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

يتصــدر تمكيــن المــرأة فــي القطاعــات اإلنتاجّيــة واالقتصادّيــة أولويــة راســم 
السياسيات في األردن، وذلك لما يلعبه من دور مهم في تحقيق االستقرار 
ــز النمــو، وتشــكيل نقطــة تحــول فــي االقتصــاد بأكملــه. االقتصــادي، وتعزي

وال تــزال الفجــوات بيــن الجنســين كبيــرة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم فيمــا يتعلــق بالفــرص والنتائــج، فالمــرأة ال 
تشــارك بشــكٍل كامــل فــي االقتصــاد العالمــي، وهــذا إمــا 
بســبب وجــود قيــود قانونيــة أو عوائــق فــي الوصــول إلــى 
التعليــم والصحــة والخدمــات الماليــة. وهنــاك الكثيــر مــن 
الخدمــات  زيــادة  بــأن  تؤكــد  والتــي  العالــم  حــول  التجــارب 
الماليــة المتاحــة للمــرأة وزيــادة اســتخدامها لهــا يمكــن 
أن يولــد منافــع اقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة، ففــي كينيــا 
اللواتــي  التجــارة  فــي  العامــالت  النســاء  تمكنــت  مثــاًل 
يمتلكــن حســابات مصرفيــة مــن ضــخ اســتثمارات أكبــر فــي 
أعمالهــن التجاريــة. وفــي نيبــال فــإن األســر التــي تعولهــا 
النســاء زاد إنفاقهــا علــى التعليــم بعــد فتح حســابات ادخار. 
وهــذا قــد يفســر لمــاذا يــزداد النمــو االقتصــادي مــع زيــادة 
فــإن  وبالتالــي  الماليــة،  الخدمــات  مــن  فــرص االســتفادة 
النظــم الماليــة األكثــر شــمواًل يمكــن أن تــؤدي إلــى تعزيــز 
فعاليــة سياســات الماليــة العامــة والسياســات النقديــة 
عــن طريــق توســيع األســواق الماليــة والقاعــدة الضريبيــة.

علــى صعيــٍد متصــل، أفــرزت جائحــة كورونــا تحديــات كبيــرة 
طالــت جميــع الفئــات، إال أن فئــة النســاء قــد تكــون األكثــر 
تضــررًا فــي ظــل المخــاوف أن تــؤدي الجائحــة لتفاقــم حالــة 
عــدم المســاواة خاصــًة فــي البلــدان الناميــة، وأن تخلــق 
ــم  ــدة، وأن تعطــل اإلنجــازات المهمــة التــي ت ــات جدي تحدي
تحقيقهــا، هــذا باإلضافــة للتحديات والعقبــات الكثيرة التي 

كانــت النســاء تواجههــا قبــل الجائحــة. وقــد يكــون هنــاك 
آثــارًا طويلــة األجــل للتحديــات التــي تواجــه النســاء نتيجــة 
جائحــة كورونــا إذا لــم يتــم التعامــل معهــا بشــكل صحيــح. 
ومــن المهــم وضــع سياســات اســتجابة فعالــة لتخفيــف 
تداعيــات الجائحــة علــى المشــاريع المملوكــة مــن النســاء، 
بمــا فــي ذلــك سياســات تخفيــف الفجــوة بيــن الجنســين 
وحمايــة مصالــح النســاء وأعمالهــن، وأن تقــوم الحكومات 
مــن  جــزء  بتكييــف  والمانحيــن  الماليــة  والمؤسســات 
مشــاريعهم وبرامجهــم لمســاعدة النســاء علــى التعامــل 
مــع آثــار الجائحــة، واســتخدام األفــكار المكتســبة مــن هــذه 

ــز الموقــف االقتصــادي للمــرأة.  التجربــة إلعــادة تعزي

ــة حصــول  ــي، فــإن عــدم كفاي وبالحديــث عــن الشــأن األردن
المــرأة علــى الفــرص االقتصادّيــة فــي األردن يتجلــى فــي 
انخفــاض نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة والتــي لــم 
تتجــاوز 15 %، وانخفــاض نســبة النســاء المشــتغالت فــي 
األردن إلــى 10 % فقــط مــن عــدد النســاء، وارتفــاع معــدل 
البطالــة بيــن النســاء والــذي بلــغ 30.7 % فــي عــام 2020، 
فضــاًل عــن المعــدل الضئيــل للنســاء فــي ريــادة األعمــال. 
وفــي حيــن إن الفجــوات بيــن الجنســين فــي العمــل وفــي 
عليهــا  يترتــب  التمويــل  علــى  والحصــول  األعمــال  ريــادة 
ولكــن  للنســاء،  فقــط  ليــس  كبيــرة  اقتصادّيــة  خســائر 
أيًضــا لألســر والمجتمعــات بأســرها، وذلــك بســبب قلــة 
اســتخدام رأس المــال البشــري المتــاح. ومــن وجهــة نظــر 
اقتصاديــة، فــإن دراســات صنــدوق النقــد الدولــي تظهر بأن 

تمكين الـمرأة...
رؤيـــــة وأولــويـــة
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ســد الفجــوة بيــن الجنســين فــي البلــدان ذات المشــاركة 
النســائية المنخفضــة للغايــة فــي القــوى العاملــة، يمكــن 
ــي بمعــدل 35 %. وبحســب  ــج المحلــي اإلجمال ــد النات أن تزي
البنــك الدولــي، فــإن التقديــرات تشــير إلــى أن منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا تخســر مــا يصــل إلــى 575 مليــار 
الحاليــة  المســتويات  بســبب  اإلقليمــي  الدخــل  مــن  دوالر 
ــى أســاس الجنــس فــي القوانيــن واألعــراف  ــز عل مــن التميي
االجتماعيــة والممارســات التــي تقيــد حقوق المــرأة وفرصها، 
بينمــا تولــد النســاء 18 فــي المائــة فقــط مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، 
مقارنــة بمتوســط   عالمــي يبلــغ 37 بالمائــة، وان رفــع النشــاط 
االقتصــادي للمــرأة إلــى مســتوى الرجل يمكــن أن تعزز الناتج 

ــة. ــي اإلقليمــي بنســبة 47 فــي المائ المحلــي اإلجمال

ويقــدر معهــد ماكينــزي العالمــي أن الدمــج الكامــل للمــرأة 
فــي االقتصــاد ســيضيف 12 تريليــون دوالر إلــى الناتج المحلي 
اإلجمالــي العالمــي بحلــول عــــــام 2025، وبـــعــــبـــــارة أخـــــــرى، 
فــــــإن تــحـقـيـــق الـمـســـاواة بـيـــن الـجـنـسـيـــن يرفع مستوى 

النمــو األقتصــادي فــي جميــع الــدول.

القطــاع المصرفــي األردنــي وبتوجيــه مــن البنــك المركــزي، 
بــدأ منــذ ســنوات بتفعيــل العديــد مــن البرامــج الداعمــة 

لزيــادة  التدابيــر  كل  واتخــاذ  المــرأة  لتمكيــن 
فــرص إدماجهــا علــى مســتوى التعامــل المالــي 
وتعتبــر  المصرفــي.  القطــاع  فــي  العمــل  أو 
فــي  المالــي  للشــمول  الوطنيــة  االســتراتيجية 
الشــمول  لزيــادة  وفعــااًل  مهمــًا  إطــارًا  األردن 
تركــز االســتراتيجية علــى  المالــي للمــرأة، حيــث 
خــالل  مــن  للتمويــل  النســاء  وصــول  زيــادة 
وزيــادة  لهــن،  الماليــة  والثقافــة  الوعــي  زيــادة 
عــدد النســاء اللواتــي يمتلكــن حســابات بنكيــة، 
الرقميــة،  الماليــة  للخدمــات  وزيــادة وصولهــن 
ورفــع القــدرات الماليــة واإلداريــة للنســاء، وبنــاء 
شــراكات مــع منظمــات تمكيــن المــرأة. ويعــد 
القويــة  الروافــع  أحــد  للمــرأة  المالــي  اإلدمــاج 
التــي يمكــن أن تعــزز المســاواة بيــن الجنســين، 
الســيما إن هنالــك فرصــة هائلــة إلدمــاج النســاء 
ماليــًا وتمكينهــن علــى نطــاق واســع، وهــو مــا 
جميــع  مــع  الجهــود  وتوحيــد  تضافــر  يتطلــب 
األطــراف ذوي العالقــة إليجــاد خطــط وتوجيهها 

إلــى النســاء علــى وجــه التحديــد.

وبالتزامــن مــع ذلــك، ينبغــي العمــل علــى زيــادة تمّكيــن 
المــرأة علــى كافــة األصعــدة، والبحــث فــي قضايــا المجتمع 
البيئــة  القائمــة؛  االجتماعيــة  األعــراف  مثــل  واألســرة 
التمكينيــة التــي يوفرهــا اإلطــار القانوني؛ القيــود المفروضة 
فــي  ظهــرت  والتــي  للمــرأة  االقتصــادي  النشــاط  علــى 
الرعايــة  خدمــات  إلــى  الوصــول  مثــل  األردنــي  الســياق 
ووســائل النقــل؛ الوصــول إلــى ريــادة األعمــال والتمويــل، 

مــع التركيــز علــى الخدمــات القائمــة علــى التكنولوجيــا.

فــي هــذا العــدد مــن مجلــة البنــوك ســنلقي المزيــد مــن 
المــرأة  مشــاركة  وتمكيــن  دعــم  موضــوع  علــى  الضــوء 
فــي القطــاع المصرفــي، حيــث ســيتناول موضــوع العــدد 
لقــاء مــع معالــي الدكتــور زيــاد فريــز للحديــث حــول تمكيــن 
مشــاركة المــرأة فــي القطــاع المصرفــي. كمــا ســيتضمن 
العــدد مقابــالت مــع قيــادات نســائية مــن داخــل وخــارج 
القطــاع المصرفــي، ومنهــن معالــي الســيدة ناديا الســعيد 
الســيدة  وعطوفــة  االتحــاد،  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس 
خلــود الســقاف رئيــس صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان 
االجتماعــي، واألنســة نــور جــرار الرئيــس التنفيــذي لســيي 
بنــك  األردن، إضافــة لمعالــي الســيدة مــي أبــو الســمن 

مؤســس ورئيــس جمعيــة المــرأة فــي صنــع القــرار.
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إطالق االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي جاء حرصًا من البنك المركزي 
األردنــي علــى تعزيــز وصــول فئــات المجتمــع كافــة مــن افــراد ومؤسســات إلــى 
الخدمات المالية الرسمية من خالل البنوك والمؤسسات المالية المختلفة 
بوســائل وشــروط مناســبة وبكلــف معقولــة، وهــو مــا يســهم فــي تعزيــز 
االســتقرار المالــي والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الشــاملة فــي المملكة. 

االســتراتيجية اســتهدفت كافــة فئــات المجتمــع 
ضعفــًا  واألكثــر  المحرومــة  الفئــات  علــى  التركيــز  مــع 
وخصوصــًا المــرأة والشــباب والالجئيــن واألســر متدنيــة 
دعائــم  ثــالث  علــى  االســتراتيجية  ركــزت  وقــد  الدخــل. 
والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  هــي  أساســية 
ــات  ــل األصغــر. أمــا الممكن ــل الرقمــي، والتموي والتموي
التكنولوجيــا  فشــملت  االســتراتيجية  اعتمدتهــا  التــي 
المالــي،  المســتهلك  وحمايــة   ،)FinTech( الماليــة 
واألبحــاث والبيانــات، والقوانيــن والتعليمــات واألنظمة. 

فــي عــام 2017 كان حوالــي 67 % مــن األشــخاص فــوق ســن 
15 عامــًا فــي األردن مســتبعدين ماليــًا وال يملكــون حســابات 
بنكيــة وهــو مــا يحــول دون إمكانيــة وصولهــم للنظــام المالي 
الرســمي. كذلــك كان 38 % مــن البالغيــن مســتبعدين مــن 
أي خدمــات ماليــة رســمية، فيمــا كان 24.8 % مــن البالغيــن 
مســتبعدين تمامــًا مــن أي خدمــات ماليــة رســمية وغيــر 
رســمية. وكانت معظم المشــاريع الصغيرة والمتوســطة 

والمتناهيــة الصغــر تواجــه قيــود ماليــة. 

ــي فــي  األهــداف الرئيســية الســتراتيجية الشــمول المال
األردن للســنوات 2018 - 2020 تضمنــت زيــادة الشــمول 

وتقليــص   ،%  41.5 إلــى   2017 فــي   %  33.1 مــن  المالــي 
الفجــوة بيــن الجنســين مــن 53 % إلــى 35 % مــع حلــول 
عــام 2020. لكــن النتائــج الفعليــة جــاءت أكبــر ممــا هــو 
تقــدم  إحــراز  مــن  االســترتيجية  تمكنــت  حيــث  متوقــع، 
ملمــوس فــي مجــال الشــمول المالــي فــي المملكــة، 
وخصوصــًا مــن حيــث ارتفــاع نســبة الشــمول المالــي 
فــي نهايــة عــام 2020 إلــى 50 % بــدال مــن 41.5 % التــي 
اســتهدفتها االســتراتيجية، إضافــة لتقليــص الفجــوة 
بيــن الجنســين لتصــل إلــى 29 % بــدال مــن نســبة 35 % 
المســتهدفة. وهــذه النتائــج تعكــس الجهــد الــدؤوب 
الــذي بذلــه البنــك المركــزي واالهتمــام البالــغ لــه بالتنفيــذ 
الحثيــث الســتراتيجية الشــمول المالــي فــي المملكــة. 

مجــال  فــي  األردنــي  المركــزي  للبنــك  الالفــت  اإلنجــاز 
مــن  لمجموعــة  كمحصلــة  جــاء  المالــي  الشــمول 
العوامــل وأهمهــا االســتثمار بشــكل كبيــر فــي بنــاء بنيــة 
تحتيــة شــاملة للمدفوعــات الرقميــة فــي األردن وتوفيــر 
بيئــة مواتيــة لهــا والتــي تعــد األفضــل فــي المنطقــة، 
كمــا بــذل المركــزي جهــودًا واضحــة فــي تحســين اإلطــار 
إلــى  الوصــول  نطــاق  لتوســيع  والقانونــي  التنظيمــي 
الخدمــات الماليــة وزيــادة اســتخدامها وتقديــم خدمــات 

تـفـعــيــل مـــشـــاركــــة الـمــــرأة
مـــن الـــركــــائــــــز األســاســـيــــة
الستراتيجية الشمول المالي

الدكتور ماهر المحروق
المدير العام
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وجــود  ضمــان  علــى  وحــرص  مالئمــة،  ماليــة  ومنتجــات 
نظــام فعــال لحمايــة المســتهلك المالــي، ونشــر وتعزيــز 
الثقافــة الماليــة فــي المجتمــع، إضافــة الهتمــام المركــزي 
بتمكيــن المــرأة لتكــون قــادرة علــى الوصــول إلــى الخدمــات 
الماليــة واســتخدامها. وقــد جــاءت هــذه الجهــود بالتعاون 
ومؤسســات  المركــزي  البنــك  بيــن  الوثيــق  والتنســيق 
أبــدت  والتــي  البنــوك  مقدمتهــا  وفــي  المالــي  النظــام 
اســتجابًة كبيــرة وتأييــدًا واســع النطــاق لجميــع مبــادرات 

وإجــراءات البنــك المركــزي فــي هــذا المجــال. 

التركيــز علــى التمكيــن االقتصــادي للمــرأة كان واضحــا فــي 
اســتراتيجية الشــمول وخصوصــا مــن حيــث زيــادة قدرتها 
النســاء  نســبة  أن  حيــث  التمويــل،  إلــى  الوصــول  فــي 
ــًا لــم تكــن تتعــدى 27 % فــي عــام 2017،  المشــموالت مالي
واتخــذ المركــزي مجموعــة مــن الخطــوات المهمــة ومنها 
صــدرت  التــي  األساســي  البنكــي  الحســاب  تعليمــات 
عــام 2019، حيــث ارتفعــت اعــداد النســاء اللواتــي يملكــن 
عــام  فــي  أضعــاف   9 بحوالــي  اساســي  بنكــي  حســاب 
2020 ليصــل العــدد إلــى 12584 حســاب مقارنــة مــع 1284 
حســاب عــام 2019، كمــا انصبــت الجهــود ايضــا علــى زيــادة 
وصــول المــرأة للخدمــات الماليــة الرقميــة، وزيــادة الوعــي 

والتثقيــف بتلــك الخدمــات والثقافــة الماليــة بشــكل عــام. 

وعلــى صعيــد متصــل، تعتبــر النســاء شــريحة رئيســية 
مــن عمــالء القطــاع المصرفــي، حيــث يشــكلن 35 % مــن 
عــدد المودعيــن األفــراد ويناهــز عددهــن المليــون وربــع 
ــار. أمــا  امــرأة بإجمالــي ودائــع يناهــز الســبعة مليــارات دين
مــن   %  21 فيشــكلن  البنــوك  مــن  المقترضــات  النســاء 
ألــف   180 مــن  يقــرب  وبعــدد  األفــراد  المقترضيــن  عــدد 
ــة للقــروض تبلــغ 2.3 مليــار دينــار  مقتــرض بقيمــة اجمالي
تقريبــا.  وهــذه القيــم تظهــر ان ودائــع النســاء تفــوق حجــم 
 net( ايداعــًا  أكثــر  انهــن  اي  مــرات   3 بحوالــي  قروضهــن 
depositors(. كمــا ان البنــوك تعمــل وبشــكل حثيــث علــى 
توفيــر عــدد كبيــر مــن الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة 
المخصصــة للنســاء، وذلــك ضمــن الجهــود المبذولــة مــن 

البنــوك لتعزيــز التمكيــن االقتصــادي للمــرأة. 

بدورنــا فــي جمعيــة البنــوك نأمــل أن يكــون هنالــك تقدمــا 
متســارعا فــي مجــال تمكيــن المــرأة وان نشــهد زيــادة أكبــر 
فــي قــدرة النســاء علــى الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة، 
كمــا نأمــل أن يكــون هنــاك تضافــر للجهــود الهادفــة لزيادة 

تكافــؤ الفــرص والعدالــة بيــن الجنســين. 
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فريــز،  زيــاد  الدكتــور  المركــزي  البنــك  محافــظ  وّجــه 
البنــوك العاملــة فــي المملكــة لتوفيــر الســبل الداعمــة 

والمنتجــات  الخدمــات  إلــى  للوصــول  المــرأة  لتمكيــن 

الحتياجاتهــا. المراعيــة  والمصرفيــة  الماليــة 

ودعــا الدكتــور فريــز فــي حديــث خــاص مــع مجلــة جمعيــة 

البنوك إلى تعزيز مشــاركة المرأة على مســتوى مجالس 

ــة أيــة معيقــات قــد  ــا وإزال إدارات البنــوك واإلدارات العلي

تحــول دون ذلــك.

ولفــت الــى ان تمكيــن النســاء مــن ممارســة حقوقهن في 

بيئــة ماليــة عادلــة، ينعكــس إيجابــا علــى أداء البنــوك مــن 

خــالل زيــادة التنــوع والكفــاءة فــي صناعــة القرار، وتوســيع 

قاعــدة العمــالء، وزيــادة حصتهــا مــن الســوق، وبالتالــي 

زيــادة ربحيتهــا.

مــن  البنــوك  بتمّكيــن  يســاهم  المــرأة  دعــم  ان  وأضــاف 
االســتفادة مــن الطاقــات الكامنــة للمعرفــة العلميــة التــي 
تــم االســتثمار فيهــا مــن خــالل التعليــم األكاديمــي المتقّدم، 
الــذي وصلــت إليــه النســاء فــي األردن والتــي ناهــز مــا نســبته 
53 % من خريجي الجامعات، مما يجعل القطاع المصرفي 
تعزيــز  فــي  الرائــدة  القطاعــات  مــن  كونــه  فــي  يســتمر 
مشــاركة المــرأة االقتصاديــة فــي األردن، وجعلهــا أكثر تأثيرا 

فــي دعــم النمــو االقتصــادي الشــامل والمســتدام. 

تمكيــن  لزيــادة  المســتقبلية  الخطــط  علــى  رده  وفــي 
الدكتــور فريــز ان  المــرأة فــي القطــاع المصرفــي، ذكــر 
المملكــة  فــي  العاملــة  البنــوك  وجــه  المركــزي  البنــك 
واإلدارات  اإلدارة  مجالــس  فــي  المــرأة  تمثيــل  لتعزيــز 
العليــا، مــن خــالل تبنــي البنــوك نســبة تمثيــل للنســاء 
فــي مجالــس اإلدارة ال تقــل عــن 20 %، وفــي اإلدارة العليــا 

محافظ البنك المركزي 
الدكتور زيـاد فريـز 
فــي حـــديـــث خــــاص
لــمــجــلــــة الــبـــنـــوك

فريــز يوّجــه البنــوك لتوفيــر الســبل الداعمــة لتمكيــن 
مشاركة المرأة في القطاع المصرفي ولتعزيز تمثيل 
المرأة في مجالس اإلدارة وفي اإلدارات العليا للبنوك
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عــن 25 % بحلــول العــام 2024. 
األمــر الــذي سيســهم بزيــادة 
مشــاركتها االقتصاديــة، ممــا 
األداء  علــى  إيجابيــًا  ينعكــس 

للبنــوك.   المالــي 

وأضــاف الدكتــور فريــز ان مــن 
ــز الثقافــة المؤسســية الداعمــة  المقترحــات أيضــا، تعزي
للمــرأة فــي البنــوك مــن خــالل حثهــا علــى تأســيس ثقافــة 
مؤسســية وإدارة مــوارد بشــرية صديقــة وداعمــة للمــرأة، 
وأن تضــع السياســات المناســبة التــي تضمــن مــن خاللهــا 
عــدم التمييــز، وتكافــؤ الفــرص والمســاواة بيــن الجنســين، 
بكافــة  والتمييــز  واإلســاءة  والتحــرش  التنمــر  ورفــض 
أشــكاله )اللفظــي، والجســدي، والنفســي(، وإجــراء تدقيــق 

ــوع االجتماعــي. دوري للن

ودعــا البنــوك لتقديــم جميــع الخدمــات الماليــة المتاحــة إلــى 
المــرأة بعدالــة ومســاواة، مــع مراعــاة خصوصيــة واختالف 
التحديــات التــي قــد تواجههــا مــن اجــل الحصــول علــى هــذه 
الخدمــات. بحيــث تتضمــن تلــك الخدمــات برنامجــًا شــاماًل 
القــدرات الماليــة )التثقيــف المالــي( وغيــر الماليــة  لبنــاء 
للرياديــات ورائــدات األعمــال، لتعزيز قدرتهــن على الوصول 
إلــى رأس المــال واســتثمار األمــوال، فــي مــوازاة التنســيق 
المســتمر مــع الجهــات المختصــة لمراجعــة أســس بنــاء 
المعلومــات االئتمانيــة لألفــراد والشــركات بحيــث تكــون 
مســتجيبة للنــوع االجتماعــي، وبمــا يدعــم ويمّكــن المــرأة 

مــن الحصــول علــى القــروض والتســهيالت االئتمانيــة.

وبالنســبة لبنــاء القــدرات والتدريــب، أكــد علــى أهميــة أن 
تقــوم البنــوك ببنــاء قــدرات العامليــن لديهــا فيمــا يخــص 
النوع االجتماعي، وبخاصة حول األدوات واآلليات الممكنة 
لدعــم وصــول المــرأة الــى الخدمــات الماليــة المصرفيــة، 
الشــركة  برنامــج  مــن  االســتفادة  بإمكانيــة  وإعالمهــن 
األردنيــة لضمــان القــروض لتوفيــر الضمانــات الالزمــة. هــذا 
باإلضافــة إلــى تفعيــل قنــوات التغذيــة الراجعة لالســتفادة 
مخصصــة  ماليــة  منتجــات  تطويــر  فــي  مخرجاتهــا  مــن 

للمــرأة.

ودعــا الدكتــور فريــز البنــوك الــى 
مفّصلــة  بيانــات  ونشــر  إعــداد 
النــوع االجتماعــي، مــن  حســب 
بإضافــة  البنــوك  قيــام  خــالل 

مؤشــرات  مــن  عــدد  ونشــر 
األداء الرئيســية )KPIs( المعنية 
المصنفــة  الماليــة  بالبيانــات 
حســب النــوع االجتماعــي، والتــي 
تســاعد بالتعــرف علــى العمــالء 

والســوق.

دوريــة  وتحليــالت  متابعــات  إجــراء  أهميــة  علــى  وأكــد 
لمختلــف البيانــات، بحيــث تقــوم البنــوك برصــد ومتابعــة 
وتحليــل مختلــف البيانــات حــول كافــة البرامــج والمبــادرات 
الماليــة/ التمويليــة التــي تتبناهــا، ومدى انعــكاس أثرها على 
ربحيــة البنــوك وعلــى النســاء، وكذلــك أثــر مشــاركة النســاء 

ــادرات والبرامــج. ــى تطــور ونجــاح تلــك المب عل

وحــول واقــع البنــوك األردنيــة والعربيــة، لفــت الدكتــور 
فريــز الــى ان تمثيــل النســاء فــي الشــرق األوســط يعتبــر 
األدنــى عالميــًا، بحســب نتائــج دراســة أجرتهــا جامعــة 
هارفــرد، إذ شــكل تمثيــل النســاء فــي مجالــس اإلدارة 
حوالــي 4 % مــن مجمــوع األعضــاء، فــي حيــن ان متوســط 
فــي  يعملــن  اللواتــي  النســاء  مســتوى  علــى  النســبة 
اإلدارة العليــا فــي الــدول العربيــة هــو 7 %، بينمــا تبلــغ 

النســبة فــي األردن 2.5 %.

إيــداع  لــدى مركــز  أنــه وفقــا للبيانــات المتوفــرة  وكشــف 
األوراق الماليــة، فــإن نســبة اإلنــاث مــن أعضــاء مجالــس 
إدارة البنــوك األردنيــة إلــى مجمــوع األعضــاء ال تتجــاوز 8 %، 

وبمعــدل 0.94 امــرأة لمجلــس اإلدارة.

وبيــن ان حوالــي 38 % مــن البنــوك األردنيــة ال يوجــد لديهــا 
عالمًيــا،  متواجــد  بعضهــا  أن  رغــم  اإلنــاث،  مــن  أعضــاء 
علًمــا بــأن نســبة اإلنــاث فــي مجلــس إدارة البنــك المركــزي 
األردنــي تزيــد بقليــل عــن 22 % مــن مجمــوع األعضــاء، و33 % 

مــن األعضــاء المســتقلين.

ــز أن البيانــات المتوفــرة لــدى البنــك المركــزي  وأضــاف فري
تظهــر أن البرامــج والمبــادرات التــي اســتهدفت تمّكيــن 
فــي  جيــًدا  تحســًنا  وأظهــرت  مالًيــا،  نجحــت  النســاء 
االقتصاديــة،  المــرأة  مشــاركة 
تعزيــز  فــي  إيجابــا  وســاهمت 
الــدور االقتصــادي الفعــال الــذي 

المجتمــع. فــي  تشــاركه 

النســاء  نســب  أن  الــى  ولفــت 
قــد  البنــوك  مــن  المقترضــات 

تمكين النساء من ممارسة حقوقهن 
فــي بيئــة ماليــة عادلــة، ينعكــس إيجابًا 
زيــادة  خــالل  مــن  البنــوك  أداء  علــى 
ــوع والكفــاءة فــي صناعــة القــرار. التن

البيانات تظهر أن البرامج والمبادرات 
الـتـــي استــهــدفــــت تـمـّكـيـــن الـنـســــاء 
نـجـحـت مـالـًيـا، وأظـهـرت تحـسـًنا جـيـًدا 
فــي مـشـــاركة الـمـــرأة االقـتـصاديـــة.

9 موضوع العدد



عــدد  إجمالــي  مــن   %  19 بلغــت 
األفــراد المقترضيــن، كمــا بلغــت 
الممنوحــة  التســهيالت  قيمــة 
دينــار،  مليــار   2 حوالــي  لإلنــاث 
مــن   %  17 نســبته  مــا  مشــكلة 
األفــراد  تســهيالت  إجمالــي 

البنــوك.  مــن  الممنوحــة 

ونــوه الــى ان نســبة التعثــر فــي تســهيالت اإلنــاث بلغــت 
حوالــي 2 % مــن إجمالــي تســهيالت األفــراد، مقارنــة بـــ 4.5 % 
للذكــور، ممــا يعــزز مــن حقيقــة أن اإلنــاث أكثــر التزامــًا فــي 

الســداد مــن الذكــور.

أمــا بخصــوص عــدد المودعيــن مــن النســاء، فقــد بلغــت 
النســبة 35 % مــن إجمالــي المودعيــن األفــراد لــدى البنــوك، 
فــي حيــن تشــّكل ودائــع النســاء مــا نســبته 28 % مــن إجمالــي 

ــع األفــراد. ودائ

ونــوه الــى ان المشــاريع المملوكــة أو الُمــدارة مــن النســاء قــد 
الدولــي  البنــك  قــروض  مــن  المتــاح  التمويــل  مــن  اســتفادت 
والصنــدوق العربــي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، بما نســبته 

ــي اســتفادت مــن القــروض. ــي المشــاريع الت 80 % مــن إجمال

البنــك  المتبعــة مــن قبــل  الحثيثــة  أبــرز الخطــوات  وحــول 
المحليــة  الجهــات  مــن  مــع شــركائه  وبالتعــاون  المركــزي 
والدوليــة، نحــو تجــاوز كافــة العقبــات أمــام تمكيــن المــرأة 
االســتراتيجية  المركــزي  البنــك  أطلــق  فقــد  اقتصاديــًا، 
الوطنيــة لالشــتمال المالــي )2018 - 2020(، لتوحيــد وتأطيــر 
المبــادرات وجهــود تعزيــز االشــتمال المالــي فــي المملكــة، 
تحــت مظلــة واحــدة لتمثــل هــذه االســتراتيجية رؤيــة وطنيــة 
شــاملة يعمــل الجميــع ضمــن إطارهــا ومــن خاللهــا. حيــث 
نســبة  رفــع  إلــى  رئيســي،  بشــكل  االســتراتيجية،  تهــدف 
البالغيــن  بعــدد  مقاســًا  المملكــة  فــي  المالــي  الشــمول 
الذيــن يملكــون حســابات فــي مؤسســات ماليــة مــن 24.6 % 
الــى 42.6 % بحلــول عــام 2020، إضافــة إلــى تقليــص الفجــوة 
الجندريــة والمتمثلــة بنســبة وصــول المــرأة الــى الخدمــات 

الماليــة مقارنــة بالرجــل، مــن 53 % 
إلــى 35 % بحلــول عــام 2020. هــذا 
فــي  االســتراتيجية  نجحــت  وقــد 
تقليــص الفجــوة بيــن الجنســين 
فــي القطــاع المالــي الــى مــا يقارب 

.%  29

المركــزي  البنــك  قــام  كمــا 
البنكــي  الحســاب  منتــج  بتوفيــر 
المــرأة  يمّكــن  والــذي  األساســي 
التــي ال تمتلــك حســابًا بنكيــًا بفتــح 
حســاب بنكــي لــدى أي مــن البنــوك 
العاملــة فــي المملكــة وذلــك دون 
يقــدم  حيــث  تكلفــة،  أي  تحمــل 
الحســاب العديــد مــن الخدمــات 
االلكترونيــة  المصرفيــة  القنــوات  الــى  والوصــول  المجانيــة 
المتعــددة. ويمكــن فتــح هــذا الحســاب باســتخدام الهويــة 

الشــروط. انطبقــت  إذا  الشــخصية 

حاليــًا  المركــزي  البنــك  قيــام  إلــى  فريــز،  الدكتــور  ونــوه 
لالشــتمال  جديــدة  وطنيــة  اســتراتيجية  إلعــداد  بالتجهيــز 
المالــي، والتــي تتضمــن وضــع خطــة عمــل خاصــة لمشــاريع 
مــع  بالتعــاون  البنــك  يقــوم  حيــث  المملكــة،  فــي  المــرأة 
العديــد مــن الشــركاء المحلييــن والدولييــن لتطويــر مشــاريع 
ُتعنــى بتقديــم الدعــم الــالزم للمــرأة فــي قطــاع األعمــال عبــر 
تعزيــز قدرتهــا علــى الوصــول للخدمــات الماليــة، وأبــرز هــذه 
المشــاريع هــو مشــروع للوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي 
ــورو  ــون ي )GIZ( بالتعــاون مــع البنــك المركــزي بقيمــة 5 ملي
ــز قــدرة المــرأة علــى الوصــول  ولمــدة 4 أعــوام، بهــدف تعزي
الــى الخدمــات الماليــة عبــر توفيــر التمويــل والخدمــات الالزمة 
لألعمــال التجاريــة التــي تقودهــا وخاصــة األعمــال الصغيــرة 
الدكتــور فريــز ان مشــروع نشــر  والمتوســطة. كمــا بيــن 
الثقافــة الماليــة المجتمعيــة الــذي يتضمــن برنامــج التعليــم 
المالــي فــي المــدارس والــذي أطلــق بالتعــاون بيــن البنــك 
المركــزي ووزارة التربيــة والتعليــم ومؤسســة انجــاز ســيكون 
وزيــادة  للمــرأة  الماليــة  الثقافــة  تعزيــز  علــى  كبيــر  أثــر  لــه 

االقتصاديــة.  مشــاركتها 

أمــا فيمــا يتعلــق بالتوجهــات العالميــة للبنــوك، قــال الدكتــور 
فريــز ان البنــوك فــي العالــم تتجــه نحــو زيــادة نســب اإلنــاث في 
ــاث مــن  ــة مجالــس إدارتهــا، حيــث ارتفعــت نســبة اإلن عضوي
أعضــاء مجالــس إدارة البنــوك فــي 
فــي   %  37 إلــى  لتصــل   2020 عــام 
فــي   % و33  المتحــدة،  المملكــة 
الواليــات المتحــدة و35 % في دول 

مختلفــة مــن أوروبــا.

وأشــار الــى دراســة أجرتهــا مؤخــرا 
 New Street Consulting( شــركة

ــن  ــات مـ ــاء الـمـقـتــــرضـ ــب الـنـسـ نـسـ
البـنـوك بـلـغـت 19 % من إجـمـالي عــدد 
األفراد المقـتـرضـيـن، ونـسـبـة التــعـثـر 
في تـسـهـيـــالت اإلناث بـلـــغت حـوالـــي 
ــور. ــارنة بـــ 4.5 % للـذكـ ــقط مــــقـ 2 % فـ

االســتراتيجية الـوطـنـيـــة لالشتـمـــال 
الـمـالــي نـجـــحــــت بـتـقلـــيـص الـفـجــوة 
الجندريــة والمتمثلــة بنســبة وصــول 
ــة  ــات الــــــمـــــالـــيــــ ــى الـخــدمــ ــمرأة الـ الـ
مـقـــارنة بـالـرجــــل، مـــن 53 % الــى 29 %.
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Group( والتــي شــملت أكبــر 50 بنــك علــى مســتوى العالــم، 
حيــث أفــادت أن البنــوك تــدرك اليــوم بــأن التــوازن الجيــد بين 
الجنســين فــي مجالــس إدارتهــا والوظائف العليا هو هدف 
مهــم لتعزيــز تنافســيتها؛ إذ أن التنــوع فــي النوع االجتماعي 
يــؤدي إلــى زيــادة فعاليــة اإلدارة وتحســين مســتوى أداء 
المجلــس مــن خــالل إثــراء األفــكار والمناقشــات واتخــاذ 

القــرارات األفضــل واألكثــر اســتنارة. 

وقــال الدكتــور فريــز: ان األبحــاث الحديثــة التــي أجرتهــا 
الخصــوص،  هــذا  فــي   )New Street Consulting Group(
أســعار  اســتطاعت  كورونــا،  جائحــة  خــالل  أنــه  أظهــرت 
أسهم شركات FTSE 350 ذات المجالس األكثر تنوًعا بين 
الجنســين، أن تصمــد بشــكل أفضــل أمــام االضطرابــات 
االقتصاديــة مــن الشــركات المماثلــة ذات المجالــس األقل 
 Credit( "ــا، كمــا توّصلــت دراســة لـــ "كريــدي ســويس تنوًع
Suisse( إلــى أن الشــركات التــي تضــم فــي مجالــس إدارتهــا 
الشــركات  علــى  ســهمها  ســعر  يتفــوق  أكثــر  أو  امــرأة 

األخــرى بنســبة 26 %.

ونــوه الــى ان البنــوك فــي العالــم والتــي تمّكنــت من تحســين 
نســبة تمثيــل المــرأة علــى مســتوى مجلــس اإلدارة، قد جاء 
نتيجــة تبنــي سياســات وممارســات تراعــي النــوع االجتماعــي 
ســواء بالتوظيــف أو االحتفــاظ بالموظفيــن، أو تعزيز ثقافة 
داخــل  العوائــق  معالجــة  وكذلــك  المؤسســية،  العمــل 
ــى مناصــب  ــي كانــت تحــول دون تقــدم المــرأة إل البنــوك الت
قياديــة عليــا، مثــل أخــذ إجــازة األمومــة والعــودة إلــى العمــل.

ــز إدمــاج  وزاد ان تلــك البنــوك تبنــت برامــج متكاملــة لتعزي
اســتخدام  فــي  التوســع  خــالل  مــن  العمــل،  فــي  المــرأة 

العمل المرن، وتحفيز النساء المبدعات بشكل استباقي 
ــة فــي العمــل. نحــو المناصــب القيادي

ــأن قائمــة التوظيــف المختصــرة  وقــال ان البنــوك تــدرك ب
ذكــور فقــط لشــغل مناصــب  والتــي تشــمل مرشــحين 
إداريــة عليــا ربمــا تكــون قــد تجاهلــت 50 %  مــن مجمــوع 

المناصــب.  لتلــك  المؤهليــن والمؤهــالت 

أصبحــت  المــرأة  ودعــم  تمكيــن  ان مفاهيــم  الــى  وأشــار 
ــد مــن  جــزًءا رئيســًا مــن االســتراتيجية االســتثمارية للعدي
 BlackRock, الصناديــق االســتثمارية العالميــة الكبــرى مثــل
تتجــاوز  ماليــة  أصــول  تديــر  والتــي  وغيرهــا،   IFC, EBRD

الــدوالرات. مــن  تريليونــات 

ونــوه الــى ان مفهــوم المســاواة بيــن الجنســين ورفــض 
التمييــز والتحــرش الجنســي والعنــف اللفظــي والجســدي 
ودعم المرأة أصبح جزءًا ال يتجزأ من السياســات الرئيســة 
واالســتراتيجية كمــا هــو مبيــن فــي الهــدف الخامــس مــن 
أهــداف التنميــــــة المستدامـــــة لألمــــــــــم المتـــــحدة 2030 
 Sustainable Development Goal Number 5 – Gender(

 .)Equality and Women’s Empowerment

يـــقـــوم الــبــنـــــك الــمــركــــــزي حــالــيـــــًا 
بالتجهيــز إلعــداد اســتراتيجية وطنيــة 
جـــديــــدة لالشـتــمـــال الـمـالـــي، والتــي 
تتضمــن وضــع خطــة عمــل خاصــة 
ــرأة فـــي الـمـمـلـكــــة. لـمـشـاريـــع الــمـ
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ــراز دور  ــة البنــوك إلب ــة ملــف العــدد مــن مجل وقــد خصصــت الجمعي
القطــاع المصرفــي فــي تمّكيــن المــرأة، وذلــك ايمانــًا مــن الجمعيــة فــي دعــم 
مشــاركة المــرأة وتمكينهــا مــن الوصــول الــى القطــاع المصرفــي، خاصــة ان 
مشــاركة المــرأة اقتصاديــًا والتــي ال تتجــاوز 14 % فــي االقتصــاد االردنــي وهــي 
تعتبــر نســبة متواضعــة بالنظــر إلــى معــدل النســبة فــي الشــرق األوســط. 

ان اختيــار موضــوع تمكيــن المــرأة يأتــي فــي ظــل تداعيــات جائحــة كورونــا 
التــي أثــرت علــى كافــة فئــات المجتمــع وخصوصــًا االنــاث، الســيما مــع 
تزايــد مســؤولياتهم داخــل المنــزل وطبيعــة المســؤوليات الملقــاة علــى 

عاتقهــم داخــل األســرة. 

ان ســعي الجمعيــة يأتــي متوازيــا مــع دور البنــك المركــزي في دعم ومســاعدة 
المرأة وضمن اســتراتيجية الشــمول المالي ومحورها الرئيســي والمتضمن 

تعزيــز دور المــرأة وتمكينهــا، وزيادة مســاهمتها فــي االقتصاد المحلي. 

فضــال ان جائحــة كورونــا ســاهمت برفــع مســتويات البطالــة فــي المملكــة، 
وتحديــدًا بيــن اإلنــاث بشــكل أكبــر مــن الرجــال، االمــر  الــذي يفــرض تعزيــز دور 
المــرأة اقتصاديــًا وانعكاســه بزيــادة القدرة على التعافي بشــكل أســرع وأعمق. 

المجتمــع يكمــن فــي تعزيــز  المــرأة فــي  ذلــك فــأن تمكيــن  وعــالوة علــى 
ــح  ــي يصب ــق الدخــل وبالتال ــذات لتحقي ــى ال ــًا واعتمادهــا عل وجودهــا اقتصادي

دورهــا فاعــل بشــكل أكبــر. 

وللتركيــز أكثــر علــى دور المــرأة فــي القطــاع المصرفــي، التقــت الجمعيــة ومــن 
خــالل المجلــة مــع عــدد مــن القيــادات النســائية مــن داخــل القطــاع المصرفــي 
وخارجــه، حيــث تــم محاورتهــن حــول تمكيــن المــرأة فــي عمليــة صنــع القــرار 
والتشــجيع المســتمر لوجــود المــرأة فــي مراكــز صنع القــرار ومجالــس اإلدارة 
واألثــر الــذي تتركــه هــذه المشــاركة فــي زيــادة الربحيــة والنمــو فــي البنــوك 

والشــركات المســاهمة العامــة علــى حــد ســواء. 

تمكين المرأة في القطاع المصرفي:

حوارات مع قيادات نسائية
تولي جمعية البنوك في األردن اهتماما بالغا في بحث 
سبل تعزيز دور المرأة في القطاع المصرفي، التزاما 
بتوجيهــات البنــك المركــزي فــي دعــم تمّكيــن المــرأة.
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ناديا السعيد
الرئيس التنفيذي - بنك االتحاد

الســعيد: 14 % مــن النســاء يشــعرن 
بــأن القطــاع المصرفــي قــادر علــى مخاطبــة 

احتياجاتهــّن

الســيدة  االتحــاد  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  قالــت 
ناديــا الســعيد أن 14 % فقــط مــن النســاء يشــعرن بــأن 
البنــوك والقطــاع المصرفــي عامــة قــادر علــى مخاطبــة 
احتياجاتهــّن وتلبيتهــا، وذلــك وفقــا لنتائــج الدراســة التــي 

أجراهــا بنــك االتحــاد.

وأكــدت الســعيد فــي الحــوار الخــاص مــع مجلــة البنــوك، 
ان مفهــوم "تمكيــن المــرأة" لبنــك االتحــاد هــو جــزء مــن 
الثقافــة والهوّيــة المؤسســّية، وركيــزة أساســّية مــن 
الركائــز الدافعــة لرؤيــة البنــك، حيــث يقــوم البنــك علــى 
شــمولي  منهــج  ضمــن  الواقــع  أرض  علــى  تجســيده 

ومتداخــل مــع مختلــف وكافــة نواحــي المؤسســة.

االقتصــادي  التمكيــن  ان  علــى  ذلــك، شــدد  علــى  وعــالوة 
ــة مــن  ــر منظومــة متكامل ــي يتطلــب توفي والشــمول المال
ــى جنــب  ــًا إل ــي تعمــل جنب ــة الت ــر المالّي ــة وغي ــول المالّي الحل
علــى تمكيــن المــرأة، مؤكــدة علــى ان تطبيــق مبــادئ تكافــؤ 
الفــرص ال يــزال اقــل مــن المطلوب في معظم القطاعات.

ُتعنــى  للمراجعــة  شــاملة  خطــة  وضــع  الــى  ودعــت 
بمتابعــة وتطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص فــي كافــة مراحل 
الطلبــات  بفلتــرة  بــدءًا  الوظيفــي؛  المســار  وقنــوات 
ــاء القــدرات والمهــارات  ــالت، ومــرورًا ببن وإجــراء المقاب
إلــى  ووصــواًل  المناســبة،  التدريبّيــة  الفــرص  وتوفيــر 

المتســاوية. والترقيــات  والحوافــز  المزايــا 

نســبة  انخفــاض  ان  الــى  نوهــت  الصعيــد،  ذات  وعلــى 
إلــى  يعــود  قيادّيــة  مناصــب  يشــغلن  اللواتــي  النســاء 
غيــاب الفــرص المتاحة أمامهــن وذلك بالطبع باإلضافة 
الــى وجــود التحديــات األخــرى التــي تؤدي النخفاض نســبة 
المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة مــن توفيــر دور حضانــة 
ومواصــالت آمنــة ورواتــب متكافئــة ومرونــة وظيفّيــة 
وثقافة مؤسســية أكثر مراعاة لإلنصاف بين الجنســين 

باإلضافــة إلــى غيــاب الدعــم العائلــي والمجتمعــي.

وتاليا نص الحوار مع السيدة ناديا السعيد:
حقــق بنــك االتحــاد فــي عهــد إدارتكــم خطــواٍت كبيــرة 
ومهمــة واســتطاع أن يحقــق معــدالت نمــٍو متســارعة 
والفتــة، وهــذا فــي حــد ذاتــه تأكيــد علــى القــدرات الكبيــرة 
التــي تتمتــع بهــا المــرأة األردنيــة وكفاءتهــا العاليــة فــي 

ــة. شــغل الوظائــف القيادي

الفــرص  فــي  تكافــؤ  هنــاك  بــأن  تعتقديــن  هــل 
المتاحة أمام الجنسين لتولي الوظائف القيادية 
فــي القطــاع المصرفــي األردنــي؟ وإذا كان األمــر 
كذلــك فمــا هــو تفســير انخفــاض نســبة النســاء 

ــة فــي القطــاع. اللواتــي يشــغلن مناصــب قيادي

علــى مــدار األعــوام الماضيــة، تمّكنــت المــرأة مــن البــدء 
بشــّق طريقهــا نحــو تقّلــد مناصــب قيادّيــة وإدارّيــة عليــا 
فــي مختلــف األصعــدة والمجــاالت، إاّل أن تطبيــق مبادئ 
تكافــؤ الفــرص ال يــزال اقــل مــن المطلــوب فــي معظــم 

القطاعات. 

انخفاض نسبة النساء اللواتي 
يشــغلن مناصب قيادّية يعود 
المتاحــة الفــرص  غيــاب  إلــى 

تطبيــق مبــادئ تكافــؤ الفــرص 
ال يـــزال اقـــــل مــن الـــمـــطـــلـوب 
فـــــي مـــعـــظـــــم الـــقــطـــاعــــات
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ذلــك أّن الوصــول إلــى هــذا التكافــؤ فــي الفــرص المتاحــة أمام 
الجنســين يتطّلــب وعيــًا كبيــرًا مــن المؤسســات وجهــودًا 
متواصلــة تتمحــور حــول مأسســة ثقافــة وسياســات التنــّوع 
والشــمول، إضافــة إلــى تضميــن مبــدأ تكافــؤ الفــرص فــي 
هيكلية وسياســات مؤسســات القطاع المالي والمصرفي.

كمــا ينبغــي وضــع خطــة شــاملة للمراجعــة ُتعنــى بمتابعــة 
وتطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص في كافة مراحل وقنوات المســار 
الوظيفــي؛ بــدءًا بفلتــرة الطلبــات وإجــراء المقابــالت، ومــرورًا 
ببنــاء القــدرات والمهــارات وتوفيــر الفرص التدريبّية المناســبة، 

ووصــواًل إلــى المزايــا والحوافــز والترقيــات المتســاوية أيضــًا. 

يشــغلن  اللواتــي  النســاء  نســبة  انخفــاض  فــإّن  وبالتالــي 
مناصــب قيادّيــة يعــود إلــى غيــاب الفــرص المتاحــة أمامهــن 
وذلــك بالطبــع باإلضافــة الــى وجــود التحديــات األخــرى التــي 
للمــرأة  االقتصاديــة  المشــاركة  نســبة  النخفــاض  تــؤدي 
ــة  ــة ورواتــب متكافئ ــة ومواصــالت آمن ــر دور حضان مــن توفي
ومرونــة وظيفّيــة وثقافــة مؤسســية أكثــر مراعــاة لإلنصــاف 
العائلــي  الدعــم  غيــاب  إلــى  باإلضافــة  الجنســين  بيــن 
والمجتمعــي. معالجــة هــذه المعيقــات سيســاهم ليــس 
فقــط فــي تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي المناصــب اإلدارّيــة، 
بــل أيضــًا لمســاندة اســتمرارّيتها فــي العمــل، وتشــجيع 

والوظيفــي. المهنــي  تطّورهــا 

مخصصــة  برامــج  بــإدراج  البنــوك  تقــوم  هــل 
لتأهيــل النســاء لشــغل المناصــب القياديــة فــي 

المصرفــي؟ القطــاع 

بالنســبة لبنــك االتحــاد فــإن مفهــوم "تمكيــن المــرأة" جــزء 
مــن ثقافتنــا وهوّيتنــا المؤسســّية، وركيــزة أساســّية مــن 
الركائــز الدافعــة لرؤيتنــا، نعمــل علــى تجســيده علــى أرض 
الواقــع ضمــن منهــج شــمولي ومتداخــل مــع مختلــف وكافة 
نواحــي المؤسســة. فإّننــا ال نعمــل علــى تطبيــق مبــدأ تكافــؤ 

الفــرص ضمــن برنامــج علــى هامــش عملنــا. 

ــد مــن المعيقــات  ــي المــرأة العاملــة مــن العدي تعان
ومنهــا المعيقــات االجتماعيــة وااللتزامــات المنزلية 
وتجــاه األبنــاء وتوفيــر حاضنــات لألطفــال، إضافــة 
إلــى المعوقــات المتعلقــة بالتنقــل وأوقــات العمــل 
وغيرهــا مــن األمــور. فهــل هــذه المعيقــات تعتبــر 
أقــل حــدة للنســاء العامــالت فــي القطــاع المصرفي، 
 
ٍ
ومــا هــي توصياتكــم لتذليــل تلــك المعيقــات بشــكل

أكبر مســتقباًل. 

كمــا ذكــرت ســابقًا، وعلــى الرغــم مــن وجــود المعيقــات 
المختلفــة التــي تحــّد مــن مشــاركة المــرأة فــي بيئــة العمل 
بشــكل عــام، إاّل أن القطــاع المصرفــي يعتبــر بيئــة جاذبــة 
تســتند  ثقافــة مؤسســّية  مــن  بــه  يتمّتــع  لمــا  للمــرأة 
إلــى المعاييــر المهنّيــة، ولمــا يقّدمــه مــن فــرص تطويــر 

ــراز القــدرات وتحقيــق الــذات.  المهــارات وإب

بيــن  العدالــة  تطبيــق  علــى  نحــرص  االتحــاد،  بنــك  وفــي 
الجنســين وعلــى وجــود معاييــر واضحــة وموثوقــة لتحقيــق 
تكافــؤ الفــرص. فتحديــد الرواتــب والمكافــآت والترقيــات 
المزايــا  أّمــا  والكفــاءة.  اإلنجــاز  أســاس  علــى  يكــون 
وفــرص التطــّور والتدريــب المهنــي فهــي متســاوية أمــام 
الجنســين. كمــا يعمــل بنــك االتحــاد أيضــًا علــى توفيــر بيئــة 
مرنــة وصديقــة للمــرأة؛ مــن خــالل توفيــر حضانــة ألبنــاء 
الثقافــي  الوعــي  نســبة  ورفــع  والموظفــات،  الموظفيــن 
بيــن  التنــوع  أهميــة  حــول  الموظفيــن  بيــن  واالجتماعــي 
الجنســين الذي يمكن أن يســاهم إلى حد كبير في رفع أداء 
المؤسســة، إضافــة إلــى تطبيــق سياســات ضــد التمييــز، 
والتــي ســاهمت جميعهــا فــي تعزيز المشــاركة االقتصادية 

ــا.   ــة ومناصــب علي ــى مراتــب قيادّي للمــرأة ووصولهــا إل

مــن  وكبيــر  مهــم  جــزء  األردن  فــي  النســاء  تعتبــر 
الســوق المصرفــي المحتمل للبنــوك، والتركيز على 
هــذا الجــزء مــن الســوق قــد يفتــح آفاقــًا واســعة 
أمــام البنــوك للتوســع والنمــو واكتســاب حصــص 
ســوقية جديــدة، فمــا هــو تقييمكــم للفــرص الكامنــة 
يمكــن  وكيــف  الســوق،  مــن  الشــريحة  هــذه  فــي 

للبنــوك تكييــف اســتراتيجياتها الســتهدافها. 

بدايــًة، وحتــى تتمّكــن أي جهــة كانــت مــن تلبيــة متطّلبــات 
فئــة مســتهدفة معّينــة، فعليهــا فهــم طبيعــة احتياجات 
هــذه الشــريحة واإللمــام بكافــة متطّلباتهــا المختلفــة، 
حتــى تتمّكــن مــن تصميــم وتقديــم حلــول ذات القيمــة 
المضافــة لهــا. ووفقــًا لدراســة أجراهــا بنــك االتحــاد، فــإّن 

مــــفــهــوم "تـــمـــكــــيـن الــمـــرأة" 
لـبــنــك االتـحـــاد هـو جــــــزء مـــن 
الثقافــة والهوّيــة المؤسســّية

الدعــوة لوضــع خطــة شــاملة 
للمـراجـعـــة تُـعـنـــى بـمـتـابـعـــة 
وتطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص
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14 % فقــط مــن النســاء يشــعرن بــأن البنــوك والقطــاع 
احتياجاتهــّن  مخاطبــة  علــى  قــادر  عامــة  المصرفــي 
وتلبيتهــا. لــذا مــن المهــم أن يتــم تكييف االســتراتيجّيات 
بعــد الوصــول إلــى فهــم عميــق وشــامل للمتطّلبــات 

واالحتياجــات المالّيــة للمــرأة. 

ومن الضرورّي أن نتذّكر أيضًا أّن اســتهداف ســوق المرأة 
مدعومــًا  يكــون  أن  يجــب  لهــا  الماليــة  الحلــول  وتقديــم 
تتســم  للمــرأة،  وداعمــة  حاضنــة  مؤسســية  بثقافــة 
بالعدالــة والتنــّوع والشــمول. وهــو األمــر الــذي ســيزيد مــن 
ــي  ــي تتعامــل معهــا، والت ثقــة هــذه الشــريحة بالجهــة الت

ــة الداعمــة للمــرأة. ــال للبيئ ــر مث ســتجد فيهــا خي

يقدم بنك االتحاد مجموعة من الخدمات والمنتجات 
المخصصــة للمــرأة والتــي تســتهدف تعزيــز قدرتهــا 
فــي الوصــول إلــى التمويــل وزيــادة تمكينهــا، فمــا هــي 
أهــم المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا بنــك االتحــاد 
للمــرأة، وهــل هنالــك أي برامــج مخصصــة للنســاء 

صاحبــات المشــاريع تحديــدًا.

مــع مطلــع العــام 2014، قمنــا فــي بنــك االتحــاد باتخــاذ 
قــرار واٍع إلــى أن نكــون جــزءًا مــن الحــل مــن خــالل لعــب 
المشــاركة االقتصاديــة  وزيــادة  فــي تعزيــز  دور فاعــل 
للمــرأة، فكانــت خطوتنــا األولــى إطــالق برنامج "شــروق"، 
االحتياجــات  ليخــدم  بعنايــة  تصميمــه  تــّم  والــذي 
مــن  مجموعــة  تقديــم  خــالل  مــن  للســّيدات  المالّيــة 
الحلــول المصرفّيــة لهــا؛ ومنهــا قــروض األعمــال مــن 
وحديثــة  الناشــئة  الشــركات  وتمويــل  ضمانــات،  غيــر 
ــات األعمــال، إضافــة  التأســيس، وبرامــج داعمــة لريادّي
يدعــم  بمــا  لهــّن،  والنصائــح  االستشــارة  تقديــم  إلــى 

أعمالهــّن. وتقــّدم  نجاحهــّن 

هــل تعتقــدون أن توفــر برامــج تمويليــة متخصصــة 
للنساء تساعد في زيادة االشتمال المالي للمرأة؟  

إّن تعزيز وتشــجيع االشــتمال المالي للمرأة هو منظومة 
فهــم  علــى  ومبنــي  قائــم  وهــو  ذاتهــا،  بحــّد  متكاملــة 
ــي  ــة ومخاطبتهــا بمــا يحاكــي ويلّب احتياجــات المــرأة المالّي
ــا مــع برنامــج "شــروق" مــا هــي  هــذه االحتياجــات. وتجربتن
ــى أن اهتمــام البنــوك بشــريحة النســاء قــادر  ــد عل إاّل تأكي
علــى تحســين نســبة االشــتمال المالــي للمــرأة، مــن خــالل 
المالّيــة،  والخدمــات  المنتجــات  إلــى  وصولهــا  تســهيل 

ــة.  ــادة الطلــب علــى الخدمــات البنكّي ــي زي وبالتال

واألمــر الــذي ال يقــّل أهمّيــة عــن ذلــك، هــو إدراكنــا ووعينــا 
التــام للمعنــى الكامــن وراء االشــتمال المالــي، والــذي 
فــرص  إلــى  الوصــول  تســهيل  علــى  يقتصــر فقــط  ال 
إّنــه يتنــاول مختلــف المناحــي المالّيــة  التمويــل، حيــث 
وغيــر المالّيــة التــي تنصــّب فــي خدمــة طمــوح الســيدات 
والريادّيــات، مــن خــالل تســهيل وصولهــّن إلــى المعرفــة 
واألســواق أيضــًا، وبنــاء مهاراتهــّن وتعزيــز قدراتهــّن، 

وتوفيــر بيئــة عمــل داعمــة لهــّن.  

هــل  التمويــل،  منــح  فــي  البنــوك  دور  عــن  بعيــدًا 
فــي  دورًا  تلعــب  أن  يمكــن  البنــوك  بــأن  تعتقديــن 
زيــادة التمكيــن االقتصــادي للمــرأة مــن خــالل تقديــم 
برامــج متخصصــة تســاعد فــي رفــع القــدرات المالية 
واإلداريــة للمــرأة األردنيــة، وما هــي الجهات الداعمة 

التــي قــد تحتاجهــا البنــوك إلنجــاح هــذا التوجــه. 

