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كلمة العدد

هاني القاضي
رئيس مجلس إدارة

جمعية البنوك في األردن

البنوك تواصل دورها الريادي بمجابهة تداعيات كورونا

ماتــزال البنوك فــي األردن والعالم تتقدم الصفوف األماميــة اقتصاديا في مجابهة تداعيات 
أزمة كورونا، التي بدأت تتعمق انتشــارا وارتفاعا في أعداد اإلصابات بها عالميا ومحليا، 
وســط تفــاؤل من هنا أو هناك ببارقة أمل في إيجاد لقــاح يمّكن من وقف هذا الوباء، وبما 
يحــد من اإلغالقات لقطاعات عديــدة، ويعيد االقتصاد لعجلته، رغم أن هذا قد ال يبدو قريبا 

قبل عدة أشهر حسب التوقعات.

وهنا؛ نســتذكر الجهــود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية واألجهزة األمنية في مســاعدة 
المواطنين والوطن بمجابهة تداعيات هذا الوباء، الذي بات يشكل أكبر أزمة صحية عالمية 
منذ انتشار وباء االنفلونزا اإلسبانية في بداية عشرينيات القرن الماضي، األمر الذي ألقى 
بظــالل من حالة عدم اليقين على العالم أجمع. عشــرات المالييــن حول العالم أصيبوا بهذا 
المرض ومئات اآلالف لقوا حتفهم جراءه، فيما يزداد القلق اليوم مع اقتراب دخول الشتاء 
وبدء موســم االنفلونزا الموســمية التي يتوقع لها أن تضاعف األعباء الصحية والنفســية 

خاصة مع تشابه العديد من أعراضها مع أعراض "كوفيد 19".
كل تلــك المعطيــات مــن الناحيــة الصحية، ألقــت بظاللها القاتمــة على االقتصــاد العالمي 
واالقتصاد الوطني؛ فنحن في األردن لسنا بمنأى عن تلك التطورات والتداعيات السلبية، إال 
أن قطــاع الجهــاز المصرفي في األردن برز بقيادته واعيا قادرا على التخفيف من تداعيات 
هذه الجائحة وبإمكانيات قوية وصلبة تعكس صالبة مراكزه المالية رغم التراجع في نتائجه 

المالية كأمر طبيعي وانعكاس لما يدور في العالم.

لقد اعتاد االقتصاد الوطني عموما على مجابهة التحديات؛ فبمجرد 
العــودة بتفكيرنا إلــى نحو عقد من الزمان سنســتذكر كيف كانت 
نتائــج تداعيــات األزمة المالية العالمية في العــام 2008، والتي 
نتجت عن أزمة الرهونات العقارية في الواليات المتحدة األميركية 
وانعكاساتها على العالم بأسره، وما مثلتها من مخرجات بانكماش 
فــي تلــك الفترة. كما نســتذكر ما مــرت به منطقتنــا التي تتصف 
لألســف باضطرابات سياسية واســعة من أحداث سياسية وأمنية 
قاســية في فترة ما ســمي بالربيــع العربي ومــا رافقها من تدفق 
كبير لالجئين على بلدنا، وما جره ذلك من تداعيات على االقتصاد 
الوطني وتباطؤ في معدالت النمو، إال أن االقتصاد الكلي اســتطاع 
تجاوزهــا، واليوم نحــن نؤمن وبكل ثقة بأننا ســنكون أكثر منعة 
خــالل الفتــرة المقبلة عنــد وداع كورونا، وهو أمــر ليس بقريب 
لألســف وتداعياته ســتكون عميقة نســبيا على بعــض القطاعات 

المتضررة كالطيران والسياحة على سبيل المثال ال الحصر.

لقــد عملــت وما تزال  تعمــل إدارات البنوك بــكل كفاءة وحصافة 
وبنهج تشاركي مع البنك المركزي األردني من أجل التخفيف على 
القطاعــات االقتصادية والمواطنين عبر سلســلة مــن اإلجراءات 
والحــزم المهمة، وهي حزم يتحدث عنها في هذا العدد من مجلتنا 

محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز.

لقد اســتعرض المحافــظ، في مقابلتــه مع مجلة جمعيــة البنوك، 
تطــورات الوضــع االقتصــادي المحلي منــذ بدء انتشــار جائحة 

كورونــا وما تركته من تأثيرات على االقتصــاد وما نفذته البنوك 
فــي األردن ودورهــا اإليجابي، وقد قدم الدكتور فريز استشــرافه 
لالقتصــاد الوطني للعام الحالي وللناتــج المحلي االجمالي متوقعا 
انكماشــا بنســبة 3% بدال من التقديرات الماضية لصندوق النقد 

الدولي بنسبة %5.

كما تحدث عن االستراتيجية التي تنفذها إدارات البنوك و موظفوها 
لخدمة عمالئها عبر التوســع في الخدمات المصرفية اإللكترونية 
والتي لم يكن التحضير لها وليد لحظة انتشار الوباء وإنما سنوات 

من االستثمار في هذا المضمار من قبل البنوك.

كمــا أود أن انتهــز الفرصــة في هذه العجالــة، للترحيب بانضمام 
الدكتــور ماهر المحروق مديــرا عاما لجمعية البنوك، بعد أن قرر 
مجلــس إدارة الجمعيــة هذا التعييــن، متمنيا له التوفيق والســير 
قدما في التطوير والتحديث لمسيرة الجمعية التي بدأتها منذ شهر 

تشرين الثاني من عام 1978.

كما ال بد أن نشير الى أن الدكتور ماهر المحروق يتمتع بخبرة وله 
اطالع في مجال تمويل الشــركات الصغيرة والمتوسطة والقضايا 

التي تعنى بالشأن المصرفي.
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                        أكد محافظ البنك المركزي األردني الدكتور زياد فريز أن جاللة الملك عبدالله الثاني - حفظه الله ورعاه - أولى ُمنذ توليه 
ســلطاته الدســتورية الشأن االقتصادي اهتماماً كبيراً، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل للشباب وتعزيز البيئة 
االســتثمارية فــي المملكــة، وذلك من خالل إيجاد نمط اقتصــادي حديث مبني على االعتماد على الذات وقادر علــى مواجهة التحديات والظروف 
االستثنائية. وأشاد المحافظ، في مقابلة خاصة مع مجلة جمعية البنوك في األردن، بالدور المهم الذي قامت به البنوك العاملة في المملكة خالل 
فترة الجائحة، وتعاونها المســتمر ونهجها التشــاركي في ترجمة اإلجراءات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي، األمر الذي أســهم بصورة 

واضحة في التخفيف على المواطنين والقطاعات االقتصادية المتضررة.

وتطرق الدكتور فريز إلى جملة من اإلجراءات التي نفذها البنك المركزي والتي امتازت بأنها اســتباقية ووقائية واحترازية، هدفت لتعزيز قدرة 
القطاعات االقتصادية على مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، باإلضافة إلى رفع منعة االقتصاد الوطني.

محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز

محافظ البنك المركزي يتوقع لـ"مجلة البنوك" تحقيق االقتصاد الوطني نموا 
إيجابيا العام المقبل
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وتوقع المحافظ أن يشــهد االقتصاد الوطني انكماشاً اقتصادياً خالل هذا 
العام؛ يتراوح حول 3.0%، والذي ينعكس عن فترات اإلغالق والحظر 
التي تم تطبيقها للحد من انتشار الوباء منذ بداية منتصف آذار 2020.

وحول تأثير جائحة كورونا على أداء القطاع الخارجي،
 قال: »لقد كان لها تأثير خاص على حركة التجارة الخارجية، والدخل 
السياحي، وتدفقات االستثمار األجنبي، وتحويالت العاملين في الخارج. 

وتعد هذه المؤشرات أبرز محددات ميزان المدفوعات«. 
وتابــع قائــال: »بالرغــم مــن انتشــار حالــة عــدم اليقيــن واختــالف 
الســيناريوهات ألداء القطاع الخارجي في ظل تداعيات الجائحة، إال أن 
بعــض المؤشــرات األولية المتوفرة لدينا حــول القطاع الخارجي خالل 
الفترة المتاحة من العام الحالي أظهرت نتائج أقل حدة للتوقعات السلبية 

عند بداية األزمة«.

فريز:
زيارة الملك لـ "المركزي" 

تعكس أهمية دوره 
بتحقيق االستقرار النقدي 

والمالي

وأكــد د. فريــز أن الجهاز المصرفــي بالمملكة »ســليم ومتين« وقادر 
بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك 
في األردن بمســتويات مرتفعة من نســب كفاية رأس المال هي من بين 

األعلى في منطقة الشرق األوسط. 
 

كما اســتعرض المحافــظ أبرز البيانات المالية للبنــوك المرخصة خالل 
األشهر الثمانية األولى من عام 2020، حيث »نما إجمالي موجوداتها 
بحوالي 3.0%، ليبلغ حوالي 55.3 مليار دينار، مقارنة مع نمو نسبته 
3.2% لنفس الفترة من العام الســابق. وقد ارتفع إجمالي التســهيالت 
االئتمانية خالل األشهر الثمانية األولى من هذا العام بحوالي 1.6 مليار 
دينار وبنســبة نمو حوالــي 5.8% مقارنة مع حوالــي 3.5% للفترة 

نفسها من العام السابق«.
وفيما يلي نص المقابلة.. 

 أولى جاللة الملك - حفظه الله ورعاه - ُمنذ توليه سلطاته الدستورية 
الشــأن االقتصادي اهتماماً كبيراً، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشة 
المواطنين وتوفير فرص العمل للشــباب وتعزيز البيئة االستثمارية في 
المملكة، من خالل إيجاد نمط اقتصادي حديث مبني على االعتماد على 
الــذات وقــادر على مواجهة التحديات والظروف االســتثنائية. وذلك ما 
نلمسه في الواقع سواء من خالل التوجيهات الملكية السامية المباشرة 
أو مــن خالل التتبع للمضامين االقتصادية لألوراق النقاشــية المختلفة 

لجاللة الملك وكتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة.

 وُمنــذ اللحظة األولى، كان جاللــة الملك يتابع تطورات األزمة ويصدر 
توجيهاتــه الســامية لمختلف الجهــات بضرورة اتخــاذ كل ما يلزم من 
إجراءات وخطط لمواجهة تداعيات هذه األزمة على االقتصاد الوطني، 
واالســتجابة الســريعة لتطوراتهــا، بهــدف التخفيف عــن المواطنين، 
وشركات القطاع الخاص، والحفاظ على األمن الوظيفي، هذا إلى جانب 

توسيع شبكة األمان االجتماعي. 
كما أكد جاللته وباســتمرار على أهمية االستفادة من االزمة عن طريق 
تحويــل التحديات الى فرص، بما ينعكس إيجاباً على االقتصاد الوطني. 
وما الزيارة الملكية السامية للبنك المركزي إال تأكيداً منه - حفظه الله 
ورعــاه - علــى الدور الكبيــر الذي يقوم به البنــك المركزي في تحقيق 
االســتقرار النقــدي والمالــي. إذ شــّدد جاللته خالل هــذه الزيارة على 
ضرورة االستمرار في اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها المحافظة على 

االستقرار النقدي والمالي، وبما يدعم النمو االقتصادي. 
كمــا شــدد جاللتــه على ضــرورة المضــي قدماً فــي تطويــر الحكومة 
اإللكترونية وخدمات الدفع اإللكتروني ألنها ستشكل مستقبل التعامالت 
االقتصادية والتجارية على المستوى العالمي، ووّجه جاللة الملك خالل 
الزيارة إلى مزيد من العناية برفع مســتوى الشــمول المالي لما يحققه 
من توفير للخدمات المالية بتكلفة معقولة لجميع المواطنين مما يســهل 

عملية اندماجهم االقتصادي مستقبالً.

                   زيارة جاللة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين 
للبنك المركزي األردني جاءت لتحمل معها تقديراً ملكياً لدور 
وجهــود البنك المركــزي في الحفاظ على االســتقرار النقدي 
والمالــي ودعم النمو االقتصادي فــي المملكة والتخفيف من 
تبعــات الجائحة على االقتصاد ككل، كما حملت معها رســائل 
وتوجيهات ملكية ســامية. فهل لكم أن تطلعونا على مضامين 

تلك الرسائل والتوجيهات الملكية؟

1.7 مليار دينار حجم األقساط المؤجلة 
من قبل البنوك لألفراد والشركات منذ 

آذار وحتى حزيران الماضيين 
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نفذ البنك المركزي األردني جملة من اإلجراءات، امتازت بأنها استباقية 
ووقائيــة واحترازية، هدفــت لتعزيز قدرة القطاعــات االقتصادية على 
مواجهــة التداعيات الســلبية لجائحة كورونــا، باإلضافة إلى رفع منعة 
االقتصاد الوطني من خالل المحافظة على الوظائف واســتدامة النشاط 
االقتصــادي. وقــد هدفت هذه اإلجراءات الى تحقيــق أهداف تمثلت بما 

يلي:

أوالً: إجــراءات دعــم القطاعــات االقتصادية والمحافظــة على قدرتها 
علــى الوصول الى االئتمان والخدمات المصرفية. إذ تم تخفيض ســعر 
الفائــدة على كافة أدوات السياســة النقدية بـ 150 نقطة أســاس، وتم 
اصــدار تعليمات لتنظيم أعمال البنوك خــالل فترة االغالق، بما يضمن 
اســتدامة آليات عمل االقتصاد الوطني في ضوء االزمة المستجدة. هذا 
فضالً عن تنظيم آلية العمل بما يخص الشيكات المرتجعة ألسباب مالية 
التــي اشــتملت على تمديد فتــرات التســوية دون ادراج العمالء ضمن 
قوائــم المتخلفيــن عن الدفع من أفراد وشــركات وبغض النظر عن فئة 

القطاعات االقتصادية.

كما اتخذ البنك المركزي حزمة من اإلجراءات التيسيرية لدعم القطاعات 
االقتصادية الحيوية من خالل إجراء عدة تعديالت على برنامجه لتمويل 
القطاعــات االقتصادية والبالــغ حجمه 1.2 مليار دينــار، يتمثل أهمها 
بتخفيــض كلفــة التمويــل لتصل إلى 1% للمشــاريع داخــل العاصمة، 
و0.5% للمشــاريع في المحافظات األخرى، وتمديد آجال االســتحقاق 
لتصل إلى 10 سنوات منها سنتان سماح، هذا إضافة إلى شمول غايات 
الحصــول على االئتمان لتمويل رأس المال العامل والنفقات التشــغيلية 

بما في ذلك الرواتب واألجور.

ثانياً: تعزيز منعة الشــركات الصغيرة والمتوســطة بما فيها المهنيون 
والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية. أطلق البنك المركزي برنامجا 
تمويلياً جديداً بقيمة 500 مليون دينار، بشروٍط وأحكاٍم ميسرة، مكنت 
الجهات المســتهدفة مــن الحصول على التمويل الــالزم لدعم مراكزها 
الماليــة ورفــع قدرتها علــى مواجهــة التداعيات الســلبية الناتجة عن 
األزمة، إذ ســمح البرنامج بالحصول على االئتمان لغايات تمويل رأس 
المــال العامــل وتغطية النفقات التشــغيلية بما فيهــا الرواتب واألجور، 
وبسعر فائدة ال يتجاوز 2% بأجل استحقاق يمتد الى 42 شهراً، منها 

12 شهراً كفترة سماح.

                   كان البنك المركزي األردني من أوائل المؤسسات 
الوطنية التي تنبهت لجائحة كورونا، واستطاع البنك أن يقرأ 
آثارها المتوقعة بشــكٍل اســتباقي، ممــا انعكس في جملة من 
اإلجــراءات التي اتخذها للتخفيف من آثار الجائحة على كافة 
القطاعــات االقتصاديــة. بعد ايجاز منكم حــول أبرزها، كيف 
تقيمــون األثر لتلك اإلجراءات علــى االقتصاد الوطني؟ وهل 
لكــم أن تصفــوا لنــا واقع النشــاط االقتصــادي أو القطاعات 

االقتصادية لو لم يكن هناك تدخل من قبل البنك المركزي؟

ثالثــاً: تعزيز الســيولة المصرفية، حيــث اتخذ البنك المركــزي قراراً 
بتخفيــض نســبة االحتياطي االلزامي علــى ودائع التوفيــر وألجل من 
7% لتصــل إلى 5%. كما قام بإبرام اتفاقيات إعادة شــراء مع البنوك 

المرخصة بقيمة 850 مليون دينار وآلجال استحقاق تمتد لغاية عام.
 

رابعــاً: تعزيز منعة القطاع المصرفي، حيث تــم توجيه البنوك بتأجيل 
توزيع األرباح على المســاهمين المستحقة عن عام 2019، والسماح 
للبنــوك بمنح وزن مخاطر »صفر« على القروض الممنوحة من خالل 
برامج البنك المركزي األردني وذلك لغايات احتســاب نسبة كفاية رأس 

المال.

ومما ال شــك فيــه أن هذه التدابيــر واإلجراءات، قدمت دعماً أساســياً 
لالقتصــاد األردنــي، وانطــوت على آثــاٍر إيجابيــة، تمثل جانــب منها 
بالمســاهمة اإليجابيــة المرتفعــة للقطاع المالي فــي الناتج خالل الربع 
الثانــي، كما كان إلجراءات البنك ابعــاد اجتماعية باإلضافة إلى االبعاد 
االقتصاديــة، مــن خالل تمكين الشــركات مــن الحفاظ علــى موظفيها 
ومســاعدتها على دفع رواتبهم، األمر الذي ســاهم في التقليل من حدة 
تراجــع الطلــب المحلي، من جهة، ومســاعدة الشــركات على الصمود 
وتعزيــز قدرتهــا على اســتمرار أعمالها، ال ســيما تلك الشــركات في 

القطاعات األكثر تعرضاً وتضرراً من األزمة، من جهة أخرى. 

وباعتقادي أنه لوال هذه اإلجراءات لكنا اليوم، ال قدر الله، أمام تراجع 
أشــد وأعمق في النشــاط االقتصادي، وأنه كان من الممكن أن تتحول 
 )Solvency Problem( من أزمة ســيولة إلى أزمة مالءة مالية
لدى العديد من المنشــآت االقتصادية، مما كان سيتطلب هذا وقتاً أطول 

للتعافي في المستقبل.

أداء البنوك ونهجها 
التشاركي مع البنك 
المركزي أسهما 

بالتخفيف على المواطنين 
والقطاعات االقتصادية 

المتضررة
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لقــد أحدثت هذه األزمة تأثيرات ســلبية على االقتصــاد األردني، كبقية 
دول العالــم. في ظــل الجائحة، ال يمكن لنا أن ننظــر الى أداء االقتصاد 
األردنــي بمعزل عن أداء االقتصاد العالمــي واإلقليمي الذي ُيعد محركاً 
رئيسياً للطلب الخارجي سواء من خالل التجارة الخارجية، واالستثمار، 
والســياحة، وهي القنوات الرئيســية التي تنتقل من خاللها أي تأثيرات 

خارجية على االقتصاد األردني. 

إن العالم اليوم يواجه أزمة متعددة األبعاد بدأت كأزمة صحية، ثم رافقها 
صدمــات اقتصادية ناجمــة عن هبوط حاد في جانبــي الطلب والعرض 
على حد ســواء، وتراجع في تدفقات االســتثمار بفعل حالة عدم اليقين، 
هذا إلى جانب تراجع أســعار الســلع األولية. ولقد أصبح من الواضح، 
بعد مرور أكثر من ســتة أشــهر على األزمة، أن االقتصاد العالمي دخل 
فــي انكماش هو األعمق منذ عقود، والــذي وصل وفقاً آلخر التوقعات 
الصادرة عن صندوق النقد الدولي في شــهر تشــرين األول إلى نســبة 
4.3%، بالمقارنــة مع تراجع نســبته 3% عما كان متوقعاً في شــهر 
نيسان 2020، وذلك على الرغم من حالة التفاؤل التي تسود العديد من 
دول العالم بعد تخفيف قيود الحظر فيها. وهذه التوقعات ال تزال تشوبها 
حالة قوية من عدم اليقين، وستخضع، بكل تأكيد، لتعديل مستمر بشكل 

غير مسبوق بسبب المخاطر العالية المحيطة باالقتصاد العالمي.

وفــي الوقت الذي كنــا نطمح فيه إلى ُيحقق اقتصادنــا الوطني في عام 
2020 نمــواً يفــوق 2.0% معــززاً بنمــو الصادرات وتحســن قطاع 
السياحة واستقطاب االستثمارات األجنبية، أصبحت التوقعات تشير إلى 
أننا سنشهد انكماشاً اقتصادياً خالل هذا العام يتراوح حول 3.0%، فقد 
انعكست فترات اإلغالق والحظر التي تم تطبيقها للحد من انتشار الوباء 
منذ بداية منتصف آذار 2020، في انكماش النمو االقتصادي المسّجل 
خــالل النصف األول بنســبة 1.2% بالمقارنة مع نمو نســبته %1.9 

خالل ذات الفترة من عام 2019. 

                  ما هي توقعاتكم ألداء االقتصاد الوطني لهذا العام 
في ظل انتشــار هذا الوباء وتداعياتــه على االقتصاد المحلي 

والعالمي؟

وبشــكل عام، شــهدت المؤشــرات التي كنا نعول عليها لتحقيق تحسن 
فــي النمو االقتصادي خالل عام 2020 تراجعاً بالمجمل، بيد أن بعض 
المؤشــرات األولية للقطاع الخارجي المتوفرة للفترة المتاحة من العام 
الحالي أظهرت نتائج أقل حدة للتوقعات السلبية عند بداية األزمة، حيث 
تراجعت الصادرات الكلية بنســبة 6.3% خالل األشــهر السبعة األولى 
من عام 2020، وتراجع الدخل الســياحي بنســبة 70.0% وحواالت 
العاملين من الخارج بنســبة 10.0% خالل األشهر الثمانية األولى من 
العام الحالي، والذي أثر بدوره ســلباً على االســتهالك المحلي. هذا إلى 
جانب انخفاض حجم االســتثمار، واآلثار الســلبية التــي تركتها األزمة 
علــى العديد من القطاعات االقتصاديــة. وفي ضوء ذلك، فإن التوقعات 
تشــير إلى تســجيل االقتصاد الوطني انكماشــاً خالل النصف الثاني من 
العام الحالي بنســبة أكبر مما تم تســجيله خــالل النصف األول من هذا 

العام.
وقد كان لإلجراءات الصحية أوالً، ومن ثم النقدية والمالية التي أشرت 
إليها ســابقاً، دور مهم في التخفيف من تداعيات األزمة، كما ســيكون 
لها دور مهم أيضاً في سرعة تجاوزها، فالتوقعات األولية ُتشير إلى أن 
االقتصاد األردني ســيحقق نمواً إيجابياً خالل عام 2021 يتراوح حول 

2.5% و3.3% في األجل المتوسط.

لوال إجراءات البنك 
المركزي لكان تراجع 
النشاط االقتصادي أشد 

وأعمق
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كما يعلم الجميع فإن التأثير األكبر لجائحة كورونا كان على أداء القطاع 
الخارجــي، خاصــة على حركة التجــارة الخارجية، والدخل الســياحي، 
وتدفقات االستثمار األجنبي، وتحويالت العاملين في الخارج. وتعد هذه 

المؤشرات أبرز محددات ميزان المدفوعات. 

وبالرغم من انتشــار حالــة عدم اليقين واختالف الســيناريوهات ألداء 
القطــاع الخارجي في ظــل تداعيات الجائحة، إال أن بعض المؤشــرات 
األوليــة المتوفرة لدينا حول القطــاع الخارجي خالل الفترة المتاحة من 
العام الحالي أظهرت نتائج أقل حدة للتوقعات السلبية عند بداية األزمة 

كما ذكرت سابقاً.

فقبل الجائحة أظهر عجز الحساب الجاري األردني تحسناً كبيراً في عام 
2019 مقارنــة بعام 2018 لينخفض إلــى 2.7% من الناتج المحلي 
اإلجمالي، وهو أدنى مســتوى له منذ 15 عاماً. واســتمر هذا التحسن 
خــالل الربــع األول من عام 2020 ليبلغ 2.9% مــن الناتج بالمقارنة 
مــع 4.3% مــن الناتج خــالل الربع األول من عــام 2019. ولكن بعد 
انتشــار الفيروس ونتيجة لإلجراءات واالغالقات التي قامت بها معظم 
دول العالــم ومن ضمنها األردن، شــهدت مؤشــرات القطــاع الخارجي 
تراجعا واضحا، األمر الذي انعكس ســلبا على أداء ميزان المدفوعات، 
ليســجل الحساب الجاري خالل النصف األول من عام 2020 ما نسبته 
8.1% من الناتج، ومن المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري ليصل 
إلــى حوالي 6.9% مــن الناتج المحلي خالل عام 2020، وذلك نتيجة 

انخفاض الطلب العالمي وتأثير العرض المحلي. 
كما ُيتوقع انخفاض تحويالت العاملين بنسبة 12% بسبب تأثير جائحة 
كورونــا على الدول المضيفة للعمالة األردنية، خاصة في دول الخليج، 
بالتزامــن مع تراجع أســعار النفــط، إضافة الى توقــع انخفاض الدخل 
الســياحي بنســبة 74.0% كون قطاع الســياحة يعد األكثر تضرراً من 
الجائحة. لكن توقع حدوث انخفاض في إجمالي المستوردات ومدفوعات 
الســياحة في الخارج ســيؤدي إلى تقليل األثر السلبي النخفاض الدخل 
السياحي وحواالت العاملين مما سيحد من ارتفاع عجز الحساب الجاري 

خالل عام 2020 والعام القادم.

بدايــًة، ال بد من اإلشــادة بالــدور المهم الذي قامت بــه البنوك العاملة 
في المملكة خالل فترة الجائحة، وتعاونها المســتمر ونهجها التشاركي 
فــي ترجمة اإلجراءات والمبادرات التي أطلقهــا البنك المركزي، األمر 
الذي أســهم بصورة واضحة في التخفيــف على المواطنين والقطاعات 

االقتصادية المتضررة.

منــذ بدايــة األزمــة والبنوك تعمــل على كافــة المحــاور للتخفيف عن 
المواطنيــن والقطاعات االقتصادية المتضــررة. وقد ظهر ذلك جلياً من 
خــالل قيامها بتأجيل أقســاط القــروض على االفراد وعمــالء التجزئة 
والشركات لثالثة أشهر متوالية )آذار، نيسان، أيار(، مع إمكانية إجراء 
المزيد من التأجيل حتى نهاية عام 2020 للقطاعات المتضررة ســواء 
علــى مســتوى األفراد أو الشــركات، وذلــك دون أي فوائد أو عموالت 
تأخيــر. وبشــكل عام فقد بلغ مجمــوع حجم األقســاط المؤجلة من قبل 
البنوك لكل من العمالء األفراد والشــركات خالل الفترة من شــهر آذار 

ولغاية شهر حزيران حوالي 1.7 مليار دينار.

إضافة إلى ذلك، اســتجابتها الســريعة لقرار البنــك المركزي لتخفيض 
أسعار الفائدة وبواقع 150 نقطة أساس بغض النظر عن دورية تعديل 
ســعر الفائدة على القروض حســب العقود المبرمة مع عمالئها، حيث 

استفاد من هذا التخفيض حوالي 300 ألف عميل.

كما قامت البنوك باالمتثال لقرارات البنك المركزي المتعلقة بعدم إدراج 
العمــالء ممن يرفض لهم شــيكات لغايــات مالية ضمــن قائمة العمالء 
المتخلفيــن عن الدفع خالل فترة التعطل وحتى 2020/5/21، وقد قام 
البنــك المركزي بتمديد هذه الفترة لتصبح حتى نهاية العام، مع إعطاء 
قطاعي المواد الغذائية والمســتلزمات الطبية مهلة تسوية مدتها )30( 
يومــاً اعتباراً من تاريخ إعادة الشــيك، وباقي القطاعات مهلة تســوية 

مدتها )45( يوماً من تاريخ إعادة الشيك.
هــذا باإلضافــة إلــى تخفيض قيمــة عمولة الشــيك المعاد لعــدم كفاية 
الرصيــد، وعمولة التســوية لتصبح خمســة دنانير لــكل منهما مقارنة 
بـــ )40( دينــاراً قبــل هذه التعديــالت، وبما يخفف الكلــف المالية عن 

مصدري تلك الشيكات.
عــالوًة علــى ذلك، اســتمرت البنــوك بتغذيــة جميع الصرافــات اآللية 
والمحافظــة علــى جاهزيتهــا في توفيــر احتياجات العمالء مــن النقد، 
وتوفيــر الخدمــات األساســية لمــن ال يمتلكــون بطاقات صــراف آلي، 

ولغايات إيداع الرواتب من قبل أرباب العمل. 

وانطالقاً من مســؤوليتها المجتمعية، قدمت البنوك دعماً لصندوق همة 
وطن ولتسهم بذلك وبشكل فّعال في التخفيف على المواطنين من اآلثار 

االقتصادية الناجمة عن الجائحة.

كمــا قامت البنوك بإرســال رســائل توعيــة نصية لعمالئهــا لتحذيرهم 
مــن االحتيال المالــي اإللكتروني وتحديــداً من خالل وســائل التواصل 
االجتماعــي، نظراً لتعرض بعض العمالء لحاالت احتيال نجم عنها قيام 
العمالء بتزويد المحتالين بأرقام حساباتهم واألرقام السرية وغيرها من 
بياناتهم البنكية، األمر الذي جعلهم عرضة الستغالل المحتالين بتحويل 

مبالغ نقدية من حساباتهم.

                كما تعلمون فإن أبرز مكونات ميزان المدفوعات 
األردنــي هي حــواالت المغتربين والدخل الســياحي، هل لكم 
ان تطلعونــا على توقعاتكم لميزان المدفوعات وأبرز مكوناته 

للعام الحالي في ظل اآلثار المتوقعة للجائحة؟

                مــا هــو تقييمكــم لــدور البنــوك خــالل فتــرة 
الجائحة ومستوى تعاونها واستجابتها للقرارات واإلجراءات 
والمبادرات المتخــذة من البنك المركزي األردني؟ وما رأيكم 
بــاألدوار الوطنية واالجتماعية التي لعبتها البنوك خالل فترة 

اإلغالق الكلي؟
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يتمتع األردن بجهاز مصرفي ســليم ومتين قادر بشــكل عام على تحمل 
الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في األردن بمستويات 
مرتفعــة مــن نســب كفاية رأس المال هــي من بين األعلــى في منطقة 
الشــرق األوســط. وبهــدف تدعيم منعة الجهــاز المصرفي، قــام البنك 
المركزي بالطلب من البنوك بتأجيل توزيع األرباح لهذا العام أو توزيعها 
على شــكل أسهم. وضمن هذا السياق، أجرى البنك المركزي اختبارات 
األوضــاع الضاغطة الالزمــة للقطاع المصرفي، بما في ذلك أثر صدمة 
كورونــا على قدرة تحمل البنوك. وتظهــر النتائج أن الجهاز المصرفي 
قادٌر على تحمل هذه الصدمة وتبعاتها الســلبية. ويعود الفضل في ذلك 
الستمرار امتثال البنوك والتزامها بتعليمات البنك المركزي وفقاً ألفضل 
المعاييــر الدوليــة المتبعة في هــذا المجال، وبنائهــا للمخصصات التي 
دعمت المراكز المالية لتلك لبنوك في تخطي تداعيات األزمة الراهنة.

      جائحــة كورونا فرضت ظروفا وواقعا اســتثنائيا 
على األفراد وقطاعــات األعمال، وأدت لتراجع أرباح البنوك 
خــالل النصــف األول مــن العــام الحالي نظــراً الرتفاع حجم 
المخصصــات التــي اقتطعتها البنوك. ما هــي توقعاتكم حول 

مؤشرات المتانة المالية للبنوك بشكٍل عام؟

وتشير البيانات األولية في مجال مؤشرات المتانة المالية لمنتصف 
العــام الحالي إلى انخفاضها بشــكل طفيف، وبالرغم من ذلك فهي 
ما تزال ضمن المســتويات المرتفعــة بالمقارنة مع كافة المعايير، 

وفيما يلي تطور أبرز هذه المؤشرات:

نفذنا إجراءات استباقية 
ووقائية عززت قدرة 
القطاعات االقتصادية 

على مواجهة "كورونا" 
ورفع منعة االقتصاد 

الوطني

رغم أزمة "كورونا" تشير التوقعات 
األولية إلى أن االقتصاد األردني سيحقق 
نمواً إيجابياً العام المقبل بين %2.5 

و3.3% في األجل المتوسط
-  بلغــت نســبة كفايــة رأس المال 17.9%، مقارنة بنســبة %18.3 
المســجلة في نهاية عام 2019، ومقارنة مع المعدالت المفروضة من 
قبــل البنــك المركزي البالغة )12%( والحــد األدنى المطلوب من بازل 

.III

-  بلغت نســبة تغطية المخصصات للديــون المتعثرة حوالي %67.9، 
مقارنة بما نسبته 69.5% والمسجلة في نهاية عام 2019. 

-  بلغت نســبة الســيولة لدى البنوك 128.8%، بالمقارنة مع النسبة 
المســجلة فــي نهايــة عــام 2019 والبالغــة 134.1%، لتحافظ على 
مســتويات أعلى من النســبة القانونية المفروضة على البنوك والبالغة 

.%100

-  ارتفعت نســبة الديون غير العاملة من إجمالي الديون بشــكل محدود 
لتصــل إلــى 5.4%، مقارنة بنســبة 5.0% المســجلة فــي نهاية عام 
2019، وعلى الرغم من محدودية ارتفاعها ما تزال ضمن المستويات 

المتدنية.
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البنوك تعمل على كافة 
المحاور للتخفيف عن 
المواطنين والقطاعات 
االقتصادية المتضررة

لقــد اظهرت البيانــات المالية للبنوك المرخصة خالل األشــهر الثمانية 
األولــى من عــام 2020 نمــو إجمالــي موجوداتها بحوالــي %3.0، 
ليبلغ حوالي 55.3 مليار دينار، مقارنة مع نمو نســبته 3.2% لنفس 
الفترة من العام الســابق. وقد ارتفع إجمالي التسهيالت االئتمانية خالل 
األشــهر الثمانية األولى من هذا العام بحوالي 1.6 مليار دينار وبنسبة 
نمو حوالي 5.8% مقارنة مع حوالي 3.5% للفترة نفســها من العام 

السابق. 

وقــد جاء ذلك نتيجة لحاجة االفــراد وقطاعات األعمال للتمويل في ظل 
هــذه االزمة. ومــن المتوقع أن يتأثر أداء البنوك لعــام 2020 كنتيجة 
لتوقيــف األنشــطة االقتصادية واألعمــال خالل الفترة األولى النتشــار 
فيــروس كورونا على المســتوى المحلــي، وبالرغم من ذلــك ما تزال 

البنوك قادرة على تحقيق أرباح كافية لتغطية مخاطر االئتمان لديها.
وأؤكد على اســتمرار البنك المركزي بممارســة دوره في تنظيم أعمال 
مؤسسات الجهاز المصرفي بهدف تعزيز مراكزها المالية وتفعيل دورها 
في تمويل النشــاط االقتصادي من خالل اصدار التشــريعات والتعليمات 

بما يتوافق مع أحدث المستجدات. 

وفي ظل حالة عدم اليقين الســائدة عالميــاً ومحلياً فيما يتعلق بالوضع 
الوبائي فإن البنك المركزي يتابع بشــكل حثيث كل المستجدات وسيقوم 
باتخــاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار األوامــر والتعليمات الالزمة بما 

يحمي االقتصاد الوطني واستقراره.
وفيما يتعلق بتوجهات السياسة النقدية، سيستمر البنك المركزي باتخاذ 
السياســات الهادفة للمحافظة على االستقرار النقدي المتمثل باستقرار 
ســعر الصرف ومعدالت التضخم. وفي ظل األزمة المستجدة التي تعتبر 
أزمــة اســتثنائية وفريــدة من نوعها، فرضــت على البنــوك المركزية 
إجراءات اســتثنائية غير مســبوقة. ففي االزمات السابقة كانت البنوك 
المركزية تتخذ اإلجراءات المناسبة حسب طبيعة هذه األزمات واسبابها 
االقتصادية سواًء في جانب العرض أو في جانب الطلب، وكانت البنوك 
المركزيــة تمارس دورها من خالل اســتخدام أدوات السياســة النقدية 
التقليديــة واســتحداث األدوات غير التقليديــة االبتكارية وتوفير قنوات 
التمويــل المتعددة، تزامناً مــع متابعة القطاعــات المصرفية للتأكد من 
ســالمة مراكزها المالية وقدرتها على مواجهة االرتدادات السلبية لتلك 

األزمات.
إال أن هذه األزمة األخيرة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا تختلف عن 
ســابقاتها من حيث مصدر األزمة الصحــي وليس االقتصادي وتأثيرها 
علــى جانبي العــرض والطلب على حٍد ســواء، إضافة الــى أنها كانت 
مفاجئــة من حيث توقيتها ومن حيــث عمق اثارها على جميع األصعدة 
الصحية واالقتصادية واالجتماعية، عدا عن اتســاعها بحيث لم تستثِن 

أي مجتمع أو دولة في العالم. 

     ما هي أحدث التطورات على المؤشــرات النقدية 
العــام الحالــي؟ ومــا هــي مســتجدات التوجهــات التنظيمية 
وتوجهات السياســة النقديــة للبنك المركــزي األردني خالل 
العــام الحالي؟ وهــل يوجد هنــاك أي تعليمات اســتثنائية قد 

يتخذها البنك المركزي انسجاماً مع الظروف االستثنائية؟

تســببت جائحة كورونــا في إعطــاء أهمية             
اســتثنائية للدفع االلكتروني، وأســهمت في زيادة اســتخدام 
القنــوات والخدمــات المصرفية الرقمية من قبــل المواطنين 
والشــركات، فهل لكــم أن تحدثونا عن أبرز مؤشــرات الدفع 
االلكتروني التي شــهدت نمواً كبيــراً خالل النصف األول من 
العام الحالي؟ وما هو تقييمكم لمســتوى اإلنجاز الذي حققته 

البنوك في مجال التحول الرقمي؟

وممــا ال شــك فيه، أنه خالل اآلونــة األخيرة تحّدث الكثيــر من البنوك 
المركزيــة واالقتصاديين وحتــى الماليين عــن األدوات المتاحة ومدى 
نجاعتهــا فــي التصدي لمثل هذه االرتدادات الســلبية غير المســبوقة، 
والبــد من االعتراف أن معظم االقتصادات العالمية، الســيما في منطقة 
الشــرق االوسط وشــمال افريقيا وبعض دول اسيا وغيرها، قد واجهت 
هذه االزمة غير المســبوقة بالرغم من ضيق المســاحة امام سياساتها 

النقدية والمالية على حٍد سواء. 

