
نافذة ا�سكان
ا�قتصــاديــة
نشرة تحليلية دورية تصدر عن دائرة التخطيط
ا�سـتـراتيجـــي وا�بـحــاث/ الـمجــموعـــة الـمالـيـــة

العــدد 69
تموز 2021



2

آفاق االقتصاد العالمي

مخاطر الدين والتمويل في ظل جائحة كورونا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

مساهمة التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي

أداء االقتصاد األردني

أداء القطاع المصرفي األردني

أخبار بنك اإلسكان على الصعيد المصرفي

المحتويات
3

6

8

11

17

19



3

   آفاق االقتصاد العالمي 

على خالف المشــهد الذي خّلفته األزمة المالية العالمية عام 2008، فإن أزمة جائحة كورونا كان وقعها 
أقــل حــّدة علــى االقتصاديات المتقدمة مقارنة باالقتصاديات الصاعدة والنامية التي ســتكون أشــد عرضة 
لتداعيــات الجائحــة علــى المــدى الطويــل فــي ظــل درجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن. مــع التأكيــد علــى أن 
اآلفــاق المرتقبــة ال تعتمــد فقط عما ســتؤول إليــه المعركة بين الفيــروس واللقاحات فحســب، إنما ترتهن 
أيضــً للضغــوط الماليــة ومــدى قدرة السياســات االقتصاديــة المطبقة علــى الحد بصورة فّعالــة من الضرر 

الدائــم المترتــب علــى هــذه األزمــة غير المســبوقة.

فبعــد أن شــهد االقتصــاد العالمــي فــي العام 2020 انكماشــً نســبته 3.5%، توقع البنــك الدولي في عدد 
حزيــران 2021 مــن تقريــر اآلفــاق االقتصاديــة العالميــة أن ينمــو االقتصــاد العالمي بنســبة 5.6% عــام 2021، 
وهي أســرع وتيرة للنمو المتوقع بعد ركود اقتصادي خالل 80 عامً، بينما سيســجل نموًا نســبته 4.3% في 

العــام 2022. 

مــن جهــة أخــرى، تحّســنت توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي الصــادرة فــي نيســان الماضــي بفعــل عمليــات 
التلقيــح ضــد فيــروس كورونــا، حيــث تشــير التنبــؤات إلــى نمــو االقتصــاد العالمــي عــام 2021 بمــا نســبته 
6.0%، علــى أن تتراجــع وتيــرة النمــو فــي العــام 2022 لتبلــغ 4.4%، ويعزى هــذا النمو لالنتعــاش القوي الذي 
حققــه عــدد قليــل مــن االقتصاديــات الكبرى، مــع التأكيد على أن أثــر الجائحة فــي 2020 كان من الممكن 

أن يكون أسوأ بثالثة أضعاف لوال السياسات االستثنائية التي اتخذتها الدول. 

ومــع ذلــك، فــإن الكثيــر مــن بلــدان األســواق الناشــئة واالقتصاديــات الناميــة مــا زالــت تعانــي مــن جائحــة 
فيــروس كورونــا وتداعياتهــا التــي أدت إلــى تبديــد مــا تحقــق مــن مكاســب فــي مجــال الحــد مــن البطالــة 
والفقــر علــى حــٍد ســواء. لذلــك فــإن تســريع وتيــرة توزيــع اللقاحــات وتخفيــف عــبء الديــون، وال ســيما 
علــى البلــدان المنخفضــة الدخــل، أمــر أساســي لضمــان عــدم اتســاع التفــاوت بيــن االقتصاديــات العالميــة.

أبرز توقعات النمو على مستوى االقتصاديات العالمية

أوالً: النمو االقتصادي على مستوى االقتصاديات المتقدمة
دفعــت إجــراءات المســاعدات الماليــة واســعة النطــاق، ورفــع القيــود المفروضــة لمكافحــة انتشــار 
 2021 لعــام  المتقدمــة  لالقتصاديــات  توقعاتــه  تحســين  إلــى  الدولــي  البنــك  بمجموعــة  الفيــروس 
بتحقيقهــا نمــوًا نســبته 5.4%، ولعام 2022 بما نســبته 4.0%، أمــا على صعيد االقتصاديات الرئيســّية ضمن 

هــذه المجموعــة تشــير التوقعــات إلى مــا يلي:

لقــي االقتصــاد األمريكــي دعمــً مــن حزمــة واســعة مــن التدابيــر الماليــة التنشــيطية، ومــن المتوقــع أن 	 
تنتشــر عمليــات التطعيــم علــى نطــاٍق واســع بحلــول منتصف عــام 2021، وتشــير التنبؤات إلــى أن معدل 
النمــو ســيصل إلــى 6.8% هــذا العــام، وهــي أســرع وتيــرة للنمــو منــذ عــام 1984، بينمــا ســينمو بنســبة 

ــام 2022. 4.2% ع
أســهمت ســرعة عمليات التطعيم على نطاٍق واســع في دول االتحاد األوروبي في تحســين مســتويات 	 

االســتهالك، حيــث يتوقــع أن تســجل اقتصاديــات منطقــة اليــورو نمــوًا نســبته 4.2% فــي 2021، علــى أن 
يرتفــع إلــى 4.4% فــي العــام 2022.
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ثانيًا: النمو االقتصادي على مستوى األسواق الناشئة واالقتصاديات النامية
نتيجــة لألثــر المســتمر لتداعيــات جائحــة كورونــا من حيث ارتفــاع معدالت البطالــة، وهبوط حاد لالســتثمار، 
وارتفاع أعباء الديون، وزيادة مواطن الضعف المالي. فمن المتوقع أن تشهد اقتصاديات األسواق الناشئة 
واالقتصاديــات الناميــة نمــوًا نســبته 6.0% هــذا العام إذا مــا تم زيادة الطلب وارتفاع أســعار الســلع األولّية. 
لكــن ثمــة عوامــل تعــّوق االنتعــاش في كثير مــن تلك البلــدان منها عودة ظهــور إصابات بالفيــروس، وبطء 
حمــالت التلقيــح، فضــاًل عــن توقف المســاندة على صعيد السياســات في بعض الحاالت. حيث ســتنخفض 
وتيــرة النمــو فــي العــام 2022 إلى 4.7%، أما علــى صعيد االقتصاديات المؤثرة في هــذه المجموعة يتوقع 

ما يلي:

انتعــاش النمــو فــي الصيــن مســجاًل 8.5% هذا العــام، األمر الذي يعكــس انطالق الطلب المكبــوت، بينما 	 
سيشــهد العــام 2022 تراجع نموهــا إلى %5.4.

أدت زيــادة الحــاالت المصابــة فــي الهنــد إلــى تخفيــض توقعات النمــو الســابقة لالقتصاد الهنــدي للعام 	 
ــى %7.5. ــام 2022 إل ــاض األداء ع ــل انخف ــى أن يواص ــى 8.3%، عل 2021 إل

أبرز توقعات النمو )%( على المستوى العالمي وفقًا لبيانات
حزيران 2021 الصادرة عن البنك الدولي:

متوقع 2022 متوقع 2021 2020 البيــــــــــان

4.3 5.6 3.5– العالم

4.0 5.4 4.7– االقتصاديات المتقدمة 

4.2 6.8 3.5– الواليات المتحدة األمريكية

4.4 4.2 6.6– منطقة اليورو

2.6 2.9 4.7- اليابان

4.7 6.0 1.7– األسواق الناشئة واالقتصادات النامية 

5.4 8.5 2.3 الصين

7.5 8.3 7.3– الهند

3.5 2.4 3.9– الشرق األوسط وشمال إفريقيا

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2021/06، البنك الدولي.

حركة التجارة العالمية 
مــع زيــادة التعافــي خــال عــام 2021، ُيتوقــع تســارع وتيــرة التجــارة العالميــة إلــى 8.4%، وهــو مــا يرجــع فــي 
األســاس   إلــى تعافــي تجــارة الســلع. ومــن المتوقع اســتمرار تراجع تجــارة الخدمات عبر الحدود )الســياحة( 
لحيــن إحــكام الســيطرة علــى الجائحــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وُيتوقــع أن تــؤدي القيــود علــى الســفر 

الدولــي بســبب الجائحــة والمخــاوف مــن الســفر بوجــه أعــم إلــى آثــار دائمــة علــى إيــرادات الــدول.

هــذا وقــد شــهد الربع األول مــن هذا العام تعافي حركــة التجارة العالمية في ظــل انتعاش صادرات دول 
شــرق آســيا وفــي مقدمتهــا الصيــن، إال أن التطــورات التــي شــهدها الربــع الثانــي من هــذا العــام والمتمثلة 
في؛ اإلغالق المؤقت في قناة الســويس، والتخوف من نشــوب حرب تجارية بين بريطانيا واالتحاد األوروبي،
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باإلضافــة إلــى معانــاة تجارة الشــحن البحري العالمية أزمة حادة في الوقــت الراهن نتيجة ارتفاع كبير في 
أســعار الشــحن بســبب نقــص الحاويــات الناجــم عن قيــام شــركات المالحة العالميــة بوقف تشــغيل أكثر 
مــن 50% مــن بواخــر الحاويــات وذلــك لغايــات خفــض المصاريــف اإلداريــة والتشــغيلية، وتعُطــل الكثير من 
الحاويــات الفارغــة فــي الموانــئ األميركيــة واألوروبية واألســيوية خــالل فترة اإلغالقــات أثنــاء الجائحة، األمر 
الــذي أّدى إلــى ترتيــب أعطــال للحاويــات فــي الموانئ تفوق القيمــة الحقيقّيــة للحاويات، والتي من شــأنها 

جميعــً أن تؤثــر علــى تدفقات التجارة العالمية وانتعاشــها بشــكل متباين بيــن األقاليم.

