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كلمة العدد

هاني القاضي
رئيس مجلس إدارة

جمعية البنوك في األردن

دور البنوك في االستثمار والتنمية 
يمتلــك األردن مجموعــة فريدة مــن المزايا والفرص االســتثمارية الكبيرة، ومنها نعمة األمن واالســتقرار، 
والعالقــات االقتصاديــة المتميزة مــع دول العالم والمحكومة بأطر واتفاقيات تجاريــة تصل األردن بأكثر من 

مليار مستهلك في العالم، وتوفر البنية التحتية المالئمة، إضافة للموارد البشرية الكفؤة والمؤهلة. 
وال شــك أن االســتثمار يعد من أهم محركات النمو االقتصادي، والوسيلة األكفأ لخلق فرص العمل وتخفيض 
معدالت البطالة. ويتطلب تحفيز االستثمار مجموعة من المقومات أبرزها توفر الفرص االستثمارية الواعدة، 
والمناخ االســتثماري المشــجع، إضافة لتوفر التمويل الالزم. ومن هنا تشــكلت لدى القطاع المصرفي فكرة 

تأســيس صندوق اســتثماري تســهم فيه جميع البنوك األردنية ليقوم بدوٍر حيوي في االستثمار في شركاتنا 
الوطنية الواعدة وبالشكل الذي يمكنها من التوسع والنمو، ويسهم في تعزيز النمو االقتصادي وزيادة فرص 

العمل. 
إطــالق هــذا الصندوق والذي يتزامن مع دخول الدولة األردنية المئويــة الثانية، جاء ليكون أضخم صندوق 
اســتثماري يؤسســه القطاع الخاص من هذا النوع، وأكبر شــركة تؤســس من حيث رأس المال في تاريخ 
المملكة برأســمال 275 مليون دينار، بهدف االســتثمار في الشــركات األردنية الواعدة والتي تمتلك فرصا 
للنمــو والتطــور والتوســع. والمأمول أن ينعكس إطالق هــذا الصندوق إيجاباً على المناخ االســتثماري في 

المملكة، وأن يكون سبباً في استقطاب وقيام العديد من االستثمارات المشابهة.
التوقيت الذي تم فيه إطالق الصندوق االستثماري كمبادرة وطنية من البنوك يعد بالغ األهمية أيضاً.

إذ إنه يأتي استمراراً للدور الكبير الذي لعبته البنوك وستستمر فيه لمواجهة 
تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد الوطني، وخصوصاً في ضوء التغيرات 
الهيكليــة التي طرأت وســوف تطرأ علــى االقتصادين العالمــي والمحلي بعد 
الجائحة وما رافقها من تغيرات في سالســل التزويد وانتعاش قطاعات معينة 
فــي مجاالت الصناعــات الغذائية والدوائية والتكنولوجيــا والخدمات عن بعد 
وغيرها.كمــا يأتي ســعياً من البنــوك لتعزيز دورها في هــذا المجال الحيوي 
واالســتراتيجي، خصوصاً وأنها ســتتوجه نحو قطاعات وشركات ذات فرص 
ومزايا تنافســية واعدة تشــكل فــي مجملها أهم محركات النمــو والتنمية، ما 
يضــاف إلــى الدور المحوري واألساســي الذي تمارســه البنوك فــي العملية 
التنموية من خالل ما توفره لمختلف قطاعات األعمال حتى تتمكن من ممارسة 
أعمالها ومهامها بالصورة التي تحقق فيها الفوائد والمنافع التي تتطلع إليها.
إن وجود مثل هذا الصندوق االســتثماري سيعطي للشركات األردنية الواعدة 
دفعة قوية لألداء المتميز بسبب تغير هيكل المساهمين فيها وإيجاد مساهمين 
مؤسسيين قادرين على التأثير على القرارات، ونتيجًة لضخ أموال جديدة في 
الشــركات تمكنها من التوسع والنمو. كما أن الصندوق االستثماري سيخضع 
إلطار حاكمية مؤسســية قوي وفعال، وسيكون القرار االستثماري مبنياً على 
أســس علمية رشــيدة وعلى دراســات جدوى اقتصادية للقطاعات والشركات 
الواعــدة، وعلــى تقييــم موضوعي لفرص النمــو والتوســع المتوقعة. فضالً 
عن دور الصندوق في توفير مســار تمويل إضافي يقوم على االســتفادة من 
الفرص االســتثمارية في الشــركات الوطنية الواعدة وفــي معظم القطاعات، 
وبمــا يتيح لها المجال للتوســع وزيادة اإلنتاج والتصدير، ويســهم في زيادة 
قوتها وتحســين مؤشــرات أدائها ورفع تنافســيتها وزيادة حجم العمالة فيها. 
كما ســيكون للصندوق دور كبير في دعم إدارات الشــركات بالخبرات الكفؤة 
والمؤهلــة، وفتــح األســواق أمام تلك الشــركات، إضافة إلــى تطوير وتعزيز 

الحاكمية المؤسسية فيها وفقاً ألفضل الممارسات العالمية.  
ويعد إطالق الصندوق االســتثماري تكليــالً للجهود الكبيرة التي بذلتها البنوك 
في عام 2020، واستكماالً لألدوار الكبيرة والمتعددة التي لعبتها خالل العام، 
وتأكيــداً للدور الرئيســي للقطــاع المصرفي كصمام أمــاٍن لالقتصاد الوطني، 

وبــأن البنــوك مؤسســات وطنية قويــة تتمتع بالمتانــة المالية وقــادرة على 
الصمود أمام مختلف التحديات، ومســتعدة دوماً لتسخير كل إمكانياتها لخدمة 
األردن. وفي هذا الصدد، أوجه رســالة شكٍر واعتزاز لجميع بنوكنا األعضاء 
على مواقفها الوطنية والمشــرفة والتي كانت مبعث فخٍر واعتزاٍز لنا، وأثمن 
عاليــاً مواقفهــا وجهودها التــي بذلتها خالل العام المنصرم. كما أشــكر البنك 
المركــزي األردنــي علــى مواقفه الداعمة لجميــع المبــادرات التي تصب في 
تحقيق المصالح االقتصادية األردنية، وعلى مساعيه وتعاونه الطيب معنا في 

كافة المحاور والمجاالت.
وأشــير هنا إلى أن البنوك ســبق وأطلقت عدة مبادرات شبيهة مثل الصندوق 
الموجه لالســتثمار في الشــركات الصغيرة والمتوســطة SMEs ومشاريع 
البنية التحتية، وشــركات البنوك التجارية واإلســالمية لالســتثمار في شركة 
الصندوق الســعودي األردني لالســتثمار. وحالياً قطعت البنوك خطواٍت كبيرة 
ومهمــة في تأســيس شــركة عقارية كبرى ســتركز على موضــوع التطوير 

العقاري وإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري األردني. 
وفي هذا العدد من مجلة البنوك، سُنسّلُط الضوء على إحدى التجارب الريادية 
األردنية والتي استطاعت تحقيق نجاحاٍت باهرة في السوق المحلي واإلقليمي 
والعالمــي، وســطرت قصــص نجاٍح حافلــة باإلنجــازات ومليئــة بالدروس، 
وأثمــرت عن مجموعة ضخمة وعريقة هي مجموعة العمالق الصناعية التي 
تعــد مثاالً حياً على شــركاتنا األردنية الواعدة، وتظهــر ما يتمتع به اقتصادنا 
الوطنــي وقطاعاتنا المختلفة من فرص وميزات وإمكانيات كبيرة لها أثر مهم 

في تعزيز التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة.
كذلــك، يلقي هــذا العدد الضوء على مشــروع قانون الموازنة العامة للســنة 
المالية 2021، مســتعرضاً المنطلقات الرئيســية التي بنيت عليها الموازنة، 
والمؤشرات االقتصادية األساسية التي استندت عليها، وتحليل لبنود اإليرادات 
والنفقات العامة وعجز الموازنة المقدر لعام 2021، إضافة لموازنة التمويل 

وانعكاساتها المتوقعة على الدين العام. 
نأمل بأْن يجد القارئ العزيز في هذا العدد كل ما يفيده من معلومات وتحليالت.
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االقتصــاد األردني، كغيره من اقتصــادات العالم، تأثر بتداعيات جائحة 
كورونــا، وانعكــس هــذا بتراجع معدل النمــو االقتصادي فــي الثالثة 
أربــاع األولى من العام 2020 بحوالي 1.5%، وتتوقع الحكومة بأن 
التراجع ســيصل إلــى - 3.0% لكامل عام 2020. وفيما تشــير ذات 
التوقعــات إلى أن االقتصاد ســينمو بحوالــي 2.5% في عام 2021، 
إال أن توقعــات البنك الدولي تتوقع مســتويات نمــو أقل وفي حدود ال 

تتجاوز %1.8.

دور البنوك العاملة في األردن كان واضحاً خالل عام 2020، وتمكنت 
البنــوك مــن التأكيد علــى أنها صمام أمــاٍن لالقتصــاد الوطني وداعم 
أساسي لمسيرة التنمية في المملكة. فقد اتخذت البنوك حزمًة عريضة 
من اإلجراءات منها تأجيل األقســاط وتخفيض أســعار الفوائد وتوفير 
السيولة ومنح التمويل الالزم لمختلف القطاعات االقتصادية وللحكومة 
األردنيــة، إضافة لدور البنوك في تنفيذ برامج البنك المركزي الهادفة 
لدعم وتمويل القطاعات االقتصادية والشــركات الصغيرة والمتوسطة. 
كمــا تمكنــت البنوك من المحافظة على مؤشــرات متانتها وســالمتها 
بالرغــم مــن الجائحة من خالل ارتفاع نســب الســيولة ونســب كفاية 
رأس المــال لديهــا، وحققت موجــودات البنوك نمواً بنســبة %5.3، 
فيما ارتفعت الودائع بنســبة 3.1%، وارتفعت التســهيالت االئتمانية 
الممنوحة من البنوك بنســبة 6.1% خالل األحد عشــر شــهراً األولى 

من عام 2020. 

إن التدابيــر المتنوعة والكبيرة التي اتخذتها البنوك للحد من تداعيات 
الجائحة على االقتصاد الوطني، جاءت متوافقة ومتناغمة مع توجهات 
البنــك المركزي األردني، والذي تمكن من إدارة دفة السياســة النقدية 
بحكمة ومهارة يشهد لها القاصي والداني، وهو ما انعكس في المحافظة 

على االستقرار المالي والنقدي في المملكة، والمحافظة على مستويات 
مريحــة من االحتياطيات األجنبية، واإلدارة الحصيفة ألدوات السياســة 
النقدية وتوفير الســيولة الالزمــة لالقتصاد، فضالً عن المرونة الكبيرة 
التي أبداها المركزي في التعامل مع الظروف المســتجدة التي ســببتها 
األزمة وانعكســت في تعاميم وتعليمات رقابية تيســيرية هدفت الحتواء 

األزمة وتقليص آثارها السلبية على مختلف القطاعات االقتصادية. 

بدورنا في جمعية البنوك، وانطالقاً من أهدافنا األساسية برعاية مصالح 
البنــوك ألعضــاء والتنســيق فيما بينهــم تحقيقا لمنفعتهم المشــتركة، 
فقــد حرصنا بأن تكون خطتنا االســتراتيجية القادمــة مبنية على تلبية 
توقعات وتطلعات واحتياجات البنوك لضمان توفير أكبر دعم ممكن لهم 
ولدورهــم المحــوري في االقتصاد الوطني. وفي هــذا الصدد فقد قامت 
الجمعية باســتمزاج آراء البنوك حول معظــم محاور عمل الجمعية بما 
في ذلك محور رعاية مصالح البنوك، ومحور ترويج القطاع المصرفي 
األردنــي، ومحور األنشــطة والفعاليــات التدريبية، ومحور الدراســات 
واألبحاث ذات العالقة بالعمل المصرفي، إضافة لمجموعة من النواحي 
واألنشــطة والمجاالت األخرى ذات العالقة بعمل الجمعية. وســنحرص 
علــى أن تتضمــن الخطط المســتقبلية للجمعيــة أهدافــاً مرحلية تتعلق 
بالتداعيات المرحلية لجائحة كورونا على االقتصاد األردني وضرورات 
تجاوز هذه المرحلة، إضافة لألهداف االستراتيجية طويلة األجل النابعة 
من األهداف األساسية للجمعية ومن توقعات وتطلعات بنوكنا األعضاء. 

 

إطاللة مصرفية

 د.ماهر المحروق
المديرالعام

أود أن أنتهــز فرصــة صــدور هــذا العدد من مجلــة البنوك ألعبر عن بالغ ســروري بأن أتشــرف 
بالعمل مديراً عاماً لجمعية البنوك في األردن، والتي تعتبر بيت وصوت البنوك والممثل ألهم قطاع 
اقتصادي في المملكة. كما ويســعدني أن أتقدم بخالص شكري للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
الجمعية وكافة المدراء العامين والرؤســاء التنفيذيين ورؤســاء المجالس في البنوك األعضاء على 
دعمهــم الكبيــر الذي أعتز به، وأتقدم بالشــكر والتقديــر أيضاً من محافظ البنــك المركزي األردني 
ونــواب المحافــظ والمدراء التنفيذيين في البنــك المركزي األردني على ما أبــدوه من تعاوٍن مثمر 

وتواصل وتنسيق فعال مع الجمعية في كل ما يتعلق بالقطاع المصرفي األردني. 

يأتــي صــدور هذا العدد من مجلة البنوك بعد عاٍم اســتثنائي وصعب مــر به االقتصاد الوطني كباقي 
اقتصاديــات العالــم نتيجــة لجائحة كورونــا وما رافقها من إجــراءات وتدابير مختلفــة والتي ألقت 
بظاللها الثقيلة على مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والصحية على مستوى العالم ككل، 
وانعكســت فــي انكماش اقتصــادي عالمي ومحلي. ووفقــاً آلخر تحديث على تقريــر آفاق االقتصاد 
العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر كانون الثاني 2021، فيتوقع أن يبلغ االنكماش 
فــي االقتصــاد العالمي 3.5% في عام 2020، بينما سيشــهد العــام 2021 تعافياً ملحوظاً لترتفع 
مســتويات النمــو إلى 5.5% وهو مــا يعكس التوقعــات اإليجابية بازدياد قوة النشــاط االقتصادي 
خــالل العام الجــاري مدفوعاً بتطورات اللقاحات ونتيجًة لسياســات الدعــم اإلضافية في العديد من 

االقتصادات الكبرى.

البنوك... استجابة استثنائية في عاٍم استثنائي
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                  اســتطاعت العديد من الشــركات االردنية تحقيق نجاحات باهرة في الســوق المحلي واالقليمي والعالمي، وســطرت قصص نجاح 
حافلة باإلنجازات ومليئة بالدروس. وفي هذا العدد من مجلة البنوك سنلقي الضوء على إحدى التجارب الريادية األردنية والتي أثمرت مجموعة 
ضخمة وعريقة هي مجموعة العمالق الصناعية. مسيرة المجموعة تدل على قصة نجاح وطنية تستحق أن تروى لألجيال لتعزيز مفاهيم الريادة 

واالبتكار لدى الشباب األردني في كيفية مواجهة التحديات واألزمات بالعلم والعمل والتعب والصبر. 

مجلــة البنــوك أجرت لقاء خاصاً مع الســيد حســن الصمــادي رئيس مجلــس إدارة مجموعة العمــالق الصناعية ومديرها العــام، والذي بين أن 
المجموعة تشهد نمواً متواصاًل  في الطلب على أصنافها في الدول المصدر إليها، مضيفاً أن هذا النمو دفع المجموعة لتنفيذ توسعة بشكل يغطي 
الطلب  ويوفر طاقة إنتاجية كافية لتلبية احتياجات الدول المســتهدفة في الوصول اليها. وبين الصمادي أن المجموعة تتكون من ســبعة مصانع، 
مؤكــداً أن هــذا التجمع الصناعي يضع المجموعة كأكبر مجمع متكامل في صناعة المنظفات في المنطقة، بموازاة قدرة عالية على المنافســة في 

العديد من األسواق العربية والعالمية. 

وبالنســبة للبيئة االســتثمارية، أشــار الصمادي إلى أنها تتضمن العديد من التحديات، ولكنها تحمل فرصا مهمة وكبيرة .ولفت إلى الدور المهم 
للقطاع المصرفي األردني في تمويل االقتصاد الوطني والقطاعات االقتصادية، مؤكداً أهمية وجود آليات رديفة ومساندة للتمويل المصرفي تحمل 

جزءا من العبء الملقى على البنوك. 

مجموعة العمالق الصناعية: قصة نجاح ونموذج للشركات
األردنية الصاعدة 

حسن الصمادي
رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام مجموعة العمالق الصناعية
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وتاليا نص المقابلة التي أجرتها مجلة البنوك مع السيد حسن الصمادي 
رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام مجموعة العمالق الصناعية: 

مجموعة العمالق الصناعية هي مجموعة متخصصة في انتاج العبوات 
و األغطيــة البالســتيكية و المنظفــات المنزليــة ومســتلزمات العنايــة 
الشخصية و المطهرات  و منتجات مساحيق الغسيل و العناية بالمالبس 
و صناعة المواد الخام الالزمة لصناعة المنظفات أهمها مادة صوديوم 

لوريل ايثر سلفيت و مادة الكيل بنزين سلفونك اسيد.
في البداية أسســت أنا وأخي الشــركة في عام 1991  وكانت شــركة 
صناعية صغيرة مع تصميم لتحويل الحلم الجميل الذي أحببناه إلى واقع 
أجمل. بدأنا كشركة عائلية صغيرة بخط انتاج سائل الجلي ثم خط انتاج 
جل المنظف العام األخضر متعدد االســتعماالت )العمالق(. ومنذ البداية 
أدركنــا أن التفكيــر االســتراتيجي والتخطيط طويل المــدى هو الطريق 
لتطوير الشركة والمنتجات ،ولتحويل الحلم الى حقيقة. ومنذ ذلك الحين 
بدأت شركتنا بالنمو السريع وبدأت منتجاتنا بالتنوع لتشمل استعماالت 
منزليــة كثيرة، وتوســعت مجموعة العمالق الصناعية ونمت بســرعة 
بشراكة جديدة ورعاية فريدة، ولم يكن ذلك ممكنا دون الثقة التي منحنا 
إياها زبائننا الكرام والتي كانت حافزنا األول لنعمل معا بجهد وثقة لنقدم 
لــه كل ما يتوقعــه من جودة منتجاتنا. وفي عــام 1996 بدأنا بتصدير 
أول طلبية من منتجات الشــركة إلى أســواق المملكة العربية السعودية 
و العــراق والكويــت وليبيا، وفــي العام التالي تم إجراء تطوير شــامل 
ألداء وانتاجية المصنع ككل وانعكس ذلك على نوعية المنتجات بإضافة 
لمســة ابداعية وفنيــة لمظهر وتغليف المنتج، وفي عــام 1998 بدأنا 
التصدير ألســواق ومصر وسوريا والســودان، وفي عام 1999 قامت 
الشــركة باستثمارات رئيســية باســتيراد خطوط انتاج تستخدم آخر ما 
توصــل له العلم والتكنولوجيا من تطور علمي وفني ولتصبح رائدة في 
هذا المجال. في عام 2001 تمت توسعة شاملة لمرافق الشركة ،و تم 
في عام 2003 االنتهاء من التوسعة الثانية التي أدت إلى زيادة االنتاج 
بحوالــي ثالثة أضعاف. وفي عام 2004 تبنت المجموعة نظام تخطيط 
المــوارد في المؤسســة لتوفير األدوات المناســبة الســتخدامها بكفاءة 
عاليــة وذلك عن طريق ربط االســتخدام بأحدث الوســائل التكنولوجية 
والتــي تضمــن اتخاذ القرارات المناســبة في الوقت المناســب. أما في 
عام 2007 فقامت الشركة باستخدام تكنولوجيا جديدة للطباعة، تمكن 
من تحســين نوعية التغليف والملصقــات لمنتجاتها وإضافة لمحة فنية 

وعصرية للمظهر الخارجي لتلك المنتجات.  
وفــي عــام 2010 أصبحــت مجموعــة )العمالق( الشــركة األولى في 
األردن في صناعة المنظفات التي تحصل على شهادة الجودة لمنتجاتها 
باإلضافة إلى جودة استخدام واحترام الموارد البيئية واالمتثال للشرائع 
البيئية التي تحافظ على البيئة، أما في عام 2012 فقامت الشركة بنقل 

               تعتبــر مجموعــة العمــالق الصناعّيــة قصــة 
نجاح أردنية وطنية بامتياز، متى وأين وكيف بدأت كاستثمار 

وطني أردني، وأين وصلت اليوم؟ 

مرافقها إلى موقع جديد بمســاحة تقدر بحوالي 95000 م2. وفي عام 
2014 توسعنا افقيا في التصدير فدخلت منتجاتنا إلى السوق األثيوبي 

و جنوب إفريقيا.
ثم و في عام 2018 دخلنا الى الســوق الكيني . و بنفس العام وصلت 
القدرة اإلنتاجية للشــركة إلى  120 مليون كيلوجرام ســنوياً، في عام 
2019 أنشــأت المجموعــة مصنعي المواد الخام و تم إنشــاء مزرعة 
بمحيط يبلغ 22000 م2 الستدامة الحفاظ على البيئة ,حيث تم زراعة 
عشــرة االف شجرة باولونيا وهي تعيش على الماء الناتج من محطات 
تنقية المياه في مصانع المجموعة وتتميز بنموها بما يزيد على مترين 
الــى ثالثــة امتار . أما في عــام 2020 فاســتطاعت منتجاتنا الوصول 

ألسواق جديدة في كندا والصين. 
ونتيجة الرتفاع كلفة الطاقة فقد تم دراســة مشــروع توليد الطاقة من 
خالل االلواح الشمسية وبعد تقييم عدة شركات تم اتخاذ القرار بالتعاون 
مع شركة اردنية لصناعة االلواح الشمسية حيث اعتبرناه خطوة مهمة 
للتشــبيك بيــن الصناعــات االردنية بغض النظرعن الكلفة  وتم انشــاء 
المشــروع بطاقة توليد تبلغ4 ميغا وات حيث ننتج مايقارب 65% من 

احتياجاتنا من الكهرباء باستخدام الطاقة البديلة )الشمسية(
اليــوم مجموعة العمالق الصناعية أصبحــت عبارة عن تجمع صناعّي 
يصنــف كأكبــر مجمــع متكامــل في صناعــة المنظفــات فــي المنطقة 
وبصادرات تصل إلى أســتراليا و اوروبا الى هولندا وألمانيا والســويد 
كمراكز رئيسية للتسويق داخل أوروبا ، ومن ثم إلى دول 10 أوروبية 
اخــرى وكذلــك في كينيــا وإثيوبيا في أفريقيــا وبالطبع إلــى ُكلّ الدول 
العربّية ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. كما تملك المجموعة عدة 
عالمــات تجارية مســجلة فــي دول العالم  ألكثر مــن أربعين نوعا من 
مختلــف اًصنــاف المنتجــات ، التي تــم تطويرها من قبــل ادارة البحث 
والتطويرداخل المجموعة  اخذة بعين االعتبارالتطورالعالي العالمي في 

صناعة منتجات العناية المنزلية، والعناية شخصية. 
 نعنى بالكفاءات الشــابة ولدينا قدرات عالية من حملة الشهادات العليا 
الماجســتير في االدارة والتسويق واغلب فروع الهندسة التي نحتاجها 
حيــث تضــم مجموعة العمــالق الصناعية حوالــي 400  اداري وفني 

وعامل .  
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كمــا هو معروف عادًة بأن التحديات التي تعترض مســيرة أي منشــأة 
تكــون في الســنوات األولى من حياتها ممــا يجعلها محفوفة بجملة من 
المخاطــر والصعاب التي قد تضطرها للخروج من الســوق، وهذا ربما 

شأن العديد من المنشآت . 
ومجموعــة العمالق كما الشــركات األخرى واجهت فــي بداياتها العديد 
مــن الصعوبات  والتحديات لعل من أبرزها ندرة أو قلة الموارد المالية 
فــي ذلك الوقــت نظرا لحداثة المشــروع وعدم وجــود أي تاريخ مالي 
أو ائتمانــي لــه،  وندرة الكفــاءات والمها ارت الفنيــة المتخصصة في 
مجال نشــاطنا فــي ذلك الوقت، إضافة لقلة المــوارد المالية التي يمكن 
تخصيصهــا لعمليــة البحــث والتطويــر  والتــي تعتبر ركيزة أساســية 
فــي قطاعنــا، أو القيود الماليــة على المخصصات التــي يمكن رصدها 

لموازنات التسويق .  
ومــن التحديات المهمة التي شــهدتها بدايتنــا كمجموعة العمالق تدني 
مســتوى الخبــرات الفنية المتعلقة بتصميم التغليــف الذي يعتبر الحلقة 
األولى لعكس وترويج المنتج المحلي إال أن غرفة صناعة األردن تنبهت 
مؤخــرا ومنذ أربع ســنوات ألهمية إيجاد مركــز متخصص في تصميم 
وســائل التغليــف المختلفة لحل المشــاكل الفنية للتغليــف في الصناعة 
نظراً ألهمية هذا الجانب في الصناعة الوطنية باعتباره عنصرا أساسياً 
لتطوير أي نشــاط اقتصادي ومفتاح لنجاح الصناعة الوطنية سواء في 

األسواق المحلية أو الخارجية . 
أما عن الفرص وعناصر القوة التي اســتطعنا استغاللها والبناء عليها 
فجــاءت انطالقــاً من ثقتنا بأنفســنا وبصناعتنا الوطنيــة وبقدرتنا على 
منافســة الشــركات العالمّية التي تورد المنظفات للسوق المحلّي ، كما 
أننا راهنا على مســتوى الطلب في ســوقنا المحلي وعلى ذوق واختيار 
المستهلك األردني والعربي  وحاجة المواطن إلى المنتج البديل للمنظفات 
المســتوردة وبنفس الجودة ولكن بســعر مناسب لدخل المواطن. ولهذا 
سعينا للعمل على تثبيت عدةعالمات تجارية وتعزيز الثقة بها من خالل 

الجودة والشكل المناسب والمحتوى القريب من رغبة المستهلك. 

                 ال شــك بأن مجموعة العمالق وبعد مرور ثالثة 
عقود على تأسيسها قد مرت بالكثير من التحديات كما قابلت 
العديد من الفرص والتي اســتطاعت استغاللها لفرض نفسها 
كاســتثمار وطني في األردن، فما أهم التحديات وأهم الفرص 

التي واجهتها الشركة خالل مسيرتها الطويلة؟ 

               مــا أهــم منتجــات المجموعة وما األســواق التي 
تعمل فيها المجموعة؟ 

               كيف تمكنت مجموعة العمالق من الوصول إلى 
هذا العدد من األسواق، وما المزايا التنافسية التي مكنتها من 
فرض نفســها في تلك األســواق؟ وهل يواجه المنتج األردني 

منافسة شديدة محلياً من المنتجات المستوردة؟ 

أود التوضيــح ان أحــد أســباب نجــاح المجموعة هو تنــوع المنتجات 
والصناعــات، حيــث أصبحــت المجموعــة تتكو ن من ســبعة مصانع، 
يتواجــد فــي العاصمة عمــان مصنعان، وتحت مســمى شــركة فيرونا 
للصناعات الغذائية وتنتج الســكاكر والبســكوت، أما الثانية فهي شركة 
مارســينا وتنتج ألواح الديكــور والكرنيش والبانيــل المصّنع من مواد 

من المهم أن نشير هنا الى أن فلسلفة التخطيط االستراتيجي للمجموعة 
تقوم على فلسفة بسيطة ولكن فعالة ،وهي النمو الثابت والمستقروتقديم 
افضل منتج ممكن من حيث النوعية والشكل بانسب االسعارللمستهلك. 
حيــث تحرص المجموعــة على التوســع المدروس ودخول األســواق 
الواعــدة بخطى ثابتة . وتحــرص المجموعة على الحفاظ على عالقات 
مشتركة ومفيدة مع أي شريك مستقبلي محتمل، دون نسيان أن الهدف 
األساســي للمجموعة هو تحقيق حاجات المستهلك أوالً ، والحفاظ على 
عالقــات جيدة طويلــة األمد مع العمالء والمصدريــن والموزعين وأي 

جهة تساعد على تحقيق منفعة عادلة للمستهلك وللمجموعة . 

ولطالمــا راهنا على عنصرين هما الجودة العالية والســعر المناســب، 
وهو ما جعل من منتجاتنا منافس قويا للمنتجات المنافسة والمستوردة، 
هــذا باإلضافة لاللتزام بالمعاييــر والمواصفات األردنّية  والعربّية الذي 

أكد مصداقيتنا أمام المستهلك. 

 والبد من التأكيد ان اتفاقية جامعة الدول العربّية ساعدت على سهولة 
انسياب البضائع وساعدت المعارض المختلفة التي شاركنا بها لاللتقاء 
بالمهتمين باستيراد منتجات المنظفات، ومكنتنا من استكشاف األسواق 

الواعدة والوصول لألسواق الخارجية بشكٍل فعال.  

تزيد مدخالت اإلنتاج المحلّية فيها على 60% وهي تشّكل نواة للتوسع 
في إيجاد الحلول للقطاع الصناعات الخشبية والديكور والمطابخ. 

اما المصانع الخمســة األخرى، فتتواجد في منطقة ســهل الدبة طريق 
المفرق، وهي مصنع العبوات البالســتيكية ومصنع المنظفات المنزلية 
ومصنع مواد التجميل ومصنع مســاحيق الغسيل ومصنع السلفنة الذي 
ينتــج مجموعــة من المــواد الخام الالزمــة لصناعة المنظفــات ومواد 
التجميل وهي مادة الصوديوم لوريل ايثر سلفيت ومادة صوديوم لوريل 

سلفيت ومادة الكيل بنزين سلفونيك. 
أما عن األســواق التــي نعمل بها فهي تضم باإلضافة للســوق المحلي 

جميع أسواق الدول العربّية ، ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 
و استرليا وهولندا وألمانيا والسويد وعدد من دول أوروبا. 

كمــا نتواجــد في كينيا وإثيوبيــا في أفريقيا، باإلضافة الــى كندا وقد تم 
انهــاء التســجيل لالصناف في الواليــات المتحدة االمريكية وسنباشــر 
بعدهــا بالتصدير للواليــات المتحده االمريكية قبل منتصف هذا العام ان 

شاء الله . 

األردن يمتلك ميزات وفرصاً اســتثمارية كبيرة 
وهي بحاجة للتســويق والترويج محلياً ودولياً 

لتحويلها إلى استثمارات ومشاريع حقيقية 
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بالطبــع فــإن دافعنا األساســي للتوســع هــو الطموح واإلصــرار على 
النجاح وإيصال وتســويق رسالة الصناعة األردنية إلى كل دول العالم. 
فمجموعتنا ال تمثل نفســها فقط وإنما نعتبرها سفيرا للصناعة األردنية 

ونسعى لتمثيلها بأفضل شكٍل ممكن.   
كذلك فإن النمو المتواصل  وازدياد الطلب على اصنافنا في الدول التي 
نصــدر لها فرض علينا التوّســع بشــكل يغطي الطلــب ويضمن التوفر 
الدائــم لمنتجاتنا في األســواق ،وكذلك يوفر طاقــة إنتاجية لتمكيننا من 

الوصول إلى الدول المستهدفة األخرى التي نسعى للوصول إليها.  
ونظــراً الرتفــاع الكلفة الصناعّية فقد لجأنا لرفــع أتمتة خطوط اإلنتاج 
وزيادة اإلنتاج لالستفادة من اقتصاديات الحجم  وتخفيض الكلف بهدف 
تعزيز قدرتنا على المنافسة. ومن اجل توفير التمويل الالزم ،تم التعاون 
مع بعض البنوك األردنية للحصول على التمويل الالزم لخطوط اإلنتاج 
والمبانــي وأرس المــال العامل، وتم االســتفادة مــن البرامج التمويلية 
التــي نفذها البنك المركزي األردني وخصوصاً القروض الميســرة من 
البنــك المركزّي والموّجه للقطاع الصناعّي بنســب ارباح متدنية ايضا 
من خالل البنوك األردنية .وقد كانت البنوك شــريكاً مهماً لنا في رحلة 
النجاح واســتطعنا أن نستفيد من مختلف الخدمات والمنتجات والحلول 

التي توفرها.  

أود التأكيــد ان دعــم الصناعــة الوطنية هو واجب علينــا جميعا ان كنا 
صناعييــن أو حتى أفراد من خالل شــراء المنتــج الوطني، ولذلك فإن 
إســهامات مجموعة العمالق تجلــت في إقامة المصانــع داخل المملكة 

وتشغيل أيد عاملة أردنية باإلضافة للترويج باسم المنتج األردني. 
وعليــه، فإن إنجازنــا المتواصل والبناء عليه، جعلنا من منتجاتنا تصل 
إلــى 41 ســوقا منهــا أوروبا وأفريقيــا والدول العربّية، وتصل نســبة 

التصدير إلى المبيعات المحلّية ما يقارب %80. 
وبالنســبة لجائحة كورونا، أود التأكيد ان هناك واجباً وطنياً وإنســانياً 
علينــا االضطالع به خدمة للمواطــن األردنّي والعربي حيث وخالل أقل 
من شــهر قامت لجنة البحث والتطوير على تطوير منتج لتعقيم األيدي 
وكذلك منتج لتعقيم األســطح وتم فحصها محليا وتقديم ملفاتها لمديرية 
الدواء والغذاء وحصلنا على الموافقة لالســتهالك البشري تم بيعها في 

األسواق المحلّية والعالمّية. 
وحرصنا في الوقت الذي عانت منه معظم دول العالم من نقٍص حاد في 
مواد التعقيم، على توفير هذه المواد في السوق المحلي وبكمياٍت كافية 

وأسعار اعتيادية .   
والبــد من اإلشــارة الى انه تم رفع المخزون مــن المواد الخام الالزمة 
إلنتــاج هــذه المعقمات حتى أصبح المخزون يغطي فترت ســنة وبعض 
المــواد الخــام تكفي لمدة ســنتين وكان لهــذا التوّجه عدم رفع أســعار 
المنتج على المســتهلك األردني والتوفر الدائم للمنتج على الرفوف في 
الصيدليات والبقاالت ومختلف منافذ البيع وساهمنا كذلك بتقديم كميات 
كبيرة من معقمات األسطح للبلديات كتبرع دعما لجهودهم بهذا المجال 
وتم أيضا طرح برنامج توعوي لتعقيم األيدي في مجموعة من مدارس 
المملكــة وتم تقديــم كميات من المنتجات للطالب كمــا تم دعم أكثر من 
جمعية تقدم المعقمات والمطهرات في المناطق الفقيرة. و بالتعاون مع 
الجمعيــة الملكية للتوعية الصحية تم دعم ما يزيد على 350 مدرســة 
حكوميــة بالمعقمــات و المطهرات حرصــا منا على الكــوادر التعليمية 

والطالب .
ونعتقــد أن الجائحــة شــكلت نقطة تحــوٍل مهمة في القطــاع الصناعي 
وفرضت نفســها علــى الخريطــة الصناعيــة وغيرت فــي األولويات، 
وبالرغــم مــن التداعيــات واآلثار الســلبية فقد أظهــرت الجائحة أيضاً 
مكامن القوة لدينا وأظهرت لنا فرصاً مهمة يمكن اســتغاللها. وال يجب 
أن نبقى أســيري أزمة كورنا وما حدث في الفترة الماضية ألن هذا لن 
يعود بالفائدة على أحد، إنما ال بد أن تكون نظرتنا إلى القطاع الصناعي 
استشــرافية ومبنيــة على الدروس والعبر المســتفادة مــن األزمة لكي 

نحدد اتجاهاتنا وأولوياتنا القادمة ولنحول التحديات لفرص . 

      التوســع الــذي شــهدته مجموعــة العمالق جاء 
في ظل ظروف اســتثنائية، فما أهم دوافعكم لمثل هذا التوّسع 
واالســتثمار وما أهم مواردكــم التمويلّية التي اعتمدتم عليها 

لتمويل ذلك التوّسع؟ 

      للمجموعة إسهامات كبيرة في مسيرة الصناعة 
األردنّية، كما أن لها مساهمات فعالة في الصادارت الوطنّية، 
وكان للمجموعــة دور فعال خالل جائحــة كورونا، هل يمكن 
أن تحدثنا عن أهم إنجازات الشركة خالل عام 2020؟ وكيف 
تقيمــون تأثير جائحة كورونا علــى الصناعة الوطنّية وعلى 

االقتصاد األردني عموما؟

الصمادي: مجموعة"العمالق"أكبر 
مجمع متكامل في صناعة 

المنظفات في المنطقة 
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القطــاع المصرفي يبــذل دوراً مهماً في 
تمويــل االقتصــاد الوطنــي والقطاعات 
االقتصاديــة، ومــن المهم وجــود آليات 

رديفة ومساندة للتمويل المصرفي 

بهذا الصدد ،أشــير الــى ان قطاع صناعة المنظفــات يتميز بديناميكية 
عاليــة وقدرة على التكيف الســريع مع المســتجدات، وهــذا جعله من 
القطاعــات األكثر تصديرا في الصناعات األردنّيــة. ونعتقد ان التجربة 
أثرت بشــكل إيجابي على مصداقية  وجودة منتجات هذا القطاع والتي 

ستستمر وتنمو ان شاء الله.  
ونعتقــد أن الجائحة وفرت فرصة كبيرة لقطاع المنظفات ليثبت نفســه 
محلياً وعالمياً، ولكن يجب أن يســعى القطاع للتطوير المستمر والدائم 
وأن يبحــث عــن أي فرص كامنــة الســتغاللها، وهذا ســيجعل الفائدة 
مســتمرة ودائمة وليســت مؤقتة كما قد يبدو للبعض. كما أؤكد هنا أن 
الطلب على منتجات هذا القطاع يعتبر مســتمراً ودائماً وإن حدث طفرة 
فيه نتيجة كورونا فنعتقد أن هذه الطفرة ستصبح مستمرة ألنها غيرت 
من عادات وســلوكيات المستهلك وجعلت اســتخدامه لتلك المواد يتخذ 

عادة أصيلة وليست مؤقتة . 

انطالقــاً مــن تجربتنا وخبرتنا فــال بد من القول إن البيئة االســتثمارية 
بشــكٍل عام فــي األردن تواجه عــدة تحديات وجميعها مــن الممكن أن 
يتوفــر لها حلول بالتشــاركية والحوار بين القطاعيــن العام والخاص. 
فمثالً من هذه التحديات موضوع عدم االســتقرار التشريعي فيما يخص 
االستثمار بشــكٍل عام واالستثمار الصناعّي بشكل خاص، وهذا واضح 
مــن كثــرة التعديالت والتغييــرات والقوانيــن المعدلة التــي تطرأ على 
القوانيــن الناظمة لالســتثمار أو المؤثرة عليــه ومنها قوانين الضريبة 
.كذلــك فهنــاك تحديات تتعلق بعــدم وجود جهة  ُتعنــى بتطوير مفاهيم 
المحافظة على االســتثمارات القائمة وهو ما يضر باالســتثمار  ويشكل 

حالة يتم تداولها بين المستثمرين في العالم العربّي والعالم. 
وأيضــا ضعــف العناية بتعظيم وتأطيــر الميزات األردنّيــة  والتي منها 
ســهولة التقاضي، ســهولة ادخال وإخراج رأس المــال، العمالة الفنية 
والمدربــة، الخبــرات المتراكمــة لدعم خطوط اإلنتاج بفــرق صيانة أو 
سهولة الحصول على قطع الغيار المناسبة، وكذلك وجود خبرات متميزة 
بمجال تكنولوجيــا المعلومات والتي أصبحت تعتمد عليها الصناعة في 

برمجياتها المختلفة. 

     يعتبر قطاع صناعة المنظفات من أبرز القطاعات 
التي شهدت نمواً وتطوراً ملحوظاً خالل الجائحة، فما األسباب 
وراء ذلك خصوصاً في ظل دوره في توفير مستلزمات السوق 
المحلــّي من المنظفات، وهل تعتقدون أن النمّو الذي شــهده 
القطاع ســيكون مؤقتاً أم سيســتمر حتى بعد انتهاء الجائحة 

وعودة الحياة لطبيعتها؟ 

     مــا تقييمكــم للبيئة االســتثمارّية بشــكل عام في 
األردن، وهــل تعتقدون بأنه ما يزال هناك العديد من الفرص 
االســتثمارّية الواعــدة والتي يمكن تطويرها لخلق مشــاريع 

ذات قيمة مضافة؟ 

               ال شــك بــأن توفــر التمويــل يعتبر من المقومات 
األساسية لنجاح أي مشروع ونموه واستمراره، كيف تقيمون 
دور الجهــاز المصرفّي األردنّي في توفير التمويل المناســب 

لمختلف المشاريع االستثمارّية في المملكة؟

أما عن الميزات والفرص االستثمارية فهي كثيرة وعديدة وفي مختلف 
القطاعــات، ولكنها بحاجة للتســويق الجيد والترويج المناســب محلياً 
ودولياً لتحويلها إلى اســتثما ارت ومشاريع حقيقية. وال بد من التركيز 
بشــكٍل مكثف على االســتثمار المحلي ألنه استثمار وطني وفي الوطن، 
وهو األكثر ثباتاً واستمراراً. ونحن نؤكد هنا أن الحاجة أصبحت ملحة 
لتوفيــر تمويل مناســب وخصوصاً للشــركات الواعدة وبمــا يعزز من 
قدراتها اإلنتاجية ويساعدها في التوسع والنمو، إضافة لتوفير أساليب 
تمويل مستجدة وغير تقليدية تمكن الشركات من النهوض والنمو .   