Learn- (وفــي ضــوء ذلك، كان البد لمفهــوم التعلم عبر الممارســة 
ing by Doing( من الظهور على الســطح، حيث بادرت الحكومات 
والبنوك المركزية باســتحداث وتطبيق اإلجراءات المختلفة، والســعي 
إلعــادة تقييــم مدى نجاعتهــا وكفاءتها في تحقيق الهــدف المرجو في 

مواجهة تداعيات األزمة.
 وفــي هذا الســياق، فإننا نــرى أن ما يحكم توجهات السياســة النقدية 
واإلجــراءات الممكــن اتخاذها في المرحلة المقبلة يعتمد بشــكل رئيس 
على تطورات األزمة من جميع النواحي وبصورة رئيســية من الناحية 
الصحيــة. وفي ضــوء ذلك فإن علــى البنوك المركزية االســتمرار في 
التعاون ومتابعة المســتجدات في هــذا المجال، مؤكدين على أن طبيعة 
األزمــة المســتجدة العالمية الحاليــة تتطلب جهوداً مشــتركة بين كافة 
القطاعات واألطراف بما فيها البنوك المركزية والمؤسســات الرســمية 
والحكومــات، ولن تكون الحلــول المرجوة متوقفة على جهة واحدة بل 

تتطلب تضافر جهود مشتركة بين الجميع.
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ما هي الدروس والعبر المستفادة من األزمة             
المستجدة؟

بــرزت أهمية الدفع والتحويل اإللكتروني بشــكل ملحــوظ أثناء جائحة 
فيــروس كورونــا؛ نظراً للعديد من العوامل أهمهــا اإلغالق العام الذي 
فرضته الدولة وضرورة التزام المواطنين بإجراءات الصحة والسالمة 
للحد من انتشــار الفيروس وعلى وجه الخصوص التباعد االجتماعي، 
حيــث مّكــن الدفــع والتحويــل اإللكترونــي المواطنين من دفــع أثمان 
مشــترياتهم وبــدل الخدمــات دون الحاجة إلــى تداول النقــد الذي كان 
يشكل وسطاً مناسباً لنقل الفيروس والعدوى، كذلك المساهمة في تنفيذ 
عمليات الدفع مقابل الشراء المنفذ عبر مواقع التجارة اإللكترونية؛ مما 
ســاعد على استمرارية عمل بعض الصناعات والقطاعات دون الحاجة 

إلى خرق قواعد حظر التجول الذي كان قد فُرض في بدايات األزمة.

واألبــرز من ذلك كله أســهمت قنــوات الدفع والتحويــل اإللكتروني في 
تيســير تلقي المواطنين لحواالتهم الواردة لهم أو تنفيذ حواالت لصالح 
غيرهــم ســواء على الصعيــد المحلي أو الدولي وضمــن نطاق محدود 

التأثير.

 أمــا على مســتوى الحكومة فقد مّكنــت هذه القنــوات اإللكترونية من 
إيصال الدعم لمستحقيه من معونات وطنية ومبالغ التعطل ودعم عمال 
المياومــة وتحويل الرواتب في القطاع الخاص ال ســيما في الشــركات 

التي ال تزال تعتمد النقد في صرف رواتب موظفيها.

فــي ظل هــذه األزمة اســتطاعت البنوك مــن خالل قنواتهــا المصرفية 
اإللكترونيــة جنبــاً إلى جنب مــع القنوات اإللكترونيــة الموفرة من قبل 
شــركات الدفع والتحويل اإللكتروني لألمــوال من تلبية حاجة الحكومة 
والمواطنيــن علــى حد ســواء مــن الوصول عــن بعد إلى قنــوات دفع 
إلكترونيــة آمنــة وفّعالة وكفؤة واســتخدامها في تنفيــذ عمليات الدفع 
والتحويــل، ويتبيــن ذلك مــن خالل معــدالت النمو التي شــهدتها هذه 
القنــوات منــذ بداية الجائحة؛ حيث تمثلت أبرز المؤشــرات ذات الصلة 

على النحو اآلتي:

على مســتوى نظام الدفع بواســطة الهاتف النقال )JoMoPay( فقد 
ارتفع مؤشــر اســتخدام المحافــظ اإللكترونية خــالل النصف األول من 
هــذا العــام مقارنة بنفس الفترة من العام الســابق بشــكل مطرد، فعلى 
صعيد عدد المحافظ اإللكترونية التي تم تسجيلها على النظام فقد ارتفع 
بنســبة )599%(، فــي حيــن ارتفعت قيمــة عمليات الدفــع والتحويل 
اإللكترونــي المنفذة بواســطة المحافظ اإللكترونية بنســبة )%456(. 
ومــن أبــرز العوامل التي أســهمت بارتفاع مؤشــر اســتخدام المحافظ 
اإللكترونيــة خــالل الجائحة، اإلجــراءات التي اتخذهــا البنك المركزي 
األردنــي من خالل تســهيل فتح المحافظ عن بعــد وإغالقها دون حاجة 
العميل إلى زيارة الفرع أو الشركة، باإلضافة إلى اعتماد الحكومة على 
المحافظ اإللكترونية كوسيلة رئيسية في إيصال مبالغ الدعم والمعونات 

الوطنية لمستحقيها.

أما على صعيد نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً »إي فواتيركم« 
فقد ارتفع مؤشــر اســتخدام النظام وقنوات الدفع اإللكترونية المرتبطة 
بــه خالل النصــف األول من هذا العــام مقارنة بنفس الفتــرة من العام 
السابق بشكل ملحوظ، حيث بلغ معدل نمو الحركات المنفذة على النظام 

ما نســبته )54%(، وبمعدل نمو بلــغ )11.3%( لقيمة عمليات الدفع 
المنفــذة مــن خالل النظام، ومن أبرز العوامل التي أســهمت في ارتفاع 
معدالت النمو السابقة تمكين العمالء من تنفيذ الحواالت المالية المحلية 
والخارجية من خالل النظام، فقد ارتفعت قيمة الحواالت المالية المنفذة 
خالل فترة األزمة )3/18-6/30( ما يقارب )4.6( مليون دينار بمعدل 
نمو بلغ )420%( مقارنة بالفترة ما قبل األزمة أي من بداية هذا العام 

حتى تاريخ  2020/3/18.

هــذا وال تزال البنوك وشــركات الدفــع والتحويــل اإللكتروني لألموال 
تســعى بشــكل دائم لالرتقاء في تقديم خدماتها المالية والمصرفية من 
خالل االستفادة من نتاج التقنيات الحديثة والتحول الرقمي، ويتمثل ذلك 
من خــالل تطوير القنوات اإللكترونية المتعددة التي توفرها، كتطبيقات 
الهاتــف النقــال واإلنترنت المصرفــي وغيرها من القنــوات واألدوات 
اإللكترونية األخرى، والتي تســاهم في تمكين العمالء من الوصول إلى 
حساباتهم والعديد من الخدمات بكل سهولة ويسر وبشكل رقمي متكامل 
دون الحاجة للتواجد الفعلي، فقد ارتفع مؤشر استخدام القنوات البنكية 
اإللكترونيــة خــالل النصف األول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من 
العام الســابق بشــكل كبير، حيــث بلغت قيمة عمليــات الدفع والتحويل 
المنفــذة مــن خالل هــذه القنوات ما يقــارب )13( مليــار دينار أردني 
محققــة بذلك نســبة نمو تصل إلــى )110%( عن النصــف األول من 

السنة الماضية.

أحدثت األزمة المســتجدة تغيرات في كيفية استقراء النظرة المستقبلية 
لالقتصاد المحلي، حيث استرعت اهتمام صناع السياسات إلى ضرورة 
تقليص فجوة حالة عدم التوازن االقتصادي، من خالل معالجة االختالالت 
االقتصاديــة والماليــة المختلفــة والبدء بتســريع عمليــة التحول نحو 
االعتمــاد علــى الذات عبر التوظيف األمثل للموارد المالية والبشــرية، 
وتشــجيع االبتكار، وتوجيه االســتثمارات نحو القطاعات الحيوية ذات 
الميزة التنافســية السيما الرتفاع مساهمتها في دعم العجلة االقتصادية 
واستدامتها، حيث كشفت األزمة المستجدة عن فرص اقتصادية محتملة 
تتمتــع فيهــا القطاعــات االقتصادية بميزة تنافســية، أبرزهــا قطاعات 
تكنولوجيــا المعلومــات، والصناعــات الغذائية، والخدمات اللوجســتية 

واالستشارية، والصناعات الدوائية.

وفي سياق مواٍز، أدت األزمة المستجدة إلى الحاجة لإلسراع في التحول 
نحو االقتصاد الرقمي، واســتهداف المزيد من الشــمول المالي، وإيجاد 
الحلول المناســبة لتقليص حجم االقتصاد غير الرســمي، هذا باإلضافة 
إلى أهمية توافر واســتحداث معايير تحوط مناسبة وكافية للتخفيف من 
االرتدادات السلبية المتأتية من الصدمات غير المتوقعة على القطاعات 

االقتصادية المختلفة. 
وعلــى الصعيــد الدولي، أظهــرت األزمة أهميــة تفعيل ســبل التعاون 
الدولي في رسم السياسات الدولية المستقبلية السيما المتعلقة بالتجارة 
العالميــة، ومحاولــة بناء اســتراتيجيات تعزز هيكل اإلنتاج وسالســل 
التوريد العالمية، بالتزامن مع تبني سياسات مالية ونقدية منسقة على 

المستوى الدولي لمواجهة التداعيات غير المسبوقة.
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أخبار جمعية البنوك
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الدكتور ماهر المحروق مديراً عاماً لجمعية البنوك 
في األردن

ويتمتع  الدكتــور المحروق بخبرات علمية وعملية في القطاعين العام 
والخــاص وفــي المجال المالي، كما عمل في الشــركة األردنية لضمان 
القروض التي تعنى بدعم  المشــاريع الصغيرة والمتوســطة، ال ســيما 
وأنه يحمل شــهادة الدكتوراه في مجال االقتصاد/ سياســات المنشــآت 
 Newcastle Upon الصغيــرة والمتوســطة من جامعة نيوكاســل
Tyne فــي المملكة المتحدة، األمر الذي سيســهم في تحقيق األهداف 

االستراتيجية لجمعية البنوك.

كمــا عمل الدكتــور ماهر المحروق فــي مجال التدريب واالستشــارات 
بالتعــاون مع عدد من المؤسســات الرســمية كــوزارة التعليــم العالي 
والمجلس األعلى لشــؤون األســرة، واألكاديمية العربية للعلوم المالية 
والمصرفية، وعمل أيضا مستشاراً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 

وأمين عام الوزارة لشؤون البحث العلمي. 
 

الدكتــور المحــروق عضو في العديد من الهيئات والمؤسســات بصفته 
الشــخصية، ومــن ضمنهــا عضويــة مجلس أمنــاء جامعــة آل البيت 
ومجلس أمناء كلية القدس ومجلس إدارة هيئة تنمية المهارات الوطنية 
والمجموعة األردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وشركة تطوير 

المفرق. 

كمــا كان الدكتور المحروق عضو مجلــس إدارة هيئة التخاصية ضمن 
برنامج الشــراكة بين القطاعين العام والخــاص، وعضو مجلس إدارة 
تشجيع االستثمار سابقاً. هذا الى جانب عضويته في مجلس كلية العلوم 
اإلداريــة والماليــة في الجامعة األلمانية األردنيــة ومجلس كلية اللغات 

الحديثة في الجامعة األردنية.

وكان الدكتور المحروق قد شغل منصب مدير عام غرفة صناعة األردن 
منــذ العام 2010 وحتى تاريخ التحاقه بالعمل في الجمعية، كما شــغل 
مناصــب مهمــة فــي العديد من الجهــات، ومنها منصب مديــر مديرية 
السياسات والدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة الى 
عملــه في مواقــع مختلفة في القطاعين العام والخاص وعمله كأســتاذ 

جامعي.

ومــن الجديــر بالذكر أن جمعية البنوك في األردن تأسســت في شــهر 
تشرين الثاني من عام 1978، وتضم في عضويتها 24 بنكا منها 20 
بنــكا تجاريا و4 بنوك إســالمية. والجمعية عضــو في اتحاد المصارف 

العربية.

أعلن رئيس جمعية البنوك في األردن هاني القاضي أن مجلس إدارة الجمعية قرر تعيين الدكتور ماهر المحروق مديرا عاما للجمعية.
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جمعية البنوك تعقد ورشة متخصصة حول قانون ضمان 
الحقوق في األموال المنقولة

 عقدت جمعية البنوك في األردن ورشــة عمــل متخصصة حول قانون 
ضمــان الحقوق في األموال المنقولة، وذلك اســتكماال للخطة التدريبّية 
للجمعيــة والهادفــة إلى نشــر الوعي بيــن موظفي الجهــاز المصرفي 

األردنّي فيما يتعلق باألمور القانونية المرتبطة باألعمال المصرفّية. 
وناقشــت الورشــة من خالل تقنيــة االتصال المرئــي بحضور عدد من 
موظفي القطاع المصرفي من القانونيين والعاملين في االئتمان، العديد 
مــن االحكام القانونيــة التي تضمنها هذا القانون ومــن ضمنها أولوية 

حقوق الضمان في الضمانة المنقولة. 

وشــارك في الورشة المحامية النا سالمة المتخصصة في قانون ضمان 
الحقوق في األموال المنقولة، وبمشاركة عدد من القانونيين والمصرفيين 

العاملين في القطاع المصرفي. 

وقال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق،  إن هذه الورشة 
تأتي لتلبية احتياجات موظفي القطاع المصرفي ونشــر المعرفة القانونية 
والمصرفية بينهم، وبما ينســجم مع أهــداف الجمعية في خدمة أعضائها 

لمواكبة التطورات التشريعية المرتبطة بأعمال الجهار المصرفي. 

وبدورها، اســتعرضت المحامية ســالمة، أهم النقاط المستحدثة تشريعياً 
فــي هذا القانون والتي من شــأنها تحســين بيئة االعمــال في األردن من 
خالل التطبيقات الجديدة التي افردها القانون بهدف إنشــاء حقوق ضمان 
لصالح الغير واالســتفادة من هذه الحقوق من قبل األشــخاص الطبيعيين 

واالعتباريين وكذلك المتخصصين من القانونيين. 
وقالــت: "يحكــم هــذا المبدأ ذلــك الترتيب المتبــع في ســداد المطالبات 
المضمونــة بالضمانــة ذاتها في حــال تخلف المدين عن ســدادها، حيث 
يعــد وضوح هذا الترتيــب وتفادي التعارض بين النصوص القانونية من 

األمور األساسية". 
وحــول إنفاذ حقوق الضمان في األموال، وضحت ان عملية التنفيذ على 
األموال المنقولة فــي حال تخلف المدين عن الوفاء بااللتزام المضمون، 

تتضمن المبادئ الرئيســية حق الدائن في وضع اليد على الضمانة بشكل 
فوري في حال عدم السداد. 

وشــددت على أنه ال بد من وجود سياســات واضحــة مبنية على مبدأين 
أساســيين؛ أولهما األصل أن تحديد األولوية يعتمد على الترتيب الزمني 
الذي تم فيه إشــهار الحقوق المتنافســة في مواجهة الغيــر، وثانيا هنالك 
اســتثناءات علــى األصل والبد من رســم سياســات واضحــة تحدد تلك 
االســتثناءات ومبررات/أســباب موجبة لذلك االستثناء )مثالً حق ضمان 

ثمن الشراء(. 
وأضافت أن هنالك اعتبارات رئيســية في اإلصالح القانوني للمعامالت 
المضمونــة بمنقــول تشــمل كال مــن قانون ضمــان الحقــوق باألموال 
المنقولة وقانون المعلومات االئتمانية وقانون اإلعسار وقانون الشركات 

والتشريعات الثانوية واألنظمة. 
وزادت أن أنــواع األموال المنقولة )الضمانات( الواردة في المادة الثالثة 
مــن قانــون ضمان الحقوق "تشــمل األموال المنقولــة المادية والمعنوية 
والديــون والحقوق، ومنها على ســبيل المثال ال الحصر، كل من الديون 
سواء أكانت مستحقة أومؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك 
حساب الوديعة والحساب الجاري، والسندات الخطية القابلة للتحويـل عن 
طريق التســليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما 

في ذلك األوراق التجارية. 
وتم خالل الورشة، استعراض آخر أهم المصطلحات والمبادئ القانونية 
لقانون ضمان الحقوق في األموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018، ومنها 
المادة الثانية التي تضمنت حـــق الضمان، وهو الحـــق العينـــي التبعـي 
-الناشــئ عن اتفاق- الذي يقع على المال المنقول ضماناً للوفاء بالتزام، 
إضافــة لمفهــوم الضمانة، وهو المال المنقول الــذي يوضع تأميناً للوفاء 
بالتزام، ومصطلح الضامن وهو من ينشئ حق الضمان وفقاً ألحكام هذا 
القانــون، والمضمون له أي المســتفيد من حق الضمــان، إضافة لمفهوم 
اإلشــهار، وهو قيــد الحقوق التي ترد على األموال المنقولة في الســجل 
لغايات نفاذها في مواجهة الغير، ويشمل ذلك ما يطرأ عليها من تعديالت 

)تعديل، تمديد، إنهاء، اعتراض(.
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خالل الورشة المتخصصة التي عقدتها جمعية البنوك 
للعاملين في الجهاز المصرفي

أكد مراقب الشركات السابق رمزي نزهه أن قانون االعسار هو جزء أساسي 
مــن منظومــة التشــريعات الناظمــة لبيئة األعمــال المحلية، حيــث انه يوفر 
اإلطــار القانوني الذي يســاهم في معالجة اإلشــكاالت والتحديات المالية التي 
تواجه الشــركات ورجال األعمال، وهو الخيار األخير لتجنب اللجوء للتصفية 

االجبارية.

جاء ذلك خالل الورشــة المتخصصة التوعوية التــي عقدتها جمعية البنوك في 
األردن للعامليــن والموظفيــن في الجهــاز المصرفي والذين شــاركوا في هذه 
الفعاليــة التي تعد األولى من نوعها، حيث تعكــف الجمعية على تعزيز دورها 
التوعوي في بيئة األعمال المحلية في ســبيل إزالــة العقبات واالختالالت التي 
يشــهدها االقتصــاد األردني ليكون أكثر تنافســية وجذباً لالســتثمارات المحلية 
واألجنبية. وقدم هذه الورشــة مراقب عام الشــركات الســابق المحامي رمزي 

نزهه، وبحضور مدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق.
وأشار نزهه إلى أن قانون اإلعسار يحقق مصلحة لصاحب المشروع، والعمال 
والموظفيــن، الدائنيــن، المنظومــة االقتصاديــة الشــاملة، ويعنــي ذلك تطوير 
المنظومة من تســهيل أموال المدين وتوزيعهــا على الدائنين لتمر بمرحلة انقاذ 

المشروع.
وحول دواعي قانون االعسار أوضح نزهه دواعي إصدار قانون اإلعسار الى 
أن ِقَدم التشــريعات وعدم فعاليتها، واألحكام مشتتة في عدة تشريعات، وحسب 
الشــكل القانوني للمدين، الفتا الى غياب التشــريعات الناظمــة لعمليات اإلنقاذ 
إعادة التنظيم، إعادة الهيكلة، وعدم استخدام طرق التسوية خارج المحاكم بشكل 
واسع، وغياب وكالء اإلعسار المهنيين والمحترفين والمهرة، وقواعد األولوية 
في التوزيع على الدائنين متناثرة في تشريعات متعددة، باإلضافة الى انخفاض 

معدالت استرداد الدين- تراكم الديون المتعثرة.
وأوضح نزهه في معرض ورشة العمل عن مرجعية قانون اإلعسار واألنظمة 
الصادرة بموجبه، وقال " لقد اســتعان األردن ببعــض المراجع الدولية لغايات 
ســّن القانون واألنظمــة الصادرة بموجبــه، وهي: المبــادئ الخاصة باألنظمة 
الفعالــة لحقــوق الدائنيــن، واإلعســار الصــادرة عن البنــك الدولــي، والدليل 
التشــريعي لقانون اإلعســار الصادر عن لجنة األمم المتحــدة للقانون التجاري 

الدولي )أونسيترال(".
وفصــل نزهــه وفقا لقانون االعســار نطــاق تطبيق القانوني على قســمين هما 
الجهــات واالفــراد الذين يخضعون للقانون:المدينين المعســرين وأّي شــخص 
يمارس نشــاطاً اقتصادياً )االعســار ال يحيي ميتاً(، واألشــخاص االعتباريين 
والشــركات المدنيــة والشــركات التــي تملكها الحكومــة، و التجــار أصحاب 
المؤسسات الفردية، و أصحاب المهن المسجلين والمرّخص لهم بالعمل بموجب 
أحكام التشريعات النافذة و النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربٍح أو 
مكسب ويشمل النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي 

أو الحرفي.
وحول الجهات التي استثناها استثناها قانون اإلعسار من نطاقه، بين أنه استثنى 
القانون البنوك وشــركات التأمين والجمعيات والنوادي واألشــخاص الطبيعيين 
الذين يخضعون ألحكام القانون المدني، واستثنى الوزارات والدوائر الحكومية 
والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات، و إجراءات التصفية 
التي تتم وفقاً ألحكام قانون الشــركات ألســباب ال تتعلق باإلعسار، و إجراءات 

اإلفالس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ أحكامه – أي القديم على قدمه،

نزهه: "االعسار" تشريع داعم لتحفيز 
االقتصاد والخيار األخير لتجنب التصفية

وحول اثار االعســار على الجهات التي ســمح لها القانون بين نزهه لفت عدم 
نفاذ تصرفات المدين المعســر خالل السنة السابقة على تاريخ اشهار االعسار، 
وعدم جواز بيع اموال ذمة االعسار خالل المرحلة التمهيدية اال ضمن شروط 
واجراءات محددة وبموافقة المحكمة، ووقف سماع الدعاوى ضد المدين، كذلك 

وقف التنفيذ على اموال المدين لمدة ستة أشهر من تاريخ اشهار االعسار.
وتابع حديثه قائال عن اثار االعسار" بوقف الحجز على اموال المدين لمدة ستة 
أشــهر من تاريخ اشهار االعسار، و وقف احتســاب الفوائد وغرامات التأخير 
على ديون االعسار من تاريخ اشهار االعسار، و امكانية انهاء العقود السارية 
النفاذ اذا كان ذلك يصب في مصلحة االعســار شــريطة موافقة المحكمة على 
ذلك، و امكانية فسخ عقود البيع بموافقة المحكمة، و امكانية انهاء عقود االجارة 

بموافقة المحكمة، و امكانية تعديل عقود العمل او إنهائها بموافقة المحكمة".
مــن جهته قــال مدير عام جمعيــة البنوك في األردن الدكتــور ماهر المحروق 
في كلمته االفتتاحية للورشــة التي شــارك فيها عاملون وموظفون في الجمعية 
وموظفــون قانونيــون في البنوك شــاركوا أما حضوراً أو عبــر تقنية االتصال 
المرئــي "زوم" قــال إن هــذه الورشــة تأتي باكورة لسلســلة من الــورش التي 
ســتعقدها الجمعية في عدد من المواضيــع ذات البعد القانوني والتي تحتاج الى 
توضيح وتبــادل للمعلومات والمعرفة فيها تهم القطاع المصرفي وذلك انطالقاً 
مــن دور الجمعيــة فــي خدمة أعضائها مــن البنوك العاملة في األردن ونشــر 
المعرفــة بينهــم ومواكبة التطورات التشــريعية والتباحث بشــأنها مع عدد من 

المختصين وموظفي القطاع المصرفي في المملكة.
واشــار الى أن قانون االعســار الذي تم إقراره سنة 2018، ونشر في الجريدة 
الرســمية، يأتي انسجاما مع المعايير الدولية والممارسات المتبعة والتي تتطلب 
ضــرورة إطار تنظيمي وتشــريعي وبما يصب في مصلحــة االقتصاد الوطني 

وتعزيز الثقة بالبيئة االستثمارية.
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جمعية البنوك تواصل نقاشاتها التوعوية 
المتخصصة مع العاملين في الجهاز المصرفي

أكد مستشــار ديوان التشــريع والرأي الدكتور عبدالرحمن الذنيبات أن قانون 
الملكيــة العقاريــة الغى 13 قانونــا تتعلق بتنظيم االحــكام المتعلقة بالعقارات 
بشــكل عــام بما في ذلــك االراضي، ليصار الــى توحيدها في قانــون الملكية 

العقارية.

جاء ذلك خالل الورشــة المتخصصة للتوعوية التــي عقدتها جمعية البنوك في 
األردن للعامليــن فــي الجهاز المصرفي بعنوان » دراســة حــول اهم االحكام 
المســتحدثة في قانون الملكية العقارية«، عبر تقنية االتصال المرئي، بأنه عند 
اعــداد القانون تمت دراســة جميع قوانيــن األراضي النافذة وتــم توحيدها في 
قانون واحد إلعطاء القانون شمولية تيسر الرجوع إليه من المطبقين ألحكامه، 
مع الغاء الكثير من المســميات واإلجــراءات التي كانت صالحة في فترة بعيدة 
مــن الزمن وجدت في ظل ظــروف لم تعد موجودة وبالتالي ال مبرر لبقاء هذه 

النصوص.

من جهته اســتهل الورشة المدير العام لجمعية البنوك في االردن الدكتور ماهر 
المحــروق بأن الجمعيــة ماضية في عقد ورش العمل كجزء رئيســي للعاملين 
في الجهاز المصرفي والنقاش حول آخر المســتجدات سواء القانونية أو غيرها 
مــن االمور الفنية بهدف فتح حوار شــامل بين العامليــن في الجهاز المصرفي 

والمختصين بما يفضي الى أفضل النتائج المثمرة.
وأكد الدكتور ماهر المحروق أن هنالك العديد من االنشــطة التي تســهم بتفعيل 
دور الجمعية بما يخدم مصالح اعضائها، مشيرا الى أنه في الفترة المقبلة سيتم 
االعالن عن تلك النشاطات وبما يحقق مصالح اعضاء الجمعية وأفضل منفعة.
ولفت الدكتور الذنيبات الى أن قانون الملكية العقارية يضمن حماية واســتقرار 
الملكية العقارية من اي خلل او حكم قد يؤثر على اســتقرارها، مشــيرا الى أنه 
يتضمن مجموعة من الفصول ضمن قانون واحد وتم تبويبه حســب المواضيع 

مما يسهل الرجوع إليه.
وتم ترقيم نصوص مشــروع القانون بشــكل متسلسل وقد اشــتمل القانون على 

)10( فصول بواقع )224( مادة.

واســتعرض مستشــار ديوان التشريع والرأي في الورشــة أبرز القوانين، الفتا 
الى ان الفصل االول ركز على اهم االحكام المستحدثة التي وردت في القانون 
اما الفصل الثاني فخصص لبعض االشكاالت التي ظهرت عند تطبيق القانون.

وقال حول االحكام المســتحدثة فــي قانون الملكية العقاريــة أن الفصل تضمن 
الغــاء )13( قانونــا تنظم االحكام المتعلقة بالعقارات بشــكل عــام بما في ذلك 
االراضي. واهمها قانون األراضي العثماني بعد ان كان يعتبر مصدرا للقوانين 
المتعلقة باألراضي التي شــرعت بعده منذ عهد اإلمارة بعد االســتقالل وكون 
هذه القوانين صدرت في فترات متباعدة ولم تأت بمعالجة شاملة لجميع اإلحكام 
المتعلقة باألراضي فلم يلغ أي قانون تلك القوانين، وتعددت القوانين واختلطت 

األحكام التي تنظمها.
واستعرض الدكتور الذنبيات القوانين التي تم الغاؤها والتي شملت كالً من 

»1- قانون األراضي العثماني. -2 قانون تســوية األراضي والمياه رقم )40( 
لسنة 1952. 3- قانون تحويل األراضي من نوع الميري إلى ملك رقم )41( 
لســنة 1953. 4- قانون تحديد األراضي ومســحها وتثمينها رقم )42( لســنة 
1953. 5- قانــون وضــع األموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم )46( لســنة 
1953. 6- قانــون تقســيم األموال غير المنقولة المشــتركة رقم )48( لســنة 
1953. 7- قانون التصرف في األموال غير المنقولة رقم )49( لسنة 1953.  

الذنيبات: قانون الملكية العقارية يلغي 13 تشريع 
ويختصرها بقانون واحد إلعطائه الشمولية

8- قانون تصرف األشــخاص المعنويين فــي األموال غير المنقولة رقم )61( 
لســنة 1953. 9- قانــون معدل لألحــكام المتعلقة باألموال غيــر المنقولة رقم 
)51( لســنة 1958. 1-0 قانون تســجيل األموال غير المنقولة التي لم يســبق 
تسجيلها رقم )6( لسنة 1964. 1-1 قانون ملكية الطوابق والشقق رقم )25( 
لســنة 1968. 12- قانون االســتمالك رقم )12( لســنة 1987. 13- قانون 
إيجار األموال غير المنقولة وبيعها لغير األردنيين واألشــخاص المعنويين رقم 

)47( لسنة 2006«.

وحول بعض االشــكاالت التي ثارت عند تطبيق احكام القانون الملكية العقارية 
واتي عالجها الفصل الثاني أوضح الدكتور الذنبيات بالقول » إن الفصل الثاني 
تضمن ما يتعلق بنص المادة )63( من قانون الملكية العقارية رقم )13( لسنة 
2019 علــى أنــه: )ال تكون التصرفات أو العقود أو أي معامالت تجري على 
العقارات أو المياه صحيحة في المناطق التي تمت التســوية فيها إال إذا ســجلت 
لدى مديرية التســجيل، ويعد باطال كل تصرف أو عقد أو معاملة أجري خالفا 

لذلك(.
وذكر بأن المادة )2( عرفت من قانون المالكين والمســتأجرين رقم )11( لسنة 
1994 )العقــار( بما يلي: )العقار: المال غيــر المنقول المؤجر لغير أغراض 

االستغالل الزراعي(.
كما اشار الدكتور ذنبيات الى أن المادة نصت )5( من قانون تنظيم عقود االيجار 
رقم )3( لســنة 1973 على أن: )تســجل عقود ايجار واســتئجار العقارات في 
دوائر البلديات والمجالس القروية التي تقع العقارات المؤجرة ضمن مناطقها(.
وتابــع حديثهــا قائال عن الفصل الثاني من الملكية العقاربة إن »التأجير لغايات 
التجارة أو الســكن يكون خارج مفهوم المادة )63( من قانون الملكية العقارية، 
ويكون مشموال بأحكام قانون المالكين والمستأجرين، على أن يتم تسجيل عقود 
التأجير لغايات التجارة أو السكن في دوائر البلديات التي تقع العقارات المؤجرة 
ضمن مناطقها طبقاً لنص المادة )5( من قانون تنظيم عقود االيجار المذكور«.
ولفت الذنبيات إذا كانت البنوك المرخصة للعمل في المملكة األردنية الهاشمية 
باعتبار أنها من األشــخاص الحكمية )االعتبارية( مســتثناة من الحصول على 
إذن قبــل تنظيم ســندات تأمين الدين باالســتناد إلى عمومية مــا ورد في المادة 
)134( مــن قانون الملكيــة العقارية أم أنه يتعين عليها الحصول على إذن قبل 

تنظيم سند تأمين الدين.
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قسم الدراسات الشهرية
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عدنان أحمد يوسف
رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا

رئيس جمعية مصارف البحرين

االقتصاد 
العالمي 
وجائحة 
كورونا

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل خسائر االقتصاد العالمي جراء الجائحة إلى 28 تريليون دوالر على مدى السنوات الخمس المقبلة، 
حيث من المتوقع أن ينخفض النمو إلى ســالب 4.4 بالمائة هذا العام. ونحن ســبق لنا أن كتبنا عدة مقاالت حول هذا الموضوع، حيث 
أشرنا إلى حقيقة أن جائحة كورونا جاءت لألسف لتعمق جراح االقتصاد العالمي الذي كان يعاني أصال من العديد من التحديات الهيكلية 

الممتدة منذ األزمة العالمية 2008.

لذلك، نالحظ إن صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية دائما ما يرفقون توقعاتهم بإطالق تحذيرات، وهو ذات األمر الذي 
كرره الصندوق في مراجعته األخيرة لتوقعات االقتصاد العالمي التي أصدرها في شــهر تشــرين األول ) أكتوبر( 2020، وهذا ما نود 

أن نتوقف أمامه في هذا المقال. 

إن الصنــدوق ال يــزال يتوقــع ركودا عميقا فــي عام 2020. فمن المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى  -4,4%، وهو ما يشــكل تعديال 
بالزيادة قدره 0,8 نقطة مئوية مقارنة بما ورد في تقريره عن مســتجدات األوضاع في شــهر حزيران. كما يتوقع الصندوق انتعاش 

النمو في عام 2021 ليصل إلى 5,2%، بانخفاض قدره -0,2 نقطة مئوية عن توقعاته في شهر حزيران.

ومن المنتظر أن تتســبب جائحة كورونا في تفاقم التباين في توقعات الدخل بين االقتصادات المتقدمة واالقتصادات الصاعدة والنامية 
)باستثناء الصين(.  لذلك، يرفع الصندوق تنبؤاته للنمو في االقتصادات المتقدمة في عام 2020 إلى -5,8%، ويلي ذلك انتعاش في 
النمو يصل إلى 3,9% في عام 2021. وبالنسبة لألسواق الصاعدة والبلدان النامية )باستثناء الصين(، فقد خفض الصندوق تنبؤاته 

بحيث يتوقع أن يصل النمو إلى -5,7% في عام 2020 ثم يتعافى في عام 2021 إلى %5. 
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اصدر البنك الدولي تقريرا حول التطورات المالية الدولية لالعوام 2020/2019 حيث اوضح التقرير 
وبنــاء علــى تحليــل بيانات لعشــر ســنوات اســباب االزمــة واالجــراءات التصحيحية من الســلطات 

الرقابية التي تم تبنيها لمنع حصول ازمات مالية مستقبلية .
قامت الدراســة بفحص واختبار هذه التشــريعات الرقابية والتحسينات التي تمت عليها وكذلك 

التطورات الرقابية منذ حصول االزمة ومن ضمنها الدول التي تصنف ضمن الدول النامية . 
تطــرق التقريــر الــى عدد من النقاط اهمها محاولة االجابة عن الســؤال اآلتي: الى اي حد كانت 
االصالحات الرقابية التي تم تصميمها للدول ذات الدخل المرتفع مناسبة للدول النامية، والى 
اي مدى على الدول ان توازن بين واجبها بتوفير شبكات االمان للمودعين مقابل نتائج السلوك 
غير الســليم الحاصل من بعض ادارات البنوك، وهل المتطلبات المرتفعة لرأس المال تؤثر على 
حجم االئتمان الممنوح وكيف يمكن وضع تعليمات رقابية لرأس المال تساهم بتحقيق استقرار 

مالي للبنوك؟
خلص التقرير الى انه يوجد توافق كبير على أن سبب حصول االزمة هو ممارسة وتبني مخاطر 
مرتفعة من المؤسســات المالية، حيث قامت هذه المؤسســات بزيادة مســتويات الرفع المالي 
واالعتمــاد علــى الحصــول علــى التمويــل بطــرق الجملــة wholesale، تخفيــض معاييــر االقــراض 
 complex واالعتماد على تصنيفات ائتمانية غير دقيقة، االستثمار في االدوات المالية المعقدة

.structure instruments

وكمــا ذكرنــا فــي مطلع هذه المقال، وبالرغم من هــذه التوقعات، فإن الصندوق يعود للتحذير من أن تخلف األزمــة ندوبا غائرة ممتدة األثر على 
المدى المتوســط نظرا ألن أســواق العمل تســتغرق وقتا للتعافي، واالســتثمار تعوقه أجواء عدم اليقين ومشــكالت الميزانيات العمومية، كما أن 
ضياع فرص التعليم المدرســي يلحق الضرر برأس المال البشــري. وبعد االنتعاش في عام 2021، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي تدريجيا 
إلــى حوالي 3,5% في المدى المتوســط. ويتوقع ازدياد خســائر الناتج التراكمية مقارنة بالمســار المتوقع قبل الجائحــة من 11 تريليون دوالر 
في 2020-2021 إلى 28 تريليون دوالر على مدار الفترة من 2020 إلى 2025. ويمثل هذا أيضا انتكاســة حادة لتحســين متوســط مستويات 

المعيشة عبر كل مجموعات البلدان.

كمــا أن اآلفــاق االقتصاديــة ال تزال محفوفة بأجواء كثيفة من عدم اليقين مع احتماالت قصور النتائج عن التوقعات وتجاوزها.  فالفيروس يعاود 
انتشــاره مجددا ويجري حاليا إعادة فرض اإلغالق العام على المســتوى المحلي. فإذا تفاقم األمر وتراجعت التوقعات بالنســبة لتوافر العالجات 
واللقاحات، فإن العواقب على النشاط االقتصادي ستكون كبيرة، مع احتمال تعاظمها نتيجة حدة اضطراب األسواق المالية. وقد يتأثر التعافي سلبا 

نتيجة تزايد القيود على التجارة واالستثمار وتصاعد أوجه عدم اليقين الجغرافي -السياسي. 

وإزاء هذه التحذيرات، يجب أن تطلق دول العالم، وخاصة دول العالم الصناعي والدول الناشــئة الرئيســية جملة من حزم الدعم والسياســات التي 
تؤمــن ليــس التغلب علــى تداعيات جائحة كورونا في المدى القصير، بل التعافي المســتدام على المديين المتوســط والطويــل األجل. وهنا يدعو 
الصنــدوق إلــى المزيــد من التعاون الدولي إلنهــاء هذه األزمة الصحية، حيث تشــير توقعاته إلى النجاح في التعجيل مــن توفير اللقاحات الطبية 
والتوســيع من نطاقها، قد يؤدي إلى زيادة تراكمية في الدخل العالمي قدرها 9 تريليونات دوالر تقريبا بنهاية عام 2025، مما يرفع مســتويات 

الدخل في كل البلدان ويحد من التباين في الدخل.