التضخم
فــي ظــل االنتعــاش االقتصــادي المرتقــب مــع إعادة تشــغيل االقتصاديــات العالمّيــة، فإن مما ال شــك فيه 
ــم العالميــة خاصــة فيمــا يتعّلــق بأســعار الســلع األوليــة وأســعار النفــط العالميــة  ارتفــاع معــدالت التضخُّ
األمر الذي ســيعيق من السياســات اإلصالحية خاصة في بلدان األسواق الناشئة واالقتصاديات النامية، مما 
ســيدفع البنــوك المركزيــة لكبــح جمــاح هذا االرتفاع مــن خالل رفع أســعار الفائدة والتخلي عــن ضخ النقد 

السوق.  في 

ومــا يخشــاه المســتثمرون، أن تكــون موجــة التضخــم ســريعة وقويــة ومســتدامة، بمــا يجعــل رد فعــل 
البنــوك المركزيــة الحقً قاســيً، األمر الذي من شــأنه إلحاق الّضرر بالتعافي االقتصــادي عمومً، ويؤدي إلى 

موجــة ركــود جديدة قبل أن يتعافى االقتصاد تمامً من أزمة وباء كورونا.

ووفقــً لبيانــات )أبريــل 2021( لصندوق النقد الدولي وفي ضوء توقعاته بارتفاع أســعار النفط بحوالي %30 
لعام 2021، يتوقع أن يبلغ حاجز التضخم لهذا العام في االقتصاديات المتقدمة 1.6%، في حين يتوقع 

أن يبلــغ 4.9% في االقتصاديات الصاعدة والنامية.

معدالت الفائدة على الودائع 
شــهدت أســعار الفائــدة طويلــة األجــل في األشــهر األخيــرة زيادات حــاّدة، وهو مــا يعكس جزئيــً تعديالت 
توقعــات األســواق بشــأن الوتيرة التي ســيتبعها االحتياطــي الفيدرالي األمريكي في العودة إلى السياســة 

ــن آفــاق النمو في الواليات المتحدة. النقدية العادية مع تحسُّ

وتترقــب اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات النامية رد فعل السياســات النقدية فــي االقتصادات 
المتقدمة حول االتجاهات المســتقبلية ألســعار الفائدة، خاصة فيما إذا تحولت فجأة إلى موقف متشــدد 
مــع ازديــاد زخــم التعافي، عندئذ يحتمل تشــكل ضغوطً ســلبية على االقتصــادات ذات المديونية العالية 
واالحتياجــات التمويليــة الكبيــرة. وقــد يترتــب علــى ذلــك انتــكاس أوضــاع هــذه االقتصــادات أكثــر مقارنــة 
باالقتصــادات المتقدمــة. وفيمــا يلي بيانات أســعار الفائــدة الصادرة عن صندوق النقــد الدولي الصادرة في 

إبريــل 2021:

ســتبلغ أســعار الفائــدة الســائدة بيــن البنــوك في لنــدن )اليبــور( للودائع بالدوالر األمريكي ألجل ســتة أشــهر 	 
لعــام 2021 مــا نســبته 0.3%، علــى أن ترتفــع نقطــة مئويــة واحــدة فــي العــام 2022 لتصل إلــى %0.4.

ســتبلغ أســعار الفائــدة الســائدة بيــن البنــوك فــي لنــدن )اليبــور( للودائــع باليورو ألجــل ثالثة أشــهر لعامي 	 
ــبته -%0.5.  ــا نس 2021 و2022 م

مصادر البيانات

تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2021/06، البنك الدولي.	 

تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2021/04، صندوق النقد الدولي.	 
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   مخاطر الدين والتمويل في ظل جائحة كورونا  
          في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

جــاءت اســتجابات البلــدان لجائحــة  كورونــا - كوفيــد 19 - فــي مختلــف أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان )MENAP( علــى نطاق واســع بهــدف إنقــاذ األرواح والتخفيف من 
وطــأة الصدمــة االقتصادية. حيث تســّببت الجائحة فــي تفاقم المخاطر القائمــة المتعلقة بالديون وأدت 
إلــى حــدوث طفــرة فــي االحتياجــات التمويليــة. ويبحــث تقريــر الصنــدوق الدولــي حــول مســتجدات آفــاق 
االقتصــاد اإلقليمــي لمنطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى فــي هــذه القضايــا وفــي السياســات التــي 

تكفــل معالجتهــا مــن خــالل طــرح التســاؤالت التالية:

التســاؤل األول: ما مدى فداحة المخاطر المتعلقة بالديون في منطقة الشــرق األوســط وشمال إفريقيا 
وأفغانســتان وباكستان قبل الجائحة؟ وماذا كانت الشواغل األساسية؟

كانــت بلــدان كثيــرة تعانــي بالفعــل مــن الديــون المرتفعــة، ومــع نهايــة العــام 2019 كانــت نســب الديــن 
ــغ  ــي، وبل ــج المحل ــي النات ــن إجمال ــن 70% م ــر م ــت أكث ــد بلغ ــة ق ــدان المنطق ــف بل ــي نص ــي ف الحكوم
إجمالــي االحتياجــات التمويليــة العامــة في بلد واحــد من كل أربعة بلدان أكثر مــن 15% من إجمالي الناتج 

سنويً. المحلي 

ــة  ــرة المملوك ــات الكبي ــات والمؤسس ــأت الحكوم ــي، لج ــل الخارج ــى التموي ــول عل ــرص الحص ــق ف ــع ضي وم
للدولــة إلــى البنــوك المحليــة، وترتــب علــى ذلــك اتســاع درجــة انكشــاف البنــوك للقطــاع العــام فــي العديــد من 
األســواق الصاعــدة بالمنطقــة بحيــث تراوحــت بيــن أكثــر من 20% مــن مجموع أصــول البنوك في العــراق واألردن 
وقطــر، وأكثــر مــن 45% فــي الجزائــر ومصــر وباكســتان، لتصــل إلــى 60% فــي لبنــان، وفــي المقابــل كانــت نســبة 

انكشــاف البنــوك للقطــاع العــام فــي األســواق الصاعــدة بالمناطــق األخــرى %12.

وأدت الســيولة الفائضــة لــدى البنــوك فــي بعــض البلــدان، وعــدم تطــور قاعــدة المســتثمرين المؤسســين بمــا 
فيــه الكفايــة فــي بلــدان أخــرى، باإلضافــة إلى عــدم وجود قطــاع خاص أكثر نشــاطً، إلــى خلق الحوافــز للبنوك 
لحيازة السندات الحكومية حتى يحين أجل استحقاقها، مما أعاق سيولة أسواق الدين المحلية وعرقل تطورها.

التساؤل الثاني: كيف أثرت الجائحة في العجوزات والديون واستراتيجيات التمويل في المنطقة؟

أدى انهيــار النشــاط االقتصــادي إلــى خســائر فــي إيــرادات الماليــة العامــة، فــي ظــل زيــادة البلــدان نفقاتهــا 
الحكوميــة للتخفيــف مــن آثــار الجائحــة. ونتيجــة لذلــك؛ تدهــورت أرصــدة الماليــة العامــة فــي كل البلــدان 
تقريبــً. وبالمقارنــة مــع توقعــات مــا قبــل الجائحــة، ازدادت مســتويات العجــز األولــي فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان بمتوســط قــدره 7.5% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي 
العــام 2020، وقــد أدت هــذه العجــوزات المرتفعــة واقترانهــا بتباطــؤ النشــاط االقتصادي إلى حــدوث زيادة 

قدرهــا 7 نقــاط مئوية في المتوســط في نســب الديــن إلى إجمالي الناتــج المحلي.

ورغــم أن ثلــث بلدان المنطقة اســتعانت بموارد األســواق المالية الدولية )بنســبة تمثــل 25.5% من إصدارات 
األســواق الصاعــدة مــن الســندات فــي جميع أنحاء العالم(، فقــد كان للتمويل المحلي دور حيوي ال ســيما 
خــالل المرحلــة األولــى مــن األزمــة عندمــا أصيبت األســواق الدوليــة باالضطراب. وعلى ســبيل المثــال، قامت 
حكومــات مصــر واألردن وباكســتان وتونــس بتغطيــة أكثــر مــن 50% مــن إجمالــي احتياجاتهــا التمويليــة 

العامــة فــي 2020 بالتمويل من البنــوك المحلية.
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التســاؤل الثالــث: مــا هــي التحديــات التــي ســتواجهها األســواق الصاعــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان نتيجــة ارتفــاع االحتياجــات التمويلية فــي المرحلــة المقبلة؟

مــن المتوقــع ارتفــاع إجمالــي االحتياجــات التمويليــة العامــة ليصــل إلــى مجمــوع قــدره 1044 مليــار دوالر 
فــي الفتــرة 2021-2022 مقارنــة بمبلــغ قــدره 780 مليــار دوالر فــي الفتــرة 2018-2019. وُيتوقــع أن تظــل 
االحتياجات التمويلية خالل الفترة من 2021-2022 أعلى من 15% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط 
فــي معظــم األســواق الصاعــدة بالمنطقة، رغم ضآلــة االحتياجات من اســتهالك الديــن الخارجي )حوالي 

4% مــن إجمالــي الناتــج المحلي(.

