة مــن خــالل  فــي تحقيــق 
االســتثمارية المتاحــة فــي االقتصــاد األردنــي ســواء بالتوســع 
فــي بعــض االســتثمارات القائمــة او الدخــول فــي اســتثمارات 
الســريعة  االســتجابة  مــن  المؤسســة  مكــن  كمــا  جديــدة، 
للتحديــات التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا مــن خــالل اســتحداث 

ــد مــن البرامــج الجديــدة.  العدي

وقالــت الســقاف ان دخــل الصنــدوق ارتفــع ليبلــغ حوالــي 313 
مليــون دينــار نهايــة النصــف االول مــن هــذا العــام مقارنــة ب 
251 مليــون دينــار لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي وبارتفــاع 
الــى  رئيســي  بشــكل  االرتفــاع  هــذا  ويعــود   .%  24.5 نســبته 
نمــو العوائــد االســتثمارية  المتحققــة مــن الســندات وادوات 
الســوق النقــدي والتوزيعــات النقديــة مــن اربــاح الشــركات 
التــي تســاهم بهــا المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي.

تــم  التــي  السياســة  ان  الــى  الصنــدوق  رئيســة  واشــارت 
اتباعهــا منــذ نهايــة العــام الماضــي بشــراء اســهم فــي 
ظــل  فــي  انتقائيــة  اســس  وعلــى  اســتراتيجية  شــركات 
الحقيقيــة  قيمتهــا  عــن  لالســهم  المؤقــت  االنخفــاض 
باالضافــة الــى التوزيعــات النقديــة مــن الشــركات عــن نتائج 
اعمالهــا والتــي بلغــت حصــة الصنــدوق منهــا 51 مليــون 
ــة هــذا العــام ، قــد ســاهمت بشــكل مهــم  ــذ بداي ــار من دين

فــي الدخــل المتحقــق للصنــدوق. 

عمــان   بورصــة  اداء  فــي  التدريجــي  التحســن  ان  واضافــت 
وارتفــاع احجــام التــداول  فــي البورصة، انعكــس ايضا على اداء 
محفظــة االســهم للصنــدوق والتــي ســجلت ارباحــا دفتريــة  
بلغــت حوالــي 525 مليــون دينــار نهايــة النصــف االول مــن هــذا 
العــام مقابــل خســائر دفتريــة بلغــت حوالــي 314 مليــون دينــار 

لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي. 

والتــي  الســندات  محفظــة  فــي  االســتثمار  بخصــوص  امــا 
تشــكل  58.1 % مــن حجــم المحفظــة الكليــة للصنــدوق،  فقــد 

السقاف:
نــمــو مــوجــودات الـصـنـدوق 
لتتجاوز 12 مليار دينار نهاية 
الربع الثاني من العام 2021

ارتفــاع الدخــل ليصــل إلــى 313 مليــون دينــار 
مقابــل 251 مليــون دينــار لنفــس الفتــرة مــن 

العــام الماضــي
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بلغــت قيمــة العوائــد علــى كامل المحفظة حوالــي 196 مليون 
دينــار كمــا فــي نهايــة النصــف االول مــن هــذا العــام  مقابــل 
188 مليــون دينــار لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي وبمعــدل 
عائــد يبلــغ 6 % ، وهــو مــن اعلــى معــدالت العوائــد التــي تحققها 
الصنــدوق  قبــل  مــن  بهــا  المســتثمر  االســتثمارية  االدوات 

مقارنــة مــع مســتوى المخاطــر المتدنــي المرتبــط بهــا.

العقاريــة  المحفظــة  توســيع  اســتمرار  الــى  واشــارت 
للصنــدوق لتصــل الــى 725 مليــون دينــار، كمــا اســتمر فــي 
تأجيــر العقــارات واالراضــي التــي يملكهــا مــن خــالل عقــود 

قصيــرة وطويلــة االجــل.    

وبينــت رئيســة الصنــدوق انــه قــد تــم مؤخــرا ومــن خــالل 
ــة الســياحية المملوكــة بالكامــل  ــة للتنمي الشــركة الوطني
للمؤسســة العامــة  للضمــان االجتماعــي البــدء بتنفيــذ 
بعــض المشــاريع فــي قطــاع الســياحة والتطويــر العقاري 
ومنهــا اقامــة مرافــق ترفيهيــة وســياحية فــي عــدة مناطــق 
فــي مدينــة العقبــة وإعــادة تأهيــل بعــض الغــرف واالجنحــة 
الفندقيــة فــي فنــدق االنتركونتننتال/العقبــة، وإعادة تأهيل 
فنــدق كــراون بــالزا / البتــرا. كمــا ســيتم البــدء قريبــا بتنفيــذ 
المخطــط الشــمولي لتطويــر اراضــي مملوكــة للضمــان 
االجتماعــي القامــة مشــاريع ضمــن اســتعماالت تطويــر 

تجــاري وســكني فــي مدينــة عّمــان. 

وقالت السقاف ان الصندوق يواصل ايضا تنفيذ العديد من 
المشــاريع التــي تــم اطالقهــا خــالل العــام الماضــي، مشــيرة 
الزراعيــة   والصناعــات  لالســتثمار  الضمــان  شــركة  ان  الــى 
والتــي أسســها الصنــدوق العــام الماضــي، ســتبدأ خالل شــهر 
تشــرين اول القــادم  بإنشــاء أول مشــاريعها الزراعيــة وذلــك 
بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة تحضيــر االرض للزراعــة وحفــر االبــار 
االرتوازيــة وتركيــب انظمــة الــري.  وبينــت ان المشــروع المقــام 
علــى مســاحة 25 الــف دونــم  فــي منطقــة المــدّورة  وبقيمــة 
متوقعــة لالســتثمار تبلــغ حوالــي 13 مليون دينار، ســينتج عددا 
مــن المحاصيــل الزراعيــة مــن الخضــار واالعــالف والمحاصيــل 

الحقليــة وحســب الخارطــة الزراعيــة للمنطقــة. 

واشــارت الســقاف الــى انتهــاء الصنــدوق مؤخــرا مــن إنشــاء 
الشمســية  الطاقــة  مــن  الكهربــاء  لتوليــد  ثــالث محطــات 
االجتماعــي  للضمــان  العامــة  المؤسســة  فنــادق  لتغذيــة 
االســتثمار.  ومبنــى صنــدوق  وفروعهــا  المؤسســة  ومبنــى 
حيــث  يتوقــع ان يتحقــق وفــر ســنوي  فــي نفقــات المؤسســة 
العامــة الضمــان االجتماعــي بقيمــة 5 مليــون دينــار ســنويا. 

وفــي اطــار متابعــة الصنــدوق الســتثماراته والمشــاريع التــي 
تقــوم بهــا الشــركات التــي يســاهم بهــا الضمــان االجتماعــي 
لشــركة  ميدانيــة  بزيــارات  الصنــدوق  قــام  مؤثــرة،  بنســب 

االردنيــة.  الفوســفات  مناجــم  وشــركة  العربيــة  البوتــاس 
وتــم خــالل تلــك الزيــارات االطــالع علــى نتائــج اعمــال تلــك 
ــا باالضافــة  الشــركات والمشــاريع التــي تقــوم بتنفيذهــا حالي

المســتقبلية.   وخططهــا  مشــاريعها  الــى 

وبينــت رئيســة الصنــدوق ان التوزيع االســتراتيجي للموجودات 
والخطط االســتثمارية يتم وضعها بناء على نتائج الدراســات 
للضمــان  العامــة  المؤسســة  بهــا  تقــوم  التــي  االكتواريــة 
الســيناريوهات  تضــع  والتــي  ســنوات،   3 كل  االجتماعــي 
تجــاه  المســتقبلية  المؤسســة  اللتزامــات  المتوقعــة 
االمثــل  االســتراتيجي  والتوزيــع  والمتقاعديــن،  المشــتركين 
للموجــودات والــذي يهــدف الــى تحقيــق االســتدامة الماليــة 
للضمــان االجتماعــي ، مــع االخــذ بعيــن االعتبــار أبــرز مؤشــرات 

المســتقبلية.  وتوقعاتهــا  االردنــي  االقتصــاد 

وأكــدت الســقاف ان الصنــدوق ال يدخــر جهــدا فــي العمــل 
الحفــاظ  بهــدف  النتائــج  أفضــل  لتحقيــق  مهنيــة  بــكل 
للضمــان  العامــة  للمؤسســة  المالــي  الوضــع  متانــة  علــى 
االجتماعــي وتمكينهــا مــن تنفيــذ برامــج الحمايــة االجتماعيــة 
المختلفــة وذلــك مــن خــالل ســعيه كأي جهــة اســتثمارية الــى 
تحقيــق اعلــى العوائــد علــى االســتثمارات المختلفــة ولكــن 
وااللتــزام  مقبــول  مخاطــر  مســتوى  علــى  المحافظــة  مــع 
بالسياســة االســتثمارية للصنــدوق. مؤكــدة علــى ان تحســن 
اداء االقتصــاد الوطنــي سيســاهم فــي تحســين العوائــد علــى 

للصنــدوق. االســتثمارية  االدوات 
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              أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة النتائج 
المحلــي  للناتــج  الربعيــة  للتقديــرات  األوليــة 
اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة للربــع الــألول 
مــن عــام 2021، حيــث أظهــرت النتائــج نمــوًا بلغــت 
نســبته 0.3 % خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 

مقارنــة بالربــع األول مــن عــام 2020.

وأظهــرت التقديــرات األولية أن بعض القطاعات االقتصادية 

قــد حققــت نمــوًا خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مقارنــة 

بالربــع األول مــن عــام 2020، حيــث حقــق قطــاع الصناعــات 

االســتخراجية أعلــى معــدل نمــو خــالل هــذه الفتــرة بلغــت 

ــاله  ــم قطــاع الزراعــة بنســبه بلغــت 2.9 %، ت نســبته 15.3 %، ث

قطــاع الماليــة والتأميــن وخدمــات األعمــال بنســبة 2.1 %، ثــم 
قطــاع الحكومــة بنســبة 1.0 %. 

فــي حيــن أظهرت التقديــرات أن قطاع الخدمات االجتماعية 
والشــخصية ســجل أعلــى تراجعــا بلغــت نســبته - 3.0 %، ثــم 
ثــم   ،%  2.3 - بنســبة  واالتصــاالت  والتخزيــن  النقــل  قطــاع 

قطــاع االنشــاءات تراجــع بنســبة - 1.8 %.

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

مــن إجمالــي معــدل النمــو المتحقــق. 

اإلحصاءات:

0.3 % نمو الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الثابتة في الربع األول 2021

المؤشر )%(
المساهمة 
القطاعية )%(

المساهمة في 
النمو المتحقق*

الزراعة

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء والمياه

اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم

النقل والتخزين واالتصاالت

المالية والتأمين وخدمات األعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

منتجو الخدمات الحكومية

تكاليف الخدمة المحتسبة

صافي الضرائب على المنتجات

5.4

2.4
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               أعلنت دائرة اإلحصاءات العامة في تقريرها 
الربع األول من  الربعي ان معدل البطالة خالل 
 5.7 مقداره  بارتفاع  بالمئة   25 سجل   2021 عام 

نقطة مئوية عن الربع األول من عام 2020.

وأشــار التقريــر الــى ان معــدل البطالــة للذكــور خــالل الربــع األول 
حيــث  لإلنــاث،   )%  28.5( %( مقابــل   24.2( بلــغ   2021 عــام  مــن 
يتضــح أّن معــدل البطالــة قــد ارتفــع للذكــور بمقــدار6.1 نقطــة 
مئويــة كمــا وارتفــع لإلنــاث بمقــدار4.2 نقطــة مئويــة مقارنــة 

بالربــع األول مــن عــام 2020.

وبالنســبة للمتعطليــن، بينــت النتائــج أن معــدل البطالــة كان 
مرتفعــًا بيــن حملــة الشــهادات الجامعيــة )األفــراد المتعطلــون 
ممــن يحملــون مؤهــل بكالوريــوس فأعلــى مقســومًا علــى قــوة 
العمــل لنفــس المؤهــل العلمــي(، حيــث بلــغ 27.8 % مقارنــة 

بالمســتويات التعليميــة األخــرى.

وأشــارت النتائــج إلــى أن 51 بالمئــة مــن إجمالــي المتعطليــن هــم 
ــي  ــى، وأن 49.0 % مــن إجمال ــة فأعل ــة الشــهادة الثانوي مــن حمل

المتعطليــن كانــت مؤهالتهــم التعليميــة أقــل مــن الثانــوي.

التعليمــي  المســتوى  حســب  المتعطليــن  نســبة  وتباينــت 
ــة  ــن الذكــور مــن حمل والجنــس، حيــث بلغــت نســبة المتعطلي

لإلنــاث.  %  79.6 مقابــل   %  25.1 فأعلــى  البكالوريــوس 

وُســجل أعلــى معــدل للبطالــة فــي الفئتيــن العمريتيــن 15-19 
ســنة 20 - 24 ســنة، حيــث بلــغ المعــدل 61.5 % و45.7 % لــكل 

منهمــا علــى التوالــي. 

معــدل  أعلــى  ُســجل  فقــد  المحافظــات  مســتوى  علــى  أمــا 
وأدنــى   ،%  28.3 بلغــت  بنســبة  فــي محافظــة مادبــا،  للبطالــة 
.%  17 بلغــت  بنســبة  الكــرك  محافظــة  فــي  للبطالــة  معــدل 

مــن  المشــتغلين  نســبة  ســجلت  للمشــتغلين،  وبالنســبة 
مجمــوع الســكان 15 ســنة فأكثــر 25.9 %، فــي حيــن تركــز 58.1 % 
مــن المشــتغلين الذكــور فــي الفئــة العمريــة 20 - 39 ســنة، بينمــا 
بلغــت النســبة لإلنــاث 58.3 %، وكان 48.8 مــن المشــتغلين 
ثانــوي   % و9.5  الثانــوي  مــن  أقــل  التعليميــة  مؤهالتهــم 
و41.7 % أعلــى مــن الثانــوي، فــي حيــن أظهــرت النتائــج أن غالبيــة 
للذكــور   %  83.4( بأجــر  % هــم مســتخدمين   85.9 المشــتغلين 

مقابــل 96.1 % لإلنــاث(.
والمتعطليــن،  المشــتغلين  حيــث  مــن  العمــل،  قــوة  وحــول 
أظهــرت النتائــج تفاوتــًا واضحــًا فــي توزيــع قــوة العمــل حســب 
المســتوى التعليمــي والجنــس، حيــث إن 58.6 % مــن مجمــوع 
قــوة العمــل الذكــور كانــت مســتوياتهم التعليميــة دون الثانويــة 

مقابــل 10.3 % لإلنــاث.
كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن 70.1 % مــن مجمــوع قــوة العمــل مــن 
اإلنــاث كان مســتواهّن التعليمــي بكالوريــوس فأعلــى مقارنــة 

مــع 24.8 % بيــن الذكــور.
العمــل  )قــوة  المنقــح  االقتصاديــة  المشــاركة  وبلــغ معــدل 
منســوبة إلــى الســكان 15 ســنة فأكثــر( 34.5 % )54.8 % للذكــور 
مقابــل 14.0 % لإلنــاث(، وذلــك للربــع األول مــن عــام 2021 مقارنة 
مــع 34.5 % )54.8 % للذكــور و14.0 % لإلنــاث(، وذلــك للربــع األول 

مــن عــام 2020.

اإلحصاءات:

25 % معدل البطالة خالل 
الــربــع األول مـن عــام 2021
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              قــال البنــك الدولــي فــي نســخة المرصــد 
االقتصــادي لربيــع 2021، بعنــوان "طريــق طويــل 
األردنــي  االقتصــاد  ان  اليقيــن"،  بعــدم  محفــوف 
نمــو  وســط  كورونــا  جائحــة  مــن  بشــدة  تضــرر 

منخفــض ومعــدالت بطالــة عاليــة.

ولفــت البنــك خــالل حــدث افتراضــي اســتضافه منتــدى 
مؤسســة عبــد الحميــد شــومان الثقافــي، ان لهــذه األزمة 
الخدمــات  علــى قطــاع  خــاص  تأثيــرات عميقــة بشــكل 
معهــا  انكمــش  حيــث  والســياحة،  الســفر  وإيــرادات 
 ،2020 عــام  فــي   %  1.6 بنســبة  المملكــة  فــي  االقتصــاد 
ــر مــن المرصــد االقتصــادي لــألردن.  وفقــًا لإلصــدار األخي

وأشــار الــى ان هــذا هــو االنكمــاش األول لالقتصــاد األردنــي منذ 
ثالثــة عقــود؛ وعلــى الرغــم مــن كونــه انكمــاش تاريخــي بالنســبة 

لــألردن، إال إنــه يعــد مــن بيــن األقــل عالميــًا فــي عــام 2020. 

واكــد ان جــزء مــن هــذا التأثيــر المعتــدل يرجــع إلــى حــزم 
التحفيــز الماليــة والنقديــة الكبيــرة التــي ضختهــا الحكومــة 
والموجهــة لدعــم األســر الفقيــرة واألكثر احتياجــًا، بإجمالي 
حوالــي 10.5 % مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، منوهــا الــى 
ــره  ان االنخفــاض الحــاد كان فــي تكلفــة واردات النفــط أث
الكبيــر علــى تعويــض الخســائر التــي تكبدهــا االقتصــاد 

ــاء هــذه األزمــة. ــي أثن األردن

مســار  بشــأن  اليقيــن  عــدم  اســتمرار  يــؤدي  أن  ورجــح 
جائحــة كورونــا، علــى الرغــم مــن توفيــر اللقاحــات المضــادة 
للفيــروس والتعافــي العالمــي غيــر المتكافــئ، إلــى إبطــاء 
وتيــرة عــودة القطاعــات كثيفــة االتصــال المباشــر مــع 
الزبائــن مثــل قطــاع الخدمــات وقطــاع الســياحة، حيــث 
ــي بشــكل تدريجــي فقــط  ُيتوقــع تعافــى االقتصــاد األردن

مســجاًل نمــوًا بنســبة 1.4 % فــي عــام 2021.

ــر، قال ســاروج كومــار  ــى التقري ــه عل وفــي معــرض تعقيب
جــاه المديــر اإلقليمــي لدائــرة بلــدان المشــرق بمجموعــة 
مــن  األردنيــة  الحكومــة  تمكنــت  "لقــد  الدولــي:  البنــك 
التخفيــف مــن بعــض آثــار األزمــة مــن خــالل برامــج الدعــم 
الطموحــة التــي جــاءت فــي حينهــا بالنســبة للقطاعــات 
االقتصاديــة المتضــررة والعامليــن األكثــر احتياجــًا، ومــع 
الدولــي ملتــزم  البنــك  التحديــات قائمــة. إن  ذلــك تبقــى 
بمســاندة األردن ومســاعدته علــى تحفيــز خلــق فــرص 
العمــل المســتدامة والســعي إلــى تحقيــق التعافــي غيــر 
التغيــرات  أمــام  الصمــود  علــى  والقــادر  بالبيئــة  الضــار 

المناخيــة."

االنكمــاش األول لالقتصــاد األردني منذ 
ثالثــة عقــود ولكنــه مــن األقــل عالميــا

البنك الدولي:
االقتصاد األردني
تضرر بشدة من
جـائـحـــــة كـــورونـا
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إلــى  حاجــة  هنــاك  أن  المرصــد  يؤكــد  قدمــًا،  وللمضــي 
مجموعــة مــن اإلصالحات المحفزة والممكنة لالســتثمار 
لدعــم التعافــي القــوي، وبالنظــر إلــى أن األردن كان يعانــي 
قبــل  اإلنتاجيــة  وركــود  االقتصــادي  النمــو  ضعــف  مــن 
أزمــة فيــروس كورونــا، فقــد ســاهمت العوائــق الهيكليــة 
فــي ســوق العمــل فــي االرتفــاع المطــرد للبطالــة - حيــث 
يعانــي األردن مــن واحــد مــن أدنــى مســتويات مشــاركة 
المــرأة فــي القــوى العاملــة فــي العالــم وارتفــاع معــدالت 

ــر الرســمية. ــة غي العمال

وفــي هــذا الصــدد، قالت ســعدية رفقــات، وهــي خبيــرة 
اقتصاديــة أولــى بالبنــك الدولــي ومؤلفــة التقريــر: "توفــر 
بشــكل  البنــاء  إلعــادة  لــألردن  فرصــة  الحاليــة  األزمــة 
أفضــل، حيــث تحتــاج البــالد إلــى التركيــز علــى اإلصالحــات 
األردنيــون  المواطنــون  بهــا  يشــعر  أن  يمكــن  التــي 
والقطــاع الخــاص مــن خــالل تحســين منــاخ االســتثمار 

العمــل". النمــو وخلــق فــرص  فــي  فيــه للمســاهمة 

يحتــوي المرصــد االقتصــادي لربيــع 2021 علــى موضوعين 
خاصيــن وهمــا: لمحــة عــن القطــاع الخــاص ومراجعــة 

لعــدم المســاواة فــي األردن ومنطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، علــى النطــاق الجغرافــي األوســع.

وينظــر الموضــوع األول فــي تأثيــر الجائحــة علــى الشــركات 
فــي  والصدمــات  اإلغــالق  أدت عمليــات  حيــث  األردنيــة، 
نــدرة طلبــات المســتهلكين إلــى إغــالق منشــآت األعمال، 
أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الخدمــات.  قطــاع  فــي  ســيما  ال 
الشــركات األردنيــة أدخلــت منتجــات جديــدة واســتخدمت 
التقنيــات الرقميــة، إال أنهــا تقــول إن وتيــرة التحــول أبطــأ 

ممــا يمكــن أن تكــون عليــه.

االجتماعيــة  اآلثــار  علــى  فيركــز  الثانــي  الموضــوع  أمــا 
واالقتصاديــة لجائحــة كورونــا. وعلــى الرغــم مــن اإلعــالن 
عنهــا علــى أنهــا "عامل التعادل الكبيــر"، إال إن تقرير المرصد 
يصــرح بــأن اآلثــار الصحيــة واالقتصاديــة للجائحــة قــد أثــرت 
بشــكل غيــر متناســب علــى الفئــات الفقيــرة واألكثــر احتياجــًا 
فــي جميــع أنحــاء المنطقة، ممــا أدى إلى تضخيم التفاوتات 
الموجــودة مســبقًا بيــن األغنيــاء والفقــراء فيمــا بيــن بلــدان 
البلــدان  تلــك  المنطقــة بعضهــا البعــض، وأيضــًا داخــل 

ذاتهــا مــع ظهــور عواقــب قــد تكــون ذات أجــل طويــل.

التأثيــر المعتــدل نتيجــة حــزم التحفيــز المالية 
الحكومــة التــي ضختهــا  الكبيــرة  والنقديــة 

ُيتوقــع تعافــى االقتصاد األردني بشــكل 
2021 عــام  فــي   % 1.4 بنســبة  تدريجــي 
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االخــــبـــــــار 
المصرفية



وســيكون بإمــكان حاملــي البطاقــات االئتمانيــة مــن البنــك 
ميــزة  مــن  االســتفادة  الخدمــة  هــذه  خــالل  مــن  العربــي 
التقســيط الفــوري لتقســيط مشــترياتهم عبــر اإلنترنــت 
بمعــدالت فائــدة منافســة علــى فتــرة ســداد تصــل لغايــة 
12 شــهر عنــد الدفــع باســتخدام بطاقاتهــم االئتمانيــة علــى 
أي مــن المواقــع التــي توّظــف خدمــات الدفــع من "أمــازون"، 

ضمــن أعلــى مســتويات الســهولة والســرعة واألمــان.

وفــي تعليقــه علــى هــذا التعــاون، قــال الســيد يعقــوب 
فــي  لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات  إدارة  مديــر  معتــوق، 
البنــك العربــي – األردن: "إننــا فــي البنــك العربــي نحــرص 
دائمــًا علــى تقديــم أحــدث الحلــول والخدمــات المصرفيــة 
ــا الكــرام وتلبــي احتياجاتهــم  التــي تواكــب تطلعــات عمالئن
المتنوعــة." وأضــاف: " فــي الوقــت الــذي يــزداد فيــه اإلقبــال 
ــا  ــًا فإنن ــًا وعالمي ــي محلي ــى التســوق والشــراء اإللكترون عل
حملــة  لكافــة  الجديــدة  الخدمــة  هــذه  خــالل  مــن  نتيــح 
بطاقــات البنــك العربــي االئتمانية في األردن تجربة تســوق 
إلــى االســتفادة  عبــر اإلنترنــت آمنــة وسلســة باإلضافــة 
فائــدة  وبأســعار  لمشــترياتهم  الفــوري  التقســيط  مــن 

منافســة."