دون أدنــى شــك، فكمــا ذكــرت ســابقًا، يتطّلــب التمكيــن 
االقتصــادي والشــمول المالــي توفيــر منظومة متكاملة 
مــن الحلــول الماليــة وغيــر الماليــة التــي تعمــل جنبــًا إلــى 
جنــب علــى تمكيــن المــرأة، ويكّمــل إحداهــا اآلخــر. ومــن 
تقديــم  علــى  البنــك  يعمــل  "شــروق"،  برنامجنــا  خــالل 
عمــل  وورشــات  نقــاش  وحلقــات  تثقيفيــة  فعاليــات 
تدريبّيــة لتبــادل المعرفــة ومشــاركة الخبــرات، باإلضافــة 
إلــى اإلرشــاد والتوجيــه ومدّونــة لنشــر الثقافــة الماليــة. 
كمــا يعمــل البرنامــج علــى بنــاء أواصــر تعــاون وشــراكات 
تشــاركنا  التــي  الجهــات  مختلــف  مــع  اســتراتيجّية 
بيئــة  وبنــاء  إلــى تصميــم  الراميــة  تطّلعاتنــا وجهودنــا 

داعمــة للمــرأة علــى مختلــف األصعــدة. 

هــل تعتقديــن بــأن إيجــاد حــدود دنيــا أو كوتــا لنســب 
العليــا  واإلدارات  اإلدارة  مجالــس  فــي  النســاء 
فــي البنــوك قــد يكــون مفيــدًا لتقليــل الفجــوة بيــن 
ينبغــي  أنــه  أم  المناصــب،  هــذه  فــي  الجنســين 
البــدء مــن خطــوة أســبق بتأهيــل وإيجــاد قيــادات 
نســب  عــن  الحديــث  ثــم  ومــن  نســائية  مصرفيــة 
المشــاركة الجندريــة فــي المناصــب القياديــة فــي 
البنــوك. ومــا هــي تصوراتــك بشــأن مــا تشــير إليــه 
العديــد مــن الدراســات العالميــة بــأن وجــود نســب 
أكبــر مــن النســاء فــي تلــك المناصــب يحقــق أداًء 

للبنــوك. أفضــل 
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أؤمــن إيمانــًا كامــاًل بكفــاءة ومقــدرة المــرأة األردنّيــة، ومــا 
تتمّتــع بــه مــن مؤهــالت ومهــارات، تجعلهــا قــادرة علــى 
ــرًا أينمــا كانــت، وأن تتــرك  أن تكــون عنصــرًا فاعــاًل ومؤث
بصمــة اســتثنائية أينمــا حّلــت، وخاّصــة فــي مجالــس 
اإلدارة واإلدارات العليــا ومراكــز صنــع القــرار. وفــي ضــوء 
الوضــع الحالــي، ومــا نشــهده مــن انخفــاٍض شــديد فــي 
نســب التمثيــل، بإمــكان الحــدود الدنيــا أو الكوتا أن تخدم 
كنقطــة البدايــة، لحيــن الوصــول إلــى مرحلــة بنــاء الوعــي 

الكامــل والدعــم الكافــي.

لقــد ســبق وقــام جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي المعّظــم 
برســم مثــال وتجربــة ناجحــة مــن خــالل إقــرار الحــدود 
الدنيا للكوتا النســائية في االنتخابات البرلمانية األردنية، 
لتكــون نقطــة االنطــالق للمــرأة األردنيــة فــي المشــاركة 

السياســية والتــي اســتطاعت مــع مــرور الوقــت أن تفــوز 
بمقاعــد خــارج حــدود الكوتــا أيضًا. وذلــك يســاعد فــي 
تشــجيع النســاء وتعزيــز ثقتهــّن بأنفســهّن، ولــه دور 
كبيــر أيضــًا فــي بنــاء تجــارب ناجحــة ونمــاذج يحتــذى بهــا، 
مــن شــأنها المســاهمة فــي تحقيــق نســب قبــول أكبــر 
فــي مجتمعاتنــا، وتعزيــز حضــور المــرأة والتأكيــد علــى 
أهمّيــة الــدور الــذي تلعبــه فــي تحقيــق االزدهــار لوطنهــا. 

ولقــد أثبتــت مختلف الدراســات العالمّيــة التي تم إجراؤها 
والشــمول  التنــّوع  تحّقــق  أهمّيــة  الحالــي،  يومنــا  حتــى 
الشــركات  أداء  تعزيــز  فــي  القــرار  صنــع  مراكــز  فــي 
فــي  وتنــّوع  موازنــة  مــن  يحّققــه  لمــا  والمؤسســات 
وجهــات النظــر، وزيــادة فــي اإلبــداع واالبتــكار، وخلــق بيئــة 
عمــل جاذبــة ألصحــاب الكفــاءات والمهــارات والطمــوح. 

التمكيــن االقتصــادي والشــمول المالــي 
متكاملــة  مـنـظـومـــة  تـوفـيـــر  يتـطـلـــب 
الـمـالـّيـــة المالـّيـــة وغـيـــر  الـحـلـــول  مــن 
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خلود السقاف 
رئيس صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي

الســقاف: 15 % نســبة تمثيل النســاء 
في مــــجــــالــــس إدارات الــــشـــركـــات الـتـــي 

يســاهم فيهــا الصنــدوق 

ــار أمــوال الـضـمــــان  أكـــــدت رئـيـــس صـنــــــدوق استـثـمـ
االجتماعــي ورئيســة ملتقــى النســاء العالمــي فــرع األردن 
أمــوال  اســتثمار  صنــدوق  ان  الســقاف،  خلــود  الســيدة 
الضمــان االجتماعــي يحرص وبشــكل مســتمر على مواكبة 
النســب العالميــة لمســتويات تمثيــل المــرأة فــي مجالــس 

إدارات الشــركات التــي يســاهم فيهــا.

وكشــف الســقاف فــي الحــوار الخــاص مــع مجلــة جمعيــة 
البنــوك، ان عــدد ممثلــي الصنــدوق يبلــغ حوالــي 120 ممثــل 
تبلــغ نســبة  فــي حيــن  60 شــركة،  موزعيــن علــى حوالــي 
تمثيل النســاء منهم حوالي 15 بالمئة، مقارنة مع النســبة 
العالميــة لتمثيــل النســاء فــي مجالــس إدارات الشــركات 

والبالغــة حوالــي 17 بالمئــة.

العامــة  المؤسســة  ممثلــي  اختيــار  ان  علــى  وشــددت 
للضمــان االجتماعــي فــي مجالــس إدارات الشــركات يتــم 
بنــاًء علــى أســس علميــة ومهنيــة محــددة، وبمــا يحقــق 
مصلحــة المؤسســة العامة للضمــان االجتماعي ويضمن 

حقوقهــا فــي تلــك الشــركات. 

وعلــى ذات الصعيــد، أكــدت الســقاف علــى أهميــة وجــود 
سياســات علــى المســتوى الوطنــي تعمــل علــى تأهيــل 
الجنســين،  مــن  للعامليــن  البشــرية  المــوارد  وتطويــر 
ووجــود هيــاكل تنظيميــة مســتقرة، ومســاواة فــي األجــور 
الجنــس،  عــن  النظــر  بغــض  الوظائــف  نفــس  لشــاغلي 
وتطبيــق  االجتماعــي،  للنــوع  حساســة  موازنــات  ووضــع 
خطــط تنمويــة ذات أثــر ملمــوس علــى المجتمــع والمــرأة، 
مــع التركيــز علــى معالجــة أوجــه التفــاوت بين الجنســين في 

عمليــة صنــع القــرار.

ومــن جهــة أخــرى، قالــت ان اســتثمارات الصنــدوق فــي 
رأســمال عــدد مــن البنــوك األردنيــة تعتبر من المســاهمات 
االســتراتيجية التــي نعتــز ونفتخــر بهــا، حيــث يعتبــر صنــدوق 
اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي مســاهم اســتراتيجي 
فــي 12 بنــكا محلّيــا وتجارّيًا وإســالمّيا وبنســب حيــازة تتراوح 

بيــن 2 % – 21 %.

القطــاع  فــي  الصنــدوق  اســتثمار  نســبة  ان  وأضافــت 
المصرفــي حوالــي 64 % مــن إجمالــي محفظــة االســتثمار 
فــي  الصنــدوق ممثليــن  لــدى  ان  الــى  باألســهم، منوهــة 
تحــرص  حيــن  فــي  البنــوك،  تلــك  إدارة معظــم  مجالــس 
مجالــس إدارة البنــوك وبدعــم مــن ممثلــي الضمــان فيهــا 
علــى تبنــي سياســات مــوارد بشــرية تضمن فــرص متكافئة 

للعامليــن مــن النســاء والرجــال.

وشــددت علــى ان صنــدوق االســتثمار يحــاول التأثيــر إيجابــا 
فــي زيــادة نســبة تمثيــل المــرأة فــي مجالــس اإلدارة بهــدف 
زيــادة الفوائــد االقتصاديــة علــى الشــركات تماشــيا مــع 
نتائــج الدراســات العالميــة، خاصــة وان نســبة مشــاركة 
المــرأة فــي ســوق العمــل األردنــي ال تــزال تعتبــر منخفضــة 
ــة بنســبة مشــاركة الرجــل، األمــر الــذي  الــى حــد كبيــر مقارن
انعكــس بطبيعــة الحــال علــى تواجــد المــرأة فــي المواقــع 

القياديــة المتقدمــة.

"صنــدوق اســتثمار الضمــان" 
 12 فــي  اســتراتيجي  مســاهم 
بنــكا محلّيــا وتجارّيــًا وإســالمّيا

 64 % نسبة استثمار الصندوق 
فــي الـــقـــطـــاع الـمـصـرفـــي مــن 
إجـمـالــــي مـحــفــظـــة األسـهـــم
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وحــول ملتقــى النســاء العالمــي فــي األردن، بّينــت ان الملتقى 
المبــادرات والجلســات الحواريــة علــى  اطلــق العديــد مــن 
مســتوى وطنــي تتنــاول ضــرورة دمــج النــوع االجتماعــي فــي 
عمليــة رســم السياســات وإعــداد الموازنــات لمــا لــه مــن 
ــر  ــه أث ــى اســتغالل المــوارد بشــكل ســليم وفعــال ول ــر عل أث
عمــل  خطــط  خــالل  مــن  والمجتمــع  االقتصــاد  ملمــوس 

تنفيذيــة تشــاركية.

وتاليا نص الحوار مع السيدة السقاف:

تنقلتــم فــي العديــد مــن المناصــب القياديــة المهمــة وكنتــم 
البنــك  محافــظ  نائــب  منصــب  تشــغل  عربيــة  امــرأة  أول 
المركــزي األردنــي، كمــا عملتــم فــي منصــب قيــادي فــي أحــد 
البنــوك األردنيــة وانتقلتــم بعدهــا لتســلم رئاســة صنــدوق 
لرئاســة  إضافــة  االجتماعــي،  الضمــان  أمــوال  اســتثمار 
ملتقــى النســاء العالمــي – فــرع األردن. ولديكــم خبرة كبيــرة 
فــي مجــال حوكمــة الشــركات والرقابــة الداخليــة والخدمــات 

الســليمة. المصرفيــة 

هــل تؤمنــون بأهميــة تضميــن النواحــي الجندريــة 
فــي هيــاكل الحاكميــة المؤسســية فــي األردن، ومــا 
هــي الفوائــد المرجــوة مــن زيــادة نســب النســاء فــي 

مجالــس إدارة الشــركات وفــي اإلدارات العليــا. 

تؤكــد مبــادئ العدالــة والشــمولية علــى الربــط بيــن اإلدارة 
الرشــيدة والمســاواة بيــن النــوع االجتماعــي. وفــي األردن، 
تنــدرج هــذه المبــادئ تحــت مظلــة اإلصــالح اإلداري الــذي 
يهــدف الــى إدارة راس المــال البشــري بكفــاءة والتعامــل 
القطاعيــن  فــي  االجتماعــي  النــوع  تحديــات  مــع  بجديــة 

العــام والخــاص.

علــى  سياســات  وجــود  األهــداف  هــذه  تحقيــق  ويتطلــب 
المــوارد  وتطويــر  تأهيــل  علــى  تعمــل  الوطنــي  المســتوى 
البشــرية للعامليــن مــن الجنســين، ووجــود هيــاكل تنظيميــة 
مســتقرة، ومســاواة فــي األجــور لشــاغلي نفــس الوظائــف 
بغــض النظــر عــن الجنــس، ووضــع موازنــات حساســة للنــوع 
االجتماعــي، وتطبيــق خطــط تنمويــة ذات أثــر ملمــوس علــى 
المجتمــع والمــرأة، مــع التركيــز علــى معالجــة أوجــه التفــاوت 

بيــن الجنســين فــي عمليــة صنــع القــرار.

بطبيعــة  السياســات  هــذه  تطبيــق  فعاليــة  وينعكــس 
الحــال علــى تواجــد المــرأة فــي المناصــب القياديــة ومجالــس 
إدارة الشــركات، والتــي مــا تــزال نســبة مشــاركتها فــي هــذه 

المواقــع المتقدمــة متواضعــة نوعــا مــا فــي األردن.

هــذا  فــي  العالميــة  الدراســات  مــن  العديــد  خلصــت  وقــد 
المجــال الــى ان مجالــس اإلدارة التــي تراعــي التنــوع الجنــدري 
تمّكــن الشــركات مــن تحقيــق نتائــج أفضــل علــى مؤشــرات 
المشــاركة  ان  كمــا  والنمــو،  الربحيــة  مثــل  الرئيســية  األداء 
النســائية فــي مجالــس اإلدارة وفــي القيــادة العليــا للشــركات 
مــن شــأنه ان يعــزز تبنــي هيــاكل تنظيمية أكثــر تطورا وتطبيق 
تنــوع  يؤثــر وجــود  الحوكمــة واإلدارة. حيــث  لمبــادئ  أفضــل 
جنــدري فــي مجلــس اإلدارة إيجابــا فــي تحســين بيئــة العمــل 
وثقافــة الشــركات وبالنتيجــة علــى مســتويات رضا الموظفين 
ــزة التنافســية  ــى المي وخفــض معــدل دورانهــم، باإلضافــة ال

فــي جــذب المواهــب الشــابة خاصــة النســائية منهــا.

و أشــارت هذه الدراســات الى ان تمثيل النســاء في مجالس 
اإلدارة يســاهم فــي تعزيــز بيئــة االبتــكار فــي الشــركات مــن 
خــالل تحــدي النســاء للمفاهيــم واألســاليب التقليديــة التــي 
يمارســها الرجــال، باإلضافــة الــى دورهــن فــي تعزيــز جهــود 
يســاهم  وبالنتيجــة  للشــركات.  المجتمعيــة  المســؤولية 
كل ذلــك فــي تطويــر أعمــال الشــركات وتحقيــق أداء مالــي 
جيــد، مــع تحقيــق مصالــح جميــع المســاهمين والشــركاء 
يضمــن  وبشــكل  متكافــئ  بشــكل  العالقــة  وأصحــاب 

اســتدامة الشــركات ماليــا واجتماعيــا. 

وبتطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال، 
فــإن صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي يحــرص 
وبشــكل مســتمر على مواكبة النســب العالمية لمســتويات 
تمثيــل المــرأة فــي مجالــس إدارة الشــركات التــي يســاهم 
فيهــا )يبلــغ عــدد ممثلي الصنــدوق حوالي 120 ممثل موزعين 
علــى حوالــي 60 شــركة( إذ تبلــغ نســبة تمثيــل النســاء منهــم 
ــة لتمثيــل النســاء  ــة مــع النســبة العالمي ــي 15 %، مقارن حوال

فــي مجالــس إدارة الشــركات والبالغــة حوالــي 17 %.

وهنــا أود التأكيــد علــى ان اختيــار ممثلــي المؤسســة العامــة 
للضمــان االجتماعــي فــي مجالــس إدارة الشــركات يتــم بنــاء 

ــى  ــات عــلـــ ــود ســيــاســ ــة وجـــ أهـمـــيــ
المستوى الوطني تعمل على تأهيل 
الجنســين مــن  العامليــن  وتطويــر 

نســبة مشــاركة المرأة في سوق 
الــى  منخفضــة  األردنــي  العمــل 
حــد كبيــر مقارنــة بمشــاركة الرجل
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علــى أســس علميــة ومهنيــة محــددة، وبمــا يحقــق مصلحة 
المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعي ويضمن حقوقها 
فــي تلــك الشــركات. هــذا وقــد قــام الصنــدوق بدايــة العــام 
2019 بإصــدار الدليــل االسترشــادي للممثليــن فــي مجالس 
العامــة  المؤسســة  بهــا  تســاهم  التــي  الشــركات  إدارة 
والدرجــات  األســس  يحــدد  والــذي  االجتماعــي  للضمــان 
العلميــة والمعرفــة الفنيــة والخبــرات العمليــة للممثليــن 
المناســبة  الكفــاءة  ذوو  اختيــار  مــن  الصنــدوق  ليتمكــن 

لطبيعــة عمــل الشــركات. 

نســب النســاء العامالت في القطاع المصرفي 
تعتبــر مرتفعــة مقارنــًة مــع المتوســط العــام 
فــي األردن، فمــا هــو تعليقكــم علــى ذلــك، وهــل 
تعتقــدون بتوفــر تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين 

للعمــل فــي البنــوك.  

القطــاع  فــي  العامــالت  النســاء  نســبة  ارتفــاع  يعــود 
المصرفــي مقارنــة بالمتوســط العــام فــي األردن الــى ان 
الحــرص  ناحيــة  مــن  العاليــة  بالكفــاءة  يتمتــع  القطــاع 
ــة، ودعــم الكفــاءات  ــات اإلدارة الحديث علــى تطبيــق منهجي
وأصحــاب المواهــب والتدريــب والتطوير المســتمر للموارد 
القيــادات  لتأهيــل  متخصصــة  برامــج  وعقــد  البشــرية، 

الشــابة بمــا فيهــا النســائية.

واتســام  البنــوك،  فــي  المتخصصــة  العمــل  ولطبيعــة 
هياكلهــا التنظيميــة بالثبــات النســبي، باإلضافــة الــى حــرص 
الجــدد ضمــن مزايــا  الخريجيــن  البنــوك علــى اســتقطاب 
ماديــة ومعنويــة منافســة، نجــد ان القطــاع مــن أكبــر واهــم 
القطاعــات التشــغيلية فــي المملكــة، والتــي تمتــاز أيضــا 
بوجــود سياســات واضحــة تراعــي الكفــاءة والمســاواة عنــد 
التعييــن والترقيــات بغــض النظــر عــن الجنــس. ويطبــق 
لمختلــف  لألجــور  موحــدة  سياســة  المصرفــي  القطــاع 
الوظائــف بغــض النظــر عــن جنــس شــاغليها، إلــى جانــب 
حرصــه علــى التعليــم والتدريــب المســتمر والــذي يمكــن 
الموظفين من تطوير وتوســيع مهاراتهم والذي ينعكس 
علــى تميــز أدائهــم وصعودهــم الســلم الوظيفي بــكل اقتدار 

لجميــع العامليــن دون اســتثناء بمــا فيهــم النســاء.

مــن  عــدد  رأســمال  فــي  الصنــدوق  اســتثمارات  وتعتبــر 
البنــوك األردنيــة مــن المســاهمات االســتراتيجية التــي نعتــز 
ونفتخــر بهــا، حيــث يعتبــر صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان 
االجتماعــي مســاهم اســتراتيجي فــي 12 بنــك محلــي تجــاري 
وإســالمي وبنســب حيازة تتراوح بين 2 % – 21 % وتبلغ نســبة 
اســتثمار الصنــدوق فــي القطــاع المصرفي حوالــي 64 % من 
إجمالــي محفظــة االســتثمار باألســهم، ولــدى الصنــدوق 
ممثليــن فــي مجالــس إدارة معظــم تلــك البنــوك. وتحــرص 
مجالــس إدارة البنــوك وبدعــم مــن ممثلينــا فيهــا علــى تبنــي 
سياســات مــوارد بشــرية تضمــن فــرص متكافئــة للعاملين 
وجــود  علــى  انعكــس  الــذي  األمــر  والرجــال،  النســاء  مــن 
نســب مرتفعــة وزيــادة مطــردة فــي عــدد الالتــي يشــغلن 

وظائــف متعــددة فــي مختلــف المســتويات اإلداريــة. 

ما الفائــدة االقتصادية مــن زيادة تمثيــل المــرأة 
فــي اإلدارة وفــي المناصــب القياديــة وخاصــة علــى 

مستوى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا؟ 

تشــير نتائــج دراســات أجريــت مــن قبــل مؤسســة التمويــل 
ــي علــى األداء  ــر اإليجاب ــى التأثي ــان إل ــة فــي مصــر ولبن الدولي
المالــي للشــركات عنــد انضمــام نســاء إلــى مجلــس اإلدارة، 
حيث أظهرت هذه الدراســات تحقيق الشــركات لمعدالت 
ــد  ــاح وقــوة ماليــة أفضــل ومضاعفــة العائ اعلــى مــن األرب
علــى حقــوق المســاهمين، وزيــادة فــي العائد علــى األصول، 
إضافــة إلــى ذلــك، تحظــى الشــركات التــي تضــم نســاء فــي 
مجالــس إداراتهــا بقــدرة ماليــة أكبــر تنعكــس فــي انخفاض 

نســبة الديــن إلــى األســهم ونســبة الديــن إلــى األصــول.

كمــا ان الشــركات ذات التنــوع الجنــدري في مجالس اإلدارة 
تبــدي تفهمــا لمتطلبــات الســوق بشــكل أفضــل وبالتالــي 
احتياجــات العمــالء والمســتثمرين. وتتيــح هــذه العوامــل 
أفضــل،  ماليــة  قــرارات  الشــركات  اتخــاذ  الماليــة  غيــر 
والعمــل بمزيــد مــن الكفــاءة والفعاليــة مــن حيــث التكلفــة 

ــادة عــدد العمــالء.  وزي

فــي األردن، ونظــرا النخفــاض نســبة النســاء العامــالت 
فــي ســوق العمــل بشــكل عــام وفــي المناصــب العليــا 
فــإن  بالرجــال،  مقارنــة  خــاص  بشــكل  اإلدارة  ومجالــس 
القيمــة المضافــة لتواجــد النســاء فــي المواقــع القياديــة 
غيــر بــارزة بشــكل واضــح، وبالتالــي فانــه يجــب تحســين 
التــوازن بيــن الرجــل والمــرأة فــي ســوق العمــل الن هــذا 
ــة مــن فــرص وجــود المــرأة فــي  ــوازن ســيزيد بالمحصل الت

اإلدارة.  ومجالــس  العليــا  المناصــب 

اخــتــيـــار مــمــثــلـــي "الــضــمــــان" فــــي 
مجالــس إدارات الشــركات يتم بناًء 
على أسس علمية ومهنية محددة
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االلتــزام  علــى  الشــركات  تشــجيع  ذلــك  تحقيــق  ويتطلــب 
بمبــادرات التنــوع بيــن الرجــل والمــرأة داخليــا، ووضــع سياســات 
وإجــراءات رســمية مالئمــة للمــرأة مــن شــأنها تمكيــن المزيــد 
يتطلــب  كمــا  العمــل.  ســوق  فــي  البقــاء  مــن  النســاء  مــن 
تحقيــق ذلــك أيضــا إحــداث تغييــر فــي تطبيــق مبــادئ الحوكمــة 
القواعــد  إلرســاء  حوافــز  ومأسســة  اســتحداث  خــالل  مــن 
األساســية للحوكمــة فــي الشــركات، والتركيــز علــى ديناميكيــة 
مجالــس اإلدارة ولجانهــا ومهامهــا، وتوســيع نطــاق اإلفصــاح 
عــن المعلومــات غيــر الماليــة مثــل مراعــاة الشــركة للتنــوع 
الجنــدري للمــوارد البشــرية مــن موظفيــن وكــوادر اإلدارة العليــا 
باإلضافــة الــى مجلــس اإلدارة، ونتائــج ومؤشــرات قيــاس أثــر 

تطبيــق سياســات التنــوع الجنــدري.

وفــي هــذا المجــال يقــوم صنــدوق االســتثمار بمحاولــة التأثيــر 
ــادة نســبة تمثيــل المــرأة فــي مجالــس اإلدارة   ــا فــي زي إيجاب
بهــدف زيــادة الفوائــد االقتصاديــة علــى الشــركات تماشــيا 
الصنــدوق  يقــوم  حيــث  العالميــة،  الدراســات  نتائــج  مــع 
التحديــث والتطويــر واالطــالع علــى الممارســات  بمواكبــة 
علــى  وعكســها  األخــرى  المؤسســات  وتجــارب  العالميــة 
خطــة تدريبيــة ســنوية تتضمــن عقــد برامــج إداريــة وفنيــة 
ومهــارات ســلوكية متخصصــة لجميــع موظفيــه مــع التركيز 
بشــكل كبيــر علــى المــرأة وذلــك بهــدف تمكينهــم جميعــًا 
مــن اكتســاب المعــارف والمهــارات الالزمــة التــي تؤهلهــم 

لتمثيــل الصنــدوق فــي مجالــس إدارة الشــركات. 

العــام  فــي  أطلــق  قــد  الصنــدوق  أن  الــى  اإلشــارة  وتجــدر 
الماضــي برنامــج تعــاون مشــترك مــع هيئــة األمــم المتحــدة 
للمــرأة فــي األردن UN Women لتطويــر وتمكيــن قياداتــه 
ــة  ــة عمــل محفــزة للجميــع وخالي  النســائية بهــدف خلــق بيئ
مــن التمييــز بكافــة أشــكاله لتعزيــز كفــاءات النســاء اللواتــي 

يمثلــن الصنــدوق فــي مجالــس إدارة الشــركات.

ســبيل  فــي  اتخاذهــا  الواجــب  الخطــوات  هــي  مــا 
تعزيــز وجــود المــرأة فــي مجالــس إدارات الشــركات 

اعتقــد انــه وعلــى الرغــم مــن العديــد مــن المبــادرات والجهــود 
الفردية والجماعيــة التــي شــهدها األردن إلفســاح المجــال 
للمــرأة مــن إظهــار قدراتهــا ومهاراتهــا المهنيــة إال ان نســبة 
مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل األردنــي ال تــزال تعتبــر 
الرجــل،  بنســبة مشــاركة  كبيــر مقارنــة  حــد  الــى  منخفضــة 
األمــر الــذي انعكــس بطبيعــة الحــال علــى تواجــد المــرأة فــي 
المواقــع القياديــة المتقدمــة. ولهــذا، ولتعزيــز وجــود المــرأة 
فــي المواقــع القياديــة ومجالــس اإلدارة فانــه ال بــد مــن اتخــاذ 
العديــد مــن الخطــوات بحيــث تبــدأ مــن مأسســة معاييــر 
سيســهم  العمــل  ســوق  فــي  الفــرص  وتكافــؤ  العدالــة 

بالضــرورة فــي خلــق مســاحة أكبــر للنســاء للدخــول والبقــاء 
فــي ســوق العمــل وتحقيــق التقــدم الوظيفي، باإلضافــة إلــى 
ضــرورة إيجــاد إجــراءات تحفيزية و / أو مظلة تشــريعية تدعم 
أو تلــزم تواجــد النســاء فــي مجالــس اإلدارة للمســاهمة فــي 

تقليــص الفجــوة بيــن الجنســين فــي مجالــس اإلدارة.

كمــا يتطلــب ذلــك العمــل علــى تحســين ممارســات حوكمــة 
الشــركات والشــفافية بشــكل عام، مع التركيز بشكل خاص 
علــى أداء مجالــس اإلدارة ووظائفهــا وإبرازهــا علــى مســتوى 
الشــركة والقطــاع، وكذلــك توســيع نطــاق اإلفصــاح عــن 
المعلومــات غيــر الماليــة، مثــل مراعــاة الشــركات للتنــوع بين 
الرجــل والمــرأة فــي راس المــال البشــري، وفــي اإلدارة العليا، 
وفــي مجالــس اإلدارة واإلعــالن عــن أي مبــادرات تقــوم بهــا 

تلــك الشــركات فــي هــذا المجــال.

التدريــب  خــالل  مــن  المســتقبل  قياديــات  تمكيــن  ويعتبــر 
والتوجيــه وتنفيــذ مبــادرات التنــوع بيــن الرجــل والمــرأة علــى 
مســتوى الشــركة وعلــى مســتوى القطــاع ككل عامــال مهمــا 
فــي تطويــر المهــارات النســائية بشــكل فعــال ويســاهم أيضــا 
فــي خلــق بيئــة مناســبة لتقبــل هــذا التنــوع الجنــدري، مــع اهميــة 
وجــود مجموعــات ملهمــة ومحفــزة مــن القيــادات النســائية 
مــن خــالل برامــج إرشــادية، حتــى لــو لــم تكــن ضمــن إطــار رســمي 
بيــن ســيدات األعمــال فــي المناصــب القياديــة والنســاء األقــل 
خبــرة، ويعتبــر ذلــك ضروريــا أيضــا لتطويــر الروابــط الشــخصية 

ــة مجالــس اإلدارة. ــي تســهم فــي ترشــيح المــرأة لعضوي الت

وأخيــرًا البــد مــن اإلشــارة إلــى ضــرورة إيالء أولويــة لموضــوع 
رفــع مســتوى الوعــي العــام بشــأن قــدرات المــرأة والجــدوى 
مــن تمثيلهــا فــي عضويــة مجلــس اإلدارة، مثــل تســليط 
القياديــة  المناصــب  فــي  النســائية  القيــادات  الضــوء علــى 
المختلفــة  اإلعــالم  وســائل  خــالل  مــن  نجاحاتهــا،  وإبــراز 
الشــابة  األجيــال  وتعريــف  االجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع 
بقصــص نجاحهــن مــن خــالل جلســات تعريفيــة وتحفيزيــة 
فــي المــدارس والجامعــات علــى مســتوى المملكــة قاطبــة. 

مــا هــي أهــم منجــزات ملتقــى النســاء العالمي في 
األردن علــى صعيــد التمكيــن االقتصــادي للمــرأة، 
والجهــات  المؤسســات  لــدور  تنظــرون  وكيــف 
إيجــاد  فــي  انخراطهــا  ومــدى  للمــرأة  الداعمــة 

حلــول فعالــة للتحديــات التــي تواجــه المــرأة.

يهــدف ملتقــى النســاء العالمــي فــي األردن إلــى دعــم القيــادات 
النســائية الديناميكيــة، وتشــكيل شــبكة اتصال بينهــن لتبادل 
الخبــرات واألفــكار، والعمــل علــى التأثيــر علــى مراكــز صنــع 
القــرار لتعزيــز الفــرص أمام مشــاركة المرأة في شــتى الميادين 
وذلــك لتعزيــز دور المــرأة فــي عمليــة التنميــة الشــاملة، وخدمة 
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وتأهيلهــا  التــي تعمــل فيهــا  الجهــة  مصالحهــا ومصالــح 
لتبــوء مراكــز قياديــة فــي المؤسســات والمجتمــع.

تأســس الملتقــى فــي األردن عــام 2003 بمبــادرة كريمــة 
مــن جاللــة الملكــة رانيــا العبــدهللا المعظمــة / الرئيســة 
الفخريــة للملتقــى، ليكــون بذلــك أول فرع للملتقى العالمي 
فــي دولــة عربيــة.  ويضــم الملتقــى فــي األردن حاليــا فــي 
فــي  مهمــة  إنجــازات  حّققــن  ممــن  ســيدة   51 عضويتــه 

القطاعيــن العــام والخــاص فــي المملكــة.

وقــد أطلــق الملتقــى منــذ تأسيســه برنامــج "تعزيــز مهــارات 
القّيــادة والتعلــم بالمالزمــة" )قمــم )LEMP( والــذي يهــدف 
إلــى تدريــب الســيدات مــن الطبقــة اإلداريــة الوســطى فــي 
القطاعيــن العــام والخــاص مــن اللواتــي يتمتعــن بمهــارات 
فــي  والخبــرات  واالحترافيــة  الجــدارة  أســاس  علــى  قياديــة 
قطاعــات البنــوك، التعليــم، التمريــض، القضــاء، االتصــاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات، والقطــاع الحكومــي، وعــدة وزارات. 
وقــد ســاهم البرنامــج فــي خلــق فرص مهنية ومنابر تشــبيكية 
للمشــاركات مــن خــالل تبنــى الملتقى 30 ســيدة أردنية ســنويًا 
مــن قطــاع معيــن لتأهيلهــن لــإلدارة والقيــادة. وقــد شــاركت 
اكثــر مــن 200 ســيدة أردنيــة مــن القيــادات النســائية الناشــئة 

فــي هــذا البرنامــج خــالل األعــوام ال 18 الماضيــة. 

ويعتبــر الملتقــى ان الشــراكة بيــن المؤسســات الرســمية 
اقتصاديــا  المــرأة  تمكيــن  فــي  أساســي  حجــر  والخاصــة 
واجتماعيــا للقيــام بمهامهــا علــى أكمــل وجــه ضمــن بيئــة 
محفــزة وداعمــة. وقــد ســاهمت هــذه الشــراكات فــي تمكيــن 
النســاء فــي المحافظــات وخاصــة األقــل حظــا ممــن لديهــن 
مشــاريعهن القائمة عبر التدريب والدعم المالي والتســويق 

الــالزم بمــا يمكنهــن لالنتقــال الــى ُبعــد اخــر فــي أعمالهــن.

كمــا قــام الملتقــى بإطــالق العديــد مــن المبــادرات والجلســات 
الحواريــة علــى مســتوى وطنــي تتنــاول ضــرورة دمــج النــوع 
االجتماعــي فــي عمليــة رســم السياســات وإعــداد الموازنــات 
لمــا لــه مــن أثــر علــى اســتغالل المــوارد بشــكل ســليم وفعــال 
ولــه أثــر ملمــوس االقتصــاد والمجتمــع من خــالل خطط عمل 
ــى الفروقــات  ــم تســليط الضــوء عل ــة تشــاركية. كمــا ت تنفيذي
المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي ومظاهــر العنــف االقتصــادي 
ضــد المــرأة وأبرزهــا التمييــز وعــدم األنصــاف في األجــور مقارنة 
مــع الرجــال علــى الرغــم مــن تســاوي قيمــة ونــوع العمــل. وقــد 
أســهمت هــذه المبــادرات فــي زيــادة الوعــي العــام عــن اهميــة 
والمجتمــع  األســرة  فــي  ودورهــا  اقتصاديــًا  المــرأة  تمكيــن 
وســوق العمــل وأهميــة المســاواة بيــن الجنســين، وتشــجيع 
المؤسســات علــى تضميــن عملهــا لسياســات تضمــن وجــود 

فــرص متكافئــة للموظفــات والموظفيــن. 

نور غازي جرار
الرئيس التنفيذي لسيتي بنك األردن

جــرار: محدوديــة مشــاركة المــرأة فــي صنــع 

القــرار تعنــي أن مــا يقــارب 50 % مــن 
الطاقــة واالبــداع البشــري االردنــي لــم يتــم 

االســتفادة منــه

هــل تعتقديــن بــأن هنالــك أي فروقــات بيــن توجــه 
البنــوك األردنيــة لتوظيــف النســاء مقارنــًة مــع 

البنــوك األجنبيــة والعالميــة؟

بدايــة لكــم جزيــل الشــكر علــى طــرح موضــوع فــي غايــة 
االهمية والذي اتمنى ان يكون لي به بعض المســاهمة. 

البنــوك االجنبيــة ومــن ضمن معاييــر اداءها تضع معيار 
 .Diversity and Inclusion خاص بالتنوع والشمول

فعلــى ســبيل المثــال، نحــن فــي مجموعــة ســيتي العالميــة 
لدينــا هــدف الوصــول الــى تمثيــل نســائي فــي المناصــب 
عــام  فــي   %  40 ادنــى  بحــد  الوســطى  واالدارة  القياديــة 
ــة لتطبيــق الهــدف ونشــر  2021 ، ونقــوم بالمتابعــة الحثيث
االنجــازات مــن خــالل تقاريــر دوريــة وســنوية. ونســعى مــن 
خــالل هــذا الهــدف الــذي تــم تحديــده قبــل بضعــة ســنوات 
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مــن تأهيــل النســاء للوصــول للمناصــب القياديــه فــي تلــك 
ــوع  ــن الخرجييــن مــن وجــود تن ــد تعيي ــره. ونحــرص عن الفت
جنــدري يمثــل المجتمــع. كمــا يقــوم البنك بتوســيع قاعدة 
المتنافســين للمواقــع االداريــة بحيث يكون هنالك تمثيل 
اعلــى للنســاء ذوات الخبــرة والمقــدرة علــى قيــادة االعمال 
وصياغــة وتطبيــق السياســات. كمــا ان البنــك يحــرص كل 
الحــرص علــى وجــود ســيدات فــي اللجــان التــي تقــوم باختيار 
تنــوع  يخلــق  ان  والــذي مــن شــأنه  للوظائــف  الكفــاءات 
فــي الــرأي والفكــر وقــدرة علــى توســيع دائــرة االختيــارات. 
تعنــى  مختلفــة  وفــرق  لجــان  لدينــا  أن  االشــارة  وتجــدر 
بشــؤون المــرأة والعائلــة وتشــكل احــد المنابــر االختياريــة 
لتطويــر القيــادات النســائية وتضــم ذكــور وانــاث كاعضــاء 
وذلــك اليمــان البنــك بــان التغيــر المنشــود يتطلــب تظافــر 
ويعــد  الذكــور.  الزمــالء  مــن  مباشــر  ودعــم  الجهــود  كل 
البرامــج  الكفــاءات ومــن ضمــن  التدريــب عمــاد تطويــر 
التدريبــة، يوجــد هنالــك برامــج متخصصــة للنســاء لتطويــر 

المهــارات القيــادة ومنــح الفرصــة لتبــادل الخبــرات.  

واعتقــد ان البنــوك فــي االردن - وبنســب متفاوتــه، قــد بذلــت 
بعــض الجهــد فــي هــذا المجــال لدرايتهــا بأهميــة التعدديــة 
لدعــم االداء وخلــق بيئــة عمــل منافســة وصحيــة، اال أنهــا قــد 
تكــون بحاجــة لتحديــد اهدافهــا وسياســاتها المســتقبلية 
فيمــا يتعلــق بتوظيــف المزيــد مــن النســاء واســتراتجياتها 
لترقيــة النســاء للمناصــب االداريــة العليــا وزيــادة تمثيلهــا 
فــي مجالــس االدارة. والعمــل علــى نشــر اوســع النجازاتهــا 

بهــذا الخصــوص ومشــاركتها مــع كافــة االطــراف.  

هــل تعتقديــن بضعــف وجود النســاء في المناصب 
الوظيفيــة القياديــة فــي البنــوك؟ ومــا هــي العوائــق 
التــي قــد تحــول دون ارتفــاع نســبة النســاء فــي هــذه 

المناصب؟ 

لألســف نعــم، والدليــل وجــود ســيدتان فقــط كمديــرات/
رئيســات تنفيذيــات للبنــوك )احدهــم بنــك أجنبــي( وعــدد 

متواضــع مــن الســيدات فــي مجالــس االدارة. 

أعتقــد أن أهــم هــذه العوائــق حاليــا قــد يكــون عــدم وجــود 
فــي  وزيــادة مشــاركتها  المــرأة  تمكيــن  نحــو  عــام  توجــه 
فــي  البدايــة  تكــون  أن  بــد  ال  العليــا.  االداريــة  المناصــب 
اســتخدام ومراجعــة البيانــات واالحصائيــات للتعــرف علــى 
مقــدار الفجــوة الجندريــة وفــي أي مرحلــة وظيفيــة تتمركــز 
ليتمكــن متخــذ القــرار مــن العمــل علــى اصالحهــا مــن خــالل 
خطــط اســتراتيجية. حيــث أن محدوديــة مشــاركة المــرأة 
فــي صنــع القــرار تعنــي أن مــا يقــارب 50 % مــن الطاقــة/

ــه. ــم يتــم االســتفادة من ــي ل ــداع البشــري االردن االب

يكــون للمؤسســات المصرفيــة خطــط وأهــداف  بــد أن  وال 
واضحــة لزيــادة مســاهمة النســاء وتأهيلهــم والمحافظــة 
فيهــا  )بمــا  بالبنــك  االلتحــاق  مرحلــة  مــن  تبــدأ  عليهــم 
البرامــج التدريبــة internships( وضــرورة منــح عنايــة أكبــر 
هــذه  ان  حيــث  الوســطى  االدارة  فــي  النســاء  تأهيــل  فــي 
الشــريحة ســتكون مســتقبل القيــادات فــي البنــوك وغيرهــا. 
 Mentorship and  كمــا أن لوجــود برامــج التوجيــه والرعايــة
Sponsorship األثــر الكبيــر فــي دعــم الطاقــات الشــابة فــي 
تحقيــق  أن  كمــا  الرجــال.  أو  النســاء  مــن  القطــاع ســواء 
 Work Life Balance االســتقرار والتــوازن الوظيفي/العائلــي
يلعــب دورًا كبيــرًا فــي اســتمرار المــرأة فــي العمــل وهــذا 
ــادة فتــرة إجــازة األمومــة للنســاء  -  قــد يكــون مــن خــالل زي
وكذلــك إجــازة األبــوة للرجــال. وأيضــًا ايجــاد برامــج العــادة 
دمــج الســيدات فــي ســوق العمــل بعــد فتــرة انقطــاع عــن 
العمــل. والبــد مــن وجــود مراجعــة موســعة للتشــريعات 
زيــادة مشــاركة  والقوانيــن بحيــث تضمــن تحقيــق هــدف 

االقتصاديــة. المــرأة 

هنــاك العديــد مــن الدعــوات التــي تنــادي بأهميــة 
زيــادة نســب النســاء فــي مجالــس اإلدارة، فمــا هو 
رأيكــم بهــذا الموضــوع، ومــا هــي الفوائــد التــي قــد 
تحققهــا البنــوك فــي حــال ارتفــاع نســب النســاء 

فــي مجالــس اإلدارة.

أنــا بالتأكيــد مــن المناصريــن لمثــل هــذه الدعــوات ألنــه 
يوجــد لدينــا نســاء مميــزات اســتطعَن رغــم كل التحديــات 
مــن االبــداع والتميــز. كمــا أن الدراســات العالميــة أثبتــت 
وأن  القــرار  فــي مواقــع صنــع  المــرأة  أهميــة مشــاركة 
الشــركات  أن  برهنــت علــى  العالميــة  العمليــة  التجربــة 
التــي لديهــا تمثيــل نســائي أكبــر - ويتجــه نحــو المناصفــة 
ومقــدرة  أعلــى  وحوكمــة  ربحيــة  ذات  تكــون   - الجندريــة 

متقدمــة علــى ادارة المخاطــر.

القطــاع  فــي  المــرأة  لزيــادة مســاهمة  التوجــه  أن  كمــا 
ــة مــن شــأنه  ــدرج النســاء للمواقــع القيادي المصرفــي وت
أن يخلــق Talent Pool يمكــن الرجــوع اليــه الختيــار ســيدات 
فــي مجالــس االدارة. فالعمليــة متكاملــة وال بــد أن تكــون 
جــزء مــن اســتراتيجية شــاملة وواضحــة يكــون الجميــع 

ملتــزم بتطبيقهــا.

الشــركات التــي لديهــا تمثيل نســائي 
أكبــر تكــون ذات ربحية وحوكمة أعلى 
ومقدرة متقدمة على ادارة المخاطر
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مــا التحديــات والمعوقــات الرئيســية لتمكيــن 
مشــاركة المــرأة فــي القطــاع المصرفــي؟ 

حســب آخــر احصائيــة لــدي، فــان مســاهمة المــرأة فــي 
افضــل  وهــي   %  35 حوالــي  تمثــل  المصرفــي  القطــاع 
مــن مســاهمة المــرأة فــي االقتصــاد بشــكل عــام والتــي 
تبلــغ حوالــي 15 %. إن لــدى القطــاع المصرفــي الفرصــة 
للبنــاء علــى هــذا المنجــز مــن خــالل المحافظــة علــى هــذه 
النســبة والســعي لزيادتهــا حتــى تبلــغ 50 % - التمثيــل 
المجتمعــي. أنــا أعتقــد أن التحــدي يكمــن فــي المحافظــة 
وتشــجيعهم   Retaining العامــالت  النســاء  علــى 
عليــا.  اداريــة  وظائــف  علــى  يحصلــوا  لكــي  وتطويرهــم 
وكمــا أســلفت، قــد يكــون هــذا مــن خــالل تمديــد إجــازة 
األمومــة واألبــوة لــكل مــن النســاء والرجــال. علــى ســبيل 
ــا مجــددا بمراجعــة  ــال، فــي ســيتي بنــك االردن قمن المث
أســبوع   16 منــح  خــالل  مــن  واالبــوة  االمومــة  اجــازات 
كإجــازة أمومــة للنســاء و4 أســابيع إجــازة أبــوة للرجــال. 
إن هــذه اإلجــازة وخصوصــًا للرجــال مــن شــأنها أن تخلــق 
المــرأة  زيــادة مشــاركة  علــى  وقــدرة  تــوازن مجتمعــي 
ســواء كانــت فــي القطــاع المصرفــي أو غيــره وتعــد جــزءا 
مــن مســاهمتنا لتمكيــن االســرة. كمــا أن البرامــج التــي 
تســمح باعــادة دمــج المــرأة بعــد االنقطــاع عــن العمــل 
مــن شــأنها زيــادة مســاهمة المــرأة. وأيضــًا هنالك حاجة 
ــن  ــن لتمكي لمراجعــة شــاملة ومســتمرة لكافــة القواني

زيــادة مســاهمة النســاء فــي ســوق العمــل.

كيــف يمكــن زيادة مشــاركة المــرأة فــي القطــاع 
المصرفي؟

مــن خــالل وجــود توجــه عــام وأهــداف قابلــة للقيــاس 
فــي  ســيما  ال  المــرأة  مســاهمة  زيــادة  مــن  تمكــن 
ســيخلق  االدارة.  ومجالــس  العليــا  االداريــة  المواقــع 
العليــا فرصــة  االداريــة  المناصــب  فــي  النســاء  وجــود 
الحقــة للتعييــن فــي مجالــس االدارة. يجــب أن يكون هذا 
ضمــن اســتراتيجية واضحــة وشــفافة ومنشــورة تبيــن 
الرغبــة والقــدرة لــكل بنــك علــى دعــم كــوادره النســائية. 
ويمكــن أيضــًا منــح حوافــز للمؤسســات المصرفية التي 

تلتــزم وتحــرص علــى زيــادة تمثيــل ودمــج النســاء. 

هــل البيئة المصرفّية بيئــة حاضنــة ومشــجعة 
للمــرأة للعمــل فــي البنــوك؟

بالتأكيــد. القطــاع المصرفــي يتمتــع ببيئــة عمــل راقيــة 
للتركيــز  بحاجــة  أنــه  إال  للجميــع.  ومريحــة  ومالئمــة 
علــى التمثيــل النســائي خصوصــًا فــي الدرجــات العليــا 
ومجالــس االدارة لزيــادة فاعليتــه وألنــه يعــد انمــوذج 
لغيــره مــن القطاعــات.  كمــا أن زيــادة مشــاركة المــرأة 
االشــتمال  زيــادة  مــن شــأنه  المصرفــي  القطــاع  فــي 
المالي حيث أن النساء والرجال المصرفيين مجتمعين 
يمكنهــم التفكيــر بصــورة مبتكــرة اكثــر تمكــن مــن تطوير 
المنتجــات والخدمــات التــي مــن شــأنها اســتقطاب فئــة 
كبيــرة مــن الشــعب ال تتعامــل مــع البنــوك حتــى تاريخــه.

هــل هنالــك تجــارب دوليــة حــول وجــود حــدود دنيا 
لنســب النســاء فــي مجالــس اإلدارة واإلدارة 

العليــا والوظائــف القياديــة فــي البنــوك؟ 

يوجــد هنالــك تجــارب عالميــة عديــدة بخصــوص زيــادة 
الكوتــا               بيــن  مــا  تختلــف  قــد  والتــي  النســاء  تمثيــل 
للقيــاس  القابلــة  واألهــداف   )soft and hard quota(
واالفصــاح وغيرهــا. ولكــن مــا يبــدو االجمــاع عليــه، بــأن 
مشــاركة المــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار ذا أهميــة اذ 
الفكــر  أن  كمــا  أشــكالها.  بكافــة  العوائــد  يعظــم  أنــه 
الســائد عالميــًا يدحــض التفكيــر القديــم المبنــي علــى 
المــرأة  تمثيــل  زيــادة  بيــن  عكســية  معادلــة  وجــود 
وبيــن االنتاجية/الربحيــة والدليــل تهافــت المؤسســات 
العالميــة الكبــرى القائمــة علــى اســاس الربحيــة علــى 
اســتقطاب وبنــاء الكفــاءات النســائية وســن اســس 

العــادل. للتمثيــل  الوصــول  التــي تضمــن  التعامــل 

إن لدينــا فرصــة ممتــازة العــادة اخــراج موقــف أردنــي 
خطــة  ضمــن  ذلــك  علــى  العمــل  يتــم  وبحيــث  مميــز 
اســتراتيجية شــاملة وممكنــة تســاعدنا علــى تخطــي 
ــة، ال ســيما فــي  ــق الزجاجــة واغــالق الفجــوة الجندري عن
المناصــب العليــا ومجالــس االدراة فــي القطــاع البنكــي. 

مســاهمة المــرأة فــي القطــاع المصرفــي 
مــن  افضــل  وهــي   %  35 حوالــي  تمثــل 
مساهمة المرأة في االقتصاد بشكل عام

الــــقـــــطــــاع الــــمـــصـــرفي 
يتمتــع ببيئــة عمــل راقيــة 
ومالئمة ومريحة للجميع
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مي أبو السمن
رئيس ومؤسس جمعية المرأة في صنع القرار 

 )Women on Boards – Jordan(

حاســما  دورًا  البنــوك  لعبــت  الســمن:  أبــو 
وأساســيًا فــي تعزيــز االســتقرار االقتصــادّي 

للمملكــة فــي ظــل جائحــة كورونــا

هنــاك جهــود مكثفــة محليًا وعالميــًا ومن قبل مختلف 
المــرأة  بشــأن  تعنــى  التــي  والمنظمــات  المؤسســات 
تركتهــا  التــي  التداعيــات  تجــاوز  فــي  النســاء  لمســاعدة 
جائحــة كورونــا. وخصوصــًا أن الكثيــر مــن التقاريــر بينــت أن 
تأثــر النســاء كان أكثــر بكثيــر مــن تأثــر الرجــال، وأن الجائحــة 
جــاءت لتضيــف مشــاكل جديــدة للمشــاكل الســابقة التي 
كانــت تواجــه النســاء، وخصوصــًا فــي ظــل وجــود فجــوة 
ــة وعــدم تكافــؤ  ــرة فــي المشــاركة االقتصادي ــة كبي جندري

الفــرص وغيرهــا.

هــل لــك أن تحدثينــا عــن أهــم األثــار التــي تركتهــا 

الجائحــة علــى النســاء تحديــدًا؟

كان مــن المتوقــع أن يكــون عــام 2020، الــذي يحتفــل فيــه 
بالذكــرى الســنوية الخامســة والعشــرين لمنهــاج عمــل 
بيجين، عاما حاسما في تحقيق المساواة بين الجنسين. 

وبــدال مــن ذلــك، ومــع انتشــار جائحــة كوفيــد- 19، باتــت حتــى 
المكاســب المحــدودة التــي تحققــت فــي العقــود الماضيــة 
معرضــة لخطــر االنتــكاس. فهــذه الجائحــة تعّمــق أوجــه 
عــدم المســاواة القائمــة مــن قبــل، وتكشــف مــا يشــوب 
النظــم االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة مــن مواطــن 

ضعــف تزيــد بدورهــا مــن آثــار الجانحــة.    

االقتصــاد،  إلــى  الصحــة  مــن  المجــاالت،  وفــي جميــع 
آثــار  تتفاقــم  االجتماعيــة،  الحمايــة  إلــى  األمــن  ومــن 
ــات لمجــرد  ــد- 19 بالنســبة للنســاء والفتي جائحــة كوفي

إناثــًا.  كونهــن 

مــا هــو تقييمكــم للجهــود المبذولــة لحمايــة المرأة 

وماهــي  وعالميــًا،  محليــًا  الجائحــة  تداعيــات  مــن 

الحلــول التــي تقترحينهــا لمســاعدة النســاء تجــاوز 

فــي المرحلــة الحاليــة؟

ينبغــي لــكل خطــة اســتجابة لجائحــة كوفيــد19-، ولــكل 
حزمــة تدابيــر وميزانيــات تخصــص مــوارد للتعافــي منهــا، 
أن تعالــج اآلثــار الجنســانية لهــذه الجائحــة. وهــذا يعنــي ما 
يلي: )1( إدماج النســاء والمنظمات النســائية في صميم 
ــل أعمــال  ــر االســتجابة لجائحــة كوفيــد19-؛ )2( تحوي تدابي
اقتصــاد  إلــى  المجحفــة  األجــر  المدفوعــة  غيــر  الرعايــة 
رعايــة جديــد شــامل للجميــع ويعمــل لصالــح الجميــع؛ 
)3( تصميــم خطــط اجتماعيــة - اقتصاديــة مــع التركيــز 

المتعمــد علــى حيــاة النســاء والفتيــات ومســتقبلهن.

إن منــح النســاء والفتيــات أهميــة محوريــة فــي االقتصــاد 
ــر  ــج أفضــل وأكث ــق نتائ ــى تحقي ســيكون دافعــا عميقــا إل
الجميــع، ويدعــم  لفائــدة  التنميــة  اســتدامة فــي مجــال 
راســخا  أساســا  لنــا  ويوفــر  أكبــر،  بســرعة  االنتعــاش 

المســتدامة. التنميــة  أهــداف  لتحقيــق 

منــح النســاء والفتيــات أهميــة محوريــة 
في االقتصاد سيكون دافعا عميقا إلى 
تحقيــق نتائــج أفضــل وأكثــر اســتدامة 
الجميــع لفائــدة  التنميــة  مجــال  فــي 
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بــأن  أكــدت  التــي  الدراســات  مــن  العديــد  هنــاك 
زيــادة المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة يزيــد مــن 
النمــو االقتصــادي فمــا هــو تصوركــم  معــدالت 
ظــل  فــي  وخصوصــًا  األردن  فــي  العالقــة  لهــذه 
ضعــف انخــراط النســاء فــي األنشــطة اإلنتاجيــة 

وتركزهــا األكبــر فــي األنشــطة الخدميــة؟

األثــر االعظــم علــى النســاء فــي ظــروف الجائحــة هــو 
تخســر  أن  "اإلســكوا"  تتوقــع  إذ  الوظائــف.  فقــدان 
األقــل  علــى  وظيفــة  مليــون   1.7 العربيــة  المنطقــة 
فــي عــام 2020 نتيجــة جائحــة كورونــا، بينهــا مــا يقــارب 

النســاء. تشــغلها  وظيفــة  ألــف  ســبعمئة 

ولكــون مشــاركة النســاء فــي القوى العاملــة بالمنطقة 
العربيــة تبلــغ مــا يقــارب 20 %، فــإن نســبة خســائرهن 

للوظائــف ســتتعدى ضعــف نســبة خســائر الرجــال.

وقد يكون القطاع غير الرســمي األكثر عرضة للخســائر. 
وألن %62 تقريبــا مــن النســاء العامــالت فــي المنطقــة 
ســيتكبدن  فإنهــن  القطــاع،  بهــذا  يعملــن  العربيــة 

ــوازن. ــر مت الخســائر بشــكل غي

ــة  ــرة والـمـتـوســطـــ ــات الـصـغـيــ ــه الـشـركــ تـواجـ
ــن  ــددًا مــ ــاء فــي األردن عـ ــة مــن الـنـسـ الممـلـوكـ
التحديــات، فمــا هــي برأيكــم أهــم تلــك التحديــات 
وكـيـــف يـمـكـــن الـتـصـــدي لـهـــا وهــل تـخـتـلــــف 
طبـيـعـــة تــلـــك التـحـديـــات داخــل العاصـمـــة عــن 

باقــي الـمـحافـظـــات؟؟

قبــل  مــن  األردن  فــي  أجريــت  التــي  البحــوث  حســب 
مؤسســات دوليــة مثــل منظمــة العمل الدوليــة وبرنامج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي، لقــد تركــت األزمــة أثــرًا بالغًا على 
المنشــآت الصغيــرة جــدًا والمشــاريع المنزليــة. فالكثيــر 
منهــا يفتقــد أي احتياطــات نقديــة، ومــوارد وأصــول مالية، 
وال يســتطيع الحصــول علــى قــروض لمواجهــة األزمــة. 
المنشــآت  علــى  حاليــًا  الحكومــة  تدابيــر  وتركــز معظــم 
الصغيــرة والمتوســطة. لــذا، يوصــي التقريــر باتخــاذ تدابير 
تســتهدف المنشــآت الصغيــرة والبالغــة الصغــر فــي 
ــة األضعــف منهــا. ــر المنظــم لضمــان حماي القطــاع غي

فقــد واجــه جميــع المنشــآت المشــاركة فــي الدراســات 
تحديــات كنقــص الســيولة النقديــة، وضعــف العــرض 
تدابيــر  بســبب  التوريــد  سالســل  وتوقــف  والطلــب، 

جميــع  علــى  الوضــع  هــذا  وينطبــق  الوبــاء.  مواجهــة 
المشــاريع ضمــن هــذه الفئــة وفــي جميــع المحافظــات، 
فالتدابيــر الحكوميــة تنطبــق علــى الجميع دون اســتثناء.

مــا هــو تصوركــم للــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه 
القطــاع المصرفــي فــي األردن لزيــادة وتمكيــن 

المــرأة اقتصاديــًا؟

تعزيــز  فــي  وأساســيًا  حاســما  دورًا  البنــوك  لعبــت 
االســتقرار االقتصــادّي للمملكــة في ظــل جائحة كورونا، 
والبنــك المركــزّي كان المبــادر األول بهــذا التحــرك علــى 
الصعيــد الرســمّي مــن خــالل إجــراءات وحوافــز مالّيــة 
قدمــت فــي بدايــة الجائحــة، وفــرت األرضيــة الخصبــة 
ــاء. ــات الوب لتحــرك القطــاع المصرفــّي للحــد مــن تداعي

الجائحــة أظهــرت متانــة القطــاع المصرفــّي مــن حيــث 
عاليــة  بمرونــة  التعامــل  علــى  وقدرتــه  المالّيــة  قوتــه 
وثبــات مــع أي مســتجدات طارئــة، دون أن يتــرك آثــارا 
حبــل  كان  فقــد  المختلفــة،  القطاعــات  علــى  ســلبّية 
النجــاة الرئيســّي للكثيــر منهــا، مــن خــالل حــزم اإلجــراءات 
المتناســقة والمتكاملــة التــي اتخذت في الفتــرة األخيرة.

