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         آفاق االقتصاد العالمي 

تســبَّبت جائحــة كورونــا فــي صدمــة عالميــة هائلــة أفضــت إلــى كســاٍد حــاٍد فــي األغلبيــة الشاســعة مــن 
االقتصاديــات المتقّدمــة واالقتصاديــات الصاعــدة والناميــة، وبنــاًء عليــه؛ فــإن "مــا بعــد كورونــا لــن يكــون 
كمــا قبلــه"، حيــث أن العــودة لما كان عليــه االقتصاد العالمي ما قبل الجائحة قد يســتغرق عدة ســنوات، 
وبقــدٍر كبيــر مــن التفاوت بيــن االقتصاديات العالميــة في التعامل مــع التداعيات المســتمرة للجائحة، تبعًا 
لمقــدار الضــرر الناجــم عنه ا واإلمكانيات المتاحة، علمًا بــأن تأّثر االقتصاد العالمي ال ينحصر فقط بتداعيات 
جائحة كورونا لوحدها، حيث ما زال الطريق أمام االقتصاد العالمي لتحقيق التعافي المنشــود محفوفًا 

بمجموعــة أخــرى مــن المخاطــر، ومنهــا:
تصاعد حّدة التوترات التجارية بين الواليات المتحّدة األمريكية والصين.	 
استمرار الصراعات اإلقليمية والسياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.	 
األثر السلبي للزيادة المتوّقعة في رصيد الدين السيادي وانكماش القاعدة الضريبية وأثرها على خدمة 	 

التزامــات الديــن خاصة إذا ما عادت أســعار الفائــدة العالمية للنمو من جديد.

ــدوق  ــن صن ــادرة ع ــي 2021( الص ــون ثان ــات )كان ــارت بيان ــد أش ــة، فق ــرات العاصف ــذه المتغّي ــوء ه ــي ض ف
النقــد الدولــي إلــى انكمــاش االقتصــاد العالمــي لعــام 2020 بمــا نســبته 3.5%، فــي حيــن أشــارت توّقعــات 

)كانــون ثانــي 2021( الصــادرة عــن البنــك الدولــي إلــى انكمــاش نســبته %4.3.

ومــع اســتمرار حالــة عــدم اليقيــن حــول مــا قــد نشــهده فــي المســتقبل خاصــة فيمــا يتعلــق بتداعيــات 
الســالة الجديدة وأثرها على مســار الجائحة، تشــير توّقعات )كانون ثاني 2021( الصادرة عن البنك الدولي 
إلــى تفــاؤٍل مشــوب بالحــذر فيمــا يتعلق بعــودة االقتصاد العالمي إلى مســار االنتعاش والنمــو لعام 2021 
وبمعــّدل يتــراوح حــول 4.0%، فــي حيــن أشــارت توّقعــات )كانــون ثانــي 2021( الصــادرة عــن صنــدوق النقــد 
الدولــي إلــى نمــو االقتصــاد العالمــي لعــام 2021 بمــا نســبته 5.5% بافتــراض التقــّدم في عملية الســيطرة 

علــى تحــّور الفايــروس، وضمــان ســرعة توزيــع اللقاحــات علــى نطــاق واســع.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن التوّقعــات األخيــرة لــكل مــن صنــدوق النقد الدولــي ومجموعــة البنك الدولــي لألزمة 
االقتصادية التي شــهدها العالم كانت أقل شــدة بقليل مما كان في اإلصدارات الســابقة، حيث ســاهمت 
كل من االستثمارات الضخمة في الصحة والتعليم، وإجراءات الدعم والتحفيز السريعة من قبل السياسات 
الماليــة والنقديــة، فــي التخفيــف مــن حــدة االنكماش فــي االقتصاديــات المتقّدمة، ال ســيما فــي الواليات 
المتحــدة األمريكيــة واليابــان، باإلضافــة إلــى تعافي االقتصــاد الصيني. حيث رشــحت هــذه المنظمات دواًل 
معينــة لقيــادة النمــو العالمــي خــال العــام الجديــد 2021، وعلــى رأســها الصين. فــي المقابل، فــإن توّقف 

حركــة النشــاط كانت أشــّد حّدة ممــا كان متوّقعًا في أغلبية االقتصاديــات الصاعدة والنامية. 
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أبرز توّقعات النمو على مستوى االقتصاديات العالمية

أوالً: النمو االقتصادي على مستوى االقتصاديات المتقّدمة
ســاهمت كل مــن االســتثمارات الضخمــة فــي الصّحــة والتعليــم، واإلجــراءات الماليــة والنقديــة الســريعة، 
وتوفيــر تســهيات التمويــل واالقتــراض، وتخفيضــات أســعار الفائــدة، فــي حمايــة التدّفق النقــدي لكل من 
األســر والشــركات والتخفيف من الخســائر المتوّقعة، األمر الذي دفع بصندوق النقد الدولي إلى تحســين 

توّقعاتــه لاقتصاديــات المتقّدمــة لعــام 2021 بتحقيقهــا نمــّوًا نســبته %4.3.
أما على صعيد االقتصاديات الرئيسية ضمن هذه المجموعة تشير التوّقعات إلى ما يلي:

يتوّقــع أن تســتعيد الواليــات المتحــدة األمريكيــة واليابــان مســتويات النشــاط المســّجلة فــي نهايــة عام 	 
ــة  ــدة األمريكي ــات المتح ــق الوالي ــع أن تحّق ــث يتوّق ــام 2021، حي ــن الع ــي م ــف الثان ــال النص 2019 خ
نمــوًا نســبته 5.1%، فيمــا ســتحّقق اليابــان نموًا نســبته 3.1%، وتأتي هــذه التنبؤات في ظــل الزخم القوي 

المتحّقــق فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2020 والدعــم اإلضافــي مــن الحــزم الماليــة التنشــيطية.
وســط تزايــد اإلصابــات وضعــف النشــاط االقتصــادي فــي نهايــة عــام 2020 يتوّقــع أن يبقــى النشــاط فــي 	 

منطقــة اليــورو والمملكــة المتحــدة دون المســتويات المســّجلة فــي نهايــة عــام 2019 حتــى نهاية عام 
2022، حيــث يتوّقــع أن تســّجل اقتصاديــات مجموعة اليورو نموًا نســبته 4.2% في 2021، بينما ستســجل 

المملكة المتحدة نموًا نســبته %4.5.
 

ثانيًا: النمو االقتصادي على مستوى االقتصاديات الصاعدة والنامية
من المتوّقع أن تتكّبد اقتصاديات األســواق الناشــئة واالقتصاديات النامية )باســتثناء الصين( خســائر كبيرة، 
حيــث تواجــه االقتصاديــات المصــدرة للنفــط واالقتصاديــات المعتمدة على الســياحة توّقعات مســتقبلية 
عســيرة، حيــث تشــير توّقعــات صنــدوق النقــد الدولــي إلى نمــو االقتصاديــات الصاعــدة والنامية بما نســبته 
ــّبب  ــر أن تتس ــن المنتظ ــة فم ــى 5.0%، بالمحّصل ــام 2022 إل ــي الع ــض ف ــى أن تنخف ــام 2021، عل 6.3% ع

هــذه الجائحــة فــي تفاقــم التبايــن فــي توّقعــات الدخــل بيــن هــذه االقتصاديــات )باســتثناء الصيــن(.

أما على صعيد االقتصاديات المؤّثرة في هذه المجموعة يتوّقع ما يلي:
نتيجة إلجراءات االحتواء الفّعالة، واالســتجابة القوية على مســتوى االســتثمارات العامة، ودعم الســيولة 	 

مــن البنــك المركــزي؛ يتوّقــع لاقتصــاد الصينــي أن ينمــو بنســبة 8.1% عــام 2021، بينمــا سيشــهد العــام 
2022 تراجــع نموهــا إلــى %5.6.

يتوّقــع أن يســّجل االقتصــاد الهنــدي نمــوًا فــي عــام 2021 مقــداره 11.5%، علــى أن يتراجــع نمــو عــام 	 
2022 إلــى %6.8.
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وفيمــا يلــي أبــرز توّقعــات النمــو )%( علــى المســتوى العالمــي وفقــًا لبيانات كانــون ثاني 2021 الصــادرة عن 
صندوق النقد الدولي: 

متوّقع 2021 مقّدر 2020 2019 البيــــــــــان

5.5 3.5– 2.8 الناتج العالمي

4.3 4.9– 1.6 االقتصاديات المتقدمة 

5.1 3.4– 2.2 الواليات المتحدة األمريكية

4.2 7.2– 1.3 منطقة اليورو

3.1 5.1- 0.3 اليابان

6.3 2.4– 3.6 اقتصاديات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

8.1 2.3 6.0 الصين

11.5 8.0– 4.2 الهند

3.0 3.2– 1.4 الشرق األوسط وآسيا الوسطى

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2021/01، صندوق النقد الدولي.

حركة التجارة العالمية 
ــطة  ــاق لألنش ــعة النط ــات واس ــا إغاق ــروس كورون ــة بفاي ــاالت اإلصاب ــي ح ــريعة ف ــادة الس ــت الزي فرض
االقتصاديــة فــي مختلــف األســواق العالميــة بهــدف إبطــاء وتيــرة تفّشــي الوبــاء، ممــا أدى إلــى انخفــاض 
الطلــب الخارجــي بشــدة خاصــة بيــن االقتصاديــات الرئيســية التــي ترتبــط بشــراكات تجاريــة واســعة خاصة 
فيما يتعلق بإمدادات ساســل التوريد، حيث تشــير توّقعات )كانون ثاني 2021( لصندوق النقد الدولي إلى 
تراجع حجم التجارة العالمية بما نســبته 9.6% لعام 2020، في حين أظهرت توّقعات )كانون ثاني 2021( 

ــبة %9.5. ــا بنس ــي انخفاضه ــك الدول ــة البن لمجموع

وتماشيًا مع التعافي المتوّقع في النشاط العالمي، يتوّقع نمو حجم التجارة العالمية بنسبة قدرها %8 
فــي العــام 2021، على أن تتراجع إلــى 6% في العام 2022.

التضّخم
وفقــًا لبيانــات )كانــون ثاني 2021( لصندوق النقد الدولي، فقد بلغ متوســط ســعر برميل النفط عالميًا في 
ــم  ــدالت التضّخ ــاض مع ــى انخف ــس عل ــذي انعك ــر ال ــي، األم ــي 41.3 دوالر أمريك ــام 2020 حوال ــة ع نهاي
العالميــة مــن 1.4% فــي نهاية عــام 2019 إلى 0.7% في نهاية عام 2020. على أن تبقى معدالت التضّخم 
قيــد الســيطرة خــال 2021 – 2022، حيــث يتوّقــع أن يبلــغ حاجــز 1.5% فــي االقتصاديــات المتقّدمــة، فــي 

حيــن يتوّقــع أن يبلغ حاجــز 4% في االقتصاديــات الصاعدة والنامية.
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الدين الحكومي العالمي
أظهــرت بيانــات معهــد التمويــل الدولــي IIF، ارتفــاع الديــون العالميــة بأكثــر مــن 17 تريليــون دوالر خــال 
ــاع كان  ــي أن االرتف ــد ف ــح المعه ــا. وأوض ــة كورون ــوط جائح ــط ضغ ــون دوالر وس ــغ 275 تريلي 2020، لتبل
مدفوعــًا بالتراكــم الحــاد فــي االقتــراض الحكومــي الذي رفع نســبة الديــن الحكومي العالمي إلــى الناتج 

المحلــي اإلجمالــي إلــى 105% العــام 2020 مقابــل 90% فــي 2019.