مــن جانبــه صــرح الســيد عمــر ســدودي، الرئيــس التنفيــذي 
ألمــازون لخدمــات الدفــع اإللكترونــي، قائــاًل: "نعتــز بتعاوننــا 
االئتمانيــة  البطاقــات  حاملــي  لتزويــد  العربــي  البنــك  مــع 
الــذي يمنحهــم القــدرة  بخدمــة التقســيط الفــوري، األمــر 
علــى إدارة مشــترياتهم بالطريقــة التــي تناســب احتياجاتهــم 

ونمــط حياتهــم."

 وأضــاف قائــال: تأتــي هــذه الخطــوة ضمــن جهودنــا 
أكثــر  إلكترونيــة  فــي تقديــم تجربــة دفــع  المســتمرة 
ــة واألمــان،  ــى مســتويات المرون ــع بأعل سالســة تتمت
انطالقــًا مــن التزامنــا بتطويــر مســتقبل المدفوعــات 

الرقميــة بالمنطقــة. 

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن بطاقــات البنــك العربــي تمنــح 
ــا مــن بينهــا، القبــول الواســع  حامليهــا مجموعــة مــن المزاي
محليــًا وعالميــًا، إضافــة إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى حســابات 
البطاقــات االئتمانيــة بمنتهــى الســهولة وفــي أي وقــت عــن 
عبــر  المصرفيــة  والخدمــة  موبايــل"  "عربــي  تطبيــق  طريــق 
اإلنترنــت "عربــي أون اليــن"، كمــا ويمكــن لحاملــي بطاقــات 
البنــك العربــي اســتخدام تطبيــق "عربــي موبــي كاش" للدفــع 

مــن خــالل هواتفهــم الذكيــة.

البنك العربـي يـوفـر خـدمـة الـتـقـسـيــط الـفـوري

بالتعاون مع "أمازون" لخدمات الدفع اإللكتروني

خدمــة  إتاحــة  عــن  العربــي  البنــك  أعلــن 
التقســيط الفــوري لعمالئــه فــي المملكــة مــن 
خــالل "أمــازون" لخدمــات الدفــع اإللكترونــي، 
منطقــة  فــي  الدفــع  لمعالجــة  خدمــة  وهــي 
تهــدف  إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق 
إلــى منــح تجــارب دفــع عبــر اإلنترنــت بطريقــة 
بســيطة وموثوقــة، وذلــك فــي إطــار ســعي 
وخدمــات  حلــول  لتقديــم  المتواصــل  البنــك 

لعمالئــه. متطــورة  رقميــة  مصرفيــة 

األخبار المصرفية 78



ويعتبــر البنــك العربــي داعــم رئيســي لصنــدوق األمــان 
خــالل الســنوات الماضيــة حيــث قــام بدعــم مــا مجموعــه 
69 طالبــًا وطالبــة جامعييــن فــي مختلــف التخصصــات 
وموزعيــن علــى جميــع محافظــات المملكــة، مســهمًا 
بذلــك فــي منحهــم فرصــًا إلنهــاء تعليمهــم الجامعــي 
بنجــاح. ومــن خــالل تجديد اتفاقية التعاون، سيســتكمل 
30 مــن شــباب الصنــدوق المســتفيدين مــن المنحــة 
حديثــًا  ســيلتحق  مــن  منهــم  التعليميــة،  مســيرتهم 
بمقاعــد الدراســة، وذلــك بهــدف المســاهمة في تحقيق 

مســتقبل مشــرق لهــم.

وبدورهــا أثنــت مديــر عــام صنــدوق األمــان لمســتقبل 
األيتــام، نــور الحمــود، علــى الدعــم الــذي يقدمــه البنــك 
العربــي لعــدد مــن برامــج الصنــدوق، حيــث يعكــس هــذا 
التعــاون طويــل األمــد حــرص البنــك علــى القيــام بــدوره 
فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة والعمــل التنمــوي 
الوطنــي، فأهــداف الصنــدوق الموجهــة نحو المســاهمة 
مــن  األيتــام  للشــباب  تحقيــق مســتقبل مشــرق  فــي 
خــالل التعليــم والدعــم، ال يمكــن تحقيقهــا إال مــن خــالل 

خاصــة  الخــاص،  القطــاع  مــع  االســتراتيجي  التعــاون 
فــي ظــل التحديــات واالحتياجــات المتجــددة. وأشــارت 
الحمــود إلــى أهميــة التفــات المجتمــع بكافــة أطيافــه 
ومختلــف قطاعاتــه لشــباب وشــابات الصنــدوق، وذلــك 
نظــرًا ألهميــة دعــم األيتــام خــالل فتــرة تخرجهــم مــن دور 
الرعايــة ووصولهــم إلــى ســن الثامنــة عشــر اســتعدادًا 

ــة.  ــة والعملي ــة رحلتهــم التعليمي لبداي

ويأتــي تجديــد اتفاقيــة التعــاون هــذه فــي إطــار حــرص 
البنــك العربــي المتواصــل علــى دعــم وتمكيــن قطــاع 
مــع  ينســجم  الــذي  األمــر  قدراتهــم  وبنــاء  الشــباب 
اســتراتيجية صنــدوق األمــان لمســتقبل األيتــام فيمــا 
يتعلــق بإشــراك كافــة فئــات المجتمــع فــي المســاهمة 
وشــابات  لشــباب  المســتوى  عالــي  تعليــم  بتوفيــر 
الشــخصية  بالمهــارات  وتســليحهم  الصنــدوق 
والعمليــة والمهنيــة الالزمــة لدخــول ســوق العمــل، إلــى 
جانــب تأهيلهــم ليكونــوا أفــرادًا منتجيــن وقادريــن علــى 

فــي مجتمعاتهــم.   إيجابــي  أثــر  إحــداث 

البنك العربي وصندوق األمان لمستقبل األيتام
يجددان اتفاقية التعاون بينهما

اتفاقيـــة  تجديـــد  عـــن  مؤخـــرًا  األيتـــام  لمســـتقبل  األمـــان  وصنـــدوق  العربـــي  البنـــك  أعلـــن 
ــان  ــباب صنـــدوق األمـ ــام 2011 والتـــي تســـتهدف دعـــم شـ ــذ عـ ــا والممتـــدة منـ ــاون بينهمـ التعـ
ــى  ــاد علـ ــي االعتمـ ــاعدتهم فـ ــة ومسـ ــيرتهم التعليميـ ــتكمال مسـ ــي اسـ ــام فـ ــتقبل األيتـ لمسـ
أنفســـهم ليصبحـــوا أفـــرادًا منتجيـــن فـــي المجتمـــع مـــن خـــالل مختلـــف برامـــج التعليـــم والدعـــم.
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بعنــوان  جديــدًا  مشــروعًا  مؤخــرًا  الثقافــي  هيــا  مركــز  أطلــق 
أطفــال   10 تدريــب  علــى  والــذي ســيعمل  األول"؛  "مشــروعي 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 8 و14 ســنة مــن األطفــال المســجلين 
لــدى جمعيــات خدمــة المجتمــع المحلــي، علــى مهــارات إدارة 
متطلبــات  وفــق  وتقســيمها  الموازنــة  وتحضيــر  المشــاريع 
مراحلــه  بكافــة  المشــروع  تنفيــذ  إلــى  وصــواًل  المشــروع، 
البنــك  مــن  بدعــم حصــري  المشــروع  هــذا  ويأتــي  وتســويقه. 
العربــي وذلــك فــي إطــار التعــاون المتواصــل بين البنــك والمركز. 

علــى  البرنامــج  هــذا  مــن  المنتفعــون  األطفــال  وســيعمل 
دراســة  إجــراء  بعــد  الخــاص  مشــروعهم  فكــرة  اختيــار 
يلــي  احتياجاتهــم.  أبــرز  وتحديــد  األطفــال  مجتمعــات  علــى 
والتدريبــات  العمــل  ورشــات  مــن  سلســلة  تقديــم  ذلــك، 
المتخصصــة لهــم، والتــي ســتتراوح بيــن إدارة الوقــت، تحديــد 
ــد  ــب عليهــا، وضــع خطــة عمــل، تحدي ــة التغّل ــات وآلي التحدّي
ــة،  ــج المرجــّوة منــه، وضــع الميزاني أهــداف المشــروع والنتائ
وآليــة تنفيــذ المشــاريع الصغيــرة وإدارتهــا، وغيرهــا. وبعــد 
ــة لــكل  االنتهــاء مــن كافــة التدريبــات ووضــع خطــة تفصيلي
مشــروع، ســيبدأ األطفــال المنتفعــون بتنفيــذ مشــاريعهم 
الصغيــرة خطــوة بخطــوة بتوجيــه ومتابعــة مــن قبــل فريــق 

مركــز هيــا الثقافــي. 

منــح  إلــى  األول"  "مشــروعي  برنامــج  ويهــدف   
اســتثنائية  تجربــة  فــي  المشــاركة  فرصــة  األطفــال 
واكتســاب العديــد مــن المهــارات الحياتيــة وصــواًل إلــى 
بنــاء القــدرة علــى تنفيذ مشــروع صغير. كما ســيعمل 
علــى تحســين فرصهــم المهنيــة المســتقبلية، وتعزيز 
وإبداعاتهــم  مواهبهــم  وصقــل  بأنفســهم،  ثقتهــم 
تزويدهــم  جانــب  إلــى  ومدروســة،  ممنهجــة  بطــرق 
والمصروفــات.    النقــود  إلدارة  الالزمــة  بالمهــارات 

ومــن الجديــر بالذكــر، أن برنامــج "مشــروعي األول" هــو جــزء مــن 
مشــروع إبداعــي مبتكــر، يهــدف إلــى نشــر التوعيــة والتثقيــف 
المالــي بيــن األطفــال بطــرق فنيــة شــيقة ومختلفــة، ويعمــل 
مركــز هيــا الثقافــي علــى تنفيــذه بدعــم حصري من البنــك العربي. 
ويشــمل المشــروع أيضــًا علــى برنامجيــن آخريــن؛ برنامــج "فنــون 
االبتــكار" الــذي حقــق نجاحــًا مميــزًا فــي العــام 2019، وســيواصل 
المركــز تقديمــه فــي العــام الحالــي 2021. أمــا البرنامــج اآلخــر، 
والــذي ســيتم تنفيــذه فــي وقــت الحــق مــن هــذا العــام "بنكــي 
المتنّقــل"، فهــو األول مــن نوعــه فــي األردن، وهــو نموذج مصغر 
لفــرع بنكــي مســتوحى مــن فــروع البنــك العربــي ومــزود باألجهزة 
البنكّيــة الرئيســية، والــذي سيشــكل الخطــوة األولــى لألطفــال 
للتعــّرف علــى عملّيــات البنــك وأجهزتــه، باإلضافــة إلــى نشــر 

التوعيــة بينهــم حــول أهمّيــة االدخــار والتوفيــر.

بدعم حصري من البنك العربي مركز هيا الثقافي
يطلق برنامج "مشروعي األول"

البنك العربي يجدد دعمه لبرنامج مركز هيا الثقافي "فنون االدخار"
في ظل النجاح الذي حققه برنامج "فنون االدخار" في دورته السابقة، 
بتقديم  العربي  البنك  من  حصري  وبدعم  الثقافي  هيا  مركز  بدأ 
والجمعيات  اإللكترونية لألطفال  المنصات  عبر  ورشات جديدة 
الخيرية لالستفادة من ورشات عمل "الميكانيكا اإلبداعية" التي 
يقّدمها البرنامج، والتي تهدف إلى تعريف األطفال بأهمية التوفير 
البنك  وعمليات  اآللي  الصراف  جهاز  عمل  وأساسيات  واالدخار 
ما  إلى  البرنامج  ومبتكرة. حيث سيصل  فنية  بطرق  األساسية 

يقارب 300 طفل في مناطق مختلفة من المملكة.

وتمتد كل ورشة عمل على مدار يومين وتجمع الفنون بالميكانيكا 
المستفيدين  األطفال  من  طفل  كل  سيقوم  حيث  البسيطة، 
بإنتاج وتصميم جهاز صراف آلي كرتوني، وتزويده بدارة كهربائية 
بسيطة بعد تعّلم كيفية تشكيلها، ليصبح الجهاز قادرًا على إتمام 
عمليتين رئيسيتين هما سحب النقود وإيداعها. كما سيتعّرف 
االدخار في سن  أهمية  على  العمل  األطفال من خالل ورشات 
جهاز  بها  يقوم  التي  األساسية  الوظائف  إلى  باإلضافة  مبّكرة، 

الصراف اآللي وآلية عمله.

ولقياس مدى تحقق النتائج المرجّوة من هذه الورشات، يشتمل 
األطفال  لدى  المالية  الثقافة  لمستوى  تقييم  على  البرنامج 
المنتفعين ومدى إدراكهم للقواعد المالية األساسية، قبل وبعد 
مشاركتهم بالورشات. كما تحرص الجلسات على تعزيز مهارات 
خالل  من  وذلك  مواهبهم،  وتنمية  المختلفة  الفنية  األطفال 
تدريبهم على مهارات القص والتلوين ومزج األلوان واستخدام 

الفرشاة، وغيرها.  

برنامجه  إطار  في  المبادرة  لهذه  العربي  البنك  دعم  ويأتي 
متعدد  برنامج  وهو  "معًا"  االجتماعية  بالمسؤولية  الخاص 
األوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة 
من المجتمع من خالل مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في 
خدمة عدة قطاعات تشمل التعليم والصحة ومكافحة الفقر 

وحماية البيئة ودعم األيتام.
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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 حزيــران كمــا يلــي:

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

 البرنامج الشامل لموظفي رؤساء خدمة العمالء وذلك خالل الفترة من 07 /06 /2021 ولغاية 29 /06 /2021 

 برنامج ضباط االئتمان خالل الفترة من 20 /6 /2021 ولغاية 30 /6 /2021

ثانيًا: النشاط التدريبي الخارجي )داخل االردن(:
 شــارك عــدد مــن موظفــي إدارة التدقيــق ببرنامــج تدريبــي بعنــوان " أساســيات التدقيــق الداخلــي واعــداد التقاريــر 

ــة 10 /06 /2021. ــرة مــن 06 /06 /2021 ولغاي ــك خــالل الفت ــن الجــدد " وذل للمدققي

 Culture Transformation Virtual " شــارك عــدد مــن موظفــي إدارة المــوارد البشــرية ببرنامــج تدريبــي بعنــوان 
Master Class " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 07 /06 /2021 ولغايــة 09 /06 /2021.

 Visa " شــارك موظــف مــن إدارة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد وموظــف مــن إدارة اإلبــداع واالبتــكار بنــدوة بعنــوان 
Payment Forum " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 08 /06 /2021 ولغايــة 10 /06 /2021.

 " DigiTech & Transformation Virtual " شــارك موظــف مــن إدارة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بمؤتمــر بعنــوان 
وذلــك خــالل الفتــرة مــن 28 /06 /2021 ولغايــة 30 /06 /2021.

ثالثًا: النشاط التدريبي في معهد الدراسات المصرفية:
 شــارك عــدد مــن موظفــي إدارة المــوارد البشــرية ببرنامــج تدريبــي بعنــوان " أفضــل الممارســات فــي اعــداد بطاقــات 

الوصــف الوظيفــي " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 07 /06 /2021 ولغايــة 10 /06 /2021.

 شــارك موظــف مــن إدارة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد ببرنامــج تدريبــي متخصــص بعنــوان " الدبلــوم المهنــي 
المتخصــص فــي االئتمــان المصرفــي " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 07 /06 /2021 ولغايــة 12 /08 /2021.

 شــارك موظــف مــن ادارة المخاطــر وموظــف مــن دائــرة الشــركات الصغــرى والمتوســطة ببرنامــج تدريبــي بعــوان " 
التمويــل المصرفــي وتحليــل مخاطــر االئتمــان " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 27 /06 /2021 ولغايــة 01 /07 /2021.

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

 لغة االشارة وذلك خالل الفترة من 13 /06 /2021 ولغاية 04 /07 /2021

 الشيكات ونظام التقاص وذلك خالل الفترة من 15 /06 /2021 ولغاية 16 /06 /2021

 Excel 2010 -Advanced Level وذلك خالل الفترة من 26 /06 /2021 ولغاية 01 /07 /2021

خامسًا: النشاط التدريبي لإلدارة االقليمية قبرص:
 شــارك موظــف بفعاليــة تدريبيــة بعنــوان " The 7th Arab-Cypriot Compliance Forum " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 

17 /06 /2021 ولغايــة 18 /6 /2021.
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وبــدأ الفــرع الجديــد اســتقبال عمالئــه في مقره الــذي يقع داخل 
حرم المدينة الطبية بجانب مبنى ادارة الخدمات الطبية.

وجهــز الفــرع الجديــد وفــق أحــدث التصاميم العصريــة والتقنية 
قاعــدة  وتوســيع  العمــالء  خدمــة  ســرعة  ضمــان  بهــدف 

العمــالء بتقديــم أفضــل الخدمــات المصرفيــة .

وتحاكــي االعمــال والتصاميــم الداخليــة للفــرع عمليــة التجديــد 
البنــك  يشــهدها  التــي  المتواصلــة  المصرفيــة  والنهضــة 
لتقديــم  وذلــك  للبنــك  المؤسســية  الهويــة  مــع  لتتناســب 

وانســيابية. وامــان  براحــة  خدمــة عصريــة 

وحــرص البنــك فــي فــرع المدينــة الطبيــة الجديــد علــى توفيــر 
كافــة وســائل الراحــة وســرعة تقديــم خدماتــه لعمالئــه داخــل 
الفــرع بمــا فيهــا توفيــر جهــاز صــراف آلــي لتقديــم كافــة الخدمــات 

المصرفيــة علــى مــدار 24 ســاعة.

مــع جميــع متطلبــات  تتناســب  منتجــات  البنــك  كمــا صمــم 
منافســة. وبأســعار  الطبيــة  المدينــة  فــي  العامليــن 

تنفيــذ  فــي ســياق  أنشــئ  الجديــد  الفــرع  هــذا  ان  الــى  ويشــار 
سياســة البنك لتوســيع االنتشــار الجغرافي لخدمة عمالئه في 
كل مــكان نتيجــة االزديــاد الملفــت للعمــالء الجــدد الذيــن تتعــزز 
ثقتهــم بخدمــات البنــك المصرفيــة المميــزة خاصــة االلكترونيــة.

بنك القاهرة عمان يفتتح فرع جديد
في مدينة الحسين الطبية

عـــزز بـنـــك الـقـاهـــرة عـمـــان انـتـشـــاره فـــي مـحـافـظـــة الـعـاصـمـــة 
عـمـان بافـتـتـاح فـرع جـديـد داخل مـديـنـة الـحـسـيـن الطبية لخدمة 
العامليــن فيهــا والمراجعيــن لهــا وعمــالء البنــك بشــكل عــام.
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ويهــدف بنــك القاهــرة عمــان مــن هــذه الحملــة للحفــاظ علــى 
ســالمة موظفيــه وتمكينهــم مــن أداء مهامهــم علــى أكمــل 
وجــه وحتــى يكــون البنــك بكافــة فروعــة منطقــة آمنــة لجميــع 

عمالئــه.

وحــرص بنــك القاهــرة عمــان منــذ بدايــة جائحــة كورونا منتصف 
سلســلة  خــالل  مــن  الوبــاء  مكافحــة  علــى   2020 عــام  أذار 
إجــراءات وقائيــة تركــزت علــى إجــراء فحوصــات فيــروس كورونا 
الدوريــة لموظفيــه واتخــاذ كافــة وســائل الســالمة العامــة 

خاصــة التباعــد الجســدي وارتــداء الكمامــات.

وحتــى يبقــى بنــك القاهــرة عمــان وكافــة فروعــه فــي المملكــة 
مصــدر أمــان وســالمة، فقــد أنشــأ فــي بدايــة الجائحــة مركــزا 

ــا. خاصــا فــي مبنــى اإلدارة العامــة لفحــص كورون

واخضــع البنــك كافــة موظفيــه لفحــص دوري بهذا الخصوص 
لالســتمرار فــي خدمة العمــالء دون انقطاع.

امــا العمــالء، فقــد حــرص البنك على اتبــاع اإلرشــادات الصادرة 
عــن وزارة الصحــة بخصــوص مكافحــة كورونــا خاصــة ضمــان 
التباعــد الجســدي وعــدم االكتظــاظ داخــل الفــروع وتوفيــر كل 

الوســائل التــي تحميهــم مــن اإلصابــة بهــذا الفيــروس.

حملة تطعيم ضد كورونا لموظفي
بنك القاهرة عمان

بــدأ بنــك القاهــرة عمــان بحملــة تطعيــم تشــمل كافــة موظفيــه بلقاحــات ضــد 
فيــروس كورونــا، وخصصــت إدارة البنــك مركــزا خاصــا للتطعيــم فــي مبنــى اإلدارة 
العامــة فــي العاصمــة عمــان مــزودا بكافــة الكــوادر الطبيــة الالزمــة والمعــدات.
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األنشطة التدريبية لبنك األردن
انطالقــًا مــن إدراك بنــك األردن بــأن القــدرات 
والكفــاءات المصرفيــة المؤهلة والمتخصصة 
هــي ركيــزة أساســية لالرتقــاء بمســتوى تقديــم 
الخدمــة للعمــالء فقــد اســتمر البنــك بتنفيــذ 
عــدد مــن البرامــج التدريبيــة فــي مركــز التعلــم 
البنــك  نفــذ  كمــا  بالبنــك،  الخــاص  والتطــور 
بعــد  عــن  التدريبيــة  البرامــج  لتطبيــق  خطــة 
ولضمــان  المحيطــة  الظــروف  مــع  تماشــيًا 

التطــور. ديمومــة 

أواًل: - البرامج والدورات التدريبية/ عن بعد
Customer Experience )CX(برنامج الـ 

تــم عقــد دورات تدريبيــة علــى تطبيــق نظــام )Customer Experience( والتــي تهــدف لتدريــب وتوعيــة موظفــي البنــك 
بالتطبيــق البنكــي الجديــد مــن حيــث آليــة االســتخدام والمزايــا والخدمــات المقدمــة مــن البرنامــج.

ثانيًا: البرامج التدريبية
 برنامج الخدمات المصرفية والفرع االفتراضي لألفراد

تـــم عقـــد برنامــج الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بدورتــه الثانيــة بهــدف تأهيــل وتدريــب الموظفيــن علــى منتجــات البنــك 
وتزويدهــم بالمعلومــات الضروريــة التــي تضمــن انخراطهــم ببيئــة العمــل بطريقــة سلســة.

"Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning " البرنامج التدريبي 
تــم عقــد هــذا البرنامــج التدريبــي والــذي يهــدف الــى رفــع كفــاءة الموظفيــن، والتعــرف علــى أحــدث الممارســات الخاصــة 

فــي قســم قواعــد البيانــات، بهــدف مواكبــة التطــورات فــي هــذا المجــال.

" CR – Writing " البرنامج التدريبي 
تــم عقــد البرنامــج التدريبــي بهــدف التعريــف بأنــواع المخاطــر االئتمانيــة وطــرق منــح االئتمــان وأشــكال التســهيالت 
ــة. ــي بشــقية الكمــي والنوعــي والمؤشــرات المســتخرجة مــن الميزاني ــى تصنيــف نظــام المخاطــر االئتمان باإلضافــة ال

ثالثًا: الدورات الخارجية.
 Leadership for Managers 

يهــدف البرنامــج الــى تزويــد المرشــحين بالمهــارات األساســية لكســب تحديــات األعمــال اليوميــة وتشــكيل فريــق عمــل 
فّعــال وقيادتــه وتعزيــز جــودة الخدمــة وابتــكار طريقــة جديــدة للتعامــل مــع الفــرص التجاريــة.