القطــاع المصرفــّي مــارس دوره االقتصــادّي المعهــود 
والطبيعي في ظل أزمة كورونا فقد اســتمرت عمليات 
التحويــل المصرفــّي مــن وإلــى المملكــة بسالســة عاليــة 

جــدًا ودون وجــود أّي ظواهــر تراجــع فــي ذلــك.

المصرفــّي  القطــاع  تصــدر  فقــد  الرســمّية  باألرقــام 
القطاعــات الوطنّيــة التــي تكاتفــت لمواجهــة تداعيــات 
تمويــل  بضــخ  البنــوك  قامــت  حيــث  كورونــا،  جائحــة 
إضافــي فــي االقتصــاد عبــر رفــع التســهيالت االئتمانّيــة 
العشــرة  خــالل  دينــار  1618 مليــون  بقيمــة  الممنوحــة 
بتأجيــل  بــادرت  2020، كمــا  العــام  األولــى مــن  شــهور 

الجائحة أظهرت متانة القطاع المصرفّي 
من حيث قوته المالّية وقدرته على التعامل 
بمرونة عالية وثبات مع أي مستجدات طارئة

تـــصــــدر الـــقـــطـــاع الــمــصـــرفـــــّي 
القطاعات الوطنّية التي تكاتفت 
لمواجهــة تداعيات جائحة كورونا
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أقســاط قــروض األفــراد بقيمــة إجماليــة بلغــت 800 
مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة.

مــن ناحيــة أخــرى، قامــت البنــوك بتنفيــذ برنامــج البنــك 
والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  لدعــم  المركــزّي 
منــح  تــم  حيــث  دينــار،  مليــون   500 قيمتــه  والبالغــة 
ــرة  ــار اســتفاد منهــا 4922 شــركة صغي 450 مليــون دين
رواتــب  لتمويــل  دينــار  مليــون   178 منهــا  ومتوســطة، 
أكثــر مــن 84 ألــف موظــف، فــي حينقامــت بتمديــد فتــرة 
الســماح للمســتفيدين مــن هــذا البرنامــج حتــى نهايــة 

.2021 العــام 

كمــا تــم منــح 237 مليــون دينــار مــن خــالل برنامــج البنــك 
المركزّي لدعم وتمويل القطاعات االقتصادّية اســتفاد 
منهــا 271 شــركة، وتــم تخصيــص 61 مليــون دينــار منهــا 

لتمويــل رواتــب أكثــر مــن 47 ألــف موظــف.

وإعــادة  أقســاط  بتأجيــل  البنــوك  قامــت  وبالتــوازي، 
تأثــرت  التــي  الشــركات  تســهيالت  وجدولــة  هيكلــة 
بتداعيــات الجائحــة وبقيمــة تجــاوزت 3 مليــارات دينــار، 

األردنّيــة الخزينــة  البنــوك  َمّولــت  كمــا 

الداعمــة  المنظمــات  ألداء  تقييمكــم  هــو  مــا 
للمــرأة مــن حيــث قدرتهــا علــى تطويــر القــدرات 
الفنيــة والماليــة واإلداريــة للنســاء فــي المملكــة، 
وهــل نجحــت تلــك المنظمــات فــي إيجــاد مشــاريع 
البقــاء  علــى  قــادرة  ومتميــزة  نوعيــة  نســائية 
والنمــو واالســتقرار، ومــا هــي أهــم نقــاط الضعف 

التــي تعتــرض عمــل تلــك المنظمــات؟ 

تواجــه المنظمــات النســائية منــذ فتــرة طويلــة تحديــات 
تلــق  ولــم  واالجتماعيــة...  االقتصاديــة  أهمهــا  عــدة 
الدعــم الحكومــي رغــم أنهــا تعــد قــوى داعمــة للجهــات 
األردنيــات  النســاء  لــدى  الوعــي  رفــع  فــي  الحكوميــة 
وخاصــة فــي المناطــق النائيــة والمهمشــة وتدريبهــن 
انتاجيــة لذلــك ولألســباب الســابقة  إلقامــة مشــاريع 
فــان المنظمــات النســائية لــم يكــن لهــا دورا فعــاال ولــم 

تتــرك األثــر الــذي كان مــن المفــروض أن يكــون لهــا.

باإلضافــة الــى أن هــذه المنظمــات وعلــى رأســها اللجنــة 
الوطنيــة لشــؤون المــرأة لــم يســتفدن مــن العمــل عــن 
بعــد وهــو حســب اعتقــادي أحــد أهــم مكاســب الكورونــا 
وهــو المطلــب الــذي كنــا كمنظمــات نســوية نطالــب 

بــه منــذ عشــرين عامــا. فالعمــل عــن بعــد يوفــر فــرص 
البيــت  مــن  والعمــل  الحامــل  للمــرأة  المــرن  العمــل 
اعتقــادي  حســب  لذلــك  الــخ..  نهــار  نصــف  والعمــل 
فــان هــذه المنظمــات فشــلت فــي اســتغالل الفــرص 
المتاحــة فــي زمــن الكورونــا ولــم تقــم بالــدور المنــاط بهــا 

كمــا يجــب.

تســتهدف   )WOB( تمثلينهــا  التــي  المؤسســة 
تعزيــز تواجــد المــرأة فــي مجالــس اإلدارة، فهــل 
للنســاء  دنيــا  حــدود  وجــود  بأهميــة  تعتقــدون 
تركهــا  األفضــل  مــن  أم  اإلدارة  مجالــس  فــي 
هــي  ومــا  االعتياديــة،  التنافســية  للمعاييــر 
النســب التــي تعتقــدون بانهــا مناســبة، ومــا هــي 
أبعــاد وجــود المــرأة فــي المجلــس علــى األداء 

للشــركات؟ العــام 

أعتقــد أن فرصــة الكوتــا للنســاء األردنيــات تحــت قبــة 
البرلمــان كانــت هــي الحــل للخــروج مــن النفــق المظلــم 
للمــرأة وأصبــح تمثيلهــا فــي البرلمــان حــق مكتســب 
وبدعــم مــن الشــعب األردنــي الــذي بــدأ يؤمــن بالمــرأة 

وأوصلهــا الــى البرلمــان تنافســا وليــس  كوتــا.

وبالتالــي فأنــا أؤمــن أن وجــود كوتــا للمــرأة فــي مجالــس 
االدارة خطــوة أساســية فــي تصحيــح مســار ضعــف 
وجــود المــرأة فــي هــذه المجالــس ومــن ثــم ال مانــع مــن 
الغــاء مبــدأ الكوتــا والتــي  هــي رافعــة أساســية لحــق 
النســاء فــي الوصــول الــى المواقــع القياديــة إلحــداث 
النســاء  ووصــول  الذكوريــة  النظــر  وجهــة  فــي  تغييــر 
المتميــزات الــى هــذه المواقــع و المشــاركة فــي العمــل 

المصرفــي بكفــاءة و تميــز.   

وجــود كوتــا للمــرأة في مجالــس االدارة 
خطــوة أساســية فــي تصحيــح مســار 
ضعف وجود المرأة في هذه المجالس
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الجمعية



أكــد مديــر جمعيــة البنــوك فــي األردن الدكتور ماهر 
المحــروق، أن مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك 
المصرفــي  القطــاع  وقــوة  ســالمة  علــى  تؤكــد 
الجائحــة. تداعيــات  مــع  التعامــل  علــى  وقدرتــه 

وأشــار إلــى ان نســبة كفايــة راس المــال بلغــت 17,93 بالمئــة 
نســبة  فيمــا وصلــت   ،2020 عــام  مــن  األول  النصــف  فــي 
الســيولة 129 بالمئــة، نســبة الديــون غير العاملــة 4,5 بالمئة.

وبيــن المحــروق فــي تصريــح لصحيفــة الــرأي ان نســبة 
التغطيــة مرتفعــة وان المخصصــات تغطــي 68 % مــن 
الديــون غيــر العاملــة، الفتــا الــى ان الجــزء غيــر المغطــى ال 

يشــكل ســوى 7.3 % مــن حقــوق مســاهمي البنــوك.

وبيــن أن انخفــاض مؤشــرات الربحيــة للبنــوك ناتــج عــن 
تأثيــر وتداعيــات الجائحــة علــى االقتصاد، مشــيرا الى صافي 
الربــح بعــد الضريبــة فــي النصــف األول مــن العــام الماضــي 

بلــغ 165.4 مليــون دينــار.

وأشــار الى أن توقعات ارتفاع نســب التعثر وما قابله من قيام 
البنــوك بزيــادة المخصصــات لمواجهــة أي تعثــر محتمــل مــن 
اإلضافيــة،  المخصصــات 
منوهــا ان هــذه الزيــادة التي 
علــى  البنــوك  قــدرة  تدعــم 
فــي  زيــادة  أي  امتصــاص 
الديــون غيــر العاملــة وهــو 
مــا يســاعد فــي تعزيــز الثقة 
المصــرفــــي  القـطـــاع  فــي 

األردنـــــي.

وقــال المحروق 
ان التســهيالت 
االئــــتـــمــــانــــيـــــة 

الممنوحــة للقطــاع الخــاص المقيــم وغيــر المقيم شــكلت 
نســبة 91.2 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة.

وأكــد المحــروق علــى دور القطــاع المصرفــي األردنــي خــالل 
ــا مــن خــالل إجــراءات تضمنــت ضــخ تمويــل  جائحــة كورون
إضافــي فــي االقتصــاد وتأجيــل أقســاط قــروض األفــراد 
وتنفيــذا برامــج وتوجهــات البنــك المركــزي بتمديــد فتــرة 
الســماح وخفــض أســعار الفائــدة علــى القــروض، والحــظ 
قــروض  وجدولــة  هيكلــة  شــملت  اإلجــراءات  هــذه  ان 

المتضــررة. القطاعــات 

وقــال ان قــوة البنــوك تصــب في قوة االقتصاد والمســاهمة 
ودعــم  االقتصــاد  عمــل  اســتمرارية  علــى  الحفــاظ  فــي 
المســؤولية المجتمعيــة للبنــوك، مؤكــدا مســاهمة القطــاع 
ان  الــى  الفتــا  والنقــدي،  المالــي  االســتقرار  فــي  المصرفــي 

البنــوك تملــك بنيــة تكنولوجيــة متطــورة وآمنــة للبنــوك.

للقطــاع  المالــي  العمــق  مؤشــرات  أن  المحــروق  وذكــر 
المصرفــي تظهــر الحجــم الكبيــر نســبيًا للقطــاع المصرفــي 

بالمقارنــة مــع االقتصــاد األردنــي.

وأضــاف هــذا األمــر مــا يعكــس عمــق القطــاع المصرفــي 
وأهميتــه النســبية الكبيــرة

ولفــت الــى ان هــذه المؤشــرات تظهــر بحســب إجمالــي 
موجــودات البنــوك إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وإجمالــي 
الودائــع لــدى البنــوك بالنســبة الــى الناتج المحلــي اإلجمالي، 
ومؤشــر إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن 

البنــوك إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

وفيمــا يخــص توزيــع الودائــع حســب نــوع العملــة قــال ان 
المؤشــرات تظهــر اســتقرارا واضحــا فــي نســبة الودائــع 
بالعمــالت األجنبيــة خــالل شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 
2021 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 2020، مــا يعنــي عــدم حــدوث 

أي عمليــات دولــرة ذات أهميــة.

المحروق: المتانة المالية للبنوك 
تؤكــد ســالمة القطــاع المصرفــي
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نـظـمـت جـمـعـيـة الـبـنـوك في األردن بـالـتـعـاون 
مــع الـمـجــلـس الــقــضــائـــي األردنـــي / األمــــانــة 
العامــة ورشــة عمــل بـعـنـــوان "اإلطــار القانونــي 
والتنظيمي للشهادة المشفوعة بالقسم أمام 
الكاتب العـدل" وذلك يـوم الـخـمـيـس المـوافـــق 
 )Zoom( .6 أيــار عـبـــر تـقـنـيـــة االتـصـــال المرئــي

وهدفــت الورشــة لتوضيــح الجوانب القانونية والتنظيمية 
الســتخدام الشــهادة المشــفوعة بالقســم أمــام الكاتــب 
العــدل وبيــان أهميتهــا ومــا توفــره مــن ميــزات تتعلــق 

بتوفيــر الوقــت والجهــد وتقصيــر مــدة التقاضــي. 

ويشــير المفهــوم القانونــي للشــهادة المشــفوعة بالقســم 
المنظــورة  الدعــاوى  فــي  للخصــوم  الحــق  إعطــاء  إلــى 
أمــام القضــاء فــي حــال كان مــن ضمــن بيناتهــم )شــهادة 
الشــهود( أن يقومــوا بتقديــم شــهادة خطيــة مــن الشــاهد 
/ الشــهود منظمــة أمــام كاتــب العــدل تتضمــن تفاصيــل 

الشــهود   / الشــاهد  عــن حضــور  الشــهادة وذلــك عوضــًا 
أمــام المحكمــة. لــإلدالء بالشــهادة 

بالقســم  المشــفوعة  الشــهادة  تقديــم  فــأن  وللعلــم، 
للشــهود فــي الدعــاوى المنظــورة أمــام القضــاء عوضــًا عــن 
المحكمــة مــن شــأنه  أمــام  بالشــهادة  لــإلدالء  حضورهــم 
ذلــك  ألن  نظــرًا  وتبســيطها،  التقاضــي  إجــراءات  تســريع 
يختصــر عــدد الجلســات التــي يدلــي بها الشــهود بشــهادتهم 
وعــدد الجلســات التــي تؤجــل لعــدم حضــور الشــهود، إضافــة 
الختصــار الوقــت الــذي يســتغرقه دعوة الشــهود وتبليغهم.

وافتتــح الورشــة الدكتــور ماهــر المحــروق مديــر عــام جمعيــة 
البنــوك، وحاضــر فيهــا القاضــي الســيد عــالء مدانــات مديــر 
للمجلــس  العامــة  األمانــة  لــدى  واإلعــالم  االتصــال  وحــدة 
القضائي، والقاضي الســيدة دانا ســاغة رئيس قســم التطوير 
المــدراء  مــن  كبيــر  عــدد  الورشــة  فــي  المؤسســي، وشــارك 
والمســؤولين القانونييــن فــي الدوائــر القانونيــة فــي البنــوك.

جمعية البنوك تنظم ورشة عمل حول اإلطار 
القانوني والتنظيمي للشهادة المشفوعة

بالقسم أمام الكاتب العدل

31 ٔاخبار الجمعية



الجلســة  فــي  األردن  فــي  البنــوك  جمعيــة  شــاركت 
األوروبــي إلعــادة  البنــك  نظــم  التــي نظمهــا  نقاشــية 
اإلعمــار والتنميــة EBRD عــن "دعــم وصــول المــرأة إلــى 
التمويــل فــي عالــم مــا بعــد كوفيــد- 19" وذلــك بالتعــاون 
مــع البنــك المركــزي األردنــي، وبحضــور مــا يقــارب 140 
ــر  ــوم األربعــاء الموافــق 7 /4 /2021 عب ــك ي شــخص، وذل

 .)Zoom( المرئــي  االتصــال  تقنيــة 

وقــال الدكتــور زيــاد فريــز محافــظ البنــك المركــزي خــالل 
كلمتــه االفتتاحيــة للجلســة النقاشــية بــأن جائحــة كورونــا 
اإلنــاث،  وخصوصــًا  المجتمــع  فئــات  كافــة  علــى  أثــرت 
خصوصــًا مــع تزايد مســؤولياتهم داخــل المنزل وطبيعة 
األســرة.  داخــل  عاتقهــم  علــى  الملقــاة  المســؤوليات 
وأشــار فريــز إلــى دور البنــك المركــزي فــي دعــم ومســاعدة 
المــرأة خــالل فتــرة الجائحــة، مشــيرًا بــذات الوقــت الــى 
اســتراتيجية الشــمول المالــي والمحــور الرئيســي ضمــن 
االســتراتيجية والمتضمــن لتعزيــز دور المــرأة وتمكينهــا، 

ــادة مســاهمتها فــي االقتصــاد المحلــي. وزي

علــى مســتويات  كورونــا  جائحــة  أثــر  إلــى  فريــز  وأشــار 
البطالــة فــي المملكــة، وتحديــدًا ارتفاعهــا بيــن اإلنــاث 
ــز دور المــرأة  بشــكل أكبــر مــن الرجــال، مضيفــًا أن تعزي
اقتصاديــًا ســوف يزيــد مــن القــدرة علــى التعافــي بشــكل 

أســرع وأعمــق. 

ونــوه أيضــًا إلــى الدراســات التــي تشــير إلــى أن زيــادة 
دور المــرأة فــي العمليــة اإلنتاجيــة ســوف يســاهم فــي 

تســريع وتيــرة النمــو وبنســبة تقــارب 47 %. 

ولفــت فريــز إلــى أن تمكيــن المــرأة فــي المجتمــع يكمــن 
فــي تمكينهــا اقتصاديــًا واعتمادهــا علــى الــذات لتحقيــق 

الدخــل وبالتالــي يصبــح دورهــا فاعــل بشــكل أكبــر. 

وتـطـــرق فـريـــز إلــى موضــوع الثقافــة 
الـمـالـيـة حـيـث تم تخصيص جزء كبير 
مــن البرامــج والمناهج حول موضوع 
تثقيــف المــرأة ماليــًا والفــرص التــي 
بمقدورها خلقها واستحداثها، حيث 
احتــل هذا الموضــوع رأس األولويات 
ضمــن المواضيــع التــي طرحــت فــي 
خـــطـة االشـــتـمـال الـمـالـــــي وجـــــدول 
األعـــمــال الـمـتـعـلـق بـاجـتـمـاعـاتـهـا. 

وبيــن أن عــدد المقترضــات من البنوك يقــدر بحوالي 220 
ألــف امــرأة مــن أصــل 1.1 مليــون حصلــن علــى قــروض 
التجزئــة، أمــا فيمــا يتعلــق باإليــداع فهنــاك مــا يزيــد عــن 

جمعية البنوك تشارك في جلسة نقاشية عن

"دعــم وصـــول الـمـــرأة إلى الــتــمــويـــل 
فـي عـالـم مـا بـعـد كـــوفـيــد - 19"
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1.3 مليــون امــرأة مودعــة مــن أصــل 3.6 مليــون بنســبة 
وبنســبة تبلــغ 35 %. وبالعــودة إلــى موضــوع الجائحــة.

4 مليــون دينــار بمجمــوع  إلــى ان حوالــي  وأشــار فريــز 
126 مشــروع قــد تــم توجيههــا إلــى المــرأة خــالل جائحــة 
كورونــا، منوهــا إلــى ان هــذه األرقــام تعتبــر ومتواضعــة. 

وتطــرق فريــز إلــى جانــب آخــر مــن تمكيــن المــرأة وهــو 
تمكيــن المــرأة فــي عمليــة صنــع القــرار، مؤكــدًا علــى 
التشــجيع المســتمر لوجــود المــرأة فــي مراكــز صنــع 
هــذه  تتركــه  الــذي  واألثــر  اإلدارة  ومجالــس  القــرار 
البنــوك  فــي  والنمــو  الربحيــة  زيــادة  فــي  المشــاركة 
وشــركات المســاهمة العامــة علــى حــد ســواء. وأضــاف 
أن أكثــر مــن 51 % مــن موظفــي البنــك المركــزي األردنــي 
هــم مــن النســاء وأن مــا نســبته 33 % يشــغلن مناصــب 

فــي اإلدارة العليــا. 

وختــم فريــز كلمتــه بالحديــث حــول التحضيــرات الجاريــة 
التمويــل  شــركات  مــع  بالشــراكة  مشــروع  إلطــالق 
متناهيــة الصغــر لتخصيــص 20 مليون دينار كقرض من 
البنــك الدولــي ليتــم إعــادة إقراضــه الــى هــذه الشــركات 
بالتعــاون مــع البنــك المركــزي األردنــي بفائــدة تــراوح الـــ 
5 % لمــدد وفتــرات ســماح مريحــة ومعقولــة وبضمــان 

الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض.

مــن جانبــه أكــد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك 
ــاح أعمــال  ــه فــي افتت ــل الســالم خــالل كلمت باســم خلي
الجلســة علــى أهميــة الــدور الفعــال للشــمول المالــي 
المطلوبــة  الضمانــات  موضــوع  أن  مضيفــًا  للمــرأة، 
منهــن تشــكل صعوبــة وهــي مــن أهــم التحديــات التــي 
تواجــه النســاء ومــن أهــم المواضيــع التــي يجــب ان تؤخذ 
بعيــن االعتبــار، داعيــًا لضــرورة إيجاد حلول لهــذا الجانب. 

يتــم  ان  يجــب  القــرار  اتخــاذ  عمليــة  أن  إلــى  وأشــار 
تصميمهــا بشــكل يضمــن اشــراك المــرأة فيهــا وأن 
تتضمــن تســهيل الوصــول الــى التمويــل، مشــيرًا إلــى 
أن نســبة تســديد النســاء للقــروض وااللتزامــات هــي 
بشــكل عــام أعلــى مــن الذكــور، وأن النســاء مــن الفئــات 

التــي تقــوم باالدخــار بشــكل أفضــل. 

وأضــاف الســالم أن تأثيــر الجائحــة كورونــا كان علــى كل 
القطاعــات علــى الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، مؤكــدًا 
علــى ضــرورة العمــل علــى تخفيف نســب البطالة من خالل 
دعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة التــي ينخرط فيها 
عــدد كبيــر مــن النســاء، بالتزامــن مــع دور القطــاع المالــي 
بدعــم تمكيــن المــرأة مــن خــالل توفيــر منتجــات وخدمــات 
خاصــة بهــم تســهل عمليــة تمكيــن المــرأة فــي المجتمــع 
وســوق العمــل، حيــث إن النســاء لهــم دور ملمــوس فــي 

حــل مشــكلة البطالــة وزيــادة النمــو االقتصــادي.
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وبيــن الســالم أن جمعيــة البنــوك ســوف تقــوم خــالل 
الفتــرة المقبلــة بمبادرة لتعزيــز الثقافة والتعليم المالي 
ــدوره ســيزيد مــن الشــمول  ــذي ب للمــرأة والشــباب وال
المالــي للمــرأة، والعمــل علــى إيجــاد حلــول للتخفيــف 
مــن الضمانــات للمشــاريع التــي تقودهــا النســاء ألن 
المخاطــر قــد تكــون أقــل ونســبة القــروض المتعثــرة 

ســوف تكــون أقــل أيضــًا. 

المــرأة  باســتفادة  المتعلقــة  باألرقــام  يتعلــق  وفيمــا 
مــن برنامــج البنــك المركــزي لدعــم الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة والمتأثــرة بجائحــة كورونــا فقــد أشــار إلــى 
أن هــذه األرقــام تعتبــر متواضعــة إذ بلغــت حوالــي 4 
ــار، مؤكــدًا علــى  ــار مــن أصــل 500 مليــون دين مليــون دين
أن القطــاع المصرفــي وبالتعــاون مــع البنــك المركــزي 
األردنــي ســوف يعمــل علــى زيــادة حجــم هــذه القــروض. 

مــن جهتــه أشــار مديــر عــام جمعيــة البنــوك فــي األردن 
الدكتــور ماهــر المحــروق خــالل مشــاركته بأحــد محــاور 
أو انطباعيــن رئيســيين، األول  إلــى محوريــن  الجلســة 
يســاعد  قــد  التجاريــة  البنــوك  إلــى  الوصــول  أن  وهــو 
ألن  وذلــك  النســاء  تديرهــا  التــي  الناشــئة  الشــركات 
اإلجــراءات والخطــوات التــي تتبعهــا البنــوك التجاريــة 
هــي إجــراءات متقدمــة ومدروســة وتســاعد الشــركات 

الناشــئة فــي الحصــول علــى مشــاريع ناجحــة. 

وتطــرق المحــروق إلــى موضــوع التوصيــات غيــر الماليــة 
قبــل  مــن  تقــدم  والتــي  المــرأة  ببرامــج  يتعلــق  فيمــا 
البنــوك، مشــيرًا إلــى أن نجــاح هــذه البرامــج ال يقتصــر 
فقــط علــى التمويــل، بــل أيضــًا علــى الخدمات غيــر مالية.

ولفــت الدكتــور المحــروق إلــى جانــب مهــم وهــو إخفــاق 
عــدد مــن الشــركات الناشــئة خــالل الســنوات األولــى 
ــة وليــس فقــط الوصــول  والمرتبــط بالمشــاكل اإلداري
الــى التمويــل، والجانــب اآلخــر الــذي أشــار اليــه المحــروق 
هــو بــأن النســاء يفضلــون الحصــول علــى التمويــل مــن 
شــركات التمويــل المتناهيــة الصغــر أكثــر مــن البنــوك 
التجاريــة، وذلــك يعــود إلــى العقبــات التــي تواجــه النســاء 
بالحصــول علــى التمويــل مــن قبــل البنــوك وبشــكل أكبر 

مــن شــركات التمويــل المتناهيــة الصغــر.

وعلــل ذلــك بــأن دراســة المشــروع والتفاصيــل المتعلقــة 
بــه هــو مــا يســبب بعض التأخيــر مقارنة بشــركات التمويل 
األخــرى، مشــيرا إلــى ان اإلجــراءات التــي تتخذهــا جمعيــة 
البنــوك إليجــاد منصــة تتعلــق باالشــتمال المالــي، حيــث تم 

مناقشــة هــذا الموضــوع مع عدد مــن المنظمات الدولية، 
والتــي  المنصــة  هــذه  تتضمنهــا  ســوف  التــي  والمــواد 
ــي مــن الممكــن الوصــول  ــي والت ــق باالشــتمال المال تتعل

إليهــا مــن قبــل الشــباب والنســاء علــى حــد ســواء.

موضــوع  إلــى  بالتطــرق  مشــاركته  المحــروق  واختتــم 
% فــي  مشــاركة المــرأة اقتصاديــًا والتــي ال تتجــاوز 14 
االقتصــاد األردنــي وهــي تعتبــر نســبة متواضعــة بالنظــر 
إلــى معــدل النســبة فــي الشــرق األوســط. منوهــًا إلــى 
العالقــة اإليجابيــة بيــن الوصــول إلــى التمويل ومشــاركة 

المــرأة اقتصاديــًا.

مــن جانبهــا، قالــت الســيدة ناديــا الســعيد مديــر عــام 
بنــك االتحــاد خــالل مشــاركتها فــي فعاليــات الجلســة 
بــأن نســبة التعليــم للنســاء تبلــغ 88 % )نســبة االلتحــاق 
بالمــدارس فــي المرحلــة الثانويــة( في األردن وهي نســبة 
مرتفعــة مقارنــة بالــدول المحيطــة أو العالميــة علــى 
حــد ســواء، مشــيرة فــي ذات الوقــت إلــى تدنــي نســبة 
مســاهمة المــرأة االقتصاديــة والتــي تبلــغ 14 % فيمــا 

تبلــغ فــي منطقــة الشــرق األوســط هــي 24 %. 

وأضافــت الســعيد أن بنــك االتحــاد قــرر أن يكــون جــزءًا 
مــن الحــل وأن يتصــرف وفقــًا لذلــك، حيــث إن بنــك االتحاد 
يدعــم تمكيــن المــرأة وأن كادر البنك يتألف مما مجموعه 

50 % مــن النســاء، و20 % مــن اإلدارة مــن النســاء. 

وزادت ان سياســات البنــك تقــوم علــى المســاواة بيــن 
الجنســين فــي كافــة المعامالت واإلجراءات، مما ســاهم 
بنجــاح البنــك، مضيفــًة بــأن البنــك كان مــن أوائــل البنــوك 
التــي اســتحدثت برنامــج خــاص للســيدات وهــو برنامــج 
شــروق للســيدات فــي العــام 2014 حيــث يســاهم هــذا 
البرنامــج فــي تمكيــن المــرأة ومســاعدتها علــى تحقيــق 
مــع  البنــك  جانــب شــراكة  إلــى  أهدافهــا وطموحاتهــا، 
عــدد مــن الالعبيــن الرئيســيين فــي النظــام االقتصــادي 
والمتعلــق بتمكيــن المرأة مثل جمعية ســيدات األعمال 

ــادي صاحبــات األعمــال والمهــن وغيرهــا.  ــة ن وجمعي

وتطرقــت أيضــًا إلــى ضــرورة مواجهــة مشــكلة البطالــة 
التــي تعانــي منهــا المملكــة وخصوصــًا بأنهــا مرتفعــة 
جائحــة  بــان  خصوصــًا  بالذكــور،  مقارنــة  اإلنــاث  لــدى 
كورونــا قــد أضافــت عبئــًا إضافيــًا علــى النســاء إلــى جانب 
البطالــة مثــل تنامــي مســؤوليات المــرأة فــي المنــزل 
وخصوصــًا عــبء التعليــم عــن بعــد علــى ســبيل المثــال 

ال الحصــر.
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أصــدرت جمعيــة البنــوك فــي األردن النشــرة المصرفيــة الشــهرية لشــهر أيار من 
ــة  ــة والمصرفي ــي تتضمــن خالصــة ألهــم المؤشــرات االقتصادي عــام 2021، والت

األردنيــة وتطوراتهــا آلخــر تاريــخ متوفــر. 

واشــتملت النشــرة علــى أبــرز المؤشــرات االقتصاديــة األردنيــة وفقــًا آلخــر بيانــات 
متوفــرة. إلــى جانب المؤشــرات الرئيســية للبنــوك العاملة في األردن ومؤشــرات 
العمــق المالــي للقطــاع المصرفــي، باإلضافــة إلــى أهم مؤشــرات المتانة المالية 

للبنــوك العاملــة ومؤشــرات الربحيــة للبنوك العاملة فــي األردن. 

وتضمنــت النشــرة أيضــا علــى أهــم إحصائيات المحافــظ اإللكترونية وإحصائيات 
نظــام عــرض وتحصيل الفواتيــر الكترونيًا.

جمعية البنوك في األردن تصدر

النشرة المصرفية الشهرية لشهر أيار
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عقــدت جمعيــة البنــوك فــي األردن بالتعــاون مــع اتحــاد 
الوســاطة  بمركــز  تعريفيــًا  لقــاًء  العربيــة  المصــارف 
والتحكيــم التابــع التحــاد المصــارف، وذلــك يــوم األربعــاء 
الموافــق 5 أيــار 2021 عبــر تطبيــق زووم وبحضــور مــدراء 

ــر القانونيــة فــي البنــوك األعضــاء.  الدوائ

واســتهدف اللقــاء التعريــف بمركز 
الوساطـــة والـتـحـكـيـــم لـــدى اتـحـــاد 
المـصـــارف الـعـربـيـــة، وبـيـــان دوره 
وميــزات اللجــوء إليــه للتحكيــم مــن 
قبل البنوك األردنية لحل النزاعات 
المـصـرفـيـــة التــي قــد تـنـشـــأ بيــن 
الـبـنـوك أو مـع أي جـــهـات أخـــــرى.

ويأتــي انعقــاد هــذا اللقــاء فــي إطــار التعــاون القائــم بيــن 
جمعيــة البنــوك فــي األردن وبيــن مركــز الوســاطة والتحكيم 
لــدى اتحــاد المصــارف العربيــة، حيــث ســبق وأن وقعــت 
نهايــة  فــي  تفاهــم  مذكــرة  األردن  فــي  البنــوك  جمعيــة 
العــام الماضــي مــع مركــز الوســاطة والتحكيــم لــدى اتحــاد 
المصــارف العربيــة، تهــدف لتعزيــز أوجــه التعــاون والعمــل 
المشــترك بيــن الجمعيــة ومركــز الوســاطة، بمــا فــي ذلــك 
أهميتــه  وإبــراز  المركــز  بهــذا  بالتعريــف  الجمعيــة  قيــام 
ودوره فــي التحكيــم بيــن البنــوك، وتعريف البنــوك بالقواعد 

واإلجــراءات المعمــول بهــا فــي المركــز.

اللقــاءات  الفريقيــن إلقامــة  تعــاون  المذكــرة  وتضمنــت 
والمؤتمــرات والــدورات التدريبيــة والفعاليــات المشــتركة، 
امتيــازات  فيهــا  األعضــاء  والبنــوك  الجمعيــة  منــح  مــع 
وتســهيالت خاصة للمشــاركة في المؤتمرات والمنتديات 

التــي يقيمهــا مركــز التحكيــم.

وشــكر أميــن عــام اتحــاد المصــارف العربيــة وســام فتــوح 
خــالل كلمتــه االفتتاحيــة أســرة جمعيــة البنــوك فــي األردن 
علــى دعمهــا ومســاعدتها فــي عقــد االجتمــاع، كمــا شــكر 
البنــوك  فــي  القانونيــة  الشــؤون  مــدراء  مــن  الحضــور 

العاملــة فــي األردن. 

وبيــن فتــوح أن الهــدف مــن الجلســة هــو إبــراز مــدى أهميــة 
الوســاطة والتحكيــم فــي معالجــة القضايــا المصرفيــة، 
وبيان دور إدارات الشــؤون القانونية في المصارف لحماية 
الماليــة،  والمؤسســات  المصــارف  ومصالــح  حقــوق 
مشــيرًا أن ثقافــة التحكيــم أصبحــت أســلوبًا مهمــًا للبلــدان 
التــي تســعى إلــى زيادة النمــّو االقتصادي، واجتــذاب رؤوس 
الفضلــى  الوســيلة  أصبحــت  وأّنهــا  خصوصــًا  األمــوال، 
الســرعة  توّفــرت فيهــا عوامــل  مــا  إذا  النزاعــات،  لفــّض 

والثقــة والمعرفــة.

اتحــاد  لــدى  والتحكيــم  الوســاطة  "مركــز  فتــوح  وأضــاف 
المصــارف العربيــة فتــح أبوابــه ليكــون وســيطًا وحكمــًا بين 
المصــارف، وليوّفــر لهــم الكثيــر من الوقت والمــال، وليؤّمن 
لهم المنّصة التحكيمية الموثوقة والمتخّصصة لتســوية 
كافــة المنازعــات المصرفيــة، ولدينــا كّل الثقــة بالمحكميــن 
العــرب لــدى مركــز الوســاطة والتحكيــم المعتمديــن دوليــًا 

الذيــن ســيؤّمنون العدالــة وإحقــاق الحــّق". 

طــور  فــي  هــو  والتحكيــم  الوســاطة  مركــز  أن  وبيــن 
انطالقتــه الفعليــة ويحصــل علــى الملفــات التحكيميــة 
جمعيــات  خــالل  مــن  العربيــة  بالمصــارف  الخاصــة 
واتحــادات المصــارف فــي الــدول العربيــة ليكونــوا أســاس 
التحكيميــة  الثقافــة  إنجــاح  فــي  وشــركائه  المركــز  هــذا 
بيــن المصــارف، مبينــًا أن االتحــاد وقــع عقــود شــراكة 
مــع جمعيــة البنــوك فــي األردن واتحــاد مصــارف الكويــت 
واتحــاد بنــوك مصــر، وأن العمــل جــاري علــى توقيــع عقــود 

شــراكة مــع باقــي الجمعيــات المصرفيــة العربيــة.

جمعية البنوك تعقد لقاًء تعريفيًا
بمركـز الـوساطـة والتحـكيم
لدى اتحاد المصارف العربية
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مــن جانبــه شــكر مديــر عــام جمعيــة البنــوك فــي األردن 

الدكتــور ماهــر المحــروق اتحــاد المصــارف العربيــة لــدوره 

فــي  البنــوك  جمعيــة  مــع  المســتمر  وتعاونــه  المميــز 

المصرفــي  بالقطــاع  النهــوض  علــى  والحــرص  األردن 

العربــي وتطويــر أداءه، كمــا شــكر ممثلــي البنــوك األعضــاء 

اللقــاء. فــي  المشــاركين 

وبيــن المحــروق أن أهــداف جمعيــة البنــوك تتمحــور حــول 

االرتقــاء بالعمــل المصرفــي والنهــوض بــه مــن خــالل رعاية 

مصالــح البنــوك األعضــاء والتنســيق فيمــا بينهــم تحقيقــًا 

لمنفعتهــم المشــتركة، وتطويــر أســاليب أداء الخدمــات 

المصرفيــة وتحديثهــا، وترســيخ مفاهيم العمل المصرفي 

وأعرافــه، وإتبــاع نظــم وإجــراءات موحــدة لهــذه الغايــة.

وبيــن أن الجمعيــة عملــت خــالل مســيرتها الطويلــة التــي 

تجــاوزت أربعــون عامــًا علــى تحقيــق هــذه األهــداف ســواء 

بصــورة منفــردة أو بالتعــاون مــع جهــات محليــة وإقليميــة 

يأتــي  والــذي  العربيــة  المصــارف  اتحــاد  ومنهــا  دوليــة  أو 

فــي مقدمــة المؤسســات الشــريكة. وأضــاف المحــروق 

أن إقامــة مركــز تحكيــم بيــن البنــوك يعــد واحــدًا مــن أبــرز 

المهــام والصالحيــات التــي حددهــا نظــام جمعيــة البنــوك.

وقــال المحــروق أنــه نظــرًا لمــا يوفــره التحكيــم مــن وســائل 

وعلــى  البنــوك  بيــن  المصرفيــة  النزاعــات  لحــل  بديلــة 

المســتوى اإلقليمــي والدولــي، فقــد قامــت جمعيــة البنــوك 

فــي نهايــة العــام المنصــرم بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع 

مركــز الوســاطة والتحكيــم لــدى اتحــاد المصــارف العربيــة 

تهــدف إلــى إبــراز أهميــة هــذا المركــز ودوره فــي التحكيم بين 

البنــوك وإحاطــة البنــوك بالقواعــد واإلجــراءات المعمــول 

بهــا لــدى هــذا المركــز. 

وأضــاف أن اللقــاء التعريفــي يأتــي ترجمــًة لمــا تــم التفاهــم 
االتفــاق عليــه فــي هــذه االتفاقية وترســيخًا للتعــاون القائم 
العربيــة ممثــاًل  المصــارف  البنــوك واتحــاد  بيــن جمعيــة 

بمركــز الوســاطة والتحكيــم.

وقــال الدكتــور المحــروق: "نســعى مــن خــالل هــذا االجتمــاع 
عمليــات  فــي  المركــز  هــذا  بــدور  الحضــور  تعريــف  إلــى 
الوســاطة والتحكيــم فــي القضايــا المصرفيــة، إضافــة إلــى 
االمتيــازات التــي يقدمهــا للبنــوك األردنيــة فــي هــذا المجــال، 
الســادة  لــدى  إيجابــي  أثــر  اللقــاء  لهــذا  يكــون  أن  آمليــن 
الحضــور بالتعــرف علــى دور هذا المركز في تســوية النزعات 
باإلضافــة إلــى قواعــد وإجــراءات التحكيــم المعتمــدة لديه".

يشــار، فــي هــذا الصــدد، إلــى أن الصيغــة القانونيــة النهائيــة 
لمركــز التحكيــم والوســاطة أقــرت علــى هامــش اجتمــاع 
مجلــس إدارة اتحــاد المصــارف العربيــة رقــم )104( الــذي 
التــأم فــي بيــروت بتاريــخ 23 /11 /2017، وتــم إطــالق عمــل 
المركــز مــن مقــر جامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة بتاريخ 
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ويعــد مركــز الوســاطة والتحكيــم لــدى اتحــاد المصــارف 
العربيــة مركــزًا متخصصــًا فــي تأميــن الوســائل البديلــة 
لحــل النزاعــات المصرفيــة بيــن البنــوك فــي الــدول العربيــة 
المحليــة  المنازعــات  تســوية  علــى  ويعمــل  والعالــم، 
والفعاليــة  للســرعة  متميــز  إطــار  فــي  كافــة  والدوليــة 

المتخاصميــن.  بيــن  والعدالــة  الحياديــة  وبتوفيــر 

االونســيترال  وقواعــد  إلجــراءات  وفقــًا  المركــز  ويعمــل 
العالميــة للتحكيــم المعتمــدة دوليــًا، ويوفر قائمة واســعة 
يبلــغ  والذيــن  دوليــًا  المعتمديــن  المحكميــن  كبــار  مــن 
عددهــم حاليــًا 31 محكمــًا دوليــًا، وهــو علــى جهوزيــة تامــة 

الســتقبال طلبــات التحكيــم كافــة مــن البنــوك.
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نظمــت جمعيــة البنــوك فــي األردن بالتعــاون مــع مركــز 
األردن اليــوم للتنميــة ملتقــى "االشــتمال المالي: الفرص 
والتحديــات"، والــذي يلتئــم عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي 
)ZOOM( علــى مــدار يومــي 6 و7 نيســان 2021، وبحضــور 

ومشــاركة عــدد كبيــر مــن ممثلــي البنــوك األعضــاء.

ــاول الملتقــى فــي يومــه األول عــددًا مــن المواضيــع  وتن
ــي، بمــا فيهــا  ذات األهميــة والمتعلقــة بالشــمول المال
اإلنجــازات التــي حققهــا األردن فــي الســير نحــو تعزيــز 
الشــمول المالــي، وانعكاســات الشــمول المالــي علــى 
الرقابيــة  الجهــات  وممارســات  والشــباب،  النســاء 
علــى  كورونــا  جائحــة  وتأثيــر  اإلشــرافية،  والهيئــات 
الشــمول المالــي. كمــا بحــث الملتقــى فــي يومــه الثانــي 
ممكنــات الخدمــات المالية الرقمية، وأشــكال الدفع من 
منظــور االشــتمال المالــي فــي عصــر التكنولوجيــا الماليــة 
)Fintech(، ودور التمويــل الجماعــي فــي تعزيــز الشــمول 

المالــي، وتصميــم البنيــة التحتيــة الماليــة الرقميــة.

البنــوك فــي األردن الدكتــور  وقــال مديــر عــام جمعيــة 

ماهــر المحــروق فــي كلمــة لــه خــالل افتتــاح الملتقــى 
أن موضــوع الشــمول المالــي أصبــح أحــد المواضيــع 
الرئيســية المطروحــة علــى طاولــة االجتماعــات الماليــة 
واالقتصاديــة المحليــة والدوليــة، وخصوصــًا فــي أعقــاب 
جائحــة كورونــا ومــا تركتــه مــن تداعيــات ســلبية وخاصــًة 

علــى الفئــات األكثــر ضعفــًا. 

وأضـــــاف الـــدكــــتــــور الـــمــــحــــروق أن 
الشـمول الـمالي يمثل مدخاًل رئيسيًا 
فـــي بـــنـــاء اسـتـــراتـيـجـيـــات الـتـنـمـيـــة 
الشاملـة والمـسـتـدامـة في مخـتـلف 
دول العالــم، لــدوره الكبير في محاربة 
الفقر والبطالة، وفي زيادة اإلنتاجية، 
التنميــة وتحســين  آفــاق  وتحســين 
الـمـالـــي واالجـتـمـاعـــي. االســـتـقـــرار 

جمعية البنوك ومركز األردن اليوم للتنمية
يــنــــظـــمـــان مـلـتـقـى االشــتـــــمــال الـمـالـــي:

الــــفـــرص والـــتــــحـــديــــات
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إتاحــة  يتضمــن  المالــي  الشــمول  مفهــوم  أن  وبيــن 
فئــات  لمختلــف  الماليــة  الخدمــات  كافــة  واســتخدام 
شــة والمحرومــة مــن ذوي  المجتمــع وخاصــًة تلــك المهمَّ
القنــوات  الدخــل المحــدود والفقــراء، وذلــك مــن خــالل 
ــر مالئمــة وبتكاليــف  ــة أكث الرســمية وابتــكار خدمــات مالي
منافســة وعادلــة، لتفــادي لجــوء تلــك الفئات إلــى القنوات 
ال  والتــي  التكاليــف  مرتفعــة  الرســمية  غيــر  والوســائل 

تخضــع لحــد أدنــى مــن الرقابــة واإلشــراف.

تحقيــق  بيــن  الموائمــة  أهميــة  إلــى  كلمتــه  فــي  وتطــرق 
الشــمول المالــي مــن جهــة، وبيــن تحقيــق االســتقرار المالــي، 
والنزاهــة والشــفافية، وحمايــة المســتهلك مــن جهــة أخــرى، 
مشــيرًا أن العديــد مــن الدراســات أثبتــت صعوبــة تحقيــق 
الشــمول المالــي دون وجــود اســتقرار فــي النظــام المالــي، 
إضافــة لصعوبــة تحقيــق اســتمرارية فــي االســتقرار مالي في 

ظــل وجــود فئــات محرومــة مــن الخدمــات الماليــة.

وأضــاف الدكتــور المحــروق أن العالقــات المتبادلــة بيــن 
الشــمول المالــي وبيــن أهــداف الســلطات الرقابيــة األخــرى 

والمتمثلــة فــي االســتقرار المالــي، والنزاهــة والشــفافية، 
ارتبــاط  مصفوفــة  لظهــور  أدت  المســتهلك،  وحمايــة 
 I-SIP الشــمول المالــي باألهــداف األخــرى والتــي تســمى
 .)Matrix )Inclusion, Stability, Integrity, Protection
حيــث تهــدف هــذه المصفوفــة لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن 
مــن التضافــر واالنســجام بيــن األهــداف ســالفة الذكــر وبمــا 

ــة.  ــة ممكن ــج إيجابي يحقــق أقصــى نتائ

المالــي  الشــمول  لموضــوع  الكبيــرة  األهميــة  علــى  وأكــد 
وخصوصــًا فــي ظــل األوضــاع الراهنــة وما تركته جائحــة كورونا 
مــن آثــار علــى مختلــف الفئــات وخصوصــًا الفئــات األكثر ضعفًا 
مثــل المــرأة والشــباب، كانــت أحــد الدوافــع المهمــة لعقــد 
الملتقــى ليشــكل منصــًة للحــوار بيــن الجهــات ذات العالقــة. 

وأعــرب الدكتــور المحــروق فــي ختــام كلمتــه عــن أملــه بــأن 
كل  جلســاته  فــي  يحمــل  وأن  أهدافــه  الملتقــى  يحقــق 
الفائــدة للســيدات والســادة المشــاركين، وأن يســاهم 
فــي الخــروج بتصــوراٍت وتوصيــاٍت ومقترحــات تســاهم 

فــي تعزيــز الشــمول المالــي فــي المملكــة.
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نظــم مركــز دراســات المــرأة فــي المجتمــع بالجامعــة 
الهاشــمية جلســة حــول "الشــباب والمــرأة فــي القطــاع 
المصرفــي األردنــي" والتــي حاضــر فيهــا الدكتــور ماهــر 
المحــروق مديــر جمعيــة البنــوك فــي األردن، وذلــك عبــر 
منصــة ميكروســوفت تيمــز يــوم األربعــاء الموافــق 5 

أيــار 2021.

وقــد أدار الجلســة والنقــاش مديــرة المركــز الدكتــورة 
هديــل المعايطــة، وحضــر الجلســة التــي امتــدت لغايــة 
ســاعة وربــع أكثــر مــن 90 مشــاركًا ومشــاركة مــن طلبــة 

الجامعــة الهاشــمية وأعضــاء هيئتهــا التدريســية. 

واســتعرض المحــروق خــالل كلمتــه فــي الجلســة أهــم 
المؤشــرات المصرفيــة المتعلقــة بالقطــاع المصرفــي 
األردنــي مشــيرًا إلــى أن عــدد البنــوك فــي األردن يبلــغ 23 
بنــكًا موزعــة إلــى 13 بنكًا تجاريًا أردنيًا، و4 بنوك إســالمية، 

و6 بنــوك تجاريــة أجنبيــة. 

وبيــن أن شــبكة الفــروع لهذه البنوك 
تزيد عن 862 فرعًا و76 مكتبًا منتشرة 
إضافــة  المملكــة،  أنحــاء  كافــة  فــي 
ألكثــر مــن 2038 جهــاز صــراف آلــي. 

للبنــوك  الرئيســية  المؤشــرات  أن  المحــروق  وقــال 
شــهدت نمــوًا الفتــًا، مبينــا أن حجــم موجــودات البنــوك 
بلــغ 57.4 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر شــباط، فيمــا بلــغ 
ــار، وبلغــت التســهيالت  ــار دين ــع 37.3 ملي ــي الودائ إجمال

االئتمانيــة الممنوحــة مــن البنــوك 29.2 مليــار دينــار.

هــذه  قيــم  مقارنــة  أن  المحــروق  الدكتــور  وأضــاف 
المؤشــرات مــع حجــم االقتصــاد األردنــي تبيــن عمــق 
القطــاع المصرفــي األردنــي وأهميتــه الكبــرة لالقتصــاد، 
إذا تشــكل موجــودات البنــوك 185 % مــن الناتــج المحلــي 
فيمــا  الناتــج،  مــن   %  120 الودائــع  وتشــكل  اإلجمالــي، 
ــوك 94 % مــن  تشــكل التســهيالت الممنوحــة مــن البن

المحلــي اإلجمالــي. الناتــج 

للبنــوك  الماليــة  المتانــة  أهــم مؤشــرات  واســتعرض 
مؤكــدًا علــى ارتفــاع نســب كفايــة رأس المــال ونســب 
العاملــة  غيــر  الديــون  نســب  كانــت  فيمــا  الســيولة، 

اآلمنــة. المســتويات  وضمــن  منخفضــة 

وفيمــا يخــص التوزيــع الجنــدري للعامليــن فــي البنــوك، 
المحــروق أن هنــاك تطــور مســتمر فــي  الدكتــور  أكــد 
نســبة المشــاركة بيــن الجنســين في القطــاع المصرفي 
القطاعــات  فــي  النســب  أعلــى  مــن  لتكــون  األردنــي 
االقتصاديــة األردنيــة، لترتفــع نســبة اإلنــاث العامــالت 
فــي القطــاع المصرفــي األردنــي مــن حوالــي 30 % عــام 

2004 إلــى مــا يقــارب 35.5 % عــام 2019. 

وحــول الفئــة العمريــة للعاملين في البنوك بين المحروق 
أن نســبة العامليــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 25 ســنة 
شــكلت حوالــي 7.3 % مــن إجمالــي عــدد الموظفيــن بنهايــة 
عــام 2019، منهــم 3.3 % إنــاث و4.0 % ذكــور. بينمــا بلغــت 
نســبة العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 ســنة و39 
حوالــي 68.5 % منهــم 25.8 % مــن النســاء، لتكــون بذلــك 
نســبة العامليــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 40 عامــًا وهــم 
فئــة الشــباب النســبة األكبــر مــن إجمالــي عــدد العامليــن. 

ــر عــام جمعيــة البنــوك يحاضــر  مدي
فــي جلســة حــول

"الــشـــبـــاب والـــمـــــرأة فــي
القطاع المصرفي األردني"
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أمــا نســبة العامليــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 40 
ســنة و59 ســنة مــا نســبته 23.8 % منهــم 6.3 % مــن 
النســاء، كمــا شــكلت نســبة العامليــن الذيــن تتجــاوز 
أعمارهــم 60 عامــًا ومــا زالــوا علــى رأس عملهــم 0.4 % 

مــن إجمالــي عــدد العامليــن فــي البنــوك.

وأكــد الدكتــور المحــروق علــى وجــود العديــد مــن فــرص 
تقــوم  حيــث  البنــوك،  فــي  والمــرأة  للشــباب  التطــور 
البنــوك باالهتمــام بتأهيــل وتطويــر كواردهــا، وذلــك مــن 
خــالل عقــد برامــج تدريــب للموظفيــن الجــدد تهــدف إلــى 
منــح الموظفيــن نظرة شــمولية عن العمــل المصرفي. 

مهــارات  بتحســين  االســتمرار  وبهــدف  أنــه  وأضــاف 
تنظــم  البنــوك وتطويــر قدراتهــم وكفاءتهــم  موظفــي 
البنــوك العاملــة فــي األردن ســنويًا عــددًا مــن الــدورات 
التدريبيــة لموظفيهــا، حيــث بلــغ عــدد مــن تلقــوا دورات 
تدريبــة مــن الذكــور 33259 موظــف فــي حيــن بلــغ عــدد مــن 
تلقــوا دورات تدريبيــة مــن اإلنــاث 17955 موظفــة وذلــك 

خــالل عــام 2019.

وبيــن مديــر عــام الجمعيــة بــأن البنــوك لديهــا العديد من 
العوامــل ونقــاط الجــذب التــي تشــجع الشــباب والمــرأة 
ــى أن البنــوك  باالنخــراط بالعمــل المصرفــي، مشــيرًا إل
وحوافــز  رواتــب  مثــل  عديــدة  مزايــا  لموظفيهــا  توفــر 
منافســة لباقــي القطاعات، واســتقرار وظيفــي، وفرص 
لتأهيــل وتطويــر الموظفيــن، وتحفيــز الموظفيــن علــى 
اإلبــداع، والتــزام البنــوك بقوانيــن وأنظمــة العمــل التــي 
تحفــظ حقــوق الموظفيــن بمــن فيهــم المــرأة، ووجــود 
الفــرص  تكافــؤ  البنــوك تضمــن  لــدى  أنظمــة داخليــة 

والعدالــة بيــن الجنســين.

بأنهــا  بيئــة العمــل المصرفــي تتميــز  وشــدد علــى أن 
بيئــة عمــل الئقــة ومــزودة بجميــع االحتياجــات التــي توفــر 

للمــرأة والشــباب ســبل الراحــة.

وأضــاف الدكتــور المحــروق بــأن البنــوك تســعى لتوظيــف 
االختصاصــات  وذوي  العلميــة  الشــهادات  حملــة 
المناســبة للشــواغر الموجــودة لــدى البنــوك باإلضافــة 
والتقــدم  للتطــور  والقابليــن  المؤهلــة  الكفــاءات  الــى 
لتضمــن اختيــار الشــخص األنســب للمــكان المناســب.

مختلــف  مــن  تتطلــب موظفيــن  البنــوك  أن  الــى  ولفــت 
المؤهــل  فيهــا  يتوافــر  أن  وتتطلــب  الخبــرة،  مســتويات 
المطلــوب والقابليــة للتطــور والتعلم، ومهــارات التواصل، 

وغيرهــا.  واللباقــة، 

وأكــد المحــروق أهميــة أن يقــوم الشــباب والشــابات 
الراغبيــن بالعمــل لــدى البنــوك بالســعي دومــا لتطويــر 
مهاراتهــم العلميــة والعمليــة ومهــارات التعامــل مــع 
اآلخريــن، وان يكونــوا طموحيــن ولديهــم رغبــة بالتطــور 

ــزام بأخالقيــات العمــل. ــى االلت والتعلــم، باإلضافــة ال

وشــدد علــى أهميــة مواكبــة التطــور الحاصــل فــي مختلــف 
مياديــن العمــل المصرفــي وبشــكٍل مســتمر وخصوصــًا 
المجــال،  هــذا  فــي  المتســارعة  التطــورات  ظــل  فــي 
فــي  والتطــورات  واإلشــرافية،  الرقابيــة  والتطــورات 
الممارســات المصرفيــة، ومــا شــهدناه مؤخــرا مــن ظهور 
العديــد مــن المفاهيــم ومــن ضمنهــا األمــن الســيبراني 
والتكنولوجيــا الماليــة )الفنتــك( والخدمــات المصرفيــة 

الرقميــة.
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بـاســــــــل األعـــــــــرج
مساعد المدير العام/بنك االستثمار العربي األردني

رئيس مجموعة عمل التحضير لالنتقال من الاليبور / 
جمعية البنوك في األردن

LIBOR/IBOR تعريف الاليبور/ إيبور
يمثــل الاليبــور مجموعــة مــن المعــدالت علــى أســعار 
الفائــدة علــى القــروض المتبادلــة بالعمــالت الرئيســة 
لنــدن، وهــي أســعار  الدوليــة فــي ســوق  البنــوك  بيــن 
فائــدة قياســية تهــدف إلــى تمثيــل تكلفــة االقتــراض 
ــراض  ــر المضمــون واالقت ــراض غي ــر األجــل واالقت قصي

بالجملــة مــن قبــل البنــوك الدوليــة الكبيــرة. 

ويعتبــر ســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن )الاليبــور( 
هــو ســعر الفائــدة األوســع اســتخدامًا علــى النطــاق 
الدولــي لتســعير القــروض قصيــرة األجــل والعديــد مــن 

عقــود المشــتقات الماليــة.

يتــم نشــر إجمالــي 35 ســعر ليبــور كل يــوم، مــن خــالل 
اســتطالع للبنــوك تجريــه بورصــة إنتركونتيننتــال. ففــي 
كل يــوم عمــل، تجــري بورصــة إنتركونتيننتــال اســتطالعا 
مــع لجنــة مؤلفــة مــن عــدد مــن البنــوك الدوليــة الكبيــرة 
)عــادًة 11 إلــى 16( حــول الســعر الــذي يمكنهــم مــن خاللــه 
تواريــخ  )ســبعة  مختلفــة  لفتــرات  أنفســهم  تمويــل 
اســتحقاق تتــراوح مــن ليلــة واحــدة الــى عــام واحــد( لــكل 
مــن العمــالت الخمــس الرئيســية: الفرنــك السويســري 
والــدوالر  اليابانــي  واليــن  والجنيــه اإلســترليني  واليــورو 
ذلــك  بعــد  إنتركونتيننتــال  بورصــة  وتقــوم  األمريكــي. 
بتجميــع نتائــج االســتطالع، وإزالــة نســبة 25 % مــن أعلى 
وأدنــى الــردود المقدمــة، وتقديــر المتوســط   المتبقــي 

للوصــول إلــى ســعر الاليبــور المنشــور.

مبررات االنتقال من الاليبور
الموضوعيــة  مســتوى  بشــأن  مخــاوف  مؤخــرا  ظهــرت 
فــي عمليــة الــرد علــى اســتطالعات ليبــور، حيــث يبلــغ حجــم 
ســوق اإلقــراض بيــن البنــوك فــي لنــدن عــادًة أقل مــن مليار 
دوالر أمريكــي فــي اليــوم، وهــو صغيــر بالمقارنــة مــع حجــم 
الســوق العالمــي، والتــي تتجــاوز قيمتــه 200 تريليــون دوالر.

