
أضـــــواء عـــلـــى 
أبـرز نـشاطـات 
وإنــــــجــــــــــــازات 
الجمعية خـالل 
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قامــت الجمعيــة خــالل عــام 2021 بمناقشــة ومتابعــة مختلف القضايا التــي عرضت عليها وخاصة تلك 
التــي عرضتهــا البنــوك األعضــاء، وقــد تمــت مناقشــة هــذه القضايــا بعمــق مــن قبــل الجمعيــة واللجان 
الفنيــة المختصــة فيهــا وتــم رفــع مالحظــات البنوك حولها للجهات المعنية. وقد كانت اســتجابة تلك 
الجهــات علــى درجــة عاليــة مــن الجديــة، حيــث تــم اخــذ العديــد من المالحظــات والمقترحــات التي تقدمت 

بهــا الجمعيــة باســم البنوك حول مختلــف القضايا. 

وفــي مجــال التدريــب، عقــدت الجمعيــة مجموعــة مــن الفعاليــات واألنشــطة التدريبيــة والتــي تناولــت 
موضوعــات وقضايــا ذات عالقــة بالعمــل المصرفــي. وفــي مجــال الدراســات، أصــدرت الجمعيــة خــالل 
عــام 2021 مجموعــة مــن المنشــورات والتقاريــر والدراســات ذات العالقــة بالجهــاز المصرفــي األردنــي. 

وفيمــا يلــي نســتعرض أبــرز نشــاطات الجمعيــة خــالل العــام 2021.
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قامــت الجمعيــة خــالل عــام 2021 ببحــث ومتابعــة مختلــف 
األعضــاء،  بالبنــوك  العالقــة  ذات  والقضايــا  المواضيــع 
لقــاءات  وتنظيــم  المواضيــع  تلــك  بمناقشــة  وقامــت 
المعنيــة  الجهــات  ومخاطبــة  لمناقشــتها  واجتماعــات 

بخصوصهــا. وفيمــا يلــي نبيــن أبــرز تلــك المواضيــع:

جمعيــة البنــوك تبــدي مالحظاتهــا تجــاه 
مشــاريع التعليمــات والكتــب الصــادرة 

عــن البنــك المركــزي األردنــي
مختلــف  ومتابعــة  ببحــث   2021 عــام  خــالل  الجمعيــة  قامــت 
المركــزي  والبنــك  األعضــاء  بالبنــوك  العالقــة  ذات  المواضيــع 
والمذكــرات  التعليمــات  مشــاريع  مختلــف  ومنهــا  األردنــي، 
الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي، ومــن هــذه المواضيــع: 

عميلــك  اعــرف  إجــراءات  تنظيــم  تعليمــات  مشــروع   
والتعامــل معــه الكترونيــًا: إشــارة إلــى كتــاب معالــي محافظ 
والمتعلــق   2021 أيــار   18 بتاريــخ  األردنــي  المركــزي  البنــك 
عميلــك  اعــرف  إجــراءات  تنظيــم  تعليمــات  بمشــروع 
والتعامــل معــه الكترونيــًا، قامــت جمعيــة البنــوك بدراســة 
ألهــم  والتوصــل  األعضــاء  البنــوك  مــع  التعليمــات  تلــك 
مالحظــات ومطالعــات البنــوك حــول مشــروع التعليمــات، 
ومــن ثــم قامــت الجمعيــة بتزويــد تلــك المالحظــات للبنــك 

األردنــي. المركــزي 

التمويــل  تعزيــز  حــول  األردنــي  المركــزي  البنــك  مذكــرة   
األخضــر وإدارة مخاطــر التغيــر المناخــي: إشــارة إلــى كتــاب 
معالــي محافــظ البنــك المركــزي األردنــي بتاريــخ 30 /6 /2021 
والمتعلــق بمذكــرة البنــك المركــزي األردنــي حــول التمويــل 
ضمــن  تأتــي  والتــي  المناخــي،  التغيــر  ومخاطــر  األخضــر 
متكاملــة  اســتراتيجية  إلعــداد  المركــزي  البنــك  توجهــات 
مــع  بالتشــارك  المملكــة  فــي  األخضــر  التمويــل  لتعزيــز 
باالطــالع  الجمعيــة  قامــت  والمالــي.  المصرفــي  القطــاع 
علــى المذكــرة وتعميمهــا علــى البنــوك المرخصة لدراســتها 
وإبــداء أي مالحظــات عليهــا وتزويــد الجمعيــة بهــا، ومــن 
ثــم قامــت الجمعيــة بتجميــع الــردود والمالحظــات الــواردة 
ــد البنــك المركــزي بمالحظــات  مــن البنــوك األعضــاء وتزوي
ومطالعــات البنــوك األعضــاء حــول مذكــرة تعزيــز التمويــل 

األخضــر وإدارة مخاطــر التغيــر المناخــي. 

 تنظيــم البنــوك الرقميــة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية: 
ــي  ــي محافــظ البنــك المركــزي األردن ــاب معال ــى كت إشــارة إل
المركــزي  البنــك  قيــام  بخصــوص   2021 تمــوز   27 بتاريــخ 
فــي  الرقميــة  البنــوك  "تنظيــم  بعنــوان  وثيقــة  بإعــداد 
المملكــة األردنيــة الهاشــمية" والــذي يتضمــن توجيهــات 
البنــك المركــزي وتطلعاتــه حيــال تنظيــم البنــوك الرقميــة 
ــرز المتطلبــات  المتكاملــة فــي المملكــة مــع التركيــز علــى أب
الرئيســية فــي ترخيــص البنــوك الرقميــة، ســواٌء علــى صعيــد 
طبيعــة المســاهمين ومقدار رأس المــال ونوعية الخدمات 
الماليــة والمصرفيــة المســموح تقديمهــا، تمهيــدًا لقيــام 
البنــك المركــزي بوضــع اإلطــار التنظيمــي الــالزم للســماح 
المتكاملــة فــي األردن. قامــت  الرقميــة  البنــوك  بترخيــص 
الجمعيــة بتعميــم الوثيقــة علــى البنــوك األعضاء لدراســتها 
وتزويــد الجمعيــة بمالحظاتهــم ومقترحاتهــم حولهــا. وقــد 
قامــت الجمعيــة بتجميــع مالحظــات ومطالعــات البنــوك 
األعضــاء حــول الوثيقــة وإرســالها للبنــك المركــزي األردنــي. 

 استبيان بخصوص الخدمات المصرفية الخضراء: إشارة 
إلــى كتــاب معالــي محافــظ البنــك المركــزي األردنــي بتاريــخ 
7 /10 /2021 بخصــوص االســتبيان الــوارد مــن االتحاد األوروبي 
حــول "تعزيــز األنشــطة المتعلقــة بالصيرفة الخضــراء ودعم 
فــرص االســتثمار األخضــر للحــد مــن النفايــات البالســتيكية 
فــي األردن". قامــت الجمعيــة بتعميــم الكتــاب المذكــور علــى 
البنــوك األعضــاء لتعبــأة االســتبيان المطلــوب، ومــن ثــم 
قامــت بتجميــع وتحليــل نتائــج ردود البنــوك علــى االســتبيان 

وتزويــد البنــك المركــزي بتلــك النتائــج. 

جمعية البنوك تعقد جلستان حواريتان 
لمناقشــة خارطــة الطريــق التــي يعدهــا 

منتــدى االســتراتيجيات األردني
إشــارة إلــى قيــام منتــدى االســتراتيجيات األردنــي بالعمــل علــى 
إعــداد خارطــة طريــق للقطاعــات االقتصاديــة فــي األردن للعشــر 
ســنوات القادمــة بالتعــاون مــع ممثلــي القطــاع الخــاص، وحيــث 
أن قطــاع الخدمــات الماليــة والســوق المالــي هــو أحــد القطاعــات 
المســتهدفة فــي هــذه الخارطــة. قامــت الجمعيــة باالتفــاق مــع 
منتــدى االســتراتيجيات األردنــي علــى عقــد جلســتين حواريتيــن 
يتــم فيهــا عــرض مســودة التقريــر األولــي علــى ممثلــي البنــوك 

أ– قضايا مصرفية
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مــن  حرصــًا  وذلــك  حولهــا،  ومالحظاتهــم  آرائهــم  واســتمزاج 
الجمعيــة علــى إطــالع جميــع البنــوك األعضــاء علــى المســودة 
العمــل،  فريــق  مــع  بالتعــاون  المنتــدى  أعدهــا  التــي  األوليــة 
ولضمــان أن تعكــس خارطــة الطريــق وجهــة نظــر جميــع البنــوك. 
لنقــاط  الرباعــي  التحليــل  مناقشــة  الجلســة  خــالل  تــم  وقــد 
باإلضافــة  للقطــاع  والتهديــدات  والفــرص،  والضعــف،  القــوة، 
ــى مناقشــة األهــداف االســتراتيجية للعشــر ســنوات القادمــة  إل
والمشــاريع والمبــادرات التــي ســتخدم األهــداف االســتراتيجية 
للقطــاع. كمــا تــم الحصــول علــى مالحظــات واقتراحــات ممثلــي 
المالحظــات  تلــك  وإرســال  الموضــوع  حــول  األعضــاء  البنــوك 
لمنتــدى االســتراتيجيات األردنــي ليقــوم بعكســها علــى الوثيقــة. 

جمعيــة البنــوك تتابــع موضــوع إنشــاء 
شــركة عقاريــة مملوكــة مــن البنــوك

موضــوع  حــول  مســتفيضة  دراســة  بإعــداد  الجمعيــة  قامــت 
العقــارات المملوكــة مــن البنــوك لقــاء ديــون، وتــم عقــد عــدة 
اجتماعــات خــالل عــام 2021 بحضــور كافــة البنــوك التــي لديهــا 
عقاريــة  شــركة  تأســيس  موضــوع  ومناقشــة  لبحــث  اهتمــام 
البنــوك تعنــى بمختلــف أشــكال االســتثمار فــي  مملوكــة مــن 
القطــاع العقــاري مــن إقامــة وإدارة وتطويــر العقــارات وبالشــكل 
الــذي يســاعد فــي تنميــة وتطويــر القطــاع العقــاري فــي األردن 

ويســهم فــي دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي فــي المملكــة.

وقــد تــم التوافــق بيــن ســبعة بنــوك أردنيــة )هــي بنــك اإلســكان 
للتجــارة والتمويــل، وبنــك المــال األردنــي "كابيتــال بنــك"، والبنــك 
األهلــي األردنــي، والبنــك األردنــي الكويتــي، والبنــك االســتثماري، 
وبنــك االســتثمار العربــي األردنــي، والبنــك التجــاري األردنــي( علــى 
وجــود اهتمــام كبيــر لديهــا بتأســيس الشــركة، وتــم اقتــراح اســم 
مستشــارين عقارييــن وتــم دعوتهمــا لتقديــم تصوراتهــم حــول 
تأســيس الشــركة، ومــن ثــم تــم التوصــل لتوافــق حــول اختيــار 

أحدهمــا ليكــون مستشــارًا عقاريــًا لتولــي الموضــوع.

وقــد تــم عــرض المقتــرح الجديــد المقدم من المستشــار العقاري 
الســيد ناصــر الخالــدي، والــذي تضمــن 3 مراحــل، علمــًا أن المرحلــة 
األولــى تضمنــت إعــداد قائمــة بالعقــارات الموجــودة لــدى البنــوك 
ــم  ــة إجــراء التقيي ــة الثاني ــة بالمســاهمة، وتضمنــت المرحل الراغب
العقــاري ودراســة الجــدوى االقتصاديــة للشــركة، أمــا المرحلــة 

الثالثــة فتضمنــت وضــع خطــة عمــل للشــركة. 

وتــم عقــد عــدة لقــاءات مــع معالــي محافــظ البنــك المركــزي 
األردنــي إلطالعــه علــى الموضــوع وأي مســتجدات، كما تم الطلب 
مــن البنــك المركــزي األردنــي مجموعــة مــن الحوافــز، وتــم التوافــق 

علــى الطلــب مــن الحكومــة أيضــًا حوافــز لتأســيس الشــركة. 

وقــد قــام المستشــار العقــاري بإعــداد خطــة العمــل المقترحــة 
للشــركة، كمــا قــام بالوصــول إلــى التوليفــة المالئمــة لــرأس المال 
وتحديــد مســاهمات البنــوك فــي ضــوء التقييــم العقــاري النهائــي 
الــذي تــم لألصــول العقاريــة الموجــودة لــدى البنــوك المشــاركة. 
والتوجــه النهائــي الــذي تــم التوافــق عليــه بيــن أعضــاء اللجنــة 
الشــركة  التأسيســية للشــركة يتضمــن تحديــد رأســمال مــال 
بقيمــة )100( مليــون دينــار أردنــي تتــوزع بواقع )90 %( مســاهمات 

ــة.  ــة(، و)10 %( مســاهمات نقدي ــة )أصــول عقاري عيني

ويذكــر فــي هــذا الصــدد أن تأســيس الشــركة العقاريــة ينطــوي 
علــى فوائــد ومزايــا عديــدة علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي، منهــا 
أن الشــركة ســتلعب دورًا مباشــرًا فــي عمليــات التطويــر وإعــادة 
ــر العقــاري فــي المملكــة، وهــو مــا يعمــل علــى تخفيــض  التطوي
العــرض وســيوفر منتجــات  الموجــودة فــي جانــب  التشــوهات 
والســعر،  الجــودة  حيــث  مــن  مرتفعــة  تنافســية  ذات  عقاريــة 
ويصــب مباشــرًة فــي خدمــة المواطــن األردنــي ويســاعد الحكومــة 
فــي تحقيــق أهدافهــا بتوفيــر الســكن المالئــم لكافــة المواطنيــن 
الشــركة  تأســيس  أن  كمــا  المحــدود.  الدخــل  ذوي  وخصوصــًا 
ســيؤدي لخلــق مــا يقــارب عــدد كبيــر مــن فــرص العمــل الجديــدة 
الدائمــة والمؤقتــة، وسيســاهم في زيــادة إيرادات الحكومة نتيجة 
عمليــات الترخيــص والضرائــب علــى العقار ورســوم نقــل الملكية، 
وسيســاهم فــي تحريــر جــزء مهــم مــن الســيولة المجمــدة فــي 
العقــارات المســتملكة مــن البنــوك لقــاء ديــون، وهــو مــا يمكــن 
البنــوك مــن إعــادة ضــخ تلــك الســيولة فــي االقتصــاد األردنــي 

وزيــادة النشــاط االقتصــادي وتحســين معــدالت النمــو.

كذلــك ينطــوي تأســيس الشــركة علــى أهميــة كبيــرة فــي تحفيــز 
ــة فــي القطــاع مــن  القطــاع العقــاري ومختلــف الجهــات العامل
وجميــع  هندســية  وشــركات  ومهندســين  ومورديــن  مقاوليــن 
ــاء، ورفــع الكفــاءة والفعاليــة  األعمــال ذات العالقــة بمجــال البن
والتنافســية للقطــاع العقــاري، فضــاًل عــن تأثيــر أعمــال الشــركة 
بيــن  الكبيــرة  التشــابكات  ضــوء  فــي  القطاعــات  باقــي  علــى 
القطــاع العقــاري والقطاعــات األخــرى، واآلثــار االقتصاديــة علــى 
مســتويات الطلــب واالســتهالك الكلــي وتأثيــر ذلــك علــى حصيلــة 

ضرائــب المبيعــات والضرائــب علــى الدخــل. 

جمعيــة البنــوك تعقد اتفاقية مشــتركة 
لخمســة بنــوك للتدقيــق علــى خدمــات 
معالجــة النقــد المســندة لطــرف ثالــث

بناًء على مذكرة البنك المركزي األردني رقم )1 /2021( تاريخ 10 /1/ 
2021 والمتعلقــة بعــدم ممانعــة البنــك المركزي من قيام البنوك 
التــي تعالــج نقدهــا لــدى نفــس الطــرف الثالــث مــن االتفــاق فيمــا 



4 بينهــا بشــكٍل مباشــر أو مــن خــالل جمعيــة البنــوك الختيــار إحــدى 
شــركات التدقيــق المؤهلــة أو أي جهــة متخصصــة لتقييــم أمــن 
الموقــع وضوابــط عمليــة معالجــة النقــد واإلجــراءات المتعلقــة 

بهــا وتزويــد البنــك المركــزي بالتقاريــر المطلوبــة ســنويًا.  

وعطفًا على الطلب الوارد للجمعية من بعض البنوك األعضاء 
بمخاطبــة باقــي البنــوك التــي تتعامــل مــع نفــس الطــرف الثالــث 
فــي معالجــة النقــد، الســتمزاج آرائهــا حــول إمكانيــة التوافــق 
بينهــا الختيــار مدقــق خارجــي موحــد ليتــم التعاقــد معــه بشــكٍل 
مشــترك للتدقيــق علــى الطــرف الثالــث وتزويــد البنــك المركــزي 
والبنــوك المشــتركة بالتقاريــر الســنوية المطلوبــة، وخصوصــًا 
فــي ظــل مــا يحققــه ذلــك مــن تخفيــف فــي الكلــف علــى البنــوك.

قامــت الجمعيــة بمخاطبــة البنــوك األعضــاء الســتمزاج آرائهــم 
حــول رغبتهــم باالتفــاق مــع البنــوك األخــرى التــي تتعامــل مــع 
نفــس الطــرف الثالــث لغايــات اختيــار مدقــق خارجــي موحــد ليتــم 
التعاقــد معــه بشــكٍل مشــترك للتدقيــق. وقــد أظهــرت الــردود 
لــدى  مبدئيــة  رغبــة  وجــود  البنــوك  مــن  للجمعيــة  وردت  التــي 
خمســة بنــوك لالتفــاق علــى اختيــار مدقــق خارجــي موحــد ليتــم 
التعاقــد معــه بشــكٍل مشــترك للتدقيــق علــى شــركة برنكــس 
األردن. وقامــت الجمعيــة بعقــد اجتمــاع مــع البنــوك المعنيــة 
بهــدف مناقشــة حيثيــات الموضــوع وتبــادل وجهــات النظــر حــول 
التوافــق علــى اختيــار مدقــق حســابات موحــد للبنــوك الراغبــة 
بالتعــاون فــي هــذا المجــال. وقــد أســفر االجتمــاع عــن تشــكيل 
لجنــة مصغــرة مــن البنــوك التــي توافقــت علــى اختيــار مدقــق 
خارجــي موحــد وذلــك تحــت مظلــة جمعيــة البنــوك فــي األردن. 

وقــد عقــدت اللجنــة المصغــرة عــدة اجتماعــات تــم فيهــا االتفــاق 
واســتدراج   )RFP( وفنيــة  ماليــة  عــروض  طلبــات  إعــداد  علــى 
عــروض مــن شــركات التدقيــق األربعــة الكبــرى وفتــح العــروض 
والمفاضلــة بينهــا والتوصــل الختيــار مدقــق خارجــي موحــد ليتــم 
التعاقــد معــه بشــكٍل مشــترك للتدقيــق علــى شــركة برنكــس 
األردن، وبحيــث تتــوزع أتعــاب التدقيــق علــى البنــوك بالتســاوي. 
كمــا قامــت اللجنــة بوضــع وتحديــد نطــاق التدقيــق المطلــوب 
مــن شــركات التدقيــق والــذي يغطــي جميــع النقــاط المطلوبــة 

مــن البنــك المركــزي األردنــي.

األربعــة  التدقيــق  شــركات  بمخاطبــة  الجمعيــة  قامــت  وقــد 
 .)RFP( الكبــرى وتزويدهــم بطلبــات العــروض الماليــة والفنيــة
وتــم فتــح العــروض الــواردة بحضــور أعضــاء اللجنــة المصغــرة، 
وتــم بعدهــا اختيــار شــركة التدقيــق ذات العــرض األفضــل. وقــد 
قامــت الجمعيــة بدورهــا وبالنيابــة عــن البنــوك الخمســة بتوقيــع 
بإعــداد  قامــت  والتــي  المختــارة  التدقيــق  شــركة  مــع  اتفاقيــة 
تقريــر التدقيــق المطلــوب عــن شــركة معالجــة النقــد، وتــم تزويــد 

البنــوك الخمســة بالتقريــر.  

جمعيــة البنــوك تنظــم لقــاًء مــع الفريــق 
االقتصــادي الحكومــي لعــرض أولويــات 
عمــل الحكومــة علــى القطــاع المصرفــي

عقــدت جمعيــة البنــوك بتاريــخ 25 آب 2021 لقــاًء جمــع بيــن 
الفريــق االقتصــادي الحكومــي لعــرض أولويــات عمــل الحكومة 
القطــاع  علــى  و2023   2021 خــالل  االقتصــادي  للتعافــي 
المصرفــي والــذي عقــد بمقــر جمعيــة البنــوك بحضــور محافــظ 
ــة البنــوك.  ــز وأعضــاء جمعي ــاد فري ــور زي البنــك المركــزي الدكت

وأكــد وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي، رئيــس لجنــة التنميــة 
االقتصاديــة ناصــر الشــريدة، بحضــور وزيــري الســياحة واآلثــار 
نايف الفايز، والمالية محمد العسعس، أن القطاع المصرفي 
أســهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق االســتقرار المالــي والنقــدي 
بالمرحلــة الماضيــة. وقــال: "نعــول علــى القطــاع المصرفــي 
أيضــا خــالل المرحلــة المقبلــة بتمويــل النمــو والتنمية"، مشــيرا 
الــى أن القطــاع هــو وســيلة لتمكيــن الحكومــة مــن تحقيــق 

أهــداف خطتهــا للتنميــة االقتصاديــة.

وأضــاف الشــريدة أن هــذه اللقــاءات هــي ترجمــة لتوجيهــات 
جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي وبتكليــف مباشــر مــن رئيــس 
الحقيقيــة  الشــراكة  مبــدأ  علــى  للتأكيــد  وذلــك  الــوزراء، 
التحديــات  للتغلــب علــى  الخــاص  القطــاع  مــع  والتشــاركية 

ومواجهتهــا. االقتصاديــة 

وكان جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي وجــه الحكومــة إلــى وضــع 
برنامــج عمــل اقتصــادي واضــح المعالــم مرتبــط بمــدد زمنيــة 
محددة لتنفيذه، بالشــراكة مع القطاع الخاص؛ من أجل تحقيق 
التعافــي االقتصــادي. وتابــع: "تســعى الحكومــة ضمــن خطتهــا 
لتحديــد األولويــات وأهــم االصالحــات والسياســات المطلــوب 
تنفيذهــا لتحفيــز النمــو وتوفيــر فــرص العمــل والتشــغيل وذلــك 

بالشــراكة مــع مختلــف الفعاليــات بالقطــاع الخــاص".

وبيــن الشــريدة أهــم التحديــات التــي تواجــه االقتصــاد، والتــي 
تتضمــن ارتفــاع معــدالت البطالــة، وارتفــاع كلف اإلنتــاج، وتباطؤ 
األجنبــي  االســتثمار  تراجــع  الــى  إضافــة  االقتصــادي،  النمــو 
المباشــر، وعجــز الموازنــة. وقــال إن أولويــات الحكومــة بالعامين 
المقبليــن تنــدرج تحــت ثالثــة محــاور رئيســة، هــي تحســين بيئــة 
المنافســة والتشــغيل، ودعــم  االســتثمار واألعمــال، وتعزيــز 
القطاعــات ذات األولويــة، حيــث تســعى مــن خــالل العمــل علــى 
هــذه المحــاور، إلــى تمكيــن القطــاع الخــاص مــن خلــق فــرص 
عمــل وزيــادة االســتثمار المحلــي واألجنبــي، إضافــة الــى زيــادة 

الصــادرات مــن الســلع والخدمــات.
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ألولويــات  دوريــة  مراجعــة  هنــاك  ســيكون  أنــه  الشــريدة  واكــد 

الحكومــة المعروضــة، الفتــا إلــى أنــه ســيكون لــكل أولويــة خطــة 

عمــل مرتبطــة بجــدول زمنــي محــدد للتنفيــذ، واإلجــراءات المطلوبــة 

والجهــات المعنيــة والتمويــل المتعلــق بتنفيــذ تلــك األولويــات.

وقــال محافــظ البنــك المركــزي الدكتــور زيــاد فريــز، إن لقــاء الحكومــة 

مــع جمعيــة البنــوك هــو دليــل علــى مــدى ثقتهــم بهــذا القطــاع والدور 

المهــم للجهــاز المصرفــي فــي عمليــة التنميــة، مؤكــدا أن األولويــات 

التي وضعتها الحكومة والتزامها بتنفيذها تعزز الثقة بأننا ســائرون 

األولويــات  ضمــن  التركيــز  أهميــة  إلــى  ولفــت  الصحيــح.  بالطريــق 

الحكوميــة علــى تعزيــز الصــادرات والمشــاريع الصناعيــة الصغيــرة، 

وكيفيــة تعزيــز فــرص االســتثمار بالصناعــات المتكاملــة، والعمــل 

علــى تنميــة الوعــي االســتثماري وخاصــة االســتثمار بالتكنولوجيــا. 

بــدوره ثمــن رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك باســم الســالم، 
الخــاص  القطــاع  مــع  المتواصــل  الحكومــة  وانخــراط  اندمــاج 
والقطــاع المصرفــي تحديــدًا، وتكريــس التشــاركية الحقيقيــة فــي 
صنــع القــرار. وأشــار إلــى أن البنــوك، وعلــى رأســها البنــك المركــزي، 
كان لهــا دور رئيــس فــي مســاعدة القطاعــات األكثــر تضــررا مــن 
جائحــة كورونــا مــن خــالل التمويــالت التــي قدمتهــا لعبــور األزمــة 
القطــاع  أن  وأكــد  كافــة.  بالقطاعــات  التــي عصفــت  االقتصاديــة 
المصرفــي مســتمر فــي تقديــم مــا يلــزم مــن تمويــل لدعــم االقتصــاد 
والنهــوض بــه وتحقيــق معــدالت النمــو المنشــودة بمــا ينســجم 

مــع أولويــات الحكومــة. 

وجــرى، خــالل اللقــاء، تقديــم مقترحــات مــن أعضــاء الجمعيــة حــول 
أولويــات الحكومــة للتعافــي االقتصــادي التــي جــرى عرضهــا، حيــث 
أكــد المشــاركون أهميــة وجــود آليــة لتطبيــق وتنفيذ هــذه األولويات.
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عقــدت الجمعيــة خــالل عــام 2021 العديــد مــن االجتماعــات 
للجــان االستشــارية للجمعيــة، كمــا تــم خــالل العــام إصــدار 
جمعيــة  فــي  االستشــارية  اللجــان  تشــكيل  تعليمــات 
البنــوك فــي األردن رقــم )1( لســنة 2021، وتــم بنــاًء عليهــا 

إعــادة تشــكيل اللجــان االستشــارية لجمعيــة البنــوك. 

إعـــــادة تـشـكـيـــل اللجــان االسـتـشـاريـــة 
لجمعيــة البنــوك فــي األردن

اســتنادًا للفقــرة )د( مــن المــادة )17( من نظام جمعية البنوك 
رقــم )35( لســنة 2005 والتــي نصــت أنــه مــن ضمــن مهــام 
والمؤقتــة  الدائمــة  اللجــان  تشــكيل  المجلــس  وصالحيــات 
مــن اعضــاء المجلــس أو مــن غيرهــم لمســاعدته علــى القيــام 
بمهامــه وتحديـــد أتعابهــا، وعطفــًا علــى نــص المــادة )22( مــن 
النظــام ونصهــا "يصــدر المجلــس التعليمــات الالزمــة لتنفيــذ 

احــكام هــذا النظــام". 