 Time Management, Planning and Organizing 
يهــدف البرنامــج الــى تزويــد المرشــحين بخبــرة إدارة الوقــت بتطبيــق خمــس مناهــج إلدارة الوقــت، وكيفيــة االهتمــام 

وتركيــز الجهــود علــى األمــور والقضايــا ذات مســتويات اعلــى مــن األهميــة.

 Effective Communication Skills 
يهــدف البرنامــج الــى تزويــد المرشــحين علــى تحســين عالقاتهــم اإلنســانية وزيــادة فعاليــة االتصــال وتقويــة العالقــات 

الشــخصية، وإدارة التوتــر والتعامــل مــع ظــروف العمــل ســريعة التغييــر، وتحســين مهــارات التواصــل.

 الكتابة الصحفية
تهــدف الــدورة التدريبيــة الــى التحريــر الصحفــي الواقعــي والتمكــن مــن صياغــة األخبــار الصحفيــة التــي يتــم نشــرها فــي 

الصحــف اليوميــة والمواقــع الرقميــة.
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ويلعــب بنــك KEXIM )الوكيــل الرســمي الئتمــان الصــادرات فــي 
كوريــا الجنوبيــة(، دورًا مهمــًا فــي اقتصــاد الدولــة القائــم علــى 
وتمويــل  والقــروض،  الضمانــات،  تقديــم  خــالل  مــن  التصديــر 
المشــاريع الضخمــة، وبالتالــي تســهيل التعــاون االقتصــادي مــع 
البلــدان األخــرى. حيــث يقــدم KEXIM حــزم تمويلية للبنوك األجنبية 
علــى شــكل خــط ائتمانــي تســتخدمه هــذه البنوك لتقديــم قروض 

لعمالئهــا المحلييــن.

مــن   KEXIM بنــك  ســيتمكن  المبدئــي،  االتفــاق  هــذا  وبموجــب 
أرجــاء  فــي  المنتشــرة  اإلســكان  بنــك  شــبكة  مــن  االســتفادة 
المملكــة لتســهيل عمليــات التبــادل التجــاري حيــث سيســاهم 
هــذا االتفــاق ومــا ســيتبعه مــن اتفاقيــات الحقــة فــي تســهيل 
تصدير الســلع والخدمات من كوريا إلى األردن، وشــراء المعدات 
فــي  العامليــن  األردنييــن  المســتوردين  قبــل  مــن  األساســية 
مشــاريع إعــادة اإلعمــار فــي الــدول المجــاورة، وشــراء المنتجــات 
الكوريــة الصنــع مــن خــالل خيــارات التمويــل المرنة، فيما ســيقوم 
بنــك اإلســكان بإصــدار اعتمــادات لصالــح مســتفيدين فــي كوريــا 

ــه.  ــة عــن عمالئ ــة نياب الجنوبي

ــار الصفــدي، عــن  وأعــرب الرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلســكان، عّم
اعتــزازه باختيــار بنــك KEXIM لبنك اإلســكان لالضطالع بهذا الدور 
ــد المــدى لهــذه الشــراكة  ــي بعي ــر اإليجاب ــى التأثي ــًا إل المهــم، الفت

سيســمح  ممــا  وكوريــا،  األردن  بيــن  التجاريــة  العالقــات  علــى 
للشــركات المحليــة بإجــراء عمليــات تجارة دولية بيســر وســهولة. 

وأشــار الصفــدي إلــى أهميــة هــذا النــوع مــن االتفاقيــات وخاصــة 
فــي ظــل جائحــة كورونــا وتداعياتهــا الســلبية علــى اقتصاديــات 
دول العالــم، ال ســيما فــي البلــدان ذات المــوارد المحــدودة مثــل 
األردن، مبينــًا أن توفــر خيــارات التمويــل عاليــة الجــودة ســتمكن 
المســتوردين األردنييــن والشــركات األخــرى مــن القيــام بعملهــا 
بشــكل ميســر ومــرن، ممــا يمهــد الطريــق لتحقيــق االنتعــاش 

ــا. االقتصــادي فــي فتــرة التعافــي مــن أزمــة كورون

عــن   ،KEXIM لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  بانــغ  مون-كيــو  وأعــرب 
ســعادته بتوقيــع هــذا االتفــاق مــع بنــك اإلســكان، البنــك الرائــد 
ــر قاعــدة  ــه أكب ــة ول ــذي يتمتــع بجــدارة ائتمانيــة عالي فــي األردن ال
للعمــالء، وقــال: سيســهم هــذا االتفــاق الــذي يعــد خــط االئتمــان 
األوســط،  الشــرق  فــي  العاملــة  والبنــوك   KEXIM بيــن  الوحيــد 
فــي زيــادة حجــم التجــارة فــي مختلــف القطاعــات بمــا فــي ذلــك 
الســيارات واإللكترونيــات والمنتجــات الكيماويــة بيــن البلديــن. 
ونتوقــع أيضــا أن يعــزز هــذا الخــط االئتمانــي المشــاركة الفاعلــة 
ــدان  ــي تجــري فــي البل للشــركات فــي مشــاريع إعــادة اإلعمــار الت
المجــاورة. ونحــن واثقــون تمامــًا أن بنــك اإلســكان هــو الشــريك 

األمثــل لتحقيــق هــذه النتائــج".

لمنح سقف ائتماني لصالح البنك بـ 130 مليون دوالر
بنك اإلسكان يوقع اتفاقية مع بنك الصادرات

)KEXIM( والواردات الكوري

األكثــر  البنــك  اإلســكان،  بنــك  وقــع 
واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة، اتفــاق 
بنــك  مــع  العــام  اإلطــار  يحــدد  مبدئــي 
 )KEXIM( الصــادرات والــواردات الكــوري
بنــك  لصالــح  ائتمانــي  ســقف  لمنــح 
دوالر،  مليــون   130 بقيمــة  االســكان 
علــى  إيجابــي  أثــر  لهــا  ســيكون  والتــي 
توطيــد  جانــب  إلــى  األردنــي  االقتصــاد 
العالقــات التجاريــة مــع كوريــا الجنوبيــة. 
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وتغطــي هــذه المبــادرة مديريــات التربية والتعليم في كل من 
االغــوار الجنوبيــة، لــواء ذيبــان، لــواء الجيــزة، محافظــة جــرش، 
البتــراء، ولــواء الموقــر حيــث قــام مجموعــة مــن موظفــي 
البنــك بالمشــاركة فــي عمليــة توزيــع األجهــزة علــى طلبــة 
المــدارس فــي لــواء الموقــر بحضــور أميــن عــام وزارة التربيــة 
والتعليــم للشــؤون اإلداريــة والماليــة، وممثلــي وزارة التربيــة 

والتعليــم ومديريــة تربيــة الموقــر.

وتأتــي مشــاركة بنــك اإلســكان فــي هــذه المبــادرة النوعيــة 
المجتمعيــة  مســؤوليته  لبرامــج  تنفيــذه  إطــار  ضمــن 
وترســيخًا لمواطنتــه الصالحــة مــن جهــة، واحتفــاًء باإلنجازات 
الوطنيــة التــي تحققــت علــى مــدار مئــة عــام مــن عمــر الدولــة 

األردنيــة والبنــاء عليهــا.

وأعــرب الرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلســكان، عّمــار الصفــدي، 
ــة  ــة التعليمي ــادرة دعــم البيئ ــزازه بالمشــاركة فــي مب عــن اعت
بمئويــة  الوطنيــة  احتفــاالت  بمناســبة  تنفيذهــا  تــم  التــي 
تأســيس الدولــة األردنيــة وبالتزامــن مــع األعيــاد الوطنيــة عيد 

االســتقالل وعيــد الجيــش.

وقــال الصفــدي:" يعــد محــور التعليــم واحــدًا مــن المحــاور 
الرئيســية التــي تركــز عليهــا اســتراتيجية البنــك المســؤولية 

االجتماعيــة والتــي نســعى مــن خاللهــا إلــى ترســيخ مكانــة 
البنــك علــى الصعيــد المجتمعــي كمــا هــو الحــال بالنســبة 
لمكانتــه علــى الصعيديــن االقتصــادي واالســتثماري، واليــوم 
النوعيــة  التعليميــة  البيئــة  دعــم  لمبــادرة  تنفيذنــا  يظهــر 
والرائــدة مــن خــالل التبــرع بأجهــزة لوحيــة مــدى دعمنــا القــوي 
والواضــح لهــذا القطــاع ورغبتنــا فــي المســاهمة فــي تطويــره 

واالرتقــاء بــه".

أبعــادًا  طّياتــه  فــي  المشــروع  يحمــل  الصفــدي  وأضــاف 
معنويــة عاليــة بالنســبة لنــا فــي بنــك اإلســكان، حيــث نســاند 
جهود وزارة التربية والتعليم ومساعيها المستمرة إلحداث 
تعليميــة  أدوات  وتوفيــر  التعليــم  فــي قطــاع  نوعيــة  نقلــة 
غيــر تقليديــة، خصوصــًا فــي ظــل الظــروف االســتثنائية التــي 
رافقــت انتشــار جائحــة كورونــا وفرضــت "التعليــم عــن ُبعــد" 
الطلبــة ومعلميهــم وعائالتهــم،  لضمــان صحــة وســالمة 
مشــيرًا إلــى أن تبــرع بنــك اإلســكان بهــذه األجهــزة ســيمكن 

الطلبــة مــن متابعــة تعليمهــم.

وتعتبــر هــذه المبــادرة جــزءًا مــن سلســلة مبــادرات البنــك 
والتــي  والمســتدامة،  المتواصلــة  المجتمعيــة  ونشــاطاته 

يخــدم عبرهــا مختلــف القطاعــات وشــرائح المجتمــع.

ضـمـن احـتـفـاالته بـمـئـويـة تأسيس الدولة واألعياد الوطنيـة
بنك اإلسكان يتبرع بـ 270 جهاز لوحي مزودة بخطوط إنترنت 

ضمن مبادرة دعم البيئة التعليمية

أعلــن بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر واألوســع 
انتشــارًا فــي المملكــة - عــن تنفيــذه لمبــادرة 
دعــم البيئــة التعليميــة ضمــن احتفــاالت البنــك 
الوطنيــة،  الدولــة واألعيــاد  بمئويــة تأســيس 
لوحــي  جهــاز   270 بـــ  تبرعــه  خــالل  مــن  وذلــك 
فّعالــة  إنترنــت  بخطــوط  مــزودة  )تابلــت( 
لمــدة ســنة واحــدة لطلبــة عــدد مــن المــدارس 
مــع  وبالتنســيق  المملكــة،  فــي  الحكوميــة 
اللجنــة العليــا لالحتفــاالت بمئويــة تأســيس 
الدولة، وبالتعــاون مــع وزارة التربية والتعليم.
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ويأتــي هــذا الدعــم مــن قبــل بنــك اإلســكان، انطالقــًا مــن إيمانــه 
وتقديره لدور مؤسسة نهر األردن التي تترأسها جاللة الملكة رانيا 
العبــدهللا عــام 1995 ومســاهمتها فــي تحقيــق الرفــاه االجتماعــي 
واالقتصــادي للمجتمــع، وإحداث التغيير اإليجابي عبر تطوير نماذج 
تنمويــة مســتدامة تقــوم بالتصــدي للتحديــات التــي تؤثــر علــى حيــاة 
األردنييــن اليوميــة، وذلــك مــن خــالل طــرح وتبنــي برامــج ومبــادرات 

تتمحــور حــول حمايــة الطفــل وتمكيــن المجتمعــات.

تنفذهــا  برامــج   )3( الدعــم  هــذا  مــن  يســتفيد  أن  المقــرر  ومــن 
مؤسســة نهــر األردن وهــي؛ برنامــج حمايــة الطفــل واألســرة وخــط 
التشــبيك  محــور   - المجتمعــات  تمكيــن  وبرنامــج   ،110 الحمايــة 
اليدويــة  الحــرف  اإلنتاجيــة/  المشــاريع  إلــى  باإلضافــة  الوظيفــي، 

اإلنتاجــي.  الكرمــة  ومطبــخ 

ويهــدف برنامــج حمايــة الطفــل الذي ســيدعمه البنك إلى بنــاء أردن 
أكثــر أمانــًا لألســرة والطفــل، حيــث يســهم البرنامــج فــي تغييــر حيــاة 
أكثــر مــن 10 آالف طفــل وأســرة ســنويًا، وذلــك بعد خدمــات التدخل 
والوقايــة والتوعيــة التــي تقــوم بهــا وحــدة الخدمــات النفســية فــي 
مؤسســة نهــر األردن مــن خــالل اعتمــاد نمــوذج متكامــل يشــرك 
اإلســاءة  حــاالت  ويعالــج  بالطفــل  المعنيــة  األطــراف  كافــة 
لألطفال والســيدات والتعامل مع تبعاتها النفســية واالجتماعية 

والقانونيــة بجهــد مكثــف.

ويقــدم برنامــج حمايــة الطفــل خــط الحمايــة 110 للمســاعدة 
المجانــي، حيــث يعمــل هــذا الخــط مــن خــالل فريــق مــدّرب مــن 
المتطوعيــن علــى االســتجابة للمكالمــات الــواردة التــي يتجــاوز 
عددهــا ســنويًا أكثــر مــن 7000 مكالمــة حقيقيــة تمكــن األطفــال 
وأســرهم مــن الوصــول الــى الخدمــات االستشــارية فــي االمــور 
المتعلقــة بنمــو األطفــال الجســدي، والنفســي، واالجتماعــي، 

والتعليمــي. 

ويجســد برنامــج تمكيــن المجتمعــات - التشــبيك الوظيفــي، الــذي 

ســيدعمه بنــك اإلســكان، التــزام مؤسســة نهــر األردن بالتنميــة 
البشــرية المســتدامة، مــن خــالل تمكيــن األفــراد، والمجتمعــات 
المحليــة، وهيئــات المجتمــع المحلــي، لتحقيــق اإلزدهــار االقتصادي 

واالجتماعــي طويــل األمــد.

 وُيعنــى هــذا البرنامــج بتطويــر القــدرات الرياديــة ألفــراد وهيئــات 
المجتمعــات المحليــة مــن خالل نمــاذج مبتكرة ومســتدامة تهدف 
إلــى تحقيــق االســتقالل المالــي للمســتفيدين ودعــم مشــاريعهم 
وتطويــر مهاراتهــم الرياديــة واالجتماعيــة، حيــث تطمــح مؤسســة 
نهــر األردن إلــى الوصــول إلــى 1000 مســتفيد خــالل فتــرة زمنيــة 
مدتهــا 12 شــهرًا تتضمــن بنــاء قــدرات المســتفيدين فــي مجــال 
ــادة وخلــق فــرص عمــل وإنشــاء مشــاريع رياديــة. التوظيــف والري

المــوارد  مــن  ومتنوعــة  واســعة  مجموعــة  البرنامــج  يوفــر  كمــا 
أفــراد  إلشــراك  والبشــرية  والطبيعيــة  واالقتصاديــة  التدريبيــة 
التحديــات،  مواجهــة  مــن  وتمكينهــم  فاعــل،  بشــكل  المجتمــع 
وابتــكار الحلــول المناســبة عوضــًا عــن االعتمــاد علــى الحكومــات 

الحكوميــة. غيــر  والمؤسســات 

وســيخصص التبــرع الــذي قدمــه البنك، لدعم برنامج المشــاريع 
اإلنتاجيــة )الحــرف اليدويــة ومطبــخ الكرمــة( الهــادف إلــى تطويــر 
قــدرات 300 ســيدة مــن مختلــف مناطــق المملكــة، كمعيــالت 
مســتقالت داخــل أســرهن مــن خــالل توفيــر فــرص عمــل ضمــن 
ــة  ــي تشــمل الحــرف اليدوي ــة والت مشــاريع المؤسســة اإلنتاجي
إلــى تطويــر مهــارات الدخــول إلــى  وفنــون الطهــي باإلضافــة 
ســوق العمــل والريــادة وإدارة األعمــال لــدى هــؤالء الســيدات.

تجدر اإلشــارة، إلى أن بنك اإلســكان يرتبط بشــراكة اســتراتيجية 
مــع مؤسســة نهــر األردن منــذ ســنوات طويلــة إيمانــًا منــه بــدور 
المؤسســة الراســخ فــي التنميــة المســتدامة التــي تعــد أحــد 
أبــرز أهــداف اســتراتيجية البنــك المعتمــدة لبرامــج المســؤولية 

االجتماعيــة.

بنك اإلسكان يجدد شراكته السنوية مع مؤسسة نهر األردن

فــي إطــار حرصــه علــى دعــم المؤسســات والـبـرامـــج 
ــة،  ــة النبيل ــة والمجتمعي ــداف اإلنـــســـانـــيــــ ذات األهــ
الـمـجـتـمـعـيـــة  مـسـؤولـيـتـــه  لبرامــج  وترجمــة 
ــه الصالحــة، أعلــن بنــك اإلســكان- البنــك  ومـواطـنـتـ
األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة – عــن تجديــد 
شــراكته االســتراتيجية مــع مؤسســة نهــر األردن، 
وتقديم دعمه السنوي والبالغ قيمته 150 ألف دينار.
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وفــي ســياق تجديــد الشــراكة أكــد عّمــار الصفــدي، الرئيــس 
التنفيــذي لبنــك اإلســكان علــى حــرص البنــك الدائــم علــى 
المجتمعيــة  بالمســؤولية  الخاصــة  اســتراتيجيته  تنفيــذ 
الوطنــي والمســؤول تجــاه مختلــف فئــات  وتأديــة واجبــه 
المجتمــع وفــي مقدمتهــا األطفــال األيتــام وفاقــدي الســند 
األســري، مــن خــالل المســاهمة فــي توفيــر حيــاة كريمــة لهم 
وتمكينهــم ليصبحــوا أعضــاًء فاعلين قادريــن على النهوض 
ــه  ــذي تقــوم ب ــدور ال ــى ال ــًا عل بمجتمعاتهــم مســتقباًل، مثني

ــة )SOS( فــي هــذا المجــال. ــة قــرى األطفــال األردني جمعي

مــن جانبهــا أعربــت الســيدة رنــا الزعبــي، المديــرة الوطنيــة 
فخرهــا  عــن   ،)SOS( األردنيــة  األطفــال  قــرى  لجمعيــة 
واعتزازهــا بهــذه الشــراكة االســتراتيجية، مؤكــدة أن الدعــم 
المقــدم مــن البنــك يســاهم فــي تأميــن االحتياجــات اليوميــة 
األم  مــع  العائلــي  البيــت  فــي  يعيشــون  الذيــن  لألطفــال 
البديلــة لمــدة عــام واحــد، مشــيدة بــدور بنــك اإلســكان فــي 

دعــم الجمعيــة علــى مــدار الســنوات الســابقة ومؤكــدًة علــى 
أهميــة اســتمرار هــذه الشــراكة المميــزة، والتــي تســاهم فــي 
تحقيــق رؤيــة الجمعيــة والمتمثلــة بــأن كل طفــل ينتمــي 
إلــى عائلــة ويجــب أن ينمــو فــي بيئــة مليئــة بالحــب واالحتــرام 

واألمــان.

األردنيــة  األطفــال  قــرى  جمعيــة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
)SOS( هــي جمعيــة وطنيــة غيــر ربحيــة تأسســت عــام 1983، 
ترعــى مــا يقــارب مائتيــن وأربعيــن طفــاًل مــن األطفــال األيتام 
عّمــان  فــي  الثــالث  قراهــا  فــي  األســري  الســند  وفاقــدي 
والعقبــة وإربــد، وفــي بيــوت الشــباب والشــابات الثمانيــة 
التابعــة لهــا. ويمتــاز نمــوذج الرعايــة األســرية البديلــة فــي 
قــرى األطفــال بتوفيــر رعايــة متكاملــة لألطفــال والشــباب، 
تغطــي الجوانــب المختلفــة مــن رعاية وأمن غذائي ومســكن 
وتعليــم ورعايــة صحيــة ونفســية وتمكيــن وأمــن اقتصــادي 

ــة ودمــج مجتمعــي. وحماي

بنك اإلسـكـان يـجـدد شـراكـتـه مـع
)SOS( جمعية قرى األطفال األردنية

ــًا منــه بــدور الجمعيــة وأهميــة دعــم مهامهــا  إيمان
وفاقــدي  األيتــام  األطفــال  رعايــة  فــي  اإلنســانية 
البنــك   – اإلســكان  بنــك  أعلــن  األســري،  الســند 
األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة – عــن تجديــد 
 ،)SOS( شــراكته مــع جمعيــة قرى األطفال األردنيــة
وذلــك بكفالــة المصاريــف الجاريــة ألحــد المنــازل 
عّمــان. فــي   )SOS( أطفــال  قريــة  فــي  العائليــة 
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األوروبــي  الفريــق  دعــم  مــن  جــزء  المبــادرة  هــذه  وتعتبــر 
إلــى  تهــدف  والتــي   COVID -19 كورونــا  ألزمــة  لالســتجابة 
دعــم االنتعــاش االجتماعــي واالقتصــادي المســتدام فــي 
المنطقــة. وهــي تنــدرج أيضــًا ضمــن إطــار مبــادرة الصمــود 
االقتصــادي بيــن االتحــاد األوروبي وبنك االســتثمار األوروبي 
والتــي تهــدف إلــى تعزيــز تنميــة القطــاع الخــاص مــن خــالل 
ــرة والمتوســطة الحجــم كجهــات  دعــم المشــاريع الصغي
فــرص  وتوليــد  االقتصــادي  النمــو  لدعــم  رئيســية  فاعلــة 

العمــل فــي األردن.

إدارة  مديــرة   – باالنــزا  فالفيــا  صرحــت  المناســبة  وبهــذه 
البلــدان المجــاورة للبنــك األوروبــي لالســتثمار " ومــن أهــم 
القطــاع  قــدرة  دعــم  األوروبــي  االســتثمار  بنــك  أولويــات 
ــر  ــر المســبوقة، بتوفي الخــاص علــى تحمــل هــذه األزمــة غي
التمويــل مــن خــالل تعاوننــا مــع القطــاع المصرفــي األردنــي 

ودعــم االتحــاد األوروبــي. 

األردنــي  البنــك  مــع  بالشــراكة  نفخــر  الســياق،  وفــي هــذا 
الكويتــي، هــذه الشــراكة التــي تهــدف إلــى توفيــر التمويــل 
الحيــوي خاصــة لألعمــال التجاريــة، وفــي نهايــة المطــاف، 
ــز قــدرة االقتصــاد علــى التحمــل فــي  دعــم الوظائــف وتعزي

خضــم هــذه األزمــة الراهنــة".

 كمــا رحبــت ســفيرة االتحــاد األوروبــي لــدى األردن، 
الســيدة ماريا هادحيثيودوســيو –باتفاق التمويل الذي 
سيســاعد المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم 
التــي تكافــح مــن أجل التصــدي لألثر االقتصــادي للوباء، 
ويســاعدها فــي مواصلــة عملياتهــا وفــي الحفــاظ علــى 

العمالــة وإيجــاد فــرص عمــل جديــدة.    

هــذا  أن  إلــى  أيضــًا  هادجيثيودوســيو  الســيدة  وأشــارت 
التــي  األخــرى  األوروبــي  االتحــاد  لبرامــج  مكمــل  التمويــل 
تدعــم النمــو االقتصــادي، مثــل برنامــج الـــ 64 مليــون يــورو 
ــة مــن أجــل  "دعــم االتحــاد األوروبــي لإلصالحــات االقتصادي

"األردني الكويتي" واالستثمار األوروبي
يوحدان جهودهمها

لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

قــدم بنــك االســتثمار األوروبــي ومــن منطلــق دعمــه لالقتصــاد األردنــي تمويــل بمبلــغ مقــداره 
100 مليون يورو )119 مليون دوالر أمريكي( للبنك األردني الكويتي )JKB( ليقرضها البنك بدوره 
COVID-19 .ــا ــة لجائحــة كورون ــرت بالعواقــب االقتصادي لشــركات القطــاع الخــاص والتــي تأث
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التــي تدعــم تنفيــذ خطــط  النمــو والوظائــف فــي األردن"، 
الحكومــة لإلصــالح االقتصــادي لتعزيــز القــدرة التنافســية 
للقطــاع الخــاص ومنــاخ االســتثمار، مــع تعزيــز إدارة المالية 

العامــة فــي الوقــت نفســه.