معدالت الفائدة على الودائع 
لعبــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة دورًا كبيــرًا في انخفــاض معدالت الفائــدة عن طريق البنــك الفيدرالي، 
ليتــراوح مــا بيــن صفــر و0.25% فــي عــام 2020، فــي حيــن يتوّقــع اســتمرار البنــوك المركزيــة الرئيســية فــي 
تنفيــذ مرتكزاتهــا الحاليــة المتعّلقــة بأســعار الفائــدة حتــى نهايــة عــام 2022، وفيمــا يلــي بيانــات أســعار 

الفائــدة الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الدولــي الصــادرة فــي كانــون ثانــي 2021:
ــل 	  ــي ألج ــدوالر األمريك ــع بال ــور( للودائ ــدن )اليب ــي لن ــوك ف ــن البن ــائدة بي ــدة الس ــعار الفائ ــت أس انخفض

ســتة أشــهر لعــام 2020 بحوالــي 1.6 نقطــة مئويــة عــن عــام 2019 لتصــل إلــى 0.7%، علــى أن تعــاود 
االنخفــاض عــام 2021 لتصــل إلــى %0.3.

اســتقرت أســعار الفائــدة الســائدة بيــن البنــوك فــي لنــدن )اليبــور( للودائــع باليورو ألجــل ثاثة أشــهر لعام 	 
2020 عنــد نفــس مســتوى العــام 2019 والبالــغ ســالب 0.4%، علــى أن تنخفــض مجــّددًا في العــام 2021 

لتصل إلى ســالب %0.5.

توّقعات أسعار الفائدة بين بنوك لندن*
%

المؤشر
201920202021

مقدرمتوقعفعلي

2.30.70.3الودائع بالدوالر األمريكي/ ستة أشهر

-0.5-0.4-0.4الودائع باليورو/ ثاثة أشهر

-0.00.00.1الودائع بالين الياباني/ ستة أشهر

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2021/01، صندوق النقد الدولي.

مصادر البيانات

تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2021/01، البنك الدولي.	 

تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2021/01، صندوق النقد الدولي.	 

 	.IIF معهد التمويل الدولي
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         السيناريوهات االقتصادية المتوّقعة للتعافي من 
         جائحة كورونا

ــذه  ــارت ه ــث أث ــتقبل، حي ــأن المس ــن بش ــدم اليقي ــن ع ــدة م ــة جدي ــق حال ــى خل ــا إل ــة كورون أدت جائح
الجائحــة العديــد مــن التســاؤالت حــول األثــر الســلبي الناجــم على حياة األفــراد، ومــدى الضرر التــي ألحقته 
هــذه الجائحــة باالقتصــاد العالمــي بشــكل عــام واالقتصــادات المحليــة بشــكل خــاص، ومــا نجــم عــن 
السياســات المتبعــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم من حظر شــامل أو إغاق جزئــي، وذلك في ســبيل احتواء 

هــذا الفيــروس والضــرر الذي انعكــس على الشــركات واألفراد.

حيــث تشــير توّقعــات مجموعــة البنــك الدولــي إلــى تفــاؤٍل مشــوب بالحــذر فيمــا يتعّلــق بعــودة االقتصــاد 
العالمي إلى مسار االنتعاش والنمو عام 2021 وبمعدل يتراوح حول %4.0.

فــي ضــوء هــذه المتغّيــرات العاصفــة التي يشــهدها االقتصــاد العالمــي، أجمعــت العديد مــن المنّظمات 
والمؤّسســات الدوليــة المتخّصصــة في الشــأن االقتصادي علــى أن التعافي الكامل مــن تداعيات الجائحة 
ربمــا يحتــاج لعــدة ســنوات مــن أجــل عــودة االقتصــاد العالمــي لنفــس مســتويات مــا قبــل تفشــي الوباء، 
ووفقــًا لســيناريوهات معينــة مــن شــأنها أن ترســم مامــح مســتقبل االقتصــاد العالمــي، وتتمّثــل هــذه 

الســيناريوهات في مشــهدين، وهما:

السيناريو األول )اإليجابي(
ويتبّنى هذا السيناريو نظرة تفاؤلية حذرة، كونها مرتبطة بتسلسل األحداث التالية:

الســيطرة علــى عمليــة تحــّور الفايــروس، وضمــان ســرعة توزيــع اللقاحــات علــى نطــاق واســع، وقدرتهــا 	 
علــى مواجهــة النســخ الجديــدة منــه.

تخفيــف قيــود اإلغاق وفتح القطاعــات التجارية والخدمية مع تطبيق البروتوكوالت الصحية المناســبة، 	 
مــع ضــرورة تبنــي إجــراءات الدعــم والتحفيز من خــال السياســات المالية والنقديــة، ودعم توفيــر االئتمان.

ارتفاع مســتويات الطلب االســتهاكي خاصة على الســلع والخدمات مثل الســياحة والســفر مع شــعور 	 
المســتهلكين بــأن الحيــاة عــادت إلــى طبيعتها، حيــث تتوّقع مراكز التســّوق ردة فعل كبيرة في ســلوك 
المســتهلكين الذيــن أجبــروا علــى البقــاء فــي منازلهــم العــام الماضــي بمــا يعــرف بالتســّوق االنتقامــي 

أو اإلنفاق االنتقامي.
عــودة عجلــة اإلنتــاج للدوران بالتزامن مــع نمو حركة التجارة الدولية واالســتثمارات األجنبية وتحســن بيئة 	 

األعمال لمواكبة المســتويات المرتفعة في االستهاك. 

وفــي هــذه الحالــة يصبــح الحديــث عــن معــدالت نمــو االقتصــاد العالمــي بمعــدل يتــراوح حــول 5.0% فــي 
العــام 2021 منطقيــًا وفقــًا لتوّقعــات مجموعــة البنــك الدولــي.
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السيناريو الثاني )السلبي(
ويتبّنــى هــذا الســيناريو نظــرة تشــاؤمية مفادهــا أن مســار تعافــي االقتصــاد العالمــي ســيكون عرضــة 

لانتكاســة فــي حال تسلســل األحــداث التالية:
صعوبة السيطرة على النسخة المتحّورة من فايروس كورونا، وتزايد اإلصابات وتأّخر توزيع اللقاح.	 
انضمام المزيد من الدول لعملية اإلغاق وفرض المزيد من القيود التي تحّد من حركة األفراد.	 
تراجع معدالت االستهاك وتعّطل حركة اإلنتاج وانعكاسها على سال التوريد وحركة التجارة.	 

األمر الذي من شأنه تقييد النمو العالمي عند 1.6% في 2021 وفقًا لتوّقعات مجموعة البنك الدولي.

بالمحصلــة، فقــد فرضــت جائحة كورونا تحّوالت كبيــرة على البيئة االقتصاديــة واالجتماعية حول العالم، 
فــكان ال بــد مــن التأقلــم مــع هــذه المتغّيــرات، ممــا أكســب البشــرية خبــرات جديــدة مّكنتهــا مــن إحداث 
تحــّوالت جديــدة فــي مختلف مناحي الحيــاة )الصحة، التعليم، التســّوق، البنوك ...الخ(، حيث شــهدنا طرق 
جديــدة لممارســة األعمــال مــن خال التوّســع في عمليــات األتمتة اإللكترونيــة وظهور أشــكال عديدة من 

الحلول الرقميــة في مختلف القطاعات.

المصادر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2021/01، البنك الدولي.
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         أداء االقتصاد األردني

تنــذر المســتجدات المتعّلقــة بتفّشــي النســخة المتحــّورة من فايــروس كورونــا بانحدار مؤشــرات االقتصاد 
األردنــي، حيــث عمقــت تداعيــات تعــّرض المملكــة لموجــة ثانيــة من جائحــة كورونــا المشــاكل االقتصادية 
واالجتماعية في آٍن واحد بالنظر لتدهور القدرة الشــرائية وارتفاع معدل البطالة لمســتويات غير مســبوقة 
وارتفــاع عجــز الحســاب الجــاري، وتراجــع نســق االســتثمارات فــي ظــل تراجــع االقتصــاد العالمــي، واســتمرار 
الصراعات السياســية في منطقة الشــرق األوســط. وفيما يلي أبرز التطّورات التي شهدها االقتصاد األردني 

خــال الفترة الماضيــة من هذا العام:

النمو االقتصادي 
أظهرت النتائج األولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي اإلجمالي بأســعار الســوق الثابتة للربع الثالث من 	 

عــام 2020 انكماشــًا نســبته 2.2%، فيمــا ســّجل الربع الثالث مــن عام 2019 نموًا نســبته %1.9.
تشــير التقديــرات األوليــة للناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى أن معظــم القطاعــات االقتصاديــة قــد حّققــت 	 

تراجعــًا خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2020 مقارنــة بالربــع الثالــث مــن عــام 2019. حيــث حّقــق قطــاع 
الفنــادق والمطاعــم أعلــى انخفــاض خال هــذه الفترة، ثم قطــاع النقل والتخزين، تــاه قطاع الخدمات 

االجتماعيــة والشــخصية، ثــم قطــاع اإلنشــاءات، وكذلــك قطــاع الصناعــات التحويلية.
أظهــرت بيانــات مجموعــة البنــك الدولــي التــي صــدرت فــي كانــون أول مــن هــذا العــام 2021 انكمــاش 	 

االقتصــاد األردنــي فــي عــام 2020 بمــا نســبته 3.5%، علــى أن ُيســجل فــي العــام 2021 نموًا نســبته %1.8.
أظهــرت بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي بعــد اختتــام مراجعــة األداء األولــي للمملكــة فــي ظــل اتفــاق 	 

"تســهيل الصنــدوق الممــّدد" انكمــاش النمــو االقتصادي للمملكة بنســبة 3% عــام 2020، على أن يحدث 
ارتــداد إيجابــي بتســجيله نموًا نســبته 2.5% عام 2021، في انعــكاس لتعاٍف تدريجي مع انحســار الجائحة. 

أظهــرت بيانــات وكالــة فيتــش للتصنيــف االئتمانــي انكماشــًا نســبته 3% فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 	 
الحقيقــي للمملكــة فــي عــام 2020، علــى أن يظهــر بعــد ذلــك تعافيًا اقتصاديــًا ضعيفًا إلى حــٍد ما في 

ــام 2022. ــي ع ــى 2.7% ف ــل إل ــل أن يص ــو 1.9% قب ــدل نم ــام 2021 وبمع ع
أظهــرت بيانــات وكالــة كابيتــال إنتلجنــس انكمــاش الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة 3% فــي 	 

عــام 2020، علــى أن ينتعش بنســبة 2.5% في عام 2021.