القطــاع المصرفــي يبــذل دواًر مهمــاً فــي تمويــل االقتصــاد الوطني 
والقطاعات االقتصادية، بل هو المصدر الرئيسي للتمويل .ولكن طبيعة 
المخاطر المرتفعة في بعض الشــركات وخصوصاً تلك التي تتبنى أفكار 
جديــدة  ومبتكــرة وغير تقليدية قــد تحد من قدرة تلك الشــركات على 
االقتراض. لذلك فأنا أعتقد أن التمويل عن طريق االقتراض هو مصدر 
مهم وأساســي، ولكنه قد ال يكون مصدراً متاحاً لجميع الشركات أو في 
بعض فترات عمر الشــركة وذلك نظراً للمخاطر العالية للتمويل في تلك 

الحاالت.  
لذلــك ال بــد من وجود آليات رديفــة للتمويل تســاند التمويل المصرفي  
وتحمــل جــزءاً من العبء الملقى على البنوك. وهنا قد يكون لشــركات 
رأس المــال المغامــر والصناديق االســتثمارية دور مهــم في ملء هذه 
الفجوة ألنها تراعي خصوصية الشركات والحاالت الخاصة واالستثنائية 
التي تمر بها، كما أنها تعتبر عنصراً مهما في تقوية ودعم تلك الشركات 

وتأهيلها للتوسع والنمو .  
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               تشــرفت مجموعة العمالق بزيارة لجاللة الملك 
عبداللــه الثانــي، فماذا تعني لكــم هذه الزيــارة الملكية، وما 
أهم المضامين والرسائل التي تحملها لكم وللقطاع الصناعي 

ككل؟ 
هنا أود أن ارفع الى مقام سيدي صاحب الجاللة الهاشمية أسمى معاني 
الشــكر والعرفان لتشــريفه لمجموعــة العمالق بزيــارة ملكية كريمة، 
مؤكداً أن هذه الزيارة الملكية تعتبر وســاماً على صدورنا وُكلّ القطاع 
الصناعــّي . حيــث ألقت هذه الزيارة إضاءة كبيــرة على مواقع اإلنتاج 
الوطنــّي ولفتت األنظار اليهــا محلّياً وعربياً، وكذلك وضعت مجموعتنا 
والقطاع الصناعّي امام مسؤوليات وتحديات جديدة بالنهوض والتوّسع. 

وأوكــد لكــم ان حديث جاللته خــالل الزيارة كان له األثــر العظيم الذي 
دفعنــا للعمل لرفع القدرات العلمية والفنية وتعزيز الخبرات الســتدامة 
النهــوض والتطور لنكون دوماً عنــد ثقة صاحب الجاللة. وقد تم خالل 
الزيارة الملكية عرض المصانع الجديدة والتي شارفت على االنتاج من 
المواد الخام الالزمة لصناعة المنظفات والتي كان االردن يستورد منها 
آالف االطنــان، وجاءت إقامــة هذه المصانع مطابقة لرؤية جاللته التي 
تريــد لألردن الكفايــة األكبر من المواد الخام إلدامــة اإلنتاج الصناعي 

والزارعي وان يصبح االردن مركز مميزا للعديد منها.  
أمــا مضاميــن الزيارة الملكية لمجموعتنا والرســائل التي حملتها فهي 
رســالة تخص القطاع الصناعي ككل في المملكة، إذ تعبر عن االهتمام 
البالــغ لجاللة الملــك بالصناعة الوطنية وتؤكد ضــرورة النهوض بها 

وتطويرهــا وفقــاً ألحــدث األســاليب والتقنيات اإلنتاجيــة. وهي بنفس 
الوقــت تحمــل توجيهات للحكومة لضــرورة مســاعدة ورعاية القطاع 
الصناعــي وإيالئــه االهتمام الــالزم وتذليل العقبات التــي قد يواجهها. 
وإننا إذ نثمن عالياً لصاحب الجاللة هذه اللفتة الملكية الســامية، لنؤكد 
دوماً أننا ســنكون عند حســن ظن جاللته وسنبذل كل ما بوسعنا لنكون 
محط اعتزازه وفخره ،وسنكون على الدوام في خندق الوطن والمواطن 

واالقتصاد األردني . 

الزيــارة الملكيــة وســام علــى صدرنــا 
وتضعنا أمام مسؤوليات كبيرة للنهوض 
بالقطــاع الصناعــي والتوّســع، وهــي 
تعكــس االهتمــام البالــغ لجاللــة الملك 

بالصناعة الوطنية  
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                ما تقييمكم لنجاعة االستثمار بالقطاع الصناعي 
فــي األردن، وهــل لديكم أي تصور حول أبــرز المتطلبات 

التي يمكن أن تساعد في زيادة حجم االستثمارات؟

                كيــف تقــرؤون اتجاهــات االقتصــاد األردني في 
عــام 2021، وما رؤيتكم حــول الوضع االقتصادي العام في 

المملكة لهذا العام؟ 

أرى هنــا، ان القطاع الصناعّي األردنّي نما وتطور في الســنوات األخيرة 
مســتفيدا من حالة االســتقرار السياســي والوضع األمني المتميز وكفاءة 
القطاع المصرفّي األردنّي وســهولة نقل المال للداخل والخارج واســتفاد 
القطاع الصناعّي من بعض المؤسســات مثل مؤسسة المشاريع الصغيرة 
والمتوســطة "جدكو" والتي قدمت بالمشــاركة مع غرف الصناعة برامج 
لتمويل جزء من كلف المشاركة بالمعارض التسويقية في الداخل والخارج 

وشهدنا نشاطا واضحاً. 
شاركنا في معارض أقيمت في العديد من الدول األوروبية وامريكا وأفريقيا 
والعديــد من الدول العربّية وحقق القطاع الصناعي نجاحا وزخما واضحا 
فتــح اآلفاق لكثير من الصناعــات الرديفة في التعبئة  والتغليف والطباعة 
وغيرها وتم فتح أكثر من سوق تصديري جديد وكلنا نأمل بأن يتم تعزيز 

هذه النجاحات. 
إال أننا شــهدنا تراجعاً في اإلعفاءات التي تمنح للمســتثمرين وسن بعض 
القوانيــن التي تقلــل من حجم اإلعفــاءات التي كانت شــّكلت حافزاً مهما 
للمســتثمرين لســنوات وكذلك تعديل قوانين ضريبة الدخل وقانون العمل 
والكثير من القرارات التي لم تراع التخطيط االســتراتيجّي لديمومة النمّو 
في االســتثمار وال يخفى على الجميع االثر السلبي للربيع العربّي وانهيار 
اســعار النفط وارتفاع البطالة وغياب الحوار الحقيقي الواضح والشــفاف 

والمتكافئ بين القطاعين العام والخاص. 

أرى ان الوضع االقتصادي في المملكة خالل العام الجاري قد يبقى على 
حاله ومرشح لوضع اسوأ، السيما وان الوباء ما يزال موجودا، خاصة 
وان الجائحة فرضت واقعا جديدا على الصناعة والتجارة والسياحة في 
جميــع بالد العالم. وكذلك القطاع الزارعي الذي نال نصيبا ال يقل عنهم 
مما أثر على منتجات الصناعة التي تعتمد المنتجات الزارعية. ونشــهد 
اليوم ارتفاعا غير مسبوق النسب بزيوت الطعام وبعض مشتقاتها التي 
تدخل في العديد من الصناعات الكيماوية ومواد التجميل وكذلك ارتفاع 
اســعار المشتقات النفطية وأسعار الشحن وتأخر الشحن إلى مدد تصل 
إلى أكثر من ضعفي المدة الســابقة ونشهد اآلن أيضا ارتفاعاً كبيراً في 

أسعار صناعة المواد البتروكيماوية. 
ُكلّ هذه االرتفاعات وهذه التغييرات األساســية في بنية اســعار المواد 
الخــام وبالتالــي التأثير المباشــر على المنتــج النهائــي وعلى قدرات 
المستهلك الذي شهد دخله أيضاً تراجعاً كبيراً نتيجة اإلغالقات لألسواق، 
ممــا اضطر القطاع الخــاص لتخفيض الرواتب للنصف والعمل عن بعد 
وبالتأكيد شــهد دخل الموظف العام ايضا انخفاضا وبنسب متفاوتة. ُكلّ 
هــذا التراجــع في المداخيــل ادى الختالف انماط االســتهالك واولويات 

االستهالك وبالتالي نشهد اليوم تراجعا كبيراً بأداء األسواق.  
وفي حال تحســن الوضع الوبائي وبدء الوباء باالنحســار بفعل وصول 
المطاعيم لغالبية السكان، فنعتقد أننا قد نشهد انفراجا جيداً في األوضاع 
وخصوصــاً إذا مــا تمكنا في الفتــرة المقبلة من تهيئة البيئة المناســبة 
لنهوض اســتثمارات جديدة واستطعنا استغالل الفرص المتاحة إلنشاء 

مشاريع جديدة. 
وإذا كان الحديــث يدور بأن معدالت النمــو المتوقعة تقارب 2% للعام 
المقبــل، فإننا نقول إن طموحنا هــو أكبر من ذلك بكثير لكي نتمكن من 
إحداث نمٍو يشــعر به المواطنون فــي المملكة، ولكي نتمكن من عكس 

تأثير الجائحة والتراجع الذي شــهدناه في عام 2020. وباعتقادي 
بأن هذا من الممكن تحقيقه بزيادة االستثمار الحقيقي الذي يتضمن 
قيام مصانع وشركات ومشاريع واعدة وقوية وقادرة على النهوض 

باالقتصاد األردني . 
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أخبار جمعية البنوك
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تحت شعار: " البنوك معكم  ....ومكملين "

تأكيدا ألهمية دور البنوك في دعم ومســاندة االقتصاد الوطني وتكاثف 
جهودهــا لمواجهة تداعيات جائحة كورونــا، أطلقت جمعية البنوك في 
األردن في شــهر كانون األول الماضــي حملتها اإلعالمية على مختلف 
مواقع التواصل االجتماعي والمواقع اإلخبارية االلكترونية، إضافة الى 
الصحف الرســمية تحت شــعار "البنوك معكم.. ومكملين" بهدف بيان 
الدور الذي لعبه القطاع المصرفي األردني في مواجهة تداعيات جائحة 
كورونا والتي جاء فيها نشــر رســائل متنوعة تشمل جميع اإلجراءات 
والتدابيــر والمميــزات التــي منحتهــا البنــوك لعمالئها في ظــل الفترة 
الراهنــة، بهــدف التخفيف من الضغوطات االقتصادية التي تســبب بها 

انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم ومنها األردن.

وجاءت فكرة الحملة انطالقا من أن القطاع المصرفي األردني، وكعادته 
دائمــا، كان من أول القطاعــات الوطنية التي تصدت لمواجهة تداعيات 
جائحــة كورونــا؛ حيث ركــزت الحملة على مجموعة اإلجــراءات التي 
قامــت بهــا البنوك في ظل تلك الجائحة أهمهــا كيفية قيام البنوك بضخ 
تمويــل إضافي في االقتصاد عبر رفع التســهيالت االئتمانية الممنوحة 
بقيمة 1618 مليون دينار خالل األشهر العشرة األولى من عام 2020.
كمــا بينت الحملة كيفية قيام البنوك بتنفيذ برنامج البنك المركزي لدعم 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والبالغة قيمته 500 مليــون دينار، 
حيــث تم منح 450 مليون دينار اســتفاد منها 4922 شــركة صغيرة 
ومتوســطة، منها 178 مليون دينــار لتمويل رواتب أكثر من 84 ألف 
موظف وتمديد فترة الســماح للمســتفيدين من هذا البرنامج حتى نهاية 
عــام 2021. وكيف تم منح 237 مليون دينار من خالل برنامج البنك 
المركزي لدعم وتمويل القطاعات االقتصادية استفاد منها 271 شركة. 
وتــم تخصيــص 61 مليون دينار منها لتمويل رواتب أكثر من 47 ألف 

موظف.

كما تم تســليط الضــوء في الحملة اإلعالمية على كيفيــة التزام البنوك 
بتخفيض أسعار الفوائد على التسهيالت القائمة اعتباراً من شهر أيار، 
وبمقدار 150 نقطة أســاس على تســهيالت األفــراد وعمالء التجزئة 
والشــركات الصغرى والمتوسطة، حيث استفاد من هذا التخفيض أكثر 
مــن 400 ألــف عميل، وتخفيض أســعار فائدة أفضــل العمالء بمقدار 
100 نقطة أساس، األمر الذي كان له أثر إيجابي ملموس على شرائح 
المجتمع كافة، وبينت الحملة أيضاً كيف أن البنوك قد ســارعت بتأجيل 
أقســاط قروض األفراد، وبلغت قيمة األقســاط التي تــم تأجيلها حوالي 
800 مليون دينار خالل األشهر العشرة األولى من عام 2020. وكيف 
أن البنوك قد عملت على إعادة هيكلة وجدولة تسهيالت الشركات التي 
تأثــرت بتداعيات الجائحة وبقيمة تجــاوزت 3 مليارات دينار، كما أنها 
مّولــت الخزينة األردنية بأكثر مــن 2.2 مليار دينار من خالل االكتتاب 

في السندات الحكومية خالل أول 11 شهرا من عام 2020.

وقد أشــارت الحملة الــى تطور البنية التحتيــة التكنولوجية في البنوك 
وارتفــاع مســتويات األمــان فيهــا، والذي يعــد األفضل على مســتوى 
المنطقــة، األمــر الذي مكنها مــن تقديم معظم خدماتهــا إلكترونياً دون 

حاجة العمالء لزيارة فروع البنوك.

ومن األمور المهمة التي تطرقت لها الحملة اإلعالمية لجمعية البنوك؛ 
بيــان مدى قــدرة القطاع المصرفــي األردني خالل فتــرة اإلغالق على 
توفير الســيولة لمختلف القطاعات بما فيهــا القطاع الخارجي، ما أدى 
الســتمرارية تدفق الصادرات والمســتوردات وأســهم في اســتمرارية 
عمــل االقتصــاد ككل، األمر الذي أدى الى الحضــور القوي للبنوك، ما 
أعطــى مزيداً مــن الزخم لإلجراءات الحكومية ووفر إشــارات تطمينية 
للمستثمرين والمســاهمين والمودعين في جميع القطاعات وأسهم في 
المحافظــة على االســتقرار المالــي والنقدي وعزز الثقــة في االقتصاد 
الوطنــي. وقد بلغ النمو في الودائع لدى البنوك 2.7% خالل األشــهر 

العشرة األولى من عام 2020. 

وأوضحــت الحملــة كيــف ســارعت البنوك فــي دعم الجهــود الوطنية 
لمواجهة أزمة كورونا؛ حيث تجاوزت تبرعاتها لصندوق "همة وطن" 

وحساب وزارة الصحة وحساب الخير 37 مليون دينار.
وأخيــرا، هدفت الحملة الى توضيح الدور الرئيســي للقطاع المصرفي 
كصمــام أمــاٍن لالقتصاد الوطني، وبأنها مؤسســات وطنية قوية تتمتع 
بالمتانة المالية وقادرة على الصمود أمام مختلف التحديات، ومســتعدة 

دوماً لتسخير كل إمكانياتها لخدمة األردن.
ويذكر، في هذا الصدد، أن جمعية البنوك سبق وأن أطلقت عدة حمالت 
إعالمية بهدف تسليط الضوء على مساهمات القطاع المصرفي ودوره 

في دعم ومساندة االقتصاد الوطني.

جمعية البنوك تطلق حملتها اإلعالمية لبيان دور البنوك في مواجهة تداعيات كورونا
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مذكرة تفاهم بين "جمعية البنوك" و"الوساطة 
والتحكيم التحاد المصارف العربية"

وقعــت جمعية البنــوك في األردن مذكرة تفاهم مع مركز الوســاطة 
والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية، تهدف لتعزيز أوجه التعاون 
والعمل المشــترك بين الجمعية ومركز الوســاطة، بما في ذلك قيام 
الجمعيــة بالتعريف بهذا المركز وإبراز أهميتــه ودوره في التحكيم 
بين البنوك، وتعريف البنوك بالقواعد واإلجراءات المعمول بها في 

المركز.
كمــا تتضمن المذكرة تعاون الفريقيــن إلقامة اللقاءات والمؤتمرات 
والدورات التدريبية والفعاليات المشتركة، مع منح الجمعية والبنوك 
األعضاء فيها امتيازات وتسهيالت خاصة للمشاركة في المؤتمرات 

والمنتديات التي يقيمها مركز التحكيم.

ووقــع المذكــرة عــن جمعية البنــوك هاني القاضــي رئيس مجلس 
اإلدارة، وعن اتحاد المصارف العربية وسام فتوح األمين العام.

ومــن جهته، أكد هاني القاضي رئيس مجلــس إدارة جمعية البنوك 
فــي األردن، أن توقيع المذكرة يأتي انطالقاً من األهداف األساســية 
للجمعيــة التي تتمثل فــي االرتقاء بالعمل المصرفــي والنهوض به 
من خالل رعاية مصالح األعضاء والتنســيق بينهم تحقيقا لمنفعتهم 
المشــتركة، وتطوير أســاليب أداء الخدمات المصرفيــة وتحديثها، 
وترســيخ مفاهيم العمل المصرفي وأعرافــه واتباع نظم وإجراءات 
موحــدة لهذه الغايــة. كما أنه يأتــي في إطار المهــام والصالحيات 

المناطة بالجمعية بموجب نظامها األساســي والتي تتضمن إقامة مركز 
تحكيم بين البنوك.

يشــار في هذا الصدد، إلى أن الصيغة القانونية النهائية لمركز التحكيم 
والوســاطة أقرت على هامــش اجتماع مجلــس إدارة اتحاد المصارف 
العربية رقم )104( الذي التأم في بيروت بتاريخ 2017/11/23، وتم 
إطــالق عمل المركز من مقر جامعة الــدول العربية في القاهرة بتاريخ 

.2019/9/17

ويعــد مركز الوســاطة والتحكيم لــدى اتحاد المصــارف العربية مركزاً 
متخصصــاً في تأمين الوســائل البديلــة لحل النزاعــات المصرفية بين 
البنــوك في الــدول العربيــة والعالم، ويعمــل على تســوية المنازعات 
المحليــة والدوليــة كافة فــي إطار متميز للســرعة والفعاليــة وبتوفير 

الحيادية والعدالة بين المتخاصمين.

ويعمــل المركز وفقاً إلجــراءات وقواعد االونســيترال العالمية للتحكيم 
المعتمــدة دوليــاً، ويوفر قائمة واســعة من كبار المحكميــن المعتمدين 
دوليــاً والذين يبلغ عددهم حالياً 31 محكمــاً دولياً، وهو على جهوزية 

تامة الستقبال طلبات التحكيم كافة من البنوك.
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»جمعية البنوك« في األردن تصدر نشرتها المصرفية 
الشهرية بمحتوى متطور

أصدرت جمعية البنوك في األردن النشــرة الشــهرية المصرفية لشــهر 
كانون األول 2020، متضمنة أبرز المؤشرات االقتصادية والمصرفية 

بطريقة عرض جديدة.

وأظهرت نشــرة جمعية البنــوك تراجع معدل النمو االقتصادي بنســبة 
1.2%للنصف األول من العام الحالي، فيما بلغ معدل البطالة 23.9%في 
الربع الثالث من هذا العام، وبلغ معدل التضخم 0.43%لألشهر العشرة 

األولى من العام 2020.

وبالنسبة لمؤشرات القطاع الخارجي، بينت النشرة أن أرقام الصادرات 
الكلية ســجلت تراجعا بنســبة 5.5%لتصل الى 4154.9 مليون دينار 
حتــى نهاية أيلــول الماضــي، بالمقابل تراجعت المســتوردات بنســبة 
13.8%للفترة ذاتها، ليبلغ العجز في الميزان التجاري نســبة %20. 
كما انخفضت حواالت المغتربين بنســبة 9.7%، لتصل إلى 1772.9 

مليون دينار في األشهر التسعة األولى من 2020.

وأظهــرت النشــرة المصرفية لجمعية البنوك أن عجــز الموازنة العامة 
وصل الــى 1035.5 مليون دينار حتى نهاية األشــهر الثمانية األولى 
مــن العــام الحالي، فيما بلغ إجمالي الدين العــام 33.1 مليار دينار في 

نهاية آب الماضي.

وعلــى صعيــد المؤشــرات النقديــة، فذكــرت النشــرة المصرفيــة أن 
االحتياطيــات األجنبية أظهــرت تراجعا طفيفا نســبته 0.9%في نهاية 
تشــرين األول 2020 لتصــل الى 12.064 مليــار دوالر، مقارنة مع 
مســتوياتها فــي نهايــة 2019 والتي كانــت 12.064 مليــار دوالر، 
وأشارت النشرة المصرفية أن مستويات االحتياطيات تعد مريحة ونسبة 
تغطيتها للمســتوردات تعد مرتفعة وتتجاوز 6 أشــهر، مشــيرة الى أن 
االنخفاض في االحتياطيات جاء نتيجًة لتســديد ســندات »اليوروبوند« 

الخارجية في نهاية تشرين األول بقيمة 1250 مليون دوالر.

وحول أداء قطاع البنوك العاملة في األردن، فأظهرت النشرة المصرفية 
وبنهاية شــهر تشــرين األول 2020، أن إجمالي موجودات البنوك نما 
بنسبة 4.3%عن مستواه في نهاية 2019 ليصل إلى 55.958 مليار 

دينار.

 ونمــا إجمالي الودائع بنســبة 2.7%في نهاية تشــرين األول 2020 
ليصل إلى 36.27 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي التســهيالت االئتمانية 
الممنوحــة 28.70 مليــار دينار بارتفاع نســبته 6%عن مســتواه في 
نهاية 2019. وأظهرت النشرة أيضاً أن مؤشرات العمق المالي للقطاع 
المصرفــي فــي األردن، تظهر أن إجمالــي موجودات البنوك شــكل ما 
نسبته 179.4%من الناتج المحلي اإلجمالي، فيما شكلت الودائع لدى 

البنوك نسبة 116.3%من الناتج المحلي اإلجمالي، وشكلت التسهيالت 
االئتمانية الممنوحة من البنوك ما نسبته 92%من الناتج المحلي.

وهذه المؤشرات تظهر الحجم الكبير نسبياً للقطاع المصرفي بالمقارنة 
مــع االقتصاد األردني، وهو ما يعكس عمق القطاع المصرفي وأهميته 

النسبية الكبيرة.

كما تطرقت النشرة ألبرز مؤشرات المتانة المالية للبنوك، مبينًة ارتفاع 
نسبة كفاية رأس المال والتي بلغت 17.93% في نهاية النصف األول 
2020، وارتفاع نســبة الســيولة والتي بلغــت 128.9%، فيما ظلت 
مســتويات نســب الديون غير العاملة منخفضــة وفي حدود 5.4%من 

إجمالي الديون، مع وجود نسب تغطية مرتفعة لها تبلغ %68.
مــن جهته، قال المديــر العام لجمعية البنوك فــي األردن الدكتور ماهر 
المحــروق »إن هــذه النشــرة الشــهرية المصرفية جــاءت لتضع بين 
يــدي أصحاب القرار القراء خالصة بأهم وآخر المؤشــرات االقتصادية 
والمصرفيــة المحليــة، مشــفوعًة ببعــض الشــروحات والتوضيحــات 
والتفسيرات حول تلك المؤشرات واتجاهاتها والعوامل المؤثرة عليها.

وتطــرق الدكتــور المحروق إلى أن النشــرة الشــهرية المصرفية تلقي 
الضوء على أهم مبادرات وأدوار القطاع المصرفي األردني، وخصوصا 
خــالل جائحة كورونا، ومنها على ســبيل المثال منح تمويل إضافي في 
االقتصــاد وتأجيل أقســاط قروض األفــراد وتمويل الحكومــة األردنية 
وهيكلة وجدولة قروض للقطاعات المتضررة والمســؤولية االجتماعية 
للبنــوك والمســاهمة في االســتقرار المالي والنقدي وتخفيض أســعار 
الفائدة والمســاهمة في الحفاظ على اســتمرارية عمل االقتصاد وتنفيذ 
برامج البنك المركزي األردني وتمديد فترة السماح، مع التأكيد أن قوة 

البنوك تصب في قوة االقتصاد األردني.

واختتم الدكتور المحروق حديثه، بالقول »إن الجمعية ستستمر بالعمل 
على التطوير والتحديث المســتمر لكافة نواحــي عملها وبما يصب في 
تحقيق أهدافها األساسية وينعكس بشكٍل إيجابي على دور الجمعية في 

خدمة الجهاز المصرفي واالقتصادي األردني البنوك األعضاء«.
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مدير عام جمعية البنوك يشارك في ورشة عمل بتنظيم 
من مركز تطوير األعمال

شارك مدير عام جمعية البنوك في األردن الدكتور ماهر المحروق في حفل تخريج المشاركين في ورشة عمل "بناء القدرات والسلوكيات الريادية" 
التي نظمها مركز تطوير األعمال ضمن البرنامج التدريبي الذي يعقده المركز للحصول على شهادة البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض". 

وقــال مديــر عــام الجمعية، في كلمته التي ألقاها خالل الحفل الذي التأم يوم الخميس 4 شــباط في مقــر المركز، إن إطالق برنامج "انهض" جاء 
ليعبــر عــن االهتمام الملكي الكبير بالشــباب والطاقات الكامنة فيهم باعتبارهم مســتقبل الوطن، كما جاء على إثــر اجتماعات عديدة عقدها جاللة 
الملــك عبدالله الثاني المعظم مع مجموعة من الشــباب األردنيين من أصحاب المشــاريع واألفكار التشــغيلية، بهدف إيجــاد حلول للتحديات التي 
تواجههم، وأهمها التدريب والتأهيل، وإدارة المشاريع، ودراسة الجدوى االقتصادية والفنية، والتمويل الميسر، والتشبيك والتسويق، إلى جانب 
االســتقرار واالســتدامة. وأضاف المحروق أنه في ضوء ذلك، جاءت توجيهات جاللة الملك للحكومة بضرورة أن يســتفيد الشــباب والشابات في 
جميــع محافظــات المملكة من برنامج جديد متكامل يتضمن إرشــادهم مع الخبراء والفنيين والمنظومة االقتصاديــة والجهات اإلقراضية، وتهيئة 
جميع السبل لتنفيذ أفكارهم ومشاريعهم، وهو ما تمخض عن إطالق برنامج "انهض" انسجاماً مع رؤية جاللة الملك في تمكين الشباب ومحاربة 

البطالة ودعم ثقافة التشغيل الذاتي.

وحول برنامج "انهض"، بين المحروق أنه يمثل منظومة متكاملة لتقديم الدعم الفني للشباب من خالل تدريبهم وصقل مهاراتهم وتحويل أفكارهم 
إلى مشــاريع ناجحة، وتأهيلهم لالســتفادة من القروض الميســرة التي تقدمها البنوك التجارية اإلســالمية المشاركة في البرنامج، وضمن تكاليف 
منخفضة وفترة ســماح تصل إلى عام. كما يقدم البرنامج التوجيه واإلرشــاد للشــباب خالل مرحلة تنفيذ المشاريع، والتنسيق بينهم وبين الخبراء 

والفنيين، والمنظومة االقتصادية بهدف تحقيق االستدامة واالستقرار، وتسويق الخدمات والمنتجات.

وتطــرق المحــروق، في كلمته، لجانب مهم فــي برنامج "انهض" وهو الحصول على التمويل، مبيناً أن نوع وطبيعة المشــروع والفكرة الكامنة 
وراءه هي المحدد األساســي لنجاحه أو عدمه، وبالتالي هي المحدد لقدرته على الوصول إلى التمويل. فكلما كان المشــروع متميزاً وريادياً وذا 

جدوى اقتصادية، زاد ذلك من فرص نجاحه وبالتالي أصبح من السهل الحصول على التمويل الالزم له.

ودعــا المحــروق الخريجيــن لالبتعاد عن األفــكار التقليدية وذات الجدوى المنخفضــة، والتوجه نحو التفكير الريادي والبحــث عن األفكار القابلة 
للتطبيــق والتي يمكن تحويلها لمشــاريع ناجحــة، خصوصاً وأن برنامج "انهض" يمثل فرصة كبيرة متاحة للشــباب الريادي والواعد وال بد من 

استغاللها بالشكل األمثل.
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المحروق: البنوك سباقة في اعتماد 
الخدمات المالية الرقمية

قــال مدير عام جمعيــة البنوك في األردن الدكتور ماهــر المحروق إن البنوك 
كانت سباقة في اعتماد وإيصال الخدمات التكنولوجيا وعملية تسهيل الخدمات 

المالية الرقمية للعمالء.

وأضاف المحروق في تصريح  أن البنوك األردنية تعمل وفقا لغايتين رئيسيتين 
مــن خالل تقديم وتوفير خدمات مالية آمنة، إضافة الى تطوير االســتثمار في 
هــذه الجزئية المهمة، مشــيرا إلــى أن الغاية الثانية تتعلق بتنافســية وتقديم 
خدمات مالية رقمية منافســة تســهم في االســتحواذ على ثقــة العمالء ضمن 

خدمات مصرفية جاذبة.

وفي ســياق زيادة نســبة الشــمول المالي وســرعة تطوره، بين أن عمليات 
الشــمول المالي للعام 2020 ارتفعت الى أكثر من 50% من نسبة البالغين، 

مشيرا الى أن عدد المحافظ المالية تجاوزت مليونا و150 ألف محفظة.

وأوضــح المحــروق أن خدمات الدفع االلكتروني ومن خــالل نظام الدفع )إي 
فواتيركــم( ســجلت ارتفاعا في قيمــة الفواتير التي المســددة إلكترونيا لتبلغ 
حوالي ) 5.5 ( مليار دينار خالل فترة األشهر التسعة األولى من العام الحالي.
ولفت إلى نظام الخدمات )الالتالمسية( في عمليات الدفع بدون تالمس للبطاقة 
مع أجهزة الدفع باستخدام بطاقات البنك، موضحا أن هذا النظام يمكن العميل 
من الدفع من خالل أجهزة الدفع بدون تالمس فعلي بين البطاقة وأجهزة الدفع 
المتوفــرة بمجرد اقتراب البطاقة من أجهزة الدفع دون الحاجة إلى اســتخدام 

الرقم السري الخاص في البطاقة.

وقال المحروق إن االقتصاد الرقمي هدف استراتيجي وخيار ملح وصوال إلى 
اقتصاد مرن وشــامل ورقمي كامل، الفتا إلى قوة اإلمكانيات التكنولوجية في 

تسهيل وتحسين أداء العمليات االقتصادية في كافة القطاعات.

ولفــت الــى أن أهمية االقتصاد الرقمي تبرز أكثــر وضوحا وتأثيرا في ظل ما 
فرضتــه جائحة كورونا من تحديــات عميقة أثرت على االقتصاد الوطني، إلى 
التــزام األردن فــي التوصيات الدولية والمحلية الخاصــة بالتباعد االجتماعي 

والعمل المرن، وتبسيط اإلجراءات على المواطنين.

ورأى فــي زيــادة الشــمول المالي ضرورة فــي تعزيز البنيــة التحتية المالية 
الرقميــة فــي األردن نحــو اقتصاد أردنــي رقمــي بالكامل، مشــيرا إلى دور 
الخدمات المالية والرقمية في المســاعدة وإمكانية التعافي الســريع من اآلثار 

االقتصادية.

 المحروق: أهمية االقتصاد الرقمي تبرز 
أكثر وضوحا وتأثيرا في ظل ما فرضته 

جائحة كورونا

"جمعية البنوك" تصدر تقرير أبرز 
التطورات المصرفية في األردن 

خالل عام 2019

أصــدرت جمعيــة البنــوك تقرير »أبرز التطــورات المصرفيــة في األردن 
خــالل عام 2019«، والــذي يحتوي على مجموعة واســعة من البيانات 
والمعلومات والمؤشــرات المصرفية التي تخص البنوك العاملة في األردن 

خالل عام 2019 على المستوى اإلجمالي أو على المستوى اإلفرادي.

يتضمــن التقريــر خالصة بأهم التطــورات المصرفية األردنيــة خالل عام 
2019، ويناقــش االنتشــار المصرفي للبنــوك العاملة فــي المملكة، كما 
يتناول أهم مؤشــرات البنوك المدرجة في بورصة عمان، ويســلط الضوء 
على موضوع تقاص الشيكات، ويبحث في هيكل أسعار الفوائد في األردن. 
كمــا يتناول التقرير تحليل األداء المقــارن للبنوك العاملة في األردن خالل 
عــام 2019، ويســتعرض أهــم الخدمــات المصرفية الجديــدة التي قامت 
البنوك العاملة في األردن بإدخالها خالل العام 2019، إضافة الستعراض 

بعض مؤشرات الموارد البشرية في البنوك.
وتأمــل الجمعية بأن يســاهم هذا التقرير على التســليط المزيد من الضوء 
علــى أداء القطاع المصرفي األردني خــالل العام 2019، وأن يعكس أهم 

مؤشراته المالية ويوفرها لكل ذوي العالقة والمهتمين.



قسم الدراسات الشهرية
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قراءة في مشروع الموازنة العامة 
للسنة المالية 2021

 إعداد: دائرة الدراسات – جمعية البنوك في األردن 

نشــرت الحكومة األردنية مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021، والذي قدر 
االيــرادات العامة بحوالي 7874.8 مليون دينــار، والنفقات العامة بمبلغ 9930.2 
مليــون دينــار، فيما بلــغ العجز المتوقع فــي موازنة عــام 2021 حوالي 2055.4 

مليون دينار. 

وبصفــة عامة، فإن مقارنة مشــروع قانون الموازنــة العامة لعام 2021 مع 
قانــون الموازنة لعام 2020، يبين بقاء آلية إعداد الموازنة العامة كما كانت 
فــي العام الســابق، وهو مــا يعني عدم وجــود تغير جوهري فــي آلية إعداد 

الموازنة العامة.

وسنســتعرض في هذا الســياق قراءة ســريعة في مشــروع الموازنة العامة 
نبيــن فيهــا المنطلقات الرئيســية التــي بنيت عليهــا الموازنة، والمؤشــرات 
االقتصادية األساســية التي استندت إليها وفقاً للتصريحات الرسمية الصادرة 
عــن الحكومة، إضافة لتحليل بنود وتطور اإليــرادات العامة والنفقات العامة 
المقــدرة في موازنة عام 2021، وعجــز الموازنة العامة، وموازنة التمويل 

وانعكاساتها المتوقعة على الدين العام.
 

المنطلقــات الرئيســية للموازنــة العامة للســنة 2021، والمؤشــرات 
االقتصادية التي استندت إليها:

تــم بنــاء الموازنة العامة للســنة الماليــة 2021 بناًء على أربعــة منطلقات 
رئيسية هي: 

 1( الحماية االجتماعية
 1. عدم رفع الضرائب والرسوم.

 2. رصد المخصصات المالية الالزمة لدعم العاملين في القطاعات المتضررة.
 3. زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة )%38(.

 4. التركيز على مكافحة التهرب الضريبي كمصدر لإليرادات المحلية، لتعزيز 
العدالة الضريبية.

 2( التنمية االقتصادية
 1. زيادة االنفاق الرأسمالي بنسبة )%24.4(.

 2. رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص 
وتحفيز االستثمار.

 3. رصــد المخصصــات المالية للموازنــات الرأســمالية للمحافظات ونفقات 
إدامة عمل مجالس المحافظات.

 4. إعادة تصنيف المشــاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات 
الجارية.

 5. رصد المخصصات المالية لدعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج.

 3( الصحة
 1. تمويــل النفقات الصحية لمواجهة جائحة كورونا بســقف )165( مليون 

دينار وحسب التحقق الفعلي.
 2. االستمرار برصد المخصصات المالية الالزمة للمعالجات الطبية واألدوية 

والمستلزمات الطبية والتأمين الصحي.

 4( تحفيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز السيولة في القطاع 
الخاص

 1. رصــد المخصصــات الماليــة الالزمة في موازنــات الــوزارات والدوائر 
والوحدات الحكومية لتغطية كلفة الزيادة على نسبة العالوة اإلضافية المعتمدة 
والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2020/1/6، والزيادة المقررة 
علــى رواتــب ضباط وأفــراد القــوات المســلحة األردنية واألجهــزة األمنية، 
والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم )35( 

لسنة 2020.
 2. رصــد مخصصــات لتســديد التزامات ســابقة للقطاع الخــاص والرديات 

الضريبية.

أما أهم المؤشرات االقتصادية المعتمدة للموازنة العامة للسنة المالية 
2021 فتضمنت ما يلي:



23

دراســــــــــات

بلغــت اإليــرادات العامة المتوقعة لعام 2021 مــا قيمته 7874.8 مليون 
دينــار، والتي تشــمل 7298 مليــون دينار إيرادات محليــة و576 مليون 
دينار منحاً خارجية. ويالحظ هنا أن نسبة النمو في اإليرادات العامة مقارنًة 
مــع عــام 2020 بلغت 9.4%، والتي جاءت نتيجــًة لتوقع نمو اإليرادات 

المحلية بنسبة 14.9%، وانخفاض المنح الخارجية بنسبة %32.2. 

وفيما يتعلق بالنمو في اإليرادات المحلية، فقد جاء كمحصلة لما يلي: 
• النمــو فــي اإليرادات الضريبية بنســبة 9.2% لتصل إلــى 5.39 مليار 
دينــار، والناتج عن نمــو الضرائب على الملكيــة 167%، ونمو ضرائب 
المبيعــات 10%، ونمــو ضرائب التجارة والمعامــالت الدولية %21.4، 

فيما قدر مشروع الموازنة تراجع حصيلة ضرائب الدخل بنسبة %2.3.
• النمــو فــي اإليرادات غير الضريبية بنســبة 35.1% لتصل إلى 1908 
مليــون دينــار، والناتج عــن نمو إيــرادات دخل الملكيــة 22.4%، ونمو 
إيــرادات بيع الســلع والخدمــات 37.7%، ونمــو الغرامــات والجزاءات 

والمصادرات 22.4%، ونمو باقي اإليرادات %44.5.

أمــا على صعيد هيكل اإليرادات العامة للســنة المالية 2021، فقد شــكلت 
اإليرادات الضريبية المصدر األهم بوزن نسبي بلغ 68.4% من اإليرادات 
العامــة، يليــه اإليرادات غير الضريبية بوزن نســبي بلــغ 24.2%، فيما 

شكلت المنح الخارجية 7.3% من اإليرادات العامة. 

أوالً: اإليرادات العامة في موازنة عام 
2021

اإليرادات العامة للسنة المالية 2021 مقارنًة مع 2020

إن اســتعراض اإليــرادات العامة المتوقعة لعــام 2021 ومقارنتها مع 
العام السابق، وكذلك تحليل هيكل اإليرادات العامة للسنة 2021، تبين 

العديد من المالحظات وأهمها ما يلي: 

• هنــاك مبالغــة في تقدير اإليرادات المحلية: حيث يتوقع أن يبلغ النمو 
في الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 3.8%، وهذا يعتبر النمو الطبيعي 
المتوقع في اإليرادات المحلية، وليس )14.9%( كما ورد في مشروع 

الموازنة. 

• ال تزال مصادر اإليرادات المحلية محدودة في مصدرين أساسيين هما 
اإليرادات الضريبية وتشــكل 74% من اإليرادات المحلية، واإليرادات 
غير الضريبية وتشكل 26% من اإليرادات المحلية. وال يوجد هناك أي 

تنويع لمصادر اإليراد أو استكشاف لمصادر إيرادات جديدة.
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هيكل اإليرادات المحلية لعام 2021 
مقارنة مع 2020

• تشــكل اإليــرادات المحليــة بحســب الموازنة نســبة 73.5% مــن إجمالي 
النفقات، وهو ما يعكس انخفاض نسبة االعتماد على الذات في عام 2021.

• بلغــت المنــح الخارجية المتوقعة لعــام 2021 حوالــي 577 مليون دينار 
والتي تعتبر أقل بنســبة 32% عن مســتواها في العام السابق. وتشكل المنح 
الخارجيــة نســبة 7.3% من إجمالي اإليــرادات العامة، علمــاً بأن الظروف 
الراهنة تســتوجب تكثيف العمل لزيادة مســتويات المنح الخارجية واستقطاب 

مانحين جدد.

• لــم تــراِع الموازنة العامــة وجود هامش خطأ في التقديــر وهو ما يعني أن 
عدم تحقق اإليرادات المتوقعة سيصب مباشرًة في زيادة العجز المالي أو في 

تخفيض حجم االنفاق الرأسمالي.

التطور في النفقات العامة للسنة المالية 2021 مقارنًة مع 2020

بلغــت معدالت النمو فــي النفقات العامة 6.0% في عــام 2021 مقارنًة 
بالعــام 2020، لتصل إلى 9930 مليون دينــار. وتتضمن النفقات العامة 

على:

• النفقــات الجارية: وتشــكل 88.1% من إجمالي النفقــات. وقد ارتفعت 
النفقــات الجارية فــي موازنة 2021 بنســبة 4.0% لتصل إلى 8,749 
مليــون دينار، والتــي جاءت نتيجة نمــو نفقات الجهــاز المدني %3.1، 
والجهاز العسكري 2.8%، وجهاز األمن والسالمة العامة 6.2%، ونمو 

النفقات األخرى %4.2. 

• النفقــات الرأســمالية: وتشــكل 11.9% من النفقات العامــة. وقد نمت 
بنسبة 24.5% لتصل إلى 1181 مليون دينار.  

ثانياً: النفقات العامة في موازنة عام 
2021
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وفيما يلي نبين أهم المالحظات حول بنود النفقات العامة الجارية والرأسمالية: 

أ( أهــم المالحظــات على بنــود النفقات الجارية فــي موازنة عام 
2021

• بلغت قيمة الدعم في موازنة 2021 )ويشمل دعم القمح واألعالف، والدعم 
بمــا فيــه الدعم النقدي ودعم األعــالف، والمعونة النقديــة المتكررة( حوالي 
256 مليــون دينار، وهو أقل بنســبة 7.2% عن مســتواه فــي عام 2020 
البالغ 276 مليون دينار للبنود الثالثة. فأين تعزيز الحماية االجتماعية الذي 
تم الحديث عنه في المنطلقات األساسية للموازنة في الوقت الذي تخفض فيه 
الحكومــة الدعم. ويالحظ هنا أن زيادة بعض البنود )مثل مخصصات صندوق 

المعونة( كانت على حساب تخفيض مخصصات اجتماعية أخرى. 

• بلغ دعم الوحدات الحكومية والجامعات األردنية 91.1 مليون دينار في عام 
2021، وهو أقل بنســبة 7.6% عن مســتواه في عام 2020 البالغ 98.6 
مليون دينار. وبالنســبة لمخصصات دعم الجامعــات وحدها فقد تم تخفيضها 
بقيمــة 10 مالييــن دينــار أو نســبة 12.5% عن عــام 2020، وهذا أيضاً 
يخالف منطلقات الموازنة التي أشارت ضمن محور التنمية االقتصادية برصد 

المخصصات الالزمة لدعم الجامعات وصندوق دعم الطالب.  

• انخفضــت المعالجــات الطبيــة من 90 مليــون دينار عــام 2020 إلى 75 
مليون دينار عام 2020 )16.7%(. وهذا ال ينســجم مع منطلقات الموازنة 
التي حددتها الحكومة في المحور الصحي والتي نصت على االستمرار برصد 

المخصصات المالية للمعالجات الطبية. 

