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كلمة العدد

وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

في أنه يتبّين للمتخصصين والدارسين لواقع المصارف، ال شك 
ف���ي المنطق���ة العربي���ة كم���ا ف���ي العال���م، ب���أن القطاع 
المصرفي األردني يتمّيز بالمتانة والقوة، إذ يؤكد البنك المركزي األردني 
ف���ي أكثر من مناس���بة، أهمي���ة دور القطاع في الحفاظ على اإلس���تقرار 

المالي وتوفير السيولة النقدية.
ويب���ذل البن���ك المركزي وش���ركاؤه ف���ي القطاع المصرف���ي، الجهود 
المس���تمرة، في تحقيق أهداف الش���مول المالي، إس���تناداً إلى مجموعة 
السياس���ات والممكنات ذات األولوي���ة، والتي بُنيت عليها اإلس���تراتيجية 
الوطني���ة للش���مول المال���ي، والتي تض���مُّ ركائز أساس���ية وه���ي: تمويل 
الش���ركات الصغيرة والمتوس���طة، والتمويل األصغ���ر، والخدمات المالية 
الرقمي���ة، باإلضافة إلى ممكن���ات األطر القانوني���ة والتنظيمية، وحماية 

المستهلك المالي، وبناء القدرات المالية، والبيانات واألبحاث.
وإنطالق���اً من رؤية »المركزي األردن���ي«، كان أطلق األخير في بداية 
الع���ام 2019، مب���ادرة »النقود اإللكترونية للتمكين«، بغية تعزيز الش���مول 
المالي في األردن، والتي تهدف إلى تطوير بيئة الخدمات المالية الرقمية، 
وتحسين كفاءة وفعالية برامج التحويالت النقدية لدى الهيئات الحكومية 
والمنظمات اإلنس���انية في جميع أنح���اء األردن. كما يرمي البرنامج إلى 
توفي���ر الوص���ول للخدمات المالية إلى المواطني���ن ذوي الدخل المحدود 

القطاع المصرفي األردني... 

النموذج بالمتانة والمعايير العالمية

والالجئين، حيث تُتيح المبادرة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية األكثر تطوراً مثل خدمات تحويل األموال واإلدخار والخدمات اإلئتمانية. 
ويشهد القطاع المصرفي األردني توسعاً كبيراً في إعتماد التكنولوجيا في تقديم الخدمات، حيث تشير بيانات جمعية البنوك في األردن 
إل���ى أن ع���دد عم���الء نظام الدفع عبر الهاتف النقال )Jomopay( قد وصل إلى نح���و 1.70 مليون عميل، بقيمة معامالت بلغت نحو 105.2 
ملي���ون دين���ار )148.4 ملي���ون دوالر( في نهاية نيس���ان/أبريل 2022. في المقابل، بلغ إجمالي عدد عمالء نظ���ام الدفع الفوري »كليك« قرابة 

285.8 عميل، بقيمة عمليات بلغت نحو 69.9 مليون دينار )88.1 مليون دوالر( في نهاية نيسان/أبريل 2022.
وعليه، ال شك في أن القطاع المصرفي األردني يتمتع بمؤشرات متانة عالية جداً، ويتَّبع أعلى المعايير الدولية، وخصوصاً بالنسبة إلى 
حيازته على مس���تويات مرتفعة من رأس المال تُعّد من أعلى النس���ب في المنطقة العربية، فضاًل عن إزدهار الصيرفة اإلس���المية في األردن 
والتي تس���تند بش���كل أساس���ي إلى أربعة مصارف إس���المية بالكامل، تضمُّ ثالثة مصارف محلية هي: البنك اإلسالمي األردني، البنك العربي 

اإلسالمي الدولي، وبنك صفوة اإلسالمي، باإلضافة الى مصرف إسالمي عربي هو مصرف الراجحي السعودي.   
ف���ي هذا الس���ياق، ال بد م���ن إطالق كلمة تحية وتقدير إلى المحافظ الس���ابق للبنك المركزي األردني الدكتور زياد فريز، الذي تش���ّرفنا 
في إتحاد المصارف العربية بتكريمه أخيراً كأفضل محافظ لعام 2021، وقد إس���تحق الدكتور فريز بجدارة هذه التكريم، الذي يُش���كل رمزاً 
إقتصادياً ومالياً بارزاً، ونموذجاً أردنياً متمّيزاً في قطاع المال في المنطقة والعالم. كما أن تكريمه هذا جاء ثمرًة لجهوده الكبيرة التي بذلها 
خ���الل خدمت���ه، وإدارت���ه الكفوءة للبنك المركزي األردني وللسياس���ة النقدية في ظل ظروف إقتصادية صعب���ة ودقيقة، وإصالحات مصرفية 
وإقتصادية تتطلّب أعلى درجات الشفافية والمسؤولية. كما نتوجه بالتحية والتقدير إلى المحافظ الحالي الدكتور عادل الشركس، الذي يسير 
على النهج عينه بغية إس���تكمال مس���يرة س���لفه الصالح من أجل إعالء شأن القطاع المصرفي األردني. وكلنا ثقة بأن هذا القطاع كما القطاع 

المصرفي العربي يُواصل الصمود في وجه الصعوبات اإلقليمية والعالمية من أجل األفضل.
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خاص القاهرة:

اخت��ار إتحاد المصارف العربي��ة المؤتمر المصرفي العربي للعام 2022 لتكريم د. زياد فريز محافظ البنك المركزي األردني 
الس��ابق تقدي��رًا لجهوده ف��ي تمكين القطاع المصرف��ي األردني وتثبيت حض��وره المحلي والدولي الفاع��ل، وجاء ذلك خالل 
المؤتم��ر الذي انعقد في القاهرة تحت عنوان: »تداعي��ات األزمة الدولية وتأثيرها على األوضاع اإلقتصادية في المنطقة«، 
ونظم��ه اإلتح��اد برعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وقد نال الدكت��ور فريز الجائزة بعدما تمّيزت إدارته 
للبنك المركزي األردني بتطّور استراتيجيات البنك والقطاع المصرفي األردني خصوصًا في مجاالت أنظمة الدفع اإللكتروني 
والرقمي، ودعم قطاع المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة، وش��ّكل المظلة الرقابية التي شملت معظم المؤسسات المالية، كما 
طّور أنظمة التمويل الفاعلة في كل المراحل وخصوصًا في مرحلة الجائحة«، بحس��ب كلمة التكريم التي تالها األمين العام 

إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح.

إتحاد المصارف العربية يكرّم الدكتور زياد فريز

بجائزتي »محافظ العام 2021« و»اإلنجاز القيادي« في 2016

فتوح: د. فريز طّور أنظمة الدفع اإللكتروني والرقمي 
ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

موضوع الغالف

د. زياد فريز والمحافظ طارق عامر يتوسطان كاًل من د. عادل شركس ومحمد اإلتربي والشيخ محمد الجراح الصباح ود. جوزيف طربيه
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وأضاف األمين الع��ام فتوح: »إننا نتقّدم م��ن المكّرم الدكتور 
زي��اد فري��ز بكلمة ش��كر م��ن القل��ب، ونق��ول ل��ه: إّن األزمات 
واألف��كار  للتج��ارب  الحقيق��ي  المح��ك  ه��ي  والتحدي��ات 
والعبقري��ات، ومعاليكم خير َمن تصّدى لها. ويتش��ّرف إتحاد 
المص��ارف العربي��ة أن يمنحكم جائزة »محاف��ظ العام للعام 
2021« تقدي��رًا لمس��يرتكم المش��ّرفة والمضيئ��ة ف��ي عالم 

المهنة المصرفية العربية«.

 األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

د. زياد فريز والمحافظ عامر يتوسطان أعضاء الوفد المصرفي األردني
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تكريم المحافظ فريز في 2016
وكان جرى على هامش إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي 
لعام 2016 – بدورته الحادية والعشرين – »اللوبي العربي الدولي – 
لتع���اون مصرفي أفضل«، وال���ذي نظمه إتحاد المصارف العربية في 
العاصم���ة اللبنانية بيروت، تكريم اإلتح���اد لمحافظ البنك المركزي 
األردن���ي الدكت���ور زياد فريز، عب���ر منحه جائزة »اإلنج���از القيادي«، 
حيث تسلمها عنه نائب المحافظ آنذاك الدكتور عادل شركس. وكان 

جاء تكريم إتحاد المصارف العربية للمحافظ فريز، بناء على جهوده 
في خدمة العمل المصرفي العربي، وإسهاماته في تطوير بيئة العمل 

المصرفي في األردن وعلى مستوى الوطن العربي.
وش���ارك ف���ي حفل تكري���م فريز ف���ي العام 2016، إلى ش���ركس، 
وف���د مصرفي أردني ممثاًل برئيس مجل���س إدارة جمعية البنوك في 
األردن موسى شحادة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في 

البنوك العاملة في المملكة.
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المحافظ السابق للبنك المركزي األردني د. زياد فريز
ل� »مجلة إتحاد المصارف العربية«:

اإلتحاد ينشط في تنمية العمل المصرفي العربي 
وُيواكب التطورات التكنولوجية والمتطلبات العالمية الفنية  
أعلن المحافظ السابق للبنك المركزي األردني الدكتور زياد فريز 
ف���ي حديث لمديرة مجل���ة »إتحاد المصارف العربي���ة« رجاء كموني، 
عل���ى هام���ش المؤتمر المصرف���ي العربي ف���ي العاصم���ة المصرية 

القاه���رة، حيث تم تكريمه بجائزة »محافظ العام 2021«، أنه »بعدما 
كان اإلتحاد وال يزال نشطاً في تنمية العمل المصرفي العربي بشكل 
عام كلي، وعلى صعيد كل دولة، ال يملك المرء إاّل أن يُقدم كل التهنئة 
لدع���م مس���يرة اإلتحاد نظ���راً إلى أهميته من نواح ع���دة، أوالً، لجهة 
تنمي���ة العمل المصرف���ي العربي، كذلك تنمية المه���ارات المصرفية 
العربي���ة، إذ أن عمله يمتد من الصورة الكلية، بمعنى تأثير التطورات 
اإلقتصادي���ة العالمي���ة على األوض���اع المصرفية العربي���ة وعلى دور 
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المص���ارف العربية في التنمية اإلقتصادية، وثاني���اً، متابعة اإلتحاد، 
التطورات الفنية في العمل المصرفي وال سيما في المرحلة األخيرة، 
وه���ي التطورات التكنولوجية والمتطلبات العالمية الفنية، لممارس���ة 
العمل المصرفي السليم. وقد كان إلتحاد المصارف العربية دور بارز 
في هذا الش���أن، س���واء من خالل ال���دورات واإلجتماعات والتي كان 
يعقدها على صعيد الفنيين أو على صعيد اإلجتماعات مع اإلدارات 

المصرفية العليا ومجالس اإلدارة، في الدول العربية. 

أض���اف د. فري���ز: »إن ما تقدم من جهود يُحس���ب لها، حيث تُعد 
عم���اًل وطنياً كبيراً إلتح���اد المصارف العربية رغم كل الظروف. بناء 
علي���ه، نق���دم كل اإلحترام والتقدي���ر للجهود التي يق���وم بها اإلتحاد، 
وأعج���ز عن التعبير حيال إمتنان���ي للفرصة التي أُتيحت لي بالتعاون 
م���ع اإلتحاد، وخصوص���اً حيال خطوت���ه تجاه تكريم���ي، وهي خطوة 

مقّدرة كل التقدير«.
ع���ن المراحل التي مر به���ا القطاع المصرفي األردني، ودوره في 
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القط���اع المصرفي العربي، لفت الدكتور زياد فريز إلى »أن األوضاع 
المصرفي���ة في األردن ش���هدت تطوراً إيجابياً ف���ي كل المناحي، وال 
س���يما م���ا يتعل���ق منها بكفاي���ة رؤوس األم���وال وهي جي���دة، ونوعية 
الموجودات وهي س���ليمة وتتمتع بثقة عالية. كما أن الديون المتعثرة 
ال ت���زال نس���بتها ضعيف���ة ج���داً، وال تتج���اوز 4 % - 5 % رغ���م كل 
الظ���روف. كذلك إن الجهاز المصرفي األردن���ي يتمتع بمتانة عالية، 
وق���د أثبت متانته وخصوصاً خالل فت���رة جائحة كورونا، والتي حقق 

خالله���ا الجهاز المصرفي دوراً كبيراً، في التعامل مع العمالء، ودعم 
المش���اريع الصغيرة والمتوس���طة لمواجهة األزم���ة، وفي الوقت عينه 
توفير التمويل س���واء أكان قصير األجل أو متوسط األجل، لمساعدة 
العم���الء في التغيُّر الذي حصل حي���ال التدفقات النقدية خالل تلك 

الفترة«.
وخل���ص الدكتور فريز إلى »أن الجه���از المصرفي األردني متين، 
وف���ق كل األرقام والمعايير. علم���اً أن الجهاز المصرفي العربي ككل، 
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لع���ب دوراً كبي���راً في تج���اوز مرحلة 
الجائحة«.

وأم���ل المحافظ الس���ابق للبنك 
المرك���زي األردن���ي د. زياد فريز في 
»إنتهاء المشاكل الحاصلة راهناً في 
لبنان، وأن يستعيد الجهاز المصرفي 
اللبناني عافيته، ويعود إلى مساهمته 
ف���ي بن���اء لبن���ان، ودوره التاريخ���ي 
في العم���ل المصرف���ي العربي. كما 
يُش���هد  اللبنانيي���ن  المصرفيي���ن  أن 
له���م بالكف���اءة والخب���رات«، مؤك���داً 
اللبنان���ي  المصرف���ي  القط���اع  »أن 
إل���ى  وس���يصل  األزم���ة،  س���يتجاوز 
الحلول السليمة، وتالياً يكون الجهاز 

المصرفي العربي بألف خير«. 

د. زياد فريز ينجح في
المحافظة على جهاز مصرفي

 س��ليم  ومتين ويتمتع بمستوى 
عال  من المالءة والسيولة

والربحية 
لقد نجح البنك المركزي األردني 
برئاسة المحافظ الدكتور زياد فريز 
ف���ي المحافظة عل���ى جهاز مصرفي 
س���ليم ومتين يتمتع بمستوى عال من 
المالءة والس���يولة والربحي���ة وقادر 
على توفير التمويل الالزم لإلقتصاد 
األردن���ي، وقد جاء هذا النجاح ثمرة 
للتع���اون الوثيق بي���ن البنك المركزي 
ف���ي  المرخص���ة  البن���وك  وإدارات 
مج���ال اإلدارة اإلحترازية للمخاطر، 
نج���اح  ف���ي  أيض���اً  ذل���ك  وترج���م 
المنظوم���ة الرقابي���ة الت���ي انتهجها 
البن���ك المرك���زي والمس���تندة إل���ى 
مبدأ التحوط المبكر في التعامل مع 
مخاطر البيئ���ة اإلقتصادية المحلية 
والدولي���ة، إذ عمل البن���ك المركزي 
على تدعي���م مراكز البن���وك المالية 
وتحقيق العدالة والش���فافية لصغار 
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العم���الء، واإلهتمام بإدارة المخاطر 
الداخل���ي  والتدقي���ق  والرقاب���ة 
ومكافح���ة عملي���ات غس���ل األموال 
وتمويل اإلره���اب، فضاًل عن تطبيق 
أسس ومبادئ الحاكمية المؤسسية.

في هذا السياق لقد إتخذ البنك 
المركزي األردني برئاس���ة المحافظ 
آن���ذاك الدكت���ور زي���اد فري���ز حزمة 
م���ن اإلج���راءات ف���ي الع���ام 2020، 
الحتواء التداعيات الس���لبية لجائحة 
كورونا على اإلقتصاد األردني، يتمثل 

أبرزها بالتالي:
1- ق���ام البنك المرك���زي خالل 
آذار/ مارس 2020 بتخفيض أسعار 
الفائ���دة على كافة أدوات السياس���ة 
النقدي���ة بواق���ع 150 نقطة أس���اس، 
وس���عر فائ���دة ناف���ذة اإلي���داع لليلة 

واحدة بواقع 125 نقطة أساس.
2- تخفي���ض نس���بة االحتياطي 
اإللزام���ي عل���ى ودائ���ع العمالء لدى 
البن���وك م���ن 7 % إل���ى 5 %، مم���ا 
وفر سيولة للبنوك بمبلغ 550 مليون 

دينار.
إضافي���ة  س���يولة  تحري���ر   -3
للبن���وك من خ���الل عمليات الس���وق 
المفتوح���ة المتمثلة بإتفاقيات إعادة 
شراء األوراق المالية بما قيمته 850 
مليون دينار وآلجال تصل إلى سنة.

التموي���ل  ش���روط  تيس���ير   -4
لبرنام���ج البن���ك المرك���زي لتموي���ل 
االقتصادي���ة  القطاع���ات  ودع���م 
الحيوي���ة البالغة قيمت���ه )1.2( مليار 

دينار إذ تم:
– تخفيض أس���عار الفائدة على 
المش���اريع داخ���ل العاصم���ة لتص���ل 
 ،%  1.75 ع���ن  % عوض���اً   1 إل���ى 
وللمش���اريع في المحافظات األخرى 
لتصل إلى 0.5 % عوضاً عن 1 %.

آج���ال  وتوحي���د  تمدي���د   -
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االس���تحقاق لتصل إلى 10 س���نوات، 
من ضمنها سنتي سماح.

– ش���مول القط���اع التصدي���ري 
م���ن ضم���ن القطاع���ات االقتصادية 

المستهدفة في البرنامج.
– رفع س���قف الس���لف المتاحة 
لكافة القطاعات لتصل إلى 3 مليون 
دينار، مع اإلبقاء على سقف قطاعي 
الطاق���ة المتج���ددة والنق���ل عن���د 4 

مليون دينار.
الش���ركات  منع���ة  تعزي���ز   -5
الصغي���رة والمتوس���طة م���ن خ���الل 
برنامج جديد للبنك المركزي بقيمة 
)500( مليون دينار بضمانة الشركة 
األردنية لضمان القروض. يستهدف 
هذا البرنام���ج الحرفيين والمهنيين 
الفردي���ة  المؤسس���ات  وأصح���اب 
والش���ركات الصغي���رة والمتوس���طة، 

وبحسب الشروط التالية:
– سعر فائدة ال يتجاوز 2 %.

– آجال استحقاق تمتد حتى 42 
شهراً، منها 12 شهراً كفترة سماح.

الموظفي���ن  ع���دد  يزي���د  أالّ   –
 200 الش���ركة ع���ن  ف���ي  العاملي���ن 
عامل، وأاّل يزيد حجم موجوداتها أو 

مبيعاتها عن 5 ماليين دينار.
– أن يس���تخدم الق���رض لتمويل 
الم���ال  ورأس  التش���غيلية  النفق���ات 
العام���ل بما فيها الروات���ب واألجور. 
علم���اً أن���ه ت���م من���ح 429.6 ملي���ون 
دينار منها لتمويل 4,644 مش���روعاً 
)3,932 مش���روعاً داخ���ل العاصم���ة 
عم���ان، و712 مش���روعاً ف���ي باق���ي 
ع���دد  بل���غ  حي���ث  المحافظ���ات(، 
المش���اريع  ه���ذه  ضم���ن  العاملي���ن 
حوالي 82 ألف عامل، وبلغ متوسط 
الق���روض الممنوحة نحو 92.5 ألف 
دين���ار، وذل���ك حتى تاري���خ 27 آب/ 

أغسطس 2020.
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السفير األردني في القاهرة 
أمجد العضايلة يهنئ المحافظ 

السابق للبنك المركزي الدكتور زياد 
فريز بتكريمه بجائزة »محافظ العام 
2021« خالل حفل المؤتمر المصرفي 

العربي، الذي عقد في العاصمة 
المصرية القاهرة بحضور عربي كبير 
ووفد أردني من شخصيات مصرفية 

واقتصادية عديدة
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رئيس الوزراء األردني الدكتور بشر الخصاونة: 
البنك المركزي برئاسة د. زياد فريز حقق مستويات تاريخية لإلحتياطات وإستقرار السياسة النقدية

خ���الل حف���ل تكريم المحافظ الس���ابق للبنك المركزي األردني الدكت���ور زياد فريز، الذي أقامته جمعية البن���وك األردنية مؤخراً، 
في حضور رئيس الوزراء الدكتور بش���ر الخصاونة، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل ش���ركس، ورئيس مجلس إدارة جمعية 
البنوك الدكتور باس���م الس���الم، إضافة إلى أكثر من 59 مش���اركاً من رؤس���اء المجالس والمدراء التنفيذين للبنوك، قال الدكتور 
الخصاونة: »إن المحافظ الس���ابق الدكتور زياد فريز، بذل جهودا كبيرة خالل الس���نوات الماضية، حقق فيها مكتس���بات أساسية 
لدعم اإلستقرار النقدي«، مشيراً إلى »أن البنك المركزي حقق إنجازاً تاريخياً في مستوى اإلحتياطات والمحافظة على إستقرار 
السياس���ة النقدي���ة«، مؤك���داً »الجهود الكبي���رة التي بذلها فريز خالل خدمته، ومس���اهمته الفاعلة في ترس���يخ مبدأ اإلس���تقرار 
النَّق���دي، وإدارت���ه الكفوءة للبن���ك المركزي في ظلِّ ظروف إقتصاديَّ���ة دقيقة وإصالحات ماليَّة وإقتصاديَّ���ة تتطلَّب أعلى درجات 

المسؤوليَّة«.
���د الخصاون���ة »أنَّ الجهود التي بذلها فريز تكامل���ت مع اإلصالحات الماليَّة واإلقتصاديَّة األردنيَّة، وس���اهمت في تحقيق  وأكَّ
اإلستقرار النَّقدي الذي هو متطلَّب رئيس لنجاح هذه اإلصالحات«، الفتاً إلى »أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي في 

المملكة«، مؤكداً »أن الحكومة داعم رئيسي للقطاع المصرفي«.

د. فريز
من جهته، أشار الدكتور فريز إلى »أن القطاع المصرفي لعب دوراً كبيراً كجزء من المنظومة الوطنية في حماية المملكة من 
التحديات المالية التي واجهها على مدار السنين«، مؤكداً »أن الجهاز المصرفي سليم وقادر على دعم جهود التنمية، وأن مؤسسة 

البنك المركزي تأسست بقواعد راسخة ومتينة منذ سنوات طويلة«.
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 الدكتور زياد فريز

ولفت د. فريز إلى »أن اإلنجازات التي تحققت على مدى السنين الماضية، تحققت بفضل وجود تشاركية وتعاون البنوك مع 
البنك المركزي، إذ إن هذه التشاركية لم تكن إدارية فقط ولكن مالّية أيضاً«.

وحول اإلستقرار النقدي، أكد د. فريز »أن هذا اإلستقرار كان أساسه من البنك المركزي، ولكن القطاع المصرفي هو من حمى 
ودعم هذا االستقرار النقدي«، الفتاً إلى »أن النوافذ التمويلية لعبت دوراً كبيراً في دعم اإلقتصاد الوطني، وال سيما أن تنفيذ تلك 
النوافذ كان س���ليماً بش���كل كبير«، موضحاً »أهمية تنفيذ عملية الحاكمية بشكٍل سليم من قبل القطاع المصرفي«، ومؤكداً »الدور 
األساسي للقطاع المصرفي المحلي في دعم التصدي ومواجهة جائحة كورونا«، ومشدداً على »أن البنوك تسجل دائماً دوراً مميزاً في 
 المسؤولية المجتمعية«، داعياً  إلى »أهمية تكثيف الجهود في التحول والتطور التكنولوجي وخصوصاً في مجال األمن السيبراني«.

الدكتور زياد فريز في سطور

- تس���لّم الدكتور زياد فريز مهمة إدارة البنك المركزي األردني 
خلفاً للمحافظ محمد سعيد في 10 يناير )كانون الثاني( 2012. 

- ش���غل منصب رئيس هيئة مديري »ش���ركة المجموعة األولى 
لإلستثمار«، كما ترأس مجلس إدارة »بنك المال« بين عامي 2007 
و2009، وكان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للمالية بين عامي 2005 
و2007، والرئيس التنفيذي ل� »بنك المؤسس���ة العربية المصرفية« 

في األردن بين عامي 2001 و2005.
- كم���ا ش���غل منصب أمي���ن ع���ام وزارة التخطي���ط واإلصالح 
اإلداري بي���ن عام���ي 1984 و1989، ووزي���ر الصناع���ة والتجارة بين 

عامي 1989 و1991، ووزير التخطيط بين عامي 1991 و1994.
- عم���ل في البنك المركزي وش���غل فيه مناصب عدة س���ابقة، 
حيث عمل كباحث إقتصادي ورئيس لقس���م التجارة الخارجية بين 
1966 و1973، ومساعد مدير دائرة الدراسات واألبحاث ومستشار 
للدراس���ات واألبح���اث بي���ن عام���ي 1973 و1974، ومدي���ر دائ���رة 
العالق���ات الخارجية بين 1982 و1984، ومحافظ البنك بين عامي 

1996 و2000.
- حاصل على ماجس���تير في اإلقتصاد عام 1978 من »جامعة 
كي���ل« في المملكة المتح���دة، وبكالوريوس في اإلقتصاد من جامعة 

بغداد في العراق. 
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كلمة تحية وتقدير وّجهها محافظ البنك المركزي األردني الدكتور عادل الشركس إلى المحافظ السابق للبنك المركزي الدكتور 
زياد فريز، في معرض رّده على سؤال، وجهته إلى معاليه مجلة »إتحاد المصارف العربية« عن رأيه في تكريم الدكتور زياد فريز 

كأفضل محافظ لعام 2021 من قبل اإلتحاد، فقال: » بإعتقادي، وُيشاركني في هذا الرأي، محافظو البنوك المركزية وصّناع القرار 
واإلقتصاديون في األردن والمنطقة والعالم، بأن الدكتور زياد فريز قد إستحق بجدارة هذه التكريم. فهو رمز إقتصادي ومالي بارز، 

ونموذج أردني متمّيز في قطاع المال في المنطقة والعالم، وتكريمه هذا جاء ثمرًة لجهوده الكبيرة التي بذلها خالل خدمته، وإدارته 
الكفوءة للبنك المركزي األردني وللسياسة النقدية في ظل ظروف إقتصادية صعبة ودقيقة، وإصالحات مصرفية وإقتصادية 

تتطّلب أعلى درجات الشفافية والمسؤولية«.