معدل التضّخم 
لعام 	  التضّخم  معّدل  يبلغ  أن  إلى  أول 2020(  )تشرين  في  الصادرة  الدولي  النقد  صندوق  بيانات  تشير 

إلى %1.4. التضّخم  معدل  يرتفع  أن  العام 2021  توّقعات  تشير  فيما  سالب %0.3،  نسبته  ما   2020
نموًا 	   2020 عام  من  األولى  أشهر  العشرة  في  )التضّخم(  المستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم  سجل 

نسبته 0.43% على أساس سنوي، ويعزى هذا المستوى المسّجل إلى تراجع أسعار المشتقات النفطية 
محليًا. االستهاك  على  الطلب  تراجع  إلى  باإلضافة  عالميًا 

استبعاد 	  بعد  يقاس  )والذي   2020 العام  من  األولى  أشهر  للعشرة  األساسي  التضّخم  معّدل  ارتفع 
السلع األكثر تذبذبًا بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود واإلنارة والنقل( وبما نسبته 0.74% مقارنة مع 

العام 2019. من  الفترة  نفس 

معّدل البطالة
معدالت 	  سواء   ،2020 العام  في  تاريخيًا  لها  األعلى  المستوى  المملكة  في  البطالة  معدالت  سّجلت 

مستويات  واصلت  حيث  التخّصصات،  وبمختلف  المحافظات  بين  أو  اإلناث،  بين  أم  الذكور  بين  البطالة 
البطالة ارتفاعها للسنة السادسة على التوالي، وصواًل إلى 23.9% في الربع الثالث لعام 2020، بارتفاع 

عام 2019. من  الثالث  الربع  عن  مئوية  نقطة  مقداره 4.8 
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لإلناث، 	   %33.6 مقابل   %21.2 نسبته  ما   2020 عام  من  الثالث  الربع  خال  للذكور  البطالة  معّدل  بلغ 
نقطة   6.1 بمقدار  لإلناث  وارتفع  مئوية  نقطة  بمقدار4.1  للذكور  ارتفع  قد  البطالة  معدل  أّن  ويتضح 

.2019 عام  من  الثالث  بالربع  مقارنة  مئوية 
معدل 	  أدنى  ُسجل  فيما   ،%28.5 بلغت  وبنسبة  الطفيلة  محافظة  في  للبطالة  معدل  أعلى  ُسجل 

.%18.4 بلغت  وبنسبة  الكرك  محافظة  في  للبطالة 
ُسجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ المعدل %53.1 	 

و45.0% لكل منهما على التوالي.
تشير بيانات المنتدى االقتصادي األردني إلى ارتفاع معدل البطالة في المملكة إلى 25% بنهاية عام 2020، 	 

حيث تسّببت جائحة كورونا بتعّثر الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لن تقوى على االستمرار 
في الحفاظ على موظفيها على الرغم من التدابير واإلجراءات الحكومية المتخذة أثناء فترة اإلغاق.

المالية العامة 
إلى  كورونا،  أزمة  جائحة  خال  االقتصاد  دعم  تدابير  جانب  إلى  والتجاري  االقتصادي  النشاط  ضعف  أّدى 
تفاقم المالية العامة بشكل كبير خال عام 2020، وفيما يلي أبرز التطّورات التي شهدتها المالية العامة 

للمملكة خال األحد عشر شهرًا األولى من العام 2020:
أسفرت تطّورات المالية العامة عن تسجيل عجز مالي بعد المنح مقداره 1.8 مليار دينار أردني، مقارنة 	 

بعجز مالي قدره 1.3 مليار دينار خال نفس الفترة من عام 2019، وُيعزى ذلك بالدرجة األولى إلى تراجع 
اإليرادات المحلية بمقدار 714.8 مليون دينار نتيجة لإلغاق الذي حدث لاقتصاد األردني وفترات الحظر 

التي شهدتها المملكة خال العام 2020.
بلغت نسبة تغطية اإليرادات العامة إلى النفقات العامة 78.2%، ويشير زيادة هذه النسبة إلى تقّلص 	 

للنفقات.  اإليرادات  تغطية  فجوة 

تطّورات المالية العامة خالل األحد عشر شهرًا األولى من العام 2020 
مليون دينار

البيان / السنة
األحد عشر شهرًا 

األولى 2019
األحد عشر شهرًا 

األولى 2020
نسبة التغّير

)11.2%(6,354.55,639.7اإليرادات المحلية

235.2%212.5712.2المنح الخارجية

)3.3%(6,567.06,351.9إجمالي اإليرادات والمنح

5.0%7,198.67,558.0النفقات الجارية

)14.6%(657.1561.3النفقات الرأسمالية

3.4%7,855.78,119.3إجمالي النفقات

37.1%)1,767.3()1,288.7(الوفر )العجز( المالي "بعد المنح"

65.2%)2,479.5()1,501.2(الوفر )العجز( المالي "قبل المنح"
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المديونية
بلــغ رصيــد إجمالــي الديــن العــام حتــى نهايــة شــهر تشــرين ثانــي 2020 )شــامًا مديونيــة صندوق اســتثمار 
أمــوال الضمــان االجتماعــي( مــا قيمتــه 32.9 مليــار دينــار أو مــا نســبته 105.1% مــن الناتج المحلــي اإلجمالي 
المقّدر لشــهر تشــرين ثاني من عام 2020 مقابل 30.1 مليار دينار في نهاية عام 2019 أو ما نســبته %95.1 

مــن الناتــج المحّلــي اإلجمالي لعــام 2019، وفيما يلي أبرز التفاصيل التي شــهدتها المديونية:
ْين الداخلي للحكومة المركزية في نهاية شــهر 2020/11 بما نســبته 6.4% عن 	  ارتفــع رصيــد إجمالــي الدَّ

رصيــد نهايــة العــام 2019 ليصــل إلــى 18.9 مليــار دينــار، أي مــا نســبته 60.4% مــن الناتج المحلــي اإلجمالي 
المقّدر لشهر تشرين ثاني من عام 2020.

ْيــن الخارجــي في نهاية شــهر 2020/11 بما نســبته 13.5% عن رصيــد نهاية عام 	  ارتفــع رصيــد إجمالــي الدَّ
2019 ليصــل إلــى 14.0 مليــار دينار أي ما نســبته 44.8% من الناتج المحلي اإلجمالي المقّدر لشــهر تشــرين 

ثاني من عام 2020.

تطّورات المديونية حتى نهاية تشرين ثاني من عام 2020
مليون دينار

نسبة التغيرتشرين ثاني 20192020البيان / السنة

ْين الداخلي للحكومة المركزية 6.4%17,738.018,878.4إجمالي الدَّ

ْين الداخلي/ الناتج المحّلي اإلجمالي 4.3 نقطة مئوية60.4%56.1%إجمالي الدَّ

ْين الخارجي 13.5%12,338.214,008.9إجمالي الدَّ

ْين الخارجي/ الناتج المحّلي اإلجمالي 5.8 نقطة مئوية44.8%39.0%إجمالي الدَّ

ْين العام 9.3%30,076.232,887.3إجمالي الدَّ

ْين العام/ الناتج المحّلي اإلجمالي 10 نقاط مئوية105.1%95.1%إجمالي الدَّ

قطاع التجارة الخارجية
تراجــع أداء التجــارة الخارجيــة األردنيــة مقتفيــًة أثــر نظيراتهــا عالميــًا، حيث تضــّررت التجارة العالمية بشــكل 
كبيــر نتيجــة لتفّشــي وبــاء كورونــا، األمر الــذي أدى إلى إغــاق المعابر الحدوديــة لدى معظــم دول العالم. 
وفيمــا يلــي التطــّورات التــي شــهدتها التجــارة الخارجيــة خــال األشــهر األحد عشــر األولى من العــام 2020 

مقارنــة مــع الفتــرة المماثلــة مــن عــام 2019:
بلغــت قيمــة الصــادرات الكليــة خــال األشــهر األحــد عشــر األولــى مــن عــام 2020 حوالــي 5.1 مليــار دينــار 	 

بانخفــاض نســبته 5.2% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2019. أمــا المســتوردات، فقــد بلغــت قيمتهــا 
ــبته %12.4  ــاض نس ــام 2020 بانخف ــن ع ــى م ــر األول ــد عش ــهر األح ــال األش ــار خ ــار دين ــي 11.0 ملي حوال

مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2019.
بالمحّصلــة فقــد بلــغ عجــز الميــزان التجــاري للمملكــة خــال األشــهر األحــد عشــر األولــى 2020 حوالــي 	 

5.9 مليــار دينــار، وبذلــك يكــون العجــز قد انخفض خال األشــهر األحد عشــر األولى من عام 2020 بنســبة 
17.8% مقارنــة بنفــس الفتــرة من عــام 2019.

بلغــت نســبة تغطيــة الصــادرات الكليــة للمســتوردات 46.3% خــال األشــهر األحــد عشــر األولــى مــن عــام 	 
2020، مقارنــة بـــ 42.8% لنفــس الفتــرة مــن عــام 2019 بارتفــاع مقــداره 3.5 نقطــة مئويــة.