• جميــع أشــكال الدعــم والحمايــة االجتماعية ودعــم الوحــدات والجامعات 
الحكوميــة في الموازنة والتي تشــمل )دعم القمح واالعــالف والدعم النقدي 
ودعــم الوحــدات الحكومية ودعــم الجامعــات الحكومية والمعالجــات الطبية 
والمعونــة النقدية( تشــكل 4.3% من إجمالي النفقات العامة. وهذه النســبة 
تعتبــر منخفضــة وخصوصاً في ظل الدور الكبير المتوقــع من الحكومة لدعم 

القطاعات واألسر المتضررة من جائحة كورونا.  

• تسديد التزامات سابقة انخفض من 120 مليون دينار إلى 74 مليون دينار 
عام 2021 )38.3%(. علماً بأن الحكومة أكدت في منطلقات الموازنة بأنها 
ستســعى لتحفيز القدرة الشرائية وتحفيز السيولة من خالل رصد مخصصات 

لتسديد التزامات سابقة.

• تم الغاء بند شــبكة األمان االجتماعي ودعم الســلع 130 مليون دينار الذي 
عمل به في العام 2020 واســتبداله ببند اعانات لدعم الســلع بما يعادل 55 
مليون دينار فقط، وزيادة بند المساعدات االجتماعية بما يعادل 40.2 مليون 
دينــار. هذه التفاصيل تشــير الى أن بند »دعــم الفقير« تم تخفيضه بما يعادل 

34.8 مليون دينار.

• ارتفعــت فوائد الدين العام بحوالي 13.6% لتصل إلى 1452 مليون دينار 
والتــي تشــكل 16.6% من إجمالــي النفقات الجارية، ونســبة 14.6% من 
النفقات العامة. ويشــار هناك إلى أن فوائد الدين العام تشكل 71% من عجز 

الموازنة المقدر لعام 2021. 

ب( أهم المالحظات على بنود النفقات الرأسمالية في موازنة عام 
2021

هناك توســع في االنفاق الرأســمالي بنســبة 24.5% في عام 2021 ليبلغ 
1181.2 مليــون دينــار. علماً بأن مراجعة المشــاريع الرأســمالية تبين أن 
هناك 721 مليون دينار مخصصة لمشــاريع قيد التنفيذ، و289 مليون دينار 
مخصصة لمشــاريع مســتمرة، بينما تســتحوذ المشــاريع الجديدة على 171 
مليــون دينار فقط. والســؤال المطروح هنا: هل القيمــة االقتصادية المضافة 
أو اإلنتاجية المتوقعة من المشــاريع الرأسمالية سيكون لها مردود اقتصادي 
حقيقــي علــى األردن. وما ســيكون تأثير هذه النفقات علــى معدالت النمو أو 

التوظيف أو االستثمار أو تنمية المجتمعات المحلية؟ 

وقد بينت منطلقات الموازنة أنها تستهدف تحقيق التنمية االقتصادية من خالل 
زيادة االنفاق الرأســمالي وإعادة تصنيف المشــاريع الرأسمالية ذات الطبيعة 
الجاريــة ضمن النفقات الجارية. ولكــن مراجعة التصنيف االقتصادي للنفقات 
الرأســمالي يبيــن أن هنــاك 7.8 مليون دينار تعويضــات عاملين، و333.8 
مليون دينار إعانات، و6.7 مليون دينار دعم ومنح. وهذه بمجموعها تشــكل 
تقريباً 350 مليون دينار أو ما نســبته 30% من النفقات الرأســمالية. فهل 
هذه النفقات تعتبر نفقات رأسمالية؟ كما أنها ال تنسجم مع منطلقات الموازنة 

التي قدمتها الحكومة. 
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بلــغ العجز المتوقع في موازنــة 2021 حوالي 2055.4 مليون دينار. وهذا 
العجز يشــكل ما نســبته 6.5% من الناتــج المحلي اإلجمالــي. وعلى الرغم 
من أن هذا المســتوى يعتبر أقل بشــكٍل طفيف من عجــز العام 2020 والذي 
كان عاماً اســتثنائياً بســبب جائحة كورونا، إال أنه بنفس الوقت أعلى بحوالي 

الضعف من العجز المسجل في العام 2019. 

وفيمــا يتعلــق بموازنة التمويــل للعام 2021، فقد بلــغ مجموع المصادر 
/ االســتخدامات حوالــي 6957.6 مليــون دينار. حيث ســتقوم الحكومة 
باقتراض 6957.6 مليون دينار منها 2236.2 مليون دينار دين خارجي 
)وتشــكل 32.1% مــن مصادر التمويــل( و4721.3 مليــون دينار دين 
داخلي )67.9%(. وستســتخدم حصيلة هذا التمويل لسداد عجز الموازنة 
البالــغ 2055.4 مليــون دينار، وإلطفــاء دين خارجــي بقيمة 1367.2 
مليــون دينار، وإطفاء ديــن داخلي بقيمة 3123 مليــون دينار، ولتغطية 

التزامات أخرى بقيمة 411.9 مليون دينار. 

ثالثاً: العجز في موازنة عام 2021 
وموازنة التمويل

رابعاً: أثر موازنة التمويل على التغير 
في الدين العام لسنة 2021

إن تحليــل أثــر موازنــة التمويل على الديــن العام لســنة 2021 يبين أن 
حصيلة المصادر واالســتخدامات )القروض الجديدة واإلطفاءات( ســينجم 
عنهــا زيادة فــي الدين العام بحوالي 2467.3 مليون دينار. وهذه الزيادة 
في الدين العام ســتنجم عن ارتفاع الدين الداخلي بمقدار 1598.3 مليون 

دينار، وزيادة الدين الخارجي بمقدار 869.0 مليون دينار.
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واســتناداً إلى مــا تقدم، فإن رصيد الديــن العام المتوقع لعام 2021 ســيبلغ 
28985 مليــون دينار مــن دون الدين الذي يحمله صندوق اســتثمار أموال 
الضمــان االجتماعي )SSIF(، بينما ســيصل إلــى 35659 مليون دينار في 
حال شــمول الدين الذي يحمله صندوق اســتثمار أمــوال الضمان االجتماعي 

 .)SSIF(

خامساً: أهم التحديات التي تواجهها 
الموازنة العامة لسنة 2021

• تدنــي معــدالت النمــو االقتصــادي المتوقعــة، حيث تشــير تقديــرات النمو 
االقتصــادي لألردن الصادرة عن البنك الدولي مؤخراً إلى أن ســيبلغ %1.8 
في عام 2021، بينما اعتمدت الحكومة في إعداد الموازنة العامة على تقدير 

النمو االقتصادي بحوالي %2.5.

• ال تــزال هنــاك حالة من عدم اليقين تجاه العديد من المؤشــرات االقتصادية 
األردنية. كما أنه ال يزال من المبكر تقدير األثر الحقيقي للجائحة. 

• ال يــزال هنــاك حالة مــن عدم التأكــد بخصوص األوضاع بعــد وقف العمل 
بقانون الدفاع، ومن غير المعروف عدد الشــركات التي قد تتعرض للتعثر أو 
قد تخرج من السوق وعدد العمال الذين سيتم تسريحهم وانعكاسات ذلك على 

مستويات القروض غير العاملة لدى البنوك.

• عجــز الموازنة للعام 2021 يعتبر مرتفعاً نســبياً وهــو مقلق، وقد انعكس 
فــي ارتفاع موازنة التمويل وزيادة االقتــراض الداخلي والخارجي الجديدين. 
وارتفــاع الدين الداخلي للحكومة قد يتســبب في مزاحمة القطاع العام للقطاع 

الخاص. 

•  ارتفــاع معــدالت البطالــة فــي المملكــة، وخصوصاً في ظل مــا تعاني منه 
القطاعات االقتصادية المتضررة وتأثير ذلك على مستويات العمالة لديها. 

• إن احتساب مؤشرات الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال 
الضمــان االجتماعي قد يكــون ظاهرة مقلقة، ألنه يصب في إظهار الدين بأقل 
ممــا هو عليــه، وهذا قد يفتح شــهية الحكومة على االقتراض، مما ســيفاقم 

مشكلة الدين العام مستقبالً. 

• ال يزال موضوع اســتدامة الدين العام بعيد المنال، فبالرغم من تعدد الخطط 
واالســتراتيجيات وكثــرة الحديــث الحكومي عن اســتدامة الديــن العام، لكن 
مستويات الدين العام واتجاهاته تظهر عدم وجود استدامة، بل إن الظاهر هو 
تفاقم مشــكلة الدين العام وارتفاع عبء خدمة الدين لتستحوذ على %14.6 
من إجمالي النفقات العامة. ويتوقع أن تستمر مستويات عبء الدين باالرتفاع 

في ظل عدم وجود حلول جذرية للمشكلة.

• قــد يكــون هناك تراجع في حجم التحصيالت والتســويات الضريبية في عام 
2021 مقارنًة مع عام 2020. 

• تعــرض القطــاع الصحي خــالل جائحــة كورونا لضغط غير مســبوق، مما 
يتطلــب التمويــل إلعــادة تعافي وهيكلــة القطاع ليراعي شــروط االســتدامة 
والقابلية للتحديث. وبالنظر إلى النفقات الرأسمالية المقدرة لموازنة2021 ، 
يالحظ تقارب موازنة 2021 للسنتين األخيرتين، ما يشير إلى عدم تخصيص 

الحكومة زيادة استثنائية لقطاع الصحة.

• انعكس اإلغالق الجزئي والكلي بسبب جائحة كورونا على العديد من القوى 
العاملة في األردن، وتســبب بتردي سوق العمل وزيادة معدالت البطالة بشكل 
مطــرد. وبالنظر إلى موازنة 2021 لدعم قطــاع العمل، يالحظ تدني النفقات 
الرأســمالية لعام 2021 مقارنة باألعوام الســابقة، ممــا يتطلب إعادة النظر 

بالموازنة المقدر لقطاع العمل.

• أثــرت جائحــة كورونا على العديد من الفئات وخاصة العاملين بالقطاع غير 
الرســمي )المياومة(، وتســببت بإلحــاق ضرر بالعديد من األســر ذات الدخل 
المحــدود، ممــا يعني زيادة معــدالت الفقر في األردن إن لم يتــم معالجة هذه 
الفجــوة. وبالنظر إلى موازنة 2021 يالحــظ انخفاض الموازنة المقدرة لعام 
2021 لدعــم قطاع التنميــة االجتماعية مقارنة باألعوام الســابقة؛ مما يثير 
تساؤال حول خطة الحكومة لدعم األسر المتضررة وذات الدخل المحدود للعام 

المقبل.

• بــرزت أهميــة القطــاع الزراعي خالل جائحــة كورونا بعد أن تســببت هذه 
الجائحة بتعطيل سلسلة توريد الغذاء، وهو ما دفع العديد من الدول المستوردة 
للغــذاء إلى االعتماد على التكنولوجيا لتحقيــق االكتفاء الذاتي من المحاصيل 
التــي كانت تســتوردها. وبالنظر إلى موازنة 2021 لدعــم القطاع الزراعي، 
يالحظ بأنها لم تراعي جانب اإلنفاق الرأســمالي لدعم القطاع الزراعي، حيث 
كانت قيمة النفقات الرأســمالية للقطاع الزراعي هي األقل مقارنة بالســنوات 
األخيرة، على الرغم من الدعوات الرســمية لتعزيز االســتثمارات في القطاع. 
كمــا أن قراءة الموازنة ال تظهر أي زيادة في االهتمام باألمن الغذائي بشــكٍل 

عام. 
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تعتبــر إدارة المخاطر لــدى البنوك والمؤسســات المالية من اهم 
االســس التي تقوم عليهــا الصناعة المصرفية، ومــن احد األدلة 
علــى أهميتها ان اغلــب معايير بازل للرقابة االكثــر فاعلية على 
البنــوك  تتعلق بإدارة المخاطر.  يدعم ذلــك الكيفية التي تطورت 
بهــا ادارة المخاطــر خالل الخمســة عشــر عاما الســابقة وحدث 
خاللهــا ازمة ماليــة عالمية كبيرة، وكيف مــن المتوقع ان تكون 

خالل االعوام المقبلة؟

توجهات من المتوقع ان تتأثر بها إدارات المخاطر:
الشك ان التغيرات التي يمكن ان تحصل على االعمال سوف يعني ذلك 
حصول تغيير مواٍز في طريقة إدارة المخاطر، وهناك ستة توجهات من 
المتوقــع ان تتأثر بها إدارات المخاطر خــالل الفترة المقبلة وهي على 

النحو التالي:

1. التطورات الحاصلة على التشريعات والمتطلبات الرقابية المختلفة: 
فــي حين كان التركيــز قبل االزمة المالية العالميــة بالعام 2008 على 
قيــاس رأس المــال ضمن مقررات بازل 2 وتشــريعات مكافحة غســل 
االمــوال وKYC، انتقــل التركيز بعد االزمة الى اصــدار تعليمات اكثر 
شــدة بخصوص مخاطــر الســوق ومكافحة غســل االموال، الســيولة 
والرقــع المالي، FATCA، االختبارات الضاغطة،  مخاطر تكنولوجيا 
المعلومات، تعليمات الـ recovery و الـ resolution، التحســين 
على نوعية رأس المال المطلوب. وقد يكون العمل في المرحلة المقبلة 

محمد جميل عزم حمد
بقلم:

على تشــريعات تخص حماية البيانات وأمن المعلومات، تشريعات أكثر 
تشــددا فيمــا يخص مكافحة غســيل األمــوال وما يتبعه مــن حجم كبير 
للغرامات التي تتحملها البنوك، مزيد من التعديالت غلى توصيات بازل 
مع متطلبات أكثر تشــددا وتفصيال، تشريعات للتسعير وحماية العمالء. 
تعديالت معيار اإلبالغ المالي رقم 9 وما يتبع ذلك من تغيير على كيفية 
القيــام باالعمــال. وبالمحصلــة قد يؤثر مــا ذكر كله علــى الحاجة الى 
زيادة في رؤوس أموال البنوك او إعادة هيكلة موجوداتها ومخاطرها. 
ومــن المتوقع ايضا ان يــزداد التركيز بعد جائحة كورونا على تعليمات 
Operational Resilience والتــي من المتوقع ان تتأثر البنوك 
منها ماليا وتشغيليا لالربعة أعوام القادمة خاصة فيما يتعلق بالخسائر 
االئتمانيــة المتوقعــة وكذلــك تراجــع حجم الطلــب وبالتالي مســتوى 

االيرادات والعائد على حقوق المساهمين.

مــن الجدير بالذكر ان الحجم الكبير من التشــريعات الجديدة يجعل دور 
إدارة المخاطــر غيــر مفهوم أحيانا ويعزز عــدم التفاهم الحاصل احيانا 
بين إدارات المخاطر واألعمال لتوجهات وممارسات بعضهم بعضاً. مع 

الحاجة الى أتمتة عمليات االمتثال مع هذه المتطلبات الرقابية.

2. التغيــر في توقعات العمــالء والتطور التكنولوجــي: اصبح التركيز 
حاليا على انشاء االعمال وتطويرها على تلبية متطلبات العمالء وليس 
 Customer oriented instead of beingاطالق المنتجات
Products oriented ، يطلــب العمالء الحصــول على الخدمات 
من خالل القنوات االلكترونية بدال من القنوات التقليدية خاصة األجيال 
الشابة، وكذلك قرارات سريعة جاهزة إضافة إلى منتجات يتم تصميمها 
حســب رغباتهم، ويرى البعض ان البنوك بشــكلها الحالي التقليدي لن 
تســتمر ولن تســتطيع االستمرار بالمنافســة، حيث إن منشآت تمويلية 
جديدة تقدم خدماتها بطريقة مؤتمتة بشــكل ســريع وقد تربط قراراتها 
بناء على معطيات منها التدفقات النقدية للعمالء على PayPal  مثال 
او حتى ســلوك العميل على وســائل التواصل االجتماعي مثل التويتر، 
تصنيف العميل على االمازون او eBay وغيرها من مصادر معلومات 
غير التقليدية. أي ان التكنولوجيا Fin-Tech ستصبح عامال أساسيا 
ســواء في التســويق من خالل منصــات الكترونيــة، او تقديم الخدمات 
االلكترونيــة، او حتى اتخاذ القــرارات وتنفيذها، والبنك الذي ال يتواءم 
مع ذلك ســواء من جانب قطاعات االعمال او حتى إدارات المخاطر لن 

يستطيع االستمرار بالمنافسة.

3. التطــور التكنولوجــي ودخول علم الرياضيات كمحــرك أكبر إلدارة 
المخاطر:

مــن المتوقــع االســتفادة من التطــور الحاصل في علم تحليــل البيانات 
Ma- حيث يتم اتخاذ القرار باســتخدام ما يسمى Data analytics
chine learning وكذلــك بنــاء علــى Big Data وخوارزميات 
معقدة، وما يســتلزمه ذلك من موارد بشــرية مؤهلة، وبحيث يحســن 
مــن القدرة على التنبؤ وبما يمكن من اتخاذ قرارات افضل وبكلفة اقل، 
وقد تتم الموافقة على طلبات ائتمانية ضمن هذا األســلوب في حين يتم 
رفضها في األدوات المستخدمة حاليا التخاذ القرارات نظراً الستخدامها 

 مستقبل إدارة المخاطر
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لبيانات غير تقليدية مثل بيانات شــبكات التواصل االجتماعية، علما ان 
هذا األســلوب يستخدم في عديد من القطاعات التي تعتمد على البيانات 
مثال ذلك البطاقات االئتمانية، كذلك يساهم في اكتشاف الجرائم المالية، 
توقع الخســائر التشغيلية، وهي وسائل اسهل واقل كلفه للسيطرة على 

مخاطر االئتمان ومخاطر االمتثال.

De biasing .4  التقليــل من االعتماد على األحكام الشــخصية في 
اتخاذ القرارات.

5. نشــوء أنــواع جديدة مــن المخاطر مثل: مخاطر اســتخدام األنظمة 
والنمــاذج models risk غيــر الدقيقــة، ومــا يتبع ذلــك من اتخاذ 
قرارات غير صحيحة، وما يتطلب ذلك من توفر معرفة معمقة بالتحليل 
االحصائــي، اساســيات البرمجــة، إدارة متقدمــة للبيانات لــدى مدراء 

المخاطر بالمستقبل. 

 Cyber اضافة الى مخاطر اســتخدام التكنولوجيا واالختراقات األمنية
risk ومــا يتطلب ذلك من أدوات مكلفــة لمكافحة هذه المخاطر، كذلك 
تدريــب وتعليم ونشــر تقافة امــن المعلومات، إضافة الــى التأمين ضد 
المخاطــر الســيبرانية. هذه المخاطر التي تؤثر علــى عدة جوانب منها 

بيانات العمالء وكذلك توقف عمليات البنك.
اما مخاطر الـ contagion risk من حيث التأثير الســريع المتتالي 
والمتبادل بين االقتصاد والبنوك والشركات، حيث تتسارع تأثير االزمات 
المالية سواء عابرة للحدود بين البلدان المختلفة او التأثير على النظام 
المصرفي وادخاله في ازمة وذلك في حال تعثر أحد البنوك. وقد ساهم 
بذلك االرتباط ما بين األســواق المالية وبما يســهل انتقال التذبذب في 
األســعار وعدم االســتقرار إضافة إلــى انخفاض الثقة فــي البنوك بعد 
األزمــة المالية العالميــة. هذا األمر يرتب على البنــوك ضرورة قياس 
ومتابعة هذا النوع من المخاطر وان تتم مراعاتها عند اتخاذ القرارات، 
إضافة لوضع الســقوف الالزمة ومراقبة البنوك ذات المخاطر النظامية 
دوليــاGSIB، ومؤخراً مخاطر انتشــار االوبئــة واثرها على الجوانب 

المالية والتشغيلية للبنوك ومثال ذلك انتشار وباء الكورونا.

6. ارتفــاع كلفــة االنضباط من حيث االســتثمار بالتكنولوجيا، البيانات 
الالزمة ومعالجتها، االمتثال وإدارة المخاطر والتشريعات.

ففــي حين تقــوم البنوك بتدعيم قدراتها اآللية ومبــادرات األتمتة لديها 
وبما يضمن تقديمها أفضــل الخدمات وبأقل التكاليف الجارية الممكنة، 
أصبحت هناك تكاليف أخرى جديدة مرتفعة فيما يخص ضمان االمتثال، 
وعليــه أصبح لزامــا علــى إدارات المخاطر المحاولــة بتخفيض حجم 

تكاليفها ما أمكن.

ما المتوقع ان تقوم به ادارات المخاطر في البنوك؟
Digital Trans-  ســتقوم البنوك تنفيذ خطط التطوير القائمــة على
formation in Risk Management ، و تقــوم هذه المرحلة 
Digitaliza-  علــى التواؤم المتوقع مــع خطة البنوك في عمليــة ال
tion وتاليــا أمثلــة على محددات وعناصر التغييــر المتوقع في ادارة 

المخاطر في المستقبل والتي تستلزم الجهود المكثفة من كافة االطراف 
 Banking risk management in the digital( في البنك
era (، حيــث مــن المتوقــع ان تبدأ البنوك القيام فــي مبادرات مؤثرة 
وبأجل متوسط لكي يسيروا في االتجاه الصحيح وتحقيق المطلوب، من 

هذه المبادرات:
- مــن المتوقع ان تتبنــى ادارات المخاطر في البنــوك رؤية تقوم على 
اســاس مساعدة قطاعات االعمال والتعاون معهم بتقديم خدمات مميزة 
بوقــت ســريع وبــدون اخطاء من خالل وســائل الكترونيــة وإجراءات 
مؤتمتــة وخدمــات ذات إضافة نوعية. ولتحقيق ذلــك يتطلب ان يكون 
target oper-  لدى ادارات المخاطر نموذج مستهدف الداء اعمالها

ating model تتعامل وبشــكل وقائي مسبق مع اي نوع من انواع 
المخاطر من خالل التركيز على تقديم التحليالت واالستشارات وتوسيع 
مــدى المســؤوليات. وان تكــون العمليات تتم بشــكل مؤتمــت وبتقليل 
االجتهــاد مــا امكن، وان تســتغل التطــورات الحاصلة فــي تكنولوجيا 
المعلومــات ســواء من حيــث التطبيقــات والبرمجيات الجديــدة وكذلك 

الحجم الكبير المتوفر للبيانات. 
- ان تنتقل ادارة المخاطر من كونها تهتم باالعمال على مستوى العمليات 
االفراديــة  )single transaction( وكذلــك بقيمــة المخصصات 
ورأس المال، الى ان تعمل على استشــراق المستقبل وعلى العمل على 
مســتوى  المحفظة ونشــاطات البنك كاملة، وبحيث ال تكون النظرة الى 
 killing the“ مدراء المخاطر بأنهم اداة لقتل االعمال واســتقطابها
business”  . حيــث االطــار التقليدي حالياً فــي العديد من البلدان 
 back office الدارة المخاطــر اقــرب ما تكون الى المكتــب الخلفي
وتعمل على حل المشــاكل، واعداد السياســات واالشــارة الى خروقات 

سابقة وبالمقابل احيانا كثيرا ما تتلقى اللوم على القيام بأعمالها.

 Enterprise Risk ان تكون ادارة المخاطر على مســتوى البنك -
Management عمليــة تتأثر بدور مجلس ادارة البنك وادارته في 
عملية وضع االســتراتيجيات للمؤسســة كاملة ويتم من خاللها التعرف 
على االحداث التي تؤثر على المؤسسة وبحيث يتم ادارة المخاطر لتكون 
ضمــن الحــدود المقبولة وبما يــؤدي الى تحقيق االهــداف الموضوعة 
للمؤسســة. )COSO(. وبحيث يكون لرئيس ادارة المخاطر دور في 
وضع االستراتيجيات وتنفيذها وليس مراجعتها فقط، وان يكون له دور 
في المخاطر المرافقة لتحقيق المســذتهدفات KPI’s والتأكد انه قد تم 
ادارتها بحصافة والسيطرة عليها. وان يكون ضمن لجنة مجلس ادارة 

المخاطر او امين سرها، وكذلك يرفع تقاريره اليها.

- يتبــع كل ذلك تطوير ضروري على مهارات العاملين وبحيث تتنافس 
مــع القطاعــات االخرى في مجــال التكنولوجيــا والرياضيات. حيث ان 
العامليــن فــي ادارات المخاطر ســوف ينتقلوا من العمــل المعتمد على 
re- واعــداد التقارير  operational processes  االجــراءات
porting  الى العمل التحليلي Analytics. ويتم االســتغالل االمثل 
 Leveraging risk لالساليب المتقدمة في ادارة البيانات للمخاطر
advanced analytics ويتــم اســتخدام ادوات متطــورة مثل الـ 
deep learning، network an- و machine learning
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 alytical method، Natural language processing،
 geopolitical analytics،Microscale simulation

 block chain و  robotics استخدام الـ  ،engine

- مثال ذلك استخدام الـ machine learning للتحسين على تقييم 
مخاطر االئتمان مثالً ، من خالل  التحسين على عدة امور مثال : قوة الـ 
credit models وقدرتها على التوقع، انظمة التحصيل، التسعير، 
قدرة مدراء عالقات العمالء على التفاوض، مكافحة االحتيال والتزوير.
 Enterprise  approachالتعامل الحديث مع للمخاطر الجديدة - 
cy- وتحديــدا فيما يتعلق مثال بالـ   to new emerging risks

ber security   وكذلك مخاطر االنقطاع عن العمل واخطار االوبئة 
,Operational Resilience وما يتبعها من اجراءات تضمن الـ
- زيــادة االهتمــام بدور مدراء المخاطر من حيث االستشــارة والتحليل 
بعيدا عن القيام بتنفيذ االجراءات المختلفة المختلفة،  ويتم االبتعاد عن 
االجتهاد في اتخاذ القرارات من خالل مراجعة الـ models التي يقوم 

عليها العمل وبالتالي اتخاذ القرارات بناء على حقائق قائمة. 

- ان تصبح عملية التواؤم مع التشــريعات والتعليمات جزءاً من اتخاذ 
القرار وليس عبئاً على اتخاذ القرار مع اتمتة ما يمكن من ذلك ومثلها 

.KYC اتمتة

- ان يتم تقســيم المهام بين االنظمة اآللية المختلفة المســتخدمة وبين 
الموارد البشرية العاملة في البنوك  ومثال ذلك في مجال ادارة المخاطر 
االئتمانية من المتوقع ان تكون االتمتة تشمل معظم عملية انشاء ومنح 
قــروض التجزئة والمؤسســات المتوســطة والصغيرة ومــا يتبعها من 
تقاريــر رقابية لالنذار المبكر، اضافة الى اتمتة عملية انشــاء الطلبات 
االئتمانية underwriting لطلبات ائتمان الجملة وقرارات الجدولة 
والهيكلــة، في حين يبقى العامل البشــري يقــوم بمعالجة الحاالت غير 
المعتادة او غير الواضحة بشكل محدد لتسهيالت التجزئة والمؤسسات 
المتوســطة والصغيرة وكذلك الموافقة علــى الطلبات االئتمانية لطلبات 
الجملــة.  بالمحصلــة عمليــة تحول كاملــه من البداية الــى النهاية في 
االئتمــان  End to end credit transformation ، ســواء 

علــى مســتوى الـــ front office او اتخاذ القــرار، االدارة والتنفيذ 
والرقابة ، ادارة التعثر لكافة خطوط العمل والمنتجات .

- في مجال المخاطر السوقية، تقوم االنظمة بمراقبة السقوف المختلفة 
واعداد التقارير الرقابية وتخفيف المخاطر ورفعها للمستويات االدارية 
المختلفــة االعلــى ان لزم، ويبقى دور العامل البشــري المشــاركة في 

وضع السقوف المختلفة وتحليل السيناريوهات االقتصادية المختلقة.
- فــي مجــال ادارة المخاطر التشــغيلية يتــم اتمتة مراقبة المؤشــرات 
الرئيسية للمخاطرKRI، الضوابط الرقابية، معالجة االحداث التشغيلية 
اضافة الى اســتخدام الـــ Machine learning في عملية التدقيق 
والتحقــق مــن عمليات االحتيــال. ويكون دور العامل البشــري بها هو 
بدايــة تصميم اطــار المخاطر التشــغيلية من مخاطــر وضوابط رقابية 
والمؤشرات الرئيسية للمخاطر وكذلك ادارة االحداث التشغيلية. ويمكن 
 enterprise risk management لالنظمة توليــد تقارير الـــ
اكثر دقة وتساعد على اتخاذ القرارات،اال ان بناء استراتيجيات المخاطر 
وتحليل التقارير الرقابية الخاصة بها تبقى من مهام الموارد البشرية. 

 Adopting new  اســتخدام الطــرق الحديثــة للقيــام باالعمــال -
ways of workingتحديــداً فيمــا يخص فيما يخــص كيفية ادارة 
االعمال داخل البنك سواء من حيث الهيكل التنظيمي، العمليات وانظمة 
التشــغيل، ادارة الموظفيــن من حيث الـــ   KPIs وبيئة  وثقافة ادارة 
                        Risk averse and control culture المخاطر

بالمحصلــة فــإن ادارات المخاطر في المســتقبل وخاصــة نتيجة لوباء 
كورونا ورغبة البنوك بضمان اســتمرار العمل وتقليل التكاليف وتنفيذ 
استراتيجيات الـ Digitization فسوف ستعمل على تحسين مستوى 
وكيفية التعرف على المخاطر المقبولة التي قد يواجهها البنك، المساهمة 
بالتحســين علــى خدمــة العمالء من حيــث حجم المعلومــات المطلوبة 
وسرعة اتخاذ القرارات، تبرير وتخفيف تكاليف ادارات المخاطر والقيام 
باالعمــال من خالل تدعيم االتمتة، خلق  االبداع ومســتوى مرتفع من 
التحليل العلمي من خــالل موظفين مؤهلين، وبالمحصلة اتخاذ قرارات 
حصيفة ومبنية على مســببات موضوعية وبيانات دقيقة حديثة وبعيدة 

عن االجتهاد وبما يحقق االهداف الموضوعة للبنك.
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قانون المعلومات االئتمانية 

يعتبــر قانــون المعلومات االئتمانية من القوانين المهمــة في تنظيم العالقات بين 
جهــات التمويل واألفراد، ويهدف بالدرجة األولى إلى تمكين مانحي االئتمان من 
التأكــد من مــالءة المقترض وقدرته على الســداد وذلك من خــالل االطالع على 
ســجله االئتماني الوارد ضمن معلوماته االئتمانية، مما يرسخ مبدأ الشفافية في 
عمليات التمويل ويقلل من نسب تعثر القروض، ويزيد من فرص الحصول على 

التمويل.    
                                      

وعرفــت المــادة الثانية من قانــون المعلومات االئتمانية رقم 15 لســنة 2010 
المعلومــات االئتمانية بأنها » البيانات المتعلقة بالحالة االئتمانية للعميل وهويته 
وســجله االئتمانــي خالل مــدة زمنية محددة بما فــي ذلك التســهيالت االئتمانية 
الممنوحة له والبيوع باآلجل المبرمة معه وتاريخ االستحقاق لكل منها واألحكام 

والشروط والضمانات المتعلقة بها وآلية تسديدها ومدى التزامه بذلك«.   
                                          

الزاوية القانونية

عبد الناصر الرحاحلة
مدير الدائرة القانونية

جمعية البنوك في األردن

وبموجب هذا القانون فقد ســمح بتأســيس شــركات لالستعالم االئتماني ضمن شروط وضوابط محددة بحيث يتم ترخيصها من قبل البنك المركزي 
األردني وفق األحكام والشــروط الواردة في نظام خاص لهذه الغاية ســمي بنظام شــركات المعلومات االئتمانية تضمن إجراءات ترخيص الشركة 
والوثائق الالزمة لذلك والحد األدنى لرأســمال الشــركة واشتراطات أخرى من أهمها معايير ضمان أمن المعلومات االئتمانية والتقارير االئتمانية 

وسريتها.        
                                                                                                       

إن اســتخدام المعلومــات االئتمانيــة وطريقة الحصــول عليها من قبل مانحي االئتمان وفقــاً لما هو وارد ومنصوص عليه فــي قانون المعلومات 
االئتمانية ، ال يخالف أحكام السرية المصرفية الواردة في قانون البنوك ، ذلك أن قيام مانح االئتمان بتقديم المعلومات االئتمانية أو طلب التقرير 
االئتماني من الشــركة يكون مشــروطاً بالحصول على تصريح من طالب الحصول على االئتمان ووفقاً لشــروط هذا التصريح ، وينسحب ذلك على 
مــزود البيانــات للمعلومات االئتمانية الذي يشــترط عليه قبل تقديم أي بيانات تتعلق بعميل معيــن أن يتحقق من وجود تصريح إطالع صادر عنه 

لمقدم االئتمان أو الحصول على موافقته الخطية بذلك  .     
     

إن وجود قانون المعلومات االئتمانية ضمن المنظومة التشــريعية للقطاع المصرفي يســاعد في اتخاذ القرار االئتماني الصحيح ويساهم في إيجاد 
بيئة ائتمانية تنخفض فيها مســتويات المخاطر، ويعزز الثقة باالقتصاد والتعامل مع المؤسســات المصرفية، إضافة إلى المساهمة في بناء قواعد 
بيانات للمعلومات االئتمانية تساعد في اتخاذ القرار المالي واالئتماني بشكل دقيق.، إضافة إلى أن وجود سجل ائتماني لعمالء البنوك يدفعهم إلى 
االنضباط في أمورهم المالية ، ذلك أن البنوك تكون أكثر ثقة في عمليات اإلقراض للعمالء الذين لديهم تاريخ ائتماني جيد ، تنخفض معه نســبة 

المخاطرة بالتعامل معهم.

تطبيق
واحد لكل
معامالتك
البنكية
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واحد لكل
معامالتك
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التقرير االقتصادي الشهري

التقريراالقتصادي الشهري
إعداد: دائرة الدراسات - جمعية البنوك
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التقرير االقتصادي الشهري
خالصة تنفيذية:

شهد الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة انخفاضاً بنسبة %2.2 
خــالل الربع الثالــث من عام 2020 مقارنًة بالربع الثالث من عام 2019. 
أما خالل الثالثة أرباع األولى من عام 2020 مقارنة بالثالثة أرباع األولى 
من عام 2019، فقد تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة 
بنســبة 1.55%. وســجل االستثمار األجنبي المباشــر خالل النصف األول 
مــن العام الحالي انخفاضاً بنســبة 0.56% مقارنة بنفــس الفترة من عام 
2019. حيث بلغ 302.2 مليون دينار خالل النصف األول من عام 2020 
مقارنــة بـــ 303.9 مليون دينار خالل النصف األول من عام 2019. فيما 
بلغ معدل البطالة خالل الربع الثالث من عام 2020 ما نســبته %23.9، 

بارتفاع مقداره 4.8% عن الربع الثالث من عام 2019.

هذا وبلغ معدل التضخم 0.3% خالل عام 2020 مقارنًة مع عام 2019، 
حيــث ارتفــع الرقم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 100.8 ليصل إلى 
101.1. وفيمــا يتعلــق بالتجارة الخارجية، وفي ظــل انخفاض الصادرات 
الكليــة بوتيرة أقل من انخفاض المســتوردات، فقــد انخفض عجز الميزان 
التجاري بنســبة 20% خالل التسعة أشهر األولى من عام 2020 مقارنة 

بنفس الفترة من عام 2019.
وفيمــا يتعلــق بأداء المالية العامة، فقد بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح 
حوالــي 1767.3 مليــون دينار خالل األحد عشــر شــهراً األولى من عام 
2020، مقابــل عجز مالي بلغ حوالــي 1288.7 مليون دينار خالل نفس 
الفتــرة من عام 2019. فيما ارتفع إجمالي الدين العام بنســبة 9.3% في 
نهاية شــهر تشــرين الثاني من عــام 2020 مقارنة بنهايــة عام 2019، 
ليصل إلى حوالي 32.89 مليار دينار أو ما نســبته 105.1% من الناتج 
المحلي اإلجمالي المقدر لشــهر تشرين الثاني من عام 2020، مقارنًة مع 
حوالــي 30.076 مليــار دينار أو ما نســبته 95.2% مــن الناتج المحلي 

اإلجمالي لعام 2019،

أما فيما يتعلق بأبرز المؤشــرات المصرفيــة، فقد ارتفع إجمالي موجودات 
البنوك المرخصة بنســبة 5.3% في نهاية شــهر تشــرين الثاني من عام 
2020 مقارنــًة مــع نهاية عــام 2019 لتصل إلــى 56.502 مليار دينار 
مقارنــة بـــ 53.642 مليــار دينار فــي نهاية العــام 2019. أمــا إجمالي 
التسهيالت االئتمانية، فقد نمت بنسبة 6.1% في نهاية شهر تشرين الثاني 
مــن عــام 2020 لتصل إلى 28.723 مليار دينــار، مقارنة مع 27.082 
مليــار دينــار بنهايــة عــام 2019. وارتفع إجمالــي الودائع لــدى البنوك 
المرخصة في نهاية شــهر تشــرين الثاني من عام 2020 بنســبة %3.1 
لتصــل إلــى 36.395 مليار دينــار مقارنة مع 35.305 مليــار دينار في 

نهاية عام 2019.
هــذا وأظهــرت البيانات المتوفــرة حول مؤشــرات المتانة الماليــة للبنوك 
العاملة في األردن ارتفاع نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون إلى 
5.4% بنهايــة النصــف األول من عام 2020، مقارنًة مع نســبة %5.0 
في نهاية عام 2019. كما بلغت نسبة تغطية الديون غير العاملة %68.0 
بنهايــة النصف األول من عام 2020، مقارنًة مع 69.5% في نهاية عام 
2019. أما الجزء غير المغطى من الديون غير العاملة فقد شكل ما نسبته 
7.31% من حقوق المســاهمين لدى البنوك بنهاية النصف األول من عام 

2020، مقارنة مع 6.27% في نهاية عام 2019.

أوالً: المؤشرات االقتصادية األساسية 

- الناتج المحلي اإلجمالي

شــهد الناتج المحلي اإلجمالي بأســعار الســوق الثابتة انخفاضاً بنسبة 
2.2% خــالل الربــع الثالث من عام 2020 مقارنــًة بالربع الثالث من 

عام 2019.
وقــد أظهــرت التقديرات االوليــة أن معظــم القطاعــات االقتصادية قد 
حققــت تراجعا خالل الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث 
مــن عام 2019. حيث تشــير النتائج إلى أن قطــاع الفنادق والمطاعم 
حقــق أعلــى انخفاض خالل هذه الفترة بنســبة 9.1%، ثم قطاع النقل 
والتخزين واالتصاالت بمعدل انخفاض بلغت نسبته 6.3%، تاله قطاع 
الخدمات االجتماعية والشخصية بمعدل انخفاض بلغت نسبته %4.5، 
ثم قطاع االنشــاءات بمعدل انخفاض بلغت نسبته 4.1%، وكذلك قطاع 

الصناعات التحويلية بمعدل انخفاض بلغت نسبته %3.2.

وعلــى صعيــد المســاهمات القطاعية في معــدل االنخفــاض المتحقق 
خــالل الربع الثالــث من عام 2020 والبالغ 2.2%، فقد ســاهم قطاع 
الصناعات التحويلية بما مقداره -0.57%، في حين ساهم قطاع النقل 
والتخزين واالتصاالت بما مقداره -0.52% من إجمالي معدل التراجع 
المتحقق، وســاهم قطــاع تجارة الجملة والتجزئــة والفنادق والمطاعم 
بما مقداره -0.43%، تاله قطاع الخدمات االجتماعية والشخصية بما 

مقداره -%0.40.
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4.4%

-3.1%

-1.2%

-4.0%

-4.0%

-6.3%

1.1%

-4.4%

-2.4%

0.5%

-2.2%

0.0%

-1.9%

2.9%

-2.1%

-2.8%

-2.2%

النشاط االقتصادي
التغیر
النسبي 2016201720182019%

الربع الثالث
2019

الربع الثالث
2020

الصناعات
الزراعة و القنص و الغابات و صید السمك

المناجم و المحاجر
الصناعة التحویلیة

الكھرباء والمیاه
االنشاءات

تجارة الجملة و التجزئة و المطاعم و الفنادق
النقل و التخزین و االتصاالت

خدمات المال و التامین و العقارات و االعمال
الخدمات االجتماعیة و الشخصیة

المجموع
منتجو الخدمات الحكومیة

منتجو الخدمات الخاصة التي ال تھدف الى الربح
و تخدم العائالت
الخدمات المنزلیة

الخدمات المصرفیة المحتسبة
المجموع(د+ج+ب+ا)

الناتج المحلي االجمالي باالسعار االساسیة
صافي الضرائب على المنتجات

الناتج المحلي االجمالي باسعار السوق

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

=

+

=

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

2.12.1

1.9 2
1.3

-3.6

الربع األول الثاني الربع 

-2.2

الثالث الربع 

الثالث الربع  الثالث الربع 

22,282
21,937

-1.55%

الثالثــة أرباع األولىالثالثــة أرباع األولى

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

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

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

أما خالل الثالثة أرباع األولى من عام 2020 مقارنة بالثالثة أرباع األولى من عام 2019، فقد تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بأســعار الســوق 
الثابتة بنسبة %1.55.

22,28221,937-1,55%

النشاط االقتصادي
التغیر
النسبي

الثالثة ارباع االولى
2019

الثالثة ارباع االولى
2020%

الناتج المحلي االجمالي بأسعار السوق

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )مليون دينار(

2.12.1

1.9 2
1.3

-3.6

الربع األول الثاني الربع 

-2.2

الثالث الربع 

الثالث الربع  الثالث الربع 

22,282
21,937

-1.55%

الثالثــة أرباع األولىالثالثــة أرباع األولى

- معدل البطالة

بلغ معدل البطالة خالل الربع الثالث من عام 2020 ما نسبته 23.9%، بارتفاع مقداره 4.8% عن الربع الثالث من عام 2019. وقد بلغ معدل 
البطالة للذكور خالل الربع الثالث من عام 2020 )21.2%( مقابل )33.6%( لإلناث. أما على مستوى المحافظات فقد ُسجل أعلى معدل للبطالة 

في محافظة الطفيلة بنسبة بلغت 28.5%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت %18.4.

