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يعتبـــر قطـــاع الطاقـــة مـــن القطاعـــات الهامـــة، ويصنـــف مـــن ضمـــن المواضيـــع 
االستراتيجية الملحة وذات األولوية الوطنية، كون الطاقة بمختلف اشكالها تعتبر 
احـــدى اهـــم عناصـــر اإلنتـــاج للعديـــد مـــن القطاعـــات وتؤثـــر مباشـــرًة علـــى تنافســـيتها 
وقدراتهـــا التصديريـــة، كمـــا يتواجـــد هنـــاك العديـــد مـــن الفـــرص االســـتثمارية الواعـــدة 
فـــي مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة ومصـــادر الطاقـــة البديلـــة التـــي تســـاهم فـــي خفـــض 
التكاليـــف علـــى االقتصـــاد وتفتـــح اآلفـــاق للتحـــول الـــى القتصـــاد األخضـــر مســـتقباًل. 

مــن  بــد  ال  بالقطــاع؛  المتعلقــة  التحديــات  ولمواجهــة 
التشــاركية لتحســين اســتغالل مصادر الطاقة المتاحة، 
ومشــاريع  مبــادرات  وإطــالق  التحتيــة  البنــى  وتطويــر 
تغطــي الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة وتحقــق لــألردن 
االكتفــاء الذاتــي مــن مصــادر الطاقــة فــي المســتقبل. 

بــدوره، القطــاع المصرفــي فــي األردن يلعــب دورًا أساســيًا 
ومهمــًا فــي تمويــل االقتصــاد األردنــي ومختلــف القطاعــات 
االقتصادية، كما يســاهم القطاع المصرفي بشــكٍل واضح 
فــي تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة ومشــاريع الشــراكة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي المملكــة؛ وذلــك إمــا 
القــروض  أو  البنــوك  مــن  المباشــر  اإلقــراض  خــالل  مــن 
المجمعــة للمشــاريع الكبيــرة، أو مــن خــالل المســاهمة في 
ــق التــي  ــة التحتيــة مــن خــالل الصنادي ملكيــة مشــاريع البني
تســاهم بهــا البنــوك وتســتثمر فــي تلــك المشــاريع وفقــًا 

لعقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 

وإلــى جانــب الــدور التمويلــي، تمتلــك البنــوك العاملــة فــي 
األردن خبــرات مصرفيــة كبيــرة وهــو مــا يؤهلهــا لتقديــم 
ودراســات  التمويليــة  الدراســات  وإعــداد  المشــورة 
الشــراكة  لمشــاريع  واالقتصاديــة  الماليــة  الجــدوى 
والفــرص االســتثمارية، ضمــن رؤيــة ومنهجيــة علميــة 
المشــاريع  تلــك  إنجــاح  فــي  مــا يســاعد  راســخة وهــو 

منهــا. المتوخــاة  األهــداف  وتحقيــق 

كمــا يعمــل القطــاع المصرفــي علــى اعــداد سياســات 
واســتراتيجيات التمويــل األخضــر التــي ســتكون مختلفــة 
الفئــات  كافــة  وتســتهدف  االعتيــادي،  التمويــل  عــن 
وتغطــي المشــاريع الجديــدة فــي هــذا القطــاع الحيــوي، 
الكفــاءات  تطويــر  الــى  المصرفــي  القطــاع  ويســعى 
وسياســات  األخضــر  التمويــل  برامــج  فــي  المختصــة 
نمــو  يدعــم  وبمــا  التمويــالت  مــن  النــوع  لهــذا  المنــح 

االقتصاديــة.  القطاعــات 

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

مشاريع
قــطـــــــــاع
الـطاقـــة

آفاق وفرص مهمة
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من هذا المنطلق، وفي ضوء األهمية الكبيرة لمشاريع 

تنظيــم جلســة  إلــى  البنــوك  الطاقــة، عمــدت جمعيــة 

حواريــة تجمــع األســرة المصرفيــة مــع معالــي الدكتــور 

صالــح الخرابشــة وزيــر الطاقة والثــروة المعدنية، وفريق 

عمــل الــوزارة، وذلــك لبحــث المواضيــع ذات االهتمــام 

المشــترك ومناقشــة التوقعــات واآلفــاق المســتقبلّية 

لقطــاع الطاقــة، وبحــث الفرص االســتثمارية والتمويلية 

مســتوى  علــى  ســواًء  المشــاريع  لمختلــف  المتاحــة 

الكهربــاء وانتاجهــا مــن الطاقــة المتجــددة، أو المشــاريع 

الطاقــة  ومصــادر  النفطيــة  كالمشــتقات  األخــرى 

البديلــة المتاحــة فــي القطــاع، وبمــا يســاعد البنــوك علــى 

فهــم احتياجــات قطــاع الطاقــة ووضــع خارطــة طريــق 

واســتراتيجيات فعالــة لتوفيــر حلــول ومنتجــات تمويليــة 

أكثــر مالئمــة لهــذا القطــاع. 

هــذه الجلســة تأتــي فــي إطــارات اللقــاءات الدوريــة التــي 
ــاه  تعقدهــا الجمعيــة مــع الحكومــة األردنيــة والــذي بدأن
باجتمــاع عــام لمناقشــة أولويــات عمــل الحكومــة، ثــم 
الميــاه  وزيــر  لقــاء  ثــم  الطاقــة،  صنــدوق  مــع  اللقــاء 

الميــاه.  وزارة  مشــاريع  لمناقشــة 

الجلســة الحواريــة مــع وزيــر الطاقــة أســفرت عــن العديــد 
علــى  كثــب  عــن  التعــرف  المهمــة ومنهــا  النتائــج  مــن 
ــرى فــي قطــاع الطاقــة خصوصــًا  واقــع المشــاريع الكب
وأن القطــاع يملــك العديــد مــن المميــزات االســتثمارية 
والفــرص فــي مجــال االســتثمار فــي قطــاع المشــتقات 
النفطيــة وإدخــال شــركات جديــدة او تعزيــز البنيــة التحتية 
فــي قطــاع المشــتقات النفطية، إضافــة لتحديد مواطن 
وقطــاع  المصرفــي  القطــاع  بيــن  الممكنــة  التعــاون 
الطاقــة فــي األردن وخصوصــًا وأن الــوزارة تنــوي إطــالق 

ــن فــي األردن.  خريطــة اســتثمارية للتعدي
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الدكتور ماهر المحروق
المدير العام

 ،ESG أبـــرزت جائحـــة كوفيـــد - 19 أهميـــة الحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعيـــة وحوكمـــة الشـــركات
وزادت مـــن توقعـــات توجيـــه االســـتثمارات لهـــذه المجـــاالت حـــول العالـــم، ممـــا دفـــع 
لدمـــج تحليـــل ESG بشـــكل أكبـــر فـــي أعمـــال الشـــركات وفـــي بنـــاء المحافـــظ االســـتثمارية. 
وتشـــير البيانات البيئيـــة واالجتماعية وحوكمـــة الشـــركات إلى المقاييـــس المتعلقـــة 
باألصـــول غيـــر الملموســـة داخـــل المؤسســـة، حيـــث أن هـــذه العوامـــل المركزيـــة الثالثـــة 
معـــًا )ESG(، تشـــكل عالمـــة تـــم تبنيهـــا فـــي الصناعـــة الماليـــة ويتـــم اســـتخدامها لقيـــاس 
العناصـــر المتعلقة باالســـتدامة والتأثير المجتمعـــي لشـــركة أو عمـــل تجـــاري. وقـــد 
تراوحـــت األســـماء المقترحـــة لهـــذا المجـــال مـــن اســـتخدام كلمـــات مثـــل "أخضـــر" و 
"إيكـــو"، و"االســـتثمار المســـؤول"، و"االســـتثمار المســـؤول اجتماعيـــًا"، و"األخالقـــي"، 
و"االســـتثمار طويـــل المـــدى"، وغيرهـــا. لكـــن مصطلـــح ESG أصبـــح األكثـــر انتشـــارًا وقبـــواًل.

فــي عــام 1998، قــام الصحفيــان روبــرت ليفرينــغ وميلتــون 
 Fortune 100 Best Company to موســكوفيتز بإخــراج قائمــة
 ،Fortune والتي كانت في البداية مدرجة في مجلة ،Work For
ثم كتابًا يجمع قائمة أفضل الشركات ممارسة في الواليات 
المتحــدة فيمــا يتعلــق بالشــركات المســؤولة اجتماعيًا وكيف 
كان أداءهــم المالــي نتيجــة ذلــك. مــن بيــن مجــاالت االهتمــام 
الثالثــة التــي يمثلهــا ESG، تلقــى المجــال البيئــي واالجتماعــي 
معظــم اهتمــام الجمهــور ووســائل اإلعالم بســبب المخاوف 
المتزايــدة بشــأن تغيــر المنــاخ. ســلط موســكوفيتز الضــوء 
علــى جانــب حوكمة الشــركات في االســتثمار المســؤول وقال 

إن تحســين إجــراءات حوكمــة الشــركات أدى لزيــادة اإلنتاجيــة 
ــة  وضمــان كفــاءة الشــركة وتحديــد مصــادر المواهــب اإلداري
الفائقــة واالســتفادة منهــا. وفــي العقــد األول مــن األلفيــة 
الثانيــة بــدأ نجــاح قائمــة موســكوفيتز وتأثيرهــا علــى ســهولة 
توظيــف الشــركات وســمعة العالمــة التجاريــة فــي تحــدي 
لعوامــل  المالــي  بالتأثيــر  المتعلقــة  التاريخيــة  االفتراضــات 
ESG. فــي عــام 2011، نشــر أســتاذ الماليــة أليكــس إدمانــز، ورقة 
بحثيــة فــي  تبيــن أن أفضــل 100 شــركة للعمــل لديهــا تفوقــت 
علــى أقرانهــا مــن حيــث عوائــد األســهم بنســبة 2 - 3 % ســنويًا، 

وحققــت أرباحــًا تجــاوزت توقعــات المحلليــن.

الحوكمة البيئية 
واالجتماعية 

وحوكمة الشركات
ESG
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الكثيــر فــي صناعــة االســتثمار أن تطويــر عوامــل  ويعتقــد 
الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية كاعتبــارات فــي 
تحليــل االســتثمار أمــر ال مفــر منــه، والدليــل علــى وجــود عالقــة 
أكبــر،  المالــي أصبــح  ESG وبيــن األداء  بيــن مراعــاة قضايــا 
كمــا أن الجمــع بيــن الواجــب االئتمانــي واالعتــراف الواســع 
بضــرورة اســتدامة االســتثمارات علــى المــدى الطويــل يعنــي 
أن مخــاوف البيئــة االجتماعيــة وحوكمــة الشــركات أصبحــت 

اآلن ذات أهميــة متزايــدة فــي ســوق االســتثمار.

وهناك قاعدة مفادها أن الشركات الكبيرة تستطيع الحفاظ 
علــى نمــو أرباحهــا حتــى عندمــا تعصــف األزمــات باالقتصــاد، 
حيــث أن االلتــزام بمعاييــر ESG هــو دومــًا ســبيل المســتثمرين 
وتشــير  كانــت.  أيــًا  المخاطــر  مــن  للتخفيــف  والمســاهمين 
ESG عاليــة  معاييــر  ذات  الشــركات  أن  األبحــاث  مــن  الكثيــر 
الجــودة تتفــوق علــى المــدى الطويــل، ألن ذلــك يــؤدي لتقويــة 
عالقتهــا مــع المســتثمرين، وينعكــس إيجابــًا علــى اســتدامة 

المحافــظ االســتثمارية واســتدامة كوكــب األرض ككل.

ومــع تزايــد احتمــاالت تغيــر المنــاخ بشــكل أكبــر، أصبــح 
مــن األهميــة للشــركات اإلجابــة علــى ســؤالين رئيســيين: 
كيــف يؤثــر عملــي أو اســتثماري علــى البيئــة، وكيــف تؤثــر 
البيئــة علــى عملــي أو اســتثماري؟ ومــن المرجــح أن يســرع 
هــذا مــن االســتثمارات فــي الطاقــة المتجــددة، ويزيد تركيز 
المســتثمرين علــى مرونــة البنيــة التحتيــة مثــل الطــرق 
والســكك الحديديــة والموانــئ والمطــارات، ممــا يدفــع إلى 

تغييــر تكويــن المحافــظ االســتثمارية.

فــي   ESG في مجــاالت  باالســتثمار  االهتمــام  تطــور  لقــد 
الســنوات األخيــرة، ورغــم أن بعــض الشــركات الزالــت تنظــر إلــى 

ESG كنشــاط دعايــة أكثــر مــن كونــه ضــرورة تجاريــة، إال أن هــذا 
الوضع ســيتغير عندما يضطرون للكشــف عن مرونة الشــركة 
تجــاه تغيــر المنــاخ كضــرورة الســتدامة أعمالهــم. وســتحتاج 
الشــركات ألن تثبــت أمــام مجالــس إدارتهــا ومســتثمريها كيــف 
ســتبقى نمــاذج أعمالهــم صالحــة فــي غضــون 10 ســنوات. 
المخاطــر  سياســات  لتحديــد  ســيحتاجون  بذلــك،  وللقيــام 
المختلفــة الخاصــة بمجــاالت ESG، بدايــًة مــن اختــراق البيانــات 
إلــى مخاطــر سلســلة التوريــد، وصــواًل إلى عــدم رضا الموظفين 
الذي قد يدفع لفقدان الموظفين ذوي الخبرة. أي أن الحوكمة 
ــة  ــة وحوكمة الشركات ســتغير قواعــد لعب ــة واالجتماعي البيئي
حيــث  العوائــد،  وزيــادة  المخاطــر  إلدارة  كوســيلة  االســتثمار 
ســيكون علــى الشــركات عــرض كيفيــة حمايــة بيانــات العمــالء، 
وإعطــاء األولويــة لالســتدامة البيئيــة، وتعزيز ثقافة الموظفين 
الجيــدة والحفــاظ علــى المعاييــر بيــن سالســل التوريــد الخاصــة 
بهــم. وكل هــذا ســيتردد صــداه مــع المســتهلكين، وبالتالــي 

يحقــق ربحيــة ويصــب فــي مصلحــة المســتثمر.

بتحديــد  التمويــل  مؤسســات  تبــدأ  أن  المتوقــع  ومــن 
 ESG قواعد الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات
التــي يجــب االلتــزام بهــا فــي إدارة المحافــظ االســتثمارية خــالل 
األداء  بمتطلبــات  االهتمــام  جانــب  إلــى  القادمــة،  الســنوات 
التقليديــة. وفيمــا يتعلــق بالبنــوك، فقــد أشــار تقريــر لوكالــة 
موديــز للتصنيــف االئتمانــي إلــى أن مخاطــر القضايــا البيئيــة 
واالجتماعيــة والحوكمــة )ESG(، اصبحــت أكثــر أهميــة للجــدارة 
االئتمانيــة للبنــوك، بالتزامــن مــع تغيــر السياســات التنظيميــة 
بشــكل ســريع،  االجتماعيــة  والمواقــف  الســوق  وتطــورات 
علمــًا بــأن مخاطــر تلــك القضايــا تؤثــر علــى تقييمــات الســيولة 

والتمويــل وجــودة األصــول وكفايــة رؤوس أمــوال البنــوك. 



كلمة العدد 8
 مش ملحق على

 مصاريفك وبدك تعمل
اللي نفسك فيه؟

 احصل على القرض الشخصي SOGELOAN اليوم وابدأ
 بالسداد بعد 4 أشهر خالل فترة تصل الى 10 سنوات

بسعر فائدة تنافسي ابتداًء من  6.5 %.

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

  حملة صالحة لغاية31 كانون الثاني 2022
 * خاضع لشروط وأحكام البنك

SOGELOAN
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نمــو فــي المؤشــرات المالية الرئيســية 
للبنــوك األردنية

وفقــًا لقائمــة المركــز المالــي المجمعــة للبنــوك األردنيــة 
المدرجــة فــي بورصــة عمــان، فقــد حققــت البنــوك األردنيــة 
نمــوًا واضحــًا فــي المؤشــرات الرئيســية لقائمــة المركــز 
المالــي، حيــث ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك األردنيــة 
مــن 69.44 مليــار دينــار عــام 2020 إلــى 74.41 مليــار دينــار 

فــي عــام 2021.  

وهــذه الزيــادة فــي موجــودات البنوك األردنيــة والتي تقارب 
يعــادل  مــا  أو   2021 عــام  فــي  دينــار  مليــارات  الخمســة 
نســبة نمــو بلغــت 7.2 %، جــاءت لتعكــس النمــو فــي جانبي 
المركــز المالــي والمتمثــل بمصــادر األموال واســتخدامات 

األمــوال للبنــوك األردنيــة. 

فعلــى صعيــد مصــادر األموال )المطلوبــات وحقوق الملكية(، 
فتظهــر البيانــات ارتفــاع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك األردنيــة 
مــن 55.91 مليــار دينــار عــام 2020 إلــى 60.18 مليــار دينــار فــي عام 
2021 وهو ما يشــكل نمو بنســبة 7.6 %. ويشــار هنا أن إجمالي 
البنــوك  ودائــع  يشــمل  األردنيــة  التجاريــة  للبنــوك  الودائــع 
والتأمينــات  العمــالء  وودائــع  المصرفيــة  والمؤسســات 
النقديــة، أمــا للبنــوك اإلســالمية فيشــمل باإلضافــة للبنــود 
الســابقة حســابات االســتثمار المشــترك والتــي تعتبــر مــن 

أهــم مصــادر أمــوال البنــوك اإلســالمية. 

قـــراءة فـــي
النتائج الماليـة
للبنوك األردنية
فـــي عـــــــام 2021

نمو موجودات البنوك األردنية بنســبة 7.2 % 
خــالل عــام 2021 يعكــس النمــو فــي جانبــي 
باســتخدامات  والمتمثــل  المالــي  المركــز 
األمــوال ومصــادر األمــوال للبنــوك األردنية

أظهـــرت االفصاحـــات الماليـــة للبنـــوك األردنيـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة عمـــان نمـــوًا واضحـــًا 
فـــي مختلـــف المؤشـــرات المصرفيـــة خـــالل عـــام 2021. ويبلـــغ عـــدد البنـــوك األردنيـــة 
المدرجـــة فـــي بورصـــة عمـــان 15 بنـــكًا منهـــا 13 بنـــكًا تجاريـــًا أردنيـــًا وبنـــكان إســـالميان، علمـــا 
ــًا بيانـــات البنـــك العربـــي اإلســـالمي الدولـــي.  بـــأن بيانـــات البنـــك العربـــي تتضمـــن أيضـ

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

% 7.2 +

74.41

20212020

69.44



11موضوع العدد

إن النمــو فــي إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك األردنيــة يعكــس 
جملــة مــن المضاميــن واالســتنتاجات المهمــة ومــن ضمنهــا 
المســتوى المرتفــع مــن الثقــة فــي البنــوك األردنيــة وخصوصــًا 
فــي ضــوء مــا تتمتــع بــه مــن عناصــر قــوة ومتانــة، والثقــة 
الواضحــة بالدينــار األردنــي كعملــة ادخاريــة وعــدم وجــود أي 
فــي  النمــو  يكــون  أن  ويمكــن  هــذا  الدولــرة.  نحــو  توجهــات 
إجمالــي الودائــع مؤشــرًا لتعافــي النشــاط االقتصــادي فــي 
المملكــة مــن جهــة، وقــد يعكــس أيضًا بــروز اتجــاه ادخاري في 
المملكــة وخصوصــًا لألفــراد كنتيجــة للــدروس المســتفادة 
مــن جائحــة كورونــا وتولــد قناعــة لــدى األفــراد بضــرورة امتــالك 
ــة لمواجهــة أي ظــروف اســتثنائية قــد تظهــر.  ادخــارات كافي

البنــوك  ارتفعــت إجمالــي حقــوق الملكيــة فــي  كذلــك فقــد 
 9170.8 إلــى   2020 عــام  دينــار  مليــون   8978.5 مــن  األردنيــة 
مليــون دينــار فــي عــام 2021 وهــو مــا يشــكل نمــو بنســبة 2.1 %.

 

أمــوال  توظيفــات  أو  اســتخدامات  صعيــد  علــى  أمــا 
االئتمانيــة  التســهيالت  صافــي  ارتفــع  فقــد  البنــوك، 
 34.26 مــن  األردنيــة  البنــوك  مــن  الممنوحــة  المباشــرة 
مليــار دينــار عــام 2020 إلــى 36.28 مليــار دينــار فــي عــام 
2021، وهــو مــا يشــكل نمــو بنســبة 5.9 %. ويأتــي هــذا 
النمــو الكبيــر فــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن 
البنــوك األردنيــة كمؤشــر واضــح علــى دور البنــوك في ضخ 
الســيولة النقديــة ودفــع حركــة االقتصــاد الــى االمــام بعــد 
جائحــة كورونــا مــن خــالل التوســع فــي منــح التســهيالت 
االئتمانيــة، إضافــة لالســتمرار فــي تنفيــذ برامــج البنــك 
االقتصاديــة  القطاعــات  لتمويــل  األردنــي  المركــزي 

والمتوســطة.  الصغيــرة  والشــركات 

إن النمــو المســجل فــي المؤشــرات الرئيســية للبنــوك 
الكلــي  االقتصــادي  التعافــي  مــع  ينســجم  األردنيــة 
القطاعــات  معظــم  وتعافــي  المملكــة  فــي  المســجل 
االقتصاديــة فــي األردن مــن تداعيــات أزمــة جائحــة كورونــا، 
حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن معــدل النمــو االقتصــادي 
فــي األردن يبلــغ حوالــي 2.0 % لعــام 2021 وذلــك وفقــًا 

الدولــي. النقــد  الماليــة وصنــدوق  وزارة  لتقديــرات 

نمــو الودائــع بنســبة 7.6 % فــي عــام 2021 
يحمــل معــه دالالت إيجابيــة مهمــة وهــو 
مؤشــر عــن ارتفــاع الثقــة بالبنــوك األردنيــة

دور البنــوك األردنيــة فــي تحفيــز النمــو 
ــو  االقتصــادي يتضــح مــن خــالل الـنـمــ
فــــي حــجـــم التــسـهـيـــالت االئـتـمـانـيـــة 
والـتـــــي ارتــــــفــــــعـــت بــــحـــــوالــــي 2025 
ــار )5.9 %( خــالل عــام 2021 ملـيـــون دينـ

تطور إجمالي الودائع لدى البنوك األردنية المدرجة
في بورصة عمان )مليار دينار(

% 7.6
 +

60.17

20212020

55.91

تطور صافي التسهيالت االئتمانية الممنوحة من
البنوك األردنية المدرجة في بورصة عمان )مليار دينار(

% 5.9 +

36.28

20212020

34.25

تطور مجموع حقوق الملكية في البنوك األردنية المدرجة 
في بورصة عمان )مليون دينار(

% 2.1 +

9170.8

20212020

8979.5
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تحسن في نتائج أعمال البنوك األردنية 
علــى صعيــد البيانــات المجمعــة لقائمــة الدخــل للبنــوك 
األردنيــة، فتظهــر البيانــات تحســنًا فــي إجمالــي الدخــل 
للبنــوك األردنيــة )إجمالــي اإليــرادات( بنســبة مقدارهــا 
3.7 % فــي عــام 2021 مقارنــًة مــع عــام 2020، حيــث بلــغ 
اجمالــي الدخــل للبنــوك األردنيــة مــا مقــداره 2.626 مليــار 
دينــار فــي عــام 2021 مقارنــة مــع 2.533 مليــار دينــار فــي 
عــام 2020. وهــذا النمــو فــي إجمالــي الدخــل يتوافــق مــع 
النمــو فــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن البنــوك 

والــذي بلــغ 5.9 %. 

الخمســة  األردنيــة  للبنــوك  المصروفــات  اجمالــي  أمــا 
عشــر المدرجــة فــي بورصــة عمــان، فقــد انخفــض بنســبة 
14.8 % تقريبــًا، حيــث ســجل اجمالــي المصروفــات خــالل 
عــام 2021 مــا قيمتــه 1.760 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 2.065 
مليــار دينــار خــالل عــام 2020 وبانخفــاض يبلــغ 305 مليــون 

دينــار تقريبــًا. 

فــي  الحاصــل  االنخفــاض  أن  الصــدد  هــذا  فــي  ويشــار 
 2021 عــام  فــي  األردنيــة  للبنــوك  المصروفــات  إجمالــي 
يعــود بشــكٍل أساســي إلــى انخفــاض مخصــص الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة بمقــدار 312 مليــون دينــار وبنســبة 
انخفــاض بلغــت 41.1 % عــن العــام الســابق 2020. حيــث 
بلغــت مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي 
دينــار مقارنــة مــع  448.3 مليــون  مــا قيمتــه   2021 عــام 
760.6 مليــون دينــار فــي عــام 2020. يذكــر أن بنــد مخصــص 
عــام  فــي  واضحــًا  ارتفاعــًا  شــهد  االئتمانيــة  الخســائر 
2020 نتيجــة جائحــة كورونــا وانعكاســاتها علــى مختلــف 
المخاطــر  وارتفــاع  األردن  فــي  االقتصاديــة  القطاعــات 
اإليفــاء  علــى  المقترضيــن  بعــض  بقــدرة  المتعلقــة 
بالتزاماتهــم الماليــة، ممــا دفــع البنــوك بشــكٍل اســتباقي 
وكخطــوة وقائيــة لبنــاء مخصصــات أكبــر لمواجهــة أي 

تعثــر قــد يظهــر لــدى بعــض العمــالء. 

ــة بنســبة 3.7 %،  ــي الدخــل للبنــوك األردني وتبعــًا لنمــو إجمال
فقــد   ،% 14.8 بنســبة  المصرفــات  إجمالــي  وانخفــاض 
ارتفعــت أربــاح البنــوك األردنيــة قبــل الضريبــة مــن 470.8 
مليــون دينــار عــام 2020 إلــى 866.8 مليــون دينــار فــي عــام 

2021، وهــو مــا يشــكل ارتفــاع بنســبة 84.1 %. 

تطور اجمالي الدخل للبنوك األردنية المدرجة
في بورصة عمان )مليار دينار(

% 3.7 +

2.626

20212020

2.533

تطور اجمالي المصروفات للبنوك األردنية المدرجة
في بورصة عمان )مليار دينار(

% 14.8 -
1.760

20212020

2.065

مخصص الخسائر االئتمانية للبنوك األردنية المدرجة 
في بورصة عمان )مليون دينار(

% 41.1 -
448.3

20212020

760.6

انــــخــفــــاض مـخـــصـــصـــات الـخـســـائــــــر 
ــر  ــر مـؤشـ ــوك يعـتـبـ ــدى البـنـ ــة لـ االئتمانـيـ
مهــم عــن تجــاوز التداعيــات االقتصاديــة 
لجائحــة كورونــا علــى االقتصــاد الوطنــي  
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ضريبــة  ارتفــاع  األردنيــة  البنــوك  بيانــات  أظهــرت  كمــا 
الدخــل المدفوعــة منهــا فــي عــام 2021 بنســبة 41.1 % عــن 
العــام الســابق، حيــث بلغــت ضريبــة الدخــل المدفوعــة 
مــن البنــوك األردنيــة 274.7 مليــون دينــار فــي عــام 2021 
مقارنــة مــع 194.7 مليــون دينــار فــي عــام 2020، وبزيــادة 

مقدارهــا 80 مليــون دينــار. 

ــة المدرجــة  ــاح البنــوك األردني هــذا وقــد بلغــت صافــي أرب
مــع  مقارنــًة  دينــار  مليــون   592.1 عمــان  بورصــة  فــي 
2020. وتبعــًا لذلــك فقــد  271.4 مليــون دينــار فــي عــام 
تحســنت مؤشــرات الربحيــة للبنــوك والمتمثلــة بمعــدل 
علــى  العائــد  ومعــدل   )ROA( الموجــودات  علــى  العائــد 
حقــوق الملكيــة )ROE(. حيــث ارتفــع معــدل العائــد علــى 
الموجــودات )ROA( إلــى 0.80 % فــي عــام 2021 مقارنــة مــع 
0.39 % فــي عــام 2020، فيمــا ارتفــع معــدل العائــد علــى 
حقــوق الملكيــة )ROE( إلــى 6.46 % فــي عــام 2021 مقارنــة 

مــع 3.02 % فــي عــام 2020.

المركــزي  البنــك  بيانــات  تظهــر  متصــل،  ســياق  وفــي 
األردنــي بــأن البنــوك األردنيــة اســتطاعت أن تحافــظ علــى 
عناصــر قوتهــا ومتانتهــا بالرغــم مــن تأثيــر جائحــة كورونــا 
علــى االقتصــاد األردنــي، حيــث تظهــر مؤشــرات المتانــة 
الماليــة للبنــوك العاملــة فــي األردن بــأن نســبة كفايــة 
رأس المــال بلغــت 18.3 % فــي نهايــة النصــف األول مــن 
عــام 2021، وهــي ذات النســبة المتحققــة فــي عــام 2020، 
وهــذه النســبة تعتبــر مرتفعــة وأعلــى بكثيــر مــن الحــدود 
الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي )12 %( 

ومــن قبــل لجنــة بــازل )10.5 %(. 

كمــا تظهــر البيانــات انخفــاض نســبة الديــون غيــر العاملة 
إلــى إجمالــي الديــون إلــى 5.3 % فــي نهايــة النصــف األول 
ــًة مــع نســبة 5.5 % فــي نهايــة عــام  مــن عــام 2021، مقارن
2020. بينمــا ارتفعــت نســبة تغطيــة الديــون غيــر العاملــة 
النصــف األول مــن عــام  75.2 % فــي نهايــة  إلــى  لتصــل 
2021، مقارنــًة مــع 71.5 % فــي نهايــة عــام 2020. علمــًا بــأن 
الجــزء غيــر المغطــى مــن الديــون غيــر العاملــة شــكل مــا 
نســبته 5.7 % فقــط مــن حقــوق المســاهمين فــي البنــوك 
بنهايــة النصــف األول 2021، مقارنــة مــع 6.4 % فــي نهايــة 
عــام 2020. كذلــك بلغــت نســبة الســيولة القانونيــة لــدى 
البنــوك المرخصــة 136.2 % فــي نهاية النصــف األول 2021، 
مقارنــًة مــع 136.5 % فــي نهايــة عــام 2020، والتــي تعتبــر 
أعلــى مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن البنــك المركــزي 

ــي والبالغــة )100 %(.  األردن

الربح قبل الضريبة للبنوك األردنية المدرجة
في بورصة عمان )مليون دينار( 

% 84.1 +

866.8

20212020

470.8

معدل العائد على الموجودات ROA للبنوك
األردنية المدرجة في بورصة عمان )%(

معدل العائد على حقوق الملكية ROE للبنوك
األردنية المدرجة في بورصة عمان )%(

% 0.80

% 6.46

2021

2021

2020

2020

% 0.39

% 3.02

 ضريبة الدخل المدفوعة من البنوك األردنية المدرجة
في بورصة عمان )مليون دينار(

% 41.1 +

274.7

20212020

194.7
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مـقـابـلـة 
الــعــــدد
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المديــر التنفيــذي لصنــدوق الطاقــة المتجــددة فــي 
حــوار مــع مجلــة جمعيــة البنــوك:

الدكتور حمزة يؤكد دور البنوك األردنية في دعم 
وتمويل المشاريع الكبرى من الشمس والرياح

100 مليون دينار
مجمل التكلفة الكلية 
للمشاريع التي نفذها 
الصندوق خالل 8 أعوام
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المتجــددة  الطاقــة  لصنــدوق  التنفيــذي  المديــر  أكــد 
وترشــيد الطاقــة الدكتــور رســمي حمــزة علــى الــدور الهــام 
للبنــوك العاملــة فــي المملكــة فــي قصــة النجــاح األردنيــة 
فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، وتحديــدًا فــي دعــم وتمويــل 
المشــاريع الكبــرى مــن الشــمس والريــاح، وبالتعــاون مع 
المؤسســات التمويليــة الكبــرى، والتــي ما زالت مســتمرة 

فــي تقديــم هــذا الــدور الهــام.

جمعيــة  مجلــة  مــع  حــوار  فــي  حمــزة  الدكتــور  واضــاف 
البنــوك، ان التعــاون مــع البنــوك األردنيــة وبدعم وإشــراف 
مــن البنــك المركــزي، تمثــل فــي تصميــم برامــج إقراضيــة 
مدعومــة مــن الصنــدوق، مــن خــالل دعــم الفائــدة لقروض 
ومنــح  دعــم  وتقديــم  والمنزلــي،  الصناعــي  القطــاع 
الصنــدوق للقطــاع المنزلــي مــن خــالل البنــوك وتقســيط 

حصــة المواطــن مــن خــالل البنــك.

وزاد ان البنــوك أيضــا دعمــت تكلفــة ضمــان القــرض مــن 
خــالل الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض، وذلــك لتنفيــذ 
مشــاريع وبرامــج الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة 
الصناعــة  قطــاع  مثــل  المختلفــة،  األعمــال  لقطاعــات 
المنزلــي  القطــاع  إلــى  إضافــة  والزراعــة،  والســياحة 
)قــروض فرديــة صغيــرة(، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــات مــع 

البنــوك بهــذا الشــأن.

نافــذة  بتقديــم  النجــاح  الــى  حمــزة  الدكتــور  ولفــت 
لمختلــف القطاعــات بمــا فيهــا القطــاع المنزلــي، مكنهــا 
المتجــددة  الطاقــة  تطبيقــات  مــن  االســتفادة  مــن 
ــذ مشــاريع تســاهم فــي إحــداث  وترشــيد الطاقــة، وتنفي
المســتفيدين  علــى  مباشــر  واجتماعــي  اقتصــادي  أثــر 
مــن أفــراد ومؤسســات، مشــيرا الــى ان هــذه البرامــج 
ســاهمت بمجملهــا فــي تحريــك عجلــة الســوق، وإحــداث 
نشــاط اقتصــادي حــول تطبيقــات الطاقــة المتجــددة، 
وخلــق المئــات مــن فــرص العمــل الجديــدة فــي مختلــف 
البنــوك  المحافظــات، ونحــن مســتمرون بالعمــل مــع 

الشــأن. بهــذا 

وحــول دور الصنــدوق، كشــف ان مجمــل التكلفــة الكليــة 
للمشــاريع التــي نفذهــا الصنــدوق وصلــت إلــى 100 مليون 
دينــار خــالل األعــوام الثمانيــة الماضيــة، جميعها مشــاريع 
األردنــي،  الخــاص  القطــاع  شــركات  خــالل  مــن  نفــذت 
وبمشــاركة ودور فاعــل للقطــاع المصرفــي ومؤسســات 

المجتمــع المدنــي فــي مختلــف المحافظــات. 

المتجــددة  المســتدامة  الطاقــة  إلــى  التحــول  وحــول 
للعالــم  إجبــاري  اتجــاه  هــو  التحــول  ان  اعتبــر  النظيفــة، 
أجمــع، ولكنــه تدريجــي، وال أحــد يســتطيع إيقــاف عجلــة 
التقــدم الســريعة بهــذا األمــر، ونحــن نراهــن علــى تقــدم 
التكنولوجيــا واألســعار عامــًا بعــد عــام لتحــل الكثيــر مــن 

العقبــات أمــام هــذا التقــدم.

وتاليا نص الحوار الكامل
مـع الـدكــتـــور رســمــي حــمــــزة:

 يحتفــي صنــدوق الطاقة المتجددة وترشــيد الطاقة 
بعامــة الثامــن، كيــف تــرون مــا تحقــق مسســيرته 

بإتجــاه تحقيــق أهدافــه وغاياتــه؟

والــذي  الطاقــة  وترشــيد  المتجــددة  الطاقــة  صنــدوق 
المعدنيــة  والثــروة  الطاقــة  وزارة  تحــت مظلــة  يعمــل 
نحتفــي  وبالفعــل   ،2014 العــام  نهايــة  مــع  أعمالــه  بــدأ 
بعامــه الثامــن بمزيــد مــن اإلنجــازات. ونظــرة ســريعه 
جميــع  أن  نــرى  وغايــات  أهــداف  مــن  تحقــق  مــا  علــى 
األهــداف اإلســتراتيجية والغايــات التــي جــاءت بالقانــون 
الــذي تأســس الصنــدوق بنــاًء بموجبــة قــد تحققــت، وبــل 
وفاقــت جميــع المؤشــرات المحــددة. فصنــدوق الطاقــة 
المتجــددة وترشــيد الطاقــة أضفــى أيضــًا عامــال إضافيــًا 
نجاحــًا  أظهــر  وقــد  القطــاع،  فــي  المتفائــل  للمشــهد 
متســارعًا خــالل وقــت قصيــر علــى بــدءه العمــل،  مــن 
خــالل حزمــة مــن البرامــج والمشــاريع التــي شــملت كافــة 
القطاعــات، ضمــن آليــات دعــم ماليــة مختلفــة، ســاهمت 
فــي البــدء الفعلــي لتنفيــذ برامــج ترشــيد الطاقــة والطاقة 
المتجــددة فــي الميــدان، وتركــت أثــرًا مباشــرًا علــى فاتــورة 
الكهرباء الشــهرية للمواطن وللقطاعات المســتهدفة، 
الدعــم  لطبيعــة  األمــد  طويلــة  معالجــات  وشــكلت 
القطاعــات  الكهربــاء لمختلــف  الحكومــي علــى أســعار 
لتدفئــة  الســامية  الملكيــة  )المبــادرة  المــدارس  مثــل؛ 
المــدارس(، والمصانــع، والمنــازل )الســخان الشمســي، 
الخاليــا الشمســية ولمبــات الليــد عاليــة الجــودة(، وبرامــج 
ترشــيد الطاقــة والطاقــة المتجــددة لقطــاع الســياحة 

البنــوك األردنيــة صممــت برامــج 
إقراضيــة لدعــم الفائــدة لقــروض 
القـطـــاع الـصـنــاعـــي والـمـنـزلــــي
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ودور العبــادة والمبانــي الحكوميــة والقطــاع الزراعــي، إلــى 
جانــب برامــج التوعيــة الشــاملة وبنــاء القــدرات للقطــاع، 
فــي مشــهد عمــل ميدانــي إنعكــس علــى حجــم أعمــال 
أثــرًا  وأحــدث  الطاقــة،  قطــاع  فــي  حقيقــي  وإســتثمار 
مباشــرًا فــي حركــة اإلســتثمار فــي الســوق، وخلــق المئــات 
أن  إلــى  نشــير  أن  يكفــي  الدائمــة.  العمــل  فــرص  مــن 
مجمــل التكلفــة الكليــة للمشــاريع التــي نفذهــا الصنــدوق 
الثمانيــة  األعــوام  خــالل  دينــار  مليــون   100 إلــى  وصلــت 
الماضيــة جميعهــا مشــاريع نفــذت مــن خــالل شــركات 
القطــاع الخــاص األردنــي، وبمشــاركة ودور فاعــل للقطــاع 
المصرفــي ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مختلــف 

المحافظــات. 