وتشــير بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي إلــى تســجيل الحســاب الجاري عجــزًا نســبته 6.8% من الناتــج المحلي 
اإلجمالــي للعــام 2020، مقارنــة مــع مــا نســبته 2.3% العــام الماضــي 2019. علــى أن يعــاود عجــز الحســاب 

الجــاري تراجعــه إلــى 5.7% العــام المقبــل 2021.
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تطّورات التجارة الخارجية خالل األشهر األحد عشر األولى من العام 2020
 مليون دينار

البيان/ السنة
األحد عشر شهرًا

األولى 2019
األحد عشر شهرًا

األولى 2020
نسبة التغّير

)0.1%(4,543.74,537.5الصادرات الوطنية

)33.9%(805.5532.3المعاد تصديره

)5.2%(5,349.25,069.8الصادرات الكلية

)12.4%(12,510.210,958.0المستوردات الكلية

)17.8%()5,888.2()7,161.0(الفائض )العجز( التجاري

نسبة تغطية الصادرات 
للمستوردات

17,053.915,495.5)%9.1(

ميزان المدفوعات
تأّثر مستوى عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات بعدد من البنود البارزة المكّونة لهذا الميزان والتي 
تنعكس بشكل أو بآخر على ارتفاع او انخفاض مستوياته، ومن هذه البنود مقدار عجز الميزان التجاري 
الخدمات،  حساب  تحت  يندرج  الذي  السياحي  الدخل  من  ككل  مهّمة  أخرى  بنود  جانب  إلى  للمملكة، 
النحو  وعلى  األجنبي،  االستثمار  إلى  إضافة  الجارية،  التحويات  بند  تحت  تندرج  التي  المغتربين  وحواالت 

التالي:
توّسع عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2020 بمقدار 	 

799 مليون دينار أو ما نسبته 88% مقارنة مع مستواه المسجل في الفترة المقابلة من العام 2019.
مستوى 1.71 	  الماضي  العام  من  الثالث  الربع  في  المدفوعات  ميزان  في  الجاري  الحساب  عجز  سجل 

العام 2019. من  من  نفسها  الفترة  خال  دينار  مليون  مقداره 910.8  عجز  مع  مقارنة  دينار  مليار 
شّكلت قيمة العجز في الحساب الجاري في الربع الثالث من العام الماضي ما نسبته 7.5% من الناتج 	 

المحلي اإلجمالي مقارنة مع 3.9% في الفترة نفسها من العام 2019.
انخفــض الدخــل الســياحي للمملكــة عــام 2020 بنســبة 76.0%، حيــث بلــغ إجمالــي الدخــل مليــار دينــار 	 

مقارنــة مــع 4.1 مليــار دينــار عــام 2019.
بلــغ حجــم تحويــات األردنييــن العامليــن فــي الخارج لعــام 2020 حوالــي 2.3 مليــار دينار متراجعًا بنســبة 	 

العــام 2019. عــن   %9.1
الماضي 	  العام  من  األولى  أشهر  العشرة  خال  الخارج  في  العاملين  األردنيين  تحويات  حجم  تراجع 

.2019 العام  من  المماثلة  بالفترة  مقارنة   %9.3 بنسبة 
المحلي  الناتج  من  نسبته %6.8  عجزًا  الجاري  الحساب  تسجيل  الدولي  النقد  صندوق  بيانات  وتشير  هذا، 
اإلجمالي للعام 2020، مقارنة مع عجز في الحساب الجاري نسبته فقط 2.3% العام الماضي 2019، على 

أن يعاود عجز الحساب الجاري تراجعه إلى 5.7% العام 2021.

مصادر البيانات

دائرة اإلحصاءات العامة.	 

وزارة المالية.	 

البنك المركزي األردني.	 

تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2021/01، البنك الدولي.	 

تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2021/01، صندوق النقد الدولي.	 
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         أداء القطاع المصرفي األردني

تخّيم حالة من عدم اليقين على األفاق المستقبلية للقطاع المصرفي األردني، وهو ما أكدته البنوك في 
إعانها لقوائمها المالية لعام 2020 بتراجع صافي أرباحها نتيجة تداعيات وباء كورونا، حرصًا منها على 

تدعيم مخّصصاتها لمواجهة أي تدهور مفاجئ في جودة الموجودات.

في  مرتكزة  جّيدة  مالية  بماءة  البنوك  تمّتع  أظهرت   2020 العام  نتائج  أن  إال  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
االستقرار  تعزيز  في  وأساسيًا  حاسمًا  دورًا  البنوك  لعبت  حيث  ومتينة،  قوية  رأسمالية  قاعدة  على  ذلك 
على  التحّرك  بهذا  األول  المبادر  المركزي  البنك  كان  فيما  كورونا،  جائحة  ظّل  في  للمملكة  االقتصادي 
الصعيد الرسمي من خال إجراءات وحوافز مالية قّدمت في بداية الجائحة، وفيما يلي قراءة ملّخصة 

:2019 لعام  مقارنة   2020 لعام  المصرفي  القطاع  ألداء 

نتائج البنوك لعام 2020
أظهرت البيانات المالية األّولية للبنوك المدرجة في بورصة عّمان، وعددها 15 بنكًا، تراجعًا في صافي 	 

أرباحها بعد الضرائب بنسبة 66.5% في العام الماضي 2020، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، 
حيث بلغ صافي أرباح البنوك المتوّقع بعد الضريبة 270.5 مليون دينار العام 2020، مقارنة مع 808.09 

مليون دينار في العام 2019، وبقيمة تراجع بلغت 537.6 مليون دينار.
بلغ صافي األرباح المتوّقع قبل ضريبة الدخل قرابة 466.8 مليون دينار في 2020، مقارنة مع 1.15 مليار 	 

دينار عن الفترة ذاتها من العام 2019، بتراجٍع نسبته 60%، وبقيمة انخفاض بلغت 687.8 مليون دينار، 
كما تراجع إجمالي األرباح التشغيلية بنسبة 6% في العام 2020، لتسجل نحو 2.55 مليار دينار.

بلغ 	  حيث   ،2020 في   %43 وبنسبة  دينار،  مليون   150.17 بمقدار  الدخل  ضريبة  مخّصصات  انخفضت 
الفترة  عن  دينار  مليون  مع 346.47  مقارنة  دينار،  مليون  نحو 196.3  الدخل  ضريبة  مخّصصات  مجموع 

الضريبة. قبل  األرباح  صافي  تراجع  بسبب  وذلك   ،2019 العام  من  نفسها 
الماضي 	  العام  في  متوّقعة  ائتمانية  خسائر  مخّصصات  وأخذ  ببناء  رئيسي  بشكل  البنوك  أرباح  تأّثرت 

2020، حيث ارتفعت تلك المخّصصات بنسبة 189% في التسعة أشهر األولى من العام الماضي 2020، 
مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019، ويعكس ارتفاع قيمة مخّصصات خسائر ائتمانية متوّقعة، أثر 
أزمة كورونا السلبي على النشاط االقتصادي، وعلى ماءة المقترضين المالية المتوّقعة، التي يتم بناؤها 
ضمن منهجية متوافقة مع معايير مالية ومحاسبية دولية وتحديدًا المعيار رقم 9، وبما ينسجم مع 

تعليمات البنك المركزي األردني.

توّقعات وكالة "ستاندارد آند بورز" لألنظمة المصرفية في األردن وشمال أفريقيا
افريقيا،  وشمال  األردن  في  المصرفية  لألنظمة  توّقعاتها  حول  تقريرًا  بورز"  آند  "ستاندارد  أصدرت وكالة 
القروض  زيادة  وتوّقع  االئتمانية،  جدارتها  على  تؤثر  قد  الحكومة  على  البنوك  ديون  أن  إلى  أشار  والذي 
التقرير: هذا  تضّمنه  ما  أبرز  يلي  وفيما  إفريقيا،  وشمال  األردن  في  المصرفية  األنظمة  لمعظم  المتعّثرة 

أكّدت الوكالة على أن اإلجراءات المالية والنقدية التي حافظت على جودة ائتمان البنوك في عام 2020، 	 
مثل تأجيل أقساط المقترضين، متوّقعة أن يكشف التخّلص التدريجي منها عن التأثير الحقيقي على 
في  المصرفية  األنظمة  لمعظم  المتعّثرة  القروض  في  زيادة  إلى  يؤّدي  قد  مما  البنوك  أصول  جودة 

شمال إفريقيا واألردن.
تتوّقع الوكالة أن تبقى مستويات الربحية منخفضة في عام 2021، على أن تبدأ في التحّسن اعتبارًا من 	 

2022 لمعظم البنوك، ومع ذلك فإن مسار تعافي البنوك سيعتمد بشكل كبير على عدة عوامل بما 
في ذلك تطّور الوباء في األشهر المقبلة، وشكل االنتعاش االقتصادي، واألثر النهائي للركود على مرونة 

المقترضين وقدرتهم على التعافي.
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في حال رفع البنوك المركزية هذه اإلجراءات، تتوّقع الوكالة أن يواجه المقترضون من شركات صغيرة 	 
على  الضغط  من  مزيدًا  والنقل  والعقارات  والبناء  الضيافة  قطاعات  في  وخصوصًا  وأفراد  ومتوسطة 

قدرتهم على خدمة الديون.
أشارت الوكالة إلى أن البنوك األردنية شهدت انخفاضًا معتداًل في الربحية، وزيادة في تكلفة المخاطر، 	 

حيث بدأت البنوك في بناء المخّصصات تحّوطًا لتدهور األصول.
توّقعت الوكالة أن تظل ربحية البنوك ضعيفة في 2021، بينما سيظل نمو اإلقراض بطيئًا بسبب عدم 	 

اليقين االقتصادي، وسيتأثر التوّسع االئتماني لألسر بسبب انخفاض القوة الشرائية وزيادة البطالة، بينما 
أسعار  بيئة  إلى  باإلضافة  الرأسمالي،  إنفاقها  من  بالفعل  نجت  التي  الخاص  القطاع  شركات  خّفضت 

الفائدة المنخفضة، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على هوامش البنوك.
حّذرت الوكالة من أن التعّرض األعلى للحكومة )الديون السيادية( قد يساعد في تحسين الهوامش، 	 

إال أنه سيزيد من تعّرض البنوك للمخاطر السيادية، بعد أن أظهرت التجارب األخيرة للبنوك اللبنانية كيف 
يمكن أن يكون االنكشاف الكبير للحكومة على سيولة البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، 

في سيناريو تصبح فيه الديون السيادية غير مستدامة.

الموجودات المصرفية 
ارتفع إجمالي موجودات البنوك المرخّصة في نهاية عام 2020 بمبلغ 3.4 مليار دينار وبما نسبته %6.4 	 

عن نهاية عام 2019 ليصل إلى حوالي 57.0 مليار دينار. 
عن 	   %5.6 نسبته  وبما  دينار  مليار   2.8 بمبلغ   2020 عام  نهاية  في  المحلية  الموجودات  إجمالي  ارتفع 

دينار. مليار   50.8 حوالي  إلى  ليصل  عام 2019  نهاية 
تراجع )إجمالي الموجودات المحلية كنسبة من إجمالي الموجودات( من 89.6% في نهاية عام 2019 	 

إلى 89.0% في نهاية عام 2020.
بلغ إجمالي موجودات بنك اإلسكان من إجمالي موجودات القطاع المصرفي األردني ما نسبته %13.3 	 

في نهاية عام 2020.

50,918
53,642

57,049

2018 2019 2020

48,384
49,103

2016 2017

تطور موجودات القطاع المصرفي

مليون دينار



15

ودائع العمالء
ــا 	  ــار وبم ــار دين ــغ 1.5 ملي ــام 2020 بمبل ــة ع ــي نهاي ــة ف ــوك المرخّص ــدى البن ــع ل ــي الودائ ــع إجمال ارتف

ــار. ــار دين ــي 36.8 ملي ــى حوال ــل إل ــام 2019 ليص ــة ع ــن نهاي ــبته 4.2% ع نس
ارتفــع إجمالــي الودائــع المحليــة فــي نهايــة عــام 2020 بمبلــغ 1.1 مليــار دينــار وبمــا نســبته 4.2% عــن 	 

نهايــة عــام 2019 لتصــل إلــى حوالــي 28.2 مليــار دينــار.
تراجــع إجمالــي الودائــع بالعملــة المحليــة كنســبة مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرّخصــة مــن 	 

76.8% فــي نهايــة عــام 2019 إلــى 76.7% فــي نهايــة شــهر آب مــن العــام الجــاري 2020.
انخفــض إجمالــي الودائــع كنســبة مــن إجمالــي الموجــودات مــن 65.8% فــي نهايــة العــام 2019 إلــى 	 

64.5% فــي نهايــة عــام 2020. 
بلغ إجمالي ودائع العماء لدى بنك اإلســكان من إجمالي ودائع العماء لدى القطاع المصرفي األردني 	 

مــا نســبته 12.4% فــي نهاية عــام 2020.