ونظــرًا لضعــف توقعــات االســتفادة المكثفــة مــن مــوارد األســواق الدوليــة، فمن المرجــح أن تتســارع وتيرة 
انكشــاف البنــوك للقطــاع العــام فــي الســنوات المقبلة. وقد يتســبب ذلك فــي مزاحمة االئتمــان المقدم 
للقطاع الخاص في وقت تزداد فيه الحاجة الماســة لتمويل القطاع الخاص لتحفيز التعافي االقتصادي.

 وباإلضافــة إلــى ذلــك، تشــير تقديــرات تقريــر آفاق االقتصــاد اإلقليمــي إلى احتمــال زيادة تفاقــم احتياجات 
ــذي  ــل ال ــة المحتم ــيناريو الصدم ــل س ــي ظ ــي، ف ــج المحل ــي النات ــن إجمال ــا 3% م ــبة قدره ــة بنس الموازن
ينطــوي علــى تســارع تشــديد األوضاع المالية العالميــة واقترانه بتأخر تصحيح أوضاع المالية العامة بســبب 

طول أمد فتــرة التعافي. 

وإذا قامــت البنــوك المحليــة بتمويــل هــذه االحتياجــات غيــر المتوقعــة، إلى جانــب التمويل المتوقــع الالزم 
خــالل الفتــرة 2021-2022، فســوف تســتوعب كل مــن مصــر وعمــان وباكســتان وتونــس نســبة إضافيــة 
مــن أصــول البنــوك تتــراوح بيــن 10% و23% فــي هيئــة ديــون حكوميــة مــع نهايــة العــام 2022. ونتيجــة 
لذلــك، قــد تصــل بنــوك مصــر وباكســتان إلــى مســتويات انكشــاف للقطــاع العــام مماثلــة للمســتويات 

المشــاهدة فــي الوقــت الراهــن فــي لبنــان.

التساؤل الرابع: ما السياسات التي يمكن أن تساعد البلدان في الحد من مكامن الخطر المتعلقة بالديون؟

ســوف تكــون بلــدان المنطقــة بحاجــة إلــى اســتراتيجيات موثوقــة ومعلنــة بوضــوح إلدارة أوضــاع الماليــة 
العامــة والديــن علــى المــدى المتوســط. وســوف تقتضــي هــذه االســتراتيجيات توخــي الدقة في التنســيق 
بيــن الســلطات التنظيميــة للقطاعــات النقديــة والماليــة العامــة والماليــة لصياغــة رؤيــة مشــتركة بشــأن 
الطاقــة االســتيعابية الكليــة لألســواق الماليــة المحليــة. وبالنســبة للبلــدان التــي تعانــي مــن ضيــق الحيــز 
ــع  ــو م ــة للنم ــي المواتي ــط المال ــط الضب ــذ خط ــدأ بتنفي ــا أن تب ــن عليه ــوف يتعي ــه فس ــي أو انعدام المال
انحســار األزمــة. وفــي البلــدان القادرة على النفاذ إلى األســواق، ينبغي أن يعمل صناع السياســات على نحو 
اســتباقي مــن أجــل التخفيــف مــن حــدة مخاطــر تمديــد الديــن وإعــادة تمويلــه. ومن شــأن المشــاركة في 
عمليــات إدارة الخصــوم )مثــل تمديــد آجــال االســتحقاق( أن يــؤدي إلــى تحســين شــروط الديــون القائمــة 
وخصائــص الديــن متوســط األجــل. وفــي البلــدان التــي تعانــي مــن محدوديــة النفــاذ إلــى األســواق، فمــن 

الممكــن أن تنظــر الحكومــات فــي إمكانية تعديل خصائــص ديونها التجاريــة والثنائية.

ومــن شــأن تطويــر أســواق رأس المــال المحليــة، وتوســيع قاعــدة المســتثمرين بالتدريــج، وزيــادة الفــرص 
ــمول  ــال الش ــي مج ــدم ف ــن التق ــد م ــراز المزي ــن إح ــك م ــي ذل ــا ف ــا، بم ــع أصوله ــوك لتنوي ــة للبن المتاح
ــام.  ــاع الع ــرط للقط ــوك المف ــاف البن ــن انكش ــئة ع ــر الناش ــن المخاط ــد م ــي الح ــاعد ف ــي، أن يس المال
وعلــى المــدى المتوســط، بإمــكان صنــاع السياســات إدخــال تعديــالت علــى القواعــد التنظيميــة المصرفية 

لتقليــل التحيــز الحالــي في محافــظ أصول البنــوك نحو الســندات الحكومية.

مصادر البيانات

تقرير مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى 2021/04، صندوق النقد الدولي.
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   مساهمة التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي

دفعــت تداعيــات جائحــة كورونــا ومــا تخّللهــا من إغــالق شــامل ومحدودية الحركــة التي فرضتهــا الحالة 
الوبائيــة بهــدف الســيطرة علــى انتشــار الفيــروس، العديــد مــن الشــركات والمؤسســات فــي مختلــف دول 
العالــم إلــى تبنــي مختلــف أشــكال التحــول الرقمــي، وتســريع وتيــرة انتشــارها وتوســيع نطاقهــا ونشــر 
المعرفــة الالزمــة للتعامــل بهــا، علــى الرغــم مــن العوائــق المجتمعيــة والتحديــات اللوجســتية المرتبطــة 
بهــا، حيــث أبــرزت الجائحــة فــوارق رقميــة هائلــة بيــن بلــدان العالــم ممــا يســتدعي التركيــز علــى تذليــل 
العقبــات أمــام تلــك الفــوارق وتقليصهــا قدر اإلمكان ألهميتها في تســيير أمــور الحياة والعمــل والتعليم.

والتحــول الرقمــي فــي تعريفــه العــام والبســيط هــو عبــارة عــن عمليــة اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة 
ألتمتــة وتحويــل األعمــال واإلجــراءات بكل أشــكالها وأنواعها مــن يدوية وورقيــة إلى إلكترونية باســتخدام 
أدوات رقميــة لتحســين األداء العــام وتســريع اإلنجــاز وزيــادة الفاعليــة لمواكبــة التطــور وتقديــم الخدمات 

األفضل.

وممــا ال شــك فيــه أن عمليــة التحــول الرقمــي تحقق تأثيــرًا إيجابيً في تعزيز الشــمول المالي ومســاهمتها 
علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي، بمــا فــي ذلــك نصيــب الفــرد منــه. فالــدول التــي تحتــل المراتــب العشــرين 
األولى من حيث التنافســية الرقمية هي من بين أفضل عشــرين دولة فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج 
المحلــي اإلجمالــي، والــذي يتجــاوز 20 ألــف دوالر فــي كل دولــة منهــا وفقــً للمؤشــر العالمــي للتنافســية 

الرقميــة الصادر عــن المعهد الدولــي للتنمية اإلدارية.

هــذا باإلضافــة إلــى دورها في زيادة الثقافة المالية خاصة فيما يتعلق بتقليص فجوة الجنس فيما يتعلق 
بنفــاذ اإلنــاث للخدمــات الماليــة باالســتفادة مــن التطــورات التقنيــة، إلــى جانــب دعــم الشــركات الصغيــرة 

والمتوسطة ومتناهية الصغر وبما يساهم في استدامة النمو االقتصادي.  

تجــدر اإلشــارة إلــى أن عــام 2020 شــهد زيــادة فــي قاعــدة مســتخدمي اإلنترنــت فــي جميــع أرجــاء العالم 
لتضــم أكثــر مــن 5 مليــارات مســتخدم وفقــً للبيانــات الصــادرة عــن Internet World Stats، لتكــون بذلــك 
نســبة انتشــار اســتخدام اإلنترنــت قد ارتفعت إلى 65% بين ســكان العالــم المقدر لعــام 2020 بحوالي 7.7 

ــان.  مليار إنس

أبرز أشكال التحول الرقمي في األردن

مع األخذ بعين االعتبار بأن المجتمع األردني غير مشــمول بشــكل كامل جغرافيً بالخدمات البنكية، كان 
مــن المتوقــع أن يكــون هــذا التحــول الســريع إلــى الخدمــات الماليــة الرقميــة فــي ظــل ظــروف عصيبــة، 

والتــي كان آخرهــا جائحــة كورونــا. 

فالوعــي الشــامل مطلــوب لضمــان فهــم المســتخدمين لــألداة الماليــة فــي أيديهــم وشــعورهم بالثقة 
تجــاه اســتخدامها والقناعــة بأنهــا ســتضيف قيمــة لحياتهــم. وتعمــل الحكومــة اليوم على قدم وســاق 
مــن خــالل وزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة علــى تســريع عمليــة التحــول الرقمــي فــي المملكــة من خالل 
صياغــة اســتراتيجية وطنيــة شــاملة للتحــول الرقمــي، ومشــاريع تعنــى بتعزيــز عمليــات الدفــع اإللكترونــي 
ومشــاريع خدمات إلكترونية من خالل تطبيقات ذكية مثل تطبيق )ســند(، وغيرها من المشــاريع الداعمة 

لعمليــة التحــول الرقمــي.
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هــذا وقــد حــّل األردن فــي المركــز الرابــع عربيً، والـــ 53 عالميً من بين 64 دولة تضمنتها النســخة الخامســة 
ــع  ــام 2020، والتاب ــي لع ــية العالم ــز التنافس ــن مرك ــادر ع ــة، والص ــة العالمي ــية الرقمي ــر التنافس ــن تقري م
للمعهــد الدولــي للتنميــة اإلداريــة IMD، ويقيــس التقريــر قــدرة الدولــة علــى تبنــي واستكشــاف التقنيــات 

الرقميــة المختلفــة التــي تــؤدي إلــى التحــول فــي قــرارات الحكومــة وقطــاع األعمــال والمجتمــع.