قامــت الجمعيــة بوضــع مشــروع تعليمــات تشــكيل اللجــان 
ــوك فــي األردن رقــم )1( لســنة  ــة البن االستشــارية فــي جمعي
2021 والتــي تــم عرضهــا علــى مجلــس إدارة الجمعيــة وقــام 
بإبــداء مجموعــة من المالحظات حولها. وقد قامت الجمعية 
بعكــس مالحظــات الســادة أعضــاء المجلــس علــى مســودة 
التعليمــات ومــن ثــم عرضهــا علــى المجلــس مــرة أخــرى والذي 

قــام بإقرارهــا. 

لــكل  وفعــااًل  عامــًا  إطــارًا  الجديــدة  التعليمــات  وتشــكل 
وعــدد  وتشــكيلها  االستشــارية  اللجــان  يخــص شــؤون  مــا 
حرصــت  وقــد  ومســؤولياتها.  عملهــا  ونطــاق  أعضائهــا 
الجمعيــة فــي تشــكيل اللجــان االستشــارية علــى أن تضــم فــي 

األردن.  فــي  العاملــة  البنــوك  جميــع  عضويتهــا 

واختصاصاتهــا،  وعددهــا  اللجــان  تعليمــات  اعتمــاد  وبعــد 
قامــت الجمعيــة بمخاطبــة البنــوك األعضــاء وطلــب أســماء 
ممثليهــم فــي مختلــف اللجــان، وتــم إصــدار تشــكيالت اللجــان 
الجديــدة والبــدء فــي عقــد االجتماعــات الخاصــة بهــا. وتتضمن 
اللجــان االستشــارية الجديــدة للجمعيــة علــى اللجــان التاليــة:

 اللجنة القانونية

 لجنة تقنية المعلومات والرقمنة واألمن السيبراني

 لجنة االمتثال ومكافحة غسل األموال 

 لجنة الشؤون المالية واالقتصادية

 لجنة إدارة المخاطر

 لجنة الخدمات المصرفية لألفراد

 لجنة الخدمات المصرفية للشركات

 لجنة الموارد البشرية والتدريب

اللجنــة القانونيــة تعقــد عــدة اجتماعــات 
خــالل عــام 2021

عقــدت اللجنــة القانونيــة فــي جمعيــة البنــوك مجموعــة كبيــرة 
مــن  العديــد  مناقشــة  خاللهــا  تــم  والتــي  االجتماعــات  مــن 
القانونيــة ذات العالقــة  القوانيــن والتعليمــات والمواضيــع 

بعمــل البنــوك. 

حيــث ناقشــت اللجنــة القانونيــة عــددًا كبيــرًا مــن المواضيــع 
فــي  المديــن  حبــس  موضــوع  المثــال  ســبيل  علــى  ومنهــا 
قانــون التنفيــذ والحمايــة الجزائيــة للشــيك، وتعليمــات بدائــل 
القانــون  مشــروع  فــي  المســتجدة  واألحــكام  الحضانــات، 
المعــدل لقانــون التنفيــذ، وموضــوع أتمتــة الحجــز وفــك الحجــز 
علــى األمــوال المودعــة لــدى البنــوك مــع وزارة العــدل ومــع 
ــون مكافحــة غســل األمــوال األمريكــي،  ــرة الجمــارك، وقان دائ
واتفاقية الربط المباشــر مع دائرة األحوال المدنية، وموضوع 
التجديــد التلقائــي للكفــاالت مــع دائــرة المشــتريات الحكوميــة، 
موضــوع  ومنهــا  الدخــل  بضريبــة  المتعلقــة  والمواضيــع 
الضريبــة علــى توزيعــات األربــاح مــن البنــوك للمســاهمين غيــر 

المقيميــن، وغيرهــا مــن المواضيــع. 

عــــقـــد االجــــتـــمـــاع األول للـجــنــــة تـقـنـــيـــة 
المعلومــات والرقمنــة واألمــن الســيبراني

عقــدت جمعيــة البنــوك اجتماعــًا للجنــة تقنيــة المعلومــات 
اللجنــة  أعضــاء  بحضــور  الســيبراني  واألمــن  والرقمنــة 
ــي مــن  ــان والســيد أســامة الزعب ومشــاركة الســيد أحمــد علي
البنــك المركــزي األردنــي. وقــد تــم خــالل االجتمــاع مناقشــة 
العديــد مــن المواضيــع التــي تدخــل ضمــن اختصــاص اللجنــة 
ومنهــا اإلطــار التنظيمــي لألمن الســيبراني فــي القطاع المالي 
والمصرفــي، ومناقشــة موضــوع تشــارك وتبــادل المعلومــات 

ب– اجتماعات اللجان االستشارية في جمعية البنوك
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والعالقــة التنســيقية مــع المبــادرات علــى الصعيــد الوطنــي، 
إضافــة لبحــث ومناقشــة مهــام وأعمــال اللجنة وأيــة مواضيع 
ــة بطرحهــا للمناقشــة خــالل اجتماعــات  يرغــب أعضــاء اللجن

ــة القادمــة. اللجن

عــقــد االجـتـــمــاع األول للـجـــنـــــة الـمــوارد 
البشريـة والـتـدريــب

البشــرية  المــوارد  للجنــة  اجتماعــًا  البنــوك  جمعيــة  عقــدت 
واعمــال  أهــداف  مناقشــة  اســتهدف  والــذي  والتدريــب 
تهــم  التــي  والقضايــا  المواضيــع  بحــث  فــي  اللجنــة ودورهــا 
جانــب المــوارد البشــرية فــي القطــاع المصرفــي األردنــي ليتــم 
متابعتهــا مــع الجهــات ذات العالقــة للوصــول الــى نتائــج او 
حلــول لتلــك المواضيــع. كمــا بحثــت اللجنــة الخطــة التدريبيــة 
المقترحــة لجمعيــة البنــوك والتــي ســيتم تنفيذهــا خــالل عــام 
2022 وتــم االســتماع الــى مالحظــات ومقترحــات اللجنة حولها 

وأخــذ التغذيــة الراجعــة.

جمعيــة البنــوك تشــكل مجموعــة عمــل 
إلــى  الاليبــور  مــن  لالنتقــال  للتحضيــر 

أســعار فائــدة مرجعيــة بديلــة
 بنــاًء علــى الكتــاب الــوارد مــن البنــك المركــزي األردنــي بتاريــخ
6 /1 /2021 بخصــوص الطلــب مــن الجمعيــة تشــكيل مجموعة 
عمــل تضــم البنــوك وخصوصــًا البنــوك الرئيســية التــي لهــا 
ــات  ــور وذلــك لغاي ــرة تعتمــد علــى الاليب ــة كبي تعامــالت خارجي
إلــى أســعار فائــدة مرجعيــة   LIBOR التحضيــر لالنتقــال مــن
بديلــة مثــل SOFR أو غيرهــا، ورفــع تقاريــر دوريــة كل شــهرين 

ــة االنتقــال. للبنــك المركــزي حــول التقــدم فــي تنفيــذ عملي

عقــدت جمعيــة البنــوك اجتمــاع عــام لجميــع البنــوك األعضــاء 
ــخ 8/ 2 /2021 حضــره  ــي )زووم( بتاري ــة االتصــال المرئ ــر تقني عب
35 ممثــاًل عــن البنــوك األعضــاء. وتــم خــالل االجتماع مناقشــة 
أســعار الفائــدة المرجعيــة البديلــة المقترحــة مــن قبــل البنــك 
التحديــات  وأهــم  الاليبــور،  محــل  لتحــل  األردنــي  المركــزي 
المتعلقــة بتلــك األســعار خصوصــًا مــن حيــث االســتحقاقات، 
وتــم مناقشــة المخاطــر والتحديــات التــي قــد تواجــه البنوك في 
االنتقــال ألســعار بديلــة، وخصوصــًا بالنســبة للعقــود القائمــة 
والتــي تســتوجب إعــادة النظــر فيهــا، إضافــة لموضــوع التوثيق 
القانونــي والفنــي وخاصــة بالنســبة للشــركات. وقــد تــم خــالل 
االجتمــاع تحديــد أعضــاء مجموعــة العمــل والتــي تتضمن على 
)11( بنــك باإلضافــة لعضويــة جمعيــة البنــوك فــي المجموعة.

العمــل  لمجموعــة  األول  االجتمــاع  الجمعيــة  عقــدت  وقــد 
بتاريــخ 21 /2 /2021، وتــم خــالل االجتمــاع التوافــق علــى تســمية 
الســيد باســل االعــرج / بنــك االســتثمار العربــي األردنــي رئيســا 
لمجموعــة العمــل. وتــم خــالل االجتمــاع مناقشــة عــدد مــن 
المواضيــع المرتبطــة باالنتقــال مــن الاليبــور إلى أســعار مرجعية 
الخاصــة بهــا  البنــوك واألنظمــة  أخــرى ومنهــا مــدى جاهزيــة 
لتنفيــذ االنتقــال، الســعر المرجعــي الــذي يمكــن اســتخدامه، آلية 
ومنهجيــة التســعير للمنتجــات البنكيــة، أفضــل الممارســات 
العالميــة فــي هــذا المجــال، مــدى إمكانيــة اســتمرارية أو تمديــد 
العمــل بالاليبــور لمــا بعــد 2021، والجوانــب القانونيــة المتعلقــة 
المجموعــة  رئيــس  اقتــرح  كمــا  القائمــة.  العقــود  بتعديــل 
تقســيم مجموعــة العمــل الــى 3 فــرق عمــل مصغــرة، وبحيــث 
مــع  المرجعيــة  الفائــدة  أســعار  اقتــراح  األول  الفريــق  يتولــى 
عمــل الدراســات الالزمــة لدعــم أي اقتراحــات، ويقــوم الفريــق 
الثانــي باقتــراح آليــة تعديــل العقــود القديمــة واألمــور القانونيــة 
تواجــه  قــد  التــي  والتحديــات  المخاطــر  وأهــم  بهــا  المرتبطــة 
البنــوك وآليــة إدارتهــا والتعامــل معهــا، بمــا فــي ذلــك المخاطــر 
وأي  الســمعة،  ومخاطــر  القانونيــة،  والمخاطــر  التشــغيلية 
تأهيــل  الثالــث  الفريــق  يقــوم  فيمــا  أخــرى،  تحديــات  مخاطــر/ 

وتعديــل األنظمــة البنكيــة واألمــور التقنيــة األخــرى.

وتــم االتفــاق علــى عقــد اجتمــاع كل شــهر لمجموعــة العمــل 
ــك االتفــاق أن  ــة، وكذل لمتابعــة إنجــازات المجموعــات الفرعي
يتم العمل على محورين أساسيين هما المحور االستشاري 
للبنــوك خــالل  بحيــث يتضمــن إصــدار إرشــادات وتوصيــات 
عمليــة االنتقــال تتعلــق بمختلــف النواحــي، ومحــور متابعــة 
التقــدم الحاصــل فــي انتقــال البنــوك إلــى الاليبــور وحســب مــا 

هــو مطلــوب مــن البنــك المركــزي.

هــذا وقــد عقــدت مجموعــة العمــل العديــد مــن االجتماعــات 
خــالل عــام 2021 والتــي اســتهدفت مناقشــة إنجــازات الفــرق 
لــه، إضافــة لعقــد عــدة  الفرعيــة واســتعراض مــا توصلــت 
اجتماعــات مــع جهــات استشــارية دوليــة، ومناقشــة مختلــف 
المســتجدات فــي موضــوع االنتقــال مــن الاليبــور. كمــا قامــت 
مجموعــة العمــل بالعمــل وعلــى مــدى العــام بدراســة مخاطــر 
االنتقــال الناجمــة عــن التخلــي عــن ســعر الفائــدة المرجعــي 
"الاليبــور" علــى القطــاع المصرفــي االردنــي ومتابعــة قــرارات 
وتوجهــات الجهــات الرقابيــة العالميــة بمــا يخــص االنتقــال 
مــع نهايــة 2021 إلــى ســعر الفائــدة مرجعــي بديــل. وعقــدت 
تشــاوري  اجتمــاع  فيهــا  بمــا  اجتماعــات  عــدة  المجموعــة 
مــع البنــك المركــزي االردنــي لمناقشــة التحديــات التــي مــن 
الممكــن ان تواجههــا البنــوك وبحــث الخيــارات المتاحة وتبادل 
العالميــة فــي هــذا  الممارســات  المعلومــات حــول أفضــل 

الخصــوص.



8 عامــة  توجيهيــة  مبــادئ  بإصــدار  العمــل  وقامــت مجموعــة 
تعتبــر إطــار عــام استرشــادي ومرجــع للبنــوك لغايــات تحضيــر 
لألســعار  الاليبــور  ســعر  مــن  لالنتقــال  البنكيــة  االنظمــة 
المرجعيــة البديلــة، وذلــك بهــدف تعزيــز الوعــي لــدى البنــوك 
فــي الخيــارات المتاحــة والبدائــل المالئمــة لتســهيل عمليــة 
التخلــي عــن ســعر الاليبــور. كمــا أصــدرت المجموعــة ثالثــة 
أوراق عمــل لالحقــة لإلرشــادات العامــة والتي تتضمن تحديث 

ألبــرز مســتجدات الســوق فــي هــذا المجــال.

مــع  والتشــاور  وبالتنســيق  البنــوك  جمعيــة  قامــت  كمــا 
مــن  لالنتقــال  التحضيــر  عمــل  مجموعــة  وأعضــاء  رئيــس 
الاليبــور بإعــداد نمــاذج لمتابعــة التقــدم الحاصــل لــدى البنــوك 
للتحضيــر لالنتقــال مــن الاليبــور إلــى أســعار مرجعيــة بديلــة، 

وقامــت الجمعيــة بتعميــم هــذه النمــاذج علــى جميــع البنــوك 
األعضــاء وتجميــع وتحليــل النتائــج وإرســالها للبنــك المركــزي 
األردنــي لبيــان مــدى التقــدم الحاصــل لــدى البنــوك فــي االنتقــال 
مــن الاليبــور، وقامــت جمعيــة البنوك بالتنســيق والتشــاور مع 
رئيــس وأعضــاء مجموعــة العمــل بإرســال ثالثــة تقاريــر دوريــة 

ــي. للبنــك المركــزي األردن

دورًا  لعبــت  العمــل  مجموعــة  أن  الصــدد  هــذا  فــي  ويشــار 
أساســيًا ومهمــًا فــي تقييــم التقــدم الحاصــل لــدى البنــوك فــي 
االنتقــال مــن الاليبــور، وقدمــت التوجيهــات والنصائــح الالزمــة 
للبنــوك، كمــا لعبــت دورًا استشــاريًا متميــزًا للبنــوك مــن خــالل 
اإلجابــة عــن التســاؤالت واالستفســارات الــواردة مــن البنــوك 

األعضــاء.

مذكرة تفاهم مع مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية
وقعــت جمعيــة البنــوك فــي األردن مذكــرة تفاهــم مــع مركــز الوســاطة والتحكيــم لــدى اتحــاد المصــارف العربيــة، تهــدف لتعزيــز 
ــراز  ــة بالتعريــف بهــذا المركــز وإب ــام الجمعي ــة ومركــز الوســاطة، بمــا فــي ذلــك قي أوجــه التعــاون والعمــل المشــترك بيــن الجمعي
أهميتــه ودوره فــي التحكيــم بيــن البنــوك، وتعريــف البنــوك بالقواعــد واإلجــراءات المعمــول بهــا فــي المركــز. كمــا تتضمــن المذكــرة 
تعــاون الفريقيــن إلقامــة اللقــاءات والمؤتمــرات والــدورات التدريبيــة والفعاليــات المشــتركة، مــع منــح الجمعيــة والبنــوك األعضــاء 
فيهــا امتيــازات وتســهيالت خاصــة للمشــاركة فــي المؤتمــرات والمنتديــات التــي يقيمهــا مركــز التحكيــم. ووقــع المذكــرة عــن جمعيــة 

البنــوك هانــي القاضــي رئيــس مجلــس اإلدارة، وعــن اتحــاد المصــارف العربيــة وســام فتــوح األميــن العــام.

مــن جهتــه، أكــد هانــي القاضــي رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك فــي األردن، أن توقيــع المذكــرة يأتــي انطالقــًا مــن األهــداف 
األساســية للجمعيــة التــي تتمثــل فــي االرتقــاء بالعمــل المصرفــي والنهــوض بــه مــن خــالل رعاية مصالــح األعضاء والتنســيق بينهم 
تحقيقــا لمنفعتهــم المشــتركة، وتطويــر أســاليب أداء الخدمــات المصرفيــة وتحديثهــا، وترســيخ مفاهيم العمل المصرفــي وأعرافه 
واتبــاع نظــم وإجــراءات موحــدة لهــذه الغايــة. كمــا أنــه يأتــي فــي إطــار المهــام والصالحيــات المناطــة بالجمعيــة بموجــب نظامهــا 

األساســي التــي تتضمــن إقامــة مركــز تحكيــم بيــن البنــوك.

يشــار، فــي هــذا الصــدد، إلــى أن الصيغــة القانونيــة النهائيــة لمركــز التحكيــم والوســاطة أقــرت علــى هامــش اجتمــاع مجلــس إدارة 
اتحــاد المصــارف العربيــة رقــم )104( الــذي التــأم فــي بيــروت بتاريــخ 23 /11 /2017، وتــم إطــالق عمــل المركــز مــن مقــر جامعــة الــدول 

العربيــة فــي القاهــرة بتاريــخ 17 /9 /2019.

ويعــد مركــز الوســاطة والتحكيــم لــدى اتحــاد المصــارف العربيــة مركــزًا متخصصــًا فــي تأميــن الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات 
المصرفيــة بيــن البنــوك فــي الــدول العربيــة والعالــم، ويعمــل علــى تســوية المنازعــات المحليــة والدوليــة كافــة فــي إطــار متميــز 

للســرعة والفعاليــة وبتوفيــر الحياديــة والعدالــة بيــن المتخاصميــن.

ويعمــل المركــز وفقــًا إلجــراءات وقواعــد االونســيترال العالميــة للتحكيــم المعتمــدة دوليًا، ويوفر قائمة واســعة من كبار المحكمين 
المعتمديــن دوليــًا والذيــن يبلــغ عددهــم حاليــًا 31 محكمــًا دوليــًا، وهــو علــى جهوزيــة تامة الســتقبال طلبات التحكيم كافــة من البنوك.

ج– مـذكــرات الـتـفـاهــم والـتـعـاون التي وقـعـتـها 
جمعية البنوك خالل عام 2021
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مذكرة تفاهم مع كلية فرانكفورت للتمويل واإلدارة
)Frankfurt School of Finance and Management(

 )Frankfurt School of Finance and Management( وقعت جمعية البنوك في األردن مذكرة تفاهم مع كلية فرانكفورت للتمويل واإلدارة
والتــي تهــدف لبنــاء ورفــع القــدرات لــدى البنــوك األعضــاء مــن خــالل تنفيــذ برامــج تدريبيــة وورش عمــل متخصصــة، باإلضافــة للتعــاون فــي 

مجــال األبحــاث وتطويــر الدراســات والمنشــورات الصــادرة عــن جمعيــة البنــوك.  

وقــال مديــر عــام الجمعيــة أن هــذه المذكــرة تأتــي تأطيــرًا للتعــاون بيــن الفريقيــن لخدمــة البنــوك األعضــاء مــن خــالل عقــد وتنفيــذ فعاليــات 
مشــتركة بيــن الجمعيــة وكليــة فرانكفــورت تتنــاول مواضيــع متخصصــة فــي العمــل المصرفــي وتســتهدف موظفــي البنــوك األعضــاء، 
وخصوصــًا وأن كليــة فرانكفــورت تعتبــر مــن المؤسســات العالميــة المتخصصــة فــي التمويــل واإلدارة ولهــا خبــرة طويلــة وتمتلــك 
مجموعــة عريقــة مــن الخبــراء فــي المجــاالت المصرفيــة والماليــة والــذي يمكــن التعــاون معهــم مــن خــالل مذكــرة التفاهــم لتنفيــذ برامــج 

تدريبيــة متخصصــة وإصــدارات أبحــاث وأوراق عمــل متخصصــة تحقــق أعلــى فائــدة ممكنــة للبنــوك األعضــاء. 

مذكرة تفاهم وتعاون مع غرفة صناعة األردن
االردن  في  البنوك  جمعية  رئيس  وقع 
باسم خليل السالم ورئيس غرفة صناعة 
االردن فتحي الجغبير مذكرة تفاهم وتعاون 
وتعزيز  التعاون  مستويات  زيادة  بهدف 
ايجابا  ينعكس  وبما  المشترك  التعاون 
في  والمصرفي  الصناعة  القطاعين  على 
والتجارة  الصناعة  وزير  بحضور  المملكة، 
ورئيس  علي  مها  المهندسة  والتموين 

غرفة تجارة االردن نائل الكباريتي.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة و التموين 
تواصل  الوزارة  أن  علي  مها  المهندسة 
جهودها مع القطاع الخاص بخاصة التجار 

والصناعيين ألجل ادامة عمليات توريد السلع األساسية بما فيها الغذائية ومدخالت ومستلزمات االنتاج الصناعي من مناشئ 
مختلفة الى المملكة للمحافظة على المخزون االستراتيجي وتقليل انعكاسات ارتفاع أجور الشحن عالميا على السوق المحلي .

وأشارت الى ان مجلس الوزراء اتخذ عدة اجراءات للحد من ارتفاع أسعار السلع األساسية في األسواق المحلية ومن ذلك اعتماد 
سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا االجراء 

على السعر النهائي للمستهلك.

وقالت ان هذا االجتماع جاء لبحث االليات الممكنة لتوفير تسهيالت ائتمانية للتجار والصناعيين بكلف اقل بما في ذلك دراية امكانية 
تخفيض اسعار الفائدة مشيدة بالتعاون االيجابي والدائم ما بين الوزارة وجمعية البنوك لخدمة االقتصاد الوطني.

وقالت م. علي أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين على تنسيق مستمر مع القطاعين الصناعي والتجاري وفعاليات القطاع الخاص 
ذات العالقة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز أمننا الغذائي والمحافظة على استقرار األسعار األساسية بما فيها الغذائية محليا 
مع األخذ بعين االعتبار وجود مخزون من مختلف السلع التي تم توريدها للمملكة في فترات سابقة قبل ارتفاع كلف الشحن البحري.

وقال رئيس جمعية البنوك في االردن باسم خليل السالم ” لقد جاءت هذه فكرة هذه المذكرة بعد مناقشات واجتماعات سابقة 
بين الجمعية و غرفة صناعة االردن باعتبارها الحاضنة االساسية والممثل االشمل للقطاع الصناعي في المملكة، حيث ظهر لنا 
وجود أهمية كبيرة لعقد اجتماعات دورية بين الجمعية و الغرفة لبحث أوجه التعاون المختلفة بين القطاع المصرفي والقطاع 
الصناعي، اذ أن األوضاع الراهنة تؤكد أهمية نشوء تفاهمات راسخة وشراكات استراتيجية بين القطاعات المؤثرة في االردن مثل 

القطاع المصرفي والقطاع الصناعي.



اتفاقية تعاون مع المركز األردني للتصميم والتطوير 
البنوك في االردن اتفاقية تعاون مع المركز  وقعت جمعية 
األردني للتصميم والتطوير )JODDB(، والتي تهدف الى تقديم 
الخدمات والتدريب واالستشارات في مجال االمن السيبراني 
ورفع القدرات والكفاءات والوعي في مجال االمن السيبراني 

لموظفي البنوك االعضاء في الجمعية.

المهندس  العميد  العام  المدير  المركز  االتفاقية عن  ووقع 
اإلدارة  مجلس  رئيس  البنوك  جمعية  وعن  البطران،  أيمن 

معالي المهندس باسم السالم.

خالل  من  الخدمات  تقدم  على  التفاهم  مذكرة  بنود  وتنص 
اكاديمية االمن السيبراني التابعة للمركز األردني للتصميم والتطوير وتقديم الدورات التدريبية لمنتسبي البنوك والعمل على إنشاء 
واستحداث دورات تدريبية خاصة بالقطاع المصرفي وعقد البرامج التدريبية والندوات والورش المشتركة الخاصة باألمن السيبراني.

واكد مدير عام المركز العميد المهندس أيمن البطران خالل توقيع مذكرة التفاهم حرص المركز على تفعيل الشراكة الحقيقية 
مع مختلف مؤسسات القطاع المحلي في األردن لما لهذه الشراكة من دور فاعل في دفع عملية التنمية المستدامة في 
مختلف القطاعات، وتعزز مبدأ التشاركية والتكاملية بين المؤسسات الوطنية بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة 
ومواكبة تطورات العصر، وأن توقيع االتفاقية جاء انطالقا من الفهم المشترك لحاجات السوق المحلي والعالمي، وألهمية 
هذه التكنولوجيا التي تعتبر ضرورة ملحة لمنح المؤسسات واألفراد أدوات الحماية الالزمة من الهجمات السيبرانية، وان األمن 

السيبراني مهم جدا ويجب التركيز عليه بسبب التغيرات المستمرة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت.

من جانبه أعرب مدير اكاديمية االمن السيبراني للمركز المهندس بكر العبادي ان االكاديمية هي احد مشاريع المركز بالتعاون 
مع شركة PGI البريطانية التي تقدم برامج تقنية متقدمة، حيث تم تصميم البرامج لبناء القدرات والكفاءات المحلية في األمن 
السيبراني، وان االكاديمية تعتمد على منهجية التدريب العلمي لتأهيل الكوادر من مختلف القطاعات لرفع جاهزيتهم التقنية 
وامنه من  اقتصاده  على حماية  األردن  االكاديمية تساعد  وان  السيبراني،  االمن  أدوار ومهام متخصصة في  والقيادية ألداء 
تهديدات االمن السيبراني، وان المركز يقدم خدمات خاصة لموظفي البنك المركزي في الدورات والبرامج التدريبية واالكاديمية 

التي تنظمها األكاديمية ، من خالل عقد دورات ومحاضرات تدريبية متخصصة يقدمها خبراء ومختصون في هذا المجال.

البنوك في األردن معالي المهندس باسم خليل السالم على أهمية توقيع هذه  إدارة جمعية  من جانبه أكد رئيس مجلس 
االتفاقية لما لها من دور في دعم الجهود الرامية الى توفير البنية التحتية والبيئة التشريعية المتعلقة باألمن السيبراني في 
أعمال البنوك وفي تطوير الكوادر البشرية وتمكين البنوك والمؤسسات من تطوير قواعد البيانات واألنظمة المهمة لحمايتها 

باإلضافة الى االطالع على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة في موضوع االمن السيبراني.
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اتفاقية تعاون مع أمام فنتشرز لتعزيز وصول المرأة الى المواقع القيادية

الفنية  المساعدة  تقدم  استشارية  وجهة  استثماري  صندوق  )وهي  فنتشرز  أمام  وشركة  االردن  في  البنوك  جمعية  وقعت 
الستدامة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدسة جندرية( يوم األربعاء الموافق 15 /09 /2021 اتفاقية تعاون لتسهيل 
مشاركة المرأة في مجالس اإلدارة واإلدارة العليا في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية االردنية، وجاء توقيع االتفاقية من 

قبل مدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق والسيدة تمارا عبد الجابر المدير التنفيذي لشركة أمام.

وأوضح الدكتور ماهر المحروق ان االتفاقية بمثابة أداة لتأطير التعاون مع شركة أمام، حيث ستتعاون الجمعية مع الشركة لتنفيذ 
البرنامج التدريبي الخاص بها والمسمى )Get on Board( والذي يدعمه كل من بنك االتحاد و )Finance in Motion(، وذلك من خالل 
استقطاب المرشحين وترويج مشاركة البنوك في البرنامج التدريبي. كما ستوفر الجمعية أيضا قاعات تدريب متخصصة ألغراض 

التدريب وعقد اللقاءات واالجتماعات الخاصة بالبرنامج للمشاركين من القطاع المصرفي.