 عطفــًا علــى اإلشــارة إلــى دور القطــاع المصرفــي، 
كيــف تجســد هــذا الــدور فــي برامــج الصنــدوق؟

وبدعــم  األردنيــة  البنــوك  مــع  بالتعــاون  ذلــك  تمثــل 
برامــج  تصميــم  فــي  المركــزي،  البنــك  مــن  وإشــراف 
إقراضيــة مدعومــة مــن الصنــدوق، مــن خالل دعــم الفائدة 
لقــروض القطــاع الصناعــي والمنزلــي، وتقديــم دعم ومنح 
الصنــدوق لللقطــاع المنزلــي مــن خــالل البنــوك وتقســيط 
حصــة المواطــن مــن خــالل البنــك، ودعــم تكلفــة ضمــان 
القــرض مــن خــالل الشــركة الردنيــة لضمــان القــروض، 
المتجــددة  الطاقــة  وبرامــج  مشــاريع  لتنفيــذ  وذلــك 
مثــل  المختلفــة،  األعمــال  لقطاعــات  الطاقــة  وترشــيد 
قطــاع الصناعــة والســياحة والزراعــة، إضافــة إلــى القطاع 
المنزلــي )قــروض فرديــة صغيــرة(، وتــم توقيــع إتفاقيــات 
تقديــم  فــي  معــًا  ونجحنــا  الشــأن،  بهــذا  البنــوك  مــع 
ــي،  نافــذة لمختلــف القطاعــات بمــا فيهــا القطــاع المنزل
مكنهــا مــن اإلســتفادة مــن تطبيقــات الطاقــة المتجــددة 
ــذ مشــاريع تســاهم فــي إحــداث  وترشــيد الطاقــة، وتنفي
أثــر إقتصــادي وإجتماعــي مباشــر علــى المســتفيدين مــن 
أفراد ومؤسســات، كما ســاهمت هذه البرامج بمجملها 
فــي تحريــك عجلــة الســوق، وإحــداث نشــاط إقتصــادي 
حــول تطبيقــات الطاقــة المتجــددة، وخلــق المئــات مــن 
فــرص العمــل الجديــدة فــي مختلــف المحافظــات، ونحــن 

مســتمرون بالعمــل مــع البنــوك بهــذا الشــأن.

وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أهميــة دور البنــوك المتمثــل 
فــي المســؤولية المجتمعيــة؛ فحرصهــا علــى تبنــي برامــج 
مســؤولية مجتمعيــة تلعــب مــن خاللهــا دورهــا التنمــوي 
البنــوك  تقــدم  وبذلــك  هــام،  أمــر  بلدنــا  فــي  اإلنســاني 
األردنيــة نفســها كمؤسســات تحــرص علــى إحــداث اثــر 
األردن  منظومــة  فــي  وإنســاني  وإجتماعــي  إقتصــادي 
التنمويــة، وتصبــح بذلــك اقــرب إلــى نبــض النــاس، وتأخــذ 
علــى عاتقهــا تنفيــذ سياســتها في "أنســنة" نتائــج وأعمال 
إلــى جانــب دورهــا اإلســتراتيجي  أنشــطتها المصرفيــة، 
فــي الحفــاظ علــى اإلســتقرار النقــدي إلــى جانــب البنــك 
الســوق  وتنســيط  خلــق  فــي  الهــام  ودورهــا  المركــزي، 
الشــاملة والتــي تســاهم بدورهــا فــي  التنميــة  وإحــداث 
تخفيــض مشــاكل الفقــر والبطالــة، لتشــكل بذلــك جميــع 

مكونــات عوامــل اإلســتقرار والتنميــة.

 كيــف تــرون مســاهمة القطــاع المصرفــي األردنــي 
)البنــوك األردنيــة( فــي المســاهمة فــي قصــة نجــاح 
األردن فــي مجــال الطاقــة المتجــددة والتــي تحققــت 

خــالل األعــوام الماضيــة؟

تطــورت أعمــال وبرامــج البنــوك األردنيــة لتحاكــي أفضــل 
تطبيقاتهــا  فــي  التنــوع  حيــث  مــن  العالميــًة،  التجــارب 
وبرامجهــا المصرفيــة، وخاصــة تلــك البرامج التي تســاهم 
في الحد من الفقر والبطالة، وتنمية أعمال المؤسسات 
الصغيــرة والمتوســطة، والتعــاون ضمــن برامــج البنــك 
المركــزي مــع البنــوك التنمويــة الدوليــة، وخاصــة برامــج 
"التمويــل األخضــر" التــي تســاهم فــي تخفيــف اإلنبعاثــات 
والتلــوث، مثــل إســتثمارات الطاقــة المتجــددة والنظيفة، 
وهــي بهــذا تســاهم بشــكل اساســي فــي تمكيــن األردن 
فــي  عليهــا  وقــع  التــي  الدوليــة  إلتزاماتــه  تحقيــق  مــن 
إتفاقيــة باريــس وجالســكو مؤخــرًا، وتشــيع التفــاؤل فــي 
فتــح آفــاق جديــدة وواســعة لإلســتثمارات العالميــة فــي 
شمســنا وهوائنــا لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر 
خضــراء نظيفــة تســاهم فــي تخفيــض فاتــورة الطاقــة 
الوطنيــة، وتؤســس لمســتقبل أفضــل فــي اإلعتماد على 
المصــادر المحليــة للطاقــة، ســيما أنهــا تشــكل مدخــاًل 
رئيســيًا لمختلــف قطاعــات اإلنتــاج الوطني، وتؤثر بشــكل 
اإلنتاجيــة،  للقطاعــات  التنافســية  القــدرة  فــي  حاســم 

وخاصــة قطاعــي الصناعــة والســياحة. 

وبالتأكيــد، كان للبنــوك األردنيــة الــدور الهــام فــي قصــة 
النجــاح األردنيــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، وتحديــدًا 

البرامــج ســاهمت فــي تحريك عجلة 
الســوق وإحــداث نشــاط اقتصــادي 
حــول تطبيقــات الطاقــة المتجــددة
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الشــمس  مــن  الكبــرى  المشــاريع  وتمويــل  دعــم  فــي 
والريــاح، وبالتعــاون مــع المؤسســات التمويليــة الكبــرى، 

ومــا زالــت مســتمرة فــي تقديــم هــذا الــدور الهــام. 

 مــن موقعكــم فــي القطــاع، كيــف تــرون إثــر قطــاع 
اإلقتصاديــة  القطاعــات  تنافســية  علــى  الطاقــة 
الوطنيــة األخــرى؛ هــل تشــكل الطاقــة المتجــددة 
فرصــة لهــذه القطاعــات لتخفــف تكاليــف إنتاجهــا؟

هــدف  هــي  والمســتدامة  المتجــددة  الطاقــة  أن  ال شــك 
وغايــة يجــب اإلســتمرار بالعمــل لتحقيقــة لــألردن، وأعتقــد 
ومــن خــالل متابعتــي وإطالعــي، فــإن الــوزارة حاليــًا تؤمــن 
بشــكل مطلــق أن قطــاع الطاقــة يجــب أن يتــم تســخيره 
بالحــد األعلــى الممكــن ليكــون محــركًا ومحفــزًا للقطاعــات 
اإلقتصاديــة الشــاملة، وليــس فقــط ليكــون قطــاع مــدرًا 
للعوائــد للخزينــة، وهــذه رؤيــة ســليمة، وســمعت معالــي 
مختلفــة  عامــة  بمناســبات  عنهــا  يتحــدث  الطاقــة  وزيــر 
مؤخــرًا، فعندمــا تتحــرك وتنشــط القطاعــات اإلقتصاديــة 
يتحــرك كل شــىء، مــن التشــغيل وتنشــيط الســوق إلــى 
التصديــر والعوائــد علــى الجميــع، وبما فيهــا عوائد مضاعفة 

كضرائــب علــى اربــاح ودخــول الشــركات والقطاعــات. 

لكــن أيضــًا علينــا أن نــدرك أهميــة اإلنتقــال التدريجــي فــي 
ــك هــو  ــى مصــادر الطاقــة المتجــددة، ألن ذل اإلعتمــاد عل
الممكــن اآلن، فــال يمكــن القفــز مباشــرة حاليــًا بإتجــاه 
الكلــي علــى كهربــاء الشــمس والريــاح آلنهــا  اإلعتمــاد 
غيــر دائمــة طــوال اليــوم، فأنــت تحتــاج للحمــل األقصــى 
التقليــدي،  التوليــد  خــالل  مــن  إال  يتوفــر  ال  وهــذا  ليــًلا، 
والــذي تحــول لإلعتمــاد علــى الغــاز حاليــُا وهــي خطــوة 
ــًا هــي التخزيــن وهــو  هامــة. والحــل لهــذه المشــكلة حالي
مكلــف جــدًا حاليــًا وغيــر مجــدي. لذلــك، انــا ارى ان التحــول 
إلــى الطاقــة المســتدامة المتجــددة النظيفــة هــو إتجــاه 
إجبــاري للعالــم أجمــع، ولكنــه تدريجــي، وال أحــد يســتطيع 
إيقــاف عجلــة التقــدم الســريعه بهــذا األمــر، ونحــن نراهــن 
علــى تقــدم التكنولوجيــا واألســعار عامــًا بعــد عــام لتحــل 

ــات أمــام هــذا التقــدم. ــر مــن العقب الكثي

 هــل هنالــك فرصــة ألن يكــون األردن مركــزأ لتصديــر 
إلــى  المتجــددة  الطاقــة  مــن  المولــدة  الكهربــاء 

المنطقــة؟

نعــم، وهــي فرصــة كبيــرة، ووزارة الطاقــة تعمــل لتحقيــق 
ذلــك كهــدف إســتراتيجي قصيــر ومتوســط األمــد، ويتــم 
ذلــك مــن خــالل الربــط الكهربائــي مــن الــدول المجــاورة 

مثــل ســوريا والســعودية والعــراق ومصــر وفلســطين، 
وهــو أمــر يســاعدنا علــى الربــط علــى الشــبكات الدوليــة 
التكامــل  نمــوذج  هــو  وهــذا  أوروبــا،  وتحديــدًا  األخــرى 
حاليــًا،  األوروبيــة  الشــبكات  علــى  العامــل  الكهربائــي 
حاجــة  وحســب  ونهــارًا  ليــاًل  الكهربائــي  التبــادل  فيتــم 
وفائــض كل دولــة، وهــذا يشــكل فرصــة لــألردن لتوســيع 
إســتثارات الطاقــة المتجــددة بهــدف التصدير إلــى العراق 
والســعودية ولبنــان وســوريا ومصــر، ومــن خاللهمــا إلــى 

الشــبكات الكهربائيــة الخليجيــة واألوروبيــة.

  ما هي خطة وبرامج الصندوق للعام الحالي؟

هــي   2022 للعــام  المتجــددة  الطاقــة  صنــدوق  برامــج 
ودور  والصناعــي  المنزلــي  القطــاع  وتشــمل  شــاملة، 
العقبــة،  فــي  والفنــادق  الحكوميــة  والمــدارس  العبــادة 
والقطــاع الزراعــي، والبلديــات الــــ 100 في المملكة لتغطية 
ــى جانــب  مبانيهــا الرئيســة بأنظمــة الطاقــة المتجــددة، إل
برامــج التوعيــة الشــاملة، وبموازنــة كليــة تبلــغ 24 مليــون 
دينــار، وســيتم التعــاون مــع البنــوك التجاريــة لتنفيــذ هــذه 

البرامــج وخاصــة للقطــاع المنزلــي والصناعــي والفندقــي. 
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وبحــث الوزيــر مــع القطــاع المصرفــي المواضيــع ذات 
واآلفــاق  التوقعــات  ومناقشــة  المشــترك  االهتمــام 
المســتقبلّية لقطــاع الطاقــة، وبحــث الفــرص التمويليــة 
المتاحــة فــي القطــاع وبمــا يســاعد البنــوك علــى فهــم 
احتياجــات قطــاع ووضــع خارطــة طريــق واســتراتيجيات 
فعالــة لتوفيــر حلــول ومنتجــات تمويليــة أكثــر مالئمــة 

لهــذا القطــاع.

واكــد أهميــة التعــاون مــع قطــاع البنــوك كشــريك محلــي 
مضافــة  قيمــة  يشــكل  بمــا  االســتثمار  فــرص  يعــزز 

األطــراف. الوطنــي ويخــدم مصالــح جميــع  لالقتصــاد 

واكــد علــى ان قطــاع الطاقــة فــي االردن ينفــذ مشــاريع 
القطــاع  ان  مؤكــدا  الــدوالرات،  مليــارات  يتجــاوز  بحجــم 
والفــرص  االســتثمارية  المميــزات  مــن  العديــد  يملــك 
ــة،  فــي مجــال االســتثمار فــي قطــاع المشــتقات النفطي
فــي  التحتيــة  البنيــة  تعزيــز  او  جديــدة  شــركات  وإدخــال 

النفطيــة. المشــتقات  قطــاع 

ونــوه الــى الفــرص االســتثمارية المتاحــة حاليــا فــي قطــاع 
الطاقــة، مؤكــدا أهميــة التعــاون مــع القطــاع المصرفــي 

وزير الطاقة يبحث مع القطاع المصرفي
الفرص المتاحة في قطاع الطاقة

اســتعرض وزيــر الطاقــة الدكتــور صالــح الخرابشــة الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي 

قطــاع الطاقــة خــالل اللقــاء الــذي نظمتــه جمعيــة البنــوك فــي مقرهــا خــالل شــهر اذار مــن 

عــام 2022، بمشــاركة عــدد مــن رؤســاء والمــدراء التنفيذييــن لبنــوك عاملــة فــي المملكــة.

مــع قطــاع  التعــاون  أهميــة  يؤكــد  الخرابشــة 
البنــوك كشــريك محلــي يعــزز فــرص االســتثمار
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فــي العديــد مــن المجــاالت، أهمهــا: دراســات الجــدوى او 
الفــرص غيــر المستكشــفة، مشــددًا علــى أهميــة ايحــاد 
العــداد  الطاقــة  قطــاع  فــي  متخصصــة  أبحــاث  مراكــز 

الدراســات الخاصــة فــي القطــاع.

وأشــار الــى ان األردن لديــه كميــات كبيــرة مــن النحــاس 
والفوســفات والليثيــوم والعديــد مــن المعــادن األخــرى، 
ــز فــرص  ــات مناســبة لتعزي ــة إيجــاد الي ــى أهمي مؤكــدا عل

االســتثمار فــي هــذه المعــادن.

وفيمــا يتعلــق بالكهربــاء، أعلــن عــن عــزم الــوزارة تنفيــذ 
مشــروع بكلفــة تصــل الــى 600 مليــون دينــار لتوليــد طاقة 
الكهرومائيــة مــن خــالل الســدود فــي المملكــة، باإلضافــة 

للفــرص فــي الطاقــة المتجــددة.

العالــم  فــي  الــدول  مــن أفضــل  األردن  ان  وشــدد علــى 
أيــام  لعــدد  نظــرا  الشمســية  الطاقــة  الســتغالل 
الســطوع الشمســي، الفتــا الــى مســاٍع ألن يكــون األردن 
مركــزا إقليميــا لتصديــر الطاقــة الخضــراء فــي المنطقــة.

ولفــت الــى الفــرص المتاحــة لتعزيــز النمــو فــي االقتصــاد 

ــان باإلضافــة  ــي مــن خــالل الربــط مــع ســوريا ولبن الوطن
الربــط  لمضاعفــة  باإلضافــة  والعــراق،  لفلســطين 

الكهربائــي مــع مصــر.

وكشــف ان الــوزارة تبحــث الشــراكة مــع البنــك األوروبــي 
للتنميــة لدعــم بعــض مشــاريع الربــط الكهربائــي.

وفضــال عــن ذلــك، قــال ان كثافــة اســتهالك الكهربــاء فــي 
األردن اعلــى مــن المتوســط العالمــي بنســبة 30 بالمئــة.

خدمــات  شــركات  ترخيــص  بصــدد  الــوزارة  ان  وكشــف 
الطاقــة لتحســين كفــاءة اســتخدام الطاقــة، معلنــا عــن 
لتحديــد  الدولــي  البنــك  مــع  بالتعــاون  نمــوذج  تحضيــر 

الكفــاءة. تحســين  مجــاالت  فــي  األولويــات 

وكشــف ان قطــاع الطاقــة لديــه فرصــة مهمــة فــي مجال 
تصديــر الطاقــة المولــدة عبــر الطاقــة المتجــددة الى مصر 

والسعودية.

وحــول خســارة شــركة الكهربــاء الوطنيــة، أكــد ان الــوزارة 
الوضــع  إعــادة  لمحاولــة  اإلجــراءات  مــن  العديــد  تتخــذ 

المالــّي للشــركة الــى حالــة التــوازن.

 ألن يكون األردن مركزا 
ٍ
الخرابشة: هنالك مساع

إقليميا لتصدير الطاقة الخضراء في المنطقة

الخرابشة: كثافة استهالك الكهرباء في األردن 

اعلى من المتوسط العالمي بنسبة 30 بالمئة
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ومــن جهــة أخــرى، أعلــن الوزيــر ان هنالــك دراســة لتحويــل 
إمكانيــة  وإتاحــة  ذكيــة،  الــى شــبكة  الكهربائيــة  الشــبكة 

التخزيــن لــدى شــركات توزيــع الكهربــاء.

وفي رده على استفسار حول وجود أي خريطة استثمارية 
واضحــة فــي قطــاع الطاقــة، أعلــن الوزيــر عــن عــزم الــوزارة 

إطــالق خريطة اســتثمارية للتعديــن في األردن.

وبــدوره، أكــد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك باســم 
الســالم، ان القطــاع المصرفــي فــي األردن يلعــب دورًا 
أساســيًا ومهمــًا فــي تمويــل االقتصــاد األردنــي ومختلــف 

ــة. القطاعــات االقتصادي

ــم  ــي يـسـاهــ ــاع المصـرفـ ــم الــى ان الـقـطـ ــار الـــسـالــ وأشــ
بشــكٍل واضح في تمويــل مشــاريع البنيــة التحتية ومشــاريع 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخاص فــي المملكة؛ وذلك 
إمــا مــن خــالل اإلقــراض المباشــر مــن البنــوك أو القــروض 

المجمعــة للمشــاريع الكبيــرة.

وأضــاف ان القطــاع المصرفي يســتطيع المســاهمة في 
ملكيــة مشــاريع البنيــة التحتيــة مــن خــالل الصناديــق التــي 
تســاهم بهــا البنــوك وتســتثمر في تلــك المشــاريع وفقًا 

لعقــود الشــراكة بيــن القطاعين العــام والخاص. 

وعالوة على ذلك، قال انه إلى جانب الدور التمويلي، تمتلك 
ــة كبيــرة وهــو  البنــوك العاملــة فــي األردن خبــرات مصرفي
مــا يؤهلهــا لتقديــم المشــورة وإعــداد الدراســات التمويليــة 
واالقتصادية لمشــاريع  الماليــة  الجــدوى  ودراســات 
الشــراكة والفــرص االســتثمارية، ضمن رؤيــة ومنهجيــة 
علميــة راســخة وهــو مــا يســاعد فــي إنجــاح تلــك المشــاريع 

وتحقيــق األهــداف المتوخــاة منهــا. 

وشــدد علــى ان قطــاع الطاقــة يعتبــر مــن القطاعــات 
ضمن المواضيع االســتراتيجية  مــن  الهامة، ويصنــف 
ــة، كــون الطاقة بمختلــف  ــة الوطني الملحــة وذات األولوي
اشــكالها تعتبــر احدى اهــم عناصر اإلنتــاج للعديــد مــن 
وقدراتهــا  تنافســيتها  علــى  مباشــرًة  القطاعات وتؤثــر 

التصديريــة.

ونــوه الــى انــه يتواجد العديــد مــن الفــرص االســتثمارية 
فــي مشــاريع الطاقة المتجــددة ومصــادر الطاقــة البديلة 
التــي تســاهم فــي خفــض التكاليــف علــى االقتصــاد وتفتــح 

اآلفاق للتحــول الى االقتصــاد األخضــر مســتقباًل. 

الــى التشــاركية لتحسين اســتغالل مصــادر الطاقــة  ودعــا 
المتاحة، وتطويــر البنــى التحتيــة وإطــالق مبادرات ومشــاريع 
تغطــي الطلــب المتزايــد على الطاقة وتحقق لــألردن االكتفاء 

الذاتي مــن مصــادر الطاقة فــي المســتقبل. 

إعــداد  يعمل علــى  المصرفــي  القطــاع  ان  الــى  ونــوه 
سياســات واســتراتيجيات التمويل األخضر التي ســتكون 
وتســتهدف كافة  االعتيــادي،  التمويــل  عــن  مختلفــة 
الفئات وتغطــي المشــاريع الجديــدة فــي هــذا القطــاع 
تطويــر  المصرفي الــى  القطــاع  الحيوي، كما يســعى 
التمويل األخضــر  برامــج  فــي  المختصــة  الكفــاءات 
وسياســات المنــح لهــذا النــوع مــن التمويــالت وبمــا يدعم 

االقتصاديــة.  القطاعــات  نمــو 

الخرابشة: العمل على إطالق خريطة 

استــــثــمـــاريــــة للـتــعـــديــــن فــــي األردن

السالم: القطاع المصرفي في األردن يلعب دورًا 

أساسيًا ومهمًا في تمويل االقتصاد األردني

الـــسـالـــم يـــــدعــــو لالســـتـــــــفـــــادة مـــــن 
الخبرات المصرفيـة الـكـبـيـرة لــتــقــديـــم 
المشورة وإعــداد الدراسات التمويلية 
والــــجـــدوى الــمــالـــيـــة واالقـــتــصــاديــة

السالم: القطاع المصرفي يعمل على إعداد 
سياسات واستراتيجيات التمويل األخضر 
التي ستكون مختلفة عن التمويل االعتيادي

الخرابشة: قطاع الطاقة ينفذ مشاريع 
بــحــجــــم يـتــجــــاوز مــلـــيــــارات الــــدوالرات

الخرابشة: دراسة لتحويل الشبكة 
الـكـهـربـائــيـــة الـــى شـــبـــكـــــة ذكـــيــــة
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الدكتور عادل الشركس  المركزي  البنك  استقبل محافظ 
األردن.  في  البنوك  جمعية  وأعضاء  رئيس  الثالثاء  اليوم 
التي  اللقاء الجهود الكبيرة  وثمن الشركس في ُمستهل 
تقوم بها البنوك لتحفيز النمو االقتصادي باعتبارها ركيزة 
أساسية وشريك رئيسي في االقتصاد الوطني، حيث بلغت 
التسهيالت في نهاية عام 2021 حوالي 30 مليار دينار أو ما 
نسبته  93.2 % من الناتج، فيما بلغ حجم الودائع نحو 40 
مليار دينار أو ما نسبته 123 % من الناتج لعام 2021. وأكد 
وقادر  ومتين  سليم  المصرفي  الجهاز  أن  على  الشركس 
من  مرتفعة  بمستويات  لتمتعه  الصدمات  تحمل  على 
رأس المال والسيولة، مشيدًا باإلدارات الحصيفة للبنوك، 

وحرصها على االمتثال لضوابط الرقابية للبنك المركزي.

النهج التشاركي والتعاون المستمر  وأكد الشركس على أن 
مع جمعية البنوك، ُمنذ تأسيسها، شكل رافدًا هامًا من روافد 
المالي  واالستقرار  والمصرفية  النقدية  السياسات  تطوير 
بمختلف  النظر  لتبادل وجهات  ناجعة  المملكة، ووسيلة  في 
البنك  حرص  على  مشددًا  المصرفية،  والتشريعات  القضايا 
التشاركية  وهذه  النهج  بهذا  االرتقاء  مواصلة  على  المركزي 
لتعظيم  البنوك،  جمعية  ومع  البنوك  إدارات  مع  المتميزة 
االنجاز والدفع قدمًا بكل ما من شأنه تطوير القطاع المصرفي 

والحفاظ على سالمته ودوره في خدمة االقتصاد الوطني.

وأشار الشركس إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة العمل، 
وخلق المبادرات للنهوض بالواقع االقتصادي بعد الركود 
الذي أفرزته تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يتطلب التكاتف 
الجميع -قطاع خاص وعام- لتسريع  والتعاون من قبل 
وتيرة هذا التعافي، داعيًا البنوك لالستعداد لهذه المرحلة 
المالئمة.  التمويلية  االحتياجات  توفير  ال سيما من خالل 

مواكبة  في  االستمرار  أهمية  على  الشركس  شدد  كما 
الرقمي  لالقتصاد  الُمتسارع  بالنمو  المرتبطة  الُمستجدات 
وما يرتبط بذلك من تعزيز لجهود األمن السيبراني لمواجهة 
أية مخاطر تتعلق بأمن المعلومات والتهديدات السيبرانية. 
كما أشار الشركس إلى توجهات البنك المركزي نحو تنظيم 
البنوك الرقمية، واالنخراط األكبر في االقتصاد الرقمي، وإعداد 
استراتيجية متكاملة للتمويل األخضر في المملكة بما يعزز 

الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة مخاطر التغير المناخي.

وخالل اللقاء، تم استعراض قراءة البنك المركزي للمشهد 
تراجع  بدء  إلى  ُتشير  والتي  وعالميًا،  محليًا  االقتصادي 
النشاطات  مجمل  على  كورونا  جائحة  تداعيات  تأثير  حدة 
االقتصادية خالل عام 2021 في ضوء تسجيل أداء إيجابي 
النقدي  القطاع  مؤشرات  وخاصة  المؤشرات،  لمعظم 
والخارجي، وهو ما مكن االقتصاد الوطني من تسجيل نمو 

نسبته 2.1 % خالل االرباع الثالثة األولى من عام 2021.

من جهته، أثنى معالي السيد باسم السالم رئيس مجلس إدارة 
جمعية البنوك في األردن على النهج المؤسسي للبنك المركزي، 
وعلى العالقة المتميزة التي تجمعه بالبنوك والتي تجاوزت حدود 
المثمر  التعاون  مستويات  أعلى  إلى  لتصل  وااللتزام  االمتثال 
والفاعل والتنسيق المشترك والشراكة الحقيقية، وهو ما عزز 
من متانة البنوك العاملة في األردن. وأكد على استعداد البنوك 
وجاهزيتها لتوفير التمويل الالزم لمختلف الشرائح والقطاعات 
وتحقيق  الوطني  االقتصاد  دعم  في  يسهم  وبما  االقتصادية 
للقطاع  الالمتناهي  الدور  وعلى  المنشودة،  الشاملة  التنمية 
المصرفي في خدمة االقتصاد الوطني، والرقمنة، وعلى استعداد 
البنوك لتبني كل ما من شأنه دعم الحداثة والتطور التكنولوجي 

في الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك. 

خبر صحفي
محافظ البنك المركزي يلتقي رئيس وأعضاء جمعية البنوك
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الثالثــاء  يــوم  البنــوك  جمعيــة  مقــر  فــي  الحفــل  والتــأم 
الموافــق 15 آذار 2022، والــذي جــاء بهــدف إطــالق مخرجــات 
النســاء  بأعــداد  للنهــوض  جديــدة  "اتجاهــات  مشــروع 
المدرجــة  الشــركات  فــي  اإلدارة  مجالــس  فــي  األردنيــات 
بالتركيــز علــى القطــاع المصرفي" والمنفذ من قبل جمعية 
المــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار والممــول مــن قبــل برنامــج 
العمــل الالئــق للمــرأة التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة 

وهيئــة االمــم المتحــدة للمــرأة والحكومــة الســويدية.

وخــالل الحفــل دعــت معالــي وزيــر الدولــة للشــؤون القانونيــة، 
األســتاذة وفــاء بنــي مصطفــى إلــى العمــل علــى دعــم الجهــود 
وقامــت  الجنســين،  بيــن  المســاواة  لتحقيــق  تســعى  التــي 
بتســليط الضــوء علــى المشــكالت والتحديــات التــي تواجههــا 
المــرأة ضمــن قطاعــات العمــل وكيفيــة الســعي نحــو العمــل 
علــى تطويــر مهاراتهــا اإلداريــة والوظيفيــة لتســتطيع بدورهــا 

التقــدم باتجــاه المناصــب العليــا.

ومــن ثــم قامــت مديــرة المشــروع المهندســة ديمــة بــركات 
والدكتــورة  الجمعيــة  ســر  امينــة  وهبــه  رانيــة  والمحاميــة 
ــة الصنــدوق باســتعراض اهــم محــاور  ــو ســمرة امين وفــاء اب
المشــروع ومخرجــات الدراســة حيــث تبيــن ان هنــاك 14 امــرأة 
فــي مجالــس إدارة البنــوك مــن إجمالــي 173 عضو في مجالس 
اإلدارة، ممــا يــدل وبشــكل واضــح تدنــي تعــداد النســاء فــي 

االدارات العليــا للمصــارف والمؤسســات الماليــة.

الحلــول  وإبــراز  المشــروع،  أهــداف  ألهــم  توضيــح  وتــم 
المؤسســات  مــع  البنــاء  الحــوار  ودعــم  والتوصيــات 
ومناقشــة آليــة عمــل جــادة بهــدف وصول المــرأة األردنية 
لمجالــس اإلدارة العليــا وضمــن إطــار قانونــي واضــح.

مشــروع  خــالل  ومــن  الجمعيــة  أن  بالذكــر،  والجديــر 
“اتجاهــات جديــدة فــي النهــوض بأعــداد المــرأة األردنيــة 
فــي مجالــس إدارة الشــركات المدرجــة” تســعى لتحقيــق 
زيــادة تصــل إلــى 3 - 5 بالمئــة فــي عــدد النســاء المدربــات 
والجاهــزات لالنضمــام إلــى مجالــس اإلدارة فــي قطاعــات 
لتعديــل  ســعيها  الــى  اضافــة  األردنيــة.  المصــارف 
وقانــون  الشــركات  قانــون  مــن  الناظمــة  التشــريعات 

البنــوك لزيــادة النســبة لتصــل الــى 30 %. 

المشروع  إلعداد  أنجزت  التي  الخطوات  عرض  كذلك  وتم 
باإلضافة إلى التدريبات وورشات العمل التي تم العمل عليها 
عملهم،  إطار  ضمن  للموظفات  القيادي  للتأهيل  وتطويرها 
للتقدم في ما بعد للدورة المتقدمة للتأهيل للمجالس اإلدارية.

المترشحات  المتدربات  االعالن عن اسماء  تم  وبعدها 
للبرنامج التدريبي المتقدم )عضو مجلس ادارة معتمد( 
والمنفذ بالتعاون مع بيت الحوكمة االردني ومؤسسة 
مناصب  شغلن  سيدات  اربعة  ووهن  الدولية  التمويل 
وكذلك  المشروع  بتنفيذ  المشاركة  البنوك  في  عليا 

سيدات شغلن مناصب عليا .

برعاية معالي وزير الدولة للشؤون القانونية األستاذة وفاء بني مصطفى

إطالق مخرجات مشروع

األردنيات  النساء  بأعداد  للنهوض  جديدة  اتجاهات 
بالتركيز  المدرجة  الشركات  في  اإلدارة  مجالس  في 

على القطاع المصرفي

نظمــت جمعيــة المــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار وبالتعــاون مــع جمعيــة البنــوك فــي األردن 
ومنظمــة العمــل الدوليــة حفــل اطــالق مخرجــات مشــروع “اتجاهــات جديــدة للنهــوض 
علــى  بالتركيــز  المدرجــة  الشــركات  فــي  اإلدارة  فــي مجالــس  األردنيــات  النســاء  بأعــداد 
القطــاع المصرفــي” برعايــة معالــي وزيــر الدولــة للشــؤون القانونيــة األســتاذة وفــاء بنــي 
مصطفــى، وبحضــور نائــب محافــظ البنــك المركــزي عطوفــة الســيد زيــاد غنمــا وعــدد 
والقطاعــات  المصــارف  بأعمــال  والقائميــن  اإلدارييــن  مــن  وجمــع  البنــوك  مــدراء  مــن 
المدنــي. المجتمــع  وممثلــي  المعنيــة  للــوزارات  العاميــن  االمنــاء  مــن  وعــدد  الماليــة 
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أهم  باستعراض  بدران  ريم  السيدة  كما وقامت سعادة 
المعيقات والتحديات، والحث على االستمرار بدعم الجهود 
التي تسعى بالنهوض في دور المرأة في االدارة بصفتها 
وكذلك  سابًقا،  مصارف  عدة  في  إدارة  مجلس  عضو 
التي  والتحديات  تجربتها  عقل  ديما  السيدة  استعرضت 
واجهتها بتوليها منصب نائب رئيس تنفيذي لبنك االتحاد 

وعضو مجلس إدارة لبنك صفوة اإلسالمي.

الخياط  لين  المحامية  ادارتها  حوارية  جلسة  الحفل  وتضمن 
ادارة  بدران عضو مجلس  ريم  السيدة  وشارك فيها كل من 
بعدة شركات والسيدة ديمة عقل نائب الرئيس التنفيذي في 
بنك االتحاد والدكتور عدنان االعرج مدير عام بنك لبنان والمهجر 
في  للمرأة  الالئق  العمل  برنامج  مديرة  اصالن  ريم  والسيدة 
منظمة العمل الدولية. وقد اكد الدكتور عدنان االعرج ان نسبة 
مشاركة المرأة في مجالس ادارات البنوك في االردن هي نسبة 
جيدة اذا ما تم مقارنتها مع كثير من دول المنطقة وترتفع هذه 
احتسابها على مستوى اعضاء  تم  اذا  النسبة بشكل واضح 
مجالس اإلدارة المستقلين وال بد من تغيير ثقافة المجتمع 
ليكون  كفاءاتها  تطوير  خالل  من  وتمييزها  المرأة  لتمكين 
لمشاركتها قيمة مضافة وليس عدد فقط. مضيفا ان القطاع 
المصرفي باألردن هو اكثر القطاعات االقتصادية التي تساهم 
به المرأة وتصل نسبة االناث في البنوك الى اكثر من 33 % وفي 
بعض البنوك 40 % وتعمل المرأة في كافة المستويات االدارية 
دون استثناء ، وقد شاركت السيدة ريم اصالن مخرجات مسح 
استبياني اجرته المنظمة عام 2018 بان لدى اكثر من 50 % من 
الشركات المشاركة لديها تمثيل نسائي منخفض في مجالس 

تقتصر  الشركات  من   % 13 من  واكثر   )% 30 من  )اقل  االدارة 
مجالس ادارتها على الرجال وبين المسح ان دول عدة شرعت 
المساهمة  للشركات  االدارة  مجالس  في  حصص  أنظمة 
العامة بينما حددت دول اخرى مستهدفات تطوعية لتشجيع 
وصول  ان  بينت  كما  االدارة  مجالس  في  النساء  عدد  زيادة 
النساء للمراكز القيادية ال يمكن فصله عن ايجاد كافة الظروف 
مع  يتماشى  وبما  الفرص  في  المساواة  لضمان  المناسبة 
معايير العمل الدولية كعدم التمييز في االستخدام والمهنية 

وحماية االمومة والعمالة ذات المسؤوليات العالية .

للمشاركات والمشاركين حول  النقاش  باب  تم فتح  وبعدها 
الحوار والدراسة ومخرجاتها واهم التوصيات المتمثلة بما يلي:

 اعتماد الدراسة والتوصيات الواردة بها لتحقيق اهداف 
المشروع.

 تقديم الدراسة المنجزة للمشرع االردني بهدف المساعدة 
اآللية  ولمناقشة  المناسب  التنسيب  او  القرار  باتخاذ 
في  االدارة  لمجالس  االردنية  المرأة  لوصول  الفعالة 

الشركات المسجلة.

 الحوار مع المؤسسات الداعمة والمؤسسات التشريعية.

 تبني معايير واضحة تتعلق بالجدارات والمهارات الخاصة 
بتنسيب اعضاء مجالس االدارة الذكور واالناث .

الى  الكفؤة  المرأة  وصول  لضمان  المستمرة  المتابعة   
مواقع صنع القرار .