وتشــير بيانــات تقريــر االشــتمال المالــي الصــادر عــن البنــك المركزي األردنــي إلى نجــاح االســتراتيجية الوطنية 
لالشــتمال المالــي )2018-2020( فــي رفــع نســبة الشــمول المالــي إلــى 50% فــي نهايــة عــام 2020 مقارنــة 

مــع 33.1% عــام 2018، وفيمــا يلــي أبــرز أشــكال التحــول الرقمــي علــى الســاحة المحليــة:

الحكومة اإللكترونية
تعــّرف األمــم المتحــدة الحكومــة اإللكترونيــة بأنهــا اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن 
شــبكات حاســوب، إنترنــت، أجهــزة فاكــس وهواتــف لدعــم األعمــال والخدمــات الحكوميــة للمواطنيــن.
وبــدأ مشــروع الحكومــة اإللكترونيــة فــي األردن عــام 2001، وتقــدم الحكومــة اليوم أكثر مــن 400 خدمة 
إلكترونيــة مــن خالل مؤسســات عــدة منها؛ )أمانة عّمان الكبــرى، دائرة األراضي والمســاحة، دائرة الجمارك، 
األحوال المدنية، المؤسســة العامة للضمان االجتماعي، وزارة العدل، دائرة ترخيص الســواقين والمركبات، 
وزارة التنميــة االجتماعيــة، وزارة اإلدارة المحليــة، هيئــة االســتثمار، وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة، ديــوان 

الخدمــة المدنيــة، صنــدوق المعونة الوطنية، ووزارة الســياحة(.

وبحســب بيانــات حكوميــة، بلــغ عــدد المعامالت المنجــزة إلكترونيً فــي وزارات ومؤسســات حكومية عدة 
العــام الماضــي 2020 حوالــي 14 مليــون معاملــة إلكترونيــة.

ووفقــً آلخــر إحصائية خاصة بمؤشــر تطور الحكومة اإللكترونيــة لألمم المتحدة، تراجع األردن من المرتبة 
98 فــي العــام 2018 إلــى المرتبــة 119 عــام 2019 مــن بيــن 193 دولــة شــملها المؤشــر.

"eFAWATEERcom" نظام المدفوعات الوطني
ــك  ــراف البن ــرة بإش ــات المفوت ــع الجه ــة م ــي المملك ــة ف ــوك العامل ــط البن ــام يرب ــن نظ ــارة ع ــو عب وه

المركــزي األردنــي وإدارة شــركة مدفوعاتكــم؛ وهــي شــركة ناشــئة أردنيــة تأسســت عــام 2011. 

ــات  ــدى الجه ــره ل ــة فواتي ــة قيم ــتعراض ومعرف ــن اس ــتخدميه م ــم" مس ــام "إي فواتيرك ــن نظ ويمك
المفوتــرة وســدادها إلكترونيــً عبــر قنــوات إلكترونيــة متعــددة ومتاحــة علــى مــدار الســاعة بــكل ســهولة 

وأمــان، منهــا؛ البنــوك، والصرافــات اآلليــة، واإلنترنــت المصرفــي، وجهــاز الهاتــف الخلــوي. 

وتتــوزع هــذه الجهــات المفوتــرة المرتبطــة علــى النظــام بيــن شــركات االتصــاالت، المؤسســات والدوائــر 
الحكوميــة، الجامعــات، شــركات الكهربــاء والميــاه، النقابات والجمعيــات، وغيرها من الجهــات التي يتجاوز 
ــن 700  ــر م ــداد أكث ــن س ــح للمواطني ــي تتي ــاص، والت ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــة م ــن 300 جه ــا ع عدده

خدمــة مربوطــة علــى النظــام.

هــذا وقــد حققــت حــركات الدفــع المنفــذة مــن خــالل النظــام لعــام 2020 نمــوًا ملحوظــً بلغــت نســبته 
ــام 2019. ــة بالع ــا مقارن ــي قيمته ــا، و10% ف ــي عدده 56% ف
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نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال "المحافظ اإللكترونية" 
وهــي حســابات ماليــة إلكترونيــة يمكــن الوصــول إليهــا واســتخدامها مــن خــالل تطبيــق علــى الهاتــف 
النقــال، وتقــدم المحافــظ اســتخدامات متعددة، بمــا في ذلك تحويل األمــوال واالدخار بــدون فائدة، دفع 

الفواتيــر، الدفع للمشــتريات والتســوق اإللكتروني.

ــد  ــرف الوحي ــاب والمع ــم الحس ــه رق ــا يجعل ــال مم ــف النق ــم الهات ــى رق ــة عل ــجيل المحفظ ــم تس ويت
ــي  ــى رقم ــى عل ــد أقص ــن كح ــجيل محفظتي ــة تس ــي المملك ــن ف ــكل المقيمي ــن ل ــة، ويمك للمحفظ

ــن. ــال منفصلي ــف نق هات

تجــدر اإلشــارة إلــى أن هنــاك 7 مقدميــن لخدمــة الدفــع عبــر الهاتــف النقــال يقدمــون خدمــة المحافــظ 
اإللكترونيــة وبواقــع 1.2 مليــون محفظــة إلكترونيــة، ويتــم تنظيــم الخدمــة مــن قبــل البنــك المركــزي 

األردني.

وضمــن هــذا اإلطــار، بلغ إجمالي عــدد المحافظ اإللكترونية التي تم فتحها لعام 2020 في النظام ســواء 
مــن خــالل مقدمــي خدمــات الدفــع أو الحســابات البنكيــة التــي تــم ربطهــا بالنظــام عــن طريــق البنــوك 
ــام 2019.  ــن ع ــبته 113% ع ــت نس ــاع بلغ ــي بارتف ــاب بنك ــة وحس ــون محفظ ــي 1.1 ملي ــاركة حوال المش
كمــا بلغــت عــدد العمليــات الماليــة التــي تــم تنفيذها مــن خالل النظــام حوالــي 12 مليون عمليــة وبقيمة 
إجماليــة بلغــت حوالــي 1.082 مليــار دينــار بارتفــاع بلغــت نســبته 213% فــي عــدد عمليــات الدفــع المنفذة، 

وبنســبة 571% مــن قيمــة عمليــات الدفــع.

"CliQ" نظام الدفع الفوري
وهــو أحــدث أنظمــة الدفــع اإللكترونــي فــي األردن، والــذي تــم إطالقــه في العــام 2020 من قبل الشــركة 
األردنيــة ألنظمــة الدفــع والتقــاص )جوباك( وبإشــراف البنــك المركزي األردنــي، وهو نظام دفع فــوري يمتاز 
بقدرتــه علــى إحــداث ثــورة فــي النظــام البيئي للمدفوعــات المحليــة، من خالل االســتفادة مــن المتطلبات 

الدوليــة للبنــى التحتيــة للســوق المالــي ومعاييــر الدفــع المتطورة. 

فمــن خــالل نظــام الدفع الفوري »كليك« أصبح إجراء التحويالت الماليــة الفورية بين البنوك ممكنً لعمالء 
البنــوك فــي األردن. ويكمــن الدافــع األساســي إلطــالق كليك فــي الطلب المتزايــد على تســريع مدفوعات 

التجزئة لتمكين تدفق األموال بين حســابات المرســل والمســتقبل بشــكل فوري.

وتشــير بيانــات البنــك المركــزي إلــى أنــه خــالل عــام 2020 قــد تــم تنفيــذ 7,826 حركــة مــن قبــل البنــوك 
المشــاركة فــي النظــام وبقيمــة بلغــت حوالــي 1 مليــون دينــار.

مصادر البيانات

 	.IMD المعهد الدولي للتنمية اإلدارية

 	.Internet World Stats

البنك المركزي األردني.	 

مدفوعاتكم.	 

جوباك.	 
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   أداء االقتصاد األردني

ســعت اإلجــراءات الصحيــة التي تبّنتهــا المملكة بالدرجة األولى، ومن ثم النقديــة والمالية، إلى دعم األداء 
االقتصــادي والتخفيــف مــن التداعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة لألزمــة وتقويــة مســارات التعافــي، إال أن 
طــول أمــد جائحــة كورونــا قد فاقم من مســتوى الظــروف الصعبة التــي كان يواجهها االقتصــاد األردني 
فــي الســنوات األخيــرة والمتمثلــة فــي تباطــؤ نســب النمــو االقتصــادي، ومــا نجــم عن ذلــك مــن ارتفاع في 

مســتويات الديــن العام والبطالة ونســب الفقر.