كما يدعو الصندوق كذلك إلى أن تركز السياســات بقوة، قدر اإلمكان، على الحد من الضرر االقتصادي المســتمر من جراء هذه األزمة.  فينبغي 
أن تواصل الحكومات توفير دعم الدخل من خالل التحويالت النقدية الموجهة بدقة، ودعم األجور، وتأمينات البطالة. وللحيلولة دون اتساع نطاق 
حاالت اإلفالس وضمان قدرة العمالة على العودة إلى الوظائف المنتجة، ينبغي مواصلة توفير الدعم -حيثما أمكن- للشــركات المعرضة للمخاطر 

ولكنها قابلة لالستمرار من خالل التأجيالت الضريبية، ووقف مدفوعات خدمة الدين، وضخ األموال على غرار رأس المال المساهم.   

وأخيرا، يدعو الصندوق إلى تصميم السياســات بهدف وضع االقتصادات على مســارات من النمو األقوى واألكثر إنصافا واســتدامة وهذا ما كنا 
دوما ندعو إليه، حيث أشــرنا في مقاالت ســابقة أنه بالرغم من أن التيســير النقدي العالمي ضروري من أجل التعافي، فينبغي تكملته بإجراءات 
لمنع تراكم المخاطر المالية على المدى المتوسط، كما ينبغي حماية استقاللية البنوك المركزية. فقد أدت الحاجة لإلنفاق من المالية العامة وانهيار 
مســتويات الناتج إلى ارتفاع الديون الســيادية العالمية إلى أعلى مســتوياتها على اإلطالق لتصل إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. 
وبينما ســتؤدي أســعار الفائدة المنخفضة وانتعاش النمو المتوقع في 2021 إلى اســتقرار مســتويات الدين في كثير من البلدان، فإن كل البلدان 
بإمكانها االســتفادة من وضع إطار متوســط األجل للمالية العامة إلعطاء شــعور بالثقة من بقاء الدين على مســار مستدام، لكي ال نجد أنفسنا مرة 

أخرى أمام أزمة مديونية عالمية جديدة. 
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نظرية القيمة الحالية

سامر سنقرط

نظريــة القيمــة الحاليــة تعتبر من أكثــر النظريات الرياضيــة التي لها 
تطبيقاتها في علم االســتثمار . فاغلب طرق تقييم األســهم والســندات 

تعتمد بصورة أو باخرى على تطبيقات هذه النظرية . 

نظرية القيمة الحالية تعتمد اساسا على فكرة التفضيل الزمني أو
» القيمة الزمنية للنقود «   ، والتي تعني أن األفراد يفضلون الحصول 
علــى مبلــغ من المال اآلن بدال من الحصول عليه بعد فترة . وان هناك 
ثمنا معينا هو ســعر التفضيل الزمني ، يكون األفراد على السواء عنده 
فيمــا يتعلــق بوقت حصولهم على هذا المبلغ . فإذا كان ســعر التفضيل 
الزمني هو 7% في الســنة ، فمعنى ذلك أنه يســتوي بالنســبة لألفراد 
الحصول على مبلغ 100 دينار اآلن أو 107 دنانير بعد سنة . ومعنى 
ذلــك ، أنه يمكننا القول إن القيمة المســتقبلية لـــ 100 دينار اآلن هي 
107 دنانير مســتحقة بعد سنة. وعلى عكس ذلك ، فإن القيمة الحالية 

لمبلغ 107 دنانير مستحقة بعد سنة هي 100 دينار . 

وبنفس المنطق لو تصورنا أن شخصا مدينا بمبلغ معين يستحق السداد 
في تاريخ الحق من اليوم واراد ســداد هذا المبلغ اآلن ، أي قبل موعد 
اســتحقاقه ، فإنــه في هذا الوضع ، يدفع القيمــة الحالية للدين الواجب 

استحقاقه في التاريخ الالحق ، أي القيمة الحالية للقيمة االسمية . 

 عضو هيئة المديرين 
  شركة برايم العالمية لالستثمار

بقلم:

واآلن نحاول أن نبين ذلك في شكل قواعد عامة . 

والمدين في هذه الحالة يســدد مبلغا أقل مما هو مســتحق عليه من أصل الدين ، حيث انه يدفع القيمة االســمية ناقصا فائدته عن المدة من تاريخ 
ســداد الدين إلى تاريخ إســتحقاقه . والفرق بين القيمة االســمية للدين وقيمته الحالية يســمى بســعر التفضيل الزمني أو سعر الخصم ، كما يطلق 
عليه أيضا الحطيطة ) يحط من الشيء يعني يقلل من مقداره ، والحطيطة تأخذ هذا المعنى ألنها المقدار الذي تقلل به القيمة االسمية حتى تحصل 

على القيمة الحالية (   . وهذا المثال يوضح ما يسمى بالقيمة الزمنية للنقود . 

القيمة االسمية   = القيمة الحالية الحقيقية + معدل الخصم أو " الحطيطة " 

وأيضا  :
 

معدل الخصم   =  القيمة الحالية  ) 1  + معدل الفائدة x الفترة الزمنية  ( 

وعلى ذلك فإن :

القيمة الحالية   =  القيمة اإلسمية / ) 1  + معدل الفائدة   x   الفترة الزمنية  ( 

وهكــذا إذا كان لدينــا عــدد من الدفعات تســتحق كل منها في آجال مختلفــة ، فإننا نتمكن من إيجاد القيمة الحاليــة لجميع هذه الدفعات عن طريق 
استعمال المعادلة اآلتية  :

ق ح  = م1 / ) 1 +ف (1   +   م 2 / ) 1 +ف (2   +  م 3 /  ) 1  + ف ( 3   ....إلخ
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حيث :

 ق ح  = القيمة الحالية 

م1 ،  م2 ، م 3  :   المبالغ المستحقة في السنوات األولى والثانية والثالثة . 
ف  :  معدل الخصم المناسب . 

جداول القيمة الحالية :

لتجنب القيام بعمليات حسابية معقدة الستخراج القيمة الحالية للمبالغ التي تستحق في المستقبل ،
 فقد تم وضع جداول خاصة إلستخراج قيمة : 1 / ) 1  +ف ( . 

ولتسهيل استخدام الجداول ألغراض مختلفة ، فإنها تتضمن بيان معامالت التغير المطلوب لوحدة واحدة  ) دينار ، دوالر ، طن ... إلخ  (  ، 
فإذا ما عرفنا ماذا يحدث في العملية المطلوبة للواحد الصحيح ، فإننا نستطيع ان نعرف ماذا يحدث ألي عدد نحتاجه في مشكلتنا  ، وعلى ذلك  

فإن هذه الجداول تتضمن فقط بيان العمليات على الواحد الصحيح ، أو ما يمكن أن يطلق عليه اسم معامل التغير . 

فإذا كنا نبحث عن القيمة الحالية لمبلغ قدره 740 دينارا يستحق بعد 9 سنوات وبفائدة قدرها 5% مثال ، فإننا نرجع إلى جداول القيمة 
الحالية لفترة التسع سنوات  ولمعدل الفائدة المعروف ، فيكون لدينا المعامل هو 0.645  والقيمة الحالية للمبلغ تكون حاصل ضرب المبلغ في 

هذا المعامل  = 

القيمة الحالية  =  x  0.645   =   477.3  740  دينار 

0.645   =    9 )  1 + 0.05 (  / 1

ولعله من الجدير بالذكر أن نوضح في هذا الخصوص أن القيمة الحالية ألي مبلغ هي الطرف المعاكس للقيمة االسمية لمبلغ حالي . وهناك جداول 
اخرى للفائدة المركبة تبين المبلغ الذي يصبح عليه دينار واحد إذا ما أســتثمر بفائدة معينة ولفترة محددة من الزمن . وعن طريق هذه الجداول  

نستخرج المعامل المناسب ونضربه بالمبلغ المطلوب معرفة قيمته اإلجمالية  بعد عدد من السنوات .

وهي نفس النتيجة لو تم حسابها بالطرق التقليدية ، حيث إن 

المصدر : اإلستثمار باألوراق المالية 
              د. محمد صالح جابر
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المصدر : اإلستثمار باألوراق المالية 
              د. محمد صالح جابر

تشــكيل  إعــادة 
خدمــات التجزئــة 
المصرفية  لمرحلة 

ما بد كورونا 

أعــادت األزمــة الصحيــة لفيروس كورونــا )COVID-19( تشــكيل 
االقتصاد والمجتمع العالمي، وفرضت على البنوك والشــركات ضرورة 
ملحــة لمواكبة التغييرات التــي أفرزتها األزمة. وتشــير التوقعات إلى 
وجــود احتماليــة كبيــرة النخفاض إيــرادات البنوك حــول العالم نتيجة 
للظــروف االقتصادية الكلية الصعبة والمخاطر الكبيرة والعســر المالي 
الذي يعاني منه المستهلكين والشركات حول العالم. كما يمكن أن تشهد 
التفضيــالت المصرفية للعمالء تطوراً ســريعاً، بمــا في ذلك الزيادة في 
اســتخدام القنوات الرقمية حتى بعد انتهــاء األزمة، وهو ما يؤكد على 

أهمية أن تواكب البنوك هذا التحول في سلوك العمالء.

ويتوقع أن يشهد توزيع خدمات التجزئة المصرفية نمواً في التفضيالت 
الرقميــة لألفراد في عام 2020 يعادل نمــو ثالثة أعوام . وهذا قد يتم 
ترجمتــه فــي بعض األســواق إلى عدد فــروع أقل بنســبة 25%، كما 
ستشــهد األنشــطة الوظيفية في الفروع المتبقية تطــوراً كبيراً لتصبح 
أكثر مرونة. فمثالً قد يكون هناك توجه لتخفيض ما نســبته 30% من 
أنشطة مراكز االتصال األقل تركيزاً على العمالء وذات القيمة المضافة 
المنخفضة، بينما ستتسارع المبيعات والخدمات الرقمية بشكٍل ملحوظ، 
وســتصل قنوات الدعم واالستشــارة عن بعد إلــى مرحلة من النضوج 

بحيث يمكنها التعامل مع أكثر من ثلث االحتياجات المعقدة للعمالء. 
ونظراً للضغوط المتزايدة على نمو اإليرادات والعالقات مع العمالء، فقد 
تحتاج البنوك إلعادة التفكير في محركات إيراداتها، والبحث عن فرص 
إطالق منتجات جديدة. ويمكن أن تساعد التحليالت المتقدمة في تحديد 

مجــاالت النمــو الواعدة، ولكنهــا يجب أن تقترن بتحــول في المبيعات 
الرقمية والتســويق. ويمكن للبنوك أيضاً إعادة ابتكار مناهج للمخاطر 
وحلول لمســاعدة العمالء، وإعادة تصميم نماذج االئتمان لزيادة الدقة 
باســتخدام بيانــات المعامالت فــي الوقت الفعلي. ويمكــن التخفيف من 
ضعــف االئتمــان المحتمل من خالل تصنيــف المقترضيــن القائم على 
البيانــات للتمييز بيــن المقترضين المحتملين الذين قــد يحققون نمواً، 
وأولئك الذين يواجهون نقص سيولة مؤقتة، وأولئك الذين يعانون من 

ضعف هيكلي حقيقي.
ولتحقيق النجاح في البيئة الجديدة، فإن الســرعة تعتبر عامالً أساسياً، 
حيــث أثبتــت البنوك فــي العالم خالل جائحــة كورونا أنهــا قادرة على 
التحرك بشــكل أســرع مما كان يتوقع. وفي هذا الســياق، يمكن للبنوك 

التفكير في أربعة محاور رئيسية هي:

1. إعــداد اســتراتيجية توزيع خاصة بالبنك تواكب التســارع في 
التفضيالت الرقمية للعمالء لثالث سنوات .

ســاهم فيروس كورونا في تســريع تحــوالت العمالء والشــركات نحو 
القنــوات الرقمية، وخفض نســبياً من دور الفــروع المصرفية. وتظهر 
المســوحات العالمية حــول التفضيالت الرقمية للمســتهلكين بأن عمر 
المســتخدم لــم يعد يشــكل قيداً على اســتخدام القنــوات الرقمية لمعظم 
الخدمات المصرفية. كما أصبح هناك انخفاضاً في رغبة العمالء لزيارة 
الفروع إلجراء المعامالت، وهي التحوالت التي قد تســتمر على المدى 
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الطويــل. ونتيجــة لذلك، قد تبدو قنــوات التوزيع مختلفــة في المرحلة 
المقبلة عما كانت عليه في الماضي.

وفي حال نجحت البنوك في تحويل تفضيالت العمالء الرقمية إلى سلوك 
فعلــي، فمن المتوقع أن تصبح القنــوات الرقمية هي القناة االفتراضية 
لمعظــم العمالء وقناة المبيعــات والخدمات الوحيدة للكثيرين. وتشــير 
التقديرات إلى أن حوالي 80% من معامالت الخدمات البســيطة وثلثي 
مبيعــات المنتجات البســيطة يمكن تحقيقها رقمياً، ال ســيما في البلدان 

التي تم فيها بالفعل تحقيق إنجازات رقمية كبيرة.

كذلــك مــن المتوقــع أن تبقى قنــوات التعامــل عن بعــد المرتكزة على 
العنصر البشــري ضرورية وأن تتطور بشكٍل كبير. ففي أعقاب جائحة 
كورونــا، أدى إغالق الفروع إلى ارتفــاع حجم المكالمات بمقدار الثلث 
وفتــرات االنتظــار ألكثر من ثالثة أضعاف، وهذا النمط قد يعكس بعض 
التأخر في القدرات الرقمية، وقد يؤثر على فعالية االتصال بين العمالء 
والبنك. وال يكمن التحدي فقط في تحســين الخدمات الرقمية، بل يكمن 
أيضاً في تقليل الوقت الذي يقضيه موظفي البنوك في أنشطة منخفضة 
القيمة والتي يمكن تقديمها من خالل الخدمات التفاعلية اآللية الناطقة. 
أمــا الخدمــات األكثر تعقيداً، فيمكن للبنــوك تلبيتها احتياجات من خالل 
 Remote( تبنــي مناهج مرنة ترتكــز على توفير الوصول عــن بعد
access(، بمــا في ذلك تخصيص مستشــارين فــي الفروع ومراكز 
االتصــال لدعم احتياجــات العمالء التي ال يمكن تلبيتها من خالل النظام 

الرقمي. 

وفــي ظــل هــذا التوجه، ســيصبح تركيز عمــل الفروع على مســاعدة 
احتياجــات العمــالء المعقدة. فعلــى الرغم من أن جائحــة كورونا أدت 
إلى تخفيض متســارع في تفضيل العمــالء لزيارة الفروع، لكن ال تزال 
هناك شــريحة واســعة من العمالء الذين يفضلون هذه القناة للحصول 
على مساعدة مباشرة حول المنتجات والخدمات المصرفية والمشكالت 
المعقــدة التــي قــد تواجههم. كما مــن المتوقع أن تصبــح الفروع أكثر 
اعتماداً على الخدمة الذاتية )بما في ذلك أجهزة الصراف اآللي الذكية، 
واألكشاك داخل الفروع(، مع توفر أقل للتعامالت النقدية عبر الكاونتر. 
وســوف تكون النســبة المئوية لالحتياجات المصرفية األساســية التي 
يتــم التعامل معها داخل الفروع منخفضة وال تتجاوز 5%. وهذا األمر 
ســوف يؤثر بشــكٍل كبير علــى المزيج المطلوب مــن موظفي الفروع، 
لتكــون التشــكيالت الوظيفيــة أكثر مرونــة. فمثالً يمكــن للبنوك إعادة 
توجيــه موظفــي الخطــوط األمامية إلــى أدوار الدعــم المطلوبة والتي 
يمكن أن تعمل من نفس أماكنها الســابقة، مما يســاهم في بقاء الفروع 
والموظفين كما في السابق دون تغيير، ولكن يتم تغيير المهام الوظيفية 

وطريقة أدائها بما يتوافق مع التوجهات المستجدة. 

ويشار هنا إلى أن البنوك في مختلف الدول دخلت في أزمة كورونا من 
مســتويات رقميــة متفاوتة، وهذا بطبيعة الحال لــن ينقل جميع البنوك 
إلى الوضع التالي بنفس الوتيرة. فمثالً بينما تواجه البنوك في إســبانيا 
وإيطاليــا والواليات المتحــدة تحوالت أكبر في الخدمــات الرقمية، فإن 
البنوك في الســويد أصبحت بالفعل متقدمة رقمياً بشــكٍل أكبر ويمكنها 

التركيز على تطوير أدوات المبيعات الرقمية.

2. إعــادة التفكيــر في محركات اإليــرادات لتحقيق نمو أعلى من 
الســوق بالنظر إلى االنخفاض الكبير المتوقع في إيرادات البنوك 
في العالم، فقد تواجه البنوك تحدياً في تقوية عالقاتها مع العمالء. 

ويمكن للبنوك هنا االســتفادة من التحول في تفضيالت العمالء لقنوات 
التوزيــع الرقمية لتعزيــز مناهجها األكثــر تخصيصاً والمســتندة على 
التحليــل للتفاعــل مع العمــالء الحاليين والجدد. كما يجب أن تتماشــى 
عروض المنتجات الجديدة مع احتياجات العمالء الناشــئة، والتي تمت 
إعــادة تشــكيل الكثيــر منها خالل جائحــة كورونا. وقد تكــون عمليات 
االندماج واالســتحواذ وســيلة فعالة لتقديم مثل هذه العروض بســرعة 
إلى الســوق. وفي هــذا الصدد فإن هناك أربعة مجاالت أساســية يمكن 

التركيز عليها هي: 

• مضاعفة التسويق الرقمي الكتساب عمالء جدد، ولتقوية الروابط مع 
العمالء الحاليين. وهذا يستلزم بذل جهود مكثفة لتحسين االستثمار في 
القنــوات الرقمية للتوافق مع تفضيالت واحتياجــات العمالء المتغيرة. 
ونظــراً للطبيعــة التحليلية للتســويق الرقمــي، قد تختلــف مجموعات 

المهارات المطلوبة اختالفاً كبيراً عن التسويق التقليدي القديم. 

• اعتمــاد المزيــد مــن محادثات العمــالء المخصصة، واالســتفادة من 
التحليــالت المتقدمــة والنهج متعــدد القنوات. حيث تؤكــد األبحاث أن 
العمــالء الذين يتلقون عــروض بنكية مخصصة عبر قنوات متعددة هم 
أكثر عرضة للقبول بثالثة أضعاف، مقارنًة بالذين يتلقون العروض عبر 
قنــاة وحيدة. وعادًة ما تطبق البنوك الناجحــة تحليالت متقدمة لتحديد 
مجــاالت النمو، والتنبؤ الدقيق بأفضــل متلقي عروض القروض الذين 
يجب زيادة خطوط االئتمان الخاصة بهم أو الذين يحتاجون إلى مساعدة 
في تخصيص األصول، وبالتالي بناء عالقات أقوى مع مساعدة العمالء 
في الوقت نفسه على تحسين مواردهم المالية. ومن المتوقع أن تتفوق 
البنــوك القادرة على إنشــاء تفاعالت رقمية أقــرب للحوار الفردي بدالً 
من االتصال الجماهيري، والتي تقدم نصائح مخصصة لتحقيق األهداف 

المالية للعمالء. 

• يجب أن تواكب العروض الجديدة احتياجات العمالء الناشئة، والتي قد 
تغير بعضها بسبب أزمة كورونا. ويجب على البنوك مراعاة االحتياجات 
الناشــئة عند تصميم منتجات وخدمات جديدة، مثل أن تشــمل منتجات 
إلقــراض العمــالء الذيــن لديهم مســتويات دخل أقل أو ســجل ائتماني 
ضعيف بســبب األزمة، أو مســاعدة العمالء فــي الحصول على تأمين، 
وتوفير إرشــادات للخطط التقاعدية طويلة األجل، ومســاعدة الشركات 
الصغيرة والمتوســطة في توسيع نطاق تواجدها عبر اإلنترنت، بما في 

ذلك تسهيل قروض نقاط البيع الرقمية أو التأجير.

• يمكن للبنوك التفكير في الشــراكات االستراتيجية أو اللجوء لعمليات 
االندماج واالســتحواذ االســتراتيجية مع البنوك األخرى أو مع شركات 
التكنولوجيا المالية، وبما يساهم في مساعدة البنوك على توليد إيرادات 

جديدة. 
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3. تغييــر طريقــة تعامل البنوك مــع مخاطر االئتمان ومســاعدة 
العمالء بشكٍل مناسب للبيئة الجديدة.

يجب على البنوك الموازنة بين خدمة العمالء الذين يعانون من ضائقة 
مالية وبين إدارة خســائر االئتمان. فالتأثير المالي لجائحة كورونا على 
العمالء والشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر عميق. وفي هذا الصدد 

فهناك مجموعتين من اإلجراءات المقترحة وهي: 

١( إعــادة ابتــكار أطــر اتخــاذ القــرارات االئتمانية من خــالل التحليل 
القطاعــي، وخصوصاً في ظــل التأثير المتفاوت لجائحــة كورونا على 
القطاعــات المختلفة. ومــن المهم للبنوك أن تتبنــى وجهة نظر خاصة 
بقطاع معين من الشــركات الصغيرة والمتوســطة. فمثالً في العديد من 
دول العالــم مــن المتوقع أن تواجــه صناعات البقالــة والبيع بالتجزئة 
والصناعــات الدوائيــة صدمات منخفضة نســبياً في الطلــب خالل عام 
2020 لكنها ســتنتعش بشــكٍل ســريع، في حين ســتتعرض صناعات 
الترفيه والفنادق والنقل لصدمات مرتفعة في الطلب وستشــهد انتعاشاً 
بطيئــاً. كذلــك من المهــم أن تفرق البنــوك بين اآلثــار المؤقتة واآلثار 
الدائمة الناجمة عن تدهور المؤشــرات المالية األساســية للعمالء، من 
خــالل اختبارات األوضاع الضاغطة على النســب والمؤشــرات المالية 
للعمالء في ظل سيناريوهات مختلفة لجائحة كورونا. كما يمكن للبنوك 
أيضــاً تطوير تحليالت تســمح لها بمراقبة مســارات تعافي العمالء مع 

تطور األزمة واالستفادة من أنظمة اإلنذار المبكر قصيرة األجل.

٢( قد تحتاج نماذج التحصيل إلى التقييم والمراجعة، وخصوصاً التركيز 
على القنوات الرقمية للتواصل مع العمالء وحثهم أو تذكيرهم باألقساط 
المستحقة عليهم. كما يمكن للبنوك التعامل مع تسويات القروض بهدف 

مساعدة العمالء على استعادة صحتهم المالية. 

4. ســعي البنــوك للحفــاظ على وتيــرة اتخاذ القرارات الســريعة 
التي تم إنشــاؤها خالل األزمة وتعزيزها لمواصلة اتخاذ القرارات 

الصحيحة بشكل أسرع.

منذ ظهور جائحة كورونا، نفذت البنوك مبادرات رئيسية وبشكٍل سريع 
مثــل تحويل العديد من الموظفين للعمل عن بعد، وصرف أموال برامج 
التحفيــز الحكوميــة. وقد كان التصور الســابق أن تنفيذ هذه المبادرات 
بســرعة قد يكون مستحيالً. فمثالً اتخذ أحد البنوك األوروبية إجراءات 
بشــأن 104 قراراً رئيسياً في أســبوع واحد، والتي كانت تتطلب عادًة 
أربعــة أشــهر، وعندما قامت دوائــر المخاطر واالمتثــال بمراجعة تلك 

اإلجراءات لم تجد أي خطأ فيها.

وقــد تحتاج البنــوك إلى إضفاء الطابع المؤسســي على نمــاذج العمل 
الجديدة وبالشكل الذي يساعد في الحفاظ على الوتيرة المتسارعة حتى 
بعد انحســار األزمة. ومن أجل إضفاء الســرعة والمرونة على نماذج 
التشــغيل الخاصة بالبنوك، فيمكنهــا اتخاذ إجراءات تتضمن ثالثة أبعاد 

رئيسية هي:

• اتباع هيكل تنظيمي أكثر تسطحاً، واالستفادة من هذه الفرصة الفريدة 
لقياس اإلنتاجية ذات القيمة المضافة عبر القوى العاملة وإنشاء خطوط 
أساســية تنظيمية تركز على األدوار المهمة حقاً. يمكن أن يســاعد هذا 
الخط األساســي فــي االنتقال إلى فــرق أصغر متعــددة الوظائف تتألف 
مما يســمى »صناع القرار« أو »الفاعلين«، وهو نموذج أثبت فعاليته 
بالنســبة للبنوك. وبمجرد ترشــيد األدوار، هنــاك فرصة أخرى إلعادة 

التفكير في موقع العمل، واالستفادة من خيارات العمل عن بعد.

• دراسة الخيارات الممكنة إلعادة تصميم عملية اتخاذ القرارات السريعة 
من خالل تبســيط العمليات، مثل التحول من المشاورات المتسلسلة مع 
العديــد من أصحــاب المصلحة إلى عدد أقل من المشــاورات المتوازية 

التي تشمل المسؤولين المعنيين فقط. 

• يمكــن للبنــوك إعادة التوجه نحو الرقمنة مــن خالل تعديل تخصيص 
المــوارد واالســتثمارات، واتخاذ قــرارات تقنية عمليــة ورفع مهارات 
القوى العاملة بســرعة لتصبح أكثر توجهاً نحو الرقمنة واعتماداً على 
البيانــات. ويمكن للبنــوك النظر في اتباع هيــاكل تنظيمية جديدة تضع 

التكنولوجيا الرقمية في قلب عمل البنوك. 

على صعيٍد آخر، ونظراً للدور المهم للبنوك لدعم االنتعاش االقتصادي 
واالجتماعي، فقد سلطت أزمة كورونا الضوء على البنوك والمؤسسات 
الماليــة، وهو ما يخلق فرصــة مفيدة للبنوك لتجديــد عالقاتها القائمة 
على الثقة مع المجتمع. ويمكن للبنوك التفكير في القيام بدور أوسع في 
توجيه وإرشاد العمالء، مثل مساعدة العمالء على فهم وضعهم المالي، 
وإعــادة النظر في اســتراتيجيات االئتمان للتأكد مــن مالءمة اإلقراض 
للعمالء، وإنشــاء خطــوط تمويل مخصصــة لتوفير الســيولة لألعمال 

التجارية. 

 Chandana Asif, Klaus Dallerup, Stephanie   
 Hauser, Alia Parpia, and Zubin Taraporevala.
 (June, 2020(. Reshaping retail banking for the
.next normal. Mckinsey and Company

** تــم ترجمة المقــال أعاله بتصرف من قبل دائرة الدراســات، جمعية 
البنوك في األردن.
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خالصة تنفيذية:
شــهد الناتج المحلي اإلجمالي بأســعار الســوق الثابتة انخفاضاً بنســبة 3.6% خالل الربع الثاني من عام 2020 مقارنًة بالربع الثاني من عام 
2019. حيث أظهرت التقديرات االولية أن معظم القطاعات االقتصادية قد حققت تراجعا خالل الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني 
مــن عــام 2019. وبلــغ معدل البطالة خالل الربع الثاني من عام 2020 ما نســبته 23.0%، بارتفاع مقــداره 3.8% عن الربع الثاني من عام 
2019. فيما ســجل االســتثمار المباشــر صافي تدفق للداخل مقداره 214.9 مليون دينار خالل الربع األول من عام 2020 مقارنة مع 183.5 

مليون دينار خالل الربع األول من عام 2019.

هذا وبلغ معدل التضخم 0.48% خالل األشــهر التســعة األولى من عام 2020 مقارنًة بنفس الفترة من عام 2019، حيث ارتفع الرقم القياســي 
ألسعار المستهلك من 100.56 ليصل إلى 101.04. 

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، وفي ظل انخفاض الصادرات الكلية بوتيرة أقل من انخفاض المستوردات، فقد انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 
24.4% خالل األشهر السبعة األولى من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وفيما يتعلق بأداء المالية العامة، فقد بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح حوالي 1125.6 مليون دينار خالل النصف األول من عام 2020، مقابل 
عجز مالي بلغ حوالي 567.9 مليون دينار خالل نفس الفترة من عام 2019. وقد بلغت نسبة عجز الموازنة بعد المنح إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
خالل النصف األول من عام 2020 ما نســبته 7.3% مقارنًة مع عجز نســبته 3.3% بنهاية العام 2019، ونســبة عجز 3.6% خالل نفس الفترة 
من عام 2019. كما ارتفع إجمالي الدين العام بنسبة 6.6% في نهاية شهر حزيران من عام 2020 مقارنة بنهاية عام 2019، ليصل إلى حوالي 
32.06 مليار دينار أو ما نســبته 101.8% من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لشــهر حزيران من عام 2020، مقارنًة مع حوالي 30.08 مليار 

دينار أو ما نسبته 95.2% من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2019.

أما فيما يتعلق بأبرز المؤشرات المصرفية، فقد ارتفع إجمالي موجودات البنوك المرخصة بنسبة 3.0% في نهاية شهر آب من عام 2020 مقارنًة 
مــع نهايــة عام 2019 لتصل إلى 55.274 مليار دينار مقارنة بـ 53.641 مليار دينار في نهاية العام 2019. أما إجمالي التســهيالت االئتمانية، 
فقد نما بنســبة 5.8% في نهاية شــهر آب من عام 2020 ليصل إلى 28.644 مليار دينار، مقارنة مع 27.079 مليار دينار بنهاية عام 2019. 
وانخفض إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية شــهر تموز من عام 2020 بنســبة 0.4% لتصل إلى 35.163 مليار دينار مقارنة مع 

35.305 مليار دينار في نهاية عام 2019.

وأظهرت البيانات المتوفرة حول مؤشرات المتانة المالية للبنوك العاملة في األردن ارتفاع نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون إلى %5.0 
في نهاية عام 2019، مقارنًة مع نســبة 4.9% في نهاية عام 2018. كما بلغت نســبة تغطية الديون غير العاملة 69.5% في نهاية عام 2019، 
مقارنًة مع 79.3% في نهاية عام 2018. أما الجزء غير المغطى من الديون غير العاملة فقد شــكل ما نســبته 6.3% من حقوق المســاهمين لدى 

البنوك في نهاية عام 2019، مقارنة مع 4.2% في نهاية عام 2018.
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أوالً: المؤشرات االقتصادية األساسية 

- الناتج المحلي اإلجمالي

شهد الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة انخفاضاً بنسبة 3.6% خالل الربع الثاني من عام 2020 مقارنًة بالربع الثاني من عام 2019.
وقــد أظهــرت التقديــرات االولية أن معظــم القطاعات االقتصادية قد حققــت تراجعا خالل الربع الثانــي من عام 2020 مقارنــة بالربع الثاني من 
عــام 2019. حيــث تشــير النتائج إلى أن قطاع الفنــادق والمطاعم حقق أعلى انخفاض خالل هذه الفترة بنســبة 13.4%، ثم قطاع النقل والتخزين 
واالتصــاالت بمعــدل انخفاض بلغت نســبته 9.2%، تــاله قطاع الخدمات االجتماعية والشــخصية بمعدل انخفاض بلغت نســبته 6.4%، ثم قطاع 

االنشاءات بمعدل انخفاض بلغت نسبته 6.3%، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية بمعدل انخفاض بلغت نسبته %5.3.

وعلــى صعيد المســاهمات القطاعية في معدل االنخفــاض المتحقق خالل الربع الثاني من عام 2020 والبالغ 3.6%، فقد ســاهم قطاع الصناعات 
التحويلية بما مقداره -0.92%، في حين ساهم قطاع النقل والتخزين واالتصاالت بما مقداره -0.80% من إجمالي معدل التراجع المتحقق، وساهم 

قطاع الخدمات االجتماعية والشخصية بما مقداره -%0.58.

الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة )مليون دينار( )2016=100)

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة
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معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي )%)

- معدل البطالة

بلغ معدل البطالة خالل الربع الثاني من عام 2020 ما نســبته 23.0%، بارتفاع مقداره 3.8% عن الربع الثاني من عام 2019. وقد بلغ معدل 
البطالة للذكور خالل الربع الثاني من عام 2020 ما نســبته 21.5% مقابل 28.6% لإلناث. أما على مســتوى المحافظات فقد ســجل أعلى معدل 

للبطالة في محافظة العاصمة، بنسبة بلغت 25.8% وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت %14.7.

معدل البطالة )%( لألعوام 2016 - الربع الثاني 2020

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة
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الربع الثاني
2019

الربع الثاني
2020
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- االستثمار األجنبي المباشر في األردن
سجل االستثمار األجنبي المباشر خالل النصف األول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 1.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. حيث بلغ 

308.1 مليون دينار خالل النصف األول من عام 2020 مقارنة بـ 303.9 مليون دينار خالل النصف األول من عام 2019.

االستثمار األجنبي المباشر )مليون دينار(

-حواالت العاملين
انخفضت حواالت العاملين بنســبة 10.0% خالل األشــهر الثمانية االولى من عام 2020، مقارنًة مع نفس الفترة من عام 2019، حيث 

بلغت 1571.7 مليون دينار مقابل 1747.2 خالل نفس الفترة من عام 2019.

حواالت العاملين )بالمليون دينار(

1441.1678.0518.1303.9308.11.40%

201720182019الؤشر
التغیر
%النسبي

النصف االول
2019

النصف االول
2020

االستثمار االجنبي المباشر في
(ملیون دینار)االردن

2371.92606.32629.71747.21571.7-10.0%

201720182019الؤشر
التغیر
%النسبي

النصف االول
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النصف االول
2020

حواالت العاملین

308.1

303.9

518.1

النصف األول
2019

النصف األول
2020

المؤشر

المؤشر
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- كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي

انخفض الرقم القياســي العام لكميات اإلنتاج الصناعي خالل النصف األول من عام 2020 بنســبة 20.17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، 
وقد نتج هذا التراجع عن انخفاض الرقم القياســي لكميات إنتاج الصناعات االســتخراجية بنســبة 1.04%، وانخفاض الرقم القياســي لكميات انتاج 

الصناعات التحويلية بنسبة 21.52%، والرقم القياسي لكميات انتاج الكهرباء بنسبة %4.11.

الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي )2010=100)

أما الرقم القياسي العام ألسعار المنتجين الصناعيين فقد انخفض بنسبة 7.86% خالل األشهر السبعة األولى من عام 2020 مقارنًة مع نفس الفترة 
من عام 2019، حيث انخفض الرقم القياسي ألسعار الصناعات االستخراجية بنسبة 5.46%، وانخفض الرقم القياسي ألسعار الصناعات التحويلية 

بنسبة 8.58%، فيما ارتفع الرقم القياسي ألسعار الكهرباء بنسبة %0.18.

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين )2010 = 100( 

ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(

بلغ معدل التضخم 0.48% خالل األشــهر التســعة األولى من عام 2020 مقارنًة بنفس الفترة من عام 2019، حيث ارتفع الرقم القياســي ألســعار 
المستهلك من 100.56 ليصل إلى 101.04. 

وقد جاء هذا االرتفاع في معدل التضخم مدفوعاً بارتفاع أســعار معظم مكونات ســلة المســتهلك خالل األشهر التسعة األولى من عام 2020 مقارنًة 
مع نفس الفترة العام 2019، باســتثناء بند المالبس واألحذية الذي انخفض بنســبة 0.71%، وبند المســاكن الذي انخفض بنسبة 1.57% وبند النقل 

الذي انخفض بنسبة %1.41.
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الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100)

ثالثاً: أداء القطاع الخارجي 
انخفضت الصادرات الكلية بنســبة 6.3% خالل األشــهر الســبعة األولى من عام 2020 مقارنًة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك نتيجة انخفاض 
الصادرات الوطنية بنســبة 2.0%، وانخفاض قيمة المعاد تصديره بنســبة 30.3%. وانخفضت كذلك المســتوردات بنسبة 16.9%. هذا وتحسنت 
نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات لتصل إلى 46.6% خالل األشهر السبعة األولى من عام 2020 مقارنًة مع 41.4% خالل نفس الفترة 
من عام 2019. وفي ظل انخفاض الصادرات الكلية بوتيرة أقل من انخفاض المستوردات، فقد انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة بلغت %24.4 

خالل األشهر السبعة األولى من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
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أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار(

- التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية
وعلى صعيد التركيب الســلعي ألبرز الســلع المصدرة خالل األشــهر السبعة األولى من عام 2020، فقد انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من 
األلبســة وتوابعها بنســبة 13.8% والبوتاس الخام بنسبة 12.1%. فيما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 

ملحوظة بلغت 283.5%، واألسمدة بنسبة %31.9.

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(
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االسمدة

الحلي و المجوھرات الثمینة
المنتجات الكیماویة غیر العضویة

المواد االخرى
مجموع الصادرات الوطنیة
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التركيب السلعي للصادرات الوطنية خالل األشهر السبعة األولى من عام 2020 )نسبة مئوية(

أمــا علــى صعيد التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية خالل األشــهر الســبعة األولى من عام 2020، فقد انخفضت قيمة الصــادرات الوطنية إلى دول منطقة 
التجارة الحرة العربية الكبرى بنســبة 1.6% )ومنها الكويت بنســبة 26.4%(، كما انخفضت لدول اتفاقية التجارة الحرة لشــمال أمريكا بنســبة 9.8% )ومنها 
الواليات المتحدة األمريكية بنســبة 8.8%(، كما شــهدت الصادرات إلى الدول اآلســيوية غير العربية انخفاضاً بنســبة 7.0% )ومنها الصين الشــعبية بنســبة 

33.3%(، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى باقي التكتالت االقتصادية بنسبة 45.9% )ومنها المنطقة الحرة بنسبة %10.7).