وبين الدكتور المحروق ان االتفاقية ستساهم في تعزيز عمل البنوك المتواصل لدعم وصول المرأة الى المواقع القيادية في القطاع 
المصرفي، وخصوصا ان القطاع يعتبر من أحد أبرز مشغلي الكفاءات األردنية من الجنسين، ويعتبر من أكثر البيئات الجاذبة لعمل 
االناث ضمن القطاع الخاص، حيث يشغل القطاع المصرفي ما يقارب 21 ألف موظف وموظفة في 23 مصرفا في األردن، وتصل 

نسبة االناث العامالت في القطاع الى ما يقارب 35.2 % في عام 2020، وفق إحصاءات الجمعية.

ومن جهة أخرى أوضح الدكتور المحروق ان دعم المشاركة االقتصادية للمرأة األردنية ووصولها الى المواقع القيادية هو من األدوات الهامة 
لدعم االقتصاد األردني وتعزيز النمو وتعافي من جائحة كورونا، وخصوصا في ظل انخفاض معدل المشاركة االقتصادية المنقح لإلناث والتي 
تصل الى 14 % مقابل 54.8 % للذكور، وارتفاع نسب البطالة بين صفوف الشباب والتي وصلت الى 25 % للربع األول من العام الحالي، وقد 
أكد الدكتور المحروق ان هذه النسب تحتاج الى دراسة معمقة من قبل الجهات المعنية لمعالجة هذا التحدي وتحقيق التعافي االقتصادي.

وحول أهمية وصول المرأة ومشاركتها القيادية في األردن، صرحت السيدة تمارا عبد الجابر ان أداء األردن في تقرير مؤشر العالمي للفجوة 
الجندرية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي لعام 2021 مازال متواضعا، حيث حصل على المرتبة 131 من أصل 156 وحل في المرتبة الخامسة 
إقليميا. كما ان وصول المرأة األردنية الى المواقع القيادية مازال متدنيا وعلى صعيد القطاعين الحكومي والخاص، حيث ال تشكل النساء أكثر من 
20 % من موظفي الفئة األولى في القطاع الحكومي وما ال يزيد عن 5 % من مقاعد مجالس إدارة الشركات المدرجة في سوق عمان المالي. ولذلك 

يأتي توقيع االتفاقية لزيادة مشاركة المرأة في مجالس االدارة في القطاع المصرفي كنموذج ليحتذى به من قبل كافة األطراف.

وعلى صعيد متصل تعتبر الجمعية وهي الممثل القطاع المصرفي داعما لتنفيذ الخطط واالستراتيجيات الحكومية في مجال 
المرأة كاالستراتيجية الوطنية للمرأة لألعوام 2020 - 2025 إضافة الى تنفيذ القطاع المصرفي سياسة االشتمال المالي والتي تركز 

في إيصال الخدمات المصرفية لكافة المواطنين وخصوصا النساء منهم.
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جمعية البنوك توقع اتفاقية مع "اإلسكوا" لتنفيذ دراسة مشتركة

حول سيدات األعمال وفرصهن

وقعــت جمعيــة البنــوك فــي االردن ولجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا )اإلســكوا( مؤخــرًا مذكــرة 
تفاهــم وتعــاون لتأكيــد وتأطيــر الشــراكة والتعــاون بيــن الجانبيــن. 

ووقــع المذكــرة عــن الجمعيــة مديرهــا العــام الدكتــور ماهــر المحــروق، وعــن المنظمــة مديــرة مجموعــة الســكان والعدالة بين 
الجنســين والتنمية الشــاملة في اإلســكوا مهريناز العوضي.

وتأتــي هــذه المذكــرة بهــدف التعــاون بيــن جمعيــة البنــوك واالســكوا فــي العديــد مــن المجــاالت وخصوصــًا جانــب البحــث 
وتطويــر النواحــي الخاصــة بممارســات إقــراض المــرأة مــن قبــل البنــوك العاملــة فــي األردن واإلقــراض المتعلــق باألعمــال 
التجاريــة. وتعتمــد الشــراكة علــى حضــور اإلســكوا اإلقليمــي ونشــاطاتها البحثيــة فــي مجــال ريــادة األعمــال للمــرأة والوصــول 
إلــى التمويــل، وعلــى دور جمعيــة البنــوك المتميــز وأنشــطتها البحثيــة وباعتبارهــا ممثــل عــن القطــاع المصرفــي فــي األردن.

وقــد تضمنــت مذكــرة التفاهــم علــى العديــد مــن نواحــي التعــاون ومنهــا التعــاون فــي إعــداد ورقــة فنية مشــتركة حول ســيدات 
األعمــال وفرصهــن فــي تملــك األراضــي والعقــارات فــي المنطقــة العربيــة، مــن خــالل دراســة حالــة األردن. حيــث ســتتعاون 
الجمعيــة مــع االســكوا، وفقــًا للمذكــرة، فــي مراجعــة قائمــة المؤشــرات والبيانــات المطلوبــة مــن البنــوك والمعــّدة مــن قبــل 
اإلســكوا وإبــداء أي مالحظــات أو تعديــالت عليهــا، وتعميــم تلــك المؤشــرات علــى البنــوك ومتابعــة الحصــول علــى ردود مــن 
البنــوك حولهــا، ومشــاركة النتائــج اإلجماليــة مــع اإلســكوا، وصــواًل للتقريــر النهائــي حول ممارســات إقراض المــرأة واإلقراض 
المتعلــق باألعمــال التجاريــة. أمــا اإلســكوا فتتولــى تطويــر اإلطــار المفاهيمــي وتحليــل البيانــات وتنســيق عمليــة البحــث بمــا 
فــي ذلــك الوصــول إلــى شــركاء آخريــن لتوحيــد الجهــود فــي هــذا المســعى، وتحديــد قائمــة المؤشــرات والبيانــات ذات العالقــة 
بالبنــوك فــي األردن، والتنســيق مــع مختلــف الشــركاء لغايــات جمــع البيانــات الكميــة والنوعيــة المطلوبــة، وإعــداد المســودة 
األولــى للورقــة الفنيــة واإلشــراف علــى إدراج التعليقــات ذات الصلــة، وإتمــام الورقــة الفنيــة ومعالجــة التحريــر والترجمــة 

والتصميم.

هــذا وســتواصل جمعيــة البنــوك واالســكوا استكشــاف نواحــي التعــاون الممكنــة فــي مجــال حقــوق المــرأة والمســاواة بيــن 
الجنســين ومختلــف النواحــي األخــرى ذات االهتمــام المشــترك.

ــز الجهــود  ــع هــذه المذكــرة تعزي ــة تســتهدف مــن توقي ــأن الجمعي ــة البنــوك فــي االردن ب ــر عــام جمعي ــه قــال مدي مــن جانب
الوطنيــة المبذولــة فــي ســبيل التمكيــن االقتصــادي للمــرأة فــي األردن بشــكٍل عــام، والجهــود المبذولــة مــن الجمعيــة علــى 
وجــه التحديــد خصوصــًا مــن حيــث زيــادة وصــول المــرأة للخدمــات الماليــة وزيــادة المشــاركة االقتصاديــة لهــا وتخفيــض 
الفجــوة القائمــة بيــن الجنســين. وأعــرب المحــروق عــن شــكره للبنــك المركــزي األردنــي علــى مــا اتخــذه مــن تدابيــر وإجــراءات 
كبيــرة تســتهدف الشــمول المالــي للمــرأة والــذي يظهــر أيضــًا بشــكٍل واضــح فــي االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي.

وبيــن المحــروق أن تمكيــن المــرأة يحظــى باهتمــام بالــغ مــن قبــل البنــوك العاملــة فــي األردن والــذي يظهــر مــن خــالل ارتفــاع 
ــًة بالمتوســط العــام فــي األردن، وتقلــد النســاء فــي البنــوك لوظائــف  نســب توظيــف اإلنــاث فــي القطــاع المصرفــي مقارن
قياديــة ومتطــورة، فضــاًل عــن أن النســاء يشــكلن شــريحة أساســية مــن عمــالء البنــوك. مضيفــًا بــأن البنــوك تحــرص علــى 

توفيــر منتجــات وخدمــات ماليــة مخصصــة للمــرأة وبشــروط ميســرة.
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اجتمــاع الهيئــة العامــة لجمعيــة البنــوك 
وانتخاب مجلس إدارة جديد برئاســة الســالم

عقــدت الجمعيــة اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي الســنوي 
لجمعيــة البنــوك فــي األردن يــوم الثالثــاء الموافــق 30 آذار 
2021، والــذي تــم فيــه التوافــق علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة 
بالتزكيــة  وفــازت  بنــوك  تســعة  تســمية  تــم  حيــث  الجديــد، 
اإلســكان،  بنــك  العربــي،  البنــك  وهــي:  المجلــس  بعضويــة 
األردنــي  البنــك  االتحــاد،  بنــك  األردنــي،  اإلســالمي  البنــك 
الكويتــي، بنــك األردن، وبنــك المــال األردنــي / كابيتــال بنــك، 
والبنــك التجــاري األردنــي، والبنــك العقــاري المصــري العربــي. 

كذلــك اطلعــت الهيئــة العامــة علــى محضــر اجتمــاع الهيئــة 
العامــة الســابق وصادقــت عليــه، كمــا أقــرت الهيئــة تقريــر 
مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الجمعيــة لعــام 2020، وأقــرت 
كذلــك الميزانيــة العموميــة للجمعيــة عــن الســنة الماليــة 
2020، وصادقــت علــى تقريــر المدقــق القانونــي، إضافــة إلقــرار 

الموازنــة التقديريــة للجمعيــة للعــام 2021.

 وقــد تــم اختيــار باســم خليــل الســالم رئيســا لمجلــس اإلدارة 
الجمعيــة لدورتــه الجديــدة، كمــا تــم اختيــار عمــار الصفــدي نائبًا 
للرئيــس، وجــاء ذلــك خــالل االجتمــاع األول لمجلــس إدارة 
جمعيــة البنــوك الجديــد الثالثــاء الماضــي عبــر تقنيــة االتصــال 
المرئــي )ZOOM(، بحضــور جميــع أعضــاء المجلــس الجديــد. 

بــدوره هنــأ رئيــس المجلــس الجديــد باســم خليــل الســالم 

كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى ثقــة الهيئــة العامــة بهــم 
باختيارهــم لعضويــة مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك للــدورة 
2021 - 2024، وشــكر أعضــاء مجلــس االدارة علــى انتخابهــم 

لــه رئيســًا للمجلــس.

المجلــس  لرئيــس  وتقديــره  شــكره  عــن  الســالم  وأعــرب 
االدارة  مجلــس  أعضــاء  ولجميــع  القاضــي  هانــي  الســابق 
للــدورة الســابقة 2018 - 2021، مثمنــًا لهــم أداؤهــم المتميــز 
وجهودهــم الكبيــرة التــي بذلوهــا فــي خدمة القطــاع المصرفي 
واالقتصــاد الوطنــي وخصوصــًا فــي ظــل الظــروف الصعبــة 
التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، وأكــد عميــق تقديره للــدور الكبير 
التــي بذلــه المجلــس الســابق فــي تحســين صــورة القطــاع 
المصرفــي. كمــا شــكر الســالم الدكتــور ماهــر المحــروق مديــر 
عــام الجمعيــة، وشــكر جميــع البنــوك األعضــاء علــى جهودهم 

ــة. ــام مــع الجمعي وتعاونهــم المســتمر وتنســيقهم الت

علــى  ســيعمل  الجديــد  المجلــس  أن  الســالم  وأضــاف 
التــي  الكبيــرة  اإلنجــازات  علــى  والبنــاء  المســيرة  مواصلــة 
الجديــد  المجلــس  وبــأن  الســابق،  المجلــس  حققهــا 
سيســعى بــكل جهــد لتحقيــق األهــداف األساســية للجمعيــة 
والمتمثلــة برعايــة مصالــح البنــوك األعضــاء والتنســيق فيمــا 
بينهــم تحقيقــا لمنفعتهــم المشــتركة، وتطويــر أســاليب أداء 
الخدمــات المصرفيــة وتحديثهــا، وترســيخ مفاهيــم العمــل 
المصرفــي وأعرافــه وإتبــاع نظــم وإجــراءات موحــدة لهــذه 

الغايــة.

وأعــرب رئيــس المجلــس الســابق هانــي القاضــي عــن شــكره 
ومشــاركتهم  حضورهــم  علــى  العامــة  الهيئــة  ألعضــاء 
االجتمــاع، كمــا شــكر أعضــاء مجلــس اإلدارة الســابقين علــى 
تعاونهــم الكبيــر ومــا بذلــوه مــن جهــود خــالل عضويتهــم فــي 

اإلدارة. مجلــس 

وهنــأ القاضــي أعضــاء مجلــس ادارة الجمعيــة الجــدد متمنيــًا 
المصرفــي  القطــاع  النجــاح والتوفيــق فــي خدمــة  لهــم كل 
وفــي تمثيــل مصالــح البنــوك األعضــاء. وشــكر القاضــي مديــر 
عــام الجمعيــة الدكتــور ماهــر المحــروق وموظفــي الجمعيــة 
علــى أدائهــم المتميــز وجهودهــم فــي القيــام بالمهــام الموكلة 

إليهــم.

د- نشاطات وأخبار متنوعة
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األردنــي برعايــة رئيــس الــوزراء

أعلنــت البنــوك فــي األردن عــن إطــالق صنــدوق رأس المــال 
واالســتثمار األردنــي، وذلــك خــالل الحفــل الــذي رعــاه رئيــس 
الــوزراء الدكتــور بشــر الخصاونــة يــوم الثالثــاء الموافــق 31 آذار 
2021 وبحضــور محافــظ البنــك المركــزي الدكتــور زيــاد فريــز، 
ــي القاضــي، ورؤســاء  ــة البنــوك فــي األردن هان ورئيــس جمعي
فــي  التنفيذييــن  والرؤســاء  العاميــن  والمــدراء  المجالــس 
الفعاليــات  بعــض  لحضــور  إضافــة  المســاهمة،  البنــوك 

الماليــة واالقتصاديــة واالســتثمارية فــي المملكــة.

وأشــاد رئيــس الــوزراء فــي كلمــة خــالل حفــل اإلطــالق عبــر 
تقنيــة االتصــال المرئــي، بالمبــادرات المهمــة للبنــوك العاملــة 
األردنيــة،  التنميــة  مســيرة  دعــم  فــي  الكبيــرة  وجهودهــا 
شــاكرا البنــوك علــى مبادرتهــم بإطــالق هــذا الصنــدوق فــي 
هــذه  لمثــل  الوطنــي،  الصعيــد  علــى  الماســة  الحاجــة  ظــل 
الصناديــق االســتثمارية وخصوصــًا فــي ظــل جائحــة كورونــا 
ومــا تركتــه مــن تحديــات وتبعــات علــى مختلــف القطاعــات 
االقتصاديــة. وأشــار الخصاونــة الــى توجيهــات جاللــة الملــك 
عبــدهللا الثانــي فــي كتــاب التكليف الســامي للحكومة لتكريس 
الجهــود فــي المرحلــة المقبلــة لتحقيــق التعافــي االقتصــادي، 
مؤكــدًا اســتمرار الحكومــة باإلصالحــات الهيكليــة االقتصاديــة 
والماليــة لدعــم بيئــة األعمال ورفع تنافســية المملكة إقليميا 
لتعزيــز  الخــاص  القطــاع  مــع  الشــراكة  وتفعيــل  وعالميــا، 

األبــواب  الحكومــة علــى فتــح  التنميــة االقتصاديــة، وحــرص 
ــى المســتوى  ــز دوره عل واســعة أمــام القطــاع الخــاص لتعزي
الوطنــي والخارجــي. وبــارك رئيــس الــوزراء للقطــاع المصرفــي 
رأس  صنــدوق  إطــالق  األردنــي 
األردنــي،  واالســتثمار  المــال 
االســتثمار  يســتهدف  والــذي 
الواعــدة  فــي شــركاتنا الوطنيــة 
النمــو  علــى  ومســاعدتها 
وبالشــكل  والتطــور،  والتوســع 
الــذي يعــزز التنميــة االقتصاديــة 
فــي المملكــة ويســهم فــي خلــق 
العمــل،  فــرص  مــن  المزيــد 
مؤكــدا ان إطــالق الصنــدوق يأتــي 
منســجمًا مع توجهات الحكومة 
فــي تعزيــز التنمية الشــاملة وفي 
تشــجيع واســتقطاب االستثمار 
لمشــكلتي  التصــدي  وفــي 
الفقــر والبطالــة. وأعــرب رئيــس 
باســتهالل  فخــره  عــن  الــوزراء 
دخــول الّدولــة األردنّيــة لمئويتهــا 
المبــادرة  هــذه  بإطــالق  الثانيــة 
الطيبــة، متطلعــًا للمزيــد مــن المبــادرات الخالقــة والنوعيــة 
فــي مختلــف المجــاالت، "ليكــون األردن بعــون هللا أكثــر منعــة 
وقــوة وصالبــة وثقــة وأكثــر اعتمــادًا علــى النفــس وقــدرة علــى 

وعالميــًا. إقليميــًا  المنافســة 

االســتثمارية  المجــاالت  أن  إلــى  الــوزراء  رئيــس  ولفــت 
وواعــدة  حيويــة  مجــاالت  تشــمل  للصنــدوق  المســتهدفة 
عبــدهللا  الملــك  جاللــة  مــن  كبيــر  اهتمــام  علــى  وتســتحوذ 
الثانــي، ســيما فــي قطاعــات األمــن الغذائــي واألمــن الصحــي 
وأكــد  الرقميــة.  والريــادة  المعلومــات  تكنولوجيــا  وقطــاع 
الخصاونــة نهــج الحكومــة الثابــت ببــذل كل الجهــود واتخــاذ 
القــرارات الالزمــة لتذليــل العقبــات أمــام االســتثمار الوطنــي 
واألجنبــي وتثبيــت الموجــود منــه ومواصلة جذب االســتثمارات 

المملكــة. فــي  االســتثمارية  البيئــة  وتحســين 

المشــرفة  الوطنيــة  البنــوك  الــوزراء مواقــف  رئيــس  وثمــن 
علــى وقوفهــا الدائــم فــي خنــدق الوطــن، وهــو مــا لمســناه 
بشــكٍل واضــح خــالل جائحــة كورونــا ومــا قامــت بــه البنــوك مــن 
إجــراءات ومبــادرات ســاهمت فــي اســتمرارية عمــل االقتصــاد 

وقطاعــات األعمــال.

مــن جهتــه، أكــد محافــظ البنــك المركــزي الدكتــور زيــاد فريــز، 
تأســيس  فــي  للمســاهمة  ســارعت  التــي  بالبنــوك  اعتــزازه 
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صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي فــي هــذا التوقيــت 
مختلــف  علــى  وتداعياتهــا  كورنــا  جائحــة  ظــل  فــي  المهــم 
كمــا  ككل.  والعالــم  األردن  فــي  االقتصاديــة  القطاعــات 
المركــزي  البنــك  تربــط  التــي  التشــاركية  بالعالقــة  أشــاد 
التنســيق  فــي  والتــي ســاعدت  المرخصــة  والبنــوك  األردنــي 
المتواصــل والمســتمر مــع البنــوك خــالل جائحــة كورونــا وهــو 
مــا ســاعد فــي اســتدامة عمــل قطاعــات األعمــال وســاهم 
اإلغــالق  فــي فتــرات  فــي اســتمرارية عمــل االقتصــاد حتــى 
الكلــي. واســتعرض الدكتــور فريــز أهــم االجــراءات االحترازيــة 
ــار الســلبية  التــي اتخذهــا البنــك المركــزي األردنــي الحتــواء اآلث
البنــوك  أن  إلــى  مشــيرًا  الوطنــي،  االقتصــاد  علــى  للجائحــة 
كانــت شــريكًا أساســيًا للبنــك المركــزي فــي تحقيــق األهــداف 
والنتائــج المرجــوة، وكانــت علــى قــدر كبيــر مــن المســؤولية 
واالســتجابة العاليــة، مــا ســاعد فــي عبــور الجــزء األصعــب مــن 
االزمــة بأقــل ضــرر ممكــن على مختلــف القطاعــات ولالقتصاد 
الوطنــي ككل. وأكــد أن البنــك المركــزي تمكــن مــن متابعــة 
تحقيــق األهــداف األساســية المناطــة بــه، بمــا فيهــا الحفــاظ 
علــى االســتقرار النقــدي فــي المملكــة وضمــان قابليــة تحويــل 
الدينــار، مبينــا أن االحتياطيــات األجنبيــة تجــاوزت 15.9 مليــار 
دوالر فــي نهايــة عــام 2020، وهــي تكفــي لســداد مســتوردات 
9 أشــهر، وأن  مــن  الســلع والخدمــات ألكثــر  مــن  المملكــة 
مســتويات التضخــم بقيــت فــي حــدود 0.3 بالمئــة. كمــا أكــد 
فريــز محافظــة البنــوك علــى ســالمتها ومتانتهــا وبقــاء جميــع 
وحــول  والمريحــة.  اآلمنــة  المســتويات  ضمــن  مؤشــراتها 
ــه تعتبــر  ــى أن ــز، إل تأســيس الصنــدوق االســتثماري، أشــار فري
خطوة مهمة وكبيرة في تعزيز وتحسين المناخ االستثماري 
فــي المملكــة، مؤكــدًا أن هــذا دفــع البنــك المركــزي للمســارعة 
لتأســيس هــذا الصنــدوق  البنــوك  بدعــم وتشــجيع مبــادرة 

إدراكًا آلثــاره المهمــة لالقتصــاد الوطنــي.

البنــوك فــي األردن هانــي  مــن جهتــه، أشــار رئيــس جمعيــة 
القاضــي، إلــى أن هــذا الصنــدوق يأتي كأكبر صندوق اســتثماري 
يؤسســه القطــاع الخــاص، وأضخم شــركة تؤســس في تاريخ 
المملكــة مــن حيــث رأس المــال والــذي يبلــغ 275 مليــون دينــار، 

مملــوك بالكامــل مــن قبــل البنــوك االردنيــة.

وبيــن أن الصنــدوق يهــدف إلــى االســتثمار فــي الشــركات األردنية 
الواعــدة والتــي تمتلــك فرصــا للنمــو والتطــور والتوســع، وذلــك 
مــن خــالل ضــخ أمــوال واســتثمارات جديــدة فــي هــذه الشــركات، 
المملكــة،  فــي  االقتصــادي  النمــو  تعزيــز  فــي  يســاهم  وبمــا 
وزيــادة فــرص العمــل التــي يمكــن توفيرهــا مــن خــالل العمــل 
مــع شــركات وقطاعــات اقتصاديــة واعــدة ذات مزايــا تنافســية 
تمكــن الشــركات فــي مثــل هــذه القطاعــات مــن المســاهمة 

ــد مرتفعــة. ــة الفاعلــة، ومــن تحقيــق معــدالت عائ االقتصادي

وتأتــي هــذه المبــادرة، وفقــا للقاضــي، بشــراكة بيــن البنــوك فــي 
األردن كمبــادرة وطنيــة، اســتمرارًا للــدور الكبيــر الــذي لعبتــه 
البنــوك وستســتمر فيــه لمواجهة تداعيــات جائحة كورونا على 
االقتصــاد الوطنــي، وســعيًا مــن البنــوك لتعزيــز دورهــا علــى 
هــذا الصعيــد الحيــوي واالســتراتيجي، خصوصــًا أنهــا ســتتوجه 
نحــو قطاعــات وشــركات ذات فــرص ومزايــا تنافســية واعــدة 

تشــكل فــي مجملهــا أهــم محــركات النمــو والتنميــة.

ــي فــي  ــز للبنــك المركــزي األردن ــدور المتمي وأشــاد القاضــي بال
ــم كافــة التســهيالت والدعــم  ــادرة وتقدي دعــم وتشــجيع المب

إلطالقهــا والمســاعدة علــى نجاحهــا.

وبحســب القاضــي، جــاءت فكــرة إنشــاء الشــركة االســتثمارية 
ــاز،  ــة بامتي ــزًا لالســتثمار المحلــي باعتبارهــا شــركة وطني تحفي
وفــي ظــل امتــالك األردن فرصــا اســتثمارية واعــدة وكبيــرة 
بحاجــة الســتغاللها بالشــكل الصحيــح لتحقــق مــردود إيجابــي 
لالقتصــاد األردنــي ككل، وكذلــك لضمــان اســتفادة الشــركات 
فــي فتــرة مــا بعــد جائحــة كورونــا، واســتجابًة لمــا سيشــهده 
مســتقبل االقتصــاد األردنــي والعالمــي مــن تغيــرات هيكليــة 
ومــا أفرزتــه الجائحــة مــن الكشــف عــن العديــد مــن الفــرص 
المتاحــة فــي عــدة قطاعــات حيويــة؛ مثــل الصناعــات الغذائيــة 

ــا المعلومــات وغيرهــا. والدوائيــة والكيماويــة وتكنولوجي

واشــار إلــى أن الشــركة االســتثمارية ســتوفر مســار تمويــل 
إضافــي لالســتفادة مــن الفــرص االســتثمارية فــي الشــركات 
الوطنيــة الواعــدة، وبمــا يتيــح لهــا المجــال للتوســع وزيــادة 
اإلنتــاج والتصديــر، وزيــادة قوتهــا وتحســين مؤشــرات أدائهــا 
وبالتالــي  فيهــا،  العمالــة  حجــم  وزيــادة  تنافســيتها  ورفــع 
تحســين مســتويات اإلنتــاج والنمــو االقتصــادي وتوفير المزيد 
مــن فــرص العمــل، ولــن يقتصــر الهــدف علــى دعــم وتوفيــر 
التمويــل فقــط، وإنمــا ســيتجاوز ذلــك بكثيــر ليشــمل دعــم 
إدارات الشــركات بالخبرات الكفؤة والمؤهلة، وفتح األســواق 
أمــام تلــك الشــركات، إضافــة إلــى تطويــر وتعزيــز الحاكميــة 

المؤسســية فيهــا وفقــًا ألفضــل الممارســات العالميــة.

وأوضح القاضي، أن الشركة االستثمارية تنبثق عن شركتين؛ 
شــركة  وتســمى  التجاريــة  البنــوك  فيهــا  تســتثمر  األولــى 
صنــدوق رأس المــال واالســتثمار االردنــي، والثانيــة تســتثمر 
فيهــا مجموعــة البنــوك اإلســالمية وتســمى شــركة صنــدوق 
رأس المــال واالســتثمار اإلســالمي االردنــي، مشــيرا إلــى أن 
هاتين الشــركتين ستؤسســان شــركة إدارية إلدارة االســتثمار 
واالســتثمار  المــال  رأس  صنــدوق  إدارة  شــركة  وتســمى 
األردنــي وســتدار بأعلــى درجــات المهنيــة واالســتقاللية ووفقــًا 
ألعلــى المعاييــر العالميــة إلدارة االســتثمار، وســتخضع إلطــار 



16 حاكميــة مؤسســية قــوي وفعــال، وأن القــرار االســتثماري 
ســيكون مبنيــًا علــى أســس علميــة رشــيدة وعلــى دراســات 
وعلــى  الواعــدة،  والشــركات  للقطاعــات  اقتصاديــة  جــدوى 

تقييــم موضوعــي لفــرص النمــو والتوســع المتوقعــة.