33,848

35,305

36,789

2018 2019 2020

32,900
33,198

2016 2017

تطور ودائع العمالء

مليون دينار
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التسهيالت االئتمانية
ارتفــع إجمالــي التســهيات االئتمانيــة الممنوحــة مــن قبل البنــوك المرخّصة في نهاية عــام 2020 بمبلغ 	 

1.6 مليــار دينــار وبمــا نســبته 5.7% عــن نهايــة عــام 2019، ليصــل إلــى حوالــي 28.6 مليــار دينــار. 
انخفــض إجمالــي التســهيات االئتمانيــة كنســبة مــن إجمالــي الموجــودات المصرفيــة مــن 50.5% فــي 	 

نهايــة عــام 2019 إلــى 50.2% فــي نهايــة عــام 2020.
ارتفــع إجمالــي التســهيات االئتمانيــة كنســبة مــن إجمالــي ودائــع العمــاء مــن 76.7% فــي نهايــة عــام 	 

2019 إلــى 77.8% فــي نهايــة عــام 2020.
ارتفعــت التســهيات االئتمانيــة الممنوحــة بالعملة المحلية كنســبة من إجمالي ودائــع العماء بالعملة 	 

المحليــة مــن 87.9% فــي نهايــة عــام 2019 إلــى 89.0% فــي نهايــة عــام 2020.
بلــغ إجمالــي التســهيات االئتمانيــة لــدى بنــك اإلســكان مــن إجمالــي التســهيات االئتمانيــة لــدى القطاع 	 

المصرفــي األردنــي مــا نســبته 12.6% فــي نهايــة عــام 2020.

26,112
27,082

28,635

2018 2019 2020

22,906
24,737

2016 2017

تطور التسهيالت الئتمانية المباشرة

مليون دينار
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االحتياطيات األجنبية
ارتفــع رصيــد االحتياطــات األجنبيــة "ذهــب وعمــات" فــي نهايــة عــام 2020 بنســبة 9.4% أو مــا مقــداره 	 

1.1 مليــار دينــار مقارنــة مــع مســتواه فــي نهايــة العــام 2019، ليصــل إلــى حوالــي 13.2 مليــار دينار.
توّزعــت االحتياطيــات األجنبيــة للمملكــة فــي نهايــة عــام علــى 2020 مــا بيــن احتياطيــات عمــات أجنبيــة 	 

وقدرهــا 10.6 مليــار دينــار واحتياطيــات الذهــب وقدرهــا 2.6 مليــار دينــار. 

ويعرف االحتياطي األجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة األجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف 
المركزيــة والســلطات النقديــة ومعظمهــا تكــون مقّومــة بالــدوالر األميركــي. والفائــدة الرئيســية من هذا 
االحتياطــي هــو الســماح للمصــرف المركــزي بشــراء العملــة المحليــة )إذ يســك النقــود نفســها علــى أنهــا 
ســندات ديــن( وهــذا العمــل يمّكن مــن تحقيق االســتقرار في قيمــة العملــة المحلية. ويعتمــد االحتياطي 
األجنبــي فــي المملكــة على عوامل مهمة منها حواالت المغتربين، الدخل الســياحي، واالســتثمار األجنبي، 
إلى جانب المساعدات الخارجية. يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية االحتياطي األجنبي للمستوردات في 

البنــوك المركزيــة حــول العالــم يتــراوح مــن 3 إلى 6 أشــهر.

أبرز المؤّشرات النقدية والمصرفية للقطاع المصرفي األردني
كما هو الحال في نهاية عام 2020

نسبة التغير20192020البيان / السنة

)M2( 5.8%34,97037,011.9السيولة المحلية

9.4%12,06913,198.9االحتياطيات األجنبية )ذهب وعمات(

6.4%53,64257,049.2الموجودات المصرفية

4.2%35,30536,789.1الودائع المصرفية

5.7%28,634.6 27,082التسهيات االئتمانية

)0.17 نقطة مئوية(5.07%5.24%هامش الفائدة المصرفية )المرجح(

)1.0 نقطة مئوية(8.33%9.33%سعر اإلقراض ألفضل العماء

مصادر البيانات

بورصة عمان.	 

البنك المركزي األردني.	 

وكالة "ستاندارد آند بورز".	 
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         أخبار بنك اإلسكان على الصعيد المصرفي

42.5 مليون دينار صافي أرباح مجموعة بنك اإلسكان لعام 2020

ــا  ــن نتائجه ــل ع ــارة والتموي ــكان للتج ــك اإلس ــة بن ــت مجموع أعلن
الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون أول 2020، حيــث حّققــت 
المجموعــة أربــاح صافيــة بعــد المخّصصــات والضرائــب بلغــت 42.5 
ــه  ــّم تحقيق ــا ت ــع م ــة م ــبته 49% مقارن ــع نس ــار، بتراج ــون دين ملي

خــال عــام 2019.

ونظــرًا للظــروف االقتصاديــة الصعبــة التي شــهدها العالــم أجمع 
خال عام 2020 بسبب تفّشي وباء كورونا، والتوّقعات المستقبلية 

ــتها  ــاع سياس ــي اتب ــة ف ــتمرت المجموع ــة، اس ــذه الجائح ــق به ــرت بعم ــي تأّث ــة الت ــرات االقتصادي للمؤّش
المتحّفظــة لبنــاء احتياطيــات إضافيــة للخســائر االئتمانيــة المحتملــة كإجــراء وقائــي لحماية البنــك من أي 
تأثيــرات ســلبية علــى محفظــة القــروض، حيث تــّم االحتفاظ بمبلــغ 123 مليــون دينار كمخّصصات خســائر 

ائتمانيــة خــال عــام 2020، ممــا أّثر علــى صافي أربــاح المجموعة. 
وقــد تمّكنــت مجموعــة البنــك خال عــام 2020 من االســتمرار في المحافظــة على تحقيق نمو مســتدام 
فــي إجمالــي الدخــل، حيــث ارتفــع بنســبة 0.9% ليصــل إلــى 364.3 مليــون دينــار، وذلــك علــى الرغــم مــن 
ــت  ــاف المؤّق ــة اإليق ــد نتيج ــة بالفوائ ــر المرتبط ــرادات غي ــاض اإلي ــًا وانخف ــد عالمي ــعار الفوائ ــاض أس انخف

الســتيفاء بعــض الرســوم والعمــوالت فــي أســواق المجموعــة الرئيســية المتأّثــرة بوبــاء كورونا.

كمــا تمّكنــت المجموعــة مــن تحقيــق ربــح تشــغيلي قبــل المخّصصــات والضرائب بلــغ 203.5 مليــون دينار، 
بزيــادة نســبتها 8.6% عــن عــام 2019، وذلــك بدعــم مــن القطاعــات التشــغيلية الرئيســية التــي ســّجلت 
نمــوًا خــال العــام، نتيجــة لتنويــع مصادر الدخــل وتعزيز الكفــاءة التشــغيلية للعمليات وإحكام الســيطرة 

على التكاليف.

وأّدت جهــود البنــك المتواصلــة فــي إدارة المركــز المالــي بفعاليــة مــع المحافظــة علــى جــودة األصــول 
ومتانتهــا إلــى ارتفــاع إجمالــي التســهيات المصرفيــة بنســبة 1.2% لتصــل إلــى 4.7 مليــار دينــار كمــا في 31 

كانــون أول 2020.

وفــي تعقيبــه علــى هــذه النتائــج، أعــرب رئيــس مجلــس اإلدارة الســيد عبــد اإللــه الخطيــب، عــن بالــغ تقديــره 
لتمّكــن مجموعــة البنــك خــال عــام 2020 مــن تحقيــق نتائــج ماليــة تشــغيلية قوية وتســجيل نمو مســتدام 
فــي الربــح التشــغيلي وإجمالــي الدخــل، وذلــك على الرغــم من الظــروف والتحّديــات الصعبة التــي يواجهها 
اإلقتصــاد، واآلثــار الســلبية غيــر المســبوقة لجائحــة كورونــا علــى االقتصــاد العالمــي بأكملــه، ممــا يؤّكــد من 

مكانــة البنــك المتقّدمــة وقدرته الراســخة فــي التكّيف والتعامل مــع التحّديات بكل كفــاءة واقتدار.

وأوضــح الخطيــب أن االنخفــاض غيــر التشــغيلي فــي صافــي األربــاح، ناتــج عــن إجــراءات احترازيــة اتخذتهــا 
المجموعــة تمّثلــت باالحتفــاظ بمخّصصــات إضافيــة آمنــة لمحفظــة التســهيات بلغــت أكثــر مــن ضعــف 
المبالــغ المخّصصــة فــي العــام الســابق، وتهدف هذه الخطــوات الوقائية إلــى حماية البنــك وتعزيز صابة 
مركــزه المالــي فــي ضوء صعوبة المرحلــة واألوضاع االقتصادية الســلبية الناجمة عن تفّشــي وباء كورونا.
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وثّمــن الخطيــب الــدور الهــام الــذي يلعبه البنــك المركزي األردنــي واإلجــراءات الحكومية التي تــّم اتخاذها 
الحتواء حّدة تداعيات جائحة كورونا والتخفيف من آثارها، معربًا عن أمله في أن تتظافر الجهود الوطنية 

لتمكين االقتصاد األردني من عبور هذه الفترة الحرجة بنجاح.

وأعلــن الخطيــب أن مجلــس إدارة البنــك ناقــش فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 2021/1/21 البيانــات المالية 
للبنــك لعــام 2020 وتــّم اعتمادهــا، وأوصــى للهيئــة العامــة بتوزيــع أربــاح نقديــة على الســادة المســاهمين 

بنســبة 11% من القيمة األســمية للســهم عن العام 2020.