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

2072.12028.02071.2

239.7171.3209.6

1160.01287.51429.0

1112.61228.51356.9

840.0942.0992.2

97.374.3142.5

124.3142.0151.9

17.324.220.8

307.8275.2347.8

1.31.520.56

4504.24674.74992.1

1132.8

126.8

793.8

752.8

597.8

95.1

88.3

11.7

181.6

132.9

2794.3

1114.5

93.3

716.2

686.9

555.8

63.4

87.9

4.0

265.0

147.1

2739.4

-1.6%

-26.4%

-9.8%

-8.8%

-7.0%

-33.3%

-0.5%

-65.8%

45.9%

10.7%

-2.0%

التكتالت االقتصادیة
التغیر
النسبي 201720182019%

السبعة اشھر
2019االولى

السبعة اشھر
2020االولى

دول منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى
منھا الكویت

دول اتفاقیة التجارة الحرة لشمال امیركا
منھا الوالیات المتحدة االمیركیة

الدول االسیویة غیر العربیة
منھا الصین الشعبیة

دول االتحاد االوروبي
منھا ایطالیا

باقي التكتالت االقتصادیة
منھا المنطقة الحرة

مجموع الصادرات الوطنیة

24.2 %0.08%0.08%0.08%

0.05% 0.05%0.41%
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التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية خالل األشهر األحد عشر األولى من عام 2020 )نسبة مئوية(

-  الصادرات الزراعية األردنية

انخفضت الصادرات الزراعية األردنية خالل األشهر السبعة األولى من عام 2020 بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، لتصل إلى 
426.8 مليون دينار مقارنًة مع 434.8 مليون دينار خالل نفس الفترة من عام 2019.

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار(

* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

-التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات

بالنســبة للتركيب الســلعي للمســتوردات خالل الســبعة أشــهر األولى من عام 2020، فقد انخفضت قيمة المســتوردات من جميع المواد باســتثناء 
محضرات الصيدلة التي ارتفعت قيمة المستوردات منها بنسبة 22.7% خالل األشهر السبعة األولى من عام 2020.

التركيب السلعي للمستوردات )مليون دينار(

802.6720.7741.2434.8426.8-1.8%

البند/الفترة
التغیر
النسبي 201720182019%

السبعة اشھر
2019االولى

السبعة اشھر
2020االولى

اجمالي قیمة الصادرات الزراعیة

2387.82870.02193.2

1431.91087.51086.7

1472.51148.5956.9

869.6890.6934.4

395.7411.6391.1

546.2582.1553.1

7369.57235.37469.5

14553.714420.013.729.1

1398.4

728.6

550.7

542.0

209.8

294.3

4262.9

7986.7

762.3

478.9

435.0

387.2

257.5

248.7

4065.7

6635.3

-45.5%

-34.3%

-21.0%

-28.6%

22.7%

-15.5%

-4.6%

-16.9%

الصنف
التغیر
النسبي 201720182019%

السبعة اشھر
2019االولى

السبعة اشھر
2020االولى

النفط الخام و مشتقاتھ
اآلالت و االدوات و اآللیة و أجزاؤھا

العربات و الدراجات و أجزاؤھا
اآلالت و االجھزة الكھربائیة و أجزاؤھا

محضرات الصیدلة
الحبوب

المواد االخرى
اجمالي المستوردات

0.4%0.26%0.20%0.03%0.09%
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التركيب السلعي للمستوردات خالل األشهر السبعة األولى من عام 2020 )نسبة مئوية(

أما على صعيد التوزيع الجغرافي للمســتوردات خالل األشــهر الســبعة األولى من عام 2020، فقد انخفضت قيمة المســتوردات من معظم 
التكتالت االقتصادية وأبرزها دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنســبة 21.8% ومنها الســعودية بنســبة 31.8%، ودول اتفاقية 
التجارة الحرة لشــمال أمريكا بنســبة 26.1% ومنها الواليات المتحدة األمريكية بنســبة 27.2%، والدول اآلســيوية غير العربية بنســبة 
17.4% ومنها الصين الشعبية بنسبة 19.1%. ودول االتحاد األوروبي التي انخفضت بنسبة 17.7% ومنها المانيا بنسبة 28.3%. فيما 

ارتفعت قيمة المستوردات من باقي التكتالت االقتصادية بنسبة 13.3% ومنها سويسرا التي ارتفعت بنسبة %29.3.

التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار(

3471.43849.4

2205.9

3547.4

1954.12392.5

1302.7 1687.01499.2

1135.9 1420.31252.6

4838.5 4510.94349.3

2191.6 1963.11964.7

2729.4 3214.83133.7

583.9 639.3659.8

1311.1 1669.61588.4

88.8 175.9124.0

13729.1 14553.714420.0

2148.3

1353.9

830.5

728.6

2688.4

1257.3

1639.8

378.0

679.7

50.2

7986.7

1680.7

922.8

613.9

530.6

2221.3

1017.0

1349.7

271.1

769.7

64.9

6635.3

-21.8%

-31.8%

-26.1%

-27.2%

-17.4%

-19.1%

-17.7%

-28.3%

13.3%

29.3%

-16.9%

التكتالت االقتصادیة
التغیر
النسبي 201720182019%

السبعة اشھر
2019االولى

السبعة اشھر
2020االولى

دول منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى
منھا السعودیة

دول اتفاقیة التجارة الحرة لشمال امیركا
منھا الوالیات المتحدة االمیركیة

الدول االسیویة غیر العربیة
منھا الصین الشعبیة

دول االتحاد االوروبي
منھا المانیا

باقي التكتالت االقتصادیة
منھا سویسرا

مجموع المستوردات

0.11%

0.03%

0.07%0.06%0.05%

0.03%0.61%

أجزاؤھا
أجزاؤھاأجزاؤھا
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التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية خالل األشهر السبعة األولى من عام 2020 )نسبة مئوية(

رابعاً: أداء المالية العامة 
وصلت اإليرادات المحلية خالل األشــهر الســبعة األولى من عام 2020 إلى ما قيمته 3600.4 مليون دينار مقابل 4184.8 مليون دينار خالل 
نفــس الفتــرة من عام 2019، أي بانخفاض بلغ 584.4 مليون دينار. وقد جاء هــذا االنخفاض في اإليرادات المحلية محصلة النخفاض اإليرادات 

غير الضريبية بحوالي 820.1 مليون دينار، وارتفاع اإليرادات الضريبية بحوالي 235.7 مليون دينار.
أما النفقات العامة خالل الســبعة شــهور األولى من عام 2020، فقد بلغت حوالي 4960.9 مليون دينار مقابل 5075.8 مليون دينار خالل نفس 
الفترة من عام 2019، مسجلة بذلك انخفاض مقداره 114.9 مليون دينار أو ما نسبته 2.3%. وقد جاء هذا االنخفاض في النفقات العامة محصلة 
الرتفــاع النفقــات الجاريــة بمقدار 10 مليون دينار أو ما نســبته 0.2%، وانخفاض النفقات الرأســمالية بحوالي 124.9 مليون دينار أو ما نســبته 

.%30.8
وبهذا فقد بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح حوالي 1242.4 مليون دينار خالل السبعة شهور األولى من عام 2020، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 
739.3 مليون دينار خالل نفس الفترة من عام 2019. وقد بلغت نسبة عجز الموازنة بعد المنح إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل األشهر السبعة 
األولى من عام 2020 ما نسبته 7.2% مقارنًة مع عجز نسبته 3.3% بنهاية العام 2019، ونسبة عجز 4.0% خالل نفس الفترة من عام 2019.
وقد ســاهم التراجع في اإليرادات المحلية خالل األشــهر الســبعة األولى من هذا العام والبالغ حوالي 584.4 مليون دينار نتيجة لإلغالق الذي حدث 
لالقتصاد األردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر آذار بسبب أزمة فيروس كورونا، إلى ارتفاع العجز المالي الى المستويات المذكورة أعاله. 

أهم مؤشرات المالية العامة )مليون دينار(

7839.67754.38560.9

6944.96965.87754

4535.64680.85651

10.99.010

2398.42276.12093

894.7788.4806.9

8567.38812.79606.9

7619.67897.28333.9

4336.5

4184.8

2663.1

5.1

1516.6

151.7

5075.8

4670.7

3718.5

3600.4

2898.8

4.3

697.3

118.1

4960.9

4680.8

-14.3%

-14.0%

8.9%

-15.7%

-54.0%

-22.1%

-2.3%

0.2%

947.7915.51273

-727.6-1058.4-1046

-1622.3-1846.8-1852.9

غیر متوفر26.0%24.9%

غیر متوفر

غیر متوفر

23.1%22.4%

28.5%28.3%

2.4%-3.4%-3.2%

405.0

-739.3

-891.0

23.8%

22.9%

27.8%

-4.0%

280.1

-1242.4

-1360.5

21.4%

20.8%

28.6%

-7.2%

-30.8%

68.1%

52.7%

-2.4%

-2.1%

0.8%

-3.2%

5.4%-5.9%-5.7%-4.9%-7.8%-2.9%

البند
التغیر
النسبي 201820192020

%(موازنة)
السبعة اشھر

2019االولى
السبعة اشھر

2020االولى

اجمالي االیرادات و المساعدات الخارجیة
االیرادات المحلیة
ایرادات ضریبیة

اقتطاعات تقاعدیة
االیرادات االخرى

المنح الخارجیة
اجمالي االنفاق

النفقات الراسمالیة
النفقات الجاریة

العجر/ الوفر بعد المنح
العجر/ الوفر قبل المنح

من الناتج المحلي االجمالي%
اجمالي االیرادات و المساعدات الخارجیة

االیرادات المحلیة
اجمالي االنفاق

العجر بعد المنح

العجر قبل المنح

0.25 %0.09 %0.33 %0.2 %0.11 %
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*مقارنة بنفس الفترة من العام2019 

خامساً: المديونية العامة

ارتفع إجمالي الدين العام بنسبة 11.2% في نهاية شهر تموز من عام 2020 مقارنة بنهاية عام 2019، ليصل إلى حوالي 33.443 مليار دينار أو 
ما نسبته 107.9% من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لشهر تموز من عام 2020، مقارنًة مع حوالي 30.076 مليار دينار أو ما نسبته %95.2 

من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2019، شامالً مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ حوالي 7.7 مليار دينار.
فقد ارتفع إجمالي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية )موازنة ومؤسســات مســتقلة( بنســبة 6.8% ليصل إلى 18.949 مليار دينار حتى نهاية 
شهر تموز من عام 2020 )61.2% من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لشهر تموز من عام 2020(، مقارنًة مع 17.738 مليار دينار في نهاية 

عام 2019 )56.1% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019).
كمــا ارتفــع رصيــد الدين العام الخارجــي )موازنة ومكفول( بنســبة 17.5% ليصل إلى حوالــي 14.494 مليار دينار في نهاية شــهر تموز من 
عــام 2020 )46.8% مــن الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لشــهر تموز من عام 2020( مقارنة مــع 12.338 مليار دينار في نهاية عام 2019 

)39.0% من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2019).

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار(

7839.67754.38560.9

6944.96965.87754

4535.64680.85651

10.99.010

2398.42276.12093

894.7788.4806.9

8567.38812.79606.9

7619.67897.28333.9

4336.5

4184.8

2663.1

5.1

1516.6

151.7

5075.8

4670.7

3718.5

3600.4

2898.8

4.3

697.3

118.1

4960.9

4680.8

-14.3%

-14.0%

8.9%

-15.7%

-54.0%

-22.1%

-2.3%

0.2%

947.7915.51273

-727.6-1058.4-1046

-1622.3-1846.8-1852.9

غیر متوفر26.0%24.9%

غیر متوفر

غیر متوفر

23.1%22.4%

28.5%28.3%

2.4%-3.4%-3.2%

405.0

-739.3

-891.0

23.8%

22.9%

27.8%

-4.0%

280.1

-1242.4

-1360.5

21.4%

20.8%

28.6%

-7.2%

-30.8%

68.1%

52.7%

-2.4%

-2.1%

0.8%

-3.2%

5.4%-5.9%-5.7%-4.9%-7.8%-2.9%

البند
التغیر
النسبي 201820192020

%(موازنة)
السبعة اشھر

2019االولى
السبعة اشھر

2020االولى

اجمالي االیرادات و المساعدات الخارجیة
االیرادات المحلیة
ایرادات ضریبیة

اقتطاعات تقاعدیة
االیرادات االخرى

المنح الخارجیة
اجمالي االنفاق

النفقات الراسمالیة
النفقات الجاریة

العجر/ الوفر بعد المنح
العجر/ الوفر قبل المنح

من الناتج المحلي االجمالي%
اجمالي االیرادات و المساعدات الخارجیة

االیرادات المحلیة
اجمالي االنفاق

العجر بعد المنح

العجر قبل المنح

15402.116220.717738.0

52.4%53.2%56.1%

11867.212087.512338.2

40.4%39.7%39.0%

27269.328308.230076.2

92.8%92.9%95.2%

18949.0

61.2%

14494.2

46.8%

33443.2

107.9

6.8%

5.1%

17.5%

7.8%

11.2%

12.7%

البند
التغیر
النسبي 201720182019%

تموز
2020

اجمالي الدین الداخلي للحكومة المركزیة
من الناتج المحلي االجمالي

رصید الدین العام الخارجي
%

من الناتج المحلي االجمالي %

من الناتج المحلي االجمالي %
اجمالي الدین العام
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تموز 2020 تطور إجمالي الدين العام )مليار دينار(  لألعوام  2015

المصدر: وزارة المالية

تطور إجمالي الدين العام )نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(

المصدر: وزارة المالية

24.88

10.7٪

95.2٪
92.9٪

92.8٪
92.1٪

92.4٪

26.1
27.27

28.31
30.08 33.44

تموز

30.17
30.83

31.39
32.01

32.06 33.44

آذارنیسانأیارحزیرانتموز

30.21

كانونشباط
الثاني

تموز

24.88

10.7٪

95.2٪
92.9٪

92.8٪
92.1٪

92.4٪

26.1
27.27

28.31
30.08 33.44

تموز

30.17
30.83

31.39
32.01

32.06 33.44

آذارنیسانأیارحزیرانتموز

30.21

كانونشباط
الثاني

تموز

24.88

10.7٪

95.2٪
92.9٪

92.8٪
92.1٪

92.4٪

26.1
27.27

28.31
30.08 33.44

تموز

30.17
30.83

31.39
32.01

32.06 33.44

آذارنیسانأیارحزیرانتموز

30.21

كانونشباط
الثاني

تموز

تطور إجمالي الدين العام )نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي( لألعوام -2015 تموز 2020
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سادساً: المؤشرات النقدية والمصرفية
- المؤشرات النقدية 

ارتفع عرض النقد )ع1( في نهاية شــهر آب من عام 2020 بنســبة 15.7% عن الرصيد المســجل في نهاية عام 2019، كما ارتفع عرض النقد 
)ع2( بنسبة 2.8% عن مستواه في نهاية عام 2019، وارتفع أيضاً النقد المصدر بنسبة 26.1% ليبلغ 6.51 مليار دينار. 

10135.29676.310322.8

32957.633359.334969.7

4836.54802.45162.0

11941.7

35965.0

6510.9

15.7%

2.8%

26.1%

(ملیون دینار) البند
التغیر
النسبي 201720182019%

اب
2020

(ع1)عرض النقد
(ع2)عرض النقد

النقد المصدر

55.27

53.92
53.64

101.8%

101.2%
101.7%

99.8%
96.5%

107.9%

تموز

آب

كانونشباطآذارنیسانأیارحزیران
الثاني

96.9%

تطور إجمالي الدين العام )نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي( خالل عام 2020

عرض النقد ع1 )مليون دينار(
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عرض النقد ع2 )مليون دينار(

النقد المصدر )مليون دينار(
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وفيما يتعلق باحتياطيات البنك المركزي من العمالت األجنبية، فقد بلغت 13.2 مليار دوالر أمريكي في نهاية شهر أيلول من عام 2020، 
مقارنًة مع 12.170 مليار دوالر في نهاية عام 2019، محققًة بذلك ارتفاعاً بنسبة 8.5% عن مستواها في نهاية عام 2019. حيث يعود 
االرتفاع في إجمالي االحتياطي الرسمي من العمالت األجنبية لشهر أيلول من عام 2020 نتيجة إلصدار سندات يوروبوندز بقيمة 1750 
مليون دوالر، علماً بأنه يستحق خالل عام 2020 سندات يوروبوندز خارجية في شهر تشرين األول بقيمة 1250 مليون دوالر، كما يستحق 

أذونات خزينة محلية بالعملة األجنبية في شهر كانون األول بقيمة 400 مليون دوالر.

12252.511523.612170.413202.78.5%

 البند
التغیر
النسبي 201720182019%

ایلول
2020

احتیاطي البنك المركزي من العمالت
(ملیون دوالر امیركي)االجنبیة

احتياطي البنك المركزي من العمالت األجنبية )مليون دوالر أمريكي(

احتياطي البنك المركزي من العمالت األجنبية )مليون دوالر أمريكي( خالل عام 2020
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- المؤشرات والمصرفية 

ارتفع إجمالي موجودات البنوك المرخصة بنســبة 3.04% في نهاية شــهر آب من عام 2020 مقارنًة مع نهاية عام 2019 ليصل إلى 55.274 
مليار دينار مقارنة بـ 53.642 مليار دينار في نهاية العام 2019. وقد جاء هذا االرتفاع نتيجة الرتفاع الموجودات المحلية بنسبة 3.35% لتصل 
إلى 49.667 مليار دينار، وارتفاع الموجودات األجنبية بنسبة 0.44% لتصل إلى 5.607 مليار دينار. وفيما يتعلق ببند رأس المال واالحتياطيات 

والمخصصات فقد ارتفع بنسبة 3.23% عن مستواه في نهاية عام 2019 ليبلغ 8.415 مليار دينار في نهاية شهر آب من عام 2020.

إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليون دينار(

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار(

المصدر: البنك المركزي األردني

أما إجمالي التسهيالت االئتمانية، فقد نما بنسبة 5.8% في نهاية شهر آب من عام 2020 ليصل إلى 28.644 مليار دينار، مقارنة مع 27.082 
مليار دينار بنهاية عام 2019. وقد شــكلت القروض والســلف حوالي 64.6% من إجمالي التســهيالت االئتمانية، فيما شكلت ذمم البنوك اإلسالمية 
23.9% من إجمالي التســهيالت، وشــكل الجاري مدين نســبة 10.0%، وبطاقات االئتمان 0.6% من إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة من 

قبل البنوك المرخصة في نهاية شهر آب من عام 2020.

5661.75551.9

48059.7

5582.3

43440.845365.9

53642.0 49102.550917.8

8152.6 7564.27865.8

5607.1

49667.5

55274.6

8415.7

0.44%

3.35%

3.04%

3.23%

البند
التغیر
النسبي 201720182019%

اب
2020

الموجودات االجنبیة
الموجودات المحلیة
اجمالي الموجودات

راس المال و االحتیاطات و المخصصات

55.27

53.92
53.64

101.8%

101.2%
101.7%

99.8%
96.5%

107.9%

تموز

آب

كانونشباطآذارنیسانأیارحزیران
الثاني

96.9%
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التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار(

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

المصدر: البنك المركزي األردني

وانخفض إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية شهر تموز من عام 2020 بنسبة 0.4% ليصل إلى 35.163 مليار دينار مقارنة 
مع 35.305 مليار دينار في نهاية عام 2019. وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب النوع، فيالحظ أن الودائع ألجل شكلت ما نسبته %55.0 
من إجمالي الودائع لدى البنوك، يليها الحســابات تحت الطلب والتي شــكلت ما نســبته 28.0% من إجمالي الودائع، ثم ودائع التوفير والتي 

شكلت 17.0% من إجمالي الودائع.
أما من حيث هيكل الودائع لدى البنوك المرخصة حســب العملة، فيالحظ اســتقرار حجم الودائع بالدينار األردني في نهاية شــهر تموز من 
عام 2020 لتشــكل ما نســبته 76.8% من إجمالي الودائع مقارنًة مع 76.8% في نهاية عام 2019، كما شــكلت نســبة الودائع بالعمالت 

األجنبية %23.2.

24736.826111.827082.2

10.8%11.8%10.9%

28644.0

10.0%

5.8%

-0.9%

 البند
التغیر
النسبي 201720182019%

اب
2020

اجمالي التسھیالت االئتمانیة
% توزبع التسھیالت االئتمانیة حسب النوع

جاري مدین
66.2%65.0%64.8%64.6%-0.2% قروض و سلف
0.8%0.9%0.7%0.9%0.2% جاري مدین

21.6%21.7%23.0%23.9%0.9% قروض و سلف
0.6%0.6%0.6%0.6%- قروض و سلف

28.64

آب
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الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار(

تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة )مليار دينار(

المصدر: البنك المركزي األردني

توزيع الودائع حسب العملة كما في العام 2020 )نسبة مئوية(

33197.733848.135305.3

29.6%27.7%26.9%

35431.4

28.3%

0.4%

1.40%

 البند
التغیر
النسبي 201720182019%

اب
2020

اجمالي الودائع
%توزیع الودائع حسب النوع

%توزیع الودائع حسب العملة

تحت الطلب
17.3%16.7%16.5%17.0%0.50% توفیر
53.1%55.6%56.6%54.7%-1.90% الجل

77.2%75.9%76.8%76.8%- الودائع بالدینار االردني
25642.225667.627107.327208.20.4% الودائع بالدینار االردني
22.8%24.1%23.2%23.2%- ودائع بالعملة االجنبیة

%7555.58180.58198.08223.20.3ودائع بالعملة االجنبیة

(%)
(ملیون دینار)

(%)
(ملیون دینار)

35.43

76.6 % 23.4 %

آب
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- مؤشرات المتانة المالية
أظهرت البيانات المتوفرة حول مؤشــرات المتانة المالية للبنوك العاملة في األردن ارتفاع نســبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون إلى %5.0 
في نهاية عام 2019، مقارنًة مع نســبة 4.9% في نهاية عام 2018. كما بلغت نســبة تغطية الديون غير العاملة 69.5% في نهاية عام 2019، 
مقارنًة مع 79.3% في نهاية عام 2018. أما الجزء غير المغطى من الديون غير العاملة فقد شــكل ما نســبته 6.3% من حقوق المســاهمين لدى 

البنوك في نهاية عام 2019، مقارنة مع 4.2% في نهاية عام 2018.
وبلغــت نســبة كفايــة رأس المال 18.3% فــي نهاية عام 2019، مقارنًة مع 16.9% في نهاية عام 2018، وهذه النســبة أعلى بكثير من الحدود 
الدنيا المطلوبة من قبل البنك المركزي األردني ومن قبل لجنة بازل. وبلغت نسبة السيولة القانونية لدى البنوك المرخصة 134.1% في نهاية عام 
2019، مقارنًة مع 131.9% في نهاية عام 2018، والتي تعتبر أعلى من الحدود الدنيا المطلوبة من البنك المركزي األردني والبالغة )%100(. 
وقد حققت البنوك العاملة في األردن معدل عائد على الموجودات بلغ 1.2% في نهاية عام 2019، مقارنة مع نفس النسبة في نهاية عام 2018. 

كما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين في البنوك العاملة في األردن 4.9% مقارنة مع 9.6% في نهاية عام 2018.

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة

- هيكل أسعار الفائدة 
استقرت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية في نهاية شهر آب 2020 مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي 
األردني 2.50% وسعر إعادة الخصم 3.50%، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء 3.25% وسعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة %2.00.

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%)

التقرير االقتصادي الشهري

4.2%4.9%

69.5%

5.0%

75.4%79.3%

6.3% 4.1%4.2%

18.3% 17.80%16.9%

4.9%4.3%

74.7%77.9%

4.5%3.6%

19.06%18.5%

0.1%

-9.8%

2.1%

1.4%

134.1% 130.1%131.9%

9.4% 9.1%9.6%

1.2% 1.2%1.2%

149.0%137.8%

10.3%8.9%

1.3%1.1%

2.2%

-0.2%

-

(%)المؤشر

(ROE)
(ROA)

التغیر
النسبي 20172018 201520162019%

نسبة الدیون غیر العاملة الجمالي الدیون
نسبة تغطیة الدیون غیر العاملة

نسبة الجزء غیر المغطى من الدیون غیر
العاملة الى حقوق المساھمین

نسبة كفایة راس المال
نسبة السیولة القانونیة

العائد على حقوق المساھمین
العائد على الموجودات

4.002.50

5.003.50

4.753.25

3.252.00

4.004.75

5.005.75

4.755.50

3.004.00

-1.50

-1.50

-1.50

-1.25

(%)المؤشر
التغیر
النسبي 2019

اب
2020 20172018%

سعر الفائدة الرئیسي للبنك المركزي االردني
%اسعار الفائدة لدى البنك المركزي

سعر اعادة الخصم
سعر فائدة اتفاقیات اعادة الشراء

سعر فائدة نافذة االیداع للیلة واحدة
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سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي األردني خالل عام 2020

أما فيما يتعلق بالوسط المرجح ألســعار الفائدة على الودائع لدى البنوك، فقد شــهدت أسعار الفائدة على الودائع تحت الطلب انخفاضاً لتبلغ %0.35 
في نهاية شــهر آب من عام 2020، كما انخفضت أســعار الفائدة على حســابات التوفير لتبلغ 0.33%، كما بلغ ســعر الفائدة على الودائع ألجل 

3.81% بانخفاض نسبته 1.03% عن مستواه في نهاية عام 2019.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%)

وبالنســبة للوسط المرجح ألسعار الفوائد على التســهيالت االئتمانية، فقد انخفض ســعر الفائدة على الجاري مدين ليبلغ 7.40% في نهاية شهر آب 
من عام 2020، كما انخفض سعر الفائدة على القروض والسلف ليصل إلى 7.18%، وانخفض سعر الفائدة على الكمبياالت واألسناد المخصومة 

ليصل إلى 8.49%. هذا وبلغ سعر فائدة اإلقراض ألفضل العمالء 8.33% وذلك في نهاية شهر آب من عام 2020.

0.440.35

0.660.33

4.843.81

0.340.30

0.550.71

3.804.73

-0.09

-0.33

-1.03

%
التغیر
النسبي 2019

اب
2020 20172018%

تحت الطلب
%الوسط المرجح السعار الفائدة على الودائع

توفیر
الجل
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الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%)

8.497.40

8.497.18

9.558.49

8.778.41

8.648.69

10.239.64

-1.09

-1.31

-1.09

9.338.33 8.839.57-1.0

%
التغیر
النسبي 2019

اب
2020 20172018%

جاري مدین
%الوسط المرجح السعار الفائدة على التسھیالت االئتمانیة

قروض و سلف
كمبیاالت و اسناد مخصومة

سعر االقراض الفضل العمالء

سعر اإلقراض ألفضل العمالء آلخر 5 سنوات

- أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان

ارتفع الرقم القياسي ألسعار أسهم البنوك المدرجة في البورصة خالل شهر أيلول 2020 بنسبة 1.48% ليصل إلى 3084.82 نقطة.
وقد شهدت أسعار أسهم البنوك المدرجة في بورصة عمان مجموعة من التغيرات خالل شهر أيلول، حيث انخفض سعر اإلغالق لخمسة بنوك عن 
مستوياتها في الشهر السابق وبنسبة انخفاض تراوحت ما بين 1.2% و 2.6%، فيما ارتفعت أسعار اإلغالق لتسعة بنوك وبنسب ارتفاع تراوحت 

ما بين 0.6% و 9.3%. في حين استقر سعر اإلغالق لبنك واحد دون تغير عن الشهر السابق.
50
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و بلغ عدد أســهم البنوك التي تم تداولها خالل شــهر أيلول حوالي 10.1 مليون ســهم، وبإجمالي عدد عقود بلغ 3229 عقد، فيما بلغ حجم التداول 
اإلجمالي على أسهم البنوك حوالي 12.55 مليون دينار.

* الرقم القياسي لقطاع البنوك في شهر أيلول = 3,084.82 / التغير عن الشهر السابق = %1.48

* المصدر: بورصة عمان.

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر أيار 2020 
)من 10 أيار إلى 31 أيار 2020)

3.36-0.043.4716

0.760.000.7622

2.78-0.062.7822

0.940.080.9122

1.780.051.7520

0.950.020.9321

1.570.011.5714

1.690.031.7117

1.080.061.0312

0.74-0.020.745

0.680.010.6714

1.29-0.021.2820

1.25-0.031.2716

1.500.031.471

59629

970561

1401063

5816867

272973

317921

225551

140764

35856

12757

37343

217192

247831

21239

17176

1285618

504208

6389951

156086

342358

143938

82414

34882

17234

55578

169555

195241

14446

80

4.170.124.0822

THBK3.403.603.23

AHLI0.760.780.74

JOIB2.842.842.75

EXFB0.860.960.85

BOJX1.731.791.71

CABK0.930.960.91

UBSI1.561.601.54

JOKB1.661.751.64

AJIB1.021.081.00

JCBK0.760.750.74

ABCO0.670.700.66

SIBK1.311.311.27

INVB1.281.281.24

SGBJ1.471.501.47

ARBK4.054.174.022776370680814842

518

418

439

169

267

83

78

51

14

74

149

44

3

12553916 100894993229

عددالشركة
العقود

سعر
االغالق

التغیر
عن السعر
االغالق
السابق

معدل
السعر

عدد ایام
التداول

الرمز
الحرفي 

سعر
 االغالق
السابق

اعلى
سعر

ادنى
سعر

حجم
 التداول
دینار

عدد
االسھم

البنك العربي
بنك االسكان
البنك االھلي

البنك االسالمي االردني
بنك المال

بنك االردن
بنك القاھرة عمان

بنك االتحاد
بنك االردني الكویتي

بنك االستثمار العربي
البنك التجاري االردني
بنك ABC في االردن

البنك االستثماري
بنك صفوة االسالمي

بنك سوسیتھ جنرال - االردن
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215.2 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي لألشهر التسعة األولى من العام 2020

بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 215.2 مليون دوالر أمريكي للفترة المنتهية في 30 ايلول 2020 مقارنة مع 668.9 
مليون دوالر أميركي في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته %68.

حيث تاثرت أرباح مجموعة البنك العربي ســلبيا خالل األشــهر التســعة االولى من العام 2020 نتيجة المخصصات االضافية التي قام البنك برصدها احترازيا 
لمواجهة التراجع االقتصادي وحالة عدم اليقين الذي تشهده المنطقة والعالم، باالضافة الى انخفاض االيرادات من الفوائد والعموالت بسبب انخفاض اسعار الفوائد 

عالميا وتراجع اسعار النفط و تباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة االغالقات التي شهدتها دول العالم نظرا لتفشي فيروس كورونا.
 هذا وبلغ صافي االرباح التشــغيلية للبنك 808 ماليين دوالر وبتراجع 22% عن نفس الفترة من العام الســابق، بســبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض 
صافي العموالت، باالضافة الى انخفاض ارباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العمالء بنسبة 8% لتصل الى 37.5 مليار دوالر أمريكي مقارنة ب 
34.7 مليار دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت التسهيالت االئتمانية 26.7 مليار دوالر أمريكي كما في 30 ايلول 2020 مقارنة ب 
26.1 مليار دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام الســابق وبنســبة نمو بلغت 2%، وحافظ البنك على قاعدة راســمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.3 
مليار دوالر أمريكي وبلغت نســبة كفاية رأس المال 16.7% في نهاية التســعة اشــهر من العام 2020، باالضافة الى احتفاظ البنك بنســب ســيولة مريحة حيث 

بلغت نسبة القروض الى الودائع 71.1%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة %100. 
وصرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس اإلدارة، قائالً: » تكبد االقتصاد العالمي خسائر كبيرة نتيجة تفشي فايروس كورونا أدت الى فرض اعباء اضافية 

على كافة القطاعات االقتصادية، باالضافة الى انخفاض معدل النمو و ارتفاع نسب البطالة «. 
ومن جهته أوضح السيد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي –  أن مجموعة البنك العربي تأثرت نتيجة تفشي فيروس كورونا والذي ترافق ايضا مع 
انخفاض اسعار الفوائد عالميا وتراجع اسعار النفط، واشار الى ان تركيز البنك خالل هذة الفترة كان منوطا بتوجيه االعمال للحفاظ على جودة محفظة التسهيالت 

االئتمانية و نسب سيولة مرتفعة في ظل التوقعات المستقبلية السلبية لنمو االقتصاد العالمي.
وأضاف السيد صباغ ان البنك العربي يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وأن المخصصات االضافية تم رصدها بناء على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ووفقا 

لنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك، باإلضافة الى مخصصات عامة قام البنك ببنائها نتيجة لالوضاع االقتصادية الراهنة  في لبنان.
 وختاما أكد الســيد صبيح المصري على انه وبالرغم من االثار الســلبية نتيجة لهذا الوباء اال انه على ثقة بقدرة البنك على احتواء أثر هذه االزمة االقتصادية، 

مشيدا بنجاح نموذج اعمال البنك المتنوع محليا واقليميا.
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منحــت مجلــة غلوبــال فاينانس العالمّية )Global Finance( ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخراً جائزتــي »أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية« على 
صعيــد الخدمــات المصرفيــة الرقميــة المقدمة لألفراد وكذلك المقدمة للشــركات في األردن للعــام 2020، وذلك عن تطبيق »عربي موبايــل« لعمالء األفراد 
وتطبيق »عربي كونكت - موبايل« لعمالء قطاع الشــركات. وقد تم اختيار البنك لهذه الجوائز من قبل لجنة تحكيم عالمّية تضم خبراء من قطاع االستشــارات 

والتكنولوجيا والدعم الخارجي، باإلضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة.

ويجسد هذا التقدير قدرة البنك الريادية على تبني أحدث الخدمات والحلول المصرفية الرقمية وتوظيفها لخدمة عمالئه بكل كفاءة وفعالية عبر مختلف القطاعات، 
ويعكس حرص البنك المتواصل على تعزيز وتطوير خدماته المصرفية الرقمية لتواكب أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية.

ويأتــي فــوز البنــك العربي بهذه الجوائز بناًء على مجموعة من المعايير المتخصصة والتي تضمنت: القوة االســتراتيجية لجــذب العمالء وخدمتهم عبر القنوات 
المصرفية الرقمية، والنمو فى أعداد المســتخدمين لهذه الخدمات، والتوّســع فى المنتجات التى يتم تقديمها للعمالء، وكذلك الخدمات المتنوعة التى يقّدمها كّل من 

الموقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والتي صمّمت خصيصاً لذلك.
ويعتبــر تطبيــق »عربــي موبايل« إضافة نوعية إلى مجموعة خدمات البنك العربي الرقمية من خالل ما يقدمه من مزايا صممت خصيصاً لتمنح العمالء األفراد 
المزيد من المرونة والراحة إلتمام معامالتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان. وتشــمل المزايا التي يقدمها التطبيق: االشــتراك الفوري بالخدمة، الدخول 
للتطبيق بكل ســهولة وأمان عبر بصمة الوجه أو بصمة االصبع، تصميم خاص حســب برنامج العميل، امكانية دفع الفواتير ومســتحقات بطاقات االئتمان وتنفيذ 
الحواالت، تقديم المنتجات الرقمية كحسابات التوفير والودائع، شراء القسائم االلكترونية من عدد كبير من المزودين، تقديم العديد من الخدمات الخاصة ببرنامج 
 .KYC عربي جونير« كخدمة التوفير الفوري وربط الحســابات وغيرها، امكانية الســحب من الصراف اآللي دون الحاجة الدخال البطاقة، وتحديث البيانات«
اضافــة الــى ذلــك، يعمل التطبيق على اثراء تجربــة العمالء وتوفير قيمة مضافة عبر الربط مع العديد من الجهات لتوفيــر افضل الخدمات و العروض. و يوفر 

تطبيق »عربي موبايل« خدمة فتح الحسابات لدى البنك الكترونياً من خالل خطوات بسيطة باإلضافة إلى العديد من المزايا األخرى.
كما يتيح تطبيق »عربي كونكت - موبايل« لعمالء قطاع الشــركات اإلطالع  والرقابة المســتمرة على حســاباتهم وتنفيذ معامالتهم البنكية في أي وقت ومن أي 
مكان. ويندرج التطبيق ضمن منصة »عربي كونكت« والتي تعد من أبرز الحلول التكنولوجية الرائدة على صعيد قنوات الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة 

لقطاع الشركات والتي صممت لتواكب أحدث المستجدات في الصناعة المصرفية. 
ومــن الجديــر بالذكر أن قائمة الجوائز التي حاز عليها البنك من مجلــة غلوبال فاينانس العالمّية )Global Finance( على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية 
لألفراد والشــركات في األردن للعام 2020 قد تضمنت كذلك جائزة األفضل في التســويق والخدمات عبر شــبكات التواصل االجتماعي وجائزة أفضل تصميم 

موقع إلكتروني وجائزة األفضل في خدمة المدفوعات وجائزة أفضل بنك تمويل تجاري عبر اإلنترنت.

أطلــق البنــك العربي مؤخــراً خدمة »Arabi Fitness« عبر تطبيق »عربــي موبايل« وذلك بالتعاون مــع »FittiCoin«، وهو تطبيق مقدم من احدى 
الشــركات األردنية الناشــئة والذي يهدف إلى تشــجيع تبني أسلوب حياة صحي لمســتخدميه. ويأتي إطالق هذه الخدمة في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى 
تعزيز سلســلة خدماته الرقمية وتوظيفها بطريقة مبتكرة تنســجم مع تطلعات عمالئه المتجددة وتواكب أســلوب حياتهم. كما وتأتي هذه الخدمة ضمن مبادرات 

البنك الرامية للمساهمة في دعم الشركات االردنية الناشئة ال سيما تلك العاملة في مجاالت االبتكار والتكنولوجيا الرقمية. 