»ألنه إستحق بجدارة تكريم إتحاد المصارف العربية«

محافظ البنك المركزي األردني الدكتور عادل الشركس:

المحافظ السابق الدكتور زياد فريز  »رمز إقتصادي ومالي بارز
 ونموذج أردني متميّز في قطاع المال في المنطقة والعالم«

ف��ي م��ا يلي كلمة المحافظ الدكتور عادل الش��ركس التي ش��ّرفنا بها لمجل��ة »إتحاد المص��ارف العربية« عن محاف��ظ البنك المركزي 
األردني السابق الدكتور زياد فريز:

كم���ا تعلم���ون، فقد تم تكري���م الدكتور زياد فري���ز بجائزة أفضل 
محاف���ظ لع���ام 2021 من قبل إتحاد المص���ارف العربية على هامش 
المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، والذي ُعقد في القاهرة تحت 

ش���عار »تداعيات األزمة الدولي���ة وتأثيرها على األوضاع اإلقتصادية 
ف���ي المنطقة العربية«، وبتنظيم من اإلتحاد، وبرعاية محافظ البنك 
المركزي المصري طارق عامر، وإتحاد بنوك مصر، وكان لي الشرف 

الدكتور عادل الشركس 
محافظ البنك المركزي األردني
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حضور هذا التكريم المستحق.
وتكري���م محاف���ظ البنك المرك���زي، الدكت���ور زياد فري���ز، يُعتبر 
تكريماَ لإلقتصاد األردني بأكمله، وتكلياًل لإلدارة الناجحة للسياس���ة 
النقدية، ولجهود البنك المركزي في تعزيز أركان اإلس���تقرار النقدي 

والمصرفي والمالي في المملكة، والقدرة على مواجهة الصدمات.
وبإعتقادي، ويُش���اركني في هذا الرأي محافظو البنوك المركزية 
وصّناع القرار واإلقتصاديون في األردن والمنطقة والعالم، بأن الدكتور 
زياد فريز قد إستحق بجدارة هذه التكريم. فهو رمز إقتصادي ومالي 
ب���ارز، ونم���وذج أردني متمّيز ف���ي قطاع المال ف���ي المنطقة والعالم، 
وتكريم���ه هذا جاء ثم���رًة لجهوده الكبيرة الت���ي بذلها خالل خدمته، 
وإدارت���ه الكفوءة للبنك المركزي األردني وللسياس���ة النقدية في ظل 
ظ���روف إقتصادية صعبة ودقيقة، وإصالح���ات مصرفية وإقتصادية 

تتطلّب أعلى درجات الشفافية والمسؤولية.
ولقد إمتدت المسيرة المهنية للدكتور زياد فريز ألكثر من خمسة 
عق���ود، بدأها بالعمل كباحث إقتصادي في دائرة األبحاث في البنك 
المرك���زي األردني في الع���ام 1966. وليرتقي بعمله بعد ذلك، ويتقلد 
مناص���ب قيادية عدة، منها وزير للتخطيط وللصناعة والتجارة خالل 
الفترة )1989-1994(، ووزير للمالية خالل الفترة )2007-2005(.

أّما عن عمله كمحافظ للبنك المركزي وقائد للجهاز المصرفي، 
فق���د إمتدت على فترتين؛ الفترة األولى بدأت في العام 1996 ولغاية 
الع���ام 2000. وق���د س���عى خاللها جاه���داً لتوفير الحماي���ة الالزمة 
للجهاز المصرف���ي، ولتعزيز الثقة بالدين���ار األردني، وتدعيم مكانته 

كوعاء جاذب لإلدخار.
أًم���ا فت���رة واليت���ه الثانية للبنك المرك���زي فقد بدأه���ا في العام 
2012. وقد إّتس���مت تلك الفترة بأنه���ا كانت غايًة في التعقيد، حيث 
تزامنت فيها تداعيات األزمة المالية واالقتصادية العالمية في العام 
2008 م���ع تداعيات الربيع العربي. وإمتدت ه���ذه الوالية إلى مطلع 
العام 2022، وكان لي الشرف أن خدمت تحت قيادته كنائب محافظ.

وقد أدار الدكتور فريز البنك المركزي والسياس���ة النقدية خالل 
تل���ك المرحلة بإقتدار وحنكة، وإس���تطاع أن يق���ود الجهاز المصرفي 
ليبق���ى س���ليماً ومتين���اً، وق���ادراً عل���ى التكّي���ف وتحّم���ل الصدم���ات 
والمخاط���ر، ومتمتع���اً بالق���درة والجاهزي���ة العالية لتوفي���ر التمويل 
الكاف���ي لنش���اطات القطاعي���ن الخ���اص والع���ام، وذل���ك م���ن خالل 
القرارات المتوازنة والمدروس���ة التي تبّناه���ا البنك المركزي، والتي 
تنس���جم مع م���ا تقتضيه الظ���روف والتطورات المالي���ة واإلقتصادية 
العالمية والمحلية، وبما يضمن إس���تقرار الجهاز المصرفي، وتحقيق 

مصلحة اإلقتصاد الوطني.
فخ���الل ه���ذه المرحلة، ت���م تطوير اإلطار التش���غيلي للسياس���ة 
النقدي���ة مرتي���ن، األولى ف���ي ع���ام 2012 والثانية في الع���ام 2015، 
حيث تم إس���تحداث أدوات جدي���دة إلدارة السياس���ة النقدية عّززت 
من اإلستقرار النقدي والمالي في المملكة، وساهمت في المحافظة 

عل���ى جاذبي���ة الدين���ار األردني. كم���ا تم أيًض���اً تعديل قان���ون البنك 
المركزي في العام 2016 إستجابة لتداعيات األزمة المالية العالمية، 
حيث تم إضافة هدف المس���اهمة في تحقيق اإلس���تقرار المالي في 
المملك���ة كهدف أساس���ي م���ن أهداف البن���ك المرك���زي، إلى جانب 
هدف���ه الرئيس المتمّث���ل في المحافظة على اإلس���تقرار النقدي في 
المملكة، كما تضّمن التعديل توس���يع المظلة الرقابية للبنك المركزي 
لتشمل معظم المؤسسات المالية، فضاًلً عن تعزيز إستقاللية البنك 
المرك���زي ومصداقيت���ه. ع���الوة على ذل���ك، أصدر البن���ك المركزي 
تعليمات الحاكمية المؤسس���ية للبنوك وبما يضمن لها إدارة عملياتها 

بشكل آمن، ويضمن حماية مصالح المودعين.
وقد ش���هدت تلك الفترة أيًض���اً تحديًثا وتطويراً في عمل الجهاز 
المصرف���ي والمال���ي ش���ملت مج���االت متع���ددة، منها تعدي���ل قانون 
البنوك ليواكب أفضل الممارسات الدولية، وإنشاء شركة المعلومات 
اإلئتمانية )CRIF( التي تُعّد األولى من نوعها في األردن، باإلضافة 
إلى تبّني البنك المركزي إلس���تراتيجية وطنية للشمول المالي، كانت 
األول���ى على مس���توى المنطقة وتهدف إلى توس���يع الش���مول المالي 
وتعزي���ز الثقاف���ة المالية ف���ي المملكة، إلى جانب حماية المس���تهلك 
المال���ي وتمكينه م���ن الحصول على خدمات مصرفية آمنة وس���ليمة 
وعادل���ة. كذل���ك دعم الدكت���ور فريز عملي���ات تطوير أنظم���ة الدفع 
اإللكتروني والرقمي، وقطاع المؤسس���ات الصغيرة والمتوسطة التي 

تُشكل َعَصب اإلقتصاد الوطني. 
وال يُمك���ن أيًضاً إن���كار دور الدكتور فريز ف���ي دعم اإلصالحات 
اإلقتصادي���ة الهيكلي���ة والمالية الت���ي يُنفذه���ا األردن، حيث كان من 
المهندس���ين الرئيس���يين لبرام���ج اإلصالح اإلقتص���ادي بالتعاون مع 

صندوق النقد الدولي، والتي أُعيد العمل بها في العام 2012.
أَم���ا خ���الل جائحة كورون���ا، فقد أثب���ت الدكتور فري���ز أنه رجل 
األزم���ات بح���ق، فقد تص���ّدرت جهود البن���ك المركزي م���ا بُذل على 
الصعيد الوطني، إذ تمّكنت اإلجراءات النوعية محكمة التوقيت وغير 
المس���بوقة التي إتخذها البنك المركزي من المس���اهمة بشكل كبير 
ف���ي تجنيب اإلقتصاد الوطني األس���وأ من تداعي���ات األزمة، ومّهدت 

الطريق لإلنطالق نحو مسار التعافي. 
وأخت���م بالق���ول، إن الدكت���ور فريز ه���و قدوة لي، كم���ا لآلخرين 
م���ن إقتصاديين ومصرفيين، في البذل والعط���اء واإلخالص والعمل 
ال���دؤوب المتواص���ل. واإلرث ال���ذي خلف���ه، في جمي���ع المواقع التي 
تقلده���ا، ه���و إرث كبير، نعج���ز عن إيفائ���ه حقه بالكام���ل. وما جاء 
تكريم���ه إاّل ليضرب لنا مثاًل على حس���ن قيادت���ه وتفانيه بالعمل في 

ظل أوضاع جيوسياسية وإقتصادية ومالية وديناميكية متقلبة.
وأخي���راً أتق���دم بالش���كر واإلمتن���ان لرئي���س مجل���س إدارة إتح���اد 
المص���ارف العربية الش���يخ محم���د الج���راح الصباح، ومحاف���ظ البنك 
المركزي المصري طارق عامر، وإتحاد المصارف العربية، وإتحاد بنوك 

مصر على هذه اللفتة الكريمة في تكريم معالي الدكتور زياد فريز.
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إن إس��تثمار صن��دوق اإلس��تثمارات العامة 
الس��عودي ف��ي المجموع��ة ه��و م��ن أه��م 
الصفق��ات ف��ي المنطق��ة، وأعل��ن رئي��س 
جمعي��ة البنوك العاملة ف��ي األردن معالي 
باس��م خليل الس��الم أن عمليات اس��تحواذ 
م��ن  كل  عل��ى  بن��ك  كابيت��ال  مجموع��ة 
والع��راق وبن��ك  بنك��ي ع��وده ف��ي األردن 
مكان��ة  تع��زز  األردن   - جن��رال  سوس��يته 
اإلقليم��ي،  المس��توى  عل��ى  المجموع��ة 
بعدم��ا نجح كابيتال بنك بإصدار س��ندات 
ق��رض دائمة ب�قيم��ة 100 مليون دوالر في 
بورصة ناس��داك دبي، وهو أول بنك أردني 
يدرج هذه الس��ندات في البورصة المالية 
الدولي��ة للمنطقة، حي��ث ُتعتبر دبي أكبر 
مراكز إدراج أدوات الدين المقومة بالدوالر 

معالي باسم خليل السالماألميركي في الشرق األوسط. 
رئيس جمعية البنوك العاملة في األردن

مجموعة كابيتال بنك تواصل توسعها اإلقليمي

معالي باسم خليل السالم:
 إستثمار صندوق اإلستثمارات العامة السعودي 

في المجموعة من أهم الصفقات في المنطقة

وفي حديثه لمجلة »إتحاد المصارف العربية«، قال:

n كابيتال بنك األردني، أبرم مؤخرًا اتفاقًا لالس��تحواذ على 
بن��ك سوس��يته جن��رال - األردن، في ثان��ي عملية من ه��ذا النوع 
يجريها البنك خالل عام لتوس��يع موطئ قدم��ه محليًا وإقليميًا، 
كما اس��تكملتم االس��تحواذ على أنش��طة بنك ع��وده اللبناني في 
الع��راق واألردن ف��ي خط��وة ته��دف إلى تنوي��ع وتوس��يع عمليات 
مون هذه الخط��وة مصرفيًا  المجموع��ة ف��ي المنطقة. كي��ف تقيِّ

وهل ثمة خطوات أخرى في هذا الشأن؟
- عمليت���ا االس���تحواذ التي قام���ت بهما مجموع���ة كابيتال بنك، 

سواء على بنك عوده في األردن والعراق أو على بنك سوسيته جنرال 
األردن، وهم���ا م���ن أعرق المص���ارف األجنبية العاملة في الس���وقين 
األردني والعراقي، تعدان خطوتان من سلس���لة خطوات هامة تنفذها 
المجموع���ة ترجمة الس���تراتيجيتها التوس���عية في ال���دول التي تعمل 
بها، ونس���عى من خاللها أيضاً إلى تحس���ين وتعزيز مكانة المجموعة 

المتقدمة في هذه الدول.
وق����د أضافت هاتي����ن الصفقتين 2.23 مليار دينار على أصول 
مجموع����ة كابيت����ال بن����ك ف����ي أقل م����ن ع����ام، كما ش����ملت صفقة 
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االس����تحواذ على سوس����يته جنرال أيضاً االس����تحواذ على ش����ركة 
سوس����يته جنرال - األردن للوساطة المالية التابعة لبنك سوسيته 
جن����رال- األردن، وض����م عمالئه����ا لقاع����دة عمالء ش����ركة كابيتال 
لالستثمارات – الذراع االس����تثماري لمجموعة كابيتال بنك، التي 
س����توفر للعم����الء الجدد مجموعة واس����عة من خدمات الوس����اطة 
المالي����ة ف����ي الس����وق المحل����ي واألس����واق اإلقليمي����ة والعالمي����ة، 
باإلضاف����ة الى خدم����ات تمويل الش����ركات وإدارة األصول. كما أن 
عملي����ة االس����تحواذ س����تضيف م����ورداً جديداً إلي����رادات مجموعة 
كابيتال بنك من خالل ضم ش����ركة التأجير التمويلي التابعة لبنك 

سوسيته جنرال - األردن الى المجموعة.
ع هذه تقتضي أيضاً تقديم خدمات ومنتجات  إن خطوة التوسُّ
مصرفي����ة مبتك����رة س����واء التقليدي����ة أو الرقمي����ة تليق بالس����معة 
والمكان����ة الرفيعة للمجموعة، والتي نهدف من خاللها إلى تلبية 
التطلعات واالحتياجات المتطورة والمتس����ارعة لقاعدة عمالئنا 
المتنامية من األفراد والش����ركات في األس����واق التي نتواجد بها. 
وإنن����ي فخ����ور بالق����ول إن عمليتا االس����تحواذ نفذت����ا خالل وقت 
قياسي لم يتجاوز العام الواحد، وهذا لم يكن ليتحقق لوال كفاءة 
اإلدارة التنفيذي����ة للمجموعة وفريق عملها المخلص، حيث عمال 
وبتوجيه����ات مجلس اإلدارة بانس����جام وتناغ����م واضحين، أفضى 

لهذه النتائج المميزة.
وأود أن أذك���ر أيضاً نج���اح كابيتال بنك بإصدار س���ندات قرض 
دائم���ة ب�قيم���ة 100 ملي���ون دوالر ف���ي بورصة ناس���داك دب���ي، وهو 
أول بن���ك أردن���ي يدرج هذه الس���ندات في البورص���ة المالية الدولية 
للمنطق���ة، حي���ث تُعتبر دبي أكبر مراك���ز إدراج أدوات الدين المقومة 

بالدوالر األميركي في الشرق األوسط. 
أما آخر الخطوات التي قمنا بها لتنفيذ استراتيجيتنا، فهي زيادة 
رأسمال مجموعة كابيتال بنك من خالل دخول صندوق االستثمارات 
العامة الس���عودي كمستثمر اس���تراتيجي في المجموعة، وبما نسبته 
23.97 % من رأسمال المجموعة وبقيمة 131.2 مليون دينار أردني. 
وهذه الصفقة تعد من أهم الصفقات التي شهدها القطاع المصرفي 
في المنطقة والتي ستنعكس إيجاباً على مكانة مجموعة كابيتال بنك 

ومركزها المالي على المدى الطويل.

n مؤخ��رًا، تم اإلعالن عن بدء النش��اط المصرفي للمصرف 

األهل��ي العراق��ي ف��ي الس��وق الس��عودي وبذل��ك يكون م��ن أوائل 
المص��ارف العراقي��ة العاملة في هذا الس��وق الق��وي والذي يمتاز 

بتنافسيته العالية؟
 - نعم باش���ر المصرف األهلي العراقي – وهو تابع لمجموعة 
كابيتال بنك ويعمل في العراق - عمله مؤخراً في الس���وق السعودي 
عبر تقديم خدماته ومنتجاته المصرفية والمالية في هذا الس���وق، 
وذلك بعد اس���تكماله كافة اإلج���راءات المتعلق���ة بتراخيص افتتاح 

فرعه األول في الرياض.
حي���ث حص���ل المصرف في ش���هر أي���ار من الع���ام 2021 على 
موافقة مجلس الوزراء الس���عودي بفتح فرع له في المملكة العربية 
الس���عودية التي تعد من أقوى االقتصادات في العالم، وهي خطوة 
تندرج ضمن االس���تراتيجية التوسعية لمجموعة كابيتال بنك والتي 
ستسهم في زيادة حجم المبادالت التجارية بين العراق والسعودية 
م���ن خ���الل بن���اء ش���بكة م���ن العالق���ات المصرفي���ة م���ع كبريات 
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المؤسس���ات والش���ركات العاملة في القطاع التج���اري في المملكة 
الس���عودية، والس���عي المتواصل إلى تحقيق األهداف المرجوة عن 
طري���ق االبتكار والتطوير في تقديم كاف���ة الحلول المصرفية التي 
تساند وتدعم النش���اطات التجارية بين المملكة العربية السعودية 

والعراق.

ف��ي ظ��ل إس��تراتيجية التوس��ع اإلقليم��ي )ف��ي الع��راق   n
البن��ك عل��ى  م��ون خدم��ات  والس��عودية وغيرهم��ا(، كي��ف تقيِّ
صعي��د خدمة األف��راد والمش��روعات الصغيرة والمتوس��طة؟ وما 
ه��ي مالحظاتكم اإلس��تراتيجية بغية تعزيز الش��مول المالي في 

المنطقة؟ 
- ُع���رف عن كابيتال بنك ريادته في مجال تقديم الخدمات 
المصرفية المبتكرة لعمالئه من األفراد وحتى الش���ركات بكافة 
أنواعه���ا وأحجامه���ا م���ع تركيزه عل���ى المش���روعات الصغيرة 

والمتوسطة. 
واكب كابيتال بنك منذ تأسيس���ه التط���ورات الحاصلة على 
القط���اع المصرف���ي العالم���ي وس���عى إلى تقديم آخ���ر وأحدث 
الخدم���ات والحل���ول المصرفي���ة في الس���وق األردن���ي بطريقة 
ز من موقع البن���ك وريادته في  م وعزَّ عصري���ة، األمر ال���ذي دعَّ

هذا السوق واألسواق األخرى التي تعمل بها المجموعة. 
بالنس���بة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تميز كابيتال بنك 
ف���ي خدمة هذا القطاع تحديداً، نظ���راً ألهميته في دعم النمو 
وتحري���ك عجل���ة االقتص���اد الوطن���ي، لذلك وقعن���ا العديد من 
اتفاقي���ات التمويل مع مؤسس���ات ومنظم���ات دولية من أبرزها؛ 
مؤسس���ة Proparco / الذراع االس���تثماري للوكالة الفرنسية 
 ،)DEG( والوكالة األلمانية لالستثمار والتنمية ،AFD للتنمية
والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية وغيرها الكثير، وذلك 
بهدف تمويل وتطوير محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وبه���دف تعزي���ز حركة التب���ادل التجاري بي���ن األردن ودولة 
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة، وقعن���ا خ���الل ش���هر حزي���ران/
يوني���و الماض���ي اتفاقية تمويل م���ع مكتب أبوظب���ي للصادرات 
)ADEX(، التاب���ع لصن���دوق أبوظب���ي للتنمي���ة اتفاقية تمويل 
تتضم���ن فت���ح خ���ط ائتمان بقيم���ة 14.2 ملي���ون دين���ار أردني 
وخدم���ات تمويلية إضافية بأس���عار تفضيلي���ة لصالح عمالئنا 
من قطاع الش���ركات، بهدف دعم تعامالته���م التجارية مع دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
ول���م نغف���ل ف���ي االتفاقي���ات الت���ي وقعناه���ا، التركيز على 
المش���اريع التي تديرها النساء، والش���ركات الناشئة والتقنيات 
المالي���ة والش���ركات المملوك���ة للش���باب والش���ركات الصغيرة 

والمتوسطة التي تقع خارج العاصمة عّمان.

الرقم��ي  التح��ول  ف��ي  البن��ك  انخ��راط  م��ون  تقيِّ كي��ف   n

والتكنولوجيا المالية، في ظل المخاطر الس��يبرانية التي تالحق 
المصارف العربية والعالمية؟ 

- كما أشرت سابقاً، يعد كابيتال بنك من البنوك السّباقة 
في مواكبة التح���والت الرقمية في القطاع المصرفي، وخطى 
كابيت���ال بنك خطوات واس���عة في هذا المج���ال، حيث اعتمد 
منهجي���ة تحول رقم���ي تتمحور حول خدمة العم���الء والتركيز 
عل���ى تجرب���ة المس���تخدم النهائ���ي، وعملنا على بن���اء منصة 
حديث���ة إلدارة البيان���ات والتعل���م اآللي وال���ذكاء االصطناعي 
تمتاز بموثوقيتها العالية، مع إيالء كامل األهمية لتطبيق أعلى 
معايير األمان من خالل اس���تخدام أحدث األنظمة والتقنيات 

العالمية.   
وف���ي خطوة تعزز من اس���تراتيجيتنا للتحول الرقمي، قمنا 
بإط���الق البنك الرقمي Blink، وذلك لدعم جهود الدولة في 
تعزي���ز الش���مول المالي من خ���الل تقديم خدم���ات مصرفية 
لمختلف فئات المجتمع خصوصاً غير المشمولين بالخدمات 
المصرفي���ة المقدم���ة من البن���وك التقليدية من فئ���ة األفراد 
وأصحاب المش���اريع المنزلية وخاصة السيدات منهم، وطلبة 
الجامعات، بالتركيز على الفئات العمرية ما بين 18- 40عاماً. 
ه���ذا إل���ى جان���ب إط���الق العديد م���ن الخدم���ات المصرفية 
الرقمي���ة المبتكرة التي أتاحت لعمالئنا الوصول إلى خدماتنا 
ع���ن طريق موق���ع البنك اإللكتروني أو تطبي���ق البنك، ما وفر 
الوقت والجهد على عمالئنا وسّهل عليهم تعقيدات التعامالت 

المالية التقليدية.

n م��ا هو رأيكم في تكريم الدكتور زياد فريز كأفضل محافظ 
لعام 2021؟

- بال ش���ك الدكتور زياد فري���ز قامة اقتصادية ومصرفية وطنية 
نعت���ز ونفتخر بها، تمكن بحكمته وحصافته من قيادة دفة السياس���ة 
النقدي���ة ب���كل كف���اءة ومهنية رغم العدي���د من التحديات السياس���ية 
واالقتصادية التي عصفت بدول المنطقة ومنها األردن، وفي مقدمتها 
تبعات جائحة كورونا، ومع ذلك حافظ على االس���تقرار النقدي الذي 
يعد متطلباً رئيس���ياً لنج���اح اإلصالحات االقتصادي���ة التي تقوم بها 

الحكومة.
وتكري���م الدكت���ور فريز ه���و تكريم للقط���اع المصرف���ي األردني 
بأكمله الذي استلهمنا منه القيم الحميدة والكفاءة في اإلدارة الماليَّة 

والسياسة النقدية.
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مقابالت

يقول المدير العام لجمعية البنوك في األردن ماهر المحروق: »تعمل البنوك بتشاركية تامة مع البنك المركزي األردني في الحد 
ى هذه الشراكة في مبادرة إنشاء فريق اإلستجابة لحوادث األمن السيبراني على مستوى القطاع المصرفي،  من هذه المخاطر، وتتجلَّ

والذي يترأسه البنك المركزي، ويضّم في عضويته البنوك العاملة في المملكة، كما قام البنك المركزي بإنشاء وحدة متخصصة 
لإلستجابة للحوادث السيبرانية )FINCERT(، يقع في صلب أهدافها: اإلستجابة للحوادث السيبرانية، وتعزيز منظومة األمن 

السيبراني للقطاع، وتعزيز جاهزيته على مواجهة المخاطر السيبرانية واإلستجابة لها. وُتولي جمعية البنوك أهمية قصوى في 
التعامل مع قضايا األمن السيبراني، حيث عقدت سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الشبكات واالمن 

السيبراني، إذ ُيعتبر رفع سوية الخبرات والمهارات للكوادر المصرفية إحدى أهم عوامل الحد من المخاطر السيبرانية، كونها العنصر 
األكثر عرضة لها«، مشيرًا إلى أنه »لعل من أهم إنجازات الشركات األردنية في مجال التقنيات المالية؛ قد ظهرت خالل جائحة 

كورونا، إذ أدى تطوير الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول من قبل هذه الشركات، ووجود البنية التحتية لدى القطاع المصرفي، 
إلى تكاملية في األدوار خالل الجائحة، وعدم توقف الحركة اإلقتصادية بشكل كلي خالل فترة اإلغالقات الشاملة، كما ساهمت في 

إيصال الخدمات والمعونات الحكومية الطارئة إلى مستحقيها«.