15.3%18.3%18.6%19.0%19.1%23.9%4.8%

المؤشر
التغیر
النسبي 2016201720182019%

الربع الثالث
2019

الربع الثالث
2020

معدل البطالة

معدل البطالة )%( لألعوام 2016 - الربع الثالث 2020

2.12.1

1.9 2
1.3

-3.6

الربع األول الثاني الربع 

-2.2

الثالث الربع 

الثالث الربع  الثالث الربع 

22,282
21,937

-1.55%

الثالثــة أرباع األولىالثالثــة أرباع األولى
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- االستثمار األجنبي المباشر في األردن

ســجل االســتثمار األجنبي المباشــر خالل النصف األول من العام الحالي انخفاضاً بنسبة 0.56% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. حيث بلغ 
302.2 مليون دينار خالل النصف األول من عام 2020 مقارنة بـ 303.9 مليون دينار خالل النصف األول من عام 2019.

-حواالت العاملين
انخفضــت حــواالت العاملين بنســبة 9.7% خالل التســعة أشــهر االولى من عام 2020، مقارنــًة مع نفس الفترة من عــام 2019، حيث بلغت 

1772.9 مليون دينار مقابل 1962.4 خالل نفس الفترة من عام 2019.

حواالت العاملين )بالمليون دينار(

- كميات وأسعار اإلنتاج الصناعي
انخفض الرقم القياســي العام لكميات اإلنتاج الصناعي خالل العشــرة أشــهر األولى من عام 2020 بنســبة 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 
2019، وقد نتج هذا التراجع كمحصلة الرتفاع الرقم القياســي لكميات إنتاج الصناعات االســتخراجية بنســبة 1.5%، وانخفاض الرقم القياسي 

لكميات انتاج الصناعات التحويلية بنسبة 14.4%، وانخفاض الرقم القياسي لكميات انتاج الكهرباء بنسبة %0.3.

الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي )2010=100(

1441.1678.0518.1303.9302.2-0.56%

201720182019المؤشر
التغیر
%النسبي

النصف االول
2019

النصف االول
2020

االستثمار االجنبي المباشر في
(ملیون دینار(االردن

2635.42606.32629.71962.41772.9-9.7%

201720182019المؤشر
التغیر
%النسبي

التسعة شھور
2019االولى

التسعة شھور
2020االولى

حواالت العاملین

106.9121.1121.77128.44

95.793.486.9680.91

125.6129.1126.28128.60

97.997.291.3386.28

127.0

85.3

129.5

90.2

128.9

73.0

129.1

78.5

1.5%

-14.4%

-0.3%

-13.0%

الصناعة
التغیر
النسبي 2016201720182019%

العشرة شھور
2019االولى

العشرة شھور
2020االولى

الصناعات االستخراجیة
الصناعات التحویلیة

الكھرباء
الرقم القیاسي العام

لكمیات االنتاج الصناعي

أما الرقم القياسي العام ألسعار المنتجين الصناعيين فقد انخفض بنسبة 7.8% خالل األحد عشر شهراً األولى من عام 2020 مقارنًة مع نفس 
الفترة من عام 2019، حيث انخفض الرقم القياســي ألســعار الصناعات االستخراجية بنسبة 3.6%، وانخفض الرقم القياسي ألسعار الصناعات 

التحويلية بنسبة 8.7%، فيما ارتفع الرقم القياسي ألسعار الكهرباء بنسبة %0.4.
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ثانياً: المستوى العام لألسعار )معدل التضخم(
بلغ معدل التضخم 0.3% خالل عام 2020 مقارنًة مع عام 2019، حيث ارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك من 100.8 ليصل إلى 101.1. 
وقد جاء هذا االرتفاع في معدل التضخم مدفوعاً بارتفاع أسعار معظم مكونات سلة المستهلك خالل عام 2020 مقارنًة مع عام 2019، باستثناء 

بند المالبس واألحذية الذي انخفض بنسبة 0.8%، وبند المساكن الذي انخفض بنسبة 1.8% وبند النقل الذي انخفض بنسبة %2.

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2018=100(

100.088.1101.21107.10

104.5110.4118.90116.31

225.6219.4211.15208.84

108.8112.7121.26119.84

107.2

116.5

208.8

119.7

103.3

106.4

209.7

110.4

-3.6%

-8.7%

0.4%

-7.8%

الصناعة
التغیر
النسبي 2016201720182019%

االحد عشر شھرا
2019االولى

االحد عشر شھرا
2020االولى

الصناعات االستخراجیة
الصناعات التحویلیة

الكھرباء
الرقم القیاسي السعار
المنتجین الصناعیین

الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي )2010=100(

96.9100.0100.3

87.3100.098.4

101.5100.098.3

96.6100.0101.5

98.3100.0101.0

94.7100.0101.9

91.0100.0100.6

99.8100.0100.0

97.9100.097.6

97.4100.0102.6

93.3100.0102.6

98.2100.0101.4

95.7100.0100.8
3.3%4.5%0.8%

102.6

101.4

97.5

99.7

101.5

104.6

98.6

100.9

98.5

104.4

104.8

103.6

101.1
0.3%

2.3%

3.0%

-0.8%

-1.8%

0.5%

2.6%

-2.0%

0.9%

0.9%

1.8%

2.1%

2.2%

0.3%
-

البند
التغیر
النسبي 2017201820192020%

االغذیة و المشروبات غیر الكحولیة
المشروبات الكحولیة و التبغ و السجائر

المالبس و االحذیة
المساكن

التجھیزات و المعدات المنزلیة
الصحة

النقل
االتصاالت

الثقافة و الترفیھ
التعلیم

المطاعم و الفنادق

السلع و الخدمات االخرى
الرقم القیاسي السعار المستھلك

معدل التضخم
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ثالثاً: أداء القطاع الخارجي 

انخفضت الصادرات الكلية بنسبة 5.5% خالل التسعة أشهر األولى من عام 2020 مقارنًة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك نتيجة انخفاض 
الصادرات الوطنية بنسبة 0.7%، وانخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة 32.1%. وانخفضت كذلك المستوردات بنسبة 13.8%. هذا وتحسنت 
نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات لتصل إلى 47.0% خالل التسعة أشهر األولى من عام 2020 مقارنًة مع 42.9% خالل نفس الفترة 
من عام 2019. وفي ظل انخفاض الصادرات الكلية بوتيرة أقل من انخفاض المستوردات، فقد انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة بلغت %20 

خالل التسعة أشهر األولى من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

الصادرات الكلية خالل الفترة 2017 - التسعة  أشهر األولى 2020 
)مليون دينار(

مجموع المستوردات خالل الفترة 2017 - التسعة أشهر األولى 
2020 )مليون دينار(

4504.24674.74992.1

828.9828.0910.1

5333.15502.75902.2

14553.714420.013729.1

3727.4

668.7

4396.1

10258.9

3699.9

454.0

4153.9

8846.8

-0.7%

-32.1%

-5.5%

-13.8%

19057.919.094.718721.2

-9220.6-8917.3-7826.9

36.6%38.2%43.0%

13986.3

-5862.8

42.9%

12546.7

-4692.9

47.0%

-10.3%

-20.0%

4.1%

البند
التغیر
النسبي 201720182019%

التسعة اشھر
2019االولى

التسعة اشھر
2020االولى

الصادرات الوطنیة
المعاد تصدیره

الصادرات الكلیة
المستوردات

اجمالي التجارة الخارجیة
المیزان التجاري

%تغطیة الصادرات للمستوردات

أهم مؤشرات القطاع الخارجي )مليون دينار(

الثالث الربع  الثالث الربع 

أشھر  التسعة 
األولى

14,553.7
14,420.0

13,729.1
8,846.8

أشھر  التسعة 
األولى

الثالث الربع  الثالث الربع 

أشھر  التسعة 
األولى

14,553.7
14,420.0

13,729.1
8,846.8

أشھر  التسعة 
األولى
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- التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية

وعلى صعيد التركيب الســلعي ألبرز الســلع المصدرة خالل التســعة أشــهر األولى من عام 2020، فقد انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من 
األلبسة وتوابعها بنسبة 14.4% والبوتاس الخام بنسبة 6.6%. فيما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 

ملحوظة بلغت 218.4%، واألسمدة بنسبة %22.8.

التركيب السلعي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

التركيب السلعي للصادرات الوطنية خالل التسعة أشهر األولى من عام 2020 )نسبة مئوية(

أما على صعيد التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية خالل التســعة أشــهر األولى من عام 2020، فقد انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة 
التجارة الحرة العربية الكبرى بنســبة 3.8% )ومنها اإلمارات العربية المتحدة بنســبة 2.1%(، كما انخفضت لدول اتفاقية التجارة الحرة لشــمال أمريكا 
بنســبة 12.1% )ومنها الواليات المتحدة األمريكية بنســبة 11.2%(، فيما شــهدت الصادرات إلى الدول اآلســيوية غير العربية ارتفاعاً طفيفاً بنســبة 
0.2% )ومنها الهند بنســبة 4.1%(، كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى باقي التكتالت االقتصادية بنســبة 62.9% )ومنها المنطقة الحرة بنسبة 

.)%6.2

1100.91228.61363.2

331.0384.4419.1

446.9446.6435.7

259.7297.2337.8

1050.8

320.3

304.5

228.3

899.1

299.1

290.1

280.4

-14.4%

-6.6%

-4.7%

22.8%

116.287.9116.9

273.3283.5229.1

1715.21870.81935.1

84.2

184.4

1554.9

268.1

174.3

1488.8

218.4%

-5.5%

-4.3%

4504.24674.74992.13727.43699.9-0.7%

الصنف
التغیر
النسبي 201720182019%

التسعة اشھر
2019االولى

التسعة اشھر
2020االولى

االلبسة و توابعھا
البوتاس الخام

محضرات الصیدلیة
االسمدة

الحلي و المجوھرات الثمینة
المنتجات الكیماویة

المواد االخرى
مجموع الصادرات الوطنیة
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التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية )مليون دينار(

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية خالل التسعة أشهر األولى من عام 2020 )نسبة مئوية(

-  الصادرات الزراعية األردنية

ارتفعت الصادرات الزراعية األردنية خالل التسعة أشهر األولى من عام 2020 بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، لتصل إلى 
568.2 مليون دينار مقارنًة مع 567 مليون دينار خالل نفس الفترة من عام 2019.

الصادرات الزراعية األردنية )مليون دينار(

-التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات

بالنســبة للتركيب الســلعي للمستوردات خالل التســعة أشهر األولى من عام 2020، فقد انخفضت قيمة المســتوردات من جميع المواد باستثناء 
الحبوب التي ارتفعت بنسبة 1.5% والمواد األخرى التي ارتفعت بنسبة %2.1.

2072.12028.02071.2

203.5184.3186.4

1160.01287.51429.0

1112.61228.51356.9

840.0942.0992.2

382.7485.7496.4

124.3142.0151.9

17.324.220.8

307.8275.2347.8

1.31.520.56

4504.24674.74992.1

1531.1

135.3

1101.6

1049.0

722.2

348.5

111.3

15.3

261.2

172.3

3727.4

1473.0

132.4

968.8

932.0

723.3

362.8

109.2

5.9

425.6

183.0

3699.9

-3.8%

-2.1%

-12.1%

-11.2%

0.2%

4.1%

-1.9%

-61.4%

62.9%

6.2%

-0.7%

التكتالت االقتصادیة
التغیر
النسبي 201720182019%

التسعة اشھر
2019االولى

التسعة اشھر
2020االولى

دول منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى
منھا االمارات العربیة المتحدة

دول اتفاقیة التجارة الحرة لشمال امیركا
منھا الوالیات المتحدة االمیركیة

الدول االسیویة غیر العربیة
منھا الھند

دول االتحاد االوروبي
منھا ایطالیا

باقي التكتالت االقتصادیة
منھا المنطقة الحرة

مجموع الصادرات الوطنیة

802.6720.7741.2567.0568.20.2%

البند/الفترة
التغیر
النسبي 201720182019%

التسعة اشھر
2019االولى

التسعة اشھر
2020االولى

اجمالي قیمة الصادرات الزراعیة

39.826.219.53.011.5
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التركيب السلعي للمستوردات )مليون دينار(

التركيب السلعي للمستوردات خالل األشهر التسعة األولى من عام 2020 )نسبة مئوية(

أما على صعيد التوزيع الجغرافي للمســتوردات خالل التســعة أشــهر األولى من عام 2020، فقد انخفضت قيمة المســتوردات من معظم التكتالت 
االقتصادية وأبرزها دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنســبة 23.2% ومنها الســعودية بنســبة 36.7%، ودول اتفاقية التجارة الحرة 
لشــمال أمريكا بنســبة 21% ومنها الواليات المتحدة األمريكية بنســبة 22.4%، والدول اآلســيوية غير العربية بنسبة 12.3% ومنها الصين 
الشعبية بنسبة 15%. ودول االتحاد األوروبي التي انخفضت بنسبة 14.2% ومنها المانيا بنسبة 21.4%. فيما ارتفعت قيمة المستوردات من 

باقي التكتالت االقتصادية بنسبة 18.6% ومنها المنطقة الحرة التي ارتفعت بنسبة %160.

2387.82870.02193.2

1431.91087.51086.7

1472.51148.5956.9

869.6890.6934.4

546.2582.1553.1

519.7606.0535.3

7.369.57235.37469.5

1880.0

892.4

697.8

712.5

385.1

385.9

5305.2

931.1

616.0

634.1

529.6

390.8

330.3

5414.9

-50.5%

-31.0%

-9.1%

-25.7%

1.5%

-14.4%

2.1%

14553.714420.013729.110258.98846.8-13.8%

الصنف
التغیر
النسبي 201720182019%

التسعة اشھر
2019االولى

التسعة اشھر
2020االولى

النفط الخام و مشتقاتھ
االالت و االدوات االلیة و اجزائھا

العربات و الدراجات و اجزائھا
االالت و االجھزة الكھربائیة و اجزائھا

الحبوب
الحدید و مصنوعاتھ

المواد االخرى
اجمالي المستوردات

10.5

4.4

7.07.26.0

3.761.2

أجزاؤھا
أجزاؤھاأجزاؤھا
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التوزيع الجغرافي للمستوردات )مليون دينار(

التوزيع الجغرافي للمستوردات خالل التسعة أشهر األولى من عام 2020 )نسبة مئوية(

رابعاً: أداء المالية العامة 
وصلت اإليرادات المحلية خالل األحد عشر شهراً األولى من عام 2020 إلى ما قيمته 5639.7 مليون دينار مقابل 6354.5 مليون دينار خالل 
نفس الفترة من عام 2019، أي بانخفاض بلغ 714.8 مليون دينار. وقد جاء هذا االنخفاض في اإليرادات المحلية محصلة النخفاض اإليرادات 

غير الضريبية بحوالي 974.9 مليون دينار، وارتفاع اإليرادات الضريبية بحوالي 260.1 مليون دينار.
أما النفقات العامة خالل األحد عشــر شــهراً األولى من عام 2020، فقد بلغت حوالي 8119.3 مليون دينار مقابل 7855.7 مليون دينار خالل 
نفس الفترة من عام 2019، مســجلة بذلك ارتفاعاً مقداره 263.6 مليون دينار أو ما نســبته 3.4%. وقد جاء هذا االرتفاع في النفقات العامة 
محصلة الرتفاع النفقات الجارية بمقدار 359.4 مليون دينار أو ما نســبته 5%، وانخفاض النفقات الرأســمالية بحوالي 95.9 مليون دينار أو 

ما نسبته %14.6.
وبهذا فقد بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح حوالي 1767.3 مليون دينار خالل األحد عشــر شــهراً األولى من عام 2020، مقابل عجز مالي 
بلغ حوالي 1288.7 مليون دينار خالل نفس الفترة من عام 2019. وقد بلغت نسبة عجز الموازنة بعد المنح إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل 
األحد عشر شهراً األولى من عام 2020 ما نسبته 6.2% مقارنًة مع عجز نسبته 3.3% بنهاية العام 2019، ونسبة عجز 5.4% خالل نفس 

الفترة من عام 2019.
وقد ســاهم التراجع في اإليرادات المحلية خالل األحد عشــر شــهراً األولى من هذا العام والبالغ حوالي 714.8 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. 

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

122.1 73.678.6

13729.1 14553.714420.0

2750.7

1780.9

1030.3

903.8

3487.3

1650.2

2093.3

463.0

897.3

60.2

10258.9

2113.4

1126.7

813.9

701.1

3058.6

1403.4

1796.7

363.8

1064.2

156.5

8846.8

-23.2%

-36.7%

-21.0%

-22.4%

-12.3%

-15.0%

-14.2%

-21.4%

18.6%

160.0%

-13.8%

التكتالت االقتصادیة
التغیر
النسبي 201720182019%

التسعة اشھر
2019االولى

التسعة 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 المنطقة الحرة

اجمالي المستوردات

23.99.234.620.312.0
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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

6567.0

6354.5

4251.7

8.1

2094.6

212.5

7855.7

7198.6

6351.9

5639.7

4511.8

6.6

1121.3

712.2

8119.3

7558.0

-3.3%

-11.2%

6.1%

-18.5%

-46.5%

235.2%

3.4%

5.0%

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%

657.1

-1288.7

-1501.2

23.2%

22.4%

27.7%

-4.5%

561.3

-1767.3

-2479.5

22.3%

19.8%

28.5%

-6.2%

-14.6%

37.1%

65.2%

-0.9%

-2.6%

0.8%

-1.7%

5.4%-5.9%-5.7%-5.3%-8.7%-3.4%

البند
التغیر
النسبي 201820192020

%(موازنة)
االحد عشر شھرا

2019االولى
االحد عشر شھرا

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

*مقارنة بنفس الفترة من العام2019 

خامساً: المديونية العامة

ارتفع إجمالي الدين العام بنســبة 9.3% في نهاية شــهر تشــرين الثاني من عام 2020 مقارنة بنهاية عام 2019، ليصل إلى حوالي 32.89 
مليار دينار أو ما نسبته 105.1% من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لشهر تشرين الثاني من عام 2020، مقارنًة مع حوالي 30.076 مليار 
دينار أو ما نســبته 95.2% من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2019، شــامالً مديونية شــركة الكهرباء الوطنية وســلطة المياه التي تبلغ حوالي 

7.7 مليار دينار.
حيث ارتفع إجمالي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية بنســبة 6.4% ليصل إلى 18.878 مليار دينار حتى نهاية شــهر تشــرين الثاني من 
عام 2020 )60.4% من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لشهر تشرين الثاني من عام 2020(، مقارنًة مع 17.738 مليار دينار في نهاية عام 

2019 )56.1% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019(.
كما ارتفع رصيد الدين العام الخارجي بنسبة 13.5% ليصل إلى حوالي 14 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2020 )%44.8 
من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لشهر تشرين الثاني من عام 2020( مقارنة مع 12.338 مليار دينار في نهاية عام 2019 )39.0% من 

الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2019(.
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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%

18878.4

60.4%

14008.9

44.8%

32887.3

105.1%

6.4%

4.3%

13.5%

5.8%

9.3%

9.9%

البند
التغیر
النسبي 201720182019%

تشرین الثاني
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

تطور إجمالي الدين العام )مليار دينار(  لألعوام  2015 - تشرين الثاني 2020 

المصدر: وزارة المالية

المصدر: وزارة المالية

24.88

105.1٪

95.2٪

92.9٪
92.8٪

92.1٪92.4٪

26.1
27.27

28.31
30.08

32.89

تشرین الثاني

تشرین الثاني

أهم مؤشرات الدين العام )مليون دينار(

تطور إجمالي الدين العام )نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي( لألعوام  2015 - تشرين الثاني 2020 

24.88

105.1٪

95.2٪

92.9٪
92.8٪

92.1٪92.4٪

26.1
27.27

28.31
30.08

32.89

تشرین الثاني

تشرین الثاني
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10135.29676.310322.8

32957.633359.334969.7

4836.54802.45162.0

11972.6

36593.0

6512.4

16.0%

4.6%

26.2%

(ملیون دینار) البند
التغیر
النسبي 201720182019%

تشرین الثاني
2020

(ع1)عرض النقد
(ع2)عرض النقد

النقد المصدر

وفيمــا يتعلــق باحتياطيــات البنك المركــزي من العمالت األجنبية، فقــد بلغت 12.168 مليــار دوالر أمريكي في نهاية عــام 2020، مقارنًة مع 
12.170 مليار دوالر في نهاية عام 2019، محققًة بذلك انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.02% عن مستواها في نهاية عام 2019.

سادساً: المؤشرات النقدية والمصرفية
- المؤشرات النقدية 

ارتفع عرض النقد )ع1( في نهاية شــهر تشــرين الثاني من عام 2020 بنســبة 16.0% عن الرصيد المسجل في نهاية عام 2019، كما ارتفع 
عرض النقد )ع2( بنسبة 64% عن مستواه في نهاية عام 2019، وارتفع أيضاً النقد المصدر بنسبة 26.2% ليبلغ 6.51 مليار دينار. 

12252.511523.612170.412168.3-0.02%

 البند
التغیر
النسبي 2017201820192020%

احتیاطي البنك المركزي من العمالت
(ملیون دوالر امیركي)االجنبیة

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

56.5

50.92
53.64

14136

نیسان أیار حزیران كانونشباطآذارتموز
الثاني

12141 12117

11743 11265 11153 11491

تشرین
الثاني

كانون
األول

تشرین
األول

آبأیلول

13400
13202

12063 12237 12168

تشرین الثاني

- المؤشرات والمصرفية 

ارتفــع إجمالي موجودات البنوك المرخصة بنســبة 5.3% في نهاية شــهر تشــرين الثاني من عام 2020 مقارنًة مــع نهاية عام 2019 ليصل 
إلــى 56.502 مليــار دينــار مقارنة بـ 53.642 مليار دينار في نهايــة العام 2019. وقد جاء هذا االرتفاع نتيجــة الرتفاع الموجودات المحلية 
بنســبة 5.4% لتصل إلى 50.664 مليار دينار، وارتفاع الموجودات األجنبية بنســبة 4.6% لتصل إلى 5.837 مليار دينار. وفيما يتعلق ببند 
رأس المال واالحتياطيات والمخصصات فقد ارتفع بنســبة 6.5% عن مســتواه في نهاية عام 2019 ليبلغ 8.683 مليار دينار في نهاية شــهر 

تشرين الثاني من عام 2020.
إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليون دينار(

تطور إجمالي موجودات البنوك المرخصة )مليار دينار(

5661.75551.9

48059.7

5582.3

43440.845365.9

53642.0 49102.550917.8

8152.6 7564.27865.8

5837.7

50664.6

56502.3

8683.4

4.6%

5.4%

5.3%

6.5%

البند
التغیر
النسبي 201720182019%

تشرین الثاني
2020

الموجودات االجنبیة
الموجودات المحلیة
اجمالي الموجودات

راس المال و االحتیاطات و المخصصات

56.5

50.92
53.64

14136

نیسان أیار حزیران كانونشباطآذارتموز
الثاني

12141 12117

11743 11265 11153 11491

تشرین
الثاني

كانون
األول

تشرین
األول

آبأیلول

13400
13202

12063 12237 12168

تشرین الثاني

المصدر: البنك المركزي األردني
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24736.826111.827082.2

10.8%11.8%10.9%

28723.2

10.0%

6.1%

-0.9%

 البند
التغیر
النسبي 201720182019%

تشرین الثاني
2020

اجمالي التسھیالت االئتمانیة
% توزیع التسھیالت االئتمانیة حسب النوع

جاري مدین
66.2%65.0%64.8%64.3%-0.5% قروض و سلف
0.8%0.9%0.7%0.8%0.1% كمبیاالت و اسناد مخصومة

21.6%21.7%23.0%24.3%1.3% ذمم بنوك اسالمیة
0.6%0.6%0.6%0.6%- بطاقات االئتمان

التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة )مليون دينار(

أما إجمالي التسهيالت االئتمانية، فقد نما بنسبة 6.1% في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2020 لتصل إلى 28.723 مليار دينار، مقارنة 
مع 27.082 مليار دينار بنهاية عام 2019. وقد شــكلت القروض والســلف حوالي 64.3% من إجمالي التســهيالت االئتمانية، فيما شــكلت 
ذمم البنوك اإلســالمية 24.3% من إجمالي التســهيالت، وشــكل الجاري مدين نسبة 10.0%، وبطاقات االئتمان 0.6% من إجمالي التسهيالت 

االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2020.

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

وارتفــع إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية شــهر تشــرين الثاني من عام 2020 بنســبة 3.1% ليصل إلــى 36.395 مليار دينار 
مقارنة مع 35.305 مليار دينار في نهاية عام 2019. وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حســب النوع، فيالحظ أن الودائع ألجل شــكلت ما نســبته 
54.8% من إجمالي الودائع لدى البنوك، يليها الحســابات تحت الطلب والتي شــكلت ما نســبته 28.2% من إجمالي الودائع، ثم ودائع التوفير 

والتي شكلت 17.0% من إجمالي الودائع.

أما من حيث هيكل الودائع لدى البنوك المرخصة حسب العملة، فيالحظ انخفاض حجم الودائع بالدينار األردني في نهاية شهر تشرين الثاني من 
عام 2020 لتشــكل ما نســبته 76.7% من إجمالي الودائع مقارنًة مع 76.8% بنهاية عام 2019، كما بلغت نســبة الودائع بالعمالت األجنبية 

.%23.3

28.72

تشرین الثاني

المصدر: البنك المركزي األردني
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33197.733848.135305.3

29.6%27.7%26.9%

36395.5

28.2%

3.1%

1.3%

 البند
التغیر
النسبي 201720182019%

تشرین الثاني
2020

اجمالي الودائع
%توزیع الودائع حسب النوع

%توزیع الودائع حسب العملة

تحت الطلب
17.3%16.7%16.5%17.0%0.5% توفیر
53.1%55.6%56.6%54.8%-1.8% الجل

77.2%75.9%76.8%76.7%-0.1% الودائع بالدینار االردني
25642.225667.627107.327903.52.9% الودائع بالدینار االردني
22.8%24.1%23.2%23.3%0.1% ودائع بالعملة االجنبیة

%7555.58180.58198.08492.03.6ودائع بالعملة االجنبیة

(%)
(ملیون دینار)

(%)
(ملیون دینار)

الودائع لدى البنوك المرخصة )مليون دينار(

تطور إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة )مليار دينار(

المصدر: البنك المركزي األردني

توزيع الودائع حسب العملة بنهاية شهر تشرين الثاني 2020 )نسبة مئوية(

36.4

76.723.3

تشرین الثاني
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- مؤشرات المتانة المالية

أظهرت البيانات المتوفرة حول مؤشرات المتانة المالية للبنوك العاملة في األردن ارتفاع نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون إلى %5.4 
بنهاية النصف األول من عام 2020، مقارنًة مع نسبة 5.0% في نهاية عام 2019. كما بلغت نسبة تغطية الديون غير العاملة 68.0% بنهاية 
النصف األول من عام 2020، مقارنًة مع 69.5% في نهاية عام 2019. أما الجزء غير المغطى من الديون غير العاملة فقد شــكل ما نســبته 

7.31% من حقوق المساهمين لدى البنوك بنهاية النصف األول من عام 2020، مقارنة مع 6.27% في نهاية عام 2019.
وبلغــت نســبة كفايــة رأس المال 17.93% بنهاية النصــف األول من عام 2020، مقارنًة مع 18.28% في نهاية عام 2019، وهذه النســبة 
أعلى بكثير من الحدود الدنيا المطلوبة من قبل البنك المركزي األردني ومن قبل لجنة بازل. وبلغت نسبة السيولة القانونية لدى البنوك المرخصة 
128.9% بنهاية النصف األول من عام 2020، مقارنًة مع 133.8% في نهاية عام 2019، والتي تعتبر أعلى من الحدود الدنيا المطلوبة من 

البنك المركزي األردني والبالغة )%100(. 
وقــد حققــت البنــوك العاملة في األردن معدل عائد على الموجودات بلــغ 0.64% بنهاية النصف األول من عام 2020، مقارنة مع 1.18% في 
نهاية عام 2019. كما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين في البنوك العاملة في األردن 5.2% مقارنة مع 9.44% في نهاية عام 2019.

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة

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

واحدة %2.00.
أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

4.2%4.9%

69.5%

5.0%

75.4%79.3%

6.3% 4.1%4.2%

18.3% 17.80%16.9%

4.3%

77.9%

3.6%

18.5%

0.4%

-1.5%

1.0%

-0.4%

134.1% 130.1%131.9%

9.4% 9.1%9.6%

1.2%

68.0%

5.4%

7.31%

17.93%

128.9%

5.20%

0.64% 1.2%1.2%

137.8%

8.9%

1.1%

-4.9%

-4.2%

-0.5%

(%)المؤشر

(ROE)
(ROA)

التغیر
النسبي 20172018 20162019

النصف االول
2020%

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

تشرین الثاني
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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0.440.27

0.660.33

4.843.71

0.340.30

0.550.71

3.804.73

-0.17

-0.33

-1.13

التغیر% 2019
تشرین الثاني
2020 20172018

تحت الطلب
%الوسط المرجح السعار الفائدة على الودائع

توفیر
الجل

أمــا فيما يتعلق بالوسط المرجح ألســعار الفائدة على الودائع لدى البنوك، فقد شــهدت أســعار الفائــدة على الودائع تحت الطلــب انخفاضاً لتبلغ 
0.27% في نهاية شــهر تشــرين الثاني من عام 2020، كما انخفضت أسعار الفائدة على حسابات التوفير لتبلغ 0.33%، كما بلغ سعر الفائدة 

على الودائع ألجل 3.71% بانخفاض نسبته 1.13% عن مستواه في نهاية عام 2019.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع )%(

وبالنســبة للوسط المرجح ألسعار الفوائد على التســهيالت االئتمانية، فقد انخفض سعر الفائدة على الجاري مدين ليبلغ 7.27% في نهاية شهر 
تشــرين الثاني من عام 2020، كما انخفض ســعر الفائدة على القروض والســلف ليصل إلى 7.26%، وانخفض ســعر الفائدة على الكمبياالت 
واألسناد المخصومة ليصل إلى 8.34%. هذا وبلغ سعر فائدة اإلقراض ألفضل العمالء 8.33% في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2020.

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية )%(

سعر اإلقراض ألفضل العمالء للفترة 2015 - تشرين الثاني 2020

8.497.27

8.497.26

9.558.34

8.778.41

8.648.69

10.239.64

-1.22

-1.23

-1.21

9.338.33 8.839.57-1.0

%
التغیر
النسبي 2019

تشرین الثاني
2020 20172018%

جاري مدین
%الوسط المرجح السعار الفائدة على التسھیالت االئتمانیة

قروض و سلف
كمبیاالت و اسناد مخصومة

سعر االقراض الفضل العمالء

8.33%

تشرین الثاني
2020

9.33%

9.57%

8.83%
8.37% 8.37%

2018201720162015 2019

* تمثل الحد األدنى لسعر فائدة اإلقراض ألفضل العمالء لالئتمان الممنوح من قبل البنوك المرخصة
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- أهم مؤشرات التداول للبنوك المدرجة في بورصة عمان

ارتفع الرقم القياسي ألسعار أسهم البنوك المدرجة في البورصة خالل شهر كانون األول 2020 بنسبة 5.07% ليصل إلى 3153.69 نقطة.
وقد شــهدت معظم أســعار أســهم البنوك المدرجة في بورصة عمان ارتفاعاً خالل شــهر كانون األول، حيث ارتفع ســعر اإلغالق ألحد عشر بنكاً 
وبنســبة ارتفاع تراوحت ما بين 0.6% إلى 13.3%، فيما انخفض ســعر اإلغالق لثالثة بنوك وبنســب انخفاض تراوحت ما بين 4.0% إلى 

4.7%، في حين استقر سعر اإلغالق لبنك واحد دون تغير عن الشهر السابق.
وقد بلغ عدد أســهم البنوك التي تم تداولها خالل شــهر تشــرين الثاني حوالي 15.29 مليون سهم، وبإجمالي عدد عقود بلغ 4922 عقداً، فيما 

بلغ حجم التداول اإلجمالي على أسهم البنوك حوالي 29.14 مليون دينار.

* الرقم القياسي لقطاع البنوك في شهر كانون األول = 3,153.69 / التغير عن الشهر السابق = %5.07
* المصدر: بورصة عمان.

النشرة الشهرية للبنوك المدرجة في بورصة عمان لشهر كانون األول 2020 
)من 1 كانون األول إلى 31 كانون األول 2020(

3.000.002.9720

0.770.030.7723

3.080.273.0023

0.980.070.9323

1.930.151.9022

1.050.110.9523

1.560.011.5520

1.44-0.061.4723

1.190.141.1112

0.69-0.030.705

0.690.040.6916

1.43-0.071.431

1.220.011.2315
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1503413

2194657

2863089

3007925
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64655

10418

152173

143

102510
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501391

2369372

1510088

3160452

211127

98966

58253

14794

222142

2001742
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191

4.120.084.0523

THBK3.003.022.88

AHLI0.740.790.73

JOIB2.813.112.81

EXFB0.910.990.90

BOJX1.781.941.77

CABK0.941.050.94

UBSI1.551.581.54

JOKB1.501.501.41

AJIB1.051.211.05

JCBK0.720.720.69
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ARBK4.044.124.021474472636406081011

466

840

678

422
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172

166

70

12

116

1

1.400.061.39232780248

83608

SIBK1.341.451.34284

82

29144673152887954922

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 سوسیتھ جنرال - االردن

بنك صفوة االسالمي

المجموع لنقاط البنوك
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بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 195.3 مليون 
دوالر أمريكــي في نهاية العــام 2020 مقارنة مع 846.5 مليون دوالر أميركي في 
نهايــة العام 2019 وبتراجع نســبته 77%. كما حافظ البنك على قاعدة رأســمالية 
متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دوالر أمريكي مقارنة بـ 9.1 مليار 
دوالر أمريكي كما في 31 كانون االول من عام 2019. هذا وتعاملت مجموعة البنك 
العربي مع جائحة كورونا من خالل مركز مالي قوي وسيولة عالية، ونظراً للظروف 
االقتصادية العالمية، واصل البنك خالل العام 2020 اتباع سياســته المتحفظة برصد 
مخصصــات اضافيــة تحوطا لمواجهة التحديــات االقتصادية التــي تعصف بالمنطقة 
والعالم، وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المســاهمين 

بنسبة 12% للعام 2020.

شــهد العام 2020 انخفاضا بأرباح البنوك على المســتويين المحلي والعالمي متأثرا 
بالتداعيات االقتصادية الســلبية التي فرضتها جائحــة كورونا على االقتصاد العالمي 
مــن حيــث التباطؤ في حركة التجارة العالمية واالنخفاض في القدرة اإلنتاجية لمعظم 
القطاعات نتيجة لإلغالقات التي شــهدتها دول العالم بســبب تفشي فيروس كورونا، 
كما رافق ذلك انخفاضا في اســعار الفوائد عالميا وتراجع اســعار النفط التي أدت الى 

انخفاض االيرادات من الفوائد والعموالت. 
هــذا وبلــغ صافي االرباح التشــغيلية للبنــك 1,007 مليــون دوالر وبتراجع %25 
عن العام الســابق، بســبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العموالت، 
باإلضافة الى انخفاض ارباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العمالء بنسبة 
7% لتصل الى 38.7 مليار دوالر أمريكي مقارنة بـ 36.2 مليار دوالر أمريكي كما 
فــي 31 كانون االول مــن عام 2019، في حين بلغت التســهيالت االئتمانية 26.5 
مليار دوالر أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة بـ 26.1 مليار دوالر أمريكي كما 
فــي 31 كانــون االول من عام 2019 وبنســبة نمو بلغت 1%. وبلغت نســبة كفاية 
رأس المال 16.8% كما في 31 كانون االول من عام 2020، باإلضافة الى احتفاظ 
البنك بنســب سيولة مريحة حيث بلغت نســبة القروض الى الودائع 68.4%، بينما 

فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة %100. 
وصرح الســيد صبيح المصري– رئيس مجلس اإلدارة قائالً:" تكبد العالم خالل العام 
الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فايروس كورونا باإلضافة الى 
فــرض اعباء اضافية على كافة القطاعات االقتصادية، أدت الى انخفاض معدل النمو 
وارتفاع نسب البطالة. حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد 
من القرارات التي من شــانها التخفيف من حدة هذه الجائحة على االقتصاد. وأضاف 
ان البنك اســتطاع التعامل بكفاءة مع هذه المســتجدات والمحافظة على نسب سيولة 

مرتفعة ومالءة مالية قوية".

195.3 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي للعام 2020 و12% توزيعات األرباح

ومــن جهته أوضح الســيد نعمــه صباغ – المدير العام التنفيــذي للبنك العربي –  أن 
مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع الجائحة من خالل اتخاذ عدد من التدابير 
التي من شــانها الحفاظ على جودة محفظة التسهيالت االئتمانية وتوفير نسب سيولة 
مريحة باإلضافة الى توســيع قاعدة االســتثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات 

المصرفية اإللكترونية المقدمة لألفراد والشركات. 

وأضــاف الســيد صباغ ان البنك العربــي يرتكز على ميزانية متينــة مدعومة بقاعدة 
ســيولة مرتفعــة ومركز مالــي قوي يدعمه في تخطــي العديد مــن التحديات وتعزيز 
فرص النمو، موضحا بأن المخصصات االضافية تم رصدها ووفقا لنموذج الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعة المســتخدم بالبنك جاءت نتيجة اســتمرار المجموعة بسياســتها 
الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التســهيالت، باإلضافة الى مخصصات عامة 

قام البنك ببنائها تحوطا نتيجة لألوضاع االقتصادية الراهنة في لبنان.
واســتجابة للتحديات والصعوبات التي واكبت جائحة كورونا وانسجاما مع التوجهات 
والمبــادرات الصادرة عن الجهــات الرقابية والبنوك المركزية ، فقد قام البنك العربي 
باتخــاذ العديــد من االجــراءات والخطوات التي كان من شــأنها التخفيــف من اآلثار 
االقتصاديــة والماليــة على العمالء ســواء في قطاع الشــركات أو االفــراد من خالل 
توفير الحلول التمويلية المختلفة بما فيها اعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل االقساط 
أوالتخفيــض من اعباء خدمة الدين من خالل تخفيض الفوائد والمشــاركة في برامج 
التمويل التي استهدفت القطاعات االكثر تأثرا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الحجــم. كمــا وقامت مجموعة البنك العربي بالتبــرع بمبلغ 25 مليون دوالر امريكي 
لدعــم الجهود والمبــادرات الوطنية الرامية الى محاربة هذا الوبــاء والحد من آثاره 
وتداعياتــه الصحية واالقتصادية واالجتماعية في االردن وعدد من البلدان التي يعمل 

فيها البنك.
وختاما اشــاد الســيد صبيــح المصري بقوة المركــز المالي للبنك وأكــد ايمانه بقدرة 
االقتصاد المحلي والعالمي على التعافي التدريجي من األثار السلبية لجائحة كورونا، 

مما سيتيح للبنك تحقيق زيادة في النمو في ظل هذا التعافي.
ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي األردني.
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البنك العربي يحصد جوائز عالمية لخدمات الشركات على مستوى الشرق األوسط

منحــت مجلة غلوبــال فاينانــس العالمّيــة )Global Finance( ومقرها 
نيويــورك البنك العربــي مؤخراً جائزة »أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية« 
في المنطقة على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشــركات للعام 
2020، وذلــك عــن تطبيق »عربي كونكــت - موبايــل« المخصص لخدمة 
عمالء قطاع الشركات. كما حاز البنك كذلك على جائزة »أفضل بنك في مجال 
إدارة النقد« في الشرق األوسط لهذا العام من مجلة غلوبال إنفستر/ آي إس 
إف »GLOBAL INVESTOR/ISF«، الصادرة عن شركة يوروموني 

Euromoney المالية العالمية.

ويأتــي فوز البنك العربي بجائزة »أفضل تطبيــق بنكي للهواتف الذكية« في 
الشــرق األوسط بناًء على مجموعة من المعايير المتخصصة والتي تضمنت: 
القوة االستراتيجية لجذب العمالء وخدمتهم عبر القنوات المصرفية الرقمية، 
والنمو في أعداد المســتخدمين لهذه الخدمات، والتوّســع في المنتجات التي 
يتــم تقديمها للعمالء، وكذلك الخدمات المتنوعــة التى يقّدمها كلّ من الموقع 
اإللكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والتي صمّمت خصيصاً لذلك. أما جائزة 
"أفضــل بنــك في مجال إدارة النقد " في الشــرق األوســط، فقــد حاز عليها 
البنــك بالرغم من وجود منافســة قوية من قبل مؤسســات مصرفية إقليمية، 
وذلــك نتيجة اللتزامه المســتمر في إحداث التحــول الرقمي، حيث تميز البنك 
مــن خالل منصة »عربي كونكت« التي يوفرها لعمالئه من قطاع الشــركات 
عبــر المنطقة والتي تمكنهم من إدارة النقد بشــكل فــوري وفعال وهي ميزة 
مهمة وحيوية ال ســيما في ظل التحديات الحالية التي تواجهها المؤسســات 

في المنطقة.