Fit-« الفرصة لعمالء البنك العربي الذين يمارسون الرياضة من تحويل خطوات المشي والركض المحتسبة لهم عبر تطبيق »Arabi Fitness »وتتيح خدمة 
tiCoin« إلــى نقــاط مكافــآت ضمن برنامج »نقاط العربي« من خالل تطبيق »عربي موبايل«، ومن ثم االســتفادة مــن هذه النقاط  في أي وقت لدى العديد من 
التجار ومقدمي الخدمات المشاركين بالبرنامج مثل المطاعم ومحالت التسوق، والمتاجر المختلفة ومحطات البنزين وغيرها. كما يمكن كذلك استبدال هذه النقاط 
نقدياً من خالل صرافات البنك العربي اآللية واســعة االنتشــار أو من خالل تحويلها عبر تطبيق »عربي موبايل« هذا باالضافة الى امكانية اســتخدام هذه النقاط 

للشراء مباشرة من المتاجر التي يتوفر لديها تطبيق الدفع من البنك العربي »عربي موبي كاش«.
وفي تعليقه على إطالق الخدمة الجديدة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية لألفراد في البنك العربي – األردن: »نواصل في البنك العربي 
تقديــم خدمــات متطورة لعمالئنا من خالل تبني أحدث الحلول على صعيد الصناعــة المصرفية الرقمية، وتوظيفها بما يلبي احتياجاتهم ونمط حياتهم«. وأضاف: 
 »Arabi Health« المقّدمة من البنك العربي واحدة من مجموعة الخدمات التي سيقدمها البنك ضمن إطار برنامجه الجديد »Arabi Fitness« تعتبر خدمة«
والذي نهدف من خالله الى تشــجيع عمالئنا على تبني الممارســات الحياتية والرياضية التي تهدف إلى تحســين مســتوى صحة األفراد والمساهمة في الوقاية من 

األمراض مما يؤدي في النهاية إلى االرتقاء بمستوى الحياة بشكل عام «. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن خدمــة »Arabi Fitness« متوفرة مجاناً عبر تطبيق »عربــي موبايل«، الذي يمكن تحميله من خالل متاجر التطبيقات آبل ســتور 

وجوجل بالي وهواوي جاليري. 

البنك العربي يحصل على جائزتي "أفضل تطبيق بنكي للهواتف 
الذكية" لعمالء األفراد والشركات في األردن للعام 2020

البنك العربي يطلق خدمة »Arabi Fitness« عبر تطبيق »عربي موبايل«
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البنك العربي يطلق تطبيق تحويل األموال عبر منصات 
المراسلة والتواصل االجتماعي

"Arabi Pay" 

للعام الثالث عشر على التوالي .. البنك العربي وتكية أم 
علي يجددان اتفاقية التعاون بينهما

أطلق البنك العربي مؤخراً تطبيق "Arabi Pay" الجديد والذي يمّكن عمالء 
البنــك العربي من إجراء عمليات تحويل مالي فورية عبر تطبيقات المراســلة 
ومنصات التواصل االجتماعي مثل الواتســاب والفيســبوك واالنستجرام وذلك 
مــن خالل لوحة مفاتيــح مصممة خصيصاً للهواتف الذكية. حيث تشــكل هذه 
الخدمــة إضافــة جديدة ضمن مبــادرات البنك الرامية لتقديــم حلول مصرفية 
متطــورة توفــر تجربة سلســة ومرنــة لعمــالء البنك ضمن أعلى مســتويات 

السهولة واألمان.

ويســتطيع عمالء البنــك العربي تحميــل تطبيــق »Arabi Pay« من خالل 
متاجــر التطبيقــات: Apple Store و Google Play و مــن ثــم تفعيــل 
التطبيق بســهولة عن طريق تســجيل الدخول باستخدام بيانات الدخول الخاصة 
بخدمة "عربي أون الين" أو بتطبيق "عربي موبايل"، حيث يمكن للعمالء البدء 
 Arabi" بإجــراء عمليات التحويل المالي من خالل الضغط على لوحة مفاتيح
Pay" المتوفــرة عبــر أي تطبيق مراســلة أو منصة تواصــل اجتماعي، يليها 
اختيار رقم موبايل المســتفيد وذلك مــن خالل قائمة جهات االتصال المحفوظة 
فــي هاتف العميل، ثــم إدخال المبلــغ المطلوب وااليموجي المناســب لوصف 
التحويــل، حيــث ســيتم بعد ذلك تحويل األمــوال تلقائياً وقيدهــا على الفور في 
حســاب المستفيد الذي يشترط توفر حســاب له لدى البنك العربي إلتمام عملية 
التحويــل. ويقــدم التطبيق للعمالء مزايــا عديدة منها: إمكانيــة إجراء عمليات 
تحويــل مالي بقيمة 150 ديناراً يومياً بحــد أقصى 50 ديناراً للعملية الواحدة، 
وإمكانيــة توثيق عمليــات التحويل المالي عن طريق بصمة االصبع او خاصية 
بصمــة الوجه حســب اآللية المتاحة في جهاز العميــل، وإمكانية االطالع على 
كشــف الحساب من خالل عرض جميع المعامالت الواردة والصادرة التي تتم 

عبر التطبيق، وغيرها من المزايا األخرى.
In- "وتعد فكرة هذا التطبيق إحدى ثمار برنامج البنك العربي الداخلي لالبتكار 
trapreneur Program" في مجال التكنولوجيا المالية )الفينتيك( والموجهة 
لموظفيه، حيث تم اختيار عدد من األفكار الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية 
مــن بين مجموعة واســعة مــن األفكار التي تقدم بها موظفــو البنك العربي في 

األردن، ليتم تطبيقها كمشاريع من خالل الدوائر المعنية في البنك.
وفــي تعليقه على إطالق هذا التطبيق الجديد، قال الســيد يعقوب معتوق، مدير 
إدارة الخدمــات المصرفية لألفراد فــي البنك العربي– األردن: "يعكس إطالق 
تطبيــق تحويل األموال الجديد "Arabi Pay" جهود البنك العربي المتواصلة 
نحــو توظيــف أحدث المســتجدات على صعيــد التكنولوجيا الماليــة )الفينتيك( 
وتفعيلهــا لتقديم تجربة مصرفية مرنة وسلســة لعمالئه مســتوحاة من أســلوب 
ونمــط حياتهم اليومــي" وأضاف":من خالل هذا التطبيق يمكــن لعمالئنا إتمام 
عمليــات التحويل المالي خــالل ثواني من خالل لوحــة المفاتيح المتوفرة عبر 
تطبيقات الدردشــة ومنصات التواصل االجتماعي األكثر شــيوعاً واســتخداماً 
بيــن األفراد، دون الحاجة لالنتقال لتطبيــق آخر التمام العملية مما يوفر عليهم 

الوقت والجهد. 
ومــن الجدير بالذكــر أن البنك العربي قــد حاز مؤخراً علــى جائزتي "أفضل 
تطبيــق بنكي للهواتف الذكية" على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة 
لألفراد وكذلك المقدمة للشــركات في األردن للعــام 2020، وذلك عن تطبيق 
"عربــي موبايــل" لعمالء األفــراد وتطبيق "عربي كونكــت - موبايل" لعمالء 
 Global( قطــاع الشــركات، والتي منحتهما مجلــة غلوبال فاينانــس العالمّية

Finance( ومقرهــا نيويــورك. كما تضمنت قائمــة الجوائز التي حاز عليها 
البنــك من مجلة غلوبال فاينانــس العالمّية )Global Finance( على صعيد 
الخدمات المصرفية الرقمية لألفراد والشركات في األردن للعام 2020 جائزة 
األفضــل في التســويق والخدمات عبر شــبكات التواصــل االجتماعي وجائزة 
أفضــل تصميم موقع إلكتروني وجائــزة األفضل في خدمة المدفوعات وجائزة 

أفضل بنك تمويل تجاري عبر اإلنترنت.

أعلــن البنك العربي عن تجديد اتفاقية التعاون االســتراتيجي مع تكية أم علي 
للعام الثالث عشر على التوالي، بهدف دعم أسر تكية أم علي التي تعيش تحت 

خط الفقر الغذائي والتي تعد الفئة األكثر تضرراً من األزمة الحالية.

وبموجب االتفاقية، ســيقوم البنك بتقديم دعم شــهري على شــكل طرود غذائية 
لعــدد من األســر المحتاجة والمســتفيدة من برامج تكية أم علــي للدعم الغذائي 
المســتدام، وذلــك لمدة عام كامل حيث يغطي هذا الدعــم احتياج العائلة اليومي 

على مدار الشهر.
وتأتي هذه االتفاقية في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للبنك العربي، والذي 
يعنى بمجموعة من القضايا المجتمعية من بينها المساهمة في توفير دعم لألسر 
ذات الدخــل المحدود والتــي ازدادت حاجتها لتأمين قوت يومها جراء تداعيات 
جائحــة فيروس كورونا وما نتــج عنها من تبعات اقتصادية أضافت المزيد من 
األعباء على هذه االســر. باإلضافة لســعي البنك لدعم جهــود تكية أم علي في 
مكافحة الجوع من خالل توفير الدعم الغذائي المستدام لألسر التي تعيش تحت 

خط الفقر الغذائي.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر: »يعّد البنك 
العربي من البنوك الرائدة في الســوق المصرفي األردني، ونعتّز بتعاوننا معه 
لما له من إســهامات في دعم المجتمع المحلي.« وأضاف: »إن دعم مؤسسات 
القطــاع الخــاص لتكية أم علي خالل هذه الظروف االســتثنائية يعدُّ أهم من أي 
وقــٍت آخر، وما هو إال دليل على اإليمان المطلق برؤيتنا المتمثلة في الوصول 

إلى أردٍن خاٍل من الجوع«.

وتقــوم تكيــة أم علي حاليــاً بإيصال الدعم الغذائي المســتدام لألســر المحتاجة 
والمســتفيدة من برامــج اإلطعام لديها. ويكون أفراد األســر المعتمدة لدى تكية 
أم علي غير قادرين على العمل حيث يشــكل األطفال واأليتام واألرامل وكبار 
السن باإلضافة إلى ذوي االحتياجات الخاصة واألمراض المستعصية ما نسبته 

80% من أفراد هذه األسر.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على 
صعيد االستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي من خالل العمل بشــكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العالقة وصوالً 
لتحقيق التنمية المســتدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمســؤولية االجتماعية 
»معاً«، إحدى ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد األوجه يرتكز على تطوير 
وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خالل مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم 
فــي خدمــة عدة قطاعات وهي الصحــة ومكافحة الفقر وحمايــة البيئة والتعليم 

ودعم األيتام.
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البنك العربي يطلق خدمة القسائم الرقمية عبر 
تطبيق »عربي موبايل«

البنك العربي وماكدونالدز يوقعان اتفاقية خدمة 
الدفع عبر تطبيق »عربي موبي كاش« في كافة 

فروع »ماكدونالدز«
أطلق البنك العربي مؤخراً خدمة القسائم الرقمية الجديدة عبر تطبيق »عربي 
موبايل« مباشرة، وذلك في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز سلسلة 
خدماته الرقمية وتفعيل خدمات مبتكرة توفر وقت وجهد العمالء، وتنسجم مع 

تطلعاتهم المتجددة ورغباتهم المتنوعة.

وتســتهدف خدمة القسائم الرقمية الجديدة شــرائح مختلفة من األفراد حيث أنها 
متوفرة من خالل تطبيق »عربي موبايل« ضمن عدة فئات منها: قسائم رصيد 
األلعــاب االلكترونية، والمنصــات الترفيهية مثل الموســيقى واألفالم والفيديو 
حســب الطلب أو البث المباشــر، ومنصات التجارة االلكترونية، باإلضافة إلى 
تطبيقات االتصال المرئي والسمعي. كما يتيح تطبيق »عربي موبايل« للعمالء 
خيــارات مرنة  للحصول على القســائم االلكترونية تشــمل الدفع مباشــرة من 
حســاب العميل لدى البنك العربي أو بواســطة البطاقــة االئتمانية أو من خالل 
برنامج »نقاط العربي« حيث يستطيع العميل تحويل رصيد نقاط المكافآت إلى 
مبلغ نقدي للحصول على القســائم. كذلك يتيح التطبيق للعمالء ميزة مشــاركة 
القســائم االلكترونية مع عمالء آخرين باستخدام تطبيقات المراسلة االجتماعية 
مثــل “WhatsApp” و “Facebook Messenger”، باإلضافــة إلــى 
البريــد االلكتروني وغيرها. كذلك تتوفر القســائم بأســعار تفضيلية وبعروض 
تشجيعية حصرية، حيث يوفر البنك العربي لعمالئه مستخدمي تطبيق »عربي 
موبايل« والراغبين في الحصول على القســائم الرقمية فرصة  الحصول على 

استرداد نقدي بقيمة معينة يتم قيدها في حساب العميل.

وفــي تعليقه على إطالق هذه الخدمة الجديدة، قال الســيد يعقوب معتوق، مدير 
دائــرة الخدمات المصرفية لألفراد فــي البنك العربي – األردن: »يأتي إطالق 
خدمة القســائم االلكترونية عبر تطبيق »عربي موبايــل« تعزيزاً لجهود البنك 
العربي المتواصلة بتقديم خدمات بنكية مبتكرة ومرنة للعمالء ال سيما الخدمات 
والمزايــا المتوفــرة عبر القنوات الرقمية للبنك العربــي.« وأضاف: »تعد هذه 
الخدمة إضافة نوعية ضمن سلسلة الخدمات الرقمية المميزة التي يقدمها تطبيق 
»عربــي موبايل« للعمالء والتــي توفر الوقت والجهد وتتيح المجال لشــرائح 

مختلفة من األفراد للتعامل مع البنك العربي«.

وتجدر اإلشــارة هنا إلى أن تطبيق »عربي موبايل« من البنك العربي يتضمن 
باقــة واســعة من الحلول البنكيــة الرقمية التي تتيح لعمالء البنــك إنجاز الكثير 
مــن المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت في أي وقت ومن أي مكان من خالل 

الهواتف الذكية وأجهزة التابلت ضمن أعلى مستويات السهولة واألمان.

أعلــن البنك العربــي مؤخراً عن إتاحة خدمة الدفع عبر تطبيق »عربي موبي 
كاش« في كافة فروع ماكدونالدز في المملكة وخدمة الطلب من السيارة وذلك 
فــي إطار ســعي البنك المتواصل لتزويد  مســتخدمي  تطبيــق »عربي موبي 
كاش« بتجربــة مصرفية رقمية التالمســية ذات مســتوى عال مــن المرونة 
والســهولة واألمان. حيث يوفر تطبيق »عربي موبي كاش« – والذي يعتبر 
األول مــن نوعــه في المملكة - لمســتخدميه إمكانية الدفــع من خالل بطاقات 
الدفع أو االئتمان باســتخدام الهواتف الذكية مباشــرة دون الحاجة إلبراز هذه 

البطاقات لدى المحالت التي تقبل الدفع عبر هذا التطبيق.

ويعد انضمام سلسلة مطاعم ماكدونالدز إضافة نوعية إلى شبكة المحالت التي 
تتوفر لديها ميزة قبول الدفعات بواسطة هذا التطبيق، ليصبح مجموع نقاط البيع 
التي تشملها الخدمة أكثر من 1000 نقطة بيع تضم المطاعم ومحالت التسوق 
والمتاجر المختلفة ومحطات البنزين وغيرها. ويقدم التطبيق العديد من المزايا 
لمســتخدميه من بينها إمكانية دفع  الفواتير بطريقة التالمســية من خالل مســح 
رمــز الQR-code من الفاتورة الظاهرة علــى جهاز التاجر أو بإدخال رقم 
الفاتورة عبر الهاتف الذكي والقيام بدفعها بواسطة التطبيق. كما يمكن بواسطة 
هذا التطبيق تحويل الفواتير إلى أطراف أخرى من مســتخدمي التطبيق لدفعها 
بمنتهــى الســهولة واألمان دون الحاجة للتواجد الفعلــي في موقع التاجر. كذلك 
يوفر التطبيق لمستخدميه تقارير مفصلة لكافة الفواتير التي تم دفعها وبخيارات 
عــرض مختلفة، هذا إلى جانب الحصول على نقاط مكافآت مضاعفة على كل 

حركة شراء يقومون بها باستخدام التطبيق ضمن برنامج »نقاط العربي«.

وبهذه المناســبة، قال الســيد يعقوب معتوق – مدير إدارة الخدمات المصرفية 
لألفراد في البنك العربي - األردن: »تشــكل إضافة سلســلة مطاعم ماكدونالدز 
فــي األردن إلى قائمة المحالت التي تتوفر لديهــا ميزة قبول الدفع عبر تطبيق 
»عربــي موبــي كاش« تعزيــزاً لجهود البنــك العربي المتواصلــة نحو إدامة 
التواصل مع شــرائح مختلفة من األفراد وتقديم خدمات متطورة لهم من خالل 
تبنــي أحــدث التكنولوجيا على صعيــد الصناعة المصرفيــة الرقمية وتوظيفها 
بمــا يلبي احتياجات عمالئنا ويواكب أســلوب حياتهم.« وأضاف: »يعد تطبيق 
»عربــي موبــي كاش« إحدى أبــرز منصات الدفع الرقمية الالتالمســية حيث 
تعتبر وســيلة سلســة إلتمام عمليات الدفع بكل يســر وســرعة وأمان من خالل 
تطبيــق مصمم خصيصاً للهواتــف الذكية ودون الحاجة إلبــراز بطاقات الدفع 

واالئتمان، مما يسهم في تعزيز تجربتهم المصرفية و يمنحهم قيمة أفضل« .

ومن جانبه، قال الســيد رائد الزغل، مدير عام شــركة ماكدونالدز في األردن: 
»تأتــي هذه الخطــوة لتعكس مدى اهتمام ماكدونالــدز بإرضاء العمالء وتوفير 
كل الســبل لتســهيل عملية الطلب والدفع حيث تتماشــى هذه الخطوة مع سياسة 
ماكدونالــدز التــي بدأناهــا منذ ســنوات لتطوير جميــع قنوات الطلــب والدفع 
اإللكترونــي حيــث أطلــق ماكدونالدز نظام الطلــب والدفع الذاتــي في فروعه 

باإلضافة لخدمة الطلب online  والدفع اإللكتروني«.
وتجــدر اإلشــارة هنا إلى أن تطبيــق »عربي موبي كاش« يمكــن تحميله من 
خــالل متجري التطبيقــات: Apple Store   و Google Play وباإلمكان 
االشتراك في الخدمة دون الحاجة لمراجعة البنك وذلك من خالل إنشاء حساب 

ورقم سري خاص بالمستخدم على التطبيق مباشرة. 



األخبار المصرفية

58

البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في الكرك

افتتــح البنــك العربــي مؤخراً فرعه الجديد في الكرك والواقع في منطقة الثنية - مقابل غرفة تجارة الكرك، وذلك في إطار خطة البنك الهادفة إلى تعزيز شــبكة 
فروعه في المملكة والتواصل الدائم والفّعال مع قاعدة عمالئه في مختلف مناطق المملكة.

وبهذه المناسبة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية لألفراد في البنك العربي– األردن: »يأتي افتتاح فرع الثنية الجديد بتصميمه العصري 
وخدماته المصرفية المتميزة ضمن ســعي البنك  الدائم لتقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية لعمالئه وبما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم« وأضاف: »ســيوفر 

الفرع الجديد كافة وسائل الراحة لعمالئنا إلتمام معامالتهم المصرفية بسهولة ويسر«.
وإلى جانب باقة الخدمات المصرفية الشخصية الشاملة التي يقدمها الفرع لعمالء »عربي بريميوم« عن طريق مدير عالقة متخصص، يوفر الفرع كذلك مجموعة 
متكاملة من الخدمات المصرفية تشــمل فتح الحســابات بمختلف أنواعها والقروض الشــخصية وقروض السيارات والقروض السكنية وبطاقات االئتمان باإلضافة 

إلى الخدمات المصرفية الرقمية.
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للعام الرابع على التوالي البنك العربي ومؤسسة الحسين للسرطان 
يجددان اتفاقية دعم برنامج »العودة إلى المدرسة«

البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً لعمالء برنامج »عربي جونير« 
 »VIP بالتعاون مع »شاهد

جدد البنك العربي ومؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية التعاون بينهما للعام الرابع على التوالي، حيث يقدم بموجبها البنك الدعم لبرنامج »العودة إلى المدرسة« 
التابع لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان للعام الدراسي 2020 - 2021.

 
ويأتي هذا التعاون تعزيزاً لجهود مركز الحسين للسرطان الرامية إلى تمكين المرضى ممن يرقدون على أسّرة الشفاء من مواصلة تعليمهم دون انقطاع. كما يقام 
البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث يتم انتداب معلمات لإلشراف على تدريس المرضى والعمل كحلقة وصل بينهم ومدارسهم خالل فترة العالج.
وعبــر الســنوات، ســاهم البنــك العربي في دعم البرنامج من خالل توفير حصص تدريســية أســبوعية، ودروس خصوصية، وحصص تعليميــة عن بعد يديرها 
متطوعون من البنك العربي، باإلضافة إلى توريد المســتلزمات واألدوات األكاديمية الضرورية مثل القرطاســية والكتب وأجهزة الحاســوب المحمول، وتغطية 

نفقات التحاق المرضى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بمراكز التدريب.
 

وعبرت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان عن شكرها للبنك العربي، وقالت: »للعام الرابع على التوالي، لم يتواَن البنك العربي عن تقديم 
الدعم األكاديمي ألبطالنا الطلبة، مما يســاهم في تحقيق أحالم المرضى ورســم مســتقبل أفضل لهم. ونثمن دور البنك وإيمانه بمنهجية الرعاية الشــمولية لمرضانا 

والتي تتضمن الجوانب الطبية، والنفسية، واألكاديمية«.
 

وتجدر اإلشــارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى اســتراتيجية شــاملة ومتكاملة على صعيد االستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي من خالل العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العالقة وصوالً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية االجتماعية »معاً«، 
إحدى ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد األوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خالل مبادرات ونشــاطات متنوعة تســهم في خدمة 

عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم األيتام. 

ضمــن سلســلة المزايــا الحصرية التــي يقدمها البنك العربي لعمالء »عربي جونيــر« - البرنامج الخاص باألطفال واليافعين حتى عمر 17 ســنة، أطلق البنك 
 .»MBC المندرجَتين تحت مظلة »مجموعة )SVOD( منصة الفيديو حسب الطلب بنظام االشتراك »VIP مؤخراً عرض اشتراك خاص بالتعاون مع »شاهد
ويتيح العرض لعمالء برنامج »عربي جونَير« من البنك العربي الحصول على اشتراك لمدة ثالثة أشهر بدون رسوم في خدمة »شاهد VIP« والتي تتضمن 

محتوى خاصاً باألطفال، وذلك عند تفعيل بطاقات فيزا الدفع الخاصة ببرنامج »عربي جونير«.

وفي تعليقه على إطالق هذا العرض، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية لألفراد في البنك العربي– األردن: »يحرص البنك العربي على 
تقديم عروض خاصة بمزايا تفضيلية ملموسة تلبي احتياجات عمالئه الكرام من كافة الشرائح واألعمار بما يتناسب مع تطلعاتهم ومتطلباتهم«. وأضاف: »يشّكل 
 »VIP هذا التعاون مع منصة »شاِهد.نت« فرصة مميزة لعمالء برنامج »عربي جونير« وذويهم لالستفادة من العرض الحصري عند اشتراكهم بخدمة »شاهد

والتي تقدم محتوى مرئي يزخر بالبرامج الترفيهية المتنوعة لألطفال«.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن البنك العربي يقدم من خالل برنامج »عربي جونير« مجموعة واسعة من المزايا البنكية وغير البنكية صممت لتشجع اآلباء واألمهات 
على االدخار لمســتقبل أبنائهم. ومن أبرز هذه المزايا: االســتفادة من خدمة التوفير الرقمي »إي-توفير« عبر تطبيق »عربي موبايل« والتي تتيح التوفير بســعر 
فائدة تصاعدي، ميزة »التوفير الفوري« والتي تمكن الوالدين من التوفير ألبنائهم تلقائياً مع كل عملية شراء يقومون بها ببطاقة الدفع أو البطاقة االئتمانية، وذلك 
من خالل تحويل نسبة مئوية أو قيمة تقريبية، يحددها الوالدان بشكل مسبق، من قيمة عمليات الشراء ليتم تحويلها مع كل عملية شراء إلى حساب »عربي جونَير« 
الخاص بالطفل، وإسوارة الدفع الذكي»BandPay« التي تتيح الدفع من حساب بطاقة فيزا الدفع بدون الحاجة إلبراز البطاقة الفعلية. كذلك يقدم برنامج »عربي 
جونَير« برنامج ادخار »لما يكبروا« الخاص بتأمين مصاريف التعليم لألبناء مع اإلعفاء من أول قســط شــهري، وميزة تقســيط رســوم المدارس على 12 شهراً 
بفائدة 0% من خالل بطاقات البنك العربي االئتمانية، هذا باإلضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية ضمن برنامج »نقاط العربي« وسحوبات على جوائز نقدية شهرية 
وربــع ســنوية تصــل لغاية 10,000 دينار لكل رابح. كذلك يقــدم البرنامج خصومات وعروض حصرية لدى مجموعة من محالت التســوق واأللعاب والترفيه 
ومراكز التعليم، واشــتراك مجاني بتطبيق »اقرأ بالعربية«، باإلضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية عند االنتقال من برنامج »عربي جونير« إلى برنامج »شــباب« 

بعد سن 17 عاماً، والعديد من المزايا والمكافآت األخرى.
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أصــدر البنــك العربي مؤخراً تقريره الســنوي العاشــر لالســتدامة والذي يقــدم ملخصاً ألداء وإنجــازات البنك في المجــاالت االجتماعية والبيئية 
واالقتصادية للعام 2019.

وقد تم إعداد هذا التقرير استناداً لمعايير إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير )GRI( والتي تم إطالقها في العام 2016 باستخدام الخيار 
الشامل والذي يمثل أعلى درجات اإلفصاح عن جميع المؤشرات المتعلقة بالمواضيع ذات األهمية ألصحاب العالقة. 

ويأتي إصدار البنك العربي تقريره العاشــر لالســتدامه اســتمراراً للنهج المؤسســي الذي يتبناه البنك على صعيد االســتدامة وفي إطار دمج مفهوم 
االســتدامة بمعناها االســتراتيجي الشــامل ضمن أعمال البنك وأنشطته وممارســاته بما يعزز من مســاهمة البنك وأثره في تحقيق التنمية المجتمعية 
المستدامة. ويعتبر البنك العربي من أوائل البنوك التي قامت بإصدار تقارير االستدامة بشكل سنوي في المملكة وعلى صعيد المنطقة وذلك في إطار 

سياسة الشفافية وتعزيز التواصل اإليجابي مع كافة الجهات ذات العالقة وانسجاماً مع الممارسات الفضلى في هذا المجال.

ويوفــر هــذا التقريــر معلومات عن إنجــازات والتزامات البنك العربي ضمن محاور االســتدامة الرئيســية والتي تم تبنيها ضمن اســتراتيجية البنك 
لالستدامة وهي: التمويل المسؤول، وتمكين الموّظفين، والتقارير الشفافة، والوصول إلى النظام األمثل، والتعاون المجتمعي. حيث شهد العام 2019 

عدة إنجازات ملحوظة في تحقيق أهداف االستدامة في المجاالت البيئية واالقتصادية واالجتماعية. 

فعلى الصعيد االجتماعي، فقد عزز البنك مســاهماته المجتمعية حيث شــملت هذه المساهمات التبرعات والرعايات، إضافة إلى المبادرات واألنشطة 
المجتمعية بما فيها برامج مؤسســة عبدالحميد شــومان - ذراع البنك العربي للمســؤولية االجتماعية والثقافية. كما شــهد العام المنصرم احتفال البنك 
بمرور عقد على تأسيس برنامجه للمسؤولية المجتمعية »معاً« حيث ساهم موظفو البنك العربي وعمالؤه على مدار عشر سنوات من عمر البرنامج 
في تحقيق األثر اإليجابي في حياة ما يقارب 1,220,000 مســتفيد من مختلف محافظات وقرى المملكة من خالل برامج البنك المجتمعية المختلفة 
مع عدد من المؤسســات غير الربحية. حيث قدم موظفو البنك أكثر من 24,600 ســاعة تطوعية من خالل 6,700 مشــاركة تطوعية على مدى 

عشر سنوات.

وفي المجال البيئي، واصل البنك العربي جهوده البيئية والتي أسهمت في تقليل استهالك الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من عمليات 
البنك بشكل الفت مقارنة بالعام 2018. كما واصل البنك جهوده الرامية إلى تقليل اآلثار البيئية لعمالئه من خالل تقديم الحلول البنكية الرقمّية )غير 
الورقّية(. و يبّين التقرير اســتجابة البنك للتغيرات الناتجة عن التكنولوجيا الرقمية حيث يتجلى ذلك من خالل تطوير نهج شــمولي لالبتكار وتطوير 
المنتجات يعتمد على نموذج عمل يبحث ويسّرع ويعزز االبتكار بهدف االستمرار في تقديم خدمات مميزة لعمالء البنك من مختلف القطاعات. هذا 
إلى جانب دور البنك الرائد في تمويل مشاريع البنية التحتّية الصديقة للبيئة، والتي تهدف إلى دعم جهود المحافظة على البيئة وتوسيع نطاق استخدام 

الطاقة النظيفة في األردن.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن البنك العربي كان في مقدمة المؤسسات الوطنية التي قدمت الدعم لجهود المملـــكة في مجابهة فيروس كورونا المستجد 
والحد من آثاره االقتصادية واالجتماعية على الوطن والمواطنين، حيث قدمت مجموعة البنك العربي تبرعاً مقداره 15 مليون دينار لصندوق »همة 

وطن« ووزارة الصحة. 

 EMEA( و كان البنك العربي قد حصل على جائزة أفضل بنك للمسؤولّية االجتماعّية في الشرق األوسط للعام 2019 من ِقَبل مجلة ايميا فاينانس
Finance( العالمية، تقديراً لتميزه في مجال برامج االستدامة والمسؤولية المجتمعية. 

. www.arabbank.com لالطالع على تقرير البنك العربي لالستدامة للعام 2019، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للبنك

البنك العربي يصدر تقريره 
العاشر لالستدامة
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 Iskan Coins »أعلن بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع انتشاراً في المملكة – عن تطوير برنامج الوالء والمكافآت للبطاقات »إسكان كوينز
حيث تم توسيعه ليشمل حملة بطاقات الدفع المباشر والبطاقات االئتمانية، في خطوة تهدف إلى االرتقاء بمفهوم برنامج المكافآت إلى مستويات غير 

مسبوقة.
ويتيح هذا البرنامج لعمالء بنك اإلســكان، ميزة تجميع »إســكان كوينز« على بطاقات الدفع المباشــر، إلى جانب ميزة تجميعها للبطاقات االئتمانية 

الموجودة أصال.  
ويعتبر جميع حاملي بطاقات الدفع المباشــر والبطاقات االئتمانية من بنك اإلســكان مشــتركين تلقائياً بالبرنامج، وبإمكانهم اكتساب »إسكان كوينز« 
عند اســتخدام البطاقات االئتمانية والدفع المباشــر بنوعيها Visa وMastercard  على كل حركة مشــتريات محلية ودولية منفذة من خالل نقاط 

البيع POS أو عبر االنترنت.
 ويعّد برنامج »إســكان كوينز« من أكثر برامج المكافآت ســخاء في الســوق المصرفية المحلية، إذ يمنح حملة بطاقات الدفع المباشــر والبطاقات 

االئتمانية من بنك اإلسكان مزايا تفوق توقعاتهم وتثري تعامالتهم، في ظل حرص بنك اإلسكان على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة لعمالئه .
ويأتي تطوير برنامج »إســكان كوينز« ، تماشــياً مع سياســات بنك اإلسكان في تقديم أرقى وأفضل مستويات الخدمات والحلول المصرفية لعمالئه، 

إضافة إلى تقديرهم ومكافأتهم على استخدامهم البطاقات اإلئتمانية والدفع المباشر في عمليات الشراء. 

  Iskan Coins برنامج مكافآت البطاقات المطور من بنك اإلسكان
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بنك اإلسكان يدعم مبادرة 
“هّمتنا” بتجهيز غرفة عناية 
لمرضى السرطان في “البشير”

ويتصدر بنك اإلســكان عدداً محدوداً من البنوك المحلية التي توفر ميزة 
تجميع النقاط على بطاقات الدفع المباشر، وفي كل مرة يقوم فيها العميل 
باســتخدام بطاقته االئتمانية أو الدفع المباشــر لمشــترياته  فإنه يكســب 
»إســكان كوينز« يمكن اســتبدالها مجانا بهدايا، قســائم مشــتريات، نقد 

وخيارات أخرى من خالل شركاء برنامج »إسكان كوينز« .
ويمتاز برنامج »إســكان كوينز« بعدم وجود ســقف محدد لعدد »إسكان 
كوينز« التي يتم تجميعها، ما يمنح حملة بطاقات الدفع المباشر والبطاقات 
االئتمانية مزايا أفضل وخيارات أوســع، كما واصبحت بطاقات العمالء 
ذات قيمــة أعلى حيــث يتم مكافأة العمالء عند اســتخدام هــذه البطاقات 

لغايات الشراء بدال من استخدامها للسحب النقدي فقط.
ويمكن لعمالء بنك اإلســكان، استبدال »إسكان كوينز« الخاصة بهم من 
https://iskancoins. خالل عدة قنوات استبدال )الموقع االلكتروني
hbtf.com.jo، تطبيق إسكان موبايل أو من خالل االتصال مع مركز 
الخدمة الهاتفية )إســكان 7/24( على الرقــم 5200400 +9626 أو 
علــى الرقــم المجانــي 080022111 وطلب تبديل إســكان كوينز من 

موظف الخدمة الهاتفية. 

أعلن بنك اإلســكان – البنك األكثر واألوســع انتشــاراً في المملكة- عن 
دعمــه لمبادرة »هّمتنــا« وتجهيزه لغرفة عناية متوســطة بالكامل وفق 
أعلى المســتويات تقنياً وفنياً وجمالياً للمرضــى الذين يتم عالجهم داخل 

قسم األورام في مستشفى البشير.
ويمتلك بنك اإلسكان سجالً حافالً ومميزاً في دعم المؤسسات التي ُتعنى 
بمكافحة مرض السرطان، حيث ُيعد من أكبر الداعمين لهذه المؤسسات، 
وبما ينســجم مع استراتيجيته للمســؤولية االجتماعية التي يحرص البنك 

على تنفيذها من خالل تبني وتنفيذ المبادرات والبرامج المختلفة.
وقــال عمار الصفدي الرئيس التنفيذي لبنك اإلســكان :» فخورون اليوم 
بدعم هذه المبادرة اإلنســانية التي نتشــارك معها األهداف النبيلة الرامية 
إلى تمكين مرضى السرطان في الحصول على العالج العادل ضمن بيئة 
آمنــة ومعايير صحية معتمدة عالميا، حيث حظينا بشــرف تجهيز غرفة 
عناية متوســطة بالكامل لهؤالء المرضى«، مشيداً بجهود القائمين على 

مبادرة همتنا التي تقوم على خدمة مرضى السرطان األقل حظاً.
وأكد الصفدي، أن مشــاركة بنك اإلســكان في هذه المبادرة تأتي ترجمة 
لمواطنتــه الصالحة تجــاه مختلف فئات وقطاعات المجتمع، واســتكماال 
لــدوره المميز في دعم القطاع الصحي وتوفيــر أفضل وأرقى الخدمات 
الصحية للمرضى، مشيراً إلى الشراكة االستراتيجية للبنك مع مؤسسات 

وهيئات صحية وفي مقدمتها مؤسسة ومركز الحسين للسرطان. 

وُتعنــى مبادرة »همتنا« التي انطلقت في آب 2018، بتأهيل قســم 
األورام في مستشــفى البشــير، وتوفير خدمات صحية عالية الجودة 
في بيئة مناســبة وعادلة لمرضى الســرطان، باإلضافة إلى تســليط 
الضــوء على حقــوق األقل حظاً من هؤالء المرضــى، ممن يتلقون 
العالج خارج األماكن المتخصصة كمركز الحســين للسرطان، كما 
تســعى المبادرة إلى تعزيز الشراكة البناءة بين الحكومة ومؤسسات 

المجتمع المدني.
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26.6 مليــون دينــار صافــي أربــاح مجموعة بنك 
اإلسكان في النصف األول من العام 2020

أعلنــت مجموعــة بنك اإلســكان للتجــارة والتمويل عن نتائــج النصف 
األول مــن العــام 2020، حيــث حققــت المجموعة أرباحــاً صافية بعد 
المخصصــات والضرائب بلغت 26.6 مليون دينار مقابل 38.8 مليون 
دينار تم تحقيقها خالل النصف األول من العام الماضي وبتراجع نســبته 

.%31

ونظرا للظروف االقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم أجمع والتوقعات 
المستقبلية الســلبية لمعدالت النمو االقتصادي بسبب تفشي وباء فيروس 
كورونــا، اســتمرت مجموعة البنك فــي اتباع سياســتها المتحفظة لبناء 
احتياطيات إضافية للخسائر االئتمانية المحتملة خالل النصف األول من 
عــام 2020 كإجــراء وقائي لحمايــة البنك من أي تأثيرات ســلبية على 
محفظــة القروض، حيث تــم اقتطاع 58.5 مليــون دينار كمخصصات 
خســائر ائتمانية متوقعة خالل النصف األول من عام 2020. وقد أدت 
هــذه االجــراءات المحافظة التي تبناها البنك الى النجاح في زيادة نســبة 

تغطية المخصصات للديون غير العاملة لتتجاوز مستوى %100.

واســتمرت المجموعة خالل النصــف األول من العام 2020 
في تحقيق نمو في اجمالي الدخل التشــغيلي الذي ارتفع بنســبة 
1.3% ليبلــغ 182.2 مليون دينار علــى الرغم من انخفاض 
أسعار الفوائد عالميا وانخفاض االيرادات غير المرتبطة بالفوائد 
نتيجة االيقاف المؤقت الســتيفاء بعض الرسوم والعموالت في 
أسواق المجموعة الرئيسية المتأثرة بوباء فيروس كورونا، مما 
يعكس نجاح البنك في  تحقيق نمو في مصادر الدخل التشغيلية 
مــع احكام الســيطرة علــى المصاريف ورفع مســتوى الكفاءة 
التشــغيلية للعمليات، حيث تحسنت نسبة الكفاءة التشغيلية لتبلغ 

44.2% في نهاية النصف األول من العام 2020. 