ــة تضــم كافــة البنــوك  ــن القاضــي، أن شــركة البنــوك التجاري وبي
بنــك  العربــي،  البنــك  التالــي:  النحــو  وعلــى  األردنيــة  التجاريــة 
اإلســكان للتجــارة والتمويــل، البنــك األردني الكويتــي، بنك االتحاد، 
البنــك األهلــي األردنــي، بنــك األردن، بنــك القاهــرة عمــان، بنــك 
االســتثمار العربــي األردنــي، بنــك المــال األردنــي، البنــك التجــاري 
األردنــي، بنــك سوســتيه جنــرال/األردن، بنــك المؤسســة العربيــة 
إلــى البنــك  المصرفيــة/ األردن، البنــك االســتثماري، باإلضافــة 
العقــاري المصــري فــي حيــن تضــم شــركة البنــوك اإلســالمية 
اإلســالمي  البنــك  وهــي  واالردنيــة،  اإلســالمية  البنــوك  كافــة 

األردنــي، البنــك العربــي اإلســالمي الدولــي وبنــك صفــوة.

القطاعــات  أن  البنــوك،  جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأكــد 
المســتهدفة لهذه الشــركة االســتثمارية ســتتضمن قطاعات 
المســتهدفة  االســتثمارية  المجــاالت  أن  مبينــًا  متعــددة، 
للصنــدوق تشــمل مجــاالت حيويــة وواعــدة وتســتحوذ علــى 
ــي، بمــا فــي ذلــك  ــة الملــك عبــدهللا الثان ــر مــن جالل اهتمــام كبي
والصناعــات  الصحــي  واألمــن  الغذائــي  األمــن  قطاعــات 
الكيماويــة وقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والريــادة الرقميــة.

محفظتهــا  تنويــع  علــى  ســتحرص  الشــركة  أن  أكــد  كمــا 
ــر عــدد ممكــن مــن القطاعــات ذات  االســتثمارية لتغطــي أكب
الميــزة التنافســية الفعليــة مــن خــالل وضــع ســقوف لحجــم 

االســتثمار فــي كل قطــاع.

القاضــي  أكــد  فقــد  الجغرافــي،  النطــاق  صعيــد  علــى  أمــا 
لكافــة  شــاماًل  ســيكون  للشــركة  االســتثماري  التوجــه  أن 
محافظات المملكة، وســيكون التركيز على المشــروع نفســه 
وقدراتــه وجــدواه ومــا يشــكله مــن فرصــة، االمــر الذي ســيكون 
التنميــة  المحليــة وتحســين  التنميــة  أثــر كبيــر فــي دعــم  لــه 
أطلقــت  البنــوك  أن  إلــى  الفتــا  المملكــة،  فــي  المســتدامة 
للشــركات  موجهــة  ســنوات  ثــالث  قبــل  شــبيهة  مبــادرة 
الصغيــرة والمتوســطة ومشــاريع البنيــة التحتيــة وبرأســمال 
مقــداره 125 مليــون دينــار، وقامــت مــن خاللهــا باالســتثمار فــي 

العديــد مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة.

وأعــرب القاضــي عــن تقديــره العميــق للبنــوك األردنيــة علــى 
اســتجابتها العاليــة ومســاهمتها فــي هــذه المبــادرة الوطنية، 
المبــادرات واإلجــراءات  إلــى جانــب شــكره واعتــزازه بجميــع 
الســابقة التــي اتخذتهــا البنــوك خــالل أزمــة كورونــا وأدوارهــا 
وليــس  المثــال  علــى ســبيل  ومنهــا  المشــرفة،  ومواقفهــا 

الحصــر تأجيــل أقســاط القــروض، وتخفيــض أســعار الفوائــد، 
وتوفيــر الســيولة، ومنــح التمويــل الــالزم لمختلــف القطاعــات 
ــذ برامــج البنــك المركــزي الهادفــة  ــة، إضافــة لتنفي االقتصادي
لدعــم وتمويــل القطاعــات االقتصاديــة والشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة، مــا يؤكــد أن البنــوك هــي صمــام أمــاٍن لالقتصــاد 

الوطنــي وداعــم أساســي لمســيرة التنميــة فــي المملكــة.

وأشــار القاضــي إلــى المبــادرة التــي أطلقتهــا البنــوك األعضــاء 
أخيــرًا بالتوافــق بينهــا والتنســيق مــع البنــك المركــزي األردنــي، 
لتأجيــل أقســاط قــروض األفــراد لشــهر رمضــان المبــارك )شــهر 
نيســان 2021( للتخفيــف علــى المواطنيــن فــي الشــهر الفضيــل.

ــي علــى مواقفــه  ــره للبنــك المركــزي األردن وأكــد شــكره وتقدي
الداعمــة لجميــع المبــادرات التــي تصــب فــي تحقيــق المصالــح 
ــة  ــى أهمي ــه عل ــة، مشــددًا فــي الوقــت ذات ــة الوطني االقتصادي
أن تحظــى مثــل هــذه المبــادرات برعايــة ودعــم حكومــي نظــرًا 
النعكاســاتها الكبيــرة والمهمــة علــى االقتصــاد الوطنــي ككل.

ــة  ــر الـخـطـ ــة يـقـ مــجـلـــس إدارة الجمعـيـ
االســتراتيجية لجمعيــة البنــوك لألعــوام 

2024  -  2021
أقــر مجلــس إدارة الجمعيــة الخطــة االســتراتيجية لجمعيــة 
البنــوك فــي األردن لألعــوام 2021 - 2024، والتــي جــاءت لتعكس 
رؤيــة المجلــس وتطلعاتــه وأهدافــه األساســية التــي يســعى 
المجلــس  أن  وخصوصــًا  الثــالث  ســنواته  خــالل  لتحقيقهــا 
الحالــي للجمعيــة ســيعمل علــى مواصلــة المســيرة والبنــاء 

علــى اإلنجــازات الكبيــرة التــي حققهــا المجلــس الســابق. 

مــن  انبثقــت  للجمعيــة  الجديــدة  االســتراتيجية  الخطــة 
مقترحــات وآراء مجلــس إدارة الجمعيــة ورؤســاء المجالــس 
ــوك. كمــا  ــن فــي البن ــن والرؤســاء التنفيذيي والمــدراء العاميي
أنهــا انطلقــت مــن المهــام واألهــداف الرئيســية للجمعيــة 
والمحــددة فــي نظامهــا األساســي، والمتمثلــة برعايــة مصالح 
البنــوك األعضــاء والتنســيق فيمــا بينهــم تحقيقــا لمنفعتهــم 
المصرفيــة  الخدمــات  أداء  أســاليب  وتطويــر  المشــتركة، 
وأعرافــه  المصرفــي  العمــل  مفاهيــم  وترســيخ  وتحديثهــا، 

وإتبــاع نظــم وإجــراءات موحــدة لهــذه الغايــة. 

وقد ُبنيت الخطة على العديد من المدخالت األساســية وأهمها 
الخبــرات المتراكمــة والمهــام واإلنجــازات التــي تمت في الجمعية 
علــى مــدار العقــود الماضيــة، ومنجــزات الخطــط االســتراتيجية، 
 .)SWOT( ونتائــج الدراســات التقييميــة ونتائــج التحليــل الرباعــي
وباإلضافــة لمــا ســبق، فقــد اعتمــدت الخطــة علــى مدخــل رئيســي 
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البنــوك بخصــوص  آراء  اســتمزاج  وهــو  مــرة  تنفيــذه ألول  تــم 
مالحظاتهــم وتوقعاتهــم حــول مختلــف مجــاالت عمــل الجمعية، 
والــذي تــم مــن خاللــه تحليــل وتحديــد متطلبــات البنــوك وتحويلهــا 

لمســتهدفات أساســية فــي الخطــة. 

لجمعيــة  الجديــدة  االســتراتيجية  للخطــة  العامــة  المالمــح 
رعايــة  وهــي  اســتراتيجية  محــاور  خمســة  تضمنــت  البنــوك 
واألبحــاث  الدراســات  وتطويــر  األعضــاء،  البنــوك  مصالــح 
والمنشــورات، وتحســين نواحــي التدريــب والتعليــم، وتعزيــز 
الشــراكة والتعــاون مــع القطاعيــن العــام والخــاص، وتطويــر 
وتحســين دور الجمعية في مجال االعالم والعالقات العامة. 
وينبثــق عــن هــذه المحــاور االســتراتيجية 17 هدفــًا اســتراتيجيًا 
تصــب جميعهــا فــي تحقيــق المحــاور االســتراتيجية. كمــا تــم 
وضــع مجموعــة مــن األهــداف التنفيذيــة الســنوية الكفيلــة 
الخطــة  فتــرة  لكامــل  االســتراتيجية  األهــداف  بتحقيــق 
الســنوية  التنفيذيــة  الخطــة  تتضمــن  حيــث  االســتراتيجية، 
علــى األهــداف التنفيذيــة الســنوية، وعلــى البرامــج واألنشــطة 
لتحديــد  إضافــة  تنفيــذي،  هــدف  بــكل  الخاصــة  واإلجــراءات 
للتنفيــذ،  الزمنــي  واإلطــار  الشــريكة،  والجهــات  المســؤولية 
ومؤشــرات األداء، وأي تفاصيــل خاصــة بالهــدف التنفيــذي. 

الجديــدة  االســتراتيجية  الخطــة  أن  الصــدد  هــذا  فــي  يشــار 
للجمعيــة تضمنــت مجموعــة مــن األهــداف الطموحــة والتــي 
تنفــذ ألول مــرة ولهــا أبعــاد إيجابيــة علــى مســتوى القطــاع 
المصرفــي وعلــى مســتوى االقتصــاد الوطنــي ككل، ومنهــا 
علــى ســبيل التركيــز علــى موضــوع الشــمول المالــي وزيــادة 
الثقافــة والتعليــم المالــي، وتعزيــز وصــول المــرأة للمناصــب 
القياديــة، وتعزيــز العالقــة مــع ممثلــي القطــاع الخــاص فــي 
المملكــة وبمــا يحقــق المصالــح الوطنيــة العليــا، فضــاًل عــن 
االســتمرار فــي إبــراز دور ومســاهمة القطــاع المصرفــي فــي 

االقتصــاد الوطنــي.  

كمــا تعتبــر الخطــة أحــد مرتكــزات التعــاون المســتقبلي مــع 
البنــك المركــزي األردنــي والمؤسســات الماليــة الرديفــة التــي 
تعمــل تحــت مظلــة البنــك المركــزي، وتشــكل إطــارًا لتوحيــد 
جهــود القطــاع فــي مختلــف القضايــا االقتصاديــة المحليــة 
وخصوصــًا االســتراتيجيات والخطــط الحكوميــة المســتقبلية 
التــي ســيكون للقطــاع المصرفــي دورًا رئيســيًا فيهــا خــالل 

الســنوات القادمــة.

خــالل  ومــن  الخطــة  تســتهدف  اإلقليمــي  الصعيــد  وعلــى 
احــدى مهامهــا تعزيــز العمــل المصرفــي العربــي المشــترك، 
حيــث ستســاهم الجمعيــة ووفــق منجزاتهــا الســابقة بتعزيــز 
تبــادل ونقــل المعــارف والخبــرات المتراكمــة مــع القطاعــات 

المصرفيــة فــي الــدول العربيــة، ونشــر وتبــادل اإلحصــاءات 
يســاهم  وبمــا  المشــتركة،  الفعاليــات  وإقامــة  والدراســات 
فــي تعزيــز قاعــدة البيانــات العربيــة وتســهيل تبــادل التجــارب 
والخبــرات. وســينعكس ذلــك فــي تحقيــق مهــام الجمعيــة 
فــي إقامــة عالقــات التعــاون بينهــا وبيــن الهيئــات والجمعيات 
المصرفيــة العربيــة والدوليــة. كمــا أننــا فــي جمعيــة البنــوك 
نرحــب دائمــًا بــأي شــكل مــن اشــكال التعــاون المســتقبلي مــع 
القطاعــات المصرفيــة فــي الــدول العربية لحضــور المؤتمرات 
والنــدوات والــدورات التدريبيــة التــي تهــم القطــاع المصرفــي.

جمعيــة البنــوك تعقــد نــدوة مــع وزارة 
الميــاه لبحــث مشــروع الناقــل الوطنــي

عقــدت جمعيــة البنــوك فــي األردن نــدوة حواريــة جمعــت البنــوك 
 ،2021 األول  كانــون   28 بتاريــخ  وذلــك  الميــاه  ووزارة  األعضــاء 
وبحضــور المهنــدس محمــد النجــار وزيــر المياه والــري والمعنيين 
والمــدراء  المجالــس  رؤســاء  مــن  وحضــور  الميــاه،  وزارة  فــي 

العاميــن فــي البنــوك األعضــاء، والجهــات ذات العالقــة. 

وقــال وزيــر الميــاه، المهنــدس محمــد النجار، إن الــوزارة تحاول 
إيجــاد التمويــل الــالزم لتنفيــذ مشــروع الناقــل الوطنــي مــن 
خالل المســتثمرين األردنيين والبنوك المحلية، مبينا أنه جرى 
توفيــر 500 مليــون دوالر لغايــة اآلن مــن المنــح والمســاعدات، 

حيــث تصــل تكلفــة المشــروع إلــى 2.5 مليــار دوالر.

ــا مــن قبــل  وأكــد النجــار، خــالل، أن التمويــل ســيكون مضمون
الحكومــة، الســيما وأن قطــاع الميــاه ســيبقى ممــوال مــن 
قبــل الحكومــة ألهميتــه الكبــرى، مضيفــًا أن مشــاريع الميــاه 
فــي المملكــة تســتحوذ حاليــا علــى نحــو 16 بالمئــة مــن إجمالــي 
الطاقــة المولــدة بالمملكــة، متوقعــا ارتفــاع حجــم الطاقــة 
المســتخدمة إلــى نحــو 26 بالمئــة مــع بــدء مشــروع الناقــل 
الوطنــي. وشــدد علــى أهميــة أن تقــوم مؤسســات وبنــوك 
أردنيــة بتمويــل المشــاريع األردنيــة دون اللجــوء إلــى االقتــراض 
عــن  بعيــدا  للميــاه  مصــادر  توفيــر  أهميــة  مؤكــدا  الخارجــي، 

اســتنزاف األحــواض المائيــة. 

وحــول اآلبــار العميقــة، قــال إن التجربــة غيــر مرضيــة، وذلك ألن 
الميــاه قــد تكــون ذات درجــة حــرارة مرتفعــة، إضافــة لنســبة 
الملوحــة العاليــة وارتفــاع نســبة اإلشــعاعات فــي بعضهــا، 

معتبــرا أن االســتثمار فيهــا خطيــر للغايــة.

أشــار  المشــاريع،  تمويــل  فــي  االســتثمار  وزارة  دور  وعــن 
الوزيــر النجــار إلــى أن وجــود وزارة االســتثمار يعجــل مــن تنفيــذ 

الــالزم. المشــاريع وتوفيــر التمويــل 
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البنــوك،  جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
باســم الســالم، إن القطــاع المصرفــي فــي األردن يلعــب دورًا 
أساســيًا ومهمــًا فــي تمويــل مختلــف الفعاليــات االقتصاديــة، 
كمــا يســاهم القطــاع المصرفــي بشــكل واضــح فــي تمويــل 

مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي المملكــة.

ولفــت إلــى أن التمويــل يكــون إمــا مــن خــالل اإلقراض المباشــر 
البنــوك أو القــروض المجمعــة للمشــاريع الكبيــرة، أو  مــن 
مــن خــالل المســاهمة فــي ملكيــة مشــاريع البنيــة التحتيــة 
مــن خــالل الصناديــق التــي تســاهم بهــا البنــوك وتســتثمر فــي 
مشــاريع البنيــة التحتيــة مثــل شــركة الصنــدوق الســعودي 
لعقــود  وفقــًا  الفرســان،  ومجموعــة  لالســتثمار،  األردنــي 

الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

وشــدد علــى أن البنــوك لعبــت خــالل الســنوات الماضيــة دورًا 
محوريــًا فــي توفيــر التمويــل لمشــاريع الطاقــة المتجــددة مــن 
خــالل ســلف البنــك المركــزي التــي تــم توفيرهــا للبنوك بأســعار 
فوائــد مدعومــة ســاهمت إلــى حــد كبيــر فــي النمــو الملمــوس 

الــذي شــهده قطــاع الطاقــة خــالل الســنوات الماضيــة.

عناصــر  تكامــل  بفعــل  نجحــت  المشــاريع  تلــك  إن  وتابــع 
النجــاح التــي تمثلــت بضمانــات حكوميــة علــى شــكل اتفاقيــات 
علــى  قــادر  مؤهــل  خــاص  للطاقة )PPA( وقطــاع  شــراء 
مــن  رخيصــة مدعومــة  تمويــل  المشــاريع، ومصــادر  تنفيــذ 
البنــك المركــزي وقطــاع مصرفــي كفــؤ يتمتــع بخبــرات كبيــرة 
فــي مجــال تقييــم المشــاريع ودراســة جدواهــا االقتصاديــة 
هــذه  طبيعــة  مــع  تتناســب  تمويليــة  هيــاكل  وتصميــم 

النقديــة. وتدفقاتهــا  المشــاريع 

األردن،  فــي  الميــاه  موضــوع  أهميــة  إلــى  الســالم  ولفــت 
ــه مــن المواضيــع االســتراتيجية الملحــة وذات  ــى أن مشــيرا إل

وقــال  العاليــة.  الوطنيــة  األولويــة 
إن الوضــع المائــي فــي المملكــة ذو 
حساســية عاليــة خاصــة أن االردن 
والتــروي،  التأنــي  تــرف  يمتلــك  ال 
والتفكيــر  بســرعة  للعمــل  داعيــا 
بآليــة مبتكــرة التخــاذ مــا يلــزم مــن 
وإجــراءات بشــكل ســريع  قــرارات 
وأن ال يكــون علــى حســاب شــفافية 

القــرارات. هــذه  ومصداقيــة 

وأكــد الســالم أهميــة الســير فــي 3 
ــي  ــة وهـ ــة مـتـالزمـ مســارات مـتـوازيـ
الميــاه  وتحليــة  الفاقــد  معالجــة 
الـعـمـيـقـــة،  الـمـيـــاه  واســتــغــــــالل 
اآلخــر  دون  مســار  فــي  الســير  ألن 
سيســاهم فــي تغذيــة االنطباعــات الســلبية التــي باتــت عائقــًا 

والتطويــر. التنميــة  يعتــرض طريــق  كبيــرًا 

جلســة  فــي  تشــارك  البنــوك  جمعيــة 
نقاشــية عــن "دعــم وصــول المــرأة إلــى 
التمويــل فــي عالــم مــا بعــد كوفيــد- 19

شــاركت جمعيــة البنــوك فــي األردن فــي الجلســة نقاشــية 
التــي نظمهــا نظــم البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة 
EBRD عــن "دعــم وصــول المــرأة إلــى التمويــل فــي عالــم مــا 
بعــد كوفيــد19-" وذلــك بالتعــاون مــع البنــك المركــزي األردنــي، 
األربعــاء  يــوم  وذلــك  شــخص،   140 يقــارب  مــا  وبحضــور 

 .)Zoom( المرئــي  االتصــال  تقنيــة  7 /4 /2021 عبــر  الموافــق 

وقــال الدكتــور زيــاد فريــز محافــظ البنــك المركــزي خــالل كلمتــه 
االفتتاحيــة للجلســة النقاشــية بــأن جائحــة كورونــا أثــرت علــى 
ــد  ــاث، خصوصــًا مــع تزاي كافــة فئــات المجتمــع وخصوصــًا اإلن
ــزل وطبيعــة المســؤوليات الملقــاة  مســؤولياتهم داخــل المن
على عاتقهم داخل األســرة. وأشــار فريز إلى دور البنك المركزي 
فــي دعــم ومســاعدة المــرأة خــالل فتــرة الجائحــة، مشــيرًا بــذات 
الوقــت الــى اســتراتيجية الشــمول المالــي والمحــور الرئيســي 
ضمــن االســتراتيجية والمتضمــن لتعزيــز دور المــرأة وتمكينها، 

وزيــادة مســاهمتها فــي االقتصــاد المحلــي.

ــة  ــى مســتويات البطال ــا عل ــر جائحــة كورون ــى أث ــز إل وأشــار فري
فــي المملكــة، وتحديــدًا ارتفاعهــا بيــن اإلنــاث بشــكل أكبــر مــن 
الرجــال، مضيفــًا أن تعزيــز دور المــرأة اقتصاديــًا ســوف يزيــد 

مــن القــدرة علــى التعافــي بشــكل أســرع وأعمــق. 
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ونــوه أيضــًا إلــى الدراســات التــي تشــير إلــى أن زيــادة دور المــرأة 
في العملية اإلنتاجية ســوف يســاهم في تســريع وتيرة النمو 
وبنســبة تقــارب 47 %. ولفــت فريــز إلــى أن تمكيــن المــرأة فــي 
المجتمــع يكمــن في تمكينها اقتصاديــًا واعتمادها على الذات 
لتحقيــق الدخــل وبالتالــي يصبــح دورهــا فاعــل بشــكل أكبر. كما 
تطــرق إلــى موضــوع الثقافــة الماليــة حيــث تــم تخصيــص جــزء 
كبيــر مــن البرامــج والمناهــج حــول موضــوع تثقيــف المــرأة 
ماليــًا والفــرص التــي بمقدورهــا خلقهــا واســتحداثها، حيــث 
المواضيــع  ضمــن  األولويــات  رأس  الموضــوع  هــذا  احتــل 
التــي طرحــت فــي خطــة االشــتمال المالــي وجــدول األعمــال 
المتعلــق باجتماعاتهــا. وبيــن أن عــدد المقترضــات مــن البنوك 
يقــدر بحوالــي 220 ألــف امــرأة مــن أصــل 1.1 مليــون حصلن على 
قــروض التجزئــة، أمــا فيمــا يتعلــق باإليــداع فهنــاك مــا يزيــد 
عــن 1.3 مليــون امــرأة مودعــة مــن أصــل 3.6 مليــون بنســبة 
وبنســبة تبلــغ 35 %. وأشــار فريــز إلــى ان حوالــي 4 مليــون دينــار 
بمجمــوع 126 مشــروع قــد تــم توجيههــا إلــى المــرأة خــالل 
جائحــة كورونــا، منوهــا إلــى ان هــذه األرقــام تعتبــر ومتواضعــة. 

وتطــرق فريــز إلــى جانــب آخــر مــن تمكيــن المــرأة وهــو تمكيــن 
التشــجيع  علــى  مؤكــدًا  القــرار،  صنــع  عمليــة  فــي  المــرأة 
المســتمر لوجــود المــرأة فــي مراكــز صنــع القــرار ومجالــس 
ــادة الربحيــة  ــر الــذي تتركــه هــذه المشــاركة فــي زي اإلدارة واألث
والنمــو فــي البنــوك وشــركات المســاهمة العامــة علــى حــد 
ســواء. وأضــاف أن أكثــر مــن 51 % مــن موظفــي البنك المركزي 
يشــغلن   % 33 نســبته  مــا  وأن  النســاء  مــن  هــم  األردنــي 
مناصــب فــي اإلدارة العليــا. وختــم فريــز كلمتــه بالحديــث حــول 
التحضيــرات الجاريــة إلطــالق مشــروع بالشــراكة مــع شــركات 
التمويــل متناهيــة الصغــر لتخصيــص 20 مليــون دينــار كقــرض 
مــن البنــك الدولــي ليتــم إعــادة إقراضــه الــى هــذه الشــركات 
بالتعــاون مــع البنــك المركــزي األردنــي بفائــدة تــراوح الـــ 5 % 
لمــدد وفتــرات ســماح مريحــة ومعقولــة وبضمــان الشــركة 

األردنيــة لضمــان القــروض.

مــن جانبــه أكــد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك باســم 
خليــل الســالم خــالل كلمتــه فــي افتتــاح أعمــال الجلســة علــى 
أهميــة الــدور الفعــال للشــمول المالــي للمــرأة، مضيفــًا أن 
موضــوع الضمانــات المطلوبــة منهــن تشــكل صعوبــة وهــي 
مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه النســاء ومــن أهــم المواضيــع 
التــي يجــب ان تؤخــذ بعيــن االعتبــار، داعيــًا لضــرورة إيجــاد حلــول 

لهــذا الجانــب. 

وأشــار إلــى أن عمليــة اتخــاذ القــرار يجــب ان يتــم تصميمهــا 
بشــكل يضمــن اشــراك المــرأة فيهــا وأن تتضمــن تســهيل 
الوصــول الــى التمويــل، مشــيرًا إلــى أن نســبة تســديد النســاء 

للقــروض وااللتزامــات هــي بشــكل عــام أعلــى مــن الذكــور، وأن 
النســاء مــن الفئــات التــي تقــوم باالدخــار بشــكل أفضــل. 

كل  علــى  كان  كورونــا  الجائحــة  تأثيــر  أن  الســالم  وأضــاف 
القطاعــات علــى الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، مؤكــدًا علــى 
ضــرورة العمــل علــى تخفيــف نســب البطالــة مــن خــالل دعــم 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة التــي ينخــرط فيهــا عــدد 
كبيــر مــن النســاء، بالتزامــن مــع دور القطــاع المالــي بدعــم 
تمكيــن المــرأة مــن خــالل توفيــر منتجــات وخدمــات خاصــة بهم 
تســهل عمليــة تمكيــن المــرأة فــي المجتمــع وســوق العمــل، 
حيــث إن النســاء لهــم دور ملمــوس فــي حــل مشــكلة البطالــة 

ــادة النمــو االقتصــادي. وزي

وبيــن الســالم أن جمعيــة البنــوك ســوف تقــوم خــالل الفتــرة 
للمــرأة  المالــي  الثقافــة والتعليــم  لتعزيــز  المقبلــة بمبــادرة 
المالــي  الشــمول  مــن  ســيزيد  بــدوره  والــذي  والشــباب 
للمــرأة، والعمــل علــى إيجــاد حلــول للتخفيــف مــن الضمانــات 
للمشــاريع التــي تقودهــا النســاء ألن المخاطــر قــد تكــون أقــل 

ونســبة القــروض المتعثــرة ســوف تكــون أقــل أيضــًا. 

وفيما يتعلق باألرقام المتعلقة باســتفادة المرأة من برنامج 
والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  لدعــم  المركــزي  البنــك 
والمتأثــرة بجائحــة كورونــا فقــد أشــار إلــى أن هــذه األرقام تعتبر 
متواضعــة إذ بلغــت حوالــي 4 مليــون دينــار مــن أصــل 500 
مليــون دينــار، مؤكــدًا علــى أن القطــاع المصرفــي وبالتعــاون 
ــادة حجــم  مــع البنــك المركــزي األردنــي ســوف يعمــل علــى زي

هــذه القــروض. 

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

الناشــئة فــي الحصــول علــى مشــاريع ناجحــة. 

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

أيضــًا علــى الخدمــات غيــر ماليــة.

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

الصغــر.

المتعلقــة  والتفاصيــل  المشــروع  بــأن دراســة  ذلــك  وعلــل 
ــة بشــركات التمويــل  ــر مقارن ــه هــو مــا يســبب بعــض التأخي ب
جمعيــة  تتخذهــا  التــي  اإلجــراءات  ان  إلــى  مشــيرا  األخــرى، 
البنــوك إليجــاد منصــة تتعلــق باالشــتمال المالــي، حيــث تــم 
ــة،  مناقشــة هــذا الموضــوع مــع عــدد مــن المنظمــات الدولي
والمــواد التــي ســوف تتضمنهــا هــذه المنصــة والتــي تتعلــق 
باالشــتمال المالــي والتــي مــن الممكــن الوصــول إليهــا مــن 

قبــل الشــباب والنســاء علــى حــد ســواء.

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

إلــى التمويــل ومشــاركة المــرأة اقتصاديــًا.

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

هــي 24 %. 

وأضافــت الســعيد أن بنــك االتحــاد قــرر أن يكــون جــزءًا مــن 
الحــل وأن يتصــرف وفقــًا لذلــك، حيــث إن بنــك االتحــاد يدعــم 
تمكيــن المــرأة وأن كادر البنــك يتألــف ممــا مجموعــه 50 % مــن 

النســاء، و20 % مــن اإلدارة مــن النســاء. 