ونظــرًا لصغــر حجــم ســوق اإلقــراض بين البنوك فــي لندن، 
والعــدد المحــدود مــن المشــاركين، وحقيقــة أن الاليبــور 
عــادًة ال يكــون مدعومــًا ببيانــات معامــالت، بــدأت الجهــات 

التنظيميــة فــي البحــث عــن ســعر مرجعــي أكثــر قــوة.

فــي عــام 2013، بعــد اتهامــات بالتالعــب بأســعار الفائــدة مــن 
قبــل بعــض البنــوك المشــاركة، طلبــت مجموعــة العشــرين 
البنــوك  يجمع الحكومات وُمحافظــي  دولــي  ُمنتــدى  )وهــو 
إجــراء   )FSB( المالــي  االســتقرار  مجلــس  مــن  المركزيــة( 
مراجعــة جوهريــة لمعاييــر تحديــد أســعار الفائــدة القياســية. 
وأدت هــذه الجهــود إلــى إدراك أن انخفــاض حجــم المعامالت 
المتبــع  النهــج  يقــوض  الاليبــور  التــي تدعــم  فــي األســواق 

لوضــع ســعر فائــدة قياســي دقيــق وقــوي.

FCAوهــي  الماليــة  الرقابــة  هيئــة  أعلنــت   ،2017 عــام  فــي 
الهيئــة البريطانيــة التــي تنظــم ســعر الاليبــور أنهــا لــن ترغــم 
البنــوك علــى تقديــم ردود علــى اســتطالعات الاليبور بعد 31 
ديســمبر 2021. ونتيجــًة لذلــك، توقعــت االســواق الماليــة 
أنــه ســيتم إيقــاف نشــر أســعار ليبــور تمامــًا، وبــدأت عمليــة 

تحديــد مؤشــرات مرجعيــة بديلــة.

االنتقال من الاليبور 
 التحديات والمخاطر

الاليبــور مجموعــة مــن المعــدالت عــلـــى أسـعـــــار الـفـائـــــدة عـلــــى الـقــــروض 
المتبادلة بـالعـمــالت الـرئـيــسـة بين الــبــنـــــوك الــدولــيــة فـي ســوق لــــنــدن
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الجدول الزمني لالنتقال من الاليبور
المملكــة  فــي  المختصــة  التنظيميــة  الجهــة  حــددت 
المتحــدة 31 ديســمبر 2021 كتاريــخ فاصــل قــد يتوقــف 
بعــده نشــر اليبــور اليــورو والفرنــك السويســري واليــن 
اليابانــي والجنيــه اإلســترليني، بينمــا قــد يســتمر العمــل 
باليبــور الــدوالر األمريكــي حتــى تاريــخ 30 يونيــو 2023. عالوة 

علــى ذلــك، قــد ال يكــون لــدى المشــاركين فــي الســوق اســتعداد للدخــول فــي عقــود قائمــة علــى اليبــور تمتــد لمــا بعــد 
نهايــة عــام 2021 بمــدة طويلــة، ألن القيــام بذلــك مــن شــأنه أن يزيــد أعبــاء االنتقــال إلــى المؤشــرات المرجعيــة الجديــدة.

أمــا بالنســبة لعمليــة االنتقــال مــن اســتخدام أســعار الفائــدة المعمــول بهــا حاليــا )LIBOR( الــى أســعار مرجعيــة أخــرى 
بديلــة فــان المقترحــات المطروحــة هــي:

"الاليـــــبـــور" ُيــــســتــخــــدم لــتــســعـــيــــر 
عـقــــود تـــزيد عــن 400 تـريـلـيـــون دوالر، 
مــوزعــــة مــا بـيـــن قــــروض عــقــاريــــــة 
وبــطــاقــــــات ائــــــتــــمــــــان ومـــبـــــــادالت

الجنية اإلسترلينيالدوالر األمريكي اليورو

السعر المرجعي الحاليالسعر المرجعي الحالي السعر المرجعي الحالي

البديل المقترحالبديل المقترح البديل المقترح

LIBORLIBOR EURIBOR / EONIA

SOFRSONIA ESTR

الفرنك السويسريالين الياباني

السعر المرجعي الحاليالسعر المرجعي الحالي

البديل المقترحالبديل المقترح

LIBORLIBOR

TONASARON
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مجموعة عمل التحضير لالنتقال من الاليبور والمهام المناطة بها
يأتــي تشــكيل مجموعــة العمــل بنــاًء علــى طلــب مــن البنــك المركــزي 
االردنــي )كتــاب معالــي محافــظ البنــك المركــزي األردنــي رقــم 23 /2 /323 
تاريــخ 6 /1 /2021(، وتضــم هــذه المجموعــة جمعيــة البنــوك فــي االردن 
وممثليــن عــن البنــوك العاملــة فــي المملكــة وباألخــص تلــك البنــوك 
التــي لهــا تعامــالت كبيــرة تعتمــد علــى الاليبــور، وذلــك بهــدف التحضيــر 

ــة.  ــدة مرجعيــة بديل لالنتقــال مــن الاليبــور ألســعار فائ

وقد تم تحديد المهام األساسية المناطة بمجموعة العمل بالنقاط التالية:

 وضــع خارطــة طريــق )Roadmap( وخطــة عمــل تتضمــن إطــار زمنــي لضمــان االنتقــال الســلس مــع نهايــة عــام 2021 إلــى 
ســعر فائــدة مرجعــي بديــل عــن الاليبــور.

ــان التقــدم  ــل بشــكٍل دوري مــن خــالل بي ــدة مرجعــي بدي ــى ســعر فائ ــدى البنــوك لالنتقــال إل  متابعــة التقــدم الحاصــل ل
ــة:  ــع التالي المنجــز فــي المواضي

- تأهيل وتعديل األنظمة البنكية. 
- تعديل العقود القديمة التي تعتمد على الاليبور.

- أسعار الفائدة المرجعية الجديدة التي ستعتمدها البنوك.
- استكشــاف آراء ومالحظــات البنــوك وأي تحديــات قــد تواجههــا فــي عمليــة االنتقــال، ومتابعــة هــل تتــم عمليــة االنتقــال 

بشــكٍل ســلس ودون أن تتســبب فــي أي معيقــات للبنــوك.
- تحديد أهم المخاطر التي قد تواجه البنوك وآلية إدارتها والتعامل معها.

واســتجابة لذلــك عقــدت جمعيــة البنــوك اجتمــاع عــام لجميــع البنــوك األعضــاء بتاريــخ 8 /2 /2021 حضــره 35 ممثــال 
عــن 19 بنــك مــن البنــوك األعضــاء. وتــم خــالل االجتمــاع مناقشــة أســعار الفائــدة المرجعيــة البديلــة المقترحــة مــن 
ــات المتعلقــة بتلــك األســعار خصوصــًا مــن حيــث  ــور، وأهــم التحدي ــي لتحــل محــل الاليب قبــل البنــك المركــزي األردن
االســتحقاقات، وتــم مناقشــة المخاطــر والتحديــات التــي قــد تواجــه البنــوك فــي االنتقــال ألســعار بديلــة، وخصوصــًا 
بالنســبة للعقــود القائمــة والتــي تســتوجب إعــادة النظــر فيهــا، إضافــة لموضــوع التوثيــق القانونــي والفنــي وخاصــة 

بالنســبة للشــركات. 

وقــد تــم خــالل االجتمــاع التوافــق علــى أعضــاء مجموعــة العمــل والتي تتضمن ممثلين من 11 بنــكا باإلضافة لعضوية 
جمعيــة البنــوك. وتــم االتفــاق بيــن اعضــاء مجموعــة عمــل التحضيــر لالنتقــال مــن الاليبــور ألســعار فائــدة مرجعيــة 

بديلــة أن يتــم العمــل علــى محوريــن أساســيين همــا:

المحور 
األول:

المحور 
الثاني:

وهــو محــور استشــاري بحيــث يتضمــن إصــدار إرشــادات وتوصيــات للبنــوك خــالل عمليــة االنتقــال 
تتعلــق بمختلــف النواحــي )األنظمــة، تعديــل العقــود والنواحــي القانونيــة، األســعار المرجعيــة، 

المخاطــر، وغيرهــا(.  

ــوب مــن البنــك  ــور وحســب مــا هــو مطل ــى الاليب ــوك إل متابعــة التقــدم الحاصــل فــي انتقــال البن
المركــزي، تــم االتفــاق أن تقــوم الجمعيــة بمخاطبــة البنــوك وطلــب المعلومــات الالزمــة لغايــات 
تقريــر البنــك المركــزي، وبحيــث يتــم ارســال نمــوذج يتضمــن المعلومــات المطلوبــة بالتنســيق مــع 

رئيــس المجموعــة ليتــم تعبأتــه مــن قبــل المعنييــن فــي البنــوك.

مجلــس االســتقرار المالي يشــجع 
الدول على استخدام أسعار فائدة 
لليلــة واحــدة فــي أســواقها المالية
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مخاطر 
تشغيلية

 مخاطــر تتعلــق بمــدى مالئمــة النمــاذج واألنظمــة المســتخدمة لقياس مخاطر أســعار الفائدة الســتيعاب 
المنتجــات المرتبطــة بســعر الفائــدة المرجعــي البديــل والتقارير المســتخرجة مــن تلك األنظمة.

 مخاطــر الســمعة الناجمــة عــن تغييــر آليــة التســعير المتبعــة وربطهــا مــع الفائــدة المتغيــرة، االمــر 
الــذي يتطلــب تعزيــز الوعــي لــدى العمــالء.

 فــي قــروض التجمــع البنكــي اتفــاق جميــع المقرضيــن على آلية التســعير الســتبدال هامش الفائدة 
المثبــت والوصــول الــى الية تســعير مرضية لكافــة األطراف.

6

مخاطر 
قانونية

 مــدى قــدرة البنــك علــى تعديــل العقــود القائمــة والحصــول علــى موافقــة العمــالء والتفــاوض مــع 
العمــالء فيمــا يخــص الهوامــش المطلوبــة بنــاء علــى تحديــد ســعر الفائــدة المرجعــي البديــل.

5

مخاطر 
تشغيلية

 LIBOR قــدرة البنــك علــى اســتيعاب حجــم العقــود المطلــوب إعــادة صياغتهــا )مــن ســعر فائــدة 
الــى ســعر فائــدة مرجعــي بديــل( والحاجــة الــى تحديــث األنظمــة والعمليــات ليتــم ربطهــا بــاألداة 

المرجعيــة المعتمــدة.

 مــدى تأثيــر COVID -19 والتحديــات التــي تواجههــا البيئــة التشــغيلية علــى اليــة االنتقــال الــى ســعر 
فائــدة مرجعــي بديــل ضمــن المــدة الزمنيــة المنصــوص عليهــا لالنتقــال.

4

محاسبيا 
وماليا

 عــدم قــدرة البنــوك ولحيــن تحديــد ســعر فائــدة مرجعــي بديــل مــن تقييــم متطلبــات الهامــش 
)Interest Basis(، تقييــم األدوات الماليــة المتعلقــة بالمشــتقات الماليــة وأدوات التحــوط خاصــة 
فــي ظــل عــدم توفــر منحنــى عائــد لســعر الفائــدة المرجعــي البديــل، واحتســاب األربــاح او الخســائر 

ــم.  ــات هوامــش راس المــال فــي حــال عــدم الدقــة فــي التســعير والتقيي ــة فــي متطلب المضمن

 تحديد التدفقات المالية بناءا على تواريخ االستحقاق ما بعد عام 2021.

3

األنظمة 
البنكية

 مــدى قــدرة البنــوك علــى تطويــر وتحديــث أنظمــة البنــك بشــكل يدعــم االنتقــال الــى ســعر الفائــدة 
ــل ممــا  ــث للتعدي ــى طــرف ثال ــار اعتمــاد بعــض البنــوك عل ــن االعتب ــن بعي ــل، اخذي المرجعــي البدي

يتطلــب التأكــد مــن االســتعداد الكافــي لالنتقــال بشــكل مــرن ووفــق المــدد الزمنيــة المحــددة.

2

مــع التأكيــد علــى الــدور الهــام والمحــوري للجهــات الرقابيــة بدعــم تخلــي البنــوك والمؤسســات الماليــة عــن ســعر الاليبــور 
وتحديــد البدائــل المناســبة.

تحديات 
استراتيجية

  تتعلــق بتحديــد مــدى قــدرة البنــوك وضمــن اإلطــار الزمنــي الموضــوع فــي تحديــد ســعر فائــدة 
ــك بالتزامــن مــع  ــل وذل ــك المنتجــات المتوافقــة مــع الســعر المرجعــي البدي ــل وكذل مرجعــي بدي

البنــوك المنافســة وبالتالــي قــدرة أي بنــك علــى المحافظــة علــى حصتــه الســوقية.

المخاطر والتحديات التي قد تواجه البنوك االردنية خالل مرحلة االنتقال
يشــكل تخلــي األســواق الماليــة العالميــة عــن الاليبــور تحديــات ومخاطــر كبيــرة علــى االســتقرار المالــي العالمــي بشــكل عــام 

وعلــى النظــام المصرفــي االردنــي، وتاليــا بعــض هــذه المخاطــر / التحديــات:

1
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)1( كيفية التخلي عن أسعار الفائدة المرجعية لعزيز االستقرار المالي – صندوق النقد العربي - أيلول 2020  

توصيات مجلس االستقرار المالي وصندوق النقد العربي
قــام مجلــس االســتقرار المالــي ولجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة بتاريــخ 9 تمــوز 2020 برفــع تقريــر لمجموعــة العشــرين، 
 London Interbank Offered( بخصــوص مخاطــر االنتقــال الناجمــة عــن التخلــي عــن ســعر الفائــدة المرجعــي الاليبــور
Rate- LIBOR(. يأتــي ذلــك فــي إطــار جهــود المؤسســات الماليــة الدوليــة لترســيخ االســتقرار المالــي. وفقــا هــذا التقريــر، 
مــن المقــرر التخلــي عــن ســعر الفائــدة المرجعــي "الاليبــور" فــي نهايــة عــام 2021، الــذي ُيحــدد مــن خــالل التســعير فــي 
ســوق لنــدن المالــي. بالتالــي، يتعيــن علــى البنــوك وأســواق المــال التخلــص مــن ربــط القــروض والمعامــالت الماليــة 
بالاليبــور. تضمــن التقريــر نتائــج اســتبيان تــم توزيعــه علــى البنــوك المركزيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، إضافــة إلــى 
اســتبيان آخــر تــم توزيعــه علــى هيئــات الرقابــة علــى التأميــن مــن قبــل اإلتحــاد الدولــي لهيئات الرقابــة على التأمين.  وأشــار 
التقريــر إلــى أن اســتمرار اعتمــاد األســواق الماليــة علــى "الاليبــور" لــه مخاطــر علــى االســتقرار المالــي العالمــي، فــي حــال 
التخلــي عنــه بنهايــة عــام 2021، حيــث إن "الاليبــور" ُيســتخدم لتســعير عقــود تزيــد عــن 400 تريليــون دوالر، موزعــة مــا بيــن 
قــروض عقاريــة وبطاقــات ائتمــان ومبــادالت، تســتخدمها الشــركات والبنــوك لحمايــة مراكزهــا الماليــة مــن التحــركات 
غيــر المتوقعــة فــي تكاليــف االقتــراض. كمــا أن هنــاك العديــد مــن المؤسســات الدوليــة كالبنــك الدولــي، تمنــح قروضهــا 
للــدول بربــط ســعر الفائــدة بالاليبــور ألجــل ســتة أشــهر. كذلــك قّدر بنك التســويات الدوليــة، أن هنالك 8 تريليونــات دوالر 

علــى شــكل قــروض مقومــة بالــدوالر األمريكــي مرتبطــة بالاليبــور، تــم منحهــا خــارج الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

فــي هــذا الســياق، يشــجع مجلــس االســتقرار المالــي الــدول علــى اســتخدام أســعار فائدة لليلــة واحدة في أســواقها المالية، 
أو أي أداة بديلــة تعــزز مــن قــدرة البنــك المركــزي علــى توجيــه أســعار الفائــدة فــي الســوق حســب المعطيــات االقتصاديــة، 
مثــل مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي وبنــك إنجلتــرا والبنــك المركــزي األوروبــي، حيــث تعتمــد أســعار الفائــدة لليلــة 
واحــدة علــى تعامــالت فعليــة بالســوق يمكــن التحقــق منهــا، ذلــك بخالــف الاليبــور الــذي يعتبــر ســعر مرجعــي يتــم وضعــه 

مــن قبــل البنــوك التجاريــة تحــت إشــراف جمعيــات واتحــادات المصــارف وال يخضــع إلشــراف البنــوك المركزيــة )1(.

وفــي ذات الســياق أصــدر صنــدوق النقــد العربــي “المبــادئ اإلرشــادية العامــة حــول كيفيــة التخلــي عــن أســعار الفائــدة 
المرجعيــة الاليبــور وااليبــور لتعزيــز االســتقرار المالــي، وذلــك فــي إطــار حرصــه علــى تقديــم الدعــم والمشــورة الفنيــة 
للــدول األعضــاء فــي مجــال اإلصالحــات االقتصاديــة والماليــة والنقديــة بهــدف تعزيــز االســتقرار المالــي فــي المنطقــة 

العربيــة، وفــي ضــوء توجــه المجتمــع الدولــي للتخلــي عــن أســعار الفائــدة المرجعيــة “الاليبــور”.

ــي عــن األســعار  ــر التخل ــات المتعلقــة بالحــّد مــن أث ــدأ( مجموعــة مــن التوصي ــادئ اإلرشــادية )21 مب وتضمنــت المب
المرجعيــة “الاليبــور” و” اآليبــور”، حيــث أكــدت أهميــة تشــكيل لجنــة مصغــرة لدراســة حجــم تعــرض القطــاع المالــي 
ألســعار “الاليبــور” و” اآليبــور”، كذلــك وضــع خطــة التخلــي عــن التعامــل بهمــا، بحيــث تعمــل اللجنــة علــى رفــع تقاريــر 

دوريــة إلدارة المصــرف المركــزي أو للجنــة االســتقرار المالــي أو كالهمــا، لحيــن انتهــاء أعمالهــا.

من المقرر التخلي عن سعر الفائدة 
الـمـرجـعــي "الاليــــــبـور" في نـــهـــايـــــة 
عــام 2021، الــذي ُيحــدد مــن خــالل 
التســعير فــي ســوق لنــدن المالــي
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دراسات



د. محمد الجعفري
مدير عام الشركة االردنية لضمان القروض

وتصــادف بعــد ذلــك زيــارة صديــق عزيــز آخــر وهــو 
احــد المــدراء العاميــن لبنــك اردنــي صاعــد، ورأيــت فيمــا 
تــم تبادلــه مــن حديــث بينــي وبيــن صديقــي المديــر العــام 
علــى  تركــز  فالحــوار  للمقــال.  جــدا  مناســبًا  موضوعــًا 
عوامل نجاح التقدم والتوســع في الخدمات المصرفية 
البنــوك  بعــض  إحــراز  أســباب  أخــرى  زاويــة  مــن  وهــو 
االردنيــة تقدمــًا واضحــًا فــي حجــم أعمالهــا ومؤشــراتها 
الماليــة مــن حيــث نمــو حجــم األعمــال والربحيــة والقــدرة 
علــى تحقيــق ذلــك رغــم البيئــة االقتصاديــة التــي تشــهد 
تحديــات غيــر مســبوقة، ورغــم اشــتداد المنافســة فــي 
الســوق المصرفــي المحلــي وهــي بنفــس الوقــت أيضــا 
عوامــل عــززت مــن قــدرة البنــوك علــى تحمــل الصدمــات 
الخارجيــة المختلفــة التــي واجهــت القطــاع المصرفــي 
بالربيــع  مــرورًا  العالميــة  الماليــة  األزمــة   مــن  ابتــداًء 
محليــة  تحديــات  مــن  وغيرهــا  كورونــا  وأزمــة  العربــي 
خاصــة، كان البــد مــن التعامــل معهــا بحكمــة وحــذر مــع 

ــر مــن التفــاؤل والعمــل المتواصــل. الكثي

ســابقًا،  كان  كمــا  يعــد  لــم  اليــوم  المصرفــي  العمــل 
التقليديــة فــي  ولــن تمكــن األدوات والوســائل واإلدارة 
النمــو  أو  العمــالء  عــدد  فــي  الزيــادة  تحقيــق  مواصلــة 
الكبيــر فــي حجــم األعمــال ومؤشــرات الربحيــة والمــالءة 
للبنــوك. وهنــا أخذنــا النقــاش للمقارنة بين اســتراتيجيات 
 Blue Ocean Strategy اإلنجليزيــة  باللغــة  يســمى  مــا 

وأســقطناهما   Red Ocean Strategy ب  يســمى  ومــا 
الســوق  وعلــى  عــام  بشــكل  المصرفــي  العمــل  علــى 
المصرفــي األردنــي بشــكل خــاص. وكان تمرينــًا شــيقًا 
ومحفــزًا للتفكيــر ســواء فــي جانــب التشــخيص ومقارنــة 
أداء البنــوك االردنيــة فيمــا بينهــا أو فــي تقييــم إمكانــات 
التعامــل مــع التحديــات القائمــة فــي الســوق المحلــي أو 
ــز  فــي مجــال استشــراف فــرص التوســع والنمــو والتمي

علــى مســتوى البنــك الواحــد.

 Blue Ocean Strategy األزرق  المحيــط  اســتراتيجية  ان 
وهــي احــدى اهــم اســتراتيجيات األعمــال الحديثــة نســبيًا 
 Chan Kim الكــوري  البروفســور  مــن  والتــي طورهــا كل 

المـنـافـسـة 
والتحول الرقمي

حيــن كلمنــي الصديــق ســالمة الدرعــاوي وطلــب منــي إعــداد مقالــة صغيــرة 
لمجلة البنوك في األردن بعد تعيينه محررًا لهذه المجلة أجبته بالموافقة 
علــى طلبــه، ولكــن فكــرت بعــد ذلــك مباشــرة بمــاذا وعــن مــاذا اكتــب فــي 
العدد األول الذي سيشــرف على إعداد محتواه األســتاذ ســالمة الدرعاوي.
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وزميلتــه Renee Mouborgne فــي عــام 2004، تقــوم علــى 
أدوات  خــالل  مــن  يتــم  ال  الحقيقــي  النجــاح  تحقيــق  ان 
المنافســة التقليديــة، بــل مــن خــالل دخــول أســواق جديــدة 
لــم يكونــوا محــل اهتمــام األخريــن(  )اســتهداف عمــالء 
وطــرح منتجــات جديــدة بديلــة ال يقدمهــا اآلخــرون مــع 
تغييــر وتطويــر وســائل وطــرق تقديــم الخدمــة أو المنتــج 
المكتظــة  األســواق  الــى  الدخــول  وفكــرة  للعمــالء. 
ــه ســتكون مكلفــة ومرهقــة جــدًا  ــج ذات بالســلعة أو المنت

بالضــرورة مثمــرة.  وليــس 

ومــع تبنــي هــذا التوجــه فــي إدارة عمليــة تطويــر الخدمــات 
محليــًا  األداء  فــي  المتميــزة  البنــوك  أخــذت  المصرفيــة، 
 Value باالنتقــال الواضــح مــن مفهــوم القيمــة المضافــة
Added بالمفهــوم االقتصــادي المالــي التقنــي الــى مفهــوم 
علــى   Value Proposition للعميــل  المقدمــة  القيمــة 
مســتوى البنــك أو علــى مســتوى كل منتــج أو خدمــة يتــم 
تصميمهــا وتقديمهــا للعمــالء.  ولعــل األهــم ومــن واقــع 
التطــورات المتســارعة فــي الخدمــات المصرفيــة عالميــًا، 
ومــن واقــع اإلنجــازات الالحقــة مؤخــرًا للعديــد مــن البنــوك 
االردنيــة ان أســاس القيمــة أو التميــز فــي تقديــم مــا هــو 
وتوظيــف   Innovation اإلبــداع  الــى  مســتندًا  كان  جديــد 
التكنولوجيــا الرقميــة Digitization خاصــة اذا مــا جــاءت في 
اطــار تحــول رقمــي شــامل ال يغطــي إدارة العمليــات فقط 
وإنمــا يســتند الــى تقديــم منتجــات مصرفيــة مبتكــرة مبنيــة 

علــى التكنولوجيــا الحديثــة أو الرقميــة. 

لـــقــــد اتـفــقـــت مـــع صـديـقـــي إنـنــــا 
نتعامــل مــع واقــع مختلــف وقاعــدة 
عمــالء أوســع واكثــر تنوعــًا، أصبحــت 
التكنولوجيــا نمــط حياتهــم الجديــد، 
وسيتقلص في الـــمستقبل القريب 
عدد الفروع وعدد موظفيها بالتدريج 
لـيـحـــل محـلـــها بـصـــورة اكــبـــر واكـبـــر 
اإللكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــات 
وتـــطـــبـــيـــقـــات الــهــــاتـــــف الــــذكــــــي.

واتفقــت أنــا وصديقــي المديــر العــام أيضــا ان الرقمنــة كأداة 
لتقديــم مــا هــو قيــم ومميــز Value Proposition فــي اطــار مــا 
ــر  يســمى اســتراتيجية المحيــط األزرق، هــي ابعــد مــن تطوي

العمــالء  منــح  أو  البنــك  داخــل  المعلومــات  إدارة  انظمــة 
فــي  بــل  بعــد،  عــن  الحســابات  وإدارة  التواصــل  وســيلة 
تطويــر منتجــات وخدمــات مصرفيــة مبتكــرة تلبــي االحتياجات 
المتجــددة وبطريقــة تســتثمر التكنولوجيــا علــى نحــو متقــدم.

تقــدم كافــة البنــوك االردنيــة حاليــًا خدمــات إدارة الحســاب 
وطلــب كشــف حســاب أو دفــع الفواتيــر أو التحويــل مــن 
حســاب لحســاب أو طلب دفتر شــيكات أو غيرها الكترونيًا 
  .Mobile Banking أو   E-Banking يســمى  مــا  خــالل  مــن 
الرقميــة الشــاملة  الخدمــات المصرفيــة  ولكــن مفهــوم 
ذلــك  مــن  ابعــد  هــو   Comprehensive Digital Banking

بكثيــر ويتطلــب تفكيــرًا غيــر تقليــدي. 

هــي  التمويــل  ومنتجــات  عمليــات  تكــون  ان  ويمكــن 
القادمــة  المرحلــة  خــالل  للتطويــر  األوســع  المســاحة 
بالمقارنــة مــع منتجــات الودائع المختلفــة. ورغم ان بعض 
البنــوك االردنيــة أخــذت خطــوات هامــة فــي مجــال التمويــل 
الرقمــي Digital Lending إال ان األفــق واســع جــدًا لالبتــكار 
وتوفيــر خدمــات تمويــل جديــدة وعديدة بالوســائل الرقمية 
وبمــا يغطــي العمليــة االئتمانيــة كاملــة مــن تقديم الطلب 
لمراجعتــه، وإقــراره، وصرفــه، ومتابعتــه.. وإلــخ( ال عمليــة 

تقديــم طلــب التمويــل قفــط.

رحلــة المقتــرض أو طالــب التمويــل المصرفــي ال زالــت 
تبــدأ  ان  المهــم  ليــس  األردن،  فــي  الــالزم  مــن  أطــول 
مــن خــالل تطبيقــات الهاتــف وإنمــا المهــم ان تــدار كل 
العمليــة بصــورة مختلفــة، واتفقــت مــع صديقــي المديــر 
العــام ان التحــول الرقمــي فــي مجــال التمويــل يحمــل 
فرصــًا واســعة للمنافســة والتميــز فــي اطــار اســتراتيجي 
مجــال  فــي  خاصــًة  الرقمــي،  والتحــول  للنمــو  متكامــل 
ابتــكار منتجــات تمويــل جديــدة وتقديمهــا بطــرق إبداعيــة 
تطلعاتهــم  تختلــف  الذيــن  اليــوم  لعمــالء  مختلفــة 

واحتياجاتهــم عــن عمــالء األمــس.
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الـــتــقـــريـــــــر
االقتصادي 
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خــالصـة 
تنفيذيـة

وفيمــا يتعلــق بــأداء الماليــة العامــة، فقــد بلــغ عجــز الموازنــة 
ــع  ــار خــالل الرب ــون دين ــي 274.2 ملي ــح حوال العامــة بعــد المن
األول مــن عــام 2021، مقابــل عجــز مالــي بلــغ حوالــي 447.1 
مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020. وقــد بلغــت 
نســبة عجــز الموازنــة بعــد المنــح إلــى الناتج المحلــي اإلجمالي 
خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مــا نســبته 3.5 % مقارنــًة 
مــع عجــز نســبته 5.9 % خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، 

ونســبة عجــز 7.0 % خــالل عــام 2020. 

وارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 1.4 % فــي نهايــة شــهر 
آذار مــن عــام 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، ليصــل إلــى 
حوالــي 33.49 مليــار دينــار أو مــا نســبته 107 % مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر آذار مــن عــام 2021، مقارنــًة 
مــع حوالــي 33.03 مليــار دينــار أو مــا نســبته 106.5 % مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020، شــاماًل مديونية شــركة 
الكهربــاء الوطنيــة وســلطة الميــاه التــي تبلــغ حوالــي 7.7 

مليــار دينــار.

ســجل االســتثمار المباشــر صافــي تدفــق 
للداخــل مقــداره 496.7 مليــون دينــار خــالل 
عــام 2020 مقارنــة مــع 487.3 مليــون دينــار 
ارتفاعــًا  بذلــك  ليحقــق   ،2019 عــام  خــالل 
بنســبة 1.9 %. أمــا حــواالت العامليــن فقــد 
انخفضــت بنســبة 0.2 % خــالل الربــع األول 
مــن عــام 2021، مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن 
عــام 2020، حيــث بلغــت 599.4 مليــون دينار 
مقابــل 600.5 خــالل الربــع األول مــن عــام 
2020. وبلــغ معــدل التضخــم 0.35 % خــالل 
األربعــة شــهور األولــى عــام 2021 مقارنــًة 
بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث ارتفــع 
الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 

101.55 ليصــل إلــى 101.91. 
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ــرز المؤشــرات المصرفيــة، فقــد ارتفــع إجمالــي موجــودات  أمــا فيمــا يتعلــق بأب
البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع نهايــة 
عــام 2020 لتصــل إلــى 57.340 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 57.049 مليــار دينــار فــي نهايــة 
العــام 2020. كمــا نمــت إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة بنســبة 3.2 % فــي نهايــة 
شــهر نيســان مــن عــام 2021 لتصــل إلــى 29.545 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 28.634 
مليــار دينــار بنهايــة عــام 2020. وارتفــع إجمالــي الودائــع لدى البنــوك المرخصة في 
نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2021 بنســبة 1.5 % لتصــل إلــى 37.326 مليــار دينــار 

مقارنــة مــع 36.789 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020.

وفيمــا يتعلــق بأهــم مؤشــرات التــداول للبنــوك المدرجــة فــي بورصــة عمــان، 
فقــد ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار أســهم البنــوك المدرجــة فــي البورصــة 
خــالل شــهر أيــار 2021 بنســبة 14.62 % ليصــل إلــى 3786.4 نقطــة. هــذا وشــهدت 
أســعار اإلغــالق لجميــع البنــوك )باســتثناء بنــك واحــد انخفــض بنســبة 4.9 %( 
ارتفاعــات تراوحــت مــا بيــن 2.4 % إلــى 43.1 %. وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك التــي 
تــم تداولهــا خــالل شــهر أيــار حوالــي 22.04 مليــون ســهم، وبإجمالــي عــدد عقــود 
بلــغ 12495 عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك حوالــي 

53.22 مليــون دينــار.
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أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية

الناتج المحلي اإلجمالي

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة انخفاضــًا بنســبة 1.55 % خــالل عــام 2020 مقارنــًة بعــام 2019. 
وقــد أظهــرت التقديــرات االوليــة أن معظــم القطاعــات االقتصاديــة قــد حققــت تراجعــا خــالل عــام 2020 مقارنــة بعــام 
2019. حيــث تشــير النتائــج إلــى أن قطــاع النقــل والتخزيــن واالتصــاالت قــد حقــق أعلــى معــدل انخفــاض بنســبة 5.23 %، 
تــاله قطــاع االنشــاءات بنســبة انخفــاض 3.7 %، تــاله قطــاع الخدمات االجتماعية والشــخصية بنســبة انخفــاض 3.25 %. 
كمــا حقــق قطــاع تجــارة الجملــة والتجزئــة والمطاعــم والفنــادق نســبة انخفــاض بلغــت 3.2 % وذلــك خــالل العــام 2020 

مقارنــة بعــام 2019.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

)مليون دينار( )2016=100(

20162017201820192020النشاط 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
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* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي )%( لألعوام 2016 - 2020

معدل البطالة )%( لألعوام 2016 - 2020

1.55 -

% 22.7

2

% 19.0

1.9

% 18.6

2.1

% 18.3

2.1

% 15.3

االستثمار األجنبي المباشر في األردن

ســجل االســتثمار المباشــر صافــي تدفــق للداخــل مقــداره 496.7 مليــون دينــار خــالل عــام 2020 مقارنــة مــع 487.3 مليــون 
دينــار خــالل عــام 2019. ليحقــق بذلــك ارتفاعــًا بنســبة 1.9 %.

المؤشر

المؤشر

معدل البطالة

االستثمار االجنبي المباشر في األردن 
)مليون دينار(

2016

2017
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% 18.3

678.0
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% 18.6

487.3

2019
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496.7

الـتـغـــيـر
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% 3.7

% 1.9

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

2020

2020

2019

2019

2018

2018

2017

2017

2016

2016

معدل البطالة

بلــغ معــدل البطالــة خــالل عــام 2020 مــا نســبته 22.7 %، بارتفــاع مقــداره 3.7 % عــن عــام 2019. وهــي تعتبــر أعلــى نســبة 
علــى اإلطــالق مقارنــة بالســنوات الماضيــة.
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االستثمار األجنبي المباشر )مليون دينار(

496.7487.3678.01,441.1

2020201920182017

حواالت العاملين )بالمليون دينار(

حواالت العاملين

انخفضــت حــواالت العامليــن بنســبة 0.2 % خــالل الربــع األول مــن عــام 2021، مقارنــًة بــذات الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث 
بلغــت 599.4 مليــون دينــار مقابــل 600.5 خــالل الربــع األول مــن عــام 2020.

المؤشر

حواالت العاملين

2018

2,606.3

2019

2,629.7

2020

2,389.3

20202021

600.5599.4

الربع األولالربع األول

% 0.2 -

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي

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

القياســي لكميــات انتــاج الكهربــاء بنســبة 3.39 %.

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

الكهربــاء بنســبة 1.72 %.

الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي )2010=100(

201720182019202020202021الصناعة
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي العام لكميات 
اإلنتاج الصناعي

121.1

93.4

129.1

97.2

121.77

86.96

126.28

91.33

128.44

80.91

128.60

86.28

130.11

74.01

128.32

79.5

119.81

80.81

132.87

85.87

138.19

79.33

128.36

85.37

15.34

1.83 -

3.39 -

0.58 -

الربع األول الربع األول
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ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلــغ معــدل التضخــم 0.35 % خــالل األربعــة شــهور األولــى عــام 2021 مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، حيــث ارتفــع 

الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 101.55 ليصــل إلــى 101.91. 

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين )2010 = 100(

201720182019202020202021الصناعة
الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

الصناعات االستخراجية

الصناعات التحويلية

الكهرباء

الرقم القياسي ألسعار المنتجين 
الصناعيين

88.1

110.4

219.4

112.7

101.21

118.90

211.15

121.26

107.10

116.31

208.84

119.84

103.6

106.5

209.9

110.5

103.19

114.73

212.03

117.827

109.17

114.26

208.38

117.835

5.80

0.41 -

1.72 -

0.01

الربع األولالربع األول

201820192020البند
20202021

الـتـغـــيـر
النسبي

)%( 

االغذية والمشروبات غير الكحولية

المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر

المالبس واالحذية

المساكن

التجهيزات والمعدات المنزلية

الصحة

النقل

االتصاالت

الثقافة والترفيه

التعليم

المطاعم والفنادق

السلع والخدمات األخرى

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

معدل التضخم

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

% 4.5

100.3

98.4

98.3

101.5

101.0

101.9

100.6

100.0

97.6

102.6

102.6

101.4

100.8

% 0.8

102.6

101.4

97.5

99.7

101.5

104.6

98.6

100.9

98.5

104.4

104.8

103.6

101.1

% 0.3

 102.99

 97.91

 97.71

 100.92

 101.51

 102.74

 100.78

 100.01

 99.14

 104.48

 103.23

 102.54

 101.55

% 1.55

 102.35

 103.95

 96.21

 101.00

 101.48

 106.31

 101.10

 102.28

 97.71

 104.24

 106.16

 103.54

 101.91

% 0.35

0.63 -

6.17

1.53 -

0.08

0.03 -

3.47

0.32

2.27

1.44 -

0.23 -

2.84

0.98

0.35

-

األربعة 
شهور األولى

األربعة 
شهور األولى
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أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار(

ثالثاً: أداء القطاع الخارجي
انخفضــت الصــادرات الكليــة بنســبة 4.5 % خــالل عــام 2020 مقارنــًة بالعام 2019، وذلك محصلــة الرتفاع الصادرات الوطنية 
بنســبة 1.0 %، وانخفــاض قيمــة المعــاد تصديــره بنســبة 34.6 %. وانخفضــت كذلــك المســتوردات بنســبة 11.3 %. هــذا 
وتحســنت نســبة تغطيــة الصــادرات الكليــة للمســتوردات لتصــل إلــى 46.7 % خــالل عــام 2020 مقارنــًة مــع 43.4 % خــالل 
عــام 2019. وفــي ظــل انخفــاض الصــادرات الكليــة بوتيــرة أقــل مــن انخفــاض المســتوردات، فقــد انخفــض عجــز الميــزان 

التجــاري بنســبة بلغــت 16.5 % خــالل عــام 2020 مقارنــة بعــام 2019.

2017201820192020البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

اجمالي التجارة الخارجية

الميزان التجاري

تغطية الصادرات للمستوردات %

4,504.2

828.9

5,333.1

14,553.7

19,057.9

9,220.6 -

% 36.6

4,674.7

828.0

5,502.7

14,420.0

19,094.7

8,917.3 -

% 38.2

4,995.7

909.6

5,905.3

13,611.0

18,606.7

 7,705.7 -

% 43.4

5,044.4

595.3

5,639.7

12,077.8

17,122.2

6,438.1-

% 46.7

% 1.0

% 34.6-

% 4.5-

% 11.3-

% 8.0 -

% 16.5-

% 3.3

الصادرات الكلية خالل الفترة 2017 - 2020 )مليون دينار(

مجموع المستوردات خالل الفترة 2017 - 2020 )مليون دينار(

5,639.7

12,077.8

5,905.3

13,611

5,502.7

14,420

5,333.1

14,553.7

2020

2020

2019

2019

2018

2018

2017

2017
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العجز التجاري خالل الفترة 2017 - 2020 )مليون دينار(

6,438.17,705.78,917.39,220.6

2020201920182017

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية

وعلــى صعيــد التركيــب الســلعي ألبــرز الســلع المصــدرة خــالل عــام 2020، فقــد ارتفعــت قيمــة الصــادرات الوطنيــة مــن 
الحلــي والمجوهــرات الثمينــة بنســبة 152.2 % واألســمدة بنســبة 55.1 %، فيمــا انخفضــت قيمــة الصــادرات الوطنيــة مــن 

األلبســة وتوابعهــا بنســبة 16.2 % والبوتــاس الخــام بنســبة 9.3 %.

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار (

2017201820192020الصنف
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

األلبسة وتوابعها

األسمدة

محضرات الصيدلة

البوتاس الخام

الحلي والمجوهرات الثمينة

المنتجات الكيماوية

المواد األخرى

مجموع الصادرات الوطنية

1,100.9

259.7

446.9

331.0

116.2

273.3

1,715.2

4,504.2

1,228.6

297.2

446.6

384.4

87.9

283.5

1,870.8

4,674.7

1,384.4

328.2

435.7

419.1

116.9

238.5

2,072.9

4,995.7

1,160.4

509.1

423.2

380.3

294.8

259.4

2,017.2

5,044.4

%16.2-

%55.1

%2.9-

%9.3-

%152.2

%8.8

%2.7-

%1.0

التركيب السلعي للصادرات الوطنية  خالل عام 2020 )نسبة مئوية(

% 23.0% 8.4% 5.8 % 10.1% 7.5% 5.1% 40.0

األلـبســــة 
وتوابعها

محضرات 
الصـيـدلــة

الحلي 
والمجوهرات 

الثمينة
البوتاس األسمدة

الــــخــــــــام
المنتجات 
الكيماوية

المواد 
األخرى
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ــى دول  ــة إل ــة خــالل عــام 2020، فقــد انخفضــت قيمــة الصــادرات الوطني ــع الجغرافــي للصــادرات الوطني ــد التوزي أمــا علــى صعي
منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 2.9 % )ومنهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنســبة 1.8 %(، كمــا انخفضــت لــدول 
اتفاقيــة التجــارة الحــرة لشــمال أمريــكا بنســبة 12.6 % )ومنهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة بنســبة %11.7(، فيمــا شــهدت 
الصــادرات إلــى الــدول اآلســيوية غيــر العربيــة ارتفاعــًا بنســبة 10.6 % )ومنهــا الهنــد بنســبة 23.7 %(، كمــا ارتفعــت قيمــة الصادرات 

ــدا بنســبة 16.3 %( ــي بنســبة 3.0 % )ومنهــا هولن ــى دول االتحــاد األوروب ــة إل الوطني

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

2017201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها اإلمارات العربية المتحدة

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الهند

دول االتحاد االوروبي

منها هولندا

باقي التكتالت االقتصادية

منها المنطقة الحرة

مجموع الصادرات الوطنية

2,072.1

203.5

1,160.0

1,112.6

840.0

382.7

124.3

30.8

307.8

1.3

4,504.2

2,028.0

184.3

1,287.5

1,228.5

942.0

485.7

142.0

29.7

275.2

1.5

4,674.7

2,074.2

186.4

1,454.0

1,381.9

969.1

496.1

149.1

32.0

349.3

233.7

4,995.7

2,013.7

183.0

1,270.7

1,220.4

1,072.3

613.5

153.6

37.2

534.1

268.8

5,044.4

2.9 -

1.8-

12.6-

11.7-

10.6

23.7

3.0

16.3

52.9

15.0

%1.0

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية خالل عام 2020 )نسبة مئوية(

% 39.9% 21.3% 10.6 % 25.2% 3.0

دول منطقة 
التجارة الحرة 
العربية الكبرى

الدول 
االسيوية غير 

العربية

باقي 
التكتالت 

االقتصادية

دول اتفاقية 
التجارة الحرة 
لشمال أمريكا

دول 
االتحاد 
االوروبي
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2017201820192020الصنف
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

النفط الخام ومشتقاته

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

العربات والدراجات وأجزائها

اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها

الحبوب

الحديد ومصنوعاته

المواد األخرى

إجمالي المستوردات

2,387.8

1,431.9

1,472.5

869.6

546.2

519.7

7,369.5

14,553.7

2,870.0

1,087.5

1,148.5

890.6

582.1

606.0

7,235.3

14,420.0

2,308.5

1,153.5

953.1

938.5

553.1

535.4

7,168.9

13,611.0

1,217.6

901.9

896.2

719.8

494.1

490.7

7,357.5

12,077.8

47.3-

21.8-

6.0-

23.3-

10.7-

8.3-

2.6

11.3-

الصادرات الزراعية األردنية

ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة األردنيــة خــالل عــام 2020 بنســبة 3.1 % مقارنــة بعــام 2019، لتصــل إلــى 760.4 مليــون دينــار 
مقارنــًة مــع 737.7 مليــون دينــار خــالل عــام 2019.

التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات

بالنســبة للتركيــب الســلعي للمســتوردات خــالل عــام 2020، فقــد انخفضــت قيمــة المســتوردات مــن جميــع المــواد 
باســتثناء "المــواد األخــرى" وبنســبة 2.6 %.

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار(

التركيب السلعي للمستوردات )مليون دينار(

البند/الفترة

إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

2017

802.6

2018

720.7

2019

737.7

2020

760.4% 3.1

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

التركيب السلعي للمستوردات خالل عام 2020 )نسبة مئوية(

% 10.1% 7.4% 4.1 % 7.5% 6.0% 4.1% 60.9

النفط 
الخام 

ومشتقاته

العربات 
والدراجات 

وأجزائها
الحبوب

اآلالت 
واألدوات 

اآللية 
وأجزائها

اآلالت 
واألجهزة 

الكهربائية 
وأجزائها

الحديد 
ومصنوعاته

المواد 
األخرى
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أمــا علــى صعيــد التوزيــع الجغرافــي للمســتوردات خــالل عــام 2020، فقــد انخفضــت قيمــة المســتوردات مــن معظــم التكتــالت 
االقتصاديــة وأبرزهــا دول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى بنســبة 20.9 % ومنهــا الســعودية بنســبة 34.2 %، ودول اتفاقيــة 
التجــارة الحــرة لشــمال أمريــكا بنســبة 9.2 % ومنهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة بنســبة 9.5 %، والــدول اآلســيوية غيــر العربيــة 
ــا  ــي انخفضــت بنســبة 10.0 % ومنهــا الماني ــي الت ــن الشــعبية بنســبة 13.4 %. ودول االتحــاد األوروب بنســبة 9.5 % ومنهــا الصي
بنســبة 12.8 %. فيمــا ارتفعــت قيمــة المســتوردات مــن باقــي التكتــالت االقتصاديــة بنســبة 4.6 % ومنهــا المنطقــة الحــرة التــي 

ارتفعــت بنســبة 56.1 %.

التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار(

2017201820192020التكتالت االقتصادية
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منها السعودية

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا

منها الواليات المتحدة االمريكية

الدول االسيوية غير العربية

منها الصين الشعبية

دول االتحاد االوروبي

منها المانيا

باقي التكتالت االقتصادية

منها المنطقة الحرة

إجمالي المستوردات

3,471.4

1,954.1

1,687.0

1,420.3

4,510.9

1,963.1

3,214.8

639.3

1,669.6

73.6

14,553.7

3,849.4

2,392.5

1,499.2

1,252.6

4,349.3

1,964.7

3,133.7

659.8

1,588.4

78.6

14,420.0

3,604.5

2,265.8

1,275.5

1,108.9

4,680.3

2,220.8

2,756.4

599.6

1,294.3

122.1

13,611.0

2,851.6

1,490.5

1,157.6

1,003.3

4,233.5

1,922.8

2,481.3

522.8

1,353.8

190.6

12,077.8

-20.9

34.2-

9.2-

9.5-

-9.5

13.4-

10.0-

12.8-

4.6

56.1

11.3-

التوزيع الجغرافي للمستوردات خالل عام 2020 )نسبة مئوية(

% 23.6% 35.1% 11.2 % 9.6% 20.5

دول منطقة 
التجارة الحرة 
العربية الكبرى

الدول 
االسيوية غير 

العربية

باقي 
التكتالت 

االقتصادية

دول اتفاقية 
التجارة الحرة 
لشمال أمريكا

دول 
االتحاد 
االوروبي
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% 17.8

% 21.2

% 14.9

% 58.8

% 44.2

% 38.6 -

% 5.3

% 5.7

% 2.8 -

% 38.7 -

% 38.6 -

رابعاً: أداء المالية العامة 
ــار خــالل  ــار مقابــل 1482.6 مليــون دين ــرادات المحليــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مــا قيمتــه 1797.1 مليــون دين ســجلت اإلي
نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، أي بارتفــاع بلــغ 314.5 مليــون دينــار. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع فــي اإليــرادات المحليــة نتيجــة الرتفــاع 

ــار. ــرادات الضريبيــة بحوالــي 173.7 مليــون دين ــار، وارتفــاع اإلي ــرادات غيــر الضريبيــة بحوالــي 140.8 مليــون دين اإلي

أمــا النفقــات العامــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2021، فقــد بلغــت حوالــي 2125.8 مليــون دينــار مقابــل 2018.4 مليــون دينــار خــالل 
ــار أو مــا نســبته 5.3 %. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع  ــون دين ــك ارتفاعــًا مقــداره 107.5 ملي ــرة مــن عــام 2020، مســجلة بذل نفــس الفت
فــي النفقــات العامــة محصلــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقــدار 109.9 مليــون دينــار أو مــا نســبته 5.7 %، وانخفــاض النفقــات 

الرأســمالية بحوالــي 2.4 مليــون دينــار أو مــا نســبته 2.9 %.

وبهــذا فقــد بلــغ عجــز الموازنــة العامــة بعــد المنــح حوالــي 274.2 مليــون دينــار خــالل الربــع األول مــن عــام 2021، مقابــل عجــز مالــي 
بلــغ حوالــي 447.1 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020. وقــد بلغــت نســبة عجــز الموازنــة بعــد المنــح إلــى الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مــا نســبته 3.5 % مقارنــًة مــع عجــز نســبته 5.9 % خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، 

ونســبة عجــز 7.0 % خــالل عــام 2020.

البند

% من الناتج المحلي اإلجمالي

20192020 2021
)موازنة(

إجمالي اإليرادات والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

ايرادات ضريبية

اقتطاعات تقاعدية

االيرادات االخرى

المنح الخارجية 

إجمالي اإلنفاق  

النفقات الجارية 

النفقات الرأسمالية

العجر/الوفر بعد المنح

العجر/الوفر قبل المنح

إجمالي اإليرادات والمساعدات الخارجية

االيرادات المحلية  

إجمالي اإلنفاق  

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 -

1,571.3

1,482.6

1,164.8

1.7

316.2

88.7

2,018.4

1,933.5

84.9

447.1 -

535.7 -

% 20.7

% 19.6

% 26.7

% 5.9 -

% 7.1 -

أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار(

20202021
الـتـغـــيـر النسبيالربع األولالربع األول

*)%( 

% 3.0

% 3.4

% 0.5

% 2.4

% 2.9

1,851.7

1,797.1

1,338.5

2.7

455.9

54.5

2,125.8

2,043.3

82.5

274.2 -

328.7 -

% 23.7

% 23.0

% 27.2

% 3.5 -

% 4.2 -

*مقارنة بنفس الفترة من العام 2020
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خامساً: المديونية العامة 
ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 1.4 % فــي نهايــة شــهر آذار مــن عــام 2021 مقارنــة بنهايــة عــام 2020، ليصــل إلــى حوالــي 33.49 
مليــار دينــار أو مــا نســبته 107 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر آذار مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع حوالــي 33.03 مليــار 
دينــار أو مــا نســبته 106.5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020، شــاماًل مديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة وســلطة الميــاه 

التــي تبلــغ حوالــي 7.7 مليــار دينــار.

حيــث ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة بنســبة 2.6 % ليصــل إلــى 19.427 مليــار دينــار حتــى نهايــة شــهر آذار 
مــن عــام 2021 )62.1 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر آذار مــن عــام 2021(، مقارنــًة مــع 18.933 مليــار دينــار فــي نهايــة 

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

فــي حيــن انخفــض رصيــد الديــن العــام الخارجــي بنســبة 0.2 % ليصــل إلــى حوالــي 14.067 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر آذار مــن عــام 
2021 )44.9 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لشــهر آذار مــن عــام 2021( مقارنــة مــع 14.098 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 

2020 )45.4 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020(.

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

آذار

إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية

% من الناتج المحلي االجمالي

رصيد الدين العام الخارجي

% من الناتج المحلي االجمالي

إجمالي الدين العام

% من الناتج المحلي االجمالي 

16,220.7

% 53.2

12,087.5

% 39.7

28,308.2

% 92.9

17,738.0

% 56.1

12,338.2

% 39.0

30,076.2

% 95.2

18,933.7

% 61.0

14,098.3

% 45.4

33,032

% 106.5

19,427.0

% 62.1

14,067.1

% 44.9

33,494.1

% 107.0

% 2.6

% 1.1

% 0.2 -

% 0.5 -

% 1.4

% 0.5

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

33.4933.0330.0828.31

2021202020192018
آذار

المصدر: وزارة المالية
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2018201920202021البند )مليون دينار(
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

نيسان

عرض النقد )ع 1(

عرض النقد )ع 2(

النقد المصدر

9,676.3

33,359.3

4,802.4

10,322.8

34,969.7

5,162.0

12,150.3

37,011.9

6,496.5

12,793.2

37,731.4

6,900.3

% 5.3

% 1.9

% 6.2

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

% 107.0% 106.5% 95.2% 92.9

2021202020192018
آذار

المصدر: وزارة المالية

سادساً: المؤشرات النقدية والمصرفية

المؤشرات النقدية

ارتفــع عــرض النقــد )ع1( فــي نهايــة شــهر نيســان من عــام 2021 بنســبة 5.3 % عــن الرصيــد المســجل فــي نهايــة عــام 
2020، كمــا ارتفــع عــرض النقــد )ع2( بنســبة 9 . 1 % عــن مســتواه فــي نهايــة عــام 2020، وارتفــع أيضــًا النقــد المصــدر 

ــار. ــار دين ــغ 6.9 ملي بنســبة 6.2 % ليبل

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة، فقــد بلغــت 15.535 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 
شــهر نيســان مــن عــام 2021، مقارنــًة مــع 15.919 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2020، محققــًة بذلــك انخفاضــًا بنســبة 2.4 % 

عــن مســتواها فــي نهايــة عــام 2020.

البند

احتياطي البنك المركزي من العمالت 
األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

2018

13,392.2

2019

14,329.3

2020

15,919.715,535.3% 2.4 -

الـتـغـــيـر النسبي

)%( 2021
نيسان
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المؤشرات والمصرفية
ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2021 مقارنــًة مــع نهايــة عــام 2020 لتصــل 
إلــى 57.340 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 57.049 مليــار دينــار فــي نهايــة العــام 2020. وقــد جــاء هــذا االرتفــاع كمحصلــة الرتفــاع 
الموجــودات المحليــة بنســبة 1.6 % لتصــل إلــى 51.554 مليــار دينــار، وانخفــاض الموجــودات األجنبيــة بنســبة 7.9 % لتصــل 
إلــى 5.786 مليــار دينــار. وفيمــا يتعلــق ببنــد رأس المــال واالحتياطيــات والمخصصــات فقــد انخفــض بنســبة 0.5 % عــن 

مســتواه فــي نهايــة عــام 2020 ليبلــغ 8.724 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2021.

أمــا إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت 
بنســبة 3.2 % فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عام 
2021 لتصــل إلــى 29.545 مليــار دينــار، مقارنــة 
مــع 28.634 مليــار دينــار بنهايــة عــام 2020. وقــد 
شــكلت القــروض والســلف حوالــي 63.4 % مــن 
إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت 
ذمــم البنــوك اإلســالمية 25.5 % مــن إجمالــي 
نســبة  مديــن  الجــاري  وشــكل  التســهيالت، 
9.8 %، وبطاقــات االئتمــان 0.7 % مــن إجمالــي 
قبــل  مــن  الممنوحــة  االئتمانيــة  التســهيالت 
البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر نيســان من 

عــام 2021.

إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

نيسان

الموجودات األجنبية

الموجودات المحلية

إجمالي الموجودات

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات 

5,551.9

45,365.9

50,917.8

7,865.8

5,582.3

48,059.7

53,642.0

8,152.6

6,283.2

50,766.0

57,049.2

8,772.3

5,786.8

51,554.1

57,340.9

8,724.6

% 7.9 -

% 1.6

% 0.5

% 0.5 -

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار(

57.05 57.3453.6450.9249.148.38

2020 20212019201820172016
نيسان

المصدر: البنك المركزي األردني
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وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة 
فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2021 بنســبة 
1.5 % لتصــل إلــى 37.326 مليــار دينــار مقارنة مع 
36.789 مليــار دينــار فــي نهاية عام 2020. وفيما 
يتعلــق بتوزيــع الودائــع حســب النــوع، فيالحــظ 
أن الودائع ألجل شــكلت ما نســبته 54.1 % من 
إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك، يليهــا الحســابات 
تحــت الطلــب والتــي شــكلت مــا نســبته 28.8 % 
ــر والتــي  ــع التوفي ــم ودائ ــع، ث ــي الودائ مــن إجمال

شــكلت 17.1 % مــن إجمالــي الودائــع.

البنــوك  لــدى  الودائــع  هيــكل  حيــث  مــن  أمــا 
المرخصــة حســب العملــة، فيالحــظ ارتفــاع حجم 
الودائــع بالدينــار األردنــي فــي نهايــة شــهر نيســان 
مــن عــام 2021 لتشــكل مــا نســبته 77.1 % مــن 
إجمالــي الودائــع مقارنــًة مــع 76.7 % بنهايــة عــام 
2020، فيمــا بلغــت نســبة الودائــع بالعمــالت 
بنهايــة   %  23.3 مــع  مقارنــة   %  22.9 األجنبيــة 

عــام 2020.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

نيسان

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

28.63 29.5527.0826.1124.7322.9

2020 20212019201820172016
نيسان

المصدر: البنك المركزي األردني

اجمالي التسهيالت االئتمانية

جاري مدين   

قروض وسلف   

كمبياالت واسناد مخصومة   

ذمم بنوك إسالمية

بطاقات االئتمان

26,111.8

% 11.8

% 65.0

% 0.9

% 21.7

% 0.6

27,082.2

% 10.9

% 64.8

% 0.7

% 23.0

% 0.6

28,634.6

% 9.5

% 64.5

% 0.8

% 24.6

% 0.6

29,545.9

% 9.8

% 63.4

% 0.6

% 25.5

% 0.7

% 3.2

% 0.3

% 1.1 -

% 0.2 -

% 0.9

% 0.1

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النوع %
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الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار(

2018201920202021البند
الـتـغـــيـر النسبي

)%( 

نيسان

اجمالي الودائع 

تحت الطلب

 توفيـــــر

 ألجل

الودائع بالدينار األردني )%(

الودائع بالدينار األردني )مليون دينار(

الودائع بالعمالت األجنبية )%(

الودائع بالعمالت األجنبية )مليون دينار(

33,848.1

% 27.7

% 16.7

% 55.6

% 75.9

25,667.6

% 24.1

8,180.5

35,305.3

% 26.9

% 16.5

% 56.6

% 76.8

27,107.3

% 23.2

8,198.0

36,789.1

% 28.6

% 16.9

% 54.5

% 76.7

28,233.9

% 23.3

8,555.2

37,326.1

% 28.8

% 17.1

% 54.1

% 77.1

28,784.7

% 22.9

8,541.4

% 1.5

% 0.2

% 0.2

% 0.4 -

% 0.4

% 2.0

% 0.4 -

% 0.2 -

توزيع الودائع حسب النوع %

توزيع الودائع حسب العملة %

تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة )مليار دينار(

36.79 37.3335.3133.8433.1932.9

2020 20212019201820172016
نيسان

المصدر: البنك المركزي األردني

الودائع بالدينار األردني

الودائع بالعمالت األجنبية

توزيع الودائع حسب العملة بنهاية نيسان 2021 )نسبة مئوية(

% 77.1

% 22.9
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مؤشرات المتانة المالية

أظهــرت البيانــات المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة فــي األردن ارتفاع نســبة الديــون غير العاملة 

إلــى إجمالــي الديــون إلــى 5.4 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2020، مقارنــًة مــع نســبة 5.0 % فــي نهايــة عــام 2019. كمــا 

بلغــت نســبة تغطيــة الديــون غيــر العاملــة 68.0 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2020، مقارنــًة مــع 69.5 % فــي نهايــة 

عــام 2019. أمــا الجــزء غيــر المغطــى مــن الديــون غيــر العاملــة فقــد شــكل مــا نســبته 7.31 % مــن حقــوق المســاهمين لــدى 

البنــوك بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2020، مقارنــة مــع 6.27 % فــي نهايــة عــام 2019.

وبلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 17.93 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2020، مقارنــًة مع 18.28 % فــي نهاية عام 2019، 

وهــذه النســبة أعلــى بكثيــر مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي ومــن قبــل لجنــة بــازل. وبلغــت 

نســبة الســيولة القانونيــة لــدى البنــوك المرخصــة 128.9 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2020، مقارنــًة مــع 133.8 % فــي 

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

وقــد حققــت البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائــد علــى الموجــودات بلــغ 0.64 % بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2020، 

مقارنــة مــع 1.18 % فــي نهايــة عــام 2019. كمــا بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق المســاهمين فــي البنــوك العاملة فــي األردن 

2 . 5 % مقارنــة مــع 9.44 % فــي نهايــة عــام 2019.

هيكل أسعار الفائدة
السياســة  أدوات  علــى  الفائــدة  أســعار  اســتقرت 
مقارنــة   2021 نيســان  شــهر  نهايــة  فــي  النقديــة 
الفائــدة  ســعر  بلــغ  حيــث   ،2020 عــام  بنهايــة 
الرئيســي للبنــك المركــزي األردنــي 2.50 % وســعر 
فائدة اتفاقيــات  وســعر   ،%  3.50 الخصــم  إعــادة 
% وســعر فائدة نافذة االيــداع  إعادة الشــراء 3.25 

.%  2.00 واحــدة  لليلــة 

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة

20162017201820192020المؤشر )%(
الـتـغـــيـر 

)%( 

النصف األول

نسبه الديون غير العاملة إلجمالي الديون

نسبه تغطية الديون غير العاملة

نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير 
العاملة إلى حقوق المساهمين

نسبه كفاية راس المال

نسبه السيولة القانونية

)ROE( العائد على حقوق المساهمين

)ROA( العائد على الموجودات

% 4.3

% 77.9

% 3.6

% 18.5

% 137.8

% 8.9

% 1.1

% 4.2

% 75.4

% 4.1

% 17.80

% 130.1

% 9.1

% 1.2

% 4.9

% 79.3

% 4.2

% 16.9

% 131.9

% 9.6

% 1.2

% 5.0

% 69.5

% 6.27

% 18.28

% 133.8

% 9.44

% 1.18

% 5.4

% 68.0

% 7.31

% 17.93

% 128.9

% 5.20

% 0.64

% 0.4

% 1.5 -

% 1.0

% 0.4 -

% 4.9 -

% 4.2 -

% 0.5 -
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أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%(

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

البند

البند

البند

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

الـتـغـــيـر 

)%( 

الـتـغـــيـر 

الـتـغـــيـر 

نيسان

نيسان

نيسان

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني

سعـر اعادة الخصم

سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء

سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

تحت الطلب

توفير

ألجل

4.75

75 .5

5.50

4.00

8.41

8.69

9.64

9.57

0.30

0.71

4.73

4.00

5.00

4.75

3.25

8.49

8.49

9.55

9.33

0.44

0.66

4.84

2.50

3.50

3.25

2.00

7.30

7.17

8.51

8.33

0.27

0.34

3.65

2.50

3.50

3.25

2.00

6.97

7.10

8.15

8.34

0.26

0.35

3.37

-

-

-

-

0.33 -

0.07 -

0.36 -

0.01

0.01 -

0.01

0.28 -

أسعار الفائدة لدى البنك المركزي %

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية %

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع %

أمــا فيمــا يتعلــق بالوسط المرجح ألســعار الفائدة على الودائع لــدى البنــوك، فقــد شــهدت أســعار الفائــدة علــى الودائــع 
تحــت الطلــب انخفاضــًا عنــد 0.26 % فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2021، كمــا ارتفعــت أســعار الفائــدة علــى حســابات 

التوفيــر لتبلــغ 0.35 %، فــي حيــن انخفــض ســعر الفائــدة علــى الودائــع ألجــل ليبلــغ 3.37 %.

الجــاري  الفائــدة علــى  انخفــض ســعر  االئتمانيــة، فقــد  للوسط المرجح ألسعار الفوائد على التســهيالت  وبالنســبة 
مديــن ليبلــغ 6.97 % فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2021، كمــا انخفــض ســعر الفائــدة علــى القــروض والســلف ليصــل 
إلــى 7.10 %، وانخفــض ســعر الفائــدة علــى الكمبيــاالت واألســناد المخصومــة ليصــل إلــى 8.15 %. وبلــغ ســعر فائــدة 

اإلقــراض ألفضــل العمــالء 8.34 % فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2021.
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سعر اإلقراض ألفضل العمالء للفترة 2015 - نيسان 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021نيسان

% 8.37
% 8.33 % 8.34% 8.37

% 8.83

% 9.33

% 9.57

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

أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان

ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار 
فــي  المدرجــة  البنــوك  أســهم 
ــار 2021  البورصــة خــالل شــهر أي
إلــى  ليصــل   %  14.62 بنســبة 

نقطــة.  3786.4

اإلغــالق  أســعار  وشــهدت  هــذا 
بنــك  )باســتثناء  البنــوك  لجميــع 
 )%  4.9 بنســبة  انخفــض  واحــد 
بيــن مــا  تراوحــت   ارتفاعــات 

2.4 % إلى 43.1 %.

وقــد بلــغ عــدد أســهم البنــوك 
شــهر  خــالل  تداولهــا  تــم  التــي 
أيــار حوالــي 22.04 مليون ســهم، 
وبإجمالــي عدد عقــود بلغ 12495 
عقــد، فيمــا بلــغ حجــم التــداول 
اإلجمالــي علــى أســهم البنــوك 

حوالــي 53.22 مليــون دينــار.
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الشركة

البنك العربي

بنك اإلسكان

البنك األهلي

بنك المال

بنك األردن

البنك اإلسالمي األردني

بنك القاهرة عمان

بنك االتحاد

بنك االستثمار العربي

البنك األردني الكويتي

البنك التجاري األردني

بنك ABC في األردن

بنك صفوة اإلسالمي

البنك االستثماري

بنك سوسيته جنرال - األردن

المجموع لقطاع البنوك

ARBK

THBK

AHLI

EXFB

BOJX

JOIB

CABK

UBSI

AJIB

JOKB

JCBK

ABCO

SIBK

INVB

SGBJ

5.20

4.22

0.93

1.63

2.10

3.20

1.44

1.71

1.26

1.53

0.90

0.85

1.58

1.39

1.56

4.00

2.95

0.86

1.44

1.86

2.83

1.34

1.67

1.13

1.40

0.79

0.67

1.47

1.30

1.64

1.20

1.27

0.07

0.19

0.24

0.37

0.10

0.04

0.13

0.13

0.11

0.18

0.11

0.09

0.08 -

5.41

4.22

0.99

1.70

2.17

3.38

1.52

1.76

1.27

1.58

0.91

0.86

1.63

1.40

1.56

4.55

3.19

0.91

1.54

1.96

3.00

1.36

1.70

1.18

1.41

0.89

0.78

1.51

1.34

1.56

22,249,169

6,301,304

2,230,054

4,921,866

1,460,987

7,770,476

3,365,138

452,102

235,179

2,701,485

214,197

342,292

889,613

84,299

98

3.96

2.97

0.82

1.42

1.80

2.80

1.21

1.62

1.13

1.32

0.75

0.68

1.40

1.29

1.56

18

18

18

18

18

18

18

16

14

17

12

18

16

14

1

4,887,108

1,973,430

2,464,479

3,190,900

746,050

2,593,039

2,472,382

265,254

199,490

1,918,141

241,909

436,666

590,112

62,701

63

3,059

696

1,055

1,020

679

2,729

995

195

241

822

55

356

495

97

1

12,495 22,041,724 53,218,258

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر أيار 2021 

)من 2 أيار إلى 31 أيار 2021(

الرمز
الحرفي

سعر
االغالق
السابق

معدل
السعر

التغير
عن سعر
اإلغالق
السابق

عدد أيام
التداول

عدد 
االسهم

عدد
العقود

حجم
التداول

دينار

اعلى
سعر

أدني
سعر

سعر
االغالق

* الرقم القياسي لقطاع البنوك في شهر أيار = 3,786.41 / التغير عن الشهر السابق = 14.62%

* المصدر: بورصة عمان.

التقرير االقتصادي الشهري74



اخــــبـــار 
عالمية 
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ــره  ــي بـتـــقـريــ ــك الـدولـ قــال الـبـنـ
الــذي أصـــدره حـــديــثــــا ان األردن 
حافــظ علــى تحقيق التــوازن على 
الرغــم مــن الضغــوط اإلقليميــة 
والمحليــة المتزايــدة خــالل فتــرة 
االســتراتيجية. الشــراكة  إطــار 

البنك الدولي:
األردن حافــظ علــى تحقيــق التــوازن علــى 
الرغم من الضغوط اإلقليمية والمحلية
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ولفــت الــى ان االقتصــاد الوطنــّي تضــرر بشــدة مــن 
بالفعــل،  منخفــِض  نمــِو  وســط  كورونــا  جائحــة  جــراء 
ــه، فضــاًل عــن  ــة بيــن مواطني وارتفــاِع فــي معــدل البطال

تزايــد الديــن العــام.

ووفقــًا لتحليــالت البنــك الدولــي، فقــد انكمــش االقتصــاد 
معــدل  وارتفــع  2020؛  عــام  فــي   %  1.6 بنســبة  األردنــي 
البطالــة ليصــل إلــى 24.7 % فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2020، 
إلــى  األردن  بيــن شــباب  البطالــة  كمــا وصلــت معــدالت 

نســبة غيــر مســبوقة حيــث بلغــت 50 %.

وارتفــع معــدل البطالــة لــدى اإلنــاث، والذي شــهد انخفاضًا 
حــاد  بشــكل   ،% إلــى 27   % مــن 31.2  بيــن 2017 و2019  مــا 

ــع مــن العــام 2020. ــع الراب ــى 32.8 % فــي الرب ليصــل إل

ــدى الشــباب )15 - 24( عامــا  ــة ل كذلــك، قفــز معــدل البطال
بشــكل ملحــوظ مــن 40.6 % فــي العــام 2019 إلــى مســتوى 
غيــر مســبوق وصــل إلــى 50 % بنهايــة الربــع الرابــع مــن 

العــام 2020.

وأقـــــــر مــــــجـلـــس الــمـــديـــريــــــن 
التنفيذيين لـمـجـمـوعــــة الـبــنـــك 
ــراض األداء  ــي، اســتـــعــــ الـــدولـــــ
تــم  مــا  يلخــص  الــذي  والتعلــم 
ــار  ــدم فــي إطـــــ ــن تــقــ ــرازه مـ إحـــ

الشــراكة اإلســتراتيجية لمجموعــة البنــك الدولــي مــع 
المملكــة األردنيــة الهاشــمية للســنوات الماليــة )2017  
الشــراكة  إلطــار  جديــدة  ركيــزة  يضيــف  كمــا   ،)2022 -
اإلســتراتيجية تتمحــور فــي االســتجابة لجائحــة كورونــا 
)كوفيــد- 19( والتعافــي األخضــر والشــامل والقــادر علــى 

الصمــود. 

وُيمــدد اســتعراض األداء والتعلــم أيضــًا فتــرة إطار الشــراكة 
اإلســتراتيجية مع األردن لســنة إضافية )حتى الســنة المالية 
2023( لدعــم مواطنيــه خــالل أزمــة كورونــا، وأيضــًا لتعزيــز 
تنفيــذ اإلصالحــات الرئيســية المطلوبــة لتحقيــق النمــو الــذي 

يقــوده االســتثمار، باإلضافــة إلــى خلــق فــرص العمــل.

وفي اســتجابته لألزمة، يتضمن اســتعراض األداء والتعلم 
تحديثــًا إلطــار الشــراكة اإلســتراتيجية مــع األردن يتمثــل فــي 
البنــك  إســتراتيجية مجموعــة  إلــى  جديــدة  ركيــزة  إضافــة 
الدولــي بشــأن "جائحــة كورونــا - دعــم االســتجابة الفعالــة 

والتعافــي القــادر علــى الصمــود". 

البنــك الدولــي بتعبئــة  ولهــذا الغــرض قامــت مجموعــة 
تمويــل إضافــي بأكثــر مــن 1.1 مليــار دوالر، باإلضافــة إلــى 
مشــاريع جديــدة وأخــرى قيــد اإلعــداد لدعــم األردنييــن فــي 
مواجهــة اآلثــار الناجمــة عــن جائحــة كورونــا وإعــادة بنــاء 

االقتصــاد األردنــي بشــكل أفضــل وأكثــر اخضــرارًا.

التدابيــر  دعــم  علــى  اإلضافــي  التمويــل  هــذا  ويشــتمل 
الخاصــة بالطــوارئ الصحيــة وتوفيــر اللقاحــات المضــادة 
لفيــروس كورونــا، وبرامــج التحويــالت النقديــة لدعــم األســر 
منشــآت  ودعــم  بالرعايــة،  األولــى  الفئــات  مــن  والعمــال 
األعمــال والحفــاظ علــى الوظائــف وســبل كســب العيــش، 
والخاصــة  العامــة  االســتثمارات  لتعزيــز  الــالزم  والدعــم 
تحقيقــًا للتعافــي الشــامل القــادر علــى الصمــود فــي وجــه 

التغيــرات المناخيــة.

ــى إطــار الشــراكة  ــدة المضافــة إل ــزة الجدي وتشــتمل الركي
لزيــادة  عمــل  خطــة  مــن  كٍل  علــى  أيضــًا  اإلســتراتيجية 
الفــرص االقتصاديــة وإتاحتهــا أمــام المــرأة األردنيــة كجــزء 
ال يتجــزأ مــن جهــود التعافــي، واســتعراِض لــرأس المــال 
علــى  يركــز  األردنــي  البشــري 
يمثلــه  الــذي  التحــدي  مواجهــة 
علــى  عــالوة  الشــباب،  توظيــف 
الخــاص  والتنميــة  المنــاخ  تقريــر 
بــاألردن بغــرض التوجيــه األفضــل 

للبيئــة. المراعــي  األخضــر  للتعافــي 

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن اســتعراض األداء والتعلــم 
يدعــم التركيــز - المســتند إلــى النتائــج - علــى إطــالق مجــاالت 
ــات الهيكليــة فــي  ــة لمواجهــة التحدي اإلصــالح ذات األولوي
االقتصــاد األردنــي واألســواق المفتوحــة وتحفيــز االســتثمار 

بصفتــه أحــد المحــركات الرئيســية للتعافــي والنمــو.

ــم،  ــي يغطيهــا اســتعراض األداء والتعل ــرة الت وخــالل الفت
التــي  المؤسســية  اإلصالحــات  فــي  تقدمــًا  األردن  أحــرز 
تهــدف إلــى تحســين بيئــة االســتثمارات العامــة والخاصــة 
والمســاهمة فــي النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل.

وتشــتمل هــذه اإلصالحــات علــى اآلتــي: مراجعــة وتنقيــح 
اللوائــح الداخليــة للمشــتريات الحكوميــة، واعتمــاد قانــون 
جديــد للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وســن 
قوانيــن خاصــة بحــاالت اإلعســار والمعامــالت المضمونــة، 
ووضــع الئحــة داخليــة خاصــة بالمنــاخ واللوائــح الداخليــة 
الحكوميــة،  والتفتيــش  المراقبــة  بعمليــات  الخاصــة 

األردن يحــرز تقدمــًا فــي اإلصالحــات 
الـمـؤسـسـيــــة الــتــي تــهــــدف إلـى 
تحسين بـيـئـة االستـثـمارات العامة
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منظومــة  إصــالح  فــي  والشــروع 
إصالحــات  وإدخــال  التراخيــص، 
خاصــة بنظــام الحمايــة االجتماعيــة 

مظلتــه. وتوســيع  األردن  فــي 

دعــم  بتقديــم  والتعلــم  األداء  اســتعراض  ويوصــي 
اإلصالحــات  لهــذه  الكامــل  التطبيــق  لتعزيــز  إضافــي 
بهــا  ليشــعر  اإليجابيــة  آثارهــا  وتعظيــم  الرئيســية 
األردنيــون بمختلــف فئاتهــم وكذلــك القطــاع الخــاص 

األردنــي.

وفــي معــرض تعليقــه علــى اســتعراض األداء والتعلم قال 
وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي األردنــي ناصــر الشــريدة: 
"إننــا نقــدر الشــراكة طويلــة األجــل مــع مجموعــة البنــك 
الدولــي فــي مســاندة الحكومــة األردنيــة في تنفيــذ برنامجها 
اإلصالحــي بهــدف تحقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة مــن 
خــالل تحســين بيئــة األعمــال لجــذب االســتثمارات، وكذلــك 
ــات مشــاركة القطــاع الخــاص للمســاهمة  إلطــالق إمكان
فــي التنميــة االقتصاديــة المســتدامة، وبالتالــي خلــق فــرص 

عمــل للنســاء والشــباب علــى حــد ســواء".

كمــا أكــد الوزيــر ناصــر الشــريدة علــى "أهميــة دور مجموعــة 
ألزمــة  االســتجابة  فــي  األردن  دعــم  فــي  الدولــي  البنــك 
جائحــة كورونــا، ال ســيما فــي قطاعــي الحمايــة االجتماعيــة 
والصحــة العامــة، وكذلــك مــن خــالل تعزيــز قــدرة االقتصــاد 

األردنــي علــى الصمــود ودعــم جهــود 
ســعيها  فــي  األردنيــة  الحكومــة 
االقتصــادي  التعافــي  لتحقيــق 

المنشــود".

ــر  وتعليقــًا علــى ذات األمــر قــال ســاروج كومــار جــاه، المدي
اإلقليمــي لدائــرة المشــرق بالبنــك الدولــي: "تلتــزم مجموعة 
البنــك الدولــي بتعديــل برنامجهــا توطئــة لدعــم األردنييــن 
لمواجهــة اآلثــار المعقــدة التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا، بمــا 
فيهــا اآلثــار الســلبية فــي مجــاالت الصحة والتعليم وســبل 

كســب العيــش.

أيضــًا  الدولــي  البنــك  مجموعــة  بصفتنــا  دورنــا  ويتمثــل 
البنــاء بشــكل أفضــل، مــع  فــي مســاندة األردن إلعــادة 
اقتــران ذلــك بعــرض رؤيــة متوســطة إلــى طويلــة األجــل 
حــول كيفيــة تعزيــز اإلصالحــات مــن أجــل تحقيــق التعافــي 
والنمــو القائــم علــى االســتثمار بمشــاركة القطــاع الخــاص 
والــذي يعــزز بــدوره خلــق فــرص العمــل المســتدامة خاصــة 
للنســاء والشــباب، ويســتفيد مــن اإلمكانــات التــي يتيحهــا 
التعافــي األخضــر المراعــي للبيئــة والقــادر علــى الصمــود 

أمــام التغيــرات المناخيــة".

تجــدر اإلشــارة إلــى أن إطــار الشــراكة اإلســتراتيجية مــع 
فــي  ذلــك  وكان   2016 عــام  فــي  إطالقــه  تــم  قــد  األردن 
ســياق األزمــة الســورية؛ ويقــوم هــذا اإلطــار علــى الركيزتيــن 

وجود قطاع خاص مفعم بالحيوية 
يعــد أمــرًا حيويــًا لتحقيــق التعافــي 
االقــتـــصـــادي الـنــاجـــح فـــي األردن

االقتصــاد األردنــي انكمــش 
بنســبة 1.6 % فــي عــام 2020
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التاليتيــن: )األولــى( وهــي "تـقـويــــة 
الـقـطـــاع  يــقــــوده  الــذي  الـنـمــــو 
عــمـــــل  فــرص  وتـوفـيـــر  الـخـــاص 
أفضــل للجميــع"، و)الثانيــة( وهــي 
اإلنصــاف  مســتويات  "تحســين 

العامــة".  الخدمــات  تقديــم  فــي  والجــودة 

ولقــد تــم تضميــن القضايــا الرئيســية المتعلقــة بالحوكمــة 
والمســاواة بيــن الجنســين والشــباب فــي إطــار الشــراكة 

اإلســتراتيجية باعتبارهــا قضايــا عامــة ومشــتركة. 

ويــرى اســتعراض األداء والتعلــم أن هــذه الركائــز والقضايــا 
ال تــزال ذات صلــة وثيقــة بالدعــم المتواصــل الــذي تقدمــه 
مجموعــة البنــك الدولــي جنبــًا إلــى جنب مع الركيــزة الجديدة 
لالســتجابة لجائحــة كورونــا والتعافــي القــادر علــى الصمود.

ووفقًا لما ورد باســتعراض األداء والتعلم، فقد توســع 
خــالل  كبيــر  بشــكل  الدولــي  البنــك  مجموعــة  برنامــج 
الفتــرة التــي يغطيهــا إطــار الشــراكة اإلســتراتيجية مــع 
األردن وأن أكثــر مــن 80 % مــن األهــداف المدرجــة وقــت 
تصميــم هــذا اإلطــار إمــا أنهــا تــم تجاوزهــا أو تحقيقهــا أو 

أنهــا علــى المســار الصحيــح.

الشــراكة  إطــار  تضمنــه  الــذي  التصــور  كان  وبينمــا 
اإلســتراتيجية مــع األردن يقــف عنــد تمويــِل بمبلــغ 1.6 مليــار 
دوالر مــن البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر ألول ســنتين 
مــن إطــار الشــراكة اإلســتراتيجية، إال إنه واعتبــارًا من أبريل/

نيســان 2021، تألفــت محفظــة البنــك الدولــي النشــطة فــي 
األردن مــن 14 مشــروعًا بقيمــة 2.67 مليــار دوالر علــى هيئــة 
قــروض واعتمــادات ومنــح. وخــالل فتــرة إطــار الشــراكة 
اإلســتراتيجية كانت مجموعة البنك الدولي شــريكًا رئيســيًا 
فــي برنامــج اإلصــالح فــي األردن وفــي مســاندته ليكــون رائــدًا 
فــي تقديــم نمــوذج اســتجابة إلغاثــة الالجئيــن تكــون التنميــة 

هــي مرتكــزه األساســي.

ويحدد استعراض األداء والتعلم مجاالت العمل الرئيسية 
األعضــاء  المؤسســات  جانــب  مــن  المنســقة  والجهــود 
فــي مجموعــة البنــك الدولــي التــي تشــمل البنــك الدولــي 
ومؤسســة التمويــل الدوليــة التــي تركــز على القطــاع الخاص 
علــى  تعمــل  التــي  االســتثمار  لضمــان  الدوليــة  والوكالــة 
اجتــذاب وتســهيل االســتثمار األجنبــي المباشــر مــن خــالل 

التأميــن ضــد المخاطــر السياســية 
وضمانــات تعزيــز االئتمــان.

وتعليقــًا علــى ذلــك قــال عبــد هللا 
الجفــري، المديــر اإلقليمــي لدائــرة 

بمؤسســة  المشــرق  بلــدان 
التمويــل الدوليــة: "إن وجــود قطــاع 
ويســتند  بالحيويــة  مفعــم  خــاص 
صغيــرة  أعمــال  منشــآت  إلــى 
ومتوســطة قويــة وإلــى رواد أعمال 
أمــرًا حيويــًا لتحقيــق  يتطلعــون دومــًا للمســتقبل، يعــد 

األردن. فــي  الناجــح  االقتصــادي  التعافــي 

وســتواصل مؤسســة التمويــل الدوليــة التركيــز علــى زيــادة 
مشــاركة القطــاع الخــاص لدعــم الوظائــف والنمو الشــامل 
والمســتدام من خالل االســتثمار المباشر ودعم الشراكات 
اإلصالحــات  وتنفيــذ  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن 

الرئيســية التــي يتطلبهــا تحســين منــاخ األعمــال".

مــن جانبهــا علقــت ميرلــي بــارودي مديــرة شــؤون االقتصــاد 
واالســتدامة بالوكالــة الدوليــة لضمــان االســتثمار بقولهــا: 
ــا، فقــد  ــار المترتبــة علــى جائحــة كورون "علــى الرغــم مــن اآلث
أظهــر األردن التزامــه بالحفــاظ علــى بيئــة مواتية لالســتثمار 
للوكالــة  رئيســيًا  شــريكًا  وســيظل  المباشــر  األجنبــي 
الشــراكة  إطــار  فتــرة  خــالل  االســتثمار  الدوليــة لضمــان 

اإلســتراتيجية ومــا بعدهــا أيضــًا".

ويعمــل اســتعراض األداء والتعلــم علــى مواءمــة برنامــج 
مجموعــة البنــك الدولــي مــع البرنامــج التنفيــذي اإلرشــادي 
الجديــد للحكومــة األردنيــة 2021 - 2024، وأيضــًا مــع إطــار 
عمــل اســتجابة مجموعــة البنــك الدولــي لجائحــة كورونــا 
ومع إســتراتيجيتها الموســعة لمنطقة الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا. 

وعندمــا باشــرت مجموعــة البنك الدولي وضع اســتعراض 
األداء والتعلــم، فقــد قامــت بإجــراء مشــاورات مكثفــة مــع 
وممثلــي  الخــاص  والقطــاع  األردنيــة  الحكومــة  مــن  كل 
المجتمــع المدنــي والشــباب، فضــاًل عــن شــركاء التنميــة.

الدولــي  البنــك  مجموعــة  لتتمكــن  الفرصــة  وإلتاحــة 
وحكومــة األردن مــن التركيــز على تقديم الدعم المطلوب 
كورونــا  لجائحــة  االســتجابة  بشــأن  عاجــل  بشــكل 
والتعافي منها، فإن استعراض األداء والتعلم يتضمن 
تمديــدًا لمــدة عــام واحــد للفتــرة التــي يســتغرقها اإلطــار 
الحالي للشــراكة اإلســتراتيجية )من الســنة المالية 2017 
حتــى الســنة الماليــة 2022( وليكــون هــذا التمديــد جســرًا 
ــر إلســتراتيجية مجموعــة  للتحضي
البنــك الدولــي القادمــة فــي الســنة 

الماليــة 2023.

ارتـفــــع مـعـــدل الـبـطـالـــة 
فـــي   %  24.7 إلــى  ليـــصل 
الربع األخير من عام 2020

مليــار دوالر تمويــل إضافــي 
مــن مجموعــة البنــك الدولــي 
لــدعــــم مـشـــــاريـــع جـديـــــدة
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الوكالــة االئتمانيــة تتوقــع أن يصــل الديــن الحكومــي 
إلــى ذروتــه فــي عــام 2021

ارتفــاع العجــز الحكومــي العــام إلــى 5.4 % مــن الناتــج 
2020 عــام  فــي  اإلجمالــي  المحلــي 

فــي  األردن  علــى  المســتحق  العــام  الديــن  رصيــد  ارتفــع 
دينــار مليــار   26.8 إلــى   2021 األول  الربــع 

ثّبتــت وكالــة »فيتــش« للتصنيــف 
الســيادي  التصنيــف  االئتمانــي 
لــألردن عنــد »بــي بــي ســالب« مــع 

ســلبية. مســتقبلية  نظــرة 

ــة شــهر  ــه نهاي ــذي أصدرت ــان، ال ــة فــي البي ولفتــت الوكال
أيــار 2021، إلــى أن النظــرة المســتقبلية الســلبية تعكــس 
تعــاٍف  الحكومــي وســط  الديــن  تفاقــم  زيــادة  احتمــال 
غيــر مؤكــد وســياق اجتماعــي صعــب فــي أعقــاب جائحــة 

»كورونــا«.

العجــز  ارتفــاع  إلــى  تشــير  تقديراتهــا  أن  الوكالــة  وذكــرت 
الحكومــي العــام إلــى 5.4 فــي المائــة 
فــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن 
عــام 2020، مقابــل 1.4 فــي المائــة فــي 
2019، مدفوعــًا بتراجــع بنســبة 40 في 
ــة. ــر الضريبي ــرادات غي ــة فــي اإلي المائ

وتوقعــت »فيتــش« تراجــع العجــز الحكومــي العــام إلــى 
4.1 فــي المائــة فــي 2021 ثــم إلــى 2.7 فــي المائة فــي 2020. 

فــي  ذروتــه  إلــى  الحكومــي  الديــن  يصــل  أن  وتوقعــت 
عــام 2021، وأن يتراجــع الحقــًا بدعــم مــن عــودة النمــو 

األوليــة. والفوائــض 

العــام  الديــن  رصيــد  ارتفــع  التقريــر،  مــع  وبالتزامــن 
المســتحق علــى األردن فــي الربــع 
فــي   1.1 الحالــي  العــام  مــن  األول 
المائــة إلــى 26.8 مليــار دينــار )37.7 
 26.49 مــع  مقارنــة  دوالر(،  مليــار 

.2020 نهايــة  فــي  دينــار  مليــار 

ــوزارة  ــي ل وأظهــرت اإلحصــاءات علــى الموقــع اإللكترون
مــارس  نهايــة  فــي  لــألردن  الداخلــي  الديــن  ان  الماليــة، 
)آذار( الماضــي بلــغ 13.12 مليــار دينــار، والديــن الخارجــي 
نحــو 13.6 مليــار دينــار. ويعــادل الديــن العــام األردنــي 85.6 

ــي للبــالد. ــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمال فــي المائ

وغّيــرت وزارة الماليــة منــذ بدايــة الســنة منهــج حســاب 
ــن العــام باســتثناء ديونهــا مــن  الدي
صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان 
االجتماعــي، والبالغــة نحــو 7 مليارات 

دينــار.

ــع  ــة تـتـوقـ ــة االئـتـمـانـيـ الـوكـالـ
أن يـصـــل الـديـــن الـحـكـومـــي 
إلـــــى ذروتـــــــه فـــي عــــــــــام 2021

ارتــفـــع رصـــيــــد الـــديـــــن الـــعــــام 
المستحـق عـلـى األردن فـي الربع 
األول 2021 إلــى 26.8 مليــار دينــار

ارتفــاع العجــز الحكومي العام 
إلى 5.4 % من الـنـاتـج الـمـحـلـي 
اإلجـــمـــالـــــــي فـــــي عـــــام 2020

فيتش
تثبــت التصنيــف االئتمانــي 
لألردن عند »بي بي سالب«
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االخــــبـــــــار 
المصرفية



مجموعــة أربــاح 
الـبـنـــك العـربـــي
فــي الربــع األول
مــن العــام 2021

قامــت مجموعــة البنــك العربــي فــي نهايــة الربــع األول مــن 
ُعمــان  لبنــك  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  بدمــج   2021 العــام 
العربــي بعــد انتهائــه مؤخــرا مــن عمليــة االســتحواذ علــى بنــك 
العــز وهــو بنــك إســالمي متكامــل معــززا بذلــك مــن تواجده في 
ســلطنة ُعمــان،  لقــد جــاء ذلــك ضمــن اســتراتيجية مجموعــة 
الخليــج  منطقــة  فــي  أعمالهــا  توســيع  فــي  العربــي  البنــك 
العربــي، هــذا وارتفعــت أصــول المجموعــة كمــا فــي 31 آذار 
2021  لتصــل الــى 62.5 مليــار دوالر أمريكــي منهــا 8.1 مليار دوالر 
تخــص بنــك عمــان العربــي مقارنــة بــــ50.7 مليــار دوالر أمريكــي 
لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق وبنســبة 23 %، كمــا ارتفعت 
التســهيالت االئتمانيــة لتصــل الــى 33.5 مليــار دوالر أمريكــي 
كمــا فــي 31 آذار 2021 منهــا 7.1 مليــار دوالر تخــص بنــك عمــان 
بــــ 26.2 مليــار دوالر أمريكــي لنفــس الفتــرة  العربــي مقارنــة 
مــن العــام الســابق وبنســبة 28 %، فــي حيــن ارتفعــت ودائــع 
العمــالء بنســبة 30 % لتصــل الــى 45.8 مليــار دوالر أمريكــي 
منهــا 7.1 مليــار دوالر تخــص بنــك عمــان العربــي مقارنــة بــــ 35.2 

ــار دوالر أمريكــي لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق. ملي

وقــد بلــغ صافــي أربــاح مجموعــة البنــك العربــي بعــد 
الضرائــب والمخصصــات 128.3 مليــون دوالر أميركــي 
للفترة المنتهية في 31 آذار 2021 مقارنة مع 147.6 مليون 
دوالر أميركــي فــي الفتــرة المقابلة للعام 2020 وبتراجع 
نســبته 13 %. كمــا حافــظ البنــك علــى قاعــدة رأســمالية 
مليــار   10 الملكيــة  حقــوق  إجمالــي  بلــغ  حيــث  متينــة 
دوالر أمريكــي فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 2021.

وفــي تعليقــه علــى النتائــج صــرح الســيد صبيــح المصــري – 
رئيــس مجلــس اإلدارة قائــاًل: "ان النتائــج الماليــة اإليجابيــة 
التــي حققهــا البنــك فــي الربــع األول مــن العــام الحالــي وفــي 

ظــل التحديــات االقتصاديــة والصحيــة التــي فرضتهــا جائحــة 
كوفيــد- 19 مقارنــة بالفتــرة الســابقة والتــي لــم تكــن تتضمــن 
ــار الســلبية لهــذه الجائحــة لتعبــر عــن قــدرة البنــك  بعــد األث
المتغيــرات  كافــة  مــع  وإيجابيــة  بمرونــة  التعامــل  علــى 

وتحقيــق أربــاح مســتدامة. "

ومــن جهتــه أوضــح الســيد نعمــه صبــاغ – المديــر العــام التنفيــذي 
للبنــك العربــي – ان نتائــج مجموعــة البنــك العربــي خــالل الربــع 
األول مــن العــام 2021 تعكــس قــدرة البنــك علــى التعامــل مــع 
كافــة التغيــرات التــي شــهدها القطــاع المصرفــي نتيجــة جائحــة 
كورونــا وانخفــاض أســعار الفوائــد وتراجــع حركة التجــارة العالمية، 
باإلضافــة الــى ان البنــك قــام بتعزيــز بنــاء المخصصــات كإجــراء 

ــة المســتقبلية.  ــة المخاطــر االئتماني ــي لتغطي وقائ

 كمــا أشــار الســيد صبــاغ الــى ان صافــي األربــاح التشــغيلية 
للبنــك قــد بلــغ 293.8 مليــون دوالر وبتراجــع 13 % عــن نفــس 
ــرة مــن العــام الســابق، وحافــظ البنــك علــى رأس مــال  الفت
قــوي حيــث بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 16.4 % كمــا فــي 
آذار 2021، باإلضافــة الــى احتفاظــه بنســب ســيولة مريحــة 
حيــث بلغــت نســبة القــروض الــى الودائــع 73.1 %، ونــوه الــى 

ان نســبة تغطيــة القــروض غيــر العاملــة فاقــت 100 %. 

اعتــزازه  عــن  المصــري  صبيــح  الســيد  عبــر  الختــام  وفــي 
العربــي فــي  البنــك  بهــا مجموعــة  ارتقــت  التــي  بالطريقــة 
ــح عمالئهــا  ــة مصال تســخير جــل قدراتهــا وطاقاتهــا لحماي
ومســاهميها فــي ظــل مســتوى التحديــات التــي فرضتهــا 
جائحــة كورونــا، مشــيرا الــى ان ارتفــاع وتيــرة برامــج التطعيــم 
التــي تشــهدها دول العالــم منحتنــا جرعــة إضافيــة أخــرى 
مــن التفــاؤل بعــودة االقتصــادات اإلقليميــة والعالميــة الــى 

التعافــي بشــكل تدريجــي مســتقبال.

مليون دوالر128.3
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وبالرغــم مــن تأثيــر جائحــة "كورونــا" علــى الكثيــر مــن 
القطاعــات والمشــاريع التطوعيــة الرياديــة وإيقــاف 
علــى  أصــرت  "ســنبلة"  مبــادرة  أن  إال  منهــا  العديــد 
كافــة  وتحــدي  المبــادرة  فــي  مســيرتها  مواصلــة 

الجــاد. بالعمــل  المعيقــات 

مســابقة  أطلقــت  الجائحــة  خــالل  المبــادرة  وكانــت 
"التحديــات" األســبوعية التــي تقــدم كل أســبوع تحــدي 
ويضــع المعلمــون لــه حلــواًل، وفــي كل أســبوع يتــم 
إعــالن المشــاريع الفائــزة بعــد القيــام بعمليــة تقييــم 
مــن قبــل لجنــة مختصــة بمجــال الريــادة االجتماعيــة.

وبعــد االنتهــاء مــن مســابقة التحديــات تــم إطــالق 
برنامــج ســنبلة اون اليــن لمواكبــة التغيــر الــذي حصــل 
المســتفيدين  المعلميــن  عــدد  بلــغ  حيــث  بالعالــم 
مــن  350 معلــم ومعلمــة  يقــارب  مــا  المبــادرة  مــن 

وانعكســت  والجنــوب،  والوســط  الشــمال  أقاليــم 
المبــادرة بالشــكل اإليجابــي علــى نحــو 2000 شــخص 
المــدارس  عــدد  بلــغ  حيــث  واألهالــي.  الطــالب  مــن 
مختلــف  مــن  حكوميــة  مدرســة   68 المشــاركة 

المملكــة. محافظــات 

كما تم مؤخرًا إطالق مســابقة "ســنبلها" ضمن مبادرة 
"ســنبلة" لتعريــف المعلميــن فــي المــدارس الحكوميــة 
والمحافظــات بمشــروع "ســنبلة" ومختلــف المشــاريع 
حيــث وصلــت  الواقــع.  أرض  علــى  تنفيذهــا  يتــم  التــي 
نســبة مشــاهدات الفيديوهــات إلــى 120 ألــف مشــاهدة 
ســاهمت  حيــث  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى 
وأبــدت  المــدارس  مــن  العديــد  بتشــجيع  المســابقة 
رغبتهــا فــي المشــاركة بالمبــادرة لتــرك أثــر مجتمعــي 

علــى المعلميــن والطــالب والمجتمــع المحلــي.

بدعم من البنك العربي مــبـادرة

"سـنـبـلـــة"
تتحدى الجائحة وتغرس بذور الريادة بالمدارس الحكومية

تواصــل مؤسســة الجــود للرعايــة العلميــة تـنـفــيــــــذ "مـبــــادرة ســـنــبــلــــة " فــي الـمــــدارس 
بـأفـكـــار  للـخـــروج  الـمـعـلـمـيـــن  وتـشـجــيـــع  تــحـــفـــيـــــز  إلـــى  تــســـعـــى  والــتــــي  الـحـكـومـيـــة 
مـــهــاراتـهــــم  واســـتـــثــــمـــــار  الــــواقــــع،  أرض  علــى  للتطبيـــق  قـابـلـــة  وإبداعـيـــة  مـلـهـمـــة 
وزارة  مــع  بالشــراكة  المبــادرة  هــذه  وتأتــي  عـمـلـيـــة.  ومبــادرات  بـمشـــاريع  وأفـكـارهـــم 
للمبــادرة. واالســتراتيجي  الرئيســي  الراعــي  العربــي  البنــك  مــن  وبدعــم  والتعليــم  التربيــة 
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الدوليــة  الصحيــة  الحوســبة  شــركة  وقعــت 

اتفاقيــة تعــاون مــع البنــك العربــي تهــدف إلــى 

تقديــم حلــول مبتكــرة إلتاحــة عمليــات الدفــع 

اإللكترونــي للقطــاع الطبــي باإلضافــة إلــى توفير 

برامــج تمويــل متعــددة مــن خــالل المنظومــة 

 Hakeem( الوطنيــة لمطالبــات التأمين الصحــي

Claim( بما ينعكس بشكل إيجابي على مقدمي 

ــة وشــركات التأميــن والمرضــى. الخدمــة الطبي

الصحيــة  الحوســبة  شــركة  عــن  االتفاقيــة  ووقــع 
الدوليــة عطوفــة الدكتــور رامــي فــراج رئيــس مجلــس 
نائــب  شــويكة  مجــد  الســيدة  ومعالــي  الشــركة  إدارة 
رئيــس مجلــس اإلدارة والســيد غســان اللحــام الرئيــس 
العربــي  البنــك  عــن  وقــد وقعهــا  للشــركة،  التنفيــذي 

األردن. منطقــة  مديــر  الســمهوري  وليــد  الســيد 

موحــدة  منصــة   )Hakeem Claim( منظومــة  وتعتبــر 
ومتكاملــة يتــم مــن خاللهــا تبــادل موافقــات ومطالبــات 
التأميــن الطبــي بيــن مقدمــي الخدمــة الطبيــة وشــركات 
التأميــن باإلضافــة إلــى توفيــر ملف طبــي إلكتروني لكافة 
المرضــى لتمكيــن األطبــاء مــن االطــالع علــى التاريــخ 
المرضــي للمراجعيــن وتوفيــر كافــة المعلومــات التــي 
يحتاجهــا الطبيــب بشــكل ســهل وفــوري ودون الحاجــة 
إلــى االحتفــاظ بســجالت ورقيــة، باإلضافــة إلــى الحــد مــن 
التداخــالت الدوائيــة والتنبيــه عــن أي حساســيات يعانــي 
منهــا المرضــى، كمــا تتيــح المنظومــة إدارة المواعيــد 
لألطبــاء وإمكانيــة تقديــم الرعايــة الصحيــة عــن بعــد مــع 

تســديد بــدل هــذه الخدمــات الكترونيــًا.

وفــي تعليقــه علــى هــذه االتفاقيــة أشــار الدكتــور رامــي فراج 
سيســاهم   )Hakeem Claim( منظومــة  تطبيــق  أن  إلــى 
بشــكل  للمراجعيــن  أفضــل  صحيــة  رعايــة  تقديــم  فــي 
يترجــم التوجــه االســتراتيجي الــذي يحقــق الســرعة والدقــة 

اتفاقيــة تعــاون بين البنك العربي 
وشركة الحوسبة الصحية الدولية
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الحلــول  وأن  كمــا  األطــراف،  جميــع  بيــن  والشــفافية 
المصرفيــة التــي ســيقدمها البنــك العربــي مــن خــالل هــذه 
علــى  والتحصيــل  الدفــع  عمليــات  ستســهل  االتفاقيــة 
ــن الدكتــور فــراج أن المعلومــات الدقيقــة  المنظومــة. وبيَّ
والفوريــة التــي توفرهــا منظومــة )Hakeem Claim( ســوف 
تتيــح كذلــك للراغبيــن الحصــول علــى خدمــات التمويــل مــن 
البنك العربي حســب شــروطها وأحكامها مما يعزز توفير 
الخدمــة الطبيــة المتكاملــة والمبنيــة علــى رحلــة متلقــي 
الخدمــة بســهولة ويســر. وأكــد علــى أهميــة المنظومــة لما 
لهــا مــن فوائــد وميــزات أهمهــا تعزيــز ســالمة المرضــى 
وتقليــل األخطــاء البشــرية، باإلضافــة إلــى مســاهمتها فــي 
لــدى موظفــي الموافقــات والمطالبــات  زيــادة اإلنتاجيــة 
وتســهيل عملهــم مــن خــالل االعتمــاد علــى منصــة موحدة 
المطالبــات  وإرســال  التأميــن  شــركات  مــع  للتواصــل 
الكترونيــًا. ووجــه الدكتــور فــراج الشــكر للبنــك العربــي علــى 
الدوليــة  الصحيــة  الحوســبة  شــركة  كــوادر  مــع  تعاونــه 

ومســاهمته فــي تطويــر ميــزات إضافيــة للمنظومــة.

اعتــزازه  عــن  الســمهوري  وليــد  الســيد  أعــرب  بــدوره 
بالتعــاون مــع شــركة الحوســبة الصحيــة الدوليــة مــن 
خــالل هــذه االتفاقيــة والتــي تأتــي فــي إطــار حــرص البنــك 
العربــي علــى دعــم المبــادرات الوطنيــة وتوفيــر الحلــول 
لمختلــف  العاليــة  الكفــاءة  ذات  المبتكــرة  المصرفيــة 
البنــك  أن  الســمهوري  وأضــاف  الحيويــة.  القطاعــات 
العربــي ومــن خــالل هــذه االتفاقية ســيلعب دورًا محوريًا 
فــي تســريع عمليــات دفــع المطالبــات الطبيــة الســيما 
أنهــا ســتتم بشــكل فــوري إذا كانــت حســابات أطــراف 
المعاملــة لــدى البنــك العربــي، هــذا باإلضافــة إلــى توفيــر 
مختلــف  احتياجــات  تناســب  رقميــة  تمويليــة  فــرص 
أطــراف القطــاع الطبــي اســتنادًا إلــى خبــرة البنــك العربــي 
الرائــدة فــي هــذا المجــال. ومــن الجديــر ذكــره أيضــًا أن 
ــول متوافقــة  ــى حل ــة تشــتمل عل ــول التمويلي هــذه الحل
البنــك  الشــريعة اإلســالمية مقدمــة عــن طريــق  مــع 

العربــي اإلســالمي الدولــي.
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التعــرف  مــن  الّطلبــة  تمكيــن  إلــى  البرنامــج  ويهــدف 
علــى التقنيــات واألســاليب التــي ُتســهم فــي الحفــاظ 
علــى مســتوى جيــد مــن األمــان والّســالمة الســيبرانّية، 
تلفهــا  أو  الســرقة  مــن  البيانــات  حمايــة  وضمــان 
إلــى  عنــد نقلهــا أو تخزينهــا أو مشــاركتها، باإلضافــة 
الحفــاظ علــى ســرّية المعلومــات واحتــرام الخصوصّيــة 
علــى  البرنامــج  يركــز  كمــا  للمســتخدمين.  الشــخصّية 
التكنولوجيــا  مــع  التعامــل  بكيفّيــة  الّطلبــة  توعيــة 
الحديثــة وإنترنــت األشــياء، وأدوات الــذكاء االصطناعــي 
المختلفــة، وأساســّيات التعلــم اإللكترونــي، وذلــك مــن 
خــالل األنشــطة التفاعلّيــة التــي توظــف أدوات الّتعليــم 
اإللكترونــي. حيــث ســيتم تنفيــذه خــالل العــام الدراســي 
الجامعــي 2020 - 2021 فــي كل مــن جامعــة آل البيــت 
وجامعــة  اإلســراء  وجامعــة  األهليــة  عمــان  وجامعــة 

التطبيقّيــة. العلــوم  األونــروا وجامعــة 

وفــي تعليقــه علــى هــذه المبــادرة أكــد المديــر الّتنفيــذي 
إلنجــاز للتعليــم فــي مؤّسســة إنجــاز مهنــد الجــّراح علــى 

أهميــة التعــاون الــذي يجمــع البنــك العربــي ومؤّسســة 
مواكبــة  إلــى  الحاجــة  ضمــن  يأتــي  أنــه  مبينــًا  إنجــاز، 
التطــورات التــي يشــهدها العصــر فــي مجــال حمايــة 
الفجــوة  الرقمّيــة واإلســهام فــي تقليــل  المعلومــات 

المعرفّيــة لــدى الّطلبــة فــي هــذا المجــال.

وكانــت إنجــاز قــد نفــذت هــذا البرنامــج بالتعــاون مــع 
 2020  -  2019 الدراســي  العــام  خــالل  العربــي  البنــك 
فــي ثالثــة عشــر جامعــة واســتفاد منــه مــا يقــرب مــن 

وطالبــة. 1046طالــب 

ويأتــي دعــم البنــك العربــي لهــذا البرنامــج فــي إطار حرص 
وبنــاء  الشــباب  قطــاع  دعــم  علــى  المتواصــل  البنــك 
قدراتهــم ورفدهــم بالمعرفــة والمهــارات التــي يحتاجهــا 
ســوق العمــل ممــا يعــزز مــن فرصهــم المســتقبلية 
وقدرتهــم علــى االلتحــاق بســوق العمــل والمســاهمة 
فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي ضــوء التطــورات 
التكنولوجيــة والرقميــة التــي يشــهدها العالــم بشــكل 

مضطــرد.

للعام الثاني على التوالي البنك العربي

يدعم مؤّسسة إنجاز
لتنفيذ برنامج األمن السيبراني لطالب الجامعات

وّقــع البنــك العربــي ومؤّسســة إنجــاز للعــام الثانــي على التوالــي اتفاقّية 
تعــاون مشــترك لتنفيــذ برنامــج تدريبــي متخصص بالــذكاء االصطناعي 
الجامعــات. لطلبــة  إنجــاز  مؤّسســة  قبــل  مــن  الســيبراني  واألمــن 
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الــتــكــافــــل  مـبـــدأ  مـــن  انـطـالقـــًا 
االجـتـمـاعــــي والـقـيـــم الـتـــي يـحـــث 
عـلـيــهــــا شـهـر رمـضــان الـفـضـيـــل 
وفـــي إطـــار الـتـعـــاون الـقـائـــم بــيـــن 
علــي،  أم  وتكيــة  العربــي  البنــك 
واصــل البنــك العربــي مســاهمته 
فــي دعــم برامــج تكيــة أم علــي خــالل 
الشــهر الفضيــل. حيــث قامــت تكية 
أم علــي ومنــذ بدايــة شــهر رمضــان 
علــى  الغذائيــة  الطــرود  بتوزيــع 
إلــى  باإلضافــة  المعتمــدة،  األســر 
الســاخنة  اإلفطــار  وجبــات  توزيــع 
مباشــرة لمنــازل األســر المحتاجــة 

بــداًل  ومــن خــالل الجمعيــات الشــريكة لتكيــة أم علــي 
ــد الرحمــن التــي اعتــادت تكيــة أم علــي إقامتهــا  عــن موائ
يوميــًا فــي مقرهــا الرئيســي فــي العاصمــة عّمــان وذلــك 
اســتجابًة للتوجيهــات الحكوميــة الصــادرة عــن مجلــس 
الــوزراء وحفاظــًا علــى صحــة وســالمة األســر المحتاجــة.

ــي  ــادرة قــام البنــك العرب وفــي إطــار هــذه المب
إفطــار  وجبــة   2270 مـجـموعـــه  بـمـــا  بالتبــرع 
سـاخـنـــة تــم تـوزيـعـهـــا عـلـــى عـــدد مـــن األســــر 
المحتاجــة فــي محافظــات العاصمــة والزرقــاء 
والبلقــاء، باإلضافــة لتبرعــه بطــرود غذائيــة تــم 
توزيعهــا علــى األســر المنتفعــة مــن برامــج 
خــالل  عجلــون  محافظــة  فــي  علــي  أم  تكيــة 
الشــهر الفضيــل، ليصــل عــدد المســتفيدين 
مـــــن هــــذه الـــبـــرامـــــج أكـــــثـــــر مـــن 2614 فــــــرد. 

ــر عــام تكيــة أم علــي، ســامر بلقــر، عــن  ــر مدي مــن جانبــه عّب
تقديــره للــدور المتميــز الــذي يلعبــه البنــك العربــي وأعــرب 
الغذائــي  الدعــم  لبرامــج  المســتمر  للدعــم  تقديــره  عــن 
العربــي  البنــك  مــع  تعاوننــا  "اســتمر  قائــاًل:  المســتدام 
لســنوات عــدة، ويســّرنا دعمــه لعمليــات تكيــة أم علــي 

خــالل الظــروف االســتثنائية التــي تعيشــها المملكــة حاليًا، 
حيــث إنــه مــن المهــم إدراك أهميــة إيصــال الدعــم الغذائــي 
لألســر األكثر حاجة في المملكة وخاصًة في ظل الظروف 
التــي تمــر بهــا البــالد وخــالل شــهر رمضــان المبــارك. ويؤكــد 
هــذا الدعــم علــى إيمــان البنــك العربــي برؤيــة تكيــة أم علــي 

المتمثلــة فــي الوصــول ألردٍن خــال مــن الجــوع."

بإيصــال  الحالــي  الوقــت  فــي  علــي  أم  تكيــة  وتباشــر 
 20,000 إلــى  والمســتدام  الشــهري  الغذائــي  الدعــم 
كافــة  فــي  الغذائــي  الفقــر  خــط  تحــت  تعيــش  أســرة 
الطــرود  بإيصــال  تقــوم  حيــث  المملكــة،  محافظــات 
الغذائيــة شــهريًا وعلــى مــدار العــام والتــي تحتــوي علــى 
التغذويــة  األســرة  باحتياجــات  تفــي  غذائيــة  مــادة   19

الفضيــل. الشــهر  طــوال 

وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية 
االجتماعيــة "معــًا" يواصــل منــذ إطالقــه دعــم المبــادرات 
المجتمعيــة الهادفــة، كمــا يتيــح البرنامــج لعمــالء البنك 
تقديــم تبرعاتهــم لعــدد مــن المؤسســات غيــر الربحيــة 
تضــم  والتــي  اإللكترونيــة  البنــك  قنــوات  خــالل  مــن 
ــة عبــر اإلنترنــت  الصرافــات اآلليــة والخدمــات المصرفي

باإلضافــة إلــى بطاقــة معــًا االئتمانيــة البالتينيــة.

البنك العربي يواصل دعم برامج تكية 

أم علــي خــالل شــهر رمضان الفضيل
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رعـــــى الـبـنـــك الـــعـربـــي مـؤخــــرًا 
بالتعــاون  اليتيــم  يــوم  برنامــج 
الخيــري؛  المالبــس  بنــك  مــع 
الخيريــة  الهيئــة  إدارات  أحــد 
حـيــــث  الـهـاشـمـيـــة،  األردنـيـــة 
ــد  ــوة الــعــيـــ ــع كــــسـ ــم تـــوزيــ تـــ
الــهـــدايـــــــــا  إلـــى  باإلضــــافــــــــة 
واأللـعـــــاب والـحـلـــويــــــات علــى 
1200 طـفـــل بـمـنـاسـبــــة عــيــــد 
الــفــطــــر الـسـعـــيد وذلــك فــي 
مــــنــــــاطــــق مــخــــتــــلـــفــــة مــن 
اربـــد  الـمـمـلـكــــة شــــمــــلـــــــت: 
والـسـلـــط والــمـفــــرق والزرقــاء 
والــــكـــرك ومــعـــــان والـعـقـبــــة 

والـعـاصــــمة عـــمـــــان.

ضمــن  التعــاون  هــذا  ويأتــي 
"معــًا"  االجتماعيــة  للمســؤولية  العربــي  البنــك  برنامــج 
تحقيــق  بأهميــة  البنــك  إيمــان  مــع  انســجامًا  وذلــك 
التكافــل المجتمعــي مــن خــالل دعــم المبــادرات الخيريــة 
ــادة اللُّحمــة االجتماعيــة،  واإلنســانية التــي مــن شــأنها زي

المجتمــع. فــي  والتآلــف  المــودة  روح  ونشــر 

ومــن الجديــر بالذكــر بــأن تعــاون البنــك العربــي مــع 
بنــك المالبــس الخيــري بــدأ منــذ تأســيس بنــك 
حيــث  اليتيــم  كســوة  برنامــج  ضمــن  المالبــس 
بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذا البرنامــج خــالل 
مــا  توزيــع  وتــم  طفــل   5806 الماضيــة  األعــوام 
يقــارب 29030 قطعــة مــن المالبــس واألحذيــة.

للهيئــة  العــام  الشــبلي األميــن  الدكتــور حســين  وثمــَن 
الخيريــة الهاشــمية دعــم البنــك العربــي المتواصــل لبنــك 
المالبــس الخيــري والــذي يســاهم فــي إســعاد األطفــال 
التعــاون  أن  وأكــد  وجوههــم  علــى  البســمة  ورســم 

البنــك  مثــل  الوطنيــة  المؤسســات  مــع  االســتراتيجي 
العربــي يســاهم فــي تنفيــذ خطــط الهيئــة وتفعيــل دورهــا 
ــات المختلفــة  ــام بالعمــل اإلنســاني فــي خدمــة الفئ للقي

وتحقيــق األهــداف الوطنيــة.

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

ودعــم األيتــام.

البنــك العربــي يرعــى برنامــج يــوم 

اليتيم مع بنك المالبس الخيري
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وســتقدم الورشــة اإللكترونيــة لألطفــال المشــاركين 
تجربــة تعليميــة ممتعــة تجمــع بيــن التعلــم التفاعلــي 
والتعلــم عــن بعــد، مــن خــالل توصيــل مجموعــة مــن 
األدوات إلــى منازلهــم، ليتــم اســتخدامها فــي الورشــة 

ــًا. ــي ســيتم تقديمهــا لهــم إلكتروني الت

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إطــالق هــذه الورشــة بمناســبة 
اليــوم العربــي للشــمول المالــي ينــدرج ضمــن برنامــج 
"التواصــل مــع المجتمــع" مــن متحــف األطفــال األردن 
تســليط  إلــى  ويهــدف  العربــي،  البنــك  يدعمــه  الــذي 
الضــوء علــى مناســبات محليــة وعالميــة متنوعــة، مثــل 
اليــوم العالمــي للطفــل، وشــهر األطفــال ذوي اإلعاقــة، 
للشــمول  العربــي  واليــوم  المبــارك،  رمضــان  وشــهر 

المالــي، وغيرهــا مــن المناســبات خــالل العــام.

وبالرغــم مــن التحديــات والقيــود التــي تفرضهــا الجائحــة، 

يســعى متحــف األطفــال إلــى مواصلــة تقديــم محتــواه 
ذلــك  ومــن  إلكترونيــًا،  التفاعليــة  وبرامجــه  التعليمــي 
تقديمــه  يتــم  الــذي  المبــارك  رمضــان  شــهر  برنامــج 
مواقــع  علــى  األطفــال  متحــف  صفحــات  عبــر  اآلن 
أنشــطة  بيــن  البرنامــج  ويتنــوع  االجتماعــي،  اإلعــالم 
قصصيــة،  وقــراءات  رمضانيــة،  ومســابقات  علميــة، 
األنشــطة  مــن  ذلــك  وغيــر  إســالمية،  وشــخصيات 
الممتعــة التــي تهــدف إلــى توصيــل المعرفــة لألطفــال 
وتخفيف األثر النفســي للجائحة عليهم وعلى أهاليهم. 