وأدت جهود البنــك المتواصلة في ادارة المركز المالي بفعالية 
مع المحافظة على جودة األصول ومتانتها الى ارتفاع  إجمالي 
التســهيالت المصرفية بنســبة 2.4% ليصل الــى 4.7 مليار 

دينار كما في 30 حزيران 2020.
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وفــي تعقيبــه على هذه النتائج، أكد رئيس مجلس إدارة البنك، الســيد 
عبداإلله الخطيب، أن البنك تمكن من تحقيق نتائج مالية تشغيلية قوية 
قبل بدء تأثير تفشــي وباء فيروس كورونا المستجد وذلك على الرغم 
مــن الظروف والتحديات الصعبة التــي يواجهها اإلقتصاد. وأضاف 
الســيد الخطيــب أن البنك واصــل أداءه القوي خــالل النصف األول 
مــن العــام مثبتاً قدرته الكبيــرة على التكيف والتعامــل مع الظروف 
والمستجدات الصعبة في كافة مواقع تواجده، مبيناً بأنه سيكون لتفشي 
الوبــاء تداعيــات وتحديات اقتصادية غير مســبوقة علــى اإلقتصاد 
العالمــي بأكملــه. وأعرب الســيد الخطيب عن أمله فــي أن تتضافر 
الجهــود الوطنيــة لتمكيــن االقتصــاد األردني من عبور هــذه الفترة 

الحرجة بنجاح. 

مــن جانبــه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، الســيد عمار الصفدي، على 
مواصلة البنك سياسته الملتزمة بالحفاظ على سالمة أصوله وجودتها 
وادارة المخاطــر بفعاليــة، حيث تــم خالل النصــف األول من العام 
الحالــي اقتطــاع مخصصــات اضافيــة لمحفظــة التســهيالت مقابل 
الديون العاملــة لمجموعة البنك كإجراء احترازي في ضوء صعوبة 
المرحلة واألوضاع االقتصادية الســلبية المتوقعة الناجمة عن تفشــي 
وباء كورونا. وأضاف الســيد الصفــدي أن البنك تمكن من المحافظة 
على متانة قاعدته الرأســمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.1 
مليار دينار، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.3% وبلغت نسبة 
السيولة 120% كما في نهاية النصف األول من العام الحالي، وكافة 
هذه النسب أعلى من الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي 

األردني ولجنة بازل.

في إطار برامج مسؤوليته المجتمعية، ودوره المميز في دعم القطاع 
الصحي، أعلن بنك اإلســكان – البنك األكثر واألوســع انتشــاراً في 
المملكــة- عن دعمه إلقامــة غرفة عالج فيزيائي فــي مركز العناية 
بصحة المرأة / الطفيلة، والتي تم افتتاحها مؤخراً وباشــرت باستقبال 

المرضى والمراجعين.

ومن خالل هذا الدعم، يؤكد بنك اإلســكان، ســعيه الدائم والمستمر لرفع 
مســتوى الخدمات الصحية للفئات والمناطق األكثر احتياجاً مثل محافظة 
الطفيلة التــي تحتاج لتوفر مراكز صحية ومتخصصة، إلى جانب رغبة 
البنك في تعزيز المكانة الطبية الرائدة التي يتميز بها األردن في المجال 
الطبي والصحي ومســاندة المؤسســات الوطنية الطبية التي تحافظ على 
انجازات هذا القطاع الرائد وصوال إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة 

في المملكة.

ويعمل مركز العناية بصحة المرأة / الطفيلة تحت مظلة المركز الوطني 
للعناية بصحة المرأة ،ويرأس مجلس إدارته ســمو األميرة عائشــة بنت 

الحسين.

تجــدر اإلشــارة إلى أن بنك اإلســكان، قدم الدعم لمركــز العناية بصحة 
المرأة في العام 2018 لتشغيل العيادة المتنقلة والتي تم تسليمها من قبل 
الشــركة األردنية لصناعة اآلليات الخفيفة التابعــة لمركز الملك عبدالله 
الثانــي للتصميم والتطويــر )KADDB(، وبدعم مــن وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي.

بنك اإلسكان يدعم إقامة غرفة 
عالج فيزيائي في مركز العناية 

بصحة المرأة / الطفيلة



األخبار المصرفية

66

بنك اإلسكان يهدي 6000 كتاب ومصنف لمكتبة أمانة عمان

أعلن بنك اإلســكان – البنك األكثر واألوســع انتشــاراً في المملكة –  عن اهدائه 6000 كتاب ومصنف متنوعة الموضوعات والتخصصات لمكتبة 
أمانة عمان، إيماناً منه بأهمية بناء وتعزيز قدرات األفراد الثقافية والتعليمية، من خالل نشر المعرفة وتشجيع القراءة.

وبهذا اإلهداء، يكون بنك اإلســكان قد رفد مكتبة أمانة عمان بكتب ومصنفات، اشــتراها البنك على مدار الســنوات الماضية دعماً للكتاب واألدباء 
والمؤلفين والروائيين األردنيين.

ويؤمــن البنــك بأهميــة القراءة باعتبارها غــذاء قّيماً للعقل والروح باعتبارها الوســيلة الُمثلى لغرس القيم اإليجابية لدى األفراد بمختلف مســتوياتهم 
االقتصادية واالجتماعية والتعليمية، إضافة إلى دورها في إثراء معلوماتهم بكل ما هو جديد في العالم.

 كما يؤمن بنك اإلسكان بأن الثقافة تشكل معياراً مهماً لقياس مدى تطور األمم والشعوب، وأنها أداة ذات تأثير حيوي في بناء عقول مؤهلة للمشاركة 
في صناعة نهضة الوطن وازدهاره على كافة المستويات.

في إطار حرصه المســتمر على خلق بيئة عمل إبداعية ومحفزة تعزز اإلنتاجية لموظفيه، أطلق بنك اإلســكان – البنك األكثر واألوســع انتشــاراً في 
المملكة – »مبادرة الســعادة المؤسســية«، حيث استحدث البنك وحدة خاصة بالسعادة المؤسسية لتطبيق المبادرة والتي تهدف إلى ترسيخ مبدأ إسعاد 

الموظف في بيئة العمل ومأسسة هذا المفهوم المتميز نحو بيئة عمل إيجابية مبدعة ومبتكرة. 
ويأتي تبني مبادرة السعادة المؤسسية، انطالقاً من قناعة بنك اإلسكان الراسخة بأن الموظفين ركيزة أساسية من ركائز البنك، لذا فإن االستثمار في 
رأس المال البشري من خالل توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة لإلبداع واالبتكار بات ضرورة ملحة لتحقيق أهداف البنك اإلستراتيجية وقيمه الرئيسية. 
وتقــوم مبادرة الســعادة المؤسســية على تحويل مفهوم الســعادة إلى واقع ملموس في بيئــة العمل، واعتمادها ضمن أولويــات اإلدارة وعلى مختلف 
مستوياتها اإلدارية، وترسيخ اإليجابية كقيمة أساسية في بيئة العمل، لما لذلك من تأثير إيجابي على الموظفين وانعكاس ذلك على العمالء ومستوى 

جودة الخدمات المقدمة وعلى البنك بشكل عام. 
وينظر القائمون على هذه المبادرة إلى السعادة المؤسسية كاستراتيجية وثقافة مؤسسية واجبة التنفيذ لرفع مستويات السعادة بين الموظفين والعاملين 
فــي البنــك وتعزيز أواصر التواصل والتعاون والعمل ضمن روح الفريق، وتحقيق حالة من االندماج الفكري والنفســي بين الموظفين وبيئة العمل، 
وتعزيــز قيــم اإليجابيــة والمشــاركة والوالء واإلنتماء وتحمل المســؤولية، إضافة إلى الحفاظ على الكفاءات واســتقطاب المواهــب  وبما يؤدي في 

المحصلة إلى زيادة معدالت اإلنتاجية وتحفيز اإلبداع وتعزيز األداء ورفع مستوى رضا عمالء البنك.
وســيتم تنفيذ هذه المبادرة من خالل فريق عمل وحدة الســعادة المؤسســية، وســفراء للســعادة في مختلف الدوائر و الفروع يســاهمون في تطبيق 
االستراتيجية الخاصة بالمبادرة و الخطط المرتبطة بها والتي تتضمن مصفوفة من البرامج، واألنشطة، والفعاليات التي تهدف إلى إسعاد الموظفين 

وترسيخ اإليجابية، كما سيتم قياس مؤشرات أداء تطبيق منظومة السعادة المؤسسية وأثرها على البنك وموظفيه وتطويرها بشكل منتظم. 

بنك اإلسكان يطلق مبادرة السعادة المؤسسية ويستحدث وحدة خاصة 
بالسعادة  المؤسسية في البنك
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بنك اإلسكان يكرم موظفي فروعه المتميزة لعام 2019
كّرم البنك موظفي الفروع المتميزة لعام 2019، لجهودهم االستثنائية وتميزهم في عملهم خالل العام الماضي.

 وجــاء التكريــم ضمــن مبادرة "الفرع المتميــز" التي أطلقها البنك عــام 2019 والهادفة إلى تحفيز موظفي الفروع وحثهــم على االبداع واالبتكار 
لزيادة رضا العمالء، وتشجيعهم على تطوير أدائهم بما يحقق مستهدفات الفروع المطلوبة األمر الذي يعزز مبدأ التنافس بين الفروع لتطوير العمل 

المؤسسي وخدمة العمالء، وينتهي  بمكافأة الموظفين المتميزين لرفع الروح المعنوية لديهم وتعزيز مبدأ الوالء واالنتماء للبنك.
وتتــوزع جائــزة الفــرع المتميز  وفقا لتصنيف الفروع لعــام 2019 بفئاته الثالث )أ( و )ب( و )ج(، ضمن آلية اختيار محددة وضعتها إدارة البنك، 
حيث جاء فرع العبدلي والمكاتب التابعة له )مكتب العبدلي مول، ومكتب شــارع ســليمان النابلســي( بالمركز األول ضمن تصنيف الفروع فئة )أ(، 
فيمــا جــاء فــرع تاج مول بالمركز األول ضمن تصنيف الفروع  فئة )ب(، وفرع الثنّية بالمركز األول  ضمن تصنيف الفروع لفئة )ج( واألول بين 

الفروع المتميزة بجميع الفئات.

وتسلمت إدارات الفروع دروعا تقديرية، فيما حصل الموظفون في الفروع المتميزة على شهادات تقدير لمساهمتهم في اإلنجاز وألدائهم المتميز.
وتعكس مبادرة الفرع المتميز إيمان إدارة بنك اإلســكان، في تحفيز موظفيه على تقديم أفضل ما لديهم، ومتابعة احتياجات العمالء وخدمتهم بأعلى 

درجات الكفاءة.
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مناقشة كتاب “من جيد إلى عظيم” )Good to Great( في نادي 
كتاب بنك اإلسكان

انطالقاً من حرص البنك على تنمية قدرات موظفيه وسعيه الدائم إلى نشر المعرفة بينهم وإيجاد بيئة صحية لتبادل األفكار، ُعقدت جلسة 
حوارية لمناقشــة كتاب »من جيد إلى عظيم« يوم الســبت 2020/7/25 في مركز التدريب والتطوير ضمن نشــاطات »نادي الكتاب« 
الذي أطلقته إدارة البنك بحضور الســيد مروان الخولي رئيس مجموعة العمليات والدعم لبنك اإلســكان، إلى جانب ضيف الشــرف السيد 

عمرو موسى رئيس مجموعة االئتمان وبمشاركة عدد من موظفين البنك.

كتاب »من جيد إلى عظيم/ لماذا تحقق بعض الشــركات قفزة ... والبعض اآلخر ال« هو كتاب بيعت منه ماليين النســخ، مؤلف الكتاب 
هو جيم كولينز والذي عمل أســتاذاً في جامعة ســتانفورد األميركية المعروفة. يتميز الكتاب بأنه خالصة بحث قام به فريق بقيادة كولينز 

واستمر خمس سنوات.

والهدف من هذا البحث هو الوقوف على األســباب التي تجعل الشــركات تنتقل من المســتوى الجيد إلى المســتوى العظيم، ليقدم الكتاب 
نموذجاً لتحويل الجيد، العادي، أو حتى المتوسط من المنظمات إلى مستوى عظيم. يتضمن الكتاب نموذجاً مفيداً يجمع كل النظريات معاً 
بطريقة مجدية وسهلة التذكر عن طريق جمع الناس المنضبطة باستخدام أفكار وأفعال منضبطة تستطيع من خاللها الشركات بناء وكسر 

العوائق التي تمنع من الوصول إلى العظمة.

يذكر أن إدارة البنك أطلقت » نادي الكتاب « كمبادرة داخلية لموظفيه لتحفيزهم على القراءة، وإيجاد بيئة مناسبة لتبادل األفكار وتوطيد 
العالقــات بيــن الموظفين ضمــن بيئة العمل الداخلية، حيث يقوم النادي بطرح أســماء كتب للقراءة وعقد جلســات حوارية بين المهتمين 

لمناقشتها وتوظيف ما يمكن تطبيقه في تنمية بيئة العمل داخل البنك.
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ماستركارد والتجاري األردني يوقعان اتفاقية لتزويد 
حاملي البطاقات في األردن بحلول رقمية مبتكرة

التجاري األردني والعربية لحماية الطبيعة يزرعان 
مئات األشجار المثمرة في مادبا

أعلنت شــركة ماســتركارد عن توقيع اتفاقية شــراكة مع البنك التجاري 
األردني مؤخراً لتقديم حلول رقمية مبتكرة تمنح المســتهلكين تجارب دفع 

سلسة وآمنة وأكثر نظافة.
ومن خالل الشــراكة، ستقدم ماســتركارد والبنك التجاري األردني حلوالً 
رقمية جديدة تتضمن أنظمة المدفوعات الالتالمســية، والمحافظ الرقمية، 
وتقنية الرمز المميز. وستوفر هذه الحلول أعلى معايير األمان للمستهلكين 
عند إجراء معامالت الدفع عبر اإلنترنت، كما ستســاهم في تطوير البنية 

التحتية ألنظمة المدفوعات وبناء منظومة قوية للدفع الرقمي في الدولة.
وتعليقــاً على االتفاقية، قال ســليم صوالحة، مســاعد مديــر عام لألعمال 
المصرفيــة أفــراد وفروع لــدى البنك التجــاري األردنــي: »يأتي توقيع 
هذه االتفاقية اســتمراراً لتعاوننا المثمر مع ماســتركارد العالمية وتعزيزاً 
لشــراكتنا االستراتيجية التي من شــأنها دعم مساعينا في تطوير منظومة 
الدفــع اإللكتروني للبنك واالرتقاء بها من خــالل تقديم حلول رقمية أكثر 
سهولة وسرعة وأماناً بما يتناسب مع احتياجات عمالئنا، أضف إلى ذلك 
طــرح منتجات وخدمات البطاقــات الجديدة وتطوير القائــم منها بإضافة 
مزايــا وعــروض اســتثنائية من شــأنها توثيــق عالقتنا بعمالئنــا وزيادة 

تعامالتهم مع البنك«.
مــن جانبه، قال رمزي األمعري، مدير ماســتركارد في منطقة المشــرق 
العربي: »نحن سعداء بتعاوننا مع البنك التجاري األردني في هذا اإلنجاز 
الهام، الذي يؤكد التزامنا بتقديم حلول دفع رقمية مبتكرة للشعب األردني. 
نحن في ماســتركارد نسعى دائماً إلى االســتفادة من القدرات التكنولوجية 
القوية لدينا لتقديم منتجات آمنة ومريحة وسهلة االستخدام لتلبية احتياجات 
جميع المستهلكين. وتواصل الخدمات المالية الرقمية اآلن، وأكثر من أي 
وقت مضى، تزويد الناس بأعلى مســتويات األمان والمساهمة في تحسين 

جودة الحياة«.
وستســاهم هــذه االتفاقيــة في تحقيــق الرؤية المشــتركة لكل من شــركة 
ماســتركارد والبنك التجاري األردني، والتي تهــدف إلى تعزيز االبتكار 
والرقمنــة وتبســيط تجربة الدفع من خالل تســخير إمكانــات التكنولوجيا 

لضمان مستقبل أكثر ترابطاً.

انطالقاً من مســؤوليته المجتمعية وحرصه على المشاركة في المبادرات  
واألنشطة البيئية، قام البنك التجاري األردني مؤخراً بدعم برنامج القافلة 
الخضــراء لهذا العام من خالل التبرع بتكلفة األشــجار والمشــاركة في 
زراعتهــا في منطقة الفيحاء بمحافظة مادبــا، وذلك بالتعاون مع العربية 

لحماية الطبيعة وبالشراكة مع جمعية سيدات مادبا. 

و شارك فريق من موظفي البنك في هذه المبادرة الزراعية، التي استهدفت 
أراضــي تعــود لثالثة مزارعين فــي منطقة الفيحاء فــي محافظة مادبا، 
وقامــوا بزراعة نحو 214 شــجرة مثمرة كأشــجار الزيتون واللوزيات 
والحمضيــات والعنــب والتيــن. والذيــن بدورهــم عّبروا عن ســعادتهم 
بالمشاركة في زراعة األشجار وأكدوا على أهمية دعم المبادرات البيئية 
وتكاتــف الجهود من كافة فئات المجتمع  للحفــاظ على الطبيعة لألجيال 

المقبلة. 

وبدورها، شــكرت مريم الجعجع / المدير العام لـ »العربية« دعم البنك 
التجــاري، وأوضحــت أن المملكــة اآلن أحوج مــن أي وقت مضى إلى 
دعــم المبادرات البيئية من كافة قطاعــات المجتمع المحلي وأكدت على 
ضرورة االهتمام بالزراعة وتمكين المزارعين، ســعياً إلى تعزيز األمن 
الغذائي، وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة لفيروس كورونا المستجد 

التي تدعو للعمل الجاد في هذا اإلطار.
يشار إلى أن برنامج القافلة الخضراء الذي تنفذه العربية لحماية الطبيعة 
بــدأ أعماله عــام 2003 بهدف زيادة الرقعة الخضــراء وتمكين صغار 
المزارعين بصفتهم اللبنة األساســية في تعزيز سلة غذاء األردن، ونجح 
البرنامج في زراعة أكثر من 110 آالف شجرة حتى اليوم في المملكة.
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التجاري يطلق خدمة TEJARI PAY بالتعاون مع 
MEPSماستركارد و

أطلق البنك التجاري األردني مؤخراً بالتعاون مع ماســتركارد وشــركة 
"الشــرق األوســط لخدمات الدفع MEPS"، الشــركة الرائدة في توفير 
خدمــات الدفع اإللكتروني المبتكرة في منطقة الشــرق األوســط، خدمة 
TEJARI PAY والتــي تتيح لعمالئه من حاملي بطاقات ماســتركارد 
بجميع أنواعها إمكانية الدفع  من خالل أجهزة الهواتف الذكية )أندرويد( 
الخاصــة بهــم، حيــث يعتبر البنــك من أوائــل البنوك فــي المملكة التي 
أطلقــت هذه الخدمة والتي تعد من أحــدث التقنيات التكنولوجية في الدفع 
االلكتروني وأكثرها تطوراً لتلّبي احتياجات عمالئه بما يتماشى وينسجم 

مع نمط حياتهم العملي والسريع. 

هــذا ويتيــح تطبيــق TEJARI PAY لجميع عمالء البنــك من حاملي 
بطاقات ماســتركارد كبطاقــات الخصم المباشــر واالئتمانية والمدفوعة 
مسبقاً إمكانية تعريف بطاقاتهم على التطبيق الخاص بالبنك ومن ثم القيام 
بدفع قيمة المشــتريات بكل سهولة وســرعة وأمان من خالل تقنية الدفع 
الالتالمسية )Contactless( وذلك بمجرد تمرير الهاتف على أجهزة 

نقــاط البيع لدى المحال التجارية المتنوعة محلياً ودولياً دون الحاجة الى 
االستخدام الفعلي للبطاقة. 

ويمتــاز تطبيــق TEJARI PAY بســهولة االســتخدام وســرعة تنفيذ 
حركات الدفع، مع إمكانية حفظ نفس البطاقة على أكثر من هاتف، وأيضا 
تعريــف أكثر من بطاقة علــى نفس التطبيق، باإلضافة الى توفير أقصى 
درجــات األمن والحمايــة لعمالء البنك حيث يتم حفــظ بيانات البطاقات 
فــي التطبيق من خالل خاصية الترميز )Tokenization( والتي تقوم 
بإخفــاء رقــم البطاقة الفّعلي المّكون من 16 خانة عن التاجر واســتبداله 
برقم عشوائي مؤقت يعرف باسم Token إلتمام عملية الشراء مما يوفر 

حماية إضافية لعمالء البنك أثناء عمليات الدفع اإللكتروني.

وتعليقاً على هذه الخطوة، صّرح سليم صوالحة، مساعد مدير عام أعمال 
مصرفية أفراد وفروع عن هذا التطبيق قائالً: "إن حرص البنك التجاري 
األردني على توفير أعلى مستويات الخدمة للعمالء لتنفيذ حركات الدفع 
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باســتخدام الهواتف الذكية في أي زمان ومــكان وبأعلى معايير األمان، 
وتعزيز التطور التقني لحاملي البطاقات هو دافعنا إلطالق هذه الخدمة".

وفي هذا الســياق، قال رمــزي األمعري، مدير منطقة لبنان والمشــرق 
العربي في شــركة ماستركارد: نحن ســعداء بتعاوننا مع البنك التجاري 
األردنــي إلطالق خدمة الدفع عبــر الهواتف المحمولة في المملكة. وفي 
ضوء استمرار انتشار فيروس كورونا يأتي الحفاظ على صحة وسالمة 
المواطنيــن في المقام األول، وهنا تتضح أهمية تقنية الدفع الالتالمســي 
التي تقدمها ماســتركارد والتي تمكن المواطنين من إتمام كافة معامالتهم 
المالية بطريقة ســهلة وســريعة وآمنة بما يتماشــى مع توصيات التباعد 
االجتماعــي. وإذا نظرنا إلى نتائج الربع األول من عام 2020، نجد أن 
المدفوعات الالتالمسية قد ارتفعت بنسبة11% في األردن مما يؤكد ثقة 
المواطنيــن في هذه التقنيــة وزيادة إقبالهم على اســتخدامها نظراً لراحة 

البال التي تمنحها لهم أثناء التسوق".

وبدوره، علق علي عبد الجبار، الرئيس التنفيذي لشركة الشرق األوسط 
لخدمــات الدفع MEPS: "نحرص دائماً على تطوير وتوفير حلول دفع 
Tokeniza- )مبتكــرة، وعبر تزويدنا للبنك التجــاري األردني بحلول 
tion(، فإننا نؤكد على تعاوننا المشــترك في االرتقاء بمســتوى الخدمة 
التــي يقدمها البنك لعمالئه وتمكينهم مــن القيام بحركاتهم المالية بطريقة 

سهلة وسريعة وآمنة". 

الدورات التدريبية الداخلية  لدى مركز التدريب 
والتطوير الداخلي

الدورات التدريبية لدى مراكز ومعاهد متفرقة 
) عن بعد (

 Leadership Training for تــم عقد برنامــج تدريبــي بعنــوان •
Managers Program لمديــري الدوائــر فــي البنــك مــع الســادة 
Dale Carnegie حيث هدف البرنامج الى تعزيز قدرات المشاركين 
القيادية واالدارية وتزويدهم باألدوات والتقنيات للوقوف على التنافســية 

والوصول إلى نتائج األعمال.
• تــم عقد برنامج تدريبي بعنوان المفاهيم االساســية للمعيار المحاســبي 
رقم 9 لعدد من موظفي البنك حيث هدف البرنامج الى تعريفهم بالمفاهيم 
االساســية للمعيــار و المفاهيم الجديدة في احتســاب الخســائر المتوقعة 

وكيفية التعامل مع التغيرات الجديدة عند اعداد الطلبات االئتمانية.
• يتــم عقد برنامج تدريبي بعنوان مقدمــة في االمتثال ومكافحة عمليات 
غسل االموال وتمويل االرهاب وااللتزام بمتطلبات فاتكا لعدد من موظفي 
البنك حيث هدف البرنامج الى تعريف المشاركين بمكافحة عمليات غسل 
االموال وتمويل االرهاب واضراره ومراحله كما تم مناقشة التشريعات 
الصادرة عن مصلحة الضرائب االمريكية واإلجراءات التنفيذية لتطبيق 

 . FATCAقانون
• تــم عقــد برنامــج تدريبي بعنوان أمــن المعلومات واالمن الســيبراني 
لجميع موظفي البنك حيث هدف البرنامج الى تعزيز معرفة المشــاركين 
بالتهديدات التي تســببها الفيروسات والبرمجيات الخبيثة  وضمان حماية 

اكبر المن المعلومات.  

 Certified HR الــدورة التدريبيــة »محلــل موارد بشــرية معتمــد •
Analysis « والتــي نظمتهــا مجموعــة الجهــود المشــتركة للتطوير 
واالستشــارات خالل الفترة 17/-08 2020/08/23 وشارك فيها كل 

من اآلنسة عروبة الشعار و السيد حران النهار .
 Assessing Cybersecurity Risks  « التدريبيــة  الــدورة   •
Breaches &« والتــي نظمتها مجموعة الجهود المشــتركة للتطوير 
واالستشارات بتاريخ 2020/08/12 وشارك فيها السيد أحمد الدبوبي. 
•البرنامج التدريب »Certified Operational Risk Manager« والتي 
نظمتهــا األكاديميــة األمريكية لإلدارة المالية وشــارك فيها الســيد يزيد 

القصير.
• البرنامــج التدريبــي» Certified Risk Analyst CRA« والتي 
نظمتها األكاديمية األمريكية لإلدارة المالية وشــاركت فيها الســيدة حنين 

قاقيش.
 Project Management Professional «البرنامج التدريبي •
PMP)(« والتي نظمها معهد إدارة المشاريع وشاركت فيها االنسة تاال 

المساعده.
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بنك القاهرة عمان يدشن 
فرعه الجديد في مكة مول

عمان - عزز بنك القاهرة عمان شبكة فروعه في المملكة بتدشين فرعه 
الجديد في الطابق االرضي داخل المجمع التجاري ) مكة مول ( والكائن 

في شارع مكة غرب العاصمة عمان.
ويقع  الفرع الجديد داخل احد الموالت الضخمة في عمان ويشتمل على 
محــالت تجارية ذات اغراض متعددة وموظفين وعاملين عدا عن االف 

المتسوقين يوميا.
وتحاكــي االعمال والتصاميــم الداخلية للفرع عمليــة  التجديد والنهضة 

المصرفية المتواصلة التي يشهدها البنك.
ويوفــر البنك في فرع مكة مول جهاز صراف يعمل على خدمة عمالئه 
كمــا يوفر بيئة مصرفية مميزة تناســب حاجة العمــالء وتختصر عليهم 

الجهد والوقت من خالل تنفيذ عملياتهم المصرفية الخاصة بحساباتهم.

بنك القاهرة عمان ينفرد مجدداً 
بإطالق تطبيق )CAB PAY( للدفع 

عبر الهواتف الذكية

ويتميز التطبيق الجديد بأنه أســرع من استخدام بطاقة السحب أو البطاقة 
االئتمانيــة. ومــن ناحية أخــرى، يمِكن التطبيق حامــل البطاقة من إتمام 
عملية الدفع عن المشتريات بحّد أعلى 50 ديناراً للعملية الشرائية الواحدة 
بمجــرد تمريــر الهاتف الذكي بعد فتح قفل الهاتف على جهاز نقطة البيع 
المدعوم بخدمة Contactless. ويشــار إلى أن أي عملية شراء تزيد 
قيمتها عن 50 ديناراً تتطلب من العميل إدخال رقم ســري على مستوى 
الهاتف عبر قارئ بصمة اإلصبع، أو رقم التعريف الشــخصي أو الرقم 
الســري الخــاص بخدمــة CAB PAY. ومن مميــزات التطبيق، الذي 
يعــد أحدث ابتكارات بنك القاهرة عمان فــي التقنية المصرفية، أنه يتيح 
إمكانيــة حفظ نفس البطاقة على أكثر مــن جهاز، باإلضافة إلى  إمكانية 
 CAB ادخــال أكثر مــن بطاقة على نفــس التطبيق. كما يتميــز تطبيق
PAY بأنه مقبول داخل وخارج األردن من خالل ماستركارد في جميع 
المتاجر المتاح فيها أجهزة نقاط البيع التي تعمل بالتكنولوجيا الالتالمسية 
To-( بأنه مزّود بخدمة CAB PAY ويتميز تطبيق .Contactless
ken Service(، وتقنية األمان من ماســتركارد، والتي تستبدل بيانات 
البطاقــة بما فيها رقمهــا المكون من 16 خانة بمعرف رقمي عشــوائي 
يعرف باســم )Token(، وذلك لحماية معلومات حساب حاملي البطاقة. 
وزيــادة في األمان أثناء عملية الدفع، فانه يتم اســتعمال Token إلتمام 

عمليه الشراء وليس رقم البطاقة األصلي.

الجدير بالذكر أن ماســتركارد تقوم دائما بــدور ريادي في توفير أحدث 
حلــول الدفع التكنولوجية فــي األردن وكافة الدول التــي تعمل بها، كما 
تتعــاون مع المصارف لطــرح منتجات وحلول مصرفيــة مبتكرة تمكن 
جميع المواطنين من القيام بكافة معامالتهم المالية بطريقة سهلة وسريعة 
وآمنة. وفي األردن، يبلغ معدل انتشــار الهواتف الذكية أكثر من %80 
مما يمثل فرصة هائلة الســتخدام هذه الهواتف لتيسير إجراء المعامالت 
con-  المالية باالســتعانة بالتقنيات الحديثة مثل التكنولوجيا الالتالمسية
tactless وتكنولوجيا الترميز tokenization. وتتوقع ماســتركارد 
أن يســاهم تطبيق CAB PAY في زيادة نشــر المدفوعات االلكترونية 
وتحقيق الشــمول المالــي والتحول الرقمي بما يعــود بالنفع على حاملي 

البطاقات وكافة المشاركين في المنظومة المصرفية.  

عمــان - أطلــق بنــك القاهرة عمــان تطبيــق CAB PAY عبر أجهزة 
الهواتــف الذكيــة )أندرويــد( المتاح فيهــا تقنية االتصــال قريب المدى 
NFC. ويجــدد بنك القاهرة عمان انفراده بطرح هذا التطبيق كأول بنك 
فــي األردن . ويتيح التطبيــق الجديد، الذي يتمتع بأعلــى معايير األمان 
وتشــفير المعلومات الخاصة، لجميع عمالء البنــك من حاملي البطاقات 
الُمصــدرة بجميع أنواعها تســجيل كافــة بطاقاتهم البنكيــة على التطبيق 
والقيام بمعامالت الدفع والشــراء بكل ســهولة ويسر وأمان لدى المتاجر 
Con-  وأجهــزة الصراف اآللي التي تدعم تقنية البطاقات الالتالمســية

.tactless
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 فتح بنك القاهرة عمان ابوابه للمواطنين الراغبين باالستفادة من برنامج 
دعم القطاع المنزلي الخاص بتركيب أنظمة خاليا شمسية مولدة للطاقة، 
وســخانات شمســية الذي اطلقه صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة 

التابع لوزارة الطاقة.  
وقد وقع الصنــدوق مع بنك القاهرة عمان مؤخرا اتفاقية لتمويل برنامج 
دعم القطاع المنزلي الخاص بتركيب أنظمة خاليا شمسية مولدة للطاقة، 

وسخانات شمسية.
ووقــع االتفاقية عن الصندوق، وزيرة الطاقــة والثروة المعدنية / رئيس 
مجلــس ادارة صندوق الطاقة المتجددة المهندســة هالة زواتي وعن بنك 

القاهرة عمان الرئيس التنفيذي االستاذ كمال البكري.
وبموجــب االتفاقية يقدم الصندوق دعمــا للمواطن بقيمة 30% من كلفة 
تركيب السخان الشمسي والخاليا الشمسية فيما يتم تقسيط حصة المواطن 

والبالغة 70 % من خالل بنك القاهرة عمان.
وقالــت الوزيرة زواتي عقــب التوقيع، ان هذه االتفاقية وغيرها توســع 
الخيــارات التمويلية للمواطنين المســتفيدين من خدمات الصندوق والتي 
تشــمل جميع األردنيين الراغبين بترشيد استهالكهم من الطاقة من خالل 
تركيب أنظمة خاليا شمســية وسخانات شمسية، وتسهل على المواطنين 
الحصول على تمويل وفق برنامج تقســيط ميسر من اجل تشجيع القطاع 

المنزلي على االستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

واكــدت أهمية األثر االقتصادي واالجتماعي والبيئي لهذا البرنامج على 
الفئــات المســتهدفة بالدعم مــن القطاع المنزلي، وايضــا اثره في تحفيز 
الشــركات في المحافظات العاملة في مجاالت )ســخان شمســي، وطاقة 
متجددة( لالســهام في خلق فرص عمل اضافية، وكذلك دعم الشــركات 

والمصانع في المحافظات، الحداث االثر التنموي المحلي مباشرة.

واشادت زواتي بالتعاون القائم بين الوزارة وبنك القاهرة عمان واستجابته 
المبــادرة الوزارة التي تعزز الشــراكة ما بيــن القطاعين العام والخاص 

لخدمة الوطن والمواطن.

وأبــرز رئيس التنفيذي بنك القاهرة عمان االســتاذ كمــال البكري اهمية 
مبــادرة الوزارة في تقليــل مخاطر البنوك وتقليص فترة ســداد القرض 

وتحقيق وفر لألسر المستفيدة يعزز دخلها ويسهم في استدامة التنمية.

بنك القاهرة عمان يفتح أبوابه لتمويل أنظمة الخاليا الشمسية 
المولدة للطاقة في المنازل

وأشــار الى رياديــة بنك القاهرة عمان  في دعم مثل هذا المشــاريع منذ 
سنوات ماضية في كافة القطاعات وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وايضا 

دعم قطاع الطاقة المتجددة.

وقــال البكــري ان بنك القاهرة عمان اولى قطــاع الطاقة المتجددة اهمية 
قصــوى اليمانه بأهمية هذه المشــاريع على مســتوى االقتصاد الوطني 
عدا عن دورها في ترشــيد اســتهالك الطاقة مشــيرا الى ان بنك القاهرة 
عمان عزز اهتمامه بدعم مشاريع الطاقة تطبيقا لتوجيهات البنك المركز 
االردني التي تالقت مع رؤاه وسياســته في دعم وتمويل مشاريع الطاقة 

المتجددة.
وفيمــا يتعلــق بالخاليا الشمســية اشــترط البرنامج ان ال يتجاوز ســعر 
الكيلوواط 550 دينارا وبقدرة ال تتجاوز5ر3 كيلوواط وتقسيط  %70 

من كلفة النظام على فترة ال تزيد عن 48 شهرا للخاليا الشمسية.
 وبالنســبة للسخانات الشمسية يشــترط البرنامج ان ال يزيد السعر لنوع 
المرايا المســطحة  عن 450 دينارا ويتم تقســيط 70% على فترة 24 
شهرا، ولنظام السخان الشمسي من نوع االنابيب ان ال يزيد على 300 
دينار ويتم تقســيط 70% على فترة 12 شهرا، مع مراعاة اعادة النظر 

بسقوف االسعار المحددة سنويا وحسب سعر السوق.

وســجل بنك القاهرة عمان انه من اول البنوك االردنية التي قامت بدعم 
قروض الطاقة المتجددة والتي شملت 15 مشروعا توزعت على مختلف 

القطاعات التجارية والسكنية والزراعية. 

وأولويــة دعم مشــاريع الطاقــة المتجددة في برنامج بنــك القاهرة عمان 
االقراضــي ظهرت عام 2012 عندما وقع اتفاقية مع الوكالة الفرنســية 
للتطوير AFD   لغايات تمويل مشــاريع واستثمارات الطاقة المستدامة 

Sustainable Energy والطاقة المتجددة
Renewable Energy باسعار فائدة منافسة.

ويعمــل بنك القاهرة عمان  على تشــجيع الشــركات الكبرى و الصغيرة 
والمتوســطة والمنازل/ األفراد في األردن لالستثمار في الطاقة المتجددة 
وكفــاءة الطاقــة واألداء البيئي  من خالل منح العمالء قروضا بشــروط 
تحفيزية سواء على مدة القرض وفترة السماح والنسب للتمويل األخضر 

للمشاريع المؤهلة.
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اســتقبل بنك القاهرة عمان عمالءه في مقر فرعه الجديد بمدينة الرمثا 
الــذي تم نقله مؤخــرا لتلبية حاجات المنطقة مصرفيا والذي يخدم كافة 

شرائح المجتمع. 
وانتقــل فرع بنــك القاهرة في الرمثــا إلى مكانه الجديــد عند  أول خط 

الشام – مقابل  متصرفية الرمثا ومحكمة بداية الرمثا .
ويتميز الموقع الجديد بحيويته التجارية ووجود مســاحة واسعه أمامه 
توفــر لعمالئــه مواقف لســياراتهم، فيمــا تحاكي االعمــال والتصاميم 
الداخليــة للفرع عمليــة  التجديد والنهضة المصرفيــة المتواصلة التي 
يشــهدها البنك لتتناسب مع الهوية المؤسسية للبنك وذلك لتقديم خدمة 

عصرية براحة وامان وانسيابية.
ومــن مميزات المكان الجديد تقديــم البنك لخدماته ومنتجاته المصرفية 
المميــزة إلــى عدد أكبر مــن العمالء من خــالل توفير  بيئــة مصرفية 
مميزة تناسب حاجة العمالء وتختصر عليهم الجهد والوقت خالل تنفيذ 

عملياتهم المصرفية الخاصة بحساباتهم  .
وراعــى البنك فــي تصميم موقعه الجديــد توفير كافة وســائل الراحة  
وسرعة تقديم خدماته لعمالئه داخل الفرع بما فيها توفير جهاز صراف 

آلي لتقديم كافة الخدمات المصرفية على مدار 24 ساعة.

 واصل بنك القاهرة عّمان  دعمه المادي لفعاليات المخيم الصيفي السنوي التابع لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، للسنة الرابعة عشرة على التوالي.  
وخصص مركز  الحسين للسرطان هذا المخيم  للمرضى األطفال ممن يتلقون العالج فيه. 