والتوصيات  المشروع  ومخرجات  الدراسة  ان  بالذكر  والجدير 
طبعت ضمن كتيب وزع على الحضور  
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المحروق  الدكتور ماهر  البنوك  وافتتح مدير عام جمعية 
جائحة  أن  إلى  مشيرًا  بالحضور،  بالترحيب  الورشة 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  أهمية  أبرزت   19 كوفيد- 
وحوكمة الشركات ESG، وأنها زادت من توقعات توجيه 
االستثمارات لهذه المجاالت حول العالم، مما دفع لدمج 
تحليل الحوكمة ESG بشكل أكبر في أعمال الشركات وفي 
بناء المحافظ االستثمارية. وبين المحروق أن الشركات 
المدى  على  تتفوق  الجودة  ESG عالية  معايير  ذات 
الطويل، ألن ذلك يؤدي لتقوية عالقتها مع المستثمرين، 
االستثمارية  المحافظ  استدامة  على  إيجابًا  وينعكس 
أن  المحروق  أشار  كما  ككل.  األرض  كوكب  واستدامة 

الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ستغير 
وزيادة  المخاطر  إلدارة  كوسيلة  االستثمار  لعبة  قواعد 
كيفية  عرض  الشركات  على  يتعين  حيث  العوائد، 
لالستدامة  األولوية  وإعطاء  العمالء،  بيانات  حماية 
والحفاظ  الجيدة  الموظفين  ثقافة  وتعزيز  البيئية، 
الخاصة بهم. وقال  التوريد  بين سالسل  المعايير  على 
التمويل  تبدأ مؤسسات  أن  المتوقع  أنه من  المحروق 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  قواعد الحوكمة  بتحديد 
الشركات ESG التي يجب االلتزام بها في إدارة المحافظ 
االستثمارية خالل السنوات القادمة، إلى جانب االهتمام 
قال  بالبنوك،  يتعلق  وفيما  التقليدية.  األداء  بمتطلبات 

 )CRIF Information Technology Solutions( جمعية البنوك وشركة
تنظمان ورشة عمل بعنوان

إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية ومخاطر الحوكمة 
في األعمال المصرفية وكيفية استعداد البنوك لتقييم 

المخاطر البيئية

نظمت جمعية البنوك في األردن وشركة )CRIF Information Technology Solutions( ورشة 
عمل حول إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية ومخاطر الحوكمة في األعمال المصرفية وكيفية 
استعداد البنوك لتقييم المخاطر البيئية. والتأمت الورشة في مقر جمعية البنوك يوم الحميس 
الموافق 24 آذار 2022 بمشاركة عدد من ممثلي دوائر المخاطر واالمتثال واالئتمان في البنوك. 
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المحروق أن مخاطر القضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة 
)ESG(، اصبحت أكثر أهمية للجدارة االئتمانية للبنوك وذلك 
بالتزامن مع تغير السياسات التنظيمية وتطورات السوق 
مخاطر  بأن  علمًا  سريع،  بشكل  االجتماعية  والمواقف 
تلك القضايا تؤثر على تقييمات السيولة والتمويل وجودة 

األصول وكفاية رؤوس أموال البنوك. 

تطوير  مديرة  عبيدات،  أريج  المهندسة  قالت  جانبها  من 
األعمال للحلول الرقمية في شركة )CRIF ITS(، والتي تقود 
لدى  الرقمية  الحلول  مجال  في  األعمال  تطوير  أنشطة 
كريف وتتمتع بخبرة لمدة 16 عام في التكنولوجيا المصرفية 
لتقييم  االستعداد  األردنية  البنوك  على  أن  األردن،  في 
يتجزأ من  ال  جزءا  واعتبارها  واالجتماعية  البيئية  المخاطر 
تكامل العملية االئتمانية، وذلك من خالل الحلول التقنية 
باالستدامة  المعنية  المختصة  الجهات  مع  والشراكات 

 .)ESG( وقياس المخاطر البيئية والمجتمعية

وكان لبنك االتحاد مشاركة فعالة حيث أضاءت السيدة 
دالل دبور )مديرة قطاع الشركات( على أحدث االجراءات 
المخاطر  إدارة  مع  يتالءم  بما  االتحاد  بنك  في  المتخذة 
المرتقب  التعاون  عن  وأعلنت  كما  واالجتماعية،  البيئية 
بين بنك االتحاد وشركة CRIF ITS والخاص بأتمتة قياس 

المخاطر البيئية واالجتماعية )ESG( لقطاع الشركات. 

كما وقام السيد فابيو الزاريني مدير أول لتطوير االعمال 
الدولية في شركة كريف العالمية )CRIF Spa(، وهو خبير 
تسويق ومدير تطوير األعمال وذو خبرة في مجال ذكاء 
حلول  على  التركيز  مع  المعلومات  وصناعة  األعمال 
لمدة  بخبرة  ويتمتع  الشركات  بين  المتبادلة  األعمال 
التجاري، بتقديم  20 عام في مجال المعلومات والذكاء 
 CRTF( شرحًا تفصيليًا عن الخدمات المقدمة من شركة
ITS( في مجال إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية. وقدم 
من  ماكيالري  ماركو  و  درونزو  كالوديو  االستشاريين 
شركة كريف العالمية، شرحا تفصيليًا و علميًا تناول تأثير 
التغير المناخي على البنوك، وأفضل الممارسات الحالية 
الجديدة،  التنظيمية  وااللتزامات  التنظيمي  التطور  في 
وأهمية عوامل البيئية واالجتماعية والمرتبطة بالحوكمة 
كعنصر  المناخي  والتأثير  المخاطر،  إدارة  عمليات  في 
المعلومات  وأهمية  األعمال،  مخاطر  تقييم  في  فعال 
واالجتماعية  البيئة  بالمبادئ  االلتزام  تقييم  في  النوعية 

والمرتبطة بالحوكمة المّتبعة لدى الشركات. 
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والتأمــت الورشــة فــي جمعيــة البنــوك فــي األردن يــوم 
االثنيــن الموافــق 21 آذار بحضــور المعنييــن فــي جمعيــة 
 ،)Risk Mission( انتــاج وفــي حاضنــة حمايــة تــك وشــركة

إضافــة لحضــور عــدد مــن ممثلــي البنــوك فــي األردن. 

وتناولــت الورشــة التحديــات القائمــة لالمتثــال للمتطلبــات 
التنظيميــة فــي القطــاع المالــي األردنــي وفقــًا لتعليمــات 
تــم  التــي  العمليــة  والتطبيقــات  األردنــي  المركــزي  البنــك 
تطويرهــا مــن قبــل شــركة )Risk Mission( للتغلــب علــى 
التحديــات التشــغيلية والتنظيميــة وذلــك مــن خالل تطبيق 
واالمتثــال  والمخاطــر  الحوكمــة  )أداة   GRC ألداة  عملــي 
 .)RiskMission( والمطــور مــن قبــل شــركة )المؤسســي

وافتتــح مديــر عــام جمعيــة البنوك الدكتور ماهــر المحروق 
تبذلهــا  التــي  المهمــة  االنجــازات  إلــى  مشــيرًا  الورشــة 
الشــركات األردنيــة الناشــئة والرياديــة فــي مجــال تقنيــة 
المعلومــات، ومؤكــدًا بــأن المخاطر التكنولوجية بما فيها 
مخاطــر االمــن الســيبراني أصبحــت من أهم عشــر مخاطر 
تواجــه االقتصــاد العالمــي. وأضــاف المحــروق أن جمعيــة 

انتــاج ومــن خــالل حاضنــة حمايــة تــك لعبــت دورًا كبيــرًا 
فــي مســاعدة الكثيــر مــن الريادييــن والشــركات الناشــئة 
علــى تقديــم منتجــات وحلــول رقميــة وتكنولوجيــة مبتكــرة 
والخارجــي.  المحلــي  الســوق  فــي  مهمــة  فــرص  ولهــا 
وبيــن المحــروق أنــه فــي ظــل التحــول الرقمــي المتســارع 
الــذي تشــهده الصناعــة المصرفيــة، فــإن البنــوك بحاجــة 
لحلــول مبتكــرة وفعالــة تســاعدها فــي مختلــف عمليتهــا 
التشــغيلية وتمكنهــا مــن االمتثــال لمختلــف المتطلبــات 
وتســاعدها فــي إدارة المخاطــر. وفــي هــذا المجــال، أشــار 
المحــروق إلــى أن تطبيــق GRC والــذي يعتبــر أداة للحوكمة 
والمخاطــر واالمتثــال يتضمــن حلــول التكنولوجيــا الماليــة 
فــي تطويــر األعمــال ورفــع كفــاءة العمليــات التشــغيلية. 

انتــاج  جمعيــة  فــي  التنفيــذي  المديــر  قــال  جانبــه  مــن 
المهنــدس نضــال البيطــار، ان جمعيــة انتــاج وبالشــراكة 
ــة البنــوك، مّكنــت شــركة " Risk Mission" مــن  مــع جمعي
القطــاع  فــي  المتخصصيــن  امــام  األداة  هــذه  عــرض 
المصرفــي، حيــث وجهــت جمعيــة البنــوك دعــوة للبنــوك 

العاملــة فــي المملكــة للمشــاركة فــي الجلســة. 

جمعية البنوك بالتعاون مع جمعية "انتاج"
يعقدان ورشة عمل بعنوان

إدارة المخاطر والتطبيقات العملية في االمتثال 
للمعايير العالمية للتقارير المالية 

المعلومــات  تقنيــة  شــركات  جمعيــة  مــع  بالتعــاون  البنــوك  جمعيــة  عقــدت 
واالتصــاالت انتــاج ورشــة عمــل بعنــوان "إدارة المخاطــر والتطبيقــات العمليــة 
 "IFRS17 و   IFRS16 و   IFRS9 الماليــة  للتقاريــر  العالميــة  للمعاييــر  االمتثــال  فــي 
والمخاطــر  الحوكمــة  )أداة   GRC ألداة  عملــي  تطبيــق  تقديــم  تضمنــت  والتــي 
واالمتثــال المؤسســي( مــن قبــل احــدى الشــركات الناشــئة " Risk Mission" التــي 
تــم احتضانهــا فــي الموســم االول مــن حاضنــة "حمايــة تيــك" لألمــن الســيبراني.
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وأشــار الــى ان شــركة “RiskMission” تأهلــت فــي الموســم 
الجاهزيــة  مــن  األخيــرة  المرحلــة  الــى  ووصلــت  األول، 
لالســتثمار ودخــول األســواق ضمــن حاضنــة "حمايــة تيــك، 
الســيبراني  لألمــن  تيــك"  "حمايــة  ان حاضنــة  الــى  الفتــا 
ســاعدت الشــركة على تطوير األداة بشــكل فاعل، وذلك 
ليتــم ترويجهــا بشــكل أفضــل وتمكينهــا من جــذب عمالء 

ومســتثمرين.

وبّيــن ان هــذه األداة هــي برنامــج للمســاعدة فــي الحفــاظ 
الفعالــة  اإلدارة  خــالل  مــن  المســتمر  االســتعداد  علــى 
للعمليات والوثائق المختلفة، حيث تمكن الشــركات من 
أتمتــة برامــج االمتثــال الخاصــة بهــا مــن خــالل اســتخدام 
برنامــج GRC، ممــا يســاعد بشــكل فعال فــي القضاء على 
نقــاط الضعــف التــي قد تعــرض العمل للخطر، باإلضافة 

للمســاعدة فــي تلبيــة احتياجــات االمتثــال الفوريــة.

وقــد ابــرزت شــركة Risk Mission اهــم المنتجــات التي تســاعد 
تواجههــا  حقيقيــة  تحديــات  مواجهــة  فــي  البنــوك  قطــاع 
المصــارف االردنيــة فــي مجــال ادارة المخاطــر و الحوكمــة 

.RBA و التدقيــق المبنــي علــى المخاطــر GRC واالمتثــال

وبــدوره قــال مؤســس شــركة Risk Mission ،  د عمــران 
تقــوم   Risk Mission ان سياســة شــركة " حيــث  ســالم 
بالبحــث و تحديــد اهــم التحديــات الجديــدة التــي تســتحدث 
رقميــة  حلــول  ووضــع  بتقييمهــا  وتقــوم  الســوق  فــي 

مبتكــرة تســاعد فــي تجــاوز هــذه التحديــات".

"وحمايــة تيــك" أول حاضنــة أعمــال متخصصــة فــي األمــن 
الســيبراني، حيــث تــدار مــن قبــل جمعيــة اإلنتــاج ومجلــس 
الشــركات الناشــئة، بالشــراكة مــع زيــن األردن ومنصــة 
زيــن لإلبــداع )ZINC(، وبدعــم مــن صنــدوق ريــادة األعمــال 

األردنــي.

ويشــار الــى ان جمعيــة "انتــاج" أعلنــت مؤخــرا عــن إطــالق 
دعــت  حيــث  تيــك"،  "حمايــة  لحاضنــة  الثانــي  الموســم 
الريادييــن والشــركات الناشــئة العاملــة فــي مجــال األمــن 
الســيبراني لالنضمــام الــى الحاضنــة فــي مــدة أقصاهــا 26 

اذار الحالــي. 
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المحــروق،  ماهــر  الدكتــور  الجمعيــة  عــام  مديــر  وقــال 
فــي بيــان صحفــي، إن هــذا االجــراء يأتــي انطالقــًا مــن 
المســؤولية المجتمعيــة للبنــوك العاملــة فــي األردن، 
شــهر  فــي  المواطنيــن  عــن  للتخفيــف  منهــا  وســعيًا 
رمضــان المبــارك وخصوصــًا فــي ظــل الظــروف الراهنــة.

واكــد الدكتــور المحــروق ان البنــوك فــي األردن توافقــت 
تأجيــل  علــى  األردنــي  المركــزي  البنــك  مــع  وبالتنســيق 
أقســاط قــروض األفــراد خــالل شــهر رمضــان المبــارك 

)لشــهر نيســان( دون فوائــد تأخيــر أو عمــوالت.

وتأتــي المبــادرة مــن البنــوك العاملــة فــي المملكــة فــي 

علــى  الدائــم  وحرصهــا  المجتمعيــة  مســؤوليتها  إطــار 
إطالق مبادرات تخفيفية تســهل على المواطنين وتذلل 
التحديــات الماليــة التــي قــد يواجهونهــا، وفــي إطــار دور 
البنــوك التنمــوي والتحفيــزي لالقتصــاد األردنــي مــن خــالل 
توفيــر الســيولة الكافيــة للمواطنيــن وهــو مــا يشــجع فــي 
زيــادة الطلــب الكلــي وتنشــيط حركــة األســواق وتحســين 

أداء االقتصــاد بشــكٍل عــام.

يرغبــون  ال  الذيــن  العمــالء  علــى  أن  المحــروق  واوضــح 
بالتأجيــل التواصــل مــع البنــوك التــي يتعاملــون معهــا 

رغبتهــم.  بعــدم  إلبالغهــم 

جمعيـة البـنـوك: تـأجيـل أقـسـاط قـروض 
األفراد لشهر نيسان بمناسبة رمضان

أعلنــت جمعيــة البنــوك فــي االردن انــه ســيتم تأجيــل اقســاط قــروض 

االفــراد لشــهر نيســان 2022 بمناســبة حلــول شــهر رمضــان الكريــم.
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العقار  سوق  تداوالت  بحركة  يتعلق  وفيما 
األردني، فقد ارتفع حجم التداول خالل الشهرين 
األولين من عام 2022 بنسبة 9.4% مقارنًة بذات 
الفترة من عام 2021، فيما بلغت عدد معامالت 
البيع 23.1 ألف معاملة خالل الشهرين األولين 
المؤشرات  بأهم  يتعلق  وفيما   .2022 عام  من 
موجودات  إجمالي  انخفض  فقد  المصرفية، 
البنوك المرخصة بنسبة 0.4 % في نهاية شهر 
نهاية  مع  مقارنًة   2022 عام  من  الثاني  كانون 
مقارنة  دينار  مليار   60.815 إلى  لتصل   2021 عام 
أما   .2021 عام  نهاية  في  دينار  مليار   61.056 بـ 
إجمالي التسهيالت االئتمانية، فقد نمت بنسبة 
0.6 % في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2022 
لتصل إلى 30.207 مليار دينار، مقارنة مع 30.028 
كذلك  وارتفع   .2021 عام  بنهاية  دينار  مليار 
إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية 
 % 0.2 2022 بنسبة  الثاني من عام  شهر كانون 
لتصل إلى 39.616 مليار دينار مقارنة مع 39.522 
مليار دينار في نهاية عام 2021، مع اإلشارة الى 
استقرار حجم الودائع بالدينار األردني وبالعمالت 
األجنبية كنسبة مئوية من إجمالي الودائع وذلك 
كما في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2022.

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار 
 %  2.2 بنســبة  نمــوًا  الثابتــة  الســوق 
 ،2020 بعــام  مقارنــة   2021 عــام  خــالل 
فيمــا بلــغ معــدل البطالــة 24.1 % خــالل 
عــن   %  1.4 بنســبة  بارتفــاع   2021 عــام 
وبلــغ   .% 22.7 والبالغــة   2020 العــام 
 %  2.2 نســبته  مــا  التضخــم  معــدل 
خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 2022 
.2021 عــام  مــن  الفتــرة  بــذات  مقارنــًة 

خــالصـة 
تنفيذيـة
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية

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

فــي عــام 2021.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016 = 100(

201720182019النشاط االقتصادي
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات

الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك

المناجم والمحاجر

الصناعات التحويلية

الكهرباء والمياه

اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات المال والتأمين والعقارات واألعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

المجموع

منتجو الخدمات الحكومية

منتجو الخدمات الخاصة التي ال تهدف إلى الربح 
وتخدم العائالت

الخدمات المنزلية

المجموع )أ + ب + ج + د(

الخدمات المصرفية المحتسبة 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية

صافي الضرائب على المنتجات

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق

1,530

628

5,384

990

850

2,783

2,401

6,378

1,851

22,794

3,785

188

226

26,993

1,737 -

25,255

3,163

28,418

1,380

583

5,226

546

840

2,784

2,539

5,318

2,589

21,805

4,082

210

467

26,564

822

25,742

3,732

29,474

1,415

616

5,289

555

837

2,812

2,620

5,474

2,675

22,293

4,167

216

467

27,144

846

26,298

3,753

30,050

1,438

620

5,147

547

806

2,722

2,483

5,556

2,588

21,907

4,211

211

468

6,796

868

25,929

3,656

29,584

1,478

675

5,267

557

836

2,785

2,542

5,694

2,614

22,449

4,268

214

468

27,399

901

26,499

3,739

30,238

% 2.8

% 8.9

% 2.3

% 1.8

% 3.7

% 2.3

% 2.4

% 2.5

% 1.0

% 2.5

% 1.4

% 1.4

-

% 2.3

% 3.8

% 2.2

% 2.3

% 2.2

أ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ب

ج

د

-

=

+

=

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

حواالت العاملين )بالمليون دينار(

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

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

المؤشر

معدل البطالة

2017

% 18.3

2018

% 18.6

2019

% 19.0

 2020

% 22.7% 24.1

الـتـغـــيـر
النسبي

% 1.4

2020

2021

20202021

الثالثة أرباع 
األولى

الثالثة أرباع 
األولى

االستثمار األجنبي المباشر في األردن
ســجل االســتثمار االجنبــي المباشــر صافــي تدفــق للداخــل مقــداره 269.4 مليــون دينــار خــالل الثالثــة أربــاع األولــى مــن عــام 

2021 مقارنــة مــع 398.9 مليــون دينــار خــالل ذات الفتــرة مــن عــام 2020. ليحقــق بذلــك انخفاضــًا بنســبة 32.5 %.

المؤشر

االستثمار االجنبي المباشر في األردن 
)مليون دينار (

2018

678.0

2019

518.1509.8398.9269.4

الـتـغـــيـر 
النسبي

)%( 

% 32.5 -

2.22

1.6 -

1.9
2.1

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

20212019

2020

20182017

حواالت العاملين
ارتفعت حواالت العاملين بنسبة 1.1 % خالل األحد عشر شهرًا األولى من عام 2021، مقارنًة بذات الفترة من عام 2020.

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

20202021

2,176.32,199.9

األحد عشر 
شهرًا األولى

األحد عشر 
شهرًا األولى

% 1.1

الـتـغـــيـر النسبي

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

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين )2010 = 100( 

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

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

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

20172018201920202021الصناعة
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات 
اإلنتاج الصناعي

121.1

93.4

129.1

97.2

121.77

86.96

126.28

91.33

128.44

80.91

128.60

86.28

130.11

74.01

128.32

79.5

138.65

84.09

130.92

89.85

% 6.6

% 13.6

% 2.0

% 13.0

2017201820192020الصناعة
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار المنتجين 
الصناعيين

88.1

110.4

219.4

112.7

101.21

118.90

211.15

121.26

107.10

116.31

208.84

119.84

103.6

106.5

209.9

110.5

112.89

121.56

200.33

124.33

% 9.0

% 14.1

% 4.6 -

% 12.5

2021
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ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
ــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، حيــث ارتفــع  بلــغ معــدل التضخــم 2.2 % خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 2022 مقارن

ــى 103.8. الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 101.6 ليصــل إل

201920202021البند
2022 20222021

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

االغذية والمشروبات غير الكحولية

المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر

المالبس واالحذية

المساكن

التجهيزات والمعدات المنزلية

الصحة

النقل

االتصاالت

الثقافة والترفيه

التعليم

المطاعم والفنادق

السلع والخدمات األخرى

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

معدل التضخم

100.3

98.4

98.3

101.5

101.0

101.9

100.6

100.0

97.6

102.6

102.6

101.4

100.8

% 0.8

102.6

101.4

97.5

99.7

101.5

104.6

98.6

100.9

98.5

104.4

104.8

103.6

101.1

% 0.3

102.7

104.0

96.3

101.3

102.0

105.5

103.1

102.3

99.1

104.7

106.3

103.8

102.5

% 1.4

104.4

103.9

96.9

101.7

102.9

105.4

106.5

102.3

102.6

105.5

106.5

104.6

103.8

% 2.2

101.4

104.0

96.7

100.9

101.5

107.3

100.2

102.3

97.7

104.2

106.1

103.7

101.6

% 0.02

% 3.0

% 0.1 -

% 0.2

% 0.8

% 1.4

% 1.8 -

% 6.3

% 0.0

% 5.0

% 1.2

% 0.4

% 0.9

% 2.2

-

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(
الشهرين 

األولين
الشهرين 

األولين
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أهم مؤشرات سوق العقار )مليون دينار(

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين خالل الشهرين األولين من عام 2022
)حسب الجنسية(

ثالثاً: حركة تداوالت سوق العقار
ارتفــع حجــم التــداول فــي ســوق العقــار األردنــي خــالل الشــهرين األوليــن مــن عــام 2022 بنســبة 9.4% مقارنــًة بــذات 
الفتــرة مــن عــام 2021، كمــا بلغــت إيــرادات دائــرة األراضــي والمســاحة خــالل الشــهرين االوليــن مــن عــام 2022 مــا قيمتــه 
32.4 مليــون دينــار وبارتفــاع نســبته 14.9 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021. أمــا بخصــوص عــدد معامــالت البيــع فــي 
المملكــة فقــد انخفضــت بمــا نســبته 9.8 % خــالل الشــهرين االوليــن مــن عــام 2022 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021. 

البند

الجنسية
قيمة األراضي والشقق

)مليون دينار(
النسبة من اإلجمالي

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

حجم التداول

إيرادات دائرة األراضي والمساحة

إعفاءات الشقق

مجموع قيمة اإليرادات واعفاءات الشقق

عدد معامالت البيع  في المملكة )ألف معاملة(

عدد األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

قيمة األراضي والشقق المباعة لغير األردنيين

عراقية

سعودية

سورية

جنسيات أخرى

المجموع

672

28.2

15.7

43.9

25.6

358

30.8

13.8

8.9

2.8

15.0

40.5

% 34.1

% 22.0

% 6.9

% 37.0

% 100

735

32.4

15.6

48.0

23.1

429

40.5

% 9.4

% 14.9

% 0.6 -

% 9.3

% 9.8 -

% 19.8

% 31.5

20212022
الشهرين األولينالشهرين األولين
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رابعاً: أداء القطاع الخارجي 
ارتفعــت الصــادرات الكليــة بنســبة 17.8 % خــالل عــام 2021 مقارنــًة بالعــام 2020، وذلــك نتيجــة الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة 
بنســبة 19.7 %، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنســبة 1.4 %، كما ارتفعت كذلك المســتوردات بنســبة 25.4 %. ومحصلة 

لذلــك فقــد ارتفــع عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 31.9 % خــالل عــام 2021 مقارنة بالعــام 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

5,044.1

595.7

5,639.8

12,235.4

17,279.5

6,595.6-

% 46.1

6,039.5

604.3

6,643.8

15,345.1

21,384.6

8,701.3 -

% 43.3

% 19.7

% 1.4

% 17.8

% 25.4

% 23.8

% 31.9

% 2.8 -

2021

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية
وعلــى صعيــد التركيــب الســلعي ألبــرز الســلع المصــدرة خــالل عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة الصــادرات الوطنيــة 
مــن جميــع المــواد )باســتثناء محضــرات الصيدلــة التــي انخفضــت بنســبة 0.4 %( وأبرزهــا األســمدة بنســبة 71.3 % 

والفوســفات الخــام بنســبة 55.1 %. 

2017201820192020الصنف
الـتـغيـر النسبي

)%( 

األلبسة وتوابعها

األسمدة

البوتاس الخام

محضرات الصيدلة

الفوسفات الخام

المنتجات الكيماوية

المواد األخرى

مجموع الصادرات الوطنية

1,100.9

259.7

331.0

446.9

282.0

273.3

1,715.2

4,504.2

1,228.6

297.2

384.4

446.6

261.8

283.5

1,870.8

4,674.7

1,384.4

328.2

419.1

435.7

275.8

238.5

2,072.9

4,995.7

1,160.4

509.1

380.3

423.2

243.1

251.6

2,076.4

5,044.1

1,277.5

871.9

513.1

421.4

377.0

295.4

2,283.2

6,039.5

% 10.1

% 71.3

% 34.9

% 0.4 -

% 55.1

% 17.4

% 10.0

% 19.7

2021

أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار(

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(



41التقرير االقتصادي الشهري

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار (

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار (

201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الهند

دول االتحاد االوروبي

منها هولندا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

مجموع الصادرات الوطنية

2,028.0

503.7

1,287.5

1,228.5

942.0

485.7

142.0

29.74

275.2

1.5

4,674.7

2,074.2

549.0

1,454.0

1,381.9

969.1

496.1

149.1

31.99

349.3

20.5

4,995.7

2,014.0

576.2

1,270.7

1,220.5

1,072.1

613.5

153.4

37.2

533.9

174.0

5,044.1

2,268.7

733.4

1,641.8

1,586.5

1,418.0

906.6

199.2

38.9

511.8

44.8

6,039.5

% 12.6

% 27.3

% 29.2

% 30.0

% 32.3

% 47.8

% 29.9

% 4.6

% 4.1 -

% 74.3 -

% 19.7

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الوطنيــة خــالل عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة الصــادرات الوطنيــة إلــى 
معظــم التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا إلــى الــدول اآلســيوية غيــر العربيــة بنســبة 32.3 % ودول االتحــاد األوروبــي بنســبة 

29.9 % ودول اتفاقيــة التجــارة الحــرة لشــمال أمريــكا بنســبة 29.2 %.

2021

2021

الصادرات الزراعية األردنية
ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل عــام 2021 بنســبة 14.9 % مقارنــة بالعــام 2020، لتصــل إلــى 873.5 مليــون دينــار 

مقارنــًة مــع 760.5 مليــون دينــار خــالل عــام 2020.

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

البند / الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2018

720.7

2019

737.7

2020

760.5873.5% 14.9

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات
بالنســبة للتركيــب الســلعي للمســتوردات خــالل عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة المســتوردات مــن جميــع المــواد وأبرزهــا 

الحلــي والمجوهــرات الثمينــة بنســبة 558 % والنفــط الخــام ومشــتقاته بنســبة 43 %.
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201820192020الصنف
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

النفط الخام ومشتقاته

العربات والدراجات وأجزائها

الحلي والمجوهرات الثمينة

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها

الحبوب

المواد األخرى

إجمالي المستوردات

2,870.0

1,148.5

56.4

1,087.5

890.6

582.1

7,235.3

14,420.0

2,308.5

953.1

58.6

1,153.5

938.5

553.1

7,168.9

13,611.0

1,283.8

888.2

151.1

803.0

719.8

555.1

7,834.4

12,235.4

1,836.1

1,100.8

994.9

921.4

803.4

717.1

8,971.4

15,345.1

% 43.0

% 23.9

% 558.4

% 14.7

% 11.6

% 29.2

% 14.5

% 25.4

2021

201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها المكسيك

الدول االسيوية غير العربية

منها الصين الشعبية

دول االتحاد االوروبي

منها المانيا

باقي التكتالت االقتصادية

منها سويسرا

إجمالي المستوردات

3,849.4

2,392.5

1,499.2

213.8

4,349.3

1,964.7

3,133.7

659.8

1,588.4

124.0

14,420.0

3,604.5

2,265.8

1,275.5

137.5

4,680.3

2,220.8

2,756.4

599.6

1,294.3

88.8

13,610.9

2,881.5

1,521.5

1,130.5

123.1

4,277.9

1,924.2

2,517.5

522.9

1,428.0

106.0

12,235.4

4,343.6

2,282.2

1,123.9

101.5

5,266.4

2,229.2

2,869.9

544.2

1,741.3

431.6

15,345.1

50.7

50.0

0.6 -

17.5 -

23.1

15.9

14.0

4.1

21.9

307.2

% 25.4

أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل عــام 2021، فقــد ارتفعــت قيمــة المســتوردات مــن معظــم 
التكتــالت االقتصاديــة وأبرزهــا مــن دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 50.7 % والــدول اآلســيوية غيــر 

العربيــة بنســبة 23.1 %.

2021

التركيب السلعي للمستوردات الوطنية )مليون دينار (

التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار (
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أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار(

% 15.0

% 19.1

% 15.1

-

% 35.5

% 18.0 -

% 8.3

% 4.9

% 54.0

% 15.9 -

% 16.5 -

خامساً: أداء المالية العامة
ارتفعــت اإليــرادات المحليــة بحوالــي 1079.8 مليــون دينــار او مــا نســبته 19.1 % خــالل الشــهور األحــد عشــر األولــى مــن عــام 
2021 مقارنــة بــذات الفتــرة مــن العــام 2020. وهــذا يعــود للتحســن فــي تحصيــل كل مــن االيــرادات الضريبيــة التــي ارتفعــت 
بحوالــي 681.8 مليــون دينــار، واإليــرادات غيــر الضريبيــة التــي ارتفعــت بحوالــي 398.1 مليــون دينــار مقارنــة بــذات الفتــرة مــن 

العــام 2020.

أما النفقات العامة فقد ارتفعت بما قيمته 671.3 مليون دينار أو ما نســبته 8.3 % مقارنة بذات الفترة من العام 2020، 
وقــد جــاء هــذا االرتفــاع فــي إجمالــي االنفــاق نتيجــة ارتفــاع النفقــات الجاريــة بنســبة 4.9 % وارتفــاع النفقــات الرأســمالية 

بنســبة 54 % مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2020.

ونتيجــة لتلــك التطــورات ســجل العجــز المالــي بعــد المنــح انخفاضــًا بحوالــي 280.3 مليــون دينــار، ليصــل إلــى مــا قيمتــه 
1487.3 مليــون دينــار خــالل الشــهور األحــد عشــر األولــى مــن عــام 2021 مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020. 

البند

% من الناتج المحلي اإلجمالي

20192020 2021
)موازنة(

اجمالي االيرادات والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

ايرادات ضريبية

اقتطاعات تقاعدية

االيرادات االخرى

المنح الخارجية 

اجمالي االنفاق  

النفقات الجارية 

النفقات الرأسمالية

العجر/الوفر بعد المنح

العجر/الوفر قبل المنح

اجمالي االيرادات والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

اجمالي االنفاق  

العجر بعد المنح

العجر قبل المنح

7,754.3

6,965.9

4,680.8

9.0

2,276.1

788.4

8,812.7

7,897.2

915.5

1,058.4 -

1,846.8 -

% 24.9

% 22.4

% 28.3

% 3.4 -

% 5.9 -

7,028.9

6,238.0

4,958.6

7.3

1,272.1

790.8

9,211.3

8,388.5

822.8

2,182.4 -

2,973.3 -

% 22.7

% 20.1

% 29.7

% 7.0 -

% 9.6 -

7,874.8

7,298.0

5,390.0

8.0

1,900.0

576.8

9,845.1

8,730.4

1,114.7

1,970.3 -

2,547.1 -

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

% 6.2 -

% 8.0 -

6,351.6

5,639.4

4,511.8

6.6

1,121.0

712.2

8,119.2

7,557.9

561.3

1,767.6 -

2,479.8 -

% 22.3

% 19.8

% 28.5

% 6.2 -

% 8.7 -

الـتـغـــيـر النسبي

*)%( 

% 2.7

% 3.2

% 1.6

% 1.1 -

% 1.6 -

7,303.1

6,719.2

5,193.6

6.6

1,519.0

583.9

8,790.5

7,926.2

864.3

1,487.3 -

2,071.3 -

% 25.0

% 23.0

% 30.1

% 5.1 -

% 7.1 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2020

20202021

األحد عشر 
شهرًا األولى

األحد عشر 
شهرًا األولى
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سادساً: المديونية العامة 
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 7.0 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، ليصــل إلــى 
35.352 مليــار دينــار أو مــا نســبته 110.3 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021، مقارنــًة 
مــع 33.032 مليــار دينــار أو مــا نســبته 106.5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020، شــاماًل مديونيــة شــركة الكهربــاء 

الوطنيــة وســلطة الميــاه التــي تبلــغ حوالــي 8.1 مليــار دينــار.

حيــث ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة بنســبة 8.0 % ليصــل إلــى 20.442 مليــار دينــار حتــى نهايــة شــهر 
تشــرين الثانــي مــن عــام 2021 )63.8 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021(، مقارنــًة 
مــع 18.933 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 )61 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020(. كمــا ارتفــع رصيــد الديــن العــام 
الخارجــي بنســبة 5.8 % ليصــل إلــى حوالــي 14.910 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021 )46.5 % من الناتج 
المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021( مقارنــة مــع 14.098 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 )45.4 % 

مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020(.

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

تشرين الثاني

إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية 

% من الناتج المحلي االجمالي 

رصيد الدين العام الخارجي 

% من الناتج المحلي االجمالي  

إجمالي الدين العام

% من الناتج المحلي االجمالي 

16,220.7

% 53.2

12,087.5

% 39.7

28,308.2

% 92.9

17,738.0

% 56.1

12,338.2

% 39.0

30,076.2

% 95.2

18,933.7

% 61.0

14,098.3

% 45.4

33,032

% 106.5

20,442.7

% 63.8

14,910.1

% 46.5

35,352.8

% 110.3

% 8.0

% 2.8

% 5.8

% 1.1

% 7.0

% 3.8

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار (

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

المصدر: وزارة المالية

35.3530.08 33.0328.31

20212019 20202018
تشرين الثاني
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إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليون دينار (

201920202021البند )مليون دينار(
كانون الثاني 

2022
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

عرض النقد )ع 1(

عرض النقد )ع 2(

النقد المصدر

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

13,117.5

39,509.2

6,834.8

12,981.3

39,614.3

6,815.2

% 1.0 -

% 0.3

% 0.3 -

سابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية
انخفــض عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2022 بنســبة 1.0 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة 

عــام 2021، فــي حيــن ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 0.3 %.

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 18.056 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
شــهر شــباط مــن عــام 2022، مقارنــًة مــع 17.887 مليــار دوالر فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2022، محققــًة بذلــك 

ارتفاعــًا بنســبة 0.9%.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2020

15,919.7

2021

18,043.217,887.718,056.7% 0.9

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 2022 2022

المؤشرات والمصرفية
انخفــض إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة بنســبة 0.4 % فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2022 مقارنــًة 
مــع نهايــة عــام 2021 لتصــل إلــى 60.815 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 61.056 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021. وقــد جــاء هــذا 
االنخفــاض نتيجــة النخفــاض الموجــودات المحليــة بنســبة 0.2 % لتصــل إلــى 54.636 مليــار دينــار، وانخفــاض الموجودات 

األجنبيــة بنســبة 2.5 % لتصــل إلــى 6.178 مليــار دينــار. 

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

شباط كانون الثاني

الموجودات االجنبية

الموجودات المحلية

إجمالي الموجودات

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات 

5,582.3

48,059.7

53,642.0

8,152.6

6,303.0

50,735.0

57,038.0

8,715.2

6,337.6

54,719.3

61,056.9

9,117.6

6,178.8

54,636.6

60,815.4

8,977.9

% 2.5 -

% 0.2 -

% 0.4 -

% 1.5 -

2022
كانون الثاني
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أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة 0.6 % فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2022 لتصــل إلــى 
30.207 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 30.028 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2021. وقــد شــكلت القــروض والســلف حوالــي 62.6 % 
مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت ذمــم البنــوك اإلســالمية 26.6 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة 

فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2022.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار (

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

اجمالي التسهيالت االئتمانية

جاري مدين 

قروض وسلف 

كمبياالت واسناد مخصومة 

ذمم بنوك إسالمية

بطاقات االئتمان

27,082.2

% 10.9

% 64.8

% 0.7

% 23.0

% 0.6

28,639.1

 

% 9.5

% 64.5

% 0.7

% 24.6

% 0.7

30,028.5

 

% 9.0

% 62.8

% 0.7

% 26.8

% 0.7

30,207.1

 

% 9.3

% 62.6

% 0.8

% 26.6

% 0.7

% 0.6

 

% 0.3

% 0.2 -

% 0.1

% 0.2 -

-

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار(

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

المصدر: البنك المركزي األردني

المصدر: البنك المركزي األردني

60.8257.05 61.0653.6450.92

20222020 202120192018
كانون الثاني

2022
كانون الثاني

30.2128.64 30.0327.0826.11

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

المصدر: البنك المركزي األردني

وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2022 بنســبة 0.2 % لتصــل إلــى 

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

فيالحــظ أن الودائــع ألجــل شــكلت مــا نســبته 54.2 % مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات تحــت الطلــب 

ــع.  ــي الودائ ــر والتــي شــكلت 16.9 % مــن إجمال ــع التوفي ــم ودائ ــع، ث ــي الودائ والتــي شــكلت مــا نســبته 28.9 % مــن إجمال

أمــا مــن حيــث هيــكل الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة حســب العملــة، فيالحــظ اســتقرار لحجــم الودائــع بالدينــار األردنــي 

وبالعمــالت األجنبيــة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2022.

الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار(

201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

اجمالي الودائع 

تحت الطلب

 توفيـــــر

 ألجل

الودائع بالدينار األردني )%(

الودائع بالدينار األردني )مليون دينار(

الودائع بالعمالت األجنبية )%(

الودائع بالعمالت األجنبية )مليون دينار(

35,305.3

% 26.9

% 16.5

% 56.6

% 76.8

27,107.3

% 23.2

8,198.0

36,789.1

% 28.6

% 16.9

% 54.5

% 76.7

28,233.9

% 23.3

8,555.2

39,522.3

% 29.2

% 17.0

% 53.8

% 77.6

30,684.6

% 22.4

8,837.7

39,616.8

% 28.9

% 16.9

% 54.2

% 77.6

30,724.4

% 22.4

8,892.4

% 0.2

% 0.3 -

% 0.1 -

% 0.4

-

% 0.1

-

% 0.6

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %

39.6236.79 39.5235.3133.84

2020 202120192018 2022
كانون الثاني

2022
كانون الثاني
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مؤشرات المتانة المالية
أظهــرت البيانــات المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة فــي األردن انخفــاض نســبة الديــون غيــر 
العاملــة إلــى إجمالــي الديــون إلــى 5.3 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع نســبة 5.5 % فــي نهايــة عــام 
2020. كمــا ارتفعــت نســبة تغطيــة الديــون غيــر العاملــة إلــى 75.2 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 
71.5 % فــي نهايــة عــام 2020. أمــا الجــزء غيــر المغطــى مــن الديــون غيــر العاملــة فقــد شــكل مــا نســبته 5.7 % مــن حقــوق 
المســاهمين لــدى البنــوك بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــة مــع 6.4 % فــي نهايــة عــام 2020. وبلغــت نســبة 
كفايــة رأس المــال 18.3 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، وهــي ذات النســبة المتحققــة فــي نهاية عــام 2020، وهذه 
النســبة أعلــى بكثيــر مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي ومــن قبــل لجنــة بــازل. وبلغــت نســبة 
الســيولة القانونيــة لــدى البنــوك المرخصــة 136.2 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 136.5 % فــي نهايــة 
عــام 2020، والتــي تعتبــر أعلــى مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن البنــك المركــزي األردنــي والبالغــة )100 %(. وقــد حققــت 
البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائــد علــى الموجــودات بلــغ 1.2 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021، مقارنــة مــع 
0.6 % فــي نهايــة عــام 2020. كمــا بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق المســاهمين فــي البنــوك العاملــة فــي األردن 9.5 % 

بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2021 مقارنــة مــع 5.1 % فــي نهايــة عــام 2020.

النصف األول 2017201820192020المؤشر )%(
2021

الـتـغـــيـر 

)%( 

نسبه الديون غير العاملة إلجمالي الديون

نسبه تغطية الديون غير العاملة

نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير 
العاملة إلى حقوق المساهمين

نسبه كفاية راس المال

نسبه السيولة القانونية

)ROE( العائد على حقوق المساهمين

)ROA( العائد على الموجودات

% 4.2

% 75.4

% 4.1

% 17.80

% 130.1

% 9.1

% 1.2

% 4.9

% 79.3

% 4.2

% 16.9

% 131.9

% 9.6

% 1.2

% 5.0

% 69.5

% 6.27

% 18.28

% 133.8

% 9.44

% 1.18

% 5.5

% 71.5

% 6.4

% 18.3

% 136.5

% 5.1

% 0.60

% 5.3

% 75.2

% 5.7

% 18.3

% 136.2

% 9.5

% 1.2

% 0.2 -

% 3.7

% 0.7 -

-

% 0.3 -

% 4.4

% 0.6

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة )2016 - النصف األول 2021(
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هيكل أسعار الفائدة
اســتقرت أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2022 مقارنــة بنهايــة عام 

2021، حيــث بلــغ ســعر الفائــدة الرئيســي للبنــك المركــزي األردنــي 2.50 % وســعر إعادة الخصــم 3.50 %.

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

201920202021البند
الـتـغـــيـر 

)%( 

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني

سعـر اعادة الخصم

سعر فائدة اتفاقيات اعادة  الشراء

سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة

4.00

5.00

4.75

3.25

2.50

3.50

3.25

2.00

2.50

3.50

3.25

2.00

2.50

3.50

3.25

2.00

-

-

-

-

أسعار الفائدة  لدى البنك المركزي %

أمــا فيمــا يتعلــق بالوسط المرجح ألســعار الفائدة على الودائع لــدى البنــوك، فقــد شــهدت أســعار الفائــدة علــى الودائــع 
تحــت الطلــب انخفاضــًا لتبلــغ 0.23 % فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2022، فيمــا بلغــت أســعار الفائــدة علــى 

حســابات التوفيــر 0.26 %، وســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل 3.51 %.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%(

الـتـغـــيـر %201920202021

تحت الطلب

توفير

ألجل

0.44

0.66

4.84

0.27

0.34

3.65

0.26

0.27

3.45

0.23

0.26

3.51

0.03 -

0.01 -

0.06

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

وبالنســبة للوسط المرجح ألسعار الفوائد على التســهيالت االئتمانيــة، فقــد انخفــض ســعر الفائــدة علــى الجــاري مديــن 
ليبلــغ 6.99 % فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2022، فيمــا ارتفــع ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف ليصــل إلــى 

6.97 %، فيمــا اســتقر ســعر فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــالء عنــد 8.37 % فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2022.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

الـتـغـــيـر %201920202021

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

8.49

8.49

9.55

9.33

7.30

7.17

8.51

8.33

7.16

6.95

7.94

8.37

6.99

6.97

7.32

8.37

0.17 -

0.02

0.67 -

-

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

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

2022

2022

2022

كانون الثاني

كانون الثاني

كانون الثاني
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أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان
انخفــض الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة خــالل شــهر آذار 2022 بنســبة طفيفــة بلغــت 
0.04 % ليصــل إلــى 3983.65 نقطــة. هــذا وشــهدت أســعار اإلغــالق لثمانيــة بنــوك انخفاضــًا تــراوح مــا بيــن 0.4 % إلــى 9.0 %، 

فيمــا شــهدت أســعار اإلغــالق لســبعة بنــوك ارتفاعــًا تــراوح مــا بيــن 1.1 % إلــى 4.0 %.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي تــم تداولهــا خــالل شــهر آذار حوالــي 9.32 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد عقــود بلــغ 
5686 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 21.9 مليــون دينــار خــالل شــهر آذار 2022.

الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

البنك األهلي

البنك اإلسالمي األردني

بنك المال

بنك األردن

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

البنك األردني الكويتي

بنك االستثمار العربي

البنك التجاري األردني

بنك ABC في األردن

بنك صفوة اإلسالمي

البنك االستثماري

بنك سوسيته جنرال-األردن

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

AHLI

JOIB

EXFB

BOJX

CABK

UBSI

JOKB

AJIB

JCBK

ABCO

SIBK

INVB

SGBJ

4.68

3.59

1.02

3.77

2.11

2.2

1.4

1.8

1.4

1.42

0.91

0.91

1.86

1.48

1.39

4.7

3.81

1

3.66

2.16

2.25

1.41

1.73

1.37

1.4

1

0.9

1.88

1.44

1.48

-0.02

-0.22

0.02

0.11

-0.05

-0.05

-0.01

0.07

0.03

0.02

-0.09

0.01

-0.02

0.04

-0.09

4.78

3.88

1.03

3.8

2.31

2.26

1.43

1.8

1.41

1.42

1

0.92

1.96

1.51

1.55

4.66

3.68

1.01

3.73

2.21

2.22

1.4

1.75

1.38

1.4

0.93

0.9

1.9

1.45

1.42

7,871,707

117,873

1,551,566

1,845,188

3,960,680

2,183,487

1,078,876

2,393,641

287,061

178,907

53,515

62,421

181,735

110,339

20,344

4.61

3.43

0.99

3.66

2

2.2

1.4

1.8

1.4

1.38

0.89

0.89

1.81

1.43

1.39

21

19

22

22

21

21

22

18

22

18

15

17

16

12

8

1,689,696

32,073

1,539,706

494,216

1,796,425

982,890

768,312

1,364,955

207,449

127,616

57,311

69,236

95,863

75,972

14,329

1,228

139

536

688

1,133

599

416

121

266

122

88

89

130

106

25

5,686 9,316,049 21,897,341

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر آذار 2022 

)من 1 آذار إلى 31 آذار 2022(

الرمز
الحرفي

سعر
االغالق
السابق

معدل
السعر

التغير
عن سعر
اإلغالق
السابق

عدد أيام
التداول

عدد 
االسهم

عدد
العقود

حجم
التداول

دينار

اعلى
سعر

أدني
سعر

سعر
االغالق

* الرقم القياسي لقطاع البنوك في شهر آذار = 3985.08 / التغير عن الشهر السابق = - 0.04 % 

* المصدر: بورصة عمان.
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أخــــبـــار
محلية 
ودولية
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أسعار الفائدة 
الحــقــيـقـيــة 
المنخفضة

تدعم
أسعار األصول

حــدوث قفــزة مفاجئة كبيرة في أســعار 
الفائــدة الحقيقيــة قــد يــؤدي إلــى موجــة 

بيعية لألسهم.
ال تــزال االقتصــادات علــى مســتوى العالــم تواجــه تحديات 
ناشــئة عــن انقطاعــات سالســل اإلمــداد المقترنة بطلب 
قــوي علــى الســلع األوليــة وَتَصاُعــد فــي األجــور وأســعار 
الســلع األوليــة، ممــا يدفــع التضخــم إلــى االرتفــاع عــن 

النطاقــات التــي تســتهدفها البنــوك المركزيــة.

السياســة  تشــديد  بــدأ  األســعار،  ضغــوط  والحتــواء 
النقديــة فــي كثيــر مــن االقتصــادات، ممــا أدى إلــى ارتفــاع 
حــاد فــي أســعار الفائــدة االســمية، مــع تعافــي عائــدات 
الســندات طويلــة األجــل - التــي غالبــا مــا تكــون مؤشــرا 
لمعنويات المســتثمرين – لتصل إلى مســتويات ما قبل 
الجائحــة فــي بعــض المناطــق مثــل الواليــات المتحــدة.

مــن أســعار  أبعــد  إلــى  المســتثمرون  ينظــر  مــا  وغالبــا 
علــى  قراراتهــم  فــي  ويعتمــدون  االســمية  الفائــدة 
أســعار الفائــدة الحقيقيــة – أي أســعار الفائــدة المعدلــة 

الســتبعاد أثر التضخم – التي تســاعدهم على تحديد عائد 
األصــول. وأســعار الفائــدة الحقيقيــة المنخفضة تحفــز 

المســتثمرين علــى تحمــل المزيــد مــن المخاطــر.

ــة األكثــر ضيقــا إلــى حــد مــا، والتحــرك  ورغــم األوضــاع النقدي
الفائــدة  أســعار  فــإن  األخيــرة،  اآلونــة  فــي  االرتفــاع  نحــو 
ــزال ســالبة بقــوة فــي كثيــر مــن  الحقيقيــة األطــول أجــال ال ت
المناطــق، ممــا يدعــم ارتفــاع األســعار بالنســبة لألصــول 
ذات المخاطــر األكبــر. وقــد يكــون المزيــد مــن التشــديد ال 
يــزال مطلوبــا لترويــض التضخــم، لكــن هــذا يعــرض أســعار 
األصــول للخطــر. وقــد تقــرر أعــداد متزايــدة من المســتثمرين 

بيــع األصــول الخطــرة ألنهــا قــد تصبــح أقــل جاذبيــة.

آفاق متباينة
وبينما اســتمر ارتفاع أســعار الفائدة الســوقية األقصر أجال 
منــذ تحــول البنــوك المركزيــة إلــى موقــف أكثــر تشــددا فــي 
االقتصــادات المتقدمــة وبعــض األســواق الصاعــدة، فــال 
تــزال هنــاك فــروق حــادة بيــن توقعــات صنــاع السياســات 
لمــدى االرتفــاع الــذي ســتبلغه أســعارهم المعياريــة وعنــد 

أي حــد يتوقــع المســتثمرون انتهــاء التشــديد.

بقلم: توبياس أدريان ونصيرة عباس
صندوق النقد الدولي
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الواليــات  فــي  صــوره  أوضــح  فــي  األمــر  هــذا  ويتجلــى 
الفيدرالــي  االحتياطــي  المتحــدة، حيث يتوقــع مســؤولو 
أن تصــل أســعار فائدتهــم األساســية إلــى 2,5 %، وهــو مــا 
يزيــد بأكثــر مــن نصــف نقطــة علــى مــا أشــارت إليــه أذون 

الخزانــة بأجــل اســتحقاق 10 ســنوات.

السياســات  وآراء صنــاع  األســواق  بيــن  التباعــد  وهــذا 
تباعــد  لتكاليف االقتراض هــو  األرجــح  المســار  بشــأن 
لــون  يعدِّ قــد  المســتثمرين  أن  يعنــي  ألنــه  داللــة،  ذو 
توقعاتهــم بشــأن التشــديد الرافــع ألســعار الفائــدة مــن 
جانــب االحتياطــي الفيدرالــي، ســواء بزيــادة حجــم التشــديد 

المتوقــع أو زيــادة ســرعته.

التضخــم  اســتمرار  يتســبب  قــد  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 
أكثــر  سياســتها  بتشــديد  المركزيــة  البنــوك  قيــام  فــي 
مــن المتوقــع فــي الوقــت الراهــن. ويعنــي هــذا بالنســبة 
لالحتياطــي الفيدرالــي أن ســعر الفائــدة األساســي قــد 

التشــديد. 2,5 % فــي نهايــة دورة  يتجــاوز 

انعـكـاســـات الـفـجـــوة بـيـــن مـســــارات 
أسعـــار الـفـــائدة

ينطوي مسار أسعار الفائدة األساسية على انعكاسات 
فنتيجــة  واالقتصــاد.  الماليــة  األســواق  علــى  مهمــة 
للتضخــم المرتفــع، نجــد أســعار الفائــدة الحقيقيــة فــي 

مســتوى منخفــض تاريخيــا، رغــم االنتعــاش فــي أســعار 
الفائــدة االســمية مؤخــرا، ومــن المتوقــع أن يظــل دون 
تغييــر. ففــي الواليــات المتحــدة، تتــراوح أســعار الفائــدة 
قصيــرة  العائــدات  بينمــا  الصفــر،  حــول  األجــل  طويلــة 
األجــل ســالبة بشــدة. وفــي ألمانيــا والمملكــة المتحــدة، 
ال تــزال أســعار الفائــدة الحقيقيــة ســالبة للغايــة عبــر كل 

آجــال االســتحقاق.

وتعكــس هــذه األســعار الحقيقيــة بالغــة االنخفــاض حالــة 
التشــاؤم بشــأن النمــو االقتصــادي فــي الســنوات القادمة، 
وتخمــة االدخــار العالميــة الناجمــة عــن تقــدم المجتمعــات 
فــي الســن، والطلــب علــى األصــول اآلمنــة وســط ارتفــاع 
عــدم اليقيــن الــذي يتفاقــم مــن جــراء الجائحــة وبواعــث 

القلــق الجغرافية-السياســية فــي اآلونــة األخيــرة.

غيــر  المنخفضــة  الحقيقيــة  الفائــدة  أســعار  وتواصــل 
المســبوقة دعمهــا لألصــول األكثــر خطــرا، بالرغــم مــن 
االتجــاه الصاعــد مؤخــرا. ويرتبــط انخفاض أســعار الفائدة 
األربــاح  إلــى  األجــل بنســب األســعار  الحقيقيــة طويلــة 
المرتفعــة تاريخيــا فــي أســواق األســهم، إذ إنهــا تســتخدم 
فــي تخفيــض نمــو األربــاح والتدفقــات النقديــة المتوقعــة 
فــي المســتقبل. وفــي حالــة تســاوي كل العوامــل األخرى، 
ينبغــي أن يقــود تشــديد السياســة النقديــة إلــى تعديــل 
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ســعر الفائــدة الحقيقــي ورفــع ســعر الخصــم، ممــا يــؤدي 
إلــى تخفيــض أســعار األســهم.

ورغــم ضيــق األوضــاع الماليــة مؤخــرا والمخــاوف بشــأن 
الفيــروس والتضخــم، تظــل تقييمــات األصــول العالميــة 
مفرطــة. وفــي أســواق االئتمــان، ال تــزال فــروق العائــد 
أدنــى مــن مســتويات مــا قبــل الجائحــة رغــم مــا شــهدته 

مــن اتســاع متواضــع مؤخــرا.

المحققــة،  األربــاح  قــوة  دعمتــه  اســتثنائي  عــام  وبعــد 
بــدأت ســوق األســهم األمريكيــة عــام 2022 بتقهقــر حــاد 
ــن  فــي وســط أجــواء مــن التضخــم المرتفــع وعــدم اليقي
بشــأن النمــو، وتراجــع آفــاق األربــاح المتوقعــة. ونتيجــة 
وكبيــر  مفاجــئ  ارتفــاع  حــدوث  يــؤدي  أن  نتوقــع  لذلــك، 
فــي أســعار الفائــدة الحقيقيــة إلــى هبــوط ملحــوظ فــي 
األســهم األمريكية، وال ســيما في القطاعات التي تتســم 

بالتقييمــات المفرطــة ألصــول مثــل التكنولوجيــا.

وقــد حــدث بالفعــل هــذا العــام أن زاد العائــد الحقيقــي 
ألجــل اســتحقاق عشــر ســنوات، بمقــدار نصــف نقطــة 
مئوية تقريبا. وشــهد تقلب األســهم ارتفاعا حادا بســبب 
زيــادة قلــق المســتثمرين، مــع هبــوط مؤشــر ســتاندارد 
آنــد بــور 500 بأكثــر مــن 9 % للعــام، بينمــا تهــاوى مؤشــر 

ناســداك المركــب بمقــدار 14 %.

األثر على النمو االقتصادي
تقديراتنــا  علــى  كبيــرة  زيــادة  تطــرأ  أن  الممكــن  ومــن 
للنمــو المعــرض للخطــر، التــي تربــط مخاطــر التطــورات 
المعاكســة المســتقبلية علــى صعيــد النمــو االقتصــادي 
فــي  مفاجــئ  ارتفــاع  حــدث  إذا  الكلية-الماليــة،  باألوضــاع 
أســعار الفائــدة الحقيقيــة وامتــد تشــديد األوضــاع الماليــة 
ليشــمل نطاقــا أوســع. وقــد ســاعدت األوضــاع الميســرة 
الحكومــات والمســتهلكين ومؤسســات األعمــال علــى 
الجائحــة،  العالــم علــى الصمــود فــي مواجهــة  مســتوى 
ولكــن ذلــك قــد يحــول مســار تشــديد السياســة النقديــة 
فــي  التراجــع  بعــض  ُيْحــِدث  ممــا  التضخــم،  كبــح  نحــو 

االقتصــادي. التوســع 

وباإلضافــة إلــى ذلك، يمكــن أن تكون تدفقــات رأس المال 
إلــى األســواق الصاعــدة معرضــة للخطــر*. فاســتثمارات 
األســهم والســندات فــي هــذه االقتصــادات تعتبــر عمومــا 
أقــل أمانــا، وتشــديد األوضــاع الماليــة العالميــة قــد يفضي 
إلــى تدفقــات رأســمالية خارجــة، وخاصــة بالنســبة للبلــدان 

التــي تتســم بعوامــل اقتصاديــة أساســية أضعــف.

وبالنظــر إلــى المســتقبل، ومــع اســتمرار التضخــم، تواجــه 
الوقــت  التــوازن. وفــي  المركزيــة ضــرورة حفــظ  البنــوك 
ذاتــه، ال تــزال أســعار الفائــدة الحقيقيــة منخفضــة بشــدة 
فــي كثيــر مــن البلــدان. ويجــب أن يقتــرن تشــديد السياســة 
النقديــة ببعــض التشــديد لألوضــاع الماليــة. ولكــن قــد 
يســفر هــذا عــن عواقــب غيــر مقصــودة إذا تــم تشــديد 
األوضــاع الماليــة العالمية بدرجــة حادة. ومن المحتمل أن 
يــؤدي حــدوث زيــادة إضافيــة ومفاجئــة فــي أســعار الفائــدة 
ــم األســعار  ــة ُمرِبكــة مــن إعــادة تقيي ــى عملي ــة إل الحقيقي
تظــل  وبينمــا  لألســهم.  بيعيــة  موجــة  أيضــا  ربمــا  بــل 
مواطــن الضعــف المالــي متزايــدة فــي عــدة قطاعــات، 
ينبغــي للســلطات النقديــة أن تقــدم إرشــادات واضحــة 
عــن الموقــف المســتقبلي للسياســة النقديــة بغيــة تجنب 

التقلــب غيــر الضــروري وحمايــة االســتقرار المالــي. 
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وجــاء ذلــك نتيجــة ارتفــاع عــدد الســياح خــالل الشــهرين 
ــى 387 ألــف  الماضييــن بنحــو 265 ألــف ســائح، ليصــل إل

ســائح.

ذاتهــا  البيانــات  أظهــرت  الشــهري،  المســتوى  وعلــى 
ارتفــاع عائــدات الدخــل الســياحي لشــهر شــباط مــن عــام 
2022 بمقــدار 148 مليــون دوالر، مــا نســبته 206 بالمئــة، 
عــن مســتواه خــالل الشــهر ذاتــه مــن العــام الماضــي، 

ليصــل إلــى 220 مليــون دوالر.

وجــاء ذلــك نتيجــة زيــادة عــدد الســياح خــالل الشــهر ذاتــه 
بنحــو 126 ألــف ســائح، وصــوًلا إلــى 182 ألــف ســائح.

ــر المقيميــن  وشــكل الدخــل الســياحي مــن األردنييــن غي
مــا نســبته 39.5 بالمئــة مــن إجمالــي الدخــل الســياحي، 
تــاله الدخــل مــن الــدول العربيــة )عــدا دول الخليــج( بمــا 

نســبته 23.4 بالمئــة مــن إجمالــي الدخــل الســياحي. 

ــدات المملكــة مــن الدخــل  ــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي ارتفــاع عائ أظهــرت البيان
السياحي خالل الشهرين األولين من عام 2022، بمقدار 306.3 مليون دوالر أو ما نسبته 
196.5 بالمئة عن مستواه خالل الفترة ذاتها من العام 2021، ليصل إلى 462.3 مليون دوالر.

462 مليون دوالر عائدات 
قـطـاع الـسـيـاحــة

خالل أول شهرين من
2022
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فــي عــام 2020، بينمــا كانــت المجتمعــات المحليــة فــي شــتى أنحــاء العالــم تكافــح الحتــواء تفشــي 
فيــروس كورونــا وإدارة مــا فرضتــه الجائحــة مــن تكاليــف صحيــة وبشــرية، أطلقــت الحكومــات 
مجموعــة كبيــرة مــن تدابيــر الدعــم الطــارئ للتخفيف من حدة أســوأ اآلثار المباشــرة لهــذه الجائحة. 

أدت  التــي  اإلغــالق  عمليــات  التدابيــر  هــذه  وتضمنــت 

المالــي  التحفيــز  وحــزم  األعمــال،  منشــآت  إغــالق  إلــى 

التــي شــملت الدعــم النقــدي المباشــر للقطــاع العائلــي 

ــة التــي خفضــت  وقطــاع الشــركات، والسياســات النقدي

أســعار الفائــدة وخففــت شــروط اإلقــراض للمؤسســات 

الماليــة، وسياســات القطــاع المالــي مثــل تأجيــل ســداد 

باإلضافــة  الشــركات،  وقطــاع  العائلــي  القطــاع  ديــون 

إلــى برامــج ضمــان االئتمــان. وبالفعــل، ســاعدت هــذه 

السياســات التــي وضعــت لمواجهــة األزمــة فــي الحــد مــن 

أســوأ النتائــج االقتصاديــة للجائحــة علــى المــدى القصيــر. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، أماطــت هــذه السياســات اللثــام 

عــن عــدد مــن جوانــب الهشاشــة االقتصاديــة التــي يمكــن 

أن تهــدد تحقيــق تعــاٍف اقتصــادي مســتدام ومنصــف، 

بــل وأدت إلــى تفاقمهــا. وُيعــد هــذا األمــر مصــدر قلــق 

حقيقــي بالنظــر إلــى أن اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كورونــا 

ــدة فــي البلــدان منخفضــة  ــر ِح ســتكون أطــول أمــدًا وأكث

ومتوســطة الدخــل.

مــن هــذا المنطلــق، تتنــاول مطبوعــة تقريــر عــن التنميــة 

فــي العالــم لعــام 2022: التمويــل مــن أجــل تحقيــق تعــاٍف 

منصــف الــدور المحــوري للتمويــل فــي تحقيــق التعافــي 

االقتصــادي مــن جائحــة كورونــا، حتــى يتمكــن الجميــع، 

بمــا فيهــم الفئــات األكثــر احتياجــًا مثــل الفقــراء البالغيــن 

ــرة، مــن التعافــي. والنســاء ومنشــآت األعمــال الصغي

نظرة شــاملة على المخاطر االقتصادية 
المرتبطة بالجائحة

علــى الرغــم مــن أن القطــاع العائلــي وقطــاع الشــركات 

كانــا األشــد تأثــرًا باألزمــة علــى نحــو مباشــر، فــإن لتداعيــات 

أزمــة كورونــا انعكاســات علــى االقتصــاد بأكملــه من خالل 

قنــوات عديــدة يعــزز بعضهــا بعضــًا تربــط بيــن الســالمة 

الماليــة التــي يتمتــع بهــا هــذان القطاعــان والمؤسســات 

الماليــة والحكومــات. وبســبب هــذا الترابــط، مــن الممكــن 

أن تنتشــر المخاطــر الماليــة المتزايــدة فــي أحد القطاعات 

بســهولة وتــؤدي إلــى زعزعــة اســتقرار االقتصــاد األوســع 

يتعــرض  وعندمــا  مواجهــة.  دونمــا  ُتركــت  إذا  نطاقــًا 

ماليــة،  لضغــوط  الشــركات  وقطــاع  العائلــي  القطــاع 

يواجــه القطــاع المالــي مخاطــر أكبــر مــن حيــث عــدم ســداد 

القــروض، ويصبــح أقــل قــدرة علــى توفيــر االئتمــان. 

وبالمثــل، عندمــا يتدهــور المركــز المالــي للقطــاع العــام، 

نتيجــة ارتفــاع الديــون وخدمــة الديــن علــى ســبيل المثــال، 

ــى دعــم القطــاع العائلــي وقطــاع  ــه عل قــد تضعــف قدرت

الشــركات. وهــذه العالقــة ليســت محــددة ســلفًا. 

النقــدي  العامــة والقطــاع  الماليــة  ويمكــن لسياســات 

والقطــاع المالــي جيــدة التصميــم مواجهــة هــذه المخاطر 

المتشــابكة والحــد منهــا، ويمكــن أيضــًا أن تســاعد فــي 

تحويــل الروابــط بيــن قطاعــات االقتصــاد المختلفــة مــن 

"حلقــة الهــالك" المفرغــة إلــى حلقــة حميــدة.

التمويل مفتاح تحقيق التعافي
الـمـنـصـف مــن جــائــحـة كـــورونـا

مدونات البنك الدولي- ليورا كالبر
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ومــن ثــم، ُتعــد إدارة المخاطــر الماليــة المترابطــة التــي 
يتعــرض لهــا القطــاع العائلــي وقطاع الشــركات والبنوك 
والحكومــات والحــد منهــا أمــرًا أساســيًا لتحقيــق التعافــي 

االقتصــادي فــي البلــدان الناميــة. 

إنهاء المخاطر المالية عن طريق سياسات 
 منصف

ٍ
فعالة لتحقيق تعاف

تركــز مطبوعــة تقريــر عــن التنميــة فــي العالــم لهــذا العــام 
للمخاطــر  رئيســية  مجــاالت  ألربعــة  حلــول  إيجــاد  علــى 
وتأخــر  للبنــوك،  العموميــة  الميزانيــات  ضعــف  هــي: 
إعــادة توزيــع األصــول اإلنتاجيــة المتبقيــة فــي الشــركات 
المتعثــرة، والتحديــات التــي تواجــه المقرضيــن فــي تحديــد 
االضطــراب  فتــرة  أثنــاء  فــي  المناســبين  المقترضيــن 

الديــون الســيادية. االقتصــادي، وزيــادة حجــم 

للحكومــات وضــع  يمكــن  األمثــل،  الوضــع  حيــث  ومــن 
السياســات ذات الصلــة موضــع التنفيــذ بالتــوازي فــي كل 
مجــال مــن هــذه المجــاالت األربعــة. ومــع ذلــك، فنظــرًا 
ألنــه ال تتوافــر ســوى لبضــع حكومــات المــوارد وهوامــش 
المنــاورة السياســية الالزمــة للتصــدي لكافــة التحديــات 
االقتصاديــة فــي آن واحــد، فســيتعين علــى البلــدان إعطاء 
األولويــة لإلجــراءات المطلوبــة األكثــر أهميــة علــى صعيــد 

السياســات.

مجال السياسات 1:
إدارة تعثر القروض والحد منه

يمكــن للحكومــات والمؤسســات الماليــة التخفيــف مــن 
حــدة هــذا النــوع مــن المخاطــر عــن طريــق التأكيــد علــى 
تدخــالت  وتنفيــذ  الحرجــة،  القــروض  وإدارة  الشــفافية، 

اســتباقية لمســاعدة البنــوك المتعثــرة. 

وقــد أدى تأجيــل ســداد الديــون وإمهــال المدينين وتيســير 
قواعــد تقاريــر االســتعالم االئتمانــي التــي ُطبقــت لتخفيف 
أثنــاء  فــي  والمقرضيــن  المقترضيــن  علــى  الضغــط 
الجائحــة إلــى غيــاب الشــفافية بشــأن ســالمة الميزانيــات 
بمشــكلة  االعتــراف  ســيما  وال  للبنــوك،  العموميــة 
القــروض غيــر العاملــة، ممــا يؤثــر علــى قــدرة القطــاع 

المالــي علــى تنفيــذ عمليــات اإلقــراض.

مجال السياسات 2:
تحسين اإلطار القانوني لإلعسار

مــن شــأن وجــود أنظمــة فعالــة لإلعســار، والتأكيــد علــى 
عمليات تسوية الديون خارج المحاكم التي تتضمن أطرًا 
مبســطة وأكثــر ســرعة للشــركات الصغيــرة، أن يســاعدا 
فــي تجنــب مخاطــر المديونيــة الحرجــة طويلــة األجــل وغيــر 
القابلــة للتســوية. وال يمكــن للدائنيــن حاليــًا االعتمــاد علــى 
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التحليــل التقليــدي لمخاطــر االئتمــان لتقييــم مــا إذا كان 
المقترضــون الذيــن يعانــون مــن مديونيــة حرجــة يواجهون 
نقصــًا فــي الســيولة علــى المــدى القصيــر، أو اإلعســار 
علــى المــدى الطويــل. باإلضافــة إلــى ذلــك، ليــس بمقــدور 
المقترضيــن إعــالن إعســارهم فــي البلــدان التــي ال توجــد 
فيهــا آليــات للتعامــل مــع حــاالت اإلعســار، أو توجــد فيهــا 

آليــات محــدودة.

مجال السياسات 3:
ضمان استمرار القدرة على الحصول 

على التمويل
ونمــاذج  الرقميــة  الماليــة  األدوات  فــي  االبتــكارات  إن 
اإلقــراض، بمــا فــي ذلــك مصادر البيانــات البديلة وتصميم 
المنتجــات والســياق الــذي يتــم فيــه اإلقــراض، يمكــن أن 
تســاعد فــي الحفــاظ علــى تدفــق االئتمــان فــي البيئــات 
التنظيميــة التــي تدعمــه وتوفيــر آليــات لضمــان حمايــة 

المســتهلك والســوق علــى حــد ســواء. 

ويمكــن للتأثيــر المســتمر ألزمــة فيــروس كورونــا علــى 
أداء قطــاع الشــركات ودخــل القطــاع العائلــي أن يثبــط 
عمليــات اإلقــراض بســبب زيــادة مخاطــر االئتمــان، وقلــة 
الوضــوح فيمــا يتعلــق بقــدرة المقتــرض علــى الســداد، 

وتراجــع القــدرة علــى تحصيــل قيمــة الضمانــة.

مجال السياسات 4:
إدارة مستويات أعلى من الدين الحكومي

إن البلــدان غيــر القــادرة علــى خدمــة ديونهــا تصبــح عرضــة 
دون  الحيلولــة  وتتطلــب  طويلــة.  لفتــرة  ركــود  لحــدوث 
عــن  للديــون  فاعلــة  إدارة  المرحلــة  هــذه  إلــى  الوصــول 
طريــق تعديــل شــروط الديــون أو إعــادة هيكلتهــا، وإجــراء 
الديــون  شــفافية  فــي  األطــول  األمــد  علــى  إصالحــات 
والسياســة الضريبيــة. وقــد لجــأ العديــد مــن الحكومــات 
ــراض لدفــع تكاليــف برامــج الدعــم االقتصــادي  ــى االقت إل
الهائــل، ممــا أدى إلــى زيــادة بنحــو 9 نقــاط مئويــة فــي 
ومتوســطة  منخفضــة  البلــدان  ديــون  أعبــاء  إجمالــي 

الدخــل.

الخالصة:
لتحقيق  السياسات  أولويات  صياغة 

 منصف
ٍ

تعاف
ســيتعين علــى البلــدان، عنــد صياغــة أولويــات سياســاتها 
الدقيقــة للوصــول إلــى تحقيــق تعــاٍف منصــف، النظــر فــي 
المزيــج الــذي تتعــرض لــه مــن مخاطــر داخليــة وخارجيــة. 
وبالنســبة للعديــد مــن البلــدان منخفضــة الدخــل، ســتأتي 
مسألة التصدي لمشكلة الدين الحكومي غير المستدام 
علــى رأس أولوياتهــا. أمــا البلــدان متوســطة الدخــل، التــي 
ديــون  لمخاطــر  عرضــة  أكثــر  الماليــة  قطاعاتهــا  تكــون 
الشــركات والقطــاع العائلــي، فقــد يتعيــن عليهــا التركيــز 

علــى السياســات الداعمــة لالســتقرار المالــي.

تقريــر عــن  الرغــم مــن أن مطبوعــة  وختامــًا، فإنــه علــى 
تســببه  مــا  علــى  تركــز   2022 لعــام  العالــم  فــي  التنميــة 
جائحــة كورونــا مــن مخاطــر ماليــة واقتصاديــة جوهريــة 
علــى المســتوى المحلــي، فــإن األحــداث التــي يشــهدها 
االقتصــاد العالمــي هــي أيضــًا مــا ســيحدد شــكل آفــاق 
التعافــي فــي أي بلــد. ويتضــح مثــال آخــر في مخاطر أســعار 
الصــرف وأســعار الفائــدة، التي يمكــن أن تظهر مع تعافي 
النشــاط االقتصــادي فــي االقتصــادات المتقدمة وســحب 
برامــج التحفيــز، ممــا يــؤدي إلــى تشــديد البنــوك المركزيــة 

أوضــاع الســيولة العالميــة ورفــع أســعار الفائــدة.

فــي  ظهــرت  التــي  الماليــة  للمخاطــر  التصــدي  وُيعــد 
الحكومــات  قــدرة  لضمــان  مهمــًا  أمــرًا  الجائحــة  أثنــاء 
فــي  بمــا  التعافــي،  دعــم  علــى  الماليــة  والمؤسســات 
ــة  ذلــك مــن خــالل االســتثمارات فــي خدمــات مثــل الرعاي
الصحيــة والتعليــم. ومــن األهميــة بمــكان أيضــًا أال يفقــد 
القطــاع العائلــي وقطــاع الشــركات القــدرة علــى الحصول 
االقتصــادي  النمــو  تدعــم  التــي  الماليــة  الخدمــات  علــى 
الــذي تمــت اســتعادة القــدرة علــى تحقيقــه، والقــدرة علــى 
الصمــود فــي وجــه الصدمــات االقتصاديــة. وسيســاعد 
مــن  الحــد  علــى  المخاطــر  هــذه  مواجهــة  فــي  النجــاح 
األضــرار التــي تلحــق بنواتــج عمليــة التنميــة والحفــاظ علــى 
الزخــم مــن أجــل "تخضيــر" االقتصــاد العالمــي لمكافحــة 

تغيــر المنــاخ. 
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المركزي  البنك  متابعة  إطار  في  القرار  هذا  ويأتي 
االقتصادية  والتطورات  الفائدة  ألسعار  المتواصلة 
ة واإلقليمية والدولية، وكذلك الحتواء الضغوط  المحليًّ
معدالت  تصاعد  ضوء  في  المتوقعة  التضخمية 
بفعل  مرتفعة  مستويات  وبلوغها  عالمّيًا،  التضخم 
جائحة  أعقاب  في  العالمي  للطلب  التدريجي  التعافي 
سالسل  في  اختالل  من  ذلك  رافق  وما   ،19 كوفيد- 
عن  الناجمة  اليقين  عدم  حالة  زيادة  أن  كما  التوريد، 
من  مزيدًا  أضفت  العالمية  الجيوسياسية  التوترات 

الضغوط على األسعار العالمية وسالسل التوريد.