مــع  التواصــل  لبرنامــج  العربــي  البنــك  دعــم  ويأتــي 
المجتمــع تماشــيًا مــع اســتراتيجية البنــك الشــمولية 
ــة لتحقيــق االســتدامة مــن  فــي المســؤولية االجتماعي
خــالل دعــم وتبنــي مشــاريع وبرامــج تعليميــة وإثرائيــة 
مبتكــرة، تشــمل فئتــي األطفــال واليافعيــن فــي األردن.

بدعم من البنك العربي

متحف األطفال األردن
يطلق ورشة إلكترونية في الثقافة المالية لألطفال

بمناســبة اليــوم العربــي للشــمول المالــي الــذي يصــادف الســابع والعشــرين مــن نيســان كل 
عــام، يطلــق متحــف األطفــال األردن وبدعــم مــن البنــك العربــي الورشــة اإللكترونيــة التفاعلية 
والمواضيــع  المفاهيــم  ببعــض  األطفــال  تعريــف  إلــى  تهــدف  والتــي  الماليــة"،  "أجندتــي 
األساســية فــي الثقافــة الماليــة؛ كالتمييــز بيــن مفهومــي الحاجــات والرغبــات، وفهــم الدخــل 
المالي وكيفية إدارته في حياتهم اليومية، وأيضًا إنشاء المشاريع الصغيرة لتحقيق الدخل.
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يواصــل متحــف األطفــال األردن تقديــم برنامجــه الثــري 
صفحاتــه  عبــر  إلكترونيــًا  المجتمــع"  مــع  "التواصــل 
بســبب  االجتماعــي  اإلعــالم  مواقــع  علــى  ومنصاتــه 
اإلغــالق المؤقــت ألبوابــه نتيجة اإلجــراءات التي فرضتها 
الجائحــة. ويشــتمل هــذا البرنامــج الــذي يدعمــه البنــك 
العربــي منــذ عــام 2014 تقديــم عــدة برامــج لألطفــال 
والعائــالت تركــز علــى قضايــا هامــة ومناســبات مميــزة 
المبــارك  برنامــج شــهر رمضــان  العــام؛ ومنهــا  خــالل 
اإللكترونيــة  بصيغتــه  تقديمــه  المتحــف  بــدأ  الــذي 
الجديــدة منــذ العــام الماضــي بســبب الجائحــة، وعــاد 
ليطرحــه هــذا العــام بموضوعــات متنوعــة تجمــع بيــن 
أنشــطة ممتعــة موجهــة لألطفــال وفقــرات تختــص 

لألهــل. الطفولــة موجهــة  بمواضيــع 

بثــه  الــذي  اإللكترونــي  رمضــان  برنامــج  أن  وحيــث 
المتحــف العــام الماضــي عبــر صفحاتــه القــى إعجــاب 
ــه؛ فقــد صمــم المتحــف هــذا العــام  اآلالف مــن متابعي
برنامجــًا رمضانيــًا يوميــًا يزخــر بمقاطــع فيديــو لقصــص 

والشــخصيات  والمســابقات،  الممتعــة،  الحكواتــي 
لضيــوف  المباشــرة  واالســتضافات  اإلســالمية، 
مميزيــن، والموســيقى، وفقــرات مباشــرة مــن العلــوم 
وفــي  األردن  داخــل  الجمهــور  بــه  ويســتهدف  والفــن. 
اإلقليــم العربــي معتمــدًا علــى ميــزة ســهولة الوصــول 

مــكان. أي  مــن  اإللكترونــي  والتصفــح 

العربــي  البنــك  قــدم  اآلن  وحتــى  الجائحــة  بــدء  ومنــذ 
نموذجــًا فريــدًا فــي االســتجابة للتحديــات التــي فرضتهــا 
التزامــه  أولوياتــه  ســلم  علــى  فيــه  وضــع  الجائحــة، 
دعمــه  فــي  تمّثـــل  والــذي  االجتماعيــة،  بمســؤوليته 
لمواصلــة  تهــدف  التــي  المبتكــرة  والحلــول  للجهــود 
األطفــال  لفئتــي  القيمــة  والمبــادرات  البرامــج  توفيــر 
واليافعيــن، والتــي مــن شــأنها تحقيــق األثــر اإليجابــي فــي 
حياتهــم ومســاندتهم فــي تخفيــف تداعيــات الجائحــة 
فــي  األطفــال  متحــف  جهــود  أبرزهــا  وأحــد  عليهــم، 
اســتدامة التعّلــم والوصــول للعائــالت األردنية والعربية 

الممتــع. التفاعلــي  التعليمــي  بالمحتــوى 

البنك العربي يدعم برامج متحف

األطـفـال الـتـعليمية اإللكترونية
خالل شهر رمضان المبارك

ويمكــن متابعــة برنامــج رمضــان اإللكترونــي، وجميــع مقاطــع الفيديــو 
علــى  األطفــال  متحــف  صفحــات  علــى  البرامــج  لجميــع  المصــورة 
منصــات الفيســبوك وانســتغرام، وقنــاة اليوتيــوب الخاصــة بالمتحــف.
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ويقــام البرنامــج بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم، 
ويدعمــه البنــك العربــي بعــدة طــرق منهــا قيــام مجموعــة 
مــن المتطوعيــن مــن فريــق البنــك بتدريــس الطلبة، حيث 
وفــر البنــك خــالل العــام الدراســي 2020 / 2021 دروســًا عبــر 
اإلنترنــت لـــ 105 طــالب، كمــا قــدم 192 دورة اســتفاد منهــا 
المرضــى، باإلضافــة إلــى تحويــل 8 طــالب لمراكــز التربيــة 

الخاصــة. 

كمــا شــمل الدعــم الــذي قدمــه البنــك توزيــع 19 جهــاز 
حاســب محمــول، و16 جهــاز تابلــت وذلــك حرصًا من البنك 
التعليميــة  بالمســتلزمات  الطلبــة  تزويــد  علــى  العربــي 
إلكترونيــًا  حســابًا   255 توزيــع  جانــب  إلــى  هــذا  الالزمــة، 

تعليميــًا للطلبــة. 

وطالبــة  طالبــًا   392 تمكــن  البرنامــج،  هــذا  خــالل  ومــن 
مــن إكمــال الفصــل الدراســي األول لهــذا العــام خــالل 
ــدء بالفصــل  ــرة العــالج فــي المركــز دون انقطــاع، والب فت

الثانــي. الدراســي 

وفــي تعليقهــا علــى هــذا الدعــم، قالــت الســيدة نســرين 
الحســين للســرطان:  قطامــش، مديــر عــام مؤسســة 

"نبــارك لطaالبنــا علــى اســتكمال الفصــل الدراســي رغــم 
الظــروف االســتثنائية المحيطــة، كمــا نعتــز بتعاوننــا مــع 
البنــك العربــي، والــذي يســهم فــي تحقيــق إحــدى أهــم 
مســاعينا الراميــة إلــى دعــم مرضانــا نفســيًا وأكاديميــًا 
ضمــن منهــج الرعايــة الشــمولية المقدمــة لهــم، ونتطلع 
إلــى اســتمرار هــذا التعــاون مــن أجــل تمكيــن المرضــى مــن 

تحقيــق أحالمهــم."

إلــى  "العــودة  لبرنامــج  العربــي  البنــك  دعــم  ويأتــي 
المجتمعيــة وحرصــه  إطــار مســؤوليته  فــي  المدرســة" 
علــى المســاهمة فــي المبــادرات والجهــود الوطنيــة التــي 
تعنــى بقطاعــي الصحــة والتعليــم. ويــؤدي البرنامــج دورًا 
مهمــًا فــي دعــم الطلبــة من مرضى الســرطان الســتعادة 
الطبيعيــة،  بالحيــاة  واإلحســاس  بأنفســهم  ثقتهــم 

معاناتهــم.  مــن  والتخفيــف 

ــة، يتــم  وضمــن إطــار دعــم وزارة التربيــة والتعليــم األردني
ســنويًا انتــداب معلمــات مــن الــوزارة لتدريــس المرضــى، 
وقــد تــم تســجيل البرنامــج رســميًا كمدرســة تابعة لــوزارة 

التربيــة والتعليــم.

البنك العربي يواصل دعم برنامج
"العودة إلى المدرسة"

التابع لمؤسسة الحسين للسرطان

الحســين  العربــي ومؤسســة  البنــك  بيــن  المســتمر  التعــاون  إطــار  فــي 
التابــع  المدرســة"  إلــى  "العــودة  لبرنامــج  دعمــه  البنــك  جــدد  للســرطان، 
.2022  -  2021 الدراســي  للعــام  للســرطان  الحســين  ومركــز  لمؤسســة 
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أواًل: النشاط التدريبي الداخلي
شارك عدد من موظفي الفروع بالبرامج التدريبية التالية:

ــاء الصناديــق " وذلــك  ــاء الصناديــق ببرنامــج تدريبــي بعنــوان "البرنامــج الشــامل لموظفــي أمن  موظفــي أمن
خــالل الفتــرة مــن 14 /3 /2021 ولغايــة 7 /4 /2021.

 موظفــي رؤســاء خدمــة العمــالء ببرنامــج تدريبــي بعنوان "البرنامج الشــامل لموظفي رؤســاء خدمة العمالء 
" وذلــك خــالل الفتــرة مــن 23 /5 /2021 ولغاية 12 /7 /2021 

ثالثًا: النشاط التدريبي في معهد الدراسات المصرفية:
 شــارك موظــف مــن دائــرة ائتمــان األفــراد فــي الدبلــوم المهنــي المتخصــص فــي االئتمــان المصرفــي وذلــك خــالل 

الفتــرة مــن 22 /2 /2021 ولغايــة 8 /4 /2021.

 شــارك عــدد مــن موظفــي دائــرة الشــركات الصغــرى والمتوســطة ودائــرة الشــركات الكبــرى وتمويــل المشــاريع 

ببرنامــج تدريبــي بعنــوان " إعــداد وتحليــل قائمــة التدفقــات النقديــة " وذلــك خــالل الفتــرة مــن 28 /3 /2021 ولغايــة 

.2021/ 4/ 1

 " Fintech Regulatory Sandbox " شــارك عــدد مــن موظفــي دائــرة التدقيــق الداخلــي ببرنامــج تدريبــي بعنــوان 

وذلــك خــالل الفتــرة مــن 30 /5 /2021 ولغايــة 2 /6 /2021.

ثانيًا: النشاط التدريبي الخارجي )داخل االردن(:
 شــارك عــدد مــن موظفــي دائــرة المخاطــر ببرنامــج COBIT 2019 وذلــك خــالل الفتــرة مــن 4 /4 /2021 لغايــة 

.2021/  4/  7

 شــارك عــدد مــن موظفــي قطــاع االئتمــان بملتقــى االشــتمال المالــي – التحديــات والفــرص وذلــك خــالل الفتــرة 
مــن 6 /4 /2021 ولغايــة 7 /4 /2021.

ــر قــدرات ومهــارات موظفيــه والتــي بدورهــا تدعــم القــدرات  يســعى البنــك االهلــي االردنــي دائمــًا لتطوي
المصرفيــة التــي تهــدف الــى تطويــر البنــك االهلــي بإيفــاد موظفيــه للمشــاركة بفعاليــات النشــاطات 

ــار كمــا يلــي: التدريبيــة للعــام 2021 والتــي جــاءت مــن شــهر نيســان لشــهر أي
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رابعًا: النشاط التدريبي لإلدارة االقليمية فلسطين:
شارك عدد من موظفي اإلدارة االقليمية فلسطين بالبرامج التالية:

 الملتقى السنوي الحادي عشر للمدققين الداخليين وذلك خالل الفترة من 3 /4 /2021 ولغاية 11 /4 /2021.

 English For Business وذلك خالل الفترة من 4 /4 /2021 ولغاية 12 /4 /2021.

  Oracle DBA 12 c وذلك خالل الفترة من 5 /4 /2021 ولغاية 7 /4 /2021.

 دبلوم التأهيل المصرفي وذلك بتاريخ 24 /4 /2021.

 التخطيط االستراتيجي وذلك خالل الفترة من 30 /5 /2021 ولغاية 3 /6 /2021.

خامسًا: النشاط التدريبي لإلدارة االقليمية قبرص:
 Register of Beneficial Owners: a Tool to" شــارك عــدد مــن موظفــي فــرع قبــرص بفعاليــة تدريبيــة بعنــوان 

Enhance the Transparency of Corporate Entities" بتاريــخ 4 /6 /2021.

 Sustainable Finance & ESGs New Perspective " شــاركت موظفــة مــن فــرع قبــرص بفعاليــة تدريبيــة بعنــوان 
in Banking & Investment Funds " بتاريــخ 4 /7 /2021.

 Key Issues in Complaint Handling in Cyprus" شــارك عــدد مــن موظفــي فــرع قبــرص بفعالية تدريبية بعنــوان 
under the EBA/ESMA Guidelines" بتاريخ 4 /21 /2021.

 "Risk & Compliance Functions in 2021 & Beyond " شاركت موظفة من فرع قبرص بفعالية تدريبية بعنوان 
بتاريخ 4 /21 /2021.

 " Fund Set Up in Cyprus: A Practical Guide" شــاركت موظفــة مــن فــرع قبــرص بفعاليــة تدريبيــة بعنــوان 
خــالل الفتــرة مــن 22 /4 /2021 ولغايــة 23 /4 /2021.

 شــاركت موظفــة مــن فــرع قبــرص بفعاليــة تدريبيــة بعنــوان " EMEA Regulatory outlook 20210-2024" خــالل 
الفتــرة مــن 22 /4 /2021 ولغايــة 23 /4 /2021.

 شــارك موظفــي فــرع قبــرص بفعاليــة تدريبيــة بعنــوان "General Health & Safety Rules " خــالل الفتــرة مــن 
26 /5 /2021 ولغايــة 28 /5 /2021.
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اقــرت الهيئــة العامــة العاديــة لمســاهمي بنــك القاهــرة 
 2021/  04/  29 بتاريــخ  المنعقــد  اجتماعهــا  فــي  عمــان 
وااللكترونــي  المرئــي  االتصــال  وســيلة  بواســطة 
البيانــات الماليــة وتقريــر مجلــس االدارة لعــام 2020 
وخطــة عمــل الشــركة المســتقبلية ، باالضافــة الــى 
ــاح  الموافقــة علــى توصيــة مجلــس االدارة بتوزيــع ارب
بمبلــغ 120 فلــس للســهم الواحــد اي بنســبة 12 % مــن 

القيمــة االســمية للســهم البالغــة دينــار اردنــي واحــد.

تجديــد  علــى  العاديــة  العامــة  الهيئــة  كمــا صادقــت 
انتخــاب مدققــي حســابات البنــك الســادة ديلويــت انــد 
تــوش / الســيد كريــم النابلســي وكمــا اقــرت الهيئــة 
العامــة العاديــة تعيين الســيد هشــام ظافــر المصري 
كعضــو مجلــس ادارة غيــر مســتقل وذلــك لتعبئــة 

المقعــد الشــاغر فــي مجلــس ادارة البنــك.

الـهـيـئـة الـعـامــة 
الـعــاديــــة لــبـنــك 
الـقــاهـــرة عـمــان 
تـقـر تـوزيـع ارباح 
بـنـسـبة 12 % من 
القيمة االسمية 

للسهم
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وَسع بنك القاهرة عمان انتشاره في محافظة 

الكرك بافتتاح فرع جديد لخدمة عمالئه بسهولة 

ويســر وتخفيــف الضغــط علــى باقــي الفــروع.

وبــدأ الفــرع الجديــد باســتقبال عمالئــه فــي مقــره الكائــن 
فــي في بلــدة القصــر- الشــارع الرئيســي / قــرب المركــز 

االمنــي.

وجهــز الفــرع الجديــد وفــق أحــدث التصاميــم العصريــة 
والتقنية بهدف ضمان ســرعة خدمة العمالء وتوســيع 

قاعــدة العمــالء بتقديــم أفضــل الخدمــات المصرفيــة.

وتحاكــي االعمــال والتصاميــم الداخليــة للفــرع عمليــة 
التجديد والنهضة المصرفية المتواصلة التي يشهدها 

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

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

الخدمــات المصرفيــة علــى مــدار 24 ســاعة.

ويشــار الى ان هذا الفرع الجديد أنشــئ في ســياق تنفيذ 
سياســة البنــك لتوســيع االنتشــار الجغرافــي لخدمــة 
عمالئــه فــي كل مــكان نتيجــة االزديــاد الملفــت للعمــالء 
ــن تعــزز ثقتهــم بخدمــات البنــك المصرفيــة  الجــدد الذي

المميــزة خاصــة الكترونيــا.

القاهــرة عمــان يوســع  بنــك 
خدماتــه في الكــرك بفرع جديد

97 األخبار المصرفية



لمســاهمي  العاديــة  العامــة  الهيئــة  عقــدت 

بنــك األردن اجتماعهــا يــوم االثنيــن الموافــق 

19 نيســان 2021 برئاســة ســعادة السيد شاكر 

األردن.  بنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  فاخــوري 

االتصــال  بتقنيــة  االجتمــاع  عقــد  تــم  حيــث 

الـــمــرئـــــي واإللـكـتــرونــــــي. وحـــضـــــر االجـتـمـــــاع 

مســاهمون يحملــون أســهم "أصالــة ووكالــة"، 

يشــكلون ما نســبته 64.14 % من رأس المال. 

المدرجــة  البنــود  إقــرار  االجتمــاع  خــالل  وتــم 

علــى جــدول أعمــال الهيئــة العامــة العاديــة. 

وبهــذه المناســبة صــرح الســيد شــاكر فاخــوري رئيــس 
مجلــس إدارة بنــك األردن أن االقتصــاد العالمــي شــهد 
عــام 2020 تراجــع غيــر مســبوق نتيجــة جائحــة كورونــا 
ــًا، حيــث  ــًا واجتماعي وآثارهــا الســلبية إنســانيًا واقتصادي
االقتصاديــة  القطاعــات  معظــم  اإلغالقــات  طالــت 
وتــم فــرض سياســة التباعــد االجتماعــي. وقــد أدى ذلــك 
إلــى تراجــع كبيــر فــي اإلنفــاق االســتهالكي واالســتثمار 
خاصــة  الخدمــات  قطاعــات  علــى  والطلــب  الخــاص 
التجاريــة  فــي  ملحــوظ  وتراجــع  والســياحة  الســفر 
التراجــع  أن  إلــى  التوقعــات  وأشــارت  الخارجيــة. 
االقتصــادي علــى مســتوى العالــم ســيكون أعلــى مــن 
التراجــع الــذي ســجل خــالل األزمــة الماليــة العالميــة، 
فســجل االقتصــاد العالمــي عــام 2020 تراجعــًا بمعــدل 
3.3 %، ومــن المتوقــع أن يســجل نمــوًا فــي العــام 2021 
بنســبة 6 % مدفوعــًا بالدعــم المالــي اإلضافــي، والتعافي 
مــن  الثانــي  النصــف  فــي  اللقاحــات  بفضــل  المرتقــب 
ــار أن هــذا التحســن المتوقــع  عــام 2021. آخذيــن باالعتب

يخضــع لدرجــة كبيــرة مــن عــدم اليقيــن، ارتباطــًا بمســار 
الجائحــة، ومــدى فعاليــة دعم السياســات في اســتعادة 
األوضــاع الطبيعيــة اعتمــادًا علــى توافــر اللقــاح، وتطــور 
األوضــاع الماليــة. كمــا تأثــرت الــدول العربية باالنكماش 
االقتصــادي خاصــة الــدول المصــدرة للنفــط فــي ظــل 
تراجــع الطلــب العالمــي علــى النفــط واالنخفــاض الحــاد 
الــذي شــهده ســعر النفــط خاصــة فــي النصــف األول 
مــن عــام 2020. أمــا فيمــا يتعلــق بالــدول غيــر النفطيــة 
العامليــن  فــي تحويــالت  الكبيــر  بالتراجــع  تأثــرت  فقــد 

وإيــرادات الســياحة والصــادرات. 

كانــت  الحكومــات  اســتجابة  أن  إلــى  فاخــوري  وأضــاف 
ســريعة لتخفيــف آثــار الجائحــة مــن خــالل زيــادة اإلنفــاق 
علــى الخدمــات الصحيــة، مــع الموازنــة كذلــك باالهتمــام 
بالجانــب االقتصــادي حيــث قامــت باتخــاذ العديــد مــن 
القــرارات واإلجــراءات التــي عملــت علــى تخفيــف حــدة 
األكثــر  خاصــة  االقتصاديــة  القطاعــات  علــى  الجائحــة 
تضررًا. إلى جانب تخفيض أســعار الفوائد وصخ ســيولة 
فــي االقتصــادات ممــا خفــف مــن األثــار االقتصادية وحال 
دون تحــول هــذه األزمــة الصحيــة إلــى أزمــة ماليــة ونقدية. 

وبيــن فاخــوري أنــه بالرغــم مــن التحديــات االســتثنائية 
الناجمــة عــن أزمــة جائحــة كورونــا إال أن البنــك اســتطاع 
التعامــل مــع هــذه التحديــات بفضــل قــوة مركــزه المالي 
ومتانة قاعدته الرأســمالية وكفاية مخصصاته ونســب 
ســيولته المرتفعــة. فبلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 
%، ونســبة تغطيــة المخصصــات للتســهيالت   19.08
غيــر العاملــة بلغــت 107.2 %، ونســبة الســيولة القانونيــة 
130.7 % كمــا فــي نهايــة عــام 2020 هــذا فــي ظــل تواضــع 

فــرص التوظيفــات الجيــدة خــالل عــام 2020. 

12 % أرباح نقدية لمساهمي
بــنـــك األردن عـن عـــــــام 2020

اجتماع الهيئة العامة لبنك األردن عبر تقنية االتصال 
المرئي واإللكتروني
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كمــا قــام البنــك باتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات التــي كان 
مــن شــأنها التخفيــف مــن اآلثــار االقتصاديــة علــى عمــالء 
الشــركات واألفــراد بمــا فيهــا إعادة الهيكلــة، أو الجدولة، 
خدمــة  أعبــاء  مــن  التخفيــض  أو  األقســاط،  تأجيــل  أو 
الديــن، وذلــك مــن خــالل تخفيــض الفوائــد والمشــاركة 
القطاعــات  اســتهدفت  التــي  التمويــل  برامــج  فــي 
األكثــر تأثــرًا باألزمــة. كمــا ســاهم أيضــًا فــي المبــادرات 
المجتمعيــــة التــي تــم إطالقهــــا فــي األردن وفلســــطين 
الجائحـــــة، ولتخفيــف األعبــاء والهمــوم  آثــار  لمواجهــة 
خاصــــة عــن كاهـــل الفئــات األكثــــر تضـــررًا حيــث تجــاوز 
"همــة  لصنــدوق  دينــار  مليــون   1.15 المدفــوع  المبلــغ 
وطــن" فــي األردن وصنــدوق "وقفــة عــز" فــي فلســطين. 
وأضــاف أن تراكــم الخبــرة والتخطيــط المســبق للتعامل 
تقديــم  مــن  البنــك  مكــن  االســتثنائية  الظــروف  مــع 
الخدمــات لعمالئــه فــي ظــل جائحــة كورونــا، خاصــًة فــي 
فتــرات اإلغــالق حيــث كان فــي مقدمــة البنــوك ضمــن 
للعمــالء  خدماتــه  لتقديــم  الجاهزيــة  أعلــى مســتويات 
خــالل األزمــة. وذلــك مــن خــالل امتالكــه لبنيــة تكنولوجيــة 
متطــورة مكنتــه مــن تقديــم خدماته المصرفيــة إلكترونيًا 
دون حاجــة العمــالء لزيــارة الفــروع. كل ذلــك تعــزز مــن 
المســتوى  علــى  للمخاطــر  الحصيفــة  اإلدارة  خــالل 
المعلومــات  أمــن  بمنظومــة  واالرتقــاء  المؤسســي 

واألمــن الســيبراني وتفعيــل أنمــاط العمــل المــرن.

وباســتعراض نتائــج البنــك أشــار فاخــوري إلــى تســجيل 
صافــي ربــح عائــد لمســاهمي البنــك بمبلــغ 35.8 مليــون 
دينــار لعــام 2020 مقابــل 40.2 مليــون دينــار عــام 2019 
بتراجــع بلــغ 10.9 %. وبالرغــم مــن تراجــع الربحيــة فمــا 

ضمــن  العوائــد  نســب  تــزال 
مســتويات جيــدة ومقبولــة فــي 
عصفــت  التــي  الظــروف  ظــل 
باقتصــادات الــدول التــي يعمــل 
فيهــا البنك وحجم المخصصات 
التــي تــم رصدها. حيــث بلغ العائد 
 ،%  1.31 األصــول  علــى متوســط 
حقــوق  متوســط  علــى  والعائــد 
فــي   %  8.24 البنــك  مســاهمي 
إن قاعــدة  2020. كمــا  عــام  نهايــة 
لمواجهــة  كافيــة  البنــك  رأســمال 
الصدمــات والمخاطــر التــي يمكــن 

أن يتعــرض لهــا. 

هــذا وقــد عمــل البنــك علــى التحــوط لبعــض الحســابات 
فــي  ارتفاعــًا  شــهدت  التــي  االقتصاديــة  والقطاعــات 
احتماليــة التعثــر، وذلــك نتيجــة لألوضــاع االقتصاديــة 
علــى  ســيطرت  التــي  اليقيــن  عــدم  وحالــة  الراهنــة، 
وتبعاتهــا  الجائحــة  ظــل  فــي  االقتصــادي  المشــهد 
الخســائر  مخصــص  مصــروف  فارتفــع  المســتقبلية. 
االئتمانيــة المتوقعــة علــى الموجــودات المالية مــن 18.6 
مليــون دينــار عــام 2019 إلــى 31.9 مليــون دينــار عــام 2020. 
هــذا باإلضافــة إلى االنعكاســات علــى انخفاض هوامش 
التســهيالت  علــى  العوائــد  انخفــاض  نتيجــة  البنــك 
ــراد  ــة فــي القطــاع المصرفــي فبلــغ صافــي اإلي االئتماني
التشــغيلي 127.7 مليــون دينــار بتراجــع 8.8 % عــن نهايــة 

 .2019 عــام 

فقــد  للبنــك  المالــي  المركــز  صعيــد  وعلــى 
دينــار  مليــار   2.7 األصــول  إجمالــي  ســجل 
كمــا ســجلت حقــوق   .2020 عــام  نهايــة  فــي 
مليــون   454.7 البنــك  لمســاهمي  الملكيــة 
واســتثمارات  توظيفــات  جانــب  وفــي  دينــار. 
مصــادر األمــوال، فقــد بلغــت محفظــة البنــك 
 1.5 حوالــي  المطفــأة(  )بالتكلفــة  االئتمانيــة 
مليــار دينــار بارتفــاع بنســبة 4.1 % مقارنــًة بعــام 
2019. كمــا نمــت محفظــة الموجــودات المالية 
بحوالــي 26.6 % لتســجل 448.1 مليــون دينــار. 
دينــار.  مليــار   1.9 العمــالء  ودائــع  وســجلت 
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المتيــن  المالــي  البنــك  مركــز  أن  علــى  فاخــوري  وأكــد 
وقــوة قاعدتــه الرأســمالية واســتكمال إنجــاز المشــاريع 
خــوض  علــى  البنــك  قــدرة  مــن  ســتعزز  االســتراتيجية 
ــًا  ــاة تدريجي ــات مــع انحســار الجائحــة وعــودة الحي التحدي
لطبيعتهــا وبــدء التعافــي االقتصــادي. وفــي جانــب مــوازٍ 
فــإن البنــك قــادر أيضــًا علــى تقييــم الفــرص واالســتفادة 
منهــا فــي حــال اســتمرار الجائحــة لحيــن عــودة الحيــاة إلــى 
طبيعتهــا. وهــذا يأتــي منســجمًا مــع ســرعة اســتجابة 
بيئــة  فــي  والتحديــات  التطــورات  مواكبــة  فــي  البنــك 
األعمــال، إلــى جانــب اقتنــاص الفــرص مــن خــالل الدخــول 
ألســواق جديدة وتســخير األدوات والتقنيات الحديثة في 
تقديــم الخدمــات لرســم مســار جديــد أكثــر تكيًفــا ومرونــًة. 

هــذا وقــد أقــرت الهيئــة العامــة خــالل اجتماعهــا توصيــة 
علــى  نقديــة  أربــاح  بتوزيــع  األردن  بنــك  إدارة  مجلــس 
المســاهمين بنســبة 12 % عــن عــام 2020. وتــم خــالل 
االجتمــاع أيضــًا انتخــاب مجلــس إدارة جديــد لبنــك األردن 
أربــع ســنوات.  مكــون مــن أحــد عشــر عضــوًا ولمــدة 
وبهــذه المناســبة قــدم الســيد شــاكر فاخــوري شــكره 

وتقديــره لمجلــس اإلدارة الســابق بنهايــة فتــرة واليتــه 
مثمنــًا جهودهــم المبذولــة علــى مــدار الســنوات األربــع 
الماضيــة فــي تحقيــق رفعــة ومكانــة البنــك فــي الــدول 

التــي يعمــل فيهــا. 

ــة قــدم الســيد شــاكر فاخــوري شــكره  ــام حديث وفــي خت
دعمهــم  علــى  البنــك  وعمــالء  لمســاهمي  وتقديــره 
وثقتهم بمؤسســة بنك األردن، ولفريق موظفي البنك 
علــى جهودهــم وعطائهــم فــي تقديــم أفضــل الخدمــات 
المؤسســات  لكافــة  أيضــًا  شــكره  ووجــه  للعمــالء. 
ــي ووزارة  ــى رأســها البنــك المركــزي األردن ــة وعل الوطني
القطاعــات  دعــم  فــي  لدورهــم  والتجــارة  الصناعــة 
االقتصاديــة، وللجهــود التــي تبذلهــا مختلــف الجهــات 
واألجهــزة علــى كافــة المســتويات فــي المملكــة لتجــاوز 
كورونــا  جائحــة  أزمــة  جــراء  المســبوقة  غيــر  الظــروف 
أن  القديــر  المولــى  مــن  آمليــن  تبعياتهــا.  مــن  والحــد 
ــة  ــًا مســتقرًا فــي ظــل صاحــب الجالل يحفــظ األردن آمن
الحســين  ابــن  الثانــي  هللا  عبــد  الملــك  الهاشــمية 

ورعــاه. المعظــم حفظــه هللا 

أعلــن بنــك األردن عــن تجديــد شــراكته مــع تكيــة أم علــي، 
وذلــك التزامــًا مــن البنك بمســؤوليته المجتمعيــة وإيمانًا 

منــه بأهميــة العمــل الخيــري والتطوعــي.

 وبموجب هذه الشــراكة، ســيقدم البنك كفالة لعشــرين 
أســرة محتاجــة فــي مختلــف محافظــات المملكــة علــى 
مــدار عــام كامــل ضمــن برنامــج الدعم الغذائي المســتدام، 
تلبــي  شــهرية  غذائيــة  طــرود  تأميــن  خــالل  مــن  وذلــك 
ــة األساســية.  احتياجــات هــذه األســر مــن المــواد الغذائي
كمــا ضمــت هــذه الشــراكة توزيــع طــرود غذائيــة ووجبــات 
إفطــار ســاخنة خــالل شــهر رمضــان الفضيــل علــى األســر 

المســتفيدة مــن برامــج تكيــة أم علي فــي العاصمة عمان 
وكل مــن محافظــة الزرقــاء والبلقــاء ومأدبــا بمشــاركة 
عــدد مــن موظفــي البنــك فــي هــذه الفعاليــة مــع االلتــزام 

بالتعليمــات االحترازيــة الخاصــة بجائحــة كورونــا.

وتأتــي شــراكة بنــك األردن مــع تكيــة أم علــي فــي إطــار 
احتفــاالت البنــك بمئويــة الدولــة األردنيــة وتنفيــذًا لخطــة 
والتــي   ،2021 لعــام  المجتمعيــة  المســؤولية  برامــج 
تســتهدف دعــم البرامج والمبــادرات الخيرية واالجتماعية 
ضمــن توجهاتــه لمســاعدة فئــات المجتمــع األقــل حظــًا، 
واســتجابة لألوضــاع الحاليــة الناتجــة عــن جائحــة كورونــا.

بنك األردن يجدد 
شـــراكــــــتـــــه مـــع
تــــكـــيــــة أم عـــلـــي
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احـتـفــــــاًء بـمـئـــويــــة الـــدولـــــة األردنــيــــة؛ وانــطـــالقـــــًا مـــن 
اســتراتيجية بنــك األردن فــي تعزيــز التعــاون المشــترك 
مــع مؤسســات القطــاع العــام بمــا يرتقــي بالخدمــات 
المقدمــة للمواطنيــن ضمــن مبــادرة هــي األولــى مــن 
األمــن  األردن ومديريــة  بنــك  األردن، وقــع  فــي  نوعهــا 
العــام مذكــرة تفاهــم بهــدف دعــم سلســلة مــن المراكــز 
المديريــة  تعكــف  التــي  الذكيــة  األمنيــة  والمحطــات 
فــي  األمنيــة  المراكــز  تطويــر  خطــة  ضمــن  لتنفيذهــا 
التابــع  واإلبــداع  االبتــكار  مركــز  أفــكار  ولدعــم  األردن، 
لمديريــة األمــن العــام، حيــث جــرى توقيــع المذكــرة مــن 
قبــل مديــر عــام بنــك األردن الســيد صالــح رجــب حمــاد، 
ومســاعد مديــر األمــن العــام لــإلدارة والدعــم اللوجســتي 

العميــد الركــن الدكتــور معتصــم أبــو شــتال.

مــن  سلســلة  وتجهيــز  إنشــاء  المذكــرة  وتتضمــن 
المراكــز والمحطــات األمنيــة الذكيــة، والتــي تقــوم علــى 
تتيــح  ذاتــي، حيــث  الشــرطية بشــكل  الخدمــات  تقديــم 
للمواطنيــن التقــدم للحصــول على خدمات شــرطية مثل 

التــي يتــم تقديمهــا فــي المراكــز األمنيــة التقليديــة دون 
تدخــل العنصــر البشــري، وإنمــا بخدمــة ذاتيــة تســتخدم 

االصطناعــي. الــذكاء  تكنولوجيــا 

ــر مســيرته  ــأن بنــك األردن اســتطاع عب ــر بالذكــر ب ومــن الجدي
والتــي تجــاوزت ســتة عقــود بــأن يســهم بشــكل فاعــل فــي 
مــن  العديــد  ودعــم  واالجتماعــي  االقتصــادي  النمــو  تحفيــز 
البرامج والمبادرات الوطنية المستدامة ضمن استراتيجيته 

التــي يتبناهــا علــى صعيــد المســؤولية المجتمعيــة.

ويأتــي توقيــع هــذه المذكــرة تنفيــذًا للتوجيهات 
الملكية الســامية بضرورة التعاون والتنسيق 
بين كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، 
العامــة  المصلحــة  تحقيــق  فــي  يصــب  بمــا 
ويخــدم تلــك المؤسســات للقيــام بواجباتهــا 
علــى أكمــل وجه، واســتمرارًا للعالقــة الوطيدة 
بــيـــن بـــنـــك األردن ومــديـــريـــة األمـــن الـــــعــــام.

احتفاًء بمئوية الدولة االردنية بنك األردن 
يوقع مذكرة تفاهم مع مديرية األمن العام

101 األخبار المصرفية



انطالقــًا مــن إدراك بنــك األردن بــأن القــدرات والكفــاءات المصرفيــة المؤهلــة والمتخصصــة هــي ركيــزة أساســية 
لالرتقــاء بمســتوى تقديــم الخدمــة للعمــالء فقــد اســتمر البنــك بتنفيــذ عــدد مــن البرامــج التدريبيــة فــي مركــز التعلــم 
والتطــور الخــاص بالبنــك، كمــا نفــذ البنــك خطــة لتطبيــق البرامــج التدريبيــة عــن بعــد تماشــيًا مــع الظــروف المحيطــة 

ولضمــان ديمومــة التطــور.

أواًل: - البرامج والدورات التدريبية/ عن بعد.
“ ECM“ 1. البرنامج التدريبي

تــم عقــد برنامــج تدريبــي علــى نظــام “ECM” لجميــع موظفــي خدمــة العمــالء، والــذي يهــدف الــى أتمتــة عمليــات خدمــة 
العمــالء ومــن ضمنهــا، فتــح الحســابات كمرحلــة أولــى والتــي تلبــي توجهــات البنــك االســتراتيجية، مــن حيــث إدارة 
المســتندات التاريخيــة والمســتقبلية، وإدارة المحتــوى المؤسســي اإللكترونــي، باإلضافــة الــى إدارة العمليــات البنكيــة.

2. اإلدارة الفعالة في صياغة العقود اإللكترونية
تــم عقــد هــذه الــدورة التدريبيــة والتــي تلقــي الضــوء علــى العقــود مــن الناحيــة القانونيــة للتعريــف بأنواعها والتعريــف بأنواع 

العقــود، إضافــة إلــى المراحــل التــي يمــر بهــا العقــد ابتــداء مــن المفاوضــات إلــى إبرامهــا ومــن ثــم صياغتهــا وتدقيقها.

 Liquidity Management according to Basel 3 .3
تم عقد هذه الدورة التدريبية والتي تهدف الى التعريف بأسس إدارة السيولة ومخاطرها وفق متطلبات بازل |||.

ثانيًا: البرامج التدريبية.
4. برنامج الخدمات المصرفية والفرع االفتراضي لألفراد

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

ثالثًا: الشهادات المهنية:
تم تأهيل مجموعة من الموظفين من خالل التدريب للحصول على الشهادات المهنية التالية:

 Certified Global Sanctions Specialist )CGSS(
 Certified International Purchasing Professional )CIPP(
 Certified Compliance Officer )CCO(
 Market, Liquidity, & Asset Liability Management Certificate )MALARM(
 Certified Customer Experience Professional )CCXP( 

األنشطة التدريبية لبنك األردن
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بنــك  لمســاهمي  العامــة  الهيئــة  وافقــت 
اجتمـــاعها  فــي  والتمويــل  للتجــارة  اإلسكـــان 
العــادي بتاريــخ 08 /04 /2021 علــى توزيــع أربــاح 
االســمية  القيمــة  مــن   )%  12( بنســبة  نقديــة 
 ،2020 عــام  عــن  البنــك  لمســاهمي  للســهم 
اإلدارة  مجلــس  تقريــر  علــى  صادقــت  كمــا 
والخطــة   2020 لعــام  الماليــة  البيانــات  وعلــى 
المستقبلية لعام 2021 وانتخاب السادة شركة 

ديلويــت لتدقيــق حســابات الشــركة للعــام 2021. 

عماًل بأحـــكام أمر الدفاع رقم )5( لسنة 2020 واالجراءات 
ــن  ــر الصناعــة والتجــارة والتموي ــي وزي الصــادرة عــن معال
بتاريــخ 09 /04 /2020، عقــدت الهيئــة العامــة لمســاهمي 
بنــك االســكان للتجــارة والتمويل االجتمــاع العادي الثامن 
واألربعيــن وذلــك فــي تمــام الســاعة العاشــرة مــن صبــاح 
يــوم الخميــس الموافــق 08 /04 /2021، مــن خــالل وســيلة 

.Microsoft Teams االتصــال المرئــي وااللكترونــي

وقــد تــرأس الســيد عبــد االلــه الخطيــب رئيــس مجلــس 
يحملــون  مســاهمين  حضــره  الــذي  االجتمــاع  االدارة 
المــال،  رأس  مــن   )%  94.739( حوالــي  تشــكل  أســهم 
كمــا حضــر االجتمــاع عطوفــة مراقــب عــام الشــركات 

ومنــدوب  األردنــي  المركــزي  البنــك  عــن  ومندوبيــن 
"ديلويــت". البنــك  حســابات  مدققــي 

وافتتــح الســيد عبــد االلــه الخطيــب الجلســة بكلمــة 
أعــرب فيهــا عــن بالــغ تقديــره لعطوفــة مراقــب عــام 
اجــراءات  انجــاز  فــي  المتميــز  االداء  علــى  الشــركات 
تســمح للشــركات بعقد االجتماعات بوســائل االتصال 
االلكترونيــة باالضافــة ألتمتــة الكثيــر مــن الخدمــات التــي 
تقدمهــا دائــرة مراقبــة الشــركات والتــي تســاهم بشــكل 
فعــال فــي ضمــان اســتمرارية االعمــال وديمومتهــا بمــا 

يخــدم االقتصــاد الوطنــي.

بيــن الخطيــب أن العــام 2020 شــهد تحديــات وظــروف 
والصحــي  االقتصــادي  المســتوى  علــى  اســتثنائية 
واالجتماعــي نتيجــة انتشــار وبــاء كورونــا، حيــث واصــل 
المجتمعــي  بــدوره  القيــام   2020 العــام  خــالل  البنــك 
المراكــز  مــن  للعديــد  والتبــرع  الدعــم  بتقديــم  الفعــال 
والمؤسســات الصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة، حيث 
تــم تقديــم تبرعــًا بمبلــغ 3.1 مليــون دينــار باإلضافــة إلــى 
تبــرع أســرة البنــك مبلغــًا تجــاوز نصــف مليــون دينــار 
للمســاهمة فــي دعــم جهــود وزارة الصحــة فــي توفيــر 
الرعايــة الطبيــة الالزمــة للمرضــى ومحاربــة هــذا الوبــاء، 
وعلــى صعيــد آخــر واســتجابة للمبــادرات والتوجهــات 
البنــك  اتخــذ  األردنــي  المركــزي  البنــك  عــن  الصــادرة 

بنــك اإلســكان يعقــد االجتمــاع الســنوي 
للهيئة العامة للمساهمين )12 %( األرباح 
النقديــة لمســاهمي البنــك عــن عــام 2020
إقــرار البيانــات الماليــة الختاميــة لعــام 2020

الخطيــب: 42.5 مليــون دينــار صافــي األربــاح لعام 2020 
ومؤشــرات األداء تؤكــد قــوة البنــك ومتانتــه الماليــة
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االثــار  تخفيــف  شــأنها  مــن  كان  واجــراءات  خطــوات 
فــي  البنــك ســواًء  االقتصاديــة والماليــة علــى عمــالء 
قطــاع الشــركات أو األفــراد مــن خــالل المشــاركة فــي 
األكثــر  القطاعــات  اســتهدفت  التــي  التمويــل  برامــج 
تضــررًا ومــن خــالل توفيــر حلــول تمويليــة بما فيهــا إعادة 

الهيكلــة أو الجدولــة أو تأجيــل األقســاط.

وأشــار الخطيــب إلــى أن البنــك عمــل وبشــكل مكثــف 
ســالمة  األولــى  بالدرجــة  ليضمــن  محــاور  عــدة  علــى 
وكذلــك   ، البنــك  وعمــالء  فيــه  العامليــن  الموظفيــن 
تأميــن التقنيــات المتطــورة للمحافظــة على اســتمرارية 
األعمــال  لقطاعــات  الدعــم  خدمــات  وتأميــن  العمــل 
فــي البنــك للمحافظــة علــى ديمومــة الخدمــات البنكيــة 
للعمــالء وبالتوافــق مــع توصيــات لجنــة الطــوارئ العليا 
فــي البنــك والتعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي 

األردنــي والجهــات الحكوميــة.

بيــن   2020 لعــام  االســكان  بنــك  أعمــال  نتائــج  وعــن 
تمكنــت  الظــروف،  صعوبــة  ورغــم  أنــه  الخطيــب 
نتائــج تشــغيلية قويــة  تحقيــق  مــن  البنــك  مجموعــة 
وتســجيل نمــو مســتدام فــي الربــح التشــغيلي وإجمالــي 
التكيــف  علــى  البنــك  قــدرة  علــى  يؤكــد  ممــا  الدخــل 
والتعامــل مــع التحديــات بكفــاءة عاليــة، وذلــك بفضــل 

التشــغيلية  الكفــاءة  وتعزيــز  الدخــل  مصــادر  تنــوع 
مــن  التكاليــف  علــى  الســيطرة  وإحــكام  للعمليــات 
تحقيــق أربــاح تشــغيلية قبــل الضرائــب والمخصصــات 
بمبلــغ 203.5 مليــون دينــار بزيــادة نســبتها 8.6 % عــن 
عــام 2019، فيمــا بلغــت األربــاح الصافيــة للمجموعــة 
بعــد المخصصــات والضرائــب 42.5 مليــون دينار مقارنة 
ــم تحقيقهــا خــالل العــام 2019  ــار ت مــع 83.7 مليــون دين
وجــاء هــذا االنخفــاض فــي صافــي األربــاح نتيجــة رصــد 
التســهيالت  لمحفظــة  إضافيــة  مخصصــات  البنــك 
بلغــت أكثــر مــن ضعــف المبالــغ المخصصــة فــي العــام 
الســابق و تهــدف هــذه االجــراءات الوقائيــة إلــى حمايــة 
البنــك وتعزيــز صالبــة مركــزه المالــي فــي ضــوء صعوبــة 
ــة الســلبية الناجمــة عــن  المرحلــة واألوضــاع االقتصادي

تفشــي وبــاء كورونــا.

قاعدتــه  متانــة  تعزيــز  مــن  البنــك  تمكــن  وقــد  هــذا 
الرأســمالية، حيــث بلــغ مجمــوع حقــوق الملكيــة حوالــي 
1.2 مليــار دينــٍا كمــا فــي نهايــة العــام 2020 مقابــل 1.1 
مليــار دينــار فــي العــام 2019، كمــا بلغــت نســبة كفايــة 
فــي  % كمــا  الســيولة 127  % ونســبة  المــال 17.4  رأس 
نهايــة عــام 2020، وهمــا أعلــى مــن المعــدالت المطلوبة 
مــن البنــك المركــزي األردنــي ولجنــة بــازل، وبلــغ مجمــوع 
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موجــودات البنــك مبلــغ 8.3 مليــار دينــار فــي نهايــة العــام 
2020، ورصيــد ودائــع العمــالء 5.5 مليــار دينــار، فيمــا بلــغ 
رصيــد محفظــة التســهيالت االئتمانيــة مبلــغ 4.7 مليــار 
دينــار فــي نهايــة العــام 2020 بنمــو نســبته 1.2 % عــن 
العــام الســابق، هــذا وقــد حافــظ البنــك علــى تحقيق نمو 
مســتدام فــي إجمالــي الدخــل ليصــل إلــى مبلــغ 364.3 
عــام  فــي  دينــار  361 مليــون  مــع  دينــار مقارنــة  مليــون 
2019 رغــم انخفــاض اســعار الفوائــد عالميــًا والتوقــف 
المؤقــت الســتيفاء بعــض الرســوم والعمــوالت فــي 
أســواق المجموعــة الرئيســية المتأثــرة بجائحــة كورونــا.

وعلــى صعيــد الوضــع التنافســي للبنــك، حافــظ البنــك 
علــى ريادتــه للســوق المصرفــي األردنــي بعــدد فــروع بلــغ 
)118( فرعــًا ومكتبــًا تغطــي كافــة مناطــق المملكــة، و 
طــور شــبكة صرافاتــه االليــة وفــق آخــر مــا توصلــت إليــه 
االليــة  الصرافــات  عــدد  المصرفيــة وبلــغ  التكنولوجيــا 
ومناطــق  مــدن  مختلــف  فــي  منتشــرة  جهــازًا   )215(
ــي يمتلــك البنــك فــروع  ــد الدول المملكــة، وعلــي الصعي

والبحريــن  فلســطين  مــن  كل  فــي  منتشــرة  خارجيــة 
وســوريا والجزائــر وبريطانيــا، إضافــة إلى مكاتب التمثيل 
فــي كل مــن العــراق واالمــارات العربيــة المتحــدة وليبيــا. 

الخطيــب  االلــه  عبــد  الســيد  وجــه  كلمتــه  ختــام  وفــي 
وهيئــة  األردنــي  المركــزي  البنــك  إلــى  والتقديــر  الشــكر 
تقدمــه  لمــا  الشــركات  الماليــة ودائــرة مراقبــة  األوراق 
هــذه المؤسســات مــن رعايــة للقطــاع المصرفــي األردنــي 
ولدورهــا الوطنــي فــي الحفــاظ علــى االقتصــاد األردنــي 
ووجــه  نمــوه،  الســتمرار  والمحفــزات  اآلليــات  وتوفيــر 
شــكرًا خاصــًا للمســاهمين والمودعيــن وعمــالء البنــك 
البنــك  وموظفــي  التنفيذيــة  واإلدارة  االدارة  ومجلــس 
داخــل المملكــة وخارجهــا علــى جهودهــم التــي تميزت على 
الــدوام بأســمى معانــي اإلخــالص والــوالء لمؤسســتهم، 
متمنيــًا للبنــك دوام التقــدم واالزدهــار لمــا فيــه خدمــة 
الوطــن العزيــز فــي ظــل حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك 

عبــد هللا الثانــي ابــن الحســين حفظــه هللا ورعــاه.

أطلــق بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر واألوســع انتشــارًا فــي 
شــهر  حلــول  بمناســبة  خاصــة  ترويجيــة  حملــة   – المملكــة 
البطاقــات  حملــة  مــن  لعمالئــه  تتيــح  المبــارك،  رمضــان 
االئتمانيــة )فيــزا( اســترجاع نقــدي وبنســبة 25 % مــن مجمــوع 
الحــركات المنفــذة لمشــترياتهم مــن خــالل قطاعــات متاجــر 
محددة ومتعددة وذلك كل ثالثاء على مدار الشــهر الفضيل.

وتهدف الحملة الترويجية الخاصة بالمتعاملين ببطاقات 
بنــك اإلســكان فيــزا االئتمانيــة إلى مكافــأة العمالء وحثهم 
علــى اســتخدام البطاقــات االئتمانيــة بــداًل مــن النقــد عنــد 
تنفيــذ مشــترياتهم مــن خــالل قطاعــات متاجــر متعــددة 
البقالــة،  )المخابــز والحلويــات، الســوبر ماركــت ومحــالت 

والتمتــع  واألســماك(  اللحــوم  ومحــالت  والمحامــص، 
بالقيمــة المضافــة العاليــة التــي توفرهــا هــذه البطاقــات.

ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه الحملــة والتــي تنتهــي مــع نهاية 
شــهر رمضــان المبــارك تأتــي ضمــن مجموعــة مــن البرامــج 
ــه مــن حملــة  ــا التــي يقدمهــا بنــك اإلســكان لعمالئ والمزاي
البطاقــات االئتمانيــة أو الدفــع المباشــر، كبرنامــج إســكان 
تنفيــذ  عنــد  البطاقــات  مســتخدمي  يمنــح  الــذي  كوينــز 
مشــترياتهم مــن خــالل البطاقــة نقــاط يمكنهم اســتبدالها 
ــد  ــد مــن المكافــآت، وبرامــج الخصومــات فــي العدي بالعدي
برنامــج  إلــى  إضافــة  فئاتهــا،  اختــالف  علــى  المتاجــر  مــن 
التقســيط عنــد الشــراء مــن خــالل البطاقــات االئتمانيــة.

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بنــك اإلســكان يطلــق حملــة 
االســترجاع النقــدي بنســبة
25 % على مشتريات العمالء 
عبر بطاقات فيزا االئتمانية
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يواصــل بنــك اإلســكان – البنــك األكثــر واألوســع انتشــارًا 
فــي المملكــة- سياســته الهادفــة إلــى تحفيــز عمالئــه علــى 
اعتمــاد برامــج تحفيزيــة لالدخار وتنمية أرصدة حســاباتهم 
الترويجيــة  حملتــه  إطــالق  خــالل  مــن  وذلــك  الحاليــة، 

الســنوية لحســابات التوفيــر للعام الحالــي 2021.

وتمّكــن حملــة الجوائزعمالء البنك من أصحاب 
حسابات التوفير المؤهلين لالشتراك بالجوائز 
 100 عــن  حســاباتهم  أرصــدة  تقــل  ال  ممــن 
دينــار، فرصــة الدخــول إلــى الســحب علــى جوائــز 
حســابات التوفيــر بفئاتها المختلفــة، والموزعة 
كالتالــي؛5  جوائــز يوميــة قيمــة كل منهــا 999 
دينــارًا، و5 جوائــز شــهرية قيمــة كل منهــا 9,999 
دينــارًا، إضافــة إلــى جائزتين فــي منتصف العام 
قيمــة كل منهــا 99,999 دينــارًا، وجائزتيــن فــي 
دينــار.  99,999 منهــا  كل  قيمــة  العــام  نهايــة 

وُيعــد بنــك اإلســـكان أول بـنـــــك 
أردنـــي يــطــــبــــق نــظــــام جـــوائــــــز 
حســابات التوفيــر بــدءًا مــن عــام 
1977، ما يعكس ريادته واهتمامه 
ــه مــن أصحــاب حســابات  بعمالئ
التوفيــر ورغبتــه فــي تشــجيعهم 
علــى االدخــار وتعزيــز هــذه الثقافــة 
اإليجابيــة لديهــم وبمــا يوفــر لهــم 
ظــروف معيشــية أفضــل وأكثــر 
اســتقرارا، كمــا تعبــر هــذه الجوائــز 
عــن مــدى تقديــر البنــك لعمــالء 
قامــوا  والذيــن  الحســابات  هــذه 
باخـتـيـــاره لـيـكـــون بـنـكـهـــم األول 
والـمـفـضـــل ووضـعـــوا ثـقـتـهـــم 
ــة  ــه نظــرًا للخدمــات الـمـصـرفـيـ ب

الشــاملة والمميــزة التــي يقدمهــا لهــم.

وخـــالل هـــذه الـحـمـلـــة والـتـــــي سـتسـتـمـــر عـلـــى مـــدار 
العــام، ســيقوم بنــك اإلســكان باإلعــالن علــى موقعــه 
اإللكترونــي ومنصاتــه عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 

عــن الفائزيــن بجوائــزه المميــزة.

ــن والجــدد  ــالء الـحـالـيـيـ ــان للـعـمـ ــك اإلسكـ ــح بـنـ ويـتـيـ
الراغبيــن باالشــتراك فــي هــذه الحملــة، فتــح حســابات 
فــي  المنتشــرة  البنــك  فــروع  مــن  أي  فــي  التوفيــر 
مختلــف محافظــات المملكــة، كمــا ويتيــح للعمــالء 
ممــن يمتلكــون حســابات حاليــة لــدى البنــك بالتحويــل 
الخــاص  التوفيــر  لحســاب  األخــرى  حســاباتهم  مــن 
 ،ISKAN Mobile موبايــل  إســكان  تطبيــق  عبــر  بهــم 
أو مــن خــالل مركــز الخدمــة الهاتفيــة )إســكان 7/24( 

الناطــق. والبنــك 

بنك اإلسكان يطلق حملته 
المبتكــرة لجوائــز  الســنوية 
حسابات التوفير للعام 2021
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أعلنــت مجموعــة بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل عــن 
نتائجهــا الماليــة لفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 
آذار 2021، حيــث حققــت المجموعــة أرباحــًا صافيــة بعــد 
دينــار،  مليــون   25.4 بلغــت  والضرائــب  المخصصــات 
ــم تحقيقــه خــالل  ــة مــع مــا ت بارتفــاع نســبته 53 % مقارن

نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.

إلدارة  المحافظــة  البنــك  سياســة  مــع  وانســجامًا 
اتخــاذ  فــي  المجموعــة  اســتمرت  بفعاليــة،  المخاطــر 
إجراءاتهــا االحترازيــة المعمــول بهــا خاصــة فــي ظــل 
اســتمرار تداعيات تفشــي وباء كورونا، حيث تم تســجيل 
مخصصــات خســائر للقــروض خــالل الربــع األول مــن 

العــام الحالــي بلغــت 12.6 مليــون دينــار. 

وقــد تمكنــت مجموعــة البنــك خــالل الربــع األول مــن عام 
2021 مــن االســتمرار فــي تحقيــق نتائــج ماليــة قويــة علــى 
صعيــد كافــة المؤشــرات الماليــة، وذلــك علــى الرغــم مــن 
انخفــاض أســعار الفوائــد عالميــا وانخفــاض اإليــرادات 
غير المرتبطة بالفوائد في أســواق المجموعة الرئيســية 

المتأثــرة بوبــاء كورونــا.

وأدت جهــود البنــك المتواصلــة فــي إدارة المركــز المالــي 
بفعاليــة مــع المحافظــة علــى جــودة األصــول ومتانتهــا 
الــى ارتفــاع إجمالــي التســهيالت المصرفية بنســبة 1.8 % 

لتصــل الــى 4.7 مليــار دينــار كمــا فــي 31 آذار 2021.

وفــي تعقيبــه علــى هــذه النتائــج، أعرب رئيس مجلــس اإلدارة، 
عبداإللــه الخطيــب، أن البنــك واصــل أداءه القــوي خــالل الربع 
األول مــن العــام 2021، وتمكــن مــن تحقيــق نتائــج ماليــة جيدة 
ــة الصعبــة  ــات االقتصادي علــى الرغــم مــن الظــروف والتحدي

والتداعيــات الناجمــة عــن تفشــي وبــاء كورونــا.

وأضــاف الخطيــب أن مجموعــة البنــك اســتمرت باتبــاع 
عــام  مــن  األول  الربــع  خــالل  المحافظــة  سياســتها 
2021، والمتمثلــة باالحتفــاظ بمخصصــات إضافيــة آمنــة 
وتعزيــز  البنــك  حمايــة  بهــدف  التســهيالت  لمحفظــة 
المرحلــة و  فــي ضــوء صعوبــة  المالــي  صالبــة مركــزه 
األوضــاع االقتصاديــة الناجمــة عــن تفشــي وبــاء كورونــا.

مــن جانبــه، أكــد الرئيــس التنفيــذي للبنــك، عمــار الصفــدي، 
علــى  بالحفــاظ  الملتزمــة  سياســته  واصــل  البنــك  أن 
ســالمة أصولــه وجودتهــا مــع االســتمرار فــي تحســين 
الكفــاءة التشــغيلية للعمليــات وإحــكام الســيطرة علــى 
نتائــج قويــة فــي كافــة  الــى تحقيــق  التكاليــف، ممــا أدى 
األنشــطة التشــغيلية الرئيســية للبنك. وأضاف الصفدي 
قاعدتــه  متانــة  علــى  المحافظــة  مــن  تمكــن  البنــك  أن 
الرأســمالية، حيــث بلــغ إجمالــي حقــوق الملكيــة 1.2 مليــار 
دينــار، كمــا بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 17.1 % وبلغــت 
نســبة الســيولة 126 % كمــا فــي 31 آذار 2021، وكافــة هــذه 
النســب أعلــى مــن الحــد األدنــى للمتطلبــات التنظيميــة 

للبنــك المركــزي األردنــي ولجنــة بــازل.