النمو االقتصادي الحقيقي والبطالة

%18.7 %19.0
%24.7

%13.6

%2.5

%15.8

%2.0

%18.5

%2.1 %1.9 %2.0
%1.6-

2015 2016 2017 2018 2019 2020

معدل البطالة (الربع الرابع)معدل نمو الناتج المحلي ا�جمالي الحقيقي

ومــع اجتيــاح الموجــة الثانيــة للّجائحــة فــي بدايــة شــهر شــباط مــن هــذا العــام 2021 وتدهــور الوضــع 
الصحــي، اضطــرت الحكومــة إلــى فــرض المزيــد من القيــود االحترازيــة منها؛ معــاودة إغالق يــوم الجمعة، 
وتمديد ســاعات حظر التجول، وإغالق شــريحة واســعة من المنشــآت العاملة في القطاعات الحيوية مثل 
)الســياحة، التعديــن، اإلنشــاءات والمقــاوالت، األنديــة الرياضيــة(، األمــر الــذي تســبب بتضــاؤل ثقــة المجتمــع 

األردنــي فــي قــدرة االقتصاد على التخفيف مــن تداعيات كورونا على الفرد واألســر والمجتمع.

وضمــن هــذا الســياق؛ أعلــن مركــز الدراســات االســتراتيجية فــي الجامعــة األردنيــة بــأن 78% مــن األردنييــن 
يعتقــدون بــأن األوضــاع االقتصاديــة فــي األردن تســير فــي االتجــاه الســلبي حاليــً وفقــً لنتائــج االســتطالع 
الصــادرة خــالل شــهر أيــار الماضــي، وتعتبــر التحديــات االقتصاديــة وارتفــاع تكاليــف المعيشــة )التضخــم( 

ــا أهميــة عنــد األردنييــن. ــا الفقــر والبطالــة مــن أكثــر القضاي ومعالجــة قضاي

هــذا وقــد شــهدت بدايــة النصــف الثانــي مــن هــذا العــام بــوادر تفــاؤٍل حــذر فــي تحــرك عجلــة االقتصــاد 
وإنعــاش الحركــة التجاريــة والقطاع الســياحي بالتزامن مــع اإلعالن الحكومي عن خطــة تدريجية واضحة 
تمتد زمنيً حتى مطلع شــهر أيلول لفتح القطاعات واألنشــطة االقتصادية كافة وتقليص ســاعات الحظر 
الجزئــي مشــروطً بتحســن الوضــع الوبائي للمملكة، والتســريع في وتيــرة عمليات التطعيــم ضد فيروس 

كورونــا المســتجد، مــع اســتمرار المراجعــة الدوريــة لهــذه الخطــة وفقــً للحالــة الوبائيــة. 

وفيما يلي أبرز التطورات التي شهدها االقتصاد األردني خالل الفترة الماضية من هذا العام:
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النمو االقتصادي 
ــة  ــام 2020 مقارن ــي ع ــبته -1.6% ف ــً نس ــة انخفاض ــعار الثابت ــي األس ــي ف ــي اإلجمال ــج المحل ــجل النات س
بعــام 2019 والبالــغ 2.0%، وتشــير التقديــرات األوليــة للناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى أن معظــم القطاعــات 
االقتصادية قد حققت تراجعً خالل الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع الرابع من عام 2019. وتشــير 
النتائــج إلــى أن قطــاع الفنــادق والمطاعــم حقــق أعلــى انخفــاض خــالل هــذه الفتــرة، حيــث بلغــت نســبته 
-8.8%، ثــم قطــاع النقــل والتخزيــن واالتصاالت بمعدل انخفاض بلغت نســبته -5.7%، تــاله قطاع الخدمات 
االجتماعيــة والشــخصية بمعــدل بلغــت نســبته -4.1%، ثــم قطاع اإلنشــاءات بمعــدل بلغت نســبته - %3.0، 
وكذلــك قطــاع الصناعــات التحويليــة بمعــدل انخفــاض بلغــت نســبته - 2.4%. وفيمــا يلــي بعــض أهــم 

التوقعــات والتقديــرات الصــادرة محليــً وعالميــً للنمــو االقتصــادي األردنــي:

تتوقع مجموعة البنك الدولي تحسن االقتصاد األردني في عام 2021 ليسجل نموًا نسبته 1.4%، على 	 
أن يسجل العام 2022 نموًا نسبته 2.2% وهو أعلى من المستويات المسجلة ما قبل الجائحة في العام 

2019 والبالغة حينها %2.0.
أن 	  على   ،2021 لعام   %2.0 نسبته  اقتصاديً  نموًا  المملكة  تحقق  أن  الدولي  النقد  صندوق  توقعات  تشير 

يواصل أداءه اإليجابي ليسجل نموًا نسبته 2.7% عام 2022، في انعكاس لتعاٍف تدريجي مع انحسار الجائحة. 
توقــع صنــدوق النقــد العربــي فــي ظــل التعافــي المرتقــب للنشــاط االقتصــادي العالمــي والتــدرج فــي 	 

احتــواء التداعيــات الناتجــة عــن الوبــاء أن يســجل االقتصــاد األردنــي نمــوًا نســبته 2.5% فــي العــام 2021، 
ليواصــل نمــوه فــي العــام 2022 بمــا نســبته %3.0.

تتوقــع بيانــات وكالــة فيتــش للتصنيــف االئتمانــي ارتفاعــً نســبته 2.5% فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 	 
للمملكــة لعــام 2021، علــى أن يواصــل األردن تعافيــه االقتصــادي فــي عــام 2022 وبمعــدل نمــو %3.0.

معدل التضخم 
ســجل الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك )التضخــم( لألربعــة أشــهر األولــى من عــام 2021 نموًا نســبته 
0.4% مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام 2020، ويعــزى هــذا المســتوى المســجل إلــى ارتفــاع أســعار 
المشــتقات النفطيــة عالميــً باإلضافــة إلــى تحســن معــدالت االســتهالك محليــً في ضــوء تخفيــف القيود 

االحترازيــة التــي كانــت قــد فرضتهــا الحكومــة لمجابهــة الجائحة.

وارتفــع معــدل التضخــم األساســي لألربعــة أشــهر األولــى مــن العــام 2021 )والــذي يقــاس بعــد اســتبعاد 
الســلع األكثــر تذبذبــً بأســعارها لمجموعــة الغــذاء والوقــود واإلنــارة والنقل( وبمــا نســبته 1.1% مقارنة مع 
نفــس الفتــرة مــن العــام 2020. وفيمــا يلــي بعــض أهــم التوقعــات والتقديــرات الصــادرة محليــً وعالميــً 

للتضخــم في األردن:

ــام 2021 	  ــي لع ــاد األردن ــي أداء االقتص ــع ف ــو المتوق ــب النم ــي أن يصاح ــد الدول ــدوق النق ــع صن يتوق
تضخمــً فــي مســتويات األســعار نســبته 2.3%، بعــد أن بلــغ  0.4% لعــام 2020.

تشــير توقعــات صنــدوق النقــد العربــي وصــول معــدل التضخــم فــي األردن لعــام 2021 ما نســبته %1.3، 	 
علــى أن يرتفع إلى 1.7% في العام 2022.

معدل البطالة
فاقمــت جائحــة كورونــا مــن معــدالت البطالــة فــي األردن، لتصــل إلــى مســتويات قياســية لــم تســجلها 
المملكــة مــن قبــل، حيــث بلــغ معــدل البطالــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مــا نســبته 25.0%، بارتفاع 
مقــداره 5.7 نقطــة مئويــة عــن الربــع األول مــن عــام 2020، وفيمــا يلــي أبــرز التفاصيــل المتعلقــة بمعــدل 

البطالــة للربــع األول 2021:



13

بلــغ معــدل البطالــة للذكــور خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 مــا نســبته 24.2% مقابــل 28.5% لإلنــاث، 	 
ويتضــح أّن معــدل البطالــة قــد ارتفــع للذكــور بمقــدار 6.1 نقطــة مئويــة، فيمــا ارتفــع لإلنــاث بمقــدار 4.2 

نقطــة مئويــة مقارنة بالربع األول مــن عام 2020.
ُســجل أعلــى معــدل للبطالــة فــي محافظــة مادبــا وبنســبة بلغــت 28.3%، فيمــا ُســجل أدنــى معــدل 	 

للبطالــة فــي محافظــة الكــرك وبنســبة بلغــت %17.0.
ُســجل أعلــى معــدل للبطالــة فــي الفئتيــن العمريتيــن 15-19 ســنة و20-24 ســنة، حيــث بلــغ المعــدل 	 

ــي. ــى التوال ــا عل ــكل منهم 61.5% و45.7% ل

المالية العامة 
علــى الرغــم مــن ارتفــاع النفقــات الجاريــة التــي تــم توجيــه جــزء كبيــر منهــا لمواجهــة تداعيــات جائحــة 
كورونــا إال أن بيانــات الماليــة العامة للربع األول من العام الحالي قد أظهرت تحســنً واضحً في تحصيالت 
اإليــرادات المحليــة لترتفــع بحوالــي 314.5 مليــون دينار أو ما نســبته 21.2% مقارنة بنفس الفتــرة من العام 
الماضــي 2020 لتصــل إلــى حوالــي 1.8 مليــار دينــار، وهــي مرشــحة للتحســن فــي ظــل االنفتــاح المتوقــع 
للقطاعــات االقتصاديــة فــي النصــف الثاني من هذا العــام، وفيما يلي أبرز التطورات التي شــهدتها المالية 

العامــة خــالل الربع األول مــن العام 2021:
أســفرت تطــورات الماليــة العامــة عــن تراجــع العجــز المالــي بعــد المنــح بمــا نســبته 38.7% ليصــل إلــى 	 

274.2 مليــون دينــار، مقارنــة بعجــز مالــي قــدره 447.1 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، 
ويعــزى ذلك بالدرجة األولى إلى تحســن اإليــرادات المحلية.