كما قررت اللجنة تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي 
والبالغ  الحيوية،  االقتصادية  القطاعات  تمويل  إلعادة 
عددها 10 قطاعات، بقيمة 1.3 مليار دينار، وتشمل هذه 
المتجددة،  والطاقة  والسياحة،  الصناعة،  القطاعات: 
واالستشارات  المعلومات،  وتكنولوجيا  والزراعة، 
الهندسية، والصحة، والنقل )شركات النقل(، والتعليم 
)التدريب المهني والفني والتقني(، والقطاع التصديري. 
كما قررت اللجنة اإلبقاء على أسعار فائدة هذا البرنامج 
محافظة  داخل  للمشاريع  بالمئة   1.0 عند  تغيير  دون 
العاصمة، و0.5 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات، 
بشروط  اإلنتاجية  للنشاطات  التمويل  لتوفير  وذلك 
هذا  خالل  من  قام  المركزي  البنك  أن  وُيذكر  ميسرة. 
البرنامج بتمويل 1,728 مشروع بقيمة بلغت نحو 1,254 
عمل  فرصة   14,238 نحو  بخلق  ساهمت  دينار،  مليون 
جديدة، فضًلا عن أن هذا البرنامج حافظ على حوالي 51 
بأن  علما  كوفيد19-،  جائحة  بدء  منذ  عمل  فرصة  ألف 
الرصيد المتاح إلعادة إقراض هذه القطاعات يبلغ حاليا 

حوالي 600 مليون دينار.

كذلك قررت اللجنة استمرار العمل ببرنامج البنك المركزي 
والمهنيين  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  لدعم 
على  واالبقاء  دينار،  مليون   700 قيمته  البالغ  والحرفيين 
سعر الفائدة للمقترضين بما ال يتجاوز 2 بالمئة، وألجل 

54 شهًرا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهًرا.

وفي ضوء الظروف الراهنة، ولتلبية احتياجات المواطنين 
من السلع األساسية، قررت اللجنة رفع سقف السلفة 
السلع  هذه  من  الجملة  قطاع  لمستوردي  الممنوحة 
الصناعة  وزارة  مع  عليها  االتفاق  تم  التي   - األساسية 
والتجارة والتموين- من 600 ألف دينار الى مليون دينار. 
يذكر أن عدد المشاريع الممولة من البرنامج بلغ 5,871 
مشروع بقيمة 521.7 مليون دينار، وحافظ البرنامج على 

حوالي 94 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.

تيسيرّية  نقدية  سياسة  األردني  المركزي  البنك  وتبّنى 
بداية  في  قام  إذ   ،19 كوفيد-  جائحة  خالل  استثنائية 
ومنتصف آذار 2020 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 
للبنك  الرئيس  الفائدة  "سعر  ليصل  أساس،  نقطة 
المركزي" إلى 2.5 بالمئة، وهو الحد األدنى منذ 10 سنوات.

وكانت جمعية البنوك أعلنت عن تأجيل أقساط قروض 
رمضان  شهر  حلول  بمناسبة  نيسان  لشهر  األفراد 

المبارك، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.

والمصرفية  واالقتصادية  النقدية  المؤشرات  وحققت 
من  األولين  والشهرين   2021 العام  خالل  إيجابّيًا  أداء 
العام الحالي )2022(، اذ يبلغ حجم االحتياطيات األجنبية 
يكفي  ما  وهو  دوالر،  مليار   18.0 حاليًا  المركزي  للبنك 
والخدمات  السلع  من  المملكة  مستوردات  لتغطية 

مدة 9.4 شهر.

وبلغ معدل التضخم 2.2 بالمئة خالل الشهرين األولين 
من العام الحالي، ونمو الناتج المحلي اإلجمالي 2.1 بالمئة 
الدخل  ارتفع  كما   ،2021 عام  من  األولى  األرباع  للثالثة 
الحالي  العام  من  األولين  الشهرين  خالل  السياحي 

)2022( بنسبة 196.5 بالمئة.

للتطورات  الحثيثة  بالمتابعة  المركزي  البنك  وسيستمر 
بما  المالئمة،  اإلجراءات  واتخاذ  ا،  ا ودوليًّ االقتصادية، محليًّ

يكفل تعزيز أركان االستقرار النقدي والمالي في المملكة. 

المركزي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس
على أدوات السياسة النقدية

 25 قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 
نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة، اعتبارًا من يوم األحد الموافق 20 /3 /2022.
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االتصــال  وســائل  عبــر  الشــريدة  ناصــر  الدولــي  والتعــاون  التخطيــط  وزيــر  تــرأس 
عقدتــه  الــذي   "2022 لعــام  المســتدامة  للتنميــة  العربــي  “المنتــدى  اجتماعــات  المرئــي 
عنــوان  تحــت  )اإلســكو(  آســيا  لغربــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المتحــدة  األمــم  لجنــة 
الفــت  بحضــور  وذلــك  بيــروت،  فــي  المتحــدة  األمــم  بيــت  فــي  والمنعــة"  "التعافــي 
اإلقليمّيــة  والمنظمــات  العربّيــة  الحكومــات  عــن  وممثليــن  المســتوى  رفيعــة  لوفــود 
والدولّيــة والمجتمــع المدنــّي والقطــاع الخــاص، باإلضافــة إلــى برلمانييــن وأكاديمييــن.

المنتــدى  رئاســة  الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة  وتتولــى 

لعــام 2022، وشــارك فــي تنظيمــه جامعــة الــدول العربيــة 

لجامعــة  العــام  األميــن  وبحضــور  أممّيــة  منظمــة  و16 

الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط، ونائبــة األميــن العــام 

العــام  األميــن  ووكيلــة  محمــد،  أمينــة  المتحــدة  لألمــم 

لألمــم المتحــدة واألمينــة التنفيذيــة لإلســكوا روال دشــتي. 

وبحســب بيــان صحفــي للــوزارة، أكــد الشــريدة أن األردن 

يعمــل علــى تطويــر رؤيــة وخطــة شــاملة لألعــوام المقبلــة 

والتــي  االقتصــاد،  لتحديــث  االمكانــات  تحريــر  بهــدف 

ستســهم فــي الجهــود الوطنيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة. وقــال إن المنتــدى يشــّكل فرصــًة حقيقيــة 

بالتنميــة  معنيــة  ومؤسســات  دواًل  للجميــع،  وفريــدة 

المســتدامة، لتحديــد أولويــات العمــل وســبل تنفيذهــا، 

بمــا يمّكــن مــن التغلــب علــى التحديــات. وأشــار الشــريدة 

إلــى أّن المنتــدى يركــز بصــورة خاصــة علــى النهــج العملــي 

المطلــوب لدعــم التعافــي وتحســين المنعــة فــي البلــدان 

الشــراكات  وتعزيــز  ترســيخ  أهميــة  مؤكــًدا  العربيــة، 

والتعــاون الدولــي، جنًبــا إلــى جنــب مــع حشــد التمويــل 

المطلــوب لتســريع وتيــرة تنفيــذ االلتزامــات التنمويــة. 

وأضــاف أن تأثيــر الجائحــة قــد فــاق القــدرات والتوقعــات 

ومتطلبــات  الوبــاء  طبيعــة  بســبب  الــدول  لمعظــم 

واالقتصــادي،  الصحــي  الجانبيــن  علــى  معــه  التعامــل 

االقتصــادي  التحفيــز  برامــج  علــى  المنتــدى  ُمطلعــًا 

والحمايــة االجتماعيــة وحمايــة فــرص العمــل فــي القطــاع 

الخــاص، والتــي اتخذتهــا الحكومــة فــي إطــار التعامــل مــع 

الجائحــة. وأكــد وزيــر التخطيــط أنــه بالرغــم مــن اإلجــراءات 

وزير التخطيط:

األردن يعمل عـلـى 
تطوير رؤية وخطة 
شــامــلــة لألعــــوام 
المـقـبـلـة لـتـحـديـث 

االقتصاد
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ــدول إال أن نســب النمــو االقتصــادي مــا  ــي اتخذتهــا ال الت
زالــت دون الطمــوح، ومــا زالــت معــدالت الفقــر والبطالــة 
ضمــن المعــدالت الحرجــة، وخاصــة فــي فئتــي الشــباب 
والنســاء، مشــيرا إلــى أن التبعــات الماليــة التــي ترتبــت 
علــى الــدول ذات االقتصــادات الصغيــرة جــراء تداعيــات 
الجائحــة، وانــدالع األزمــة الروســية-األوكرانية ســتزيد مــن 
التحديــات القائمــة أمــام حكومــات المنطقــة، والتــي بــدأت 
تداعياتهــا بالظهــور علــى أســعار النفــط والغــاز وإمــدادات 

الغــذاء الرئيســة وأســعار الســلع األساســية.

المزيــد  بــذل  مواصلــة  يتطلــب  األمــر  هــذ  أن  وأوضــح 
ومؤشــراتها  المتأثــرة  القطاعــات  لدفــع  الجهــود  مــن 
إلــى مســارات التعافــي مــن خــالل خطــط وطنيــة فاعلــة 
وتعــاون إقليمــي علــى أعلــى المســتويات، بهــدف تحويــل 
تحديــات الجائحــة إلى فرص لمنفعة اقتصاداتنا وشــبابنا، 
وخاصــة فــي مجــاالت االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات 
والرقمنــة والزراعــة واألمــن الغذائــي وسالســل التوريــد 
وغيرهــا مــن القطاعــات الواعــدة. وأشــار الشــريدة الــى 
الدولــي،  والتعــاون  الشــراكات  وتعزيــز  ترســيخ  أهميــة 
ــل المطلــوب لتســريع  ــى جنــب مــع حشــد التموي ــًا إل جنب
وتيــرة تنفيــذ التزامــات حكومــات المنطقــة، بمــا فــي ذلــك 
الــدور المتوقــع مــن القطــاع الخــاص لمســاندة جهــود 
الحكومــات فــي تحقيــق هــذا الجهــد الدولــي، واالســتفادة 

مــن الفــرص التمويليــة المتاحــة فــي ســياق جهــود التحول 
نحو االقتصاد الرقمي واألخضر والتخفيف من آثار التغير 
المناخــي. ويتضمــن المنتــدى سلســلة مــن الجلســات 
التــي  العامــة والجلســات المتخصصــة وورش العمــل 
علــى  الضــوء  بتســليط  وســيقوم  أّيــام،  لثالثــة  تســتمّر 
التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 
الجنســين،  بيــن  الجيــد، والمســاواة  بالتعليــم  المعنيــة 
والحيــاة تحــت المــاء، والحيــاة فــي البــّر، وتعزيز الشــراكات. 
كمــا ســيناقش المشــاركون التحديــات المرتبطة بتمويل 
تنفيــذ هــذه األهــداف، وكذلــك القدرة على تحقيق التعافي 
فــرص  مــن  االســتفادة  وســبل  األخضــر،  االقتصــادي 
التحــول الرقمــي، وإمكانــات توســيع اإلدمــاج االجتماعــي، 

ــات. وغيرهــا مــن التحدي

اآللّيــة  هــو  المســتدامة  للتنميــة  العربــي  والمنتــدى 
اإلقليميــة الرئيســة المعنّيــة بمتابعة تنفيذ خطة التنمية 
المســتدامة لعــام 2030 واســتعراض التقــدم المحــرز في 
المنطقــة العربيــة علــى هــذا المســار. ويصــدر المنتــدى 
العربــي تقريــًرا يتضمــن أهم الرســائل المنبثقة من الحوار 
بتنفيــذ  المتعلقــة  والتحديــات  الفــرص  حــول  اإلقليمــي 
خطــة عــام 2030، والتــي ســُترفع إلــى المنتــدى السياســي 
الرفيــع المســتوى المعنــي بالتنميــة المســتدامة المزمــع 

عقــده فــي نيويــورك فــي شــهر تمــوز المقبــل. 
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وبينــت الوكالــة فــي تقريرهــا بأنــه وعلــى الرغــم مــن أن 
معــدل البطالــة ال يــزال أعلــى مــن مســتوياته قبــل 
الجائحــة إال أنــه آخــذ فــي االنخفــاض، حيــث بلــغ ذروتــه 
عنــد 25 بالمئــة فــي الربــع األول عــام 2021 وانخفــض 

إلــى 23.2 بالمئــة فــي الربــع الثالــث.

وتوقعــت الوكالــة المزيد من التحســن ألداء االقتصاد 
الكلــي والماليــة العامــة عــام 2022، مــع وصــول نســبة 
النمــو الحقيقــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 2.5 
بالمئــة، وانخفــاض عجــز الموازنــة العامــة بمــا مقــداره 

1.5 بالمئــة عــن مســتواها عــام 2021.

وأشــارت الوكالــة إلــى أن هــذا التعافــي االقتصــادي 
يعــزى إلــى زخــم اإلصالحــات الهيكليــة التــي نفذتهــا 
الحكومــة إبــان الجائحــة والمدعومــة مــن قبــل برنامــج 
الدولــي،  النقــد  صنــدوق  مــع  الهيكلــي  اإلصالحــات 
والتــي مــن شــأنها تعزيــز النمــو واإليــرادات الحكوميــة 
عــن طريــق الجهــود المبذولــة فــي مكافحــة التهــرب 
وتحســين  الثغــرات  وســد  الضريبــي  والتجنــب 

االمتثــال، وإجــراءات الحكومــة لضبــط النفقــات.

لفتــح  الحكومــة  إجــراءات  فــإن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
القطاعــات االقتصاديــة وإزالــة القيــود المتعلقــة بالحركة 
الســياحي،  القطــاع  تعافــي  علــى  إيجابــا  يؤثــر  والســفر 
واســتعادة حركــة الصــادرات خاصــة في قطاعي الصناعة 

والتعديــن اللــذان أظهــرا تعافيــا فــي العــام 2021.

الديــن  مســتويات  تنخفــض  أن  الوكالــة  وتتوقــع 
كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي علــى 
المــدى المتوســط لتصــل إلــى 78 بالمئــة بحلــول عــام 
ارتفاعهــا بســبب فيــروس  مــن  الرغــم  2025، علــى 

األخــرى. والضغــوط  كورونــا 

ــة مــع شــركاء  ــر بعالقــات األردن القوي وأشــاد التقري
ضــرورة  إلــى  داعيــا  الدولــي،  والمجتمــع  التنميــة 
المانحــة  الــدول  مــن  المتواصــل  الدعــم  اســتمرار 
الجائحــة  آثــار  تخطــي  علــى  األردن  لمســاعدة 

النمــو. زخــم  واســتعادة 

وفيمــا يتعلــق بالظــروف العالميــة الســائدة جــراء 
وانعكاســاتها  األخيــرة  األوكرانيــة  الروســية  األزمــة 
أشــادت  عالميــا،  والغــذاء  النفــط  أســعار  علــى 
آثــار  التقليــل مــن  الحكومــة فــي  الوكالــة بسياســة 
ارتفــاع أســعار النفــط عالميــا مــن خــالل تأميــن عقــود 
التحــوط  وكذلــك  المــدى،  طويلــة  بالطاقــة  التــزود 
مــن ارتفــاع أســعار الغــذاء، خاصــة القمــح، كــون ان 
المخــزون االســتراتيجي يكفــي المملكــة لمــدة تزيــد 
علــى 17شــهرا. وجــاء تقريــر الوكالــة بعــد عــدة لقــاءات 
عقدتهــا مــع وزارة الماليــة والبنــك المركــزي وشــركاء 
األردن فــي التنميــة، األمــر الــذي ينعكــس إيجابــا علــى 
بمنعــة  الدولــي  والمجتمــع  الدوليــة  األســواق  ثقــة 

االقتصــاد األردنــي وقدرتــه علــى التعافــي. 

تثبيت التصنيف االئتماني السيادي
+B لألردن عند

ثبتــت وكالــة التصنيــف االئتمانــي ســتاندرد آنــد بــورز التصنيــف االئتمانــي 
السيادي لألردن عند B+/B، وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة بالرغم 
من حالة عدم اليقين الســائدة عالميا مع ارتفاع أســعار النفط والغذاء في 
ظــل األزمــة األوكرانيــة اخيــرا واســتمرار تبعــات جائحــة كورونــا علــى العالــم.
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الصــادرة عــن مجموعــة  الرســمية  األرقــام  وأظهــرت 
حركــة  ارتفــاع  الخميــس،  اليــوم  الدولــي،  المطــار 
خــالل  حــركات   8608 إلــى  المطــار  عبــر  الطائــرات 
الشــهرين الماضييــن بزيــادة نســبتها 119.1 بالمئــة عــن 

شــهري كانــون الثانــي وشــباط مــن العــام الماضــي.

كمــا وصلــت حركــة الشــحن الجــوي إلــى 8303 أطنــان 
مــن  المماثلــة  الفتــرة  عــن  بالمئــة   22 نســبته  بنمــو 

الماضــي. العــام 

اســتقبل مطــار الملكــة عليــاء الدولــي 768.777 ألــف مســافر خــالل الشــهرين الماضيين، 
الماضــي. العــام  مــن  نفســها  الفتــرة  مــع  مقارنــة  بالمئــة،   164.6 نســبته  بارتفــاع 

نمو حركة السفر عبر
مـطـار الملـكـة عـلـيـاء

% 164
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البنك العربي يجدد اتفاقية الرعاية
مع االتحاد األردني لكرة القدم

وتأتــي هــذه الرعايــة فــي إطــار حــرص البنــك العربــي 
القــدم  كــرة  علــى دعــم قطــاع الشــباب ورياضــة 
األردنيــة والتــي تعتبــر الرياضــة الجماهيريــة األكثــر 
انتشــارًا محليــًا وعالميــًا، حيــث ســيتم توجيــه الدعم 
االســتمرار  مــع  المحترفيــن،  لبطــوالت  المالــي 
برعايــة البنــك لمنتخــب النشــامى الــذي يســتعد 
لخــوض تصفيــات كأس آســيا 2023 فــي حزيــران 

القــادم.

ونقلــت األميــن العــام لالتحــاد األردنــي لكــرة القــدم، 
علــي  األميــر  ســمو  وتقديــر  شــكر  نصــار،  ســمر 
التنفيذيــة لالتحــاد،  الهيئــة  رئيــس  بــن الحســين، 
دائمــًا حرصــه  والــذي يجســد  العربــي  البنــك  إلــى 
واهتمامــه الكبيريــن بقطــاع كــرة القــدم مــن خــالل 

مواصلــة دعــم المنظومــة منــذ العــام 2011 وحتــى 
اليــوم، والوقــوف أمــام مســؤولياته تجــاه المجتمــع 
الرياضــي محليــًا، كمثــال يحتــذى بــه مــن القطــاع 
الخــاص ومصــدرًا للفخــر واالعتــزاز لــدى أســرة كــرة 

القــدم األردنيــة.

الســنوات  امتــداد  علــى  العربــي  البنــك  ويعكــف 
الماضيــة علــى اســتمرار تقديــم الدعــم التحــاد كــرة 
القــدم، مجســدًا ذلــك فــي العامييــن الماضييــن، 
الذيــن شــهدا تحديــات ماليــة صعبــة خــالل جائحــة 
لبطــوالت  دعمــه  تواصــل  خــالل  مــن  كورونــا، 
المحترفيــن ومنتخــب النشــامى، لتوثيــق التعــاون 
ــًا وبشــكل مباشــر  ــذي ينعكــس إيجابي الحقيقــي ال

علــى المنتخبــات واألنديــة األردنيــة علــى حد ســواء. 

أعلــن البنــك العربــي واالتحــاد األردنــي لكــرة القــدم عــن تجديــد اتفاقيــة 
الرعايــة بينهمــا وذلــك للعــام الحــادي عشــر علــى التوالــي  ليكــون البنــك 
العربــي بموجــب هــذه االتفاقيــة البنــك الرســمي لالتحــاد األردنــي لكــرة 
القــدم ولمنتخــب "النشــامى" وبطــوالت المحترفيــن في موســم 2022.
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الفعالية من خالل جناح  العربي في هذه  البنك  كما ويشارك 
وغرس  ترويج  بهدف  وذلك  جونيور"  "عربي  ببرنامج  خاص 
خاصة  األطفال،  بين  السليمة  البيئية  والممارسات  القيم 
المجاالت التي تعنى باإلدارة المستدامة لموارد المياه وترشيد 
استخدامه، وذلك انطالقًا من أهمية تعزيز هذا الفكر اإليجابي 

في سن مبكرة لألطفال.

وبهذه المناسبة قال طارق الحاج حسن، مدير إدارة البراندنج 
"التواصل  لبرنامج  العربي  البنك  دعم  "إّن  العربي:  البنك  في 
 2014 العام  منذ  مستمر  األطفال  متحف  في  المجتمع"  مع 
وتعزيز  على تشجيع  المتواصل  البنك  إطار حرص  يأتي في  و 
التي تندرج  برامج المتحف وأنشطته المتنوعة، ال سيما تلك 
العربي  البنك  برنامج  يرّكز عليها  التي  الرئيسة  المحاور  ضمن 
التعليم  "معًا" والتي تتضمن محوري  للمسؤولية االجتماعية 
الوطنية  المؤسسات  مع  التعاون  خالل  من  وذلك  والبيئة، 
غير الهادفة للربح لتنفيذ المبادرات التي من شأنها تحقيق أثر 

إيجابي مستدام على المجتمع".

من جانبها، وجهت سوسن الدلق، مدير عام متحف األطفال 
المتواصل ومساهماته  لدعمه  العربي  للبنك  األردن، شكرها 
ينظمها  التي  المبتكرة  واألنشطة  البرامج  دعم  في  النوعية 
المتحف ترسيخًا لفلسفته التعليمية المعتمدة على االكتشاف 

معروضاته  عبر  اللعب  على  المبني  التفاعلي  والتعلم  الحر 
التعليمية وبرامجه التفاعلية، الهادفة جميعها لتنمية مهارات 
األطفال، وتوفير تجارب معرفية جديدة لتحفيز فضول األطفال 

وحثهم على التساؤل واالستنتاج.

األطفال مجموعة من  التعليميُّ في متحف  الفريُق  أعّد  وقد 
لغاية  ُعمرية  فئة  كل  مع  تتناسب  التي  التفاعلية  األنشطة 
عمر 12 عامًا، يتم تنظيمها في جميع مرافق المتحف، ويمكن 
للمشاركين االختيار من بينها بناًء على اهتمامات الطفل وعمره، 
حيث يشمل البرنامُج ألعاًبا حركيًة متنوعًة كالبراشوت المائي 
وألعاب بناء شبكات الماء، والتجارب العلمية تحت عنوان "علوم 
وراء المياه"، باإلضافة إلى ورشة التفكير التصميمي األسبوعية 
التي تشجع األطفال على إيجاد حلول عملية لمشاكل المياه 

في األردن باستخدام التفكير التصميمي.

مع  "التواصل  لبرنامج  الرئيس  الداعم  العربي  البنك  ويعتبر 
المجتمع" الذي تندرج تحت مظلته برامج "شهر المياه" وشهر 
رمضان المبارك وشهر اللغة العربية وشهر الطفل العربي، 
أنشطُتها  ستكون  والتي  العربي،  المالي  الشمول  وأسبوع 
متاحًة للزوار في مواعيدها المقّررة التي سيعلن عنها المتحف 
مواقع  على  وصفحاته   www.cmj.jo اإللكتروني  موقعه  على 

التواصل االجتماعي. 

البنك العربي يدعم
برنامج التوعية
"شهر المياه"

في متحف
األطفال األردن

أعلن البنك العربي عن دعمه لبرنامج "شهر المياه" الذي ينظمه متحف األطفال األردن في 
مبناه من الثاني من آذار وحتى السادس من نيسان المقبل، والذي يهدف لتوعية األطفال 
 للتفكير اإلبداعي وعقد 

ٍ
حــول أهميــة الميــاه وطــرق المحافظــة عليها من خالل تنظيم ورش

تجــارب وعــروض علميــة وقــراءات قصصيــة وأنشــطة زراعيــة، حيــث يعتبــر هــذا الدعــم جــزء 
مــن رعايــة البنــك العربــي الشــاملة لبرامــج "التواصــل مــع المجتمــع" التي ينظمهــا المتحف.
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بدعم من البنك العربي مبادرة "مدرستي" تواصل 
تنفيذ مشاريعها بهدف تحسين البيئة التعلمية

البنك العربي و"أبل "Apple يطلقان عرض
"اشتر اآلن وادفع الحقًا"

الجاللة  صاحبة  مبادرات  إحدى  "مدرستي"،  مبادرة  تواصل 
في  مشاريعها  تنفيذ  المعظمة،  العبدهللا  رانيا  الملكة 
لضمان  العربي  البنك  من  بدعم  الحكومية  المدارس 
وتعزز  التعليم  على  تحفزهم  للطلبة  آمنة  توفير مساحات 
البنك  إمكانياتهم وتفتح لهم آفاق مستقبلية. ويأتي دعم 
المجتمع  تجاه  مسؤوليته  من  انطالقًا  المبادرة  لهذه 
تظافر  خالل  من  الفاعلة  المواطنة  لقيم  وتفعياًل  المحلي 
الجهود نحو دعم المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة مدرسية 

داعمة وممّكنة للتعلم والتعليم.

وساهم البنك العربي بالتعاون مع مبادرة مدرستي ووزارة 
عمان  في  مدرستين  وتأثيث  صيانة  في  والتعليم،  التربية 
استهدفت  التي  النوعية  البرامج  من  عدد  وتنفيذ  ومادبا، 
كان  حيث  المدارس.  وطالبات  وطالب  ومعلمات  معلمي 
لهذا الدعم األثر الكبير على الطلبة من خالل تحّسن عالقة 
الطلبة بالمدرسة وبين بعضهم البعض وبناء شخصيتهم 

وغرس قيم المساواة ونبذ العنف.

مدى  تعزيز  على  )مساحتي(  الطالبية  األندية  برنامج  ورّكز 
الزمالء  ذلك  في  بما  المحيطة  البيئة  مع  الطلبة  تفاعل 
والمعلمين في المدرسة، و أفراد العائلة واألصدقاء خارج 
قدرات  تعزيز  على  البرنامج  عمل  حيث  المدرسة.  نطاق 
من  تفكيرهم  طريقة  وتحسين  ذاتهم  تطوير  في  الطلبة 
خالل التعرف على نقاط القوة والضعف في شخصياتهم 
وفي الوقت ذاته تقبل اآلخرين. كذلك انعكس هذا التقدم 
الملحوظ إيجابًا على المعلمين من خالل المساهمة بتحقيق 
الرضى الوظيفي لهم والعمل بروح الفريق والشعور بالفخر 

نحو أهمية الرسالة التي يقومون بتنفيذها.

كذلك شمل البرنامج إقامة يوم مفتوح بمناسبة األسبوع 
100 طالبة من طالبات  المستدامة ضم  للتنمية  العالمي 
المشمولة  المدارس  إحدى  وهي  بسمة  األميرة  مدرسة 
األنشطة  من  عدد  تنفيذ  تم  اليوم  هذا  وخالل  بالمبادرة. 
التي تعزز بنود التنمية المستدامة، مثل الرياضة، والرسم ، 

وجلسة حوارية مع المعلمات واألمهات. 

أبل  وكالء  مع  بالتعاون  مؤخرًا  العربي  البنك  أطلق 
لحملة  تتيح  خاصة  ترويجية  حملة  األردن  في  المعتمدين 
مجموعة  لدى  أبل  منتجات  شراء  العربي  البنك  بطاقات 
من المحالت المشاركة حيث يقدم البنك العربي في األردن 
وألول مرة إمكانية شراء منتجات أبل والبدء بالدفع بعد 3 
شهور، هذا باإلضافة إلى خدمة التقسيط المريح لمدة 12 

شهر بدون أية فوائد وعموالت.

وتشمل الحملة منتجات أبل لدى سلسلة من أكبر المتاجر 
 ،eStore و ،DNA Lifestyle والوكالء المعتمدين، شركة زين، و

و iSystem، و ليدرز سنتر، وسمارت باي.

أبل، قال السيد  التعاون مع شركة  وفي تعليقه على هذا 
يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية لألفراد في 
البنك العربي – األردن: "نحرص في البنك العربي على التعاون 
مع أبرز العالمات التجارية العالمية وتقديم حلول تمويلية 
وتلبي  الكرام  عمالئنا  تطلعات  تواكب  ومنافسة  متكاملة 

احتياجاتهم المتنوعة" وأضاف: "تتيح الحملة الجديدة لكافة 
البنك العربي االئتمانية الفرصة القتناء أي  حملة بطاقات 
من منتجات أبل من خالل مجموعة من المحالت المختارة 
مع الحصول على فترة سماح ألول 3 شهور وذلك ضمن 

مزايا تفضيلية وخيارات دفع ميسرة."

تمنح  العربي  البنك  بطاقات  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر 
الواسع  القبول  بينها،  من  المزايا  من  مجموعة  حامليها 
حسابات  إلى  الوصول  إمكانية  إلى  إضافة  وعالميًا،  محليًا 
عن  وقت  أي  وفي  السهولة  بمنتهى  االئتمانية  البطاقات 
عبر  المصرفية  والخدمة  موبايل"  "عربي  تطبيق  طريق 
اإلنترنت "عربي أون الين"، كما ويمكن لحاملي بطاقات البنك 
العربي استخدام تطبيق "عربي موبي كاش" للدفع من خالل 
من  العديد  على  العربي  البنك  حاز  وقد  الذكية.  هواتفهم 
جائزة   14 مرموقة من ضمنها   عالمية  الجوائز من جهات 
واألفراد  الشركات  لقطاعي  الرقمية  الخدمات  على صعيد 

من مجلة غلوبال فاينانس العالمّية للعام 2021. 
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محفظة  حساب  لديهم  الذين  )ريفِلكت(  عمالء  ويستطيع 
)ريفِلكت(  دفع  بطاقة  إصدار  طلب  تقديم  ُمفّعل  إلكترونية 
حيث  )ريفِلكت(،  تطبيق  خالل  من  وذلك  السهولة  بمنتهى 
البطاقة وتوصيلها للعميل بدون أي رسوم خالل  يتم إصدار 
باقة  الجديدة  البطاقة  توفر  كما  أقصى.  كحد  عمل  أيام   5
متكاملة من المزايا والخدمات المصرفية الحصرية التي تواكب 
على  الحصول  تشمل:  والتي  )ريفِلكت(  عمالء  حياة  أسلوب 
دينار شهريًا مقابل   3 أقصى  وبحد   % 1 بقيمة  نقدي  استرداد 
كل معاملة مصرفية ينفذها العميل ليتم قيدها في حسابه 
على هيئة نقاط والء، واالستفادة من خصومات حصرية عند 
وإمكانية  متجر،   100 من  أكثر  لدى  للدفع  البطاقة  استخدام 
استخدام البطاقة للدفع عبر اإلنترنت وعبر أجهزة نقاط البيع 
محليًا ودوليًا، باإلضافة إلى إمكانية إنجاز العديد من المعامالت 
المصرفية بواسطة تقنية الالتالمسية عبر مجموعة واسعة 
من صرافات البنك العربي اآللية المجهزة بهذه التقنية. كما 
يستطيع عمالء )ريفِلكت( من خالل هذه البطاقة االطالع على 
حساباتهم وإتمام عمليات السحب واإليداع النقدي وتغيير رمز 
PIN من خالل صرافات البنك العربي اآللية، باإلضافة إلى تنفيذ 
عمليات السحب النقدي من خالل أي صراف آلي محليًا ودوليًا. 

النسخة  إصدار  مع  بالتزامن  البطاقات  هذه  إطالق  ويأتي 
العربي  البنك  حرص  إطار  في  وذلك  )ريفِلكت(،  من  المحدثة 
وتيسير  المصرفية  عمالئه  تجربة  إثراء  على  المتواصل 
معامالتهم المالية اليومية بشكل يوائم نمط حياتهم المتغير 

واهتماماتهم المتعددة. 

البيطار،  البطاقة قال السيد فيصل  وفي تعليقه على إطالق 
مدير دائرة االبتكار وتسريع التكنولوجيا المالية: "نتطلع من خالل 
عمالئنا  تجربة  وتعزيز  الرقمية  التقنيات  تطوير  إلى  )ريفِلكت( 
المصرفية من خالل تزويدهم بحلول تنسجم مع نمط حياتهم 
العصري وتواكب احتياجاتهم، السيما فئة جيل األلفية والذي 
وأضاف:  الرقمية."  التكنولوجيا  الستخدام  توجهًا  األكثر  يعد 
منها  المزايا؛  من  العديد  حامليها  )ريفِلكت(  بطاقة  "تمنح 
اإلعفاء من رسوم اإلصدار أو أي رسوم سنوية، والقبول المحلي 

والعالمي، وإمكانية استخدام البطاقة للتسوق عبر اإلنترنت." 

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

البنك العربي.

الماضي  العام  نهاية  )ريفِلكت(  إطالق  تم  أنه  إلى  هنا  يشار 
كأول Neo Bank في المملكة وهو يستهدف بشكل أساسي 
جيل الشباب من األعمار 18 وحتى 35 عامًا. ويقدم )ريفِلكت( 
رقمية  لمنصة  مبتكر  مفهوم  الشريحة  هذه  ضمن  للعمالء 
تجربة  لتمنحهم  ذكية وشخصية ُصممت خصيصًا  مصرفية 

مصرفية بسيطة ومتكاملة من خالل الهواتف الذكية. 

كت( نيو بنك
ِ
إطالق بطاقات الدفع من )ريفل

والذي  المملكة  في  بنك  نيو  أول   - كت( 
ِ
)ريفل يقدمها  التي  المميزة  الخدمات  سلسلة  ضمن 

كت( الحصول على بطاقات 
ِ
أطلقه البنك العربي نهاية العام الماضي، أصبح بامكان عمالء )ريفل

دفع فريدة من نوعها من حيث التصميم العصري والمّيزات والخدمات التي تقّدمها لحامليها.
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يسعى البنك االهلي االردني دائمًا لتطوير قدرات ومهارات موظفيه والتي بدورها تدعم القدرات المصرفية التي 
تهدف الى تطوير البنك االهلي بإيفاد موظفيه للمشاركة بفعاليات النشاطات التدريبية للعام 2022 والتي جاءت 

لشهر شباط كما يلي:

أواًل: النشاط التدريبي الداخلي
 شارك عدد من موظفي البنك بدورة تدريبية بعنوان "شكاوي العمالء" وذلك بتاريخ 8 /2 /2022 و 15 /2 /2022.

 شارك عدد من موظفي البنك بالبرنامج التدريبي الشامل لموظفي أمناء الصناديق وذلك خالل الفترة من 9 /2 /2022 و لغاية 28 /3 /2022.

ثانيًا: النشاط التدريبي الخارجي )داخل االردن(:

شارك عدد من موظفين البنك بما يلي:
 برنامج تدريبي بعنوان " كيفية التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة " وذلك بتاريخ 5 /2 /2022، 12 /2 /2022 ،19 /2/ 2022 و 26 /2 /2022.

 دورة تدريبية بعنوان "إدارة شكاوي العمالء و طرق معالجتها" وذلك خالل الفترة من 20 /2 /2022 و لغاية 23 /2 /2022.

 دورة تدريبية بعنوان "Advanced Excel" وذلك خالل الفترة من 20 /2 /2022 و لغاية 24 /2 /2022.

 دورة تدريبية بعنوان "ملتقى االمن السيبراني و تحديات االستقرار المصرفي" وذلك خالل الفترة من 22 /2 /2022 ولغاية 23 /2 /2022.

 Cognitive ”Behavioral Therapy Coaching Training for coaches, therapists, counsellors, teachers" شهادة تدريبية بعنوان 
and mentors " وذلك خالل الفترة من 26 /2 /2022 و لغاية 3 /3 /2022.

 برنامج تدريبي بعنوان "Complete Media Production Training Course" وذلك خالل الفترة من 27 /2 /2022 و لغاية 3 /7 /2022.

 شهادة تدريبية بعنوان "ACI Diploma Certificate" وذلك خالل الفترة من 27 /2 /2022 و لغاية 3 /3 /2022.

 دورة تدريبية بعنوان "Windows 10" وذلك خالل الفترة من 27 /2 /2022 و لغاية 9 /3 /2022.

ثالثًا: النشاط التدريبي الخارجي )معهد الدراسات المصرفية(:
 Specialized Professional Risk Management Diploma )Risk" تدريبية بعنوان  المخاطر بشهادة  دائرة   شارك موظف من 

Management Officer(" وذلك خالل الفترة من 1 /2 /2022 ولغاية 31 /3 /2022.

 شارك عدد من موظفين البنك بشهادة تدريبية بعنوان "International Call Center Representative CICCR- Online" وذلك 
خالل الفترة من 12 /2 /2022 ولغاية 19 /2 /2022.