وزادت ان سياسات البنك تقوم على المساواة بين الجنسين 
فــي كافــة المعامــالت واإلجــراءات، ممــا ســاهم بنجــاح البنــك، 
مضيفــًة بــأن البنــك كان مــن أوائــل البنــوك التــي اســتحدثت 
برنامــج خــاص للســيدات وهــو برنامــج شــروق للســيدات فــي 
العــام 2014 حيــث يســاهم هــذا البرنامــج فــي تمكيــن المــرأة 
ومســاعدتها علــى تحقيــق أهدافهــا وطموحاتهــا، إلــى جانــب 
شــراكة البنــك مــع عــدد مــن الالعبيــن الرئيســيين فــي النظــام 
االقتصــادي والمتعلــق بتمكيــن المــرأة مثــل جمعيــة ســيدات 
األعمــال وجمعيــة نــادي صاحبــات األعمــال والمهــن وغيرهــا. 

وتطرقــت أيضــًا إلــى ضــرورة مواجهــة مشــكلة البطالــة التــي 

تعانــي منهــا المملكــة وخصوصــًا بأنهــا مرتفعــة لــدى اإلنــاث 

مقارنــة بالذكــور، خصوصــًا بــان جائحــة كورونــا قــد أضافــت 

عبئــًا إضافيــًا علــى النســاء إلــى جانــب البطالــة مثــل تنامــي 

مســؤوليات المــرأة فــي المنــزل وخصوصــًا عــبء التعليــم عــن 

ــال ال الحصــر. ــى ســبيل المث بعــد عل

جمعيــة البنــوك تســتضيف ورشــة حــول 
برنامــج ضمــان تمويــالت البنــك المركــزي 
لتمويــل الشــركات الميكرويــة والصغيرة

اســتضافت جمعيــة البنــوك فــي األردن الورشــة التعريفيــة 

التــي نظمتهــا الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض تحت عنوان 

"برنامــج ضمــان تمويــالت البنــك المركــزي لتمويــل الشــركات 

الميكرويــة والصغيــرة" وذلــك يــوم األحــد الموافــق 8 /11 /2021. 

وهدفــت الورشــة للتعريــف ببرنامــج ضمــان تمويــالت البنــك 

المركــزي والــذي يوفــر التمويــل للشــركات الميكرويــة بآجــال 

فــي  األصغــر  التمويــل  شــركات  خــالل  مــن  ميســرة  وكلــف 

مواصلــة  علــى  الميكرويــة  الشــركات  لمســاعدة  المملكــة، 

أعمالهــا وتغطيــة مصاريفهــا التشــغيلية والرأســمالية فــي 

ضــوء التحديــات التــي نتجــت عــن جائحــة كورونــا.

والتأمــت الورشــة بحضــور الدكتــور محمــد الجعفــري مديــر عــام 

الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض، والدكتــور خلــدون الوشــاح 

القــروض  لضمــان  األردنيــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 

وممثــل البنــك المركــزي، إضافــة لعــدد مــن ممثلــي شــركات 

التمويــل األصغــر فــي المملكــة.

وافتتــح الدكتــور ماهــر المحــروق مديــر عــام الجمعيــة الورشــة 

مرحبــًا بالحضــور مــن الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض ومــن 

الميكــروي،  التمويــل  قطــاع  ومــن  األردنــي  المركــزي  البنــك 

ومعبــرًا عــن شــكره للبنــك المركــزي األردنــي علــى مبادراتــه 

أثــر كبيــر فــي مســاعدة االقتصــاد  لهــا  المهمــة والتــي كان 

الوطنــي علــى اجتيــاز أزمــة جائحــة كورونــا. كمــا أشــاد المحــروق 

بالــدور الرائــد والكبيــر للشــركة األردنيــة لضمــان القــروض فــي 

برامجهــا  خــالل  مــن  للتمويــل  الشــركات  وصــول  تســهيل 

والمالئمــة  بالمرونــة  تتميــز  والتــي  والمتنوعــة  الخالقــة 

ومناســبتها لمتطلبــات واحتياجــات الشــركات فــي مختلــف 

القطاعــات.
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انعقــاد مؤتمــر ومعرض الــذكاء االصطناعي 
األول لتكنولوجيا الدفاع واألمن الســيبراني 
)AIDTSEC( برعايــة وتعــاون جمعيــة البنــوك 

فــي األردن 
قامــت جمعيــة البنــوك فــي األردن برعايــة مؤتمــر ومعــرض 
واألمــن  الدفــاع  لتكنولوجيــا  األول  االصطناعــي  الــذكاء 
الســيبراني )AIDTSEC( والــذي عقــد خــالل الفتــرة مــن 27 – 28 
بــن طــالل  الحســين  الملــك  2021 فــي مركــز  تشــرين األول 

الميــت. البحــر  فــي  للمؤتمــرات 

وتأتــي مشــاركة الجمعيــة مــن أهميــة المؤتمــر والمعــرض فــي 
تواجــد جمــع خبــراء الــذكاء االصطناعــي الرائدين فــي تكنولوجيا 
الدفــاع واألمــن الســيبراني مــن مختلــف دول العالــم لتبــادل 
الــذكاء  التطــورات فــي مجــال  أهــم  التقنيــة وبحــث  الحلــول 

االصطناعــي واألمــن الســيبراني. 

اللـقـــاء الـســنـــوي لـمـجــمــوعـــة خــبـــراء 
االمـتـثــــال بعـنـوان "االمـتـثـال للقوانـيـن 
االمريكيــة واالوروبيــة لمكافحــة تبييــض 
االموال وتمويل اإلرهاب" بالـتـعـاون مـا 
بـيـن االتـحاد الدولي للمصرفيين العرب 

وجمعيــة البنــوك
بالتعــاون  العــرب  للمصرفييــن  الدولــي  االتحــاد  ينظم نظــم 
مــع جمعيــة البنــوك فــي األردن اللقــاء الســنوي لمجموعــة 
االمريكيــة  للقوانيــن  "االمتثــال  بعنــوان  االمتثــال  خبــراء 
اإلرهــاب:  وتمويــل  االمــوال  تبييــض  لمكافحــة  واالوروبيــة 
تطبيــق معايير AMLA2020 وAMLD6 فــي القطــاع المصرفــي 
العربــي"، والــذي التئــم فــي فنــدق جرانــد حيــاة، فــي العاصمــة 

.2021 الفتــرة 31-30 آب  خــالل  األردنيــة عمــان 

المحــروق كلمــة  الدكتــور ماهــر  وقــدم مديــر عــام الجمعيــة 
ترحيبيــة فــي حفــل االفتتــاح بمشــاركة كٍل مــن مــروان عــوض 
عضــو مجلــس إدارة االتحــاد ومديــر عــام الدولية لالستشــارات 
والتحكيــم، والدكتــور طــالل أبــو غزالــة رئيــس مجموعــة أبــو 
غزالــة الدوليــة، ووســام فتــوح أميــن عــام اتحــاد المصــارف 

العربيــة واالتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب.

وأشــار المحــروق فــي كلمتــه االفتتاحيــة إلــى أن اللقــاء يأتــي 
بالتزامــن مــع إصــدار قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب لســنة 2020 فــي األردن، وهــو القانــون الــذي جــاء فــي 

إطــار جهــود البنــك المركزي لتطوير مســتويات االمتثال والنهوض 
بــه فــي المملكــة. مضيفــًا أن القانــون يهــدف وفق اســبابه الموجبة 
إلــى "تلبيــة متطلبــات االلتــزام الفنــي بالمعاييــر الدوليــة، باإلضافــة 

إلــى توســيع نطــاق الفئــات المشــمولة بأحــكام القانــون".

وأكــد المحــروق أن اســتجابة الجهــات التنظيميــة القويــة والفعالــة 
إلحبــاط الجرائــم الماليــة يجــب أن ال يكــون لهــا عواقــب ســلبية غيــر 
مقصــودة علــى النمــو االقتصــادي المســتدام، وأن ال يلحــق الضــرر 
بالسياســات العامــة الهادفــة لتحقيق الشــمول المالي، وتشــجيع 
االســتثمار، وتوفيــر فــرص العمــل، وتســهيل التجــارة، وتشــجيع 

المنافســة.

وبيــن مديــر عــام الجمعيــة أن العالــم شــهد فــي الســنوات األخيــرة 
تغيرًا واضحًا في أشــكال وأنماط األنشــطة الجرمية ذات العالقة 
بغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وذلــك فــي ضوء تســارع التطور 
االلكترونيــة  القنــوات  اســتخدام  وزيــادة  والرقمنــة  التكنولوجــي 
لتنفيــذ المعامــالت الماليــة، والتوســع الهائــل في عدد مســتخدمي 
الخدمــات المصرفيــة الرقميــة. مبينــًا أن الســمات العامــة التــي تــم 
ــر الســلوك اإلجرامــي  ــد- 19 هــو تغي مالحظتهــا خــالل جائحــة كوفي
واالتجــاه نحــو أنشــطة اقتصاديــة محــددة وزيادة اســتخدام التقنية 

فــي تنفيــذ المخططــات اإلجراميــة.

وحــول أهــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الناشــئة 
عــن جائحــة كورونــا، أشــار المحــروق إلــى أنهــا تضمنــت محاولــة 
اســتغالل المرونــة فــي تطبيــق تدابيــر العناية الواجبــة على العمالء 
إســاءة  وزيــادة  المالــي،  للنظــام  للولــوج  الجائحــة  فتــرة  خــالل 
اســتخدام الخدمــات الماليــة عبــر اإلنترنــت واألصــول االفتراضيــة 
لنقــل وإخفــاء األمــوال غيــر المشــروعة، واســتغالل تدابيــر التحفيــز 
االقتصــادي إلخفــاء وغســل العائــدات غيــر المشــروعة، وزيــادة 
اســتخدام القطــاع المالــي غيــر المنظــم وزيــادة التعامــل النقــدي.

وأضــاف المحــروق أن هــذه التطــورات اســتوجبت بنــاء سياســات 
اســتجابة فعالــة علــى صعيــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب، بمــا فــي ذلــك تعزيــز التعــاون الدولــي لتقييــم أثــر مخاطــر 
الجائحــة علــى نظــم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، 
ــى  ــة التواصــل مــع القطــاع الخــاص، والتشــجيع عل ــز وتقوي وتعزي
العنايــة  المخاطــر عنــد تطبيــق  القائــم علــى  المنهــج  اســتخدام 
الواجبــة علــى العمــالء، ودعــم نظــم وخيــارات الدفــع اإللكترونيــة 
فــي  طــرأت  التــي  للتطــورات  المحــروق  تطــرق  كمــا  والرقميــة. 
قوانيــن وتدابيــر مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب حــول 
العالــم، مبينــًا أن قانــون مكافحــة غســل األمــوال األمريكــي لعــام 
2020 تضمــن العديــد مــن التدابيــر التــي تســتهدف منــع اســتخدام 
التطــورات التكنولوجيــة كوســيلة لتنفيــذ الجرائــم الماليــة. ومشــيرًا 
االتحــاد  فــي  األمــوال  غســل  لمكافحــة  الســادس  التوجيــه  إلــى 



22 االوروبي AMLD6 جــاء ليعــزز مــن دور المؤسســات فــي مكافحــة 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وخصوصــًا فيمــا يتصــل بالجرائــم 

الســيبرانية.

علــى جانــب آخــر، اســتعرض مديــر عــام الجمعية خالل كلمته مؤشــر 
الشــرق  لمنطقــة   2020 لعــام  األمــوال  غســل  لمكافحــة  بــازل 
األوســط وشــمال افريقيــا والــذي يظهــر أن متوســط المخاطــرة 
وبيــن  العالمــي.  المتوســط  مــن  أعلــى  كان  للمنطقــة  الكليــة 
المحــروق أن هــذا جــاء نتيجــة ارتفــاع مخاطــر المؤشــرات الفرعيــة 
المتعلقــة بمؤشــر جــودة إطــار مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب، ومؤشــر الرشــوة والفســاد، ومؤشــر الشــفافية العامــة 
والمســائلة، ومؤشــر المخاطــر القانونيــة والسياســية. مضيفــًا أن 
المؤشــر الوحيــد الــذي حقــق مخاطــرة أقــل من المتوســط العالمي 

هــو مؤشــر الشــفافية الماليــة والمعاييــر.

يشــار فــي هــذا الصــدد أن اللقــاء الــذي التئــم علــى مــدار يوميــن 
بمشــاركة عــدٍد كبيــر مــن خبــراء ومــدراء االمتثال فــي البنوك ناقش 
مجموعــة مــن المواضيــع وأهمهــا قانــون مكافحــة غســل األمــوال 
لمكافحــة  الســادس  والتوجيــه   ،2020 لعــام   )AMLA( األمريكــي 
غســيل األمــوال )6AMLD(، وتأثيــر المســتجدات المتعلقة بقوانين 
مكافحــة تبييــض األمــوال األميركيــة علــى المؤسســات الماليــة، 
التغييــرات فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل  واهــم 
والفســاد،  الرشــوة  مكافحــة  وإجــراءات  وسياســات  اإلرهــاب، 
والمؤسســات  المصــارف  علــى  العقوبــات  تطبيــق  وتداعيــات 
ــة فــي مواجهــة غســل االمــوال. ــة، واســتعمال المعلوماتي المالي

جمعية البنوك تُطلق حملة إلعطاء لقاح 
كورونا للعاملين بالقطاع المصرفي

أطلقــت جمعيــة البنــوك فــي األردن بتاريخ 
اللقــاح  إعطــاء  حملــة   2021 حزيــران   1
ــا للعامليــن فــي  المضــاد لفيــروس كورون
القطــاع المصرفــي، وذلــك انســجامًا مــع 
وانطالقــًا  آمــن،  نحــو صيــف  التطلعــات 
مــن  الحــد  علــى  الجمعيــة  حــرص  مــن 

بالمجتمــع. الوبائــي  االنتشــار 

الجمعيــة،  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأكــد 
باســم خليــل الســالم، فــي بيــان صحفــي، 
تحصيــن  فــي  تســهم  الحملــة  هــذه  أن 
موظفــي القطــاع المصرفــي األردنــي ضــد 
القطــاع  أن  خصوصــًا  كورونــا،  فيــروس 
مباشــر  بشــكل  الجمهــور  مــع  يتعامــل 
وواســع وبأعــداد كبيــرة يوميــًا، مــا يوفــر 

حمايــة لــزوار وعمــالء فــروع البنــوك المنتشــرة فــي المملكــة، 
كمــا أنــه يســاعد البنــوك فــي العــودة إلــى العمــل بالطاقــة 
الكاملــة لموظفيهــا ســواء فــي فــروع البنــوك أو فــي اإلدارات 

الرئيســية.

وأضــاف أن هــذه الحملــة تأتــي أيضــًا لدعم جهــود وزارة الصحة 
وتخفيــف األعبــاء عنهــا مــن خــالل تخصيــص مركــز مجهــز 
وثمــن  المطعــوم.  إلعطــاء  البنــوك  جمعيــة  فــي  بالكامــل 
ووزارة  األزمــات  وإدارة  لألمــن  الوطنــي  المركــز  دور  الســالم 
الصحــة لتعاونهمــا فــي توفيــر المطاعيــم والكــوادر المؤهلــة 

لغايــات إعطــاء المطاعيــم فــي مركــز جمعيــة البنــوك.

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

األردنــي. المركــزي  والبنــك  الصحــة  ووزارة 

وبيــن أن الجمعيــة تواصلــت مع البنــوك األعضاء لحصر أعداد 
الموظفيــن فيهــا ممــن لــم يتلقــوا المطعــوم، ومــن ثــم جــرى 
العمل على تجهيز قوائم بأســماء الموظفين المســتهدفين 
فــي البنــوك، وتحديــد مواعيــد إعطــاء الجرعــة األولــى علــى مــدار 
ثالثــة أســابيع تبــدأ اعتبــارًا مــن اليــوم الثالثــاء األول مــن حزيــران 
وتنتهــي يــوم األحــد الموافــق 20 حزيــران، ليبــدأ بعدهــا مباشــرة 

إعطــاء الجرعــة الثانيــة وحســب الترتيبات نفســها.

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

علــى 927 فرعــا منتشــرة فــي المملكــة.
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جمعيــة البنوك توســع حملتها للتطعيم 
ضد كورونا لتشــمل الشــركات المالية

أعلنــت جمعيــة البنــوك، عــن توســيع حملتهــا إلعطــاء 
اللقــاح المضــاد لفيــروس كورونــا لتشــمل العامليــن فــي 

الشــركات الماليــة فــي األردن.

14 حزيــران  بتاريــخ  بيــان صحفــي  وقالــت الجمعيــة فــي 
2021 أن الحملــة تســتهدف فئــات جديــدة، وهــي األيــدي 
وشــركات  االلكترونــي،  الدفــع  شــركات  فــي  العاملــة 
الصرافــة، وشــركات التمويــل األصغــر، والتــي يناهــز عددها 

شــركة.  60

إلــى أن الكشــوفات والقوائــم لديهــا،  ولفتــت الجمعيــة 
تظهــر بــأن العامليــن المســتهدفين فــي شــركات القطــاع 
المالــي المذكــورة، يتجاوز عددهــم 3150 موظفًا وموظفة. 
وقــال مديــر عــام "جمعيــة البنــوك" الدكتور ماهــر المحروق، 
إن قــرار شــمول شــركات القطــاع المالــي ضمــن حملــة 
المســؤولية  مــن  انطالقــًا  يأتــي  للتطعيــم،  الجمعيــة 
باقــي  مســاندة  علــى  وحرصهــا  للجمعيــة،  المجتمعيــة 

مؤسســات القطــاع المالــي فــي المملكــة.

وأكــد أن هــذه الجهــود تصــب فــي تحقيــق التطلعــات فــي 
الوصــول إلــى صيــٍف آمــن، مــن خــالل تحصيــن موظفــي 
القطــاع المصرفــي، والقطــاع المالــي ككل، ضــد فيــروس 
مــع  يتعامــل  المالــي  القطــاع  وأن  خصوصــًا  كورونــا، 
الجمهــور بشــكل مباشــر وواســع، وبأعــداٍد كبيــرة يوميــًا، 
وهــو مــا يوفــر حمايــة لــزوار وعمــالء مؤسســات القطــاع 

المالــي.

تجــري  الجمعيــة،  حملــة  أن  إلــى  المحــروق،  وأشــار 
تــام ومتواصــل مــع البنــك المركــزي، والمركــز  بتنســيق 
الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات، ووزارة الصحــة، موجهــا 
الشــكر لتلــك الجهــات، علــى مــا أبــدوه مــن تعــاون كبيــر 
مــع الجمعيــة، ودورهــم فــي توفيــر المطاعيــم، والكــوادر 
الجمعيــة. فــي مركــز  المطاعيــم  إعطــاء  لغايــات  المؤهلــة، 

وأعلــن أن الجمعيــة ســتبدأ بإعطــاء الجرعــة الثانيــة، لمــن 
تلقــوا الجرعــة األولــى مــن اللقــاح المضــاد لكورونــا فــي 
مركــز الجمعيــة، اعتبــارًا مــن 21 حزيران الحالي، وستســتمر 

لغايــة منتصــف شــهر تمــوز المقبــل. 

جمعيــة البنــوك فــي االردن تدعم مبادرة 
ــز المواطنيــن  التلفزيــون االردنــي لتحفي

لتلقــي مطعــوم كورونــا
أكــد الدكتــور ماهــر المحــروق مديــر عــام جمعيــة البنــوك فــي 
االردن ، أن مبــادرة الجوائــز الماليــة لمتلقــي مطعــوم كورنــا 
بــان  جــاءت بمبــادرة مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون االردنــي 
علــى  المواطنيــن  تشــجع  تلفزيونيــة  فقــرة  هنــاك  يكــون 
االقبــال علــى اخــذ مطعــوم كورونــا مــن خــالل جوائــز ماليــة، 
وقــد اســتجابت الجمعيــة لهــذه المبــادرة الوطنيــة بالتنســيق 
والتشــاور مــع كل مــن المركــز الوطنــي لالمــن وإدارة االزمــات، 
وزارة الصحــة، وزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة، التلفزيــون 

األردنــي ورئاســة الــوزراء.

وقــد جــاءت االســتجابة مــن البنــوك لهذا المبــادرة انطالقًا من 
اولويــات القطــاع المصرفــي فــي حمايــة االقتصــاد والمجتمــع 
مــن اي انتكاســة اقتصاديــة ال قــدر هللا وذلــك مــن خــالل زيــادة 
االقبــال علــى المطاعيــم، مشــيرًا إلــى أن تحســين االقتصــاد 
بمثــل هــذه الظــروف "ال يكــون إال مــن خــالل تحصين المجتمع 

بأخــذ اللقــاح وهــو الوســيلة الوحيــدة لحمايــة األفــراد".

وأضــاف الدكتــور ماهــر المحــروق مــن خــالل حديثــه لبرنامــج 
"يســعد صباحــك"، أن االقتصــاد والمؤسســات واألفــراد عانوا 
كثيــرًا مــن اإلغالقــات وتعليمــات مواجهــة الوبــاء، وأن رفــع 
نســبة تلقــي المطعــوم مــن خــالل المبــادرات ودعمهــا هــو 
ضــرورة كبيــرة، مؤكــدًا اســتمرار مســؤولية البنــوك ووقوفهــا 

مــع الوطــن حتــى يتجــاوز هــذه األزمــة.

يــوم  أطلقهــا  التــي  األردنــي  التلفزيــون  مبــادرة  وتتضمــن 
الجمعــة عبــر برنامــج "يســعد صباحــك" بالتعــاون مــع جمعيــة 
البنــوك فــي األردن، جوائــز ماليــة لمتلقــي مطعــوم كورونــا، يتــم 
الســحب عليهــا أســبوعيًا بهــدف تشــجيع األفــراد وتحفيزهــم 

ــن المجتمــع بأخــذ اللقــاح. ــى أخــذ المطعــوم لتحصي عل

ويشــار إلــى أن المرحلــة األولــى مــن هــذه الجوائــز تضمنــت 
اإلســالمي  البنــك  وهــي  بنــوك  ســبعة  مــن  ماليــة  تبرعــات 
وبنــك  العربــي،  والبنــك  األردنــي،  األهلــي  والبنــك  األردنــي، 
القاهــرة عمــان، وبنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل، وكابيتــال 

اإلســالمي. العربــي  والبنــك  بنــك، 

البنــوك  دعــم  علــى  حديثــه  فــي  المحــروق  الدكتــور  وشــدد 
والجمعيــة لعــودة االقتصــادي الوطنــي لوضعــه الطبيعــي 
وانفتاحــه كامــال مــع االلتــزام بمعاييــر الصحــة ومكافحــة الوباء 

عبــر االلتــزام بتلقــي المطاعيــم.



24 واكــد ان مشــاركة ودعــم البنــوك والقطــاع المصرفــي لهــذه 
"ليســت  االردنــي  للتلفزيــون  الجديــدة  التشــجيعية  الحملــة 
االولــى ولــن تكــون االخيــرة"، وأنهــا تأتي "انطالقا من مســؤولية 
مــدار  علــى  بحملهــا  اســتمرت  والتــي  المجتمعيــة،  البنــوك 
الجائحــة وفــي مراحــل واشــكال مختلفــة، فــي دعــم االقتصــاد 
المؤسســات  وتشــجيع  المواطنيــن  وتشــجيع  الوطنــي 

االقتصاديــة والعــودة الــى الحيــاة الطبيعيــة".

التــي  المبــادرات  العديــد مــن  الــى  الســياق  واشــار فــي هــذا 
أطلقهــا البنــك المركــزي األردني والقطاع المصرفي لتشــجيع 
المنشــات،  لبعــض  الرواتــب  بدفــع  واالســتمرار  االعمــال 
ــا، ومنهــا  ــة كورون وغيرهــا مــن المســاهمات،  خــالل فتــرة جائ
ــى تأجيــل  ــادرة ال المســاهمة فــي صنــدوق همــة وطــن، والمب
القــروض المســتحقة علــى العديــد مــن االفــراد والمؤسســات 

والشــركات، وتنفيــذ البرامــج

وحــث علــى تعــاون الجميــع إلنجاح هــذه المبادرات للعــودة إلى 
الحيــاة الطبيعيــة، و"ضــرورة التــزام مواطنينــا واقبالهــم علــى 
اخــذ المطعــوم لتجــاوز هــذه المرحلــة، ولئــال نرجــع اي خطــوة 
الــى الخلــف علــى صعيــد الوضــع الوبائــي". مشــيرا الــى ان ذلــك 
مــا دفــع جمعيــة البنــوك قبــل أشــهر الطــالق مركــز تطعيــم 
متخصــص للعامليــن فــي القطــاع المصرفــي والمؤسســات 
لكافــة  المركــز  هــذا  فتــح  تــم الحقــا  أنــه  إلــى  الماليــة. الفتــًا 
المواطنيــن لتلقــي المطعــوم، واســتمر فــي العمــل علــى مدى 
6 اســابيع خالل شــهري تموز واب الماضيين. واشــاد في هذا 
ــي إلدارة األزمــات ووزارة الصحــة  ــدور المركــز الوطن الســياق ب
علــى اســتجابتهما وتعاونهمــا مــع الجمعيــة للتســهيل علــى 
بتلقــي  المصرفــي  القطــاع  مــن موظفــي  عــدد ممكــن  أكبــر 

اللقــاح، ألنهــم علــى تمــاس مباشــر مــع المواطنيــن.

وقــد بيــن الدكتــور ماهــر المحــروق مديــر عــام الجمعيــة انــه 
"يســعد  برنامــج  فــي  الجوائــز  علــى  األول  الســحب  ســيبدأ 
صباحــك" اعتبــارًا مــن الجمعــة 5 تشــرين الثانــي، وتبلــغ قيمــة 
كل جائــزة 500 دينــار، ويفــوز بهــذه الجوائــز أســبوعيا اشــخاص 
ممــن تلقــوا المطعــوم خــالل األســبوع الــذي ســبق الســحب 
ســواء أكانــت الجرعــة األولــى أم الثانيــة، وســتكون المشــاركة 
مــن  اعتبــارًا  المطعــوم  علــى  الحاصليــن  لجميــع  بالجوائــز 

األســبوع المقبــل.

وشــكر الدكتــور ماهــر المحــروق التلفزيــون االردنــي علــى هــذه 
المبــادرة التــي تنــم عــن مســؤوليته التوعويــة الوطنيــة، كمــا 
أبــدت اســتجابت كبيــرة لهــذه المبــادرة  التــي  البنــوك  شــكر 

وذلــك ضمــن مســؤوليتها االجتماعيــة.

مـديـر عـام جـمـعـيـة الـبـنـوك يـشـارك في 
حفل تـخـريـج الـمـشاركين في ورشة عمل 
بــنـاء الـقـدرات والـسـلـوكـيـات الريـاديـة 

بتنظيم من مركز تطوير االعمال
شــارك مديــر عــام جمعيــة البنــوك فــي األردن الدكتــور ماهــر 
المشــاركين فــي ورشــة عمــل  المحــروق فــي حفــل تخريــج 
"بنــاء القــدرات والســلوكيات الرياديــة" والتــي نظمهــا مركــز 
تطويــر االعمــال ضمــن البرنامــج التدريبــي الــذي يعقــده المركــز 
للحصــول علــى شــهادة البرنامــج الوطنــي للتشــغيل الذاتــي 

"انهــض".