المدير العام لجمعية البنوك في األردن ماهر المحروق:

»المركزي األردني« يُنشىء وحدة متخصصة لإلستجابة للحوادث السيبرانية 
وفي طليعة اإلنجازات المصرفية الحالية تطوير 

وتفعيل أدوات الدفع الرقمي والمحافظ اإللكترونية

ماهر المحروق 
المدير العام لجمعية البنوك في األردن
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في ما يلي الحوار مع المدير العام لجمعية البنوك في األردن ماهر 
المحروق:

n م��ا ه��ي اإلنج��ازات المهمة الت��ي بذلتها الش��ركات األردنية 
الناشئة والريادية في مجال تقنية المعلومات في القطاع المصرفي 

األردني؟ 
- تُولي الجهات المصرفية اإلهتمام الش���ديد بالش���ركات األردنية 
الناشئة في مجال التكنولوجيات المالية، لما لهذه الشركات من أهمية 
في تطوير الخدمات المالية المقدمة، ولفوائدها الجّمة على المستوى 
اإلقتص���ادي خصوص���اً في تس���ريع حركة النق���د، وقد إتج���ه القطاع 
المصرف���ي األردن���ي منذ فت���رة طويلة نس���بياً إلى بناء البني���ة التحتية 
التكنولوجي���ة للقطاع، والعمل مع البن���ك المركزي األردني على تطوير 

أسس التحول الرقمي. 
ولع���ل من أهم إنج���ازات الش���ركات األردنية في مج���ال التقنيات 
المالي���ة؛ قد ظه���رت خالل جائح���ة كورونا، إذ أدى تطوي���ر الخدمات 
المالي���ة عب���ر الهاتف المحمول من قبل هذه الش���ركات، ووجود البنية 
التحتي���ة ل���دى القط���اع المصرف���ي، إل���ى تكاملي���ة ف���ي األدوار خالل 
الجائح���ة، وعدم توق���ف الحركة اإلقتصادية بش���كل كل���ي خالل فترة 
اإلغالق���ات الش���املة، كما س���اهمت في إيصال الخدم���ات والمعونات 

الحكومية الطارئة إلى مستحقيها. 
لة لنظ���ام أي فواتيركم، وهو  وتعتب���ر ش���ركة مدفوعاتك���م الُمش���غِّ
نظ���ام لعرض وتحصيل الفواتي���ر إلكترونياً، إحدى أهم قصص النجاح 
لش���ركات التكنولوجيا المالية، إذ بدأت القّصة في العام 2014 حينما 
طرح البنك المركزي األردني عطاًء إلبتكار نظاٍم مالٍي إلكتروني يُسّهل 
من عملية دفع الفواتير، ويُس���هم في الوقت نفس���ه بخفض حجم النقد 
المتداول. ففازت ش���ركة مدفوعاتكم لخدمات الدفع اإللكتروني بهذا 
العط���اء، متفّوق���ًة بذلك على مجموع���ٍة بارزة من الش���ركات اإلقليمية 
والدولية. علماً أن الش���ركة ال تزال ناش���ئة ولم يمض على تأسيس���ها 
ث���الث س���نوات، ويُقدر حجم الفواتي���ر المدفوعة عل���ى النظام حوالي 
30 ملي���ار دينار منذ إنطالقها، ويش���ارك بها أكثر من 400 مفوتر من 

القطاعين العام والخاص، وتقدم ما يزيد عن 100 خدمة دفع. 
وق���د جاء في طليعة اإلنج���ازات الحالية: تطوير وتفعيل المحافظ 
اإللكتروني���ة- كج���زء من منظوم���ة الدفع اإللكتروني بواس���طة الهاتف 
النقال - التي أصبحت جزءاً ال يتجزأ من منظومة الدفع في اإلقتصاد 
األردني، وإحدى أس���رع وأبرز األدوات إلنتقال األموال بسرعة وسهولة 
وبدرج���ة عالي���ة من االم���ان بي���ن المواطنين. ففي الع���ام 2021 وصل 
ع���دد المحاف���ظ المفتوحة إلى 1.76 مليون محفظة تم من خاللها 22 
مليون حركة، قيمتها االجمالية 2.15 مليار دينار. كما ساهمت شركات 
التقنيات المالية في تحقيق األهداف اإلس���تراتيجية للش���مول المالي، 
وتقدي���م الخدم���ات المالي���ة لمختلف الفئ���ات المجتمعي���ة، ففي العام 
2020 )جائح���ة كورون���ا( تم صرف حوالي 122 ملي���ون دينار لمنتفعي 

صندوق المعونة الوطنية من خالل المحافظ اإللكترونية. 
أما على صعيد التطوير واإلنجازات الحديثة، فقد تم إطالق خدمة 
»كليك« وهو نظام فوري لتحويل األموال بين الحسابات المالية؛ وتعمل 
العدي���د م���ن البنوك في المملك���ة على تطوير أنظم���ة البنوك الرقمية 
لديها استعداداً إلطالقها، مع توجه البنك المركزي األردني إلى تنظيم 
وترخيص البنوك الرقمية في المملكة، حيث ستلعب شركات التقنيات 
المالية الناشئة والريادية دوراً كبيراً في تحقيق هذا التوجه من خالل 
اإلس���تفادة م���ن الف���رص المتاحة ف���ي تطوير األنظم���ة وخلق خدمات 
جدي���دة تالئ���م تطلع���ات المس���تخدمين للبن���وك الرقمي���ة، وال بد من 
 )JOPAC( اإلشارة إلى دور الشركة األردنية ألنظمة الدفع والتقاص
وهي مش���غل ألنظمة الدفع المحلية وتقدم حلوالً مالية رقمية مبتكرة، 
وه���ي مملوك���ة للبنك المرك���زي والبنوك، حيث تدعم الش���ركة األفكار 
الريادية، وتس���اهم في تقديم الفرص لتحقيق قصص نجاح للش���ركات 

الناشئة في مجال تطوير التكنولوجيا المالية. 

n م��ا هي مخاط��ر التكنولوجي��ا في المص��ارف األردني��ة، بما 
فيها مخاطر األمن الس��يبراني والتي أصبحت من أهم عشر مخاطر 

تواجه اإلقتصاد العالمي؟ 
- تُعتب���ر إدارة المخاطر إحدى أه���م الركائز للصناعة المصرفية، 
وما يدّل على ذلك أن غالبية معايير بازل تتعلق بإدارة المخاطر، وتتنوع 
المخاطر التكنولوجية التي تواجه القطاع المصرفي، كما أنها س���ريعة 
التغي���ر لتتماش���ى مع التغّي���رات والتطورات في المج���ال التكنولوجي. 
فل���كل أداة تكنولوجي���ة جدي���دة مخاط���ر ترتبط بإس���تخدامها. وتعمل 
البن���وك م���ن خ���الل وح���دات إدارة المخاطر لديه���ا عل���ى تقييم تلك 
المخاطر وتصنيفها وتحضير اإلس���تجابة المثلى للحد منها، ولعل من 

أبرز المخاطر التكنولوجية: 
- التغيُّ����رات الحاصل����ة في جان����ب التش����ريعات والمتطلب����ات الرقابية: 
تح���اول الجه���ات الرقابي���ة تش���ديد التش���ريعات المتعلق���ة بمخاط���ر 
تكنولوجي���ا المعلومات، كما تركز بعضها على التش���ريعات التي تخص 
حماية بيانات العمالء وأمن المعلومات البنكية، حيث أن الحجم الكبير 
للتش���ريعات الجدي���دة يجع���ل دور إدارة المخاطر غير مفه���وم أحياناً، 
ويُع���ّزز م���ن الفجوة بين التوجهات لتطبيق الممارس���ات الفضلى، وبين 
الحاجة إلى أتمتة العمليات بالشكل المالئم، ناهيك عن إمكانية وجود 
قص���ور أو ضع���ف في التش���ريعات في الجان���ب التكنولوجي يؤدي إلى 

فجوات أو ثغرات قد تستخدم بطرق غير مشروعة. 
- إرتف���اع كل���ف اإلنضباط واإلس���تثمار ف���ي التكنولوجيا: في حين 
تقوم البنوك باإلس���تثمار في الخدمات التكنولوجية واألتمتة لديها 
لتقدي���م الخدمات بأقل التكاليف التجارية الممكنة، تواجه البنوك 
تكالي���ف جديدة لإلمتث���ال، حيث تتحمل البنوك تبع���ات التغيُّر في 
خط���ط التطوي���ر القائمة على التحول الرقمي ف���ي إدارة المخاطر 

.)Digital transformation in risk management(
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- المخاطر الس����يبرانية بتفّرعاتها )الهجمات اإللكترونية، الهجمات 
على أنظمة المعلومات، اإلختراقات، اإلصطياد عبر البريد، السرقات 
اإللكتروني���ة(، وكما هو معروف، فإن األضرار لهذه الهجمات قد تكون 
ذات آثار مالية مباش���رة أو آثار غير مباش���رة، وتُحاول البنوك معالجة 
هذه المخاطر باإلس���تثمار المس���تمر ف���ي أمن المعلوم���ات وبناء بنية 
تحتي���ة قوية تحمي قواعد البيانات لديها. إاّل أن تطور أنواع الهجمات 
السيبرانية وإختالف طرق تنفيذها بشكل مستمر قد يكون مؤشراً بأن 
القط���اع المصرفي في أي دولة، في صراع إلكتروني طويل األمد، إلى 

حين الوصول إلى تحصينات منيعة ال يُمكن إختراقها. 
وتعم���ل البنوك بتش���اركية تامة م���ع البنك المرك���زي األردني في 
الح���د م���ن هذه المخاط���ر، وتتجلّى هذه الش���راكة في مبادرة إنش���اء 
فري���ق اإلس���تجابة لح���وادث األمن الس���يبراني على مس���توى القطاع 
المصرف���ي، وال���ذي يترأس���ه البن���ك المرك���زي، ويضّم ف���ي عضويته 
البن���وك العاملة في المملك���ة، كما قام البنك المركزي بإنش���اء وحدة 
متخصصة لإلس���تجابة للح���وادث الس���يبرانية )FINCERT(، يقع 
في صلب أهدافها: اإلس���تجابة للحوادث السيبرانية، وتعزيز منظومة 
األمن الس���يبراني للقط���اع، وتعزيز جاهزيته عل���ى مواجهة المخاطر 
الس���يبرانية واإلس���تجابة له���ا. وتُول���ي جمعية البن���وك أهمية قصوى 
ف���ي التعامل م���ع قضايا األمن الس���يبراني، حيث عقدت سلس���لة من 
ورش العم���ل والبرام���ج التدريبي���ة المتخصصة في مجال الش���بكات 
واالمن الس���يبراني، إذ يُعتبر رفع س���وية الخبرات والمهارات للكوادر 
المصرفي���ة إحدى أهم عوامل الحد من المخاطر الس���يبرانية، كونها 

العنصر األكثر عرضة لها. 

n م��ن المتعارف علي��ه، أن تطبيق )GRC( وال��ذي ُيعتبر أداة 
للحوكمة والمخاطر واإلمتثال يتضّمن حلول التكنولوجيا المالية 
ف��ي تطوير االعمال ورفع كفاءة العمليات التش��غيلية، إلى أي مدى 
تعتمد اس��تراتيجية القطاع المصرفي األردني على هذا التطبيق؟ 
وما هي النتائج المتوخاة منه، حيث يطمح القطاع للحصول عليها؟ 
- ته���دف إدارة المخاط���ر واإلمتث���ال إلى التثبت م���ن مدى فعالية 
اإلج���راءات المتخ���ذة على نطاق األعم���ال المصرفية داخ���ل البنوك، 
بالتأكي���د، إن تطوي���ر أدوات لحوكم���ة المخاطر واإلمتث���ال إحدى أهم 
اإلجراءات المتخذة على مستوى القطاع المصرفي، ولعل أبرز األدوات 
الت���ي أطلقها البنك المركزي وتندرج تحت نظام )GRC( إطالق إطار 

األمن السيبراني على مستوى القطاع المالي والمصرفي األردني. 
يقدم اإلطار فهماً أفضل لتهديدات األمن السيبراني التي يتعرض 
له���ا القط���اع، ويحدد اإلج���راءات والمتطلبات ال���الزم توافرها لتعزيز 
ل  البني���ة التحتي���ة المتكيفة م���ع مخاطر األمن الس���يبراني. كما يُس���هِّ
اإلطار على البنوك مراجعة التزامها بتطبيق الضوابط األمنية الناجعة 
والكفوءة والفّعالة ضمن بيئات العمل لديها، إضافة إلى أن اإلطار على 
مس���توى وطني مما يُع���ّزز من مبدأ تضافر جهود وقدرات اإلس���تجابة 

لحوادث األمن الس���يبراني على المستويين المؤسسي والقطاعي، وهو 
بمثابة نقطة أساس في االستراتيجيات المصرفية في هذا المجال. 

أما على المس���توى المؤسسي للبنوك، تقوم البنوك بتشكيل لجان 
متخصص���ة لحوكم���ة المخاط���ر واإلمتث���ال، ترفع تقاريره���ا لمجالس 
اإلدارة، وتس���اعد مجال���س اإلدارات في البنوك على ممارس���ة مهامها 

ودورها اإلشرافي بالشكل المالئم. 
أم���ا ع���ن نتائ���ج إس���تخدام ه���ذه األدوات عل���ى مس���توى القطاع 
المصرف���ي، فوج���ود هذه األدوات مّكن البنوك م���ن بناء البنية التحتية 
لخدم���ات التكنولوجي���ا المالي���ة وتحقي���ق النج���اح الحاص���ل في هذا 
المجال. وعلى صعيد متصل، س���اهمت هذه األدوات في تعزيز االمن 
الس���يبراني للبنوك وحمايتها من أي اعت���داءات وهجمات محتملة من 
خالل التحوط وس���رعة اتخاذ القرار، كما س���اهمت في تعزيز قدرات 
العاملين في القطاع وتعريفهم على أنواع المخاطر التكنولوجية وطرق 

التعامل معها. 

n ما ه��و رأيكم في تكريم الدكتور زي��اد فريز كأفضل محافظ 
لعام 2021؟ 

- إن إتح���اد المصارف العربية أحد أهم الصروح المصرفية على 
مس���توى الوطن العربي، ويس���اهم في تعزيز التعاون المصرفي العربي 
من جهة، وتش���ارك الخبرات المصرفية بين األعضاء من جهة أخرى، 
لذل���ك ف���إن تكريم الدكت���ور فريز من قب���ل اإلتحاد ه���و تكريم للقطاع 
المصرف���ي األردن���ي على نجاحه وتط���وره، فالدكتور فري���ز قاد البنك 
المركزي األردني والقطاع المصرفي على مدار عقد من الزمن ش���هد 
في���ه القطاع النم���و والتطوير. ولعل عنوان المؤتم���ر الذي عقد خالله 
التكري���م » تداعيات االزمة الدولية وتأثيرها على األوضاع االقتصادّية 
ف���ي المنطقة العربية«، يتوافق مع الدور ال���ذي قام به البنك المركزي 
بقيادة فريز للحفاظ على السياس���ة النقدي���ة األردنية خالل تداعيات 

جائحة كورونا. 
وم���ن وجه���ة نظرن���ا يتوافق تكري���م الدكتور زي���اد م���ع دور إتحاد 
المص���ارف ف���ي تس���ليط الضوء عل���ى القام���ات المصرفي���ة العربية، 
وقص���ص نجاحهم وإس���هاماتهم المصرفية في بلدانهم. وقد أتاح ذلك 
للجيل المصرفي الجديد التعلم من خبرات هذه القامات واإلس���تفادة 
م���ن تجاربها في حمل القطاع���ات المصرفية إل���ى المزيد من التقدم 
والتطور في العقود المقبلة، وقيادة التحوالت الرقمية المس���تقبلية في 
القطاع���ات المصرفية. وفيم���ا ودع القطاع المصرف���ي الدكت�ور زي�اد 
فري����ز، تتقدم قامة مصرفية معروفة بحس���ن خبراته���ا المالية إلدارة 
البنك المركزي األردني، وهو الدكتور عادل شركس الذي تقلد منصبه 
الجدي���د كمحاف���ظ للبنك المركزي، عن جدارة وإس���تحقاق، ولقد كان 
الدكتور ش���ركس في إشتباك مباشر مع خبرات الدكتور فريز، وحصد 
الكثي���ر من التجارب العملية معه، ليك�ون خي�ر خل�ف لخي�ر س����لف في 

إستكمال مسيرة البنك المركزي لمزيد من التقدم والتطور. 
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ُتول��ي مؤسس��ة ضم��ان الودائع، التخطي��ط اإلس��تراتيجي إهتمامًا بالغ��ًا لتحقيق أهدافه��ا المناطة به��ا قانونًا والمتمثل��ة في حماية 
المودعي��ن ل��دى البن��وك المرخصة من خالل ضم��ان ودائعهم لديها وف��ق أحكام القانون، وذلك بهدف تش��جيع اإلدخ��ار وتعزيز الثقة 

بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على اإلستقرار المصرفي والمالي في المملكة.

مقابالت

مدير عام مؤسسة ضمان الودائع األردنية معتز بربور:

نضمن جميع الودائع بالدينار األردني لدى البنوك العاملة في المملكة 
ونستخدم برمجيات محوسبة في أعمال المؤسسة التشغيلية المختلفة

يق���ول مدير عام مؤسس���ة ضم���ان الودائع األردني���ة معتز بربور 
»يتمثل ذلك في س���عي المؤسس���ة ومنذ التأس���يس لتحقيق أهدافها 
اإلس���تراتيجية للقي���ام بمهامه���ا القانوني���ة وتوس���يع مظل���ة الضمان 

للمودعين، وتمثل ذلك في محورين هامين: 
األول: ش���مول البن���وك اإلس���المية تح���ت مظل���ة الضم���ان في 
المؤسس���ة وذل���ك لتوفي���ر العدالة لجمي���ع المودعين وش���مول جميع 
البن���وك العاملة ف���ي المملكة، إنطالقاً من رؤية ورس���الة المؤسس���ة 
ودوره���ا الفاع���ل كأح���د أركان ش���بكة الحماية المصرفي���ة والتزايد 

المستمر في أعداد المودعين لدى البنوك اإلسالمية.
ولتحقي���ق هذا الهدف، صدر القانون المعدل لقانون المؤسس���ة 
رقم )8( لس���نة 2019 والمتضمن إنشاء صندوق لضمان الودائع لدى 
البنوك اإلس���المية يتمتع بإس���تقاللية مالية ويدار من قبل المؤسسة 
على أس���اس الوكالة باألجر، وتم تعيين مستش���ار شرعي يُعّين بقرار 
من مجلس إدارة المؤسسة بناء على تنسيب مجلس اإلفتاء والبحوث 
والدراسات اإلسالمية من ذوي الخبرة العملية واإلختصاص في فقه 

المعامالت وذلك مراعاة ألحكام الشريعة االسالمية.
الثاني: مس���اهمة المؤسس���ة ف���ي عمليات إيجاد حل���ول للبنوك 
 )Resolution( التي تتعّرض لمش���اكل جوهرية في مركزها المالي
به���دف إعطاء المؤسس���ة دور مح���وري وهام في إيج���اد حلول لهذه 
البن���وك، وبالتنس���يق مع البنك المرك���زي األردني، وذل���ك من خالل 
إتخ���اذ إج���راء أو أكثر من اإلجراءات المنص���وص عليها في القانون، 
وقد تبّنت  المؤسس���ة أفضل الممارس���ات المتبعة من أنظمة ضمان 
الودائع العالمية بأن يكون إتخاذ أي من اإلجراءات المنصوص عليها 
في القانون أقل كلفة من السير في إجراءات تصفية البنك وتخفيف 

اآلثار المترتبة على القطاع المصرفي«.
يضي���ف معتز بربور: »ف���ي ضوء صدور القان���ون المعدل لقانون 
المؤسس���ة رق���م )8( لس���نة 2019، تمتعت المؤسس���ة ب���دور محوري 
وهام في إيجاد حلول للبنوك التي تتعّرض لمشاكل ذات أثر جوهري 
ف���ي مركزها المال���ي، وأن اإلجراءات المنص���وص عليها في القانون 

لمعالجة هذه البنوك تتمثل في:  
1- تحّم���ل الكلف���ة المالية إلدم���اج البنك في بنك آخ���ر أو إحالة 
جميع أو بعض موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته إلى ش���خص 

ثالث.
2- اإلكتت���اب في أي أس���هم جديدة يتم طرحها لزيادة رأس���مال 

البنك. 
3- طل���ب ترخي���ص بنك تجس���يري لتُح���ال إليه جمي���ع أو بعض 

موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته وإلتزاماته.
ومم���ا تجدر اإلش���ارة إليه، أن المؤسس���ة تضمن جمي���ع الودائع 

 معتز بربور 
مدير عام مؤسسة ضمان الودائع األردنية
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بالدين���ار األردني لدى البن���وك العاملة في المملكة، بإس���تثناء ودائع 
الحكوم���ة وودائع م���ا بين البن���وك والتأمينات النقدي���ة بحدود قيمة 
التس���هيالت الممنوح���ة، علماً بأن المؤسس���ة ومنذ نش���أتها، تضمن 
الودائع بالدينار األردني فقط بهدف تش���جيع المودعين على اإلدخار 
بالعمل���ة الوطني���ة وبما يتواف���ق مع أهداف السياس���ة النقدية، إاّل أن 
قانون المؤسس���ة قد أجاز ضمان الودائع بالعمالت األجنبية إذا قّرر 
البنك المركزي إخضاع أي عملة أجنبية ألحكام قانون المؤسسة«. 

أما بالنس���بة إلى مبلغ س���قف الضمان الذي تدفعه المؤسسة إلى 
المودع لدى البنك الذي تقرر تصفيته فقد بلغ عش���رة آالف دينار منذ 
إنش���اء المؤسس���ة في الع���ام 2000، إال أنه ومع مطل���ع العام 2011 تّم 
رفع س���قف الضمان إلى خمس���ين ألف دينار بقرار من مجلس الوزراء 
بناًء على تنس���يب مجلس إدارة المؤسس���ة، وجاء هذا القرار منسجماً 
مع األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة بتأمين الحماية للغالبية العظمى 
 Cross( م���ن المودعين، ولحماية األموال من اإلنتق���ال عبر الحدود
Boarder(. وتق���وم المؤسس���ة بالعم���ل على المراجعة المس���تمرة 
لس���قف الضم���ان من أجل اإلس���تمرار في تحقيق أهدافه���ا، علماً بأن 
سقف الضمان الحالي والبالغ 50 ألف دينار يغطي ودائع حوالي )98 %( من 
المودعين في الجهاز المصرفي بش���كل كامل. وباإلس���تناد إلى أفضل 
الممارس���ات الدولي���ة والمب���ادىء األساس���ية ألنظمة ضم���ان الودائع 
ال���ة، يجب ألاّ نتجاوز هذه النس���بة حتى نقلل من فرصة المخاطر  الفعاّ

السلوكية )Moral Hazard( في الجهاز المصرفي«.
ويوضح بربور »على صعيد أزمة )COVID-19(، فقد إستمرت 
المؤسسة بتس���يير أعمالها ضمن خطة اس���تمرارية العمل المعتمدة 
للتعام���ل م���ع الجائح���ة، ويتم مراجع���ة وتحديث هذه الخطة بش���كل 
مس���تمر للتعام���ل مع أي ظروف مش���ابهة، ومن أبرز مح���اور الخطة 
ترتي���ب أولوي���ات العم���ل في دوائ���ر ووح���دات المؤسس���ة المختلفة 

وتصنيف العمليات حسب درجة األهمية«.  

ويق���ول برب���ور: »ف���ي م���ا يتعلّ���ق بالتكنولوجي���ا 
المالي���ة، والتح���ول الرقم���ي، وف���ي ظ���ّل التطورات 
عل���ى  يعتم���دون  العم���الء  جعل���ت  الت���ي  األخي���رة 
حالي���اً  المؤسس���ة  ف���إن   ،)Online Banking(
تستخدم برمجيات محوسبة في أعمالها التشغيلية 
المختلفة. وقد قامت المؤسس���ة بالتعاون والشراكة 
مع إحدى الش���ركات  اإلستش���ارية المتخصصة في 
ه���ذا المجال بإجراء دراس���ة معّمقة وش���املة لبيئة 
تكنولوجي���ا المعلوم���ات، ويت���م حالي���اً بالتع���اون مع 
كوادر متخصصة من البنك المركزي األردني تنفيذ 
عملي���ة تحدي���ث وتطوي���ر متكاملة إلضاف���ة وتعديل 
م���ا يلزم م���ن برمجيات  وأجه���زة وتجهيزات حديثة 
لمواكبة التط���ورات التكنولوجية، وبالتزامن مع هذه 
التط���ورات، تم تعديل الهيكل التنظيمي  للمؤسس���ة 
ليش���مل مهاماً متخصصة في األمن الس���يبراني واإلمتث���ال والحوكمة 
وإدارة المخاطر. ومن ناحية أخرى واكبت المؤسس���ة  كل ما يس���تجد 
ف���ي صناعة ضمان الودائع من خالل التواجد والمش���اركة في األوراق 
اإلسترش���ادية لكافة مواضيع ضمان الودائ���ع ومنها األبحاث واألوراق 
ف���ي مجال التكنولوجيا المالي���ة )Fintech( والتي تهدف إلى  تحديد 
المش���كالت الت���ي تواج���ه  ضامني الودائ���ع حول التكنولوجي���ا المالية 

المختلفة وتطوراتها«. 
وحول تكريم الدكتور زياد فريز كأفضل محافظ لعام 2021، قال 
بربور: »إنها لمبادرة قيمة وجميلة لتكريم قامة وطنية اقتصادية بارزة 
وش���خصية مصرفية مرموق���ة ونموذج أردني ناجح ف���ي قطاع المال 
واألعم���ال، فقد اس���تحقت جائزة محافظ الع���ام 2021 للدكتور زياد 
فريز الذي أمضى خمسة عشر عاماً كمحافظ للبنك المركزي األردني 
باذالً  كل الجهود من غير كلل وال ملل في رس���م السياسات المالئمة 
والقرارات المدروسة الهادفة للحفاظ على االستقرار النقدي، حيث 
قاد الدكتور »فريز« البنك المركزي في مرحلة كانت متطلباتها صعبة 
نظ���راً للظ���روف االقتصادية المحيطة بنا، إاّل أنه ق���د تمّكن بحنكته 
االقتصادي���ة وإدارت���ه الحكيم���ة أن يتخط���ى االقتص���اد الوطني هذه 
المراحل الصعبة، فقد ش���هد البنك المركزي في عهده ابتكار أدوات 
السياسة النقدية الجديدة التي دفعت بالجهاز المصرفي نحو المتانة 
والجاهزي���ة العالية. ولم يتوان الدكتور فريز عن التطوير في المجال 
الرقم���ي في البنك المركزي للمالءمة مع التطورات العالمية، كما تم 
تعدي���ل قانون البنك المرك���زي وقانون البنوك في عهده لتكون بصمة 
من بصمات معاليه في تعزيز االستقرار المالي والنقدي في المملكة، 
عوض���اً عن جه���وده ومن خالل قيادته للبن���ك المركزي للحفاظ على 

اقتصاد المملكة خالل جائحة كورونا.
نب���ارك للدكتور زي���اد فريز به���ذه الجائزة ونتقدم له بجزيل الش���كر 
والعرفان على ما قدمه للبنك المركزي خالل جميع المراحل التي شغلها.
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العرب��ي  للبن��ك  التنفي��ذي  الع��ام  المدي��ر 
رن��دة الصادق بع��د تكريم إتح��اد المصارف 
العربي��ة  معالي الدكتور زي��اد فريز كأفضل 

محافظ للعام 2021 ، قالت: 
»هو تكريم مستحق لهذه القامة المالية 
الب��ارزة.  والعربي��ة  األردني��ة  والمصرفي��ة 
لق��د ت��رك الدكت��ور فري��ز بصم��ة واضحة 
وإس��هامات ممي��زة عب��ر مختل��ف المناصب 
دها على إمتداد مس��يرته المهنية  التي تقلَّ
الطويل��ة، ولع��ل م��ن أبرزه��ا قيادت��ه لدفة 
البنك المركزي األردني بكل حكمة وإقتدار 
خ��الل الفت��رة م��ن الع��ام 2012 إل��ى الع��ام 
2022، حيث شهدت هذه الفترة العديد من 
التحدي��ات والظروف المحلي��ة واإلقليمية 
والعالمي��ة الصعب��ة، تمّك��ن خالله��ا البن��ك 
المرك��زي األردن��ي بقي��ادة الدكت��ور فري��ز 
وبرؤيت��ه اإلقتصادي��ة والمالي��ة الحصيفة 
واإلج��راءات  المتوازن��ة  للق��رارات  وتبّني��ه 
الفاعل��ة، م��ن المحافظ��ة عل��ى اإلس��تقرار 
النق��دي والمال��ي ف��ي المملكة، مما س��اهم 
في تعزيز منعة القط��اع المصرفي األردني، 

رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي:

تكريم الدكتور زياد فريز كأفضل محافظ للعام 2021
اكتسبته عن جدارة هذه القامة المالية والمصرفية األردنية والعربية

رندة الصادق 
المدير العام التنفيذي للبنك العربي

وترس��يخ قدرته على تحّمل الصدمات ومواصلة النمو وتوفير التمويل لنش��اطات القطاعين الخاص والعام.  
وهن��ا ال بد كذلك من اإلش��ارة إلى الدور الريادي ال��ذي لعبه البنك المركزي األردني بقي��ادة الدكتور فريز 
خالل الس��نوات األخيرة وبشكل إس��تراتيجي نحو تبّني التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطورات العالمية 
ف��ي مج��ال التكنولوجيا المالية والش��مول المال��ي، مما وضع المملكة ف��ي مصاف ال��دول المتقدمة في هذا 

المجال على صعيد المنطقة«.  