ارتفاع صافي أرباح مجموعة بنك اإلسكان 
للربع األول من العام 2021 بنسبة 53 % 

لتصل الى 25.4 مليون دينار
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ــر  ــه لـتـوفـــيــــ ــًا مـــنـ سعـيــ
التـمـــويلية  االحتـيـاجـــات 
منــه  وتقديــرًا  لعمالئــه 
لثـقـتـهـــم، أعـــلـــــن بــنــــك 
اإلســكان – البنــك األكثــر 
واألوســــع انـتـشــــارًا فـــي 
المملكــة - عــن إطـــالقه 
ــدة  ــز جــديـ ــة جــوائـــ حــمــلــ
علــى منتجــات القــروض 
الشخصـيـــة والـسـكـــنية 
والــــســـيـــــــارات تــــحــــــت 
شعـــار "قـرضـــك كمــان 
بـربـحـــك كـــاش"، والـتـــي 
تعــد األولــى مــن نوعهــا 
فــي الســوق المصرفــي 

األردنــي.

وســيتأهل عمــالء البنــك الحالييــن الذيــن ســيقومون 
الذيــن  الجــدد  والعمــالء  القائمــة،  قروضهــم  بتجديــد 
ســيحصلون علــى قــروض جديــدة خــالل مــدة الحملــة 
للدخــول فــي عمليــة الســحب علــى مجموعة مــن الجوائز 
العديــدة والقّيمــة والتــي ســيتم اإلعــالن عنهــا بعــد عيــد 

الفطــر الســعيد.

حيــث تــم تخصيــص 18 جائــزة ســيتم الســحب 
عـلـيـهـــا بـعـــد عـيـــد الـفـطـــر، قـيـمـــة كــــل مـنـهــا 
إلــى ســحب أســبوعي  999 دينــارًا، باإلضافــة 
يبــدأ بعــد عيــد الفطــر ولغايــة نهايــة العــام، 
وبـإجـمـــالي  أسبـوعـيـــًا،  واحــدة  جائــزة  بواقــع 
32 جـــــائـــزة بـقـيـمـــة 999 ديـنـــارًا لــــكـــــل رابــح.

البنــك  ويعتبــر إطــالق هــذه الحملــة اســتمرارًا لنهــج 
ــة  ــز فــي إطــالق الخدمــات والمنتجــات المصرفي المتمي
ــزة  ــه هــم ركي ــى أن عمالئ ــدًا عل ــدة والمبتكــرة، وتأكي الرائ
تلبيــة  علــى  دومــًا  يحــرص  والــذي  الرئيســية  عملــه 

احتياجاتهــم بأفضــل صــورة ممكنــة واالرتقــاء بتجربتهم 
المصرفيــة علــى أكمــل وجــه.

ومــن الجديــر بالذكــر إلــى أن البنــك يطــرح وبشــكل دائــم 
أفضــل وأحــدث الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة لكافة 
مــن  ومتنوعــة  متكاملــة  حزمــة  عبــر  العمــالء  شــرائح 
القنــوات المتطــورة والفعالــة، مــن خــالل شــبكة فروعــه 
الواسعة المنتشرة في كافة مناطق المملكة وقنواته 
اإللكترونيــة المختلفــة، وقــد أطلــق البنــك مؤخــرًا حملتــه 
للعام الحالــي  التوفيــر  الســنوية لحســابات  الترويجيــة 
تحفيــز عمالئــه  إلــى  الهادفــة  تنفيــذَا لسياســته   2021
علــى اعتمــاد برامــج تحفيزيــة لالدخــار وتنميــة أرصــدة 
حســاباتهم، كمــا أطلــق حملــة ترويجيــة خاصة بمناســبة 
حلــول شــهر رمضــان المبــارك، تتيــح لعمالئــه مــن حملــة 
البطاقــات االئتمانيــة )فيــزا( اســترجاع نقــدي وبنســبة 
لمشــترياتهم  المنفــذة  الحــركات  مجمــوع  مــن   %  25
مختلــف  تقديــم  البنــك  ويواصــل  والدوليــة،  المحليــة 
المنتجــات والخدمــات المتطــورة بمزايــا متميــزة وبمــا 

ــه ويلبــي طموحاتهــم.  ــم مــع احتياجــات عمالئ يتوائ

تحــت شــعار "قرضــك كمــان بربحــك كاش"
بنك اإلسكان يطلق حملة جوائز جديدة على منتجات القروض
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بنك اإلسكان وتكية أم علي يجددان 
شراكتهما االستراتيجية

إيـمـانـــًا مـنـــه بـأهـمـيـــة دعـــم الـمــؤسـســــات 
الـربـحـيـــة ذات األهـــــداف  غـيـــر  والمنظـمـــات 
اإلنســانية والنبيلة، أعلن بنك اإلســكان - األكثر 
واألوســع انتشــارًا فــي المملكــة - عــن تجديــده 
التفاقيــة الشــراكة االســتراتيجية مــع تكيــة أم 
علــي، وذلــك لتمكينهــا مــن تحقيــق أهدافهــا 
والمتمثلــة  ألجلهــا  قامــت  التــي  والغايــات 
المملكــة. فــي  الغذائــي  الفقــر  فــي مكافحــة 

ســنوات  منــذ  علــي  أم  وتكيــة  اإلســكان  بنــك  ويرتبــط 
طويلــة باتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية، عكــس مــن خاللهــا 
البنــك مســؤوليته المجتمعيــة بدعــم أســر تكيــة أم علــي، 

المســتدامة. التنميــة  لتعزيــز  المســتمرة  ومســاعيه 

وبموجــب االتفاقيــة، ســيقوم بنــك اإلســكان بتقديــم الدعــم 
مــن خــالل طــرود غذائيــة لعــدد مــن األســر المحتاجة بشــكل 
إلــى تغطيــة  باإلضافــة  كامــل،  عــام  مــدار  شــهري وعلــى 
شــهر  خــالل  توزيعهــا  ســيتم  غذائــي  طــرد   200 تكاليــف 

رمضــان المبــارك لألســر المســتفيدة مــن تكيــة أم علــي.

وفــي تعليقــه علــى تجديــد االتفاقيــة، قــال الرئيــس التنفيــذي 
بشــراكتنا  “فخــورون  الصفــدي:  عّمــار  اإلســكان،  لبنــك 
الموصولــة مــع تكيــة أم علــي، هــذه المؤسســة اإلنســانية 
التــي أخــذت علــى عاتقهــا مســؤولية مكافحــة الجــوع والفقــر 
الغذائــي فــي المملكــة والوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة 
مــن األســر ذات الدخــل المحــدود، وقــد زاد مــن عــبء هــذه 
المســؤولية التحديــات والتداعيات المرتبطــة بجائحة كورونا".  

وأكــد الصفــدي، أن بنــك اإلســكان يولــي أهميــة قصــوى 
مــن  المجتمعيــة  بالمســؤولية  الخــاص  البنــك  لبرنامــج 

خــالل دعمــه للعديــد من المبــادرات والمؤسســات الخيرية 
التالحــم  قيــم  لترســيخ  منــه  وذلــك ســعيًا  واالجتماعيــة، 
والتكاتــف والتكافــل داخــل المجتمــع األردنــي مــن جهــة، 

وترجمــة لثقافتــه المؤسســية مــن جهــة أخــرى.

وأشــاد الصفــدي بالجهــود المضاعفــة التــي قامــت بهــا 
تكيــة أم علــي منــذ انتشــار جائحــة كورونــا فــي المملكة، حيث 
اســتثنائي  بشــكٍل  واســتجابت  نشــاطها  نطــاق  توســع 
للظــروف الناتجــة عــن جائحــة كورونــا، مشــددًا علــى أهميــة 
هــذه  فــي  خاصــة  علــي  أم  تكيــة  لدعــم  الجهــود  تكاتــف 

االســتثنائية. األوضــاع 

مــن جانبــه، قــال مديــر عــام تكيــة أم علــي ســامر بلقــر: "نثمــن 
عاليــًا الدعــم المســتمر مــن قبــل بنــك اإلســكان لبرامــج 
تكيــة أم علــي وخططهــا فــي مكافحــة الفقــر الغذائــي فــي 
المملكــة، حيــث أســهم هــذا الدعــم في مواصلــة رحلتنا التي 
تشــهد حاليــًا تحديــات جديــدة نتيجــة انتشــار جائحــة كورونــا، 
ونأمــل فــي المســتقبل القريــب ومــن خــالل هــذه الشــراكة 
االســتراتيجية والممتــدة مــع بنــك اإلســكان وغيرهــا مــن 
نصــل  أن  الخــاص  القطــاع  مؤسســات  مــع  الشــراكات 

لرؤيتنــا المتمثلــة فــي الوصــول ألردن خــاٍل مــن الجــوع".

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

باحتياجــات األســرة الغذائيــة علــى مــدار الشــهر.
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وحرصــه  المجتمعيــة  مســؤوليته  لبرامــج  تنفيــذًا 
الدائــم علــى دعــم مختلــف فئــات المجتمــع، أعلــن بنــك 
 – المملكــة  فــي  انتشــارًا  واألوســع  األكثــر   - اإلســكان 
الخيريــة،  الواعــدة  األيــدي  جمعيــة  لنشــاطات  دعمــه 
ــة  ــرة عالي ــة الســمو الملكــي األمي ــي ترأســها صاحب والت
الطبــاع وعضويــة مجموعــة مــن الســيدات األردنيــات 

المتطوعــات.

وســيقوم البنــك بتغطيــة الرســوم الدراســية 
لعــدد مــن الطلبــة المتفوقيــن فــي الجامعــات 
األردنيــة مــن خــالل جمعيــة األيــدي الواعــدة، 
بهــدف تمكينهــم مــن اســتكمال دراســتهم 
العلمــي،  لتفوقهــم  وتقديــرًا  الجامعيــة 
باإلضافة إلى دعم دور الجمعية في إحداث أثر 
ملموس في حياة األفراد واألســر التي تشــرف 
عليهــا ايمانــًا منهــا بــأن التعليــم حــق للجميــع.

شــهر  خــالل  للجمعيــة  الدعــم  البنــك  ســيقدم  كمــا 
تمكيــن  فــي  الجمعيــة  جهــود  إنجــاح  بهــدف  رمضــان 

الحيــاة  أعبــاء  لمواجهــة  المحــدود  الدخــل  األســر ذات 
اليوميــة وخاصــة فــي ظــل الظــروف المرتبطــة بجائحــة 
كورونــا، وذلــك مــن خــالل توزيــع بطاقــات ممغنطــة 
علــى عــدد مــن العائــالت المحتاجــة فــي جنــوب المملكــة 
لتتمكــن هــذه العائــالت مــن تلبيــة احتياجاتهــا الغذائيــة 
مــن المؤسســة االســتهالكية العســكرية خــالل شــهر 

المبــارك. رمضــان 

لقطــاع  المســتدام  بدعمــه  اإلســكان  بنــك  وُيعــرف 
هــذا  يلعبــه  الــذي  المحــوري  بالــدور  إليمانــه  التعليــم 
القطــاع ومســاهمته األساســية فــي إحــداث التنميــة 
المســتدامة، وإيمانــًا مــن البنــك بأهميــة تحفيــز الشــباب 
وتأهيلهــم  الجــاد  والعمــل  التفــوق  نحــو  ودعمهــم 
لدخــول ســوق العمــل وبمــا يلبــي طموحاتهــم، حيــث 
يقــدم ســنويًا وفــي إطــار شــراكته مــع مجموعــة مــن 
المؤسســات العاملــة فــي هــذا المجــال عــددًا من المنح 
الدراســية باســم "منحــة بنــك اإلســكان" تشــتمل علــى 

تغطيــة كافــة الرســوم الجامعيــة للطلبــة. 

بنك اإلسكان يقّدم منحاً جامعية لعدد من 
الطلبة المتفوقين بالتعاون
مع جمعية األيدي الواعدة
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انطالقا من دور البنك الوطني بالمشاركة في احتفاالت 
المملكــة بعــدد مــن المناســبات الوطنيــة، يضــيء بنــك 
اإلســكان مبنــى اإلدارة العامــة فــي الشميســاني بألــوان 
العلــم األردنــي، إضافــة إلــى عرضــه لفيديــو ثالثــي األبعــاد 
)3D Mapping( علــى واجهــة مبنــى اإلدارة العامــة )مــن 
شــارع وادي صقــرة باتجــاه الشميســاني( وذلــك خــالل 
الســاعة  مــن   16/6/2021 حتــى   25/5/2021 بيــن  الفتــرة 

)8:00 وحتــى 11:00( مســاءًا.

ويحتفــي الفيديــو بــاألردن وقيادتــه وشــعبه، واالنجــازات 
التــي حققهــا الهاشــميون منــذ تأســيس الدولــة األردنيــة 
مــن  واألثريــة  الحضاريــة  ومعالمــه  هــذا،  يومنــا  حتــى 
شــماله لجنوبــه، هــذه االنجــازات التــي تملؤنــا عــزًا وفخــرًا 
وتجعلنــا وبــكل ثقــة "مســتعدون للمســتقبل .. نحــو 

انجــازات أكبــر".

كل عام واألردن قيادًة وشعبًا بخير.

بنك اإلسكان يشارك األردنيين 
احتفاالتهم الوطنية

ويعرض فيديو ثالثي األبعاد على واجهة مبناه
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شـــــارك الـبــنـك األردنـي الكـويـتــي 
فــي الحــادي عشــر مــن نيســان 
مــن هــذا العــام باحتفــاالت مئوية 
الـبـنــــك  قـــام  حـيـــث  الممـلـكـــة، 
بوضــع أعــالم المملكــة األردنيــة 
الهاشــمية وأعــالم المئويــة علــى 
كـــل مـن مـبــنــى اإلدارة الــعــامــــــة 
ــة  ــا، جـــامـعـ ــدون، مـأدبـ وفــرع عـبـ
اليرمــوك، الزرقــاء باإلضافــة الــى 

مبنــى البركــة مــول.

وتعــد مئويــة المملكــة مناســبة 
وطـنـــيـــة عـــزيـــزة عــلـــى جـــمـــيـــــع 
األردنــــيــــيــــــن، حــــيــــــث أسـتـــذكــــر 
األردنييــن فــي هــذا اليوم تاريخهم 
العظيــم وأهــم المحطــات التــي 
وصــواًل  العزيــز  أردننــا  بهــا  مــر 
الــى مــا حققــه مــن إنجــازات علــى 

جميــع األصعــدة.

البنك األردني الكويتي يشارك
في احتفاالت مئوية المملكة
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عـقـــدت الـهـيـئـــة العـامـــة العاديــة لمســاهمي 
الـبـنـــك األردنـــي الـكـويـتـــي اجتماعـهـــا بتـاريـــخ 
المرئــي  /2021، بواســطة وســيلة االتصــال   5/  4
وااللكترونــي، وذلــك عمــاًل بأحــكام قانــون الدفــاع 
 )5( رقــم  الدفــاع  وأمــر   1992 لســنة   )13( رقــم 
الرســمية  الجريــدة  2020 المنشــور فــي  لســنة 
عــن  الصــادرة  واإلجــراءات   2020/  3/  31 بتاريــخ 
والتمويــن  والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  معالــي 
أعــاله. الدفــاع  أمــر  بموجــب   2020/  4/  9 بتاريــخ 

وتــرأس االجتمــاع دولــة الســيد عبــد الكريــم الكباريتــي 
رئيــس مجلــس اإلدارة وبحضــور جميــع أعضــاء مجلــس 
اإلدارة ومســاهمين يحملون أســهما باألصالة والوكالة 
حوالــي  ويشــكلون  ســهم   125,870,665 مجموعــه  مــا 
عطوفــة  االجتمــاع  وحضــر  المــال،  رأس  مــن   %  83.9

الدكتــور وائــل العرموطــي مراقــب عــام الشــركات.

علــى  المدرجــة  البنــود  علــى  العامــة  الهيئــة  وصادقــت 
جــدول أعمــال اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي، كمــا قامــت 
للــدورة الجديــدة  البنــك  بانتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة 

أســماؤهم: التاليــة  األعضــاء  2021 – 2024 يضــم 

أواًل: عن فئة األعضاء غير المستقلين:
1. السيد فيصل حمد العيار.

)يمثلهــا  الكويــت   / القابضــة  المتحــدة  الروابــي  2. شــركة 
الســالم(.  عبــد  الســيد طــارق 

3. شــركة مشــاريع الكويــت القابضــة / الكويــت )يمثلهــا 
الســيد مســعود جوهــر حيــات(. 

4. المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي )يمثلهــا معالي 
مــروان محمــود عــوض والســيد نضــال فائــق القبج(.

المتحــدة  الواليــات   / التأميــن  إلعــادة  أوديســي  5. شــركة 
خسروشــاهي(. بيجــان  الســيد  )يمثلهــا 

6. شــركة ســفاري للتطويــر واالســتثمار العقــاري )يمثلهــا 
الســيد ماجــد فيــاض برجــاق(..

ثانيًا: عن فئة األعضاء المستقلين:
1. السيد ناصر احمد اللوزي 

2. الدكتور مروان جميل المعشر 

3. الدكتور صفوان سميح طوقان

4. السيدة ناديا عبدالرؤوف الروابدة 

5. السيد هاني خليل الهنيدي 

6. الدكتور عمر مشهور الجازي

وتحــدث دولــة عبدالكريــم الكباريتــي:  أود أن أودعكــم وهذه 
مناســبة نســتحضر فيهــا ونســتذكر المســيرة الطويلــة 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  األخــوة  كل  فيهــا  رافقنــا  التــي 
لمــا يزيــد عــن عشــرين ســنة. وال بــد هنــا مــن أن أشــكر 
منصــور  واألخ  القســوس  يوســف  الدكتــور  األخ  بدايــًة 
اللــوزي، حيــث ســنغادر ثالثتنــا هــذا المجلــس وســيدخل 
أعضــاء جــدد مــن ذوي القامــات االقتصاديــة والقــدرات 
اإلضافــات النوعيــة: الدكتــور عمــر الجــازي، واألخــت ناديــا 
الروابــدة، وعلــى رأس المجموعــة الســيد ناصــر اللــوزي 

قائــدًا للفريــق.

وأضــاف أعتقــد أنهــا محطــة فــي هــذه المســيرة الطويلــة، 
أســلوب  علــى  نجاحاتهــا  تحقيــق  فــي  اعتمــدت  مســيرة 
تقليــدي فــي التعامــالت والعالقــات والمعامــالت الورقيــة، 
فيهــا  أصبحــت  جديــدة  آفــاق  إلــى  ننتقــل  األوان ألن  وآن 
الرقمنــة هــي األســاس، ولذلــك أعتقــد بــأن األخ ناصــر مــع 

عبــر وســيلة االتصــال المرئــي واإللكترونــي
انعقاد الهيئة العامة للبنك األردني الكويتي
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وجــود الســيد هيثــم البطيخــي علــى رأس اإلدارة التنفيذيــة 
أصبحوا اآلن مؤهلين إلدارة الدفة، وكلنا ثقة بأنه ســيكون 

هنــاك تحقيــق نجاحــات ونقلــة للبنــك إلــى آفــاق جديــدة.

وقــال بــكل المحبــة وبــكل االعتــزاز وكل االفتخــار بأدائكم 
وبرفقتكــم أدعــو لكــم بالســالمة وأن تكونــوا محفوظين 
الرحمــن وأن يحماكــم هللا جميعــًا، وكل عــام  بعيــون 

وانتــم بخيــر.

عقــد  العامــة  الهيئــة  اجتمــاع  أعمــال  انتهــاء  وفــور 
مجلــس اإلدارة المنتخــب اجتماعــه األول حيــث اطلــع 
وتــم  العــادي  العامــة  الهيئــة  اجتمــاع  قــرارات  علــى 
انتخــاب الســيد ناصــر أحمــد اللــوزي رئيســا للمجلــس 

للرئيــس.   نائبــا  العيــار  حمــد  والســيد فيصــل 

وقــام المجلــس بتشــكيل اللجــان المنبثقــة عنــه وفــق 
ــة المؤسســية للبنــوك.  تعليمــات الحاكمي

وقــد أعــرب رئيــس وأعضــاء المجلــس باألصالــة عــن 
أنفســهم وبالنيابــة عــن مســاهمي البنــك عــن عظيــم 
الشكر وبالغ التقدير لدولة السيد عبد الكريم الكباريتي 
علــى كل مــا قدمــه للبنــك طــوال أربعــة وعشــرين عامــا 

مــن جهــد وعطــاء مميــز ومــا أظهــره مــن قــدرات قيادية 
محفــزة وحنكــة إداريــة عاليــة رســخت نموذجــا فريــدا فــي 
اإلدارة المصرفيــة انعكــس علــى كافــة مناحــي عمــل 
البنــك وشــكل هويتــه وصورتــه المرموقــة كمؤسســة 
رائــدة تحظــى باالعتــراف  مصرفيــة وطنيــة وإقليميــة 
واالحتــرام وتتمتــع بســمعة رفيعــة علــى نطــاق واســع 
وكأحــد  والخارجــي  المحلــي  المصرفــي  الســوق  فــي 
الروافــع األساســية لالقتصــاد الوطنــي بكافــة قطاعاته 

ومؤسســاته التجاريــة والخدميــة واالســتثمارية.

وتمنى أعضاء مجلس اإلدارة 
لدولته ولعائلته الكريمة 
موفور الصحة والعافية 

والعمر المديد
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أعلــن البنــك األردنــي الكويتــي عــن تعييــن الســيد هيثــم 
ســميح البطيخــي فــي منصــب المديــر العــام التنفيــذي 
االجــراءات  اســتكمال  بعــد   2021/  05/  06 مــن  اعتبــارًا 

والحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي األردنــي. 

ووجــه البطيخــي باســمه وباســم كل مــن موظفــي البنــك 
كلمــات االعتــزاز والمودة والعرفان لرئيس مجلس اإلدارة 
الســابق دولــة الســيد عبــد الكريــم الكباريتــي، لحســن ظنــه 
بــه وبكافــة الموظفيــن بأنهــم محــل ثقتــه للحفــاظ علــى مــا 

حققــه مــن إنجــازات عظيمــة للبنــك األردنــي الكويتــي.

وتعهد له باســمه وباســم كل الموظفين بأنهم ســيكونون 
جميعــا عند حســن الظن.

وذكــر البطيخــي بخطابــه للموظفيــن بأنــه متفائــال بالتمكن 
مــن التعامــل مــع التحديــات، بــل وتســخيرها لتصبــح فرصًا 
تســاهم فــي نمــو البنــك واســتمرار نهضتــه، وذكــر بأنــه 
يرتكــز بهــذا التفــاؤل علــى يقينــه بــأن لــدى البنــك كفــاءات 

مميــزة مقبلــة علــى االنجــاز واالبتــكار واالبــداع. 

البطيخــي  تعييــن  علــى  المركــزي  البنــك  موافقــة  وتأتــي 
الهيئــة  اجتمــاع  بعــد  الجــدد  التنفيذيــة  اإلدارة  وأعضــاء 
الكويتــي فــي األســبوع الماضــي،  للبنــك األردنــي  العامــة 
الــذي ذكــر فيــه الكباريتــي أن قــرار تعييــن البطيخــي المديــر 
العــام التنفيــذي للبنــك وفريقــه مــن اإلدارة التنفيذيــة يأتــي 
بهــدف افســاح المجــال للطاقــات الشــابة من بنــات وأبناء 
البنــك إلكمــال المســيرة، وبــذل الجهــد الــالزم لمواجهــة 
التحديــات القائمــة ومــا نتوقعــه مــن تحديــات مســتقبلية. 

ويمتلــك البطيخــي خبــرة مصرفيــة واســعة تمتــد لنحــو 18 
عامــًا تنوعــت مــن خــالل توليــه عدد مــن المناصــب القيادية 
للفــرع  مديــرَا  حيــث عمــل  البنــك،  إدارات  مــن  عــدد  فــي 
ــم  ــة الخاصــة ث ــَا للوحــدة البنكي ــرَا تنفيذي ــم مدي الرئيســي ث
رئيســَا لمنتجــات التجزئــة والبنكيــة الخاصــة إلــى أن عيــن 

مديــرَا عامــَا تنفيذيــَا للبنــك.

ويحمــل البطيخــي شــهادة من الكلية الملكية العســكرية 
لشــهادة  باإلضافــة  بريطانيــا  مــن   " هيرســت  ســاند   "
البكالوريــوس فــي العلــوم السياســية والعالقــات الدولية 

مــن جامعــة " كنــت " بريطانيــا.

البنــك األردنــي 
الكويـتي يـعـيـن

هيثم البطيخي 
مــديـــــراً عـامـــــــًا 

تنفيذيــًا

السيد هيثم سميح البطيخي
المدير العام التنفيذي
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كمــا ويشــغل العديــد مــن المناصــب والعضويــات 
فــي مجالــس إدارة لعــدد مــن الشــركات:

التمويلــي  للتأجيــر  إجــارة  شــركة  ادارة  مجلــس  رئيــس   
بالكامــل(. للبنــك  مملوكــة  )شــركة 

المتخصصــة  اإلداريــة  الشــركة  ادارة،  مجلــس  رئيــس   
مملوكــة  )شــركة  الماليــة  واالستشــارات  لالســتثمار 

بالكامــل(. للبنــك 

 رئيــس مجلــس إدارة، الشــركة المتحــدة لإلســتثمارات 
الماليــة.

 عضــو مجلــس ادارة، بنــك القــدس – فلســطين )ممثــل 
البنــك األردنــي الكويتــي(.

 عضو مجلس ادارة، مؤسسة الملكة رانيا.

 عضو مجلس األمناء، متحف األردن.

 عضو مجلس إدارة، بيت الحوكمة األردني للتدريب.

لتربيــة  الخيريــة  الضيــاء  إدارة، جمعيــة  عضــو مجلــس   
بصريــَا. المعوقيــن  األطفــال  وتعليــم 

ــم اإلعــالن أيضــًا عــن الحصــول  ــه ت ــر بالذكــر أن ومــن الجدي
أعضــاء  تعييــن  علــى  المركــزي  البنــك  موافقــة  علــى 
مجلــس إدارة جــدد وافقــت علــى تعيينهــم الهيئــة العامــة 
الجديــد  اإلدارة  مجلــس  وانتخــاب   ،2021/  05/  04 بتاريــخ 
معالــي المهنــدس ناصــر اللــوزي رئيســًا للمجلــس، الــذي 
يشــهد لــه النجــاح فــي العديــد مــن المناصــب القياديــة 

التــي شــغلها فــي القطاعيــن العــام والخــاص.

هــذا وكان معالــي المهنــدس ناصــر اللــوزي قــد خاطــب 
فــي اليــوم التالــي النتخابه رئيســًا لمجلــس اإلدارة موظفي 
البنــك، موجهــًا الشــكر للهيئــة العامــة ومجلــس اإلدارة 
وعلــى رأســهم رئيــس مجلــس اإلدارة األســبق دولــة عبــد 

الكريــم الكباريتــي علــى ثقتهــم.

بقيــادة  الكويتــي  األردنــي  البنــك  حققــه  مــا  بــأن  وذكــر 
رئيــس مجلــس اإلدارة األســبق دولــة الســيد عبــد الكريــم 
الكباريتــي، يضــع علــى عاتقنــا مســؤولية كبيــرة للحفــاظ 
علــى هــذه اإلنجــازات، بــل واالرتقــاء بالبنــك لمرحلــة جديــدة 
مــن اإلنجــاز والتميــز والريــادة والمســاهمة الفاعلــة فــي 
تنميــة حقــوق المســاهمين وتحفيــز االقتصــاد األردنــي. 

معالي المهندس ناصر اللوزي
رئيس مجلس اإلدارة
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األردني الكويتي يقدم مولدات أكسجين 
لمستشفى جرش الحكومي

األردنــــي الكويـتــي يطــلــــق 
خدمة التحويالت الفورية

Instant Payment 
System"CliQ"

انـــطــــالقــــــا مــن حــــــرص إدارة الــبــنـــــك األردنــي 
الكويتــي علــى توطيد عالقاتها مع مؤسســات 
المجتمــع المحلــي لـتـمـكـيـنـهـــا مــن تــقـديـــــم 
أكــمــــل  وعـلـــــى  الـمـجـتـمـعـيـــة  خــدمـــاتــهـــــا 
وجـــــــــــه، ومساهـمـــة مـنـهـــا فـــي الـعـديـــد مــــن 
المبــادرات واألنشــطة لدعــم ورعايــة القطــاع 
الصحــي فــي المملكــة، وفــي ظــل الظــروف 
االقتصاديــة التــي أحاطــت بهــا وتأثرهــا بجائحــة 
كورونــا، قــام البنــك بتقديــم مولــدات أكســجين 
لمستشفى جــرش الـحـكــومــي لـمـسـانـدتـهـم 

ــاء. فــي مواجهــة هــذا الوب

وتــم تســليم هــذه األجهــزة مــن قبــل الزمــالء 
فــي فــرع جــرش بحضــور كل مــن محافــظ 

المحافــظ ومديــر المستشــفى  الشــكر والعرفــان مــن قبــل  التبــرع  جــرش ومديــر المستشــفى، والقــى هــذا 
والمواطنيــن، لكــون مستشــفى جــرش هــو المــالذ الطبــي الــذي يعتــد بــه فــي المحافظــة. 

مشــروع  بإطــالق  الكويتــي  األردنــي  البنــك  قــام 
.Instant Payment/CliQ الحــواالت الفوريــة الوطنيــة

الفوريــة  الحــواالت  خدمــات  المشــروع  ويقــدم 
ــى مــدار الســاعة، كمــا  ــة وعل لعمــالء البنــوك األردني
الدفــع  عــدة خدمــات وميــزات منهــا، خدمــة  يوفــر 
والتحويــل الفــوري علــى مــدار الســاعة بيــن عمــالء 
البنــوك األردنيــة وبيــن عمــالء البنــك األردنــي الكويتــي، 
خدمــة طلــب تحصيــل المدفوعــات الفوريــة، إضافــَة 

لخدمــة إرجــاع الحــواالت الصــادرة والــواردة.
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اســتمرارًا للــدور الفّعــال الــذي يقــوم بــه البنــك 
فــي مجــال مكافحــة الفقــر والجــوع، ودعمــه 
للعمــل التطوعــي في مختلف أنحــاء المملكة، 
وبالتنســيق  الكويتــي  األردنــي  البنــك  نظــم 
مــع تكيــة أم علــي حملــة توزيــع طــرود الخيــر 
ــه. والتــي شــارك فيهــا مجموعــة مــن موظفي

 وقامــوا بتعبئــة وتحضيــر وتوزيــع طــرود الخيــر الغذائيــة 
على األســر المحتاجة والعفيفة خالل الشــهر الفضيل.

 وتأتــي هــذه الحملــة التــي ينفّذهــا البنــك، بهــدف دعــم 
برامــج التكيــة الهادفــة لضمــان العيــش الكريــم لألســر 

المحتاجــة ومكافحــة الفقــر والجــوع، وإيصــال الطــرود 
الغذائيــة لهــا، لتشــمل كافــة أنحــاء المملكــة، إضافــة 
فــي  فعــال  دور  ذا  يكــون  ألن  دائمــًا  يســعى  أنــه  إلــى 
خدمــة المجتمــع المحلــي، ويســهم فــي تحقيــق التنميــة 
والرعايــة  الدعــم  وتقديــم  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
لمختلــف فئــات المجتمــع لتحقيق التنمية المســتدامة. 

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

المجتمــع.

األردني الكويتي ينظم حملة تعبئة وتوزيع 
طــرود الخيــر بالتنســيق مــع تكيــة أم علــي
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فــرع  مؤخــرًا  األردنــي  التجــاري  البنــك  افتتــح 
"تجــاري اكســبرس" جديــد فــي منطقــة طبربور، 
كافــة  طبربــور"  "اكســبرس  يقــدم  وحيــث 
بالقــرب  لألفــراد فقــط  المصرفيــة  الخدمــات 
مــن أماكــن ســكن العمــالء لخدمتهــم وتلبيــة 
خدمــة  أوقــات  خــالل  البنكيــة  احتياجاتهــم 
الســريع. حياتهــم  ونمــط  أســلوب  تناســب 

ويتميــز فــرع "اكســبرس طبربــور" بموقعــه القريــب مــن 
فــي  التجاريــة  واألســواق  والمراكــز  الســكنية  األحيــاء 
ومطّولــة  مرنــة  خدمــة  بأوقــات  يتميــز  كمــا  المنطقــة، 
الفــروع االعتياديــة،  الخدمــة فــي  أوقــات  ومختلفــة عــن 
 10 الســاعة  مــن  الخميــس  الــى  األحــد  يــوم  مــن  وهــي 

ــور"  ــة 6 مســاًء. كمــا يقــدم "إكســبرس طبرب صباحــًا لغاي
كافــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد مثــل: فتــح الحســابات 
ــداع النقــدي والشــيكات وخدمــة  وخدمــات الســحب واإلي
األصــدار الفــوري لبطاقــات الخصــم المباشــر اضافــة الــى 

خدمــات القــروض بكافــة أنواعهــا. 

فــرع  افتتــاح  يأتــي  قائــاًل:  الصايــغ  صــّرح  جهتــه،  مــن 
نجــاح  علــى  تأكيــدًا  المنطقــة  فــي  طبربــور"  "اكســبرس 
هــذا المفهــوم فــي تلبيــة احتياجــات عمالئنــا المصرفيــة 
بشــكل ســريع وعملــي ومعاصــر، علمــًا بــأن هــذا رابــع فرع 
"تجــاري اكســبرس" لنــا، وســنقوم بالتوســع بافتتــاح فروع 
اكســبرس اخــرى فــي مناطــق مختلفــة قريبــًا لنكــون دائمــًا 

األقــرب الــى عمالئنــا. 

التجــاري األردنــي يفتتــح فــرع
"تجاري اكسبرس" في طبربور
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 يتــم عقــد برنامــج تدريبــي بعنــوان "تدريــب وتأهيــل الموظفيــن الجــدد" لحديثــي التعييــن فــي البنــك حيــث يهــدف البرنامــج 
الــى تأهيــل الموظفيــن الجــدد و توفيــر كافــة المعلومــات و الدعــم الــالزم لهــم لضمــان تحقيقهــم االداء المتوقــع منهــم.  

ــة العمــالء ذوي االحتياجــات الخاصــة " لعــدد مــن موظفــي البنــك حيــث  ــوان " تعليمــات حماي ــة بعن ــم عقــد ورشــة تدريبي  ت
هدفــت الورشــة الــى تعريــف الموظفيــن بطــرق تقديــم الخدمــات الماليــة والمصرفيــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة فــي االردن.

 تــم عقــد ورشــة تدريبيــة بعنــوان " مقدمــة فــي تســهيالت الشــركات" لعــدد مــن موظفــي البنــك حيث هدفت الورشــة الى 
تعريــف الموظفيــن بأنــواع التســهيالت المصرفية والكفــاالت والخطوات المتبعة لمنح االئتمان.

 تــم عقــد برنامــج تدريبــي بعنــوان" التأهيــل لمنــح التواقيــع " لعــدد مــن موظفــي البنــك حيــث هــدف البرنامــج الــى تعريــف 
الموظفيــن بصالحيــات التوقيــع علــى المعامــالت لكافــة الموظفيــن المفوضيــن بالتوقيــع فــي اإلدارة العامــة والفــروع.

الدورات التدريبية لدى مراكز ومعاهد متفرقة )عن بعد(
 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " ادارة شــؤون الموظفيــن " والتــي نظمتهــا أكاديميــة اوبتمــال للتدريــب وحلــول األعمــال 

وشــاركت فيهــا الســيدة ريــم الحمــود.

 ملتقــى االشــتمال المالــي – الفــرص والتحديــات والتــي نظمهــا مركــز االردن اليــوم للتنميــة وشــارك فيهــا كل مــن الســيد 
ضيــاء جابــر، الســيد إبراهيــم العلمــي والســيد ســاجد ابــو طــوق.

 البرنامج التدريبي بعنوان " ITIL Foundation v4 " والتي نظمتها شركة STS وشارك فيها )5( موظفين من البنك. 

ــر مالــي معتمــد CFM " والتــي نظمتهــا شــركة صــرح الجمــان لالستشــارات والتدريــب   البرنامــج التدريبــي بعنــوان " مدي
وشــارك فيهــا كل مــن الســيد محمــد الجبالــي و الســيد محمــد هشــام علــي.

 البرنامــج التدريبــي بعنــوان "CIPTM( Certified International Professional Training Manager("والتــي نظمتهــا شــركة 
UITI وشــارك فيهــا الســيد طــارق حمــزه.

 الورشــة التدريبيــة"Building an Engaging Performance Management Process"والتــي نظمتهــا HRCI وشــارك فيهــا 
الســيد حــران النهــار.

 الورشــة التدريبيــة " تحديــات خطــط اســتمرارية العمــل فــي مواجهــة جائحــة كورونــا "والتــي نظمتهــا النقابــة العامــة 
للعامليــن فــي المصــارف والتاميــن والمحاســبة وشــارك فيهــا كل مــن الســيد يزيــد القصيــر، الســيدة رشــا العقــاد و 

ــة كنعــان. االنســة نادي

الدورات التدريبية لدى معهد الدراسات المصرفية )عن بعد(
 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " التمويــل المصرفــي وتحليــل مخاطــر االئتمــان " وشــارك فيهــا كل مــن الســيد يــزن 

المدانــات، الســيد عمــار شــرايحة و األنســة مــرح العكــروش. 

 الــدورة التدريبيــة بعنــوان " التعامــل مــع طلبــات المحاكــم والجهــات الرســمية بموجــب قانــون األمــوال األميريــة " 
وشــارك فيهــا )10( موظفيــن مــن البنــك. 

الدورات التدريبية الداخلية / لدى مركز التدريب والتطوير الداخلي
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عقــد البنــك اإلســالمي األردنــي اجتمــاع الهيئــة 
العامــة العــادي الثانــي واألربعيــن بواســطة 
االتصــال المرئــي وااللكترونــي  برئاســة رئيــس 
مجلــس اإلدارة/ األســتاذ موســى عبــد العزيــز 
شــحادة وحضــور أعضــاء المجلــس والرئيــس 
ــور حـسـيـــن  ــام الـدكـتـ ــر الـعـ ــيذي / الـمـديـ التنـفـ
سـعــيـــد وبــحـضــــور عـطـوفـــة مـراقـــب عـــام 
الشــركات الدكتــور وائــل العرموطــي واكتمــــال 
الـنـصـــاب الـقــانـونــــي للـمـسـاهـمـيــــن الـذيـــن 
يحملــون اســهمًا )باألصالة واالنابــة والوكالة(  
بـنـســبـــة حــوالـــي )73.04 %( يــوم الـخـمـيـــس 
المـوافـــق 22 /4 /2021، وذلــك عــمـــاًل بأحـكـــــام 
قانــون الدفــاع رقــم 13 لســنة1992 وامــر الدفــاع 
رقــم 5 لـسنـــة 2020 واإلجــراءات الصــادرة عــن 
ــن  ــارة والـتـمـويـ ــي وزيــر الصناعــة والـتـجـ مـعـالـ
بتاريــخ 9 /4 /2020 بموجــب امــر الدفــاع أعــاله 
ــخ 11 شــباط 2021 . والموافقــة المؤرخــة بتاري

ووافقــت الهيئــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أرباح 
نقديــة علــى المســاهمين بنســبة  )12 %( نقــدًا مــن رأس 
المــال وذلــك التزامــًا بقــرار البنــك المركــزي األردنــي تاريــخ 
20 /1 /2021 ، بــأن ال تتجــاوز النســبة عــن 12 % وذلــك فــي 
ضــوء التطــورات االقتصاديــة الدولية والمحلية ومســتويات 
الســيولة والمــالءة المريحــة التــي تتمتــع بها البنــوك األردنية 
وحرصــًا علــى المحافظــة عليهــا، وتمــت المصادقــة  علــى 
األربــاح  الشــركة وحســاب  اإلدارة وأعمــال  تقريــر مجلــس 
 2020/  12/  31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  والخســائر 
علــى  المدرجــة  والبنــود  للشــركة،  المســتقبلية  والخطــة 
جــدول اعمــال االجتمــاع كمــا تــم انتخــاب الســادة مكتــب 
ارنســت ويونــغ / األردن مدققــًا لحســابات البنــك وانتخــاب 
الدكتــور حاتــم الحلوانــي عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة بــداًل 
مــن عضــو المجلــس الســابق المرحــوم صالــح يعقــوب 

محمــد حســين.

وقــال  األســتاذ موســى شــحادة  لقــد كان عــام 2020 
عامــًا مليئــًا بالصعوبــات والتحديــات ولكــن وبحمــد هللا 
تضــاف  جديــدة  إنجــازات  تحقيــق  مصرفنــا  اســتطاع 
الــى إنجازاتــه الســابقة مــع االســتمرار ببــذل الجهــود 
لتطبيــق االســتراتيجية التــي وضعهــا مجلــس اإلدارة 
كمــا تخطــى الصعوبــات والعقبــات الناتجــة عــن جائحــة 
ــار ســلبية علــى  ــا ومــا نتــج عنهــا مــن آث فايــروس كورون
االقتصــاد، حيــث عمــل مصرفنــا بشــفافية وثقــة مرتكــزًا 
علــى تطبيقــات الحوكمــة الرشــيدة واإلدارة التنفيذيــة 
الحكيمــة والموظفيــن المؤهليــن علــى اعلــى مســتوى ، 
مــع االســتعانة بالتقنيــات واألنظمــة الحديثــة واالرتقــاء 
دوره  بتأديــة  االســتمرار  مــع  والمنتجــات  بالخدمــات 

االجتماعــي وخدمــة المجتمــع المحلــي.

وكان لمصرفنــا دور فاعــل فــي دعــم الجهــود الحكوميــة 
آثــار  مــن  للتخفيــف  لمبــادرات  واطالقهــا  والرســمية 
جائحــة كورونــا بالتبــرع بمليونــي دينــار لصنــدوق همــة 
وطــن و100 ألــف دينــار لــوزارة الصحــة و50 ألــف دينــار 
للتنميــة  نــوى  العهد/شــركة  ولــي  لمؤسســة  أخــرى 
المســتدامة، لدفــع مســاعدات للعامليــن بالمياومــة.

كمــا تقــدم بالشــكر والتقديــر للبنــك المركــزي األردنــي 
وطبيعــة  بخصوصيــة  واهتمامــه  الفاعــل  دوره  علــى 
مــن  يصــدره  فيمــا  اإلســالمية  المصــارف  عمــل 
فقدتهــم  لمــن  والمغفــرة  بالرحمــة  ودعــا  تعليمــات، 
المصرفيــة اإلســالمية خــالل عــام 2020 ومنهــم الشــيخ 
صالــح عبــدهللا كامــل احــد ابــرز روادهــا ومؤسســيها 
ورئيــس  االردنــي  اإلســالمي  البنــك  مؤسســي  وأحــد 
 1995 العــام  وحتــى   1980 العــام  منــذ  إدارتــه  مجلــس 
الدكتــور  العالمــة  وفضيلــة  لــه  الفخــري  والرئيــس 
عبدالســتار عبدالكريــم أبــو غــدة المستشــار الشــرعي 
ورئيس/عضــو هيئــة الرقابــة الشــرعية للبنك اإلســالمي 
األردنــي منــذ العــام 1994، وكذلــك عضــو مجلــس إدارة 

البنــك صالــح يعقــوب حســين.

البنك اإلســالمــي األردنــي يـعـقـد اجـتـمــاع 
الهيئة العامة ويوزع أرباح نقدية بنسبة 12 %
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مــن جـانـبـــه قــال الـدكـتـــور حــســيــــن 
سـعـيـــد عـلـــى الـــرغــــــم مــــن الـظـروف 
الـصـعـبـة الـتـي شـهدهـا الـعـام 2020 
والمرتبطة بـجـائـحـة فايروس كـورونـا 
وتـوابـعـهـا، فان الـنـمـو الذي حـقـقـنـاه 
ــة  ــا الـرئـيـســ فــي مـخـتـلـــف مـؤشـراتـنـ
والحفــاظ علــى جودة األصــول وكفاية 
رأس الـمـــال الـمـريـحـــة وتـقـديــــم أداء 
مالي آمن ومســتقر، جاء نتيجة تنفيذ 
األهــداف االســتراتيجية الموضوعــة 
للبــنـــك بـعـنـايـــة، الستدامـــة الـمـــوارد 
والـــتــــوظـيـفـات بـنـــسـب مـــدروســـة.

موضحــًا ان أرقــام ميزانيــة البنــك الســنوية كمــا هــي فــي 
31 /12 /2020 اكــدت المحافظــة علــى حصــة البنــك مــن 
الســوق المصرفــي األردنــي، حيــث بلــغ مجمــوع أرصــدة 
التمويــل واالســتثمار للبنــك مــن التســهيالت االئتمانية 
نســبته  مــا  األردن  فــي  العاملــة  للبنــوك  المباشــرة 
حوالــي 14.7 % وبلــغ مجمــوع أرصــدة األوعيــة االدخاريــة 
لــدى  العمــالء  ودائــع وحســابات  إجمالــي  مــن  للبنــك 
البنــوك العاملــة فــي األردن حوالــي 12.7 % وبلــغ مجمــوع 
البنــوك  موجــودات  مجمــوع  إلــى  البنــك  موجــودات 

العاملــة داخــل األردن مــا نســبته9.4 %

تجــاوزت  المشــترك  االســتثمار  إيــرادات  ان  وبيــن 

200مليــون دينــار مقارنــة مــع 196.7 مليــون دينــار بنســبة 

نمــو 1.8 % ، وعــزز البنــك مــن مخصصاتــه الماليــة حتــى 

نهاية عام 2020 لمواجهة أي تبعات او تأثيرات ســلبية 

لجائحــة كورونــا حيــث حقــق ارباحــًا صافيــة قبــل الضريبة 
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بلغــت حوالــي 83.8 مليــون دينــار وبعــد الضريبــة حوالــي 

فــي حقــوق  النمــو  دينــار، وبلغــت نســبة  52.1 مليــون 

 474 حوالــي  الــى  لتصــل   %  12.5 حوالــي  المســاهمين 

مليــون دينــار مقابــل حوالــي 422 مليــون دينــار ، و بلغــت 

نســبة كفايــة رأس المــال )CAR( فــي نهايــة عــام 2020 

حوالــي 23.74 % ، وحافــظ البنــك علــى ســالمة محفظتــه 

االئتمانيــة وجــودة اصولــه حيــث بلغــت نســبة الديــون 

ــي 104 % .   ــة 3.13 % و نســبة تغطيتهــا حوال ــر العامل غي

وأشــار الــى ان موجــودات البنــك بمــا فيهــا )حســابات 
االســتثمار المخصــص وحســابات الوكالــة باالســتثمار 
مليــار   5.43 حوالــي  بلغــت  االســتثمارية((  )المحافــظ 

دينــار بنســبة نمــو حوالــي 9.2 %.

وبــلــغـــت ارصــــدة االوعــــيــة االدخــــاريـــة بـــمــــا 
فـيـهـــا )حـسـابــــات االسـتـثـمـــار الـمـخـصـــص 
وحـسـابـــات الـوكـالـــة بـاالسـتـثـمـــار )المحافــظ 
االستـثـمـاريـــة(( حــــوالـــــــي 4.803 مـلـيـــار ديـــنـــــار 
ــي  ــى حوال ــه عل ــي 9.3 % مـوزعـ ــو حـوالـ ــة نـمـ بنسبـ
1080 ألــف حســاب عامــل، وذلــك تأكيــدًا لثقــة 
مـتـعـامـلـــي الـبـنـــك باألنـشـطـــة االسـتـثـمـــارية 
والخدمــات المصرفيــة المتطــورة التــي تـتـوافـــق 
مـــع احكــــام ومـبـــادئ الـشـريـعـــة االسلـامـيـــة. 

ــي ارصــدة التمويــل واالســتثمار بمــا فيهــا  وبلــغ  اجمال
)حســابات االســتثمار المخصــص وحســابات الوكالــة 
حوالــي4.282  االســتثمارية((  )المحافــظ  باالســتثمار 
علــى  موزعــه   %  12.2 حوالــي  نمــو  بنســبة  دينــار  مليــار 
231.5ألــف معاملــة،  وذلــك تنفيــذًا الســتراتيجية البنــك 
فــي توزيــع التمويــالت واالســتثمارات المقدمــة لألفــراد 
والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة والشركات والتي 
تراعــي التنــوع القطاعــي والجغرافــي مــع المحافظــة على 
تحقيــق عوائــد مجزيــة، مــع الحــرص علــى إيصــال خدماتــه 
المميــزة إلــى مختلــف التجمعــات الســكنية واالقتصاديــة 
بيســر وســهولة مــن خــالل افتتــاح فــروع ومكاتــب جديــدة 
او تحويــل مكاتــب الــى فــروع ونقلهــا الــى مواقــع جديــدة 

حتــى أصبــح للبنــك فــي نهايــة العــام 108 فرعــًا ومكتبــًا.

 كمــا انجــز البنــك  خــالل عــام 2020 مزيــدًا مــن عمليــات 
التقنيــات  مجــاالت  شــتى  فــي  والتحديــث  التطويــر 
المصرفيــة والتحــول الرقمــي، وتابــع خطته في التوســع 
فــي تقديــم خدمــات جديــدة من خــالل قنواتــه االلكترونية 
واالنترنــت   )Mobile Banking( المصرفــي  الهاتــف 
علــى  مصرفنــا  صفحــة  واطــالق   ،)I-Banking( البنكــي 
الـــ "Facebook" واطــالق المســاعد الرقمــي )إســالمي 
مصرفنــا  متعاملــي  لخدمــة   )Messenger مســنجر 
بشــكل لحظــي دون الحاجــة لالنتظــار وتقديــم خدمــة 
اســتخدام المعــرف )QR( فــي عمليــات التحويــل الفوري 
وخدمــات  االلكترونيــة  المحفظــة  خدمــات  وإطــالق 
التحويــل الفــوري بيــن البنــوك المحليــة )CliQ(، وتابــع 
قطــاع  مــن  لمتعاميلــه  اإللكترونيــة  خدماتــه  تقديــم 
الشــركات مــن خــالل االصــدار الجديــد لخدمــات االنترنــت 
االعتماديــة  شــهادة  تجديــد  وتــم  للشــركات،  البنكــي 
 )PCI-DSS( البطاقــات  صناعــة  بيانــات  وحمايــة  ألمــن 
والخاصــة   "ISO 27001" شــهادة  علــى  والحصــول 

المعلومــات. أمــن  إدارة  نظــام  بتطبيــق 

خططــه  تنفيــذ  فــي  مســتمر  البنــك  ان  وأضــاف 
المستقبلية بطرح  منتجات تمويلية جديدة تلبي رغبات 
العمالء واحتياجات الســوق المصرفي، والســعي البتكار 
المزيــد مــن المنتجــات التــي تلبــي  متطلبــات الســوق مــن 
مــع  وتتوافــق  التكنولوجــي  التطــور  وتواكــب  الخدمــات 
احــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية مــع  االســتمرار فــي 
التوســع فــي تمويــل االفــراد ســواء بالمرابحــة او باإلجــارة 
المنتهيــة بالتمليــك مــع مراعــاة اآلثــار الســلبية لجائحــة 
كورونــا والقطاعــات األقــل تضــررًا او غيــر المتضــررة و 
التوســع فــي تمويــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
)SME's( وتنفيــذ خطــة التحــول الرقمــي، وادخــال خدمــات 
عبــر  الخدمــات  وتحســين  جديــدة  الكترونيــة  مصرفيــة 
القنــوات االلكترونيــة وحــث المتعامليــن علــى اســتخدام 
تلــك الخدمــات ، و االلتــزام بالحوكمــة، وتحســين نوعيــة 
الموجــودات، وادارة المخاطــر، ومراقبــة االمتثــال وتأديــة 

ــدور االجتماعــي للبنــك بمختلــف المجــاالت. ال

األخبار المصرفية124



اعلــن البنــك اإلســالمي األردنــي عــن 222 فائــز بالســحب 
لألســبوع األول من شــهر رمضان المبارك للمشــاركين 
فــي الحملــة التســويقية التــي اطلقهــا البنــك منــذ بدايــة 
المصرفيــة  بطاقاتــه  لمســتخدمي  رمضــان  شــهر 
ببطاقاتــك  تســوق  غيــر  معنــا  "رمضــان  بعنــوان 
المصرفيــة خــالل الشــهر الفضيــل لتحصــل علــى فرصة 

الفــوز بإحــدى الجوائــز األســبوعية المقدمــة".

وتــم تخصيــص 888 جائــزة نقديــة تــوزع علــى االربعــة 
أســابيع بإجــراء الســحب علــى 222 جائــزة كل أســبوع 
ــن يســتخدمون  ــه الذي ــر عــدد مــن متعاملي لمكافــأة اكب
بأنواعهــا  البنــك  عــن  الصــادرة  المصرفيــة  البطاقــات 
المختلفــة )فيــزا كارد و/ أو ماســتر كارد( فــي الشــراء من 

المحــالت التجاريــة أو التســوق عبــر االنترنــت.

 وســيتم اإلعالن عن الفائزين في نهاية كل أســبوع من 
شــهر رمضــان بإرســال رســالة نصيــة( SMS )علــى أرقــام 

هواتــف الفائزيــن تفيــد بقيــد قيمة الجوائز لحســاباتهم.

للبنــك  العــام  المديــر   / التنفيــذي  الرئيــس  وقــال   
االســالمي االردنــي الدكتــور حســين ســعيد بأنــه يأتــي 
اطــالق هــذه الحملــة الترويجيــة التــي تعتبــر الثانيــة خــالل 
مســتخدمي  لمتعاملينــا  تقديــرًا   2021 الحالــي  العــام 

بطاقــات مصرفنــا المختلفــة وتعزيــزًا وتحفيــزًا لهــم فــي 
اســتمرارية اســتخدام البطاقــات التــي تلبــي احتياجاتهــم 
ــز التــي يتــم  بــكل ســهولة وأمــان ويســر، والفــوز بالجوائ
تخصيصهــا علــى مــدار العــام وهــي اســتكمااًل للحمــالت 
وصــل  حيــث  ســنويًا  البنــك  ينفذهــا  التــي  الترويجيــة 
العــام  خــالل  البنــك  التــي خصصهــا  الجوائــز  مجمــوع 
الحالــي وحتــى نهايــة شــهر رمضــان )1448( جائــزة نقديــة 
لجميــع مســتخدمي البطاقــات المصرفية الصــادرة عن 

البنــك .

واكــد الدكتــور حســين ســعيد علــى حــرص البنــك لتوطيد 
أواصــر الترابــط مــع متعامليــه الذيــن هــم مصــدر اعتــزاز 
االســتمرار  مــع  البنــك  نجاحــات  جميــع  فــي  وشــركاء 
فــي تنفيــذ المزيــد مــن الحمــالت التــي تعــزز مــن ثقــة 

المتعامليــن واختيارهــم للتعامــل مــع البنــك.

ومــن الجديــر بالذكــر ان البنــك يقدم الجوائز لمســتخدمي 
بطاقاتــه المصرفيــة بمختلــف أنواعهــا منــذ عــام 2008، 
حوالــي   2020 عــام  نهايــة  حتــى  الجوائــز  إجمالــي  وبلــغ 
)1.840 دينــار( )مليــون وثمانمائــة وأربعــون الــف دينــار(، 
البنــك قيمــة جميــع هــذه الجوائــز مــن  حيــث يتحمــل 
أمــوال المســاهمين حســب الفتــوى الشــرعية الصــادرة 

بهــذا الخصــوص.

888 جائزة نقدية
من البنك اإلسالمي األردني

بحملة "رمضان 
معنا غير"
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مجلة جلوبال فايننس:
"البنك اإلسالمي األردني 
أفضل مؤسسة مالية 

إسالمية في األردن
لعام 2021"

واصــل البنــك اإلســالمي األردنــي الفــوز بجائــزة 
أفضــل مؤسســة ماليــة إســالمية فــي األردن 
لعــام 2021 للعــام الثالــث عشــر علــى التوالــي، 
/نيويــورك  فايننــس(  )جلوبــال  مجلــة  مــن 
المتخصصة في مجال البنوك والمؤسسات 
جوائزهــا  تمنــح  والتــي  المصرفيــة  الماليــة 
ســنويًا للبنــوك والمصــارف اإلســالمية التــي 
فــي  وتســاهم  قويــة  ماليــة  مــالءة  تمتلــك 
احتياجــات  وتلبــي  اإلســالمي  التمويــل  نمــو 
متعامليها من خالل تقديم منتجات متوافقة 
اإلســالمية  الشــريعة  ومبــادئ  احــكام  مــع 
ومــن خــالل قنــوات تكنولوجيــا حديثــة وفعالــة.