وقــال مديــر عــام الجمعيــة فــي كلمتــه التــي ألقاها خــالل الحفل 
والــذي التئــم يــوم الخميــس 4 شــباط فــي مقــر المركــز، بــأن 
إطــالق برنامــج انهــض جــاء ليعبــر عــن االهتمــام الملكــي الكبير 
مســتقبل  باعتبارهــم  فيهــم  الكامنــة  والطاقــات  بالشــباب 
الوطــن، كمــا جــاء علــى إثــر اجتماعــات عديــدة عقدهــا جاللــة 
الملــك عبــدهللا الثانــي المعظــم مــع مجموعــة مــن الشــباب 
األردنيين من أصحاب المشــاريع واألفكار التشــغيلية، بهدف 
التدريــب  وأهمهــا  تواجههــم،  التــي  للتحديــات  حلــول  إيجــاد 
والتأهيــل، وإدارة المشــاريع، ودراســة الجــدوى االقتصاديــة 
والفنية، والتمويل الميســر، والتشــبيك والتســويق، إلى جانب 
فــي ضــوء  أنــه  المحــروق  وأضــاف  واالســتدامة.  االســتقرار 
ذلــك، جــاءت توجيهــات جاللــة الملــك للحكومــة بضــرورة أن 
يســتفيد الشــباب والشــابات فــي جميــع محافظــات المملكــة 
مــن برنامــج جديــد متكامــل يتضمــن إرشــادهم مــع الخبــراء 
اإلقراضيــة،  والجهــات  االقتصاديــة  والمنظومــة  والفنييــن 
ــذ أفكارهــم ومشــاريعهم، وهــو  وتهيئــة جميــع الســبل لتنفي
مــا تمخــض عــن إطــالق برنامج "انهــض" انســجامًا مــع رؤيــة 
جاللــة الملــك فــي تمكيــن الشــباب ومحاربــة البطالــة ودعــم 

ثقافــة التشــغيل الذاتــي.

وحول برنامج انهض بين المحروق أنه يمثل منظومة متكاملة 
تدريبهــم وصقــل  خــالل  مــن  للشــباب  الفنــي  الدعــم  لتقديــم 
مهاراتهــم وتحويــل أفكارهــم إلــى مشــاريع ناجحــة، وتأهيلهــم 
البنــوك  تقدمهــا  التــي  الميســرة  القــروض  مــن  لالســتفادة 
ــة اإلســالمية المشــاركة فــي البرنامــج، وضمــن تكاليــف  التجاري
ــى عــام. كمــا يقــدم البرنامــج  ــرة ســماح تصــل إل منخفضــة وفت
المشــاريع،  تنفيــذ  مرحلــة  خــالل  للشــباب  واإلرشــاد  التوجيــه 
والمنظومــة  والفنييــن،  الخبــراء  وبيــن  بينهــم  والتنســيق 
االقتصاديــة بهدف تحقيــق االســتدامة واالســتقرار، وتســويق 

والمنتجــات. الخدمــات 
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برنامــج  فــي  مهــم  لجانــب  كلمتــه  فــي  المحــروق  وتطــرق 
انهــض وهــو الحصــول علــى التمويــل، مبينــًا أن نــوع وطبيعــة 
المحــدد األساســي  هــي  ورائــه  الكامنــة  والفكــرة  المشــروع 
لنجاحــه أو عدمــه، وبالتالــي هــي المحــدد لقدرتــه علــى الوصــول 
وذو  ورياديــًا  متميــزًا  المشــروع  كان  فكلمــا  التمويــل.  إلــى 
جــدوى اقتصاديــة كلمــا زاد ذلــك مــن فــرص نجاحــه وبالتالــي 
أصبــح مــن الســهل الحصــول علــى التمويــل الــالزم لــه. ودعــا 
التقليديــة وذات  األفــكار  عــن  الخريجيــن لالبتعــاد  المحــروق 
الجــدوى المنخفضــة، والتوجــه نحــو التفكيــر الريــادي والبحــث 
عــن األفــكار القابلــة للتطبيــق والتــي يمكــن تحويلهــا لمشــاريع 
كبيــرة  يمثــل فرصــة  انهــض  برنامــج  ناجحــة، خصوصــًا وأن 
اســتغاللها  مــن  بــد  وال  والواعــد  الريــادي  للشــباب  متاحــة 

بالشــكل األمثــل.

ماليــة األعيــان تلتقــي مديــر عــام جمعيــة 
البنوك

األعيــان  مجلــس  فــي  واالقتصاديــة  الماليــة  اللجنــة  التقــت 
برئاســة العيــن جمــال الصرايــرة، مــع مديــر عام جمعيــة البنوك 
الدكتــور ماهــر المحــروق وذلــك بتاريــخ 8 شــباط 2021. حيــث 
اســتعرض المحــروق خــالل اللقــاء أهــم مؤشــرات القطــاع 
األردن  فــي  البنــوك  أن موجــودات  األردنــي، مبيًنــا  المصرفــي 
نمــت بنســبة 5.3 % خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 
ــع لــدى البنــوك  ــار، وأن الودائ ــار دين ــى 56.5 ملي 2020 لتصــل إل

فــي األردن نمــت بنســبة 3.1 % لتصــل إلــى 36.4 مليــار دينــار.

البنــوك  مــن  الممنوحــة  االئتمانيــة  التســهيالت  أن  وبيــن 
ارتفعــت بنســبة 6.1 % لتصــل إلــى 28.7 مليــار دينــار فــي نهايــة 
االئتمانيــة  التســهيالت  بــأن  مؤكــدًا   ،2020 الثانــي  تشــرين 
الممنوحــة للقطــاع الخــاص تشــكل أكثــر مــن 91 % مــن إجمالــي 
التســهيالت. وأكــد المحــروق أن أســعار الفوائــد لــدى البنــوك 
شــهدت انخفاضــًا ملحوظــًا خــالل عــام 2020، وهــذا يشــمل 
أســعار الفائــدة علــى التســهيالت االئتمانيــة وأســعار الفائــدة 

علــى ســندات الخزينــة.

وذكــر أنــه علــى الرغــم مــن جائحــة كورونــا وتأثيراتهــا الواضحــة 
على االقتصاد األردني ومختلف القطاعات، إال أن مؤشــرات 
ــة للبنــوك تؤكــد علــى ســالمة وقــوة القطــاع  ــة المالي المتان
المصرفــي وقدرتــه علــى التعامــل مــع تداعيــات الجائحــة دون 
تأثيــر يذكــر علــى تلــك المؤشــرات، حيــث بلغــت نســبة كفايــة 
راس المــال 17.9 % فــي النصــف األول 2020، وبلغــت نســبة 
الســيولة 129 %، فيمــا بلغــت نســبة الديــون غيــر العاملــة 
5.4 %. وعــرض المحــروق أداء القطــاع المصرفــي خــالل جائحــة 

كورونــا، مبينــًا أن البنــوك قامــت بضــخ تمويــل إضافــي فــي 
االقتصــاد عبــر رفــع التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة بقيمــة 

1641 مليــون دينــار خــالل 11 شــهرًا األولــى مــن عــام 2020.

وقامــت البنــوك أيضــًا بتنفيــذ برنامــج البنــك المركــزي لدعــم 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، حيــث تــم منــح 450 مليــون 
دينــار اســتفاد منهــا 4922 شــركة صغيــرة ومتوســطة، منهــا 
178 مليــون دينــار لتمويــل رواتــب أكثــر مــن 84 ألــف موظــف 
البرنامــج  هــذا  مــن  للمســتفيدين  الســماح  فتــرة  وتمديــد 
حتــى نهايــة عــام 2021، وتــم منــح 237 مليــون دينــار مــن خــالل 
برنامــج البنــك المركــزي لدعــم وتمويل القطاعــات االقتصادية 
اســتفاد منهــا 271 شــركة، وتــم تخصيــص 61 مليــون دينــار 

ــر مــن 47 ألــف موظــف. ــل رواتــب أكث منهــا لتموي

وقامــت البنــوك، بحســب المحــروق، بتخفيــض أســعار الفوائد 
 ،2020 أيــار  شــهر  مــن  اعتبــارًا  القائمــة  التســهيالت  علــى 
وبمقــدار 150 نقطــة أســاس علــى تســهيالت األفــراد وعمــالء 
التجزئة والشــركات الصغرى والمتوســطة، حيث اســتفاد من 
هــذا التخفيــض أكثــر مــن 400 ألــف عميــل، االمــر الــذي كان لــه 
أثــر إيجابــي ملمــوس علــى كافــة شــرائح المجتمــع، وســارعت 
بتأجيــل أقســاط قــروض االفــراد وبلغــت قيمــة األقســاط 
العشــرة  خــالل  دينــار  800 مليــون  تأجيلهــا حوالــي  تــم  التــي 
أشــهر األولــى مــن عــام 2020. ولفــت إلــى أن البنــوك عملــت 
علــى إعــادة هيكلــة وجدولــة تســهيالت الشــركات التــي تأثــرت 
ــار، كمــا أنهــا  ــار دين ــات الجائحــة وبقيمــة تجــاوزت 3 ملي بتداعي
َمّولــت الخزينــة األردنيــة بأكثــر مــن 2.2 مليــار دينــار مــن خــالل 

االكتتــاب فــي الســندات الحكوميــة.

وفيمــا يتعلــق بأهــم مالحظــات جمعيــة البنــوك علــى موازنــة عــام 
2020، فقــد بيــن المحــروق تدنــي معــدالت النمــو المتوقعة للعام 
2021، مشــيرًا إلــى أن توقعــات البنــك الدولــي تبيــن نمــو متوقــع 
ــأن النمــو بحــدود  بحــدود 1.8 % فــي حيــن أن الحكومــة افترضــت ب
2.5 %. وأشــار المحــروق إلــى أن تقديــرات ضريبــة الدخــل واالربــاح 
للعــام 2021 مبالــغ فيهــا نســبيًا، ويتوقــع أن تكــون التحصيــالت 
ــر الجائحــة علــى  ــر انخفاضــًا بســبب أث ــة فــي عــام 2021 أكث الفعلي

أربــاح الشــركات واألفــراد والــذي ســيظهر فــي عــام 2021.

وقــال المحــروق إن االرتفــاع فــي معــدل نمــو النفقــات العامــة 
بلــغ 6 %، حيــث شــهدت النفقــات الجاريــة نمــوا بمقــدار 4 % فــي 
حيــن شــهدت النفقــات الرأســمالية نمــوا يصــل الــى حوالــي 
24.5 %، ومــع ذلــك مــا زالــت غيــر كافيــة إلحــداث نمــو حقيقــي، 
كمــا أن النفقــات الرأســمالية تتضمــن فــي معظمهــا نفقــات 
تعتبــر جاريــة وليســت رأســمالية مثــل تعويضــات عامليــن 

وإعانــات ومنــح غيرهــا.



26 وعلــى صعيــد موازنــة التمويــل للســنة 2021 والتــي تظهــر أن 
مصــادر التمويــل تعتمــد بنســبة 80 % علــى مصــادر داخليــة، 
ســيقابلها تســديدات او اســتخدامات داخليه ما نســبته 59 %، 
وعليــه فــإن صافــي الزيــادة المتوقعــة فــي الديــن العام للســنة 
دينــار، ســيكون منهــا  2467.3 مليــون  2021 ســتكون حوالــي 
1598.3 مليــون دينــار صافــي اقتــراض داخلــي جديــد، والمبلــغ 
المتبقــي 869 مليــون دينــار هــو صافــي االقتــراض الخارجــي 
الجديــد. وستســتخدم هــذه المبالــغ لســداد عجــز الموازنــة 
أخــرى  التزامــات  دينــار، إضافــة لســداد  2055 مليــون  البالــغ 

بمبلــغ 412 مليــون دينــار.

ــى أن الســيولة الفائضــة  وفــي هــذا اإلطــار، أشــار المحــروق إل
لــدى الجهــاز المصرفــي بلغــت بتاريــخ 4 شــباط 2021، حوالــي 
2.585 مليــار دينــار. وإذا أخــذ بعيــن االعتبــار النمــو الطبيعــي 
فــي الودائــع خــالل هــذا العــام بحوالــي 3 - 4 % كمــا فــي العاميــن 
الســابقين، فهــذا يعنــي أن الزيــادة فــي الودائــع ســتتراوح بيــن 

1 مليــار و1.5 مليــار دينــار.

وبيــن أن هنــاك تســديدات ألقســاط التســهيالت الممنوحــة 
مســبقًا والتــي تســتحق خــالل عــام 2021، وإذا مــا أخــذ بعيــن 
االعتبــار جميــع النقــاط الســابقة، فهــذا يعنــي امتــالك البنــوك 
تمويــل  عــن متطلبــات  بكثيــر  تزيــد  كبيــرة  فائضــة  لســيولة 
 ،)2021 لعــام  التمويــل  موازنــة  حســب  مليــار   1.6( الخزينــة 
وتمويــل النمــو فــي التســهيالت االئتمانيــة )بلــغ النمــو حتــى 
ــي 6.1 % وهــو مــا يعــادل 1640  ــي 2020 حوال شــهر تشــرين ثان

مليــون دينــار(.

مديــر عــام جمعيــة البنــوك يحاضــر فــي 
فــي  والمــرأة  "الشــباب  حــول  جلســة 

األردنــي المصرفــي  القطــاع 
نظم مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة الهاشمية 
جلســة حــول "الشــباب والمرأة في القطــاع المصرفي األردني" 
المحــروق مديــر جمعيــة  ماهــر  الدكتــور  فيهــا  والتــي حاضــر 
البنــوك فــي األردن، وذلــك عبــر منصــة ميكروســوفت تيمــز يوم 

األربعــاء الموافــق 5 أيــار 2021.

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

التدريســية.  هيئتهــا  وأعضــاء  الهاشــمية 

أهــم  الجلســة  فــي  كلمتــه  خــالل  المحــروق  واســتعرض 
المؤشــرات المصرفيــة المتعلقــة بالقطــاع المصرفــي األردني 

ــكًا موزعــة  ــغ 23 بن ــى أن عــدد البنــوك فــي األردن يبل مشــيرًا إل
إلــى 13 بنــكًا تجاريــًا أردنيــًا، و4 بنــوك إســالمية، و6 بنــوك تجاريــة 

ــة.  أجنبي

وبيــن أن شــبكة الفــروع لهــذه البنــوك تزيــد عــن 862 فرعــًا و76 
مكتبــًا منتشــرة فــي كافــة أنحــاء المملكــة، إضافــة ألكثــر مــن 

2038 جهــاز صــراف آلــي. 

وقــال المحــروق أن المؤشــرات الرئيســية للبنــوك شــهدت 
نمــوًا الفتــًا، مبينــا أن حجــم موجــودات البنــوك بلــغ 57.4 مليــار 
دينــار فــي نهايــة شــهر شــباط، فيمــا بلــغ إجمالــي الودائــع 37.3 
مليــار دينــار، وبلغــت التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن 

ــار. ــار دين البنــوك 29.2 ملي

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

البنــوك 94 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

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

اآلمنــة. المســتويات 

البنــوك،  فــي  للعامليــن  الجنــدري  التوزيــع  يخــص  وفيمــا 
أكــد الدكتــور المحــروق أن هنــاك تطــور مســتمر فــي نســبة 
األردنــي  المصرفــي  القطــاع  فــي  الجنســين  بيــن  المشــاركة 
لتكــون مــن أعلــى النســب فــي القطاعــات االقتصاديــة األردنية، 
لترتفــع نســبة اإلنــاث العامــالت في القطاع المصرفــي األردني 
مــن حوالــي 30 % عــام 2004 إلــى مــا يقــارب 35.5 % عــام 2019. 

وحــول الفئــة العمريــة للعامليــن فــي البنــوك بيــن المحــروق أن 
نســبة العامليــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 25 ســنة شــكلت 
حوالــي 7.3 % مــن إجمالــي عــدد الموظفيــن بنهايــة عــام 2019، 
منهــم 3.3 % إنــاث و4.0 % ذكــور. بينمــا بلغــت نســبة العامليــن 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 ســنة و39 حوالــي 68.5 % منهم 
25.8 % مــن النســاء، لتكــون بذلــك نســبة العامليــن الذيــن تقل 
أعمارهــم عــن 40 عامــًا وهــم فئــة الشــباب النســبة األكبــر مــن 

إجمالــي عــدد العامليــن. 

أمــا نســبة العامليــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 40 ســنة و59 
ســنة مــا نســبته 23.8 % منهــم 6.3 % مــن النســاء، كمــا شــكلت 
نســبة العامليــن الذيــن تتجــاوز أعمارهــم 60 عامــًا ومــا زالــوا علــى 

رأس عملهــم 0.4 % مــن إجمالــي عــدد العامليــن فــي البنــوك.
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وأكــد الدكتــور المحــروق علــى وجــود العديــد مــن فــرص التطــور 
للشــباب والمــرأة فــي البنــوك، حيــث تقــوم البنــوك باالهتمــام 
برامــج  عقــد  خــالل  مــن  وذلــك  كواردهــا،  وتطويــر  بتأهيــل 
تدريــب للموظفيــن الجــدد تهــدف إلــى منــح الموظفيــن نظــرة 

شــمولية عــن العمــل المصرفــي. 

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

اإلنــاث 17955 موظفــة وذلــك خــالل عــام 2019.

البنــوك لديهــا العديــد مــن  بــأن  وبيــن مديــر عــام الجمعيــة 
والمــرأة  الشــباب  تشــجع  التــي  الجــذب  ونقــاط  العوامــل 
باالنخــراط بالعمــل المصرفــي، مشــيرًا إلــى أن البنــوك توفــر 
لموظفيهــا مزايــا عديــدة مثــل رواتــب وحوافــز منافســة لباقــي 
وتطويــر  لتأهيــل  وفــرص  وظيفــي،  واســتقرار  القطاعــات، 
الموظفيــن، وتحفيــز الموظفيــن علــى اإلبــداع، والتــزام البنــوك 
بقوانيــن وأنظمــة العمــل التــي تحفــظ حقــوق الموظفين بمن 
فيهــم المــرأة، ووجــود أنظمــة داخليــة لــدى البنــوك تضمــن 

تكافــؤ الفــرص والعدالــة بيــن الجنســين.

وشــدد علــى أن بيئــة العمــل المصرفــي تتميــز بأنهــا بيئــة عمــل 
الئقــة ومــزودة بجميــع االحتياجــات التــي توفر للمرأة والشــباب 

ســبل الراحة.

لتوظيــف  تســعى  البنــوك  بــأن  المحــروق  الدكتــور  وأضــاف 
حملــة الشــهادات العلميــة وذوي االختصاصــات المناســبة 
للشــواغر الموجــودة لــدى البنــوك باإلضافــة الــى الكفــاءات 
المؤهلــة والقابليــن للتطــور والتقدم لتضمن اختيار الشــخص 

األنســب للمــكان المناســب.

ولفت الى أن البنوك تتطلب موظفين من مختلف مستويات 
الخبــرة، وتتطلــب أن يتوافــر فيها المؤهل المطلوب والقابلية 

للتطور والتعلم، ومهارات التواصل، واللباقة، وغيرها. 

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

الــى االلتــزام بأخالقيــات العمــل.

وشــدد علــى أهميــة مواكبــة التطــور الحاصــل فــي مختلــف 
مياديــن العمــل المصرفــي وبشــكٍل مســتمر وخصوصــًا فــي 
ظــل التطــورات المتســارعة فــي هــذا المجــال، والتطــورات 

الرقابية واإلشــرافية، والتطورات في الممارســات المصرفية، 
ومــا شــهدناه مؤخــرا مــن ظهــور العديــد مــن المفاهيــم ومــن 
)الفنتــك(  الماليــة  والتكنولوجيــا  الســيبراني  األمــن  ضمنهــا 

والخدمــات المصرفيــة الرقميــة.

مديــر عــام الجمعيــة فــي تصريح لصحيفة 
تؤكــد  للبنــوك  الماليــة  المتانــة  الــرأي: 

ســالمة القطــاع المصرفــي 
أكــد مديــر جمعيــة البنــوك فــي األردن الدكتــور ماهــر المحــروق، 
أن مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك تؤكــد علــى ســالمة وقــوة 
القطــاع المصرفــي وقدرتــه على التعامل مــع تداعيات الجائحة.

ــة راس المــال بلغــت 17,93 بالمئــة  وأشــار إلــى ان نســبة كفاي
نســبة  وصلــت  فيمــا   ،2020 عــام  مــن  األول  النصــف  فــي 
الســيولة 129 بالمئــة، نســبة الديــون غيــر العاملــة 4ر5 بالمئــة.

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

البنــوك. ســوى 7.3 % مــن حقــوق مســاهمي 

وبيــن أن انخفــاض مؤشــرات الربحيــة للبنــوك ناتــج عــن تأثيــر 
وتداعيــات الجائحــة علــى االقتصــاد، مشــيرا الــى صافــي الربــح 
بعــد الضريبــة فــي النصــف األول مــن العــام الماضــي بلــغ 

165.4 مليــون دينــار.

وأشــار الــى أن توقعــات ارتفــاع نســب التعثــر ومــا قابلــه مــن 
قيــام البنــوك بزيــادة المخصصــات لمواجهــة أي تعثــر محتمــل 
التــي  الزيــادة  مــن المخصصــات اإلضافيــة، منوهــا ان هــذه 
الديــون  زيــادة فــي  البنــوك علــى امتصــاص أي  تدعــم قــدرة 
ــز الثقــة فــي القطــاع  ــة وهــو مــا يســاعد فــي تعزي ــر العامل غي

المصرفــي األردنــي.

وقــال المحــروق ان التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة للقطاع 
مــن   % 91.2 نســبة  المقيــم شــكلت  وغيــر  المقيــم  الخــاص 

إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة.

وأكــد المحــروق علــى دور القطــاع المصرفــي األردنــي خــالل جائحــة 
كورونــا مــن خــالل إجــراءات تضمنــت ضــخ تمويــل إضافــي فــي 
برامــج  وتنفيــذا  األفــراد  قــروض  أقســاط  وتأجيــل  االقتصــاد 
وتوجهــات البنــك المركــزي بتمديــد فترة الســماح وخفض أســعار 
الفائــدة علــى القــروض، والحــظ ان هــذه اإلجراءات شــملت هيكلة 

ــة قــروض القطاعــات المتضــررة. وجدول
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فــي الحفــاظ علــى اســتمرارية عمــل االقتصــاد ودعــم المســؤولية 
المجتمعيــة للبنــوك، مؤكــدا مســاهمة القطــاع المصرفــي فــي 
الــى ان البنــوك تملــك بنيــة  االســتقرار المالــي والنقــدي، الفتــا 

تكنولوجيــة متطــورة وآمنــة للبنــوك.

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

ــي. االقتصــاد األردن

وأضــاف هــذا األمــر مــا يعكــس عمــق القطــاع المصرفــي وأهميته 
النســبية الكبيرة

إجمالــي  بحســب  تظهــر  المؤشــرات  هــذه  ان  الــى  ولفــت 
وإجمالــي  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  إلــى  البنــوك  موجــودات 
ــي،  ــي اإلجمال ــج المحل ــى النات ــدى البنــوك بالنســبة ال ــع ل الودائ
ومؤشــر إجمالي التســهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك 

إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

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

أهميــة. ذات  دولــرة  عمليــات 

عقــدت جمعيــة البنــوك فــي األردن خــالل عــام 2021 مجموعــة مــن الفعاليــات واألنشــطة التدريبيــة والتــي 
المعــارف  البنــوك األعضــاء ورفــع كفاءتهــا، وإكســابها  البشــرية فــي  المــوارد  تســتهدف تعزيــز وتطويــر 
والمعلومــات المتعلقــة بمختلــف التطــورات والمســتجدات فــي المجــاالت ذات العالقــة بالعمــل المصرفــي. 

وفيمــا يلــي نســتعرض أهــم الفعاليــات واألنشــطة التدريبيــة للجمعيــة خــالل عــام 2021: 

1. الدورات التدريبية: 

دورة تدريبية للقضاة بالتعاون مع المعهد القضائي األردني
عقــدت جمعيــة البنــوك فــي األردن وبالتعــاون مــع المعهــد القضائــي األردنــي دورة تدريبيــة للقضــاة فــي إقليمــي الوســط 
والجنــوب حيــث شــارك فــي هــذه الــدورة عــدد 13 قاضيــا مــن إقليــم الوســط والشــمال والجنــوب، وقــد حاضــر في هــذه الدورة 

مدربيــن متخصصيــن فــي العمــل المصرفــي والقضائــي.  

ويأتــي عقــد هــذه الــدورة تنفيــذا لمذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا مــا بيــن جمعيــة البنــوك فــي االردن والمعهــد القضائــي 
ــى أحــدث  ــم التدريــب المتخصــص للقضــاة واطالعهــم عل ــخ 20 /6 /2019 ولمــدة ثــالث ســنوات، بهــدف تقدي ــي بتاري األردن

العلــوم والعمليــات المصرفيــة وتمكينهــم مــن تســهيل إجــراءات التقاضــي والبــت فــي القضايــا المنظــورة.

هـ – الفعاليات واألنشطة التدريبية
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2. ورش العمل 

ورشـــــــة عــمــل حــــــول اإلطــار القانونـي 
والتنظـيـــمي للـشهـــادة المـشفـوعـــة 

بالقســم أمــام الكاتــب العــدل
نظمت جمعية البنوك في األردن بالتعاون مع المجلس 
القضائــي األردنــي / األمانــة العامــة ورشــة عمــل بعنــوان 
المشــفوعة  للشــهادة  والتنظيمــي  القانونــي  "اإلطــار 
الخميــس  يــوم  وذلــك  العــدل"  الكاتــب  أمــام  بالقســم 

 )Zoom( .الموافــق 6 أيــار عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي

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

بتوفيــر الوقــت والجهــد وتقصيــر مــدة التقاضــي. 

المشــفوعة  للشــهادة  القانونــي  المفهــوم  ويشــير 
الدعــاوى  فــي  للخصــوم  الحــق  إعطــاء  إلــى  بالقســم 
المنظــورة أمــام القضــاء فــي حــال كان مــن ضمــن بيناتهم 
)شــهادة الشــهود( أن يقوموا بتقديم شــهادة خطية من 
الشــاهد / الشــهود منظمــة أمــام كاتــب العــدل تتضمــن 
تفاصيــل الشــهادة وذلــك عوضــًا عــن حضــور الشــاهد / 
أن  حيــث  المحكمــة.  أمــام  بالشــهادة  لــإلدالء  الشــهود 
فــي  للشــهود  بالقســم  المشــفوعة  الشــهادة  تقديــم 
الدعــاوى المنظــورة أمــام القضــاء عوضــًا عــن حضورهــم 
أمــام المحكمــة مــن شــأنه تســريع  لــإلدالء بالشــهادة 
إجــراءات التقاضــي وتبســيطها، نظــرًا ألن ذلــك يختصــر 
بشــهادتهم  الشــهود  بهــا  يدلــي  التــي  الجلســات  عــدد 
الشــهود،  حضــور  لعــدم  تؤجــل  التــي  الجلســات  وعــدد 
إضافــة الختصــار الوقــت الــذي يســتغرقه دعــوة الشــهود 

وتبليغهــم.

وافتتــح الورشــة الدكتــور ماهر المحــروق مدير عام جمعية 
البنــوك، وحاضــر فيهــا القاضــي الســيد عــالء مدانــات مديــر 
وحــدة االتصــال واإلعــالم لــدى األمانــة العامــة للمجلــس 
القضائــي، والقاضــي الســيدة دانــا ســاغة رئيــس قســم 
التطويــر المؤسســي، وشــارك فــي الورشــة عــدد كبيــر مــن 
المــدراء والمســؤولين القانونييــن فــي الدوائــر القانونيــة 

فــي البنــوك.