 شارك موظف من دائرة االمتثال و مكافحة غسل األموال بشهادة تدريبية بعنوان "برنامج الدبلوم المهني المتخصص في 
االمتثال و مكافحة غسل األموال "ضابط امتثال و مكافحة غسل االموال" وذلك خالل الفترة من 28 /2 /2022 و لغاية 2/ 4 /2022.

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

 دورة تدريبية بعنوان "االستعالمات المصرفية" وذلك خالل الفترة من 13 /2 /2022 و لغاية 15 /2 /2022.

 دورة تدريبية بعنوان "اساسيات العمل المصرفي المعاصر" وذلك خالل الفترة من 13 /2 /2022 و لغاية 17 /2 /2022.

 دورة تدريبية بعنوان "تعليمات سلطة النقد الفلسطينية" وذلك خالل الفترة من 20 /2 /2022 و لغاية 24 /2/ 2022.

 دورة تدريبية بعنوان "الشيكات و نظام التقاص" وذلك خالل الفترة من 27 /2 /2022 و لغاية 28 /2 /2022. 

النشاطات التدريبية للبنك األهلي األردني 
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من  تستفيد  التي   16 رقم  الجامعة  االمريكية  والجامعة 
هذه الخدمة التي يتفرد بها بنك القاهرة عمان في القطاع 

المصرفي المحلي.

التنفيذي  الرئيس  عمان  القاهرة  بنك  عن  االتفاقية  ووقع 
رئيس  االمريكية  الجامعة  وعن  البكري  كمال  االستاذ 

الجامعة األستاذ الدكتور مأمون عكروش.

حقيقية  شراكة  تحقيق  في  عمان  القاهرة  بنك  ونجح 
ناجحة بين قطاعي االقتصاد والتعليم العالي التي تصب 
في مصلحة الوطن، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة فيه، 

وتخدم أبناءه ومؤسساته. 

والبطاقة الجامعية الذكية متعددة االستخدامات يستفيد 

حاملها منها كهوية تعريف تمكنه من الدخول الى مرافق 
الجامعة المختلفة باإلضافة الى كونها بطاقة دفع تمكن 
البيع داخل  الدفع بواسطتها في جميع نقاط  حاملها من 

االردن وخارجه والشراء عبر األنترنت والسحب النقدي.

كما يمكن لحمله البطاقات الجامعية الذكية شحن هذه 
البطاقات من خالل فروع بنك القاهرة عمان والمنتشرة 
الدفع  اكشاك  خالل  ومن  المملكة  انحاء  جميع  في 
االلكتروني KIOSKS التي سيتم توفيرها داخل الجامعات 

في المستقبل القريب.

على  الحصول  من  حاملها  بتمكين  البطاقة  هذه  وتتميز 
خصومات عند استخدامها ضمن شبكة واسعة من المحال 

التجارية المتعاقدة مع البنك في كافة انحاء المملكة. 

الجامعة االمريكية تنضم الى عالم البطاقات الذكية 
مع بنك القاهرة عمان

انضمــت الجامعــة االمريكيــة الــى عالــم البطاقــات الذكيــة باالتفاقيــة التــي 
وقعتهــا مــع بنــك القاهــرة عمــان مؤخــرا لتحويــل هويــات الطلبــة الجامعيــة 
واعضاء الهيئة التدريس واإلدارية إلى "بطاقة ذكية متعددة االستخدامات".
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وبحسب النتائج المالية، التي أقرها البنك المركزي األردني، 
فقد سجل البنك نموًا في حقوق المساهمين التي بلغت 
تحقيق  مع   ،% 4.1 نسبته  بنمو  دينار  مليون   473.4 قيمتها 
عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 7.8 %، فيما 
بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.2 %، ما يشير لمتانة المركز 
المالي للبنك وقاعدة رأس ماله. وفي ضوء هذا األداء، فقد 
قرر مجلس اإلدارة التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح 
على المساهمين بنسبة 18 % من رأسمال البنك بمجموع 

36 مليون دينار. 
على  بالمحافظة   2021 العام  في  استمر  قد  البنك  وكان  هذا 
جودة أصوله التي بلغ حجمها 2.7 مليار دينار، مع تسجيل عائد 
وقد   .% 1.3 بنسبة  العام  نهاية  حتى  األصول  متوسط  على 
خالل  من  الصافية  التشغيلية  إيراداته  في  نموًا  البنك  حقق 
إلى  1.5 مليون دينار لتصل  الفوائد والعموالت بمبلغ  إيرادات 
إلى جانب تحقيق نمو في صافي محفظة  129.2 مليون دينار، 
التسهيالت االئتمانية )بالتكلفة المطفأة( بمبلغ 19.4 مليون 
دينار وبنسبة 1.3 % لتصل قيمتها إلى 1.5 مليار دينار، مع تغطية 
تجاوزت نسبتها 100 % للتسهيالت غير العاملة، مقابل الحفاظ 
على نفس المستوى في ودائع العمالء التي بلغت قيمتها 1.9 
مليار دينار. ومواصلة بالعمل بسياسة ومنهجيات البنك في 
قيد المخصصات تحسبًا لمواجهة أية ظروف أو تحديات، رصد 
إئتمانية متوقعة  2021 مخصصات خسائر  العام  البنك خالل 

إضافية بلغت قيمتها 16.1 مليون دينار.
مشاريعه  من  عددًا  البنك  استكمل  ذلك،  كل  وبموازاة 
خدمة  في  للتميز  جهوده  وواصل  االستراتيجية،  ومبادراته 
اختالف  على  وتوقعاتهم  متطلباتهم  وتلبية  عمالئه 
المصرفية  وحلوله  ومنتجاته  خدماته  بتقديم  قطاعاتهم 
بما  قنواته  مختلف  عبر  المتنوعة،  واالدخارية  واالستثمارية 
فيها تلك الرقمية المتطورة، متجاوزًا تطلعاتهم ومحافظًا 

على ثقتهم المستمرة به.
وعلى صعيد آخر، فقد استمر البنك بتعزيز وتعميق أثر أعماله 
المجتمعية إلى جانب أثر أعماله المصرفية، من خالل مواصلة 
االرتقاء بمعايير االستدامة وجوانبها وأنشطتها بالتماشي 

مع أهدافه االستراتيجية، 
وعبر نشاطاته ومبادراته 
للمسؤولية المؤسسية 
المجتمعية التي نـفـــذهـــا 
بالتعاون مع مـجـمـوعـــة 
المجتمع  منظمات  من 
الـــمـدنــــي ومــــؤســســات 
الــعــام، والـتــي  الــقــطــاع 
للمساهمة  عبرها  هدف 
فـــــي تـــحـــفـــيــز الـتــنــمـيــة 
االجتماعية المستدامة. 

بنك  إدارة  مجلس  رئيس  النتائج، قال  هذه  على  وتعليقًا 
وبالرغم  استطاع  البنك  بأن  فاخوري،  توفيق  شاكر  األردن، 
من استمرار الظروف والتحديات التي فرضتها تبعات جائحة 
تواجهها،  العالم  اقتصادات  مختلف  تزال  ال  والتي  كورونا 
نهج  يعكس  الذي  األمر  جيدة،  أداء  مستويات  على  الحفاظ 
أداء  تحقيق  يستهدف  الذي  الشامل  االستراتيجي  البنك 
مستدام على كافة األصعدة، ومواكبًا للتغيرات والتحوالت في 
بيئة األعمال، ومتانة عملياته المصرفية األساسية، وكفاءته 
التشغيلية، وسالمة وجودة محافظه االئتمانية واالستثمارية، 
فضاًل عن اإلدارة الحصيفة للمخاطر. كما استمر البنك بدوره 
في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  تعزيز  في  المحوري 
األسواق التي يعمل فيها، ويتطلع بثقة نحو فرص األعمال 

الواعدة بجهود فريقه المثابر على تحقيق النجاحات. 
واختتم فاخوري باإلشارة إلى تطلعات بنك األردن لمواصلة 
إلى  الهادفة  استراتيجيته  وتطبيق  العريق  إرثه  على  البناء 
النمو والتوسع في نموذج أعماله، والتوجه ألسواق جديدة، 
واالرتقاء بالخدمات اإللكترونية والرقمية، واليوم اتسع تواجد 
والبحرين،  وسورية  فلسطين  من  كل  ليغطي  األردن  بنك 
وسيتم افتتاح فرع للبنك في العراق خالل النصف الثاني من 
عام 2022، كما يعمل البنك حاليًا على دراسة الفرص المتاحة 
للنمو والتوسع التي تزخر بها المنطقة العربية، وتحديدًا دول 

اإلقليم والتي يشهد اقتصادها نموًا متسارعًا. 

بنك األردن يوصي بتوزيع أرباح على المساهمين 
بنسبة 18 % بمجموع 36 مليون دينار

أعلن بنك األردن عن نتائج بياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في الحادي والثالثين من شهر 
كانون األول 2021، كاشفًا عن تحقيق صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 36 مليون دينار مقابل 
35.8 مليون دينار عن عام 2020، أي بنمو بلغت نسبته 0.6 %، وذلك بعد الضرائب والمخصصات.
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أخبار دائرة التعلم والتطور
لشهري شباط و اذار /2022

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

1. البرامج التدريبية  الداخلية/ عن بعد:

 السياسة االئتمانية ودليل االحكام والقواعد العامة الئتمان االفراد:
تــم عقــد ورشــة توعويــة مــن خــالل وســائل التدريــب االلكترونــي لتدريــب وتوعيــة الموظفيــن علــى دليــل 
السياســة االئتمانيــة واألحــكام العامــة فــي مجــال ائتمــان األفــراد والتي تمكن من اطالعهــم وادراكهم 

الكامــل علــى دليــل االحــكام العامــة فــي مجــال ائتمــان األفــراد.

:AML / مقدمة في مكافحة عمليات غسل االموال و تمويل االرهاب 
تــم عقــد الــدورة بهــدف تعريــف و توعيــة موظفــي البنــك الجــدد فــي مكافحــة عمليــات غســل االمــوال 

.AML / و تمويــل االرهــاب

2. البرامج التدريبية  الداخلية/ الصفية :

 برنامج الخدمات المصرفية والفرع االفتراضي لألفراد:
تـــم عقـــد برنامــج الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بدورتــه االولــى بهــدف تأهيــل وتدريــب الموظفيــن علــى 
منتجــات البنــك وتزويدهــم بالمعلومــات الضروريــة التــي تضمــن انخراطهــم ببيئــة العمــل بطريقــة 

سلســة.

:Sales and Product Knowledge Development 
ــد البرنامــج بهــدف تأهيــل وتدريــب الموظفيــن علــى منتجــات البنــك وتزويدهــم بالمعلومــات  تـــم عقـ

الضروريــة .
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 برنامج الـبيع االستشاري:
تم عقد دورة تدريبية بعنوان "البيع االستشــاري" ضمن برنامج الـ Sales Academy لموظفي الفروع، 
وذلــك بهــدف رفــع كفــاءة عمليــة البيــع واتبــاع منهجيــة وآليــات تتوافــق مــع أفضــل الممارســات 

العالميــة فــي هــذا المجــال.

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

مراكــز االعمــال المصرفيــة.

3. البرامج التدريبية الخارجية /الصفية :

FIDIC – Module 1 

"Digital Transformation"  مؤتمر بعنوان 

4. البرامج التدريبية الخارجية /عن بعد :

Basel IIII – 4 بازل 

 مؤتمــر بعنــوان "مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب مــن منظــور الجهــات الرقابيــة-
البنــك المركــزي األردنــي"

"AMLD6 و AMLA 2020 مؤتمر بعنوان "مكافحة الفساد واالمتثال لمعايير 

5. الشهادات المهنية:

:UX - شهادة تجربة المستخدم 
وهي شهادة متخصصة في مجال تصميم تجربة المستخدم   
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عماًل بأحـــكام أمر الدفاع رقم )5( لســنة 2020 واالجراءات 
الصــادرة عــن معالــي وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن 
بتاريــخ 09 /04 /2020، عقــدت الهيئــة العامــة لمســاهمي 
العــادي  االجتمــاع  والتمويــل  للتجــارة  االســكان  بنــك 
التاســع واألربعيــن وذلــك فــي تمام الســاعة العاشــرة من 
صبــاح يــوم الخميــس الموافــق 24 /03 /2022، مــن خــالل 
.Microsoft Teams وســيلة االتصــال المرئــي وااللكترونــي

وقــد تــرأس الســيد عبــد االلــه الخطيــب رئيــس مجلــس االدارة 
االجتمــاع الــذي حضــره مســاهمين يحملــون أســهم تشــكل 
مــا نســبته )94.788 %( مــن رأس المــال، كمــا حضــر االجتمــاع 
البنــك  عــن  ومندوبيــن  الشــركات  عــام  مراقــب  عطوفــة 
المركــزي األردنــي ومنــدوب مدققــي حســابات البنــك "ديلويت"، 
عــام  مراقــب  لمشــاركة عطوفــة  تقديــره  عــن  أعــرب  حيــث 
الشــركات فــي اإلجتمــاع وعلــى التعــاون الــذي تبديــه دائرتــه.

 2021 العــام  خــالل  البنــك  انجــازات  أهــم  الخطيــب  وأوضــح 
الــذي كان اســتثنائيًا فــي تحدياتــه فــي ظــل تواصــل التداعيــات 
ــه  ــا وانتشــار الســالالت المتحــورة عن الســلبية لجائحــة كورون
والتــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى أداء االقتصاد فــي مختلف أرجاء 
العالــم، ونتيجــة لذلــك يتوقــع أن يكــون االقتصــاد الوطنــي قــد 
ســجل نمــوًا محــدودًا ال يتجــاوز 2 %، وذلــك علــى الرغــم مــن 
تســجيل اإليــرادات المحليــة نمــوًا أفضــل بســبب السياســات 
الماليــة والنقديــة المتبعــة والتــي لعبت دورًا هامــًا وايجابيًا في 
تمكيــن االقتصــاد األردنــي مــن اســتيعاب التأثيــرات الســلبية 
الناتجــة عــن الجائحــة، تمهيــدًا للدخــول فــي مرحلــة التعافــي 
التــي نأمــل أن نشــهد خاللهــا تحقيــق معــدالت نمــو أفضــل.

الخطيــب  بيــن   ،2021 لعــام  البنــك  أعمــال  نتائــج  وعــن 
ماليــة  نتائــج  تحقيــق  مــن  تمكنــت  البنــك  مجموعــة  أن 
التكيــف  علــى  البنــك  قــدرة  يؤكــد  قويــة ممــا  تشــغيلية 

بنك اإلسكان يعقد االجتماع السنوي للهيئة العامة للمساهمين

)%20( األرباح النقدية لمساهمي البنك عن عام 2021
إقرار البيانات المالية الختامية لعام 2021
110.1 مليون دينار صافي األرباح لعام 2021 ومؤشرات

األداء تؤكد قوة البنك ومتانته المالية

ــاعها  ــان للتجــارة والتمويــل فــي اجتمـ وافقــت الهيئــة العامــة لمســاهمي بنــك اإلسكـ
العــادي بتاريــخ 24 /03 /2022 علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة بنســبة 
)20 %( مــن القيمــة االســمية للســهم لمســاهمي البنــك عــن عــام 2021، كمــا صادقــت 
علــى تقريــر مجلــس اإلدارة وعلــى البيانــات الماليــة لعــام 2021 والخطــة المســتقبلية 
لعــام 2022 وانتخــاب الســادة شــركة ديلويــت لتدقيــق حســابات الشــركة للعــام 2022. 



77االخـبــار المصرفية

والتعامــل مــع التحديــات بكفــاءة عاليــة نتيجــة فعاليــة 
إدارة الموجــودات والمطلوبــات، واتبــاع منهجية محافظة 
ومدروســة باســتمرار والتــي أدت الــى تعزيــز المركــز المالــي 
للبنــك وتســجيل عائــد أكبــر للمســاهمين، حيــث بلغــت 
 77.7 مقابــل  دينــار  مليــون   163.1 الضريبــة  قبــل  األربــاح 
مليــون دينــار خــالل العــام 2020، وبلغــت األربــاح الصافيــة 
بعــد المخصصــات والضرائــب 110.1 مليــون دينــار مقابــل 
42.5 مليــون دينــار خــالل العــام 2020، مــع مواصلــة البنــك 
ــة لمحفظــة  خــالل عــام 2021 اإلحتفــاظ بمخصصــات آمن
التســهيالت بلغــت أكثــر مــن 50 مليــون دينــار، عــالوة علــى 
مــا تــم اإلحتفــاظ بــه خــالل الســنوات الســابقة، ومــع نهايــة 
العــام 2021، بلــغ حجــم موجــودات البنــك 8.2 مليــار دينــار، 
إجمالــي  وبلــغ  دينــار،  5.2 مليــار  العمــالء  وبلغــت ودائــع 

التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة 4.5 مليــار دينــار.

كمــا واصلــت المجموعــة تحقيــق نمــو فــي إجمالــي حقــوق 
المســاهمين ليصــل إلــى 1.2 مليــار دينــار وبارتفــاع نســبته 
حقــوق  علــى  العائــد  وارتفــع   ،2020 العــام  عــن   % 4.7
المســاهمين ليبلــغ 9.3 % كمــا فــي نهايــة العــام 2021، 
وبلغت نســبة كفاية رأس المال 16.8 % ونســبة الســيولة 
ــون أول 2021، وكافــة هــذه النســب  131 % كمــا فــي 31 كان
للبنــك  التنظيميــة  للمتطلبــات  األدنــى  الحــد  مــن  أعلــى 

المركــزي األردنــي ولجنــة بــازل.

القيــام  بمواصلتــه  البنــك  اعتــزاز  إلــى  الخطيــب  وأشــار 
بــدوره المجتمعــي الفعــال واالهتمــام بالقضايا االنســانية 
والبيئيــة وتقديــم الدعــم والرعايــة للمراكــز والمؤسســات 
الصحيــة والتعليميــة واالجتماعية ومؤسســات المجتمع 
المدنــي بمختلــف أنشــطتها، ونتطلــع خــالل العــام 2022 
إلــى مواصلــة تقديــم كافــة أشــكال الدعــم والرعايــة بمــا 
يســهم فــي تحقيــق األهــداف التنمويــة المرجــوة لإلقتصاد 

والمجتمــع المدنــي المحلــي.

وفــي ختــام كلمتــه، وجــه الســيد عبــد االلــه الخطيب الشــكر 
األوراق  وهيئــة  األردنــي  المركــزي  البنــك  إلــى  والتقديــر 
المالية ودائرة مراقبة الشــركات والمؤسســات الرســمية 
األردنــي  المصرفــي  للقطــاع  رعايــة  مــن  تقدمــه  لمــا 
األردنــي  االقتصــاد  علــى  الحفــاظ  فــي  الوطنــي  ولدورهــا 
وتوفيــر اآلليــات والمحفــزات وعلــى جهودهــم المبذولــة 
للمســاهمين  خاصــًا  شــكرًا  ووجــه  النمــو،  لتحقيــق 
واإلدارة  االدارة  ومجلــس  البنــك  وعمــالء  والمودعيــن 
التنفيذيــة وموظفــي البنــك داخــل المملكــة وخارجهــا علــى 
جهودهــم التــي تميــزت بأســمى معانــي اإلخــالص والــوالء 
لمؤسســتهم حيــث عملــوا بــدون كلــل لتحقيــق تطلعــات 
ــًا للبنــك دوام  ــى مــدار العــام، متمني ــه عل البنــك وطموحات
التقــدم واالزدهــار لمــا فيــه خدمــة الوطــن العزيــز فــي ظــل 
حضــرة صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــد هللا الثانــي 

ابــن الحســين حفظــه هللا ورعــاه. 
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ــر  وشـــــارك فــي الـمــؤتـــمــ
أكــــثـــــــر مـــن 300 خــــبـــيـــــر 
ومــــتـــحـــدث مـــــن كــــــبــــــار 
الــتــنــفــيــذيــيـــــن ومـــــدراء 
الــتـكـنـولـوجـيـــا الـرقـمـيـــــة 
الـــمــالـــيــــــة والــشــركــــات 
الــمـحـلــيــــة واإلقــلـيـمـيــــة 
والدوليــة، حيــث ناقشــوا 
أحــــــــــــدث االتــــجــــاهــــــــات 
الــعـالـمـيـــة فــي صــنـاعــــة 
الـرقـمـيــــة  التكـنـولـوجـيــــا 
والــــمـالـيـــة ودور االبـتـكـــار 
فـــــي تــــعـــزيــــــز سـمـــعـــــة 
وربــحــــيـــة الــمـؤسـسـات 

الماليــة.

كمــا ناقــش المشــاركون 
تـــــزايـــــــد الـــطـــلـــــب عــلــــى 
ــة  ــات الـمـصـرفــيــ الـــخــدمــ

الرقميــة وتأثيــر ذلــك علــى عالــم األعمــال التجاريــة واألفــراد، 
الــذكاء  وبنــك  الجماعــي،  والتمويــل  الرقميــة،  والبنــوك 
االصطناعــي "مســتقبل الصناعــة المصرفيــة"، فضــال عــن 
المصرفيــة  للخدمــات  الناشــئ  والــدور  الدفــع،  ابتــكارات 
المفتوحــة إلــى جانــب نمــو االبتــكار فــي المدفوعــات الرقميــة 

والمتوســطة. الصغيــرة  للمشــروعات 

ويعتبــر حصــول بنــك اإلســكان علــى هــذه الجائــزة بمثابــة 
وإنجازاتــه  القــوي  المالــي  أدائــه  علــى  والثنــاء  التقديــر 
المتميــزة التــي حققهــا في مجــال تقديم خدمات مصرفية 

أفــراد  تلبــي تطلعــات واحتياجــات عمالئــه مــن  مبتكــرة 
وشــركات، وبمــا يؤكــد حــرص البنــك علــى مواصلــة تقديــم 
آخــر وأحــدث الخدمــات وفــق أفضــل المعاييــر المصرفيــة 

العالميــة والتحــول الرقمــي.

ــا الماليــة، الــذي  ــوتمر التكنولوجي تجــدر اإلشــارة إلــى أن مـ
فــي  تأثيــرًا  األكثــر  الحــدث  يعــد   2015 عــام  منــذ  يعقــد 
واالبتــكار  الرقميــة  والمدفوعــات  الماليــة  التكنولوجيــا 
المصرفــي، ويضــم نخبــة مــن قــادة الفكــر األكثــر تأثيــرا فــي 
مجــال التكنولوجيــا والمؤسســات الماليــة العالميــة علــى 

مســتوى العالــم. 

بنك اإلسكان يحصل على جائزة 
أفضل بنك أردني لعام 2022

خالل قمة التكنولوجيا المالية

حاز بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع انتشارًا في المملكة – على جائزة أفضل بنك 
أردنــي لعــام 2022 وذلــك علــى هامــش أعمــال مؤتمــر قمــة التكنولوجيا المالية- الشــرق 
األوســط، الــذي عقــد فــي عّمــان تحــت شــعار التكنولوجيــا الماليــة "فنتــك" رؤيــة جديــدة 
لالقتصاد الرقمي والمجتمع الالنقدي، وذلك تقديرًا ألداء البنك المالي القوي وقدرته 
علــى طــرح منتجــات وخدمــات مصرفيــة مبتكرة، تواكــب االحتياجات المتغيــرة للعمالء.
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وســيدعم البنــك مجموعــة طــالب 
الرعايــة  دور  خريجــي  مــن  أيتــام 
معظــم  قضــوا  ممــن  االيوائيــة 
فــي  الطفولــة  مرحلــة  كامــل  أو 
و/ التابعــة  األيتــام  رعايــة  مراكــز 
التنميــة  وزارة  لــدى  المســجلة  أو 

عيــة. الجتما ا

تكاليــف  دفــع  الدعــم  ويشــمل 
التعليــم الجامعــي، والدعــم المعيشــي، والتطويــر الذاتــي، 
وبنــاء القــدرات، حيــث ســيقدم البنك منحًا تعليمية للطالب 
ــر المعتمــدة لــدى صنــدوق األمــان  األيتــام بحســب المعايي
الجامعــات  تشــمل  والتــي  األكاديميــة  المســارات  ضمــن 
والكليــات ومراكــز التدريــب المهنــي باإلضافــة إلــى المــواد 
والمــوارد الالزمــة لتســهيل رحلــة التعلــم وتطويــر الــذات.

فيما ســيوفر البنك على صعيد الدعم المعيشــي احتياجات 
الطــالب مــن ســكن، ومتطلبــات شــخصية، وتأميــن صحــي، 
إلــى  يهــدف  الــذي  الذاتــي  التطويــر  برنامــج  إلــى  باإلضافــة 
مســاعدتهم علــى التكيــف مــع صعوبــات وتحديــات الحيــاة 
لبنــاء  برنامــج  يعــززه  ذاتهــم،  تحقيــق  علــى  ومســاعدتهم 
ــام مــن إيجــاد فــرص عمــل  ــن الطــالب األيت القــدرات لتمكي
بالمهــارات  وتســليحهم  المؤسســات  مــع  وتشــبيكهم 
ــة والســلوكية لصقــل شــخصيتهم بالتزامــن مــع  المعرفي
مرحلــة التعليــم بهــدف تمكينهــم مــن دخــول ســوق العمــل.

ويأتــي ذلــك انطالقــًا مــن الدور التنموي الوطني والمســؤول 

الــذي يقــوم بــه بنــك اإلســكان علــى الصعيــد المجتمعــي، 
وإيمانــًا منــه بالــدور الكبيــر والمميــز الــذي يقــوم بــه صنــدوق 
األمــان لمســتقبل األيتــام فــي دعــم وتمكيــن األيتــام مــن 
الجنســين مــن خــالل توفيــر التعليــم األكاديمــي والمهنــي، 
وتزويدهــم بالمهــارات والقــدرات الالزمــة ليصبحــوا أفــرادًا 
منتجيــن وإيجابييــن، وقادريــن علــى صنــع ســبل العيــش 

المســتدامة.

الشــراكات  مــن  العديــد  لديــه  اإلســكان  بنــك  أن  يذكــر 
واالتفاقيــات فــي هــذا المجــال ويســعى دومــًا إلــى تقديــم 
الدعــم والرعايــة للمؤسســات التــي ُتعنــى بالتعليــم وبمــا 
للمســؤولية  المعتمــدة  اســتراتيجيته  أهــداف  يحقــق 

االجتماعيــة. 

ويعمــل صنــدوق األمــان لمســتقبل األيتــام، إحــدى مبــادرات 
مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، على دعم الشباب 
والشــابات األيتــام فــي جميــع أنحــاء المملكــة مــن خــالل 
توفيــر التعليــم األكاديمــي والمهنــي ومصاريــف المعيشــة 
والتأميــن الصحــي، باإلضافــة إلــى خدمــات اإلرشــاد والتوجيــه 

وتطويــر الــذات وبنــاء القــدرات علــى امتــداد فتــرة الدراســة. 

بنك اإلسكان داعم لصندوق
األمان لمستقبل األيتام

فــي إطــار برامــج مســؤوليته المجتمعيــة، أعلــن بنــك اإلســكان - البنــك األكثــر 
واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة - عــن دعمــه لصنــدوق األمــان لمســتقبل 
األيتــام لألعــوام )2022 - 2025( بهــدف تعليــم وتمكيــن شــباب صنــدوق األمان.
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مــن  العليــا  اإلدارة  عــن  ممثليــن  بزيــارة  التكريــم  وتــم 
وتســليمها  النجــداوي  الســيدة  لمنــزل  اإلســكان  بنــك 
ــذ  ــرًا لوالئهــا للبنــك من ــة تقدي ــة تذكاري درع تكريمــي وهدي

تأسيســه.

ويعكــس هــذا التكريــم، ثقافة بنك اإلســكان المؤسســية 
الداعمــة للمــرأة األردنيــة علــى مختلــف األصعــدة ودورهــا 

الرائــد فــي دعــم مســيرة البنــاء والتنميــة.

كمــا يؤمــن بنــك اإلســكان بأهميــة تمكيــن المــرأة علــى 
المســتوى االقتصــادي ودعــم دورهــا الحيــوي والريــادي 
فــي المجتمــع، حيــث ســاهم البنــك فــي تمويــل العديــد 
والمتوســطة  الصغيــرة  الرياديــة  المشــاريع  مــن 

الخاصــة بالســيدات، باإلضافــة إلــى العديــد مــن مبــادرات 
لغايــات  البنــك  ينفذهــا  التــي  االجتماعيــة  المســؤولية 
تمكيــن المــرأة، وانطالقــًا مــن إيمانــه المطلــق بأهميــة 
مســاعدتها علــى تطويــر مهاراتهــا الالزمة لتحقيق النجاح 

ولتكــون عنصــرًا فاعــاًل وقائــدًا ملهمــًا فــي المجتمــع.

ويحتفــي بنــك اإلســكان ســنويًا باليــوم العالمــي للمــرأة 
إيمانــًا منــه بأهميــة دور المــرأة فــي العمــل المصرفــي، إذ 
قــام العــام الماضــي بتكريــم عــدد ٍ مــن أقــدم موظفاتــه 
اللواتــي واكبــن جــزءًا كبيــرًا مــن مســيرة البنــك وتاريخــه 
أدوارًا  لهــن  وكان  واإلســهامات  باإلنجــازات  الحافــل 

مميــزة فــي هــذه اإلنجــازات. 

بنك اإلسكان يكرم أقدم عميلة بمناسبة
يوم المرأة العالمي

الجــاري،  آذار  مــن  الثامــن  يــوم  صــادف  الــذي  العالمــي  المــرأة  يــوم  بمناســبة 
كــّرم بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة – الســيدة 
.1973 العــام  منــذ  البنــك  لــدى  عميلــة  أقــدم  باعتبارهــا  النجــداوي  يســرى 
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ومّثل بنك اإلسكان في هذه  الزيارة التي نظمتها مؤسسة 
من  كل  سيدة    30 من  أكثر  وشملت  للسرطان  الحسين 
رئيس مجموعة العمليات والدعم السيدة ابتسام األيوبي، 
ومدير تنفيذي التسويق واالتصال المؤسسي السيدة غدير 
البريشي، باإلضافة إلى فريق مؤسسة الحسين للسرطان.

بنــك اإلســكان بجميــع  وأكــدت األيوبــي علــى تقديــر واعتــزاز 
األمهــات األردنيــات وبأدوارهــن القيمــة فــي خدمــة المجتمــع، 
وقالــت: "تأتــي مشــاركتنا االحتفــال بعيــد األم مــع الســيدات في 
مركــز الحســين للســرطان اهتمامــًا منــا بالمســاهمة فــي رفــع 
معنوياتهــن خــالل رحلــة العــالج، وتعبيــرًا عــن إعجابنــا بقــوة 
عزيمتهــن وإرادتهــّن الجبــارة فــي مواجهــة مــرض الســرطان".

الشــراكة  إطــار  فــي  الزيــارة  هــذه  تأتــي  األيوبــي  وحســب 
اإلســكان  بنــك  بيــن  تربــط  التــي  الممتــدة  االســتراتيجية 
البنــك  يحــرص  حيــث  للســرطان  الحســين  ومؤسســة 
تحقيــق  مــن  لتمكينهــا  المؤسســة  دعــم  علــى  وباســتمرار 
أهدافهــا وتوفيــر أفضــل عــالج شــمولي لمرضــى الســرطان 

األوســط. الشــرق  ومنطقــة  األردن  فــي 

مــن جانبهــا، أعربــت مدير عام مؤسســة الحســين للســرطان، 
الســيدة نســرين قطامــش، عــن شــكرها وتقديرهــا للفتــة 
اإلنســانية التــي قــام بهــا بنــك اإلســكان لدعــم المريضــات 
ورفــع معنوياتهــن، مشــيرة إلــى أن هــذه المبــادرة هــي امتــداد 
لعالقــة شــراكة اســتراتيجية أثبــت فيهــا البنــك أنــه خيــر داعــم 
ومســاند لجهــود المؤسســة فــي توفيــر الرعايــة الشــمولية 

ألكبــر عــدد مــن مرضــى الســرطان وفقــًا ألفضــل المعاييــر.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن بنــك اإلســكان يرتبــط بعالقــة تعــاون 
اســتراتيجية مــع مؤسســة الحســين للســرطان منــذ عــدة 
فــي  ومشــارك  وداعــم  كــراع  باســتمرار  ويوجــد  ســنوات، 
مختلــف برامــج المؤسســة وقــد شــملت الشــراكة للعــام 
الحالــي دعــم البنــك للمؤسســة فــي تنفيــذ مجموعــة مــن 
برامجهــا والمتمثلــة فــي برنامــج صنــدوق الجامعــات لمرضــى 
مركــز الحســين للســرطان، وبرنامــج دعــم المرضــى البالغيــن، 
وجائــزة مؤسســة الحســين للســرطان لإلعالمييــن، والحملــة 
برنامــج  إلــى  إضافــة  الثــدي،  لســرطان  التوعويــة  الســنوية 

ســوار التطوعــي. 

بنك اإلسكان يشارك مريضات مركز الحسين للسرطان
االحتفال بعيد األم

ترجمة الستراتيجية مسؤوليته المجتمعية وبمناسبة عيد األم، شارك بنك اإلسكان في 
زيارة عدد من الســيدات ممن يتلقين العالج في مركز الحســين للســرطان، وذلك ضمن 
برنامــج دعــم البالغيــن بهــدف تقديــم الدعــم المعنــوي والنفســي لهــن خالل فتــرة العالج. 
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وتــم توقيــع اإلتفاقيــة فــي مقــر المركــز الواقــع فــي مجمــع 
الملــك الحســين لألعمــال، حيــث وّقعهــا كل مــن الرئيــس 
الجاســم،  فهــد  الســيد  األردن  زيــن  لشــركة  التنفيــذي 
ــي الكويتــي الســيد  ــر العــام التنفيــذي للبنــك األردن والمدي

هيثــم البطيخــي.

وجــاء هــذا التعــاون مــن جانــب زيــن فــي إطــار حرصهــا 
مــن خــالل مظّلــة "زيــن أعمــال" علــى توفيــر أحــدث حلــول 
وحلــول  العالميــة  المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
األعمــال التــي تخــدم كبريــات الشــركات والمؤسســات 
تطلعــات  يلبــي  بمــا  المملكــة،  فــي  العاملــة  والبنــوك 
لتكــون  المختلفــة،  األعمــال  قطاعــات  مــن  شــركائها 
ــى  ــزًا يخــدم أهــداف العمــل التــي يســعون إل شــريكًا ممي
تحقيقهــا، كمــا تســعى زيــن مــن خــالل هــذه الخطــوة 
إلــى تعزيــز عمليــات التحــّول الرقمــي مــن خــالل توفيــر كل 
األدوات الالزمــة لضمــان كفــاءة عمــل كافــة األنظمــة فــي 
مختلــف األوقــات وفــي كل الظــروف، ممــا يضفــي مزيــدًا 

مــن الموثوقيــة واألمــان.

وبموجــب هــذه اإلتفاقيــة ســتوفر زيــن غرفــة خاصــة فــي 
خــوادم  الســتضافة   )THE BUNKER(اإلقليمــي مركزهــا 

 ،)Colocation( مركــز المعلومــات للبنــك األردنــي الكويتــي
باإلضافــة إلــى مكاتــب للطــوارئ مجّهــزة بحلــول اتصاالت 
متطــورة وأجهــزة حمايــة ومراقبــة علــى مــدار الســاعة 
فــي أي وقــت، أو فــي الحــاالت الطارئــة ليتمكــن البنــك 
مــن اســتخدامها عنــد الحاجــة لمراقبــة وإدارة وصيانــة 
األجهــزة الخاصــة بــه و يديرهــا فريــق فنــي مختــص، إلــى 
جانــب تقديــم خدمــات خطــوط اإلتصــال وربــط البيانــات.

ويقــع مركــز زيــن اإلقليمــي لتخزيــن البيانــات والمعلومــات 
والتعافــي مــن الكــوارث )THE BUNKER( علــى مســاحة 
4300 متــر مربــع فــي مجمــع الملــك الحســين لألعمــال، 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  حلــول  أحــدث  علــى  ويحتــوي 
المعلومــات، التــي تجعلــه مركــز بيانــات مثالــي يضمــن 
وحســب  المســتويات  بأعلــى  البيانــات  وأمــان  حمايــة 
المعاييــر العالميــة، مــن خــالل البنيــة التحتيــة وجاهزيــة 
الخدمــة علــى مــدار الســاعة، حيــث يتمتــع المركــز بالعديــد 
التــي تجعلــه متمّيــزًا، ومنهــا موقعــه  الخصائــص  مــن 
األرض،  تحــت ســطح  متــرًا   12 والمنخفــض  ــن  المحصَّ
للكــوارث  مقاومــة  خرســانية  جــدران  علــى  واحتوائــه 
الطبيعيــة، ووجــود أنظمــة حمايــة مــن الضربــات النوويــة، 
وبذلــك فهــو يعــد المركــز األول والوحيــد فــي المنطقــة 

األردني الكويتي يعتمد مركز زين اإلقليمي
)THE BUNKER(

إلدارة وتخزين وحماية بياناته

وّقــع البنــك األردنــي الكويتــي إتفاقيــة تعــاون مــع شــركة زيــن األردن، لالســتفادة 
مــن خدمــات مركــز زيــن اإلقليمــي لتخزيــن البيانــات والمعلومــات والتعافــي مــن 
الكــوارث )The Bunker( الــذي يعــد األول مــن نوعــه علــى مســتوى المنطقــة.