وجــاء فــي تقريــر المجلــة بتاريــخ  5  ايــار 2021  ان البنــك 
ــي هــو أفضــل مؤسســة ماليــة إســالمية  اإلســالمي األردن
فــي األردن لعــام 2021  حيــث يمتلــك محفظــة واســعة 
مــن المنتجــات المصرفيــة اإلســالمية ووصلــت ميزانيتــه  
فــي عــام 2020 إلــى حوالــي 6.8 مليــار دوالر وهــو مدعــوم 
ــى   ــة ، واســتمر البنــك بالحصــول عل ــة قوي بنســب تنظيمي

هــذه الجائــزة المرموقــة لتحقيقــه لجميــع المعاييــر التــي 
تعتمدهــا المجلــة فــي منــح الجائــزة مــن مواصلــة النمــو 
فــي األصــول والموجــودات والربحيــة واالنتشــار الجغرافــي، 
ورضــى  المنتجــات  فــي  واالبتــكار  الخدمــات  وتطويــر 
المتعامليــن وتلبيــة احتياجاتهــم  ، والمســاهمة فــي تنميــة 

اإلســالمي.  التمويــل 

وبهــذه المناســبة قــال الدكتــور حســين ســعيد الرئيــس 
التنفيــذي / المديــر العــام للبنــك اإلســالمي األردنــي" إننــا 
ــد يضــاف  ــا إلنجــاز جدي ســعداء باســتمرار تحقيــق مصرفن
الــى العديــد مــن اإلنجــازات ، وعلــى الرغــم مــن التحديــات 
ــا والحمــد  ــا وتبعاتهــا اال ان مصرفن وانتشــار جائحــة كورون
للــه اســتطاع بمــا حققــه مــن إنجــازات أن يؤكــد قدرتــه علــى 
مواجهــة مختلــف التحديــات واالســتمرار بتقديــم منتجــات 
وخدمــات تلبــي احتياجــات متعامليــه وفــق أفضــل الخدمات 
التكنولوجيــة والرقميــة الحديثــة ، وبجهود حثيثة مــن اإلدارة 
التنفيذيــة وجميــع العامليــن فــي البنــك لتنفيــذ اســتراتيجية 
ورؤيــة البنــك فــي المحافظــة علــى مكانتــه المميــزة فــي 

العمــل المصرفــي اإلســالمي ".
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اســتكمااًل لتعزيــز منظومــة الجــدارات/ الكفــاءات الوظيفيــة والمؤسســية لموظفــي مصرفنــا قامــت أكاديميــة التدريــب 
وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل خــالل شــهر آذار 2021 مــن 

خــالل التدريــب اإللكترونــي – ON Line – باســتخدام تقنيــة MS Teams: - وتضمنــت الموضوعــات التاليــة: - 

1. برنامــج مدخــل إلــى إدارة المخاطــر والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا للفتــرة مــن 3 /3 /2021 ولغايــة 4 /3 
.2021/

2. برنامج وظائف وخصائص نظام المراقبة اآللي sas والذي ُعقد لموظفي دائرة مراقبة االمتثال ليوم 5 /3 /2021.

3. برنامج االمتثال التنظيمي والحاكمية والذي ُعقد لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا ليوم 8 /3 /2021.

4. برنامــج مالحظــات التدقيــق الشــرعي والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا للفتــرة مــن 8 /3 /2021 ولغايــة 
.2021/  3/  9

5. برنامــج حســابات المحافــظ االســتثمارية والوكالــة باالســتثمار والصكــوك اإلســالمية والــذي ُعقــد لمجموعة من موظفي 
دوائــر وفــروع مصرفنــا للفتــرة مــن 9 /3 /2021 ولغايــة 11 /3 /2021.

6. برنامــج البطاقــات المصرفيــة والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي فــروع مصرفنــا للفتــرة مــن 16 /3 /2021 ولغايــة 17 /3 
.2021/

7. برنامــج مكافحــة عمليــات غســل األمــوال والــذي ُعقــد لمجموعــة مــن موظفــي دوائــر وفــروع مصرفنــا للفتــرة مــن 29 
/3 /2021 ولغايــة 30 /3 /2021.

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

Line - ومــن أبرزهــا: -

1. برنامــج Introduction to Human Resources Management والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد الدراســات 
المصرفيــة للفتــرة مــن 7 /3 /2021 ولغايــة 11 /3 /2021.

2. برنامــج مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وانتشــار التســلح والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم من معهد الدراســات 
المصرفية ليــوم 8 /3 /2021.

3. برنامــج المعيــار الدولــي إلدارة المخاطــر ISO 31000 والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن أوبتيمال للتدريــب وحلول األعمال 
للفتــرة مــن 14 /3 /2021 ولغاية 16 /3 /2021.

4. برنامــج الرقابــة علــى االئتمــان وإدارة الديــون المتعثــرة والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة 
للفتــرة مــن 15 /3 /2021 ولغايــة 17 /3 /2021.

5. ورشــة عمــل توعيــة فــي مجــال األمــن الســيبراني والتــي عقــدت –عن بعد- بتنظيم من جمعية البنوك فــي األردن وأكاديمية 
األمن السيبراني ليوم 15 /3 /2021.

6. منتــدى التمويــل اإلســالمي لتحقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة المســتدامة فــي منطقــة الشــرق األوســط والــذي عقــد 
–عــن بعــد- بتنظيــم مــن CIBAFI ليــوم 16 /3 /2021.

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية
خالل شهر آذار 2021
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7. ورشــة عمــل منصــة ســجلني اإللكترونيــة والتــي عقــدت –عــن بعــد- بتنظيــم مــن جمعيــة البنــوك فــي األردن ليــوم 
.2021/  3/  17

8. ورشة عمل الصكوك الِإسالمية والتي عقدت لدى جمعية البنوك في األردن ليوم 22 /3 /2021.

9. برنامــج قواعــد اعــرف عميلــك اإللكترونيــة والحــاق العمــالء والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن صنــدوق النقــد العربــي 
للفتــرة مــن 24 /3 /2021 ولغايــة 25 /3 /2021.

10. برنامج Motion Graphics والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من INSPIRE ME للفترة من 27 /3 /2021 ولغاية 7 /4 /2021.

11. برنامــج إعــداد وتحليــل قائمــة التدفقــات النقديــة والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن معهــد الدراســات المصرفيــة 
ــة 1 /4 /2021. للفتــرة مــن 28 /3 /2021 ولغاي

ــازل 3 والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن اتحــاد المصــارف العربيــة  12. برنامــج إدارة الســيولة فــي ضــوء متطلبــات ب
للفتــرة مــن 29 /3 /2021 ولغايــة 31 /3 /2021.

 13. ورشــة رقمنــة عمليــات تمويــل التجــارة والتــي عقــدت –عــن بعــد- بتنظيــم مــن صنــدوق النقــد العربــي للفتــرة مــن
30 /3 /2021 ولغاية 31 /3 /2021.

14. ورشــة الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآللــي والخدمــات المصرفيــة المفتوحــة: نمــو يتجــاوز الرقمنــة والتــي عقــدت –عــن 
بعــد- بتنظيــم مــن CIBAFI ليــوم 31 /3 /2021.

ولغايــات تنويــع مصــادر التدريــب قامــت أكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية بتزويــد عدد مــن موظفي مصرفنا 
برخــص تدريــب الكترونــي تضمــن الموضوعات التدريبيــة التالية: -

1. برنامج وضع األهداف.

2. برنامج فرق العمل.

3. برنامج القيادة على درب التأثير.

4. برنامج مهارات اإلشراف الفعال.

5. برنامج التفكير اإليجابي.

6. برنامج مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت.

7. برنامج دراسة أنماط الشخصيات.

8. برنامج إدارة الغضب.

.Compliance and Anti-Corruption 9. برنامج

10. برنامج أخالقيات األعمال.

.AML 11. برنامج

 .FATCA 12. برنامج
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اســتكمااًل لتعزيــز منظومــة الجــدارات/ الكفــاءات الوظيفيــة والمؤسســية لموظفــي مصرفنــا قامــت أكاديميــة التدريــب 
وتنميــة المــوارد البشــرية بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل خــالل شــهر نيســان 2021 مــن 

خــالل التدريــب اإللكترونــي – ON Line – باســتخدام تقنيــة MS Teams: - وتضمنــت الموضوعــات التاليــة: - 

1. ورش عمل بطاقة المساومة الدوارة والتي ُعقدت لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا خالل شهر نيسان/2021.

هــذا وقــد واصلــت أكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية إيفــاد موظفــي مصرفنــا للمشــاركة فــي برامــج ومؤتمــرات وورش 
عمــل تعقدهــا مراكــز تدريــب محليــة وخارجيــة والتدريــب عــن بعــد باإلضافــة إلى منــح رخص تدريب الكترونــي OFF Line -  ومــن أبرزها: -

1. برنامــج اإلدارة الفعالــة فــي إبــرام العقــود اإللكترونيــة والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن مركــز طريــق الحريــر الثقافــي 
للفتــرة مــن 3 /4 /2021 ولغايــة 7 /4 /2021.

2. اجتماع eKYC Evaluation Process والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من JoPACC للفترة من 4 /4 /2021 ولغاية 15 /4 /2021.

3. ورشــة عمــل تحديــات خطــط اســتمرارية العمــل فــي مواجهــة جائحــة كورونــا والتــي عقــدت –عــن بعــد- بتنظيــم مــن النقابــة 
العامــة للعامليــن فــي المصــارف والتأميــن والمحاســبة للفترة مــن 5 /4 /2021 ولغايــة 7 /4 /2021.

4. ملتقــى االشــتمال المالــي – الفــرص والتحديــات - والــذي عقــد –عــن بعــد- بتنظيــم مــن مركــز األردن اليــوم للتنميــة للفتــرة 
ــة 7 /4 /2021. مــن 6 /4 /2021 ولغاي

5. ندوة دعم المرأة للوصول إلى التمويل ما بعد جائحة كورونا والتي عقدت –عن بعد- بتنظيم من EBRD ليوم 7 /4 /2021.

6. ورشــة عمــل تطويــر قطــاع التمويــل األصغــر فــي الــدول العربيــة والتــي عقــدت –عــن بعــد- بتنظيــم مــن صنــدوق النقــد 
العربــي ليــوم 20 /4 /2021.

ــم مــن شــركة ــي عقــدت –عــن بعــد- بتنظي 7. ورشــة عمــل Kaspersky Product Training for Middle East and Africa والت
Kaspersky للفتــرة مــن 26 /4 /2021 ولغايــة 29 /4 /2021.

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

.Building a Compliance Culture .1
Introduction to Compliance .2

3. إدارة الغضب
4. إدارة الوقت

5. التفكير اإليجابي
6. الجرائم المالية

7. الذكاء العاطفي
8. الفاتكا

9. دراسة أنماط الشخصيات
10. فرق العمل

11. مهارات اإلشراف الفعال
12. مهارات التواصل الفعال

13. وضع األهداف

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية
خالل شهر نيسان 2021
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شــبكة  نطــاق  توســيع  إلــى  تهــدف  خطــوة  فــي 

الصــراف األلــي لعمالئــه، وتعزيــزا لســهولة التعامــالت 

المصرفيــة، أعلــن INVESTBANK )البنــك االســتثماري( 

– الرائــد فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة المبتكــرة- 

والبنــك األهلــي األردنــي عــن دمــج شــبكات الصرافــات 

اآلليــة الخاصــة بهمــا. 

البنكيــن، إمكانيــة  وتتيــح هــذه الخطــوة لعمــالء كال 

ــي منتشــرة فــي  ــر مــن 150 صــّراف آل ــى أكث الوصــول إل

مختلــف أنحــاء المملكــة وإجــراء عــدد مــن العمليــات 

ــداع النقــدي،  ــة أبرزهــا؛ الســحب النقــدي، اإلي المصرفي

كشــف  طلــب  الحســاب،  رصيــد  عــن  االستفســار 

ــر كلمــة الســر لبطاقــة الدفــع  حســاب مصغــر، وتغيي

هــذه  علــى  رســوم  أيــة  دون  وذلــك  اآللــي،  والصــراف 

العمليــات.

وفــي تعليقــه علــى هــذه الخطــوة، علــق مديــر عــام 

العميــل  رضــى  ألن  دّواس:"  منتصــر   INVESTBANK

علــى طليعــة أولوياتنــا، ســيمكن هــذا التعــاون مــع 

البنــك األهلــي األردنــي عمالئنا مــن الوصول إلى أجهزة 

لخدمتهــم  قريبــة  مســافات  علــى  اآللــي  الصــراف 

إلجــراء عــدد مــن العمليــات المصرفيــة عبــر الوصــول 

اآللــي  الصــراف  أجهــزة  مــن  واســعة  شــبكة  إلــى 

علــى  مختلفــة  اســتراتيجية  مواقــع  فــي  المنتشــرة 

مســاحة جغرافيــة أوســع فــي جميــع أنحــاء المملكــة، 

بمــا يتيــح تلبيــة احتياجاتهــم المتنامية بشــكل أســرع."

مــن جانبــه صــرح الرئيــس التنفيــذي للبنــك األهلــي 

األردني، محمد موســى داود بأن البنك األهلي يســعى 

مــن خــالل هــذه الخدمــة إلــى تعزيــز العمــل المشــترك 

بيــن البنــوك األردنيــة وإثــراء تجربــة العمــالء مــن خــالل 

لكافــة  تتيــح  بحيــث  مميــزة،  عميــل  تجربــة  تقديــم 

عمــالء البنــك األهلــي القيــام باســتخدام الصرافــات 

اآلليــة الخاصــة بـــ INVESTBANK وكأنهــا صرافــات آليــة 

خاصــة بالبنــك األهلــي وكذلــك األمــر بالنســبة لعمــالء 

INVESTBANK ودون أن يترتــب علــى أي مــن عمالئنــا أو 

عمالئهــم أي عمــوالت إضافيــة. 

INVESTBANK يدمج شــبكة الصراف اآللي 
مــع البنــك األهلــي األردنــي لتقديــم خدمــات 

مشــتركة لعمالئهما بدون رســوم

مـنـتـصــــر دّواس: " سيـتـمـكــن الـعـمـــالء مـن الـــوصــول 
إلى أجــهـــزة الـــصـــراف اآللـــي عـــلـــى مــســافــات قـريـبــة
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INVESTBANK يقــدم القســائم اإللكترونيــة
iBank.jo من خالل خدمة األنترنت المصرفي

استرداد نقدي ألول 100 عميل عند
شراء القسائم اإللكترونية

مـنـتـصــــــر دّواس: "نضيــف خدمــات رقميــة جديــدة لسلســلة 
ــا فــي  ــز ريادتن ــا لتعزي ــا الفريــدة التــي نقدمهــا لعمالئن خدماتن
الســوق المحلــي فــي الحلــول المصرفيــة االلكترونيــة مبتكرة"

في إطار ريادته في مجال التحول الرقمي، وسعيه المستمر 
لتوفيــر منتجــات وخدمــات مصرفيــة تلبــي اهتمامــات عمالئــه، 
أعلــن INVESTBANK )البنــك االســتثماري( - الرائــد فــي تقديــم 
الحلــول المصرفيــة المبتكــرة فــي األردن- عــن إطــالق خدمــة 
خدمــة  خــالل  مــن   iVoucher اإللكترونيــة  القســائم  شــراء 

.iBank.joاألنترنــت المصرفــي اإللكترونــي

وســيرافق هــذه الخدمــة النوعيــة مــن INVESTBANK عــرض 
ترويجــي لمــدة شــهر واحــد، يســترد خاللــه أول 100 عميــل 
قامــوا بشــراء القســائم اإللكترونيــة عبــر iBank.jo باســتخدام 
بطاقاتهــم فيــزا الدفــع المســبق أو بطاقاتهــم االئتمانيــة، 
ــم شــراؤهًا نقــدًا طــوال  ــي ت ــة الت قيمــة القســيمة اإللكتروني

فتــرة الحملــة وبحــد أعلــى 50 دوالر.

توفــر القســائم اإللكترونيــة مجموعــة واســعة مــن المتاجــر 
العالميــة، وتأتــي ضمــن عــدة فئــات؛ قســائم رصيــد األلعــاب 
اإللكترونيــة، والمنصــات الترفيهية مثل الموســيقى واألفالم 
والفيديــو حســب الطلــب أو البث المباشــر، ومنصــات التجارة 
المرئــي  االتصــال  تطبيقــات  إلــى  باإلضافــة  اإللكترونيــة، 
والســمعي. منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر Netflix و
 Xbox و Sony PlayStation و Google Playو iTunesو Spotify
و  ،eBay Cards و   ،Xbox Cards و   ،PUBG و   Steam و   Live

.Nintendo Cardsو  ،STEAM Cardsو  ،Amazon Cards

الخدمــة، قــال مديــر عــام  وفــي تعليقــه علــى إطــالق هــذه 
 INVESTBANK فــي  نقــوم   " دّواس:  منتصــر   INVESTBANK
وبشــكل مســتمر بتوفيــر منتجــات وحلــول مصرفيــة مبتكــرة 
فــي الســوق األردنــي تعــزز مــن ريادتنــا فــي هذا المجــال، واليوم 

نضيــف خدمــة رقميــة جديــدة لسلســلة خدماتنــا الرقميــة 
الفريــدة والنوعيــة التــي نقدمهــا لعمالئنــا".

وأضــاف دّواس:" نتوقــع أن يشــهد الطلــب علــى القســائم 
اإللكترونيــة عبــر خدمــة األنترنــت المصرفــي iBank.jo إقبــااًل 
ملحوظــًا خصوصــًا وأننــا نعيــش منــذ أكثــر مــن عــام فــي ظــل 
المســتهلكين،  علــى ســلوكيات  أثــرت  التــي  كورونــا  جائحــة 
إلكترونيــًا  واحتياجاتهــم  مســتلزماتهم  لتأميــن  ودفعتهــم 
وذلــك حفاظــًا علــى صحتهــم وســالمتهم مــن جهــة وتوفــر 
عليهــم الوقــت والجهــد مــن جهــة أخــرى"، مشــيرًا إلــى أن 
INVESTBANK ســيتيح لعمالئــه فــي المرحلــة الثانيــة شــراء 

القســائم اإللكترونيــة عبــر تطبيقــه لألجهــزة الذكيــة.

بالســهولة  اإللكترونيــة  القســائم  شــراء  عمليــة  وتتميــز 
الراغبيــن  العمــالء  علــى  يتوجــب  حيــث  واألمــان،  والســرعة 
iBank. إلــى  الدخــول  تســجيل   iVoucher قســائم  بشــراء 
ــار  ــم اختي ــار "iVoucher" مــن "لوحــة الخدمــة"، ومــن ث jo، واختي
القســيمة المطلوبــة مــن الفئــة المطلوبــة، واختيــار طريقــة 
الدفــع إمــا مــن خــالل الدفــع مباشــرة مــن حســاب العميــل 
لــدى البنــك أو بواســطة البطاقــة االئتمانيــة وإكمــال خطوات 
الشــراء، وبمجــرد نجــاح عمليــة الشــراء ســتصلهم رســائل 

.iVoucher نصيــة قصيــرة تحتــوي علــى كــود

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن منصــة األنترنــت المصرفي اإللكترونية 
ــة  ــة الرقمي ــول البنكي iBank تتضمــن باقــة واســعة مــن الحل
المعامــالت  مــن  الكثيــر  إنجــاز  البنــك  لعمــالء  تتيــح  التــي 
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت فــي أي وقــت ومــن أي مــكان ضمــن 

أعلــى مســتويات الســهولة واألمــان.
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ضمــن خطــط واســتراتيجيات البنــك الهادفــة لتدعيــم 
دوره فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة الرقمية، وتدعيم 
 INVESTBANK منظومــة التحــول الرقمــي لديــه، أعلــن
الخدمــات  فــي تقديــم  الرائــد   – )البنــك االســتثماري( 
نظــام  أحــدث  إطالقــه  عــن  المبتكــرة-  المصرفيــة 
فــي األردن لخدمــة الدفــع الفــوري "CliQ" عبــر منصــة 

.iBank.jo اإللكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــات 

لعمــالء   "CliQ" نظــام  مــن  األولــى  المرحلــة  وتتيــح 
INVESTBANK وعمــالء البنــوك األخرى، إجراء التحويالت 
المصرفيــة الفوريــة ألي بنــك محلي مشــارك في النظام 

ــكل ســهولة وأمــان. ــدون عمــوالت ب بشــكل فــوري ب

تتضمــن خدمــة "CliQ" مجموعــة مــن المزايــا الرئيســية 
التحويــالت  تشــمل:  والتــي  الســاعة  مــدار  علــى 
ــة لحســابات بنــوك أخــرى أو المحافــظ  ــة الفوري المالي
إرســال طلــب دفــع مبلــغ مــع إمكانيــة  اإللكترونيــة، 
التحقــق مــن تفاصيــل المســتفيد قبــل إتمــام الحوالــة، 
و اســترداد الحــواالت للمبالــغ التــي تــم دفعهــا والتي لم 

تكــن صحيحــة فــي غضــون 48 ســاعة.

وفــي تعليقــه علــى إطــالق هــذه الخدمــة، قــال مديــر 
فــي  نواصــل  دّواس:"  منتصــر   ،INVESTBANK عــام 
الخدمــات  تقديــم  مجــال  فــي  ريادتنــا   INVESTBANK
المصرفيــة المبتكــرة لعمالئنــا والتــي نواكــب بها أحدث 

أســاليب العمــل المصرفــي، وتعمــل كذلك على تدعيم 
خططنــا نحــو التحــول الرقمــي الــذي ازدادت أهميتــه في 
اآلونــة األخيــرة خاصــة مــع تفشــي جائحــة كورونــا التــي 
اســتدعت التقليــل مــن التعامــل النقــدي وأيضــًا تجنــب 
االزدحــام فــي أماكــن تقديــم الخدمــات مراعــاة لمعاييــر 

الصحــة والســالمة العامــة".

خدمــة  إطــالق  خــالل  مــن  نســعى  دّواس:"  وأضــاف 
CliQ إلــى تســهيل عمليــات الدفــع وإجــراء المعامــالت 
عمالئنــا  مــن  كبيــرة  قاعــدة  علــى  األخــرى  اليوميــة 
األخــرى  البنــوك  وعمــالء  والمحتمليــن  الحالييــن 

 ،" أمانــا  وأكثــر  وســريعة  ســهلة  بطريقــة 

لعمــالء  يمكــن  الخدمــة  هــذه  مــن  ولالســتفادة 
INVESTBANK التســجيل مــن خــالل منصــة الخدمــات 
المعلومــات  إدخــال  بمجــرد  للبنــك،  اإللكترونيــة 
الفــور،  علــى  الخدمــة  تنشــيط  ســيتم  المطلوبــة، 
باســتخدام  األمــوال  تحويــل  بمرونــة  واالســتمتاع 
ــر أرقــام  رقــم الحســاب المصرفــي الخــاص بهــم أو عب
واألســماء  اإللكترونــي  والبريــد  المحمولــة  الهواتــف 

وأمــان. بســهولة  المســتعارة 

تجــدر اإلشــارة إلــى إمكانيــة قيــام العمــالء باســتخدام 
هــذه الخدمــة أكثــر مــن مــرة وفــي أكثــر مــن معاملــة 

وعلــى مــدار الســاعة وطيلــة أيــام األســبوع.

INVESTBANK يطلق خدمة الدفع الفوري 
iBank.jo عبر منصته اإللكترونية "CliQ"

منتصــر دّواس: نواكــب أحــدث أســاليب العمــل المصرفــي 
ونســتمر بتقديــم حلــول تدعــم خططنــا نحــو التحــول الرقمــي
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INVESTBANK يفتتح الموقع الجديد
لفرع إربد في شارع فراس العجلوني

فــي  الرائــد  االســتثماري(  )البنــك   INVESTBANK أعلــن 
افتتــاح  عــن  المبتكــرة،  المصرفيــة  الخدمــات  تقديــم 
الموقــع الجديــد لفــرع البنــك فــي إربــد فــي شــارع فــراس 

العجلونــي.

فــي  باشــر  الــذي   ،INVESTBSNK لـــ  الجديــد  الفــرع  يمتــاز 
وتصميمــه  العصــري  بمظهــره  عمالئــه،  اســتقبال 
حديثــة  بأجهــزة  تجهيــزه  تــم  حيــث  والمبتكــر،  المتطــور 
باإلضافــة إلــى جهــاز صــراف آلــي، وذلــك بهــدف توفيــر 

والشــاملة  المتنوعــة  المصرفيــة  الخدمــات  وتقديــم 
لعمالئــه مــن األفــراد والشــركات وضمــن أفضــل وأرقــى 

المصرفــي. الســوق  فــي  بهــا  المعمــول  المعاييــر 

الجديــد  الموقــع  فــي   INVESTBANK فــرع  افتتــاح  ويأتــي 
البنــك  فــي شــارع فــراس العجلونــي انســجامًا وخطــة 
االســتراتيجية الهادفــة إلــى تعزيــز تواجــده فــي المناطــق 
ــه  ــة احتياجــات عمالئ ــة بهــدف تلبي االســتراتيجية والحيوي

وخدمتهــم بالطريقــة الُمثلــى.
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وقــد عقــد االجتمــاع برئاســة ســعادة الســيد صائــل فايــز 
الوعــري - رئيــس مجلــس اإلدارة، وحضــور الســادة أعضــاء 
مجلــس اإلدارة وســعادة الســيد جــورج فــرح صوفيــا - المدير 
وائــل  د.  الشــركات عطوفــة  عــام  للبنــك، ومراقــب  العــام 
العرموطــي ومدققــي الحســابات الســادة ديلويــت انــد تــوش 
ومنــدوب البنــك المركــزي األردنــي وذلــك بحضور مســاهمين 

يملكــون مــا نســبته )89.37 %( مــن رأس مــال البنــك.  

المدرجــة  البنــود  علــى  المصادقــة  االجتمــاع  خــالل  وتــم 
علــى جــدول أعمــال الهيئــة العامــة، حيــث صادقــت الهيئــة 

العامــة علــى تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي عــن الســنة 
تقريــر   ،2021 لســنة  البنــك  عمــل  خطــة   ،2020 الماليــة 
مدققــي الحســابات عــن الســنة الماليــة 2020، الميزانيــة 
العامــة، حســاب األربــاح والخســائر، قائمــة الدخــل كمــا فــي 
31 /12 /2020، وعــدم توزيــع أربــاح نقديــة علــى مســاهمي 
البنــك عــن عــام 2020. كمــا صادقــت الهيئــة العامــة علــى 
ــد تــوش كمدققيــن لحســابات  تعييــن الســادة ديلويــت ان
البنــك للســنة الماليــة 2021، إبــراء ذمــة مجلــس اإلدارة عن 
ــه لســنة 2020 وتعييــن الســيدة نرميــن إســماعيل  أعمال

بنك ABC األردن
)المؤسسة العربية المصرفية األردن(
يعقــد االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة 
عبــر وســائل االتصــال المرئــي وااللكترونــي

اجـتـمـــاعها  األردن(  المصرفيــة  العربيــة  )المؤسســة  األردن   ABC لـــبــنــــك  الـــعـــامــــة  الــهـــيـــئــــة  عـــقــــدت 

عمــاًل  وذلــك   ،2021/  4/  27 الـمـوافـــق  الـثـالثـــاء  يوــــم  وذلـــك  إلكتـرونيـــًا   2021 لـلــعــــام  الــعــــادي  السنـــــوي 

بأحــكام قانــون الدفــاع رقــم )13( لســنة 1992 وأمــر الـدفـــاع رقــم )5( لسنــــة 2020 واإلجـــراءات الصـــادرة 

أعــاله. الـدفــــاع  أمـــر  بـمـوجــــب   2020/  4/  9 بـتـاريـــــخ  والتمويــن  والتجــارة  الـصـنـاعـــة  وزيـــر  مـعـالـــي  عـــن 
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حســن النابلســي عضــوا فــي مجلــس إدارة بنك المؤسســة 
العربيــة المصرفيــة )األردن( ممثــاًل – بالصفــة الشــخصية - 

)عضــو مســتقل( اعتبــارا مــن 1 /10 /2020.

فايــز  صائــل  الســيد  ســعادة  أعــرب  المناســبة  وبهــذه 
الشــكر  بالــغ  البنــك عــن  إدارة  رئيــس مجلــس   – الوعــري 
والتقديــر للجهــود المتميــزة التــي تبذلهــا الحكومــة وكافــة 
المؤسســات الوطنيــة واألجهــزة األمنيــة لمكافحــة انتشــار 
علــى  آثــاره  مــن  والتخفيــف  واحتوائــه  كورونــا  فيــروس 

المملكــة.

وقــد أشــار الســيد "الوعــري" بــأن االقتصــاد المحلــي قــد 
واجــه تحديــات ناتجــة عــن حالــة عــدم االســتقرار والتوتــرات 
السياســية فــي المنطقــة والتــي كان لهــا تداعيــات ســلبية 
علــى النشــاط االقتصــادي فــي األردن، وقــد فــرض عــام 
2020 أزمــة اقتصاديــة جديــدة ناتجــة عــن انتشــار جائحــة 
ألقــت بظاللهــا علــى االقتصــاد العالمــي  كورونــا والتــي 
مختلــف  أداء  فــي  كبيــر  تراجــع  إلــى  وأدت  والمحلــي 
القطاعــات االقتصاديــة. وبالرغــم مــن تلــك الصعوبــات، 
وســالمة  متانــة  علــى  حافــظ  االردن   ABC بنــك  أن  إال 
األزمــة  مــع  التعامــل  فــي  عاليــة  مرونــة  وأثبــت  مركــزه، 
ــى اســتدامة األعمــال فــي  حيــث اســتطاع المحافظــة عل
كافــة قطاعــات البنــك ودوائــره المختلفــة بشــكل فّعــال 
ومتيــن وبــكل كفــاءة واقتــدار، واســتمر فــي تقديــم أفضــل 
الخدمــات لعمالئــه، ملتزمــًا بتوجيهــات وتعليمــات البنــك 
المركــزي األردنــي، ومراعيــًا لإلجراءات التي تضمن ســالمة 

موظفيــه وعمالئــه.

كمــا بّيــن ســعادته الــى انــه بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 
20.1 % ونســبة الرافعــة الماليــة 10.5 %، وهــي نســب تفــوق 
البنــك  مــن  المطلوبــة  النســب  كبيــر  بشــكل  وتتخطــى 
المركــزي األردنــي. كمــا حافــظ البنــك علــى مســتوى اجمالــي 
مقابــل  دينــار  مليــون   41.4 نحــو  بلــغ   2020 لســنة  دخــل 
الفوائــد  بلغــت  فــي حيــن   ،2019 للعــام  دينــار  41.5 مليــون 
ــون  ــل 36.6 ملي ــار مقاب ــون دين ــة 37.1 ملي والعمــوالت البنكي
دينــار للعــام 2019 وبارتفــاع مقــداره 1.4 %. وقــد بلــغ صافــي 
األربــاح بعــد الضريبــة مبلــغ 1.22 مليــون دينــار، حيــث تأثــر 
صافــي الربــح نتيجــة قيــام البنــك ببنــاء مخصصــات إضافيــة 
بقيمــة 14 مليــون دينــار بهــدف حمايــة رأس المــال ومصالــح 
بلغــت  للبنــك، كمــا  المالــي  المركــز  المســاهمين وتدعيــم 
حقــوق المســاهمين 160 مليــون دينــار للعــام 2020، وبلــغ 
إجمالــي الموجــودات 1.184 مليــار دينــار. كمــا اســتطاع البنــك 

زيــادة صافــي محفظــة التســهيالت االئتمانيــة بنســبة 4.7 % 
لتصــل إلــى 650 مليــون دينــار، مقارنــة مــع 621 مليــون دينــار 

للعــام الســابق.

ومــن جانبــه فقــد أكــد ســعادة الســيد جــورج فــرح صوفيــا – 
المديــر العــام للبنــك أن النتائــج التــي تحققت تؤكد على متانة 
وضــع البنــك وقدرتــه علــى مواصلــة النمــو وتحقيــق المزيــد 
مــن األربــاح علــى الرغــم مــن أن أداء البنــك قــد تأثــر بالمنــاخ 
ــات جائحــة  االقتصــادي الســائد فــي المملكــة بســبب تداعي
النتائــج  هــذه  وتعكــس  عــام.  بشــكل  والمنطقــة  كورونــا 
الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا مجلــس إدارة البنــك واإلدارة 
البنــك  خطــة  لتحقيــق  البنــك  فــي  والعامليــن  التنفيذيــة 
االســتراتيجية لمواصلــة النمــو وتنفيــذ سياســة البنــك التــي 
تعنــى بــاإلدارة الحصيفــة للمخاطــر وااللتزامــات المصرفيــة، 
وذلــك ضمــن اســتراتيجياته وخططــه المســتقبلية القائمــة 
ومواكبــة  المصرفيــة  المنتجــات  مــن  المزيــد  تقديــم  علــى 

احتياجــات العمــالء.

  ABCوقــد أشــار الســيد "صوفيــا" إلــى أن نظــرة بنــك
االســتراتيجية لهــذا الســوق تتعــزز يومــا بعــد يــوم 
مــع تزايــد اآلمــال بــأن يشــهد اقتصــاد البلــد تحســنا 
ملموســا فــي األنشــطة االقتصاديــة خــالل الفتــرة 
المقبلــة، وتأكيــدا علــى هــذه النظــرة ســيقوم البنــك 
خــالل عــام 2021 بافتتــاح مبنــى اإلدارة العامــة الجديــد 
والــذي يعكــس هويــة بنــك ABC وقيمــه المتمثلــة 
بمنح األولوية للعميل، والعمل كفريق وبأداء ثابت.

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

"إلــى" الرقمــي فــي البحريــن. 
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تنفيــذًا للخطــة التدريبيــة للعــام 2021 لبنــك ABC األردن وتماشــيًا مــع الظــروف الحاليــة فــي ضــوء جائحــة 
كورونــا وتعزيــزًا للتباعــد االجتماعــي فقــد اعتمــد البنــك علــى خاصيــة تقنيــات االتصــال والتعلــم عــن بعــد 
فــي تنظيــم مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة لعــدد مــن موظفيــه والتــي جــاءت لشــهر 3 - 4 /2021 كمــا يلــي:

الدورات الخارجية )عن طريق تقنيات االتصال عن بعد(:
 "برنامــج الدبلــوم المهنــي المتخصــص فــي التحليــل المالــي )محلــل مالــي(" والتــي ُعقــد خــالل الفتــرة 15 

/02 /2021 ولغايــة 27 /03 /2021 مــن قبــل الســادة "معهــد الدراســات المصرفيــة".

 "Liquidity Management according to Basel III Requirements" والتــي ُعقــدت خــالل الفتــرة 
29 - 31 /03 /2021 مــن قبــل الســادة "اتحــاد المصــارف العربيــة".

 "دعــم المــرأة للوصــول الــى التمويــل مــا بعــد جائحــة كورونــا" والتــي ُعقــدت بتاريــخ 07 /04 /2021 مــن قبــل 
الســادة "جمعيــة البنــوك فــي االردن".

."Buna" والتي ُعقدت بتاريخ 08 /04 /2021 من قبل السادة "Buna 20th online workshop" 

 "برنامــج الدبلــوم المهنــي المتخصــص فــي االئتمــان المصرفــي )ضابــط ائتمــان( والتــي ُعقد خــالل الفترة 
22 /02 /2021 ولغايــة 08 /04 /2021 مــن قبــل الســادة "معهــد الدراســات المصرفية".

 "HR Strategic Management During the Time of COVID" والتي ُعقدت خالل الفترة 04 - 11 /04 /2021 
."AmCham-Jordan" مــن قبل الســادة

 "The Certificate of Bank Treasury Risk Management" والتــي ُعقــد خــالل الفتــرة 07 /10 /2020 ولغايــة 
."BTRM" 14 /04 /2021 مــن قبــل الســادة

الدورات الداخلية )عن طريق تقنيات االتصال عن بعد(:
 "Operational Risk – An Introduction Online Training" والتي ُعقد بتاريخ 31/03/2021.

النشاطات التدريبية لبنك ABC األردن
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وعقــد االجتمــاع برئاســة عطوفــة الســيد "محمــد ســعيد" 
محمــد شــاهين رئيــس مجلــس اإلدارة وبحضــور أعضــاء 
ورئيــس  الشــركات  مراقــب  وعطوفــة  اإلدارة  مجلــس 
وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وممثلي مدققي الحسابات 

ومنــدوب معالــي محافــظ البنــك المركــزي األردنــي.

وأعلــن شــاهين نتائــج أعمــال البنــك عــن الســنة المالية 

المنتهيــة فــي 31 /12 /2020، حيــث أظهــرت ارتفاعــا فــي 
إلــى  لتصــل  العــام  نهايــة  البنــك  موجــودات  إجمالــي 
2,543 مليــون دينــار مقابــل 2,300 مليــون دينــار فــي عــام 
%، كمــا بلغــت التســهيالت االئتمانيــة  2019 بنمــو 11 
ــون  ــل 1,440 ملي ــار مقاب ــون دين ــرة 1,581 ملي المباشــــــــ

دينــار لعــام 2019 بنمــو 10 %.

العــادي  العامــة  الهيئــة  اجتمــاع  انعقــاد 
الرابــع والعشــرون لشــركة البنــك العربــي 
ــاح  ــار أرب ــي 30.4 مليــون دين اإلســالمي الدول
البنك العربي اإلسالمي الدولي للعام 2020

اجتماعهــا  الدولــي  اإلســالمي  العربــي  البنــك  لشــركة  العاديــة  العامــة  الهيئــة  عقــدت 
وااللكترونــي،  المرئــي  االتصــال  تقنيــة  بواســطة   2021/  4/  22 بتاريــخ  والعشــرون  الرابــع 
لســنة   )5( رقــم  الدفــاع  وأمــر   1992 لســنة   )13( رقــم  الدفــاع  قانــون  بأحــكام  عمــاًل  وذلــك 
عــن  الصــادرة  واإلجــراءات   2020/  3/  31 بتاريــخ  الرســمية  الجريــدة  فــي  المنشــور   2020
أعــاله. الدفــاع  أمــر  بموجــب   2020/  4/  9 بتاريــخ  والتمويــن  والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  معالــي 
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)بمــا  النقديــة  العمــالء والتأمينــات  وبلــغ رصيــد ودائــع 
فيهــا الودائــع المقيــدة( 2,521 مليــون دينــار مقابــل 2,339 

مليــون دينــار لعــام 2019 بنمــو 8 %.

كمــا أظهــرت النتائــج تحقيــق أربــاح بلغــت 30,4 مليــون دينــار 
بعــد الضريبــة، مقابــل 34,4 مليــون دينــار فــي عــام 2019. 

أمــا مجمــوع حقــوق الملكيــة فقــد ارتفــع إلــى 244 مليــون دينــار 
مقابــل 214 مليــون دينــار كمــا فــي عــام 2019 بنمــو 14 %، وبلــغ 
العائــد علــى الموجــودات 1.2 % مقابــل 1.5 % لعــام 2019 
وبلــغ العائــد علــى حقــوق الملكيــة 12.4 % مقابــل 16.1 % 

لعــام 2019. 

أما معدل كفاية رأس المـــال فقد بــــلغ 22.45 %، متجاوزًا 
األردنــي  المركــزي  البنــك  قبــل  مــن  المطلوبــة  النســبة 

والبالغــة 12 %.

وقــال شــاهين أن البنــك تمكــن مــن تحقيــق هــذه النتائــج 
ومــا رافقهــا مــن إنجــازات مميــزة فــي كافــة جوانب العمل 
والتــي تحققــت بفضــل كفــاءة السياســات الُمقــرة مــن 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وواقعيتهــا وقدرتهــا 

علــى التعامــل مــع المســتجدات والظــروف الراهنــة. 

ــز قاعــدة رأس المــال  وأكــد حــرص البنــك الدائــم علــى تعزي
العوائــد  يحقــق  بشــكل  لموجوداتــه  الحصيفــة  واإلدارة 
وســنواصل  المخاطــر،  مــن  مقبولــة  مســتويات  ضمــن 
الجهــود لتعزيــز العالقــة مــع عمــالء البنــك والمبــادرة بطرح 
الحلــول والمنتجــات التــي تدعــم أعمالهم وتلبــي احتياجاتهم 
وتســاعد في تطوير مشــاريعهم، وبما يســهم في تنشيط 

االقتصــاد الوطنــي وإنجــاح خطــط اإلصــالح والتنميــة.

ووافقــت الهيئــة العامــة خــالل اجتماعهــا   علــى تجديــد 
البنــك الســابق برئاســة  انتخــاب أعضــاء مجلــس ادارة 
عطوفــة الســيد " محمــد ســعيد " محمــد شــاهين لفتــرة 
ــة عــن العــام الماضــي    ــر المالي ــدة، كمــا اقــرت التقاري جدي
الماليــة  والبيانــات  العامــة  الميزانيــة  والمصادقــة علــى 

وتقريــر مجلــس اإلدارة.

مــن جهتــه أوضــح مديــر عــام البنــك الســيد إيــاد العســلي 
الظــروف االقتصاديــة  بالرغــم مــن  أنــه  خــالل االجتمــاع 
كورونــا  جائحــة  فرضتهــا  التــي  واالســتثنائية   الصعبــة 
والتقلبــات السياســية واالقتصاديــة خــالل العــام 2020 
إال أن البنــك اســتطاع أن يمضــي قدمــًا فــي مشــاريعه 
المخطــط لهــا، كمــا أظهــرت مؤشــراته الماليــة تحقيــق 
نتائــج جيــدة تتناســب مــع مــا جــرى التخطيــط لــه ضمــن 
الخطة االســتراتيجية وبما يســهم في تنشــيط االقتصاد 
الوطنــي وإنجــاح خطــط اإلصــالح والتنميــة، معربــًا عــن 
بالــغ التقديــر لعمــالء البنــك علــى ثقتهــم ومســاندتهم 
المتواصلــة والتــي مكنــت البنــك مــن تحقيــق هــذه النتائــج، 
وإلدارة وموظفــي البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي علــى 
البنــك  مصالــح  علــى  وحرصهــم  وتفانيهــم  إخالصهــم 

وعمالئــه وســعيهم الدائــم علــى تقدمــه وازدهــاره.

مــن  قــام  البنــك  أن  إلــى  العســلي  وأشــار 
المجتمعيــة  للمســؤولية  برنامجــه  خــالل 
بدعــم الجهــود الحكوميــة الرســمية المبذولــة 
خلفتهــا  التــي  الســلبية  التداعيــات  لمواجهــة 
جائحــة كورونــا انطالقــًا مــن دور البنــك فــي دعــم 
االقتصــاد الوطنــي وخدمــة المجتمــع المحلــي، 
كمــا قــدم دعمــه للعديــد مــن المشــاريع فــي 
القطاعــات  فــي  خاصــة  مختلفــة  مجــاالت 
الحيويــة كالصحــة والتعليــم فــي إطــار جهــوده 
للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة.

بالشــكر  الســيد شــاهين  تقــدم  االجتمــاع  نهايــة  وفــي 
بإدارتــه  ممثــال  األردنــي  المركــزي  للبنــك  والتقديــر 
وحرصهــم  ومهنيتهــم  لجهودهــم  الفنيــة  وبأجهزتــه 
علــى االرتقــاء بــأداء ومكانــة الجهــاز المصرفــي األردنــي 
واالقتصــاد الوطنــي فــي ظــل حضــرة صاحــب الجاللــة 
الهاشــمية الملــك عبــد هللا الثانــي ابــن الحســين حفظــه 

ورعــاه. هللا 
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تزامنــا مــع الذكــرى العطــرة لمعركــة الكرامة، أعلن 
البنك العربي اإلسالمي الدولي وصندوق االئتمان 
العســكري عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم ضمــن إطــار 
المبادرة الملكية لمنافع المتقاعدين العسكريين 
)رفــاق الســالح( والتــي تهــدف لتقديــم مجموعــة 
والمصرفيــة  الماليــة  والخدمــات  المنتجــات  مــن 
للمتقاعديــن العســكريين وبمــا يحقــق التوجيهــات 
الملكية الســامية لدعم المتقاعدين العســكريين.

وأشــاد الســيد ايــاد العســلي مديــر عــام البنــك العربــي 
اإلســالمي بالمبادرة الملكية الســامية التي توجت الشــكر 
والعرفــان للمتقاعديــن العســكريين الذيــن كانــوا ومازالوا 
رد  منطلــق  ومــن  البنــك  وأن  ومنتعتنــا،  كرامتنــا  رمــز 
الجميــل قــد قــام بإطالق باقة مــن التمويالت المخصصة 
وبنســب  ميســرة  بشــروط  العســكريين  للمتقاعديــن 
االئتمــان  صنــدوق  مــع  التعــاون  وأن  مخفضــة،  أربــاح 
العســكري يهــدف فــي المقــام األول إلــى تســهيل وصول 
ــذي يضمــن  ــالت للمســتفيدين وبالشــكل ال هــذه التموي

اســتفادة أكبــر قــدر منهــم ودون أي جهــد وعنــاء. 

وأطلــق البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي مجموعــة مــن 
ضمــن  البنــك  واحــكام  لشــروط  الخاضعــة  التمويــالت 
منتهيــة  إجــارة  تمويــل  تشــمل  الســالح(  )رفــاق  مبــادرة 
بالتمليــك لشــراء العقــارات بنســبة عائــد 4.75 % ســنويا 
ولمــدة تصــل إلــى 30 عامــا ودون الحاجــة إلى دفعة مقدمة.

وتمويــل مرابحــة لشــراء مــواد بناء وتشــطيبات أو ســيارة 
بنســبة ربــح 2.5 % ســنويا حتــى 20 ألــف دينــار دون الحاجــة 
إلــى دفعــة مقدمــة أو أيــة ضمانــات، باإلضافــة إلــى بطاقــة 
ائتمانيــة مقســطة )قــرض حســن( بســقف 1000 دينــار 
يتــم إصدارهــا مجانــا للســنة األولــى، وأيضــا قــرض حســن 

بقيمــة 1500 دينــار يســدد علــى 12 شــهرا.

وباإلضافــة إلــى عــروض مميــزة مــن عــدد مــن الشــركات 
للمتقاعديــن  خاصــة  وعــروض  خصومــات  لتقديــم 
العســكريين تشــمل شــراء األجهــزة الكهربائيــة واألثــاث 
والســيارات مــع امكانيــة تقســيط ثمنهــا، هــذا وقــد تــم 
تهيئــة فــروع البنــك المنتشــرة فــي كافــة محافظــات 
المملكة الســتقبال المســتفيدين وخدمتهم على أكمل 

وجــه مــن خــالل مســارات ســريعة مخصصــة لهــم. 

ومــن جانبــه ثمــن الســيد أمجــد حجــازي مديــر عــام صنــدوق 
االئتمــان العســكري، مســاهمة البنــك العربــي اإلســالمي 
الدولــي فــي دعــم جهــود مبــادرة رفــاق الســالح مــن خــالل 
المنتجــات والخدمــات المصرفيــة  طــرح مجموعــة مــن 

للمتقاعديــن العســكريين بأســعار وشــروط ميســرة.

تحقيــق  فــي  سيســاهم  األمــر  هــذا  ان  إلــى  وأشــار 
مســتوى معيشــي أفضــل ومســاعدتهم علــى التمويــل 
واالســتثمار، وتقديــم القــروض والخدمــات التمويليــة لهم 
بشــروط ميســرة، بمــا يضمــن تأميــن مســتوى معيشــي 

يلبــي تطلعاتهــم وأســرهم لحيــاة كريمــة.

مـــذكـــرة تــعـــاون بــــيـــن 
"الـعــربــي اإلســـالمــــي" 
و"االئتمان العسكري"

دعــــــمـــــــًا للـمـتـقاعــديـــــن 
العسكريين والمحاربين 

القدامى
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فــي الثامــن مــن آذار، انضــم الرئيــس التنفيــذي وموظفــو ســيتي بنــك - األردن إلــى العالــم لالحتفــال باليــوم العالمــي للمــرأة 
واغتنمــوا هــذه الفرصــة لالعتــراف بتمكيــن المــرأة كمــا تعهــدوا أيًضــا بالمســاهمة المســتمرة إلحــداث تغييــر للمــرأة. 

الموضــوع العالمــي لهــذا العــام هــو "اختــر التحــدي" وقــد رفــع موظفونــا أيديهــم عاليــا للتعهــد بتقديــم الدعــم للمــرأة فــي 
مواجهــة تحدياتهــا اليوميــة، علــى المســتوى المهنــي والشــخصي، وعلــى أمــل إحــداث فــرق. وهنــا فــي هــذه الصــورة جمعنا 
مســؤوليتنا بشــكل فــردي مــن خــالل رفــع أيدينــا مًعــا كفريــق واحــد للتعهــد باإليمــان بالمــرأة وتمكينهــا والوقــوف إلــى 

جانبهــا فــي جميــع األوقــات.

On March 8th, Citibank Jordan’s CEO and employees joined the world in celebrating International Women’s 
Day and took the opportunity to recognize progress made, while also pledging to create ongoing change for 
women. The global theme this year is ”choose to challenge“ and our employees raised their hands to pledge 
support to women in facing their daily challenges, professionally and personally, and with the hope of making 
a difference. Here in this photo we combined our responsibility individually by raising our hands together as 
a team and pledging to believe in women, to empower them and stand by them at all times!

Happy International Women’s Day.

سيتي بنك - األردن يشارك العالم االحتفال 
باليوم العالمي للمرأة
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فــي إطــار ســعينا الدائــم لتقديــم أفضــل الخدمــات لعمالئنــا، يقــّدم بنــك لبنــان والمهجــر 
خدمــة الدفــع الفــوري BLOM eCASH، لتأميــن راحــة البــال:

 هــي خدمــة تمكــن العمــالء مــن ســحب مبالــغ نقديــة مــن الصرافــات األليــة التابعــة لبنــك لبنــان والمهجــر فــي االردن عبــر 
الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــةeblom، دون الحاجــة إلــى بطاقــة. ان المســتفيد مــن امــر الســحب هــو عميــل البنــك مــع 

.)Internet Banking )eBLOM/ Mobile Banking ضــرورة ان يكــون مشــترك بخدمــة الـــ

تتميز خدمة ال BLOM eCASH بكونها:

سهلة

يتــم إرســال األمــوال مــن خــالل الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة eblom، فــي حيــن ان اســتالم األمــوال يكــون مــن خــالل أي 
صــراف الــي تابــع لمصرفنــا دون الحاجــة الــى بطاقــة.

بسيطة

خدمــة تمكــن العمــالء مــن ســحب مبالــغ نقديــة الصرافــات األليــة التابعــة لبنــك لبنــان والمهجر فــي األردن، عبــر الخدمات 
البنكية اإللكترونية eblom، دون الحاجة الى بطاقة. 
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سالمة الدرعاوي
رئيس هيئة التحرير

اإليرادات الـحـكـومـيـــة وتـحـديـــدا الـضـريـبـيـــة مــــنــــهــــا 
ارتفعــت فــي الثلــث األول 2021 بنســبة 27.3 % مقارنــة مــع 
نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، وبارتفــاع 23.3 % عــن 
نفــس الفتــرة مــن العــام 2019، إذ يعــود الســبب فــي ذلــك 
إلــى ارتفــاع ضريبــة الدخــل فــي الثلــث األول بمقــدار 20.8 % 
و4.8 %، بزيــادة مقدارهــا 105 و28 مليــون دينــار مقارنــة مــع 

نفــس الفتــرة للعاميــن 2020 و2019 علــى التوالــي.

 %  90.2 بمقــدار  ارتفعــت  األخــرى  هــي  العقــار  ضريبــة 
وبمقــدار 9 مالييــن دينــار عــن نفــس الفتــرة مــن العــام 
الماضــي، وتراجــع بنســبة تجــاوزت الـــ 33 % مــع نفــس 
ارتفعــت  ذلــك،  وبمــوازاة   ،2019 العــام  مــن  الفتــرة 
الرســوم الجمركيــة فــي الثلــث األول بنســبة 32.8 %عمــا 
كانــت عليــه فــي العــام 2020، و9.2 % مقارنــة مــع نفــس 

الفتــرة مــن العــام 2019.

وبالنســبة لإليــرادات غيــر الضريبيــة، عــادت فــي الثلــث 
األول للنمو بنسبة بلغت 63.3 % مقارنة مع نفس الفترة 
مــن العــام الماضــي، وهــذا ناتــج بالتحديــد مــن زيــادة واردات 
الدولــة مــن رســوم األراضــي )70.8 %( والطوابــع )33.6 %(، 
وتســجيل  رخــص  ورســوم   ،)%  215( العمــل  وتصاريــح 
المركبــات )38.3 %( واإليــرادات المختلفــة )31.4 %( مثــل 

الجمركيــة  الخدمــات  وبــدل   )%  253.5( التعديــن  رســوم 
)20.9 %(، ليكــون االرتفــاع فــي اإليــرادات المحليــة خــالل 
الثلــث األول مــن هــذا العــام بنســبة 34 % وبمقــدار651 
مليــون دينــار مــع نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي و82 

ــه فــي العــام 2019. ــار عمــا كانــت علي مليــون دين

وفــي الشــق الثانــي، علــى صعيــد النطــاق النقــدي، ارتفــع 
إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر 
 2020 عــام  نهايــة  مــع  مقارنــًة   2021 عــام  مــن  نيســان 
لتصــل إلــى 57.340 مليــار دينــار مقارنــة بـــ 57.049 مليــار 

دينــار فــي نهايــة العــام 2020.

ــودات  ــاع الـمـوجــ ــة الرتـفـ ــاع كـمـحـصـلـ ــذا االرتـــفـ ــاء هــ وجــ
الـمــحــلــيـــة بـنــســبــــة 1.6 % لــتــصـــل إلــــى 51.554 مليــار 
 %  7.9 بنســبة  األجنبيــة  الموجــودات  وانخفــاض  دينــار، 
لتصل إلى 5.786 مليار دينار. وفـيـمـا يـتـعـلـق بـبـنـد رأس الـمـال 
ــات والمخصصــات فقــد انخفــض بنســبة 0.5 %  واالحـتـيـاطـيـ
عــن مســتواه فــي نهايــة عــام 2020 ليبلــغ 8.724 مليــار 

دينــار فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2021.

التســهيالت االئتمانيــة، فقــد نمــت بنســبة  أمــا إجمالــي 
3.2 % فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2021 لتصــل إلــى 
29.545 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 28.634 مليــار دينــار بنهايــة 

يســود االعتقــاد الــدارج فــي الّشــارع األردنــي ان األوضــاع المالّيــة ســيئة وان 
اإليــرادات الحكوميــة تــكاد ان تكــون غيــر كافيــة لتغطيــة التزامــات الحكومــة 
مــن حيــث أقســاط وفوائــد الديــون، فــي حيــن ان األرقــام الماليــة الرســمية 
أظهــرت غيــر ذلــك، إذ ان الحكومــة اســتطاعت اإليفــاء بكامــل التزاماتهــا 
خــالل جائحــة كورونــا، ال بــل تعهــدت بســداد كل مــا يترتــب عليهــا فــي موعــده.

مؤشرات مالية 
ونقدية إيجابية
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حوالــي  والســلف  القــروض  وقــد شــكلت   .2020 عــام 
63.4 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكلت 
ذمــم البنــوك اإلســالمية 25.5 % مــن إجمالــي التســهيالت، 
وشــكل الجــاري مديــن نســبة 9.8 %، وبطاقــات االئتمــان 
0.7 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن 
قبــل البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 

.2021

وارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة 
شــهر نيســان مــن عــام 2021 بنســبة 1.5 % لتصــل إلــى 
37.326 مليــار دينــار مقارنــة مــع 36.789 مليــار دينــار فــي 

نهايــة عــام 2020.

فيالحــظ  النــوع،  الودائــع حســب  بتوزيــع  يتعلــق  وفيمــا 
أن الودائــع ألجــل شــكلت مــا نســبته 54.1 % مــن إجمالــي 
الودائــع لــدى البنــوك، يليها الحســابات تحــت الطلب والتي 
شــكلت مــا نســبته 28.8 % مــن إجمالــي الودائــع، ثــم ودائــع 

التوفيــر والتــي شــكلت 17.1 % مــن إجمالــي الودائــع.

المرخصــة  البنــوك  لــدى  الودائــع  هيــكل  حيــث  مــن  أمــا 
حســب العملــة، فيالحــظ ارتفــاع حجــم الودائــع بالدينــار 
األردنــي فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2021 لتشــكل 
مــا نســبته 77.1 % مــن إجمالــي الودائــع مقارنــًة مــع 76.7 % 
بنهايــة عــام 2020، فيمــا بلغــت نســبة الودائــع بالعمــالت 

األجنبيــة 22.9 % مقارنــة مــع 23.3 % بنهايــة عــام 2020.

وعالوة على ذلك، أظهرت البيانات 
المتوفــرة حــول مؤشــرات المتانــة 
الماليــة للبنــوك العاملة فــي األردن 
ارتفــاع نســبة الديــون غيــر العاملــة 
إلــى إجمالــي الديــون إلــى 5.4 % بنهاية 
النصــف األول مــن عام 2020، مقارنًة 
مع نسبة 5.0 % في نهاية عام 2019. 

وبلغــت نســبة تغطيــة الديــون غيــر العاملــة 68.0 % بنهايــة 
فــي   %  69.5 مــع  2020، مقارنــًة  عــام  مــن  األول  النصــف 
نهايــة عــام 2019. أمــا الجــزء غيــر المغطــى مــن الديــون 
غيــر العاملــة فقــد شــكل مــا نســبته 7.31 % مــن حقــوق 
المســاهمين لــدى البنــوك بنهايــة النصــف األول مــن 

عــام 2020، مقارنــة مــع 6.27 % فــي نهايــة عــام 2019.

بنهايــة   %  17.93 المــال  رأس  كفايــة  نســبة  وبلغــت 
النصــف األول مــن عــام 2020، مقارنــًة مــع 18.28 % فــي 
نهايــة عــام 2019، وهــذه النســبة أعلــى بكثيــر مــن الحــدود 
الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي ومــن 
قبــل لجنــة بــازل. وبلغــت نســبة الســيولة القانونيــة لدى 
البنــوك المرخصــة 128.9 % بنهايــة النصــف األول مــن 
عــام 2020، مقارنــًة مــع 133.8 % فــي نهايــة عــام 2019، 
والتــي تعتبــر أعلــى مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن 

البنــك المركــزي األردنــي والبالغــة )100 %(.

وقــد حققــت البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائــد 
األول  النصــف  بنهايــة   %  0.64 بلــغ  الموجــودات  علــى 
مــن عــام 2020، مقارنــة مــع 1.18 % فــي نهايــة عــام 2019. 
كمــا بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق المســاهمين فــي 
البنــوك العاملــة فــي األردن 2.5 % مقارنــة مــع 9.44 % 

فــي نهايــة عــام 2019.

كورونــا  جائحــة  النمــو  تبيــن  التــي  الســابقة  األرقــام 
بــأن عجلــة  لهــا مبرراتهــا االقتصاديــة والتــي تكشــف 
االقتصــاد الوطنــي تســير رغــم كل الصعوبــات باتجــاه 
إيجابــي خاصــة فيمــا يتعلــق بالهيــكل الضريبــي الــذي 
حقــق نجاحــا ملفتــا، وبفضــل الحصافــة والسياســية 
علــى  لكــن  المركــزي،  البنــك  يتبعهــا  التــي  الرشــيدة 
الملفــات  مــن  كثيــر  فــي  إحــداث تصحيحيــة  الحكومــة 
وذلــك للحفــاظ علــى النمــو فــي اإليــرادات، الســيما وان 
كابــوس المديونيــة فــي تصاعــد كبيــر ويجــب كبــح نمــوه.

143 الصفحة االخيرة
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آالت عد وفرز وكشف تزييف األوراق النقدية صناعة شركة Giesecke & Devrient األملانية

قائمة العمالء فـي األردن

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