ورشــة عمــل لموظفي القطــاع المصرفي 
حــول إدارة األمن الســيبراني

2021 ورشة  16 آب  بتاريخ  األردن  البنوك في  عقدت جمعية 
عمل عن بعد عبر تقنية االتصال المرئي Zoom حول إدارة االمن 
السيبراني والتي حاضر فيها الخبير المصرفي المتخصص في 
والرقابة  المعلومات  وأمن  المخاطر  وإدارة  حوكمة  شؤون 
من  كبير  عدد  فيها  وشارك  قاحوش،  نادر  السيد  والتدقيق 

موظفي القطاع المصرفي والبنك المركزي األردني.

األمن  موضوع  أهمية  من  الورشة  تلك  عقد  أهمية  وتنبع 
السيبراني على المستوى المحلي والدولي، من خالل متطلبات 
الحماية والضوابط الواجب توفيرها على المستوى الفردي من 
خالل حماية البيانات الشخصية والصور والملفات والحسابات 
وعلى  لألفراد،  البنكية  والحسابات  المرور  وكلمات  الشخصية 
األصول  حماية  خالل  من  والمؤسسات،  الشركات  مستوى 
اإللكترونية والبيانات والمعلومات وبيانات الموظفين والمواقع 
العاملة  اإللكترونية  التحتية  والبنية  والبرمجيات  اإللكترونية 
لديها، وعلى مستوى الدولة عن طريق حماية أمنها اإللكتروني 
وحماية األنظمة المالية واالقتصادية والعسكرية من الهجمات 

اإللكترونية والقرصنة والتعطيل.

باإلضافة  السيبراني ومحاوره،  الورشة ماهية األمن  وناقشت 
الى الحديث حول إدارة مخاطره، وآليات المراقبة والتقييم وبناء 
النضوج  مستوى  وتقييم  السيبراني،  األمن  مخاطر  سجالت 
تم  كما  السيبراني،  األمن  مواضيع  على  والرقابة  والتدقيق 
العالمية  والرقابية  والتشريعية  التنظيمية  األطر  مناقشة 
لتعليمات  الورشة  تطرقت  كما  السيبراني.  لألمن  والمحلية 
البنك المركزي المتصلة باألمن السيبراني والتي ليست بالجديدة 
بهدف  المعلومات،  أمن  أهمية  وعلى  عليها  التأكيد  تم  ولكن 
تطوير البيئة اإللكترونية والرقمية والمحافظة على وتعزيز أمن 

المعلومات بشكل عام واألمن السيبراني بشكل خاص.

وبينت الورشة أن أهمية موضوع األمن السيبراني تأتي بسبب 
الثورة التكنولوجية التي دخلت على الجهاز المصرفي والهاتف 
النقال وشبكات الكمبيوتر واإلنترنت التي دخلت في التطبيقات 
البنكية والخدمات المصرفية. كما أن أهمية أمن المعلومات 
واألمن السيبراني تعتبر متطلب تشغيلي بهدف تطوير البيئة 

اإللكترونية والرقمية في المملكة.

الهجمات  من  للحماية  العام  اإلطار  شرح  الورشة  خالل  وتم 
السيبرانية مع األخذ بعين االعتبار لكل من المحور التكنولوجي ومحور 
ضرورة  على  التأكيد  مع  المؤسسات،  في  األفراد  ومحور  اآلليات 
بالتوازي.  المذكورة  الثالثة  المحاور  لكافة  النضوج  مستوى  تعزيز 
كما تم التطرق ألهمية خطط استمرارية العمل لدى المؤسسات 
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والهجمات السيبرانية والتعافي منها، وأن تشتمل على إجراءات 
تضمن  بحيث  السيبرانية،  الهجمات  ضد  للحوادث  االستجابة 

االستجابة الفاعلة لمحاوالت االختراق حال حدوثها.

وأكدت الورشة أن التعاون في مجال تبادل وتشارك المعلومات 
البنوك  لتمكين  ومهم  مطلوب  السيبرانية  الهجمات  حول 
والمؤسسات المالية من تعزيز إجراءاتها في تقييم واالستجابة 
التأكيد  مع  السيبراني،  واألمن  المعلومات  تكنولوجيا  لمخاطر 
على أهمية نشر الوعي والتدريب المتخصص باألمن السيبراني 

لدى جميع العاملين في هذه المؤسسات.

ورشة عمل بعنوان "إدارة األمن السيبراني" لمجالس اإلدارة واإلدارات التنفيذية في البنوك
عقدت جمعية البنوك في األردن ورشة عمل بعنوان "إدارة االمن السيبراني" في مقر الجمعية يوم الثالثاء الموافق 31/ 8 /2021، 
والتي شارك فيها عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة والمدراء العامين والمسؤولين في البنوك األعضاء. وقد تم عقد 

الورشة بشكٍل وجاهي وعبر تقنية االتصال المرئي Zoom بنفس الوقت.

وتنبع أهمية هذه الورشة من أهمية موضوع األمن السيبراني على المستويين المحلي والدولي، وخصوصا في ظل المنافسة 
التي تواجهها البنوك عالميا في تقديم الخدمات المصرفية والعمل الرقمي الذي يعتبر األمن السيبراني من متطلباته الرئيسية.

وقد حاضر في الورشة الخبير المصرفي المتخصص في شؤون حوكمة وإدارة المخاطر وأمن المعلومات والرقابة والتدقيق السيد نادر 
قاحوش والذي تحدث عن ماهية األمن السيبراني متطرقًا إلى حجم الخسائر التي منيت بها مؤسسات عالمية فاق مجموعها في سنة 
واحدة مثل سنة الـ 2016 حجم الناتج المحلي اإلجمالي لدولة مثل الدنمارك وذلك بحسب االفصاحات ودراسات المنتدى االقتصادي 
الدولي. كما تطرق قاحوش إلى مسؤوليات مجالس إدارات البنوك وكذلك مسؤوليات اإلدارات التنفيذية العليا فيما يتعلق بإدارة 
وحوكمة األمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحسب الممارسات العالمية المقبولة وتعليمات البنك المركزي األردني 
الصادرة بهذا الشأن، وتطرق أيضًا للحديث حول إدارة المخاطر وآليات المراقبة والتقييم وبناء سجالت مخاطر األمن السيبراني، 
وتقييم مستوى النضوج والتدقيق والرقابة على مواضيع األمن السيبراني، كما قام بعرض األطر التنظيمية والتشريعية والرقابية 
العالمية والمحلية لألمن السيبراني، منوها إلى ضرورة اتباع منهج تبادل وتشارك البيانات والمعلومات حول الهجوم السيبراني فيما 

بين البنوك، لما لذلك من أثر فعال في الحد من حجم الخسائر الممكن التعرض لها والقدرة على التصدي للهجوم السيبراني.

وأضاف قاحوش أن الحديث اليوم انتقل من األمن السيبراني )Cybersecurity( إلى المرونة السيبرانية )Cyber Resilience( على 
المستوى القطاعي والمالي المحلي والدولي وليس فقط على المستوى المؤسسي، مشيرًا إلى أن المرونة السيبرانية تعرف 
بأنها القدرة على توقع الهجوم السيبراني قبل حدوثه باإلضافة إلى القدرة على الصمود واستيعاب أثر الهجوم ومن ثم التعافي 

والحفاظ على ديمومة عمل المؤسسة أثناء وبعد الهجوم.

واستعرض قاحوش اآلليات التي يستخدمها المخترقين سواٌء كانوا أفردًا أو مؤسسات في الهجوم السيبراني، كما تطرق 
إلى موضوع الهجوم السيبراني المتقدم ذو الطبيعة المستمرة )APT(، منوهًا إلى أن المخترق ال يستهدف الضحية فقط على 
األمد القصير، بل يتعدى ذلك إلى المدى المتوسط والبعيد، حيث قد ينتهج المخترق خطة استراتيجية بعيدة األمد لتدمير 
المؤسسة من خالل زرع عناصر بشرية عميلة على هيئة مخترقين، لذلك من الحكمة بمكان عدم التقليل من أهمية إجراءات 

التعيين والترقية في المؤسسة بحيث تكون مبنية على أسس وضوابط تضمن النزاهة والشفافية.

وشدد قاحوش على أن موضوع المرونة السيبرانية تشمل بمحاورها كل من العنصر البشري وآليات التشغيل باإلضافة إلى 
.)Cybersecurity( تكنولوجيا المعلومات، وليس فقط االهتمام بالجانب التقني الذي يعبر عن األمن السيبراني

وقد القت الورشة مستوًا عاٍل من التفاعل من قبل الحضور وتخللها العديد من المناقشات وتبادل اآلراء، إضافة لتخصيص 
جزء للحضور لطرح األسئلة واإلجابة عليها من قبل المحاضر.



31

سلســلة ورش عمـــــل حــول "مشــــروع 
التوثيــــق الرقــــمي للمعامـــــالت الماليــة 

 "PKI المصرفيـــة
عقدت جمعية البنوك في األردن وبالتعاون مع وحدة االستجابة 
 )FINCERT( للحــوادث الســيبرانية للقطــاع المالــي والمصرفــي
فــي البنــك المركــزي األردنــي سلســلة ورش عمــل حــول مشــروع 
تشــغيل منظومــة إدارة مفاتيــح شــهادات التوثيــق االلكترونــي 
)Public Key Infrastructure( والــذي يهــدف الــى تأميــن وتوفيــر 
بنيــة تحتيــة الســتصدار شــهادات المفاتيــح اإللكترونيــة لغايــات 
اســتخدامها فــي عمليــات التحقــق والتوقيــع االلكترونــي علــى 

المعامــالت الماليــة والمصرفيــة. 

ــة فــي  ــر القانوني ــي الدوائ ــورش ممثل وقــد اســتهدفت هــذه ال
ــر تقنيــة المعلومــات واالمــن  البنــوك األعضــاء، وممثلــي دوائ
الســيبراني فــي البنــوك األعضــاء، وحاضــر فيهــا مجموعــة مــن 
الخبــراء مــن وحــدة االســتجابة للحــوادث الســيبرانية للقطــاع 
ــي.  المالــي والمصرفــي )FINCERT( فــي البنــك المركــزي األردن

ورشة عمل "اختبارات األوضاع الضاغطة 
الشــاملة" بالتعــاون مــع كليــة فرانكفــورت 

للتمويل واإلدارة
عـــقــدت جـــمــعـــيــة الــبـــنــوك فـي األردن بـالــتــــعـــاون مع كـلـيـة 
 فـرانــــكفورت للــتــمــويــــل واإلدارة نــــدوة الـكــتـــرونـيــــة بـعـــنوان

Comprehensive Stress Testing in Financial Services وذلك 
ــر  ــخ 21 أيلــول 2021. وشــارك فــي النــدوة التــي عقــدت عب بتاري
تقنيــة االتصــال المرئــي عبر تطبيــق Zoom، عدد كبير من مدراء 
وموظفــي دوائــر المخاطــر واالئتمان والدوائــر ذات العالقة من 

القطــاع المصرفــي األردني.

وحـــــــاضــــــــر فـــــي الـــــنــــــــدوة 
ــو  الدكتــور Joachim Bald وهـ
فــي  دولــي  مستشــار  أكبــر 
مدرســة فرانكفــورت وخبيــر 
معتــرف بــه فــي إدارة الخزانــة 
والمخاطــر واألصــول، والــذي 
رئيســي  يعمــل كمستشــار 
مدرســة  كفــاءة  مركــز  فــي 
المديــر  وهــو  فرانكفــورت 
األكاديمــي "للخبيــر المعتمد" 
فــي  المخاطــر  إدارة  فــي 
ــورت  ــة فــــرانــــكــــفـــــ مــدرســــ

واإلدارة. للـتـمـويــــــل 

األوضــاع  اختبــارات  أهميــة  االلكترونيــة  النــدوة  وناقشــت 
الضاغطــة كأداة هامــة تســتخدم مــن قبــل البنــوك فــي قيــاس 
التــي  المرتفعــة  قدرتهــا علــى تحمــل الصدمــات والمخاطــر 
قــد تواجههــا، حيــث تهــدف اختبــارات األوضــاع الضاغطــة إلــى 
تقييــم الوضــع المالــي للبنــك ضمــن ســيناريوهات شــديدة 
ولكنهــا ممكنــة الحدوث. وتعتبر اختبــارات األوضاع الضاغطة 
تتجــاوز  المخاطــر وبطــرق  تقييــم  فــي  بعــد مســتقبلي  ذات 
ــة، كمــا  ــة علــى معلومــات تاريخي ــة المبني األســاليب اإلحصائي
تســاعد هــذه االختبــارات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
العليــا علــى فهــم ظــروف البنــك فــي أوقــات األزمــات. كمــا 
تعتبــر اختبــارات األوضــاع الضاغطــة جــزءًا أساســيًا من عملية 

إدارة المخاطــر فــي البنــوك.

المختلفــة  والمنهجيــات  الوســائل  أيضــًا  النــدوة  وناقشــت 
فــي  االعتبــار  بعيــن  أخذهــا  الواجــب  الرئيســية  والمخاطــر 
الســيناريوهات  اختيــار  وآليــة  الضاغطــة  االوضــاع  اختبــارات 
النــدوة  تناولــت  كمــا  االختبــارات.  تلــك  عليهــا  تجــري  التــي 
إرشــادات لجنــة بــازل لإلشــراف المصرفي BCBS بخصــوص 
برامــج اختبــارات الضغــط الداخليــة بمــا فــي ذلــك ICAAP، و

ILAAP، وتأثيــر الترابطــات االئتمانيــة، والعالقــة مــع إرشــادات 
.IFRSو BCBS عــن الصــادرة  التدنــي  مخصصــات 

يذكــر فــي هــذا الصــدد أن تنظيــم النــدوة يأتــي كأول تعــاون 
للجمعيــة مــع كليــة فرانكفورت وهي أحد المــدارس المرموقة 
والرائــدة عالميــًا فــي مجــال التمويــل واإلدارة، وهــو مــا يشــكل 
الجهتيــن  بيــن  المســتقبلي  التعــاون  مــن  للمزيــد  باكــورة 
وخصوصــًا فــي مجــاالت التدريــب واالستشــارات وبمــا يحقــق 

أقصــى فائــدة ممكنــة للقطــاع المصرفــي األردنــي.



32 ورشــة عمــل "حقيبــة أدوات دعــم أصحــاب 
مــن  خاليــة  عمــل  بيئــة  خلــق  فــي  العمــل 
العنــف والتحــرش" بالشــراكة مــع منظمــة 

العمــل الدوليــة
عقــدت جمعيــة البنــوك فــي األردن وبالشــراكة مــع منظمــة 
العمــل الدوليــة ورشــة مختصــة حــول ممكنــات بيئــة االعمــال 
الخاليــة مــن العنــف والتحــرش، حيــث عقــدت الورشــة اعمالهــا 
فــي الثانــي والعشــرين مــن شــهر تشــرين الثاني وبحضــور عدد 

مــن ممثلــي القطاعيــن العــام والخــاص. 

افتتحــت اعمــال الورشــة بكلمــة ترحيبية مــن د. ماهر المحروق 
مديــر عــام الجمعيــة، وكلمــة حــول دور المــرأة األردنيــة فــي 
ســوق العمــل وواقــع الحمايــة مــن العنــف والتحــرش علــى 
الصعيــد المحلــي والدولــي، قدمتهــا الدكتــورة ســلمى النمس، 
األميــن العــام للجنــة الوطنيــة للشــؤون المــرأة. كمــا قدمــت 
الســيدة ريــم اصــالن اخصائيــة النــوع االجتماعــي فــي منظمــة 
العمــل الدوليــة ملخصــا حــول أهميــة بيئــة العمــل الخاليــة مــن 
العنــف والتحــرش، واهــداف الورشــة ومخرجاتهــا المتوقعــة. 

وعلــى صعيــد متصــل بيــن د. ماهــر المحــروق ان تطويــر بيئــة 
اقتصاديــة  ابعــاد  ذو  والعنــف  التحــرش  مــن  الخاليــة  العمــل 
واجتماعيــة، منوهــا علــى ان البعــد االقتصــادي يشــمل تعزيــز 
لــدى  اإلنتاجيــة  الطاقــة  ورفــع  االقتصاديــة،  المــرأة  مســاهمة 
أبــرز  أحــد  هــي  العمالــة  كــون  اعمالهــا  وديمومــة  الشــركات، 
اركان اإلنتــاج. وتحــدث المحــروق عــن دور الشــركات فــي خلــق 
هــذه البيئــة الممكنــة لحمايــة الجميــع مــن العنــف والتحــرش، 

واهميــة اســتفادتها مــن البرامــج والمشــاريع المســتجيبة للنوع 
االجتماعــي بشــكل عــام والعنــف والتحــرش بشــكل خــاص. 

فــي  العمــل  بيئــة  لتقييــم  العمــل حقيبــة عامــة  قدمــت ورشــة 
القطاعــات المختلفــة مــن منظــور الحمايــة من التحــرش والعنف. 
وتستخدم الحقيبة أدوات تقييم المخاطر كأساس تحليلي لجملة 
مــن المحــاور بيئــة االعمــال الداخليــة للشــركات. وعلــى صعيــد 
آرائهــم ومقترحاتهــم لتطويــر حقيبــة  الحضــور  متصــل؛ شــارك 
االعمــال لتالئــم مختلــف القطاعــات. كمــا تحــدث المشــاركون عــن 
أبــرز االختالفــات القطاعيــة وتقــدم بعــض القطاعــات فــي مجــال 
الحمايــة مــن العنــف والتحــرش، ففــي القطــاع المصرفــي والــذي 
يعتبــر مــن أكثــر القطاعــات تنظيمــا وجذبــا للعمالــة تتواجــد العديد 
مــن األنظمــة والتشــريعات المتعلقــة بحمايــة العامليــن؛ ومــن 
ذلــك وجــود ميثــاق لألخــالق تلتــزم البنــوك فــي تنفيــذه، ووجــود 
التدريــب للموظفيــن الجــدد، إضافــة الــى التعاميــم التــي تتعلــق 

ــة.  بحمايــة العامليــن فــي الحــاالت طارئ

كمــا يعمــل القطــاع المصرفــي فــي الفتــرة الحاليــة علــى برامــج 
متقدمــة مــن النــوع االجتماعــي كرفــع نســب تمثيــل المــرأة فــي 
باقــي  تســتفيد  ان  الحضــور  يأمــل  حيــث  القياديــة.  المناصــب 
القطاعــات مــن تجربــة القطــاع المصرفــي الرائــدة وانعكاســها 
علــى مختلــف القطاعــات. ويذكــر ان مــن اهــم ســمات الورشــة 
وتنوعهــا،  الحضــور  قطاعــات  اختــالف  بســبب  التنــوع  توفيرهــا 
ومــن أبــرز القطاعــات التــي شــارك ممثليهــا فــي الورشــة؛ القطــاع 
االتصــاالت، قطــاع  العالــي، قطــاع  التعليــم  المصرفــي، قطــاع 
اتحــاد  العمــل،  وزارة  ممثليــن  الــى  إضافــة  الكبــرى،  الشــركات 
األلبســة،  لمصــدري  االردنيــة  الجمعيــة  األردن،  عمــال  نقابــات 
معهــد العنايــة بصحــة االســرة، والهيئــة الملكيــة االردنيــة لألفالم. 
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3. الملتقيات والجلسات النقاشية واللقاءات التعريفية 

جلســة نقاشــية حــول الصكــوك اإلســالمية فــي األردن وبالتعــاون مــع المجلــس 
واالجتماعــي االقتصــادي 

22 /3 /2021 وبالتعاون مع المجلس االقتصادي واالجتماعي جلسة  الموافق  البنوك في األردن يوم االثنين  ُعقدت في مقر جمعية 
نقاشية حول الصكوك اإلسالمية في األردن، حيث هدفت الجلسة إلى مناقشة اآلراء واألفكار والمقترحات حول الصكوك اإلسالمية 

وتطبيقاتها في األردن وآليات زيادة هذا المصدر التمويلي الهام.

وشكر مدير عام جمعية البنوك في األردن الدكتور ماهر المحروق خالل كلمته االفتتاحية المجلس االقتصادي واالجتماعي ممثاًل بمعالي 
الدكتور محمد الحاليقة على تعاونه مع الجمعية في تنظيم الجلسة، ورحب بالحضور من البنوك اإلسالمية والقطاع المصرفي األردني 

ومن مختلف الجهات. 

وأشار المحروق في كلمته إلى أن الصكوك اإلسالمية تعتبر من أدوات التمويل اإلسالمي المهمة التي شهدت نموًا متسارعًا خالل 
العقود األخيرة في العديد من دول العالم، لما لها من أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول باعتبارها أدوات تمويل غير تقليدية وأكثر 
أمنًا واستقرارًا، ولدورها المهم في تمويل الخزينة وتحفيز األسواق المالية وتمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية. 
مشيرًا في ذات الوقت إلى وجود الكثير من التجارب حول العالم والتي أثبتت إمكانية استخدام الصكوك في بناء مشروعات جديدة أو 
في توسيع مشروعات قائمة وفي مختلف المجاالت وخصوصًا مشروعات البنية التحتية، مثل بناء الطرق والجسور والمباني العامة 
وغيرها. أما على المستوى المحلي وعلى الرغم من أن فكرة إصدار الصكوك اإلسالمية تعود لثمانينيات القرن الماضي، إال أن صدور 
أول قانون لصكوك التمويل اإلسالمي جاء في عام 2012، وصدرت بعد ذلك األنظمة والتعليمات التنفيذية له لتكتمل بذلك منظومة 

التشريعات الناظمة للصكوك اإلسالمية في المملكة.

وقد أكد المحروق على الجاهزية الكبيرة التي تتمتع بها البنوك اإلسالمية في األردن إلصدار الصكوك اإلسالمية، حيث قامت البنوك 
مسبقًا بتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي لها وبالشكل الذي يتيح لها الفرصة إلصدار الصكوك اإلسالمية، وكل ما يتعلق 
بالصكوك من إصدار أو استثمار وبما يساهم في رفد السوق المصرفية األردنية بأدوات تمويل جديدة تقدم حلواًل الحتياجات المؤسسات 
الحكومية والشركات. كما أشار أيضًا إلى أن ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك اإلسالمية وتعذر توظيفها في المجاالت التي تلجأ 
لها البنوك التقليدية جعل من تكاليف هذه السيولة مرتفعة على البنوك اإلسالمية، مما يعني أن توفر فرص تمويلية الستغالل تلك 
السيولة من خالل الصكوك اإلسالمية أمرًا يصب في صالح البنوك اإلسالمية وفي صالح الجهات المستفيدة من التمويل ويصب في 
خدمة االقتصاد الوطني ككل. وشدد المحروق بضرورة أن تسعى الدولة األردنية لتعزيز االستفادة من هذا المصدر التمويلي المهم 
من خالل التوسع في اصدار الصكوك االسالمية وخاصة القابلة للتداول، وتشجيع الحكومة على تمويل جزء من احتياجاتها المالية من 

خالل اصدار الصكوك االسالمية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد الحاليقة رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي إلى أن قطاع الصكوك أصبح من أسرع القطاعات نموًا 
ه أداة فاعلة في مجال التنمية واالستثمار. مبينًا بأن االستفادة  وانتشارًا في العديد من البلدان، إضافة إلى أهمية استخدام الّصك بعدِّ

من قطاع الصكوك اإلسالمية في األردن محدود مع أهميته، موضحًا أن االقتصاد بحاجة إلى أدوات تمويل جديدة.



34 وقد شارك في الجلسة ممثلين عن البنوك اإلسالمية في األردن، 
إضافة لمجموعة متميزة من الخبراء االقتصاديين المهتمين 
في هذا المجال. وقد نّوه المشاركون في الجلسة إلى ضرورة 
المشاريع  في  ألهميته  الصكوك  قطاع  على  الضوء  تسليط 
التنموية، إضافة إلى ضرورة إيجاد وسائل وأدوات مالية للخروج 
من األزمة االقتصادية، وتحديدًا في ظل جائحة كورونا، وضرورة 

تعديل بعض القوانين إلزالة العقبات أمام إصدار الصكوك.

التجارب  من  االستفادة  أهمية  إلى  المشاركون  أشار  كما 
وبحث  تطبيقاته،  ودراسة  الصكوك  قطاع  في  العالمية 
الواقع التشريعي ودراسة أثره على سوق الصكوك، وأكدوا 
تتحمل  الصكوك  قطاع  في  خبرة  بيت  جهة  وجود  أهمية 
العبء لتكون عملية االستفادة منها صحيحة، وإيجاد حلول 
يتفق عليها الجميع، إضافة إلى أهمية نشر الوعي والثقافة 

فيما يتصل بالقطاع بين المواطنين.

ملتقى االشتمال المالي: الفرص والتحديات بالتعاون مع مركز األردن اليوم للتنمية 
نظمت جمعية البنوك في األردن بالتعاون مع مركز األردن اليوم للتنمية 
تقنية  عبر  يلتئم  والذي  والتحديات"،  الفرص  المالي:  "االشتمال  ملتقى 
وبحضور   ،2021 نيسان  و7   6 يومي  مدار  على   )ZOOM( المرئي  االتصال 

ومشاركة عدد كبير من ممثلي البنوك األعضاء.

وتناول الملتقى في يومه األول عددًا من المواضيع ذات األهمية والمتعلقة 
نحو  السير  األردن في  التي حققها  اإلنجازات  بما فيها  المالي،  بالشمول 
تعزيز الشمول المالي، وانعكاسات الشمول المالي على النساء والشباب، 
وممارسات الجهات الرقابية والهيئات اإلشرافية، وتأثير جائحة كورونا على 
الخدمات  ممكنات  الثاني  يومه  في  الملتقى  بحث  كما  المالي.  الشمول 
عصر  في  المالي  االشتمال  منظور  من  الدفع  وأشكال  الرقمية،  المالية 
التكنولوجيا المالية )Fintech(، ودور التمويل الجماعي في تعزيز الشمول 

المالي، وتصميم البنية التحتية المالية الرقمية.

كلمة  في  المحروق  ماهر  الدكتور  األردن  في  البنوك  جمعية  عام  مدير  وقال 
له خالل افتتاح الملتقى أن موضوع الشمول المالي أصبح أحد المواضيع الرئيسية المطروحة على طاولة االجتماعات المالية 
واالقتصادية المحلية والدولية، وخصوصًا في أعقاب جائحة كورونا وما تركته من تداعيات سلبية وخاصًة على الفئات األكثر ضعفًا. 

وأضاف الدكتور المحروق أن الشمول المالي يمثل مدخاًل رئيسيًا في بناء استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف دول 
العالم، لدوره الكبير في محاربة الفقر والبطالة، وفي زيادة اإلنتاجية، وتحسين آفاق التنمية وتحسين االستقرار المالي واالجتماعي.

شة  المهمَّ تلك  المجتمع وخاصًة  فئات  لمختلف  المالية  الخدمات  كافة  إتاحة واستخدام  يتضمن  المالي  الشمول  أن مفهوم  وبين 
والمحرومة من ذوي الدخل المحدود والفقراء، وذلك من خالل القنوات الرسمية وابتكار خدمات مالية أكثر مالئمة وبتكاليف منافسة 

وعادلة، لتفادي لجوء تلك الفئات إلى القنوات والوسائل غير الرسمية مرتفعة التكاليف والتي ال تخضع لحد أدنى من الرقابة واإلشراف.

وتطرق في كلمته إلى أهمية الموائمة بين تحقيق الشمول المالي من جهة، وبين تحقيق االستقرار المالي، والنزاهة والشفافية، 
وحماية المستهلك من جهة أخرى، مشيرًا أن العديد من الدراسات أثبتت صعوبة تحقيق الشمول المالي دون وجود استقرار 

في النظام المالي، إضافة لصعوبة تحقيق استمرارية في االستقرار مالي في ظل وجود فئات محرومة من الخدمات المالية.