ويعتبــر تطبيــق »عربي كونكــت - موبايل« إضافة نوعيــة إلى مجموعة 
خدمــات البنــك العربــي الرقميــة من خــالل مــا يقدمه من مزايــا صممت 
خصيصاً لتمنح عمالء قطاع الشــركات المزيد من المرونة والراحة إلتمام 
معامالتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان. ومن المزايا التي يقدمها 
التطبيق: االطالع  والرقابة المســتمرة على حســاباتهم، إدارة الحســابات 
المحليــة والخارجيــة، إدارة المدفوعات والســيولة والرواتــب، وغيرها. 
وينــدرج التطبيــق ضمــن منصــة »عربي كونكــت« والتي تعــد من أبرز 
الحلول التكنولوجية الرائدة على صعيد قنوات الخدمات المصرفية الرقمية 
المخصصة لقطاع الشــركات والتي صممت لتواكب أحدث المســتجدات في 

الصناعة المصرفية.
وتجدر االشارة هنا الى أن البنك العربي كان قد حصد كذلك جائزة »أفضل 
بنك في خدمات إدارة النقد« في األردن لعام 2020 وذلك وفق االستطالع 
األخير الذي أجرته مجلة »يوروموني« حول إدارة النقد للمؤسســات غير 
 )Global Finance( المالية. وكانت مجلة غلوبــال فاينانس العالمّية
قد منحت البنك العربي في وقت ســابق من العام2020  جائزة أفضل بنك 

في الشرق األوسط للعام 2020 وذلك للعام الخامس على التوالي.
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أطلــق البنك العربي مؤخــراً مجموعة من الميزات الجديدة لبطاقاته االئتمانية 
من خالل تطبيق »عربي موبايل« وذلك في إطار جهود البنك العربي الرامية 
الى توفير أحدث الخدمات والحلول المصرفية الرقمية وتوظيفها لتقديم تجربة 

مصرفية متطورة وسلسة لعمالئه ضمن أعلى مستويات السهولة واألمان.
ومن بين الميزات الجديدة التي تم توفيرها من خالل تطبيق »عربي موبايل« 
ميــزة تحليــل اإلنفاق الشــهري للبطاقــة والتي تقــدم لحامل البطاقــة تحليالً 
لمدفوعاته الشــهرية التي تمت عبر البطاقة مع مقارنتها باألشــهر الســابقة، 
ممــا يتيح له التعرف علــى مصروفاته وإدارتها  بســهولة ومرونة. كذلك تم 
إضافــة  خدمة إنشــاء بطاقة ائتمانيــة افتراضية فورياً بكل ســهولة وبأعلى 
درجــات األمان، وهــي بطاقة الكترونية لالســتخدام عبــر االنترنت أو خدمة 
عربي موبي كاش وتصدر بنفس الســقف االئتماني للبطاقة األصلية، وتهدف 
إلى توفير أمان وســهولة أكثر عند التســوق االلكتروني والتقليل من مخاطر 
التزويــر واالحتيــال. ويمكن للعميــل أن يتحّكم بتاريخ صالحيــة هذه البطاقة 
االلكترونية االفتراضية )من شــهر واحد إلى 12 شــهراً( باإلضافة إلى تحديد 
عــدد الحركات المســموح بها خالل فتــرة صالحية البطاقــة. وتضم الميزات 
الجديدة أيضاً ميزة االستفسار عن الرقم السري عبر تطبيق »عربي موبايل«  
دون الحاجة لزيارة الفرع أو التواصل مع مركز خدمة العمالء، وكذلك عرض 
بيانــات البطاقة من الموبايل عند الحاجة كرقم الحســاب، رمز األمان الخاص 

بالبطاقة )CVV(، وتاريخ انتهاء الصالحية الستخدامها عبر االنترنت.

أطلق البنك العربي مؤخراً خدمة استبدال نقاط المكافآت ضمن برنامج »نقاط 
العربي« عبر تطبيق »Wafii«، والتي تتيح للعمالء االســتفادة من عروض 
كثيــرة مــن ضمنها عــروض المطاعــم والمقاهــي، والمالبــس، والحلويات 
وغيرها، وذلك ضمن اســتراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز خدماته المصرفية 
ال ســيما الخدمــات والمزايا المتوفرة عبر القنــوات الرقمية للبنك، وتوظيفها 

لتقديم تجربة مصرفية شاملة ومتطورة للعمالء بأسلوب حياة عصري.

ومــن خالل هــذه الخدمة سيســتطيع عمــالء البنك اســتبدال نقــاط المكافآت 
المجّمعــة ضمــن برنامــج »نقاط العربي« لــدى أكثر من 70 متجــراً إضافياً 
عبر تطبيق"Wafii"، وذلك من خالل تفعيل الخدمة بواسطة تطبيق »عربي 
موبايــل« وذلــك من خــالل  إنشــاء رمز نقــاط العربي عبر تطبيــق »عربي 
موبايــل« ومن ثم إدخال هــذا الرمز على الرابط في تطبيق »Wafii«. حيث 
تتيح الخدمة للعمالء اســتبدال نقاط المكافآت بطريقة ســهلة وبأعلى درجات 
المرونــة واألمان، عن طريق الدفع بتقنية الالتالمســية من خالل مســح رمز 
االســتجابة الســريعة )QR Code( على جهاز التاجر، أو الدفع عند إدخال 

.»Wafii« رقم الهاتف المربوط بالخدمة عبر تطبيق

البنك العربي يعّزز خدمات بطاقاته االئتمانية بميزات إضافية 
عبر تطبيق "عربي موبايل"

"Wafii"أكثر من 70 متجراً إضافياً الستبدال نقاط مكافآت البنك العربي مع تطبيق "عربي موبايل" وخدمة

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلى أن تطبيق »عربي موبايل« من البنك العربي يضم باقة واســعة من الحلول البنكية الرقمية التــي تتيح لعمالء البنك إنجاز الكثير من 
المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت في أي وقت ومن أي مكان من خالل الهواتف الذكية وأجهزة التابلت ضمن أعلى مستويات السهولة واألمان. كما بإمكان 
األفراد الراغبين في فتح حسابات لدى البنك العربي تحميل تطبيق »عربي موبايل« من خالل متاجر التطبيقات: آبل ستور، جوجل بالي، أو هواوي  آب جاليري 
واستخدام خيار »فتح حساب جديد« المتاح عبر التطبيق إلدخال البيانات المطلوبة وفتح حساب جديد لدى البنك العربي إلكترونياً دون الحاجة لزيارة الفرع.

وفي تعليقه على إطالق الخدمة الجديدة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير إدارة 
الخدمات المصرفية لألفراد في البنك العربي – األردن: »اننا في البنك العربي 
نحرص باســتمرار على تعزيز سلســــلة خدماتنا الرقميــة وتوظيفها بطريقة 
مبتكرة ومرنة لتنســجم مع تطلعات عمالئنا المتجددة وتواكب نمط حياتهم«. 
وأضاف: »توفر هذه الخدمة الجديدة فرصة قّيمة لعمالئنا لالستفادة من نقاط 
المكافآت ضمن برنامج »نقاط العربي« وخصومات مميزة عند التســوق لدى 

شبكة واسعة من المتاجر المشمولة في الخدمة«.
وتجــدر اإلشــارة هنا إلى أن برنامج »نقاط العربــي« من البنك العربي، وهو 
برنامــج والء خــاص بعمالء البنك العربي، حيث يمنح هــذا البرنامج العمالء 
نقــاط مكافآت بناًء على تعامالتهــم اليومية مع البنك ويتيح لهم تجميع النقاط 
على العديد من معامالتهم المصرفية واســتبدال هذه النقاط بالنقد أو بقســائم 
شرائية مجانية لدى مجموعة واسعة من المحالت باالضافة إلى امكانية الدفع 

بواسطة هذه النقاط عبر تطبيق الدفع »عربي موبي كاش«.
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البنك العربي يفتتح فرع الياسمين
 في موقعه الجديد

افتتح البنك العربي مؤخراً فرعه في منطقة الياسمين بموقعه الجديد والواقع 
في شــارع جبل عرفات بالقرب من دوار الخريطة وذلك في إطار خطة البنك 
الهادفة إلى تعزيز شــبكة فروعه ومراكــز خدماته الذاتية في المملكة وتوفير 

خدمات على اعلى مستوى من التميز والخصوصية.

 ويضم الفرع الجديد إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية مركزاً متخصصاً 
لعمــالء برنامــج »إيليــت« وموظفيــن مخصصيــن لخدمة عمــالء بريميوم 
باإلضافــة إلــى جهاز الخدمة الذاتية الذي يقدم خدمات إصدار أو تجديد بطاقة 
الدفع / الصراف اآللي ذاتياً وفورياً وإصدار كشــوفات الحســاب ذاتياً وفورياً. 
ويضــم الفرع كذلــك أجهزة الصرافات اآللية التي تقدم باقة من الخدمات على 
مدار الســاعة للعمالء بشــكل يتيح لهم إجراء العديد من المعامالت المصرفية 
الفورية بمنتهى السهولة والراحة واألمان. وتشمل هذه الخدمات سحب مبلغ 
نقــدي من الصرافــات اآللية بضعف الحــد اليومي المعتاد، وإيداع الشــيكات 

الفورية واآلجلة بالدينار األردني على مدار الساعة، وغيرها من الخدمات.
وبهذه المناســبة، قال الســيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية 
لألفراد في البنك العربي– األردن: »يأتي افتتاح فرع الياسمين بموقعه الجديد 
بعد توســعته وتحديثه ضمن حرص البنك المســتمر علــى االرتقاء بالخدمات 
المصرفية التي يقدمها من خالل شــبكة فروعه، وبالشكل الذي يمنح عمالءنا 
تجربــة مصرفيــة متكاملــة تلبــي احتياجاتهم المختلفــة وتمكنهم مــن إنجاز 
معامالتهم المصرفية بســهولة ويسر«. وأضاف: »يقدم الفرع الجديد تجربة 
مصرفيــة فريــدة وحديثة لعمالئنا من خالل العديد من الخدمات المتكاملة التي 

تلبي متطلبات مختلف الشرائح والقطاعات في المملكة«.
وتجدر اإلشــارة الى أن الفرع الجديد يقدم كافــة الخدمات المصرفية المعتادة 
مثل فتح الحسابات بمختلف أنواعها والقروض الشخصية وقروض السيارات 
والقــروض الســكنية وبطاقــات االئتمان باإلضافــة إلى الخدمــات المصرفية 
المباشــرة )عربــي اون اليــن وعربي موبايــل وغيرها( على مدار الســاعة 
والتي تتيح للعمالء إتمام معامالتهم المصرفّية بمنتهى الســهولة واليســر من 

تحويالت ودفع الفواتير وإصدار كشوف حسابات العمالء وغيرها.

Rent- »أطلق البنك العربي مؤخراً عرضاً ترويجياً خاصاً بالتعاون مع موقع 
alcars« العالمي لتأجير الســيارات، ويقدم العرض الجديد لحاملي بطاقات 
البنك في األردن خصم بنســبة 10% لدى استخدامهم بطاقاتهم عند استئجار 
الســيارة من الموقع. ويعتبر البنــك العربي أول بنك في المنطقة يوقع اتفاقية 
تعاون مشــترك مــع موقــع »Rentalcars« العالمي لتأجير الســيارات، 
والذي يقدم خدماته في أكثر من 160 دولة في العالم  ويوفر خدمة استئجار 

السيارات عبر أكثر من 6،000 موقع.
ويتيــح العرض الجديــد لحاملي البطاقات االئتمانية وبطاقــات الدفع وبطاقات 
التســّوق عبر اإلنترنت من البنك العربي الحصول على خصم بنســبة %10 
علــى خدمــة اســتئجار الســيارات، وذلك عبــر رابط خــاص بالبنــك العربي 
وموقع«Rentalcars«، والذي يمكــن للعمالء من خالله الدخول بمنتهى 

السهولة وانتقاء السيارة المالئمة والحصول على الخصم تلقائياً.
وفــي تعليقه على هذا التعاون المشــترك، قال الســيد يعقــوب معتوق - مدير 
دائــرة الخدمات المصرفية لألفراد في البنك العربي – األردن: »اننا في البنك 
العربــي نحرص دائمــاً على تقديم العــروض الحصرية والقيمــة التي تواكب 
تطلعــات عمالئنا الكرام وتلبي احتياجاتهم المتنوعــة«. وأضاف: »يتيح هذا 
العــرض الخاص لكافــة العمالء من حملــة بطاقات البنك العربــي في األردن 
فرصــة االســتفادة من الخصم الحصري على خدمة اســتئجار الســيارات من 
خالل تجربة حجز تمتاز بالمرونة والسهولة عبر الرابط الخاص لعمالء البنك 

العربي على موقع »Rentalcars« العالمي«.
وتجدر اإلشــارة هنا إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من 
المزايا من بينها، القبول الواســع محلياً وعالمياً، إضافة إلى إمكانية الوصول 
إلى حســابات البطاقات االئتمانية بمنتهى الســهولة وفي أي وقت عن طريق 
تطبيق عربــي موبايل والخدمة المصرفية عبر االنترنت »عربي أون الين«. 
واالستفادة من خدمة التقسيط المريح لدى مجموعة واسعة من المتاجر، كما 
ويمكــن لحاملي بطاقات البنك العربي إســتخدام تطبيق »عربي موبي كاش« 

للدفع من خالل هواتفهم الذكية.

خصومات حصرية لحاملي بطاقات البنك العربي من 
خالل موقع »Rentalcars« العالمي

 لتأجير السيارات
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البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً بالتعاون
 مع كيا األردن

البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً بالتعاون مع 
هوندا األردن  »NIRO« أطلق البنك العربي مؤخراً عرضاً خاصاً لتمويل سيارتي كيا نيرو

موديــل 2020 وكيــا كيــه5- موديــل 2021 بالتعاون مع الشــركة الوطنية 
العربية للسيارات – كيا األردن، وذلك في إطار اهتمامه الدائم بتقديم عروض 

وبرامج ترويجية مميزة لعمالئه تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وســيكون بامكان العمالء الراغبين بشــراء هذين الطرازين من ســيارات كيا 
االســتفادة من مزايا هذا العرض الخاص والذي يســري لغاية 2021/2/28 
والتي تتضمن ســعر فائدة تفضيلي، تأمين شامل مجاني، عقد صيانة مجاني، 
خدمــة المســاعدة على الطريق مجانــاً، باإلضافة إلى إمكانيــة الحصول على 
القــرض مــن دون دفعة أولى وإعفاء من عمولــة تنفيذ القرض، وذلك ضمن 

إجراءات بسيطة وميسرة.
وفي تعليقه على هذا العرض قال الســيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات 
المصرفية لألفراد في البنك العربي – األردن: »إننا في البنك العربي نحرص 
باســتمرار علــى تقديم حلــول تمويليــة متكاملــة لعمالئنا وتوفيــر العروض 
والحمالت الترويجية المميزة ذات القيمة المضافة والتي تناســب احتياجاتهم 
التمويليــة«. وأضــاف: »يقدم هــذا العرض الخاص بالتعــاون مع كيا األردن 
فرصة مميزة القتناء ســيارة كيا بمواصفات منافســة باإلضافة الى االستفادة 

من مجموعة من المزايا المتنوعة«.
و بدوره، قال الســيد محمد علّيان الرئيس التنفيذي للشــركة الوطنية العربية 
للســيارات – كيا األردن: »نفَخر في كيا األردن بتقديمنا - للســوق المحلية - 
ســيارات تمتاز بالجــودة العالية واالعتمادّية، ومن واجبنــا أيضاً تقديم حلول 
تمويليــة مبتكــرة بالتعاون مع المؤسســات المصرفيه الّرائــدة، وفي طليعتها 
البنك العربي الذي نعَتز بتعاوننا معه في هذه الحملة الترويجية لســيارتي كيا 

نيرو وكيا كيه5-«.

وتجــدر اإلشــارة إلى أن قروض تمويل الســيارات من البنــك العربي تتضمن 
العديد من المزايا التفضيلية من بينها أسعار فائدة منافسة، وإمكانية الحصول 
على تمويل يصل لغاية 100,000 دينار مع فترة سداد تصل لغاية 8 سنوات، 
هــذا إلى جانب فريق مبيعات مختص لخدمــة العمالء في أي وقت، مع إتاحة 
خيار تمويل أكثر من ســيارة بما في ذلك الســيارات الجديدة والمستعملة وفقاً 
لألحكام والشــروط الخاصة بذلك. كما يتيــح البنك إمكانية تقديم طلب القرض 
إلكترونيــاً بكل ســهولة عبر الخدمات المصرفية الرقميــة للبنك العربي والتي 
تشــمل الموقع االلكتروني وتطبيق »عربي موبايل« والخدمة المصرفية عبر 

اإلنترنت »عربي أون الين«.

أطلــق البنك العربي مؤخــراً عرضاً خاصاً لتمويل ســيارات هونــدا بالتعاون 
مع شــركة طهبوب للســيارات – هوندا األردن، وذلك فــي إطار حرص البنك 
الدائم على تقديم عروض وبرامج ترويجية مميزة لعمالئه تواكب احتياجاتهم 

وتطلعاتهم.

وسيكون بإمكان العمالء الراغبين بشراء أي من سيارات هوندا االستفادة من 
مزايا هذا العرض الخاص والذي يسري لغاية 2021/2/28، والذي يتضمن 
سعر فائدة تفضيلي، تأمين شامل مجاني للسنة األولى، إمكانية استبدال سيارة 
العميــل الحاليــة كدفعــة أولى أو كجزء مــن الدفعة مهما كان نــوع أو موديل 

السيارة، وذلك ضمن إجراءات بسيطة وميسرة.
وفي تعليقه على هذا العرض قال الســيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات 
المصرفيــة لألفــراد في البنــك العربــي – األردن: »نواصل تقديــم مجموعة 
مختلفة من الحمالت والعروض التمويلية المميزة والتي توفر لعمالئنا أسعار 
ومزايا منافسة وخدمات ميسرة«. وأضاف: »يعتبر هذا العرض المميز جزء 
من سلســلة عروضنا التمويلية المستمرة على السيارات، حيث يتيح لعمالئنا 
اقتناء سيارة من اختيارهم ضمن مجموعة واسعة من سيارات هوندا المتاحة 

في األسواق«.
وبــدوره، قــال مهند طهبــوب مدير عام شــركة طهبوب للســيارات – هوندا 
األردن: ”نفَخــر في هونــدا األردن بتقديمنا ســيارات يابانية تمتــاز بالجودة 
العاليــة والتكنولوجيــا المتطورة واألداء األفضل، هذا الــى جانب تقديم حلول 
تمويليــة فعالــة بالتعــاون مع البنك العربــي الذي نعَتز بتعاوننــا معه في هذه 

الحملة الترويجية لسيارت هوندا بجميع موديالتها”.
وتجــدر اإلشــارة إلى أن قروض تمويل الســيارات من البنــك العربي تتضمن 
العديد من المزايا التفضيلية من بينها أسعار فائدة منافسة، وإمكانية الحصول 
على تمويل يصل لغاية 100,000 دينار مع فترة سداد تصل لغاية 8 سنوات، 
هــذا إلى جانب فريق مبيعات مختص لخدمــة العمالء في أي وقت، مع إتاحة 
خيار تمويل أكثر من ســيارة بما في ذلك الســيارات الجديدة والمستعملة وفقاً 
لألحكام والشــروط الخاصة بذلك. كما يتيــح البنك إمكانية تقديم طلب القرض 
إلكترونيــاً بكل ســهولة عبر الخدمات المصرفية الرقميــة للبنك العربي والتي 
تشــمل الموقع االلكتروني وتطبيق »عربي موبايل« والخدمة المصرفية عبر 

اإلنترنت »عربي أون الين«.
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مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 11 % أرباحاً على المساهمين

أعلنــت مجموعة بنك اإلســكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للســنة 
المنتهية في 31 كانون األول 2020، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية 
بعد المخصصات والضرائب بلغت 42.5 مليون دينار، بتراجع نسبته %49 

مقارنة مع ما تم تحقيقه خالل عام 2019.

ونظراً للظروف االقتصادية الصعبة التي شهدها العالم أجمع خالل عام 2020 
بسبب تفشي وباء كورونا، والتوقعات المستقبلية للمؤشرات اإلقتصادية التي 
تأثرت بعمق بهذه الجائحة، استمرت المجموعة في اتباع سياستها المتحفظة 
لبناء احتياطيات إضافية للخســائر االئتمانية المحتملة كإجراء وقائي لحماية 
البنك من أي تأثيرات ســلبية على محفظة القروض، حيث تم االحتفاظ بمبلغ 
123 مليــون دينار كمخصصات خســائر ائتمانية خالل عام 2020، مما أثر 

على صافي أرباح المجموعة. 

وقــد تمكنت مجموعــة البنك خالل عام 2020 من االســتمرار في المحافظة 
على تحقيق نمو مستدام في اجمالي الدخل، حيث ارتفع بنسبة 0.9% ليصل 
الــى 364.3 مليــون دينــار، وذلك علــى الرغم من انخفاض أســعار الفوائد 
عالميــا وانخفاض االيــرادات غير المرتبطة بالفوائد نتيجــة االيقاف المؤقت 
الســتيفاء بعض الرسوم والعموالت في أسواق المجموعة الرئيسية المتأثرة 

بوباء كورونا.

كما تمكنت المجموعة من تحقيق ربح تشــغيلي قبل المخصصات والضرائب 
بلــغ 203.5 مليــون دينار، بزيادة نســبتها 8.6% عن عــام 2019، وذلك 
بدعم من القطاعات التشــغيلية الرئيسية التي سجلت نمواً خالل العام، نتيجة 
لتنويــع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشــغيلية للعمليات وإحكام الســيطرة 

على التكاليف.

وأدت جهــود البنك المتواصلة فــي ادارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة 
على جودة األصول ومتانتها الى ارتفاع  إجمالي التسهيالت المصرفية بنسبة 

1.2% لتصل الى 4.7 مليار دينار كما في 31 كانون أول 2020.
وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس اإلدارة، عبداإلله الخطيب، 
عــن بالغ تقديــره لتمكن مجموعة البنك خالل عــام 2020 من تحقيق نتائج 
مالية تشغيلية قوية وتسجيل نمو مستدام في الربح التشغيلي وإجمالي الدخل، 

وذلــك على الرغــم من الظروف والتحديات الصعبة التــي يواجهها االقتصاد، 
واآلثار السلبية غير المسبوقة لجائحة كورونا على اإلقتصاد العالمي بأكمله، 
مما يؤكد من مكانة البنك المتقدمة وقدرته الراســخة في التكيف والتعامل مع 

التحديات بكل كفاءة واقتدار.

وأوضح الخطيب أن االنخفاض غير التشــغيلي فــي صافي األرباح، ناتج عن 
إجراءات احترازيــة اتخذتها المجموعة تمثلت باالحتفاظ بمخصصات اضافية 
آمنــة لمحفظة التســهيالت بلغت أكثر من ضعــف المبالغ المخصصة في العام 
السابق، وتهدف هذه الخطوات الوقائية الى حماية البنك وتعزيز صالبة مركزه 
المالي في ضوء صعوبة المرحلة واألوضاع االقتصادية السلبية الناجمة عن 

تفشي وباء كورونا.

 وثمــن الخطيب الدور المهم الــذي يلعبه البنك المركزي األردني واإلجراءات 
الحكوميــة التي تــم اتخاذها إلحتواء حدة تداعيات جائحــة كورونا والتخفيف 
مــن آثارها، معرباً عن أمله في أن تتظافــر الجهود الوطنية لتمكين االقتصاد 

األردني من عبور هذه الفترة الحرجة بنجاح.

وأعلــن الخطيــب أن مجلس إدارة البنــك ناقش في اجتماعــه المنعقد بتاريخ 
2021/1/21 البيانــات الماليــة للبنــك لعام 2020 وتــم اعتمادها، وأوصى 
للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على الســادة المســاهمين بنسبة 11% من 

القيمة األسمية للسهم عن العام 2020.

ومــن جانبه، أكــد الرئيس التنفيــذي للبنك، عمار الصفــدي، أن البنك واصل 
سياسته الملتزمة بالحفاظ على سالمة أصوله وجودتها ومتانة مركزه المالي، 
مع االســتمرار في تحسين الكفاءة التشــغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على 
التكاليف، مما أثمر عن نمواً ايجابياً متزايداً في االنشــطة التشغيلية الرئيسية 
للبنــك. وأضــاف الصفــدي أن البنك تمكن مــن المحافظة علــى متانة قاعدته 
الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.2 مليار دينار، كما بلغت نسبة 
كفاية رأس المال 17.4% وبلغت نسبة السيولة 127% كما في 31 كانون 
أول 2020، وكافــة هذه النســب أعلى من الحد األدنــى للمتطلبات التنظيمية 

للبنك المركزي األردني ولجنة بازل.
»علما بأن هذه النتائج أولية وتخضع لموافقة البنك المركزي األردني«.

42.5 مليون دينار صافي أرباح مجموعة بنك اإلسكان لعام 2020 
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أطلق بنك اإلسكان – البنك األكثر واألوسع انتشاراً في المملكة- خدمة 
 Debit لعمالئه من َحَمَلة بطاقات الدفع المباشــر Easy Tawfeer
Card، وذلك ضمن جهوده المســتمرة الهادفة لتوفير منتجات وحلول 
تمّكــن العمالء من إدارة مدفوعاتهم، وتحقيــق أهدافهم المالية قصيرة 
وطويلة األجل، وتقديم تجربة مميزة لالدخار والتوفير السهل والذكي.

وتعتبــر خدمــة Easy Tawfeer المجانيــة الجديــدة - وهي عبارة 
عن توفير آلي ســهل- أحد الحلول االدخارية المبتكرة التي يقدمها بنك 
اإلســكان لعمالئــه، بهدف تعزيز تجربــة االدخار بشــكل آلي من خالل 
اقتطــاع جــزء مــن مدفوعاتهم الشــخصية عنــد القيام بتنفيــذ حركات 
المشــتريات علــى بطاقة الدفــع المباشــر Debit Cards عند نقاط 

البيع. 
وتعمل خدمةEasy Tawfeer  على تقريب القيمة المتبقية من مبلغ 
الشــراء إلى أقرب فئة يختارها العمالء )وألقرب 5 دنانير، 10 دنانير، 
20 ديناراً( وبما يتناســب مــع إمكاناتهم وأهدافهــم الخاصة بالتوفير، 
بحيــث يتــم تغذية حســابات التوفير مع كل عملية شــراء يقومون بها، 
فمثالً لو كانت قيمة المشتريات 3.75  دينار، يتم خصم مبلغ 5 دنانير 

بحيث يتم إيداع ما قيمته 1.25 دينار في حساب توفير العميل. 
وتطبــق خدمــة Easy Tawfeer علــى عمليــات الشــراء المحلية 
والدولية التي تجري من خالل بطاقة الدفع المباشر، حيث يتم قيد القيمة 

بنك اإلسكان يطلق خدمة Easy Tawfeer المجانية لالدخار 

المتبقية من مبلغ الشــراء تلقائياً في حســاب التوفير الخاص بالعميل، 
ويحــق للعميل االســتفادة من المبالغ التي جــرى تقريبها وإيداعها في 

أي وقت.

وفــي تعليقــه على إطالق هــذه الخدمة المبتكرة، أكــد رئيس مجموعة 
األعمال المصرفية في بنك اإلسكان فاسكين أجميان: »تجسيداً وترجمًة 
لشــعارنا »بنكي للحياة« نحرص دوماً في بنك اإلســكان على أن نكون 
شــركاء داعمين لعمالئنــا لتحقيق أهدافهــم المالية، لــذا نواصل دوماً 
علــى مواكبة تطورات التكنولوجيــا المالية واســتخدام أحدث التقنيات 
المصرفية وتسخيرها لخدمة عمالئنا. وقد جاءت خدمة »ايزي توفير« 
ضمــن مجموعة من الخدمــات والمنتجات التي يواصــل البنك تقديمها 
ضمن منظومة شــاملة للتحول الرقمي، خاصة وأن االعتماد على الدفع 
االلكترونــي بــدالً من الكاش أصبح ضرورياً فــي هذه االوقات نظراً لما 

يواجه العالم من ظروف بسبب جائحة كورونا«. 
ومن الجدير بالذكر أن عمالء بنك اإلسكان بإمكانهم االشتراك في خدمة 
Easy Tawfeer المجانيــة عبر االتصال مع مركز الخدمة الهاتفية 
في البنك، لالستفادة من المزايا التي تحققها هذه الخدمة وتغذية حساب 
التوفير بشكل آلي، مع حرية اختيار حساب التوفير الذي يرغب العميل 

االدخار به.  



األخبار المصرفية

64

بنك اإلسكان يصدر تقرير 
االستدامة السنوي للعام 2019

بنك اإلسكان يطلق خدمة إصدار 
Iskan V-Card بطاقات

بشكل آلي وفوري عبر تطبيق 
Iskan Mobile

في ضوء التزام البنك بدوره الرائد ونهجه المؤسسي في إدماج فكر االستدامة 
فــي مختلف الجوانــب االقتصادية واالجتماعية والبيئية، أصدر بنك اإلســكان 
– البنك األكثر واألوســع انتشــاراً في المملكة- تقرير االستدامة السنوي لعام 
2019 تحت عنوان »ملتزمون باالســتدامة«، بعد اعتماده من قبل المبادرة 
 ،)Global Reporting Initiative )GRI  العالميــة إلعداد التقاريــر
وتم إعداده بما يتوافق  مع أحدث المعايير والمبادئ التوجيهية للمبادرة، ومع 
Sustainable Devel- 2030  أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

.opment Goals

ويتبنى بنك اإلســكان نهج االستدامة في سياساته وممارساته العامة، ويلتزم 
بتطبيق ممارسات حوكمة سليمة وتطبيق أعلى درجات المساءلة والشفافية، 
إذ يســتند في ممارســاته المســتدامة إلى مســؤوليته تجاه موظفيــه وقواعد 

السلوك والعمالء والمجتمع والبيئة واألجيال المقبلة.

ونجح »اإلسكان« خالل عام 2019 في تحقيق نتائج جيدة فيما يتعلق بجهوده 
نحو تحقيق االســتدامة في العديد من الخدمات والمساهمات والمبادرات التي 
شملت مختلف الجوانب البيئية والصحية واالجتماعية والتعليمية والرياضية، 
حيث يعتبر البنك االســتدامة جانباً أساسياً من جوانب إدارة األعمال السليمة، 
ويــرى أيضــاً أن القطاع البنكي مســاهم مهم فــي تحقيق التنمية المســتدامة 

والنمو االقتصادي.

وفــي تعليقه على هــذا التقرير، قال الرئيــس التنفيذي لبنك اإلســكان، عّمار 
الصفــدي »يبرهــن تقريــر االســتدامة على نجــاح البنك فــي مواصلة دوره 
المتــوازن بيــن مكانته الكبيــرة في القطــاع المصرفي األردنــي، ودعمه له، 
والتزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشــفافية والمساءلة«، موضحاً أن 
تحقيق االستدامة مسؤولية تقع على عاتق الجميع وسيواصل البنك مسؤوليته 

في تعزيز مساهمات االستدامة في المجتمع األردني.

أطلق بنك اإلسكان - البنك األكثر واألوسع انتشاراً في المملكة - خدمة إصدار 
 Iskan V-Card ًبطاقات ماســتركارد البالتينية الرقمية المدفوعة مســبقا
Iskan Mo- قوالتــي تعتبر األولى من نوعها فــي المنطقة، من خالل تطبي

bile  بنســخته المحدثة وبشــكل آلي وفوري، وبما يســهل تعامالت العمالء 
ويوفر عليهم الوقت والجهد.

ويأتــي إطــالق خدمة إصدار بطاقة ماســتركارد البالتينيــة الرقمية المدفوعة 
مســبقاً Iskan V-Card مــن خــالل تطبيــقIskan Mobile  ، بهدف 
تمكين العمالء من إصدار البطاقة بكل يسر وسهولة، وشحنها بالمبالغ المالية 
التي تناســب احتياجاتهم، والقيام بعمليات الشــراء عبــر المواقع اإللكترونية 

ودون الحاجة إلى زيارة أي من فروع البنك. 
كما توفر البطاقة أعلى درجات الحماية واألمان عبر خدمة حماية المشتريات 
علــى المواقــع اإللكترونية من خالل اســتالم العميل لرمــز تحقق لمرة واحدة 
One Time Password )OTP( علــى رقــم الهاتف الخلوي الخاص 
به المسجل لدى البنك عند استخدام البطاقة على المواقع المشاركة بالخدمة. 
وتعليقــاً على هــذه الخطوة، قال رئيس مجموعة األعمــال المصرفية في بنك 
اإلســكان، فاسكين أجميان: »يأتي إطالق بطاقة ماستركارد البالتينية الرقمية 
المدفوعة مســبقاً والتي تعــد األولى من نوعها فــي األردن والمنطقة، تنفيذاً 
الســتراتيجية البنك في تطوير أدوات الدفع الرقمية، واســتمراراً لتوجه البنك 

وأورد التقريــر الخاص باالســتدامة والذي يصدر للســنة الثالثة على التوالي 
أهم إنجازات البنك خالل عام 2019 والتي من شــأنها نشــر الوعي والثقافة 
بأهمية االســتدامة، وتســليط الضوء علــى أهمية التعاون بيــن كافة الجهات 
والقطاعات والشــرائح المختلفة في المجتمع؛ لضمــان تحقيق األثر اإليجابي 

على البيئة والمجتمع.

تجدر اإلشــارة إلى أن بنك اإلســكان أصدر في عام 2017 أول تقرير خاص 
باالســتدامة يرصد ممارســات البنــك االجتماعية واالقتصاديــة والبيئية، إلى 
جانب تطبيق مبادئ االستدامة في فروع ومقرات البنك على مستوى المملكة. 
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نحــو توفيــر مجموعة من االمتيازات الواســعة والمتنوعة لعمالئنا التي تلبي 
رغباتهم وتطلعاتهم. موضحاً أن هذه البطاقة تكتسب أهمية قصوى في الوقت 
الحالــي في ضوء ما تشــهده عمليات الشــراء اإللكتروني من نمو متســارع 

ومطرد كونها توفر الوقت والجهد على العمالء«.
وأضاف أجميان »تنســجم عملية التوســع في اصدار البطاقــة وإتاحتها لفئة 
أوســع وأشــمل من عمالئنا مع استراتيجيتنا في البنك بتسهيل الوصول لكافة 
 .»Iskan Mobile منتجاتنا وخدماتنا المالية والمصرفية من خالل تطبيق
 مــن جانبــه، قال رمــزي األمعــري مدير منطقــة - لبنان والمشــرق العربي 
بماستركارد: »نحن سعداء باستمرار تعاوننا مع بنك اإلسكان إلطالق بطاقات 
 Iskan Mobile ماســتركارد البالتينية المدفوعة مســبقاً من خالل تطبيق
في الوقت الذي يبحث فيه العمالء عن مســتويات جديدة من الحماية والراحة 
والســهولة فــي إجــراء كافة معامالتهــم المالية. ومــن ناحية أخــرى، تلتزم 
ماستركارد بالتعاون مع القطاع المصرفي إلتاحة تقنياتها ونشر وسائل الدفع 
الرقميــة وتحقيق التحول لالقتصاد الرقمي فــي األردن. ومن منطلق حرصنا 
علــى تقديم قيمة مضافة لحاملي بطاقات ماســتركارد، تأتي البطاقة البالتينية 
بمجموعة من الخدمات المميزة التي تمنح حامليها العديد من المزايا الحصرية 

المجزية التي توفر لهم تجربة دفع فريدة«.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بطاقــة Iskan V-Card تتمتــع بمزايــا البطاقة 
البالتينيــة من ماســتركارد مثــل التغطيــات التأمينية للســفر والحصول على 
خصومات على رحالت الطيران والفنادق عند الحجز باســتخدام البطاقة وفق 
العروض القائمة على البطاقات البالتينية من ماستركارد، واصدار فوري بكل 
ســهولة دون الحاجة لمراجعة الفرع، تحكم كامل في البطاقة كشحن البطاقة، 

إيقاف أو إعادة تفعيل، وسهولة استرجاع بيانات البطاقة آليا من خالل
.Iskan Onlineو  Iskan Mobile 

  DSecure3 كما  تتيح البطاقة الشراء عبر االنترنت بأمان من خالل خدمة
  )One Time Password )OTP والتي يتم خاللها ارســال رقم سري
إلــى رقم هاتف العميل، وإمكانية اســتعالم العمالء عن الحركات المنفذة على 
البطاقة من خالل خدمة إســكان أون الين، إضافة إلى اســتقبال رسائل نصية 

بكافة الحركات المنفذة.

بنك اإلسكان يستكمل تطوير 
كافة بطاقات االئتمان والدفــع 

المبــاشر ويوفرها لعمالئه بتقنية 
 )Contactless( الالتالمسية

وبتـصــميــم عصري مميز

اســتمراراً لنهجــه في توفير حلــول مصرفية عصرية تناســب العمالء، أعلن 
بنــك اإلســكان- البنك األكثر واألوســع انتشــاراً في المملكة – عن اســتكمال 
تطوير كافة بطاقات االئتمان والدفع المباشــر الصادرة عن البنك بكافة فئاتها 
وتوفيرها لعمالئه بتقنية الالتالمسية )Contactless(، وبتصميم عصري 
مميــز يحمل صــورة مبنى البنــك الجديد، في خطــوة تعكس الطابــع الرقمي 

والمتطور للخدمات التي يقدمها البنك.

ووســع بنك اإلســكان من نطاق بطاقاته المعززة بتقنية الالتالمسية التي كان 
ســّباقاً في طرحها منذ عامين لتشــمل كافة فئات البطاقات الصادرة عن البنك 
وبتصميــم عصري جذاب، حيــث تأتي هذه الخطوة ضمن اســتراتيجية البنك 
الهادفة إلى مواكبة التكنولوجيا الرقمية وتطوير أدوات الدفع الرقمي، وسعي 
البنك المســتمر نحو تقديم الخدمــات والمنتجات المبتكرة التي تحاكي تطلعات 
عمالئه وتلبي احتياجاتهم، وتمكنهم من متابعة تعامالتهم البنكية بكل سهولة، 
وسرعة وأمان. ويحرص بنك اإلسكان على توفير أفضل المزايا على بطاقات 
االئتمان والدفع المباشــر عبر تســخير أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا 

المالية لعمالئه، وتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية المتطورة.
وتمكــن خاصيــة الدفع الالتالمســية -من خــالل تقنية االتصــال قريب المدى 
)NFC(- العمالء من إجراء عمليات الدفع لمشترياتهم بمجرد تمرير البطاقة 
علــى أجهزة نقاط البيــع )POS( المجّهزة بهذه الخاصيــة، بحيث يتم خصم 
مبالغ المشــتريات مباشــرة من البطاقة دون قيام العمالء بإدخال رقم ســري 
)Pin Code( وضمــن الســقوف المحددة لهم. كمــا تتمتع بطاقات االئتمان 
والدفع المباشر الجديدة بتقنية الالتالمسية بأعلى مقاييس الحماية واألمان. 

وتعتبــر تقنيــة الالتالمســية من أحــدث تقنيــات الدفع الرقمي حيث تســتخدم 
لتســريع عمليات الدفع اإللكتروني للمشــتريات معتدلة القيمة، وبسقف يومي 
150 دينــاراً، بعدد 3 حركات وبحد أقصــى 50 ديناراً للحركة الواحدة، وفي 
حــال رغب العميل بتجاوز هذه الســقوف فيتوجب عليه ادخال رقمه الســري 

الخاص به.
وتبــرز أهمية هذه البطاقات في األوقات الراهنة التي يشــهد فيها األردن كما 
دول العالم انتشــاراً لجائحة كورونا، حيث تجنب تقنية الالتالمسية العميل من 
التعامل المباشــر مع أجهزة نقاط البيع وإدخال الرقم الســري مما يجعلها أكثر 
أماناً، باإلضافة إلى تسهيل عمليات الدفع على البطاقة ما يقلل الوقت والجهد. 
ويمكن لعمالء البنك إصدار بطاقات جديدة مزودة بهذه التقنية من خالل طلبها 

من أي فرع من فروع البنك. 
وتتميــز بطاقات الدفع المباشــر واالئتمانية التي يوفرها بنك اإلســكان بتقديم 
مجموعــة من الخدمــات ذات القيمة المضافة لحامليهــا، ومنها مزايا برنامج 
المكافآت المتطور إسكان كوينز )ISKAN COINS( التي يمكن استبدالها 
بالعديــد مــن المكافآت المتعددة التي تتناســب مع احتياجاتهــم، باإلضافة إلى 

مزايا أخرى على هذه البطاقات تضم برامج الخصومات والتقسيط المميزة.
وتجــدر اإلشــارة، إلــى أن بنك اإلســكان وامتــداداً لجهــوده المتواصلة نحو 
التحــول الرقمــي قد أطلق مؤخــراً مجموعة مــن الخدمات الرقميــة النوعية 
أبرزها، تحديث شــبكة الصرافات اآللية من خالل شــراء 185 جهاز صراف 
آلياً حديث ومتطور، إصدار تطبيق إســكان موبايل بنســخته المحدثة، إطالق 
خدمــة Easy Tawfeer لإلدخــار األلي والفوري، وإطــالق خدمة إصدار 
Iskan V-Card بشــكل آلي وفوري من خالل إسكان اون الين ومن خالل 
تطبيق إسكان موبايل، باإلضافة إلى العديد من الخدمات المتطورة التي تواكب 

المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي. 



األخبار المصرفية

66

في خطوة تعد األكبر من نوعها على الصعيدين المحلي واإلقليمي

انطالقــاً من اســتراتيجية البنــك الهادفة إلى تقديم التقنيــات والخدمات 
األحدث واألكثر تطوراً في القطاع المصرفي لعمالئه، وقع بنك اإلسكان- 
البنك األكثر واألوســع انتشاراً في المملكة- مع الشركة األردنية إلدارة 
Diebold Nix-( وكالء شــركة )JBS )األنظمة واألعمال ووكاالت 
dorf( في األردن وفلســطين، اتفاقية لشــراء 185 جهاز صراف آلياً 

متطوراً ومزوداً بأحدث التقنيات التكنولوجية.
وتعــد هذه االتفاقية المرحلة الثانية من تحديث شــبكة الصرافات اآللية 
لبنك اإلسكان، حيث قام العام الماضي بتركيب 55 جهازاً حديثاً ومتطوراً 
ليصــل مجموع الصرافات التي يتم تحديثهــا إلى 240 صرافاً آلياً، في 
خطوة تعكس اهتمام وحرص  البنك المتواصل نحو تقديم أفضل الحلول 

التقنية والمبتكرة لعمالئه. 
االتفاقيــة التي ُتعد األكبر من نوعها على الصعيدين المحلي واإلقليمي، 
تنســجم ومســاعي بنك اإلســكان الدائمة في مواكبة آخر التطورات في 
الســوق المصرفي العالمي، وتعزيز سلســلة خدماتــه الرقمية، وتقديم 
تجربــة مصرفية متكاملــة وخدمات مبتكرة ذات قيمــة مضافة لعمالئه 

وبما يسهم في إثراء تجربتهم المصرفية.
ومن المقرر البدء بتركيب وتشــغيل أجهزة الصرافات الجديدة المزودة 
بأحــدث التقنيات التكنولوجية في جميــع محافظات المملكة خالل الربع 
األول من عام 2021، حيث ســتمكن هذه الخطوة عمالء بنك اإلســكان 
وكافة مســتخدمي أجهزة الصرافات اآللية مــن الحصول على باقة من 

الخدمــات الجديــدة والمتميزة بســرعة وســهولة ودون الحاجة لزيارة 
الفروع. 