مقابالت
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يق��ول الرئي��س التنفي��ذي لبنك اإلس��كان عّم��ار الصفدي: على م��دار عقد 
ونصف عقد من عمله محافظًا للبنك المركزي األردني، أسهم معالي الدكتور 
زي��اد فريز في ترك بصماته البارزة من اإلنجازات المهنية رفيعة المس��توى، 
عل��ى صعيد العمل المصرف��ي المحلي، مكّرس��ًا خبرته الطويل��ة في تحقيق 

هدفي اإلستقرار النقدي، والمساهمة في تعزيز مسيرة النمو اإلقتصادي.
وه���ذا التكريم الذي حظي ب���ه معالي الدكتور فريز، يأت���ي تقديراً لجهوده 
خالل العام 2021 وتتويجاً لمسيرة طويلة من العمل الجاد، والسياسة الحصيفة 

التي تبّناها في قيادة دفة البنك المركزي وخصوصاً خالل فترة أزمة كورونا.
لقد كان معالي الدكتور زياد فريز من السّباقين في قرع جرس اإلنذار للتحذير 
من تأثير الجائحة، ليُسارع البنك المركزي إلتخاذ حزمة إجراءات تهدف إلى إحتواء 

مقابالت

الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكان عّمار الصفدي:

الدكتور زياد فريز دعم التحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي
وكان السبّاق للتحذير من جائحة كورونا وتداعياتها 

عّمار الصفدي
 الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكان

تداعياتها عل����ى اإلقتص����اد األردني، عبر األدوات المتاحة لدي����ه، وتخفيض تكاليف 
التمويل على القطاعات اإلقتصادية بهدف الحفاظ على ديمومة عجلة اإلقتصاد.

كم���ا أف���رد معال���ي الدكت���ور فري���ز إهتمام���اً خاص���اً لتعزي���ز المدفوعات 
اإللكترونية، بهدف إستمرار دورة النقد في اإلقتصاد وتمكين شركات الدفع من 
خدمة فتح المحافظ اإللكترونية للعمالء دون تكاليف، وتوفير التقنيات الحديثة 
الداعمة لقبول المدفوعات الرقمية ضمن نقاط البيع، وتمكين عمليات اإليداع 

والسحب النقدي من المحافظ االلكترونية عبر أجهزة الصراف اآللي.
وط���وال مس���يرة عمله محافظاً للبن���ك المركزي، دع���م الدكتور فري���ز عملية التحول 
الرقم���ي ف���ي القطاع المصرفي، من خالل وضع اإلطار التش���ريعي والرقابي لهذه العملية، 
نت  وحف���ز البن���وك على تطوير أنظم���ة الدفع اإللكترون���ي والتكنولوجيا المالي���ة، والتي مكِّ
البنوك من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية مع الحفاظ على تعزيز األمن السيبراني.
وقد كان البنك المركزي األردني سّباقاً في العام 2015 في تطوير نظام التسويات 
اإلجمالي���ة الفوري RTGS-JO وإعتبر بذلك األول إقليمياً، والثاني عالمياً بش���هادة 
المؤسس���ات الدولي���ة المختصة، مس���تنداً عل���ى قدرته في توافقي���ة الربط مع أنظمة 
مدفوع���ات التجزئة لتس���وية نتائج التصفية، بدءاً من المقاصة اإللكترونية للش���يكات 
ونظ���ام التقاص اآللي، ونظام الدفع بواس���طة الهاتف النّق���ال، ونظام عرض وتحصيل 
الفواتير إلكترونياً، وتس���وية الحركات المالية للبطاقات على نقاط البيع POS وعلى 

آالت الصراف اآللي ATM وأي نظام مدفوعات تجزئة يستحدث مستقباًل.
ول����م يغف����ل عن تطوي����ر البنية التش����ريعية، لذا أصدر البن����ك المركزي األردن����ي نظام الدفع 
والتحويل اإللكتروني لألموال لسنة 2017، والتعاميم والتعليمات الناظمة ألعمال الدفع اإللكتروني.

واليوم يستفيد اإلقتصاد األردني من هذا النجاح الكبير للبنك المركزي في توفير البنى 
التحتية المناس����بة ألنظمة الدفع والتش����ريعات الناظمة، باإلضافة إل����ى دوره الحيوي كمحّفز 

للتطوير والتغيير، ودوره المشرف والمراقب على هذه األنظمة لضمان كفاءتها وسالمتها.
وخالل س���نوات عمل الدكتور فريز محافظاً للبن���ك المركزي األردني، أبدى حرصه 
الش���ديد عل���ى تحقيق هدف الحفاظ على إس���تقرار السياس���ة النقدية بإعتب���اره الركيزة 
األساسية للنمو، وإعتمد البنك على األدوات المتاحة له للحفاظ على التوازن واإلستقرار، 
بالتحك���م ف���ي أس���عار الفائدة والمحافظ���ة على مس���تويات عرض النقد وكب���ح التضخم، 
وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بهدف حفز النمو والنشاط اإلقتصادي.
وكان الدكتور فريز طوال الس���نوات الماضية متفاعاًل ومنفتحاً على المش���اركة 
في المحافل اإلقتصادية والمصرفية المحلية واإلقليمية والدولية، ما عّزز من سمعة 
القطاع المصرفي الوطني، وأبقاه على تماس دائم بآخر المستجدات العالمية، وعّزز 

سمعة البنك المركزي كمؤسسة رائدة في األداء ذات خطط طموحة ومتطورة.
إننا وإذ نس���تذكر كل ه���ذه الجهود المخلصة، لنثّمن عالي���اً جهود الدكتور فريز 
فيما وصل إليه األردن من جهاز مصرفي قوي يتمتع بتنافسية عالية ومؤشرات متانة 

مرتفعة، ساهم كل ذلك في تحمل الصدمات والمضي قدماً لألمام بثقة وثبات.
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المدي��ر يقول  التنفي��ذي  الرئي��س 
العام للبنك اإلسالمي األردني 
الدكت��ور حس��ين س��عيد س��عيفان »لق��د 
إستطاع البنك اإلس��المي األردني تذليل 
العقبات وتج��اوز التحديات التي واجهته 
عل��ى   كورون��ا  جائح��ة  تأثي��رات  ج��ّراء 
بيئ��ة االعم��ال، وت��م تقدي��م المزيد من 
الخدم��ات والمنتج��ات الرقمي��ة وتوفير 
العديد من المنصات الرقمية التي تقدم 
م��ع  لمتعاملين��ا،  المصرفي��ة  الخدم��ات 
التركي��ز عل��ى مش��اريع التح��ّول الرقمي 
الت��ي ُتعّد من أه��م إس��تراتيجيات البنك 
للس��نوات المقبل��ة، وتقدي��م الخدم��ات 
م��ن خ��الل قن��وات البن��ك  اإللكتروني��ة 
وم��ن أهمها إط��الق خدمة فتح الحس��اب 
بيان��ات  تحدي��ث  وخدم��ة  اإللكترون��ي، 
العميل إلكترونيًا، وخدمة الدفع للضمان 
اإلجتماعي، والقسيمة الرقمية، وخدمة 
الس��حب م��ن الصّرافات اآللي��ة بالبطاقة 
الالتالمس��ية وغيرها م��ن الخدمات، كما 
كان مصرفن��ا س��ّباقًا في تقدي��م خدمات 

رقمية لقطاع الشركات«.

مقابالت

الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك اإلسالمي األردني

 الدكتور حسين سعيد سعيفان:

تجاوزنا تحديات »كورونا« لتقديم المزيد من الخدمات 
والمنتجات الرقمية وتوفير العديد من المنّصات

 التي تقدم الخدمات المصرفية لمتعاملينا

الدكتور حسين سعيد سعيفان
 الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك اإلسالمي األردني

في ما يلي الحوار مع الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك اإلسالمي األردني الدكتور حسين سعيد سعيفان:
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n إختي��ر البنك اإلس��المي األردني كأفضل 
مؤسس��ة مالي��ة ف��ي األردن لع��ام 2022، كي��ف 
ُتقّيمون هذا النجاح؟ وما هي أبرز إستراتيجيات 

التطور في البنك؟
- إن إستمرارية حصول مصرفنا على الجوائز 
م���ن المج���الت والمؤسس���ات العالمي���ة وألع���وام 
متتالي���ة، والت���ي كان آخره���ا حصوله عل���ى جائزة 
أفضل مؤسسة مالية إسالمية في األردن من مجلة 
»غلوب���ال فاينن���س« هو نتاج جهود مش���تركة دؤوبه 
ومس���تمرة م���ن مجل���س اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
والموارد البش���رية المؤهلة وثق���ة متعاملينا، حيث 
إس���تطاع مصرفن���ا وعل���ى م���دار أكثر م���ن أربعين 
عام���اً، أن يُوج���ه إهتم���ام الجه���ات المتخصص���ة 
بتس���ليط الض���وء على نج���اح المؤسس���ات المالية 
اإلس���المية، وع���رض تجربته���ا م���ن خ���الل ق���وة 
ونجاح مس���يرة مصرفنا وريادت���ه العمل المصرفي 
اإلس���المي وتنفيذه بحرفية تامة لسياسته القائمة 
والتحدي���ات  المخاط���ر  مختل���ف  مواجه���ة  عل���ى 
والمحافظ���ة على متانة المرك���ز المالي، والحفاظ 
على س���المة وجودة األصول وتنويع مصادر الدخل 
وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ليستمر بتحقيق نمو في 
مختلف المؤش���رات المالية، حيث نم���ت ميزانيته 
العمومي���ة لتصل إل���ى 7.5 مليارات دوالر في العام 
2021، ونم���ا صافي الربح والودائع والتمويل بأكثر 

م���ن 10 % للعام عين���ه، ويعمل البنك على تلبي���ة إحتياجات عمالئه 
بتقدي���م مجموعة واس���عة م���ن المنتج���ات المصرفي���ة المتوافقة مع 
أحكام ومبادئ الش���ريعة اإلس���المية، والتوس���ع في تقديم الخدمات 

المصرفية الرقمية والتي تواكب أحدث التطورات التكنولوجية.
ول���دى البنك خطة إس���تراتيجية معتم���دة، باإلضافة إلى خطط 
موازي���ة لها أبرزها خطة التحول الرقم���ي، وتهدف تلك الخطط إلى 
تعظيم إاليرادات، وتحس���ين الق���درات التكنولوجية والتحّول الرقمي 
وإستغاللها بطرح/تطوير الخدمات والمنتجات، والتنويع في مصادر 

األموال وإستخداماتها، وزيادة رضى المتعاملين والموظفين.
ويق���وم مصرفن���ا بالعم���ل على تحقي���ق تلك الخط���ط من خالل 
تنفيذ مش���اريع وط���رح منتجات/خدم���ات جديدة، وتحس���ين القائم 
منها، وزيادة وتوس���يع الخدمات المقدمة من خالل القنوات الرقمية 

)إسالمي موبايل، إسالمي إنترنت(.
يق���وم مصرفن���ا بتنفي���ذ مجموع���ة من المب���ادرات والمش���اريع، 
ومنها مش���روع التوثق الحيوي )Finger Vein(، مشروع البطاقات 
الرقمي���ة )Card-On-App(، وخدمة الس���حب م���ن دون بطاقة، 
وإيداع الش���يكات من خالل أجهزة الصراف���ات االلية، وطرح المزيد 

م���ن الخدمات م���ن خالل قنواته الرقمية. كما ق���ام مصرفنا بإطالق 
 YouTube, Facebook, Instagram, صفحت���ه على منص���ات
LinkedIn لزي���ادة القدرة على التروي���ج لمنتجات وخدمات البنك 
والوصول إلى شرائح مستهدفة. وإلدامة التواصل مع متعاملي البنك، 
 )Messenger ت���م إط���الق المس���اعد الرقمي )إس���المي مس���نجر
وخدمة البنك الناطق ومركز اإلتصال المباشر على مدار 24 ساعة.

n كي��ف تع��ّززت بيئة األعمال بع��د جائحة كورون��ا؟ وما هي 
أبرز المصاعب أو التحدّيات التي ُتواجهونها؟

- لق���د إس���تطاع مصرفن���ا تذلي���ل العقب���ات وتج���اوز التحديات 
الت���ي واجهت���ه جّراء تأثيرات جائحة كورونا عل���ى  بيئة األعمال، وتم 
تقدي���م المزيد من الخدمات والمنتجات الرقمية، وتوفير العديد من 
المنص���ات الرقمية الت���ي تقدم الخدمات المصرفي���ة لمتعاملينا، مع 
التركيز على مشاريع التحول الرقمي التي تُعّد من أهم إستراتيجيات 
البن���ك للس���نوات المقبلة، وتقديم الخدمات م���ن خالل قنوات البنك  
االلكتروني���ة وم���ن أهمه���ا إطالق خدم���ة فتح الحس���اب االلكتروني، 
وخدم���ة تحدي���ث بيانات العمي���ل الكترونياً، وخدم���ة الدفع للضمان 
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اإلجتماع���ي، والقس���يمة الرقمية، وخدمة الس���حب م���ن الصّرافات 
االلية بالبطاقة الالتالمسية وغيرها من الخدمات، كما كان مصرفنا 

سّباقاً في تقديم خدمات رقمية لقطاع الشركات.
ويُواجه القطاع المصرفي األردني س���واء اإلسالمي أو التقليدي 
تحدي���ات عديدة، من أبرزها: وضع اإلقتصاد العالمي، ثورة التقنيات 
المالي���ة، التغّي���رات المتس���ارعة في تطلع���ات وإحتياج���ات العمالء، 
أس���اليب الحياة الجديدة ما بعد كورونا والحرب الدائرة بين روس���يا 

وأوكرانيا.

n كي��ف ترون مس��تقبل المصارف االس��المية عمومًا وواقعها 
في األردن خصوصًا؟

- إن أداء المص���ارف اإلس���المية في مواجه���ة مختلف التحديات 
)السياس���ية واإلقتصادي���ة وآثار وتبع���ات جائحة كورونا عل���ى العالم(  
���زاً، ويدعو إلى التفاؤل بمس���تقبل زاه���ر للصناعة المصرفية  كان مميَّ
اإلس���المية التي إس���تطاعت تحقيق إنتش���ار واس���ع ونجاحات متتالية 
ومع���دالت نم���و مرتفعة، رغ���م التحدي���ات المختلفة، وحس���ب أحدث 
التقاري���ر الص���ادرة مؤخ���راً، يُتوق���ع أن يص���ل حج���م أص���ول التمويل 
اإلس���المي عالمي���اً إلى حوال���ي3.47  تريليون دوالر ف���ي العام 2024 
وذلك في ضوء معدل نمو سنوي ُمرّكب متوقع حوالي 5.5 %، وبالتالي 
تحقيق نمو إقتصادي أقوى في البلدان التي تدعم التمويل اإلسالمي.

أما بالنسبة إلى المصارف اإلسالمية في األردن، فقد إستطاعت 
أن تُثبت وجودها في القطاع المصرفي األردني بكل جدارة من خالل 
إس���تحواذها على حصة سوقية جيدة في القطاع المصرفي األردني، 
فإل���ى جانب مصرفنا، يوجد ثالثة مصارف إس���المية أخرى، ويحتل 
مصرفن���ا المرتب���ة الثالثة في القطاع المصرف���ي األردني الذي يضم 
23 مصرف���اً لتصل الحصة الس���وقية للبنك اإلس���المي األردني، إلى 
8.7 %، 9.6 % و11.6 % م���ن الموجودات، ودائع العمالء والتمويل 
واإلس���تثمار على التوالي كما في نهاية العام 2021، والمرتبة األولى 
بي���ن المصارف اإلس���المية وبحصة س���وقية تُراوح بي���ن 50-48 % 
للمؤش���رات المذك���ورة س���ابقاً، ومحقق���اً مع���دالت نم���و جي���دة رغم 
المنافس���ة الش���ديدة، فق���د بل���غ صافي أرب���اح البنك قب���ل الضريبة 
حوال���ي 136 ملي���ون دوالر والموج���ودات حوال���ي 7.5 ملي���ار دوالر 
وأرصدة األوعية اإلدخارية حوالي 6.5 مليار دوالر، وأرصدة التمويل 
واإلس���تثمار حوال���ي 5.8 مليار دوالر، ويتوق���ع أن يحافظ البنك على 

نموه وتميزه بتحقيق المزيد من اإلنجازات مستقباًل بإذن اهلل. 

n كيف تنظرون الى سياس��ات البن��ك المركزي لجهة تطوير 
متطلبات النمو؟

- إن السياس���ات واإلج���راءات الحصيف���ة الت���ي يطلقه���ا البنك 
المرك���زي االردن���ي وبالت���وازي مع سياس���ات اإلص���الح اإلقتصادي 
للحكوم���ة، تنعكس إيجاباً عل���ى أداء ونمو القطاع المصرفي األردني 

ليبقى مس���تقراً وس���ليماً ومتيناً، حيث إن تبّني نظام س���عر الصرف 
الثابت يُس���اهم ف���ي دعم اإلس���تقرار المالي والنق���دي، ويُعّزز الثقة 
باإلقتصاد الوطني، وينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي األردني، 
ليُحق���ق نتائج جيدة رغ���م مختلف األزمات، ويُحافظ على س���المته 
ومتانة أوضاعه المالية واإلدارية، وتمتعه بمستويات جيدة من كفاية 
رأس المال، إلى جانب تمّتعه بسيولة مريحة، مّكنته من القدرة على 
تحّمل الصدم���ات والمخاطر المرتفعة ومواجهة األزمات، والحفاظ 
عل���ى دوره المهم ف���ي دعم اإلقتص���اد الوطني والمجتم���ع المحلي، 
والتوس���ع في التمويالت واإلس���تثمارات ودعم المش���اريع اإلنتاجية 
والتنموي���ة. باإلضافة إلى حرص البنك المركزي وبش���كل دائم على 
إس���تمرارية إطالق المزيد من المبادرات المختلفة لدعم الش���ركات 
الصغيرة والمتوس���طة، وقطاعات توريد المواد االساس���ية لتمويلها 
بمعدالت عوائد منخفضة، وتسهيل عمليات المنح حتى ال تتأثر هذه 
القطاعات بإرتفاع أس���عار العوائد، وجهوده التي يبذلها في الحفاظ 
عل���ى الت���وازن واإلس���تقرار المالي والنق���دي وما يُوليه م���ن إهتمام 
بخصوصية وطبيعة عمل المصارف اإلسالمية ودعمها ومساندتها.

n م��ا هو رأيكم في تكريم الدكتور زياد فريز كأفضل محافظ 
لعام 2021؟

- أُثّم���ن ق���رار إتحاد المص���ارف العربي���ة بتكريم الدكت���ور زياد 
فريز وإختياره كأفضل محافظ لعام 2021 إلس���تحقاقه هذا التكريم 
وبكل جدارة، فالدكتور زي���اد فريز قامة مصرفية وإقتصادية مميزة، 
إس���تطاعت أن تحظ���ى بإحت���رام الجميع محلي���اً وإقليمي���اً وعالمياً، 
حي���ث تميِّ���ز بالحضور القوي والش���خصية المؤثرة والكف���اءة العالية 
والجه���ود الواضحة، والحنكة اإلقتصادية التي س���اهمت بقيادة أهم 
مؤسس���ة رس���مية أُردنية دعمت اإلقتصاد الوطن���ي لمواجهة مختلف 
التحديات، وحظيت بإشادات من كبرى المؤسسات الدولية بناًء على 
النتائ���ج اإليجابي���ة المتحقق���ة، وذلك من خالل إتباع سياس���ة نقدية 
حصيفة ساهمت في تحقيق اإلستقرار النقدي من خالل المحافظة 
على س���عر ص���رف ثابت وقوي للدين���ار األردني، ومواكب���ة التطورات 
التكنولوجي���ة الجديدة المتس���ارعة نحو اإلقتص���اد الرقمي، وإطالق 
مب���ادرات تمويلي���ة لمواجهة تبع���ات جائحة كورون���ا للمحافظة على 
إس���تدامة عمل القطاعات المختلف���ة، واإلنعكاس اإليجابي على أداء 
البنوك االردنية لتبقى تعمل بشكل كفوء وتدعم التنمية اإلقتصادية. 
وفي هذا المقام، أتقدم  بالشكر الجزيل للدكتور زياد فريز على 
جه���وده وعطائه الكبير، مس���تلهمين من���ه العزيمة واإلص���رار وإّتباع 
أُسس النجاح والتقدم، ومتمنياً له دوام الصحة والعافية، مع تمنياتي 
للدكت���ور عادل ش���ركس بالتوفي���ق والنجاح في متابعة مس���يرة العمل 
بقيادة دفة البنك المركزي االردني، وكلي ثقة بقدراته في إستمرارية 
تعظي���م اإلنجازات والحفاظ على اإلس���تقرار النقدي واإلرتقاء بأداء 

السياسة النقدية وبكل إقتدار.  
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االس���المي  البن���ك  إحتف���ل 
اإلس���تقالل،  بذك���رى  األردن���ي 
المكفوفي���ن  الطلب���ة  وتكري���م 

خريجي الصف الثاني الثانوي )التوجيهي( من مدرس���ة عبد اهلل إبن 
أم مكت���وم الثانوي���ة للمكفوفين )أكاديمية المكفوفي���ن( وذلك بتقديم 
الهدايا للخّريجين، ودعم حفلهم الس���نوي والذي أُقيم برعاية مندوب 
وزي���ر التربية والتعليم العالي الدكت���ور أجمل الطويقات مدير التربية 

والتعليم لواء ماركا، وذلك في مبنى أكاديمية المكفوفين.
وأعرب الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك اإلس���المي األردني 
الدكتور حس���ين سعيد عن سعادته »بمش���اركة البنك في اإلحتفاالت 
الوطنية بذكرى اإلس���تقالل، وتكريم الطلب���ة الخريجين من أكاديمية 
المكفوفين، وذلك تأكيداً  لدور البنك االس���المي االردني في تحّمله 
لمس���ؤوليته اإلجتماعي���ة تج���اه أفراد المجتم���ع األردن���ي، وتحديداً 

الفئات االقل حظاً  ومن ذوي اإلحتياجات الخاصة«.
وأكد الدكتور حسين سعيد »اإلستمرار بدعم أكاديمية المكفوفين 
والتي إنفرد البنك بدعم  أنش���طتها وطلبتها منذ العام 1995، ليكون 

ل���ه دور فاعل ف���ي كل عام بدعم  
أف���واج الخّريجي���ن الذين تحدوا 
إعاقته���م، وليُواصلوا مس���يرتهم 
التعليمي���ة، ويُصبح���وا أفراداً فاعلي���ن في مجتمعه���م، وبذلك يُحقق 
البن���ك أحد أهم أهداف���ه في التنمية اإلجتماعية المس���تدامة بدعم 

الفئات األقل حظاً واألخذ بيدهم«.
من جانبها، أش���ادت مديرة أكاديمي���ة المكفوفين الدكتورة نجاح 
فالح الخاليلة بمش���اركة البنك االسالمي األردني السنوية إحتفاالت 
األكاديمية بذكرى اإلس���تقالل »وتقديم الدعم  السنوي لحفل تخريج 
الطلبة المكفوفين وتكريمهم لسنوات متواصلة«، مؤكدة »أهمية دعم 

الطلبة المكفوفين من قبل الجميع«.
وق���د تم خالل الحفل عرض لمس���رحية العص���ا البيضاء وفقرة 
لكورال طلب���ة األكاديمية. ووزع الدكتور أجمل الطويقات الش���هادات 
والهداي���ا المقدمة من البنك على 18 طالباً وطالبة خريجين. وس���لّم 
درع���اً تكريمية لمندوب البنك االس���المي األردني أحمد عبد الكريم 

مدير العالقات العامة، تقديراً لدعم البنك للحفل وتقديم الهدايا.