83االخـبــار المصرفية

الــذي يتمّيــز بهــذه الخصائــص، ممــا يضعــه أيضــًا فــي 
قائمــة المراكــز األكثــر تطــورًا فــي العالــم، حيــث أن نظــام 
التحصيــن والحمايــة للمركــز يضاهــي مــا هــو معمــول بــه 
المــرور  لدخولــه  يتوّجــب  إذ  العســكرية،  المنشــآت  فــي 
ــة، ممــا جعــل المركــز  بخمــس نقــاط للتحقــق مــن الهوي
خيــارًا أواًل للبنــوك والشــركات والمؤسســات لتتمكن من 
المحافظــة علــى اســتمرارية عملهــا وتقديــم خدماتهــا 
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، مــن خــالل إدارة وحمايــة 
األمــن  معاييــر  بأعلــى  واســترجاعها  وحفظهــا  بياناتهــا 

والحمايــة والكفــاءة الفنيــة والتقنيــة المتميــزة.

والمعلومــات  البيانــات  تخزيــن  خدمــات  المركــز  ويوّفــر 
والتعافي من الكوارث )Disaster Recovery(، للمؤسسات 
الحكوميــة والشــركات المحليــة واإلقليميــة العاملــة فــي 
مختلــف القطاعــات، كالقطــاع المالــي والصحــي والتعليــم 
غــرف  علــى  يحتــوي  حيــث  والطيــران وغيرهــا،  والتأميــن 
هــو  مــا  منهــا   )Colocation DC( للخــوادم  اســتضافة 
مشــَتَرك، وأخــرى منفصلــة وخاصــة، باإلضافــة إلــى وجــود 
الحاجــة  فــي حالــة  مكاتــب طــوارىء يمكــن اســتخدامها 
إلدارة األجهزة الخاصة بالشــركة أو المؤسســة، باإلضافة 
إلــى توّفــر الخدمــات الســحابية )Cloud Services( بمختلف 

أنواعهــا، كمــا يعتمــد المركــز علــى تقنيــة األليــاف الضوئيــة 
التــي تربــط مركــز البيانــات بكابــالت دوليــة، ممــا يســمح 
النمــو  إمكانــات  مــن  واالســتفادة  بالتوّســع  للشــركات 
الدولية، كما يضمن اســتمرارية العمل بنســبة 99.982% 
وعــدم اإلنقطــاع، ففــي حــال حــدوث أي خلــل علــى أي مــن 
األجهــزة أو المعــدات، فــإن جهــازًا آخــر ســيقوم بنفــس 

العمــل دون أي تأثيــر.

األردنــي  للبنــك  التنفيــذي  العــام  المديــر  وأشــاد  هــذا 
الســيد هيثــم البطيخــي بهــذه الشــراكة مــع شــركة زيــن 
لالســتفادة مــن خدمــات هــذا المركــز اإلقليمــي المتميــز 
والــذي يعــد المركــز األول والوحيــد فــي المنطقــة، لحمايــة 
وتخزيــن البيانــات والمعلومــات والتعافــي مــن الكــوارث، 
حيــث تهــدف هــذه الخطــوة إلــى المســاهمة فــي رفــع 
مســتوى جاهزيــة البنــك للتعامــل مــع األحــداث الطارئــة، 
ممــا ســيوفر البيئــة المثاليــة المناســبة للمحافظــة علــى 
اســتمرارية األعمــال وتقديــم الخدمــات للعمــالء الكــرام 
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، مــن خــالل إدارة وحمايــة 
األمــن  بأعلــى معاييــر  البيانــات وحفظهــا واســترجاعها 
والحمايــة والكفــاءة الفنية والتقنية المتميزة، باســتخدام 

أحــدث التكنولوجيــا المتطــورة فــي هــذا المجــال. 
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الكويتــي  البنــك األردنــي  قامــت مجموعــة مــن فــروع 
ــم وإقامــة أجنحــة ) Booths ( لتســويق خدمــات  بتنظي
ومنتجــات البنــك مــع تواجــد مندوبيــن من الفــروع، حيث 
قــام فــرع الجبيهــة بالتنســيق مــع مــدارس المنهــل 
ومــدارس الجامعــة ومستشــفى اإلســراء وتــم وضــع 

جنــاح للبنــك فيهــا، كمــا قــام فــرع عمــرة بوضــع جنــاح 
فــي قصــر العــدل، هــذا وقــام فــرع العبدلــي مــول بترتيب 
وضــع جنــاح للبنــك فــي شــركة امــازون، أمــا فــرع وادي 
صقــرة فقــد قــام بوضــع جنــاح فــي الشــركة المتميــزة 

لخدمــات قطــع اآلليــات. 

األردني الكويتي يقيم عدة أجنحة لتسويق
منتجاته وخدماته
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علــى هامــش مؤتمــر قمــة التكنولوجيــا الماليــة التي عقدت 
فــي فنــدق ســانت ريجيس –عمــان- يوم  األربعــاء الموافق 
٢٣ أذار ٢٠٢٢، تــم منــح البنــك األردنــي الكويتــي جائــزة أفضــل 
 "2022 لعــام  للشــركات  مصرفيــة  خدمــات  يقــدم  بنــك 
Peacock Award - "BEST CORPORATE BANKING"حيــث 
حصــل البنــك األردنــي الكويتــي علــى الجائزة تقديــرَا لجهوده 
المصرفيــة  والخدمــات  الحلــول  إيجــاد  فــي  المســتمرة 

إضافــة   . عمالئه المتنوعــة  احتياجــات  لتلبيــة  المبتكــرة 
الــى جــودة الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة التــي يوفرهــا 
البنــك لعمالئــه بشــكل يتوائــم مــع اســتراتيجية البنــك فــي 
تجســيد شــعاره المؤسســي "أكثــر مــن بنــك" إلــى جانــب 
تكامــل الحلــول الرقميــة وتجربــة عمــالء فائقــة الجــودة، 
حيــن يلتــزم البنــك بــأن يكــون شــريًكا موثوًقــا ومستشــاًرا 

ــه ويقــدم المســاعدة والدعــم المســتمر.  ــع عمالئ لجمي

حصول البنك األردني الكويتي 
على جائزة"  أفضل بنك يقدم 

خدمات مصرفية للشركات لعام 
 Peacock Award - "BEST "2022 "

CORPORATE BANKING

 قــــــام الــبـــنــــــك األردنـــــــي الـــكــويـــتــــــي بــالـــــتـــــعــــــاون مــــــع
مبــادرة  تدعــم  التــي   Global Goals Competition )GSL(
Fight for Feminism  بتقديــم الدعــم لجمعيــة زاد الخيــر 
للتنميــة االجتماعيــة. حيــث شــمل الدعــم توزيــع طــرود 

المــواد الغذائيــة وترميــم عــدد مــن البيــوت لألســر األقــل 
حظــا وباألخــص فــي مخيــم حطيــن – شــنلر. حيــث شــارك  

عــدد مــن موظفــي البنــك بالتطــوع فــي هــذا الدعــم . 

األردني الكويتي يدعم مخيم حطين – شنلر بالتعاون مع
Global Goals Competition )GSL( 
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بدعــم مــن البنــك األردنــي الكويتــي شــارك البطــل علــي 
الســوالمة  فــي انتــرا ماراثــون اكوفينــا البحــر الميــت 
بتاريــخ  ، والــذي أقيــم  الدولــي الســادس والعشــرين 
حصــل  وقــد  الميــت  البحــر  منطقــة  فــي   2022/ 3/ 25
لفئــة  10كــم  لمســار  األول،  المركــز  علــى  الســوالمة 

ذوي االحتياجــات الخاصــة /الكرســي المتحــرك،  ويأتــي 
اســتمرار البنــك بتقديــم الدعــم للكابتــن علــي تاكيدًا على 
مســؤوليته االجتماعيــة وتشــجيعه لــذوي االحتياجــات 
الخاصــة. هــذا وقــد شــارك بالماراثــون اعــاله اكثــر مــن 

1200عــداء مــن أكثــر مــن 12دولــة عربيــة واجنبيــة. 

األردني الكويتي يدعم مشاركة البطل علي السوالمة
في انترا ماراثون اكوفينا البحر الميت" الدولي
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وعلــق الســيد هانــي القاضــي رئيــس مجلــس إدارة بنــك 
ــا ســعيدون بتوقيــع  ــاًل "إنن ــي قائ ــي األردن االســتثمار العرب
هــذه االتفاقيــة اليــوم مــع بنــك الكويــت الوطنــي البنــك 
الرائــد إقليميــًا ودوليــُا والــذي يعتبــر أقــدم مصــرف في دولة 
الكويــت ومنطقــة الخليــج العربــي وتحظــى هــذه االتفاقيــة 

بموافقــات الجهــات الرقابيــة. 

وأوضــح القاضــي أن عمليــة الشــراء هــذه هــي جــزء مــن 
العربــي  االســتثمار  بنــك  ألعمــال  التوســع  اســتراتيجية 
األردنــي والتــي تســارعت وتيرتهــا خــالل العقــد الماضــي 
ــة  ــى األعمــال المصرفي وكان مــن ضمنهــا االســتحواذ عل
لبنــك HSBC فــي األردن والتــي تعتبــر مــن كبــرى عمليــات 
االســتحواذ علــى مســتوى القطــاع المصرفــي األردنــي وإن 
توقيــع االتفاقيــة اليــوم تأكيــد علــى متانــة المركــز المالــي 
للبنــك وتعزيــز لتواجدنا في الســوق المصرفيــة في األردن. 

ــا نتطلــع للعمــل ســويًا مــع فريــق  وأضــاف القاضــي: "إنن
بنــك الكويــت الوطنــي خــالل األشــهر القادمــة لضمــان 

ــر علــى أعمــال العمــالء  ــرة انتقاليــة سلســة دون التأثي فت
." والموظفيــن 

بنــك  لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  أعــرب  جهتــه  ومــن 
الكويــت الوطنــي الســيد/ عصــام الصقــر عــن ســعادته 
بتوقيــع االتفاقيــة مــع بنــك االســتثمار العربــي األردنــي كما 
أشــاد بالعالقــات الوثيقــة التــي تربــط البنكيــن وانعــكاس 
ذلــك علــى نجــاح المفاوضــات كمــا أثنــى علــى دور الجهــات 

ــة فــي ســرعة وســهولة إتمــام االجــراءات. الرقابي

وقــال الصقــر: "ترتكــز اســتراتيجيتنا المتعلقــة بالعمليــات 
الدوليــة للمجموعــة علــى التوســع بكافــة قطاعــات األعمــال 
فــي  واالعتمــاد  بهــا  نعمــل  التــي  الرئيســية  األســواق  فــي 
تحقيــق ذلــك علــى تفوقنــا فــي تقديــم الخدمــات الرقميــة 
وتطويــر منتجــات وخدمــات إدارة الثــروات خاصــة بعــد الجمع 
وخدمــات  ومنتجــات  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  بيــن 
لتلبيــة احتياجــات  الوطنــي لالســتثمار تحــت قيــادة واحــدة 

عمــالء الخدمــات المصرفيــة الخاصــة بشــكل أفضــل". 

بنك االستثمار العربي األردني يبرم اتفاقية بيع 
وشراء االعمال المصرفية 

لبنك الكويت الوطني في األردن

قام بنك االستثمار العربي األردني اليوم الخميس 17 شباط 2022 بتوقيع اتفاقية 
لشراء االعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني في األردن، وتحظى هذه الصفقة 
سيتم  والشراء  البيع  عملية  استكمال  وعند  األردني،  المركزي  البنك  بموافقة 
تحويل مجمل موجودات ومطلوبات بنك الكويت الوطني – األردن تلقائيًا لبنك 
االستثمار العربي األردني بما في ذلك حسابات ودائع وقروض عمالء البنك. ومن 
المتوقع أن يتم االنتهاء من تنفيذ هذه العملية خالل األشهر القليلة القادمة.
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وســتمكن هــذه البطاقــة الشــركات مــن تمويــل فجــوة 
رأس المــال العامــل، وتســهيل عمليــات الدفــع والتحكــم 
ســقوفًا  الشــركات  منــح  خــالل  مــن  المصاريــف  فــي 
دوارة محــددة ليتــم اســتغاللها فــي تســديد المصاريــف 
وعمليــات  الفواتيــر  تســديد  مثــل؛  اليوميــة  التشــغيلية 
التابعــة  المتفرقــة  المصاريــف  وتغطيــة  الشــراء 
الدفــع  مــن  الشــركات  لتمكيــن  باإلضافــة  ألعمالهــم، 
والشــراء إلكترونيــًا فــي أي وقــت وبنســب ســداد مرنــة.

وســتمنح أيضــًا الشــركات القــدرة علــى إدارة تدفقاتهــا 
خــالل إصــدار بطاقــات  مــن  النقديــة وإدارة مدفوعاتهــا 
تابعــة بســقوف محــددة لدوائــر ووظائــف مختلفــة لديهــا.

االئتمانيــة  البطاقــة  هــذه   إطــالق  علــى  تعليقــه  وفــي 
الجديــدة، قــال رئيــس مجلــس إدارة البنــك الســيد هانــي 
اإلرتقــاء  الــى   AJIB بنــك  فــي  دائمــًا  "نســعى  القاضــي: 
المقدمــة  المصرفيــة  للخدمــات  المتميــز  بالمســتوى 
لعمالئنــا ســواء مــن قطــاع األفــراد أو الشــركات، وتوفيــر 
حلــول مصرفيــة رائــدة ومبتكــرة وتجربــة فريــد تتناغــم مــع 
احتياجاتهــم المتناميــة. حيــث تــم  مؤخــرًا اطــالق البطاقــة 
االئتمانيــة للشــركات )Business Credit Card( بالتعــاون 
مــع شــركة فيــزا العالميــة والتي تمنح هــذا القطاع العديد 
مــن المزايــا المرنــة ومصــادر اضافيــة للتمويــل تمّكنهــم 

مــن االرتقــاء بأعمالهــم وتطلعاتهــم المســتقبلية."

مــن جانبــه، قــال المديــر العــام لفيــزا فــي منطقــة األردن 
وفلســطين واليمــن، رجائــي عجــور: "بصفتهــا الشــركة 
ــزم  ــة، تلت ــا فــي مجــال المدفوعــات الرقمي ــدة عالمي الرائ
فيــزا بتقديــم حلــول دفــع متطــورة للشــركات فــي األردن، 
و يســعدنا العمــل مــع بنــك االســتثمار العربــي األردنــي 
-  AJIB لتقديــم حلــول فيــزا لعمــالء البنــك مــن الشــركات 
و التــي ســتمكن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن 
االســتمتاع بمزايــا االقتصــاد الرقمــى مــن خــالل بطاقــة 
تقديــم  خــالل  مــن  هــذا  و  للشــركات،    platinum فيــزا
حلــول مبتكــرة للشــركات التــي تتطلع إلــى تقليل التكلفة 

وتبســيط إعــداد تقاريــر النفقــات بســهولة وأمــان. "

موظفــي  مــن  لحامليهــا  البطاقــة  هــذه  ســتتيح  كمــا 
كالدخــول  المختلفــة  المزايــا  علــى  الحصــول  الشــركة 
العالميــة،  المطــارات  فــي  العمــالء  كبــار  الــى صــاالت 
تأمينيــة علــى الســفر، وخصومــات متعــددة  وتغطيــة 

.Platinum بطاقــة  لفئــة  الممنوحــة  الميــزات  وفــق 

ويواصل بنك AJIB العمل على تطوير منتجاته وخدماته 
الشــركات  مــن  عمالئــه  وتطلعــات  احتياجــات  لتلبيــة 
توفيــر  المتوســطة والصغيــرة، و  الكبــرى والشــركات 
تنفيــذ  مــن  لتمكينهــم  وميســرة  ســهلة  دفــع  حلــول 

أعمالهــم المصرفيــة بطريقــة ســريعة ومبســطة. 

بنك االستثمار العربي األردني - AJIB يطلق البطاقة 
االئتمانية للشركات بالتعاون مع شركة فيزا

أعلن بنك االستثمار العربي األردني – AJIB الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة 
شركة  من  جديدة  ائتمانية  لبطاقة  إصداره  عن  والشركات  األفراد  من  لعمالئه 
فيزا، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، من فئة 
الـ Platinum خاصة لعمالئه من قطاع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.
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الدورات التدريبية الداخلية 
 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "Essential Skills for Corporate Credit Department Employees" والذي عقد على 

مجموعتين خالل شهر اذار.
 تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "Winning With Relationship Selling Program" والذي عقد خالل شهر اذار.

الدورات التدريبية المحلية 
 الدورة التدريبية بعنوان "االعتمادات المستندية والمصطلحات التجارية الدولية INCOTERM 2020" والتي عقدت خالل 

الفترة 20 - 24 /02 /2022.
 اجتماع تمكين المرأة في صنع القرار اإلقتصادي والمصرفي والذي عقد بتاريخ 22 /02 /2022.

 برنامج تدريبي بعنوان "COBIT 2019" والذي عقد خالل الفترة 21 - 22 /02 /2022 .
 الملتقى المصرفي العربي لالمن السيبراني والذي عقد خالل الفترة 22 - 23 /02 /2022. 
 الدورة التدريبية بعنوان "بازل Basel IIII – 4" والتي عقدت خالل الفترة 21 - 23 /02 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "استراتيجيات التحول الرقمي والفكري في الموارد البشرية" والتي عقدت خالل الفترة من 
28 /02 /2022 ولغاية 03 /03 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "إدارة عالقات المستثمرين" والتي عقدت خالل الفترة 20 - 21 /03 /2022.
 Future of Payments, Enablement and Compliance والذي عقد بتاريخ 23 /03 /2022.

 برنامج تدريبي بعنوان "Microsoft 365 Identity and Services" والذي عقد خالل الفترة 20 - 30 /03 /2022 .
 الملتقى السنوي الثالث عشر للمدققين )المراجعين( الداخليين والذي عقد خالل الفترة 20 - 22 /03 /2022.

 برنامج تدريبي بعنوان ")Project Management Professional )PMP" والذي عقد خالل الفترة 13 - 21 /03 /2022.

الدورات التدريبية لدى معهد الدراسات المصرفية ) عن بعد (
 الدورة التدريبية بعنوان "حماية المستهلك المالي وإدارة شكاوي العمالء" والتي عقدت بتاريخ 22 /02 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "البطاقات والخدمات المصرفية االلكترونية" والتي عقدت خالل الفترة 20 - 21 /02 /2022.
 الدورة التدريبية بعنوان "الجوانب العملية في االساليب البيعية الحديثة" والتي عقدت خالل الفترة 21 - 24 /02 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "مهارات بناء تجربة عميل ناجحة CX والتميز في الخدمة" والتي عقدت خالل الفترة 21 - 24 /02 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "الحسابات والشيكات المصرفية والمقاصة االلكترونية" والتي عقدت خالل الفترة 01 - 02 /03 /2022.
 الدورة التدريبية بعنوان "التحول الرقمي" والتي عقدت خالل الفترة 06 - 08 /03 /2022.

 الدورة التدريبية بعنوان "مقررات لجنة بازل وادارة المخاطر" والتي عقدت خالل الفترة 06 - 07 /03 /2022. 
 الدورة التدريبية بعنوان "قروض التجمع البنكي" والتي عقدت خالل الفترة 13 - 15 /03 /2022. 
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 INVESTBANK فيها  يدعم  التي  الثانية  المرة  هي  وهذه   
عروض  الفنان  أبو دياب  الذي ُعّرف في المنطقة العربية 
كعضو رئيسي في المشهد الكوميدي، إليمان البنك الكبير 
بأهمية هذه الموهبة وقدرتها على التعبير عن العديد من 
القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية في الوطن 
ساخرة   بطريقة  تناوله  جانب  إلى  فكاهي،  بحس  العربي 

العادات والخبرات التي يتشارك فيها العرب. 

دياب قاعدة جماهيرية عريضة في  أبو  الفنان  ويمتلك 
المنطقة العربية وشمال أمريكا  وأوروبا، والتي اكتسبها 
تطغى  التي  المتميزة  وشخصيته  الدعابة  روح  بفضل 
التواصل  مواقع  على  ينشرها  التي  الفيديوهات  على 
واجتماعية  سياسية  كوميديا  فيها  ويقّدم  االجتماعي 

ساخرة مستوحاة من أسرته وحياته في أوروبا.

وقال مدير عام INVESTBANK منتصر دّواس: "سعيدون 
جدًا برعاية عروض الفنان الفلسطيني عالء أبو دياب مجددا 
لقضايا  تناوله  خالل  من  وجوهنا  على  االبتسامة  ليرسم 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  العربي  الواقع 
بطريقة ساخرة وفكاهية، وهذه بال شك موهبة مميزة 
نحرص في INVESTBANK على دعمها ومساندتها لتحلق 

عاليًا في فضاءات الشهرة والنجاح الذي تستحقه".

الرئيسية   المحاور  أحد  الفن  "يعد  دّواس   وأضاف 
المجتمع  مرآة  كونه   INVESTBANK في ندعمها   التي 
باإلبداع والعبقرية، وهما  وأساس نهضته والرتباطه 
وتقديم  تصميم  عند   عليه  اهتمامنا  جل  نضع  ما 
في  لعمالئنا  المبتكرة  المصرفية  وحلولنا  خدماتنا 
السوق األردني"، الفتًا إلى قدرة الفن على المساهمة 
في صناعة النهضة في البالد وتوفيره منصة ابداعية 

لألفراد للتعبير عن أنفسهم بطريقة راقية وإبداعية.

للدعم  تقديره  عن  دياب  أبو  الفنان  أعرب  جانبه،  من 
المقدم من INVESTBANK الذي أثبت على مدار السنوات 
مهمًا  دورًا  يلعب  الذي  بالفن  القوي  إيمانه  الماضية 
في المجتمع، وحرصه تحديدًا على دعم الفنانين الذين 
يعبرون من خالل فنهم عن مواقف وقضايا سياسية 
وتعبر  الناس  تهم  حقيقية  واجتماعية  واقتصادية 
وإهتمامه  البنك  نهج  بالضرورة  عنهم، وهذا يعكس 
رح  باألردن  أعيش  "بس  دياب:  أبو  بالجمهور، وأضاف 
أفتح حساب ببنك اإلستثماري، مش كل يوم بتالقي 
بنك بهمه الناس تضحك! بالعادة البنك بنكد عليك!    

INVESTBANK الراعي البالتيني لعروض الستاند أب 
كوميدي للفنان عالء أبو دياب "لوكداون" في قصر الثقافة
منتصر دّواس : نواصل في البنك دعم الفن الذي يعد مرآة المجتمع

وأساس نهضته

والفنانين  الفن  دعم  على  حرصه  إطار  في 
وتسليط الضوء على المبدعين منهم، أعلن 
الرائد  االستثماري(  )البنك   INVESTBANK
المبتكرة، عن  المصرفية  الحلول  تقديم  في 
رعايته الرسمية لعروض ستاند أب كوميدي 
للفنان عالء أبو دياب بعنوان "لوكداون"   التي  
أقيمت يومي 11 - 12 شباط في قصر الثقافة.
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و من الجدير بالذكر، أن هذا المؤتمر أتاح 
لزائريه من 35 مدرسة خاصة وحكومية 
وبالتعاون الوثيق مع الجامعة األردنية 
فريدة  فرصة  الرياضة  علوم  كلية   /
للتواصل ومناقشة تداعيات الوباء على 
صحة الطلبة البدنية والتجارب المبتكرة 
بعد،  عن  الرياضة  تعليم  مجال  في 
وسبل إعادة تأهيل الطلبة وتعافيهم 
البدني، باإلضافة إلى التحديات التي مّر 
بها طالب المدارس خالل جائحة كورونا 
أهالي  مع  بالتعاون  تجاوزها  وكيفية 

الطلبة ومعلميهم.

وتأتي هذه المشاركة انطالقًا من إيمان 
على  وتأثيرها  الرياضة  بأهمية  البنك 

اثر  المؤتمر  بحث  حيث  والنفسية،  الجسدية  الصحة 
تغير الروتين اليومي للطلبة وغياب األنشطة المرافقة 
بالصحة  وعالقتها  البدنية  الصحة  على  للمنهاج 
االجتماعي  التباعد  أثر  وناقش  كما  للطلبة.  النفسية 
وغياب التفاعل المباشر بين الطلبة بعضهما ببعض 
وبينهم وبين معلميهم على أدائهم األكاديمي بشكل 
خاص.  بشكل  اليومية  الصحية  عاداتهم  وعلى  عام 
وفي هذا السياق، فقد قام ممثلو البنك بالتواجد داخل 
المؤتمر مما يأتي تماشيًا مع مساعيه الجادة لتعزيز 
الطابع  ذات  الفعاليات  مختلف  في  وتواجده  حضوره 

الرياضي والثقافي والمجتمعي.

إحدى  هو  األردن  في   ABC بنك  بأن  ذكره  الجدير  ومن 
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، ويقدم لعمالئه مجموعة مبتكرة 
من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات 
المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع 
والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجّمعة ومنتجات 
يقدم  كما  اإلسالمية.  المصرفية  والمنتجات  الخزينة 
شبكة  خالل  من  بالتجزئة  المصرفية  الخدمات  البنك 
والجزائر،  وتونس  ومصر  األردن  في  له  التابعة  البنوك 

ومن خالل بنك "إلى" الرقمي في البحرين.  

مشاركة بنك ABC في األردن في
رعـايـة المـؤتـمـر الـريـاضـي األول

للمدرسة الوطنية األرثوذكسية – الشميساني

المدرسة  في  أقيم  الذي  األول  الرياضي  المؤتمر  برعاية  األردن  في   ABC بنك  شارك 
الوطنية األرثوذكسية – الشميساني تحت عنوان "تداعيات كوفيد - 19 على الصحة البدنية 
ودور التربية الرياضية المدرسية في مواجهتها"، وذلك يوم األحد الموافق 13 /3 /2022. 
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بمناسبة عيد االم وفي إطار اهتمام بنك ABC في االردن 
بموظفيه وحرصا منه على التواصل الدائم معهم وفي 
الريادي  المرأة  دور  على  منه  وتأكيدًا  المناسبات،  كافة 
في بيئة العمل، فقد قامت دائرة االتصال المؤسسي 
بالتعاون مع لجنة النشاط االجتماعي بتقديم هدية رمزية 
الى كافة الموظفات في البنك وذلك بمناسبه عيد االم.

وقد جاء هذا التكريم الذي بات تقليدًا سنويًا ينتهجه البنك 
اهتمامًا  المرأة  تولي  التي  المؤسسية  ثقافته  ليجسد 
النسائية في  الكفاءات  البنك ألهمية  وإدراكا من  كبيرًا 
العمل المصرفي، ولتقديره لدور النساء ومساهمتهن 
بشكل فاعل في إحداث التغييرات اإليجابية ســواء في 

العمــل  أو المجتمع. 

بنك ABC  في االردن يشارك موظفاته الفرحة بعيد االم

ــه لحضــور عــدد مــن  ــة للعــام 2022 لبنــك ABC فــي األردن رشــح البنــك مجموعــة مــن موظفي ــذًا للخطــة التدريبي تنفي
ــي: ــة خــالل شــهر 2 /2022 كمــا يل ــة المحلي ــدورات التدريبي ال

الدورات المحلية :
 برنامــج " التأهيــل المصرفــي المتخصــص " والــذي عقــد خــالل الفتــرة  16 /01 /2022 - 16 /02 /2022 مــن قبــل الســادة 

النقابــة العامــة للعامليــن فــي المصــارف والتأميــن والمحاســبة.

 دورة " إ جــراءات اعــرف عميلــك و التعامــل معــه الكترونيــا " والــذي عقــدت بتاريــخ 09 /02 /20222 ولغايــة 10 /02 /2022 
مــن قبــل الســادة معهــد الدراســات المصرفيــة.

 دورة " التشــريعات المصرفيــة الخاصــة باالئتمــان " والــذي عقــدت خــالل الفتــرة 07 /02 /20222 ولغايــة 09 /02 /2022 
مــن قبــل الســادة معهــد الدراســات المصرفيــة.

 "الملتقــى المصرفــي العربــي لالمــن الســيبراني بدورتــه الثالثــة " والــذي عقــد بتاريــخ 22 /02 /2022 ولغايــة 23 /02 /2022 
مــن قبــل الســادة اتحــاد المصــارف العربيــة.

 دورة "التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة" والــذي عقــدت بتاريــخ 13 /02 /2022 ولغايــة 15 /02 /2022مــن 
قبــل الســادة معهــد الدراســات المصرفيــة.

.Gratner والذي عقدت بتاريخ 14 /02 /2022 ولغاية 15 /02 /2022 من قبل السادة "Gartner Security and Risk Summit" دورة 

 دورة " بــازل Basel IIII – 4" والــذي عقــدت بتاريــخ 21 /02 /2022 ولغايــة 23 /02 /2022 مــن قبــل الســادة النقابــة العامــة 
للعامليــن فــي المصــارف والتاميــن والمحاســبة.

 .Udemy والذي عقدت بتاريخ 08 /02 /2022 - 15 /02 /2022 من قبل السادة "PMI -ACP exam prep success" دورة 

النشاطات التدريبية لبنك ABC في األردن





االخـبــار المصرفية 96

الذي  العادي  غير  اجتماعها  للبنك في  العامة  الهيئة  ووافقت 
المكونة  100 % من األسهم  اليوم، على شراء  عقد في نفس 
رئيس  وتفويض  األردن،   – جنرال  سوسيته  بنك  لرأسمال 
مجلس اإلدارة الستكمال إجراءات عملية الشراء وانتقال ملكية 
األسهم المكونة لرأسمال بنك سوسيته جنرال – األردن، وكافة 
عمليات وحقوق وموجودات ومطلوبات البنك إلى كابيتال بنك 

)بنك المال األردني(، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.

االتصال  تقنية  بواسطة  عقدا  اللذين  االجتماعين  وترأس 
كابيتال  إدارة مجموعة  رئيس مجلس  المرئي واإللكتروني، 
أعضاء  من  عدد  وبحضور  السالم،  خليل  باسم  بنك 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة داود الغول، 
والوكالة  واإلنابة  باألصالة  أسهمًا  يحملون  ومساهمين 
وحضر  كما  المال،  رأس  من   )% 81.38( حوالي  يشكلون 
وائل  الدكتور  عطوفة  الشركات  عام  مراقب  االجتماع 

العرموطي، ومندوب مدققي حسابات البنك.

هذا وقد سجل كابيتال بنك مع نهاية العام الماضي 2021 أداًء 
أرباحه إلى )61(  ارتفاع صافي  ماليًا قويًا ومتميزًا، وذلك بعد 
مليون دينار مقابل )30.3( مليون دينار للعام   2020، وبنسبة 
)100 %(، في حين بلغت نسبة النمو في األرباح بعد استبعاد 
عملية  ناتج  ضمنها  ومن  المتكررة  غير  العمليات  كافة 

االستحواذ  على العمليات المصرفية لبنك عوده  70   %.

ملحوظًا  نموًا  بنك  كابيتال  مجموعة  أصول  وحققت  كما 

وبنسبة )57 %( لتبلغ )4.3( مليار دينار   مع نهاية العام  الماضي 
مقابل)2.8 (مليار دينار في نهاية العام 2020، أي بزيادة قدرها 
)1.6( مليار دينار منها )523( مليون دينار جاءت نتيجة لصفقة 

االستحواذ على فروع وأعمال بنك عوده في األردن والعراق.

االئتمانية بنسبة  التسهيالت   فيما نمت صافي محفظة 
مقابل   ،2021 عام  في  دينار  مليار   )2.1( إلى  لتصل   )% 49(
)1.4( مليار دينار في العام 2020.كما ارتفعت ودائع العمالء 
بنسبة )65.5 %( لتصل إلى )2.8( مليار دينار في العام 2021 
مقابل )1.7( مليار دينار في العام 2020، أما العائد على حقوق 
المساهمين مع نهاية العام الماضي فقد سجل ما نسبته 
في  النسب  أعلى  من  النسبة  هذه  تعتبر  حيث   ،)% 16.3(

القطاع المصرفي األردني.  

وفيما يتعلق بالنتائج المالية للشركات التابعة لمجموعة 
األهلي  المصرف  أصول  حجم  ارتفع  فقد  بنك  كابيتال 
العراقي بشكل ملموس وبنسبة 103 % لتبلغ 876 مليون 
دينار أردني، مقابل 433 مليون دينار أردني للعام 2020، فيما 
ارتفعت مجموع ودائع العمالء بنسبة 176 % لتصل الى 562 
مليون دينار أردني في العام 2021 مقارنة ب 203 مليون دينار 

أردني في العام 2020.

أما بالنسبة للذراع االستثماري لمجموعة كابيتال بنك، فقد 
الضريبة  بعد  لالستثمارات  كابيتال  شركة  أرباح  ارتفعت 
بنسبة 95 % لتصل إلى 3.8 مليون دينار، مدعومة بزيادة في 

الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين
وبنسبة 15 % من رأس المال

وافقت الهيئة العامة لمساهمي كابيتال بنك خالل اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 
)24 /03 /2022(، علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين 
بنســبة 15 % مــن رأســمال البنــك وبمــا مجموعــه 30 مليــون دينــار أردنــي، كمــا صادقت 
على تقرير مجلس اإلدارة والبيانات المالية للبنك للعام 2021 وخططه المستقبلية.

الســالم: نمــو األربــاح الصافيــة لمجموعــة كابيتــال بنــك 
2021 للعــام  دينــار  مليــون   61 إلــى  لتصــل   % 100 بنســبة 

المصادقة على شراء بنك سوسيته جنرال األردن وتفويض 
االســتحواذ إجــراءات  كافــة  الســتكمال  اإلدارة  مجلــس 



97االخـبــار المصرفية

دوالر،  مليون   425 إلى  وصلت  التي  المدارة  األصول  حجم 
باإلضافة الى زيادة في حسابات الوساطة المالية بنسبة 

35 % مقارنة بالعام 2020.

العامة، أن مجموعة  الهيئة  أمام  السالم في كلمته  وقال 
كابيتال بنك استطاعت خالل السنتين الماضيتين تحقيق 
نتائج ايجابية طالت اغلب مؤشرات الربحية والمتانة المالية، 
ضمن رؤية توسعية طموحة أفضت الى تعزيز مكانتها في 
السوق المصرفي في األردن والعراق على حد سواء، مبينًا 
في  وفروعه  عوده  بنك  أعمال  على  االستحواذ  عملية  أن 
األردن والعراق أسهم في تحقيق المجموعة نموًا مدروسًا 
وضع مصلحة المساهمين والقيمة االقتصادية المضافة 
على  االستحواذ  عملية  أن  موضحًا  األولويات،  مقدمة  في 

سوسيته جنرال ستسهم أيضًا في زيادة  نمو المجموعة.

وأضاف أن مجموعة كابيتال بنك عززت شبكة تواجدها في 
المنطقة عن طريق تأسيس فرع للمصرف االهلي العراقي 
رؤية  من  انطالقًا  وذلك  السعودية،  العربية  المملكة  في 
الرامية الى ضرورة التوسع اقليميا للبناء على  المجموعة 
منها  وسعيا  المنطقة  في  الكامنة  االقتصادية  الفرص 

لتعزيز أوجه التكامل االقتصادي العربي.

بدأ  الذي  األردني  االقتصاد  تطورات  إلى  السالم  وتطرق 
 ،2021 العام  بدايات  منذ  كورونا  جائحة  من  تعافيًا  يشهد 
المؤشرات  من  العديد  على  التحسن  هذا  انعكس  حيث 
االقتصادية الحيوية، ما دفع المؤسسات المالية واالئتمانية 
اإلشادة  إلى  بورز  اند  ستاندرد  وكالة  مثل  العالمية، 
باالستجابة السريعة والفعالة للسلطات المالية والنقدية 
كان  والتي  الماضيين  للعامين  االستثنائية  الظروف  خالل 

لها األثر الواضح في التخفيف من حدة الصدمات. 

مجموعة  حققتها  التي  القياسية  المالية  النتائج  وتترجم 
استراتيجيتها  كفاءة   الماضي  العام  خالل  بنك  كابيتال 
على  والقدرة  المحكمة  وخططها  السليمة  التوسعية 
التنفيذي  الرئيس  قال  الصدد  وبهذا  الفّعال،  التنفيذ 
الغول، أن المجموعة خطت  لمجموعة كابيتال بنك، داود 
خطوات كبيرة وهامة خالل العام 2021، عززت من مكانتها 
المتقدمة في السوق المصرفي األردني واإلقليمي لتحقيق 
االتجاهات  أحدث  اعتماد  والتوسع، سواء من خالل  النمو 
لتلبية تطلعات قاعدة  القطاع المصرفي  التكنولوجية في 
عمالئها المتزايدة التي نمت بأكثر من 3 أضعاف لدى كل 
من فروع كابيتال بنك األردن والمصرف األهلي العراقي، أو 

من خالل عمليات االستحواذ في األسواق المختلفة.

وأشار الغول إلى أن كابيتال بنك أصدر سندات رأس المال 
الشق األول )رأسمال إضافي( )Perpetual Bonds ( بقيمة 
100 مليون دوالر )أي ما يعادل 70 مليون دينار أردني( تصنف 
القاعدة  لدعم  وذلك   ،  AT1 اإلضافي  المال  رأس  ضمن 
في  قدمًا  المضي  من  وتمكينها  للمجموعة،  الرأسمالية 
تنفيذ خططها  المتعلقة بالتوسع والتحول الرقمي، مبينًا 
أن هذا اإلصدار يعد األول من نوعه لبنك أردني في البورصة 
إدراج  أكبر مراكز  دبي  ُتعتبر  للمنطقة حيث  الدولية  المالية 
أدوات الدين المقومة بالدوالر األمريكي في الشرق األوسط.