وفــي تعليقه على هذه الخطوة، قال رئيس مجموعة األعمال المصرفية 
في بنك اإلســكان فاســكين أجميان: »نحرص في بنك اإلسكان وضمن 
خططنا االســتراتيجية على تبني أحــدث تكنولوجيا الخدمات المصرفية 
وتقديم أفضــل الخدمات المبتكرة، ومواكبة اإلضافات النوعية التي من 
شــأنها دعــم توجهاتنا نحو التحول الرقمي وتقديــم تجربة بنكية فريدة 
ومميــزه لعمالئنــا، وبمــا يمكنهم من إنجــاز معامالتهم بشــكل يواكب 

المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي«. 
وأضــاف أجميــان قائالً: »بنك اإلســكان ســّباق دائماً فــي قدرته على 
االستجابة بفعالية للمتطلبات المتغيرة لعمالئه حيث عمل خالل السنوات 
الماضيــة على تأهيل بنيته التحتية بالشــكل األمثل لدعم عملية التحول 
الرقمــي، واليــوم نســتمر في خططنا نحــو التحول الرقمــي والتي من 
ضمنها االســتمرار في تحديث شــبكة صرافاتنا اآللية من خالل اعتماد 

أجهزة هي األحدث واألكثر تطوراً محلياً ودولياً «.
من جانبه قال عماد صوان، المدير العام للشركة األردنية إلدارة األنظمة 
واألعمــال ووكاالت )JBS( فــي االردن وفلســطين: »لقد جاءت هذه 
االتفاقيــة بهدف تزويد بنك االســكان للتجــارة والتمويل والذي يعد من 
أهــم رواد الصناعة المصرفية الحديثة فــي المنطقة، بالتقنيات الحديثة 
والمتطورة، وذلك تلبية لمتطلبات العصر الحالي والمستقبلي من خالل 

بنك اإلســكان : شــراء 185 جهاز صراف آلياً متطوراً وحديثاً توفر خدمات 
نوعية وجديدة لعمالئنا 
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تفعيل التحول الرقمي للمعامالت المصرفية«.
 وأكد صوان أن اختيار بنك االسكان التعامل مع أكبر الوكالء في مجال 
  Diebold Nixdorf   صناعة وتطوير أجهزة الصراف اآللي الذكي
سيسهم في توفير أحدث الخدمات المصرفية لعمالء بنك االسكان ُمحدثاً 

فرقاً إيجابياً وبما يليق بعمالء هذا الصرح المصرفي الكبير.
يذكــر أن أجهزة الصراف اآللي الجديدة والمتطورة، تمتاز بأنها أجهزة 
عصرية بشاشات متعددة اللمس، تدعم تقنية  »دون لمس«  ، خدمات 
 QR االتصــال بالمــدى القريــب و خدمــات رمز االســتجابة الســريع
Code، إضافــة إلى دعم خدمات الصراف مــن خالل بصمة األصبع، 
كما ســتتيح هــذه الصرافات  لعمالء البنك االســتفادة من مجموعة من 
الخدمات الجديدة مثل اإليداع النقدي الفوري، وإيداع الشيكات الفوري 

وغيرها.

بنــك اإلســكان يوفــر لعمالئــه تجربــة 
مصرفية اســتثنائية مع تدشــينه الفرع 

الرقمي للخدمات الذاتية
 )Iskan engage( في مبنى اإلدارة 

العامة 

دشن بنك االسكان– البنك األكثر واألوسع انتشاراً في المملكة- مؤخراً الفرع 
الرقمي للخدمات الذاتية )Iskan engage( في مبنى اإلدارة العامة للبنك 
في الشميساني، والذي يقدم لعمالءه تجربة مصرفية رقمية تفاعلية استثنائية 
ال تضاهــى، وتعتبــر نقلة نوعيــة في مســتوى الخدمات المصرفيــة الرقمية 

المقدمة في السوق األردني. 
ويعتبر الفرع الرقمي الجديد إضافة قّيمة لشــبكة فروع بنك اإلسكان الواسعة 
والمنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، حيث يمتاز بطابعه التكنولوجي الخاص 
ويقدم لعمالء البنك مجموعة من الخدمات الذاتية المتكاملة على مدار الساعة 
وبمــا يمكنهــم من إتمــام كافــة معامالتهم البنكية بشــكل فوري وبكل يســر، 

وسهولة، وأمان. 
وبمجــرد زيارة الفــرع الرقمي )Iskan engage( ســيتمكن عمالء البنك 
مــن خوض تجربة مصرفيــة فريدة ومميزة في عالــم التكنولوجيا المصرفية 
والتحــول الرقمي، حيث تتيح األجهزة التفاعليــة للعمالء التعرف على العديد 
مــن المنتجــات والخدمات البنكيــة، وأســاليب اإلدارة الماليــة، والتفاعل مع 
محتــوى نوعــي وتوضيحي حول كيفية االســتفادة من مختلــف قنوات البنك 
المصرفية من خالل  شاشات لمس ذكية )Smart Screens( متاحة على 
Digi-(( وطاوالت رقمية )Interactive Pods )هيئة شاشــات تفاعلية 

.tal Tables
وباإلضافــة إلى أجهزة الصــراف اآللي )ATM( بشــكلها الحديث والمتطور 
والتي تقدم الخدمات البنكية األساســية، يمكن للعمالء التواصل مع مســؤولي 
خدمــة العمالء بالصوت والصورة من خالل أجهــزة الصراف اآللي التفاعلي 
)ITM( المبتكــرة والمزودة بتقنيــة الفيديو، والتي تتيح لعمــالء البنك إتمام 
معظم الخدمات والمعامالت المصرفية وعلى مدار الســاعة ودون الحاجة إلى 

زيارة الفرع.
ويتيح الفرع الرقمي للعمالء أيضاً استخدام صناديق األمانات الحديدية اآللية 
)Safety Deposit Box( الخاصة بهم، بطريقة آلية حديثة ومبتكرة من 
خــالل البصمة والبطاقة الممغنطة، وبما يمكنهم مــن الوصول إلى ممتلكاتهم 

الثمينة ذاتياً في أي وقت وعلى مدار الساعة، وبكل سهولة وخصوصية. 
وفــي تعليقه على تدشــين الفرع اآللي الجديد، قال رئيــس مجموعة االعمال 
المصرفية في بنك اإلســكان فاسكين أجميان: »نحرص دوماً في بنك اإلسكان 
علــى تقديم منظومــة من الخدمات المصرفية المبتكرة، واالســتثمار في تبني 
أحــدث ما تقدمه تقنيــات التكنولوجيا الرقمية في عالــم الصناعة المصرفية، 
حيــث نفخر اليوم بتدشــين أول فــرع رقمي للخدمــات الذاتية لنقدم للســوق 
األردنــي ولعمالئنــا تجربة مصرفيــة ذاتية تفاعلية ومميزة فــي عالم التحول 

الرقمي، وبما يحاكي تطلعاتهم ورغباتهم«. 
وأضاف أجميان:« ســيكون الفرع الرقمي وهــو األول من نوعه في المملكة 
مــن حيث طبيعة الخدمات المقدمة واألجهــزة التفاعلية المبتكرة التي نضعها 
بين أيدي عمالئنا، إضافة متميزة ونقلة نوعية في السوق المصرفي األردني، 
تجســيداً الســتراتيجية البنك التــي تركز في محاورها علــى االبتكار والتطور 

التكنولوجي، والجودة الشاملة، والخدمات المصرفية عالية التنافسية«.
 Iskan( وتجــدر اإلشــارة، إلــى أن الفرع الرقمــي للخدمات الذاتيــة الجديد
engage( يأتــي امتــداداً للجهود المتواصلة التي يبذلها بنك اإلســكان نحو 
التحول الرقمي وتقديم خدمات تنطوي على العديد من القيم المضافة لعمالءه، 
حيــث أعلن البنك مؤخراً عن شــراء 185 جهاز صراف آلياً متطوراً وحديث 
توفر خدمات نوعية وجديدة لعمالئه بســرعة وســهولة ودون الحاجة لزيارة 
الفروع، كما تم اســتكمال تطوير كافة بطاقات االئتمان والدفع المباشــر بكافة 
فئاتها بتقنية الالتالمســية )Contactless( وبتصميم عصري مميز يحمل 
 )Iskan Mobile( صورة مبنى البنك الجديد، باإلضافة إلى إصدار تطبيق
بنســخته المحدثة، وإطالق خدمة إصدار بطاقات )Iskan V-Card( بشكل 
آلي وفوري من خالل إسكان أونالين ومن خالل التطبيق، باإلضافة إلى العديد 
مــن الخدمات المتطورة والمتقدمــة التي تواكب المتغيرات المتســارعة التي 

يفرضها العصر الرقمي. 
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قام البنك بإطالق برنامج التأمين ضد فيروس كورونا الُمستجد
"كوفيد -19"، تحت شعار »اشعر باألمان وأّمن نفسك وعائلتك«، 

وتشــمل هذه المنفعة كافة الفئات العمرية ولغاية عمر 65 عاماً، حيث 
تبــدأ االســتفادة من التأمين بعد انقضاء فتــرة االنتظار المحددة ب 30 
يوماً من تاريخ االشــتراك. ويتــم تغطية تكلفة فحص كوفيد - 19 على 
أساس الدفع النقدي من قبل المنتفع في المختبرات الموصوفة من قبل 
CBC الطبية المعتمدة باإلضافة لالستشــارة الطبية واألشــعة السينية 
للصــدر وفحص الطبيــب المعالج، والفيتامينات والمضــادات الحيوية، 
وتغطية تكاليف العالج داخل المستشــفى إذا استدعت الحالة المرضية، 

وتغطية الدخول لغايات تلقي العالج الطبي.

مــن منطلق التزام البنك األردني الكويتي بمســؤوليته المجتمعيــة، واهتمامه بالبيئة والمحافظة 
عليها، وبمناسبة يوم التدوير العالمي والذي صادف الخامس عشر من شهر تشرين الثاني، قام 
البنــك بالمشــاركة في رعاية مبادرة » مدينتي بيئتي نحــو أردن أخضر « والتي تنظمها جمعية 
البيئة األردنية، حيث تم عمل برنامج التوعية الذي يبين أهمية المحافظة على المخلفات الصلبة 

وتوزيع حاويات مكتبية.

البنك األردني الكويتي يطلق برنامج التأمين ضد فيروس كورونا المستجد 

األردني الكويتي يشارك في دعم مبادرة جمعية البيئة بمناسبة 
“يوم التدوير العالمي 2020”
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البنك األردني الكويتي يطلق خدمة “ JKBفوري”

قام األردني الكويتي بإطالق خدمة جديدة وهي » JKBفوري«، والتي تتيح تحويل األموال فوراً بين عمالء البنك األردني الكويتي في 
األردن وعمالء بنك القدس في فلسطين، من خالل خدمة JKBOnline أو تطبيق JKBMobile، والتي تتوفر من دون عموالت 

وعلى مدار الساعة من خالل القنوات اإللكترونية لكال البنكين.

وتمتاز الخدمة بما يلي: 
    1. توفير خدمة إرسال واستقبال األموال بين عمالء البنكين من خالل خدمة JKBOnline وتطبيق JKBMobile على مدار   

        الساعة طيلة أيام األسبوع.
    2. تمتاز الخدمة بأعلى معايير السرعة واألمان نظراً لتمرير الدفعة من خالل شبكة البلوكشين اآلمنة والتي تضمن سرعة إرسال 

        األموال وتسليمها للمستفيد فوراً.
    3. إمكانية االستعالم ومتابعة الحواالت الصادرة والواردة من وإلى الحساب.

    4. الخدمة متاحة بعملة الدينار األردني والعمالت األجنبية )دوالر/ يورو/ جنيه استرليني(.
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 "األردني الكويتي" يرعى مشاركة السوالمة 
فــي نصف ماراثون آيلــة الدولي االفتراضي 

األول   

"األردني الكويتي" ينظم حملة للتبرع بالدم التــــدريب والتطويـر – الربع الرابع 2020

قــام البنك األردنــي الكويتــي وفي إطار 
واهتماماتــه  المجتمعيــة،  مســؤوليته 
بخدمــة المجتمع المحلــي ورعاية ذوي 
االحتياجــات الخاصة، برعاية مشــاركة 
البطــل األردنــي الكابتن علي الســوالمة 
في بطولة الكراســي المتحركة في نصف 
ماراثــون آيلة الدولــي االفتراضي األول 
وقد حصل البطل الســوالمة على المركز 
األول لمســار 21 كم كرسي متحرك فئة 

الرجال.

ضمــن إطار تعزيز وتفعيل الوعي البيئي، قــام البنك األردني الكويتي، بتقديم 
الدعــم لحملة النظافة الوطنية بعنوان » نظفــوا العالم « التي نظمتها جمعية 
البيئــة األردنية في منطقة شــفا بدران، والتي تهدف إلــى المحافظة المناطق 
الطبيعيــة فــي المملكــة وتوجيــه المواطنين للحد مــن إلقــاء النفايات بطرق 
عشــوائية أثناء التنزه، وترســيخ فكرة االســتفادة من النفايات اقتصادياً من 

خالل إعادة تدويرها. 

اســتمرت دائــرة التطويــر وتقييــم االداء بتطبيــق خطتها فــي تنفيذ برامــج التدريب 
Gamifica-  والتطويــر المختلفة، مع التركيز على برامج التدريب االلكتروني والـ

tion، حيث كانت أبرزها خالل الربع الرابع لعام 2020 ما يلي:
:Gamification منافسات التدريب من خالل تطبيقات الهواتف الذكية •

 اســتفاد موظفو البنك من 3666 فرصة تدريبية عن طريق منافســات تدريبية ضمن 
مواضيــع مختلفــة، منهــا المنتجــات والخدمات المصرفيــة، رقابة االمتثــال، وإدارة 

المخاطر، باإلضافة الى المهارات الشخصية واالدارية.
•  التدريب االلكتروني:

شارك 193 موظفاً وموظفة فيما مجموعه 77 نشاطاً تدريبياً الكترونياً، تنوعت هذه 
النشــاطات ما بين الدورات التدريبية، المنتديات والمؤتمرات، والجلسات االلكترونية 

القصيرة.
•  الشهادات المهنية:

حصل 8 موظفين على شهادات مهنية متخصصة، ضمن المواضيع التالية:
 Diploma in Strategic Management -

)Certified Banking And Credit Analyst )CBCA -
)Certified Anti-Corruption Manager )CACM -

Data Analytics & Visualization Fundamental -
- الدبلوم المهني المتخصص في االئتمان المصرفي »ضابط ائتمان«

Fighting Modern Slavery And Human Trafficking -
Certified Finance Manager - CFM -

Certified Management Accountant - CMA -

نظم البنك األردني الكويتي يوم االثنين الموافق 2021/01/11 حملة للتبرع 
بالدم في مبنى اإلدارة العامة، بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم، 
وقــد شــهدت الحملة إقباالً جيــداً من الموظفين، هذا وقد عبــر القائمون على 
بنك الدم عن شــكرهم وتقديرهم ألسرة البنك لدعمها المستمر ورعايتها لمثل 
هذه الحمالت، علماً بأن البنك يقوم بتنظيم حملتين على األقل ســنوياً، وتأتي 
هذه الحملة استمراراً للحمالت السابقة والتي اعتاد البنك على تنظيمها بشكل 
دوري، وتأكيداً منه على أهمية المســؤولية المجتمعية والتي تأتي من  خالل 
مشــاركته في أنشــطة خدمة المجتمع المحلي ومد يد العون والمســاعدة لكل 

مريض ومحتاج.

البنك األردني الكويتي يشارك بحملة
 “ نظفوا العالم “
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عزز بنك القاهرة عمان مكانته في محافظة الزرقاء بافتتاح فرع جديد لخدمة 
عمالئه بسهولة ويسر وتخفيف الضغط على الفروع األخرى. 

وبدأ الفرع الجديد باستقبال عمالئه في مقره الكائن في حي الزاهرة - شارع 
بهاء الدين - مجمع األردن. 

وجهــز الفرع الجديد وفــق أحدث التصاميم العصريــة والتقنية بهدف ضمان 
سرعة خدمة العمالء وتوسيع قاعدة العمالء بتقديم أفضل الخدمات المصرفية. 
وتحاكي االعمال والتصاميم الداخلية للفرع عملية التجديد والنهضة المصرفية 
المتواصلة التي يشــهدها البنك لتتناســب مع الهوية المؤسســية للبنك وذلك 

لتقديم خدمة عصرية براحة وأمان وانسيابية.
وحرص البنك في فرع الزرقاء الجديد على توفير كافة وسائل الراحة وسرعة 
تقديــم خدماته لعمالئــه داخل الفرع بما فيها توفير جهــاز صراف آلي لتقديم 

كافة الخدمات المصرفية على مدار 24 ساعة.
ويشار الى ان هذا الفرع الجديد أنشئ في سياق تنفيذ سياسة البنك في توسيع 
االنتشار الجغرافي لخدمة عمالئه في كل مكان نتيجة االزدياد الملفت للعمالء 

الجدد الذين تعزز ثقتهم بخدمات البنك المصرفية المميزة خاصة الكترونيا.

اســتقبل بنــك القاهرة عمــان عمالءه في مقــر فرعه في الرصيفــة بمحافظة 
الزرقاء بعد تحديثه لتلبية حاجات المنطقة مصرفيا وخدمة كافة الشرائح. 

وفــرع بنــك القاهــرة الذي يقع فــي الرصيفة، شــارع الملك حســين، منطقة 
العامريــة، حــي العرب، عمارة رقــم 138، تم تحديثه وفــق أحدث التصاميم 
العصرية والتقنية بهدف ضمان سرعة خدمة العمالء وتوسيع قاعدة العمالء 

بتقديم أفضل الخدمات المصرفية. 

وتحاكــي األعمــال والتصاميــم الداخليــة للفــرع عمليــة  التجديــد والنهضة 
المصرفية المتواصلة التي يشهدها البنك لتتناسب مع الهوية المؤسسية للبنك 

وذلك لتقديم خدمة عصرية براحة وأمان وانسيابية.

وراعــى البنــك فــي تحديــث فــرع الرصيفــة موقعــه توفيــر كافــة وســائل 
الراحة وســرعة تقديــم خدماته لعمالئه داخــل الفرع، بما فيهــا 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 باســتخدام تقنية الواقع االفتراضي للمرضى المقيمين داخل مركز الحســين للســرطان، مع األخذ بعين االعتبار تدابير الســالمة 

العامة.
و شكرت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، بنك القاهرة عمان على دعمه ورعايته المستمرة لهذا البرنامج واهتمامه 
بمرضى السرطان وبإدخال السعادة إلى قلوبهم. وقالت:»يمثل برنامج المخيم الصيفي جزءا من الرعاية الطبية الشمولية التي نقدمها لمرضانا، 
حيث تســاهم هذه األنشــطة في منح األطفال فرصة االبتعاد بعض الشــيء عن أجواء العالج، وتمدهم باالطمئنان كونهم يمارسون أنشطة مختلفة 

تزامناً مع العالج«.

بنك القاهرة عمان يواصل دعمه لمخيم أطفال مرضى السرطان للسنة 
14 على التوالي

بنك القاهرة عمان يعزز مكانته 
المصرفية في الزرقاء بفرع جديد

بنك القاهرة عمان يستقبل عمالءه 
في فرع الرصيفة بحلة جديدة
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انطالقــا من سياســة البنك الهادفة لتعزيز ثقافة التوفير لدى عمالئــه ومكافأتهم على والئهم وثقتهم، أطلق البنك العقاري المصري العربي حملته 
ترويجية لجوائز حســابات التوفير للعام الحالي 2021، تحت عنوان » رح تغوص بالذهب« بتقديم اكثر من 350 ليرة ذهب طيلة العام إلتاحة 

الفرصة لكل من يدخر لدى البنك للفوز بليرة ذهب يوميا من خالل فتح حساب توفير. 

ويأتي إطالق هذه الحملة للجوائز والتي تتميز بمنح أي حســاب توفير فرصة الدخول إلى الســحب على جوائز حســابات التوفير بفئاتها الثالث، 
تعزيزاً للخدمات المقدمة لعمالء البنك الحاليين واســتقطاب عمالء جدد، إضافة إلى زيادة شــريحة المســتفيدين من الجوائز من خالل اإلعالن عن 

فائز بليره ذهب يومياً عدا عن الجائزة الشهرية والبالغ قيمتها 5 ليرات ذهب والربع السنوية أي كل ثالث أشهر وقيمتها 10 ليرات ذهب. 
ومن الجدير بالذكر بأن إطالق هذه الحملة تأتي استكماالً الستراتيجية البنك العقاري المصري العربي في إطالق حمالت وبرامج جديدة تستهدف 
تعزيــز ثقافــة االدخار لــدى عمالئه ومكافأتهم على والئهم وثقتهم. ومن خالل هذه الحملة فإن البنك يســعى إلى تشــجيع العمالء الحاليين لتغذية 
أرصدة حساباتهم لزيادة فرص الربح، وتشجيع العمالء الجدد لفتح حسابات توفير لدى أي فرع من فروع البنك ليتمكنوا من الدخول في السحوبات 

الخاصة بالجوائز اليومية والشهرية والربع سنوية لحسابات توفير.

البنك العقاري المصري العربي
يطلق حملة جديدة لجوائز حسابات التوفير 
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كــّرم المديــر اإلقليمــي / الرئيس التنفيذي للبنك العقاري المصري العربي، طارق عقل مؤخــراً عدداً من موظفي البنك والذين حققوا نتائج وأرقام 
عالية في المبيعات الشهرية باإلضافة الى موظف الشهر وأصحاب األفكار التطويرية والتي تم تطبقها على ارض الواقع ، وذلك ضمن حفل أقيم 

في فندق الماريوت التزم فيه عناصر التباعد االجتماعي والسالمة العامة  وبحضور اإلدارة العليا في البنك . 
ويأتــي هــذا التكريم، حرصاً من إدارة البنــك العقاري المصري العربي على االهتمام المتواصل بموظفيه وتقديراً لعطائهم وتفانيهم في العمل، إلى 

جانب إيمان البنك بأهمية تكريم الموظفين المتميزين الذين يحرصون على أداء أعمالهم بجدية وإخالص وتحقيق األهداف المطلوبة منهم. 

وأشاد عقل ، خالل حفل التكريم بتفاني موظفي البنك وعطائهم المستمر في بذل المزيد من الجهد لترويج منتجات وخدمات البنك ، وطرح أفكار 
تطويريــة والعمــل علــى تنميتهــا وتنفيذها ، مؤكدا أهمية التفكير خارج األطــر التقليدية بما ينعكس إيجابا على أداء البنــك وتنمية لتحقيق رؤيته 

وأهدافه ليكون الخيار االولى من قبل العمالء .
 وأضــاف عقــل  »إن موظفــي البنــك هم أهم دعائمه ويحرص على توفير البيئــة المحفزة للتطور وتنمية مهاراتهم المهنية والشــخصية وتعزيز 

انتمائهم وتحفيزهم لمواصلة العمل باجتهاد وبذل وعطاء، مما ينعكس إيجاباً على جودة األداء للموظف والبنك بشكل عام«.

البنك العقاري المصري العربي يكرم موظفيه 
المتميزين
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"كامبردج" البريطانية: البنك العربي اإلسالمي الدولي 
أفضل بنك إسالمي لخدمة األفراد في األردن 

أعلن في العاصمة البريطانية لندن عن حصول البنك العربي اإلســالمي 
الدولــي علــى جائزتين رفيعتي المســتوى عن فئة أفضل بنك إســالمي 
لخدمــة األفراد فــي األردن 2020، ومنتج تمكيــن المرأة لعام 2020 
 IRBA عــن منتــج “تمكني” وذلك في الحفل الســنوي لتوزيع جوائز
الذي تنظمه شــركة كامبردج العالمية المتخصصة في شوؤون التمويل 

اإلسالمي.

وأعلــن خــالل الحفل االفتراضي الذي بث بواســطة تقنيــة الفيديو، أن 
اختيار الفائزين بهذه الجوائز قد تم من قبل لجنة من النقاد المتخصصين 
بناء على معايير تحددها الجائزة، وأن البنوك المرشــحة لهذه الجائزة 
من العديد من الدول العالم تشمل المملكة المتحدة، دول الخليج العربي، 

ماليزيا، اندونيسيا، باكستان، واألردن وغيرها.

وفــي كلمتــه خالل الحفل التي ألقاها مدير عام البنك العربي اإلســالمي 
الســيد إياد العسلي، وجه الشــكر والتقدير لكافة عمالء وموظفي البنك 
علــى دورهــم الفعــال في تطوير خدمــات البنك ليكون األفضــل دائما ، 
وعلى الرغــم من ظروف أزمة كورونا التي ألقت بثقلها على االقتصاد 
العالمي إال أنها أكدت أن البنك العربي اإلسالمي الدولي قادر على تقديم 

األفضل في كافة األحوال والظروف. 

وأمــا عــن منتج “تمكني” فإن هدف إطالقه والمســتمد من اســمه هو 
التمكيــن االقتصــادي للمــرأة من خــالل تقديــم الحلول المالية ســواء 
الحتياجاتها الشــخصية واحتياجات المشــاريع المملوكــة والمدارة من 
قبلها ضمن شــروط ميسرة ومزايا منافســة وبتسعير خاص كمساهمة 

من البنك نحو مجتمعه.
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النشاطات والدورات التدريبية للبنك األهلي

يســعى البنك االهلي االردنــي دائماً لتطوير قــدرات ومهارات موظفيه 
والتــي بدورهــا تدعم القدرات المصرفية التي تهــدف الى تطوير البنك 
االهلي بإيفاد موظفيه للمشــاركة بفعاليات النشــاطات التدريبية لشــهر 
كانــون االول لعــام 2020   وشــهر كانون الثاني لعــام 2021 والتي 

جاءت كما يلي:

أوالً: النشاط التدريبي الداخلي
شارك عدد من موظفي البنك بالبرامج التالية:

• البرنامــج التعريفــي للموظفيــن الجــدد والذي عقد خــالل الفترة من 
13/12/2020 ولغاية 15/12/2020.

• جلســة توعويــة حــول محــاكاة التصيــد االلكترونــي وذلــك بتاريخ 
.15/12/2020

• دورة بيــع منتجــات التأميــن المصرفي )برامج تاميــن الحياة( وذلك 
بتاريخ 9/1/2021 و 30/1/2021.

ثانياً: نشاطات معهد الدراسات المصرفية:
• شــارك موظفون من دائرة االمتثال ومكافحة غســل األموال و تمويل 
 Anti-Money “ اإلرهــاب و قانون فاتكا بشــهادة تدريبية بعنــوان
Laundering specialist “وذلك خالل الفترة من 24/1/2021 

ولغاية 31/1/2021.

 ثالثاً: النشاط التدريبي الخارجي )داخل االردن(:
• شارك موظفون من الدائرة المالية بدورة تدريبية بعنوان

 FTP– Funds & Liquidity Transfer Pricing  “  
Masterclass “وذلــك خــالل الفتــرة مــن 7/12/2020 ولغايــة 

.9/12/2020

• شــارك موظفون من دائرة الشــركات الصغرى والمتوســطة ببرنامج 
تدريبي بعنوان 

 Resource Efficiency in Industry/ UNIDO Test“
Methodology – Training for Financial Institu-
tions” وذلك خالل الفترة من 10/1/2021 و لغاية 11/1/2021.

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

• ادارة االصــول والخصــوم خــالل الفتــرة مــن 7/12/2020 ولغاية 
.10/12/2020

• تعزيز التمويل السكني في محافظة القدس وذلك بتاريخ 8/12/2020.

• االمتثــال لمتطلبــات غســل االموال وتمويــل اإلرهاب وذلــك بتاريخ 
.9/1/2021

خامساً: النشاط التدريبي لفرع قبرص:
 Cyber “ شــارك موظف من فرع قبرص بفعالية تدريبية بعنوان • 
Security Essentials “ خالل الفترة من 2/12/2020 ولغاية 

.3/12/2020

Intro-  • شــاركت موظفة من فرع قبــرص بفعالية تدريبية بعنوان “
duction to Trade Finance “ خالل الفترة من 7/1/2021 

ولغاية 12/1/2021.
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وحســب التقريــر الصادر عن الوكالة بتاريــخ 8/12/2020 فإن 
البنك اإلســالمي األردني يعتبر أحد البنوك اإلسالمية الرائدة على 
مســتوى العالم واكبر واقدم بنك إسالمي في األردن، وجاء تثبيت 
التصنيفــات االئتمانيــة نتيجة لقدرة البنك في اســتمرارية الحفاظ 
علــى حصته الســوقية لتصل الى 8.7% مــن األصول المصرفية 
األردنيــة البالغــة 51.1 مليار دينار اردني وتمتعــه بكفاية رأس 
مــال قويــة وصلت في نهايــة النصف األول من عــام 2020 الى 
24.1%، كمــا حافظ على ربحية مســتدامة عام 2019 للنصف 

األول من عام 2020.
وبيــن التقريــر انه وعلــى الرغم من آثار وتبعات انتشــار جائحة 
كورونا ، اال ان البنك  استمر بتحقيق نمو  في الودائع و التمويالت 
واالســتثمارات ، وواصل  االحتفاظ بحصته في السوق المصرفية 
المحليــة إضافــة الــى التوســع الجغرافــي وامتالك شــبكة فروع 
وصرافات آلية واســعة، كما اظهر البنــك تقدم واضح في التحول 
الرقمــي مما ســهل على عمــالء التجزئة ) االفراد(  والشــركات 
الصغيرة والمتوســطة االستفادة من الخدمات الرقمية بكل سهولة 
ويســر، إضافــة الى حصول البنك على جوائــز من جهات مختلفة 
كأفضل بنك إسالمي في األردن وافضل بنك في التمويل اإلسالمي 
ولعدة سنوات ، كما يطبق البنك بوضوح مبادئ الصيرفة اإلسالمية 
فــي رؤيته ورســالته ومعامالتــه المصرفية وثقافتــه التنظيمية ،  

الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف 
IIRA تستمر بتثبيت التصنيف 

االئتماني للبنك اإلسالمي األردني

وتمكــن البنك مــن ادارة كافة المخاطر الخاصه به في ظروف الســوق 
الصعبة وفي بيئة المخاطر المتزايدة عالميا.

وصرح الدكتور حســين ســعيد الرئيــس التنفيذي / المديــر العام للبنك 
اإلســالمي األردنــي ان تثبيت التصنيفــات االئتمانيــة لمصرفنا ، يؤكد 
على قــوة مصرفنا ونجاحه فــي تطبيق االســتراتيجية والنهج المعتمد 
لمواجهــة مختلــف التحديــات  والحفــاظ على المكتســبات مع الســعي 
لتحقيق المزيد من اإلنجازات والتميز، مقدراً اهتمام الوكالة اإلســالمية 
الدوليــة للتصنيــف)IIRA( متابعة إنجازات مصرفنــا والتي هي محط 

تقدير واهتمام وتدفعنا لبذل المزيد من الجهود.
ومن الجدير بالذكر انه في نهاية عام 2019  ثبتت الوكالة اإلســالمية 
الدوليــة للتصنيف)IIRA( تصنيف الجودة الشــرعية للبنك االســالمي 
االردني AA+ )SQ(   وذلك الســتمرارية التزام البنك  بتطبيق أعلى 
درجات االمتثال وااللتزام بمبادئ واحكام الشــريعة اإلسالمية من خالل 
هيكل الحوكمة الشــرعية للبنك  والذي يتماشــى مع  تعليمات الحاكمية 

المؤسسية للبنوك اإلسالمية الصادرة عن البنك المركزي االردني.

اســتمرت الوكالة اإلســالمية الدوليــة للتصنيــف)IIRA( ) ومقرها 
البحريــن( بتأكيد إعــادة تثبيت التصنيف االئتماني للبنك االســالمي 
BB+/   االردني على الصعيد الدولي للعمالت األجنبية  عند درجة
A3   وعلــى الصعيــد المحلــي بدرجــة A+)jo (/A1 )jo( مــع 

المحافظة على  نظرة  مستقبلية مستقرة لجميع هذه التصنيفات.
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حصــد البنــك اإلســالمي األردنــي جائزة أقــوى بنك إســالمي لخدمات 
التجزئــة فــي األردن لعــام 2020  مــن جوائــز الخدمــات المصرفية 
اإلســالمية لألفــراد )IRBA( التــي  تقدمها  مؤسســة “كامبريدج أي 
أف انــا التيكا” المؤسســة البحثية المتخصصة في تقديم االستشــارات 
االستراتيجية في مجال الخدمات المالية واجراء بحوث اكاديمية مهنية 
للمؤسســات الماليــة ومقرهــا “بريطانيــا” ، ويتم منــح الجوائز بناًء 
علــى تقييــم لجنة من الخبراء المســتقلين والتحليل األكاديمي اســتناداً 
لنموذج الكفاءة المطور من المؤسســة ألداء كفاءة الخدمات المصرفية 

اإلسالمية العالمية .

وقــال البروفيســور همايــون دار رئيــس مجلــس اإلدارة / الرئيــس 
التنفيذي لمؤسسة كامبريدج في حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية 
اإلســالمية لألفراد الســادس الذي أقيم بواسطة االتصال المرئي بتاريخ 
15/12/2020 “ إن هــذه الجوائــز المرموقــة ُتعــد تقديــراً وتكريماً 
لألفراد والمؤسســات المالية اإلسالمية المهمة والمميزة على مستوى 
العالم الذين اظهروا التزاماً كبيراً وساهموا بشكل كبير في تطوير ونمو 
ونجــاح الخدمات المصرفية اإلســالمية لألفراد ولهــم تأثير قوي ومهم 

على مستوى الصيرفة اإلسالمية”. 

وبهذه المناســبة عبر الدكتور حسين ســعيد الرئيس التنفيذي / المدير 
العام للبنك اإلســالمي األردني عن سعادته واعتزازه باستمرارية حصد 
البنك اإلسالمي األردني  لجائزة أقوى بنك إسالمي لخدمات التجزئة في 

 IFA مؤسسة كامبريدج
تمنح البنك االسالمي االردني جائزة أقوى بنك 

إسالمي لخدمات التجزئة في االردن لعام 2020 

األردن للعام 2020،  على الرغم من التحديات التي تحيط بجميع أنحاء 
العالم وانتشار جائحة كورونا وتبعاتها، وذلك تأكيداً أن اإلنجازات التي 
تم تحقيقها في مجال تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية لألفراد ، هي 
محط اهتمام وتقدير لدى العديد من الجهات ومنها مؤسســة كامبريدج 
التي تتابع اإلنجازات واألداء وتســلط الضوء عليها، مؤكًدا استمرارية 
السير على نفس النهج واالستراتيجية المعدة لتحقيق المزيد والتي كان 
لإلدارة التنفيذية والكادر الوظيفي في البنك الجهود الكبيرة لتحقيقها . 

ومن الجدير بالذكر أن البنك اإلســالمي األردني حصد العديد من جوائز 
مؤسسة “كامبريدج أي أف انا التيكا “منذ عام 2015 كأفضل بنك في 
خدمات المصرفية االسالمية لألفراد في االردن و اقوى بنك في االردن 
في خدمات التجزئة في المصارف االسالمية لعام 2016 وجائزة القيادة 
المصرفية االســالمية لسعادة االستاذ موسى شحادة الرئيس التنفيذي - 
المدير العام الســابق للبنك االســالمي االردني، وجائزتي أقوى وافضل 

بنك إسالمي مبتكر لخدمات التجزئة في األردن لعام 2019 .
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فاز البنك اإلســالمي األردني بجائزة أفضل عالمة تجارية لبنك إسالمي 
The Banking Execu-   2020   من مجلــة مفــي األردن للعــا
tive Magazine الصــادرة عن االتحاد الدولي للمصرفيين العرب، 
وذلــك خــالل حفل تتويــج إنجازات المصــارف العربية بجوائــز التميز 
واإلنجاز المصرفي العربي للعام 2020 والذي أقيم   في بيروت بتاريخ 
18/12/2020، وبحضــور كبــار المصرفييــن والشــخصيات الدولية 

الرقابية من المؤسسات الدولية واإلقليمية.

وقــال الدكتور حســين ســعيد الرئيــس التنفيــذي / المدير العــام للبنك 
اإلســالمي األردنــي إن منح هذه الجائــزة يؤكد قوة العالمــة التجارية 
لمصرفنا على مســتوى األردن ووصولــه لمكانة جيدة   وقوية، والتي 
تعكس اهم العناصر الرئيســية لثقافة مصرفنا ورؤيته وتعزيز شــراكته 
مــع   متعامليه، حيث تم اســتحداث العالمة التجاريــة الحالية لمصرفنا 

منذ عام 2009.
 كمــا ان اســتمرار متابعة االتحاد الدولــي للمصرفيين العرب إلنجازات 
مصرفنــا ومنــذ بدء منــح جوائز التميــز واالنجاز المصرفــي من عام 
2015 ليحصد مصرفنا جوائز التميز ومنها جائزة المصرف األقوى في 
الخدمات المصرفية اإلســالمية ولعدة مرات، مقدرين االهتمام الواضح 
باإلنجــازات التــي تحققها المصارف العربيــة وتكريمها في هذا الحدث 
المهم، مؤكدين استمرارية بذل المزيد من الجهود للبقاء في الصدارة.

ومن جهته قال األســتاذ وسام حســن فتوح األمين العام لالتحاد الدولي 
للمصرفيين العرب واتحاد المصارف العربية "إن االتحاد يفتخر بالبنك 
اإلسالمي األردني الذي حاز على هذه الجائزة من جوائز التميز واالنجاز 
المصرفي للعام 2020 والتي تقام للعام الســادس على التوالي، والتي 
جاءت كذلك تقديراً لتميز البنك في تعزيز عالمته التجارية المميزة التي 
استحقت بكل جدارة لتحصد هذه الجائزة ولتكون حافزاً لباقي المصارف 

العربية للسعي المستمر للنجاح والريادة في مختلف األصعدة". 

البنك اإلسالمي األردني يحصد 
جائزة أفضل عالمة تجارية في 

األردن للعام 2020  

الوكالة االسالمية الدولية 
للتصنيف ُتعيد تأكيد تصنيف 

الجودة الشرعية للبنك 
اإلسالمي األردني

وبيــن التقرير الصادر عن الوكالة  بتاريخ 27/12/2020 ، ان البنك 
اإلســالمي األردنــي  يعــد مــن رواد العمــل المصرفي اإلســالمي على 
مســتوى العالم  وأقدم وأكبر بنك إســالمي فــي األردن ، باإلضافة الى 
امتثــال البنك ألفضل الممارســات الموصى بها  فيما يتعلق بالشــفافية 
واالفصاح وفقاً للمتطلبات التنظيمية ،  كما تعتمد ثقافة البنك المؤسسية 
اإلداريــة والتنظيميــة علــى رؤيته ورســالته التي تســتند إلــى تطبيق  
المعايير األخالقية واإلسالمية عند جميع موظفيه،  ووجود هيئة رقابة 
شــرعية مؤلفة من ثالثة أعضاء من ذوي المؤهالت   والخبرة العالية 
باإلضافــة الى  وجود دائرة تدقيق شــرعي داخلي منفصلة  ومســتقلة 
تضم كادر تدقيق شــرعي مؤهل وتقدم تقاريرها بشــكل مباشــر لهيئة 

الرقابة الشرعية.   
كما اشاد التقرير بمواصلة البنك تطوير وابتكار منتجات جديدة وحديثة 
والتوســع فــي توفير الخدمــات الرقمية لعمــالء التجزئــة ) األفراد( ، 
وحصولــه علــى جوائز ولعدة ســنوات من جهات مختلفــة كأفضل بنك 

اكــدت الوكالــة اإلســالمية الدولية 
)ومقرهــا   )IIRA( للتصنيــف 
البحريــن( إعــادة تثبيــت تصنيــف 
الجودة الشــرعية للبنك االســالمي 
وذلــك    )AA+ )SQ االردنــي 
الســتمرارية التزام البنــك  بتطبيق 
أعلــى درجــات ومعاييــر االمتثــال 
وااللتزام بمبادئ واحكام الشــريعة 
اإلســالمية و هيكل حوكمة شرعية 
يتماشــى مــع  تعليمــات الحاكميــة 
اإلســالمية  للبنــوك  المؤسســية 
المركــزي  البنــك  عــن  الصــادرة 

االردني.
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واصلت وكالة التصنيف العالمية ســتاندرد أنـــد بورز تثبيت تصنيفاتها 
االئتمانية للبنــك اإلســالمي األردنــي، حيث صنفــت االلتزامات طويلة 
األجــل بدرجة )B+( وااللتزامــات قصيرة األجل)B( كما وصفت نظرة 
البنك المســتقبلية بأنها مســتقرة )Stable( وبقدرة ائتمانية مستقلة 

.)-BB( للعملة األجنبية بدرجة )SACP(

واشــار التقرير الصــادر عن الوكالة التي مقرهــا باريس إلى أن البنك 
اإلســالمي األردنــي يتمتــع بــأداء مالي مســتقر بالرغم مــن الظروف 
االقتصاديــة الصعبة فــي ظل جائحة كورونا وتأثيراتها الســلبية والتي 
تأخذها الوكالة بعين االعتبار عند منح تصنيفاتها وتقوم بتعديلها حسب 

االوضاع الضاغطة واالنكماش االقتصادي على االردن .

 واستطاع البنك االسالمي األردني بحسب الوكالة، الحفاظ على حصته 
الســوقية المتقدمة وموقعه الريادي كأكبر مؤسســة مصرفية  اسالمية 
في االردن ورابع اكبر بنك من حيث االصول ويتمتع برأس مال مستقر 
وســجل جيد في التمويل والســيولة وتحقيق االربــاح وقاعدة  العمالء 
الواســعة والمتنوعــة ، كمــا حقــق مرونة  فــي ادارة أعمالــه وتنويع 
استثماراته وتبوأ مكانة رائدة في سوق الخدمات المصرفية في االردن 
ليحافــظ على هذه التصنيفات التي منحتها الوكالة له بناء على منهجية 

التصنيف العالمية المعتمدة لديها .