بلغــت نســبة تغطيــة اإليــرادات العامة إلــى النفقات العامة 87.1%، وتشــير زيادة هذه النســبة إلى تقلص 	 
فجوة تغطية اإليرادات للنفقات. 

تطورات المالية العامة خالل الربع األول من العام 2021 
مليون دينار

نسبة التغير%الربع األول 2021الربع األول 2020البيان/ السنة

1,482.61,797.121.2اإليرادات المحلية

)38.6(88.754.5المنح الخارجية

1,571.31,851.717.8إجمالي اإليرادات والمنح

1933.52043.35.7النفقات الجارية

)2.8(84.982.5النفقات الرأسمالية

2,018.42,125.85.3إجمالي النفقات

)38.7()274.2()447.1(الوفر )العجز( المالي “بعد المنح”

)38.6()328.7()535.7(الوفر )العجز( المالي “قبل المنح”
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المديونية
ــة  ــي لتغطي ــي والخارج ــراض الداخل ــة االقت ــة سياس ــراء مواصل ــا ج ــة ارتفاعه ــة المملك ــت مديوني واصل
عجــز الموازنــة واإلنفــاق العــام وتمويــل تدابيــر الرعايــة الصحيــة والحمايــة االجتماعيــة األساســية، حيث بلغ 
رصيــد إجمالــي الديــن العــام حتــى نهاية شــهر آذار 2021 )شــاماًل مديونية صندوق اســتثمار أمــوال الضمان 
االجتماعــي( مــا قيمتــه 33.5 مليــار دينــار أو مــا نســبته 107.0% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقدر لشــهر 
آذار مــن عــام 2021 مقابــل 33.0 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 أو ما نســبته 106.5% من الناتــج المحلي 

اإلجمالــي لعــام 2020، وفيمــا يلــي أبرز التفاصيــل التي شــهدتها المديونية:

ْيــن الداخلــي للحكومــة المركزية في نهاية شــهر 2021/3 بما نســبته 2.6% عن 	  ارتفــع رصيــد إجمالــي الدَّ
رصيــد نهايــة العــام 2020 ليصــل إلــى 19.4 مليــار دينــار، أي مــا نســبته 62.1% مــن الناتج المحلــي اإلجمالي 

المقدر لشــهر آذار من عام 2021.
ْين الخارجي بنهاية شهر 2021/3 بما نسبته 0.2% عن رصيد نهاية عام 2020 ليصل 	  ارتفع رصيد إجمالي الدَّ

إلى 14.1 مليار دينار أي ما نسبته 44.9% من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لشهر آذار من عام 2021.
تتوقــع وكالــة فيتــش للتصنيــف االئتمانــي وصــول الديــون الحكوميــة فــي األردن إلــى الــذروة فــي عــام 	 

2021 بحيــث تســجل مــا نســبته 4.1% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لهــذا العــام، علــى أن تنخفــض إلــى 
ــام 2022. ــي ع 2.7% ف

تطورات المديونية حتى نهاية آذار من عام 2021
مليون دينار

نسبة التغير %آذار 20202021البيان/ السنة

ْين الداخلي للحكومة المركزية 18,933.719,427.02.6إجمالي الدَّ

ْين الداخلي/ الناتج المحلي اإلجمالي 1.1 نقطة مئوية62.1%61.0%إجمالي الدَّ

ْين الخارجي )0.2(14,098.314,067.1إجمالي الدَّ

ْين الخارجي/ الناتج المحلي اإلجمالي )0.5( نقطة مئوية44.9%45.4%إجمالي الدَّ

ْين العام 33,032.033,494.11.4إجمالي الدَّ

ْين العام/ الناتج المحلي اإلجمالي 0.5 نقاط مئوية107.0%106.5%إجمالي الدَّ
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قطاع التجارة الخارجية
شــهد العجــز فــي الميــزان التجــاري للربــع األول مــن عــام 2021 اتجاهــً تصاعديــً بعــد أن ســجل ارتفاعــً 
نســبته 22.9% مقارنــة مــع الفتــرة المماثلــة مــن عــام 2020 ليصــل إلــى 1.9 مليــار دينــار أردنــي، وفيمــا يلــي 

ــرز التطــورات علــى جانبــي الميــزان التجــاري لهــذه الفتــرة: أب

ارتفعــت الصــادرات الكليــة للربــع األول مــن عــام 2021 بنســبة 3.4% مقارنة مــع الفترة المماثلــة من عام 	 
2020، لتصــل إلــى 1.4 مليار دينار أردني.

ارتفعــت مســتوردات المملكــة للربــع األول مــن عــام 2021 بنســبة 13.7% مقارنة مع الفتــرة المماثلة من 	 
عــام 2020، لتصل إلى 3.3 مليار دينار أردني.

بلغــت تغطيــة الصــادرات الكليــة للمســتوردات للربــع األول مــن عــام 2021 مــا نســبته 42.9%، مقارنة 	 
بـــ 47.2% للفتــرة المماثلــة من عام 2020، أي بانخفاض مقــداره 4.3 نقطة مئوية. 

تطورات التجارة الخارجية خالل الربع األول من العام 2021
 مليون دينار

نسبة التغير %الربع األول 2021الربع األول 2020البيان / السنة

1,201.61,268.15.5الصادرات الوطنية

)10.8(178.9159.5المعاد تصديره

1,380.51,427.63.4الصادرات الكلية

2,925.43,326.613.7المستوردات الكلية

22.9)1,899.0()1,544.9(الفائض )العجز( التجاري

نسبة تغطية الصادرات 
للمستوردات

)4.3( نقطة مئوية%47.2%42.9
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ميزان المدفوعات
يرجــح صنــدوق النقــد الدولــي أن يســجل العجــز فــي الحســاب الجــاري خالل العــام الحالــي 2021 ما نســبته 
8.3% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، علــى أن يتراجع إلى 4.0% من الناتج المحلي خــالل العام المقبل 2022. 

ويتأثــر مســتوى عجــز الحســاب الجــاري بميــزان المدفوعــات بعــدد مــن البنــود البــارزة المكونــة لهــذا 
الميــزان والتــي تنعكــس بشــكل أو بآخــر علــى ارتفــاع او انخفــاض مســتوياته، ومــن هــذه البنــود مقــدار 
عجــز الميــزان التجــاري للمملكــة، إلــى جانــب بنــود أخــرى مهمــة ككل مــن الدخــل الســياحي الــذي 
ينــدرج تحــت حســاب الخدمــات، وحــواالت المغتربيــن التــي تنــدرج تحــت بنــد التحويــالت الجاريــة، إضافــة إلى 

االســتثمار األجنبــي، وعلى النحــو التالي:

أظهــرت البيانــات األوليــة لميــزان المدفوعــات لعــام 2020 عجــزًا فــي الحســاب الجــاري مقــداره 2.5 مليــار 	 
دينــار )8.0% مــن GDP( مقارنــة مــع عجــز مقــداره 672.0 مليــون دينــار )2.1% مــن GDP( خــالل عــام 2019. 
أمــا باســتثناء المنــح، فقــد ارتفــع عجــز الحســاب الجــاري ليصــل إلــى )10.9% مــن GDP( خــالل عــام 2020 

مقارنــة مــع )5.1% مــن GDP( خــالل عــام 2019.
بلــغ رصيــد إجمالــي االحتياطيــات األجنبيــة للبنــك المركــزي فــي نهايــة شــهر نيســان مــن عــام 2021 مــا 	 

مقــداره 15.5 مليــار دوالر، ويكفــي هــذا الرصيــد لتغطيــة مســتوردات المملكــة مــن الســلع والخدمــات 
ــهرًا. ــو 8.8 ش لنح

ســجل الثلــث األول مــن عــام 2021 تراجع مقبوضات الســفر بنســبة 69.7% لتصل إلــى 237.3 مليون دينار، 	 
فيمــا انخفضــت مدفوعاتــه بنســبة 53.7% لتصــل إلــى 88.4 مليــون دينــار بالمقارنــة مــع الفتــرة المقابلــة 

مــن عــام 2020.
تشــير البيانــات األوليــة لتحويــالت األردنييــن العامليــن فــي الخــارج خــالل الثلــث األول مــن عــام 2021 إلــى 	 

ــام 2020. ــن ع ــة م ــرة المقابل ــع الفت ــة م ــار مقارن ــون دين ــى 790.7 ملي ــل إل ــبة 1.2% لتص ــا بنس انخفاضه
ســجل االســتثمار المباشــر صافــي تدفق للداخــل مقداره 496.7 مليــون دينار خالل عــام 2020 مقارنة مع 	 

487.3 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، ليســجل بذلــك نمــوًا نســبته 2.0% أو مــا مقــداره 9.3 مليــون دينــار 
مقارنــة مــع العــام الــذي ســبقه.

مصادر البيانات

دائرة اإلحصاءات العامة.	 

وزارة المالية.	 

البنك المركزي األردني.	 

وكالة فيتش للتصنيف االئتماني.	 

تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2021/06، البنك الدولي.	 

تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2021/04، صندوق النقد الدولي.	 
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   أداء القطاع المصرفي األردني

تمّكن البنك المركزي األردني من تحقيق استقرارًا نقديً وماليً بفضل سياسته النقدية وأثرها في استقرار 
ســعر صــرف الدينــار األردني ومســتوى األســعار فــي المملكة، إضافة إلــى دوره في تحفيز واســتدامة النمو 
االقتصــادي المحلــي ومســتويات التشــغيل واتبــاع نهــج نقــدي يوائــم بيــن التطــورات االقتصاديــة العالمية 

واإلقليميــة والمتغيــرات المحليــة خاّصة في ظل التداعيات األخيرة التي أفرزتها جائحة كورونا.

وتشــير أبــرز االســتطالعات التــي أجراهــا منتــدى االســتراتيجيات األردنــي إلى ارتفاع مؤشــر الثقة فــي النظام 
النقــدي األردنــي، وهــو نتيجــة طبيعيــة لنظام نقــدي ومصرفي قوي أثبــت صالبته في مواجهــة التحديات 

التــي ألمت باالقتصاد األردني.

وضمــن هــذا اإلطــار أعلنــت البنــوك العاملــة فــي القطــاع المصرفــي األردنــي خــالل شــهر آذار الماضــي عــن 
إطــالق صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي بــرأس مــال 275 مليــون دينــار، حيــث يعتبــر هــذا الصنــدوق 
المملــوك بالكامــل مــن قبــل البنــوك االردنيــة أكبــر صنــدوق اســتثماري يؤسســه القطــاع الخــاص، وأضخــم 

شــركة تؤســس فــي تاريــخ المملكــة مــن حيــث رأس المال.

ــً  ــالك األردن فرص ــل امت ــي ظ ــي ف ــتثمار المحل ــزًا لالس ــتثمارية تحفي ــركة االس ــاء الش ــرة إنش ــاءت فك وج
اســتثمارية واعــدة وكبيــرة بحاجــة الســتغاللها بالشــكل الصحيح لتحقق مــردود إيجابي لالقتصــاد األردني 
ككل، وكذلــك لضمــان اســتفادة الشــركات فــي فتــرة مــا بعــد جائحــة كورونــا، واســتجابًة لمــا سيشــهده 
ــن  ــف ع ــن الكش ــة م ــه الجائح ــا أفرزت ــة وم ــرات هيكلي ــن تغي ــي م ــي والعالم ــاد األردن ــتقبل االقتص مس
العديــد مــن الفــرص المتاحــة فــي عــدة قطاعــات حيويــة؛ مثــل الصناعــات الغذائيــة والدوائيــة والكيماويــة 

ــي: ــاع المصرف ــة ألداء القط ــراءة ملخص ــي ق ــا يل ــا. وفيم ــات وغيره ــا المعلوم وتكنولوجي

أداء البنوك خالل الربع األول 2021
أظهــرت نتائــج الربــع األول مــن هــذا العــام 2021 تمتــع البنــوك األردنيــة بمــالءة ماليــة جيــدة مرتكــزة فــي 
ذلــك علــى قاعــدة رأســمالية قويــة ومتينــة، حيث لعبــت البنوك دورًا حاســمً وأساســيً في تعزيز االســتقرار 

االقتصــادي للمملكــة فــي ظــل جائحة كورونــا، وفيما يلــي أبرز تلــك النتائج:

أظهــرت البيانــات الماليــة المجمعــة للبنــوك الــــــــ 15 المدرجــة فــي بورصــة عّمــان، ارتفاعــً فــي صافــي 	 
أرباحهــا بعــد الضرائــب والمخصصــات بنســبة 59% للربع األول من العــام الحالي مقارنة بــذات الفترة من 
العــام الماضــي 2020. حيــث بلــغ صافــي أربــاح البنــوك بعــد الضرائــب والمخصصــات 182.3 مليــون دينــار 
للربــع األول مــن العــام الحالــي مقارنــة مــع 114.8 مليــون دينــار للربــع األول من العــام الماضــي 2020، أي 

بارتفــاع مقــداره 67.4 مليون دينار.
بلــغ صافــي األربــاح قبــل ضريبــة الدخــل حوالــي 247.1 مليــون دينار للربــع األول مــن العام الحالــي مقارنة 	 

مــع 170.9 مليــون دينــار عــن ذات الفتــرة مــن العــام 2020، أي بارتفــاع مقــداره 76.2 مليــون دينــار.
انخفضــت قيمــة مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للربــع األول مــن العــام الحالــي بمقــدار 33.5 	 

مليــون دينــار وبمــا نســبته 21.2%، حيــث بلغــت قيمــة تلــك المخصصــات حوالــي 124.7 مليون دينــار للربع 
األول مــن العــام الحالــي، فيمــا بلغــت للربــع األول مــن العــام 2020 حوالــي 158.2 مليــون دينــار، حيــث 
ســاهم انخفــاض قيمــة تلــك المخصصــات للربــع األول من العــام الحالي إلى ارتفــاع أرباح البنــوك مقارنة 

مــع ذات الفترة مــن العام 2020.
وفقــً لنتائــج الربــع األول مــن العــام الحالــي 2021 فقد كانت مؤشــرات كابيتال بنك هي األفضل بشــكل 	 

عــام، ويعــزى ذلــك إلى اســتحواذ بنــك كابيتال علــى األعمال المصرفيــة لبنك عوده فــي األردن والعراق.
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الموجودات المصرفية 
ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة فــي نهايــة الثلــث األول من عــام 2021 بمبلــغ 291.7 مليون 	 

دينــار وبمــا نســبته 0.5% عن نهاية عــام 2020 ليصل إلى حوالي 57.3 مليار دينار. 
ارتفــع إجمالــي الموجــودات المحليــة فــي نهايــة الثلــث األول مــن عــام 2021 بمبلــغ 819.1 مليــون دينــار 	 

وبمــا نســبته 1.6% عــن نهايــة عــام 2020 ليصل إلــى حوالي 51.6 مليــار دينار.
ارتفــع )إجمالــي الموجــودات المحليــة كنســبة مــن إجمالــي الموجــودات( مــن 88.9% فــي نهايــة عــام 	 

2020 إلــى 89.9% فــي نهايــة الثلــث األول مــن عــام 2021.

ودائع العمالء
ــغ 537.0 	  ــام 2021 بمبل ــن ع ــث األول م ــة الثل ــي نهاي ــة ف ــوك المرخص ــدى البن ــع ل ــي الودائ ــع إجمال ارتف

مليــون دينــار وبمــا نســبته 1.5% عــن نهايــة عــام 2020 ليصــل إلــى حوالــي 37.3 مليــار دينــار.
ارتفــع إجمالــي الودائــع المحليــة فــي نهايــة الثلــث األول مــن عــام 2021 بمبلــغ 550.8 مليــون دينــار وبمــا 	 

نســبته 2.0% عــن نهايــة عــام 2020 لتصــل إلــى حوالي 28.8 مليــار دينار.
ارتفــع إجمالــي الودائــع بالعملــة المحليــة كنســبة مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة مــن 	 

ــاري 2021. ــام الج ــن الع ــان م ــهر نيس ــة ش ــي نهاي ــى 77.1% ف ــام 2020 إل ــة ع ــي نهاي 76.7% ف
ــى 	  ــام 2020 إل ــة الع ــي نهاي ــن 64.5% ف ــودات م ــي الموج ــن إجمال ــبة م ــع كنس ــي الودائ ــع إجمال ارتف

ــاري 2021.  ــام الج ــن الع ــان م ــهر نيس ــة ش ــي نهاي 65.1% ف

التسهيالت االئتمانية
ارتفــع إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن قبــل البنــوك المرخصــة فــي نهاية الثلــث األول من 	 

عــام 2021 بمبلــغ 906.8 مليــون دينــار وبمــا نســبته 3.2% عــن نهايــة عــام 2020، ليصــل إلــى حوالــي 29.5 
مليــار دينــار. 

ارتفــع إجمالــي التســهيالت االئتمانية كنســبة من إجمالي الموجــودات المصرفية مــن 50.2% في نهاية 	 
عــام 2020 إلــى 51.5% فــي نهايــة الثلث األول من عــام 2021.

ارتفــع إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة كنســبة مــن إجمالــي ودائــع العمــالء مــن 77.8% فــي نهايــة عــام 	 
ــام 2021. ــن ع ــث األول م ــة الثل ــي نهاي ــى 79.2% ف 2020 إل

أبرز المؤشرات النقدية والمصرفية للقطاع المصرفي األردني
كما هو الحال في نهاية نيسان 2021

نسبة التغير %نيسان 20202021البيان / السنة

)M2( 37,011.937,731.41.9السيولة المحلية

)2.1(13,198.912,921.7االحتياطيات األجنبية )ذهب وعمالت(

57,049.257,340.90.5الموجودات المصرفية

36,789.137,326.11.5الودائع المصرفية

28,634.629,545.93.2 التسهيالت االئتمانية

0.01 نقطة مئوية8.34%8.33%سعر اإلقراض ألفضل العمالء

مصادر البيانات

بورصة عمان.	 