األخبار والمستجدات

»اإلسالمي األردني« يحتفل بذكرى اإلستقالل وتكريم خريجي أكاديمية المكفوفيين

ثّبت���ت وكالة »س���تاندرد أن�د 
بورز« التصنيف اإلئتماني للبنك 
لإللتزامات  األردني  اإلس���المي 
طويلة األجل )B+( واإللتزامات 
قصي���رة األج���ل )B( وتصني���ف 
)bb-(م���ع  بدرج���ة    SACP

نظرة مستقبلية مستقرة.
»أن  الوكال���ة  وأوضح���ت 
البنك االس���المي األردني أظهر 

وكالة »ستاندرد أند بورز« تُثبّت
 تصنيفها اإلئتماني للبنك اإلسالمي األردني

أداًء مالياً مس���تقراً، ومرونة قوية في مواجهة التحديات اإلقتصادية 
والسياس���ية واإلقليمي���ة المحيط���ة بالمنطقة، محافظ���اً على مكانته 
الراس���خة كأكبر بنك إس���المي في األردن، إلمتالك البنك رأس���مال 
قوي، يدعم جودة األصول، حيث وصلت نس���بة كفاية رأس���مال البنك 
إل���ى نحو 23 % في نهاية الع���ام 2021، وهي أعلى من الحّد األدنى 
لمتطلبات كفاية رأس���مال لدى المصارف األردنية، إلى جانب تحقيق 

البن���ك نم���واً في ودائ���ع العمالء 
وتنويع التمويالت واإلستثمارات 
المتوافق���ة مع أح���كام ومبادىء 
لتش���مل  االس���المية  الش���ريعة 

مختلف القطاعات«.
ويلف���ت الرئي���س التنفي���ذي 
المدي���ر العام للبنك اإلس���المي 

األردني الدكتور حسين سعيد 
إل���ى »أن تصنيف���ات وكال���ة 
»س���تاندرد أن�د بورز« لمصرفنا تؤكد نجاح تنفيذ إس���تراتيجية البنك 
في مواجهة مختلف التحديات، مع المحافظة على تحقيق مستويات 
نمو في مختلف المؤشرات، للحفاظ على مكانته المصرفية المميزة 
الت���ي تُتابعه���ا وكاالت التصني���ف العالمي���ة«، مؤك���داً »أهمية تضافر 
مختل���ف الجهود ليبقى البنك اإلس���المي األردن���ي  يتمتع بتصنيفات 

إئتمانية جيدة ويحقق نمواً مستداماً«. 
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األخبار والمستجدات

منحت مجلة »أخبار التمويل االسالمي« - IFN الماليزية، البنك 
اإلسالمي األردني جائزة أفضل بنك إسالمي في االردن لعام 2021  
وذل��ك خالل الحفل الخاص الذي أقيم في دبي  لتس��ليم الجوائز 
للمؤسس��ات الفائزة، والتي تمنحها المجلة سنويًا تكريمًا ألفضل 
المؤسس��ات المالية التي تقدم الخدمات المالية اإلس��المية على 

مستوى الدولة والمنطقة.

IFN تمنح البنك االسالمي األردني 
جائزة أفضل بنك اسالمي

 في االردن لعام 2021

وقد جاء إس���تمرار فوز البنك اإلس���المي األردني بهذه الجائزة، 
وحصوله على المرتبة األولى بناًء على  اإلس���تفتاء الس���نوي الشامل 
ال���ذي تجريه المجل���ة، من خالل التصويت المباش���ر لق���ّراء المجلة 
من مس���تثمرين ووس���طاء ماليين ورجال أعمال وخب���راء في القطاع 
المصرف���ي االس���المي، وم���ن مختل���ف القطاع���ات إلختي���ار أفضل 
المصارف في بلدانها، إعتماداً على سجل النجاحات المتحققة والتي 

إنطبقت على البنك اإلسالمي األردني لتميز خدماته ومنتجاته.
وتخضع جوائز مجلة أخبار التمويل اإلسالمي IFN لمعايير مشددة 
عن���د التصوي���ت، وال يُمكن للمؤسس���ات والبن���وك المش���اركة بالجوائز 
التصوي���ت لصالحها، وإنما تخضع لرأي جهات محايدة، لذلك تُعّد هذه 
الجوائز من أكثر الجوائز العالمية ش���فافية وتنافس���ية، كما تُعّد المجلة 
من أهم المجالت العالمية المتخصصة بالقطاع المصرفي اإلسالمي.

ويق���ول الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك اإلس���المي األردني 
الدكتور حس���ين سعيد »أن قدرة مصرفنا على التعامل مع التحديات 
اإلقتصادي���ة الناتج���ة عن الظروف اإلس���تثنائية الناتج���ة عن تبعات 
جائح���ة كورون���ا، مّكنت���ُه من  اإلس���تمرار بتحقيق اإلنج���ازات والفوز 
بجوائ���ز »مجل���ة أخبار التمويل اإلس���المي«  س���نوياً، وألكثر من مرة 
وغيره���ا من الجوائز العالمية، وهذا يُعّد  تقديراً وتأكيداً على متانة 
أداء مصرفن���ا،  وتحقيق إس���تراتيجيته المس���تقبلية في إس���تمرارية 
التمّي���ز بتقدي���م الحل���ول المبتكرة والمتمي���زة، والت���ي تُواكب أحدث 
التطورات التكنولوجية في الخدمات المصرفية اإلسالمية، ولمختلف 

القطاعات والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
يُشار إلى أن وحدات مجموعة البركة في تركيا، وجنوب أفريقيا، 
ولبن���ان، وس���وريا، وتونس قد ف���ازت بجوائز المجلة نفس���ها كأفضل 

بنوك إسالمية في بلدانها للعام 2021.

ع بالدم حملة للتبرُّ

ع  م البنك اإلس���المي األردني، حمل���ة للتبرُّ م���ن جهة أخ���رى، نظَّ
بال���دم بالتعاون مع مديري���ة بنك الدم لموظف���ي اإلدارة العامة وفرع 
الشميساني على مختلف مستوياتهم اإلدارية، باإلضافة إلى متعاملي 

ومراجعي البنك ولمدة يوم واحد.
وأب���دى الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك االس���المي األردني 
س���عادته ب� »إطالق هذه الحملة، التي تأتي إستكماالً لحمالت التبرع 
بال���دم، الت���ي نّظمها البنك س���ابقاً، ليُس���اهم البنك في نش���ر الوعي 
بثقاف���ة التب���رع بال���دم وتوفيره للمحتاجي���ن، ودعم خط���ة البنك في 
مجال المس���ؤولية اإلجتماعية واإلس���تدامة، وخدمة القطاع الصحي 
والمجتمع المحلي، من خالل تش���جيع موظفي البنك على المش���اركة 
في األنش���طة اإلجتماعية واألعمال التطوعي���ة، والتبّرع بالدم والتي 

تدعم مبدأ التكافل اإلجتماعي«.
ويؤكد الدكتور حس���ين سعيد »س���عي البنك المستمر للتعاون مع 
مختلف مؤسس���ات المجتمع المدني التي تُجّسد روح التكافل لخدمة 

الوطن والمجتمع المحلي«. 
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 أطلق البنك اإلس���المي األردني، حملة تسويقية جديدة بالتعاون 
مع ش���ركة ماس���تر كارد العالمية، وذلك بتقديم جوائ���ز عينية عبارة 
عن )15( جهاز أيفون برو اإلصدار األخير 13 بسعة 256 غيغا بايت، 
إضافة إلى )25( س���اعة أيفون )Smart watch( اإلصدار الس���ابع 
)7Apple watch series( كجوائز لمس���تخدمي بطاقات ماس���تر 
كارد في مختلف أنواعها الصادرة عن البنك االس���المي األردني في 
المش���تريات والتس���ّوق اإللكترون���ي داخل األردن وخارج���ه، )بين 26 
حزيران/ يونيو و7 آب/ أغسطس 2022( وذلك إستمراراً للحمالت 

الترويجية والتحفيزية التي يُنفذها البنك تقديراً لمتعامليه.
وق���ال الرئي���س التنفيذي المدير العام للبنك اإلس���المي األردني  
الدكتور حس���ين س���عيد »إننا س���عداء بالش���راكة والتعاون مع ش���ركة 
ماس���تر كارد العالمي���ة في إط���الق هذه الحمل���ة التي تأت���ي تطبيقاً 
عملياً  لس���عي مصرفنا الدائم بتعزيز ثقة متعاملينا عن طريق تقديم 
الحواف���ز واإلمتيازات له���م، فقد دأب مصرفنا ضم���ن برنامج )والء 
المتعاملي���ن( على تنفيذ العديد من الحمالت خالل األعوام الماضية 
ولتس���تمر خالل العام الحالي، مستهدفين في هذه الحملة متعاملينا 
مس���تخدمي بطاق���ات ماس���تر كارد الص���ادرة عن البنك االس���المي 
األردن���ي في مختلف أنواعها )س���تاندرد وتيتانيوم وماس���تر الذهبية 
وورلد البركة والبطاقات التابعة(، وذلك لتحفيزهم على التس���وق من 
خالله���ا، ويُمكن لغير الحاصلين على بطاقات ماس���تركارد بأنواعها، 
مراجع���ة أق���رب فرع لهم للحصول عليها واإلس���تفادة من المش���اركة 

في هذه الحملة والفوز بالجوائز، حيث تخضع هذه الحملة لش���روط 
وأحكام البنك اإلسالمي األردني وشركة ماستركارد«.  

... ويدعم الموؤتمرالعلمي الدولي لجامعة عجلون الوطنية 

 م���ن جهة أخرى، قدم البنك اإلس���المي األردني الدعم للمؤتمر 
العلم���ي الدولي الخامس لكلية االعمال  في جامعة عجلون الوطنية، 
بعنوان »الريادة واإلستثمار التحديات – األساليب – الحلول«، وذلك  
تح���ت رعاي���ة مندوب وزي���ر التربي���ة والتعليم والتعلي���م العالي رئيس 
اللجنة األكاديمية في مجلس التعليم العالي  الدكتور أش���تيوي العبد 
اهلل، وبمشاركة عدد من األكاديميين والباحثين من 16 جامعة عربية 
وأجنبية، حيث س���لّم الدكتور أشتيوي العبد اهلل درعاً تكريماً للدكتور 
حس���ين س���عيد  الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك، تقديراً لدعم  
البن���ك للمؤتمر والذي عقد بين 29 أيار/ مايو و30 منه 2022،  في 

جامعة عجلون الوطنية.
وقد ترأس الدكتور حس���ين س���عيد الجلس���ة األولى من المؤتمر 
التي تناولت محور الصيرفة اإلس���المية، وتطبيق المعيار المحاسبي 
االس���المي رق���م 35 ف���ي المص���ارف اإلس���المية األردني���ة، المزايا 
والمعوق���ات، ودور المص���ارف االس���المية ف���ي تحقي���ق المس���ؤولية 
اإلجتماعية خالل جائحة كورونا / البنك االسالمي األردني أنموذجاً، 
إضاف���ة إل���ى طرح العدي���د من التج���ارب في المصارف اإلس���المية 

العربية في مجال الحوكمة المصرفية وأثر جودة الخدمات.

األخبار والمستجدات

جوائز لمستخدمي بطاقات ماستر كارد
من البنك اإلسالمي األردني
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مقابالت

ق��ال الرئي��س التنفي��ذي/ المدي��ر الع��ام للبنك األهل��ي األردني 
محم��د موس��ى داود: »لق��د ب��دأ البن��ك األهل��ي منذ الع��ام 2017 
بإنش��اء ش��ركة األهل��ي للتكنولوجي��ا المالية كش��ركة مس��اهمة 
خاص��ة، مملوكة بالكام��ل للبنك األهلي والتي قامت باإلس��تغالل 
وخدم��ات  منتج��ات  لتطوي��ر  المتاح��ة  للتكنولوجي��ا  األمث��ل 
الكترونية ُتلّبي حاجات وتطلعات العمالء، وقد كّنا متيقظين منذ 
البداية ألهمية اإلس��تغالل األمثل له��ذه التكنولوجيا وتوظيفها 
بما يخدم مصلحة العميل والبنك على حد س��واء. كما إس��تطعنا 
وخ��الل فترة قصيرة م��ن تنفيذ العديد م��ن التطبيقات والحلول 
التكنولوجية ذات األثر الجيد لعمالء البنك من جهة،  كما عملت 
الشركة وال تزال، على تطوير وتقديم حلول التكنولوجيا المالية 
كمس��ّرع لتنمية األعمال لدعم ش��ركات ريادة األعمال والشركات 

الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من جهة أخرى.
وأض��اف: »يعم��ل البن��ك األهلي عل��ى المش��اركة ف��ي العديد من 
الحمالت التعريفية للتعريف بالش��مول المال��ي وأهمية الثقافة 
المالي��ة في جمي��ع محافظات المملك��ة، كما يعكف البن��ك دائمًا 
على المش��اركة المجتمعية الفاعلة في كافة الفعاليات المتعلقة 
بذل��ك«، مش��يرًا إل��ى »أن البن��ك األهل��ي إس��تمر بتقدي��م كاف��ة 
الخدم��ات البنكي��ة م��ن دون أي إس��تثناء ج��ّراء جائح��ة كورونا، 
وهو ما حّفزنا على اإلس��تمرار في تطوير كافة الخدمات البنكية 

اإللكترونية لإلستفادة منها في أي وقت ومن أي مكان«.

الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك األهلي األردني محمد موسى داود:

نشارك في العديد من الحمالت التعريفية بالشمول المالي 
وأهمية الثقافة المالية في جميع محافظات المملكة

محمد موسى داود
 الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك األهلي األردني

في ما يلي الحوار مع الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك األهلي األردني محمد موسى داود:

n م��ن المعروف أن البنك األهل��ي األردني فاز بجائزة »أفضل بنك 
رقم��ي لعام 2022« ضم��ن فعاليات مؤتمر التكنولوجي��ا المالية والتي 
أقيم��ت مؤخرا )نيس��ان/ أبري��ل 2022( في العاصم��ة األردنية عّمان، 
حي��ث ج��اء حصوله عل��ى هذه الجائ��زة تقدي��رًا لجهوده ف��ي تقديم 
وتطوير خدمات رقمية مبتكرة لعمالئه، ما هي التحديات المستجدة 
في هذا الشأن في ظل التحّوط من الجرائم اإللكترونية وال سيما غسل 
األم��وال وتمويل اإلرهاب؟ وإلى أي مدى بات العميل المصرفي األردني 

يستجيب للتكنولوجيا المالية  Fintech و ال� online banking؟
- نع����م، لقد حصل البن����ك األهلي على جائزة أفض����ل بنك رقمي في 
األردن للع����ام 2022 وقد حصلنا على تلك الجائزة من خالل عملنا الجاد 

على تقديم خدمات مصرفية رقمية مميزة، حيث بدأنا قبل س����نوات عدة 
بإنشاء أول شركة للتكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، وهي »شركة 
األهل����ي فينت����ك« )ahli fintech(، ال����ذراع التكنولوج����ي للبن����ك األهلي، 
والت����ي عملت على تطوير العديد م����ن التطبيقات، وأتاحت الفرص لجميع 
األردنيي����ن ف����ي كافة أنحاء العالم، من فتح حس����اباتهم البنكية، والحصول 
عل����ى كافة الخدم����ات البنكية م����ن دون الحاجة لزيارة الف����رع أو التواجد 
داخ����ل األردن. كم����ا عملنا على تطوير كاف����ة أعمالنا وخدماتن����ا وأتمتتها 
لتقديم تجربة مميزة لعمالئنا، وبما يُس����اهم في تطوير قطاع التكنولوجيا 
ف����ي األردن واألقليم ككل، وكما تعلمون فق����د فرضت علينا جائحة كورونا 
أن نقوم بإس����تغالل وإستخدام التكنولوجيا في تطوير أعمالنا، وهو ما كنا 
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قد بدأنا به سابقاً كما أسلفت.
أما حول كيفية تعاملنا مع هذه الحسابات، فال يوجد ما يدعو للقلق، 
حيث يتم اإللتزام التام بكافة تعليمات البنك المركزي األردني، كما يوجد 
لدين����ا دائرة مكافحة غس����يل األم����وال وتمويل اإلره����اب، والتي تعمل على 

مراجعة كافة هذه الحسابات، والتأكد منها ومن سالمتها دوماً. 
وعن إستجابة العمالء للتكنولوجيا المالية، فال يُخفى على أحد، بأن 
إعتم����اد المواطن األردني على التكنولوجيا في تنفيذ األعمال هو المعيار 
األول إلختي���ار بنك���ه، حي���ث يقوم بتقيي���م التعامل م���ع البنك من خالل 
الخدم���ات اإللكتروني���ة التي يقدمه���ا، وكيفية اإلس���تفادة المثلى منها. 
ونحن نرى أنه خالل الس���نوات المقبلة، ستقوم البنوك بتقديم ما يزيد 
عن 95 % من خدماتها بش����كل إلكتروني، ومن دون الحاجة إلى زيارة أي 

من فروع البنوك.

n ثّمة صعوبات واجهها البنك األهلي األردني، وال سيما خالل إغالقات 
المص��ارف أثناء جائحة كورونا، ما هي النتائ��ج التي خرجتم بها ما بعد هذه 

المرحلة؟ وما هي إستراتيجيتكم المقبلة؟
- بدأ البنك األهلي منذ العام 2017 بإنشاء شركة األهلي للتكنولوجيا 
المالية كش����ركة مس����اهمة خاصة مملوك����ة بالكامل للبن����ك األهلي، والتي 
قامت باإلس����تغالل األمثل للتكنولوجيا المتاحة لتطوير منتجات وخدمات 
الكترونية، تُلّبي حاجات وتطلّعات العمالء، وقد كّنا متيقظين منذ البداية 
ألهمية اإلس����تغالل األمثل لهذه التكنولوجيا وتوظيفها بما يخدم مصلحة 
العمي����ل والبن����ك على حد س����واء. كما إس����تطعنا وخالل فت����رة قصيرة من 
تنفيذ العديد من التطبيقات والحلول التكنولوجية ذات األثر الجيد لعمالء 
البن����ك من جهة،  كما عملت الش����ركة وال ت����زال، على تطوير وتقديم حلول 
التكنولوجيا المالية كمس����ّرع لتنمية األعمال لدعم شركات ريادة األعمال 

والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من جهة أخرى.
وبالرج����وع إل����ى فت����رة إغالقات المص����ارف التي تس����ّببت بها جائحة 
كورونا، فقد إس����تمر البنك األهلي بتقديم كافة الخدمات البنكية من دون 
أي إس����تثناء، وه����و ما حّفزنا على اإلس����تمرار في تطوي����ر كافة الخدمات 

البنكية اإللكترونية لإلستفادة منها في أي وقت ومن أي مكان.
أم����ا إس����تراتيجيتنا المقبلة فتتمث����ل بزيادة اإلس����تثمار إليجاد أفضل 
الحلول المصرفية بإس����تخدام أحدث وسائل التكنولوجيا من خالل دائرة 
اإلب����داع واإلبتكار لدينا، وبالتعاون مع »ش����ركة األهلي فينتك« والتي تعمل 
عل����ى إيجاد أفض����ل الحل����ول المصرفية التقني����ة لمواكبة أفض����ل البنوك 

اإلقليمية والعالمية.

n م��ا هي سياس��ة البنك األهل��ي األردني حيال الش��مول المالي؟ 
والمتوس��طة  الصغي��رة  المش��روعات  تعزي��ز  ف��ي  ُتس��اهمون  وكي��ف 

والمتناهية الصغر لزيادة النمو؟
-يعم����ل البن����ك األهل����ي عل����ى المش����اركة ف����ي العديد م����ن الحمالت 
التعريفية بالش����مول المالي وأهمية الثقاف����ة المالية في جميع محافظات 

المملك����ة، كما يعك����ف البنك دائماً على المش����اركة المجتمعية الفاعلة في 
كافة الفعاليات المتعلقة بذلك. 

أما في خصوص مساهمتنا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
فنق����وم بذل����ك من خالل وح����دة متخصص����ة تُعن����ى بالش����ركات الصغيرة 
والمتوس����طة وتق����دم أفضل الحل����ول المالية لهذه الش����ركات. وقد أطلقنا 
العدي����د م����ن المنتج����ات التي تلب����ي إحتياجات هذه الش����ركات، وبّس����طنا 
إجراءات العمل لسرعة إتخاذ القرارات وتلبية إحتياجاتها بكفاءة وفعالية 
مرتفعة. ونحن في صدد تطبيق نظام آلي لتلبية طلباتها مما يُس����اهم في 
تحقيق كفاءة أعلى في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويملك البنك 
األهلي األردني ش����ركة تمويل أصغر تُساهم في تلبية إحتياجات الشركات 
المتناهي����ة الصغ����ر إلقامة وتطوير مش����اريعهم اإلنتاجية، بما يُس����اهم في 
تنمية دخولها وتطوير أعمالها لإلرتقاء بها إلى مصاف الشركات الصغرى 

والمتوسطة وزيادة وتوسيع الشمول المالي لديها. 

n هل بات المودعون األردنيون يستجيبون للمنتجات المصرفية 
اإلسالمية مقارنة بالمصارف التقليدية؟ وأين تجدون حاجة العمالء 

ومتطلباتهم؟
-يتواجد في الس����وق األردني����ة العديد من البن����وك التجارية والبنوك 
اإلس����المية، مما يُوفر لجمهور المتعاملين في األردن الخيارات المختلفة 

لتلبية إحتياجاتهم المالية وحسب ما يرونه مناسباً. 

n كي��ف تنظرون إل��ى تكريم الدكتور زياد فري��ز كأفضل محافظ 
لعام 2021؟ 

- ال شك في أن معالي الدكتور زياد فريز إستحق التكريم عن جدارة 
وإستحقاق، وإستطاع خالل فترة وجوده محافظاً للبنك المركزي، تحقيق 
الكثي����ر من اإلنجازات الت����ي أّثرت على القطاع المصرفي بش����كل خاص، 
وعلى االقتصاد األردني بش����كل عام، وال سيما خالل فترة جائحة كورونا، 
وقد إس����تطاع الدكتور زياد فريز من خالل فكره المتميِّز، إلى جانب تبّنيه 
العدي����د من الخطط واإلس����تراتيجيات، الحفاظ على اإلس����تقرار النقدي 
والمال����ي ف����ي األردن، إضافة إل����ى أنه عمل عل����ى التطوي����ر واإلبتكار في 
العديد من المجاالت، أهمها أنظمة الدفع اإللكتروني، وتشجيع الخدمات 
اإللكترونية والرقمية، ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأنظمة 
الدفع والتمويل إضافة إلى إش����رافه على كافة السياس����ات العامة للبنوك 
األردنية، ما جعله واحداً من محافظي البنك المركزي األردني المميَّزين.
واس����محوا ل����ي من منبركم هذا بأن أبعث لمعال����ي الدكتور زياد فريز، 
أطيب األمنيات، وأن أش����كره بإس����مي وبإس����م جميع العاملين في القطاع 
المصرف����ي، عل����ى جميع الجه����ود التي قدمه����ا خالل فترة ترؤس����ه للبنك 
المركزي األردني، كما أبارك لعطوفة الدكتور عادل شركس ترؤسه للبنك 
المرك����زي األردن����ي، متمنياً له وللبن����ك المركزي األردن����ي وجميع البنوك 
العامل����ة ف����ي المملكة، مزيداً من التفوق والنج����اح في ظل حضرة صاحب 

الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل الثاني بن الحسين المعظم. 
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مقابالت

يق��ول المدي��ر الع��ام التنفيذي للبن��ك األردني 
الكويت��ي هيث��م س��ميح ب��در الدي��ن البطيخ��ي 
»يعمل البنك األردني الكويتي على نطاق واس��ع 
لربط إس��تراتيجيته لالس��تدامة برؤية األردن 
2025 األوس��ع نطاًقا، وذل��ك للعمل على تحقيق 
العدي��د من األه��داف الرئيس��ية للرؤي��ة ومنها 
م��ا يتعل��ق بالفق��ر، وإرتف��اع مع��ّدالت البطالة، 
وإنخف��اض مس��توى مش��اركة المرأة ف��ي القوى 

العاملة، والندرة المالية. 
وتستند رؤية األردن 2025 إلى توثيق مجموعة 
م��ن األه��داف الت��ي تس��عى الحكوم��ة األردنية 
إل��ى تحقيقها من خالل إعتم��اد تدابير ومبادئ 
توجيهي��ة على مس��توى القطاع��ات، فمن خالل 
العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ُيمكننا 
المحلي��ة   ومجتمعاته��ا  األردن  إزده��ار  ضم��ان 

بكامل  طاقتها. 
وأهداف التنمية المس��تدامة هي خطة عالمية 
مش��تركة ترمي إلى القضاء عل��ى الفقر المدقع، 
والحّد من أوجه عدم المساواة، وحماية الكوكب 

في حلول العام  2030«.

المدير العام التنفيذي للبنك األردني الكويتي هيثم سميح بدر الدين البطيخي:

نعمل على نطاق واسع لربط إستراتيجيتنا لإلستدامة 
برؤية األردن 2025 األوسع نطاقًا

في ما يلي الحوار مع المدير العام التنفيذي للبنك األردني الكويتي هيثم البطيخي:

n أص��در البن��ك األردن��ي الكويت��ي تقري��ره الس��نوي الثاني 
لإلستدامة لعام 2021 بعنوان »اإلس��تدامة أكثر من مجرد رؤية«، 
والذي يعرض إس��تراتيجية وش��راكات ومبادرات البنك في مجال 
الحوكم��ة والمس��ؤولية االجتماعي��ة والبيئي��ة )ESG(، م��ا ه��ي 

إستراتيجيتكم المستقبلية إلستمرار النمو وتوسع األعمال؟
- ق���ام البنك األردن���ي الكويتي بإعداد خطة إس���تراتيجية جديدة 
ش���املة للتطوير والنمو لألع���وام بين عامي 2021 و2025 وفق نموذج 

عم���ل جديد يتضّمن تحقي���ق األهداف الموضوع���ة، حيث أخذت في 
اإلعتب���ار التط���ورات والتوجه���ات العالمية في القط���اع المصرفي من 
خالل مقارنة وضع البنك وخدماته مع البنوك المحلية واإلقليمية، كما 
تم تحديد المحاور واألهداف اإلس���تراتيجية والمبادرات التي س���يقوم 
البنك بالعمل عليها خالل هذه األعوام واإلستفادة من الفرص المتاحة 
ف���ي ظل التطورات في مجال الرقمن���ة والتكنولوجيا، والتي تهدف إلى 
تحسين مستوى رضى العمالء وتطوير الخدمات والمنتجات التي تلبي 

هيثم سميح بدر الدين البطيخي
 المدير العام التنفيذي للبنك األردني الكويتي
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إحتياجاتهم. وتتضّمن هذه اإلس���تراتيجية ثالثة محاور رئيسية وهي: 
التح���ول، والتفوق، والنمو. ويش���مل كل مح���ور مجموعة من األهداف 

الفرعية وصوالَ إلى األهداف الكلية للخطة الش���املة.