ــة  ــته الملتزم ــل سياس ــك واص ــدي، أن البن ــار الصف ــيد عم ــك، الس ــذي للبن ــس التنفي ــد الرئي ــه، أّك ــن جانب م
بالحفــاظ علــى ســامة أصولــه وجودتهــا ومتانــة مركــزه المالــي، مــع االســتمرار فــي تحســين الكفــاءة 
التشــغيلية للعمليــات وإحــكام الســيطرة علــى التكاليــف، ممــا أثمر عــن نمٍو إيجابــٍي متزايٍد في األنشــطة 
ــه  ــة قاعدت ــى متان ــة عل ــن المحافظ ــن م ــك تمّك ــدي أن البن ــاف الصف ــك. وأض ــية للبن ــغيلية الرئيس التش
ــال  ــة رأس الم ــبة كفاي ــت نس ــا بلغ ــار، كم ــار دين ــة 1.2 ملي ــوق الملكي ــي حق ــغ إجمال ــث بل ــمالية، حي الرأس
ــن  ــى م ــب أعل ــذه النس ــة ه ــون أول 2020، وكاف ــي 31 كان ــا ف ــيولة 127% كم ــبة الس ــت نس 17.4% وبلغ

الحــد األدنــى للمتطّلبــات التنظيميــة للبنــك المركــزي األردنــي ولجنــة بــازل.
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بنك اإلسكان يمّول الشركة األردنية المتطّورة لأللياف الضوئية )فايبرتك(

الوطنية  الشركات  دعم  إلى  الهادفة  لجهوده  استمرارًا 
ومساعدتها على تحقيق أهدافها التجارية، أعلن بنك اإلسكان 
توقيعه  عن   – المملكة  في  انتشارًا  واألوسع  األكثر  البنك   –
اتفاقية قرض لصالح الشركة األردنية المتطّورة لأللياف الضوئية 

دينار.  مليون   25 بقيمة  )فايبرتك( 

وتعتبر )فايبرتك( شركة مساهمة خاصة محدودة المسؤولية، 
تأّسست بالشراكة ما بين شركة الكهرباء األردنية وشركة أمنية 
خدمات  لتقديم  جديدة  تحتية  بنية  لتوفير  المتنّقلة،  للهواتف 

شركة  عمل  مناطق  في  والمنشآت  والشركات  المنازل  من  مليون   1.4 لحوالي  السرعة  فائقة  اإلنترنت 
الكهرباء األردنية والتي تشمل؛ العاصمة عّمان، والزرقاء، والرصيفة، ومادبا، والبلقاء.

ورئيس  الصفدي،  عّمار  السيد  اإلسكان  لبنك  التنفيذي  الرئيس  من  كل  البنك  مقر  في  االتفاقية  ووّقع 
مجلس إدارة شركة )فايبرتك( السيد عثمان بدير، وعضو مجلس إدارة )فايبرتك( والرئيس التنفيذي لشركة 
أمنية السيد زياد شطارة، والرئيس التنفيذي لشركة )فايبرتك( السيد سامي جرار، وبحضور عدد من كبار 

الموظفين ممثلين عن هذه الشركات.

ويأتي توقيع االتفاقية انطاقًا من إيمان بنك اإلسكان بأهمية دعم البنية التحتية لقطاع االتصاالت مما 
تسعى  حيث  والمستخدمين،  للعماء  أعلى  بجودة  ومطّورة  جديدة  اتصاالت  خدمات  تقديم  سيتيح 
شركة أمنية من خال هذا المشروع إلى توفير شبكة إنترنت عالية السرعة وموثوقة للمنازل، فيما ترغب 

شركة الكهرباء األردنية باستغال شبكة األلياف الضوئية لدعم أهداف التحّول الرقمي في المملكة.
وأعــرب الرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلســكان الســيد عّمــار الصفــدي عــن اعتــزازه بتوقيــع هــذه االتفاقيــة مــع 
شــركة )فايبرتــك( والتــي تعتبــر نموذجًا عمليــًا متطــّورًا للتكامل بين قطاعــي الكهرباء واالتصاالت، مشــيرًا 
إلــى دور بنــك اإلســكان الرائــد والممّيــز فــي دعــم الشــركات الوطنيــة والمســاهمة فــي دفــع عجلــة النمــو 
االقتصــادي الوطنــي، مــن خــال تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات المصرفيــة المتكاملــة لهــذه الشــركات 
والتمويــل الــازم للمشــاريع االســتراتيجية المهّمة للقطاعــات الحيوية في المملكــة، باإلضافة إلى تقديم 

المبــادرات والبرامــج المتخّصصــة لزيــادة القدرات التنافســية لتلك الشــركات وتطويــر أعمالها.

ــا  ــا لتأثيره ــتثمارية وتطويره ــاريع االس ــم المش ــة دع ــكان، بأهمي ــك اإلس ــان بن ــى إيم ــدي عل ــّدد الصف وش
اإليجابــي علــى االقتصــاد الوطنــي وقدرتــه علــى اســتحداث وخلــق وظائــف وفــرص عمــل جديــدة وبمــا 
يســهم فــي دفــع عجلــة التنميــة فــي مختلــف المجــاالت، مؤّكــدًا علــى انســجام االتفاقيــة مــع توّجهات 
البنــك فــي دعــم التحــّول الرقمــي فــي المملكــة، ال ســّيما وأن القطــاع المصرفــي يشــهد اليــوم تغّيــرات 

متســارعة بفعــل التكنولوجيــا الرقمية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة )فايبرتك( السيد سامي جرار عن تقديره لدور بنك اإلسكان ومساهماته 
القرض  هذا  على  الشركة  حصول  أن  إلى  الفتًا  األردنية،  والشركات  الوطني  االقتصاد  دعم  في  الممّيزة 
سيساعدها على تحقيق األهداف التي قامت ألجلها والمتمّثلة في توفير بنية تحتية جديدة لاتصاالت 
عبر مّد شبكة ألياف ضوئية ُمعّلقة )فايبر( في مناطق عمل شركة الكهرباء األردنية، بحيث تقّدم خدمات 
اإلنترنت فائقة السرعة بالجملة لشركات االتصاالت ومزّودي خدمات اإلنترنت ليستفيد منها ما يقارب 1.4 

مليون منزل ومنشأة تجارية في العاصمة عّمان، والزرقاء، والرصيفة، ومادبا، والبلقاء.
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تجدر اإلشارة، إلى أن شركة )فايبرتك( ستعمل على بناء وتطوير وتشغيل شبكة ألياف ضوئية على نقاط 
إنترنت  خدمات  لتزويد  وذلك  األردنية  الكهرباء  لشركة  التابعة  الكهربائية  الشبكة  أعمدة  على  تعليق 
الفايبر )FTTH( باإلضافة إلى خدمات أخرى ذات قيمة مضافة بالجملة )Wholesale Model( وتوصيلها إلى 
العّدادات الواقعة في المباني ضمن منطقة امتياز شركة الكهرباء األردنية ألغراض ربط العدادات الذكية 
المملوكة لشركة الكهرباء األردنية التي تصل خدماتها إلى أكثر من 1.4 مليون منزل )أكثر من 60% من 
منازل األردن( في العاصمة عّمان، والزرقاء، والرصيفة، ومادبا، والبلقاء، وهي منطقة االمتياز الخاصة بها.

وسيتـــم استخـــدام شــبكة األليــاف الضوئيــة مـــن قبـــل شركـــات االتصـــاالت وشركـــات تزويـــد االنترنـــت 
)Internet Service Providers( والعمــاء اآلخريــن االعتبارييــن والطبيعييــن والذيــن من خالهم ســيتم نقل 

اإلنترنــت فائــق الســرعة )الفايبر( من الشــبكة مباشــرة إلى مباني المشــتركين )مشــروع الفايبرتك(.
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بنك االستثمار األوروبي يقّدم تموياًل بقيمة 100 مليون يورو لبنك اإلسكان

أعلــن بنــك االســتثمار األوروبــي )EIB( عــن تقديــم تمويــل بقيمــة 
100 مليــون يــورو لبنــك اإلســكان ليقرضهــا بنــك اإلســكان بــدوره 
لشــركات القطــاع الخــاص األردنــي وذلــك كجــزء مــن اســتجابة 
ــات  ــر التداعي ــن تأثي ــف م ــي التخفي ــاعدة ف ــا للمس ــق أوروب فري
االنتعــاش  ودعــم   ،"19 "كوفيــد  كورونــا  لجائحــة  الســلبية 

االجتماعــي واالقتصــادي المســتدام فــي المنطقــة.

وينــدرج هــذا التعــاون ضمــن مبــادرة دعــم المرونــة االقتصاديــة 
)ERI( المشــتركة بيــن اإلتحــاد األوروبــي وبنــك االســتثمار األوروبي، 

الهادفــة إلــى تعزيز تنمية القطاع الخاص من خال دعم المؤّسســات الصغيرة والمتوســطة )SMEs( التي 
تلعــب دورًا رئيســيًا فــي خلق النمو االقتصــادي وتوفير فرص العمــل في األردن.

وقــال نائــب رئيــس بنــك االســتثمار األوروبــي الســيد داريــو ســكانابييكو: "يأتــي دعــم مرونــة ومنعــة القطاع 
الخاص في مواجهة هذه األزمة غير المسبوقة كأحد أهم أولويات بنك االستثمار األوروبي. ويقوم البنك 
بتوفيــر التمويــل مــن خــال التعــاون مــع القطــاع المصرفــي األردني. وفــي هذا اإلطــار تهدف شــراكتنا مع 
بنــك اإلســكان إلــى إتاحــة التمويل الحيوي للمشــروعات الصغيرة والمتوّســطة لمســاعدتها علــى التعامل 

مــع التداعيــات االقتصاديــة لجائحــة كورونا". 

موّضحــًا أن بنك االســتثمار األوروبي وكجزء من االســتجابة األوروبية الموّحــدة "فريق أوروبا"، ملتزم بتكثيف 
ــاء، إضافــة إلــى إرســاء أســس االنتعــاش  دعمــه لــألردن لمواجهــة التحّديــات المباشــرة التــي يســّببها الوب

االقتصــادي الناجح بعد األزمة.

مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيذي لبنك اإلســكان الســيد عّمــار الصفدي: "ُيعد هــذا التعاون محــط تقديرنا 
في بنك اإلسكان لما يدل على عمق ثقة بنك االستثمار األوروبي بنا وبقدرتنا على تقديم الدعم لشركات 
القطاع الخاص األردني، وخاصة الشــركات الصغيرة والمتوســطة التي نوليها بدورنا اهتمامًا كبيرًا لدورها 

اإليجابــي في تحفيــز النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل".

مشــيرًا إلى أن بنك اإلســكان أســس مرّكزًا متخّصصًا لتمويل الشــركات والمشــاريع الصغيرة لمســاعدتها 
للحصــول علــى التمويــل الــازم لممارســة نشــاطها مــن خــال إيجــاد برامــج تمويلية بشــروط ســهلة.