البنك المركزي األردني.	 
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   أخبار بنك اإلسكان على الصعيد المصرفي

بنك اإلسكان يوقع اتفاقية مع بنك الصادرات والواردات الكوري

وّقــع بنــك اإلســكان اتفــاق مبدئــي يحــدد اإلطــار العــام مــع بنــك 
الصــادرات والــواردات الكــوري )KEXIM( لمنــح ســقف ائتماني لصالح 
ــر  ــا أث ــيكون له ــي س ــون دوالر، والت ــة 130 ملي ــكان بقيم ــك اإلس بن
إيجابــي على االقتصاد األردني إلى جانب توطيد العالقات التجارية 

ــا الجنوبية. مع كوري

ويلعــُب بنــك KEXIM )الوكيــل الرســمي الئتمــان الصــادرات فــي 
ــى  ــم عل ــة القائ ــاد الدول ــي اقتص ــً ف ــة(، دورًا مهم ــا الجنوبي كوري

التصديــر مــن خــالل تقديــم الضمانــات، والقــروض، وتمويــل المشــاريع الضخمــة، وبالتالــي تســهيل التعاون 
االقتصادي مع البلدان األخرى. حيث يقدم KEXIM حزم تمويلية للبنوك األجنبية على شــكل خط ائتماني 

ــن. ــا المحليي ــروض لعمالئه ــم ق ــوك لتقدي ــذه البن ــتخدمه ه تس

وبموجــب هــذا االتفــاق المبدئي، ســيتمكن بنك KEXIM من االســتفادة من شــبكة بنك اإلســكان المنتشــرة 
فــي أرجــاء المملكــة لتســهيل عمليــات التبــادل التجــاري حيــث سيســاهم هــذا االتفــاق ومــا ســيتبعه مــن 
اتفاقيات الحقة في تسهيل تصدير السلع والخدمات من كوريا إلى األردن، وشراء المعدات األساسية من 
قبــل المســتوردين األردنييــن العامليــن فــي مشــاريع إعــادة اإلعمــار فــي الــدول المجــاورة، وشــراء المنتجات 
الكوريــة الصنــع مــن خــالل خيــارات التمويــل المرنــة، فيمــا ســيقوم بنــك اإلســكان بإصــدار اعتمــادات لصالح 

مســتفيدين فــي كوريــا الجنوبيــة نيابــة عــن عمالئــه.

وأعــرب الرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلســكان، عّمــار الصفــدي، عــن اعتــزازه باختيــار بنــك KEXIM لبنــك اإلســكان 
لالضطــالع بهــذا الــدور المهــم، الفتــً إلــى التأثيــر اإليجابــي بعيــد المــدى لهــذه الشــراكة علــى العالقــات 
التجاريــة بيــن األردن وكوريــا، ممــا سيســمح للشــركات المحلية بإجراء عمليات تجارة دولية بيســر وســهولة. 
وأشــار الصفــدي إلــى أهمية هــذا النوع من االتفاقيات وخاصــة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الســلبية 
على اقتصاديات دول العالم، ال سيما في البلدان ذات الموارد المحدودة مثل األردن، مبينً أن توفر خيارات 
التمويل عالية الجودة ستمكن المستوردين األردنيين والشركات األخرى من القيام بعملها بشكل ميسر 

ومــرن، ممــا يمهــد الطريق لتحقيق االنتعاش االقتصادي في فتــرة التعافي من أزمة كورونا.

وأعــرب مون-كيــو بانــغ الرئيــس التنفيذي لبنك KEXIM، عن ســعادته بتوقيع هذا االتفاق مع بنك اإلســكان، 
البنــك الرائــد فــي األردن الــذي يتمتع بجــدارة ائتمانية عالية ولــه أكبر قاعدة للعمالء، وقال: "سيســهم هذا 
االتفــاق الــذي يعــد خــط االئتمان الوحيد بين KEXIM والبنوك العاملة في الشــرق األوســط، في زيادة حجم 
التجــارة فــي مختلــف القطاعــات بما في ذلــك الســيارات واإللكترونيات والمنتجــات الكيماوية بيــن البلدين. 
ونتوقــع أيضــً أن يعــزز هــذا الخــط االئتمانــي المشــاركة الفاعلــة للشــركات فــي مشــاريع إعــادة اإلعمــار 
التــي تجــري فــي البلــدان المجــاورة. ونحن واثقون تمامً أن بنك اإلســكان هو الشــريك األمثــل لتحقيق هذه 

النتائــج."
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بنــك اإلســكان يطلــق حملتــه الســنوية المبتكــرة لجوائــز حســابات التوفيــر 
للعام 2021

يواصــل بنــك اإلســكان سياســته الهادفــة إلــى تحفيــز 
عمالئــه على اعتمــاد برامج تحفيزية لالدخار وتنمية أرصدة 
حســاباتهم الحاليــة، وذلــك مــن خــالل إطــالق حملتــه 

للعــام 2021. التوفيــر  لحســابات  الســنوية  الترويجيــة 

وتمّكــن حملــة الجوائز عمــالء البنك من أصحاب حســابات 
التوفيــر المؤهليــن لالشــتراك بالجوائــز ممن ال تقــل أرصدة 
حســاباتهم عــن 100 دينــار، فرصــة الدخــول إلــى الســحب 

علــى جوائــز حســابات التوفيــر بفئاتهــا المختلفــة، والموزعــة كالتالــي؛ 5 جوائــز يوميــة قيمــة كل منهــا 
999 دينــارًا، و5 جوائــز شــهرية قيمــة كل منهــا 9,999 دينــارًا، إضافة إلى جائزتين فــي منتصف العام قيمة 

كل منهــا 99,999 دينــارًا، وجائزتيــن فــي نهاية العــام قيمة كل منهــا 99,999 دينارًا.

وخالل هذه الحملة التي ستستمر على مدار العام، سيقوم بنك اإلسكان باإلعالن على موقعه اإللكتروني 
ومنصاته عبر مواقع التواصل االجتماعي عن الفائزين بجوائزه المميزة.

ويتيــح بنــك اإلســكان للعمــالء الحاليين والجدد الراغبين باالشــتراك فــي هذه الحملة، فتح حســابات التوفير 
فــي أي مــن فــروع البنك المنتشــرة فــي مختلف محافظــات المملكة، كمــا ويتيح للعمالء ممــن يمتلكون 
حســابات حاليــة لــدى البنك بالتحويل من حســاباتهم األخرى إلى حســاب التوفير الخــاص بهم عبر تطبيق 

إســكان موبايــل ISKAN Mobile، أو مــن خــالل مركز الخدمــة الهاتفية "إســكان 24/7" والبنك الناطق.

وُيعــد بنــك اإلســكان أول بنك أردني يطبق نظام جوائز حســابات التوفير منذ عــام 1977، ما يعكس ريادته 
واهتمامه بعمالئه من أصحاب حسابات التوفير ورغبته في تشجيعهم على االدخار وتعزيز هذه الثقافة 
اإليجابية لديهم وبما يوفر لهم ظروف معيشــية أفضل وأكثر اســتقرارًا، كما ُتعبر هذه الجوائز عن مدى 
تقدير البنك لعمالء هذه الحسابا ت والذين قاموا باختياره ليكون بنكهم األول والمفضل ووضعوا ثقتهم 

به نظرًا للخدمات المصرفية الشاملة والمميزة التي يقدمها لهم.

بنك اإلسكان يطلق حملة جوائز جديدة على منتجات القروض 

ســعيً منــه لتوفيــر االحتياجــات التمويليــة لعمالئــه 
وتقديــرًا منــه لثقتهــم، أعلن بنــك اإلســكان – البنك 
األكثــر واألوســع انتشــارًا في المملكــة - عن إطالقه 
القــروض  منتجــات  علــى  جديــدة  جوائــز  حملــة 
شــعار  تحــت  والســيارات  والســكنية  الشــخصية 
»قرضــك كمــان بربحــك كاش«، والتــي تعــد األولــى 

مــن نوعهــا فــي الســوق المصرفــي األردني.

وســيتأهل عمــالء البنــك الحالييــن الذين ســيقومون 
بتجديــد قروضهــم القائمة، والعمــالء الجدد الذين 

ســيحصلون علــى قــروض جديــدة خــالل مــدة الحملــة للدخــول فــي عمليــة الســحب علــى مجموعــة مــن 
ــة. ــدة والقّيم ــز العدي الجوائ
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حيــث تــم تخصيــص 18 جائــزة يتــم الســحب عليهــا في عيــد الفطر، قيمــة كل منهــا 999 دينــارًا، باإلضافة 
إلــى ســحب أســبوعي بدأ بعــد عيد الفطر ولغاية نهايــة العام، بواقع جائزة واحدة أســبوعيً، وبإجمالي 32 

جائــزة بقيمة 999 دينــارًا لكل رابح.

ويعتبر إطالق هذه الحملة استمرارًا لنهج البنك المتميز في إطالق الخدمات والمنتجات المصرفية الرائدة 
والمبتكــرة، وتأكيــدًا علــى أن عمالئه هم ركيزة عمله الرئيســية والذي يحرص دومً على تلبية احتياجاتهم 

بأفضل صورة ممكنة واالرتقاء بتجربتهم المصرفية على أكمل وجه.

ــة  ــات المصرفي ــات والمنتج ــدث الخدم ــل وأح ــم أفض ــكل دائ ــرح وبش ــك يط ــر أن البن ــر بالذك ــن الجدي وم
لكافــة شــرائح العمــالء عبــر حزمــة متكاملــة ومتنوعة مــن القنــوات المتطــورة والفعالة، من خالل شــبكة 
فروعــه الواســعة والمنتشــرة فــي كافــة مناطــق المملكــة وقنواتــه اإللكترونيــة المختلفة، ويواصــل البنك 
تقديــم مختلــف المنتجــات والخدمــات المتطــورة بمزايا متميــزة وبما يتــواءم مع احتياجــات عمالئه ويلبي 

طموحاتهم.
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