هــذا وقــد أشــار الســيد هيثــم البطيخــي – المديــر العــام 
التنفيــذي للبنــك – قائــال " ال زال هنالــك التــزام للبنــك األردني 
أولويــة  يعتبــر  والــذي  المحلــي  االقتصــاد  لدعــم  الكويتــي 
قصــوى. حيــث كان البنــك مؤيــدًا وشــريكًا قويــًا للمشــاريع 
الصغيرة والمتوســطة الحجم على مر الســنين، وال ســيما 

خــالل هــذا الوقــت غيــر مســبوق.

ومنــذ بدايــة الوبــاء، جعــل البنــك دعــم المشــاريع الصغيــرة 
والمتوســطة الحجــم علــى رأس األولويــات االســتراتيجية، 
وبموجبــه تــم تســجيل نمــو بنســبة %35 فــي التســهيالت 
االئتمانيــة الممنوحــة لهــذا القطــاع خــالل عــام 2020، والتــي 

منحــت بأســعار فائــدة منخفضــة للغاية وضمنتها مؤسســة 
ضمــان القــروض األردنيــة بنســبة تصــل إلــى 85 %، التي دعمت 
النشــاط التشــغيلي لهــذه الشــركات، باإلضافــة إلــى تأجيــل 

دفــع أقســاط ألكثــر مــن 300 شــركة خــالل هــذه الفتــرة".

وواصــل الســيد بطيخــي قولــه: "يعتــز البنك األردنــي الكويتي 
بتوحيــد جهــوده مــع البنــك األوروبــي لالســتثمار لتمويــل 
هــذا الجــزء الحيــوي والحاســم األهميــة، الــذي ســيوفر بــدوره 
ويحفــز  التجاريــة  األنشــطة  وتنميــة  الوظيفيــة  الحمايــة 

االقتصــاد المحلــي فــي نهايــة المطــاف.

ــذي قدمهــا  ــرًا كل الدعــم والثقــة ال ــرًا كبي ونحــن نقــدر تقدي
الكويتــي  األردنــي  البنــك  فــي  لالســتثمار  األوروبــي  البنــك 
لمواجهــة  المحليــة  التجاريــة  لألعمــال  التمويــل  لتوفيــر 
لالنتعــاش  ولدعمهــا  الوبــاء  عــن  الناجمــة  التحديــات 

األردن." فــي  االقتصــادي 
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وقــّدم البطيخــي خــالل زيارتــه اليــوم إلدارة الســير الشــكر 
ألحد نشــامى اإلدارة، الوكيل خلدون أحمد، لدوره الوطني 
العظيــم فــي ترجمــة أســمى آيات الــوالء واالنتماء للوطن 
لــه نفســه  وذلــك بتصديــه الشــجاع لشــخص ســولت 
اإلعتــداء ومحاولتــه ســرقة أحــد فــروع البنــك فــي منطقــة 
مــاركا، مؤكــدا أن وجــود الرجــال الشــرفاء الذيــن تدفعهــم 
غيرتهــم ووطنيتهــم للقيــام بمثــل هــذه األدوار البطوليــة 
ليعتبــر موضــع فخــر واعتــزاز وتقديــر وعرفــان مــن البنــك 
ــة  األردنــي الكويتــي الــذي يتصــل بكافــة مؤسســات الدول

خــالل  مــن  مهمــة  رســالة  ويــؤدي  وثيقــة  بعالقــات 
مســؤوليته االجتماعيــة.

فــراس  العميــد  الســير  إدارة  مديــر  أكــد  جهتــه  مــن 
الصعــوب اعتــزازه بهــذه اللفتــة الطيبــة مــن إدارة البنــك، 
وتثميــن الــدور الــذي يقــوم بــه رجــال األمــن العــام، مؤكــدا 
أن مــا قــام بــه الوكيــل الزواهــرة مــا هــو إال الواجــب الــذي 
أقســم عليــه وزمــالءه ومــا يمليــه عليــه واجبه تجــاه وطنه، 
وترجمــة لتوجيهــات قيادتنــا الهاشــمية في بــذل أقصــى 

الجهــود للحفــاظ علــى األرواح والممتلــكات.

البنك األردني الكويتي يثمن دور رجال األمن العام
في حفظ أمن وأمان الوطن والمواطن

أعــرب المديــر العــام التنفيــذي للبنــك األردنــي الكويتــي الســيد هيثــم البطيخــي عــن تقديــر واعتــزاز أســرة 
البنــك بــدور مديريــة األمــن العــام ومرتباتهــا العاملــة فــي جميــع اإلدارات والوحــدات التابعــة لهــا فــي 
تحقيــق رؤى جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي ابــن الحســين المعظــم فــي المحافظــة علــى أمــن الوطــن 
والمواطن وحماية األرواح والممتلكات والتي تعتبر أولوية تتصدر اهتمامات قائد الوطن حفظه هللا. 
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التنفيذي  العام  المدير  البنك  عن  ممثاًل  االتفاقية  وقع  وقد 
السيد هيثم البطيخي وعن الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن 

العقاري المدير العام السيد عبدالرزاق طبيشات.

وعن توقيع االتفاقية، صّرح البطيخي قائاًل: " أن هذه االتفاقية 
التمويل اإلسكاني في  البنك في سوق  تساهم في تعزيز دور 
المملكة وذلك عن طريق توفير مزيد من األموال لمنح القروض 
السكنية للمواطنين بأسعار فائدة منافسة وآلجال تتناسب مع 
قدرتهم على السداد، كما وتساهم هذه االتفاقية في مواءمة 
)Matching( آجال مصادر أموال البنك مع استخداماتها وإدارة 

موجوداته ومطلوباته بكفاءة أكبر".

إطار  في  تأتي  االتفاقية  هذه  "بأن  قائاًل:  طبيشات  صرح  كما 
في  اإلسكاني  التمويل  سوق  بتفعيل  الشركة  أهداف  تحقيق 
المملكة بهدف تمكين البنوك والمؤسسات المالية من زيادة 
لذوي  خصوصًا   – اإلسكاني  التمويل  سوق  في  مساهمتهم 

الدخل المتوسط والمتدني – لمساعدتهم في تملك السكن".

وتقوم الشركة بتوفير األموال الالزمة للبنوك والمؤسسات المالية 
من خالل إصداراتها من أسناد القرض في سوق رأس المال المحلي 

مما يساهم في تفعيل وتنشيط هذا السوق في المملكة.

البنك األردني الكويتي والشركة األردنية إلعادة تمويل
الرهن العقاري يوقعان اتفاقية تفاهم مشترك

مـؤخـــرًا  الـعـقـــاري  الرهـــن  تمويــل  إلعــادة  األردنيــة  والشــركة  الكويتــي  األردنــي  البنــك  وقــع 
الـعـقـــاري  الـرهـــن  تـمـويـــل  إلعـــادة  األردنـيـــة  الـشـركـــة  تـقـــوم  مـشـتـــرك  تـفـاهـــم  اتـفـاقـيـــة 
بموجـبـهـــا بـمـنـــح الـبـنـــك قــرضـــًا بمبلغ )10( مــاليـيـــن ديـنـــار  أردني ألجل سبـــع سنــــوات إلعـــادة 
ــة. ــونات عـقـاريـ ــان رهـ ــالئه بضـمـ تمويــل القــروض الســكنية الممنوحــة مــن قبــل البنــك لـعـمـ
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وهذا يعني المشــاركة المتســاوية في توزيع الســلطة والنفوذ، 
االســتقالل  أجــل  مــن  المتســاوية  الفــرص  علــى  والحصــول 

ــي، والتعليــم وتحقــق الطموحــات الشــخصية للفــرد. المال

وتتطلــب المســاواة بيــن الجنســين تمكيــن النســاء، مــع التركيز 
علــى تحديــد ومجابهــة انعــدام التوازنــات فــي الســلطة، وإعطــاء 
يتــم تمكيــن  أكثــر إلدارة حياتهــن، عندمــا  النســاء اســتقاللية 
لهــا  الفوائــد  وهــذه  المجتمعــات،  كل  ستســتفيد  النســاء، 

مــردود علــى األجيــال المســتقبلية.

البنــك  أهــداف  مــع  تماشــيًا  التعــاون  هــذا  ويأتــي  هــذا 
االســتراتيجية، حيــث انضــم البنــك األردنــي الكويتــي للمبــادئ 
العالميــة المعنيــة والتــي تشــمل علــى أهــداف األمــم المتحــدة 
 Women’s Empowerment المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق 
أساســية  مبــادئ   7 علــى  ترتكــز  والتــي   ،Principles )WEPs(s

يتــم تطبيقهــا فــي المؤسســات والشــركات لتحقيــق مبــادئ 
المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة العاملــة فــي ســوق 
العمــل، واالعتــراف بدورهــا األساســي فــي التنميــة المجتمعيــة 

بغــض النظــر عــن حجــم المؤسســة وطبيعــة عملهــا. 

مــن خــالل تبنــي مبــادرة WEPs وليصبــح البنــك األردنــي الكويتــي 

ضمــن شــبكة الشــركات الداعمــة لهــذه المبــادرة، فانــه يتطلــب 
مــن البنــك أعلــى مســتويات اإللتــزام علــى كافــة معاييــر والدوائــر 
بشــكل تعاونــي لتعزيــز األعمــال والممارســات التــي تســاهم 

فــي تمكيــن المــرأة. 

هــذا وقــد أشــار الســيد هيثــم البطيخــي – المديــر العــام التنفيذي 
مســؤولية  هــي  الجنســين  بيــن  "المســاواة  قائــال:   – للبنــك 
األردنــي  البنــك  موظفــي  مــن  االنــاث  نســبة  اليــوم  أخالقيــة. 
الكويتــي تعــادل ٪38 ولــم نصــل بعــد إلــى المســتوى األمثــل 
الــذي نطمــح إليــه. نحــن نعمــل باســتمرار مــن أجــل تحقيــق 
المســاواة بيــن الجنســين بشــكل متكامــل، لكونــه جانــب مهــم 
ألي مــكان عمــل فــي العالــم، نحــن نؤمــن أن التزامنــا بتمكيــن 
المــرأة فــي القطــاع المصرفــي واإلقتصــاد بشــكل عــام هــو أمــر 

بالــغ األهميــة لتحقيــق النمــو للمجتمــع المحلــي."

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أن هــذا التعــاون متعــدد االوجــه ويرتكــز 
علــى تطويــر وتنميــة جوانــب مختلفــة مــن المجتمــع مــن خــالل 
مبــادرات ونشــاطات متنوعــة تســهم فــي خدمــة عــدة قطاعات 
وهي المســاواة بين الجنســين والحد من أوجه عدم المســاواة 

والشــراكات لتحقيــق األهــداف. 

)UN WOMEN( اتفاقية تعاون بين البنك األردني الكويتي و

لالنضمام للمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة

وقــع البنــك األردنــي الكويتــي اتفاقيــة تعــاون مــع 
 )UN WOMEN( للمــرأة  المتحــدة  األمــم  هيئــة 
والمعنيــة  المتحــدة  األمــم  لمنظمــة  التابعــة 
المــرأة،  وتمكيــن  الجنســين  بيــن  بالمســاواة 
بهــدف دعــم المبــادرات التــي تســهم فــي تمكيــن 
المــرأة وتعزيــز مكانتهــا ودورهــا فــي المجتمــع 
المحلي واشراكها في عملية صنع القرار ومراكز 
القيــادة فــي المؤسســات، وخلــق فــرص العمــل 
المتســاوية والمســاواة بيــن الجنســين، والتــي 
تتحقق فقط عندما تحظى النساء بذات الفرص 
المتاحــة للرجال وتتمتــع بكافــة الحقــوق ويقــع 
عليهــا ذات االلتزامــات فــي جميــع مناحــي الحيــاة. 
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للسنـة السادسـة علـى التوالـي
البنــك األردنــي الكويتــي يحصــل 
علــى شــهادة التوافــق مــع معيــار 
حمايــة بيانــات عمــالء البطاقــات  

PCI-DSS

شــهادة  علــى  الكويتــي  األردنــي  البنــك  حصــل 
التوافــق مــع معيــار PCI-DSS بنســختها األحــدث 
)V3.2.1( والصــادرة عــن المجلــس االعلــى ألمــن 
 PCI Security( اإللكترونــي  الدفــع  خدمــات 
عمــالء  بيانــات  بحمايــة  والخاصــة   )Council

التوالــي. علــى  السادســة  للســنة  البطاقــات 

وتأتــي الشــهادة تماشــيًا مــع تعليمــات البنــك 
المركــزي األردنــي وترســيخًا الســتراتيجية البنــك 
العمــالء  بيانــات  أمــن وحمايــة  لرفــع مســتوى 

ومســتخدمي الخدمــات اإللكترونيــة مــن مختلــف 
مخاطــر األمــن الســيبراني.

مــع  البنــك  توافــق  علــى  التدقيــق  أن  ويذكــر 
شــركة  خــالل  مــن  تــم  المعيــار  متطلبــات 
هــذا  فــي  المتخصصــة  العالميــة   Trustwave
األعلــى  المجلــس  مــن  والمرخصــة  المجــال 
لمعاييــر أمــن صناعة البطاقات )PCI SSC(، حيث 
قامت الشــركة بأعمال التدقيق واإلشــراف على 
تنفيــذ كافــة متطلبــات الحصــول على الشــهادة. 
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انطالقــًا مــن حــرص إدارة البنــك األردنــي الكويتــي علــى ســالمة 
وصحــة موظفيــه، تــم إطــالق حملــة تطعيــم ضد وبــاء كورونــا 
إلــى  إضافــًة  وعائالتهــم،  البنــك  موظفــي  لكافــة   COVID-19

الشــركات التابعــة لــه فــي مبنــى اإلدارة العامــة للبنــك.

بصحــة  البنــك  إدارة  اهتمــام  إطــار  فــي  وتأتي هذه الحملــة 
الموظفيــن والســعي لرفــع معــدالت التوعيــة الصحيــة لديهــم 
علــى  والتركيــز  المطعــوم،  علــى  الحصــول  أهميــة  بخصــوص 
فعاليتــه الكبيــرة فــي خفــض تكاليــف العــالج، وتقليــل انتشــار 
المــرض، األمــر الــذي يســاهم فــي زيــادة االنتاجية وخلــق بيئة عمل 
مالئمــة وســليمة للموظــف الــذي يعتبــر مــن أهم اولويــات البنك.

وقــد القــت الحملــة تفاعــاًل كبيــرًا مــن موظفي البنك والشــركات 
التابعــة، واســتمرت علــى مــدار يوميــن، شــملت مــن خاللــه عــددًا 
كبيــرًا مــن الموظفيــن، وتأتــي هــذه المبــادرة فــي إطــار دعــم 
البنــك المتكامــل لجهــود الجهــات الصحيــة الراميــة إلــى وقــف 

انتشــار جائحــة كورونــا.

البنك األردني الكويتي ينظم حملة لتطعيم
COVID-19 موظفي البنك ضد
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عقــد  الــذي  االجتمــاع  خــالل  للمســاهمين  كلمتــه  وفــي 
الصايــغ،  ميشــيل  البنــك،  إدارة  مجلــس  رئيــس  برئاســة 
وحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة، والرئيس التنفيذي/المدير 
العــام للبنــك، ســيزر قوالجــن، وبحضــور عــدد من مســاهمي 
البنــك، أوضــح الصايــغ بــأن العــام 2020 شــهد تحديــات 
اســتثنائية وغيــر مســبوقة، نتجــت عــن انتشــار وتفشــي 
جائحــة كورونــا علــى مســتوى العالــم، ممــا دفــع بالــدول 
والحكومــات المختلفــة التخــاذ وفــرض إجــراءات احترازيــة 
ووقائيــة للحــد مــن ســرعة انتشــار هــذا الوبــاء، لمــا لــه مــن 

خطــر علــى صحــة وحيــاة األفــراد.

كمــا أعلــن الصايــغ خــالل االجتمــاع أن البنــك قــد حقــق نمــوًا 
فــي إجمالــي الدخــل للعمليــات المســتمرة ليصــل الــى 42.7 
مليــون دينــار كمــا بلغــت األربــاح قبــل الضريبــة للعمليــات 
 12.8 بمبلــغ  مقارنــة  دينــار  مليــون   6.7 الــى  المســتمرة 
مليــون دينــار للعــام 2019 بســبب الزيــادة فــي المخصصــات 

المصاحبــة لتأثيــر جائحــة كورونــا.

وقــد بلــغ صافــي الربــح 0.51 مليــون دينــار فــي عــام 2020 

مقابــل 5.31 مليــون دينــار للعــام 2019.

وعلــى صعيــد المركــز المالــي، كان معــدل نمــو الودائــع 

لــدى البنــك افضــل مــن القطــاع المصرفــي حيــث نمــت 

ــل 4.2 % للقطــاع المصرفــي  ــع بنســبة 11.8 % مقاب الودائ

لتصــل الــى 935.7 مليــون دينــار، ممــا أدى الــى زيــادة حصــة 

البنــك الســوقية مــن الودائــع مــن 2.37 % الــى 2.54 %.

الصايــغ  التســهيالت، فأعلــن  امــا علــى مســتوى   
بالقطــاع  مقارنــة  للبنــك  النمــو  معــدل  ارتفــاع  عــن 
للبنــك  التســهيالت  إجمالــي  نمــت  حيــث  المصرفــي 
بنســبة 8.2 % مقابــل 5.7 % للقطــاع المصرفــي، ممــا 
أدى الــى رفــع الحصــة الســوقية للبنــك التجــاري مــن 
التســهيالت مــن 2.70 % الــى 2.76 % ووصلــت صافــي 
التســهيالت الــى 713.9 مليــون دينــار، كمــا نمت إجمالي 
الموجــودات بنســبة 8.8 % للعمليــات المســتمرة.    

عقــدت الهيئــة العامــة للبنــك التجــاري األردنــي اجتماعيــن للهيئــة العامــة العــادي وغيــر العــادي 
للسنة 2020 يوم األربعاء 30 /06 /2021، حيث تم عقد االجتماعين بواسطة تقنية االتصال المرئي 
واإللكترونــي وذلــك عمــاًل بأحــكام قانــون الدفــاع رقــم )13( لســنة 1992 وأمــر الدفــاع رقــم )5( لســنة 
2020 واإلجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 /4 /2020 بهذا الخصوص.

مليون دينار األرباح4.7

خالل عقده اجتماعي الهيئة العامة العادي
وغيــر العــادي التجــاري األردنــي يعلــن:

من العمليات المستمرة للعام 2020
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وفــي تعليقــه علــى النتائــج اإليجابيــة للمركــز المالــي، اًكــد 
اقتصاديــة وصحيــة  فــي ظــروف  جــاء  النمــو  ان  الصايــغ 
نشــهده  لــم  األردن  و  العالــم  مســتوى  علــى  اســتثنائية 
مــن قبــل بســبب جائحــة كورونــا والتحديــات الصعبــة التــي 

األعمــال. قطاعــات  ومعظــم  االقتصــاد  واجهاهــا 

وأضــاف انــه وبالرغــم مــن كل هــذه التحديــات، اســتمر البنك 
التجــاري األردنــي بالتوســع فــي العمليــات وطــرح خدمــات و 
منتجــات جديــدة وتحقيــق نتائــج إيجابيــة، حيث اســتمر البنك 
بالتوســع فــي قاعــدة العمــالء عــن طريــق طــرح وتطويــر 
أرصــدة  نمــت  فقــد  والخدمــات،  المنتجــات  مــن  العديــد 

حســابات التوفيــر بنســبة 25.3 % منــذ بدايــة العــام.

 وأشــار الى ان البنك اســتمر في التوســع واالنتشــار 
لديــه(  )المقــرة  التفــرع  خطــة  تطبيــق  خــالل  مــن 
قــام  كمــا  اكســبرس،  لتجــاري  فــرع  بافتتــاح  فقــام 
ــة والخدمــات  البنــك بتوســيع شــبكة الصرافــات اآللي
المقدمــة مــن خاللهــا وقــد بلــغ عددهــا حتــى نهايــة عــام 

2020 )67( صــراف فــي مختلــف المناطــق.   

ضمــن  المحلــي  المجتمــع  أنشــطة  دعــم  الــى  إضافــة 
مشــاريع المســؤولية المجتمعيــة مــن خــالل تقديــم الدعم 
والجمعيــات  والهيئــات  المراكــز  مــن  للعديــد  والرعايــة 
البنــك  ســاهم  كمــا  المجــاالت  مختلــف  فــي  واألفــراد 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن بالتبــرع لصنــدوق 

وطــن". "همــة 

هــذا وقــد تــم عقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العــادي 
عقــب اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي فــي نفــس اليــوم 

واتخــذ خاللــه قــرار إصــدار ســندات لدعــم رأس المــال.

ــر الصايــغ لمســاهمي البنــك عــن  وفــي ختــام االجتمــاع، عّب
ــي واإللكترونــي  الشــكر الجزيــل لحضورهــم االجتمــاع المرئ
كمــا قــام بشــكر كافــة الجهــات الرقابيــة والحكوميــة علــى 
دورهــم فــي دعــم القطاعــات االقتصاديــة والجهــود التــي 
تبذلهــا كافــة الجهــات وعلــى كافــة المســتويات خــالل هــذه 
فــي  األردن  يحمــي  أن  هللا  داعيــا  االســتثنائية،  الظــروف 
ظــل صاحــب الجاللــة المفــدى الملــك عبــد هللا الثانــي بــن 

الحســين. 
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مــع  تفاهــم  اتفاقيــة  األردنــي مؤخــرًا  التجــاري  البنــك  وّقــع 
التأميــن  خدمــة  لتقديــم  وذلــك  األردنيــة  التأميــن  شــركة 
المجانــي علــى الحيــاة بتغطيــة تأمينيــة تصــل لغايــة 25 ألــف 
دينــار علــى حســاب تجــاري توفيــري كميــزة إضافية الــى المزايا 
األخــرى التــي يقدمهــا هــذا الحســاب من جوائــز نقدية متنوعة 
)يوميــة وأســبوعية وربــع ســنوية وجوائــز كبــرى فــي منتصــف 

ونهايــة العــام( يصــل مجموعهــا لـــ 1,500,000 دينــار.

وقــد جــاءت هــذه االتفاقيــة التــي وقعهــا مــن جانــب البنــك، 
المديــر العــام – الســيد ســيزر قوالجــن، فيمــا وقعهــا مــن 
جانــب شــركة التأميــن األردنيــة مديرهــا العــام – الســيد عمــاد 
عبدالخالــق، تعزيــزًا للتعــاون المشــترك بين البنك والشــركة 
ــد  ــم المزي ــة فــي تقدي وتجســيدًا لمســاعي البنــك المتواصل

مــن المزايــا المتنوعــة والقّيمــة التــي يقدمهــا لعمالئــه.

وتعليقــًا علــى هــذه االتفاقية، صــّرح قوالجن: “نحن ملتزمون 
المصرفيــة  والخدمــات  المنتجــات  أفضــل  بتقديــم  دائمــًا 

لعمالئنــا، وخاصــة منتــج حســابات "تجــاري توفيــري" الــذي 
يتميــز بــه البنــك علــى مســتوى القطــاع المصرفــي ككل مــن 
حيــث المزايــا التنافســية التــي ينفــرد بهــا هــذا المنتــج مثــل 
أقــل رصيــد افتتاحــي للحســاب؛ فقــط 100 دينــار تؤهلــك 
للدخــول فــي الســحب علــى جميــع الجوائــز النقديــة اليوميــة 
الــى الجوائــز النقديــة الكبــرى وميــزة  واألســبوعية إضافــة 

ــاة". ــى الحي ــي عل التأميــن المجان

كمــا علــق عبدالخالــق علــى هــذه االتفاقيــة قائــاًل" "تعتبــر 
شــركة التأميــن األردنيــة مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال 
التأميــن ونحــن ســعداء بتعاوننــا مــع البنــك التجــاري األردنــي 
لتوفيــر خدمــة التأميــن علــى الحيــاة لعمــالء تجــاري توفيــري 
ونفخــر بشــراكتنا مــع مؤسســة مصرفيــة نتقاســم معهــا 
الرؤيــة والقيــم واألولويــات ذاتهــا بوضــع العميــل دائمــًا فــي 
المقــام األول إلــى جانــب جهــود االبتــكار ومواكبــة التطــور 

والتــي تعــزز تميزنــا معــًا فــي الســوق األردنــي

التجاري األردني يوقع اتفاقية تفاهم مع شركة التأمين األردنية
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 تــم عقــد برنامــج تدريبــي بعنــوان "تدريــب وتأهيــل الموظفيــن الجــدد" لحديثــي التعييــن فــي البنــك حيــث هــدف 
البرنامــج الــى تأهيــل الموظفيــن الجــدد و توفيــر كافــة المعلومــات و الدعــم الــالزم لهــم لضمــان تحقيقهــم االداء 

المتوقــع منهم.  