وكالة ستاندرد أنـد بورز تثبت تصنيفاتها االئتمانية 
للبنك االسالمي االردني

إسالمي في األردن وعزز موقعه المصرفي في السوق المحلية من خالل التوسع واالنتشار ليصل الى 108 فروع ومكاتب ، إضافة الى مساهمة 
البنك في مبادرات المسؤولية االجتماعية ، ومنها اعتماده  على الطاقة البديلة “ الطاقة الشمسية “في بعض فروعه ومكاتبه، و تقديم القروض 

الحسنة للغايات االجتماعية وتقديم التبرعات ووجود صندوق التأمين التبادلي لتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي ...الخ.
وعبر الدكتور حســين ســعيد الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك االســالمي االردني عن ســعادته باســتمرار  تثبيت تصنيف الجودة الشــرعية 
للبنك قائالً “ إننا فخورون بمتابعة وكالة التصنيف اإلسالمية الدولية ألعمال مصرفنا من ناحية االلتزام المستمر بأعلى معايير الجودة الشرعية 
والمتوافقة مع تعليمات البنك المركزي االردني بشــأن الحاكمية المؤسســية للمصارف اإلســالمية،  والتي تؤكد نجاح تنفيذ اســتراتيجية مصرفنا 
بتقديم افضل الخدمات المصرفية وفقاً ألحكام ومبادئ الشــريعة اإلســالمية، والتي جاءت نتاج جهود  مســتمرة للحفاظ على أعلى درجات االلتزام 

والنمو والربحية مع االصرار لبذل المزيد من العمل للمحافظة على المكانة المتميزة لمصرفنا في  العمل المصرفي اإلسالمي” . 
ومن الجدير بالذكر ان الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف استمرت بإعادة تثبيت التصنيف االئتماني للبنك االسالمي االردني في بداية شهر كانون 
األول 2020 علــى الصعيــد الدولــي للعمالت األجنبية عند درجة   BB+/A3   وعلى الصعيد المحلي بدرجة A+)jo (/A1 )jo( مع المحافظة 

على  نظرة  مستقبلية مستقرة لجميع هذه التصنيفات.

وقــال الدكتور حســين ســعيد الرئيــس التنفيــذي/ المدير العــام للبنك 
اإلسالمي األردني  إن استمرارية تثبيت التصنيفات االئتمانية لمصرفنا 
بالرغــم مــن التأثيرات الســلبية النتشــار جائحــة كورونــا وتأثيراتها 
الســلبية على مختلف القطاعات تظهــر وبحمد الله قدرة البنك ونجاحه 
فــي ادارة وكيفيــة التعامــل مع هذه الجائحة وانعكاســها علــى  أدائه، 
مؤكداً اســتمرارية تنفيذ اســتراتيجية البنك للحفاظ علــى ما تم تحقيقه 
مــن إنجازات مع الســعي لتحقيق المزيد وتعزيز مكانة البنك وتوســيع 

انتشاره  في السوق االردني.  
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نشاط أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشرية 

1-خالل شهر كانون األول   2020

اســتكماالً لتعزيز منظومة الجدارات/ الكفاءات الوظيفية والمؤسسية لموظفي 
مصرفنا قامت أكاديمية التدريب وتنمية الموارد البشــرية بتنفيذ مجموعة من 
البرامج التدريبية والندوات وورش العمل خالل شهر كانون األول 2020 من 
 :MS Teams باستخدام تقنية – ON Line – خالل التدريب اإللكتروني

وتضمنت الموضوعات التالية:

1. ندوات تدريبية ادارة التفويض على نظام غرفة التقاص االلي ACH والتي 
ُعقدت لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا خالل شهر كانون األول/2020.
هــذا وقــد واصلــت أكاديميــة التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية إيفــاد 
عمــل  وورش  ومؤتمــرات  برامــج  فــي  للمشــاركة  مصرفنــا  موظفــي 
تعقدهــا مراكــز تدريــب محليــة وخارجيــة والتدريــب عــن بعــد باإلضافــة 
أبرزهــا:  ومــن    -  OFF Line الكترونــي تدريــب  منــح رخــص   إلــى 

1. برنامج التوعية بفيروس كورونا المستجد .

2. برنامج مكافحة غسل األموال.

3. برنامج مدخل إلى إدارة المخاطر

4. برنامج أساسيات البنوك اإلسالمية

Building a Compliance Culture 5. برنامج

Introduction to Compliance 6. برنامج

7.  برنامج إدارة الغضب

8. برنامج إدارة الوقت

9. برنامج الجرائم المالية

FATCA 10. برنامج

11. برنامج مكافحة غسل األموال والعقوبات

12. برنامج مدخل إلى االمتثال التنظيمي

13. برنامج مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت

14. برنامج مهارات اإلشراف الفعال

15. برنامج مهارات االتصال الفعال

16. برنامج المهارات األساســية لموظفــي مراكز االتصال والذي عقد –عن 
بعد- بتنظيم من معهد الدراســات المصرفية للفترة من 2020/12/1 ولغاية 

.2020/12/2

والــذي   Oracle Cloud Architect Associate برنامــج   .17
عقــد –عــن بعــد- بتنظيم مــن Oracle للفتــرة مــن 2020/12/7 ولغاية 

.2020/12/10
18. جلسة نقاشية مشروع الوساطة التجارية في األردن والتي عقدت –عن 

بعد- بتنظيم من جمعية البنوك في األردن ليوم 2020/12/9.

19. ورشــة عمل المالية االســالمية ما بعد كوفيد 19 - القدرة على التكيف 
ومواجهــة الظــروف غيــر المســبوقة والتي عقــدت –عن بعــد- بتنظيم من 

AAOIFI للفترة من 2020/12/14 ولغاية 2020/12/15.

اجتمــاع مجموعــة البركة المصرفية 2020 لمدراء دوائر التدقيق الشــرعي 
الداخلــي والــذي عقد –عن بعد- بتنظيم من مجموعــة البركة المصرفية ليوم 

. 2020/12/23

2-خالل شهر تشرين ثاني   2020

اســتكماالً لتعزيز منظومة الجدارات /الكفاءات الوظيفية والمؤسسية لموظفي 
مصرفنا قامت اكاديمة التدريب وتنمية الموارد البشــرية بتنفيذ مجموعة من 
البرامج التدريبية والندوات وورش العمل خالل شــهر تشــرين ثاني   2020 
 MS باســتخدام تقنيــة – ON Line – مــن خــالل التدريــب اإللكترونــي

Teams وتضمنت الموضوعات التالية :-

1. برنامــج مالحظــات التدقيق الشــرعي الداخلي والذي ُعقــد لمجموعة من 
موظفي فروع مصرفنا ليومي 2 - 2020/11/3.

2. برنامــج االمتثال التنظيمي و الشــرعي والذي ُعقد لمجموعة من موظفي 
فروع مصرفنا ليومي 

.2020/11/5 - 4
3. برنامــج الشــيكات المصرفيــة والذي ُعقــد لمجموعة مــن موظفي فروع 

مصرفنا ليومي 
.2020/11/19 - 18

4. برنامج أســس ومعاييــر منح التمويل والذي ُعقــد لمجموعة من موظفي 
فروع مصرفنا ليومي 23 - 2020/11/25.

 ACH 5. نــدوات تدريبيــة ادارة التفويــض على نظام غرفة التقــاص االلي
والتي ُعقدت لمجموعة من موظفي  مصرفنا خالل شهر تشرين ثاني/2020 
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1. برنامــج الحســابات المصرفيــة والذي ُعقد لمجموعة مــن موظفي فروع 
مصرفنا ليوم 2020/10/21.

2. برنامج أساسيات اإلعتمادات المستندية والذي ُعقد لمجموعة من موظفي 
فروع مصرفنا للفترة من 2020/10/26 ولغاية 2020/10/28.

3. ندوات تدريبية ادارة التفويض على نظام غرفة التقاص االلي ACH والتي 
ُعقدت لمجموعة من موظفي فروع مصرفنا خالل شهر تشرين أول/2020 .
هــذا وقد واصلــت أكاديمية التدريب وتنميــة الموارد البشــرية إيفاد موظفي 
مصرفنا للمشــاركة في برامج ومؤتمرات وورش عمل  تعقدها مراكز تدريب 
محلية وخارجية والتدريب عن بعد باإلضافة إلى منح رخص تدريب الكتروني 

OFF Line -  ومن أبرزها: 

1. برنامج التوعية بفايورس كورونا المستجد .

2. برنامج مكافحة غسل األموال .

3. برنامج التوعية بأمن المعلومات واألمن السيبراني

4. برنامج أساسيات البنوك اإلسالمية

5. ورشــة عمــل احكام قانون االعســار والتي عقدت –عن بعــد- بتنظيم من 
جمعية البنوك في األردن ليوم 2020/10/4.

6. ورشــة عمــل برنامج انهض والتــي عقدت –عن بعــد- بتنظيم من مركز 
تطوير األعمال ليوم 2020/10/4.

7. ورشــة عمل قانون ضمان الحقــوق باألموال المنقولة والتي عقدت –عن 
بعد- بتنظيم من جمعية البنوك في األردن ليوم 2020/10/11.

8. برنامــج التخطيط لتحســين اداء خدمــة العمالء في البنوك والمؤسســات 
الماليــة والــذي عقد –عن بعد- بتنظيم من معهد الدراســات المصرفية للفترة 

من 2020/10/25 ولغاية 2020/10/28.

 Credit Risk Management and Techniques 9. برنامــج
والــذي عقــد –عن بعد- بتنظيــم من معهد الدراســات المصرفيــة للفترة من 

2020/10/25 ولغاية 2020/10/28.

10. ورشــة عمــل تعزيز المدفوعات عبــر الحدود : نظرة مســتقبلية والتي 
عقدت –عن بعد- بتنظيم من صندوق النقد العربي ليوم 2020/10/26.

11. مؤتمر Global SME Finance Forum والذي عقد –عن بعد- 
بتنظيم من مؤسسة التمويل الدولية IFC  للفترة من 2020/10/26 ولغاية 

.2020/10/28

Conjunction with Indonesia Shari’ah Eco- 12. مؤتمــر
nomic Festival )ISEF( 2020 والــذي عقــد –عن بعد- بتنظيم من 

IIFM  IFSB- ليوم 2020/10/30.

6. نــدوات تدريبيــة نظام اإلنترنــت البنكي / اإلصــدار الجديــد والتي ُعقدت 
لمجموعة من موظفي مصرفنا خالل شهر تشرين ثاني /2020 .

هــذا وقد واصلــت أكاديمية التدريب وتنميــة الموارد البشــرية إيفاد موظفي 
مصرفنا للمشــاركة في برامج ومؤتمرات وورش عمل  تعقدها مراكز تدريب 
محلية وخارجية والتدريب عن بعد باإلضافة إلى منح رخص تدريب الكتروني 

OFF Line -  ومن أبرزها:
1. برنامج مكافحة غسل األموال . 

2. برنامج التوعية بأمن المعلومات واألمن السيبراني

3. برنامج أساسيات البنوك اإلسالمية

Understand the theory and practice of Za- 4. مؤتمــر
kah for financial institutions and investors والــذي عقد 

–عن بعد- بتنظيم من AAOIFI ليوم 2020/11/3.

5. برنامج التســهيالت االئتمانية المباشرة وغير المباشرة والذي عقد –عن 
بعد- بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية ليومي 3 - 2020/11/5.

6. برنامــج EY IFRS update webinar 2020 والــذي عقــد –عن 
بعد- بتنظيم من  EYليومي .

.2020/11/16 - 15
7. مؤتمــر مخاطــر اســتخدام التكنولوجيا المالية في عمليات غســل األموال 
وتمويــل اإلرهاب وســبل مكافحتهــا والذي عقد –عن بعــد- بتنظيم من اتحاد 

المصارف العربية  للفترة من 16 - 2020/11/18.

8. برنامــج Leading HR for Excellence والــذي عقد –عن بعد- 
بتنظيم من شركة Optimal ليوم 2020/11/21.

9. برنامج اإلمتثال الرقابي والذي عقد –عن بعد- بتنظيم من  معهد الدراسات 
المصرفية للفترة من 23 - 2020/11/26.

10. برنامــج مكافحة غســل األموال والذي عقد –عــن بعد- بتنظيم من البنك 
المركزي االردني/ وحدة مكافحة غســل االموال وتمويل االرهاب ليومي 24 

.2020/11/25 -

11. برنامج الحاكمية المؤسســية وااللتزام الشــرعي والذي عقد –عن بعد- 
بتنظيم من معهد الدراسات المصرفية ليومي 24 - 2020/11/25.

12. برنامج Cyber Security Awareness والذي عقد –عن بعد- 
بتنظيم من أكاديمية البركة المصرفية ليوم 2020/11/26.

3-خالل شهر تشرين األول   2020

اســتكماالً لتعزيز منظومة الجدارات /الكفاءات الوظيفية والمؤسسية لموظفي 
مصرفنا قامت اكاديمة التدريب وتنمية الموارد البشــرية بتنفيذ مجموعة من 
البرامج التدريبية والندوات وورش العمل خالل شهر تشرين أول 2020 من 
 MS Teams باســتخدام تقنية – ON Line – خالل التدريب اإللكتروني

وتضمنت الموضوعات التالية :
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بنك االتحاد يحصل على جائزة “البنك الرقمي 
األكثر ابتكاراً” في الشرق األوسط

علــى مــدار 21 عاماً، ومجلة نيويــورك العالمية “غلوبــال فاينانس”  
تختار البنوك والمؤسسات المالية األفضل أداًء في العالم، حتى أصبحت 
هــذه الجوائــز معياراً موثوقاً للتميز في المجتمــع المالي العالمي. وفي 
عــام 2020، تم اختيار بنك االتحاد لمنحه جائزة “البنك الرقمي األكثر 
ابتكاراً” في الشــرق األوســط، واإلعالن عن ذلك من خالل حفل توزيع 
الجوائز على الفائزين، وذلك يوم األربعاء، 18 تشرين الثاني 2020.
حصــل بنك االتحاد على هذه الجائــزة وفقاً لمعايير عالمية، تم تحديدها 
مــن قبل لجنة تحكيم إنفوســيس الرائدة عالمياً في مجال االستشــارات 
والتكنولوجيــا، ومنها: قوة اســتراتيجية جذب العمالء وتقديم الخدمات 
البنكيــة الرقميــة لهــم، والنجاح فــي حّثهم علــى اســتخدام المنتجات 
والخدمــات الرقميــة بشــكل يومــي، والنمــو فــي أعداد المســتخدمين 
الرقمييــن، والتنوع في الخدمــات المقدمة، ووجود دليــل على الفوائد 
المكتســبة من المبــادرات الرقمية، إضافة إلى تصميــم وفعالية كل من 

الموقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف الخلوي.
مــع مطلــع العام 2017، بدأت رحلة بنك االتحــاد نحو التحول إلى بنك 
رقمــي مبتكر، رغبة منه بتوفيــر مختلف الخدمات التي تلبي احتياجات 
عمالئــه فــي أي وقــت وأي مــكان، دون الحاجة إلــى زيارتهم لفروع 
البنــك. ومــع نهاية العــام 2019، أنهى البنك أتمتة ما نســبته %73 
مــن عملياته، مع انضمام 63% من عمالئه إلى التطبيق البنكي. ومع 
مجيء العام 2020، وما رافقه من تداعيات جائحة كوفيد- 19، غدت 
الحاجــة إلــى التحول إلــى الخدمــات الرقمية أكثر أهميــة من أي وقت 

مضى.   
ومــن الجديــر بالذكر أن بنك االتحاد قد حصل علــى جائزة “أفضل بنك 
رقمــي” و”أكثر بنك رقمي مبتكر” على مســتوى األردن للعام الحالي 
أيضــاً، وذلــك من قبــل مجلة نيويــورك العالمية “غلوبــال فاينانس”، 
كمرحلة أولى قبل التأهل للجائزة الثانية على مستوى الشرق األوسط.

يســعى بنــك االتحــاد دوماً نحو تمكين عمالئه من تشــكيل مســتقبلهم، 
مــن خالل توفير أفضل الحلول واألدوات المالية لهم، ويســتوحي منهم 
خدمــات مبنية على فهم احتياجاتهم ليكون بنك التعامل اليومي لكل فرد 

من أفراد عائلته. 

نبذة عن بنك االتحاد
تأســس “بنــك االتحــاد” عام 1978 كشــركة مســاهمة عامــة برأس 
مــال مدفوع قــدره 160 مليــون دينار أردنــي، وتضم شــبكة فروعه 
إلــى  المملكــة  مــن  أنحــاء مختلفــة  فــي  منتشــرة  اليوم 52 فرعــاً 
جانب 124 جهاز صراف آلياً. كذلك يمتلك البنك وحدة صرافة مركزية 
وشــركة وســاطة مالية )االتحاد للوســاطة(، وشــركة تأجيــر تمويلي 
)االتحاد للتأجير التمويلي(، وهو عضو في مجلس إدارة البنك الوطني 
في فلسطين وشريك استراتيجي فيه. كما يملك “بنك االتحاد” ما نسبته 

36% من األسهم في بنك صفوة اإلسالمي.

منــذ عام تأسيســه، قام “بنــك االتحاد” بتمويل عدد من المشــاريع في 
العديــد مــن القطاعات الحيويــة والهامــة وذات األثــر اإليجابي طويل 
األمــد علــى األردن واألردنييــن، وتحديــداً فــي قطاعــات الكهربــاء، 
والطاقة، والطاقة المتجددة، والتعليم العالي، والســياحة، وتحلية المياه 
ومعالجتها. وإلى جانب ذلك، يقدم “بنك االتحاد” مجموعة متنوعة من 
المنتجات والخدمات التي تخدم عمالءه من قطاع الشــركات والشركات 
الصغيرة والمتوســطة، واألفراد، باإلضافــة إلى توفير الخدمات المالية 

لقطاع الخزينة واالستثمار.
أما فيما يتعّلق بالمســؤولية االجتماعيــة للبنك، فلطالما كانت وال زالت 
جــزءاً ال يتجزأ من قيمــه الجوهرية، حيث يقوم “بنــك االتحاد” بدعم 
المجتمعــات المحليــة وتبّني العديد من المبــادرات، خاصًة في مجاالت 
التعليــم وتمكين الشــباب والثقافة والفنون، باإلضافــة إلى كونه داعماً 
لعدد من المنظمات والجمعيات الخيرية التي تعمل مع الفئات األقل حظاً. 
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بنكك بين أطراف أصابعك.. 
هل يشير ذلك إلى التطبيقات 

البنكية؟
فــي عالم اليوم، أصبح بمقدورك التنقل في كافة أرجاء الكرة األرضية 
من خالل هاتفك الذكي. تســتطيع شــراء طلبات البقالة وحجز ســيارة 
األجرة وحضور الفصل الدراســي والحصول على استشــارات صحية، 
وحتى إجراء العمليات المصرفية دون أن تغادر مقعدك. ولم يعد األمر 
يقتصــر على تلك المهام فحســب، حيث أصبح بمقدورك اآلن الوصول 

إلى البنك ذاته وإدارة كافة عملياتك المصرفية عبر الهواتف الذكية!
ربمــا ســمعت ولو مــرة واحدة في حياتــك عبارة ’ بنــكك بين أطراف 
أصابعك. ’يشــير هذا الشــعار إلى التطبيقــات المصرفية عبر اإلنترنت 
التــي تقدمهــا العديــد من البنوك الخاصــة والعامة، أو كمــا يقول بنك 
االتحــاد، ’ جميع حســاباتك بيــن يديــك’. يمكنك إدارة جميــع أمورك 

المصرفية عبر تطبيق الهاتف المحمول دون أي تكلفة إضافية
. نســتعرض فيمــا يلي كيــف أحدثت التطبيقات البنكيــة ثورة في عالم 

الخدمات المصرفية:

1. الوصول عن ُبعد
واحــدة مــن أعظــم مزايا التطبيقــات البنكيــة لألجهــزة المحمولة هو 
ســهولة الوصــول إليها مــن أي مكان فــي العالم. كل مــا تحتاجه هو 
اتصــال باإلنترنت، وبعدهــا تصبح جاهًزا للقيام بكافة المهام التي تريد 
إنجازهــا. إجراء المعامالت، دفع الفواتيــر، إدارة المدخرات، إلخ. كل 

شيء متاح ببضع نقرات.
لن تواجه أيًضا مشاكل بسبب اختالف المناطق الزمنية، عطالت البنوك 
أو أوقــات العمل الرســمية للبنك الذي تتعامل معه. ســهلت التطبيقات 
البنكيــة األمر بحيث يمكنك ســداد مدفوعاتك بينمــا تقضي إجازتك في 

الطرف اآلخر من الكرة األرضية.
2. إجراء المعامالت في الوقت المناسب

توقيع وصرف الشــيكات وإصدار الحواالت البنكية تبدو اآلن جزًء من 
الماضــي إذا ما قورنــت بإجراء المعامالت المصرفيــة عبر اإلنترنت. 
يمكنك سداد كافة أنواع المدفوعات دون إضاعة وقتك في االنتقال من 

مكان إلى آخر.
ُتصــِدر التطبيقــات البنكية أيًضا إشــعارات فورية وتذكيــرات مجدولة 
لتنبيهك عند اســتحقاق المدفوعات أو اقتراب المواعيد النهائية إلتمام 
بعض المعامالت. يساعد ذلك على سداد مديونياتك دون تأخير ومن ثم 

تجنب المشاكل التي تنشأ نتيجة نسيان هذه المواعيد الهامة.
3. استعراض جميع التفاصيل في لمحة واحدة

أحد األســباب األخــرى التي تجعل معظم العمالء يــرون في التطبيقات 

البنكيــة أداة مريحــة للغاية هــو أنها تعرض كافــة معلوماتك في راحة 
يديك. يمكنك االطالع على جميع تفاصيل الحســاب عبر شاشــة جهازك 
المحمول دون الحاجة لزيارة فرع البنك. وعلى عكس بطاقات الصراف 
اآللي أو الشــيكات، تمنحك التطبيقات البنكية ميزة التعرف على حركة 
أرصدة حســابات ومدخراتك بالزيادة أو النقصان وبشكل لحظي بعد كل 

معاملة.
تســاعد هذه التطبيقات أيًضا في حســاب مصروفاتك بدقة وما إذا كان 
قرار مثل شــراء زوج أحذية جديدة سيؤثر على ميزانيتك الشهرية من 
عدمــه. بعبارة أخرى، فإن التطبيقات البنكية توفر الشــفافية المطلوبة 

إلجراء قرارات اقتصادية ذكية.
4. متاحة على مدار 24/7

مــن منا لم يشــعر باإلحباط حيــن ال يتمكن من اللحــاق بمواعيد العمل 
الرســمية لفــروع البنــوك، والتــي تغلق عادًة بعــد الســاعة الثالثة أو 
الخامســة مســاًء. ولحل هذه المعضلة، قدمت البنــوك أجهزة وبطاقات 
الصــراف اآللي، ولكن لم يتوقف االبتكار في مجال الخدمات المصرفية 
عنــد هذا الحد حيث بدأت البنوك في تقديم تطبيقات الجوال والتي توفر 
عليك عناء االنتظار لسحب النقود أو إجراء معامالتك من خالل أجهزة 

الصراف.
علــى ســبيل المثال، ربمــا تضطرك الظــروف للذهاب إلى المستشــفى 
فــي الرابعــة صباًحا، وبدالً من البحث عن ماكينــة صراف آلي أو دفتر 
الشــيكات لســداد النفقات العالجية، ســتجد تطبيقك في جيبك لدفع كافة 

الرسوم المطلوبة.
5. األمان

تمثل الجرائم ذات الصلة باألنشطة البنكية مشكلة كبيرة في كافة أنحاء 
العالــم. وحتــى في االقتصادات والبلــدان المتقدمــة، ال يمكنك الهروب 
مــن اللصوص الذين قد يالحقونــك بمجرد خروجك من البنك أو ماكينة 
الصــراف اآللــي. وبطبيعــة الحال فإن إيجــاد حل نهائي لتلــك الجرائم 

سيحتاج من البنوك إلى اتخاذ إجراءات أمنية أكثر فعالية.
يســاعد انتشــار الخدمات المصرفية عبــر اإلنترنت فــي تقليل مخاطر 
التعــرض لهــذه التهديــدات األمنية، والتــي قد تهدد حياتــك في بعض 
األحيان. وبرغم أن هذه النوعية من الخدمات تصاحبها مخاطر االحتيال 
والقرصنــة عبــر اإلنترنت، ولكن تســتطيع البنوك علــى األقل في هذه 

الحالة تحذير عمالئها في حال وجود تهديدات محتملة.
6. مستدامة

منــذ لحظة البدء في تطوير تطبيقات بنكية الســتخدامها عبر اإلنترنت، 
كانــت االســتدامة واحدة من الميزات التي تم اإلشــادة بهــا في القطاع 
المصرفي. يســاعد انتشــار هذه التطبيقات البنوك فــي تقليل اعتمادها 

على توظيف عدد كبير من العاملين لخدمة عمالئها.
أيًضــا فإن إجراء المعامالت المالية والمصرفية غير الورقية تعتبر أحد 
األســباب وراء تفضيل الخدمات المصرفيــة عبر المحمول. ومع التقدم 
في هذا المضمار، قد ال تحتاج البنوك في المســتقبل إلى مباني واســعة 
لتلبيــة احتياجات عمالئها. سيســاعد ذلك على توفيــر نفقات الكهرباء 

والوقود واستهالك المرافق األخرى.
خاتمة

قبــل عامين فقط كان الذهاب إلى البنك مهمة شــاقة بالنســبة لكثيرين. 
تغيــر الحــال في الوقــت الحالي حيث أتاحــت لك البنــوك الوصول إلى 
حساباتك المصرفية عبر جهازك المحمول عبر تطبيقات سلسة وسهلة 

االستخدام
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بنك االتحاد وأمنية وكريم 
يطلقون حملة 

“خّلي الشتا أدفى” 

مؤسسة ولي العهد تعلن عن 
تجديد الشراكة بين “منصة 

نوى” و”بنك االتحاد” 
مــع قدوم فصل الشــتاء وأجوائه الباردة، تكاتفت جهود ثالث شــركات 
كبيــرة، تتشــارك العديد من القيــم المجتمعية واالنســانية، وهي “بنك 
االتحــاد”، وشــركة “أمنية”، وشــركة “كريم”، إلطــالق حملة “خّلي 
الشــتا أدفى”، والتي تهدف إلى شراء طرود تحتوي على المستلزمات 
األساســية لهذا الفصل، ليتم توزيعها على العائالت ذات الدخل المتّدني 
فــي المناطق النائية فــي المملكة، بالتعاون مع نــوى -إحدى مبادرات 

مؤسسة ولي العهد، ومع الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية.  
وإضافة لقيام  الشــركات الثالث بشــراء عدد كبير من الطرود لتقديمها 
إلى العائالت، سيتم فتح المجال لجمع التبرعات من خالل طرق عديدة، 
للوصول إلى أكبر عدد من العائالت ومشاركة أكبر عدد من المتبرعين 

في هذه الحملة.
يحتــوي طرد الشــتاء علــى بطانيتين وقســيمة لشــراء الــكاز، وتبلغ 
قيمتــه 35 دينار. كما وتســتمر حملة “خّلي الشــتا أدفى” حتى تاريخ 
31/12/2020، إلفســاح المجال أمــام أكبر عدد ممكن من المتبرعين 
للمشــاركة في هذه الحملة. ولقد أتاحت الشــركات الثــالث الخيار أمام 
عمالئها للمســاهمة فــي الحملة، من خالل تطبيقاتهــا الذكية، من أجل 
الوصــول الــى أكبر عــدد من العائــالت المحتاجة، وتخفيــف التحديات 

أعلنت مؤسسة ولي العهد عن تجديد الشراكة بين منّصة نوى، مبادرتها 
التــي تندرج ضمن محور عمل المواطنة، والهادفة إلى مضاعفة العمل 
الخيــري وتنمية حــس المســؤولية المجتمعية فــي األردن، وبين بنك 

االتحاد. 

وأكّدت المؤسســة أن الشراكة بين المنّصة والبنك تأتي كمثال للشراكة 
بيــن القطاع الخــاص والمؤسســات التنموّيــة، بهدف تحقيــق أهداف 
التنمية المستدامة، وهي من الشراكات الهاّمة والتي كان لها دور كبير 

في تحقيق األهداف التي جاءت المنّصة على أساسها. 

وبّينت المؤسســة في بيــان صادر عنها، أن البنك قــد عمل على تنفيذ 
17 مشروعاً من خالل المنصة، استفاد منه 11499 شخصاً من أبناء 
المجتمع المحّلي. وعلى صعيد التطّوع، بلغت عدد الســاعات التطّوعية 
التي تم توثيقها 2428 ساعة، تم تنفيذها من خالل 75 فرصة تطّوعية، 
وشارك بها 648 موّظفاً ومتطّوع من خالل منّصة نحُن التابعة لنوى، 
حيــث تم التطوع عبر المنصة الكترونياً خالل جائحة كورونا، باالضافة 

الى التطوع مع أفراد المجتمع والتفاعل معهم قبل الجائجة. 
وأوضحت المؤسســة أن الشــراكات مّكنت نــوى من تحقيق الكثير من 
اإلنجــازات؛ أبرزهــا دعــم وتنفيذ أكثر مــن 110 مشــاريع خيرية، تم 
تمويلهم من المتبرعين األفراد والشركات، باإلضافة إلى التبرعات التي 
تم جمعها والبالغة قيمتها 3,350,000 دينار، والتأثير بشكل مشترك 

والعقبــات التي تواجــه أبناء وبنــات مجتمعاتنا األردنية فــي مثل هذه 
الظروف الصعبة والباردة.

بإمــكان العمــالء التبرع مــن خالل تطبيــق “بنك االتحــاد” الذكي، أو 
عن طريق اســتخدام بروموكود WARMTH”” على تطبيق شــركة 
“كريم”، حيث ســتقوم الشــركة بالتبرع بدينار واحد للحملة لكل رحلة 
استخدم فيها هذا البروموكود، أو عن طريق التبرع من خالل رصيدهم 
في برنامج الوالء الخاص  بشــركة “أمنيــة” umnicoin الموجود 
على تطبيق الشــركة. كما يمكن التبرع للحملة بشــكل مباشر من خالل 

.naua.org منصة نوى
جــاءت هذه الشــراكة ضمن برامــج المســؤولية المجتمعيــة الخاصة 
بالشــركات الثــالث، من أجل إحداث تأثير إيجابــي في المجتمعات  التي 
تنتمــي إليهــا، والتي تعكس في ذات الوقت نموذجاً للشــراكات الفاعلة 
والهادفــة إلى تعزيز روح التعاون والعطاء في مجتمعنا األردنية، وهو 
ما يصب في الهدف ال 17 من أهداف التنمية المســتدامة، الذي ينادي 

بعقد الشراكات لتحقيق األهداف. 
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على 630,000 شخص، من مختلف فئات المجتمع وتحسين حياتهم، من خالل تنفيذ مشاريع في مختلف محافظات المملكة. 

من جهته عّبر الرئيس التنفيذي لمنّصة نوى، أحمد الزعبي عن ســعادته بتجديد شــراكة العمل مع بنك االتحاد، وقال “البنك شــريك مؤســس في 
منّصــة نــوى، وكان وما زال مــن الداعمين لفكرة مضاعفة العمل الخيري وتنمية حس المســؤولية المجتمعية في األردن”. وأضاف “نتطّلع إلى 

العمل المشترك وتحقيق المزيد من اإلنجازات خالل السنوات الثالث المقبلة”. 

وفي السياق ذاته، أعربت الرئيس التنفيذي لبنك االتحاد، ناديا السعيد عن أهمية المسؤولية االجتماعية لبنك االتحاد، والتي هي جزء من ثقافته 
وبيئته الداخلية، وأنه يتبنى استراتيجية خاصة بالتنمية المستدامة بالتناغم مع األهداف العالمية الـ 17 للتنمية المستدامة. كما وأشادت “عمالؤنا 
ومجتمعنا هم عائلتنا، ونتطلع دوماً إلى مساعدة من حولنا على االزدهار، األمر الذي يتطلب بناء شراكات فّعالة لزيادة أثر المبادرات المجتمعية، 

والعمل على ضمان حق الجميع في مستقبل أفضل”.

ومن الجدير ذكره أن منّصة نوى هي إحدى مبادرات مؤسســة ولي العهد التي تندرج ضمن محور عمل المواطنة، وتم انشــاؤها بالشــراكة مع 
القطاع الخاص، وهي منصة الكترونية تهدف إلى رفع الوعي حول القضايا االجتماعية والتنموية الهامة التي تساهم في بناء مستقبل أفضل.

نؤمــن في بنــك االتحاد بأن لكل فرد منا دور مهم فــي الحفاظ على البيئة من 
حولــه. وانطالقاً من مســؤولية البنــك البيئية والتي تعنــى بالتخفيف من آثار 
اســتهالك البالســتيك المضر للبيئة، قمنا مؤخراً بالتعاون مع المبادرة البيئية 
التطوعية “العجالت الخضراء”، ليقوم موظفونا بتجميع أغطية عبوات الماء 
البالســتيكية الناتجة عن استهالكهم واستهالك أســرهم اليومي، والتبرع بها 
لهــذه المبــادرة الهادفــة التي تعنى بإعــادة التدوير، ومن ضمنــه تدوير هذه 

األغطية والتبرع بعائداتها لدعم األطفال من ذوي اإلعاقة في األردن.
ولقــد أطلقنا هــذه الحملة بين موظفينــا الذين نعتبرهم ســفراؤنا في التغيير، 
وبــدأوا بتجميــع األغطية البالســتيكية لتكتمل بذلك الدفعة األولى التي ســيتم 
تســليمها الحقــاً إلــى مركــز  التجميع الخاص بمبــادرة العجــالت الخضراء، 
ليقوموا بدورهم بإعادة تدويرها، حيث ستتوجه إيرادات عملية إعادة التدوير 
بالكامل لدعم األطفال من ذوي اإلعاقة، وتحسين فرصهم المستقبلية من خالل 
دعم جلســاتهم العالجية أو تعليمهم، وتزويدهم بالكراســي المتحركة في حال 

حاجتهم إليها.  
فــي الوقــت الذي نعمل فيه على التعاون مع مثــل هذه المبادرات بهدف زيادة 
التوعيــة البيئية، ولتشــجيع موظفينــا على أن يكونوا معطائيــن وفاعلين في 
مجتمعاتهم، فإننا نســتمد أيضاً إلهامنا منهم ومن شــغفهم ورغبتهم بترك أثر 
إيجابــي في البيئــة من حولهم، وفي حيــاة األطفال مــن ذوي اإلعاقة، الذين 

يحتاجون إلى كل الدعم والتشجيع ليحظوا بالحياة التي يستحقونها. 
 إن المساهمة في تحقيق االستدامة البيئية هي واحدة من أبرز ركائز برامجنا 
للمسؤولية االجتماعية، والذي يتبنى أحد أهم أهداف التنمية المستدامة لألمم 
المتحــدة، وهو الهدف رقم 12 “االســتهالك واإلنتاج المســؤوالن”. كما أن 
دعمنــا لمحــور التعليم واألطفال بشــكل عــام ال يقل أهمية عــن ذلك، خاصة 
األطفــال مــن ذوي اإلعاقة، لذا ال نتوانى عن التعــاون مع الجهات التي تعمل 

جاهدة لتحقيق األفضل لهم. 

بنك االتحاد يوقع اتفاقية تعاون مع المبادرة البيئية اإلنسانية 
“العجالت الخضراء”
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بنك االتحاد يقدم دعمه للمرضى غير المقتدرين في مركز 
الحسين للسرطان

كجزء من برنامج المســؤولية االجتماعية الخاص ببنك االتحاد، والذي يهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع الذي ينتمي اليه، وإيماناً منه 
بأهمية رســالة مركز الحســين للســرطان ودوره اإلنساني الهام في المجتمع، قام البنك مؤخراُ بتقديم دعمه لـ”صناديق الخير” في مركز الحسين 
للســرطان، والمخصصة لدعم تكاليف عالج مرضى الســرطان من غير المقتدرين في المركز. يأتي هذا الدعم امتداداً للشــراكة االستراتيجية بين 
الجهتين، والتي قّدم خاللها بنك االتحاد مختلف أشــكال الدعم والرعاية إلى العديد من برامج مؤسســة الحســين للســرطان الرامية إلى منح أفضل 

الفرص لعالج المرضى، إلى جانب نشر الوعي حول السرطان.
وفي العام 2020، قدم البنك رعايته ألكاديمية التعليم والتدريب في مركز الحسين للسرطان، نظراً إليمانه بأهمية الدور الذي تلعبه هذه األكاديمية 

في تهيئة كوادر طبية على مستوى عال من المهارة واالحترافية. 
وحول هذه الشــراكة، قالت نســرين قطامش، مدير عام مؤسســة الحسين للسرطان: “نقّدر جهود بنك االتحاد في الوقوف إلى جانبنا، ونتطلع إلى 

استمرار هذا التعاون الهادف، لنتمكن من تحقيق رسالتنا، وإنقاذ المزيد من مرضانا الذين يتمسكون باإلرادة في مواجهة مرض السرطان”.
ومن الجدير ذكره أته قد تم إنشــاء صناديق الخير في مؤسســة الحســين للسرطان في العام 2003، لمساعدة مرضى السرطان، ممن ال يمتلكون 
االمكانيات المادية الكافية، أو جهة تساندهم في دفع التكاليف، على تغطية تكاليف عالجهم. وتقدم هذه الصناديق دعمها على نحٍو متساٍو، بغض 

النظر عن الجنس أو العمر أو الجنسية. 
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أعلن INVISTBANK )البنك االستثماري( – الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة - عن نتائجه المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 
أيلول من عام 2020، إذ حقق خالل هذه الفترة أرباح بلغت 11.1 مليون دينار قبل الضريبة، فيما بلغت  صافي األرباح بعد الضريبة 7.5 مليون 

دينار مقابل 11.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2019.
وفــي معــرض تعليقه على أداء البنك، قال رئيس مجلس إدارة INVESTBANK بشــر جردانه: “اســتمر البنك بتحقيق األرباح والحفاظ على 
متانة قاعدته المالية على الرغم من الظروف االستثنائية وغير المسبوقة التي واجهها االقتصاد الوطني بكافة قطاعاته على مدار األشهر التسعة 

الماضية، متأثراً بتداعيات جائحة كورونا.”

وأضاف جردانه، أن INVESTBANK قام برصد مبلغ 6.5 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث تحوطا لمواجهة اآلثار االقتصادية المستمرة 
الناجمة عن جائحة كورونا وسيستمر برصد مخصصات إضافية بالنظر لالحتماالت المستقبلية.

وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن INVESTBANK، ارتفاعاً في صافي التســهيالت االئتمانية المباشــرة كما في نهاية أيلول الماضي بما 
قيمته 56 مليون دينار وبنسبة 8.3% لتصل إلى 730 مليون دينار، مقابل 674 مليون دينار كما في نهاية العام 2019. 

كما ارتفعت موجودات البنك كما في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1.4% لتصل إلى 1.2 مليار دينار، فيما بلغت ودائع العمالء في 
نهاية الربع الثالث من العام الجاري قرابة 749 مليون دينار، في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال %16.4.

تجدر اإلشارة، إلى أن INVESTBANK أعلن عن تبرعه بمبلغ 730 ألف دينار أردني لصالح صندوق همة وطن وهيئات خيرية أخرى، وذلك 
لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد ومواجهة آثاره، وحماية صحة وسالمة المواطنين.

11 مليون دينار أرباح INVESTBANK قبل الضريبة في 
نهاية الربع الثالث من العام 2020
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INVESTBANK وأرامكس يجددان شراكتهما لتقديم 
المزيد من المزايا الحصرية لعمالء البطاقات االئتمانية 

“شوب آند شيب” المشتركة

منتصــر دّواس: “يســّرنا أن نواصل تقديم عــروض ومزايا إضافية ووضع المزيــد من الخيارات أمام 
عمالئنا من حملة بطاقات شوب اند شيب االئتمانية المشتركة.”

حرصاً منه على منح عمالئه قيمة مضافة من خالل اســتمراره بتقديم العروض المميزة، أعلنINVESTBANK  )البنك االســتثماري(، الرائد 
في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، عن تجديد شراكته االستراتيجية مع شركة أرامكس، المزود الرائد عالمياً للخدمات اللوجستية وحلول النقل 

الشاملة، وتوسيع نطاق المزايا التي توفرها البطاقات االئتمانية المشتركة مع خدمة “شوب آند شيب”.

وبموجب هذه الشــراكة المتجددة، ســيحظى حاملو بطاقة INVESTBANK شــوب آند شيب االئتمانية المشــتركة بالفئتين البالتينية والذهبية 
بفرصة الترقية إلى عضوية ســنوية في برنامج “شــوب آند شــيب فلكس )Shop & Ship Flex( بمبلغ 10 دوالرات أمريكية بدالً من 45 
دوالراً أمريكياً، واالســتفادة من خصم بنســبة 5%على جميع رســوم الشــحن من 32 عنوان بريدي لخدمة شوب آند شيب حول العالم. وسيكون 
أيضاً بإمكان العمالء الحاليين والجدد الحصول على اشــتراك شــوب آند شــيب مجاني مدى الحياة والتمتع بخصم 15% على رســوم الشحن عند 
الدفع باستخدام بطاقة شوب آند شيب االئتمانية المشتركة، حيث يتوجب عليهم للحصول على هذه المزايا تفعيل خاصية الدفع التلقائي باستخدام 

بطاقة شوب آند شيب االئتمانية المشتركة.

كما ســيحصل جميع حملة هذه البطاقات المشــتركة على عائد نقدي بنســبة 2%على جميع المشــتريات المحلية والدولية وعبر اإلنترنت التي يتم 
دفعها باســتخدام هذه البطاقات االئتمانية مع امكانية االســتفادة من خطة ســداد مرنة يوفرها البنك لمدة تصل إلى 24 شــهراً وبسعر فائدة %0. 
يمكن للعمالء التقدم الصدار بطاقات INVESTBANK  شــوب آند شــيب االئتمانية المشــتركة البالتينية أو الذهبية بسهولة في أي وقت ومن 

https://fasttrack.investbank.jo  أي مكان عن طريق ملء نموذج قصير على الرابط

وفي تعليقه على تجديد هذه االتفاقية، أعرب مدير عام INVESTBANK منتصر دّواس، عن سعادته بهذه الشراكة االستراتيجية الممتدة مع 
أرامكس، معرباً عن أمله في االستمرار بتقديم المنتجات والتجارب التي تنال استحسان العمالء المشتركين للبنك وشركة أرامكس، وقال: “يسّرنا 
أن نواصل تقديم هذه العروض والمزايا اإلضافية ووضع المزيد من الخيارات أمام عمالئنا من حملة بطاقات شوب آند شيب االئتمانية المشتركة، 

ونحن موقنون بأنهم سيلمسون فوائد كبيرة من خالل هذه االتفاقية الجديدة.”