ولفــت الصفــدي، إلــى أن بنــك اإلســكان كان من أوائــل البنــوك األردنية التي أطلقــت برنامجــًا تمويليًا لدعم 
ــا  ــروس كورون ــة في ــلبية ألزم ــات الس ــة التداعي ــن مواجه ــا م ــطة وتمكينه ــرة والمتوس ــركات الصغي الش
المستجد، وبنسبة فائدة 2%، وذلك استجابة لمبادرة البرنامج الوطني لضمان القروض التي أطلقها البنك 
المركزي األردني في شهر نيسان من العام الماضي، مبّينًا أن هذا البرنامج التمويلي يمتاز بشروطه وكلفه 
المّيســرة ويهــدف إلــى تيســير التمويــل للشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال تغطيــة احتياجاتهــا 
التمويليــة لغايــات تمويــل النفقــات التشــغيلية ورأس المــال العامــل، وتمكينهــا مــن المحافظــة على ســير 
أعمالهــا، ودفــع رواتــب موظفيهــا، إضافــة إلــى تغطيــة مختلــف نفقاتهــا التشــغيلية ومواصلة نشــاطها.
مــن جانبهــا رحبــت ســفيرة االتحاد األوروبــي لدى األردن الســيدة ماريا هادجيثيو دوســيو بالتمويــل المقّدم 
مــن بنــك االســتثمار األوروبــي لبنك اإلســكان مؤّكدة علــى أهمية دعم المشــروعات الصغيرة والمتوّســطة 

للحفــاظ علــى الوظائــف ودفــع النمــو االقتصــادي.
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وأضافــت ســفيرة اإلتحــاد األوروبــي أن هــذا التمويــل يتكامــل مــع البرامــج التمويليــة التــي يتيحهــا اإلتحــاد 
األوروبــي لدعــم النمــو االقتصادي وخلــق فرص العمل في األردن، مثل )برنامــج الدعم األوروبي لإلصاحات 
االقتصاديــة مــن أجــل النمــو والعمل في األردن( والذي تبلغ ميزانيته 64 مليــون يورو ويدعم تطبيق خطط 
الحكومة لإلصاح االقتصادي لتحســين تنافســية القطاع الخاص ومناخ االســتثمار بالتزامن مع تقوية إدارة 

التمويل الحكومي.  
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شراء 185 جهاز صّراف آلي متطّور وحديث توّفر خدمات نوعية وجديدة لعمالئنا

انطاقــًا مــن اســتراتيجية البنــك الهادفــة إلى تقديــم التقنيات 
ــي  ــاع المصرف ــي القط ــّورًا ف ــر تط ــدث واألكث ــات األح والخدم
لعمائه، وّقع بنك اإلسكان مع الشركة األردنية إلدارة األنظمة 
 )Diebold Nixdorf( شــركة  وكاء   )JBS( ووكاالت  واألعمــال 
فــي األردن وفلســطين، اتفاقيــة لشــراء 185 جهــاز صــّراف آلــي 

ــة.  ــات التكنولوجي ــدث التقني ــزّود بأح ــّور وم متط

ــبكة  ــث ش ــن تحدي ــة م ــة الثاني ــة المرحل ــذه االتفاقي ــد ه وتع
الصّرافــات اآلليــة لبنــك اإلســكان، حيــث قــام العــام الماضــي 

بتركيــب 55 جهــازًا حديثــًا ومتطــّورًا ليصــل مجمــوع الصّرافــات التــي يتــّم تحديثهــا إلــى 240 صــّراف آلــي، 
فــي خطــوة تعكــس اهتمــام وحــرص البنــك المتواصــل نحــو تقديــم أفضــل الحلــول التقنيــة والمبتكــرة 

لعمائــه.

االتفاقية التي ُتعد األكبر من نوعها على الصعيدين المحلي واإلقليمي، تنسجم ومساعي بنك اإلسكان 
الدائمــة فــي مواكبــة آخــر التطــّورات فــي الســوق المصرفــي العالمــي، وتعزيــز سلســلة خدماتــه الرقميــة، 
وتقديــم تجربــة مصرفيــة متكاملــة وخدمــات مبتكــرة ذات قيمــة مضافــة لعمائــه وبمــا يســهم فــي 

إثــراء تجربتهم المصرفية.

وتــم البــدء بتركيــب وتشــغيل أجهــزة الصّرافــات الجديــدة المــزّودة بأحــدث التقنيــات التكنولوجيــة فــي 
جميــع محافظــات المملكــة خــال الربــع األول مــن عــام 2021، حيــث ســتمّكن هــذه الخطــوة عمــاء بنــك 
اإلســكان وكافــة مســتخدمي أجهــزة الصّرافــات اآلليــة مــن الحصــول علــى باقــة مــن الخدمــات الجديــدة 

والمتمّيــزة بســرعة وســهولة ودون الحاجــة لزيــارة الفروع.

وفــي تعليقــه علــى هــذه الخطــوة، قــال رئيــس مجموعــة األعمــال المصرفيــة فــي بنــك اإلســكان الســيد 
ڤاســكين أجميــان: "نحــرص فــي بنك اإلســكان وضمن خططنــا االســتراتيجية على تبّني أحــدث تكنولوجيا 
الخدمــات المصرفيــة وتقديــم أفضــل الخدمــات المبتكــرة، ومواكبــة اإلضافــات النوعيــة التــي مــن شــأنها 
دعــم توجهاتنــا نحــو التحــّول الرقمــي وتقديم تجربــة بنكية فريــدة ومميــزة لعمائنا، وبمــا يمّكنهم من 

إنجــاز معاماتهم بشــكل يواكب المتغّيرات المتســارعة التــي يفرضها العصر الرقمي".

وأضاف أجميان قائًا: "بنك اإلســكان ســّباق دائمًا في قدرته على االســتجابة بفعالية للمتطلبات المتغّيرة 
لعمائــه حيــث عمــل خــال الســنوات الماضيــة علــى تأهيــل بنيتــه التحتيــة بالشــكل األمثــل لدعــم عمليــة 
التحّول الرقمي، واليوم نســتمر في خططنا نحو التحّول الرقمي والتي من ضمنها االســتمرار في تحديث 

شــبكة صّرافاتنــا اآلليــة مــن خال اعتمــاد أجهزة هي األحــدث واألكثر تطّورًا محليــًا ودوليًا ".

مــن جانبــه قــال الســيد عمــاد صــوان المديــر العــام للشــركة األردنيــة إلدارة األنظمــة واألعمــال ووكاالت 
)JBS( فــي األردن وفلســطين: "لقــد جــاءت هــذه االتفاقيــة بهــدف تزويــد بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل 
والــذي يعــد من أهــم رّواد الصناعة المصرفية الحديثة في المنطقة، بالتقنيات الحديثة والمتطّورة، وذلك 
تلبيــة لمتطلبــات العصــر الحالــي والمســتقبلي من خــال تفعيــل التحّول الرقمــي للمعامــات المصرفية".

وأّكــد صــوان أن اختيــار بنــك اإلســكان التعامل مع أكبــر الوكاء في مجــال صناعة وتطوير أجهــزة الصّراف 
اآللــي الذكــي )Diebold Nixdorf( سيســهم فــي توفيــر أحــدث الخدمــات المصرفيــة لعماء بنك اإلســكان 

محدثــًا فرقــًا إيجابيــًا وبما يليــق بعماء هذا الصــرح المصرفي الكبير.
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يذكــر أن أجهــزة الصــّراف اآللــي الجديدة والمتطــّورة، تمتاز بأنهــا أجهزة عصرية تدعم تقنية )الاتامســية( 
خدمــات االتصــال بالمــدى القريــب، وخدمــات رمــز االســتجابة الســريع QR Code، إضافــة إلــى دعــم خدمات 
الصــّراف مــن خــال بصمــة األصبع، كما ســتتيح هــذه الصّرافات لعماء البنك االســتفادة مــن مجموعة من 

الخدمــات الجديــدة مثل اإليداع النقــدي الفوري، وإيداع الشــيكات الفوري وغيرها.
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بنك اإلسكان يستكمل تطوير كافة بطاقات االئتمان والدفع المباشر 

اســتمرارًا لنهجــه فــي توفيــر حلــول مصرفيــة عصريــة تناســب العمــاء، أعلــن بنــك اإلســكان عن اســتكمال 
تطويــر كافة بطاقات االئتمان والدفع المباشــر الصادرة عــن البنك بكافة فئاتها وتوفيرها لعمائه بتقنية 
الاتامســية )Contactless(، وبتصميــم عصري ممّيز يحمــل صورة مبنى البنك الجديد، في خطوة تعكس 

الطابــع الرقمــي والمتطــّور للخدمــات التــي يقّدمهــا البنك.

ووّســع بنــك اإلســكان مــن نطــاق بطاقاته المعــززة بتقنيــة الاتامســية التي كان ســّباقًا فــي طرحها منذ 
عاميــن لتشــمل كافــة فئــات البطاقــات الصــادرة عــن البنــك وبتصميــم عصــري جــّذاب، حيــث تأتــي هــذه 
ــع  ــر أدوات الدف ــة وتطوي ــا الرقمي ــة التكنولوجي ــى مواكب ــة إل ــك الهادف ــتراتيجية البن ــن اس ــوة ضم الخط
الرقمــي، وســعي البنــك المســتمر نحــو تقديــم الخدمــات والمنتجــات المبتكــرة التــي تحاكــي تطلعــات 
عمائــه وتلّبــي احتياجاتهــم، وتمّكنهــم مــن متابعــة تعاماتهــم البنكيــة بــكل ســهولة، وســرعة وأمــان. 
ويحرص بنك اإلســكان على توفير أفضل المزايا على بطاقات االئتمان والدفع المباشــر عبر تســخير أحدث 
التطــّورات فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة لعمائــه، وتقديم مجموعة مــن الخدمات الرقميــة المتطورة.
وتمّكــن خاصيــة الدفــع الاتامســية - مــن خــال تقنيــة االتصــال قريــب المــدى )NFC( العمــاء مــن إجــراء 
عمليــات الدفــع لمشــترياتهم بمجــّرد تمريــر البطاقــة علــى أجهــزة نقــاط البيــع )POS( المجّهــزة بهــذه 
الخاصيــة، بحيــث يتــّم خصــم مبالــغ المشــتريات مباشــرة مــن البطاقــة دون قيــام العمــاء بإدخــال رقــم 
ســّري وضمــن الســقوف المحــّددة لهــم. كمــا تتمّتــع بطاقــات االئتمــان والدفــع المباشــر الجديــدة بتقنيــة 

الاتامســية بأعلــى مقاييس الحمايــة واألمان.

وتعتبــر تقنيــة الاتامســية مــن أحــدث تقنيــات الدفــع الرقمــي حيــث تســتخدم لتســريع عمليــات الدفــع 
اإللكترونــي للمشــتريات معتدلــة القيمــة، وبســقف يومــي 150 دينــارًا، بعــدد 3 حــركات وبحــد أقصــى 55 
دينــار للحركــة الواحــدة، وفــي حــال رغــب العميــل بتجــاوز هــذه الســقوف فيتوجــب عليــه إدخــال رقمــه 

الســّري الخــاص بــه.

وتبــرز أهميــة هــذه البطاقــات فــي األوقــات الراهنــة التــي يشــهد فيهــا األردن كمــا دول العالــم انتشــارًا 
لجائحــة كورونــا، حيــث تجّنــب تقنيــة الاتامســية العميــل مــن التعامــل المباشــر مــع أجهــزة نقــاط البيــع 
وإدخــال الرقــم الســّري ممــا يجعلهــا أكثــر أمانــًا، باإلضافــة إلــى تســهيل عمليــات الدفــع علــى البطاقة ما 

يقّلــل الوقــت والجهــد. 