 تــم عقــد برنامــج تدريبــي بعنــوان " االلتــزام بمتطلبــات الجهــات الرقابيــة ومكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويل 
اإلرهاب وانتشــار التســلح والفاتكا " لجميع موظفي البنك حيث هدف البرنامج الى تعريف المشــاركين بمكافحة 
عمليــات غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب واضراره ومراحلــه كمــا تــم مناقشــة التشــريعات الصــادرة عــن مصلحــة 

  .FATCAالضرائب االمريكية واإلجراءات التنفيذية لتطبيق قانون

 تــم عقــد برنامــج تدريبــي بعنــوان " Microsoft Excel - Intermediate & Advanced " لعــدد مــن موظفــي البنــك حيــث 
هــدف البرنامــج الــى تعزيــز معرفــة المشــاركين بالمهــارات العملية الالزمـــة الســتخدام برنامج اكســل.

.)blurring( تم عقد ورشة تدريبية لشرح اهم نقاط نظام التصنيف االئتماني 

الدورات التدريبية لدى مراكز ومعاهد متفرقة )عن بعد(
 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " التفكيــر االبداعــي واالبتــكار والتجديــد" والتــي نظمتهــا شــركة ادارك وشــاركت فيهــا 

الســيدة ديــاال الكرادشــة.

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " لغــة االشــارة االردنيــة " والتــي نظمهــا مركــز تدريــب الصــم الثقافــي وشــارك فيهــا )7( 
موظفيــن مــن البنــك.

الدورات التدريبية لدى معهد الدراسات المصرفية )عن بعد(
 البرنامــج التدريبــي بعنــوان " Certified Anti Money Laundering Specialist CAMS "وشــارك فيهــا الســيد حمــزه 

البيطــار.

 البرنامج التدريبي بعنوان " الدبلوم المهني المتخصص في التحليل المالي " وشارك فيها السيد خالد الخوالده.

الدورات التدريبية الداخلية / لدى مركز التدريب

والتطوير الداخلي )عن بعد( األردنية
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للبنــك  العــام  /المديــر  التنفيــذي  الرئيــس  االتفاقيــة  ووقــع 
العــام  الدكتــور حســين ســعيد والمديــر  األردنــي  اإلســالمي 

عامــودي. احمــد  األردن  كريــف  لشــركة 

"يأتــي  ســعيد:  حســين  الدكتــور  قــال  المناســبة  وبهــذه 
توقيــع االتفاقيــة ضمــن حرصنــا وإيماننــا العميــق بــأن تبــادل 
المعلومــات االئتمانيــة بيــن جميــع مــزودي االئتمان من شــأنه 
حمايــة األصــول البنكيــة وفــي الوقــت ذاتــه حمايــة العمــالء من 
اإلغــراق فــي المديونيــة، كمــا أنــه يعتبــر مــن أهــم أدوات تعزيــز 
الشــمول المالــي والوصــول إلــى شــرائح أكبــر مــن العمــالء 
وتلبيــة احتياجاتهــم المختلفــة كمــا أثبتــت خدمــة االســتعالم 
االئتمانــي مصداقيتهــا واعتماديتهــا العاليــة طــوال الفتــرة 

الماضيــة و منــذ انطالقهــا منــذ خمــس ســنوات.

 كمــا اكــد الدكتــور حســين علــى اهميــة البيانــات فــي عصرنــا 
الحالــي فــي بنــاء واتخــاذ القــرارات و ان البنــك يعتــز بشــراكته 
مــع كريــف األردن حيــث وفــرت الشــركة قاعــدة بيانــات ائتمانية 
ذات اعتماديــة عاليــة يتــم تحديــث بياناتهــا من مصــادر مختلفة 
ممــا ســاعد البنــك فــي عمليــة اتخــاذ القــرار االئتمانــي الســليم 
وفــق أســس و منهجيــة واضحــة لتقديــم التمويــالت وفــق 

أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية. 

 ويعتبــر البنــك اإلســالمي األردنــي مــن اكبــر البنــوك 
اإلســالمية العاملــة فــي الســوق األردنــي واقدمهــا 
ويتمتــع بقاعــدة عريضــة مــن المتعامليــن معــه و 
تســعى إدارة البنــك لــكل مــا هــو جديــد فــي تطويــر 
عملياتهــا وإدخــال التكنولوجيــا الماليــة الــى أنظمتهــا 
علــى  القــدرة  و  الكفــاءة  مســتوى  رفــع  بهــدف 

الوقــت.  التنافســية و اختصــار 

ومــن جهتــه عبــر عامــودي عــن اعتــزازه بهــذه الشــراكة مــع 
االئتمانــي  االســتعالم  خدمــة  وان  األردنــي  اإلســالمي  البنــك 
منــذ انطالقتهــا قــد مــرت فــي مراحــل تطــور عديــدة مــن خــالل 
دخــول العديــد مــن البنــوك و شــركات التمويــل الــى الخدمــة 
ممــا ســاعد علــى زيــادة حجــم و نوعيــة البيانــات االئتمانيــة التــي 
تحتويهــا قاعــدة بيانــات كريــف ممــا توفــر المعلومــات الالزمــة 
فــي اتخــاذ القــرار االئتمانــي الســليم و يســاعد فــي تطويــر و 
حمايــة أنشــطة البنــك المختلفــة و زيادتهــا مســتقبال إضافــة 
الــى اطــالق الشــركة مجموعــة خدمات جديــدة مضافة للخدمة 
األساســية )التقريــر االئتمانــي( وهــي خدمــة التقييــم بالنقــاط و 

ــر مؤشــر تنبيهــات المحفظــة و االســتعالم الجماعــي . تقري

البنك اإلسالمي األردني و" كريف األردن"

يجددان اتفاقية االستعالم االئتماني

اعــــلــــن الـبـــنـــــك اإلســــالمــــــي 
األردنــي وشــركة المعلومــات 
االئـتـمـــانــيـــة – كـــريــــف األردن 
تمديــد العمل باتفاقية خدمة 
االســتعالم االئتمانــي لفتــرة 
جديــدة والتــي بــدأت منــذ عــام 
2016 لتستمر الشركة بتزويد 
االســتعالم  بخدمــات  البنــك 
االئــتــــمـــانــــــي والــخـــدمـــــــــات 
الجديــدة التــي تـسـتـحـدثـهــــا.
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وتعتبــر المجلــة التــي تصــدر من لنــدن والمتخصصة في مجال 
البنــوك والمؤسســات الماليــة المصرفيــة مــن ابــرز المجــالت 
الماليــة  الضــوء علــى المؤسســات  التــي تســلط  العالميــة 

والمصرفيــة الناجحــة فــي بلدانهــا. 

ــة فــي عــدد شــهر تمــوز  ــر الصــادر عــن المجل وجــاء فــي التقري
الحالــي، ان البنــك اإلســالمي األردنــي اســتحق هــذه الجوائــز 
بجــدارة لتميــزه فــي تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات 
والمنتجــات الماليــة واالســتثمارية اإلســالمية، وفقــًا لمبــادئ 
وأحكام الشــريعة اإلســالمية على مســتوى األردن والمنطقة 

ــه بمختلــف القطاعــات )األفــراد، الشــركات(. لمتعاملي

ويتميــز البنــك باالســتثمار األمثــل لألصــول والنمــو المســتمر 
والمتواصل والشــفافية وااللتزام بمبادئ الحوكمة الســليمة 
والمســاهمة و المشــاركة الفاعلــة فــي نمــو وتطويــر التمويــل 
جديــدة  خدمــات  وتقديــم  اإلبــداع  علــى  والقــدرة  اإلســالمي 
تواكــب التحــول الرقمــي وخصوصــًا فــي ظــل جائحــة كورونــا 

التــي أثــرت علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة.

الجائــزة  لهــذه  شــحادة  موســى  األســتاذ  اختيــار  جــاء  كمــا 
تأكيــدًا وتقديــرًا لعطائــه ومســاهماته المتميــزة فــي القطــاع 
ــه فــي  ــه الحكيمــة وكفاءت ــي مــن خــالل قيادت المصرفــي األردن
اإلســالمية  األردنيــة  المصرفيــة  المؤسســات  كبــرى  إدارة 
)البنــك اإلســالمي األردنــي( ألكثــر مــن أربعيــن عامــًا إضافــة 

إلــى مشــاركته الفاعلــة فــي نمــو وتطويــر الصيرفــة اإلســالمية 
إقليميــا وعالميــًا.

للبنــك  العــام  /المديــر  التنفيــذي  الرئيــس  وعبــر   
عــن  ســعيد  حســين  الدكتــور  األردنــي  اإلســالمي 
تــرك  البنــك اإلســالمي األردنــي فــي  اعتــزازه بنجــاح 
بصمــة واضحــة فــي العمــل المصرفــي اإلســالمي 
داخــل األردن وخارجــه باســتمرارية حصولــه على جوائز 
عالميــة مــن كبــرى المؤسســات والمجــالت العالمية 
ومنهــا مجلــة World Financeعلــى الرغــم من مختلف 
التحديــات التــي عصفــت بالمنطقــة والعالــم وبالــذات 

ــا.  فــي ظــل جائحــة كورون

المصرفــي  العمــل  فــي  ريادتــه  علــى  يؤكــد  البنــك  ان  وقــال 
اإلســالمي ونجاحــه فــي تنفيــذ اســتراتيجيته فــي العمــل بدقــة 
وســالمة الخطــط الموضوعــة التــي تواكب تطــورات الصيرفة 
تحديــات  أي  لمواجهــة  الدائــم  الســعي  مــع  اإلســالمية، 
ــه  ــات متعاملي ــة البنــك لمتطلب مســتقبلية واســتمرارية تلبي

بمختلــف فئاتهــم.

اإليجابــي  العمــل  فــي  التميــز  مــن  المزيــد  بــذل  علــى  واكــد 
للمحافظــة علــى موقــع البنــك اإلســالمي األردنــي الريــادي فــي 

اإلســالمي. المصرفــي  العمــل 

مجلة )World Finance( تمنح البنك اإلسالمي األردني

جوائز عالمية لعام 2021

اســـتمر البنـــك اإلســـالمي األردنـــي بحصـــد جوائـــز 
مجلـــة )World Finance( العالميـــة للعـــام 2021، 
وألكثـــر مـــن مـــرة كأفضـــل بنـــك إســـالمي فـــي 
األردن وأفضـــل مجموعـــة مصرفيـــة فـــي األردن 
وجائـــزة  مؤسســـية  حوكمـــة  أفضـــل  وجائـــزة 
فـــي  البـــارزة  والمســـاهمة  األعمـــال  قيـــادة 
التمويـــل اإلســـالمي لألســـتاذ موســـى شـــحادة 
رئيـــس مجلـــس إدارة البنـــك اإلســـالمي األردنـــي.
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وتمنــح جوائزهــا ســنويًا للبنــوك المتميــزة علــى مســتوى 
ــي وفــق  ــار البنــك اإلســالمي األردن ــة، وقــد جــاء اختي كل دول
أســس محــددة ومــا حققــه مــن نتائــج وإنجــازات فــي مجــال 

ــر أعمــال الصيرفــة اإلســالمية. تطوي

وجــاء فــي التقريــر الصــادر عــن المجلــة فــي األول مــن حزيران 
الحالــي انــه علــى الرغــم مــن أن عــام 2020 كان عامــًا مليئــًا 
بالتحديــات علــى البنــوك فــي جميــع أنحــاء العالــم، إال ان 
مــع  والتعامــل  التكيــف  اســتطاعت  اإلســالمية  البنــوك 
التحديــات الجديــدة الناتجــة عن انتشــار جائحة كورونا ومنها 
البنــك اإلســالمي األردنــي الــذي يعــد أكبــر بنــك إســالمي فــي 
األردن، وثالــث أكبــر بنــك فــي القطــاع المصرفــي األردنــي مــن 

حيــث إجمالــي التمويــل واالســتثمار والودائــع.

واســتمر البنــك بالحصــول علــى هــذه الجائــزة بــكل جــدارة 
نتيجــة لمــا حققــه مــن نتائــج جيــدة رغــم مختلــف التحديــات 
ومنهــا اســتمرار النمــو فــي إجمالــي األصــول بنســبة 9.2 % 
وارتفــاع فــي حقــوق الملكيــة بنســبة 12.5 % مــع تميــزه فــي 
تقديــم المنتجــات المصرفيــة اإلســالمية وتحســين وتطويــر 
المصرفيــة  الخدمــات  فــي  والتوســع  اإللكترونيــة  قنواتــه 
وتقديــم   ، واألنترنــت  المحمــول  الهاتــف  عبــر  الرقميــة 
 Islami Digital( /الخدمات الذاتية الرقمية )إسالمي ديجتال
الــى جانــب التوســع الجغرافــي وشــبكة واســعة مــن أجهــزة 
الصــراف األلــي وتقديــم البطاقــات المصرفيــة الالتالمســية 

والمتوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

كمــا للبنــك دور مميــز فــي دعــم وتمويــل قطــاع الشــركات 
مــن  حزمــة  واطــالق  تقديــم  و  والمتوســطة  الصغيــرة 
زفافــي  منتــج  مثــل  الجديــدة  والخدمــات  المنتجــات 
لمســاعدة المقبليــن علــى الــزواج لتقليــل العــبء المالــي 
عليهــم كمــا تــم تطويــر الخدمات المقدمة لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة البصريــة أو الســمعية أو الحركيــة لتمكينهــم مــن 

ويســر. بســهولة  أموالهــم  إدارة 

المديــر   / التنفيــذي  الرئيــس  اعــرب  المناســبة  وبهــذه 
العــام للبنــك اإلســالمي األردنــي الدكتــور حســين ســعيد 
الثامنــة  البنــك وللمــرة  عــن ســعادته باســتمرار حصــول 
 "  The Banker  " بــدأت مجلــة  ان  الجائــزة منــذ  علــى هــذه 
بمنــح الجوائــز للمصــارف اإلســالمية فــي عــام 2013 وذلــك 
لتســليط الضــوء علــى البنــوك المتميــزة فــي مجــال العمــل 
المصرفــي اإلســالمي علــى مســتوى الدولــة فــي كل عــام، 
والتــي تأتــي تأكيــدًا لقــدرة البنــك علــى تحقيــق اإلنجــازات 
والتقلبــات  التحديــات  مختلــف  مواجهــة  فــي  والثبــات 
واألزمــات التــي تحيــط بالعالــم ومنهــا جائحــة كورونــا التــي ما 

تــزال تعصــف بالعالــم.

وأكــد علــى اســتمرارية بــذل الجهــود لتحقيــق المزيــد مــن 
اإلنجــازات وتنفيــذ اســتراتيجية البنــك لالســتمرار فــي التميز 
ــة متقدمــة فــي  علــى مختلــف الصعــد والحفــاظ علــى مكان

العمــل المصرفــي اإلســالمي. 

البنك اإلسالمي األردني يفوز بجائزة أفضل بنك إسالمي

" The Banker " في األردن من مجلة

أفضــل  بجائــزة  األردنــي  اإلســالمي  البنــك  فــاز 
ــة  بنــك إســالمي فــي األردن لعــام 2021 مــن مجل
" The Banker " الـبـريـطـانـيــــــة الـتـــي تـــصــــــدر عــــن 
فــي  المتخصصــة   Financial Times مجموعــة 
مجال البنوك واالستثمار على المستوى الدولي.
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اســتكمااًل لتعزيــز منظومــة الجــدارات/ الكفــاءات الوظيفيــة والمؤسســية لموظفــي مصرفنــا قامــت أكاديميــة التدريــب 
وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل خــالل شــهر أيــار 2021 مــن خالل 

التدريــب اإللكترونــي – ON Line – باســتخدام تقنيــة MS Teams: - وتضمنــت الموضوعــات التاليــة : 
1. برنامــج الجوانــب التطبيقيــة لمنــح التمويــل لألفــراد والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا للفتــرة مــن 18 /5 /2021 

ولغايــة 20 /5 /2021.
2. برنامج العمليات المصرفية الخارجية والذي ُعقد لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا للفترة من 23 /5 /2021 ولغاية 27 /5 /2021.

3. برنامج االمتثال التنظيمي والذي ُعقد لمجموعة من موظفات فروع مصرفنا ليوم 30 /5 /2021.
4. برنامج االمتثال الشرعي والذي ُعقد لمجموعة من موظفات فروع مصرفنا ليوم 31 /5 /2021.

 -Off Line– 5. ورشــة عمــل تطبيــق الموبايــل البنكــي/ اإلصــدار الخامــس + االنترنــت البنكــي )الخدمــات اإلضافيــة( والتــي ُعقــدت
لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا خــالل شــهر أيــار/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- OFF Line - ومــن أبرزها:

1. اجتماع مركز الوساطة والتحكيم والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من جمعية البنوك في األردن واتحاد المصارف العربية ليوم 5 /5 /2021.
2. برنامج المسار الوظيفي وأثره على الرضا الوظيفي والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من أوبتيمال للتدريب وحلول األعمال ليوم 6 /5 /2021.

3. ورشــة عمــل اإلطــار القانونــي والتنظيمــي للشــهادة المشــفوعة بالقســم أمــام كاتــب العــدل والتــي عقــدت –عن بعد- بتنظيــم من جمعية 
البنــوك فــي األردن والمجلــس القضائــي األردني ليــوم 6 /5 /2021.

 Emirates Environmental والتي عقدت –عن بعد- بتنظيم من Understanding COVID’s Impact on the Education System 4. ورشة عمل
Group ليوم 19 /5 /2021.

5. برنامــج المصطلحــات التجاريــة الدوليــة INCOTERMS 2021 والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 
23 /5 /2021 ولغايــة 27 /5 /2021.

6. برنامــج ُأســس العمليــات المصرفيــة الدوليــة فــي المصــارف اإلســالمية والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهد الدراســات المصرفية 
للفتــرة مــن 23 /5 /2021 ولغايــة 27 /5 /2021.

7. برنامج Islamic Finance Tools والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من أكاديمية البركة المصرفية ليوم 24 /5 /2021.
8. ورشــة عمــل رقمنــة عمليــات تمويــل التجــارة والتــي عقــدت –عــن بعــد- بتنظيــم مــن صنــدوق النقــد العربــي للفتــرة مــن 30 /5 /2021 ولغايــة 

.2021/ 5/ 31

9. ورشة عمل قانون المعامالت االلكترونية والتي عقدت –عن بعد- بتنظيم من وزارة االقتصاد الرقمي والريادة ليوم 31 /5 /2021.

10. برنامــج خدمــة االســتعالم االئتمانــي ومنافعهــا للقطــاع المالــي واالئتمانــي فــي األردنــي والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد 
.2021/  6/ /2021 ولغايــة 2   5/ الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 31 

11. برنامــج Cybersecurity Risk Management والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة للفتــرة مــن 31 /5 /2021 
ولغايــة 3 /6 /2021.

ولغايــات تنويــع مصــادر التدريــب قامــت اكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتزويــد عــدد من موظفــي مصرفنا برخص تدريــب الكتروني 
–Off Line- تضمنــت الموضوعــات التدريبية التالية: -

1. تــــعــــريــــف بــــــقــــــانــــــون فـــاتـــكـــــا.      2. أمن المعلومات واألمن السيبراني.      3. مبادئ االمتثال.       4. مـــقــدمـــة في إدارة الـمــخــاطــــر.
.Introduction to Compliance . 8        .5. أساسيات في البنوك اإلسالمية.      6. مـــكـــافـــحــــــة غـــســــــل األمــــــــــــوال.       7.ادارة الـتــغـيـيــــر
9.الــــتـــــــفـــــكـــــــيـــــــــر اإليــــــجـــــــــابــــــــــي.     10. الــــــجـــــــــــرائـــــــــــــــم الــــمــــالـــــــيــــــــــــــــة.        11. إدارة الغضــب.       12. إدارة الــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــــت.

13. أخــــــــالقـــــــيـــــــات األعــــــــــــــمــــــــــال.   14.دراســـــــــة أنــــــمــــــاط الشــخــصـــيــات.      15.فرق الــــعـمـــل.       16.مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت.
  17.مـــهـــــارات اإلشــــــراف الفـــعــال.    18.مـــــهـــــــارات الـــتـــواصــــــل الـــفـــعـــــال.      19.وضع األهداف.

 نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية خالل شهر أيار 2021
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اســتكمااًل لتعزيــز منظومــة الجــدارات/ الكفــاءات الوظيفيــة والمؤسســية لموظفــي مصرفنــا قامــت أكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد 
 ON( البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل خالل شــهر حزيــران 2021 من خالل تقنية التدريــب التفاعلي

Line( باســتخدام تقنيــة MS Teams وتضمنــت الموضوعــات التاليــة:  
1. برنامج صيغ التمويل واالستثمار اإلسالمي + صكوك التمويل والذي ُعقد لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا للفترة من 1 /6 /2021 

ولغاية 3 /6 /2021.
2. برنامج مدخل الى إدارة المخاطر والذي ُعقد لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا للفترة من 15 /6 /2021 ولغاية 16 /6 /2021.

3. برنامج اكتشاف وتصحيح األخطاء الخاصة بالعمليات المحلية والذي ُعقد لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا للفترة من 20 /6 /2021 
ولغاية 22 /6 /2021.

4. برنامج الحواالت المصرفية والذي ُعقد لمجموعة من موظفي مصرفنا للفترة من 27 /6 /2021 ولغاية 29 /6 /2021.
5. ورش عمل بطاقة المساومة الدوارة والتي ُعقدت لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا خالل شهر حزيران/2021.

6. ندوات تثقيفية مرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه والتي ُعقدت لمجموعة من موظفات مصرفنا خالل شهر حزيران/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: 

1. برنامج أعمال قسم الودائع )العمليات المحلية( والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية للفترة من 1 /6 /2021 
ولغاية 3 /6 /2021.

2. الدبلوم المهني المتخصص في االئتمان المصرفي والتي سُتعقد –عن بعد- بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية للفترة من 
7 /6 /2021 ولغاية 12 /8 /2021.

3. اجتماع نظام إدارة أعمال التفتيش إلدارة أعمال التفتيش الميداني )IMS( والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من البنك المركزي األردني 
ليوم 7 /6 /2021.

4. ورشة عمل تطبيق فعاليات التحقق من مطابقة اسم المستفيد من التحويل المالي مع رقم حسابه البنكي الدولي IBAN والتي عقدت 
بتنظيم من البنك المركزي األردني ليوم 7 /6 /2021.

5. برنامج التشريعات المصرفية الخاصة باالئتمان والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية للفترة من 13 /6 /2021 
ولغاية 16 /6 /2021.

6. ندوة “Cybersecurity: A Rising Risk with Important Implications on the Financial   Sector’s Resilience والتي عقدت –عن بعد- 
بتنظيم من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية ليوم 15 /6 /2021.

7. اجتماع تعزيز وقبول الدفع اإللكتروني في المملكة والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من البنك المركزي األردني ليوم 16 /6 /2021.
8. منتدى J.P Morgan Treasury Services EMEA Banking والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من J.P Morgan ليوم 22 /6 /2021.

9. برنامج التمويل المصرفي وتحليل مخاطر االئتمان والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية للفترة من 27 /6 /2021 
ولغاية 1 /7 /2021.

10. برنامج المهارات االساسية لموظفي مراكز االتصال والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية للفترة من 
28 /6 /2021 ولغاية 29 /6 /2021.