ويعد بنك القاهرة عمان الراعي الرئيســي لبرنامج المخيم الصيفي الذي يقام ســنوياً لألطفال بهدف رفع معنوياتهم وبالتالي تحســين تجاوبهم مع العالج. ونظم 
المخيم   في ظل الظروف الحالية التي تتواصل فيها الجهود الرسمية لمواجهة  جائحة كورونا،  فعاليات إلكترونية وأنشطة ترفيهية تفاعلية لألطفال باستخدام 

تقنية الواقع االفتراضي للمرضى المقيمين داخل مركز الحسين للسرطان، مع األخذ بعين االعتبار تدابير السالمة العامة.
و شــكرت الســيدة نســرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للســرطان، بنك القاهرة عمان على دعمه ورعايته المستمرة لهذا البرنامج واهتمامه بمرضى 
الســرطان وبإدخال الســعادة إلى قلوبهم. وقالت:»يمثل برنامج المخيم الصيفي جزءا من الرعاية الطبية الشــمولية التي نقدمها لمرضانا، حيث تســاهم هذه 

األنشطة في منح األطفال فرصة االبتعاد بعض الشيء عن أجواء العالج، وتمدهم باالطمئنان كونهم يمارسون أنشطة مختلفة تزامناً مع العالج«.

 اســتقبل بنــك القاهــرة عمــان عمــالءه في مقــر فرعه فــي الرصيفة 
بمحافظــة الزرقاء بعد تحديثه لتلبية حاجــات المنطقة مصرفيا وخدمة 

كافة الشرائح . 

وفرع بنك القاهرة الذي يقع في الرصيفة، شارع الملك حسين، منطقة 
العامرية، حي العرب، عمارة رقم 138، تم تحديثه وفق أحدث التصاميم 
العصرية والتقنية بهدف ضمان ســرعة خدمة العمالء وتوســيع قاعدة 

العمالء بتقديم افضل الخدمات المصرفية. 

وتحاكــي االعمال والتصاميم الداخلية للفــرع عملية  التجديد والنهضة 
المصرفية المتواصلة التي يشهدها البنك لتتناسب مع الهوية المؤسسية 

للبنك وذلك لتقديم خدمة عصرية براحة وامان وانسيابية.

وراعى البنك في تحديث فرع الرصيفة موقعه توفير كافة وسائل الراحة  
وسرعة تقديم خدماته لعمالئه داخل الفرع بما فيها توفير جهاز صراف 

آلي لتقديم كافة الخدمات المصرفية على مدار 24 ساعة.

بنك القاهرة عمان يستقبل عمالءه 
في موقعه الجديد في الرمثا

بنك القاهرة عمان يستقبل عمالءه 
في فرع الرصيفة بحلة جديدة

بنك القاهرة عمان يواصل دعمه لمخيم أطفال مرضى السرطان للسنة 14 على التوالي
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انتقال فرع بنك سوسيته جنرال – األردن في مادبا إلى 
موقعه الجديد 

في إطار استراتيجيته التوّسعّية والتحديث المستمر لشبكة فروعه، انتقل فرع مادبا العائد لبنك سوسيته جنرال – األردن )SGBJ( إلى موقعه الجديد 
الكائن في شارع الملك عبدالله األول، حيث قام مدير إدارة األفراد والعمليات البنكّية الخاّصة والتسويق، السّيد شربل قبالن، بزيارة الفرع لالطمئنان 

على جهوزّيته الستقبال العمالء وتوفير الخدمات البنكّية لهم بخصوصّية وراحة تاّمة.

 SGBJ وأكّد قبالن على أن هذه الخطوة تعّد استكماالً" لخّطة البنك في الّتوّسع والتطّور والتحديث، لتقديم الخدمات المصرفّية المتمّيزة،  حيث يعمل
باســتمرارعلى تقديــم المنتجات المصرفّية الفريدة، وعلى اســتخدام أحدث األجهزة والتقنّيات الحديثة لتلبيــة حاجات عمالئنا بأفضل طريقة ممكنة"، 

وأضاف: " نتأّمل أن يستقّر الوضع الوبائي في األردن، لنتمّكن وكما جرت العادة، من إقامة حفل افتتاح يليق بعمالء الفرع".

قام بنك سوسيته جنرال – األردن بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان 
بحملــة للتبرع بالدم في مبنــى إدارة البنك، حيث تطوع عدد من موظفي 
البنــك الذين أظهــروا عمق المســؤولية االجتماعية لديهــم بالتبرع بالدم 

خالل ساعات الدوام.

 تؤكد هذه المبادرة على األهمية الكبيرة التي يوليها بنك سوسيته جنرال  
األردن للتطــوع والمشــاركة في جميــع الفعاليات الثقافيــة واالجتماعية 
واإلنســانية، حيــث ال يجــب أن يقتصــر عمــل البنوك علــى الخدمات 
المصرفية فحســب، بل يجب أن يكون لجميع المؤسســات الخاصة دور 
كبير في تقديم يد المســاندة والدعم للمجتمع، و كما عبر البنك عن عميق 
االمتنان لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان للتعاون الكبير ودقة التنظيم.

بنك سوسيته جنرال - األردن يقيم 
حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة 

الحسين للسرطان
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موظفو البنك العربي اإلسالمي الدولي يتبرعون بمبلغ 250 
ألف دينار لصندوق “همة وطن”

العربي اإلسالمي وتكية أم علي 
يجددان اتفاقية التعاون المشترك 

للعام الثامن على التوالي

تلبية لنداء الوطن وكجزء من مســؤوليته االجتماعية ولدعم المجهود الوطني في مكافحة كورونا ، فقد أعلنت أســرة البنك العربي اإلســالمي الدولي 
عن مســاهمتها بمبلغ 250 ألف دينار من رواتبهم لصالح صندوق همة وطن لدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة وكافة الجهات المعنية واألجهزة 

األمنية وقواتنا المسلحة الجيش العربي بتوجيهات مباشرة من جاللة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع فايروس كورونا ومنع انتشاره .
واكد البنك العربي اإلسالمي الدولي في بيان صحفي عن فخره واعتزازه بروح العطاء التي يمتاز بها موظفو البنك وحسهم الوطني العالي وادراكهم 
لحجم المســؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن بحيث يتطلب منا تكاتفاً وطنياً وشــعوراً بالمســؤولية من الجميع وهو أقل ما يمكن تقديمه 

للوطن في ظل الجائحة التي أصابت العالم.
وعبــر موظفــو البنك العربي اإلســالمي الدولي عــن اعتزازهم وفخرهم بقيادة جاللة الملــك عبدالله الثاني المعظم حفظه اللــه حيث كان لتوجيهاته 

المستمرة للحكومة األثر الكبير في حماية الوطن والمواطن من وباء كورونا سائلين المولى عز وجل ان يحفظ أردننا الحبيب من كل مكروه .

تزامناً مع تداعيات جائحة كورونا وإيماناً بدور تكية أم علي في مساعدة األسر العفيفة وقدرتها على توفير الدعم الغذائي المستدام لألسر العفيفة في 
جميع محافظات المملكة األردنية الهاشمية، أعلن البنك العربي اإلسالمي الدولي عن تجديد شراكته السنوية مع تكية أم علي للعام الثامن على التوالي 

تجسيداً لسياسته المتبعة للمسؤولية المجتمعية في ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها األردن نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد.
 وبموجب هذه االتفاقية قام البنك العربي االسالمي الدولي بالتبرع بمبلغ مالي لتغطية كلف طرود غذائية سيتم توزيعها على األسر التي تعيش تحت 
خط الفقر الغذائي، حيث تعكس االتفاقية سياســة المســؤولية المجتمعية التي يتبناها البنك العربي االســالمي الدولي والتي تعنى بأهمية  المساهمة في 
تحقيق  العدالة االجتماعية من خالل المشــاركة في النشــاطات اإلنســانية والخيرية المختلفة وعقد الشــراكات مع العديد من المؤسسات التي تتمحور 

أهداف عملها حول مساعدة أبناء المجتمعات المحلية. 

وقد أشاد السيد إياد العسلي مدير عام البنك العربي اإلسالمي الدولي بالدور اإلنساني الذي تقوم به تكية أم علي في مكافحة الجوع مؤكدا سعي البنك 
العربي االسالمي الدولي الدائم إلى دعم هذه الفئات وإبراز دورها في المجتمع، موضحاً: “تأتي شراكتنا هذه إليماننا بدور تكية أم علي في مساعدة 

األسر الفقيرة والمعوزة، وقدرتها على تقييم الفئات األقل حظاً في كافة محافظات المملكة، واستجابتها السريعة الحتياجات هذه األسر بكفاءة”.
ومن جهته، قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر: “نشكر البنك العربي اإلسالمي على مساهمته بدعم برامج تكية أم علي بشكل مستمر على مدى 
سنين شراكتنا، حيث لم يتوان البنك عن دعم برامج اإلطعام في تكية أم علي والتبّرع  لمساعدة األسر األشد فقراً في المملكة، وهذا إن دّل على شيء 
فيدّل على إيمان البنك العربي اإلسالمي الدولي، برؤية تكية أم علي المتمثلة في الوصول ألردٍن خاٍل من الجوع” وأضاف: “نحن، في تكية أم علي، 
نؤمن بأهمية شــراكتنا مع مؤسســات القطاع الخاص بهدف دعم  األســر المحتاجة في األردن، وخصوصاً  في ظل الظروف االستثنائية التي تعيشها 

البالد بسبب جائحة كورونا التي أّثرت بشكل خاص وكبير على األسر المستفيدة من برامج تكية أم علي”.
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البنك العربي اإلسالمي الدولي ووزارة التربية والتعليم 
يوقعان مذكرة تفاهم

وقعــت وزارة التربيــة والتعليم والبنك العربي اإلســالمي الدولــي  ، اتفاقية يقدم البنك بموجبها حزمة من التمويــالت المصرفية المتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية، لجميع العاملين في وزارة التربية وعددهم نحو 113 ألفاً و670 موظفاً.

وتأتي االتفاقية التي وقعها وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ومدير عام البنك إياد العسلي، في ضوء حرص الوزارة من خالل مديرية 
صندوق ضمان التربية على تطوير السياسة المتبعة في اختيار البنوك التي يتم استثمار أموال الضمان فيها لصالح جميع العاملين في الوزارة.

ويقدم البنك بموجب االتفاقية تمويالت مصرفية بصيغة المرابحة وبســعر تفضيلي يبلغ 99.2 بالمائة ســنوياً لغاية ســبع سنوات، وتمويالت اإلجارة 
بنسبة عائد تبلغ 99.5 بالمائة سنوياً ، كما تشمل االتفاقية تقديم قروض حسنه يتم تسديدها بأقساط تصل إلى 20 شهراً، وذلك للتخفيف من األعباء 

المالية خاصة تلك التي تحملها العاملون في التربية بعد وقف عالوة الرتب بسبب جائحة كورونا  .

كما تشــمل التمويالت أيضا تقديم بطاقة ائتمانية مقســطة للعاملين بالتربية بقيمة ألف دينار ، وتمويل بالســعر النقدي يصل إلى 20 ألف دينار لغايات 
شراء األثاث واألجهزة الكهربائية و العالج و التعليم والحج والعمرة وغيرها بمدد سداد تصل إلى 5 سنوات وبعائد صفر.

هذا وسيعمل البنك بموجب االتفاقية وانطالقاً من مسؤوليته االجتماعية على دعم بعض نشاطات وزارة التربية والتعليم خالل العام الدراسي المقبل.

وأكــد الدكتــور النعيمي، حســب بيــان للوزارة، أهميــة االتفاقية التي تعكس تقدير الــوزارة للعاملين فيهــا والمعلمين والمعلمــات، وتخفيف االعباء 
االقتصادية التي ترتبت عليهم نتيجة تداعيات جائحة كورونا مشيداً بمبادرة البنك العربي اإلسالمي الدولي ، موضحاً  أن وزارة التربية والتعليم هي 

بيت المعلم والطالب وأنها ستواصل التفاوض مع البنوك لمزيد من الخدمات لصالح جميع العاملين لديها، وستعمل كل ما بوسعها لخدمة معلميها.

بدوره قال العسلي، إن االتفاقية تعد تتويجاً للتعاون بين البنك ووزارة التربية والتعليم ورؤية الطرفين المشتركة نحو تحسين الظروف المعيشية لكافة 
العاملين في الوزارة، وتقديراً لدورهم وبخاصة المعلمين.

وأضاف أن االتفاقية تهدف إلى دعم دور أبناء األسرة التربوية المميز في المسيرة التعليمة، وتأتي تأكيداً لدور البنك وترجمة لمسؤولياته االجتماعية 
تجاه مختلف أبناء المجتمع.
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تنفيذاً لرؤية ورسالة البنك وأهدافه اإلستراتيجية لتعزيز االستثمار األمثل 
في الكوادر البشــرية، فقد تــم إعداد وتنفيذ العديد مــن الدورات وورش 
العمــل التدريبية الداخلية والخارجيــة، وذلك إلثراء وتعظيم عملية البناء 

والنمو تحقيقاً للتميز والريادة في المصرفية اإلسالمية. 

على مســتوى الدورات الداخلية التــي عقدت في مركز التدريب الخاص 
بالبنك العربي االسالمي الدولي :

اســتكماال للمســارات التدريبيــة المنبثقة عن مشــاريع تطويــر الموارد 
البشرية إضافة الى االحتياجات التدريبية الظاهرة والمستجدة لدى دوائر 
اإلدارة والفروع وبمختلف المســّميات والمستويات الوظيفية فقد تم تنفيذ 

عدة دورات وورش عمل تدريبية بعدة مواضيع أبرزها :

1( دورتان تدريبيتان متخصصتان بعنوان “اإلسعافات األولية واإلطفاء” 
عقدتــا خــالل الفترتيــن 15 22/2/2020 و 29/2 7/3 2020 فــي 

مدينة عمان.

2( دورة تدريبيــة متخصصة بعنوان “الخدمات المصرفية اإلســالمية” 
عقدت خالل الفترة 15 20/2/2020 في مدينة عمان.

3( دورة تدريبيــة متخصصــة بعنــوان “المفاهيــم والضوابــط ألدوات 
االســتثمار اإلســالمية” عقدت خالل الفترة من 21/2 7/3/2020 في 

مدينة  اربد.

4( دورة تدريبيــة متخصصــة بعنــوان “عقود المداينــات” عقدت خالل 
الفترة 29/2 – 5/3/2020  في مدينة عمان.

5( ورشــة عمل حول خدمــة اإلنترنت البنكي والتطبيــق البنكي عقدت 
خالل الفترة 14/3/2020  في مدينة عمان.

النشاطات التدريبية للبنك العربي اإلسالمي الدولي

6( دورتــان تدريبيتــان متخصصتان بعنــوان “تطويــر وتأهيل مراكز 
اإلتصــال الهاتفــي” عقدتــا خــالل الفترتيــن   8 11/8/2020 و 15 

18/8/2020 في مدينة عمان.

7( ورشــة عمل  بعنوان مفاهيم النوع االجتماعي والخدمات المصرفية  
عقدت خالل الفترة 16/8/2020-15  في مدينة عمان.

وعلــى صعيــد الــدورات الخارجيــة، فقد تم المشــاركة فــي العديد من 
الدورات, الندوات والمؤتمرات لدى مراكز تدريبية خارجية، نذكر منها 

على سبيل المثال ال الحصر :
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1( حضــر مجموعــة من موظفــي اإلدارة العامــة والفــروع الدورات 
والبرامج المتخصصة اآلتية في معهد الدراسات المصرفية :

2( حضر السيد / حمزة العزام من إدارة الشركات دورة تدريبية بعنوان 
“Applying Green Energy Finance “ وذلك خالل الفترة من  

17/9/2019 – 15/1/2020 في مدينة عمان.

3( حضر الســيد/ رازي محمد الكردي – مدير وحدة المشاريع العقارية 
دورة تدريبيــة بعنوان “إدارة المشــاريع PMP” وذلك خالل الفترة من 

28/12/2019 – 18/1/2020 في مدينة عمان.
4( حضر كل من السيد / محمد العيده  والسيد أحمد الغالييني من إدارة 
أنظمة المعلومات دورة تدريبية بعنوان “ Clear pass “  وذلك خالل 

الفترة 9/1/2020-5 في مدينة عمان.

5( شارك كل من السيد / قصي بدوان – مدير دائرة المشاريع ومعايير 
المنشأة والسيد / معاذ التميمي من دائرة المشاريع ومعايير المنشأة والسيد 
/ عمــر المعاني من إدارة أنظمة المعلومات والفاضلة / روال ســالم من 
 ”QR session with CBJ “ إدارة العمليات بورشة تدريبية بعنوان

بتاريخ 21/1/2020 في مدينة عمان.

6( حضــرت الفاضلــة / هبة ياســين مــن إدارة الموارد البشــرية دورة 
تدريبيــة بعنوان “Executive Coaching Guide  “ خالل الفترة 

23/1/2020-21 في مدينة عمان.

7(شــارك مجموعة من موظفي البنك من دوائر مختلفة بورشــة تدريبية 
بعنــوان “Data classification” وذلــك بتاريــخ 5/2/2020 فــي 

مدينة عمان.

8( حضرت كل من الفاضلة / غدير العيســى من إدارة التدقيق الداخلي 
والفاضلــة / نهى المقوســي من دائــرة التدقيق الشــرعي الداخلي بدورة 
تدريبيــة بعنــوان  “الماليــة لغيــر المالييــن” وذلــك خالل الفتــرة -16

17/2/2020 في مدينة عمان.

9( حضرت الفاضلة / رشــا غربية من إدارة  المخاطر برنامجاً تدريبياً 
بعنــوان “ التطبيقات العملية للمعيار IFRS 9” وذلك خالل الفترة -16

17/2/2020 في مدينة عمان.

10( حضرت الفاضلة / هديل عيادي من إدارة تنفيذ العمليات المصرفية 

دورة تدريبيــة بعنوان “تأمينات الحياة وبرامــج التأمين المتداولة” وذلك 
خالل الفترة 20/2/2020-19 في مدينة عمان.

11( شــارك الســيد / حســام حســنين من إدارة التدقيق الداخلي بورشة 
تدريبيــة بعنــوان “Social Media Risks & Controls “ وذلــك 

بتاريخ 21/2/2020 في مدينة عمان .

12(  شــارك كل من الســادة / باســل ريال ومحمد المومنــي من إدارة 
العمليات والسيد / عارف السرخي من إدارة أنظمة المعلومات والسيد / 
سناد الددو من دائرة المشاريع ومعايير المنشأة بحضور اجتماع بعنوان 
“مشــروع تعميــم المدفوعــات اإللكترونية الالتالمســية” وذلــك بتاريخ 

24/2/2020 في مدينة عمان.

13(  شاركت الفاضلة / هدى عطا لله من إدارة تنفيذ العمليات المصرفية 
بورشــة تدريبية بعنوان “Jordan Collateral Registry  “ وذلك 

بتاريخ 24/2/2020 في مدينة عمان.

14( شــارك الســيد / حســام حســنين من إدارة التدقيق الداخلي بورشة 
 Social Media Focused Agile Audit“ بعنــوان  تدريبيــة 
Planning Using Analytics “ وذلــك بتاريخ 27/2/2020 في 

مدينة عمان.

15( حضر الســيد / حســام حســنين من ادارة التدقيق الداخلي اجتماعاً 
 Meeting The Boards Security Audit and  “ بعنــوان 
Compliance Demands “ وذلــك بتاريخ 3/3/2020 في مدينة 

عمان.

16( شارك مجموعة من موظفي البنك من دوائر مختلفة بورشة تدريبية 
بعنوان “آخر تطورات ومســتجدات خدمات شركة االستعالم االئتماني” 

وذلك بتاريخ 9/3/2020 في مدينة عمان.
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انطالقــاً مــن المســؤولية االجتماعيــة للبنــك اإلســالمي األردني 
وحرصاً منــه دعم الجهود الوطنية التي تبذلهــا الحكومة ومختلف 
الجهات الرسمية في مواجهة فايروس كورونا المستجد، قرر البنك 
اإلسالمي األردني التبرع بمبلغ مائة ألف دينار لدعم جهود المملكة 
فــي احتواء هــذا الوباء وتقديــم مختلف الرعايــة الطبية والصحية 
للمرضى المصابين والمشتبه في اصابتهم بفايروس كورونا، مثمناً 
كافة الجهود التي تبذل في المحافظة على سالمة وصحة المواطنين 

وحماية وطننا الحبيب من التحديات التي تواجهه. 

حصد البنك اإلسالمي األردني جائزة أفضل بنك إسالمي في األردن 
لعام 2020 للمرة السابعة من مجلة The Banker البريطانية 
التي تصدر عــن مجموعة Financial Times والمتخصصة 
في مجال البنوك واالستثمار على المستوى الدولي والتي تمنحها 

المجلة للبنوك المتميزة على مستوى كل دولة في كل عام.
 

حيث اكد التقرير الصادر عن المجلة في األول من شــهر حزيران 
ان البنــك االســالمي االردني يعــد اكبر بنك إســالمي في األردن 
وثالــث اكبــر بنك اردني مــن حيث األصول اســتحق هــذا الفوز 
بالجائزة  لتحقيقه للمعايير والمتطلبات المحددة للمشــاركة بالجائزة 
من حيث النمو في المؤشرات  المالية وااللتزام  والتميز في  تطبيق 
الشمول المالي واالبتكار في الخدمات  والمنتجات  وخدمة العمالء 
واطالق مبادرات الطاقــة الخضراء خدمة للمجتمع والبيئة،  حيث 
ارتفع صافي دخل  البنك بنســبة 9.1% ليصل الى 54.3  مليون 

البنك االسالمي االردني يتبرع
بـــ 100 ألف دينار لوزارة الصحة

:The Banker مجلة
البنك اإلسالمي األردني أفضل بنك 
إسالمي في األردن لعام 2020

دينار وارتفع اجمالي األصول بما فيها  حسابات االستثمار المقيدة بنسبة 
7.6% لتصــل الــى حوالــي 5 مليار دينار في عــام 2019 مع ارتفاع 
نسبة كفاية رأس المال لتصل الى 24.33%  وارتفاع العائد على حقوق 
المساهمين ليصل الى  13.3% مقابل 13% في العام السابق وتحسنت 
نســبة الديون غير العاملة للبنك لتصــل الى 3.97% مقابل 4.2% في 
العــام الســابق، كما يعد البنك االســالمي األردنــي  اول بنك اردني يقدم 
تمويل الســخانات والخاليا الشمســية للمنازل المدعوم بنسبة 30% من 
صندوق تشــجيع الطاقة المتجددة وترشــيد الطاقة التابــع لوزارة الطاقة 
والثــروة المعدنيــة، اضافة الــى الدور المميز للبنك  في توفير وتســهيل 
حصول ذوي اإلعاقة على الخدمات المالية المصرفية بكل سهولة ويسر 
ومنها اصدار بطاقات خاصة لذوي اإلعاقة البصرية الى جانب مشاركة 
البنك في البرنامج الوطني للتشــغيل الذاتي )انهض( لتمكين الشــباب من 
إقامة مشاريع تنموية وتوفير فرص عمل ، إضافة الى التوسع واالبتكار 
في الخدمات الرقمية االلكترونية بإطالق إصدارات محدثة على التطبيق 
المصرفــي عبــر الهاتف المحمول والخدمــات المصرفية عبر االنترنت 
I-Banking  مع االستمرار بإصدار البطاقات المصرفية المتوافقة مع 
احكام ومبادئ الشــريعة اإلسالمية  والتوســع في خدمات وشبكة أجهزة 

الصراف االلي .
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وقع البنك اإلســالمي األردنــي ونقابة المهندســين الزراعيين األردنيين 
اتفاقيــة تعاون مشــترك تجديداً لالتفاقيات الســابقة والتــي بدأت منذ عام 
2007 ، ليواصل البنك تقديم التمويالت و الخدمات المصرفية لمنتسبي 
النقابة لغايات تملك المســاكن واألراضي أو شــراء السيارات او األثاث 
او األجهزة الكهربائية وغير ذلك من الغايات بأســعار وشروط تفضيلية 

ووفق احكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية .

ووقع االتفاقية نيابة عن البنك الدكتور حســين ســعيد الرئيس التنفيذي / 
المديــر العام وعن النقابة المهندس الزراعي عبد الهادي الفالحات نقيب 
المهندســين الزراعيين وبحضور مســاعدي المدير العام للبنك واإلدارة 
التنفيذيــة ونائــب نقيب المهندســين الزراعييــن المهندس نهــاد العليمي 
ومديــر صندوق التقاعد مســاعد امين عام النقابة الدكتــور احمد عمرو  
واعضــاء من النقابة وذلك في مبنى اإلدارة العامة للبنك اإلســالمي يوم 

.5/3/2020

وبهذه المناســبة قال الدكتور حسين ســعيد الرئيس التنفيذي/المدير العام 
للبنك االســالمي االردني ان اســتمرارية حصول مصرفنا لجوائز مجلة 
The Banker  منــذ عام 2013  يضــاف الى الجوائز األخرى التي 
حصل عليها مصرفنا من العديد من المؤسسات والمجالت العالمية التي 
تعنى بتسليط الضوء على المؤسسات المالية الرائدة في عملها ليؤكد على 
نجاح اســتراتيجية البنك اإلســالمي األردني فــي تحقيق اإلنجازات التي 
حظيت باهتمام وتقدير هذه المؤسســات، وهو يعطي الحافز ببذل المزيد 
من الجهــود لتحقيق المزيد من اإلنجازات والتي تحقق رســالة واهداف 

البنك المتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

البنك اإلسالمي األردني ونقابة المهندسين 
الزراعيين يجددان اتفاقية التعاون المشترك

وقــال الدكتور حســين ســعيد ان تجديــد هــذه االتفاقية يأتي اســتمراراً 
لالتفاقيات الســابقة مع نقابة المهندســين الزراعييــن ، ولتؤكد على دور 
مصرفنــا في تحمله لمســؤولياته االجتماعية  وتعــزز من دوره في دعم 
االقتصاد الوطني مع اتاحة الفرصة لمنتسبي نقابة المهندسين الزراعيين 
لالســتفادة من التطورات والمســتجدات التي يقدمها البنك ســواء اكانت 
تمويليــة او اســتثمارية او خدمــات مصرفية رقمية ، الــى جانب توطيد 
العالقة المســتدامة مع مختلف مؤسســات المجتمع المدني التي تلتزم مع 
مصرفنا بمذكرات تفاهم لالســتفادة من خدمات البنك بأســعار وشــروط 
تفضيلية،  ومنها نقابة المهندســين الزراعيين التي تبذل قصارى جهدها 

لخدمة منتسبيها، وهي محط تقديرنا واهتمامنا. 

ومــن جهته ،اشــاد المهندس عبد الهــادي الفالحات باســتمرارية تعزيز 
التعاون المشــترك مع البنك اإلســالمي األردني رائــد العمل المصرفي 
االسالمي، وتجديد هذه االتفاقية داعياً جميع منتسبي النقابة االستفادة من 
الميزات التمويلية واالستثمارية التي وفرها البنك لهم مؤكداً على حرص 

النقابة السعي المستمر لدعم منتسبيها وتلبية احتياجاتهم.  

وتتضمــن االتفاقيــة تقديم البنــك التمويالت لمنتســبي نقابة المهندســين 
الزراعييــن وفــق صيــغ التأجير المنتهــي بالتمليك لشــراء )المســاكن 
واألراضــي( وصيغــة بيــع المرابحة لآلمر بالشــراء ) لشــراء األثاث 
واألجهــزة الكهربائيــة والســيارات والشــقق والمنــازل ومــواد البنــاء 
واألراضي وغيرها( ، وصيغة بيع المســاومة )لشراء األثاث واألجهزة 
الكهربائية والخلوية والحواســيب( والتمويل بصيغة االجارة الموصوفة 
في الذمة )منتج لبيك للحج والعمرة ومنتج اقرأ للتعليم ومنتج شفاء للعالج 
ومنتج الســياحة( وبيع االستصناع  ) لإلنشاءات( ، ومنح منتسبي النقابة 
القروض الحســنة لغايات الــزواج والتعليم والعالج الطبي وبالتعاون مع 
النقابة ، اضافة الى اشــراك طالــب التمويل في صندوق التأمين التبادلي  
والخدمات االلكترونيــة المختلفة الخدمات المصرفية عبر الهاتف الذكي 
I-االنترنــت عبــر  المصرفيــة  والخدمــات   ،)Mobile Banking(
 )SMS(وخدمة اي فواتيركم ،وخدمة الرسائل القصيرة، ) )Banking
وإصدار البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة )فيزا وماستر كارد( التي 

يقدمها البنك . 
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43.9 مليون دينار أرباح 
النصف األول

 للبنك اإلسالمي األردني 
قبل الضريبة لعام 2020  

وبنسبة نمو %12.3

نمو في مختلف المؤشرات المالية النصفية 

 
أعلن البنك اإلســالمي األردني عن نتائجه المالية المتحققة حتى نهاية 
النصــف األول من العــام الحالي 2020 بمصادقة مجلــس إدارة البنك 
برئاســة األستاذ/ موسى شــحادة رئيس مجلس اإلدارة، حيث استطاع 
البنك ان يحقق نسب نمو في مختلف مؤشراته المالية محققاً نسبة نمو 
فــي األرباح بلغت حوالي 12.3% ليصــل الربح الصافي قبل الضريبة 
43.9 مليــون دينار مقابل 39.1 مليون دينــار للنصف األول من عام 
2019 وبعــد الضريبــة بلغ الربــح حوالي 27.3 مليــون دينار مقابل 
حوالي 24.5 مليون دينار للنصف األول من العام 2019 وبنسبة نمو 

بلغت حوالي %11.3.
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وقال األستاذ موسى شحادة “ لقد استطاع البنك اإلسالمي األردني ، بحمد 
الله وتوفيقه ، خالل النصف األول من العام الحالي االستمرار في تحقيق 
نتائج ومؤشرات مالية إيجابية وإنجازات على مختلف الصعد االقتصادية 
واالجتماعيــة وحصد عدة جوائز من مؤسســات إقليمية ودولية وعالمية 
كأفضل بنك اســالمي في االردن لعــام 2019 وجائزة التميز في مجال 
المســؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية )التزام( 
لعــام 2020 على مســتوى قطــاع المصارف اإلســالمية فــي المنطقة 
العربية وذلك  تأكيداً لتميز البنك في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية 
اإلسالمية في السوق المصرفي االردني، وذلك على الرغم من تأثيرات 
جائحة كورونا التي اثرت على مختلف القطاعات االقتصادية في االردن 
وجميــع انحــاء العالم، والتــي زادت من العزيمة وبــذل مختلف الجهود 
لمواجهتهــا ليكون للبنــك دور فاعل وايجابي بالتعامل مــع هذه الجائحة 
والقــدرة على التعامل معها مع االلتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات 

الحكومية  والبنك المركزي األردني بهذا الخصوص”.
وبين شحادة ان مجلس اإلدارة وبالتعاون مع إدارة البنك التنفيذية وجميع 
العامليــن في البنك مســتمرون في بذل جهودهم كٌل في موقعه وحســب 
واجباته ومســؤولياته ليســتمر البنك بتطبيق استراتيجياته وخططه للنمو 
وتقديــم أفضل الخدمات والمعامالت المصرفيــة وتطوير األعمال بكافة 
المجــاالت وخاصة التكنولوجيــة الرقمية وفق احكام ومبادئ الشــريعة 

اإلسالمية. 

و قــال الدكتور حســين ســعيد الرئيس التنفيــذي/ المدير العــام للبنك إن 
تحســن نســب النمو في معظم المؤشــرات المالية التي استطاع مصرفنا 
تحقيقهــا حتــى 30/6/2020 تؤكــد على  قــوة ومتانة المــالءة المالية 
لمصرفنا  والمســتمدة من تنفيذ استراتيجية صلبة معدة لمواجهة مختلف 
التحديــات مــع التنويع في مختلــف الخدمات والمنتجــات الحديثة والتي 
تستهدف وتلبي احتياجات مختلف القطاعات حيث  بلغت نسبة النمو في 
موجودات البنك بما فيها )حسابات االستثمارات المقيدة وحسابات الوكالة 
باالســتثمار)المحافظ االستثمارية( وحســابات الوكالة باالستثمار( حتى 
نهاية النصف األول من العام الحالي حوالي 2.2 % لتصل الموجودات 
الــى حوالي 5.079مليــار دينار مقابل حوالــي4.970 مليار دينار في 

نهاية عام 2019 .

وبلغت نســبة النمو في ودائع العمالء بما فيها )حســابات االســتثمارات 
المقيدة وحســابات الوكالة باالســتثمار )المحافظ االستثمارية( وحسابات 
الوكالة باالستثمار( حتى نهاية النصف األول من العام الحالي حوالي%2 
لتصــل الودائــع الى حوالــي 4.484 مليار دينار مقابــل 4.395 مليار 

دينار كما في نهاية عام 2019 .

وبلغت نســبة النمو في التســهيالت الممنوحة للعمالء بما فيها )حسابات 
االستثمارات المقيدة وحسابات الوكالة باالستثمار )المحافظ االستثمارية( 
وحسابات الوكالة باالستثمار( حتى نهاية النصف االول من العام الحالي 
حوالــي3.2% لتصــل الــى 3.941 مليار دينار مقابــل 3.817 مليار 

دينار في نهاية عام 2019 . 

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 24.06%، وبلغ معدل العائد على متوسط 
حقوق الملكية 12.53% كما بلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 

1.21%  ونسبة السيولة %131.

وبيــن الدكتــور حســين ســعيد ان اإلجراءات التــي اتخذهــا البنك  في 
التعامل مع جائحة كورونا دعمت اســتراتيجية البنك في دعم متعامليه 
وتقديــم افضــل الخدمــات المصرفيــة لهم من خــالل تعزيــز الخدمات 
المصرفيــة الرقمية وتحقيق مبدأ الشــمول المالي للوصول الى مختلف 
شــرائح المجتمع من خــالل قنوات البنك الرقميــة )الموبايل المصرفي 
واالنترنت المصرفي( ومركز االتصال لخدمة العمالء اومن خالل موقع 
البنــك االلكتروني او البريد االلكترونــي او صفحة البنك  الخاصة على 
الفيســبوك، او تهيئــة الظروف الفنية المناســبة للموظفين للعمل ، مع 
اســتحداث عدد من األنظمة والتطبيقات البنكية المتطورة و التي تعمل 
علــى تلبية احتياجات المتعاملين بكل ســهولة وامــان وفي كل األوقات 
الــى جانب دعم ومســاندة متعاملي مصرفنا والتخفيــف عليهم في ظل 
جائحة كورونا بتأجيل األقساط المترتبة على تمويالت االفراد )التجزئة( 
لثالثة اشــهر)آذار ، نيســان وأيار( من العام الحالي من دون أي رسوم 
او عمــوالت إضافية على هذا التأجيــل ، تأكيداً اللتزام مصرفنا بواجبه 
الوطني ومســؤولياته االجتماعية و التزامــاً ودعماً للجهود والقرارات 
الصــادرة عــن الجهات الحكوميــة والبنك المركــزي االردني في خدمة 
ودعم االقتصاد الوطني والمجتمع المحلي لتجاوز تداعيات هذه الجائحة 
بــإذن الله، والعمل جاٍر على دراســة آلية تســديد التمويالت الممنوحة 

للقطاعات األكثر تضرراً والتخفيف عنهم قدر المستطاع  . 
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موقع جديد لفرع البنك االسالمي األردني 
اربد/ شارع الهاشمي  

البنك اإلسالمي األردني يستمر بتأجيل
أقساط تمويالت األفراد )التجزئة( لشهر أيار

نقل البنك اإلسالمي األردني فرعه في شارع الهاشمي محافظة اربد الى موقع جديد مملوك للبنك في نفس الشارع عند مدخل مجمع سفريات بشرى  
سال يوم 16/8/2020، وبين الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك االسالمي االردني انه تعزيزاً لموجودات البنك و تنفيذاً لخطة 
البنك في االنتشار الجغرافي باالستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بمباني مملوكة للبنك جاء نقل فرع البنك في محافظة اربد شارع الهاشمي 
والذي تم افتتاحه عام 1991 إلى موقع جديد ،وذلك  تأكيداً على اهمية تواجد البنك في شــارع الهاشــمي الذي يعد منطقة تجارية  حيوية ونشــطة ، 
مبيناً ان البنك ســعى ومنذ تأسيســه عام 1978 على تعزيز تواجده في مختلف انحاء المملكة خدمة لالقتصاد الوطني وألبناء المجتمع المحلي حتى 
اصبح  للبنك 108 فروع ومكاتب منتشرة في جميع انحاء األردن،  وقد تواجد البنك في محافظة اربد بافتتاح الفرع الخامس له في شارع بغداد منذ 
عام 1981 الى ان اصبح للبنك ضمن محافظة اربد  15 فرعاً ومكتباً في ) شــارع بغداد، شــارع الهاشــمي، شارع فلسطين ، شارع ايدون، شارع 
حكما ، شارع الحصن ، ستي سنتر، بني كنانة ،دير ابي سعيد، الشونة الشمالية، الرمثا ، الطيبة، الشجرة، الطرة، المزار الشمالي ( و سيستمر البنك  
بتنفيــذ خطتــه التوســعية لعام 2020 بافتتاح فروع ومكاتب جديدة او تحويل مكاتب الى فروع او نقــل فروع لمباني مملوكة للبنك  تلبية الحتياجات 
متعامليه واستقطاب متعاملين جدد ، وذلك بناء على دراسات معدة للتوسع الجغرافي  تراعي الجوانب االقتصادية واالجتماعية والتنموية وتساهم في 

زيادة  حصة البنك  في السوق المصرفي وتحافظ على قوة مركز البنك المالي ، مع السعي لتعزيز الخدمات  المصرفية الرقمية.
 ويذكر ان البنك قد بدأ بتنفيذ خطة االنتشار الجغرافي لهذا العام  بنقل فرعه في حي معصوم / محافظة الزرقاء الى موقع جديد ومملوك للبنك .

اعلن البنك اإلسالمي األردني عن استمرارتأجيل األقساط المترتبة على تمويالت االفراد )التجزئة( لشهر أيار2020 من دون أي رسوم او عموالت 
إضافية على هذا التأجيل.

وقال الدكتور حســين ســعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك اإلســالمي األردني” تأكيداً اللتزام مصرفنا بواجبه الوطني ومسؤولياته االجتماعية 
تجاه أبناء الوطن و التزاماً ودعماً للجهود والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية والبنك المركزي االردني الحتواء تداعيات فيروس كورونا ، 
يأتي استمرار اتخاذ قرار تأجيل االقساط لتمويالت االفراد ) التجزئة( لشهر أيار الحالي وللشهر الثالث على التوالي ، حيث تم سابقاً تأجيل األقساط 
لشــهري أذار ونيســان ، وذك لدعم ومســاندة  متعاملي مصرفنا في ظل هذا الظرف االســتثنائي الذي يمر به وطننا األردن ، داعياً الله العلي القدير 

ان يحفظ األردن وقيادته الهاشمية في ظل قيادة جاللة الملك عبد الله الثاني  حفظه الله ورعاه وان  نتجاوز هذه المحنة بتعاون وجهود الجميع” .