الرقابية األخرى والمتمثلة في  المالي وبين أهداف السلطات  المتبادلة بين الشمول  الدكتور المحروق أن العالقات  وأضاف 
ارتباط الشمول المالي باألهداف األخرى  االستقرار المالي، والنزاهة والشفافية، وحماية المستهلك، أدت لظهور مصفوفة 
والتي تسمى )I-SIP Matrix )Inclusion, Stability, Integrity, Protection. حيث تهدف هذه المصفوفة لتحقيق أكبر قدر ممكن 

من التضافر واالنسجام بين األهداف سالفة الذكر وبما يحقق أقصى نتائج إيجابية ممكنة. 

وأكد على األهمية الكبيرة لموضوع الشمول المالي وخصوصًا في ظل األوضاع الراهنة وما تركته جائحة كورونا من آثار على مختلف الفئات 
وخصوصًا الفئات األكثر ضعفًا مثل المرأة والشباب، كانت أحد الدوافع المهمة لعقد الملتقى ليشكل منصًة للحوار بين الجهات ذات العالقة. 

وأعرب الدكتور المحروق في ختام كلمته عن أمله بأن يحقق الملتقى أهدافه وأن يحمل في جلساته كل الفائدة للسيدات 
والسادة المشاركين، وأن يساهم في الخروج بتصوراٍت وتوصياٍت ومقترحات تساهم في تعزيز الشمول المالي في المملكة.
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لقــاًء تعريفيًا بمركز الوســاطة والتحكيم 
لــدى اتحاد المصــارف العربية 

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

البنــوك األعضــاء. 

واســتهدف اللقــاء التعريــف بمركــز الوســاطة والتحكيــم لــدى 
اتحــاد المصــارف العربيــة، وبيــان دوره وميــزات اللجــوء إليــه 
للتحكيــم مــن قبــل البنــوك األردنيــة لحــل النزاعــات المصرفيــة 

التــي قــد تنشــأ بيــن البنــوك أو مــع أي جهــات أخــرى.

بيــن  القائــم  التعــاون  إطــار  فــي  اللقــاء  هــذا  انعقــاد  ويأتــي 
جمعيــة البنــوك فــي األردن وبيــن مركــز الوســاطة والتحكيــم 
وقعــت  وأن  ســبق  حيــث  العربيــة،  المصــارف  اتحــاد  لــدى 
ــة العــام  ــة البنــوك فــي األردن مذكــرة تفاهــم فــي نهاي جمعي
الماضــي مــع مركــز الوســاطة والتحكيــم لــدى اتحــاد المصارف 
العربيــة، تهــدف لتعزيــز أوجــه التعــاون والعمــل المشــترك 
بيــن الجمعيــة ومركــز الوســاطة، بمــا فــي ذلــك قيــام الجمعية 
بالتعريــف بهــذا المركــز وإبــراز أهميتــه ودوره فــي التحكيــم بين 
البنــوك، وتعريــف البنــوك بالقواعــد واإلجــراءات المعمــول 

بهــا فــي المركــز.

اللقــاءات  إلقامــة  الفريقيــن  تعــاون  المذكــرة  وتضمنــت 
والمؤتمــرات والــدورات التدريبيــة والفعاليــات المشــتركة، مــع 
منــح الجمعيــة والبنــوك األعضــاء فيهــا امتيــازات وتســهيالت 
خاصــة للمشــاركة فــي المؤتمــرات والمنتديــات التــي يقيمهــا 

مركــز التحكيــم.

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

وبيــن فتــوح أن الهــدف مــن الجلســة هــو إبــراز مــدى أهميــة 
الوســاطة والتحكيــم فــي معالجــة القضايــا المصرفيــة، وبيــان 
دور إدارات الشــؤون القانونيــة فــي المصــارف لحمايــة حقــوق 
ومصالــح المصــارف والمؤسســات الماليــة، مشــيرًا أن ثقافة 
التحكيــم أصبحــت أســلوبًا مهمــًا للبلــدان التــي تســعى إلــى 
زيــادة النمــّو االقتصــادي، واجتــذاب رؤوس األمــوال، خصوصــًا 
إذا مــا  النزاعــات،  وأّنهــا أصبحــت الوســيلة الفضلــى لفــّض 

توّفــرت فيهــا عوامــل الســرعة والثقــة والمعرفــة.

اتحــاد  لــدى  والتحكيــم  الوســاطة  "مركــز  فتــوح  وأضــاف 
ــن  ــه ليكــون وســيطًا وحكمــًا بي ــح أبواب ــة فت المصــارف العربي
المصــارف، وليوّفــر لهــم الكثيــر مــن الوقــت والمــال، وليؤّمــن 
ــة الموثوقــة والمتخّصصــة لتســوية  لهــم المنّصــة التحكيمي
كافــة المنازعــات المصرفيــة، ولدينــا كّل الثقــة بالمحكميــن 
المعتمديــن دوليــًا  الوســاطة والتحكيــم  لــدى مركــز  العــرب 

الحــّق".  العدالــة وإحقــاق  الذيــن ســيؤّمنون 

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

العربيــة.

مــن جانبــه شــكر مديــر عــام جمعيــة البنــوك فــي األردن الدكتــور 
المميــز  لــدوره  العربيــة  المصــارف  اتحــاد  المحــروق  ماهــر 
وتعاونــه المســتمر مــع جمعيــة البنــوك فــي األردن والحــرص 
علــى النهــوض بالقطــاع المصرفــي العربي وتطويــر أداءه، كما 
شــكر ممثلــي البنــوك األعضــاء المشــاركين فــي اللقــاء. وبيــن 
المحــروق أن أهــداف جمعيــة البنــوك تتمحــور حــول االرتقــاء 
بالعمــل المصرفــي والنهــوض بــه مــن خــالل رعايــة مصالــح 
البنــوك األعضــاء والتنســيق فيمــا بينهــم تحقيقــًا لمنفعتهــم 
المصرفيــة  الخدمــات  أداء  أســاليب  وتطويــر  المشــتركة، 
وأعرافــه،  المصرفــي  العمــل  مفاهيــم  وترســيخ  وتحديثهــا، 

وإتبــاع نظــم وإجــراءات موحــدة لهــذه الغايــة.

التــي  الطويلــة  خــالل مســيرتها  عملــت  الجمعيــة  أن  وبيــن 
األهــداف ســواء  أربعــون عامــًا علــى تحقيــق هــذه  تجــاوزت 
بصــورة منفــردة أو بالتعــاون مــع جهــات محليــة وإقليميــة أو 
دوليــة ومنهــا اتحــاد المصــارف العربيــة والذي يأتــي في مقدمة 
المؤسســات الشــريكة. وأضــاف المحــروق أن إقامــة مركــز 
تحكيــم بيــن البنــوك يعــد واحــدًا مــن أبــرز المهــام والصالحيــات 

التــي حددهــا نظــام جمعيــة البنــوك.

وقــال المحــروق أنــه نظــرًا لمــا يوفــره التحكيــم مــن وســائل 
بديلــة لحــل النزاعــات المصرفيــة بيــن البنــوك وعلى المســتوى 
اإلقليمــي والدولــي، فقــد قامــت جمعيــة البنــوك فــي نهايــة 
العــام المنصــرم بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع مركــز الوســاطة 
إبــراز  إلــى  العربيــة تهــدف  المصــارف  اتحــاد  لــدى  والتحكيــم 
أهميــة هــذا المركــز ودوره فــي التحكيــم بيــن البنــوك وإحاطــة 



36 البنــوك بالقواعــد واإلجــراءات المعمــول بهــا لــدى هــذا المركــز. 

وأضــاف أن اللقــاء التعريفــي يأتــي ترجمــًة لمــا تــم التفاهــم 
ــم  ــة وترســيخًا للتعــاون القائ ــه فــي هــذه االتفاقي االتفــاق علي
بيــن جمعيــة البنــوك واتحــاد المصــارف العربيــة ممثــاًل بمركــز 

الوســاطة والتحكيــم.

وقــال المحــروق أن هــدف االجتمــاع هــو تعريــف الحضــور بــدور 
هــذا المركــز فــي عمليــات الوســاطة والتحكيــم فــي القضايــا 
للبنــوك  يقدمهــا  التــي  االمتيــازات  إلــى  إضافــة  المصرفيــة، 
األردنيــة فــي هــذا المجــال، متمنيــًا أن يكــون للقــاء أثــر إيجابــي 
ــدور هــذا المركــز فــي تســوية النزعــات  ــف الحضــور ب فــي تعري

باإلضافــة إلــى قواعــد وإجــراءات التحكيــم المعتمــدة لديــه.

يشــار، فــي هــذا الصــدد، إلــى أن الصيغــة القانونيــة النهائيــة 
اجتمــاع  هامــش  علــى  أقــرت  والوســاطة  التحكيــم  لمركــز 

مجلــس إدارة اتحــاد المصــارف العربيــة رقــم )104( الــذي التــأم 
فــي بيــروت بتاريــخ 23 /11 /2017، وتــم إطــالق عمــل المركــز مــن 
ــخ 17 /9 /2019. ــة فــي القاهــرة بتاري ــدول العربي مقــر جامعــة ال

المصــارف  اتحــاد  لــدى  والتحكيــم  الوســاطة  مركــز  ويعــد 
العربيــة مركــزًا متخصصــًا فــي تأميــن الوســائل البديلــة لحــل 
النزاعــات المصرفيــة بيــن البنــوك فــي الــدول العربيــة والعالــم، 
ويعمــل علــى تســوية المنازعــات المحليــة والدوليــة كافــة فــي 
ــة  ــة والعدال ــر الحيادي ــز للســرعة والفعاليــة وبتوفي إطــار متمي

بيــن المتخاصميــن.

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

طلبــات التحكيــم كافــة مــن البنــوك.

جلسة حوارية حول البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض"

عقــدت فــي مقــر جمعيــة البنــوك فــي األردن يــوم االثنيــن 6 كانون األول 2021 الجلســة الحوارية الخاصة بالبرنامج الوطني للتشــغيل 
الذاتــي "انهــض"، وذلــك بحضــور ممثلــي البنــوك التجاريــة واإلســالمية المشــاركة فــي البرنامــج والشــركاء مــن مركــز تطويــر األعمــال 
والبنــك المركــزي األردنــي والشــركة األردنيــة لضمــان القــروض وجمعيــة البنــوك فــي األردن. حيــث ناقشــت الجلســة نتائــج البرنامــج 
منــذ إطالقــه فــي أيلــول/2019 واإلنجــازات التــي حققهــا، إلــى جانــب اســتعراض الحيثيــات المتعلقــة بســير عمــل البرنامــج والتحديــات 
والمعيقــات التــي تواجــه البنــوك فــي تنفيــذ البرنامــج والوقــوف عليهــا، والتوصــل إلــى حلــول عمليــة ومشــتركة بعــد المشــاورات 

واالســتماع إلــى المالحظــات الــواردة خــالل الجلســة.
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ــم شــاكرًا  ــة البنــوك فــي األردن بالترحيــب بالحضــور الكري ــر عــام جمعي ــور ماهــر المحــروق مدي ــة الدكت وافتتــح الجلســة الحواري
لهــم تلبيتهــم دعــوة الجمعيــة للمشــاركة والحضــور. مشــيرًا إلــى أن هــذه الجلســة تأتــي بعــد فتــرة انقطــاع طويلــة بســبب 

ــا. جائحــة كورون

واســتعرض المحــروق أبــرز النتائــج التــي حققهــا البرنامــج منــذ إطالقــه، والتــي جــاءت علــى الرغــم مــن أزمــة جائحــة كورونــا 
والتداعيــات التــي ألقتهــا علــى االقتصــاد األردنــي والقطاعــات المختلفــة، فقــد تمكــن البرنامــج مــن تمويــل 200 مشــروع بقيمــة 
قــروض إجماليــة بلغــت 6.52 مليــون دينــار وبقيمــة إجماليــة للمشــاريع بلغــت 11.28 مليــون دينــار. كمــا بلغــت متوســط قيمــة 
القــرض الواحــد مــا يقــارب الـــ 31 ألــف دينــار، وعــدد فــرص العمــل التــي يوفرهــا المشــروع الواحــد مــن 4 - 5 فــرص. وقــد تمكــن 
البرنامــج حتــى يومنــا هــذا مــن خلــق مــا يقــارب 1000 وظيفــة توزعــت علــى المحافظــات المختلفــة. وبالحديــث عــن المحافظــات 
فقــد حــازت محافظــة العاصمــة علــى أعلــى عــدد مشــاريع بـــ 46 مشــروع ومجمــوع قيمــة قــروض بلغــت 2.13 مليــون دينــار 
ســاهمت بتوفيــر 192 فرصــة عمــل، تلتهــا محافظــة الكــرك بمجمــوع 19 مشــروع وبقيمــة إجماليــة بلغــت 904 ألــف دينــار 
ســاهمت بخلــق 68 فرصــة عمــل، تلتهــا محافظــة معــان بـــ 16 مشــروع ومجمــوع قــروض بلــغ 625 ألــف دينــار ســاهمت بخلــق 
177 فرصــة عمــل. ومــن ثــم محافظــة أربــد بـــ 29 مشــروع بمجمــوع 608 ألــف دينــار ســاهمت فــي خلــق 85 فرصــة عمــل. فيمــا 

ــى المحافظــات المختلفــة. توزعــت باقــي المشــاريع عل

وأضــاف المحــروق بــأن النتائــج التــي حققهــا البرنامــج قــد تكــون مقبولــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، لكــن مــن المتوقــع أن يحقــق 
البرنامــج نتائــج أكثــر إيجابيــة فــي المســتقبل القريــب، خصوصــًا وأن البنوك المشــاركة قــد أصبح لديها المعرفــة والدراية الكافية 
بحيثيــات البرنامــج، إلــى جانــب الــدورات التدريبيــة والتأهيليــة التــي يعقدهــا مركــز تطويــر األعمــال، والجهــود المتكاتفــة للشــركاء 

مــن البنــك المركــزي األردنــي والشــركة األردنيــة لضمــان القــروض ومراكــز تعزيــز اإلنتاجيــة "إرادة" التابعــة لــوزارة التخطيــط.

مــن جهــة أخــرى، تحــدث الســيد غالــب حجــازي مديــر عــام مركــز تطويــر األعمــال حــول نتائــج البرنامــج واإلنجــازات التــي حققهــا 
منــذ إطالقــه والمحافظــات التــي توزعــت خاللهــا مشــاريع انهــض. مؤكــدًا علــى الميــزة التنافســية لبرنامــج انهــض وقدرتــه 
علــى انشــاء مشــاريع فــي المناطــق النائيــة والبعيــدة عــن مراكــز المحافظــات. واســتعرض حجــازي آليــة ســير عمــل البرنامــج 
والمراحــل المختلفــة التــي يمــر بهــا المتقــدم مــن التدريــب والتأهيــل ودراســة الجــدوى االقتصاديــة، انتهــاًء بالتمويــل الميســر. 

مشــيدًا بــذات الوقــت بتعــاون الشــركاء ودورهــم الرئيســي فــي إنجــاح البرنامــج.

وتحــدث خــالل الورشــة الدكتــور خلــدون الوشــاح مــن البنــك المركــزي األردنــي حــول برنامــج انهــض والفــرص الواعــدة التــي يقدمها 
للشــباب األردنــي بتوفيــر فــرص عمــل ومحاربــة البطالــة، مؤكــدًا فــي ذات الوقــت بــأن البرنامــج يحظــى بدعــم واهتمــام متواصــل 
مــن قبــل البنــك المركــزي. مــن جهتهــا أشــارت الســيدة أمــل جــرادات مــن الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض إلــى توقــع مزيــدًا 
مــن النتائــج اإليجابيــة مــن البرنامــج خــالل الفتــرة القادمــة وخصوصــًا بتســليط الضــوء علــى الفئــات العمريــة التــي تتــراوح مــن 

18 - 24 عــام.

وناقــش الحضــور مــن ممثلــي البنــوك التجاريــة واإلســالمية والشــركاء ســبل وآليــات تطويــر البرنامــج والنهــوض بــه لتحقيــق 
نتائــج أكثــر إيجابيــة خــالل الفتــرة القادمــة وتحديــدًا خــالل العــام القــادم 2022، كمــا ناقــش ممثلــي البنــوك أبــرز المعيقــات 
والتحديــات التــي تواجههــم خــالل تنفيــذ البرنامــج وخصوصــًا فــي مرحلــة التمويــل، وهــي المرحلــة األخيــرة فــي البرنامــج التــي 

يخوضهــا المتقــدم بعــد التقديــم والتســجيل والتدريــب ودراســة الجــدوى االقتصاديــة.

ــة البنــوك فــي األردن مشــددين علــى ضــرورة عقــد جلســات  ــة التــي اســتضافتها جمعي وقــد أشــاد الحضــور بالجلســة الحواري
مشــابهة فــي المســتقبل القريــب وذلــك لمناقشــة أبــرز المســتجدات والتطــورات التــي تتعلــق بالبرنامــج، ومراحــل تنفيــذه 

المختلفــة.
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لقاء حواري بعنوان "الميزة التفضيلية للقطاع البنكي
"إيجاد الميزة التفضيلية للقطاع البنكي في استخدام الذكاء االصطناعي

وأدوات إدارة المستقبل"
عقدت جمعية البنوك لقاًء حواريا بتاريخ 7 كانون األول 2021، لمناقشة كيفية 
ــذكاء االصطناعــي  ــة للقطــاع البنكــي فــي اســتخدام ال ــزة التفضيلي "إيجــاد المي

وأدوات إدارة المســتقبل".

ويهــدف اللقــاء الــذي حضــره رؤســاء مجالــس إدارة بنــوك، ورؤســاء تنفيذيــون، 
ومــدراء عامــون، ومديــر عــام الجمعيــة ماهــر المحــروق، لتســليط الضــوء علــى 
كيفيــة اســتخدام الــذكاء االصطناعــي وأدوات إدارة المســتقبل فــي القطــاع 
البنكــي كــي يســتطيع القطــاع الحفــاظ علــى تنافســيته وعناصــر قوتــه واإلبقــاء 

علــى ميزتــه التفضيليــة وســط عالــم متغيــر باســتمرار.

واكــد نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة عمــار الصفــدي ان البنــوك ســباقة 
دومــًا لتبنــي الحلــول التكنولوجيــة والرقميــة فــي نمــاذج أعمالهــا، مشــيرا إلــى 
أن تقاريــر استشــراف المســتقبل تؤكــد أن القطــاع البنكــي يعتبــر مــن أهــم 
القطاعات التي يجب أن تواكب بصفة مســتمرة التغير في البيئة التكنولوجية.

ولفــت إلــى أن العالــم شــهد خــالل العقــد األخيــر طفــرًة متســارعًة فــي المجــاالت التكنولوجيــة والرقميــة التــي غيــرت أســلوب الحيــاة 
وطريقــة أداء األعمــال، حيــث ظهــرت إلــى الســطح مفاهيــم ومصطلحــات حديثــة وأصبحــت رائجــة بســرعة كبيــرة مثــل "البلــوك 

تشــين" و "الفنتــك" والبيانــات الضخمــة والــذكاء االصطناعــي وغيرهــا.

 وقــال الصفــدي، إن هــذا اللقــاء يأتــي ضمــن خطــة الجمعيــة االســتراتيجية بإدامــة التواصــل مــع البنــوك األعضــاء وتعزيــز 
العالقــات بيــن البنــوك وعقــد اللقــاءات والنــدوات عاليــة المســتوى، إضافــة للحــرص علــى تســليط الضــوء علــى مختلــف التطــورات 

ــة. والمســتجدات المهمــة فــي مجــال الصناعــة المصرفي

بدوره استعرض المستشار الدولي رامي شاهين، كيفية تطوير األنظمة المصرفية باستخدام الذكاء االصطناعي وأدوات إدارة 
المستقبل، والفرق بين التحّول الرقمي واستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي، مشيرا الى ان الذكاء االصطناعي يقدم تطويرا 
كامال للمنظومة وخدمات بشكل افضل وبزمن قياسي وبكلف اقل. وأشار الى الهدف من استخدام الذكاء االصطناعي وأدوات 

إدارة المستقبل يكمن في توفير الكادر الذي تحتاجه المؤسسة باإلضافة لتحقيق النمو االسي للقطاع المصرفي والمالي.
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النشرة المصرفية الشهرية:
استمرت جمعية البنوك خالل عام 2021 بإصدار النشرة 
المؤشــرات  أبــرز  تتضمــن  التــي  الشــهرية  المصرفيــة 

االقتصاديــة والمصرفيــة بطريقــة عــرض جديــدة.

تقرير أبرز التـطـورات الـمـصـرفـيـة في 
األردن خالل عام 2020:

المصرفية  التطورات  "أبرز  تقرير  البنوك  اصدرت جمعية 
في األردن خالل عام 2020"، والذي يحتوي على مجموعة 
واسعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات المصرفية 
التي تخص البنوك العاملة في األردن خالل عام 2020 على 
المستوى اإلجمالي أو على المستوى اإلفرادي. وتضمن 
األردنية  المصرفية  التطورات  بأهم  خالصة  على  التقرير 
للبنوك  المصرفي  االنتشار  وناقش   ،2020 عام  خالل 
البنوك  مؤشرات  أهم  تناول  كما  المملكة،  في  العاملة 
الضوء على موضوع  المدرجة في بورصة عمان، وسلط 
في  الفوائد  أسعار  هيكل  في  وبحث  الشيكات،  تقاص 
للبنوك  المقارن  األداء  تحليل  التقرير  تناول  كما  األردن. 
أهم  واستعرض   ،2020 عام  خالل  األردن  في  العاملة 
الخدمات المصرفية الجديدة التي قامت البنوك العاملة 
في األردن بإدخالها خالل العام 2020، إضافة الستعراض 

بعض مؤشرات الموارد البشرية في البنوك.

و. إصدارات جمعية البنوك خالل عام 2021
قامت جمعية البنوك في األردن خالل عام 2021 بإصدار التقارير والدراسات التالية:
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التقرير السنوي الثاني واألربعين 

لجمعية البنوك:
واألربعيــن  الثانــي  الســنوي  التقريــر  الجمعيــة  أصــدرت 
للجمعية عن عام 2020، والذي تضمن عرضًا للتطورات 
والمحلــي،  العالمــي  المســتوى  علــى  االقتصاديــة 
واســتعرض أهــم التطــورات النقديــة والمصرفيــة فــي 
الجمعيــة،  نشــاطات وأعمال  أبــرز  تنــاول  كمــا  األردن، 

.2020 لعــام  الماليــة للجمعيــة  للبيانــات  إضافــة 

كراسة رقم )1(: االداء المقارن 
للبنوك العاملة في االردن خالل 

عامي 2019 و2020:
اصــدرت جمعيــة البنــوك فــي االردن كراســة االداء المقــارن 
للبنــوك العاملــة فــي االردن خــالل عامــي 2019 و2020 والتي 
البنــوك فــي  التــي شــهدتها  التطــورات  لخصــت مجمــل 
األردن خــالل عــام 2020 مقارنــًة مــع العــام الســابق، بمــا 
فــي ذلــك تطــور البنــود الرئيســية فــي قائمــة المركــز المالــي، 
وأهــم بنــود قائمــة الدخــل، وأهــم مقاييــس الربحيــة، وأهــم 
ــة الماليــة، ومؤشــرات التفــرع المصرفــي  مؤشــرات المتان
المــوارد  وتوزيــع  لتطــور  إضافــة  األردن،  فــي  للبنــوك 
ــة عــام  ــة فــي األردن فــي نهاي ــوك العامل البشــرية فــي البن

2020 مقارنــًة مــع عــام 2019.

سلسلة كراسات الجمعية:
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كراســة رقــم )2(: " المبــادئ التوجيهيــة 
العامــة لتحضير األنظمة البنكية لتوائم 
االنــتــقــــال مــن الاليــــبــــور إلى أسـعـــار 

الفائدة خالية المخاطــر":
اصــدرت جمعيــة البنــوك فــي األردن العــدد الثانــي مــن المجلــد 
الثاني عشــر من سلســلة كراســات الجمعية والذي يأتي تحت 
عنــوان " المبــادئ التوجيهيــة العامــة لتحضيــر األنظمــة البنكيــة 
لتوائم االنتقال من الاليبور إلى أسعار الفائدة خالية المخاطر"، 
والــذي أعدتــه مجموعــة التحضيــر لالنتقــال مــن الاليبــور فــي 
جمعيــة البنــوك. حيــث يأتــي إصــدار هــذه المبــادئ التوجيهيــة 
ضمــن الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا مجموعــة العمــل وعلــى 
مــدى يتجــاوز الســتة أشــهر لدراســة مخاطــر االنتقــال الناجمــة 
عــن التخلــي عــن ســعر الفائــدة المرجعي LIBOR علــى القطــاع 
المصرفــي األردنــي، ومتابعــة قــرارات وتوجهــات مجموعــات 
العمــل والجهــات الرقابيــة العالميــة بمــا يخــص االنتقــال مــع 

نهايــة 2021 إلــى ســعر فائــدة مرجعــي بديــل.

إصدارات مجلة البنوك في األردن: 
أصدرت الجمعية ثمانية اعداد من مجلة البنوك في األردن عن العام 2021.

1741 آيار 2021المجلدالعدد

مليون دينار

الـبـنـــوك فــي األردن تطـلـــق أضـخـــم 
صنـدوق استثماري يؤسسه القـطاع 
الـخـاص فـي الــمــمــلــكــة بـرأســـمــال

الخصاونة: صــــنــــــدوق 
رأس الـــــــــــــــــمــــــــــــــــــــال 
واالســتــثـمــــار االردنـــي 
ــق  ــم بـتـحــقـيـــ يـــســــاهــ
ــوة  ــة والـــقــــــ الــــمــنــــعــ
ــاد والـصـالبـــة لالقـتـصـ

حــــــــوارات ولــــــقــــــاءات 
عـلـــى هــامـــش إطــالق 
صـنـدوق رأس الـــمـــال 
واالسـتـثـمـــار األردنـــــي

السالم رئيسًا لمجلس 
إدارة جـمـعـيــة الـبــنــوك
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1941 آب 2021المجلدالعدد

االندماج واالستحواذ

المصرفـي

مقابلة العدد:
اســتحواذ مجموعــة كابيتــال بنــك علــى 
عمليــات بنــك عــودة فــي األردن والعراق

  جـمـعيـــة البنــوك تطلــق حملــة 
إلعطـاء لقـاح كـورونـا للعامليـن 

بالقطاع المصـرفـي

 مـديـــر عــام الـشـركـــة األردنـيـــة 
لـضـمـــان الـقـــروض فـــي حـــــوار 

مــع مجـلـــة الـبـنـــوك

 الـســقــــاف: نـــمـــــو مــوجــودات 
الـصـنـــدوق تـتـجــــاوز 12 مـلـيــــار 
دينــار نهايــة الـربـــع الثـانـــي مــن 

العــام 2012

 آفــــاق اقتصـاديـــة جـديـــدة مــع 
يـكـا أمر

فــي هـــذا العدد

2141 تشرين أول 2021المجلدالعدد

 مـالمـح الـخـطـة االستـراتـيـجـيـة 
لجمعيــة البنوك

  تطــور المدفوعــات االلكترونية 
وعالقتــه بالنمو االقتصادي

ــز  ــم بـيـــن المـركــ ــرة تـفـاهـ  مـذكـ
األردنـي للـتـصـمـيـم والـتـطـويـر 

ــة البنــوك وجمعي

 رقــمنـة الـقــطــاع الـمـصـرفـــي

فــي هـــذا العدد

ــة  مـقــابـلـــة خـاصـ
لـمـجــلــة الـبـنـوك 
مـــع مــهـــا الـبـهــــو  
الرئيـس التنفيذي 
للشركـــة األردنـيـة 
ألنظمــــة الــــدفــع 
والــــــتــــــــقـــــــــــاص

أنظمة المدفوعات في األردن:

مــواكــبـــة مستمرة
وتـــطـــــور متـســارع