11. مؤتمر االقتصاد الرقمي وجائحة كورونا والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من مجموعة آفاق الدولية لإلعالم للفترة من 29 /6 /2021 ولغاية 
.2021/ 6/ 30

12. برنامج Quarterly MasterCard Reporting والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من MasterCard للفترة من 29 /6 /2021 ولغاية 30 /6 /2021.
ولغايات تنويع مصادر التدريب قامت اكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية بتزويد عدد من موظفي مصرفنا برخص تدريب الكتروني 

–Off Line- تضمنت الموضوعات التدريبية التالية:
1. ادارة التغيير.        2. االمتثال.        3. التفكير اإليجابي.        4. الجرائم المالية.        5. الذكاء العاطفي.        6. الفاتكا.        7. اندماج الموظفين

8. إدارة الغضب.        9. إدارة الوقت.        10.أخالقيات األعمال.        11.دراسة أنماط الشخصيات.        12.فرق العمل.

13. مهارات التواصل الفعال.

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية خالل شهر حزيران 2021
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مجلــة  منحــت  الرقميــة،  التحتيــة  لبنيتــه  آخــر  تقديــر  فــي 
Global Banking & Finance جلوبــال بانكينــج أنــد فايننــس، 
تقديــم  فــي  الرائــد   - االســتثماري(  )البنــك   INVESTBANK
الحلــول المصرفيــة المبتكــرة - جائزة أفضل بنك للخدمات 

المصرفيــة الرقميــة لعــام 2021.

وُتمنــح هــذه الجائــزة للبنوك التي تقدم لعمالئها مجموعة 
خدمــات رقميــة متطــورة وذات موثوقيــة عاليــة، وتعكــس 
فــي ذات الوقــت رؤيــة هــذه البنــوك والتزامهــا الثابــت نحــو 

التحــول الرقمــي.

عــن  أعــرب  دّواس،  منتصــر   ،INVESTBANK عــام  مديــر 
ســعادته بالحصــول علــى هــذه الجائــزة وقــال: "ُيشــّرفنا 
المصرفــي  المجــال  فــي  كــّرواد  بنــا  االعتــراف  يتــم  أن 
الرقمــي محليــًا، فعلــى مــدى الســنوات الماضيــة وأثنــاء 
فتــرة انتشــار جائحــة كورونــا قمنــا بتطبيــق اســتراتيجية 
مــدى  و  أهميتهــا  أظهــرت  ودقيقــة  آمنــة  رقمــي  تحــول 
فعاليتهافــي تبســيط حيــاة عمالئنــا بشــكل كبيــر باألخــص 
أن هــذه الخدمــات متاحــة لهــم علــى مــدار الســاعة وطيلــة 
علــى  البنــاء   INVESTBANK وســيواصل  األســبوع،  أيــام 

هــذه اإلنجــازات إلحــداث ثــورة حقيقيــة فــي طريقــة تقديــم 
." لعمالئــه  الخدمــات 

فــي  رائــد  كبنــك  INVESTBANK ســمعة طيبــة  نــال  وقــد 
علــى  واألفــراد  للشــركات  المصرفيــة  الخدمــات  تقديــم 
ــة  ــدة لتلبي ــول جدي ــر حل حــد ســواء، ويواصــل إيجــاد وتطوي
احتياجــات عمالئــه، مــع تركيــزه علــى الموثوقيــة واألمــان 
الرقميــة  البنــك  المريــح، حيــث توفــر قنــوات  والتصميــم 
لقيــت  التــي   ،iBank وتطبيــق  منصــة  إلــى  باإلضافــة  و 
استحســانا كبيــرا مــن عمــالء البنــك وصــوال فوريــًا وســهاًل 

الفريــدة. خدماتــه  لمجموعــة 

 Global Banking & Finance تجــدر اإلشــارة إلــى أن جوائــز
2011، واصلــت عكــس رؤيــة  العــام  التــي أطلقــت فــي 
وإنجازاتــه،  ابتكاراتــه  وأبــرز  العالمــي  المالــي  المجتمــع 
العالــم  أنحــاء  مختلــف  مــن  البنــوك  تتنافــس  حيــث 
ولديهــا مجــاالت خبــرة متنوعــة علــى هــذه الجوائــز لتقــدم 
ــرة علــى  نظــرة أشــمل علــى االتجاهــات الرئيســية المؤث

التمويــل العالمــي.

INVESTBANK األفضل في الخدمات المصرفية الرقمية
Global Banking & Finance لعام 2021 من

منتصر دّواس: "هذه الجائزة اعـتـراف 
ــة  ــا الـمـصــرفــيــ ــدارة خــــدمـــاتــنــ بـــجــــ
الرقــمــيـــة الـتـــي قــدمــــت لـعـمالئـنــــا 
السهولة واألمـــان أثــنــاء الــجــائـحــة"
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وبهــذه المناســبة فقــد قــال الســيد جــورج صوفيــا أن توقيع 
تبــادل  بــأن  البنــك  وإيمــان  حــرص  ضمــن  يأتــي  االتفاقيــة 
المعلومــات االئتمانيــة بيــن جميــع مــزودي االئتمــان مــن 
شــأنه حمايــة األصــول البنكيــة وفــي الوقــت ذاتــه حمايــة 

العمــالء مــن اإلغــراق فــي المديونيــة.

ولفــت الــى أنــه يعتبــر مــن أهــم أدوات تعزيز الشــمول المالي 
والوصــول إلــى شــرائح أكبــر مــن العمــالء وتلبيــة احتياجاتهــم 
االئتمانــي  االســتعالم  خدمــة  أثبتــت  كمــا  المختلفــة 
مصداقيتهــا واعتماديتهــا العاليــة طــوال الفتــرة الماضيــة 

ومنــذ انطالقهــا منــذ خمــس ســنوات.

كمــا أكــد الســيد "صوفيــا" علــى أهميــة البيانــات فــي عصرنــا 
الحالــي فــي بنــاء واتخــاذ القــرارات وعــن اعتــزازه بالشــراكة 

المميــزة مــع شــركه المعلومــات االئتمانيــة.

ومــن جهتــه عبــر الســيد "عامــودي" عن اعتــزازه بهذه الشــراكة 
مــع بنــك ABC األردن وان خدمــة االســتعالم االئتمانــي منــذ 
انطالقتهــا قــد مــرت فــي مراحــل تطــور عديــدة مــن خــالل 
دخــول العديــد مــن البنــوك وشــركات التمويــل الــى الخدمــة 
ممــا ســاعد علــى زيــادة حجــم ونوعيــة البيانــات االئتمانيــة التــي 
تحتويهــا قاعــدة بيانــات كريــف ممــا توفــر المعلومــات الالزمــة 
تطويــر  فــي  ويســاعد  الســليم  االئتمانــي  القــرار  اتخــاذ  فــي 

وحمايــة أنشــطة البنــك المختلفــة وزيادتهــا مســتقبال.

بنـك ABC األردن يوقع اتفاقية استمرار خدمات

شركة المعلومات االئتمانية – كريف األردن

بنــك ABC األردن يجــدد الشــراكة مــع شــركة المعلومــات االئتمانيــة – 
كريف األردن، وقد وقع االتفاقية مدير عام بنك ABC األردن السيد جورج 
فــرح صوفيــا والمديــر عــام لشــركة كريــف األردن الســيد احمــد عامودي.
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البنــك  علــى صفحــة  ترويجيــة  األردن حملــة   ABC بنــك  أطلــق 
بمناســبة   "Bank ABC in Jordan" الفيســبوك  علــى  الرســمية 
شــهر رمضــان المبــارك تحــت عنــوان "فوازيــر رمضــان"، وذلــك 
ضمــن حمالتــه التســويقية التــي تهــدف إلــى زيــادة التفاعــل بيــن 
البنــك و عمالئــه بشــكل خــاص و مســتخدمي مواقــع التواصــل 

االجتماعــي بشــكل عــام. 

وتحقيقــًا ألهــداف الحملــة، فقــد منــح البنــك متابعيــن الصفحــة 
جوائــز  لربــح  فرصــًا  الحملــة،  شــروط  عليهــم  تنطبــق  الذيــن 
نقديــة يوميــة عنــد مشــاركتهم بالفوازيــر مــن خــالل اإلجابــة علــى 
األســئلة اليوميــة لربــح 100 دينــار يوميــًا، باإلضافــة إلــى جائــزة 

 .)iPhone 12 Pro عيــد الفطــر )جهــاز

وتأتــي هــذه الحملــة كجــزء مــن اســتراتيجية البنــك الهادفــة الــى 
بنــاء عالقــات قويــة مــع عمالئــه متزامنــًة مــع حمــالت أخــرى 
لحاملــي البطاقــات االئتمانيــة أال وهــي حملــة شــهر الخيــر التــي 

منحــت عمــالءه فرصــًا لربــح 30 جائــزة نقديــة فــي نهايــة الحملــة، 
باإلضافــة إلــى الحملــة المشــتركة مــع معــارض ســمارت بــاي 
والتــي تمنحهــم نســبة خصــم 20 % علــى مشــترياتهم التــي تتــم 

مــن خــالل بطاقاتهــم االئتمانيــة.

ومــن الجديــر ذكــره بــأن بنــك ABC فــي األردن هــو إحــدى شــركات 
رئيســيًا  مقــرًا  البحريــن  مــن  تتخــذ  التــي   ABC بنــك  مجموعــة 
ألعمالهــا والمنتشــرة فروعهــا فــي خمــس قــارات حــول العالــم. 
وُيعــد بنــك ABC مــن البنــوك الرائــدة فــي المجــال المصرفــي فــي 
المنطقــة، ويقــدم لعمالئــه مجموعــة مبتكــرة مــن المنتجــات 
والخدمات المالية والتي تشــمل الخدمات المصرفية الشــاملة 
المهيــكل  والتمويــل  المشــاريع  وتمويــل  التجــارة  وتمويــل 
والمنتجــات  الخزينــة  ومنتجــات  المجّمعــة  القــروض  وترتيــب 
المصرفيــة 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. 

Facebook األردن يطلق حملة "فوازير رمضان" على ABC بنك

بنك ABC األردن يطلق حملة ترويجية بمناسبة شهر رمضان
لحاملي البطاقات االئتمانية 

االئتمانية  للبطاقات  ترويجية  حملة  األردن   ABC بنك  أطلق 
والتي   2021/  5/  13 بتاريخ  الفضيل  رمضان  شهر  بمناسبة 
استمرت لغاية 15 /5 /2021، وذلك ضمن حمالته التسويقية 

التي تهدف إلى توطيد عالقته بعمالئه وزيادة والئهم للبنك. 

وتحقيقًا ألهداف الحملة، فقد منحت الحملة العمالء فرصًا 
االئتمانية  لربح ثالثين جائزة نقدية عند استخدام بطاقاتهم 
في دفع أثمان مشترياتهم خالل فترة الحملة، باإلضافة إلى 
منحهم خصومات من أكثر من 100 محل تجاري، عالوة على 
تجميع نقاط الوالء مقابل كل حركة تتم من خالل نقاط البيع 
المنتشرة محليًا وعالميًا و/ أو من خالل اإلنترنت واستبدالها 

الحقًا بمبالغ نقدية. 

الى  الهادفة  البنك  الحملة كجزء من استراتيجية  وتأتي هذه 
بناء عالقات قوية مع عمالئه من خالل تقديم خدمات ترتقي 
وطموحاتهم، عالوة على تحفيزهم على استخدام أدوات الدفع 

البديلة عن النقود.

وتجدر اإلشارة هنا الى أن بطاقات بنك ABC مزودة بخاصية 
السالمة  تعليمات  مع  يتناسب  الذي  األمر  بعد،  عن  الدفع 
خالل جائحة كورونا، وكذلك الشريحة الذكية التي توفر للعمالء 

عنصر األمان. 

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في األردن هو إحدى شركات 
مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقرًا رئيسيًا ألعمالها 
والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. وُيعد بنك 
ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، 
والخدمات  المنتجات  من  مبتكرة  مجموعة  لعمالئه  ويقدم 
المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل 
التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض 
المجّمعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية اإلسالمية. 
كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خالل شبكة 
البنوك التابعة له في األردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خالل 

بنك "إلى" الرقمي في البحرين. 
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النشاطات التدريبية لبنك ABC األردن
تنفيذًا للخطة التدريبية للعام 2021 لبنك ABC األردن وتماشيًا مع الظروف الحالية في ضوء جائحة كورونا وتعزيزًا 
للتباعد االجتماعي فقد اعتمد البنك على خاصية تقنيات االتصال والتعلم عن بعد في تنظيم مجموعة من الدورات 

التدريبية لعدد من موظفيه والتي جاءت لشهر 5 - 6 /2021 كما يلي:

الدورات الخارجية )عن طريق تقنيات االتصال عن بعد(:
 Hult Ashridge" /2021 من قبل السادة   06/ بتاريخ 08  "Strengthening Connections at Work" والتي ُعقدت   

."Executive Education

 "IBAN تطبيق فعاليات التحقق من مطابقة اسم المستفيد من التحويل المالي مع رقم حسابه البنكي الدولي" 
والتي ُعقدت بتاريخ 09 /06 /2021 من قبل السادة "البنك المركزي األردني".

."VISA" والتي ُعقدت خالل الفترة 08 /06 /2021 ولغاية 10 /06 /2021 من قبل السادة "Visa Payment Forum" 

الدورات الداخلية )عن طريق تقنيات االتصال عن بعد(:
 "Whistleblowing Online Training" والتي ُعقد بتاريخ 31 /05 /2021.
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استخدم بطاقتك االئتمانية 
واحصل على خصم من 

احصل على خصم بنسبة ٪20 عند شرائك من اي من معارض سمارت باي
لإللكترونيات باستخدام بطاقة فيزا االئتمانية.

مزايا الحملة: 
(Classic, Gold, Platinum, Infinite) تحصل على الخصم في حال استخدام أي من بطاقات فيزا االئتمانية -

- ال يوجد حد أدني لقيمة المشتريات والحد األعلى 500 دينار شامًال مبلغ الخصم.
- يتم تجميع نقاط والء عند تسديد أثمان مشترياتك بإستخدام بطاقة فيزا االئتمانية، ويمكنك استبدالها فيما 

بعد بمبالغ نقدية.

شروط الحملة:
- يمكنك الحصول على الخصم أكثر من مرة شريطة عدم تجاوز الحد األعلى لمبلغ المشتريات.

- الحد األعلى لمبلغ الخصم 100 دينار خالل فترة الحملة وتجديداتها.
- تستمر الحملة من 2021/06/21 ولغاية 3 أشهر قابلة للتجديد سيتم اإلعالن عنها الحقًا.

للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال على مركز الخدمة الهاتفية أو زيارة موقعنا اإللكتروني أدناه.



مؤّسسة ولي العهد تعلن تـجديـد الـشراكة
بـيـن "نوى" و"بنك سوسيته جنرال - األردن"

وتهدف شراكة العمل هذه إلى تعزيز مسؤولية البنك 
االجتماعية، والعمل بشكل مشترك على تبّني مبادرات 
بالشغف  ومليئة  نوى،  منّصة  على  مطروحة  جديدة 

والعطاء لدعم المجتمع المحلي. 

مبادرات  "إحدى  "نوى  اإللكترونية  المنصة  تعتبر 
عمل  محور  ضمن  تندرج  التي  العهد  ولي  مؤّسسة 
المواطنة، وتهدف إلى مضاعفة العمل الخيري ورفع 
الوعي حول القضايا االجتماعّية والتنموّية وتعزيز حس 
إنشاؤها  تّم  وقد  األردن.  في  المجتمعّية  المسؤولّية 

بالشراكة مع القطاع الخاص. 

أحمد  نوى،  لمنّصة  التنفيذي  الرئيس  عّبر  جهته،  من 
البنك  الزعبي عن سعادته بتجديد شراكة العمل مع 
مؤّسسات  مع  فاعلة  عمل  شراكات  "خلق  وقال 
القطاع الخاص، يعتبر من محاور العمل الرئيسّية التي 
نحرص على تنفيذها في منّصة نوى، وذلك إيمانًا مّنا 
المجتمعات  يخدم  بشكل  الدور  هذا  تفعيل  بضرورة 

المحلّية في كاّفة محافظات المملكة". 

وفي السياق ذاته، قال مدير عام بنك سوسيته جنرال 
عن  الشراكة  هذه  تجديد  قبوات: "يعّبر  نديم  األردن،   -
مدى اهتمام SGBJ باستمرار دعم أنشطة المسؤولّية 
المجتمعّية والتي تأتي في قلب اهتمامات البنك، وعن 
الخاص في دعم مثل  القطاع  بأهمّية مشاركة  إيمانه 
هذه األنشطة لما له من أثر إيجابي على المجتمع ككل."

الجدير ذكره أن منصة نوى ساهمت منذ تأسيسها ومن 
الكثير من  تحقيق  المختلفة في  خالل شراكات عملها 
اإلنجازات؛ أبرزها دعم وتنفيذ أكثر من 153 مشروع خيري، 
تّم تمويلها من متبرعين، أفراد وشركات، باإلضافة إلى 
 3,513,224 قيمتها  والبالغة  جمعها  تم  التي  التبرعات 
شخص  ألف   635 على  مشترك  بشكل  والتأثير  دينار، 
من مختلف فئات المجتمع وتحسين حياتهم من خالل 

تنفيذ مشاريع في مختلف محافظات المملكة.

أعلنت مؤّسسة ولي العهد، اليوم، عن تجديد شراكة 
العمــل بيــن إحــدى مبادراتهــا "منّصــة نــوى" وبنــك 
سوسيته جنرال – األردن، للسنوات الثالث القادمة. 
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وتعــّد هــذه الخطــوة اســتكماًلا لخّطــة البنك في الّتوّســع 
والتطــّور بهــدف تقديــم الخدمــات المصرفّيــة المتمّيــزة 
لزبائنــه فــي مســاحة جديــدة ومريحــة. وقــد حضــر االفتتــاح 
فريــق Amman T.V. وتحديــًدا برنامــج َصــح ِصح والمذيعة 

األردنيــة رهــف صوالحــة.

وفــي مســتهّل حفــل االفتتــاح، تــّم اإلعالن عن اســم الفائز 
بالجائــزة النقدّيــة والبالغــة 50,000 دينــار أردنــي، الســّيد 
أبــو الوفــا محمــد عبــد المجيــد نجــدي / فــرع العقبــة، وهــي 

جائــزة خاّصــة بحســاب التوفيــر "غنــى".

الخاّصــة  الذهــب  أونصــات  رابحــي  عــن  اإلعــالن  تــّم  كمــا 
 Swing األطفــال  لحســاب  الســنوي  النصــف  بالســحب 
وهــم: صالــح محمــد فرحــان الزعبــي بواليــة والده/ فــرع اربد، 
راكان يوســف أحمــد حاليقــة بواليــة والــده/ فــرع الصويفيــة، 

ســارة زيــاد صالــح حتــر بواليــة والدهــا/ فــرع تــاج مــول. 

ومــن الجديــر بالذكــر أّن الفرصــة مــا زالــت متاحــة أمام جميع 
عمــالء SGBJ، المســتفيدين مــن حســاب "غنــى" خــالل العام 
2021، للفــوز بإحــدى جوائــز الحســاب: 500 دينــار أردني يوميًا، 
أيلــول، والجائــزة  2021Class E نهايــة  ســّيارة مرســيدس 
الكبــرى فــي نهايــة العــام واّلتــي تبلــغ 100,000 دينــار أردنــي.

بنك سوسيته جنرال – األردن يفتتح فرع خلدا

بحّلته الجديدة ويعلن عن الفائز بـ 50,000 دينار أردني

بـأجـــــواء احـتـفـالـّيـــة، افتتــح 
مــديـــــر عـــام بـنـــك سوسيته 
جنرال – األردن، الســّيد نديم 
قبوات واإلدارة العليا للبنك 
رســمّي  بشــكل  خلــدا  فــرع 
بــعـــــد أعـــمـــــال الـتـوسـيــــع 
والتـحـديــــث اّلـــتــــي طـــالــتــه.
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ثقافــة  غــرس  إلــى  األول  المقــام  فــي  المنتــج  هــذا  ويهــدف 
اإلدخــار فــي عقــول األطفــال وترســيخ مفاهيــم الثقافــة الماليــة 
لجيــل المســتقبل مــن خــالل تعليمهــم ألساســيات التعامــل 
المصرفــي وتشــجعيهم علــى خــوض التجربــة المصرفيــة مــن 
خــالل وســائل دفــع حديثــة مثــل اإلســواره الذكيــة التــي تمكنهــم 
مــن دفــع قيمــة مشــترياتهم مــن خــالل نقــاط البيــع وإجــراء 
عمليــات الســحب واإليــداع علــى حســابتهم مــن خــالل أجهــزة 

الصــراف اآللــي.

مــن جهتــه قــال مديــر عــام البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي 
الســيد إيــاد العســلي إن الهــدف مــن إطــالق حســاب توفيــر 
"ســمو" هــو تعزيــز مبــدأ وثقافــة االدخــار والتوفيــر عنــد جيــل 
األطفــال منــذ الصغــر، حيــث ان البنــك لــم يشــترط وجــود أي حــد 
أدنــى فــي فتــح الحســاب مــع إعفاءهــم مــن عــدد مــن العمــوالت 
باإلضافــة إلــى مزايــا تفضيليــة فــي نســب األربــاح الموزعــة علــى 

اإلدخاريــة  خططهــم  تحقيــق  فــي  لمســاعدتهم  حســاباتهم 
ســواء للمــدى القصيــر أو للمــدى الطويــل لتشــجيعهم علــى 

التوفيــر ولــو بمبالــغ بســيطة.

هــذا وبيــن العســلي بــأن اطــالق هــذا  الحســاب يأتــي تماشــيا 
بتنويــع منتجاتــه  الدولــي  العربــي اإلســالمي  رؤيــة  البنــك  مــع 
وخدماتــه المصرفيــة والمتوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة 
اإلســالمية وذلــك  لتغطيــة احتياجــات ومتطلبــات الحيــاة، حيــث 
تنســجم مــع خطــط ومســؤوليات أوليــاء األمــور تجاه مســتقبل 
علــى  ابنائهــم  لتدريــب  الفرصــة  يمنحهــم  أنــه  كمــا  أطفالهــم 
مبــدأ وقيمــة التخطيــط واإلدارة للمســتقبل وبالتالــي تأميــن 

مســتقبلهم  ودعمهم لإلعتمــاد علــى ذاتهــم. 

بصحبــة  فروعــه  لزيــارة  األطفــال  بكافــة  البنــك  ويرحــب  هــذا 
أوليــاء أمورهــم لفتــح حســاب "ســمو" والحصــول علــى الهدايــا 

الرائعــة. والمزايــا 

العربي اإلسالمي يطلق حساب توفير " سمو " لألطفال

أعلــن البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي عــن إطــالق منتــج 
حســاب التوفيــر الخــاص باألطفــال " ســمو"، ممــا ســيتيح 
لألهل فرصة اإلدخار لمستقبل أبنائهم بسرعة وبسهولة.
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النشاطات التدريبية
للبنك العربي اإلسالمي الدولي

تنفيذًا لرؤية ورسالة البنك وأهدافه اإلستراتيجية لتعزيز اإلستثمار األمثل في الكوادر البشرية، وبالرغم من التحديات 
بسبب الظروف الراهنة وتعليمات الصحة والسالمة العامة فقد تم إعداد وتنفيذ العديد من الدورات وورش العمل 

التدريبية، وذلك إلثراء وتعظيم عملية البناء والنمو تحقيقًا للتميز والريادة في المصرفية اإلسالمية.

على مستوى الدورات الداخلية الخاصة بالبنك العربي االسالمي الدولي والتي عقدت بتقنية األون الين )عن بعد(:

إستكمااًل للمسارات التدريبية المنبثقة عن مشاريع تطوير الموارد البشرية إضافة الى االحتياجات التدريبية الظاهرة 
والمستجدة لدى دوائر اإلدارة والفروع وبمختلف المسّميات والمستويات الوظيفية فقد تم تنفيذ عدة دورات وورش 

عمل تدريبية بعدة مواضيع أبرزها:

1( دورة تدريبية متخصصة بعنوان "إطار اإلستعانة بالمصادر الخارجية" عقدت خالل الفترة 9 - 13 /3 /2021.

2( ثالث دورات تدريبية بعنوان "إتيكيت التواصل الفعال مع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة" عقدت بتاريخ 
12 / 6 /2021 و19 /6 /2021 و3 /7 /2021.