IN-  ومن جانبه، قال طارق أبو ياغي، مدير عام شركة أرامكس في األردن: “للسنة السادسة على التوالي نجدد شراكتنا الناجحة والمميزة مع
VESTBANK صاحــب العالمــة التجارية الرائدة، وذلك حرصاً منا على مواصلة تزويد عمالئنا وعمالء البنك واألعضاء بهذه الخدمة بتجربة 

تسوق وحلول توصيل أكثر ابتكاراً، لذا فإننا نتطلع إلى مواصلة البناء على هذه الشراكة وتوفير عروض ذات قيمة مضافة لعمالئنا.”

تجدر اإلشارة إلى أن خدمة “شوب آند شيب” تم إطالقها من قبل أرامكس في عام 2000 وتعد حاًل دولًيا رائًدا للشحن عبر اإلنترنت بهدف جعل 
التســوق العالمي عبر اإلنترنت أكثر مالءمًة للمســتهلكين من جميع أنحاء العالم. بمجرد التســجيل في الخدمة، يتلقى األعضاء 32 عنواًنا فعلًيا 

لتسهيل عملية نقل وتوصيل الشحنات الدولية.
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منحت “جلوبال بانكنج آند فاينانس ريفيو” العالمية )Global Banking & Finance Review(، المجلة المتخصصة بالشؤون المالية 
ومقرها المملكة المتحدة، بنك األردن جائزة أفضل حافظ أمين في األردن لعام 2020. ويأتي فوز البنك بهذا اللقب بناًء على تقييم للبنوك العاملة 

من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى بيانات مستقاة من محللين واستشاريين ومدراء تنفيذيين في شتى القطاعات المالية.
هذا ويذكر أن بنك األردن يقدم خدمة الحافظ األمين منذ عام 2014 والتي تتيح للمســتثمرين األردنيين واألجانب في الســوق األردنية مجموعة 
من الخدمات تشــمل: حماية أصول العمالء، تحصيل توزيعات األرباح، تحديثات الســوق واألخبار، إعداد تقارير شــاملة والقيام بعمليات التسوية 

لبيع وشراء األسهم بالنيابة عن العمالء.

وتأتي هذه الجائزة استحقاقاً للجهود التي بذلها بنك األردن خالل السنوات الماضية لتطوير العمل بخدمات الحافظ األمين، فقد خصص البنك فريقاً 
متخصصاً بالكامل بخبرة عالية في هذا المجال، إلى جانب امتالك بنية تحتية تقنية وسياســات وإجراءات من الدرجة األولى لضمان اســتمرارية 
الخدمــة بأفضــل المعاييــر العالمية. كما تعكس هذه الجائزة مكانة البنك الرائدة في مجال الحلول المصرفية وحرصه المســتمر على تطوير وتقديم 

منتجات بنكية مبتكرة تلبي مختلف احتياجات وتطلعات العمالء بمستوى خدمة عالي الجودة.

بنك األردن يحصل على جائزة “أفضل حافظ أمين” في 
األردن لعام 2020
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بنك األردن يقدم دعمه للنسخة 
اإللكترونية من بطولة 
“هدف من أجل الحياة” 

بنك األردن يطلق تطبيق “بصيرة” 
الخاص بالعمالء المكفوفين

 وكبار السن

أطلق بنك األردن مؤخراً تطبيق “بصيرة” الخاص بالعمالء المكفوفين 
وكبــار الســن، وذلك بهدف تســهيل عمليــة إيصال المعلومــات لجميع 

عمالء بنك األردن بطرق عصرية ومتطورة.

ومن خالل هذا التطبيق يتم تحويل لغة بريل المطبوعة على البروشورات 
الخاصة إلى لغة منطوقة ومســموعة بالعربية; وذلك لتســهيل وصول 
كافة شــرائح المجتمــع للخدمات المصرفية وخاصــة المكفوفين وغير 
المتمكنين من القراءة، واالســتفادة منها دون االستعانة بشخص أسوة 

بباقي شرائح المجتمع. 
ومن الجدير ذكره بأنه يمكن لعمالء بنك األردن تحميل تطبيق “بصيرة” 
من خالل مســح رمز االســتجابة السريع “QR Code” المثبت على 
 App“البروشور الخاص بالخدمة وتحميل التطبيق من خالل متجر أبل

.”Google Play“ او من خالل جوجل بالي ”Store
ويأتي إطالق هذه التطبيق من بنك األردن حرصاً منه على دعم الشمول 
المالي من خالل مواكبة آخر المســتجدات التكنولوجية لنشــر وتطوير 
الخدمــات البنكية، كمــا تعتبر خطوة رائدة ضمن اســتراتيجيته لتطبيق 

حلول مصرفية عصرية تناسب جميع العمالء.

انطالقــاً مــن التزامه اتجــاه المجتمــع المحلي، قدم بنــك األردن دعمه 
للنسخة اإللكترونية من بطولة “هدف من اجل الحياة” التابعة لمؤسسة 
الحســين للسرطان بهدف جمع التبرعات لدعم عالج مرضى السرطان 

غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.

وأقيمــت البطولة في مجمع الملك الحســين لألعمــال بتنظيم من مركز 
زيــن للرياضــات اإللكترونية )ZE Sports(، وبمشــاركة العديد من 
الفــرق مــن مختلــف الشــركات والمؤسســات، حيث حصــد فريق بنك 
األردن المركــز األول فــي البطولة. هذا ومن الجدير ذكره بأن دعم بنك 
األردن لمؤسسة الحسين للسرطان يأتي ادراكاً من البنك بأهمية رسالة 
المؤسسة اإلنســانية واهتمامه بدعم المؤسسات والبرامج والمبادرات 

الصحية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية.



األخبار المصرفية

95

بنك األردن ومؤسسة إيليا نقل يوقعان 
اتفاقية تعاون لدعم الشباب

للعام السابع على التوالي.. بنك األردن 
يواصل دعمه لبرنامج “ القافلة الخضراء” 

وّقع بنك االردن ومؤسســة إيليــا نقل، اتفاقية لتجديد الشــراكة بينهما 
لفائدة تعليم وتمكين عدد من الشباب األردني.

وتهدف االتفاقية الى خلق قصص نجاح جديدة وتنمية المجتمع األردني 
بمنــح عدد من الطلبة الجامعيين الفرصة للتعلم وتطوير مهاراتهم التي 

سوف تؤهلهم ليكونوا أفراد منتجين ومبدعين وفاعلين في المجتمع.
ووقــع االتفاقية عن مؤسســة إيليا نقل، رئيس مجلس األمناء غســان 

نقل، وعن بنك األردن المدير العام صالح حماد.
 

وبموجب االتفاقية ســيقوم البنك بتغطية رسوم دراسة طالبين جامعيين 
أردنيين من طالب المؤسسة في تخصصات العلوم المصرفية واإلدارية، 
ممــن ال تســمح ظروفهــم االقتصادية بمواصلــة تحصيلهــم األكاديمي 
الجامعي والتكفل بمصروفهم الشهري من حيث المواصالت طوال فترة 
الدراســة، مثلما ســيتم إلحاق الطلبة في برامج تطوير ذاتية من خالل 
تدريبات المنهجية تقدمها مؤسســة ايليــا نقل لتنمية قدراتهم وتهيئتهم 

لدخول سوق العمل.
وأكد صالح حماد أن هذه االتفاقية تأتي في سياق حرص بنك األردن على 
االلتزام بمســؤوليته المجتمعية التي يتبناها والتي تولي اهتماماً خاصاً 
فــي دعم قطاع التعليم باعتبــاره ركيزة من ركائــز التنمية المجتمعية. 
كما أشــاد حماد في الدور التي تقوم به المؤسســة في تطوير المهارات 

الشخصية والعملية للشباب األردني.
ومن جانبه أعرب غســان نقل، عن اعتزازه بالتعاون مع بنك االردن، 
مشيراً إلى أهمية الشراكة بين مختلف المؤسسات للمساهمة في إحداث 
التنميــة مــن خالل إيجاد فــرص العمل وتوزيع الفــرص بعدالة، مؤكداً 
ســعي المؤسســة الدائم إلى توسيع قاعدة المســتفيدين من طلبة العلم 

وقادة المستقبل .

ضمن ســعي بنك األردن المســتمر لدعم األنشــطة التي ُتعنــى بالتنمية 
المســتدامة، واصــل البنك وللعام الســابع على التوالــي دعمه لبرنامج 

“القافلة الخضراء” أحد برامج الجمعية العربية لحماية الطبيعة.

وبموجب هذا الدعم، تم مؤخراً زراعة 360 شجرة مثمرة في محافظة 
مأدبا بمشــاركة فريق مصغر من موظفي البنك، مع االلتزام بإجراءات 
الســالمة والتباعد االجتماعي. ويهدف هــذا البرنامج إلى زيادة الرقعة 
الخضــراء والحــد من التصحر وتعزيز األمــن الغذائي من خالل زراعة 
األشــجار المثمــرة لتوفير مصدر دخــل إضافي ألســر المزارعين، بما 

يخفف من معدالت الفقر والبطالة خاصة في المناطق األقل حظاً.
ومــن الجدير ذكره أن بنك األردن، ومــن خالل دعمه لبرنامج “القافلة 
الخضــراء”، يســعى إلى دعــم القطــاع الزراعي، والذي يعــد من أهم 
الروافد االقتصادية ويســهم بتعزيز ســلة الغذاء األردنية، وإلى تكريس 
حــرص البنك دوماً على غرس حب األرض والوطن لدى موظفي البنك 

ودمجهم بالعمل التطوعي واالجتماعي.

انطالقاً من اهتمام بنك األردن في دعم وتمكين جهود المرأة في المجتمع المحلي، قدم البنك دعمه كشــريك اســتراتيجي لمختبر “االبتكار والريادة النســائي” 
والذي أسس من قبل ملتقى سيدات األعمال والمهن األردني بالتعاون مع ReThinkers. وتم إجراء حفل افتتاح افتراضي للمختبر، أقيم يوم االثنين الموافق 

28 كانون األول 2020 برعاية وزير االقتصاد الرقمي والريادة.

ويعد مختبر “االبتكار والريادة النسائي” األول على مستوى المنطقة والذي يقوم على اعتماد منهجيات وأساليب حديثة ومبتكرة إلثراء المهارات ونشر الثقافة 
اإلبداعية بين النساء والشباب. ويهدف الى إقامة ورش عمل للتوصل الى أفكار مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه الشباب بشكل عام والمرأة بشكل خاص 

باإلضافة الى العديد من الورش الهادفة.
ويأتي دعم بنك األردن للمختبر في سياق تعزيز مساهمة المرأة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والى رفد االقتصاد الوطني بالقدرات النسائية الكفؤة والى 

تسليحهم بآليات التدريب والتأهيل في مجاالت متعددة، ويندرج هذا الدعم تحت مظلة استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية.

بنك األردن الشريك االستراتيجي لمختبر “ االبتكار والريادة النسائي”
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األنشطة التدريبية لبنك األردن 

أوالً: البرامج التدريبية/ عن بعد.

Oracle Database 12c: Perfor-  • البرنامــج التدريبــي “
”mance Management and Tuning

تم عقد هذا البرنامج التدريبي والذي يهدف الى رفع كفاءة الموظفين، 
والتعــرف على أحدث الممارســات الخاصة في قســم قواعــد البيانات، 

بهدف مواكبة التطورات في هذا المجال.

“ Talent Acquisition ”برنامج استقطاب المواهب •
تــم عقد البرنامج التدريبي لموظفي وحــدة التوظيف من دائرة الموارد 
البشرية، والذي يهدف الى إثرائهم بمهارات إجراء المقابالت ومهارات 
التفاوض والعثور على أفضل المصادر الستقطاب المواهب وغيرها من 

األهداف.

“  Trade Finance “ البرنامج التدريبي •
يتم عقــد البرنامج التدريبــي “Trade Finance “ لموظفي دائرة 
الخدمات التجارية المركزية في مجاالت االعتمادات المستندية ومقدمة 
عــن خطابــات الضمان، والــذي يتعلــق بالمعامالت التجاريــة المحلية 
والدولية لتســهيل هــذه المعامالت عن طريق تمويــل التجارة، من قبل 

السادة غرفة التجارة الدولية/ ICC- سنغافورة.

“ ECM“ البرنامج التدريبي •
تم عقد البرنامج التدريبي لموظفي خدمة العمالء لجميع موظفي فروع 
بنــك االردن والذي يهــدف الى إدارة المحتوى الورقــي والتخفيف من 
اعباء التداول الورقــي ويلبي بذات الوقت المتطلبات الرقابية والحاجة 

لالحتفاظ بالمستندات. 

ثانياً: البرامج التدريبية.

 Oracle WebLogic Server 12c: “ البرنامــج التدريبــي •
 “ Administration I

تــم عقد هذا البرنامج التدريبي في دائــرة التعلم والتطور والذي يهدف 
الى رفع كفاءة الموظفين والتعرف على أحدث الممارسات الخاصة في 

قسم قواعد البيانات، بهدف مواكبة التطورات في هذا المجال.

CS-  • برنامج تدريب لموظفي مســؤولي مبيعات وخدمات الشــركات
SO’s

تـــم عقـــد برنامج )CSSO’s( لموظفي مســؤولي مبيعات وخدمات 
الشــركات، في دائــرة التعلم والتطور بهدف تأهيــل وتدريب الموظفين 
وتزويدهم بالمعلومات الضرورية التي تضمن انخراطهم في بيئة العمل.
• البرنامج التدريبي “التشريعات القانونية للشركات وقانون التنفيذ “ 

تم عقد البرنامج التدريبي لموظفي دائرة متابعة االئتمان بهدف متابعة 
األمور القضائية المتعلقة بمعامالت العمالء ونواحي تنفيذها.

انطالقاً من إدراك بنك األردن بأن القدرات والكفاءات المصرفية المؤهلة والمتخصصة هي ركيزة أساسية لالرتقاء بمستوى تقديم الخدمة للعمالء 
فقد استمر البنك بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مركز التعلم والتطور الخاص بالبنك، كما نفذ البنك خطة لتطبيق البرامج التدريبية عن بعد 

تماشياً مع الظروف المحيطة ولضمان ديمومة التطور.
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"التجــاري األردنــي" يفتتــح فــرع “تجــاري 
إكسبرس” في بوليفارد العبدلي

احتفل البنك التجاري األردني مؤخراً ممثالً برئيس مجلس إدارته سعادة 
ميشــيل الصايغ بافتتاح فرع “تجاري إكســبرس” في منطقة بوليفارد 
العبدلــي، حيث يقدم “اكســبرس العبدلــي” كافة الخدمــات المصرفية 
لألفراد فقط بالقرب من أماكن سكن العمالء لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم 

البنكية خالل أوقات خدمة تناسب أسلوب ونمط حياتهم السريع.

هــذا وقد حضر حفل االحتفال الى جانــب رئيس مجلس اإلدارة، المدير 
العام للبنك ســيزر قوالجن وبعض أعضــاء مجلس اإلدارة ومدراء من 

اإلدارة التنفيذية. 
ويتميز فرع “اكســبرس العبدلي” بموقعه القريب من األحياء السكنية 
والمراكز  واألســواق التجارية  في المنطقــة، كما يتميز بأوقات خدمة 
مرنة ومطّولة ومختلفة عن أوقات الخدمة في الفروع االعتيادية، وهي 
مــن يــوم األحد الى الخميس من الســاعة 10 صباحاً لغاية 6 مســاًء. 
كما  يقدم “اكســبرس العبدلي” كافــة الخدمات المصرفية لألفراد مثل: 
فتح الحســابات  وخدمات الســحب واإليداع النقدي والشــيكات وخدمة 
األصدار الفوري لبطاقات الخصم المباشــر اضافة الى خدمات القروض 

بكافة أنواعها. 

من جهته، صّرح الصايغ قائالً : يأتي افتتاح فرع “اكسبرس العبدلي” 
فــي منطقة بوليفارد العبدلــي تأكيداً على نجاح هــذا المفهوم في تلبية 
احتياجــات عمالئنا المصرفية بشــكل ســريع وعملي ومعاصــر، علماً 
بأن هذا ثالث فرع “تجاري اكســبرس” لنا، وســنقوم بالتوسع بافتتاح 
فروع اكســبرس اخرى فــي مناطق مختلفة قريباً لنكــون دائماً األقرب 

الى عمالئنا. 
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بنك ABC األردن يواصل دعمه لجمعية 
عملية االبتسامة 

انطالقــاً مــن المســؤولية االجتماعيــة وإيماناً من بنــك ABC األردن 
بــدوره فــي خدمــة المجتمع المحلي، فقــد واصل البنــك دعمه لجمعية 
عملية االبتســامة وذلك مســاهمة من البنك في تحقيق اهداف الجمعية 
والتــي من اهم أهدافها تنظيم الحمالت الطبية الجراحية المجانية لعالج 
األطفال الذي يعانون من تشــوهات والدية مثل الشــفة االرنبية وتشوه 
سقف الحلق والتشوهات الناجمة عن الحروق والحوادث من قبل أطباء 
متخصصيــن ومتطوعيــن مــن األردن ومــن جميع انحــاء العالم الذين 
كرســوا وقتهــم وقلوبهم لمســاعدة هؤالء االطفــال دون اي تمييز الى 

جانب تحسين نوعية حياتهم وإعادة البسمة لهم ولعائالتهم.

وقــد أعرب جورج فرح صوفيــا / المدير العام لبنك ABC األردن عن 
ســعادته بمواصلــة دعم البنك للجمعيــة والذي يأتي ضمــن التزام البنك 
ومســؤوليته االجتماعيــة الملقــاة علــى عاتقه باعتباره جــزء أصيل من 
المجتمــع لدعم جهود المؤسســات الصحية وإيمانا منــه بضرورة مد يد 
العون لها لتمكينها من أداء رسالتها وإيالء هذه الفئة من المجتمع رعاية 

واهتماما خاصين.

هذا وقد تأسست جمعية عملية االبتسامة في األردن عام 2004 كجمعية 
طبية إنســانية غير ربحية بالرئاسة الفخرية لجاللة الملكة رانيا العبد الله 
المعظمــة. ومنــذ ذلك الوقت قامــت الجمعية بتنفيذ العديــد من الحمالت 
الطبيــة والعمليــات الجراحية مجانا لألطفال مــن مختلف ارجاء األردن 

والمنطقة.

بنــك ABC األردن يواصــل دعمــه لصنــدوق 
األمان لمســتقبل األيتام ومؤسســة الملكة رانيا 

للتعليم والتنمية
إيمانــاً مــن بنــك ABC األردن بأهميــة قطــاع التعليــم والتزامــا منه 
بمسؤوليته االجتماعية نحو المجتمع، فقد واصل البنك دعمه لمؤسسة 
الملكة رانيا للتعليم والتنمية من خالل دعم برامج المؤسســة وصندوق 

األمان لمستقبل األيتام وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

 ABC وقــد أعــرب جورج فرح صوفيا المدير العام للبنك عن فخر بنك
األردن بهذه الشراكة المميزة مع مؤسسة الملكة رانيا “نحن سعداء بتقديم 
الدعم للمؤسسة التي تعد مرجعاً رئيسياً للتعليم في األردن والمنطقة فنحن 
نشارك المؤسسة رؤيتها في إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية وان 
مبادرات المؤسســة لها دور بارز في إحداث التغيير اإليجابي في التعليم 

والتحفيز على اإلبداع”.

وبــدوره أثنــى الرئيــس التنفيذي لمؤسســة الملكة رانيا للتعليــم والتنمية 
باســم ســعد على الدعم الــذي قدمه بنك ABC األردن لعــدد من برامج 
المؤسســة، حيث يعكس هــذا الدعم حرص البنك علــى القيام بدوره في 
مجال المســؤولية المجتمعية والعمل التنموي الوطني، فأهداف المؤسسة 
المتمثلــة في إيجاد حلول مبتكرة واحتضان مبادرات جديدة لها أثر فعلي 
واضــح علــى مخرجات التعليــم فــي األردن، ال يمكــن تحقيقها إال من 
خالل هذه الشــراكات االســتراتيجية مع القطاع الخاص، خاصة في ظل 

التحديات واالحتياجات المتجددة في مجال التعليم والتنمية.

ويعمــل صندوق األمان لمســتقبل األيتام، أحد مبادرات مؤسســة الملكة 
رانيا للتعليم والتنمية، على دعم الشباب والشابات األيتام في جميع أنحاء 
المملكة من خالل توفير التعليم األكاديمي والمهني ومصاريف المعيشــة 
والتأميــن الصحــي، باإلضافة إلــى خدمات اإلرشــاد والتوجيه وتطوير 
الذات وبناء القدرات على امتداد فترة الدراسة، حيث استفاد من برامجه 

حتى اليوم أكثر من 4,000 يتيم ويتيمة.

ويأتي هذا الدعم حرصا من بنك ABC األردن في دعم أنشطة وبرامج 
المؤسســة التي تهدف الى تقديم منح دراسية لأليتام باإلضافة الى تطوير 

وتحسين مخرجات التعليم في المملكة.



األخبار المصرفية

99

ضمن إطار مسؤوليته االجتماعية وضمن اهتماماته في خدمة المجتمع 
المحلي وحرصاً منه على المســاهمة فــي دعم فئة االطفال، فقد واصل 

بنك ABC األردن دعمه المادي لجمعيه هدية الحياة الخيرية.

وحول هذا الشــأن، فقد اشــار جورج فرح صوفيــا - المدير العام لبنك 
ABC األردن الى ان هذا الدعم يأتي ضمن مســؤولية البنك االنسانية 
واالجتماعية وذلك تجســيداً لرؤية البنك بأهمية تنفيذ دور المســؤولية 
االجتماعية الملقاة على عاتقه وذلك من خالل دعم جهود هذه الجمعيات 
ومــد يــد العون لهــا لتمكينهــا من أداء رســالتها وتســهيل االجراءات 
العالجيــة لهــؤالء االطفال المحتاجيــن وإلعطاء االمل لهــم ولعائالتهم 

والعمل على إدخال الفرحة إلى قلوبهم.

ومن الجدير بالذكر أن جمعية هدية الحياة تأسســت عام 2006 وتقوم 
بتقديــم الخدمات الطبية المجانية وعمليات القلــب المفتوح إلنقاذ حياة 
االطفــال الذيــن يعانــون من امراض القلــب المزمنة بغــض النظر عن 
جنســياتهم وقد تم عالج أطفال من عدة جنســيات أردنية وفلســطينية 
وســورية وعراقية واخرى، من خالل حمــالت أمريكية وأردنية محلية 

عديدة.

بنك ABC األردن يواصل دعمه لجمعية "هدية 
الحياة الخيرية"

بنــك ABC األردن يواصــل دعمــه للجمعيــة 
الملكية لحماية الطبيعة

يؤمــن بنــك ABC األردن بأن البيئة الســليمة تقود الــى اقتصاد قوي 
ومجتمع صحي ولذلك يولي اهتماما كبيرا لقضايا البيئة وتعزيز الوعي 
البيئــي، حيث اســتمر البنك في تقديــم الدعم للجمعيــة الملكية لحماية 
الطبيعة وذلك من خالل دعم برامج حماية الطبيعة والتنمية المســتدامة 
على المســتوى الوطني، لما في ذلك دور في زيادة التنمية االقتصادية 
االجتماعيــة ألبناء المجتمع المحلي في المحميــات والمناطق المحيطة 

بها.

كما وقد أعرب جورج فرح صوفيا/ المدير العام لبنك ABC األردن عن 
سعادته بمواصلة دعم البنك للجمعية وذلك لمساعدتها على االستمرار في 
تأدية مهامها في الحفاظ على الحياة البرية في األردن وتنمية المجتمعات 
المحليــة التــي تعيش داخل وحــول المحميات الطبيعيــة بطريقه تضمن 

استدامتها وتحقق دخل اقتصادي للمجتمعات المحلية.  

ومــن الجديــر بالذكر ان الجمعيــة الملكية لحماية الطبيعة تأسســت عام 
1966 كمؤسســة صغيرة تتكون من مجموعــة من المتطوعين، وبدأت 
تنمو تدريجياً لتصبح مؤسســة وطنية وذات سمعة إقليمية وعالمية حيث 
تقــوم بتطويــر برامــج حماية الطبيعة التــي تعد وســيلة إلتاحة الفرصة 
لألفراد والشــركات والمؤسســات المانحة لمســاعدة الجمعية في مهمتها 
الوطنيــة في الحفاظ علــى الحياة البرية في االردن وقــد حققت الجمعية 

ومنذ تأسيسها إنجازات كبيرة يشهد لها القاصي والداني.

هــذا ويعتبر بنك ABC من البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيا ويقدم لعمالئه مجموعة مبتكرة من المنتجات 
والخدمات المالية تشــمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة 
الدولية وتمويل المشاريع وترتيب القروض المجمعة ومنتجات الخزينة 
وأسواق المال والمنتجات المصرفية اإلسالمية. كما يقدم البنك الخدمات 
المصرفية بالتجزئة من خالل شبكة البنوك التابعة له في األردن ومصر 

وتونس والجزائر.
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تنفيــذاً للخطــة التدريبيــة للعام 2020 لبنك ABC األردن وتماشــياً مع الظروف الحالية فــي ضوء جائحة كورونا وتعزيــزاً للتباعد االجتماعي 
فقــد اعتمــد البنــك على خاصية تقنيات االتصال والتعلم عــن بعد في تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لعدد من موظفيه والتي جاءت لشــهر 

10/2020 كما يلي:

بتاريــخ  ُعقــدت  والتــي   ”Euro-Arab Banking & Investment Opportunities in Post-Crisis Economy“  -
01/10/2020 من قبل السادة “اتحاد المصارف العربية”.

- “IFRS9-Classification and measurement Impact of COVID-19 on financial instruments” والتــي 
ُعقدت بتاريخ 03/10/2020 من قبل السادة “الجمعية األردنية للمحاسبين اإلداريين”.

- “احكام قانون االعسار” والتي ُعقدت بتاريخ 04/10/2020 من قبل السادة “جمعية البنوك في االردن”.

- “Stress testing Workshop” والتي ُعقدت بتاريخ 07/10/2020 من قبل السادة “مؤسسة التمويل الدولية”.

- “قانون ضمان الحقوق باألموال المنقولة” والتي ُعقدت بتاريخ 11/10/2020 من قبل السادة “جمعية البنوك في االردن”.

.”JoPACC“ والتي ُعقدت بتاريخ 12/10/2020 من قبل السادة ”ECC Upgrade“ -

- “قانون الملكية العقارية” والتي ُعقدت بتاريخ 18/10/2020 من قبل السادة “جمعية البنوك في االردن”.

- “حوكمة تقنية المعلومات في زمن الكوفيد 19” والتي ُعقدت خالل الفترة 21/10/2020-19 من قبل السادة “اتحاد المصارف العربية”.

.”EBRD“ والتي ُعقدت بتاريخ 22/10/2020 من قبل السادة ”Factoring & Receivables Finance“ -

.”ISACA“ والتي ُعقد بتاريخ 25/10/2020 من قبل السادة ”COBIT5 Assessor Certificate“ -

- “Enhancing cross-border payments” والتي ُعقدت بتاريخ 26/10/2020 من قبل السادة “صندوق النقد العربي”.

- “المؤتمر العالمي لتمويل الشــركات الصغيرة والمتوســطة” والتي ُعقدت خالل الفترة 28/10/2020-26 من قبل الســادة “مؤسسة التمويل 
الدولية”.

- “Credit Risk Management and Techniques” والتــي ُعقــدت خــالل الفتــرة 28/10/2020-25 مــن قبل الســادة “معهد 
الدراسات المصرفية”.

- “التخطيط لتحســين أداء خدمة العمالء في البنوك والمؤسســات المالية” والتي ُعقدت خالل الفترة 29/10/2020-25 من قبل السادة “معهد 
الدراسات المصرفية”.

النشاطات التدريبية لبنك ABC األردن
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النشاطات التدريبية لبنك ABC األردن
تنفيــذاً للخطة التدريبية للعام 2020 لبنك ABC األردن وتماشــياً مع الظــروف الحالية في ضوء 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 لشهر 9/2020 

كما يلي:

- “Virtual forum Banking in the Next Normal”” والتــي ُعقــدت خــالل الفترة 09/09/2020-07م من قبل الســادة “اتحاد 
المصارف العربية”.

.”Optimal Center“ االطار المهني الدولي لممارسة اعمال التدقيق الداخلي” والتي ُعقدت بتاريخ 09/09/2020م من قبل السادة“ -

- “برنامــج الدبلوم المهني المتخصص في االمتثال ومكافحة غســل األمــوال” والتي ُعقدت خالل الفترة 17/08/2020 ولغاية 20/09/2020 
من قبل السادة “معهد الدراسات المصرفية”.

- “FATCA Responsible Officer Certifications of Compliance” والتي ُعقدت بتاريخ 22/09/2020م من قبل السادة 
.”)Internal Revenue Service ( USA “

- “خطط استمرارية العمل في مواجهة حاالت الطوارئ” والتي ُعقدت خالل الفترة 23/09/2020-21م من قبل السادة “النقابة العامة للعاملين 
في المصارف والتأمين والمحاسبة”.



األخبار المصرفية

102

"الرهن العقاري" تقهر كورونا وتحقق نتائج قياسية غير مسبوقة في العام 2020

سوق التمويل اإلسكاني وتشجيع وتطوير سوق رأس المال في المملكة .

صــرح المديــر العــام الســيد عبدالرزاق طبيشــات بأنه وعلــى الرغم مــن التحديات 
واألوضاع اإلقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد بسبب جائحة كورونا وتداعياتها إال 
أن الشركة تمكنت خالل العام 2020 من توفير السيولة لعدد من البنوك والمؤسسات 
الماليــة مــن خالل أســناد القرض التي تصدرها الشــركة في الســوق المحلي ، وهذا 
ينسجم تماماً مع التوجهات واإلجراءات التي قام بها البنك المركزي من ناحية توفير 

السيولة للجهاز المصرفي .

قامت الشــركة خالل العام 2020 بمنح قروض إعادة تمويل بمبلغ )243.5( مليون 
دينار للبنوك ولشــركات التأجير التمويلي إلعادة تمويل قروض سكنية وعقود تأجير 
تمويلــي عقاريــة ممنوحة من قبلها للمواطنين لغايات إمتالك المســكن، لتصبح قيمة 

القروض التي منحتها الشركة منذ التأسيس ما مجموعه )1.933( مليار دينار.
وقد ســاهمت هذه القروض في تفعيل وتنشــيط سوق التمويل اإلســكاني في المملكة 
وهو هدف رئيســي من وراء تأســيس الشركة –  من خالل زيادة المبالغ المخصصة 
من قبل البنوك وشركات التأجير التمويلي في سوق التمويل اإلسكاني وفي رفع وتيرة 
المنافسة التي يشهدها السوق المصرفي في مجاالت تحسين شروط اإلقراض السكني 
وزيــادة آجال ســداده ، مما ســاعد على أن تكون قيمة األقســاط ضمــن المقدرة على 
السداد للشريحة األوسع من المواطنين وخاصة أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة 

مما مكنهم من إمتالك السكن المالئم .

وقــد قامت الشــركة بتوفيــر األموال الالزمة – لممارســة نشــاطها اإلقراضي–  من 
مصادر أموالها المختلفة والتي أهمها إصدارات الشــركة من أسناد القرض في سوق 

رأس المال المحلي .

حيــث بلغــت قيمــة أســناد القرض التــي أصدرتها الشــركة خــالل العــام 2020 ما 
مقــداره)238.5(  مليــون دينــار, وبذلك إرتفع حجم أســناد القــرض التي أصدرتها 
الشــركة فــي ســوق رأس المــال المحلي منذ تأسيســها إلــى )2.029(  مليار دينار 

وآلجال تراوحت بين )سنة( و )عشر سنوات( .

ولقد بلغ الرصيد القائم إلصدارات الشركة من أسناد القرض بتاريخ 12/31/ 2020 
)562(  مليون دينار.

وقد ســاهمت أســناد القرض التي تصدرها الشــركة في تشــجيع وتطوير سوق رأس 
المال في المملكة -  وهو من األهداف الرئيسية التي أنشئت الشركة من أجل تحقيقها 
- وفي هذا الصدد يتضح ومن خالل التقارير الســنوية التي تصدر عن هيئة األوراق 
المالية أن الشــركة هي المصدر الرئيســي - إن لم يكن الوحيد - ألســناد القرض في 
ســوق رأس المــال المحلــي, وهذا بدوره يؤكــد على الدور المحــوري الذي تقوم به 

الشركة في سوق رأس المال.

وبين المدير العام السيد عبدالرزاق طبيشات أن الشركة تمكنت من تحقيق نسب نمو 
غير مسبوقة على صعيد نتائج األعمال ومنها -: 

• )243.5( مليون دينار قيمة القروض التي منحتها الشركة خالل العام 2020 وهو 
األعلى منذ تأسيس الشركة.

• )582.5( مليــون دينــار رصيد القروض القائم فــي 2020/12/31 . وهو أعلى 
رصيد قائم تصل إليه الشركة.

• ارتفاع عدد المتعاملين مع الشــركة )في مجال اإلقتراض و اإلســتثمار في أســناد 
قرض ( إلى )21( جهة مالية.

• ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة )3.7%( ليصل إلى )6.880( مليون دينار .
• )1.933( مليار دينار إجمالي قيمة القروض التى منحتها الشركة منذ التأسيس.

• )238.5( مليون دينار قيمة األسناد الصادرة عن الشركة خالل العام 2020.
• )2.029( مليار دينار إجمالي قيمة األسناد التي أصدرتها الشركة منذ التأسيس.

• 750 الف دينار تبرع من الشركة لصالح صندوق همة وطن لدعم الجهود الحكومية 
في مكافحة وباء كورونا.

• مجلس إدارة الشركة يقرر التوصية للهيئة العامة برفع رأس المال بنسبة %100 
)من 5 مليون دينار إلى 10 مليون دينار ( وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين 

بواقع سهم لكل سهم .

الشــركة األردنيــة إلعادة تمويل الرهــن العقاري تقوم بدور كبير فــي تفعيل وتطوير 

المدير العام 
عبد الرزاق طبيشات
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إبراهيم كشت

تحمــل كلمــة )اآلخر( مـــن حيــث األصل اللغوي داللة على المفرد وليس الجمع، ورغم ذلك، فقد اســُتخدم هذا التعبير على نطاق واســع، في أدبيات الفكر 
والثقافة، للداللة على كل جماعة أو فئة تنتمي إلى حضارة أو فكر أو دين أو مذهـب أو عرق أو وطن أو طبقة ..

 تختلــف عّمــا ننتمي إليه، وخالفاً لهذا المعنى الشــائع المتداول المســتقر، فإني )ولغايــات هذه المقالة( أقصُد بتعبير )اآلخر( أصل الكلمة التي تشــير إلى 
المفرد، أي أني أعني باآلخر هنا )كل من هو ســواك(، وبمعنى أوضح كل من ُنطلق عليه لفظ )هو(، أي )اآلخر( بالنســبة للفرد وليس بالنســبة للجماعة، 
واآلخر كفرد وليس كجماعة.  وعلى أســاٍس من هذا المفهوم فإن )اآلخر( قد يكون فرداً من األســرة أو األقارب أو الجيران أو األصدقاء أو المعارف أو 
الجلساء أو المنافسين أو الخصوم أو عابري السبيل ... ممن نتواصل معهم، أو نحتّك بهم، أو نقرأ لهم، أو نستمع إليهم، أو حتى ممن نراسلهم بواسطة 

البريد االلكتروني ...!

التناقض في موقفنا من اآلخر ..

وبناء على هذا الفهم، فإن الناظر في الموقف النفســي ألفراد مجتمعنا من )اآلخر(، يلمُس )للوهلة األولى( تناقضاً يصعب فهمه وتفســيره، فمعظمنا يقيم 
وزناً ُمبالغاً به لرأي هذا اآلخر، ويسعى آناء الليل وأطراف النهار، لُيزّيَن صورته ويرفع من شأن نفسه في عيون ذلك )اآلخر(، مهما كّلفه األمر من ثمن 
وتضحيات. فكم من بيوت ترتفع مبانيها شاهقة تفيض مساحتها على الحاجة أضعافاً، وكم من سيارات فارهة تقتنى، وكم من والئم تقام باستدانة كلفتها، 
بل كم من زواج أو شهادة أو وظيفة يتم السعي إليها، ال لشيء إالّ لالستعراض أمام هذا )اآلخر(، وإقناعـــه بأننا أصحـــاب مال أو جاه أو سطوة أو ذوق 
أو رقّي. وإّني الستذكر هنا عبارة سمعتها من رجٍل هولندي عجوز، أقام في مجتمعنا نحو شهرين، وعند السفر قال باستحياء كبير وتحليل عميق: )إنكم 

تعيشون حياتكم كلها، تأتون الفعل، أو تحجمون عنه، ألجل ما سوف يقوله الناس عنكم، وليس ألجل أي قيمة أخرى(.

نفُس هذه العقلية التي يبذل صاحبها الجهد والوقت والكلفة ألجل نيل استحسان )اآلخر( وتحسين الصورة في عينيه، هي نفسها التي تردُّ أسباب المرض، 
أو الخسارة في التجارة، أو ارتطام السيارة بالعمود، أو فشل العالقة الزوجية، أو الرسوب في التوجيهي، أو أي خراب في األشياء، إلى عين هذا )اآلخر( 

وحسده ...!

اإللغاء .. العداء .. االستعالء ..

ونفس هذه العقلية التي تقيم لرأي )اآلخر( كل الوزن، هي التي تشــّوهُ صورته في المجالس، وتثير حوله اإلشــاعات، وتتّبع عوراته، وتشــمُت بإخفاقه، 
وتتشــّفى بزالته، وهي ذاتها، التي إذا تتّبعَت نمط تعاملها مع )اآلخر(، تجدها تنظر إليه على أنه شــيء أو أداة ُتســتخدم لبلوغ المآرب وتحقيق المصالح، 
وهي ذاتها التي يكون موقفها من اآلخر في التعامل مخّتالً يفتقد إلـى النضوج، فهي ال تعامله إال من خالل: اإللغاء أو االستعالء أو العداء أو االستجداء ..!

حتى في أرقى المشــاعر البشــرية ســمواً، أقصد في الحب، ننظر إلى الحبيب من خالل واحدة مـــن هذه الزوايا األربع المذكورة، ومضمون كلمات األغاني 
السائدة خير دليل على ذلك، فهي عادًة تهدد الحبيب وتتوعده، أو تتلذذ بتأليمه، أو تؤكد لـه بأنه سيعود يوماً صاغراً، أو تستجديه نظرة، أو تعتبره نسياً 
منسياً ...! وآِخُر ما سمعُت من هذا القبيل، أغنيًة لمطربة خليجية تقِسُم فيها لحبيبها أنها سوف )ْتجيْب راُسه في الَوطى من عالي(، إنها إذن )ستمّرغ في 

تراب األرض أنفه( كما كانت تقول العرب ..! وألن كلمات مثل هذه األغاني ُتداعُب أحاسيس الُمتلّقي وتوافقها ، فإنها تلقى الصدى والرواج والترديد .

ومما يسود في مجتمعنا من أنماط التفكير التي تدلُّ على موقفنا من )اآلخر( ، والتي ُيعّلمها الكبير فينا للصغير ، والخبير للغرير ، أن ال ُيعّبَر أحدنا )لآلخر( 
عـــن مشــاعره اإليجابية ، وأن يكتم عنه الحب أو اإلعجاب أو التقدير أو الشــوق ، وأن ال يمتدحه ، وأن يظهر له عدم االكتراث بوجوده ، وأن يتظاهر 
بعدم المباالة به ، آلن )اآلخر( إذ علم بودنا أو إعجابنا أو انتباهنا إليجابياته فسوف يستعلي علينا ..! لذا ينبغي أن تفقد تعبيراتنا نحو )اآلخر( كل بساطة 

وعفوية وصدق ..!

تقبل الذات .. وتقبل اآلخر ..

على أي حال ، فإن خير ما يفّسر موقفنا من )اآلخر( ، هو أن َنعلَم يقيناً ، أن أكثر ما ُيحِدُد تصور الفرد لآلخر ، ويحدد أسلوب تفكيره به ونمط عالقته معه،  
هو موقف ذلك الفرد من ذاته ، أي أن َتقّبلَ الذات ينتج عنه َتقبلُ )اآلخر( ، وإدراك الذات فيه فهم )لآلخر( ، والثقة بالنفس َتَهُب الثقة بالغير ، واإلحساس 
الداخلي باألمان يمّكننا من حب )اآلخر( والتعاطف معه وتفهمه ومشاركته وجدانياً وواقعياً . وأصل التشّوه في العالقة باآلخر غالباً هو تشّوه العالقة بالذات 
، فالعدوان نحو الذات قد يتم اسقاطه على )اآلخر( ، والمشاعر المكبوتة التي نخجل منها نسقطها أيضاً على الغير ، والقلق والخـــوف والصراع وتراكم 

االحباطات تبعث على توتر العالقة مـع )اآلخر( والشك فيه واتهامه وتشويه صورته والتقليل من شأنه وتوجيه العدوان إليه .

ال غنى لنا عن اآلخر ..

وبعــد ، فثمــة حقائــق بدهّية )لكنها منســّية( ، فيما يخص الذات واآلخــر ، ربما إذا تنّبهنا إليها ، وتفّكرنا بها ، تكــون ذاَت أثر في إزالة اختالالت الموقف 
الفكــري والوجدانــي حيــال )اآلخر( ، وأولى هــذه الحقائق أن )اآلخر( موجوٌد فعالً فــي داخلنا وفي خارجنا ، في واقع الحياة كما في وجداننا ومشــاعرنا 
وتفكيرنا وأحالمنا ونحن أيقاٌظ أو رقوٌد . والحقيقة الثانية أنه ال غنى لنا عن )اآلخر( ال من ناحية الواقع ومتطلباته وال من الناحية العاطفية والشعورية. 
والحقيقة الثالثة هي أن كل واحٍد منا هو بالنسبة لآلخرين يعتبر )آخراً( أيضاً.والحقيقة الرابعة هي أن أوجه شبهنا باآلخر من حيث األصول والجذور أكثر 
من اختالفنا )أقصد شبهنا من حيث تكويننا وغرائزنا وحاجاتنا ودوافعنا ..إلخ( أما النقطة األخيرة فهي أن الواحد منا كثيراً ما يكون بالنسبة لذاته آخر ، 

وإال فكيف ينشأ في داخلنا الصراع لو لم يكن في نفوسنا وعقولنا ذات و)آخر( ؟ أفال يحتاج كل صراع إلى طرفين ؟

الصفحة األخيرة

حين تتشّوه نظرتنا لآلخرين ..