وتتمّيــز بطاقــات الدفــع المباشــر واالئتمانيــة التــي يوّفرهــا بنك اإلســكان بتقديــم مجموعة مــن الخدمات 
ذات القيمــة المضافــة لحامليهــا، ومنها مزايا برنامج المكافآت المتطّور إســكان كوينز )Iskan Coins( التي 
يمّكــن اســتبدالها بالعديــد مــن المكافــآت المتعــّددة التي تتناســب مــع احتياجاتهــم، باإلضافة إلــى مزايا 

أخــرى علــى هــذه البطاقــات تضــم برامــج الخصومــات والتقســيط المميزة.
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بنك اإلسكان يوّفر لعمالئه تجربة مصرفية استثنائية مع تدشينه الفرع 
الرقمي للخدمات الذاتية

للخدمــات  الرقمــي  الفــرع  مؤّخــرًا  اإلســكان   بنــك  دّشــن 
الذاتيــة )Iskan Engage( فــي مبنــى اإلدارة العامــة للبنــك فــي 
الشميســاني، والــذي يقــّدم لعمائــه تجربــة مصرفيــة رقميــة 
تفاعلية اســتثنائية ال تضاهى، وتعتبر نقلة نوعية في مســتوى 
الخدمــات المصرفيــة الرقميــة المقّدمــة فــي الســوق األردني.

لشــبكة  قّيمــة  إضافــة  الجديــد  الرقمــي  الفــرع  ويعتبــر 
فــروع بنــك اإلســكان الواســعة والمنتشــرة فــي مختلــف أنحاء 
المملكــة، حيــث يمتــاز بطابعــه التكنولوجــي الخــاص ويقــّدم 

لعماء البنك مجموعة من الخدمات الذاتية المتكاملة على مدار الساعة وبما يمّكنهم من إتمام كافة 
معاماتهــم البنكيــة بشــكل فــوري وبــكل يســر، وســهولة، وأمــان. 

وبمجــرد زيــارة الفــرع الرقمــي )Iskan Engage( ســيتمكن عمــاء البنــك مــن خــوض تجربــة مصرفيــة فريــدة 
ومميــزة فــي عالم التكنولوجيــا المصرفية والتحّول الرقمي، حيث تتيح األجهزة التفاعلية للعماء التعّرف 
علــى العديــد مــن المنتجــات والخدمــات البنكيــة، وأســاليب اإلدارة الماليــة، والتفاعــل مــع محتــوى نوعــي 
وتوضيحــي حــول كيفيــة االســتفادة مــن مختلف قنــوات البنك المصرفية مــن خال شاشــات لمس ذكية 
.)Digital Tables( وطاوالت رقمية )Interactive Pods( متاحة على هيئة شاشــات تفاعلية )Smart Screens(

 
وباإلضافــة إلــى أجهــزة الصــّراف اآللــي )ATM( بشــكلها الحديــث والمتطــّور والتي تقــّدم الخدمــات البنكية 
األساســية، يمكــن للعمــاء التواصــل مــع مســؤولي خدمــة العمــاء بالصــوت والصــورة مــن خــال أجهــزة 
الصــّراف اآللــي التفاعلــي )ITM(  المبتكــرة والمزّودة بتقنية الفيديو، والتي تتيــح لعماء البنك إتمام معظم 

الخدمــات والمعامــات المصرفيــة وعلــى مــدار الســاعة ودون الحاجة إلى زيــارة الفرع.

 )Safety Deposit Box( ويتيــح الفــرع الرقمــي للعمــاء أيضــًا اســتخدام صناديــق األمانــات الحديديــة اآلليــة
الخاصــة بهــم، بطريقــة آليــة حديثــة ومبتكــرة مــن خــال البصمــة والبطاقــة الممغنطــة، وبمــا يمّكنهــم 
مــن الوصــول إلــى ممتلكاتهــم الثمينة ذاتيــًا في أي وقت وعلى مدار الســاعة، وبكل ســهولة وخصوصية.
وفــي تعليقــه علــى تدشــين الفــرع اآللــي الجديــد، قــال رئيــس مجموعــة األعمــال المصرفيــة فــي بنــك 
اإلســكان الســيد ڤاســكين أجميــان: "نحرص دومًا في بنك اإلســكان علــى تقديم منظومة مــن الخدمات 
المصرفيــة المبتكــرة، واالســتثمار فــي تبّنــي أحــدث مــا تقّدمــه تقنيــات التكنولوجيــا الرقميــة فــي عالــم 
الصناعــة المصرفيــة، حيــث نفخــر اليوم بتدشــين أول فــرع رقمي للخدمــات الذاتية لنقّدم للســوق األردني 
ولعمائنــا تجربــة مصرفيــة ذاتيــة تفاعليــة ومميــزة فــي عالــم التحــّول الرقمــي، وبمــا يحاكــي تطلعاتهم 

ــم". ورغباته

وأضــاف أجميــان: "ســيكون الفــرع الرقمــي وهــو األول مــن نوعه فــي المملكة مــن حيث طبيعــة الخدمات 
المقدمــة واألجهــزة التفاعليــة المبتكــرة التــي نضعهــا بين أيــدي عمائنا، إضافــة متمّيزة ونقلــة نوعية في 
الســوق المصرفــي األردنــي، تجســيدًا الســتراتيجية البنــك التــي تركــز فــي محاورهــا علــى االبتــكار والتطــّور 

التكنولوجــي، والجــودة الشــاملة، والخدمــات المصرفيــة عاليــة التنافســية".
وتجــدر اإلشــارة، إلــى أن الفــرع الرقمــي للخدمــات الذاتيــة الجديــد )Iskan Engage( يأتــي امتــدادًا للجهــود 
المتواصلــة التــي يبذلهــا بنــك اإلســكان نحــو التحــّول الرقمــي وتقديــم خدمــات تنطــوي علــى العديــد من 

ــه. ــة لعمائ ــم المضاف القي
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إطالق خدمة إصدار "Iskan V-Card" بشكل آلي وفوري

 – المملكة  في  انتشارًا  واألوسع  األكثر  البنك   – اإلسكان  بنك  أطلق 
المدفوعة  الرقمية  الباتينية  ماستركارد  بطاقات  إصدار  خدمة 
المنطقة،  في  نوعها  من  األولى  تعد  والتي   )Iskan V-Card( مسبقًا 
آلي  وبشكل  المحّدثة  بنسخته   Iskan Mobile تطبيق  خال  من 
والجهد. الوقت  عليهم  ويوّفر  العماء  تعامات  يسّهل  مما   وفوري، 
المدفوعة  الرقمية  الباتينية  ماستركارد  بطاقة  إصدار  خدمة  إطاق  ويأتي 
تمكين  بهدف   ،)Iskan Mobile( تطبيق  خال  من   )Iskan V-Card( مسبقًا 
المالية  بالمبالغ  وشحنها  وسهولة،  يسر  بكل  البطاقة  إصدار  من  العماء 
التي تناسب احتياجاتهم، والقيام بعمليات الشراء عبر المواقع اإللكترونية 

البنك. فروع  من  أي  زيارة  إلى  الحاجة  ودون 

كما توّفر البطاقة أعلى درجات الحماية واألمان عبر خدمة حماية المشتريات على المواقع اإللكترونية 
من خال استام العميل لرمز تحّقق لمرة واحدة )One Time Password( على رقم الهاتف الخلوي الخاص 

به المسّجل لدى البنك عند استخدام البطاقة على المواقع المشاركة بالخدمة.

ڤاسكين  السيد  اإلسكان  بنك  في  المصرفية  األعمال  مجموعة  رئيس  قال  الخطوة،  هذه  على  وتعليقًا 
أجميان: "يأتي إطاق بطاقة ماستركارد الباتينية الرقمية المدفوعة مسبقًا والتي تعد األولى من نوعها 
في األردن والمنطقة، تنفيذًا الستراتيجية البنك في تطوير أدوات الدفع الرقمية، واستمرارًا لتوّجه البنك نحو 
توفير مجموعة من االمتيازات الواسعة والمتنّوعة لعمائنا التي تلبي رغباتهم وتطلعاتهم. موضحًا أن 
هذه البطاقة تكتسب أهمية قصوى في الوقت الحالي في ضوء ما تشهده عمليات الشراء اإللكتروني 

من نمو متسارع ومضطرد كونها توّفر الوقت والجهد على العماء".

وأضاف أجميان: "تنسجم عملية التوّسع في اصدار البطاقة وإتاحتها لفئة أوسع وأشمل من عمائنا مع 
.")Iskan Mobile( استراتيجيتنا في البنك بتسهيل الوصول لكل منتجاتنا وخدماتنا المالية والمصرفية من خال تطبيق

من جانبه، قال السيد رمزي األمعري مدير منطقة لبنان والمشرق العربي في شركة ماستركارد: "نحن سعداء 
باستمرار تعاوننا مع بنك اإلسكان إلطاق بطاقات ماستركارد الباتينية المدفوعة مسبقًا من خال تطبيق 
)Iskan Mobile( في الوقت الذي يبحث فيه العماء عن مستويات جديدة من الحماية والراحة والسهولة 
في إجراء كل معاماتهم المالية. ومن ناحية أخرى، تلتزم ماستركارد بالتعاون مع القطاع المصرفي إلتاحة 
حرصنا  منطلق  ومن  األردن.  في  الرقمي  لاقتصاد  التحّول  وتحقيق  الرقمية  الدفع  وسائل  ونشر  تقنياتها 
الخدمات  من  بمجموعة  الباتينية  البطاقة  تأتي  ماستركارد،  بطاقات  لحاملي  مضافة  قيمة  تقديم  على 

الممّيزة التي تمنح حامليها العديد من المزايا الحصرية المجزية التي توفر لهم تجربة دفع فريدة".

وتجدر اإلشارة إلى أن بطاقة )Iskan V-Card( تتمتّع بمزايا البطاقة الباتينية من ماستركارد مثل التغطيات 
التأمينية للسفر والحصول على خصومات على رحات الطيران والفنادق عند الحجز باستخدام البطاقة 
الحاجة  دون  سهولة  بكل  فوري  إصدار  ماستركارد،  من  الباتينية  البطاقات  على  القائمة  العروض  وفق 
لمراجعة الفرع، تحّكم كامل في البطاقة كشحن البطاقة، إيقاف أو إعادة تفعيل، وسهولة استرجاع 

.)Iskan Online(و )Iskan Mobile( بيانات البطاقة آليًا من خال

رقم  إرسال  خالها  يتم  التي   )3D Secure( خدمة خال  من  بأمان  اإلنترنت  عبر  الشراء  البطاقة  تتيح  كما 
المنّفذة  الحركات  عن  العماء  استعام  وإمكانية  العميل،  هاتف  رقم  إلى   )One Time Password( سري
على البطاقة من خال خدمة إسكان أون الين، إضافة إلى استقبال رسائل نصّية بكل الحركات المنفّذة.
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