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

التالية في معهد الدراسات  1( حضر مجموعة من موظفي اإلدارة العامة والفروع الدورات والبرامج المتخصصة 
المصرفية:

التاريخاسم الدورةالرقم

الودائع والخدمات المصرفية

دورة اإلمتثال

التحليل المصرفي وتحليل مخاطر اإلئتمان

Cybersecurity Risk Management

أفضل الممارسات في إعداد بطاقات الوصف الوظيفي

العمليات المصرفية الداخلية

1
2
3
4
5
6

2021/ 1/ 23 - 20
2021/ 2/ 24 - 21
2021/ 2 /25 - 21

2021/ 6/ 3 - 5 /31
2021/ 6/ 10 - 7
2021/ 6/ 21 - 9
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2( حضر السيد/ أسامه شديد من إدارة الخدمات المصرفية لألفراد - مركز الخدمة الهاتفية ثالث دورات تدريبية متخصصة 
بعنوان "لغة االشارة" تشمل ثالث مستويات عقدت خالل الفتره من 17 /12 /2020 لغاية 23 /4 /2021.

3( حضر السيد / محمد نصرهللا من إدارة االستثمار العقاري وتمويل المشاريع مؤتمر بعنوان "التعافي األخضر" بتاريخ 
.2021/ 2/ 10

4( حضر كل من السادة / أحمد ابو صيبعة، أحمد الراعي، وطارق محمد من إدارة المخاطر، والسادة / محمد كامل ووليد عودة 
"Certified Information Systems Security Professional )CISSP(" من إدارة انظمة المعلومات دورة تدريبية بعنوان 

وذلك خالل الفترة من 21 /2 /2021 – 3 /3 /2021.

5( حضرت الفاضلة / روال سالم من إدارة العمليات دورة تدريبية بعنوان "The Future Of Payments" خالل الفترة 
.2021/ 2/ 23 - 22

 ISO 31000 2018 " 6( شارك كل من السادة / أسعد دياب وماجد السمان من إدارة المخاطر دورة تدريبية بعنوان
Advanced Lead Risk Manager Training" وذلك خالل الفترة 28 /2 /2021 الى 4 /3 /2021.

7( شارك كل من السادة / عمر أبو غنيم، محمد العزة، معتصم حماد ومهند الصيداوي من إدارة انظمة المعلومات دورة 
تدريبية بعنوان "QA Software Testing" وذلك خالل الفترة 1 /3 /2021 الى 1 /4 /2021.

8( حضر السيد / خليل سوالمة من إدارة تنفيذ العمليات المصرفية دورة تدريبية بعنوان "محاسبة الشحن والموانئ 
والوكاالت وتمويل السفن والدور المحوري للبنوك واالعتمادات البنكية" بتاريخ 27 /3 /2021.

9( حضر السيد / مجدي الشوبكي من إدارة التدقيق الداخلي وكل من الفاضالت / االء حجاز ورشا غربية من إدارة المخاطر 
دورة تدريبية بعنوان "إدارة السيولة في ضوء متطلبات بازل 3 وذلك خالل الفترة 29 /3 /2021 ولغاية 31 /3 /2021.

10( حضر السيد / محمود عودة من إدارة التدقيق الداخلي دورة تدريبية بعنوان "التحديات التي تواجه نشاط التدقيق 
الداخلي في ظل التطور المتسارع في الرقابة والمخاطر ومواجهة جائحة COVID-19" وذلك خالل الفترة من 29 /3 /2021 

ولغاية 31 /3 /2021.

11( شارك كل من السادة / حسن عايش، سالم الدسوقي وناصر االسمر من إدارة الشركات دورة تدريبية بعنوان "دعم 
المرأة للوصول الى التمويل ما بعد جائحة كورونا" بتاريخ 7 /4 /2021.
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متكامــاًل  تطبيقــًا  الجديــد  موبايــل"  "عقــاري  تطبيــق  ويعــد 
للخدمــة المصرفيــة علــى الهواتــف الخلوية كونــه يلبي مختلف 
متطلبــات ورغبــات العمــالء مــن األفــراد والشــركات علــى حــد 
ســواء، حيــث يمكــن تطبيــق "عقــاري موبايــل" عمالئــه مــن 
معامالتهــم  وإجــراء  حســاباتهم  مــع  المســتمر  التواصــل 
المصرفيــة بيســر وســهولة فــي أي وقــت واي مــكان، مــع 

توفيــر أعلــى درجــات الحمايــة والســرية. 

ومــن خــالل تحميــل التطبيــق "عقــاري موبايــل"، والــذي يتميــز 
أيضا بواجهة اســتخدام ســهلة ومرنة وتجربة بنكية متكاملة، 
تمكــن عمالئنــا مــن الدخــول إلــى التطبيــق باســتخدام بصمــة 
التطبيــق  ويتيــح  الســري.  الرقــم  أو  العيــن  بصمــة  أو  اليــد 
مــن  وحصريــة  جديــدة  مجموعــة  مــن  االســتفادة  للعمــالء 

الخدمــات المصرفيــة. 

حيــث ســيتكمن العميــل مــن االســتفادة مــن تجربــة محدثــة 
اســتعراض  ومنهــا  األساســية  البنكيــة  الخدمــات  مــن 
علــى  الحــركات  أرصــدة وتفاصيــل  البنــك، متابعــة  منتجــات 
طريــق  عــن  للفواتيــر  الــدوري  التســديد  خدمــة  الحســاب، 
بيــن  األمــوال  لتحويــل   CLIQ خدمــة  و   ،)e-Fawateercom(
حســاباتك وحســابات عمــالء آخريــن داخــل البنــك العقــاري 
أو ألي مســتفيد آخــر لــدى البنــوك المشــتركة بالخدمــة فــي 
األردن، بشــكل فــوري وبــكل ســهولة باإلضافــة الــى الحــواالت 
المحليــة والخارجيــة ، وخدمــة تســديد مجموعــة مــن الفواتيــر 

دفعــة واحــدة، باإلضافــة إلــى كشــف الحســاب اإللكترونــي، 
االئتمانيــة  البطاقــات  معلومــات  عــن  واالستفســار 
وتســديدها، والتحكــم بخدمــة الرســائل القصيــرة، والتحكــم 
بالبطاقــة االئتمانيــة والمدينــة فــي حــال الضيــاع أو الفقــدان، 
وتحديــد مواقــع فــروع البنــك وأجهــزة الصــراف اآللــي األقــرب 
إلــى العميــل، إلــى جانــب مجموعــة مــن الخدمــات األخــرى.

الجديــد،  التطبيــق  اطــالق  علــى  تعليقــه  وفــي   
ــر اإلقليمــي للبنــك العقــاري  قــال طــارق عقــل المدي
موبايــل"  "عقــاري  إطــالق  إن   " العربــي:  المصــري 
بحلتــه الجديــدة ينــدرج ضمــن إســتراتيجية البنــك فــي 
رقميــة  خدمــات  بتقديــم  والتزامــه  الرقمــي  التحــول 
جديــدة لعمالئــه وتحســين تجربــة العمــالء وتبســيط 
العمليــات المصرفيــة لهــم عبــر توفيــر حلــول رقميــة 

سلســة تواكــب أســلوب حياتهــم وتطلعاتهــم."  

ســلوكهم  ونمــط  العمــالء  احتياجــات  "إن  عقــل:  وأضــاف 
المتغيــر دفــع القطــاع المصرفــي اليــوم إلــى العمــل بشــكل 
دائــم ومســتمر لتوفيــر الحلــول الرقميــة لعمالئــه، واســتجابة 
لذلــك عملنــا علــى تعزيــز تطبيــق عقــاري موبايــل بإضافــات 
إتمامهــا  مــن  العميــل  تمكــن  التــي  الخدمــات  علــى  نوعيــة 
مــن خــالل التطبيــق الجديــد وتشــجيع عمالئنــا علــى زيــادة 
اســتخدام القنــوات الرقميــة إلجــراء معامالتهــم المصرفيــة 

المعتــادة مــع المزيــد مــن الخصوصيــة والمرونــة."

البنك العقاري المصري العربي يطلق

تطبيق "عقاري موبايل" بحلته الجديدة

تطبيــق  إطــالق  عــن  المصــري  العقــاري  البنــك  أعلــن 
إطــار  ضمــن  وذلــك  الجديــدة  بحلتــه  موبايــل"  "عقــاري 
استراتيجيته الهادفة إلى التحول الرقمي وتقديم خدمات 
رقميــة جديــدة، حيــث يتيــح التطبيــق الجديــد لمســتخدمي 
الهواتف الذكية التي تعمل بجميع األنظمة التشــغيلية، 
تجربــة مصرفيــة ســهلة، وســريعة، وآمنــة، ومتطــورة.
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بنك ستاندرد تشارترد يحصد العديد
من الجوائز هذا العام

لخدمــات  بنــك  كأفضــل  البنــك  تــوج  ذلــك،  جانــب  إلــى 
لــوك  الشــركات مــن قبــل مجلــة جلوبــال بيزنــس أوت 
)Global Business outlook magazine( ومجلة ذا جلوبال 
إيكونوميكــس )The Global Economics Limited( وذلــك 
تقديــم  فــي  البنــك  بهــا  يتمتــع  التــي  الواســعة  للخبــرة 
استكشــاف  فــي  والمتمثلــة  القيمــة  عاليــة  الخدمــات 
اغتنــام  مــن  الشــركات  تمكيــن  تواصــل  والتــي  الفــرص 
فــرص النمــو والتوســع بصــرف النظــر عــن مرحلــة وحجــم 

أعمالهــا.

ــوج البنــك كأفضــل مــزود لخدمــات األوراق  هــذا وقــد ت
إنترناشــيونال  مجلــة  قبــل  مــن  العــام  لعــذا  الماليــة 
وجــاء   )International Finance Magazine( فاينانــس 
هــذا التتويــج تقديــرا لمســتوى الخدمــات التــي يقدمهــا 
بنــك ســتاندرد تشــارترد لعمــالء الخدمــات المصرفــي 
المنتجــات  مــن  العديــد  تشــمل  والتــي  األردن،  فــي 

المتخصصــة.

وتعليقــا علــى هــذه النجاحــات الكبيــرة علــق 
الســيد مهنــد مكحــل، المديــر اإلقليمــي لبنــك 
نــدرك  "إننــا  قائــال:  األردن  تشــارترد  ســتاندرد 
تمامــا المكانــة الرائــدة لبنــك ســتاندرد تشــارترد، األمــر 
الــذي يدفعنــا إلــى الشــعور بقــدر كبيــر مــن المســؤولية 
فــي  البنــك  يســتمر  حيــث  المحلــي،  المجتمــع  تجــاه 
مســاندة األســواق والمجتمعــات التــي يعمــل ضمنهــا 
ــة  ــرة العالمي ــة والخب ــز المتين ــك انطالقــا مــن الركائ وذل
التي يتمتــع بهــا البنــك والتــي تســاهم فــي دفــع عجلــة 

النمــّو المســتدام فــي األردن"

وأضــاف "يأتــي ذلــك إيمانــا مــن بنــك ســتاندرد تشــارترد 
بدعــم التنميــة الوطنيــة علــى المســتويات االقتصاديــة 
دعــم  بمواصلــة  أيضــا  والحــرص  واالجتماعيــة 
المجتمعــات التــي يعمــل ضمنهــا وتمثــل هــذه الجوائــز 
بنــك  يتبناهــا  التــي  بالقيــم  تمســكنا  علــى  دليــل  خيــر 

تشــارترد". ســتاندرد 

حاز بنك ستاندرد تشارترد األردن على جائزة " أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية" من قبل 
مجلــة ذا جلوبــال إيكونوميكــس )The Global Economics Limited( و مجلــة إنترناشــيونال 
فاينانس )International Finance Awards( ويأتي ذلك تقديرًا لمستوى الخدمات التي يقدمها 
بنــك ســتاندرد تشــارترد األردن فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة والتنميــة المســتدامة.
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الســالم: كابيتــال بنــك حقــق أداًء 
ماليــًا قويــًا وأرباحــه الصافيــة فــي 
2020 وصلت إلى 30.3 مليون دينار

باســم  برئاســة  االجتمــاع  وُعقــد 
مجلــس  رئيــس  الســالم  خليــل 
مــن  عــدد  وبحضــور  اإلدارة، 
أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس 
داود  الســيد  للبنــك  التنفيــذي 
يحملــون  ومســاهمين  الغــول، 

أســهما باألصالــة واإلنابــة والوكالــة يشــكلون حوالــي )84 . 
85 %( مــن رأس المــال، كمــا وحضــر االجتمــاع مراقــب عــام 
العرموطــي، ومنــدوب  وائــل  الدكتــور  الشــركات عطوفــة 

البنــك. حســابات  مدققــي 

توصيــة  علــى  بنــك،  لكابيتــال  العامــة  الهيئــة  وصادقــت 
المســاهمين  علــى  نقديــة  أربــاح  بتوزيــع  اإلدارة  مجلــس 
بنســبة 12 % مــن رأســمال البنــك وبمــا مجموعــه أربعــة 
وعشــرون مليــون دينــار اردنــي )24,000,000(، كمــا صادقــت 
علــى تقريــر مجلــس اإلدارة والبيانــات الماليــة للبنــك للعــام 

المســتقبلية. 2020 وخططــه 

وبهــذه المناســبة، قــال رئيــس مجلــس إدارة كابيتــال بنــك، 
باســم خليــل الســالم، "إّن البنــك حقــق خــالل العــام الماضي 
أداًء ماليــًا قويــًا رغــم الظــروف االســتثنائية التــي شــهدها 
العالم جراء انتشــار جائحة كورونا والتي ضاعفت من حجم 
تحديــات االقتصــاد العالمــي الــذي مّر في عــام 2019، بمرحلة 
مــن التباطــؤ المتزامــن، وكانــت معــدالت النمــو االقتصــادي 

منــذ  األضعــف  هــي  العالمــي 
العالميــة"،  الماليــة  األزمــة  وقــوع 
الفتــًا إلــى أن كابيتــال بنــك ســجل 
أرباحــه لعــام  ارتفاعــًا فــي صافــي 
2020 بنســبة 5 %، لتصــل إلــى 30.3 
فــي  الضرائــب  بعــد  دينــار  مليــون 
عــام 2020 ، مقابــل 28.8 مليــون دينــار فــي عــام 2019، وذلــك 
بالرغــم مــن الزيــادة فــي حجــم المخصصــات التــي قــام البنك 
برصدهــا بالتوافــق مــع السياســة التحوطيــة التــي ينتهجهــا 
والتــي بلغــت 24.5 مليــون دينــار لعــام 2020 مقابل 7 ماليين 

دينــار تــم رصدهــا فــي عــام 2019.

ــح التشــغيلي  ــادة فــي صافــي الرب ــال بنــك زي وســجل كابيت
فــي  ارتفاعــًا  وحقــق   ،2019 بالعــام  مقارنــة   %  40 بنســبة 
ــى 2.8  ــار فــي عــام 2019 لتصــل ال ــار دين ــه مــن 2.2 ملي أصول
مليــار دينــار فــي عــام 2020، وبنســبة زيــادة مقدارهــا 26 %، 
ــل وخاصــة  ــق نمــو فــي مصــادر التموي ــى تحقي باإلضافــة ال
ودائــع العمــالء التــي ارتفعــت العــام الماضــي بنحــو 368.2 

مليــون دينــار وبنســبة 28.2 %.

وارتفعــت صافــي محفظــة التســهيالت االئتمانيــة بمقــدار 
صافــي  ارتفعــت  كمــا   ،%  30 وبنســبة  دينــار  مليــون   324
إيــرادات الفوائــد بنســبة 25.8 % وبمقــدار 14.2 مليــون دينــار، 
أمــا بالنســبة لحقــوق الملكيــة، فقــد نمــت بنســبة 2.4 %، 

الهيئة العامة لكابيتال بنك تصادق على توزيع أرباح نقدية

على المساهمين وبنسبة 12 % من رأسمال البنك

عقــدت الهيئــة العامــة لمســاهمي كابيتــال بنــك اجتماعهــا الســنوي العــادي بتاريــخ )15/04/2021(، 
بواسطة تقنية االتصال المرئي واإللكتروني، وذلك عماًل بأحكام قانون الدفاع رقم )13( لسنة 1992 
وأمــر الدفــاع رقــم )5( لســنة 2020 المنشــور فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 31/3/ 2020، واإلجــراءات 
الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020 بموجب أمر الدفاع أعاله. 
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مرتفعــة مــن 348 مليــون دينــار فــي عــام 2019، إلــى 356 
مليــون دينــار فــي عــام 2020. 

واســتعرض الســالم فــي كلمتــه أمــام الهيئــة العامــة، أبــرز 
اإلنجــازات التــي حققهــا البنــك وعــززت مــن مكانتــه وريادتــه 
مجموعــة  أن  موضحــًا  األردنــي،  المصرفــي  الســوق  فــي 
الماضــي  العــام  نهايــة  وقبيــل  باشــرت  بنــك  كابيتــال 
بإجــراءات االســتحواذ علــى أعمــال وفــروع بنــك عــوده فــي 
األردن والعــراق واســتكملت هــذه اإلجــراءات فــي أذار مــن 

العــام الجــاري.

وبحســب الســالم، فــإن عمليــة االســتحواذ التــي ُتعــد األولى 
فــي تاريــخ مجموعــة كابيتــال بنــك أســهمت فــي توســيع 
لرؤيــة  تنفيــذًا  وذلــك  وإقليميــًا  محليــًا  انتشــارها  رقعــة 
المجموعــة واســتراتيجيتها الطموحــة والمتمثلــة بتحقيــق 
ــر والتوســع فــي  النمــو مــن خــالل تطبيــق منهجيــة التطوي

ــي تتواجــد بهــا. األســواق الت

وبيــن الســالم، أن عمليــة اســتحواذ المصــرف 
األهلــي العراقــي – التابــع لمجموعــة كابيتــال 
العــراق  فــي  عــوده  بنــك  فــروع  علــى  بنــك- 
ســتدعم مــن نشــاط المصــرف فــي الســوق 
متانــة  مــن  ســيعّزز  الــذي  األمــر  العراقــي، 
الماليــة،  بنــك  كابيتــال  مؤشــرات مجموعــة 
المصرفيــة  الخدمــات  تقديــم  مواصلــة  مــع 

المبتكــرة وذات الكفــاءة العاليــة للعمــالء علــى مســتوى 
واألفــراد. الشــركات 

بــدوره، عّلــق الرئيــس التنفيــذي لكابيتــال بنــك داود الغــول، 
العــام  خــالل  البنــك  حققهــا  التــي  الماليــة  النتائــج  علــى 
ــًا أنهــا جــاءت نتيجــة للسياســة التوســعية  الماضــي، مبين
التــي تبناهــا كابيتــال بنــك وأســهمت بالتالي في زيــادة ونمو 
مصــادر تمويــل المجموعــة بشــكل ملحوظ، مشــيرًا إلى أن 
عمليــة االســتحواذ رفعــت إجمالــي عــدد فــروع كابيتــال بنــك 
فــي األردن إلــى 28 فرعــًا، وفــروع المصــرف األهلــي العراقــي 
إلــى 18 فرعــًا، حيــث عمــل هــذا االســتحواذ على زيــادة حقوق 

لمجموعــة  المســاهمين 
 400 لتقــارب  بنــك  كابيتــال 
قيمــة  ورفــع  دينــار  مليــون 
لتبلــغ  المجموعــة  أصــول 
مشــيرًا  دينــار،  مليــار   3.5
المجموعــة  خطــط  أن  إلــى 

تصنيــف شــركة  رفــع  علــى  العمــل  التوســعية شــملت 
العالمــي  المالــي  دبــي  مركــز  فــي  لالســتثمارات  كابيتــال 
وذلــك لتمكينهــا مــن تقديــم خـــدمـــــات إدارة الموجــودات 
لقاعــدة عمالئهــا المتناميــة فــــــي اإلمـــــــارات الـــعـــــربــــيــــــة 

والخليــج. المتحــدة 

وأعـــلــــن الـــــغـــــول، عـــن قيــام مجموعـــة كـــــابــيـتــــال بـــــنــــك 
بتحديــث خطتهــا االســتراتيجية الخمســية )2021 - 2026( 
وذلــك بهــدف مواكبــة التحديــات التي فرضها انتشــار جائحة 
كورونــا "كوفيــد 19" والتــي أظهــرت مــدى أهمية تهيئة البنية 
عــن طريــق  العمــالء  ُبعــد وخدمــة  عــن  للعمــل  التحتيــة 
وســائل التواصــل االجتماعــي وأجهــزة الصــراف التفاعلــي، 
مشــيرًا إلــى أن المجموعــة أنجــزت خــالل العــام الماضــي 
لألنظمــة  والتحديثــات  األتمتــة  مشــاريع  مــن  العديــد 
المجموعــة  لــدى  المصرفيــة  والعمليــات  المســتخدمة 
كإطــالق نظــام الخزينــة ونظــام القــروض وتحديــث النظــام 
 ،)Core banking system( الداخلــي  البنكــي 
باإلضافــة إلــى إطالق مجموعــة من الخدمات 
اإللكترونيــة، منهــا علــى ســبيل المثــال إطــالق 
خدمة الدردشة اآللية iCa Chatbot، المتوفرة 
 ،Facebook Messenger والـــ WhatsApp علــى
كمــا تــم توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع شــركة 
لــواء ألتمتــة طلبــات القــروض للمؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة وغيرهــا العديــد مــن 

الخدمــات الرقميــة واإللكترونيــة. 

تجــدر اإلشــارة، إلــى أن كابيتــال بنــك ســاهم فــي تقديــم الدعــم 
لعــدد مــن مؤسســات الدولــة والمبــادرات المدنيــة لمواجهــة 
تداعيــات جائحــة كورونــا، حيــث قــّدم تبرعــات ماليــة بقيمــة 
ــق البنــك حزمــة  ــار فــي العــام 2020. كمــا أطل ــون دين 2.5 ملي
بهــدف  واألفــراد  الشــركات  قطاعــي  مــن  لعمالئــه  حوافــز 
للقطاعــات  منــه  ودعمــًا  عليهــم  الماليــة  األعبــاء  تخفيــف 
االقتصاديــة، باإلضافــة الــى مشــاركته فــي مبــادرة البرنامــج 
البنــك المركــزي  التــي أطلقهــا  الوطنــي لضمــان القــروض 
ــورو مــن  ــون ي ــل بقيمــة 70 ملي ــى تموي ــه عل ــي، وحصول األردن
بنــك االســتثمار األوروبــي ليتــم 
البنــك  قبــل  مــن  إقراضهــا 
للشــركات المحليــة الصغيــرة 
تأثــرت  التــي  والمتوســطة 
أعمالهــا فــي ظــل الجائحــة.

السالم: تنفيذ خطط مجموعة كابيتال 
مكانتهــا  مــن  عــزز  التوســعية  بنــك 
وترتيبهــا التنافســي محليــًا وإقليميــًا
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كمــا وحقــق "كابيتــال بنــك" ارتفاعــًا فــي 
الموجــودات وبنســبة 23 % لتصــل الــى 
األصــول  متضمنــة  دينــار  مليــار   3.4
الربــع  بدايــة  مــن  عليهــا  المســتحوذ 
األول مــن العــام الحالــي، مقارنــة مــع 2.7 
مليــار دينــار كمــا فــي نهايــة عــام 2020، 
ــى  ــع ليصــل ال ــد الودائ فيمــا ارتفــع رصي

2.1 مليــار دينــار أردنــي، مقارنــة مــع 1.7 مليــار دينــار فــي الربــع 
األخيــر مــن العــام الســابق. 

وجــاء هــذا األداء القــوي لكابيتــال بنــك خــالل الربــع األول مــع 
اســتكماله مؤخــرًا صفقــة االســتحواذ علــى األعمــال المصرفيــة 
المجموعــة  واصلــت  كمــا  والعــراق،  األردن  فــي  عــوده  لبنــك 
ــا  ــات جائحــة كورون ــة إزاء تداعي العمــل باســتراتيجيتها التحوطي
للمحافظــة علــى جــودة أصولهــا ومحفظتهــا االئتمانيــة، حيــث 
زادت المخصصات المرصودة بنســبة 73 % عن العام الماضي. 