  Blink ومن الجدير بالذكر أن كابيتال بنك أطلق البنك الرقمي
في السوق األردني ليقدم خدماته من خالل منصته الرقمية 
المشاريع  وأصحاب  الشباب  فئة  تستهدف  التي  الذكية 
المنزلية وخاصة السيدات، وفق أفضل معايير التكنولوجيا 
المالية، باإلضافة إلى وجود خطط إلطالق Blink أيضًا في 

السوق العراقي.  
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كابيتال بنك األردن يقرع جرس االفتتاح
في ناسداك دبي احتفااًل بإدراج سندات
قـرض دائـمـة بــقـيــمــة 100 مـلـيـون دوالر
أول مصرف أردني يدرج سندات قرض في

البورصة الدولية للمنطقة

وبهــذه المناســبة قرعــت مديــرة إدارة األعمــال المصرفيــة 
ريمــا  األردن،  بنــك  كابيتــال  فــي  الثــروات  وإدارة  الخاصــة 
شــعبان، جــرس افتتــاح التــداول، بحضــور الرئيس التنفيذي 

وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة لمجموعــة كابيتــال بنــك. 

وُيعــد هــذا أول إصــدار لســندات قــرض صــادر عــن بنــك 
أردنــي فــي البورصــة الماليــة الدولية للمنطقــة، حيث ُتعتبر 
بالــدوالر  المقومــة  الديــن  أدوات  إدراج  مراكــز  أكبــر  دبــي 

األمريكــي فــي الشــرق األوســط.

بنــك  كابيتــال  مجموعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
باســم خليــل الســالم: "إننــا فخــورون بنجاحنــا فــي إدراج 
ســندات قــرض فــي بورصــة ناســداك دبــي، هــذه المنصــة 
العالميــة الفريــدة مــن نوعهــا لمــا تملكــه مــن بيئــة إدراج 
كابيتــال  مــا منــح  المســتوى،  تنظيميــة عاليــة  وقواعــد 
بنــك حضــورًا بــارزًا ســيؤدي بالتالــي إلــى توثيــق روابطنــا 
مــع المســتثمرين فــي كل مــن دولــة اإلمــارات ومنطقــة 

الخليــج العربــي".

وأعــرب الســالم عــن شــكره للمســتثمرين الذيــن اســتثمروا 
فــي عمليــة إدراج ســندات القــرض، األمــر الذي يعكس ثقتهم 

الكبيــرة فــي اســتراتيجية كابيتــال بنــك الطموحــة، وقدرتــه 
علــى تعزيــز واســتدامة النمــو، وذلــك بمــا يقدمــه مــن خدمــات 

مصرفيــة مبتكــرة لألفــراد والشــركات علــى حــد ســواء.

وقــال عبــد الواحــد الفهيــم، رئيــس مجلــس إدارة ناســداك 
دبي: "سجلت ناسداك دبي أداًء إيجابيًا للغاية خالل 2021 
ُيعتبــر األفضــل فــي تاريخهــا مــن ناحيــة عــدد الســندات 
بوضــع  ســعداء  ونحــن  وقيمتهــا.  الُمدرجــة  الجديــدة 
منظومة اإلدراج عالمية المســتوى التي توفرها البورصة 
فــي خدمــة المؤسســات الرائــدة إقليميــًا وعالميــًا، ومنهــا 
كابيتــال بنــك األردنــي، لتحقيــق أهدافهــا فيمــا يخص جمع 
االســتثماري.  بالمجتمــع  الصــالت  وتوطيــد  الســيولة 
وعــالوة علــى ذلــك فنحــن ملتزمــون بمواصلــة تطوير هذه 
المنظومــة المتميــزة بمــا يواكــب التطلعــات المتزايــدة 
النشــط  دبــي  ناســداك  دور  وُيعــزز  المتعامليــن  لكافــة 
فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية لدبــي كمركــز عالمــي 

ألســواق رأس المــال."

مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيــذي لكابيتــال بنــك داود 
الغــول: "نخطــط الســتخدام عائــدات هــذا اإلصــدار لدعــم 

المؤسســات  أبــرز  إحــدى  بنــك،  كابيتــال  التابــع لمجموعــة  بنــك  كابيتــال  أعلــن 
الماليــة العاملــة فــي األردن وعــدد مــن دول المنطقــة، اليــوم عــن قــرع جــرس 
فــي   نجاحــه  بعــد  وذلــك  دبــي،  ناســداك  بورصــة  فــي  التــداول  جلســة  افتتــاح 
البنــك. عــن  صــادرة  دوالر  مليــون   100 بـــقيمة  دائمــة  قــرض  ســندات  إدراج 
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القاعــدة الرأســمالية لمجموعــة كابيتــال بنــك، وتمكينهــا 

التوســعية  خططهــا  تنفيــذ  فــي  قدمــًا  المضــي  مــن 

خصوصــًا بعــد افتتــاح أول فــرع للمصــرف األهلي العراقي 

فــي الســعودية ، إضافــة إلــى خطط التحــول الرقمي، حيث 

تــم مؤخــرًا إطــالق البنــك الرقمــي Blink فــي األردن وســيتم 

اطالقــه قريبــًا فــي العــراق"، موضحــًا أن هذا اإلصــدار الذي 

الــى اســتقطاب  بــازل 3 يهــدف  جــاء ضمــن متطلبــات 

قاعــدة متنوعــة مــن المســتثمرين مــن المنطقــة، ألجــل 

تضــم  التــي  دبــي  ناســداك  لبورصــة  اختيارنــا  جــاء  ذلــك 

قاعــدة واســعة وعريضــة مــن المســتثمرين."

ومــن جهتــه، قــال حامــد علــي، الرئيــس التنفيــذي لبورصــة 

ناســداك دبــي وســوق دبــي المالــي: "ُيســعدنا الترحيــب 

مــن  أولــى  خطــوة  فــي  بنــك  كابيتــال  ســندات  بــإدراج 

نوعهــا مــن قبــل إحــدى المؤسســات األردنيــة الرائــدة، 

األمــر الــذي يعكــس الصــالت القويــة بيــن أســواق رأس 

المــال فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة واألردن ويؤشــر إلى 

ــة مــن ِقبــل مؤسســات  ــرة إلدراجــات مماثل اآلفــاق الكبي

أردنيــة وإقليميــة أخــرى لالســتفادة مــن الخبــرات والبنيــة 

األساســية المتميــزة التــي توفرهــا أســواق رأس المــال 

فــي دبــي. وممــا ال شــك فيــه فــإن حــرص العديــد مــن 

الُمصدريــن التجاريين والســياديين علــى إدراج إصداراتهم 

فــي ناســداك دبــي يعكــس ثقتهــم الكبيــرة فــي البورصــة." 

كابيتــال  شــركة  قبــل  مــن  اإلصــدار  إدارة  تمــت  وقــد 

لالســتثمارات، فــي حيــن اضطلعــت ســيمونز & ســيمونز 

واكيــن  المصــدرة  للجهــة  القانونــي  المستشــار  بــدور 

ســتراوس هــاور & فيلــد بــدور المستشــار القانونــي لمديــر 

اإلصــدار، وبالتعــاون مــع المستشــار القانونــي فــي األردن، 

عبيــدات وطراونــة والكــرد.

فــي  أنشــطة اإلصــدار واإلدراج  أن  إلــى  وتجــُدر اإلشــارة 

ناســداك دبــي شــهدت زخمــًا ملفتــًا خــالل العــام 2021 مــن 

خــالل 30 إدراجــًا للصكــوك والســندات بقيمــة إجماليــة 

قدرهــا 23.1 مليــار دوالر، ويشــمل ذلــك مســتوى قياســيًا 

مــن حيــث عــدد وقيمــة إدراجــات الســندات فــي عــام واحــد 

من خالل 14 إدراجًا بقيمة 11.2 مليار دوالر بزيادة نســبتها 

%141 قياســًا إلــى القيمــة اإلجماليــة فــي العــام 2020. 
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وخــالل المؤتمــر الصحفــي وقعــت الرئيــس التنفيــذي لـــ 
Blink زيــن ملحــس، ورئيــس االتحــاد األردنــي لكــرة الســلة، 
الداعــم   Blink بموجبهــا  يصبــح  اتفاقيــة  عليــان،  محمــد 

للجامعــات".  Blink  دوري" الجامعــات،  لــدوري 

الســلة محمــد  لكــرة  األردنــي  االتحــاد  رئيــس  وقــع  كمــا 
عليــان، ورئيــس االتحــاد الرياضــي للجامعــات األردنيــة،  د. 
ســاري حمــدان اتفاقيــة ثانيــة يتــم بموجبهــا إقامــة بطولــة 
ســنوية لكــرة الســلة لطلبــة الجامعــات األردنيــة، تدعــى 
للمشــاركة فيهــا كافــة الجامعــات األردنيــة، وتســتمر علــى 

مــدار فصليــن دراســيين فــي المواســم الالحقــة.

وحضــر توقيــع االتفاقيتيــن أميــن عــام االتحــاد الرياضــي 
للجامعــات األردنيــة، د. مصطفــى العطيات، وأمين عام 
االتحــاد األردنــي لكــرة الســلة، نبيــل أبــو عطــا، ورئيــس 
إدارة التســويق واالتصــال المؤسســي فــي كابيتــال بنــك 

توليــن بارطــو.

ويســعى Blink مــن خــالل دعمــه لهــذا الــدوري إلــى تشــجيع 
والفعاليــات  األنشــطة  فــي  لالنخــراط  الجامعــات  طلبــة 
الرياضيــة وتزويدهــم بالمهــارات الالزمــة ليصبحــوا العبــي 
ســلة محترفيــن، إضافــة إلى تحفيزهــم وتأهيلهم لالنضمام 

الــى كادر االتحــاد مــن الحــكام بعــد تدريبهــم وتخريجهــم.

مــن  جيــل  تأهيــل  إلــى  الثانيــة  االتفاقيــة  تهــدف  كمــا 
المدربيــن مــن خــالل عقــد دورات تدريبيــة لكافــة مدربــي 
الجامعــات المشــاركة، والعمــل علــى تصنيــف أكبــر عــدد 
إعــداد  مركــز  لــدى  معتمديــن  كمدربيــن  ســنويا  منهــم 
القيــادات الشــبابية التابــع لــوزارة الشــباب و/أو اإلتحــاد 

الســلة. لكــرة  األردنــي 

وعقــب توقيــع االتفاقيــة، أعربــت ملحــس عــن اعتزازهــا 
بهــذا الدعــم، الــذي يجّســد اهتمــام Blink بفئــة الشــباب، 
مالئمــة  قاعــدة  توفيــر  عبــر  الجامعــات،  طلبــة  ومنهــم 
ــادة قاعــدة  ــة وزي إلظهــار طاقاتهــم وإبداعاتهــم الرياضي
كــرة الســّلة األردنيــة مــن جهــة، باإلضافــة إلــى تســليحهم 
وزيــادة   ،Blink تتيحهــا  التــي  الرقمــي  التحــّول  بــأدوات 
معــدالت الشــمول المالــي لهــم، ومســاعدتهم بالوصول 

إلــى االســتقالل المــادي مــن جهــة أخــرى.

فــي  تطبيــق  أول   Blink الرقمــي  البنــك  تطبيــق  يعــد 
فوريــة  بصــورة  االئتمانيــة  البطاقــات  يصــدر  المملكــة 
وبخطــوات بســيطة وبســقف يتــراوح مــا بيــن )200 دينــار 
- 1000 دينــار( كحــد أقصــى، مــع فتــرة ســداد تصــل الــى 60 
يومــًا وهــي األعلــى فــي الســوق األردنــي، ودون تقديــم أيــة 

ضمانــات أو كفــاالت أو الحاجــة لتحويــل الراتــب.

Blink اإلعالن رسميًا عن دوري
للجامعات بالتعاون مع

اتحادي كرة السلة والجامعات األردنية

أعلــن يــوم اإلثنيــن فــي مؤتمــر صحفــي عقــد فــي قاعــة األميــر حمــزة 
الــذي  للجامعــات   Blink إطــالق دوري عــن  الرياضيــة،  المدينــة  فــي 
ســيقام خــالل الفتــرة مــن 8 أيــار حتــى 29 حزيــران مــن العــام الجــاري.
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 وأعــرب رئيــس االتحــاد األردنــي لكــرة الســلة محمــد عليــان 
عــن فخــره بالعالقــة العميقــة التــي تربــط بيــن االتحــاد 
لكــرة  األردنــي  واالتحــاد  األردنيــة  للجامعــات  الرياضــي 
الســلة، والتــي اثمــرت عــن اتفاقيــة تضــع فيهــا الجامعــات 
األردنيــة كافــة ثقتهــا بتنظيــم االتحــاد األردنــي لكــرة الســلة 
لــدوري الجامعــات االردنية الرســمي فيمــا بينها، كما توجه 
ــادرة  ــى إيمانهــا بهــذه المب ــى Blink عل بالشــكر العميــق إل
التــي ستســتمر علــى أســاس مؤسســي لســنوات طويلــة 
 وتكــرس لعبــة كــرة الســلة كرياضــة أساســية وشــعبية 
األردنيــة بالعبيــن  األنديــة  لترفــد  الجامعــات،  بيــن طلبــة 
جــدد، موضحــا ان Blink رأت دورا فــي خدمــة طيــف واســع 

مــن المجتمــع عبــر دعــم هــذا الــدوري.

مــن جانبــه، أبــدى أميــن الســر العــام لالتحاد األردني لكرة الســلة  
نبيــل أبــو عطــا، ســعادته بتوقيــع االتفاقيات ، الفتــًا بأن العمل 
كان قــد بــدأ ســابقا لموعــد المؤتمــر الصحفــي مــن حيــث اقامــة 
دورات تدريبيــة لمدربــي الجامعــات قبــل بــدء الــدوري وكذلــك 
التحضيــر لــدورة تحكيــم مســتجدين حيــث ان فلســفة تنظيــم 
االتحــاد األردنــي لكــرة الســلة لــدوري الجامعــات الرســمي بدعــم 
مــن Blink ال تقتصــر علــى إقامــة مباريــات وتحكيمهــا فقــط، 
ــة فــي قطــاع  لكــن األهــم مــن ذلــك هــو تأهيــل الكــوادر األردني
التدريــب والتحكيــم وفــي فــرق اإلحصــاءات واالدارة الرياضيــة 

والعــالج الطبيعــي والتســويق وغيرهــا.

إقامــة  الهــدف األساســي مــن  أن  وأكــد  ابــو عطــا علــى 
ــي لكــرة الســلة  يمتــد  ــدوري لتنظيــم االتحــاد األردن هــذا ال

القاعــدة  مــع  واالحتــكاك  اللعبــة  قاعــدة  توســيع  إلــى 
الجماهيريــة الشــابة العريضــة التــي تزخــر بهــا الجامعــات 
االردنيــة وتحفيــز الجامعــات علــى االســتمرار باالســتثمار 
والتــي  الســلة  كــرة  واجهــزة  لمالعــب  التحتيــة  بالبنيــة 
قــدر  فيهــا  المســاهمة  الــى  الســلة  اتحــاد  سيســعى 
التحديــات  اكبــر  علــى  التغلــب  اجــل  مــن  المســتطاع 
وهــو شــح صــاالت كــرة الســلة فــي االردن ، مشــددا ان 
الــدوري هــو احــد الحلقــات االساســية فــي برنامــج التطويــر 
الشــامل الــذي ســيعلن عنــه االتحــاد فــي الشــهر المقبــل، 
مؤكــدًا أن النســخة االولــى التجريبيــة منــه ســتكون تحــت 
مجهــر االتحاديــن والداعــم، مــن اجــل اتقــان التنظيــم بأعلــى 

مســتوى ممكــن لخدمــة اللعبــة بشــكل حقيقــي.

للجامعــات  الرياضــي  االتحــاد  رئيــس  ابــدى  جانبــه  مــن 
االتحــاد  بمبــادرة  اعتــزازه  حمــدان  ســاري  أ.د.  األردنيــة، 
مؤسســي  رســمي  دوري  بإقامــة  الســلة  لكــرة  االردنــي 
للجامعــات االردنيــة وبدعــم مــن Blink، وهــذه خطــوة نحــو 
تطويــر كــرة الســلة فــي الجامعــات ممــا ينعكــس ايجابيــا 
ــة، والتــي قــاد مجلــس االتحــاد  ــر الســلة األردني علــى تطوي
الحالــي مســيرتها بنجــاح خــالل االعــوام الســابقة ممــا اعــاد 
لهــا القهــا، واكــد ان الهيئــة االداريــة التحــاد الجامعــات 
تؤكــد حرصهــا علــى انجــاح وتعظيــم المبــادرة وتوفيــر كل 
الــدوري  إلطــالق  الجامعــات  فــي  واالدوات  االمكانيــات 
بأحــدث وابهــى صــورة، مبديــًا حماســه لرؤيــة مزيــد مــن 
الجامعــات واحــداث  المالعــب فــي  بنيــة  االســتثمار فــي 

برامــج مشــابهة فــي كل الرياضــات.  
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وعبر الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك االسالمي 
االردنــي الدكتــور حســين ســعيد عــن اعتــزازه بالشــراكة 
المســتدامة مــع جمعيه البيئة األردنيــة والتي تؤكد دور 
البنك في تحمله لمســؤولياته االجتماعية في المجال 
البيئــي والتنميــة المســتدامة مــن خــالل عضويــة البنــك 
في الجمعية والمســاهمة المســتمرة بالتواجد ضمن 
مختلــف المبــادرات الســنوية التــي تعنــى بنشــر التوعية 
البيئيــة بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع المحلــي ومنهــا 
فئــة المــدارس التــي تمثــل شــريحة كبيــرة وفاعلــة فــي 

الحفــاظ علــى البيئــة وحمايتها .

وأشــاد الســيد علــي فريحــات رئيــس جمعيــة البيئــة 
الريــادي  األردنــي  اإلســالمي  البنــك  بــدور  األردنيــة 
بتقديــم الدعــم والرعايــة لنشــاطات الجمعيــة لتحقيــق 
أهدافهــا فــي المحافظــة علــى البيئــة األردنيــة نظيفــة 
البيئــة  مشــكالت  حــل  فــي  واالســهام  التلــوث  مــن 
المحليــة مــع الحــرص علــى اســتمرار التنميــة المتوازنــة 

والمســتدامة. 

للبنــك  تكريميــًا  درعــًا  البنــك   منــدوب  تســليم  وتــم 
اإلســالمي األردنــي تقديــرًا لرعايــة ودعــم البنــك لنشــاط 

جمعيــة البيئــة واالحتفــال بيــوم التدويــر العالمــي. 

البنك اإلسالمي األردني 
 يدعم مبادرة يوم التدوير العالمي

التدوير  بيوم  احتفالها  األردنية  البيئة  األردني جمعية  البنك اإلسالمي  شارك 
العالمي بتقديم الجوائز للمدارس الفائزة بمسابقة الرسم البيئية وذلك تحت 
رعاية رئيس الهيئة اإلدارية المؤقتة لالتحاد العام للجمعيات الخيرية معالي 
الدكتور عاطف عضيبات وذلك بتاريخ 2 /2 /2022 في قاعة مستشفى الرويال .
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للبنــك  العــام  المديــر  التنفيــذي/  الرئيــس  وقــال 
يســعى  ســعيد  حســين  الدكتــور  األردنــي  اإلســالمي 
مصرفنــا للتواجــد المســتمر فــي مختلــف النشــاطات 
والتربــوي  والعلمــي  البحثــي  بالمجــال  تعنــى  التــي 
فمســاهمته فــي دعــم هــذا التظاهــرة التربويــة الكبيــرة 
)المؤتمــر العلمــي المحّكــم( يأتــي تأكيــدًا لــدور البنــك 
فــي تحملــه لمســؤولياته االجتماعيــة ودعــم المفكريــن 
افــكار  لتقديــم  والتربوييــن  واألكاديمييــن  والباحثيــن 
التربــوي  األداء  تحســين  فــي  تســاهم  ومقترحــات 

وعربيــًا.  محليــًا  التعليمــي  والنظــام 

مــن جانبــه قــدم معالــي األســتاذ الدكتور راتب الســعود 
الشــكر  التربويــة  للعلــوم  األردنيــة  الجمعيــة  رئيــس 
ــي لدعمــه المســتمر  ــر للبنــك اإلســالمي األردن والتقدي
للمؤتمــر  ورعايتــه  المتعــددة  الجمعيــة  لنشــاطات 
العلمــي الدولــي الســنوي الســادس للجمعيــة معربــًا 
عــن اعتــزازه بالبنــك الرائــد فــي دعــم قضايــا التربيــة 
مؤسســات  نشــاطات  ومختلــف  العالــي  والتعليــم 

المجتمــع المدنــي فــي األردن. 

 البنك اإلسالمي األردني يرعى
المؤتمر الدولي للجمعية األردنية

للعلوم التربوية

قّدم البنك اإلسالمي األردني الدعم للمؤتمر التربوي الدولي السنوي السادس 
المحكم بعنوان "اتجاهات معاصرة إلصالح التعليم في الوطن العربي في ظل 
التحديات المعاصرة " وذلك تحت رعاية مندوب وزير التربية والتعليم و التعليم 
العالي  والبحث العلمي رئيس الجامعة األردنية  معالي الدكتور نذير عبيدات، 
الطفيلة  جامعة  مع  وبالتعاون  التربوية  للعلوم  األردنية  الجمعية  وبتنظيم 
التقنية ، وبمشاركة خبراء دوليين ومتخصصين وباحثين  ومفكرين واكاديميين 
الدول  و  األردن  من  العالي  التعليم  و  والتعليم  التربية  مجال  في  وتربويين 
العربية والجامعات األردنية وذلك في العقبة خالل الفترة 23 - 25 آذار الحالي .
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وتنــاول اللقــاء العديــد مــن الموضوعات من بينها تمكين 
المرأة من ممارســة دورها الفعال في المشــاركة بتنمية 
المجتمــع والعمــل علــى ترقيتــه وتماســكه للمســاعدة 
خــالل  مــن  المــرأة  وتمكيــن  مدنــي  مجتمــع  بنــاء  فــي 
توفيــر فــرص  الدخــل والتدريــب وخاصــة فــي الخدمــات 
المصرفيــة وتوســيع مشــاركتها فــي هيئــات صنــع القــرار 
المــرأة  بحقــوق  والتعريــف   ، القياديــة  المراكــز  وكافــة 
وحمايتهــا والتأكيــد علــى قدرتهــا فــي اســتعمال حقوقهــا 
مــع التركيــز علــى جــودة البرامــج الموجهــة لصالــح المــرأة 
لتعزيــز  والمؤسســات  الهيئــات  جميــع  مــع  والتعــاون 
مكانــة  مــن  تعــزز  التــي  والقانونيــة  التشــريعية  البنيــة 
المــرأة وتحفــظ حقوقهــا الــى جانــب مجموعــة أخــرى مــن 
المحــاور والموضوعــات ذات الصلــة ، كمــا واســتعرض 
البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي قصــص نجــاح ملهمــة 
العملــي  طموحهــن  تحقيــق  مــن  تمكــن  لســيدات 

والشــخصي مــن خــالل منتجاتــه المصرفيــة. 

 وقــال الســيد ايــاد العســلي مديــر عــام البنــك العربــي 

االســالمي الدولــي: "يســعدنا فــي البنــك أن نقــدم الدعــم 
المــرأة  لتمكيــن  الحــواري  اللقــاء  لفعاليــات  والرعايــة 
ضمــن مبادراتنــا العديــدة مــن أجــل الوصــول إلــى اقتصــاد 
شــريكة  المــرأة  أن  بإعتبــار  ومســتدام  متنــوع  وطنــي 
الرجــل ولهــا دور فــي بنــاء وتنميــة المجتمــع،  وخاصــة بــأن 
للبنــك العربــي اإلســالمي الدولــي دور فاعــل فــي التمكيــن 
الحلــول  خــالل  مــن  للمــرأة  واالجتماعــي  االقتصــادي 
المصرفيــة المقدمــة والتــي تراعــي احتياجتها وطموحاتها 
مســتوى  علــى  ام  الشــخصي  المســتوى  علــى  ســواء 

األعمــال المملوكــة او المــدارة مــن قبلهــا". 

هــذا ويأتــي دعــم البنــك العربــي االســالمي الدولــي لهــذا 
اللقــاء فــي إطــار مســؤوليته المجتمعيــة والتــي تعنــى 
بالمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة وتعزيــز 
مــن  للمجتمــع  واالقتصــادي  االجتماعــي  االســتقرار 
خــالل تمكيــن المــرأة والنهــوض بمشــاركتها اقتصاديــًا 
واجتماعيــًا وثقافيــًا وغــرس ثقافــة اإلبداع واالبتــكار لديها، 

وتعزيــز دورهــا فــي المجتمــع. 

العـربـي االسـالمـي الراعـي الـحـصـري
للقاء الحواري األول لتمكين المرأة

اســتكماًلا لمبادراتــه المجتمعيــة الفعالــة لدعــم المــرأة وتعزيــز مســيرتها فــي مختلــف 
القضايــا وتمكينهــا ، رعــى البنــك العربــي االســالمي الدولــي مؤخــرًا فعاليــات اللقــاء 
الحواري األول لتمكين المرأة العربية تحت عنوان "تمكين المرأة في تعلم أساســيات 
المهــارات المصرفيــة الفوائــد العامــة والعمليــة" تحــت شــعار  "كونــي أقوى"والذي أقيم 
فــي فنــدق انتركونتننتــال - عمــان بتنظيــم مــن اتحــاد المصــارف العربيــة واالتحــاد الدولــي 
للمصرفييــن العــرب والــذي تميــز بمشــاركة نســائية واســعة مــن مختلــف القطاعــات .
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البنك العربي اإلسالمي الدولي يفتتح
الفرع 46 في "الراية مول"

وافتتــح الفــرع رئيــس مجلــس اإلدارة عطوفــة الســيد 
ســعادة  العــام  شــاهين والمدير   " ســعيد  "محمــد 
العمــالء  مــن  عــدد  بحضــور  العســلي  إيــاد  الســيد 

والمدعويــن ومــن مــدراء اإلدارة العامــة بالبنــك.  

وفــي معــرض حديثــه عــن افتتــاح الفــرع صــرح العســلي 
بــأن افتتــاح الفــرع يأتــي مــن منطلــق حــرص البنــك علــى 
التجاريــة كضــرورة اســتراتيجية  التواجــد فــي المراكــز 
العمــالء  لجمهــور  خدمــًة  البنــك  تطلعــات  تحكمهــا 

خــالل الفترتيــن الصباحيــة والمســائية، حيــث يعتبــر هــذا 
الفــرع الســابع للبنــك فــي المراكــز التجاريــة.

هــذا وتــم تصميــم الفــرع الجديــد وفقــا ألحــدث النظــم 
والتجهيــزات لتقديــم حزمــه مــن الخدمــات والمنتجــات 
المبتكــرة لألفــراد والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
وبشــكل يســهم إيجابــا فــي توســيع وتطويــر الخدمــات 
التــي  المتميــزة  اإلســالمية  المصرفيــة  والمنتجــات 

ــه.  يقدمهــا البنــك لعمالئ

افتتــح البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي فرعــه الجديــد فــي مجمــع الرايــة مــول 
الواقــع فــي شــارع الملــك عبــد هللا ابــن الحســين – المدينــة الطبيــة ليرفــع عــدد 
فــروع البنــك إلــى 46 فرعــا موزعــة على كافة مناطق ومحافظات المملكة ضمن 
خططــه التوســعية الراميــة إلــى توفيــر باقــة مــن الخدمات المصرفيــة المتكاملة 
وفــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية وصــوال لكافــة شــرائح المجتمــع األردنــي.
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حيــث اســتضافت كليــة ومــدارس المعــارف األهلية البنك 
العقــاري المصــري العربــي وأتاحــت الفرصــة لهــم لتكريــم 

المعلمــات وتقديــم الفعاليــات الترفيهيــة للطالب.

المصــري  العقــاري  للبنــك  االقليمــي  المديــر  أكــد  وقــد 
العربــي الســيد طــارق عقــل على حرص البنــك الدائم على 
تنفيــذ اســتراتيجيته الخاصــة بالمســؤولية المجتمعيــة 
وتأديــة واجبــه الوطنــي والمســؤول تجــاه مختلــف فئــات 
مــن  والطــالب؛  األطفــال  مقدمتهــا  وفــي  المجتمــع 

مناســبة  تعليميــة  بيئــة  توفيــر  فــي  المســاهمة  خــالل 
لهــم وتمكينهــم ليصبحــوا أفــرادًا فاعليــن قادريــن علــى 
الــدور  علــى  مثنيــًا  مســتقباًل،  بمجتمعاتهــم  النهــوض 
الــذي تقــوم بــه كليــة ومــدارس المعــارف األهليــة في هــذا 

المجــال.

بــدوره أثنــى المديــر العــام وأحــد مؤسســي كليــة ومدارس 
المعــارف األهليــة الســيد باهــر بــركات علــى الدعــم الــذي 
قدمــه البنــك العقــاري المصــري العربــي والــذي يعكــس 

البنك العقاري المصري العربي
يرعى حفل

كلية ومدارس المعارف األهلية
بمناسبة عيد األم

إيمانــًا مــن البنــك العقــاري المصــري العربــي بأهميــة دوره فــي المســؤولية المجتمعيــة 
وبنــاء  والتطــور  النمــو  فــي  األساســي  لــدوره  وذلــك  التعليــم،  قطــاع  فــي  وخاصــة 
تطويــر مهاراتهــا  علــى  المــرأة ومســاعدتها  دعــم  علــى  المســتقبل وحرصــه  أجيــال 
المجتمــع. فــي  ملهمــًا  وقائــدًا  فاعــاًل  عنصــرًا  ولتكــون  النجــاح  لتحقيــق  الالزمــة 
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حــرص البنــك علــى القيــام بــدوره فــي مجــال المســؤولية 
فأهدافنــا  الوطنــي،  التنمــوي  والعمــل  المجتمعيــة 
المشــتركة ال يمكــن تحقيقهــا إال مــن خــالل مثــل هــذه 
الشــراكات االســتراتيجية مــع القطــاع المصرفــي، خاصــة 
المتناميــة واالحتياجــات العصريــة  التحديــات  فــي ظــل 

المتجــددة فــي مجــال التعليــم.

الطالــب  العربــي  المصــري  العقــاري  البنــك  كــرم  كمــا 
ســيف الرواشــدة  لحصولــه علــى لقــب بطــل أســيا فــي 

المالكمــة لفئــة الشــباب وتســليمه درع تكريمــي تقديــرًا 
وفعاليــات  نشــاطات  تقديــم  إلــى  باإلضافــة  لجهــوده، 

ترفيهيــة عديــدة للطــالب.

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

الشــركات.  
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مــبـــررات رفــــع 
أسعار الفائدة 

في األردن
سالمة الدرعاوي

رئيس هيئة التحرير

ــدة،  ــى رفــع أســعار الفائ أســباب عديــدة تدفــع البنــك المركــزي إل
وهــي فــي مجملهــا أســباب اقتصاديــة بحتــة، تتخــذ وفــق معادلــة 
الـنـقـديـــة. السـيـاســـة  باسـتـقـــرار  وثـيـــق  ارتـبـــاط  لـهـــا  شـامـلـــة 

ان رفــع أســعار الفائــدة يأتــي للمحافظــة علــى تحقيــق 
هــدف االســتقرار النقــدي فــي المملكــة، متمثًلا باســتقرار 
العــام  المســتوى  واســتقرار  األردنــي  الدينــار  صــرف 
الدينــار مقابــل  زيــادة جاذبيــة  الــى  باإلضافــة  لألســعار، 
المحافظــة علــى هيــكل  العمــالت األخــرى، مــن خــالل 
أســعار الفائــدة المحلــي ضمــن مســتويات تنســجم مــع 
أســعار الفائــدة العالميــة واإلقليميــة مــن جهــة، واحتــواء 
مــن  المســتقبل  فــي  محتملــة  تضخميــة  ضغــوط  أي 
جهــة أخــرى، خاصــة وأن معــدل التضخــم قــد بلــغ 2.5 % 

فــي كانــون الثانــي 2022. 

وفضــًلا عــن ذلــك، المحافظــة علــى اســتقرار األســواق 
وثقــة المســتثمرين وقطــاع األعمــال مــن خــالل تقديــم 
رســالة واضحــة إلــى األســواق بالتــزام البنــك المركــزي 
ــار بالــدوالر األمريكــي. بالحفــاظ علــى سياســة ربــط الدين

الضغــوط  ارتفــاع  اســتمرار  ضــوء  وفــي  وبالمقابــل، 
التضخميــة العالميــة بشــكل أكبــر مــن المتوقــع، يتفــق 
العالــم علــى  حــول  المركزيــة  البنــوك  أغلــب محافظــي 
أنهــم ســيحتاجون إلــى تشــديد السياســة النقديــة هــذا 
العــام، فبعــد ســنة مــن التــردد والنقــاش حــول إذا مــا كان 

التضخــم مســتدام أو مؤقــت، الجــدل اليــوم ليــس مــا 
إذا كنــا بحاجــة إلــى رفــع معــدالت الفوائــد، بــل تحــول الــى 

مقــدار االرتفــاع ومــدى تكــراره.

وأدت الحــرب الروســية األوكرانيــة إلــى إيجــاد حالــة جديــدة 
واختــالل  االقتصاديــة،  اآلفــاق  فــي  اليقيــن  عــدم  مــن 
فــي سالســل التوريــد فــي العالــم، وتصاعــد الضغــوط 
التضخميــة العالميــة، إذ ســجلت أســعار الغــذاء عالميــًا 
ارتفاعــًا قياســيًا فــي شــباط 2022 بنســبة بلغــت 20.7 % 
علــى أســاس ســنوي، هــذا باإلضافــة إلــى ارتفــاع أســعار 
وفقــًا  تصــل  أن  المتوقــع  مــن  والتــي  عالميــا  النفــط 
لبعــض التوقعــات الــى 185 دوالر/برميــل مــن 129 دوالر/ 

ــًا. برميــل حالي

وتشــير التوقعــات الــى أن االحتياطــي الفيدرالــي ســيقوم 
برفــع أســعار الفائــدة ســبع مــرات هــذا العــام وبمقــدار 
االجتماعــات  مــن  اجتمــاع  كل  فــي  أســاس  نقطــة   25
المتبقيــة هــذا العــام، وبمــا مجموعــه 175 نقطــة أســاس 
تراكمــي. كمــا ســيواصل عمليــات الرفــع فــي عــام 2023.

ــار عوامــل أخــرى مثــل  كمــا يأخــذ البنــك المركــزي باالعتب
اســتجابة الــدول المجــاورة التــي ترتبــط عمالتهــا بســعر 
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صــرف ثابــت مــع الــدوالر األمريكــي، وعلــى األخــص دول 
جاذبيــة  علــى  للمحافظــة  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
عــن  فضــًلا  الجاذبــة،  االســتثمارية  والبيئــة  الدينــار 

العامليــن.  حــواالت  حجــم  علــى  المحافظــة 

الفائــدة علــى أدوات  أثــار رفــع أســعار  وللتخفيــف مــن 
السياســة النقديــة، ســيواصل البنــك المركــزي دوره فــي 
دعــم االقتصــاد الكلــي مــن خــالل اســتمراره فــي توفيــر 
خــالل  مــن  االقتصاديــة  لألنشــطة  الميســر  التمويــل 

نوافــذه التمويليــة المتمثلــة ببرامجــه التاليــة:

االســتمرار فــي برنامــج البنــك المركزي لتمويــل القطاعات 
االقتصاديــة الحيويــة بقيمــة 1.3 مليــار دينار، بأســعار فائدة 
داخــل محافظــة  للمشــاريع   % 1 تبلــغ  ثابتــة  تشــجيعية 
المحافظــات،  باقــي  فــي  للمشــاريع  و0.5 %  العاصمــة 
ولمــدة عشــر ســنوات، وبفتــرة ســماح تصــل إلــى ســنتين، 
يتجــاوز  أن  علــى  دينــار،  مليــون   4 إلــى  يصــل  وبســقف 
ــدة الــذي تتقاضــاه البنــوك مــن عمالئهــا 4 %.  ســعر الفائ
ــًا عشــر قطاعــات هــي:  ويســتفيد مــن هــذا البرنامــج حالي
والزراعــة،  المتجــددة،  والطاقــة  والســياحة،  الصناعــة، 

الهندســية،  واالستشــارات  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 
والصحــة، والنقــل )شــركات النقــل(، والتعليــم )التدريــب 

المهنــي والفنــي والتقنــي(، والقطــاع التصديــري.  

برنامج دعم الشــركات الصغيرة والمتوســطة والمهنيين 
700 مليــون دينــار، وبســعر فائــدة ال  والحرفييــن بقيمــة 
يتجــاوز 2 % للمقترضيــن وألجــل 54 شــهرَا، مــن ضمنهــا 
فتــرة ســماح تصــل إلــى 12 شــهًرا. وقــد تــم تمديــد العمل 
بهــذا البرنامــج حتــى نهايــة النصــف األول مــن عــام 2022.

عــن  بنفســه  ينــأى  أن  يســتطيع  ال  المركــزي  البنــك 
التطــورات التــي تحــدث فــي العالــم، فمــن المتوقــع أن 
نتيجــة  األردنــي ضغوطــًا تضخميــة،  االقتصــاد  يشــهد 
األساســية،  الســلع  أســعار  فــي  العالمــي  لالرتفــاع 
ــك  والمعــادن، والطاقــة )النفــط والغــاز(، وانعــكاس ذل
ولمواجهــة  المملكــة،  فــي  المســتورد  التضخــم  علــى 
مــن  يتطلــب  األمــر  فــإن  التضخميــة،  الضغــوط  هــذه 
البنــك المركــزي القيــام برفــع أســعار الفائــدة علــى أدوات 

النقديــة.  السياســة 
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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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