التوجيهي��ة  المعايي��ر والمب��ادئ  تتحدث��ون ع��ن أح��دث   n

للمب��ادرة العالمية GRI، كم��ا إلتزام البنك أح��دث نتائج وتأثيرات 
إستراتيجية اإلستدامة المؤسسية وتعزيز إستدامة األعمال داخل 
البن��ك، ضم��ن جهوده لتحس��ين ممارس��ات الحوكمة والمس��ؤولية 
اإلجتماعي��ة والبيئي��ة وتعزي��ز اإلفص��اح عنه��ا، باإلضاف��ة إل��ى 
التواصل مع مختلف أصحاب المصالح حول المس��تجدات المتعلقة 
بتلك الممارس��ات، ما ه��ي التحديات التي واجهتك��م خالل جائحة 

كورونا؟ وماذا عن التحديات ما بعد الجائحة؟
- عندم���ا ظه���رت جائح���ة كورونا ف���ي األردن للم���رة األولى في 
م���ارس/آذار 2020، ش���هد الع���ام أوضاع���اً غي���ر عادي���ة وعصيب���ة 
نظراً إلى إنتش���ارها وتأثيره���ا العدائي على العدي���د من القطاعات 
اإلقتصادية مثل الصحة، والمجتمع، والتعليم، والس���ياحة. وإختلفت 
التوقع���ات في ما يتعلق بش���ّدة آثار الجائح���ة والغموض الذي يكتنف 
تطورها، كما زادت الترددات في ما يتعلق بفرص التعافي اإلقتصادي 
ومدى كفاءته في اإلس���تجابة الس���ريعة، مما أدى إلى إرباك الموقف 
العام على المس���تويين العالمي والمحل���ي. ورغم المواجهات العديدة 

للتصدي للجائحة، فقد أعرب البنك األردني الكويتي عن إس���تجابته 
لتل���ك الجائح���ة، واضع���اً موظفيه ف���ي المق���ام األول، حي���ث رّكزت 
إس���تجابتنا على ثالث مجموعات رئيس���ية ه���ي: موظفونا وعمالؤنا 
ومجتمعنا، حيث تحظى صحة موظفينا بأهمية قصوى. ولقد وضعنا 
مقترحات واضحة في ش���أن إس���تجابتنا لجائح���ة »كوفيد-19«، كما 
عملن���ا في بداية الجائح���ة مع خدمات طبية تابع���ة لجهات خارجية 
على تسهيل سرعة إجراء اإلختبار لحاالت Covid 19 المشتبه بها، 
حي���ث أُتيح لجميع الموظفين إجراء إختبارات )PCR( مجاناً، كذلك 
الحص���ول على الدع���م والمش���ورة الصحية. كما ق���ام البنك بتغطية 
جميع التكاليف الصحية لحاالت Covid 19 اإليجابية، وقدم فريقنا 
الداخل���ي المس���اعدة والدعم من خ���الل إجراء المكالم���ات اليومية 

لإلطمئنان على صحة الموظفين. 
أما بالنس���بة إلى عم���الء البنك، فقد عمل البنك عل���ى مدار العام 
على دعم عمالئه المتضررين من تداعيات الجائحة، حيث قّدم قروضاً 
متعددة، وذلك في إطار نظام مدعوم من البنك المركزي، بأسعار فائدة 
منخفضة للغاية للشركات الصغيرة والمتوسطة والعمالء من الشركات، 
مم���ا س���اعد على تقدي���م الدعم للنش���اط التش���غيلي لتلك الش���ركات، 
باإلضاف���ة إلى تأجيل س���داد أقس���اط الق���روض الممنوحة للش���ركات 
والمؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة وعمالء التجزئة، بما يتماش���ى مع 

أوجه عدم التوازن التي شهدتها التدفقات النقدية بسبب الجائحة. 
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n لديك��م العدي��د م��ن المبادرات والش��راكات م��ع المنظمات 
المحلي��ة والدولية، والتركيز على دعم المنظمات غير الحكومية 
والبرام��ج الخيرية، وبرام��ج تمكين المرأة، باإلضاف��ة إلى حماية 
البيئة، وأخذ كافة تدابير الوقاية من فيروس كورونا المس��تجد، 

ماذا تحقق منها راهنًا؟ وماذا سيتحقق مستقباًل؟
- تمك���ن البنك خالل العام 2021 م���ن التعامل مع الظروف غير 
العادي���ة التي ألّمت بالعالم نتيجة جائحة كورونا، ومواجهتها والتغلب 
عليها، وإس���تطاع ترس���يخ مكانته في مجال المس���ؤولية اإلجتماعية، 
وتحقي���ق أه���داف التنمي���ة المس���تدامة ال���� 17 المنبثق���ة ع���ن األمم 
المتحدة من خالل تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى 
تحقيق األثر المستدام في الجانب البيئي، اإلجتماعي، واإلقتصادي، 
حي���ث نجح البنك في تفادي آثار الجائحة ومواصلة دوره المجتمعي، 
وإيج���اد الحل���ول المناس���بة م���ن خ���الل تقدي���م الدع���م والتبرعات 
للمب���ادرات الوطنية والمجتمعات المحلية م���ع التركيز على المحاور 
األساس���ية والركائ���ز الهامة، وفي مجاالت ع���دة، من أبرزها الصحة 
والش���باب، وتمكين المرأة، ومكافحة الفق���ر، وحماية البيئة، والتعليم 

ودعم األيتام، وغيرها مما يُسهم في تمكين اإلقتصاد الوطني.

n تتبّن��ون أفض��ل معايي��ر الحوكمة والش��فافية والمس��اءلة 
وممارس��ات اإلس��تدامة العالمي��ة، لتك��ون مث��ااًل ُيحت��ذى به في 
القط��اع المصرفي، ما هي رؤيتكم حي��ال مواكبتها ل� »رؤية األردن 
2025«؟ والمرتبط��ة عالميًا بأه��داف التنمية المس��تدامة ال� 17 

لألمم المتحدة؟   
- عمل البنك األردني الكويتي على نطاق واسع لربط إستراتيجيته 
لإلستدامة برؤية األردن 2025 األوسع نطاًقاً، وذلك للعمل على تحقيق 
العديد من األهداف الرئيس���ية للرؤية، ومنها ما يتعلق بالفقر، وإرتفاع 
معدالت البطالة، وإنخفاض مستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة، 
والن���درة المالية. وتس���تند رؤية األردن 2025 إل���ى توثيق مجموعة من 
األهداف التي تسعى الحكومة األردنية إلى تحقيقها من خالل إعتماد 
تدابي���ر ومبادئ توجيهية على مس���توى القطاع���ات، فمن خالل العمل 
م���ع أصح���اب المصلح���ة الرئيس���يين، يُمكنن���ا ضمان إزده���ار األردن 
ومجتمعاتها المحلية بكامل طاقتها. وأهداف التنمية المس���تدامة هي 
خطة عالمية مشتركة ترمي إلى القضاء على الفقر المدقع، والحّد من 

أوجه عدم المساواة، وحماية الكوكب في حلول عام 2030. 
وتتجس���د رؤي���ة البنك األردني الكويتي ف���ي أهمية تطبيق أهداف 
التنمية المستدامة والدور الرئيسي الذي يُمكن أن يمارسه في تحقيقها 
على المس���تويات المحلية والوطنية والعالمية. وبصفتنا مؤسسة مالية 
رئيس���ية في الش���رق األوس���ط، يُمكننا أن نلعب دوراً جوهرياً هاماً في 

تنمية حياة األفراد في مجتمعاتنا وتحسين البيئة األوسع نطاًقا.

n ما هي نظرتكم لإلس��تدامة حيال عناصر البيئة والمجتمع 
والحوكمة في أنش��طة وإدارة عمليات البن��ك، فضاًل عن إنجازاته 
ف��ي مج��االت إع��داد التقاري��ر البيئي��ة واإلجتماعي��ة وحوكمة 
الش��ركات وتنفيذها، ومس��اهمتها نحو غد أكثر نجاحًا ومستقبل 

مستدام؟
- ينته����ج البنك األردني الكويتي  المنظور التعاوني في إدارة 
عملياته داخل البنك وخارجه، حيث تعتمد األنش����طة والمبادرات 
التي تبّناها البنك على أساس تكوين قيم مشتركة وطويلة األجل 
بي����ن أصح����اب العالقة بالبن����ك، ونعتبر هذا المنه����ج أمراً حيوياً 
مهماً لمس����يرتنا نحو النمو المسؤول والمس����تدام إلستراتيجيتنا 
المبنية على أربع ركائز أساس����ية والتي تشمل: ممارسة األعمال 
المس����ؤولة، وخبرة العمالء، وتنمية الموارد البش����رية، وإستدامة 
المجتمع����ات والبيئ����ة. علماً بأن إس����تراتيجيات البن����ك وتقاريره 
تس����تند إلى التش����ارك الفّعال م����ع ذوي العالق����ة بالبنك، لنتمكن 
مع����اً من تحديد أهم القضايا الجوهري����ة والتحديات المجتمعية 
والبيئية األساس����ية مثل: الفق����ر والبطالة، وتمكين المرأة، كذلك 
تحقي����ق الم����دن المس����تدامة، واإلس����تهالك المس����ؤول، والعم����ل 
المناخي، حيث تُعتبر جميع هذه القضايا من صميم رؤية األردن 
للع����ام 2025، كم����ا أنها من أه����داف التنمية المس����تدامة لألمم 

المتحدة.

n ما ه��و رأيكم في تكريم الدكتور زياد فريز كأفضل محافظ 

لعام 2021؟
- يس���رني أن أب���ارك لمعال���ي الدكت���ور زي���اد فريز الش���خصية 
المصرفي���ة البارزة محلياَ ودولياَ، على إختياره كأفضل محافظ لعام 
2021، وأُع���رب عن إعتزازي بجهوده ومس���اهماته القيمة في إدارة 
البنك المركزي األردني لنحو 14 عاماَ، وما تم تحقيقه من نجاحات 
وإنج���ازات طوال فت���رة عمله كمحافظ للبنك، والت���ي تعود بالدرجة 
األول���ى إلى عطائه المس���تمر وتعاونه وإخالصه وجه���وده المتميزة، 
والدور الريادي للبنك المركزي األردني في الحفاظ على اإلستقرار 
النقدي وترسيخ السياسات المالية في المملكة، وتشجيع اإلستثمار 
وتنفي���ذ برامج اإلص���الح اإلقتصادي���ة والحفاظ على س���عر صرف 
الدين���ار في ظ���ل األوضاع اإلقتصادية العالمي���ة والعربية والمحلية، 
وال س���يما ال���دور الهام والحي���وي للبنك المركزي  ف���ي دعم القطاع 
المصرف���ي ورف���ع درجة الوع���ي والثقاف���ة المالية ل���دى كافة فئات 

المجتمع األردني.
نبارك لمعالي الدكتور زياد فريز رجل الدولة والمصرفي القدير، 
القامة الوطنية اإلقتصادية، على هذا التكريم المس���تحق بكل جدارة 

ز، والذي نعتز ونفخر به دائماَ وأبداَ. وتميُّ
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مقابالت

يس��عى البن��ك العرب��ي اإلس��المي الدول��ي 
إل��ى مواكب��ة كاف��ة التط��ورات عل��ى صعيد 
العم��الء  وتوج��ه  المالي��ة  التنكنولوجي��ا 
نح��و اس��تخدام األدوات الرقمي��ة كبدي��ل 
ع��ن الط��رق التقليدي��ة للخدم��ة وخاص��ة 
فيم��ا يتعل��ق بالخدمات المصرفي��ة، ولهذا 
فإن البنك ق��د أطلق اس��تراتيجية التحول 
الرقم��ي والت��ي ته��دف إل��ى تعزي��ز رقمنة 
الخدم��ات وتقديم خدم��ات مبتكرة تعتمد 
األعم��ال  وذكاء  الصناع��ي  ال��ذكاء  عل��ى 

وغيرها من التكنولوجيات الجديدة.
وق��ال رئي��س مجل��س إدارة البن��ك العرب��ي 
اإلس��المي الدول��ي، األردن محم��د س��عيد 
شاهين »إن اإلقبال على البنوك اإلسالمية 
ف��ي األردن له منطلق��ات عدة، أوله��ا إلتزام 
هذه البنوك بالشريعة اإلسالمية، وثانيها، 
ومنتجاته��ا  خدماته��ا  ج��ودة  مس��توى  أن 
المصرفي��ة ال يق��ل عّم��ا تقدم��ه البن��وك 
التجاري��ة، وتالي��ًا فإنه��ا ج��زء مكّم��ل م��ن 
القط��اع المصرفي، أما في م��ا يخص البنك 
العربي اإلس��المي الدولي فإنه اليوم ُيعتبر 
م��ن البن��وك الرائ��دة ف��ي مج��ال اإلبت��كار 
واإلبداع في تطوير المنتجات، واضعًا نصب 
عيني��ه أن تكون اإلس��تدامة وتقديم النفع 
للصالح العام والمجتمع من أقصى أولوياته، 
البن��ك  وه��ذا يش��مل تبّن��ي إس��تراتجيات 
المركزي األردني للش��مول المالي، وتطبيق 

رئيس مجلس إدارة البنك العربي اإلسالمي الدولي، األردن

محمد سعيد شاهين: 
نُعتبر من البنوك الرائدة في مجال اإلبتكار واإلبداع في تطوير المنتجات 

ونتبنّى إستراتجيات »المركزي« للشمول المالي وتطبيق قواعد التمويل  

 محمد سعيد شاهين
 رئيس مجلس إدارة البنك العربي اإلسالمي الدولي، األردن

قواعد التمويل المسؤول وغيرها من قواعد العدالة والشفافية في التعامل المصرفي«. 

في ما يلي الحديث مع رئيس مجلس إدارة البنك العربي اإلسالمي الدولي، األردن محمد سعيد شاهين:
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n ما هي اإلستراتيجية المستقبلية للبنك العربي اإلسالمي 

الدولي في ظل تطورات التكنولوجيا  المالية والتحول الرقمي؟ 
- يس���عى البن���ك العرب���ي اإلس���المي الدول���ي إلى مواكب���ة كافة 
التط���ورات على صعي���د التنكنولوجي���ا المالية، وتوّج���ه العمالء نحو 
إس���تخدام األدوات الرقمي���ة كبدي���ل ع���ن الطرق التقليدي���ة للخدمة 
وخصوصاً في م���ا يتعلق بالخدمات المصرفية، ولهذا فإن البنك قد 
أطل���ق إس���تراتيجية التحول الرقم���ي والتي تهدف إل���ى تعزيز رقمنة 
الخدمات، وتقديم خدمات مبتكرة تعتمد على الذكاء الصناعي وذكاء 

األعمال وغيرها من التكنولوجيات الجديدة.
قيم���اً  البن���ك  ح���دد  وق���د 
أساس���ية لهذا التحّول الرقمي، 
وتش���مل تقدي���م أفض���ل تجربة 
بإس���تخدام  رقمي���ة  عم���الء 
أح���دث التكنولوجي���ات المالية، 
وتقدي���م  واإلبت���كار  واإلب���داع 
الحل���ول لجع���ل حي���اة العم���الء 
والمحافظ���ة  أفض���ل،  المالي���ة 
عل���ى أمان المعام���الت الرقمية 
من خالل أق���وى برامج الحماية 
أفض���ل  وتطبي���ق  الس���يبرانية، 
البن���ك  قي���م  الممارس���ات، وأن 
األصيلة المتمثلة بالثقة، األمان، 
واإلس���تثمار الحالل هي أساس 

التحول الرقمي. 

n هل باتت المصارف اإلسالمية أكثر إنسجامًا حيال الشمول 

المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبيل تحقيق 
النمو؟

- نعم، إن اإلطار العام للمصرفية اإلسالمية قد بُنَي على مبادئ 
مستنبطة من الشريعة اإلسالمية، وأهمها مبدأ عمارة األرض، والتي 
تعن���ي بالمفاهي���م الحديث���ة اإلس���تدامة بأركانها الثالث���ة اإلقتصاد، 
المجتم���ع والبيئ���ة، لهذا فإن األهداف المتوخاة من الش���مول المالي 
ودع���م المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة وخصوص���اً اإلقتصادية 
واإلجتماعي���ة منها، ترتبط بش���كل وثيق بأس���اس العم���ل المصرفي 
اإلس���المي، ولهذا وعلى س���بيل المثال، فإن البنك العربي اإلسالمي 
الدول���ي يُعتبر م���ن البنوك الرائدة في خدمة العمالء األفراد، س���واء 
إلدارة وإس���تثمار مّدخراتهم أو منح التمويالت وال س���يما التي تغطي 
إحتياج���ات أساس���ية وضرورية، ويمتد دوره ليك���ون البنك الرائد في 
تمويل المش���روعات الصغيرة والمتوسطة من خالل منظومة متكاملة 
م���ن المنتج���ات والبرامج، وإتفاقي���ات التعاون مع ع���دد من الجهات 

المحلية واإلقليمية والدولية، بهدف تقديم حلول مالية ش���املة تدعم 
إستمرار هذه المشروعات.

م��ون نش��اطات المص��ارف اإلس��المية عموم��ًا،  كي��ف تقيِّ  n

ونش��اطات البنك العربي اإلس��المي الدولي في المملكة األردنية 
الهاش��مية، من حيث اإلقبال عليه��ا، وإطالق الخدمات المصرفية 
التي ُتفي��د متطلبات العمالء، وخصوص��ًا أن البنك قد نال جوائز 
عالمي��ة مثل أنه م��ن أفضل البنوك اإلس��المية ف��ي األردن، وعن 
منتجات��ه مث��ل البطاق��ة اإلئتماني��ة بصيغ��ة الق��رض الحس��ن 

وبرنامج تمكين المرأة؟
- إن اإلقب���ال عل���ى البن���وك 
ل���ه  األردن  ف���ي  اإلس���المية 
منطلق���ات ع���دة، أولُه���ا إلت���زام 
هذه البنوك الشريعة اإلسالمية، 
ج���ودة  مس���توى  أن  وثانيه���ا، 
خدماتها ومنتجاتها المصرفية ال 
يقل عّما تقدمه البنوك التجارية، 
وتالي���اً فإنه���ا ج���زء مكّم���ل م���ن 
القط���اع المصرف���ي، أم���ا في ما 
يخ���ص البنك العربي اإلس���المي 
الدول���ي فإن���ه الي���وم يُعتب���ر من 
البنوك الرائدة في مجال اإلبتكار 
واإلب���داع في تطوي���ر المنتجات، 
واضع���اً نص���ب عيني���ه أن تك���ون 
اإلستدامة وتقديم النفع للصالح 
الع���ام والمجتمع من أقصى أولوياته، وهذا يش���مل تبني إس���تراتجيات 
البن���ك المرك���زي األردني للش���مول المال���ي، وتطبيق قواع���د التمويل 
المسؤول وغيرها من قواعد العدالة والشفافية في التعامل المصرفي. 

n تقييمكم لتكريم الدكت��ور زياد فريز كأفضل محافظ لعام 

2021؟
- إن تكري���م إتحاد المصارف العربية لمعال���ي األخ الدكتور زياد 
فريز كأفضل محافظ لعام 2021، تقديراً لدوره القيادي في الحفاظ 
على السياس���ة النقدية في ظ���ل األزمات المالي���ة وتداعيات جائحة 
كورون���ا، يؤك���د المكانة اإلقليمي���ة للبنك المركزي األردن���ي والقطاع 
المصرف���ي األردن���ي، وخصوصاً حيال قدرته عل���ى مواجهة األزمات 
وتداعياته���ا. علماً أن جهود إتح���اد المصارف العربية وخصوصاً في 
تكريم الش���خصيات العربية البارزة والمتمي���زة في العمل المصرفي 
والعربي المش���ترك، تُعتبر جهوداً مباركة وملموس���ة، وهي تصبُّ في 

تحقيق أهداف اإلتحاد والتي أُنشيء من أجلها. 
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يق��ول المدي��ر الع��ام للبن��ك العربي اإلس��المي 
القط��اع  »إن  العس��لي  إي��اد  األردن   – الدول��ي 
المصرف��ي األردن��ي يتمّي��ز بق��درة كبي��رة على 
واإلقتصادي��ة  المالي��ة  األزم��ات  إس��تيعاب 
العالمية، وذلك بس��بب حصافة البنك المركزي 
ي��ه أفض��ل الممارس��ات العالمي��ة  األردن��ي، وتبنِّ
ف��ي مج��ال التش��ريعات والرقاب��ة المصرفي��ة، 
باإلضاف��ة إلى توج��ه البنوك إل��ى العمل ضمن 
نطاق مخاطر مقبول وعدم المجازفة أو التوسع 
البن��ك  »أن  إل��ى  مش��يرًا  م��دروس  غي��ر  بش��كل 
العربي اإلس��المي الدولي يتميز بأنه يتبع نهجًا 
مس��تدامًا لخدمة المجتمع واإلقتصاد والبيئة، 
وأن كافة منتجاته وخدماته المصرفية موّجهة 
باألس��اس لخدم��ة المجتمع المحل��ي، وقد كان 
البن��ك العرب��ي اإلس��المي وال يزال م��ن البنوك 
السّباقة في السير وفق توجهات وإستراتيجيات 
المال��ي،  للش��مول  األردن��ي  المرك��زي  البن��ك 
إلعتقادنا بأن الوصول إلى حالة الشمول المالي 
لكاف��ة األف��راد البالغي��ن ف��ي المملك��ة ل��ه أث��ر 
إقتص��ادي وإجتماعي بالغ األهمي��ة، وخصوصًا 
لم��ا تعاني��ه بع��ض الفئ��ات المس��تثناة ماليًا من 
صعوب��ات في الحصول عل��ى التمويل من مصادر 
رسمية، باإلضافة إلى صعوبة تحصيل حقوقها 
المالية في حاالت كثيرة وخصوصًا في ما يتعلق 
بالروات��ب واألج��ور، والي��وم وبع��د م��رور بض��ع 
سنوات على إطالق استراتيجية البنك المركزي 
األردن��ي الحظن��ا نموًا كبي��رًا في ع��دد األفراد 
المش��تملين مالي��ًا وخصوصًا من خ��الل القطاع 

المدير العام للبنك العربي اإلسالمي الدولي – األردن إياد العسلي:

القطاع المصرفي األردني يتميَّز بقدرة كبيرة 
على إستيعاب األزمات المالية واإلقتصادية العالمية

المصرف��ي، وهذا يدل على نجاعة اإلس��تراتيجية ف��ي تحقيق أهدافها، وهذا ينعكس أيضًا على الجهود العربية المش��تركة في مجال 
الشمول المالي«.  