إدارة  رئيــس مجلــس  النتائــج قــال  وتعليقــًا علــى هــذه 
كابيتــال بنــك، باســم خليــل الســالم: "نجحنــا فــي مواجهــة 

التداعيات االقتصادية الســلبية للجائحة، 
وحقــق البنــك أداًء إيجابيــًا علــى مختلــف 
مؤشــراته  متانــة  عــزز  حيــث  الصعــد، 
الماليــة وتمكــن مــن الحفــاظ علــى نســب 
مــن  وأعلــى  مرتفعــة  مــال  راس  كفايــة 
الحــد المطلــوب من قبل البنــك المركزي 
األردنــي وعلــى كافــة المســتويات حيــث 
ــة راس المــال لفــروع األردن لتقــارب  ارتفعــت نســبة كفاي
16 %. كمــا ورســخ موقعــه الرائــد فــي القطــاع المصرفــي 
الــذي  النجــاح  بعــد  اإلقليمــي  المســتوى  وعلــى  المحلــي 
حققــه البنــك فــي االســتحواذ علــى األعمــال المصرفيــة 

لبنــك عــوده فــي كل مــن األردن والعــراق".

وثّمــن الســالم الــدور الهــام الــذي يلعبــه البنــك المركــزي 
األردنــي فــي مواجهــة تداعيــات الجائحة والتخفيــف من آثارها 
علــى االقتصــاد الوطنــي وهــو مــا ســاهم فــي تحقيــق نمــو 
مســتدام ألداء الجهــاز المصرفــي رغــم مختلــف الظــروف 
الصعبــة وحالــة عــدم اليقين التي تســود االقتصــاد العالمي.

بعد إضافة صافي ناتج عملية االستحواذ غير المتكرر
ارتفاع أرباح كابيتال بنك الى 10.2 مليون دينار للربع األول

ولتصل الى 29.8 مليون دينار

أعلــن كابيتــال بنــك عــن تحقيقــه نتائــج ماليــة إيجابيــة خــالل الربــع األول مــن العــام الحالــي، 
الضريبــة  بعــد   2021 العــام  مــن  األول  الربــع  فــي  بنــك  كابيتــال  أربــاح  صافــي  ارتفــع  حيــث 
والمخصصــات إلــى 10.2 مليــون دينــار مقارنــة مــع 6.1 مليــون دينــار لــذات الفتــرة مــن العــام 
2020، بنســبة نمــو وصلــت الــى 67 % وذلــك قبــل األخــذ بعيــن االعتبــار صافــي ناتــج صفقــة 
االســتحواذ لمــرة واحــدة والبالغــة 19.6 مليــون دينــار، ليرتفــع صافــي الربــح للمجموعــة كمــا فــي 
نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021 الــى 29.8 مليــون دينــار. كمــا ارتفــع صافــي الربــح التشــغيلي 
بنســبة 44 % نتيجــة نمــو القــروض باإلضافــة الــى نمــو عمليــات شــركة كابيتــال لالســتثمارات 
وتحقيقهــا ألربــاح بقيمــة مليــون دينــار، بســبب سياســة التنــوع التــي تنتهجهــا المجموعــة. 

السالم: أداء إيجابي في مختلف المؤشرات يعزز المركز التنافسي
لكابيتال بنك
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مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيــذي لكابيتــال بنــك، داود 
الغــول: "هــذه النتائــج اإليجابيــة تعكــس الجهــود الكبيــرة 
التــي تــم بذلهــا فــي كابيتــال بنــك، حيــث إن تنفيــذ الخطــط 
مــا  وهــو  إيجابــي  بشــكل  يمضــي  البنــك  تبناهــا  التــي 
انعكــس علــى مختلــف مؤشــرات األداء الماليــة. حيــث 
نمــت محفظــة األفــراد بمــا يقــارب 14 % عــن العــام 2020 
ــة االســتحواذ.  ــر عملي ــار أث ــن االعتب ــك دون األخــذ بعي وذل
كمــا تــم خــالل الربــع األول مــن العــام فتــح مــا يقــارب 11.2 
ألــف حســاب توطيــن لــدى المصــرف األهلــي العراقــي."

ــرًا  ــأن كابيتــال بنــك قــد أحــرز تقدمــًا كبي وأضــاف الغــول ب
فــي مجــال التحــول الرقمــي وتقديــم أفضــل الخدمــات 
اإللكترونيــة لجمهــور العمــالء، حيــث شــهد البنــك تزايــدًا 
ملحوظــًا فــي عمليــات فتح الحســابات الرقميــة منذ طرح 
هــذه الخدمــة نهايــة شــهر شــباط 2021. أمــا علــى صعيــد 
ــة االســتثمارية فقــد تمكنــت شــركة  الخدمــات المصرفي
الــحــســـابـــات  قـيـمـــة  رفــع  مــن  لالســتثمارات  كابيتــال 
أمريكــي  دوالر  مليــون   313 لتتجــاوز  للعمــالء  الـمــــــدارة 

للربــع األول مــن العــام.

مجمـوعـــة كـابـيـتـــال بـنـــك توقــع اتفاقيه 
 Codebase Technologies تعــاون مع شــركة
 )Neobank( إلطالق أول بنك رقمي متكامل
لألفــراد والشــركات الصغيرة والمتوســطة 

فــي األردن والعــراق
وقعت مجموعة كابيتال بنك، واحدة من أكبر المؤسسات 
المصرفية العاملة في السوقين األردني والعراقي اتفاقيه 
تعاون مع شركة Codebase Technologies إلطالق أول بنك 
جانب  إلى  والمؤسسات  الشركات  لخدمة  متكامل  رقمي 
األفراد في األردن والعراق والذي يهدف، من خالل منصته 
إلى  التقنيات،  أحدث  على  والمعتمدة  المتطورة  الرقمية 
توفير األدوات الرقمية والمالية الالزمة للعمالء ليمكنهم من 

التحكم الكامل بقراراتهم المالية.

تنافسي مثالي إلنشاء  بنك مركز  كابيتال  وتحتل مجموعة 
بنك رقمي متكامل وذلك بسبب تواجدها القوي في األردن 
والعراق، الشريك التجاري األكبر لألردن، باإلضافة إلى تراخيص 
المجموعة الحالية في كال البلدين، مما يجعلها البوابة المثلى 
إلطالق خدمات مصرفية رقمية متكاملة للشركات واألفراد 

على حد سواء.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال 
بنك، باسم خليل السالم: "تأتي هذه الشراكة االستراتيجية 
مع شركة Codebase Technologies تلبيًة لخطط مجموعة 
وتوسيع  التنافسي  مركزها  تعزيز  إلى  الرامية  بنك  كابيتال 
مشددا  والعراق"،  األردن  في  والمحّلي  اإلقليمي  انتشارها 
على التزام المجموعة بتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة 

وذات كفاءة عالية للعمالء.

"نحن  الغول:  داود  بنك،  لكابيتال  التنفيذي  الرئيس  وعلق 
هذه  يتخذ  والعراق  األردن  في  بنك  أول  نكون  ألن  سعداء 
الخطوة الحاسمة نحو القفز إلى مستقبل األعمال المصرفية 
والتي تسير على طريق التحول الكامل من الخدمات المصرفية 
التقليدية الى الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة، حيث 
وهويته  التجارية  بعالمته   Neobank البنك  لهذا  سيكون 
المنفصلة األثر الكبير والواضح كمسرع اقتصادي رقمي في 
المنطقة، مما سيوفر األسس المتينة والقوية لتقديم جيل 

أوسع من المنتجات والخدمات الرقمية المتطورة".

 Codebase كما علق رحيل إقبال، الشريك اإلداري في شركة
 Codebase Technologies في  "نحن  قائاًل:   ،Technologies
نتشرف باختيارنا من قبل مجموعة كابيتال بنك كشريك تقني 
في األردن والعراق. من خالل خبرتنا في إطالق العديد من 
البنوك الرقمية بنجاح في المنطقة، أثبتنا التزامنا بتصميم 
تجربة  يثري  الذي  التحويلي  الرقمي  التمكين  وتقديم  وبناء 
العمالء ويسرع نمو األعمال لشركائنا. نحن نطبق تقنيات 
مدفوعة باالبتكار والدقة والتفاني في تقديم خدمة استثنائية، 
مما يجعلنا شركة التحول الرقمي الرائدة لتحويل الخدمات 

المصرفية لمجموعة كابيتال بنك وعمالئها".
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بإقبــال  حظيــت  التــي  الســنوية  الحملــة  هــذه  ونظمــت 
كبيــر ومتميــز مــن قبــل موظفــي وموظفــات كابيتــال بنــك 
ــة بالتعــاون مــع  ــة والوظيفي بمختلــف مســتوياتهم اإلداري

مديريــة بنــك الــدم فــي وزارة الصحــة.   

التــي  اإلنســانية  الرســالة  مــع  الحملــة،  هــذه  وتتماشــى 
يتبناهــا كابيتــال بنــك والهادفــة إلــى دعــم ومســاندة كافــة 
فئــات المجتمــع المحتاجــة وخاصــة المرضــى منهــم، كمــا 
تنســجم مــع القيــم الداخليــة للبنــك والســاعية إلــى غــرس 

موظفيــه  نفــوس  فــي  واإلنســانية  المجتمعيــة  القيــم 
وترســيخ ثقافــة العمــل التطوعــي لديهــم.

ويحــث كابيتــال بنــك مــن خــالل هــذه الحمــالت الدوريــة، 
علــى تشــجيع المواطنيــن وكافــة موظفــي المؤسســات 
األخــرى بشــكل غيــر مباشــر للتبــرع بالــدم وذلــك لمــا يجنيــه 
المتبرعــون مــن الفوائــد الصحيــة، إضافــة إلــى إنقــاذ حيــاة 

المرضــى والمصابيــن.

كابيتال بنك ينظم حملة تبرع بالدم لموظفيه

بالتعاون مع بنك الدم

في إطار برامج استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، وحرصًا منه على أداء 
واجبه اإلنساني تجاه المجتمع في هذه الظروف االستثنائية، نظم كابيتال 
بنك وبالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم حملة تبرع بالدم لموظفيه.
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وبحســب بيــان صحفــي صــدر عــن البنــك، أشــرف طاقــم 
اللقــاح  مــن  األولــى  الجرعــة  إعطــاء  عمليــة  علــى  طبــي 
حيــث  بنــك،  كابيتــال  مقــر  فــي  جــرت  والتــي  للموظفيــن 
مــع  وموظفــة،  موظــف   400 حوالــي  الحملــة  شــملت 

العامــة.  الســالمة  بتعليمــات  التــام  االلتــزام 

وتأتــي هــذه الحملــة فــي إطــار دعــم كابيتــال بنــك لجهــود 
اللقاحــات  توفيــر  فــي  الوطنيــة  الصحيــة  المؤسســات 
لجميع المواطنين وتســريع العودة للحياة الطبيعية بعد 

تأميــن الوقايــة المجتمعية وفقًا للخطط واالســتراتيجيات 
الموضوعــة.

وأعــرب كابيتــال بنــك فــي البيــان عــن شــكره وتقديــره لكافــة 
الكــوادر العاملــة فــي وزارة الصحــة والمركــز الوطنــي لألمــن 
وإدارة األزمــات علــى جهودهــم المبذولــة منــذ بدايــة جائحــة 
اللقاحــات  وتأميــن  الفايــروس  انتشــار  مــن  للحــد  كورونــا 
للمواطنيــن مــن جهــة، ولدعمهــم المميــز لحملــة تطعيــم 

موظفــي البنــك مــن جهــة أخــرى.

كابيتال بنك ينظم حملة تطعيم

ضد فيروس كورونا لموظفيه

في إطار حرصه على سالمة موظفيه وعمالئه وتوفير بيئة عمل صحية مالئمة، 
نظم كابيتال بنك مؤخرًا وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني لألمن وإدارة 
األزمات، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للموظفين غير الحاصلين على اللقاح.
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وبموجــب االتفاقيــة، يلتــزم كابيتــال بنــك بكفالــة 10 أســر محتاجــة 
المحافظــات  فــي مختلــف  الغذائــي  الفقــر  تحــت خــط  تعيــش 
لمــدة ســنة واحــدة، بواقــع طــرد غذائــي شــهري لــكل أســرة. هــذا 
باإلضافــة لتخصيــص يــوم مــن أيــام شــهر رمضــان المبــارك يقــوم 
فيــه مندوبــو كابيتــال بنــك بســكب وجبــات ســاخنة للصائميــن في 
ــع  ــه هــذه الســنة بتوزي ــذي اســتعيض عن ــي، وال ــة أم عل مقــر تكي
األســر  لمنــازل  الســاخنة  اإلفطــار  ووجبــات  الغذائيــة  الطــرود 
المحتاجــة، وذلــك لاللتــزام بالتعليمات االحترازيــة الخاصة بجائحة 

كورونــا، والتــي تفيــد بعــدم تنظيــم الفعاليــات الجماهيريــة.  

بنــك  كابيتــال  فــي ضــوء حــرص  االتفاقيــة،  ويأتــي تجديــد هــذه 
التــي  االجتماعيــة  مســؤوليته  برامــج  تنفيــذ  علــى  المســتمر 
تتضمــن دعــم كافــة فئــات المجتمــع مــن جهــة، وإيمانــه برســالة 
وأهــداف تكيــة أم علــي اإلنســانية والنبيلــة التــي تســعى للقضــاء 

علــى الجــوع والفقــر الغذائــي فــي المملكــة مــن جهــة أخــرى.  

ويثمــن كابيتــال بنــك عاليــًا الــدور اإلنســاني النبيــل الــذي تضطلــع 
بــه تكيــة أم علــي فــي مكافحــة الجــوع والفقــر الغذائــي، والجهــود 
االســتثنائية التــي يبذلهــا القائمــون عليهــا خالل الظــروف الراهنة، 
لــذا جــاء تجديــد هــذه الشــراكة رغبــة مــن البنــك فــي المســاهمة 

فــي تحقيــق األمــن الغذائــي المســتدام فــي البــالد.

يذكــر أن تكيــة أم علــي تقــوم فــي الوقــت الحالــي بإيصــال الدعــم 
الغذائــي الشــهري والمســتدام إلــى 30,000 أســرة تعيــش تحــت 
والذيــن  المملكــة  محافظــات  كافــة  فــي  الغذائــي  الفقــر  خــط 
يشــكلون 150,000 فــردًا، حيــث تقــوم بإيصــال الطــرود الغذائيــة 
شــهريًا وعلــى مــدار العــام والتــي تحتــوي علــى 24 مــادة غذائيــة 

تفــي باحتياجــات األســرة التغذويــة طــوال الشــهر.  

كابيتال بنك يجدد شراكته السنوية مع تكية أم علي

أعلــن كابيتــال بنــك عــن تجديــد شــراكته الســنوية مــع تكيــة أم علــي، وذلــك تجســيدًا لسياســته 
المتبعة للمسؤولية االجتماعية، خصوصًا فيما يتعلق بدعم ومساندة فئات المجتمع المحلي.
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وســيحصل عمــالء كابيتــال بنــك الجــدد مــن أصحــاب الرواتــب 
ــى حافــز  ــر عل ــار فأكث ــى 1000 دين ــي تصــل صافــي قيمتهــا ال الت
نقــدي بنســبة %50 مــن قيمــة الراتــب الشــهري ولغايــة 1500 
راتــب، وحافــز نقــدي بقيمــة 150 دينــارًا  دينــار عنــد ورود أول 
للرواتــب التــي تتــراوح مــا بيــن -800 999 دينــارًا بعــد ورود ثالــث 
راتــب إلــى البنــك، فيمــا ســيحصل أصحــاب الرواتــب مــن 500 
دينــار إلــى 799 دينــارًا علــى حافــز نقــدي بقيمــة 100 دينــار بعــد 

ورود ثالــث راتــب إلــى البنــك.

كمــا يقــدم كابيتــال بنــك مزايــا إضافية لعمالء تحويــل الرواتب، 
مــن ضمنهــا عائــد نقــدي بنســبة 2 ٪ وبحــد اقصــى 100 دينــار 
عنــد اســتخدام بطاقــات كابيتــال بنــك االئتمانيــة مــن خــالل 
نقــاط البيــع أو عبــر التســوق اإللكترونــي، تحويــل رصيــد بطاقــة 

االئتمــان المربــوط بحســاب الراتــب المحــول بــدون فوائــد أو 
دفعــات شــهرية علــى الرصيــد الــوارد ألول ثــالث أشــهر، تقديــم 
قــروض شــخصية مقبولــة مســبًقا للشــركات المعتمــدة بحــد 
اقصــى 10,000 دينــار لرواتــب 1000 دينــار فأكثــر، باإلضافــة الــى 
توفير بطاقات ائتمانية مقبولة مســبًقا للشــركات المعتمدة 
بحــد اقصــى ضعفــي الراتــب المحــول لرواتــب 1000 دينار فأكثر.

وقــال رئيــس الخدمــات المصرفيــة لألفــراد، محمــد عثمــان:" 
وتقديــم  بتطويــر  االســتمرار  إلــى  بنــك  كابيتــال  فــي  نســعى 
ــا متعــددة  ــة بمزاي ــا، مقرون ــة مبتكــرة لعمالئن خدمــات مصرفي
ــي تطلعاتهــم واحتياجاتهــم وأنمــاط  وذات قيمــة مضافــة، تلب
حياتهم اليومية وتضيف لمعامالتهم وتعامالتهم المصرفية 

معنــا المزيــد مــن المرونــة والســهولة."

كابيتال بنك يطلق حملة "حّول راتبك" بمزايا متعددة

انطالقًا من تفهمه الحتياجات عمالئه المتزايدة، وسعيًا منه لتوفير أفضل الخدمات المصرفية 
لهم مقرونة بأفضل المزايا، أعلن كابيتال بنك – الرائد في توفير الحلول المصرفية المبتكرة لألفراد 
والشركات- عن إطالق حملة ترويجية على حسابات الرواتب مع العديد من المزايا اإلضافية.
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           عزز جاللة الملك عبدهللا الثاني العالقات 
مــع أمــريـــــكـــــا، فــي ظــــــل اإلدارة األمـيـــركـــيــــــــــة 
ــات بأفـــضـــــل  ــديدة، لتصـبـــح هــذه الـــعــالقــ الجـ
حـاالتـهـــا هــذه الفتــرة، حيــث لطالما كانــت األردن 
الحليــف االســتراتيجّي ألمريــكا فــي المـنـطـقـــة. 

اللقــاء المميــز الــذي جمــع جاللتــه مــع الرئيــس األمريكــّي 
ومــع قيــادات فــي اإلدارة األمريكّيــة وأعضــاء مــن اللجــان 
البرلمانيــة والكونغــرس وإدارة البنــك الدولــي وصنــدوق 
النقــد تمهــد الطريــق إلــى آفــاق جديــدة ونوعيــة علــى كافــة 

األصعــدة.

والخــاص  العــام  القطاعيــن  علــى  يجــب  هنــا،  ومــن 
جاللتــه  رســمها  التــي  المميــزة  العالقــات  اســتغالل 
وتحويلهــا الــى فــرص حقيقيــة قابلــة للتنفيــذ تنعكــس 
علــى المفاصــل االقتصاديــة، وعلــى رأســها االســتفادة 
مــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع أمريــكا وتعزيــز الصــادرات 
الوطنّيــة، جنبــا الــى جنــب مــع تعزيــز التعــاون االقتصــادي 

فــي جوانــب عــدة مــع أمريــكا.

اذ انــه ومنــذ انضمــام األردن لمنظمــة التجــارة العالميــة 

والواليــات  األردن  بيــن  الحــرة  التجــارة  اتفاقيــة  وتوقيــع 

المتحــدة، زادت التجــارة بيــن البلديــن بنســبة 800 بالمئــة، 

فــي حيــن دعمــت الواليــات المتحــدة بمــا يبلــغ مــن75 مليــار 

دوالر كضمــان للقــروض والتــي ســتوفر علــى األردن أكثــر 

مــن 600 مليــون دوالر ســعر فوائــد للخمــس ســنوات 

القادمــة، وبنفــس الوقــت خفــض معــدل الفائدة المحلية 

والمســاعدة علــى تعزيــز النمــو االقتصــادي.

وبمــوازاة ذلــك، دعمــت الواليــات المتحــدة بـــ 3.75 مليــار 

دوالر كضمــان للقــروض والتــي ســتوفر علــى األردن أكثــر 

مــن 600 مليــون دوالر أمريكــي مــن ســعر الفوائــد علــى 

مــدى الخمــس ســنوات القادمــة، وايضــا سيســاعد علــى 

خفــض معــدل الفائــدة المحليــة والمســاعدة علــى تعزيــز 

النمــو االقتصــادي.

اكثــر  المتحــدة  الواليــات  ســهلت  الصعيــد،  ذات  وعلــى 

مــن 110 مليــون دوالر أمريكــي كقــروض ألكثــر مــن 432 

مشــاريع صغيــرة ومتوســط، كنتيجــة لذلــك، تــم خلــق 

5000 فرصــة عمــل جديــدة ودعــم االالف مــن الوظائــف 

األخــرى.

آفـاق اقتصاديـة
جــــــــــــديـــــــدة مــــع

أمـريـكــا 
سالمة الدرعاوي

رئيس هيئة التحرير
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اليــوم يجــب علــى الحكومــة والقطــاع الخــاص معــا العمل 
لمــا بعــد كورونــا فــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن تعافــي 
أســرع بفضــل لقاحــات كورونــا، هــذه الجائحــة التــي انهكت 

االقتصــاد الوطنــي بشــكل كبير.

الخاصــة  الوبائيــة  المؤشــرات  جميــع  أن  واضــح   
بجائحــة كورونــا تتجــه إلــى االنفــراج التدريجــي خاصــة 

مــع ارتفــاع أعــداد متلقــي المطعــوم. 

المختلفــة  القطاعــات  علــى  االقتصــادي  كورونــا  وقــع 
كان متباينــًا مــن قطــاع آلخــر، لكــن بالمحصلــة نســتطيع 
القــول ان تداعيــات الوبــاء كانــت عميقــة علــى القطاعيــن 
العــام والخــاص، وال يمكــن التخلــص مــن هــذه التداعيــات 
ــاء، خاصــة  ــو بعــد تالشــي الوب بيــن ليلــة وضحاهــا، حتــى ل
القطــاع الخــاص الــذي سيســتمر نزيفــه إذا لــم تتحــرك 
فاألمــر  ثانيــا،  وتحفيــزه  أوال،  صمــوده  لدعــم  الحكومــة 
يحتــاج إلــى خطــة عمــل ســريعة حتــى نســير باالقتصاد في 
المرحلــة األولــى إلــى مــا قبــل كورونــا، واالنتقــال إلــى مــا هــو 
مســتهدف فــي رفــع معــدالت النمــو بشــكل مســتدام 

خــالل المرحلــة المقبلــة.

أمــا القطــاع الخــاص فهــو مطالب اليــوم أكثر من ذي قبل 
بتعزيــز دوره التنمــوي وتوظيــف حالــة التطــور السياســي 
مــع  الملــك  خلقهــا  التــي  الكبيــرة  والتفاهمــات  لــألردن 
اإليجابــي  بالشــكل  واســتغاللها  العالــم،  فــي  اقتصــاد 
ــات التكامــل والتعــاون االقتصــادي مــع  ــز عملي فــي تعزي
امريــكا بمــا يخــدم مصالــح الجميــع دون غبــن أو ضــرر 
فــي  األســاس  هــو  األردنــي  التكاملــي  فالخطــاب  بأحــد، 
تنميــة هــذه العالقــات فــي هــذا الوقــت تحديــدًا، فالكــرة 
اليــوم فــي ملعــب القطــاع الخــاص لتحقيــق هــذا االختــراق 
االقتصــادي اإليجابــي، فالملــك فتــح أبــواب أمريــكا لــالردن، 
وعلــى القطــاع الخــاص ان يطــرق األبــواب بالتعــاون مــع 

الحكومــة.

لدينــا فــي األردن فرصــة كبيــر لتحقيــق نُمــو عــاٍل قــادر علــى 
خلــق فــرص عمــل جديــدة، وكل مــا فــي األمــر هــو تعــاون 
تحــت مظلــة ســيادة  القطاعيــن  بيــن  ومخلــص  وثيــق 
بيئــة  تنافســية  وتعزيــز  االســتثمار  وتشــجيع  القانــون 
األعمــال المحليــة، فهــل نــرى فــي األيــام المقبلــة خريطــة 

طريــق اقتصاديــة تعيدنــا إلــى مســار النُمــو والتنميــة.
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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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