البنك اإلسالمي االردني يؤجل أقساط تمويالت األفراد لشهر آذار
اعلن البنك اإلســالمي األردني  عن تأجيل جميع األقســاط المترتبة على تمويالت االفراد لشــهر أذار 2020 من بدون أي رســوم او 

عموالت إضافية على هذا التأجيل.

وصرح الدكتور حســين ســعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك اإلســالمي األردني انه انطالقاً من واجبنا الوطني وحرصا على 
تجاوز هذه المرحلة التي يمر بها اردننا الحبيب، فقد تم اتخاذ قرار تأجيل االقســاط لتمويالت االفراد لشــهر أذار الحالي ، كما  حث 
جميع متعاملي البنك  على استخدام  أجهزة الصراف االلي التابعة للبنك والبالغ عددها  257  صرافاً آلياً والمنتشرة في جميع انحاء 

.  www.jordanislamicbank.com المملكة ويمكن التعرف على موقعها من خالل الموقع االلكتروني للبنك
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اســتكماالً لتعزيــز منظومة الجدارات /الكفاءات الوظيفية والمؤسســية 
لموظفــي مصرفنا قامــت اكاديمية التدريــب وتنمية الموارد البشــرية 
بتنفيــذ مجموعة مــن البرامج التدريبية والنــدوات وورش العمل خالل 

شهر آب 2020 والتي تضمنت الموضوعات اآلتية :

1. برنامج البطاقات المصرفية والذي ُعقد لمجموعة من موظفي فروع 
منطقة الوسط للفترة من 2020/8/10 ولغاية 2020/8/12.

2.  برنامــج MS Excel Basic والــذي ُعقــد لمجموعة من موظفي 
دوائر اإلدارة العامة للفترة من 2020/8/16 ولغاية 2020/8/19.

3. برنامــج التحليــل المالي المتقــدم والذي ُعقد لمجموعــة من موظفي 
فروع منطقة الوسط للفترة من 2020/8/17 ولغاية 2020/8/19.

4.  برنامــج نظــام CreditLens والــذي ُعقــد لمجموعة من موظفي 
دوائر اإلدارة العامة للفترة من 2020/8/17 ولغاية 2020/8/19.

5.  التدريب العملي على نظام إدارة مخاطر التشغيل AFS والذي ُعقد 
لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا خالل شهر آب /2020 .

6.   ورش عمل عن بعد  – on line– تطبيق الموبايل البنكي/ االصدار 
الرابــع والتي ُعقدت لمجموعة من موظفي دوائر وفروع مصرفنا خالل 

.MS Teams شهر آب /2020 وذلك باستخدام تقنية
 هذا وقد واصلت أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية إيفاد موظفي 
مصرفنا للمشــاركة في برامج ومؤتمــرات وورش عمل  تعقدها مراكز 
تدريب محلية وخارجية والتدريب عن بعد – Off Line -  ومن أبرزها: 
1.  اجتمــاع الربــط اإللكتروني والذي عقــد بتنظيم من وزارة الصناعة 

والتجارة ليوم 2020/8/10.
 Visa Virtual Risk and Operations Forum 2.  منتــدى
والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من شركة فيزا العالمية ليوم 2020/8/10.
3.   برنامج الشــروط التعويضية في المعامالت المالية والذي عقد عن 

بعد بتنظيم من أكاديمية البركة المصرفية ليوم 2020/8/17.
4. برنامج اساسيات البنوك االسالمية.

برنامج مقدمة في ادارة المخاطر المصرفية
برنامج مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب

برنامج تعريف في قانون فاتكا
برنامج مبادئ االمتثال

برنامج امن المعلومات واالمن السيبراني
برنامج التوعية بفيروس كورونا المستجد

شــارك البنك اإلســالمي األردنــي بدعم حفل الزفــاف الجماعي الرقمي 
للمشــاركين فــي الحفــل الثامن والعشــرين الذي نظمته جمعيــة العفاف 
الخيرية عبر تقنية التواصل الرقمي عن بعد التزاماً باإلجراءات الوقائية 

الصحية بسبب جائحة كورونا وذلك يوم 2020/7/25.
وقدم الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك اإلسالمي 
األردنــي التهاني والتبريكات للعرســان وذويهم ولجمعيــة العفاف على 
تنظيم هذا الحفل بهذه التقنية الحديثة لتمكين الجمعية من االســتمرار في 
أداء رســالتها  في مساعدة الشــباب على الزواج والتكيف مع الظروف  
المختلفة مبيناً ان مشــاركة البنك اإلسالمي األردني في هذا الحفل تأتي  
انطالقاً من تحمل البنك  لمسؤولياته االجتماعية بتعزيز القيم اإلسالمية  
فــي التعامل وتوثيق أواصــر الترابط والتراحم والتكافــل في المجتمع ، 
فقد  شــارك البنك  بدعم حفالت الزفــاف الجماعي التي نظمتها الجمعية 
منذ تأسيســها عــام 1995  من خالل تقديم القروض الحســنة والنقوط  
للعرســان ، حيــث  بلغ إجمالي القروض الحســنة المقدمة بالتنســيق مع 
الجمعيــة حتى نهاية عــام 2019 حوالي 6.3 مليون دينار موزعة على 
10.5 الف مســتفيد و خالل العام 2019 فقط وصل المبلغ إلى حوالي 
347 ألف دينار اســتفاد منها 347 مستفيد هذا باإلضافة إلى تمويل من 

يرغب منهم بالمرابحة لشراء األثاث واالحتياجات المختلفة. 
مؤكداً على استمرارية تواجد البنك في أي نشاطات ذات طابع اجتماعي 
وتنســجم مع رســالة البنــك االجتماعية مبينــاً ان البنك يعــزز من دوره 
االجتماعي من خالل تقديم القروض الحسنة بدون مقابل لألفراد مباشرة 
لمســاعدتهم فــي مواجهة ما تتطلبه بعض الحــاالت االجتماعية كالعالج 
والتعليــم والــزواج من نفقــات حيث بلغ مجموع القروض الحســنة التي 
قدمها البنك منذ تأسيســه وحتى نهاية عام 2019 حوالي 302.6مليون 
دينار استفاد منها حوالي 495.7 ألف مواطناً وخالل العام 2019 فقط 
فقد وصل المبلغ إلى حوالي 20.4 مليون دينار استفاد منها 24.1 الف 

مواطن  .
كما يستقبل البنك الودائع في »حساب القرض الحسن« من الراغبين في 
اقراضها عن طريق البنك كقروض حسنة، حيث بلغ رصيد هذا الحساب 

في نهاية عام 2019 حوالي 1.8 مليون دينار.

وبهذه المناســبة أشــاد معالي الحاج حمدي الطباع رئيس جمعية العفاف 
الخيرية بجهود البنك اإلسالمي األردني المستمرة لدعم نشاطات الجمعية 
وتقديــم القــروض الحســنة و النقوط للعرســان المشــاركين في حفالت 
الزفاف حيث دأب وعلى مدار أعوام متتاليه بدعم هذا النشاط االجتماعي 
ايمانــاً مــن البنك بأهمية خدمــة المجتمع المحلي  و تحقيــق مبدأ التكافل 

االجتماعي .

نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد 
البشرية

البنك اإلسالمي األردني 
يدعم حفل الزفاف الجماعي الرقمي
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بنك األردن يدعم عيادة القلب 
والشرايين في مركز صحي العون 

الطبي للفلسطينيين

بنك األردن يجدد شراكته مع جمعية 
قرى األطفال SOS األردنية

انســجاماً مع رســالة بنــك االردن ودوره الفاعل في خدمــة المجتمع، 
قدم البنــك دعمه لتغطية التكاليف التشــغيلية لعيادة القلب والشــرايين 
لعام 2020 في مركز صحي مخيم غزة/جرش التابع للجمعية األردنية 
للعون الطبي للفلسطينيين، حيث دأب البنك على دعم مشاريع وعيادات 

جمعية العون الطبي منذ عدة سنوات.

وجاءت أهمية تأســيس عيادة القلب والشــرايين بناًء على حاجة الســكان 
الماســة لهذا االختصاص، كما تم في عام 2019 تجهيز العيادة بأفضل 
األجهزة من جهاز االيكو وااللتراساوند, وتم تقديم العالج في هذه العيادة 

ألكثر من 1,000 مريض.
ويأتي دعم بنك االردن للجمعية األردنية للعون الطبي للفلسطينيين ضمن 
سلســلة اهتماماتــه في خدمــة المجتمع ومن أجل تمكيــن الجمعيات التي 
تعنــى بالقطاع الصحي من تحقيــق أهدافها لخدمة مختلف فئات المجتمع 

وخاصة في المناطق األقل حظاً وما حولها.
هــذا ويعتبر بنــك االردن اليوم أحد أكبر المؤسســات المالية في األردن 
والذي يعود تأسيسه إلى عام 1960، وعلى مدى ما يقارب الستة عقود 
ســاهم البنك في دعم حركة االســتثمار والتطور االقتصادي مع حرصه 
الدائــم على تحقيق تنمية المجتمعات في الدول التي يعمل بها، حيث يمتد 

تواجد البنك في كل من األردن وفلسطين وسوريا والبحرين.

قام بنك االردن بتجديد شراكته مع جمعية قرى األطفال SOS األردنية، 
وذلك تعزيزاً لدوره في مســاندة الفئات األقل حظاً في المجتمع وادراكاً 
منه بأهمية دعم الجمعية لتنفيذ مهمتها اإلنسانية برعاية األطفال األيتام 

وفاقدي السند األسري. 

ويقــوم البنك من خالل هذه الشــراكة التي بدأت فــي عام 2004 بكفالة 
المصاريــف الجارية ألحد المنازل العائلية في قرية أطفال SOS إربد، 
والتي تقدم كافة خدمات الرعاية األســرية البديلة لألطفال والتي تشــمل 

المأكل والتعليم والرعاية الصحية واألنشطة الالمنهجية.
وأثنت المديرة الوطنية لجمعية قرى األطفال SOS األردنية السيدة رنا 
الزعبي على جهود بنك االردن في دعمه ومســاهمته للجمعية وأعربت 
عن فخرها واعتزازها بهذه الشــراكة االســتراتيجية. هــذا ومن الجدير 
بالذكــر أن تجديد اإلتفاقية يأتي من حرص البنك الدائم في اختيار وتنفيذ 
برامج المســؤولية المجتمعية التي تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع 
وبخاصــة البرامج التي ُتعنــى باألطفال عموماً وباأليتام وفاقدي الســند 

األسري خصوصاً والتي من شأنها مساعدتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
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  Smart Sticker بنك األردن يطلق
Contactless بتقنية

بنك األردن يدعم إنشاء 
“حديقة ألوان”

أطلــق بنك األردن منتج الســتيكر الذكيــة Smart Sticker للبطاقات 
المدينة بتقنية الدفع عن بعد Contactless، والتي يتم الصاقها وتثبيتها 
على أي جهاز مثل الهاتف المحمول ليتمكن العمالء من إتمام العديد من 
عمليــات الدفــع بحد اعلى 55 دينــاراً دون ادخال الرقم الســري، وذلك 
بتمريــر الســتيكر فوق أجهزة نقاط البيع POS دون الحاجة الســتخدام 

بطاقة الدفع.
وبكل ســهولة وأمان يمكن اســتخدام Smart Sticker إلتمام عمليات 
الشــراء في العديد من مراكز التســّوق والمطاعــم والمتاجر التي يتوفر 
لديها األجهزة المخصصة لهذه الخدمة )داخل وخارج األردن(. كما تتيح 
أيضاً عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرافات اآللية التي تتوفر فيها 
ميزة Contactless. وأهم ما يميز الســتيكر الذكية هو إمكانية تحديد 

السقف اليومي والشهري للصرف والسحب من خاللها. 
 ومن الجدير ذكره أنه يمكن لعمالء بنك األردن إصدار الســتيكر الذكية 
عن طريق تطبيق BOJ Mobile، أو عن طريق مركز الخدمة الهاتفية 
للبنك على مدار الســاعة أو من خالل سلســلة فروع البنك المنتشــرة في 

جميع أنحاء المملكة.
ويأتي إطالق هذا المنتج من بنك األردن حرصاً منه على االستمرار في 
مواكبة آخر مســتجدات التكنولوجية العالمية في سبيل االرتقاء بمنظومة 
سلســلة خدماتــه الرقمية المقدمة لعمالئه. كمــا تعتبر خطوة رائدة ضمن 
استراتيجيته لتطبيق حلول مصرفية عصرية تناسب أسلوب حياة العمالء.

واصــل بنك األردن تقديــم دعمه للجمعية العربية لحمايــة الطبيعة للعام 
الســابع من خالل المســاهمة في إنشــاء “حديقة ألوان” لمدرســة اإلناث 
اإلعداديــة في مخيم غزة/جــرش التابعة لمدارس وكالــة الغوث، ضمن 

برنامج “القافلة الخضراء”.

ومن خالل هذا الدعم تم توفير مســاحة بيئية تعليمية ومســتدامة تحتوي 
على مدرج لمدرسة الطالبات الوحيدة في المخيم والتي تعاني من اكتظاظ 
في المرافق المدرسية والتثقيفية، حيث تعتبر الحديقة مساحة تفاعلية تخدم 
الطالبات في عدة مســاقات مثل العلــوم والفنون وغيرها من المواضيع، 

كما أصبحت متنفساً للطالبات والكادر التعليمي.
ويأتــي دعــم بنك األردن فــي إطار ســعيه الدائم الى خلق بيئــة تعليمية 
متطورة في المدارس األقل حظاً ومن أجل إثراء المدرسة بمشروع بيئي 
يعــزز التعليم التفاعلي، باإلضافة الــى اهتمامه بقضايا البيئة والمحافظة 

عليها.
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األنشطة التدريبية لبنك األردن 

انطالقــاً مــن إدراك بنــك األردن بــأن القــدرات والكفــاءات المصرفية 
المؤهلــة والمتخصصــة هي ركيزة أساســية لالرتقاء بمســتوى تقديم 
الخدمــة للعمــالء فقد اســتمر البنك بتنفيــذ عدد من البرامــج التدريبية 
فــي مركــز التعلم والتطور الخاص بالبنك، كما نفــذ البنك خطة لتطبيق 
البرامــج التدريبيــة عن بعد تماشــياً مــع الظروف المحيطــة ولضمان 

ديمومة التطور.

أوالً: البرامج التدريبية.

(Customer Experience )CX برنامج الـ •

تم عقد برنامج تدريبي بعنوان )Customer Experience(، بهدف 
تدريــب وتوعية موظفــي البنك بالتطبيــق البنكي الجديد مــن حيث آلية 

االستخدام والمزايا والخدمات المقدمة للبرنامج.

T.A.C.T : Trust, Attitude, Collabo-  • البرنامــج التدريبــي “
”ration, & Time Management

تم عقد هذا البرنامج التدريبي بهدف تطوير المهارات والتميز في خدمة 
العمالء.

 Oracle Database 12c New Fea “ البرنامــج التدريبــي •
” tures

 Oracle Database 12c New “ تــم عقد برنامج تدريبي بعنوان
Features “ والــذي يهــدف الى رفع كفــاءة الموظفين والتعرف على 
أحــدث الممارســات الخاصة في قســم قواعــد البيانات، بهــدف مواكبة 

التطورات في هذا المجال.
• برنامج تدريب الموظفين الجدد والفرع االفتراضي

تـــم عقـــد برنامج الموظفيـــن الجدد لدورته االولى لهذا العــام في دائرة 
التعلــم والتطــور بهــدف تأهيل وتدريــب الموظفيــن الجــدد وتزويدهم 
بالمعلومــات الضروريــة التي تضمــن انخراطهم ببيئة العمــل بطريقة 
سلســة، وبحيث تضمن البرنامج جزئيات ترتبط بالثقافة المؤسســية ببنك 

االردن إلى جانب مقدمة حول مبادئ االمتثال والمخاطر المصرفية.
ويستكمل البرنامج لموظفي الفروع بحيث يشمل التعريف بمنتجات البنك 
والممارسات ضمن الخدمات المصرفية لألفراد، ثم يتبعها تدريب عملي 

داخل الفرع االفتراضي.

• برنامج تدريب لموظفي مسؤول مبيعات وخدمات
CSSO’s الشركات

تـــم عقـــد برنامــج )CSSO’s( لموظفي مســؤول مبيعــات وخدمات 
الشــركات، في دائرة التعلــم والتطور بهدف تأهيــل وتدريب الموظفين 
وتزويدهــم بالمعلومــات الضرورية التي تضمــن انخراطهم ببيئة العمل 

بطريقة سلسة.

ثانياً: البرامج التدريبية/ عن بعد

 Python, Oracle SQL,   البرنامــج التدريبي “ لغات البرمجــة •
“ R coding

عقد هذا البرنامج التدريبي لمختلف دوائر البنك والذي يهدف الى التعرف 
علــى أحدث لغات البرمجة بهدف فهم وتحليــل لغات االنظمة الموجودة 

لدى بنك االردن.

• دورة تدريبيــة بعنــوان “ قانــون ضمان الحقوق في االمــوال المنقولة 
وغير المنقولة”

عقــدت هذه الــدورة لموظفــي تنمية اعمال الشــركات، تنميــة االعمال 
التجاريــة وموظفي التأجير التمويلي بهدف االطالع على القانون ونظام 

السجل االلكتروني لألموال المنقولة والية التطبيق العملي.

• باإلضافة الى عقد ورشات تدريبية للبرامج/ المشاريع اآلتية:

Reconciliation Upgrade Project -
 Corporate Credit Management -

Customer Satisfaction Measurement -
ECM Project -
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بنك ABC األردن يواصل دعمه 
لمركز جمعية الشابات المسلمات 

للتربية الخاصة  

انطالقــا مــن المســؤولية االجتماعيــة وإيمانا من بنــك ABC األردن 
بأهميــة الدعم الــذي يقدمه مركز جمعية الشــابات المســلمات للتربية 
الخاصــة لطالبه الذين يرعاهم، فقد واصــل البنك دعمه للمركز والذي 
تتركز اهدافه في تقديم الخدمة االنسانية واالجتماعية لذوي االحتياجات 

الخاصة وذلك من خالل مواصلة تبني مصاريف أحد طالبه.

ويأتي دعم البنك للمركز حرصا منه على تأدية واجبه الوطني تجاه هذه 
الفئة مــن المجتمع الممثلة بــذوي االحتياجات الخاصة بغية مســاعدتهم 
على ان يصبحوا مواطنين مبدعين ومنتجين ومحاولة منه لتغيير المفهوم 
االجتماعي الســائد عن االعاقة شــريطة توفر ظروف مناسبة وهو واقع 
تؤكده تجربة مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة في عمان 

في اإلنجاز والريادة.

وقد صرح سعادة السيد جورج فرح صوفيا المدير العام للبنك “ان ما نقوم 
بــه يأتي مــن منطلق اهتمامنا باألطفال األقل حظــاً، وذلك لتقديم الخدمة 
اإلنســانية واالجتماعية لهم ورســم االبتسامة على وجوه األطفال البريئة 
وحتى نضمن لهم مســتقبالً مشــرقاً، وهذا جزء من واجبنا ومســؤوليتنا 

االجتماعية”. 

بنك ABC األردن يطلق حملة 
ترويجية بعنوان  “ تسوق واربح ! ” 

لحاملي البطاقات االئتمانية
أعلــن بنــك  ABC  األردن عــن إطــالق حملــة ترويجيــة للبطاقــات 
االئتمانية وذلك خالل الفترة من 30/08/2020 والتي اســتمرت لغاية 
30/09/2020، وذلك ضمن حمالته التسويقية التي تهدف إلى توطيد 

عالقته بعمالئه وزيادة والئهم للبنك. 

وتحقيقــاً ألهــداف الحملــة، منحت الحملــة العمالء فرصــاً لربح خمس 
وعشــرين جائزة نقدية عند استخدام بطاقاتهم االئتمانية للدفع خالل فترة 
الحملة، باإلضافة إلى منحهم خصومات من أكثر من 100 محل تجاري 
بمجرد الدفع بواســطة البطاقــة. كما ويتم تجميع نقــاط الوالء مقابل كل 
حركــة تتــم من خالل نقــاط البيع المنتشــرة محلياً وعالميــاً و/ أو خالل 

اإلنترنت و/أو Mail order واستبدالها الحقاً بمبالغ نقدية. 

وتأتي هذه الحملة كجزء من منهج البنك في بناء عالقات قوية مع عمالئه 
وتحفيــز الحاصلين منهــم على البطاقات االئتمانية الســتخدامها في دفع 
جميع مشــترياتهم اليومية بــدالً من الدفع النقــدي، وتوجيه العمالء نحو 
قنوات الدفع االلكتروني ســواء بطريقة الدفــع التقليدية من خالل إدخال 

البطاقة بأجهزة نقاط البيع، أو بطريقة الدفع عن الالتالمسية
.”Contactless Payment“ 

هــذا ويعتبــر بنك ABC من البنــوك الدولية الرائدة في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا حيث يقــدم مجموعــة مبتكرة مــن المنتجات 
والخدمات المالية، تشــمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة 
الدولية وتمويل المشــاريع وترتيب القروض المجمعة ومنتجات الخزينة 
وأسواق المال والمنتجات المصرفية اإلسالمية. كما ويقدم البنك الخدمات 
المصرفية بالتجزئة من خالل شبكة البنوك التابعة له في األردن ومصر 

وتونس والجزائر.
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بنك ABC األردن يجدد توقيع مذكرة 
تفاهم مع مؤسسة األميرة عالية ووزارة 
التربية والتعليم بعنوان “مبادرة بصمات 

خضراء إلعادة تدوير الورق” 

بنك ABC األردن وهيئة األمم المتحدة 
للمرأة يوحدان جهودهما لزيادة الوعي 

بالخدمات المالية المستجيبة للنوع 
االجتماعي

قام بنك ABC األردن بتجديد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسســة األميرة 
عالية ووزارة التربية والتعليم وبرعاية جمعية البنوك في األردن وذلك 
لدعــم المدارس الحكومية وفي ذات الوقــت للمحافظة على البيئة تحت 
عنــوان “مبادرة بصمات خضراء إلعادة تدوير الورق” يتم من خاللها 

إعادة تدوير الورق واستبداله بورق جديد.

وتعزيزا للمســؤولية المجتمعية فقد أبــدى بنك ABC األردن رغبته في 
المشــاركة وللعام الثالــث على التوالي في المبادرة والمســاهمة في دعم 
المــدارس الحكوميــة من خالل منح مؤسســة األميرة عاليــة كافة عوائد 
اســتبدال الــورق التالف لديه بحيــث يقوم البنك باســتبدال الورق التالف 
بمواعيــن ورق جديد وتقوم المؤسســة بتوزيعها علــى مديريات التربية 

التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وقــد وقــع مذكرة التفاهم الســيد جورج فرح صوفيــا / المدير العام لبنك 
ABC األردن، وســمو األميــرة عالية بنت الحســين المعظمة – المدير 
التنفيذي لمؤسســة األميــرة عالية، وعطوفة الدكتــورة نجوى قبيالت – 
اميــن عام وزارة التربية والتعليم للشــؤون اإلدارية والمالية، كما وقد تم 
توقيع هذه المذكرة برعاية جمعية البنوك في األردن ويمثلها السيد هاني 
القاضــي – رئيــس مجلــس إدارة الجمعية بالتوقيع كشــاهد على مذكرة 

التفاهم.

في ضوء التعاون المشترك بين بنك ABC األردن وبين مشروع هيئة 
األمــم المتحدة للمــرأة / األردن تم اعداد برنامج تدريبي لموظفي البنك 
حول القضايا الرئيســية المتعلقة بتمكين المرأة والخدمات المالية التي 
تراعي الفوارق بين الجنســين لغايات تحسين وتطوير الخدمات المالية 
المســتجيبة للنــوع االجتماعي في األردن وتســريع التقدم الحاصل في 

عملية االشتمال المالي.
وتضمــن البرنامج التدريبي، الممول مــن الصندوق االئتماني األوروبي 
“مــداد” وبتنفيــذ من شــركة آية لالستشــارات والتنميــة، نهجــاً تفاعلياً 
وتشاركياً بهدف كسر المفاهيم األساسية المتعلقة بتمكين المرأة ومساعدة 
المشاركين على فهم العالقة بين المساواة بين الجنسين والشمول المالي.

وتجدر اإلشارة الى إن استضافة هذا البرنامج التدريبي من قبل البنك يأتي 
في إطار تفهم البنك لضرورة دعم وصول المرأة الى الخدمات والمنتجات 
الماليــة والمصرفية وتنمية قدرات المرأة فــي المجاالت االقتصادية كما 
يأتي في إطار الجهود المســتمرة لزيادة الوعي حول أهمية المساواة بين 
الجنســين إضافة إلى تحســين القــدرة على تلبية االحتياجــات المصرفية 
للنســاء على مختلف المســتويات مع ضمان حصول النســاء في مختلف 
المجتمعــات على فــرص تمويل متســاوية إلعالة أنفســهن وعائالتهن، 
وإقامة مشاريع تجارية ناجحة تسمح لهن بتحسين أوضاعهن االقتصادية. 

ويأتــي عقد هذا البرنامج كجزء مــن الجهود األممية المتواصلة في دعم 
حصول المرأة على فرص متساوية ومنصفة في الحصول على الخدمات 
الماليــة، وإقامــة شــراكات ناجحة مع مختلــف المؤسســات المصرفية 
والهيئــات اإلدارية، بهدف زيــادة الوعي العام بأهمية الشــمول المالي، 
وال ســيما فــي ضوء جائحة فيروس كورونا “كوفيــد 19”، وآثاره على 
القطاعات االقتصادية المختلفة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبهم، أشاد المشاركون في البرنامج التدريبي بمحتوى هذا البرنامج 
الــذي يؤدي إلى فهم عميــق لقضايا النوع االجتماعــي وتأثير ذلك على 
القطــاع المالــي ككل، مع تركيزهم على الدور الواجــب تطبيقه لضمان 
وصول المرأة وبشــكل متســاو مع الرجل إلى الخدمات المالية التي تتيح 
لهــا أن تصبــح أكثر قوة وأن تتحكم في مواردهــا المالية، باإلضافة إلى 
كون البرنامج التدريبي يســاعد على تعزيز المساواة بين الجنسين داخل 
المؤسســات نفســها، وحيث ان زيادة نســبة الشــمول المالي ال ُتعد أمراً 
ضرورياً للنهوض بحقوق المرأة األساســية فحســب، بــل تظهر اهميته 
أيضاً بأنه يعود بالمنفعة على القطاع المصرفي ككل، حيث يســاعد على 
تقديم خدمات مســتجيبة للنــوع االجتماعي في قطاع البنوك مما يســاهم 
فــي توســيع قاعدة العمالء وتطوير جودة المنتــج لضمان تلبية الخدمات 

الحتياجات التركيبة السكانية المختلفة والمتنامية باستمرار.
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النشاطات التدريبية لبنك ABC األردن
تنفيــذاً للخطة التدريبية للعام 2020 لبنك ABC األردن وتماشــياً مع 
الظروف الحالية في ضــوء جائحة كورونا وتعزيزاً للتباعد االجتماعي 
فقد اعتمد البنك على خاصية تقنيات االتصال والتعلم عن بعد في تنظيم 
مجموعة من الدورات التدريبية لعدد من موظفيه والتي جاءت لشــهر 

آب كما يلي:

والتــي   ”Visa Virtual Risk and Operations Forum“ -
.”VISA“ ُعقدت بتاريخ 10/08/2020م من قبل السادة

بتاريــخ  ُعقــدت  والتــي  الســيبراني”  واالمــن  المعلومــات  “امــن   -
13/08/2020م من قبل السادة “معهد الدراسات المصرفية”.

- “ Banking Digitization “ والتــي ُعقــدت خــالل الفتــرة 17 
18/08/2020 من قبل السادة “ اتحاد المصارف العربية “.

تنفيــذاً للخطة التدريبية للعام 2020 نظم بنك ABC األردن مجموعة 
من الدورات التدريبية لعدد من موظفيه خالل شهر 06/2020 مفصلة 

كاالتي:

الدورات المحلية )عن طريق تقنيات االتصال عن بعد(

- شــارك كل من السيد رعد السكر واآلنسة حنين الطورة بدورة تدريبية 
بعنوان “اآلفاق الصحية والبيئة الوظيفية في زمن الجائحة” والتي ُعقدت 

من قبل السادة “معهد الدراسات المصرفية” بواقع )2( ساعة تدريبية.

- شارك مجموعة من موظفي البنك بدورة تدريبية بعنوان “تقييم االوراق 
المالية” والتي ُعقدت من قبل الســادة “معهد الدراسات المصرفية” بواقع 

)9( ساعات تدريبية.

- شــارك الســيد محمد المجالي بدورة تدريبية بعنوان “االمتثال الرقابي 
ومكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب” والتي ُعقدت من قبل 

السادة “معهد الدراسات المصرفية” بواقع )6( ساعات تدريبية.

 Global “ شــارك مجموعة من موظفي البنك بلقاء حــواري بعنوان -
Banking in Light of Covid-19 & Geopolitical Devel-
opments” والتي ُعقدت من قبل الســادة “اتحــاد المصارف العربية” 

بواقع )2( ساعة تدريبية.

- شــارك الســيد ناصر عبد الله واآلنســة رانيا الجاعوني بدورة تدريبية 
بعنــوان “ Force Majeure in Trade Finance” والتي ُعقدت 

من قبل السادة “ ICC–Austria” بواقع ساعة تدريبية واحدة.

- شــارك الســيد ناصر عبد الله والســيد حمزة أبو فايد والسيد اياد قبعين 
 Current Developments in Bank “ بــدورة تدريبية بعنــوان
 ”ICC–Austria “ والتــي ُعقــدت من قبل الســادة ”Guarantees

بواقع ساعة تدريبية واحدة.

 The “ شــارك مجموعة مــن موظفي البنك بــدورة تدريبية بعنــوان -
new Incoterms 2020 and Trade Finance” والتي ُعقدت 

من قبل السادة “ ICC–Austria” بواقع ساعة تدريبية واحدة.

 Electronic“ شــارك الســيد ناصر عبد الله بدورة تدريبية بعنــوان -
Documents in Trade Finance” والتي ُعقدت من قبل الســادة 

“ ICC–Austria” بواقع ساعة تدريبية واحدة.

الدورات الداخلية )عن طريق تقنيات االتصال عن بعد(

- نظمــت إدارة الموارد البشــرية / وحــدة التدريــب وإدارة تقييم االداء 
فــي بنــك ABC برنامجاً تدريبيــاً لحديثي التعييــن تضمن مجموعة من 
الدورات التدريبية التي هدفت الى توضيح عدة مفاهيم منها نشر التوعية 
عن مخاطر التشــغيل ومفهوم عمليات غســل األموال وتمويل اإلرهاب، 
قانــون العقوبات وامــن وحماية المعلومات وخطة اســتمرارية االعمال 
وعــن كيفية تمييــز وتجنــب المخاطر بكافة الوســائل المتاحــة مع اخذ 
االجــراءات االحترازية المســبقة لتفادي الوقوع في هــذه المخاطر وما 

ينتج عنها من أضرار وعقوبات.
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النشاطات التدريبية لبنك ABC األردن
تنفيــذاً للخطــة التدريبيــة للعام 2020 نظم بنك ABC األردن مجموعة من الدورات التدريبية لعدد من موظفيه خالل شــهر 07/2020 مفصلة 

كاآلتي:

الدورات المحلية
- شارك مجموعة من موظفي البنك بدورة تدريبية بعنوان “IFRS 9” والتي ُعقدت من قبل السادة “معهد الدراسات المصرفية” بواقع )10( ساعات 

تدريبية.

- شارك كل من اآلنسة عالية قطيشات والسيد ريان العطيات بدورة تدريبية بعنوان “التسهيالت االئتمانية المباشرة والغير مباشرة” والتي ُعقدت من 
قبل السادة “معهد الدراسات المصرفية” بواقع )9( ساعات تدريبية.

- شارك مجموعة من موظفي البنك بدورة تدريبية بعنوان “إدارة التعرضات الكبرى في البنوك والمؤسسات المالية في ضوء أزمة كورونا” والتي 
ُعقدت من قبل السادة “النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة” بواقع )22( ساعة تدريبية.

- حصل السيد حمزة أبو فايدة على شهادة مهنية بعنوان Certificate For Specialists in Demand Guarantees )CSDG( والتي 
.The London Institute of Banking and Finance عقدت من قبل

الدورات الداخلية
- نظمت إدارة الموارد البشــرية / وحدة التدريب وإدارة تقييم االداء بالتعاون مع شــركة آية لالستشــارات والتنمية ورشة تدريبية حول مفاهيم النوع 
االجتماعــي والخدمــات المصرفية والتي هدفت الى توضيح مفاهيم النوع االجتماعي وأهميتها وتأثيرها على المؤسســات المصرفية والخدمات التي 

تقدمها وذلك لتوسيع قاعدة العمالء، وباألخص المرأة.
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إبراهيم كشت
كورونا وباء ... وليس مؤامرة

كورونا وباء، وإن شئت فهو جائحة، وليس مؤامرة حاكتها قوى خفّية ضد شعوب العالم.  كورونا فيروس لعين، سريع االنتشار، يؤدي إلى 
المرض، وأحياناً إلى الهالك، وهذا أمر تشير إليه أرقام اإلصابات والوفيات في نحو مائتي دولة في العالم، ويؤكده اهتمام المنظمات الدولية، 
والخســائر االقتصادية التي لحقت بالدول نتيجة إجراءاتها في شــؤون الســفر والتجارة والحظر واإلقفال، واتخاذ شــتى االحتياطات الصحية 

الالزمة. 

ورغم ما تقدم، فإن 8 % من األردنيين ينكرون وجود كورونا، و49% غيرهم متشككون في األمر وبنسب متفاوتة )وفقاً لدراسة أشار إليها 
وزير الصحة(، معنى هذا أن نحو 800 ألف شــخص في األردن ال يؤمنون أصالً بوجود هذا الوباء، ولو اســتبعدنا منهم األطفال واألشــخاص 
غير المدركين بســبب كبر الســن أو المرض، فســيكون العدد نحو 500 ألف، فعلى ماذا يستند هؤالء في إنكارهم لوجود الجائحة؟ هل تآمرت 
مائتا دولة مع مستشــفياتها وأطبائها وممرضيها ومع منظمة الصحة العالمية وغيرها، لتّدعي جميعها بوجود كورونا لتخدعنا؟  أي مســتوى 
من التفكير المتدني هذا؟  وماذا عن المشــككين الذين لو أضفناهم إلى المنكرين، فهذا يعني أن أكثر من نصف عدد ســكان األردن ما يزالون 

في ريب من وجود الجائحة أو انتشارها ...! ففي اعتقادهم أن األمر ال يعدو أن يكون مؤامرة. 

أكثر من يفكرون من خالل نظرية المؤامرة ال يجدون أنفســهم بحاجة إلى دليل، فإن اســتندوا إلى ما يحســبونه دليالً كان حدثاً أو تصريحاً أو 
قوالً ال يمكن أن يشــكل برهاناً يقودهم إلى إنكار الحقائق، لو امتلكوا المنطق وســالمة التفكير.  علماً بأن نظرية المؤامرة ســائدة في مختلف 
الدول وبتفاوت، وهي قائمة على قناعات وأنماط تفكير وتصورات تقود األشــخاص لتفســير األحداث والوقائع المهمة التي تجري في العالم، 
بأنها قد جرت تنفيذاً لمخططات مســبقة خفّية وســرّية، قامت بها جهات ذات قوة وتأثير، تحقيقاً لمصالحها على حســاب جهة أو جهات أخرى 
هــي »الضحية« التي تتعرض للضرر.  ومثل هذا التفســير لألحــداث والوقائع ال يقوم إال على فرضيات تفتقد للدليل المقنع والتفكير المنطقي 

السليم، والمنهج العلمي القويم. 
ولإليمان بنظرية المؤامرة والتمســك بها الدفاع عنها أســباب متعددة، أهمها غياب المنهج العلمي والمنطقي في التفكير، ورغبة اإلنســان في 
تصديق التفسير الذي يكون فيه شيء من الدراما واإلثارة، ومحاولته التخلص من الغموض من خالل التمسك بأي تفسير سهل جاهز، إضافة 

إلى شعور من يفّسر األحداث من خالل المؤامرة، بأنه مطلع وعميق، ومتقدم بذكائه وتفكيره عمن حوله ... !

تخيل لو أن األمر والقرار في الشــؤون الصحية، وســواها من شــؤون إدارة الدولة، كانت بيد هؤالء المنكرين لوجود الوباء أو المشككين به، 
أو اتباع نظرية المؤامرة، ماذا ســتكون النتيجة؟ ســتصيب الجائحة في بلدنا الماليين، وســُيتوفى منهم مئات األلوف ال شــك.  وتخيل كذلك لو 
أن العلماء العاكفين على دراســة الفيروس وتطوره وإنتقاله، أو الجاهدين منهم في اكتشــاف اللقاحات المضادة له وتجربتها، لو كان هؤالء 
ممن ينكرون الوباء أو يشككون به، إذن الستمرت البشرية كلها في المعاناة، والنتشر الوباء انتشار االنفلونزا اإلسبانية التي أبادت عشرات 

الماليين قبل مائة عام ونيف، أو كالطاعون األسود الذي أفنى عبر التاريخ مئات الماليين من البشر. 

نحمد الله أن في العالم، وفي األردن، أناســاً ولو قلة يفكرون بأســلوب علمي، وال ينكرون الحقائق، ألن المنكرين والمشــككين الذين يفسرون 
كل كبيرة وصغيرة بأنها مؤامرة يمكن أن يكونوا سبباً في شقاء البشرية وربما دمارها كاملة، لو كانوا هم أصحاب الرأي والقرار، فمن ينكر 

الحقائق ويتمسك بفرضيات ساقطة ال يمكن أن يواجه تحديات الحياة والطبيعة. 

الصفحة األخيرة
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