 إياد العسلي 
المدير العام للبنك العربي اإلسالمي الدولي
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في ما يلي الحوار مع المدير العام للبنك العربي اإلسالمي الدولي – األردن إياد العسلي:

n م��ا ه��ي نظرتكم للتحدي��ات العالمي��ة التي ط��رأت ما بعد 
جائح��ة كورون��ا؟ وما م��دى تأثيره��ا عل��ى القط��اع المصرفي في 

العالم وفي األردن على وجه الخصوص؟
- إن الوض���ع اإلقتصادي والسياس���ي العالم���ي لم يكن في 
أفضل حاالته قب���ل الجائحة، إاّل أن جائحة كورونا وتبعاتها قد 
عّمق���ت ه���ذا الواقع وأخذته نحو إتجاه���ات أبعد، فمثاًل هناك 
إرتفاع في نس���ب التضخم العالمية وتراجع القدرات الش���رائية 
لألفراد كان نتيجة إلرتفاع الطلب على السلع والخدمات، األمر 
ال���ذي أدى إل���ى الضغط على الخدمات اللوجس���تية والذي نتج 
عنه نقص في اإلمدادات وإرتفاع في أسعار الوقود، وفي خضم 
هذه األزمة بدأ الصراع الروس���ي-األوكراني الذي زاد الضغط 
على قطاع الطاقة والغذاء، وفي ظل اإلرتفاع في نسب التضخم 
نتيجة لهذه العوامل، قامت البنوك المركزية الكبرى وال س���يما 
ف���ي الوالي���ات المتح���دة برفع نس���ب الفوائد بش���كل مارثوني، 
والذي دفع البنوك وخصوصاً في الدول الناشئة، إلى حذو تلك 
الخط���وات للمحافظة على جاذبي���ة عمالتها، مقارنة بالعمالت 
الرئيس���ية، وكل تلك اإلجراءات عّززت توّجه المس���تثمرين نحو 
تجن���ب المخاط���رة Risk-off وبالتال���ي توجيه إس���تثماراتهم 
بإتجاهات قليلة المخاطر مثل ودائع البنوك والسندات الصادرة 

عن الحكومات وغيرها. 
أما القطاع المصرفي األردني فيتميَّز بقدرة كبيرة على إستيعاب 
األزمات المالية واإلقتصادية العالمية، وذلك بس���بب حصافة البنك 
المرك���زي األردن���ي، وتبنِّيه أفضل الممارس���ات العالمي���ة في مجال 
التش���ريعات والرقاب���ة المصرفية،  باإلضافة إل���ى توجه البنوك إلى 
العمل ضمن نطاق مخاطر مقبول وعدم المجازفة أو التوسع بشكل 

غير مدروس.

n ماذا عن النتائج التي حصدها مصرفكم وفق سياس��ة البنك 
المرك��زي األردن��ي حي��ال الش��مول المالي؟ وكيف تس��اهمون في 
نش��ر الوعي المصرفي للثقافة المالية؟ وهل تعتقدون أن مس��ألة 
الش��مول المال��ي بات��ت متقدم��ة ف��ي المنطق��ة العربي��ة مقارنة 

بالبلدان المتطورة في هذا الشأن؟
- بداية، يتمّيز البنك العربي اإلس���المي الدولي بأنه يتبع نهجاً 
مس���تداماً لخدم���ة المجتمع واإلقتصاد والبيئ���ة، وأن كافة منتجاته 
وخدمات���ه المصرفية موّجهة باألس���اس لخدم���ة المجتمع المحلي، 
وق���د كان البن���ك العربي اإلس���المي والي���زال من البنوك الس���ّباقة 
في الس���ير وفق توجهات وإس���تراتيجيات البن���ك المركزي األردني 
للش���مول المالي، إلعتقادنا بأن الوصول إلى حالة الش���مول المالي 
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لكاف���ة األف���راد البالغين ف���ي المملكة له أثر إقتص���ادي وإجتماعي 
بال���غ األهمية، وخصوصاً لما تعانيه بعض الفئات المس���تثناة مالياً 
م���ن صعوب���ات في الحص���ول عل���ى التمويل م���ن مصادر رس���مية، 
باإلضاف���ة إلى صعوب���ة تحصيل حقوقها المالية ف���ي حاالت كثيرة 
وخصوص���اً في ما يتعلق بالرواتب واألجور، واليوم وبعد مرور بضع 
س���نوات على إطالق اس���تراتيجية البنك المرك���زي األردني الحظنا 
نمواً كبيراً في عدد األفراد المش���تملين مالياً وخصوصاً من خالل 
القطاع المصرفي. وهذا يدل على نجاعة اإلستراتيجية في تحقيق 
أهدافه���ا، وه���ذا ينعكس أيضاً على الجهود العربية المش���تركة في 
مجال الش���مول المال���ي. وأعتقد ب���أن المنطقة العربية بمس���ارها 

الصحيح نحو أهداف الشمول المالي.

n م��ا ه��ي النتائ��ج اإلقتصادي��ة ج��ّراء دعمكم المش��روعات 
الصغي��رة والمتوس��طة والمتناهية الصغر؟ وما ه��و دور البنك في 

دعمها تحديدًا خالل فترات الجائحة وما بعدها؟
- كما أش���رُت س���ابقاً ب���أن البنك العربي اإلس���المي يُوجه 
كاف���ة خدمات���ه ومنتجات���ه لخدمة المجتم���ع، وأنن���ا ننظر إلى 
المش���روعات الصغي���رة والمتوس���طة والمتناهي���ة الصغر إلى 
كونها أس���اس النمو اإلقتصادي، وترفد الس���وق بفرص العمل، 
والتي تراجعت بش���كل كبير وخصوصاً لدى القطاع الحكومي، 
وبحس���ب إحدى الدراس���ات في الس���وق األردني قد بّينت بأن 
من���ح تمويل بقيم���ة 100 ألف دوالر ألحد المش���اريع الصغيرة 
والمتوس���طة قادر على توفير فرص���ة عمل واحدة، فإننا نتوقع 
���ر اآلالف من فرص العمل خالل الس���نوات  ب���أن البن���ك قد وفَّ
الماضية، وقد برز دور البنك بش���كل أكبر خالل جائحة كورونا 
عندم���ا كان من الس���بَّاقين في اإلنضمام إل���ى برنامج التمويل 
الخ���اص الذي أطلق���ه البنك المركزي، والذي س���اهم بش���كل 
ال في حماية الوظائف الحالية وضمان إس���تمرارية عملها،  فعَّ
وق���د حافظ البنك على مرونته في التعامل مع طلبات التمويل 
المقدم���ة من المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة والمتناهية 
الصغر، وخصوصاً في الظروف اإلقتصادية المعاكسة، إليمانه 
المطلق بأن هذه الشريحة من المشاريع هي صمام األمان ألي 

نمو اقتصادي مستقبلي. 

 Fintech تتسارع التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية n
، كيف تتعاملون مع ه��ذا الواقع الجديد؟ وكيف تصّنفون مرحلة 
تعاونك��م م��ع ش��ركات التكنولوجيا المالي��ة، وخصوصًا م��ع النمو 
الهائل الذي حصل عالميًا نح��و التوجه إلى الخدمات المصرفية 

الرقمية وال سيما خالل فترة جائحة كورونا وما بعدها؟

- إس���تجابة للطل���ب الكبي���ر عل���ى الخدم���ات المصرفي���ة 
الرقمي���ة، وتوّجه البنك ليكون دائماً م���ن البنوك الرائدة، فقد 
أطل���ق إس���تراتيجيته نحو التح���ّول الرقمي، والت���ي تهدف إلى 
اإلنتقال نحو المستقبل المصرفي من خالل مبادرات ومشاريع 
مع رواد التكنولوجيا المالية وإدارة البيانات والكثير من الحلول 
في العالم، ويُركز البنك في إستراتيجيته على اإلبتكار وتقديم 
أفض���ل تجرب���ة عم���الء رقمي���ة ضمن أعل���ى معايي���ر الحماية 

السيبرانية.

ف��ون المودعي��ن األردنيي��ن حيال إس��تجابتهم  n كي��ف ُتصنِِّّ
المص��ارف  ت��زال  ال  وه��ل  اإلس��المية؟  المصرفي��ة  للمنتج��ات 
التجارية تش��كل حاجة أساس��ية حيال الثقة بالمنتجات وس��ائر 

العمليات المصرفية؟ 
- بحس���ب اإلحصاءات المحلية، تُعتبر البنوك اإلسالمية 
الجه���ات األكبر التي يّدخر فيها صغار المودعين مدخراتهم، 
رغم أن شمول تلك البنوك في مظلّة مؤسسات ضمان الودائع 
)الجه���ة المس���ؤولة عن ضمان الودائع ف���ي المملكة( قد جاء 
بعد مرور سنوات طويلة من إطالقها، وهذا إن دل على شيء 
فإن���ه ي���دل على حجم ثق���ة المودعين في البنوك اإلس���المية 

بشكل عام.
ورغم ظهور العديد من الجهات التي تقدم الخدمات المالية، 
إاّل أّن البنوك ال تزال الشريان الحيوي للقطاع المالي في األردن، 
لت  وذلك لثقة العمالء فيها، نتيجة لسمعتها اإليجابية التي تشكَّ
خ���الل عقود طويلة. واليوم فإن القط���اع المصرفي يُواكب كافة 
التط���ورات وخصوصاً في التكنولوجيا المالية، والذي يجعله في 
ي الخدمات المالية س���واء على المدى المتوسط أو  طليعة مقدمِّ

المدى الطويل.

n م��ا هو رأيكم في تكريم الدكتور زياد فريز كأفضل محافظ 
لعام 2021؟

- بداي���ة أتوجه بتحية تقدير وإع���زاز لمعالي الدكتور زياد 
فري���ز عل���ى الجه���ود المميزة الت���ي بذلها خ���الل فترتي توليه 
منص���ب محاف���ظ البن���ك المرك���زي األردن���ي، باإلضافة إلى 
تاريخه الحافل والطويل في مجاالت عمله سواء المصرفية أو 
الحكومية، وإن تكريم إتحاد المصارف العربية هو تأكيد تمّيز 
هذه الش���خصية المرموقة على الصعيدين العربي واإلقليمي، 
كما يبرز هذا التكريم الدور الفاعل لإلتحاد في تعزيز أواصر 
العمل المصرفي العربي المش���ترك واإلشادة بالتميُّز وكل َمن 

يُساهم فيه. 
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مقابالت

أك��د مدير ع��ام بن��ك األردن صالح رج��ب حماد  
»ال��دور واإلس��هامات المتميزة لمعال��ي الدكتور 
زي��اد فريز خالل رحلة عطائ��ه التي إمتدت إلى 
نحو خمسة عقود في خدمة األردن وإقتصادها 
م��ن خالل المراك��ز القيادي��ة التي تواله��ا. كما 
األردن��ي  المرك��زي  للبن��ك  معالي��ه  إدارة  ثّم��ن 
والجهاز المصرفي خالل العق��د المنصرم والتي 
مّكنته من تجاوز الصع��اب والتحديات، بدءًا من 
تداعي��ات األزم��ة المالي��ة العالمية وم��ا رافقها 
وإنته��اًء  العرب��ي  الربي��ع  تداعي��ات  م��ن  أيض��ًا 

بجائحة كورونا«.

وأشاد صالح حماد بإدارة معالي الدكتور فريز 
للبنك المركزي األردني خ���الل فترة واليته »والتي 
كان لها الفضل الكبير باإلرتقاء بالقطاع المصرفي 
األردن���ي«، واصفاً إياهُ ب� »قام���ة وطنية معطاءة لم 
تبخ���ل يوماً عن تقديم كافة أش���كال الدعم للقطاع 
المصرف���ي والمال���ي، ومرج���ع أصيل ف���ي اإلدارة 

المالية والسياسة النقدية«. 
وأض���اف صال���ح حم���اد: »لق���د ش���هد القطاع 
المصرف���ي األردني تقدماً وتطوراً ملحوظين، ليس 
على صعيد األداء فحس���ب وإنما على صعيد تبّني 
أفضل الممارسات والتحوالت على مستوى صناعة 
الخدم���ات المالي���ة والمصرفي���ة، والتحفي���ز نحو 
إعتماد التقنيات المالية الحديثة بشكل يُساهم في 

مدير عام بنك األردن صالح حماد:

معالي الدكتور زياد فريز قامة وطنية معطاءة 
لم تبخل يومًا عن تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع المصرفي والمالي 

ومرجع أصيل في اإلدارة المالية والسياسة النقدية

رقمنتها وتطوي���ر أنظمة الدفع اإللكترونية، ليكون القطاع المصرفي 
األردني سّباقاً في تبّني ومواكبة التطورات التكنولوجية العصرية«.

د حماد على »التطوير الملحوظ ال���ذي قاده معاليه متمثاًل  وش���دَّ
بتعدي���ل قانون البن���ك المركزي األردني، إس���تجابًة لتداعيات األزمة 
المالي���ة العالمية، وتعديل قانون البنوك لمواكبة أفضل الممارس���ات 
الدولي���ة وإنش���اء ش���ركة المعلوم���ات اإلئتماني���ة، فض���اًل ع���ن تبني 

إس���تراتيجية وطني���ة للش���مول المال���ي كان���ت األولى م���ن نوعها في 
المنطق���ة، والت���ي على إثره���ا تم إط���الق البرنامج الوطن���ي للثقافة 
المالي���ة ف���ي الم���دارس، باإلضاف���ة إلى دوره الرئيس���ي ف���ي برامج 
اإلص���الح اإلقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والتي أُعيد 
العم���ل بها في العام 2012. ومنذ ذلك الحين فقد حظيت سياس���ات 
وإجراءات البنك المركزي األردني بإش���ادة صندوق النقد الدولي وال 

 صالح رجب حماد 
مدير عام بنك األردن
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سيما خالل جائحة كورونا. كما كان لذلك أكبر األثر على تعزيز قدرة 
المملكة للوصول إلى األسواق المالية العالمية للحصول على التمويل 

الخارجي من خالل إصدار سندات اليوروبوند«.
كم���ا أش���اد حماد ب���� »ال���دور الذي إضطل���ع به البن���ك المركزي 
األردن���ي بقي���ادة الدكت���ور زي���اد فري���ز، وبنهج تش���اركي م���ع القطاع 
المصرفي األردن���ي في التخفيف على القطاعات اإلقتصادية، ودعم 
العمالء للتعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها السلبية، ورفع 
منع���ة اإلقتصاد الوطن���ي، وذلك من خالل مجموعة م���ن اإلجراءات 
والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي األردني وكان أبرزها: إطالق 
برنامج دعم الش���ركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 700 مليون دينار 
مّكنت القطاع الخاص من المحافظة على إس���تدامة أعماله بش���راء 
مدخ���الت اإلنتاج، ودف���ع رواتب العاملين ضمن تس���هيالت مصرفية 
بفوائ���د 2 %، وتأجيل األقس���اط للعمالء، وضخ س���يولة في القطاع 
المصرفي من خالل تخفيض نس���بة اإلحتياطي اإللزامي على ودائع 
التوفي���ر وألجل م���ن 7 % إل���ى 5 %، والتعديل عل���ى برنامج تمويل 
القطاع���ات اإلقتصادية بتخفيض كلف التموي���ل. وعلى صعيد مواز، 
قام القطاع المصرفي األردني في العام 2021 بإطالق صندوق رأس 
المال واإلس���تثمار األردني برأس���مال 275 مليون دينار كأكبر ش���ركة 
تُؤّسس في تاريخ المملكة من حيث رأس المال، وهو مملوك بالكامل 
من قبل البنوك األردنية، حيث سيعمل هذا الصندوق على اإلستثمار 
في ش���ركات وطنية واعدة ومس���اعدتها على النمو والتوسع والتطور، 

ومستهدفاً قطاعات حيوية أبرزها في الصناعات الغذائية والدوائية 
والكيماوية وتكنولوجيا المعلومات«.

وتعقيب���اً على تكري���م معالي الدكت���ور زياد فريز مؤخ���راً بجائزة 
محاف���ظ العام 2021 من قبل إتحاد المصارف العربية في جمهورية 
مص���ر العربية ق���ال صالح حماد: »إن التكريم جاء إس���تحقاقاً لقامة 
مصرفية وطنية قدمت الكثير من خبراتها وتجاربها للقطاع المصرفي 
والمالي، وأسهمت وبشكل واضح برسم مالمح السياسة النقدية على 
المستوى المحلي واإلقليمي في ظل المخاطر والتطورات اإلقتصادية 
الت���ي واجهتنا. وإس���تطاع قيادة الجه���از المصرفي لتوفي���ر التمويل 
المالئم للقطاعات اإلقتصادية، وليكون ش���ريكاً إقتصادياً للقطاعين 
الع���ام والخ���اص. وخالل فت���رة واليته إرتقى معالي���ه بالقطاع المالي 
والمصرفي األردني ليُصبح نموذجاً يُحتذى به في اإلدارة الحصيفة، 

مطّبقاً أعلى معايير الحاكمية المؤسسية«.

وختاماً أكد حماد »أننا على ثقة بالدور الذي س���يقوم به الدكتور 
عادل شركس في إكمال مسيرة العطاء وقيادة البنك المركزي األردني 
والجهاز المصرفي، إلى مراحل جديدة من اإلنجازات، ليبقى القطاع 
المصرفي األردني في طليعة القطاعات اإلقتصادية على المس���توى 
المحل���ي والعربي، معززاً توفير بيئة إس���تثمارية جاذبة تحقيقاً لرؤى 

جاللة الملك عبد اهلل الثاني إبن الحسين حفظه اهلل ورعاه«.
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الس��نوات األخي��رة طلب��ًا متزاي��دًا  ش��هدت 
عل��ى األدوات المصرفي��ة اإلس��المية عل��ى 
مستوى العالم، لما أثبتته من كفاءة، وُتعتبر 
المصارف اإلس��المية اليوم دعامة أساس��ية 
لإلقتص��اد لدوره��ا ف��ي تس��هيل المعام��الت 
االقتصادية والتعام��الت المالية، باإلضافة 
الع��ام  اإلس��تثمار  لعملي��ات  تمويله��ا  إل��ى 
والخاص، وخصوصًا ف��ي ظل وجود القواعد 
واألنظم��ة القانوني��ة الت��ي س��ّهلت إجراءات 

المعامالت المصرفية في كافة أشكالها.
ف��ي هذا الس��ياق، لف��ت رئيس مجل��س إدارة 
بن��ك صف��وة اإلس��المي الدكت��ور محمد أبو 
حمور إلى »أن البنك يسعى إلى وضع بصمته 
اإليجابية على التطور اإلجتماعي والبيئي 
س��لوكه  ميث��اق  م��ع  بالتماش��ي  المس��تدام، 
المهني وقيمه األصيلة الراسخة، كما يسعى 
إل��ى تعزي��ز مكانت��ه ف��ي المجتم��ع المحلي 
وبناء صورة مش��رقة ومنس��جمة م��ع مبادئ 

الدين اإلسالمي الحنيف. 
وخل��ص الدكت��ور محم��د أب��و حم��ور إل��ى 
الق��ول: » إن البن��ك المرك��زي أت��اح للبنوك 
اإلس��المية ممارس��ة دوره��ا المصرفي، بما 
بفعالي��ة،  إقتصاده��ا  خدم��ة  م��ن  مّكنه��ا 
ويجري التنس��يق لتنش��يط أدوات الس��وق 
النقدي��ة إلس��تغالل الفائ��ض النقدي لدى 

البنوك اإلسالمية«.

رئيس مجلس إدارة بنك صفوة اإلسالمي معالي الدكتور محمد أبو حّمور:

األدوات المصرفية اإلسالمية تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا
البنوك اإلسالمية سبّاقة في إعتماد التحّول الرقمي وأتمتة مختلف عملياته 

ولدينا منصة تكنولوجية حديثة تعتمد األنظمة البنكية العالمية

معالي الدكتور محمد أبو حمور 
رئيس مجلس إدارة بنك صفوة اإلسالمي
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في ما يلي الحوار مع رئيس مجلس إدارة بنك صفوة اإلس��المي 
الدكتور محمد أبو حمور

n م��ن المع��روف أن بن��ك صفوة اإلس��المي أطل��ق خدمات 
لمصلح��ة العائالت في س��بيل المعالجة للقضاي��ا المجتمعية 
الملح��ة، وتحقي��ق أكب��ر األث��ر م��ن العم��ل اإلنس��اني الموّجه 
لخدم��ة الفئ��ات األش��د حاج��ة للدعم، م��ا هي إس��تراتيجية 

البنك المستقبلية في هذا الشأن؟
- يربط بنك صفوة اإلس����المي تطّور أدائه المؤسس����ي بتطور 
أدائ����ه المجتمع����ي، ويمتل����ك البن����ك إس����تراتيجية ش����املة ومرن����ة 
للمس����ؤولية المؤسس����ية المجتمعية، تتجّدد س����نوياً باإلنسجام مع 
أولوي����ات التنمية، وتنط����وي على العديد من المب����ادرات والبرامج 
والرعاي����ات الت����ي تُغّطي مختل����ف القطاعات والفئ����ات التي وقف 
ف����ي مقدمتها وال يزال، قطاع التعليم والصحة والش����باب والفئات 
األقل حظاً، والتي تهدف إلى إحداث فوارق إيجابية في واقع هذه 

القطاعات والفئات.
ويس����عى البن����ك إل����ى وض����ع بصمت����ه اإليجابية عل����ى التطور 
اإلجتماعي والبيئي المستدام، بالتماشي مع ميثاق سلوكه المهني 
وقيم����ه األصيل����ة الراس����خة، كما يس����عى إل����ى تعزي����ز مكانته في 
المجتمع المحلي وبناء صورة مش����رقة ومنسجمة مع مبادئ الدين 

اإلسالمي الحنيف.
وقّدم البنك وال يزال مس����اهمات عديدة وذات أثر، على سبيل 
المث����ال ال الحصر، إس����تهدف البن����ك خالل أزمة جائح����ة كورونا 

الوقوف مع أكثر الشرائح تضّرراً، وقام بتأجيل أقساط التمويالت 
م����رات عدة لكاف����ة عمالء قطاع األف����راد. أما القطاع����ات األكثر 
تض����رراً، فتم تأجيل أقس����اطها لفت����رات طويلة. كم����ا أطلق البنك 
حم����الت ع����دة تدعم خط الدف����اع األول، ش����كلت القطاع الصحي 
والقطاع العس����كري، كم����ا أطلق حمالت تمويلي����ة تدعم أحد أهم 

القطاعات الحيوية وهو قطاع التعليم.
وسيس����تمر البن����ك خ����الل المرحل����ة المقبلة، وتح����ت ظل أية 
ظروف بتأدية مسؤولياته المؤسسية المجتمعية التي يضعها على 

عاتقه، متطلعاً إلى توسيع مظلة الخير والعطاء.

ُتقّيم��ون نش��اط المص��ارف اإلس��المية مقارن��ة  n كي��ف 
بالمص��ارف التقليدية، وال س��يما على صعيد الش��مول المالي 

وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- ش����هدت الس����نوات األخي����رة طلب����اً متزاي����داً عل����ى األدوات 
المصرفية اإلس����المية على مس����توى العالم، لما أثبتته من كفاءة، 
وتُعتب����ر المصارف اإلس����المية الي����وم دعامة أساس����ية لإلقتصاد 
لدورها في تس����هيل المعامالت اإلقتصادي����ة والتعامالت المالية، 
باإلضافة إلى تمويلها لعمليات اإلستثمار العام والخاص، وال سيما 
ف����ي ظل وجود القواعد واألنظمة القانونية التي س����ّهلت إجراءات 

المعامالت المصرفية في كافة أشكالها.
وتنطوي أهمية المصارف اإلسالمية في تعزيز الشمول المالي 
على أدواتها التي تستقطب المتعاملين، وتُحدث تكاماًل مع أدوات 
تقاس����م المخاطر والمش����اركة، والتي تُعدُّ بدياًل للمتعاملين الذين 
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ال يُفّضلون التعام����ل مع األدوات المصرفية والمالية 
التقليدي����ة ألس����باب ع����دة، مقدمة تموياًل لش����ريحة 
وقطاع لم يكن مش����موالً مالياً بنس����بة كبيرة، بما في 

ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وم����ع اإلنتش����ار ال����ذي ش����هدته ثقاف����ة الصيرفة 
اإلسالمية والذي حرص البنك على المساهمة فيه، 
معّززاً إياه بسياسات مرنة، فقد إكتسبت أدوات بنك 
صفوة اإلس����المي ومنتجاته وصيغ التمويل المتنوعة 
الت����ي يقدمه����ا، والت����ي تتس����م بموثوقيته����ا ومزاياها 
التنافس����ية ثقة واس����عة، أس����همت في زي����ادة التوجه 

نحوها، ومنها التمويل األصغر.
وفي المملكة، واصلت البنوك االس����المية نسقها 
التصاع����دي، محّققة نس����ب نمو أكبر من نس����بة نمو 
البن����وك التقليدي����ة لترف����ع حصته����ا، كان بنك صفوة 
مس����اهماً رئيس����ياً ف����ي ه����ذا النم����و، يعك����س ذل����ك 

إحتياج����ات المجتمع األردني المتزاي����دة في الخدمات والمنتجات 
المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية السمحة.

كذل����ك، فقد إس����تحدثنا عدداً من المراك����ز والوحدات التابعة 
لدائرة الش����ركات الصغيرة، لتقديم أفضل الخدمات والتسهيالت 
المصرفي����ة، وس����يتم ف����ي الع����ام المقب����ل إس����تحداث المزي����د من 
الوح����دات، ول����دى البنك حالياً ثالث����ة مراكز تُغط����ي كافة مناطق 

المملكة في الشمال والوسط والجنوب.

n ما هي إس��تراتيجية بنك صفوة اإلسالمي حيال مواكبة 
التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية؟

- يؤم���ن بنك صفوة اإلس���المي بأهمية التح���ول الرقمي، 
مولي���اً إياه تركيزاً كبيراً، تماش���ياً مع إس���تراتيجيته التي تقوم 
على الكف���اءة والفعالي���ة والتطوير المس���تمر واإلبتكار، وعلى 
ذلك، فق���د حرص البنك على مس���ايرة التط���ور التكنولوجي، 
ف���كان م���ن البن���وك اإلس���المية الس���ّباقة في إح���الل التحول 
الرقم���ي وأتمتة مختلف عملياته، مط���ّوراً العديد من القنوات 
العصري���ة، ومقّدماً حلوالً مصرفي���ة رقمية لمتعامليه، ما عّزز 
مس���توى الخدمة، فضاًل ع���ن تعزيز مزايا البنك التنافس���ية، 

وزيادة رضى المتعاملين.
وق����د عمل البنك على تطوير منص����ة تكنولوجية حديثة بهدف 
التأس����يس لبني����ة تحتية متط����ورة، تقوم على حل����ول وأنظمة بنكية 

تعتمد على األنظمة البنكية العالمية.
وضمن إس����تراتيجيته، يقدم البنك حلوالً إستثنائية لمتعامليه؛ 
حيث إس����تحدث مجموعة من الخدمات عب����ر قنواته اإللكترونية، 
باإلضاف����ة إلى العم����ل على تحدي����ث الخدمات القائم����ة لإلرتقاء 

بجودة الخدمة المقدمة.

وتتن���وع الخدم���ات الت���ي يقدمه���ا البن���ك بين فتح حس���اب على 
التطبي���ق البنك���ي وفي أي وق���ت، وربط وديعة إس���تثمارية، وخدمات 
الدف���ع المختلف���ة مث���ل: التحكم بالبطاق���ات اإلئتماني���ة، والحواالت 
المالي���ة، ودف���ع الفواتير، وخدمات نظام الدف���ع الفوري CLIQ وما 
تتضّمن���ه من طلب دفع���ة نقدية أو إرجاع الدفع���ات النقدية، وخدمة 
الدف���ع عن طريق رم���ز اإلس���تجابة الس���ريع QR. وكان بنك صفوة 
اإلس���المي، األول الذي إس���تبدل خاصية التحقق من عمليات الدفع 
من خالل OTP بخاصية Biometric Authentication والذي 

سّهل إجراء أي عملية مالية من خالل بصمة اإلصبع أو الوجه.
ويعم���ل البنك على إتاحة الخدمات البنكية للمتعاملين على مدار 
الس���اعة س���بعة أيام في األس���بوع، من خ���الل الحل���ول الرقمية التي 
تمك���ن المتعامل من ادارة حس���اباته في أي وق���ت ومكان، مع تحقيق 
أعل���ى معايير األمان والدقة والس���رعة. كل ذلك، أس���هم بزيادة عدد 
المتعاملي���ن الفعالي���ن على التطبيق البنكي واإلنترنت البنكي بنس���بة 
60 % ف���ي الع���ام 2021، وف���ي ما يتعل���ق بموقع البن���ك اإللكتروني، 
فإن البنك يعمل على تحديثه وتطويره بصفة مس���تمرة، وبما يُساعد 
المتعامل على إختيار الخدمة والمنتج وفقاً إلحتياجاته، وهو ما أسهم 
برفع نسبة الزوار إلى 55 %. أما بالنسبة إلى مركز اإلتصال والذي ال 

تتوقف التحديثات ضمنه، فقد حقق نسبة جودة بلغت 93 %.

n كيف تصفون بيئ��ة األعمال خالل وبعد جائحة كورونا؟ 
وما هي أبرز المصاعب أو التحديات التي تواجهونها في السياق؟
- رغ����م التراج����ع اإلقتص����ادي الع����ام ال����ذي ش����هدته المملكة 
والمنطقة والعالم، بس����بب تبعات جائحة كورونا، فقد سجل البنك 
خالل هذه السنوات نسب نمو هي األفضل في القطاع المصرفي.
وبش����كل عام، بقي القطاع المصرفي األردني قوياً، كما حافظ 
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على إستقراره نظراً إلى عوامل عدة، منها تمتع البنوك بمستويات 
مرتفعة من رأس المال، وبمستويات مريحة من السيولة والربحية، 
إلى جانب سياس����ات البنك المركزي والحكومة، بما في ذلك دعم 
الس����يولة وإعادة جدولة القروض والضمانات اإلضافية للشركات 

الصغيرة والمتوسطة، ما أتاح نمو اإلئتمان.
وق����د أس����همت الجائحة في تحفي����ز التوجه بش����كل أكبر نحو 
الرقمن����ة ما أس����فر عن تحس����ين العملي����ات الداخلية والتش����غيلية 
والع����روض المقدم����ة م����ن قب����ل البنوك عب����ر اإلنترنت. وش����هدت 
القطاعات اإلقتصادية األخرى تحسناً متبايناً حسب شدة التأثر. 
ورغ����م ذل����ك، وبحي����ث أن األردن لي����س بمن����أى ع����ن تطورات 
األوضاع العالمية، إال أن التوقعات العامة تش����ير إلى إرتفاع معدل 
النمو واس����تمرار تحس����ن أداء العديد من المؤشرات االقتصادية، 

األمر الذي يشمل القطاع المصرفي.

مون نش��اط بن��ك الصفوة اإلس��المي، في ظل  n كي��ف تقيِّ
المنافسة مع البنوك اإلسالمية األخرى؟

- لقد ش���هدت البنوك اإلس���المية في األردن تطوراً كبيراً خالل 
السنوات الماضية وأصبحت أداة فاعلة في اإلقتصاد الوطني، حيث 
وصل حجم موجوداتها نهاية العام 2021 إلى 11.1 مليار دينار أردني 

لتشكل نسبة 18 % من حجم موجودات القطاع المصرفي.
ومع ش����عارنا الذي رفعناه منذ البداية، »مبادئ راسخة، حلول 
مبتكرة«، إس����تطعنا تأمين مكانة متقدمة ألنفس����نا ضمن صناعتنا 
على المستوى المحلي واإلقليمي، ُمحرزين تقدماً كبيراً على مدار 
الس����نوات الماضية في مختلف مجاالت وجوانب عملنا، ترافق مع 

مؤشرات أداء متنامية عاماً بعد عام.
وق���د اصل البنك رفع حصته في الس���وق المصرفي اإلس���المي، 

محافظ���اً على نس���قه التصاعدي، حيث وصلت حصته 
إل���ى 21.0 % في نهاية الع����ام 2021 مقارنة ب� 18.6 
% في العام السابق. وقد كلّلنا هذا التقدم في العام 

2021 من خالل تحقيق اآلتي:
- رفع حصتنا في الس����وق المصرفية )إسالمية 
وتقليدي����ة( م����ن 3.2 % إل����ى 3.8 %، نتيجة إرتفاع 
موجوداتنا بنس����بة نمو 28 % مقارنة بنمو موجودات 

القطاع المصرفي بنسبة 7 %.
- إس����تقطاب المزيد من الودائع كنتيجة لتوسيع 
قاع����دة المتعاملي����ن، فرفعنا حصتن����ا المصرفية من 
4.3 % إل����ى 5.3 % ف����ي الس����وق المصرفية/ ومن 

22.6 % إلى 24.1 % لدى البنوك اإلسالمية.
- رف����ع محفظة التمويالت لدينا بنس����بة 36 % 
مقارن����ة بنم����و التمويالت لدى القطاع بنس����بة 5 %، 
نتيج����ة قيام قط����اع األف����راد بإعادة هندس����ة تطوير 
العملي����ات، وتس����ريع اإلج����راءات، باإلضافة إل����ى تنفيذنا حمالت 

تسويقية وعروض ترويجية عدة.
بلغ معدل النمو الس����نوي CAGR خالل 4 سنوات منذ العام 

2017 نسبة 25 %.
- لق����د حققن����ا المركز األول في نس����بة النمو لع����ام 2021 في 

القطاع المصرفي األردني،
- إرتفعت حقوق المساهمين لدينا بمبلغ 8 ماليين دوالر.

جاء ذلك، حصيلة إنجازات ومبادرات إستهدفت إضافة قّيمة 
إلى تجربة المتعاملين، من خالل إعادة هندس����ة عمليات رئيس����ية 
لدي����ه، وتطوي����ر حلول رقمي����ة مختلفة وتقديم خدم����ات ومنتجات 
جذاب����ة، ُصّمم����ت لراح����ة متعاملينا ته����دف إلى تج����اوز تطلعاتهم 
وتوقعاتهم. أما موقفنا بالنس����بة إلى المنافس����ة، فإننا نرحب بها، 
كونه����ا تعود بالنفع عل����ى المتعاملين أوالً وأخيراً، مما ينعكس على 

التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية.
ويجب أن تركز المنافس����ة بين البنوك اإلس����المية على تطوير 
المزي����د من المنتجات والحلول، والصيغ العصرية وتنويعها، وتبّني 
أح����دث تقنيات التكنولوجي����ا المالية، إلى جان����ب المحافظة على 
جودة الخدمات، إلى جانب الترويج أكثر للبنوك اإلسالمية لجذب 

متعاملين جدد وخصوصاً في مجال الودائع.

n كي��ف ُتقّيم��ون نش��اطات المص��ارف اإلس��المية مقارنة 
بالمص��ارف التقليدية، وال س��يما على صعي��د خدمات األفراد 

والربحية والتسعير؟
- البنوك اإلس����المية تس����عى إلى تنويع خدماتها لألفراد وفق 
ضوابط الشريعة. وتُس����هم البنوك اإلسالمية في تلبية إحتياجات 

األفراد ومساعدتهم في بناء األصول الخاصة بهم.
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وتقدم البنوك اإلس����المية لألف����راد باقة متنوعة من الخدمات 
والتمويلي����ة  واإلس����تثمارية  المصرفي����ة  والحل����ول  والمنتج����ات، 
اإلس����المية، بما في ذلك الحس����ابات الجارية، واألوعية اإلدخارية 
)إس����تثمار، توفير، صناديق إس����تثمار إس����المي(، وصي����غ التمويل 
والخدم����ات  غيره����ا(،  إج����ارة،  مش����اركة، مضارب����ة،  )مرابح����ة، 
المصرفية )خطابات الضمان، واإلعتمادات المستندية، وبطاقات 

اإلئتمان، والتحويالت، وخزائن األمانات، غيرها(.
ونحن في بنك صفوة اإلس����المي نخدم العديد من القطاعات 
البنكية التي تتنوع ما بين قطاع األفراد )الش����خصي(، والشركات، 
والش����ركات الصغيرة، والتي نتوجه إلى كل منها بخدمات تناسبها 

بلمسة شخصية.
م���ن أبرز ما نقدمه لألف���راد، خدمات الحس���ابات المتنوعة، 
والودائع والش���هادات اإلستثمارية، والخزائن الحديدية، وصكوك 
الح���ج، ومنتجات التمويالت: التمويل الس���كني )من خالل صيغة 
اإلج���ارة(، التموي���ل اإلس���تهالكي )مرابح���ة البضائ���ع، مرابح���ة 
السيارات، مرابحة األس���هم، إجارة الخدمات(، فضاًل عن تقديم 
منت���ج البطاق���ات اإلئتماني���ة المتوافقة مع الش���ريعة اإلس���المية 
والمنافس���ة للبن���وك التقليدي���ة م���ن خ���الل صيغت���ي المرابح���ة 
والمساومة، باإلضافة إلى منتج البطاقات المدفوعة مسبقاً، كما 
يقدم البنك حزمة متكاملة من المنتجات لقطاع التمويل األصغر.

ونقدم خدمات إضافية، كالخدمات المصرفية المتميزة )صفوة 
غول���د( مع عالم متكامل من المزاي���ا، باإلضافة إلى خدمات رأس 
المال عبر دائرة متخصصة باإلستثمار، وخدمات الوساطة المالية 
من خالل ش���ركة »مسك« للوساطة المالية، وهي الشركة المملوكة 

بالكامل للبنك، والتي تعمل كذراع ألعمال الوساطة المالية له.
ونق����دم باقة م����ن الخدم����ات اإللكتروني����ة التي تش����مل صفوة 
أعم����ال  وصف����وة  صف����وة،   SMSو أونالي����ن،  وصف����وة  موباي����ل، 
)للش����ركات(، والمعززة جميعها بش����بكة من أجهزة الصراف اآللي 
التي يبلغ عددها 79 جهاز صراف آلياً موزعة في أنحاء المملكة، 
والت����ي تعمل كقنوات مكّملة للفروع البالغ عددها 42 فرعاً، والتي 

تُغطي رقعة جغرافية واسعة في مختلف مدن ومناطق المملكة.
ومع كل هذه القنوات، فإننا نُوفر قنوات وآليات تواصل وخدمة 
عصري����ة، أضفناها للقن����وات التقليدية كمركز اإلتصال المباش����ر 
المتاح على مدار الس����اعة، طوال أيام األس����بوع، ومن بينها الموقع 
اإللكتروني www.safwabank.com والمتاح باللغتين العربية 
واإلنكليزية، فضاًل عن الحسابات الرسمية على منصات التواصل 

كالفيسبوك وتويتر.
عل���ى صعي���د الربحية ال توج���د فروقات ذات دالل���ة إحصائية بين 
ربحي���ة البنوك اإلس���المية والبن���وك التقليدية، بتحليل نس���بة الربحية 
المتمثل���ة بنس���بة العائ���د عل���ى حق���وق الملكي���ة، ونس���بة العائ���د على 
اإلستثمار، مما يُشير إلى أن البنوك اإلسالمية قادرة على تحقيق نسب 

ربحي���ة مماثل���ة لتلك التي تحققها البنوك التقليدي���ة. وإذ تتمتع البنوك 
اإلس���المية بالكفاءة في توظيف موارده���ا المالية، وتوزيعها على حجم 

أكبر من اإلستثمارات، فإن عليها زيادة فعاليتها في إدارة أصولها.
عل����ى صعيد التس����عير يختلف العائد لدى البنوك االس����المية 
س����واء المقب����وض م����ن التموي����الت واإلس����تثمارات المتوافق����ة مع 
الش����ريعة، أو المدفوع لحس����ابات اإلس����تثمار المش����ترك إختالفاً 

جوهرياً عن مفهوم الفائدة لدى البنوك التقليدية.
يتم تنظيم العالقة مع المودعين لدى البنوك االسالمية عادة، 
من خالل عقد على صيغة مضاربة/ مش����اركة )المودع كرب مال، 
والبن����ك كمض����ارب(، يتم إس����تثمار هذه الودائع إل����ى جانب أموال 
صافي المس����اهمين في وعاء مش����ترك في إستثمارات وتمويالت، 
والعائ����د منه����ا يتم توزيعه بين المودعين والمس����اهمين بعد خصم 
مخّصصات تدّني قيمة هذه اإلستثمارات والتمويالت، ومخّصص 

معّدل األرباح. 
لذل����ك، ف����إن العائ����د للمودعين ال يت����م تحديده مس����بقاً، ويتم 
إحتس����ابه بعد أن يظه����ر أداء هذه اإلس����تثمارات والتمويالت، في 

إختالف جوهري عن البنوك التقليدية التي تحدد العائد سلفاً.
تتأثر البنوك االسالمية بشكل أو بآخر بتقلّبات أسعار الفوائد 
في الس����وق، وخصوصاً إذا كانت تس����تهدف التنافس، ليس في ما 

بينها فقط، بل أيضاً منافسة البنوك التقليدية.

n ما ه��ي أبرز المصاعب أو التحدي��ات التي تواجهونها في 
هذا السياق؟

- بش����كل ع����ام، ال تزال صناع����ة الصيرفة اإلس����المية تُواجه 
بع����ض التحدي����ات، رغم التقدم المحرز، والت����ي تتمثل في الحاجة 
إل����ى بعض القوانين والتش����ريعات التي تُراع����ي خصوصية البنوك 
اإلس����المية وتنظ����م عالقته����ا م����ع البن����وك المركزية، بم����ا يضمن 

مساهمة فاعلة وحقيقية لها في السياسات النقدية لبلدانها.
ف����ي األردن، الحال مغاير، إذ إن البن����ك المركزي أتاح للبنوك 
اإلس����المية ممارس����ة دوره����ا المصرف����ي، بم����ا مّكنها م����ن خدمة 
إقتصاده����ا بفعالي����ة، ويج����ري التنس����يق لتنش����يط أدوات الس����وق 

النقدي إلستغالل الفائض النقدي لدى البنوك االسالمية.
وتركز البنوك اإلس����المية اليوم جهودها على توحيد المعايير 
التي ال تزال غير موّحدة، وهو ما يتس����بب إلى حد ما، في حدوث 

التباطؤ في إنتشارها.
ويتوج����ب عل����ى البنوك اإلس����المية، تعزيز الوع����ي أكثر فأكثر 
ح����ول أهميته����ا، كم����ا يتوجب عليها إيج����اد ميزة تنافس����ية تمّكنها 
م����ن جذب المزيد من المتعاملين الج����دد، وتعزيز الثقة مع هؤالء 
المتعاملي����ن، م����ن خ����الل تنويع مج����االت النش����اطات والخدمات، 
واإلهتم����ام باإلبت����كارات الجديدة ف����ي المنتجات بم����ا يُمّكنها من 

تعزيز تواجدها في السوق.
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ب��ن  الحس��ين  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  رعاي��ة   تح��ت 
عبداهلل الثان��ي، ولي العه��د، قدم بنك صفوة اإلس��المي الرعاية 
البالتينية للمؤتمر الحواري الوطني الشبابي األول، الذي إنعقد 
عل��ى م��دار ثالثة أي��ام، في البح��ر المي��ت، والذي نظمت��ه لجنة 

مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس األعيان.

وج���اءت ه���ذه الرعاية نظ���راً إلى أهمي���ة المؤتمر ال���ذي تنظمه 
مبادرة الحوار الوطني الشبابي التي تم تشكيلها وإطالقها في تشرين 
الثان���ي/ نوفمب���ر 2018 على يد رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز، 
لخلق أرضية صلبة إلش���راك الشباب في التنمية، وتفعيل دورهم في 
المجتمع، وتعميق روح اإلنتماء لديهم تجاه قضايا الوطن، ولتماش���يه 
مع أحد أهم المحاور الرئيس���ة التي تركز عليها إس���تراتيجية البنك 
للمسؤولية المجتمعية، والمتمثلة في دعم الشباب، وكل ما يتعلق بهم 
من قضايا، بإعتبارهم يُشكلون النسبة األكبر من النسيج المجتمعي، 

والثروة والعماد األساس في التنمية.
 ويؤكد الرئيس التنفيذي لبنك صفوة اإلسالمي، سامر التميمي، 
»حرص البنك على أن يكون جزءاً من الفعاليات الوطنية الهامة التي 
تش���هدها المملكة، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالشباب الذين يوليهم 
البنك إهتماماً بالغاً، كونهم َمن س���يُواصل حمل راية التغيير وصناعة 
مس���تقبل األردن، وذل���ك لضرورة تس���هيل بلوغهم أقص���ى طاقاتهم، 
وتمكينهم من تأدية األدوار المتوقعة منهم في تنمية وخدمة أنفس���هم 

ومجتمعاتهم ووطنهم«.
 وق���ال التميم���ي: »يُعتب���ر المؤتم���ر منصة فاعل���ة للتباحث حول 
العدي���د م���ن القضاي���ا والمح���اور الش���بابية باإلعتماد عل���ى الحوار 
المباش���ر مع الشباب، والذي يُعّد غاية وضرورة وطنية لرسم خارطة 
طري���ق، م���ن أجل إح���داث التغيير واإلص���الح المنش���ود، وصوالً إلى 
المس���تقبل األفضل. ونحن بدورنا نس���عى إلى دع���م الجهود الوطنية 
للمش���اركة في تجسيد الرؤى الملكية السامية الرامية لإلستثمار في 
الشباب، وتحفيزهم ليكونوا جزءاً من مسيرة التنمية الشاملة، وتالياً 
تحقيق التقدم بس���واعد وعقول أردنية شابة، تشمل مختلف الفئات، 
وبناء النموذج األردني المتميِّز القائم على اإلهتمام باإلنسان بإعتباره 

أساس اإلنجاز وأغلى ما يملكه بلدنا«.
 

وكان المؤتم���ر ال���ذي ش���هد مش���اركة واس���عة م���ن مجموعة من 
الش���خصيات الرس���مية وممثل���ي الحكوم���ة ومؤسس���اتها المختلفة، 
باإلضاف���ة إل���ى ممثلي���ن للقط���اع الخ���اص، ق���د ناق���ش العديد من 
القضاي���ا التي ش���ملت األوراق النقاش���ية للملك عب���داهلل الثاني إبن 
الحس���ين، ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياس���ية 
بما يتعلق بالش���باب، بغية تش���جيعهم على التعلي���م والتدريب المهني 
وري���ادة األعمال، ودمج ذوي اإلحتياجات الخاصة في كافة المجاالت 
واألنشطة، فضاًل عن تأثير اإلعالم ومواقع التواصل اإلجتماعي في 

حياة الشباب.

األخبار والمستجدات

دعمًا للشباب وتماشيًا مع إستراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية

»صفوة اإلسالمي« 
يُقدم الرعاية البالتينية للمؤتمر الحواري الوطني الشبابي األول
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مقابالت

تحدث��ت الرئيس التنفيذي للش��ركة األردنية 
ألنظم��ة الدف��ع والتق��اص -  »جوب��اك« -  مها 
ب��ه  تق��وم  ال��ذي  الرائ��د  ال��دور  ع��ن  البه��و، 
الش��ركة في إطار تنمي��ة المدفوعات الرقمية 
وتقدي��م  الهاش��مية  األردني��ة  المملك��ة  ف��ي 
حل��ول وخدم��ات مبتك��رة تحاك��ي إحتياجات 
األفراد وتس��تجيب للنمو المتس��ارع في قطاع 
الخدمات بش��كل ع��ام، ملقيًة الض��وء على دور 
البن��ك المركزي ف��ي تمهيد الطري��ق للنهوض 
بالخدمات المالية الرقمي��ة وتعزيز الثقة بها 
وتمكين كاف��ة أفراد المجتمع م��ن الوصول لها 
واإلستفادة منها، وقالت: »لقد وضع »المركزي 
إل��ى  ته��دف  ش��املة  إس��تراتيجية  األردن��ي« 
تطوي��ر ورفع كفاءة القط��اع المالي والمصرفي 
من خالل رقمنة الخدمات المالية والمصرفية 
للوصول إل��ى إقتص��اد رقمي ُمس��تدام، وزيادة 
نسبة اإلشتمال المالي لجميع فئات المجتمع 
األردن��ي وتقليل الفج��وة الجندرية بين فئتي 
الذك��ور واإلناث. كما أعرب��ت البهو عن فخرها 
»المرك��زي  ل���  الس��ّباقة  ب�اإلنج��ازات  البال��غ 
بتنفيذه��ا  ق��ام  الت��ي  والمش��اريع  األردن��ي« 
اإللكترون��ي  الدف��ع  مج��ال  ف��ي  وخصوص��ًا 

الرئيس التنفيذي، مها البهو:

الشركة األردنية ألنظمة الدفع والتقاص »جوباك«

»القطاع المالي األردني يتمتع ببنية تحتية صلبة ومتطورة
تُساعده على مواكبة التطورات في الخدمات والتكنولوجيا المالية

وتُمكنه من اإلبتكار في خدمات الدفع المقدمة وخصوصًا الرقمية والفورية منها«

مها البهو
 الرئيس التنفيذي للشركة األردنية ألنظمة الدفع والتقاص 

والتح��ّول الرقمي، حي��ث قام المركزي األردن��ي بإعتماد وتطبيق أح��دث المعايير العالمية، مم��ا وضع األردن في 
المراتب األولى إقليمًا وعالميًا من ناحية تطّور البنية التحتية ألنظمة الدفع ولعب دورًا محوريًا في تعامل األفراد 

مع الخدمات المالية خالل فترة جائحة الكورونا«.
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n ما هي آخ��ر اإلنجازات التي قامت بها »جوباك« حيث تلعب 

دورًا ب��ارزًا ومهمًا تحت مظّلة البنك المركزي األردني، بالتعاون مع 
البنوك األردنية، حّدثينا عن هذا الدور تحديدًا؟

- تعمل شركة جوباك لتعزيز المدفوعات الرقمية كمحّرك رئيسي للشمول 
المالي الرقمي وهو الهدف الذي تتقاطع فيه بشكل رئيسي مع أهداف وتوجهات 
البنك المركزي. وتقوم الشركة بالعمل في ثالث مجاالت رئيسية لتحقيق هدفها 
الرئيس���ي المتمّثل في توفير مدفوعات رقمية ش���املة ومبتكرة تعود بالنفع على 

الجميع وتُساهم في الشمول المالي في المملكة وتحقيق اإلقتصاد الرقمي. 
المج���ال األول ه���و إدارة وتطوي���ر أنظم���ة الدف���ع الرقمية الت���ي تقع تحت 
مظل���ة جوب���اك بحيث تكون آمنة وفعالة وقابلة للتش���غيل البين���ي وتقدم خدمات 
مالية مبتكرة بأعلى المس���تويات )تش���مل هذه األنظمة نظام مقاصة الش���يكات 
اإللكتروني���ة، نظام إي فواتيركم لعرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً، نظام الدفع 
الف���وري كليك، نظ���ام المحافظ اإللكتروني���ة جوموبي، وغرف���ة التقاص اآللي(. 

وقد قمنا بإطالق نظام الدفع الفوري 
كليك قبل عامين والذي يُتيح التحويل 
والدفع الفوري بين الحسابات البنكية 
الس���اعة.  م���دار  عل���ى  األردن  ف���ي 
كم���ا قمن���ا بترقي���ة نظ���ام المحاف���ظ 
اإللكتروني���ة بحيث تصب���ح الحواالت 
الفوري���ة بي���ن المحاف���ظ اإللكترونية 
والحس���ابات البنكية ممكن���ة مع تمّتع 
المحاف���ظ اإللكتروني���ة بمزي���د م���ن 
الخصائ���ص والخدمات الحديثة. كما 
أننا حققنا درجة من التش���غيل البيني 
)interoperability( بي���ن أنظم���ة 
مختلفة نهضت بتجربة العميل المالي 
وس���هلت المعام���الت الفوري���ة في أي 

وقت ومن أي مكان. 
أما المجال الثان���ي فهو تطوير حلول رقمية تعزز وتثري تجربة 

العميل مع الخدمات المالية، 
وقمن����ا في ه����ذا المج����ال بتطوير مش����روع التعرف عل����ى العمي����ل إلكترونياً 
بحي����ث يصبح الوصول للحس����ابات والخدم����ات المالية عملي����ة إلكترونية تتم عن 
بُع����د مم����ا يس����هل تجرب����ة العميل، م����ع مراعاة أعل����ى معايير األم����ان وخصوصية 
البيانات والتنسيق مع كافة المؤسسات الوطنية ذات العالقة. وفي المجال الثالث 
نعم����ل عل����ى إنتاج وإتاحة المعرفة لكل من أصح����اب المصلحة في القطاع المالي 
ومس����تخدمي الخدمات المالي����ة، حيث نهدف إلى إثراء عملي����ة صنع القرار لدى 
أصحاب المصلحة وتزويد المس����تخدم بمعلومات ش����املة حول الخدمات المالية، 
بما يش����جعه على إس����تخدامها بش����كل فاعل ومس����ؤول. ونقوم ببذل هذه الجهود 
بالتعاون مع البنك المركزي والمؤسس����ات المالية وعدة مؤسس����ات وطنية، حيث 
قمنا بإجراء دراسات بحثية ومسح سوق وحمالت توعوية بهدف تكوين فهم عميق 
لتوجهات القطاع المصرفي وطرق إتاحة الخدمات وتفاعل المستخدمين معها. 

n  كي��ف إس��تطاعت البني��ة التحتي��ة ف��ي األردن أن تحم��ي 
المواطن والنظام المصرفي، وال سيما في ظل التحديات المتعددة؟
- نس���عى ف���ي األردن إلى ربط المنظوم���ة اإللكترونية ألنظم���ة الدفع التي 
تديرها جوباك مع العديد من المؤسس���ات الحكومية والخاصة، ونالحظ وجود 
ت���رّدد عن���د البع���ض منها في التح���ول للدف���ع اإللكتروني وتفضيل ط���رق الدفع 
التقليدية، مثل الكاش أو الش���يكات. لكن، بات اإلقبال على التحّول الرقمي أكبر 
بعد تفش���ي جائح���ة كورونا وتطبيق الحظ���ر الكلي واإلغالق ألغل���ب القطاعات 
ف���ي المملك���ة، مثلم���ا حصل مع غالبي���ة دول العال���م. في هذا الص���دد، إتجهت 
بع���ض الجه���ات الحكومية مثل صن���دوق المعونة الوطنية والضم���ان اإلجتماعي 
لدف���ع الرواتب والمعونات عبر المحافظ اإللكترونية في النصف األول من العام 
2020، أي بالتزام���ن م���ع تفش���ي الجائح���ة. تبع���اً لذلك، إرتفع ع���دد المحافظ 
اإللكترونية في المملكة من 600 ألف إلى أكثر من مليون ونصف مليون محفظة.

وف���ي م���ا يتعلق بالقطاعات األخ���رى، أصبحت كلّها تتطل���ب مّنا العمل وفق 
المنظوم���ة اإللكتروني���ة، حي���ث جّند 
البنك المركزي طواقمه، وكذلك فعلت 
»جوباك«، وبمساندة البنوك ومقدمي 
خدم���ات الدف���ع في األردن لتس���خير 
سبل التحول الرقمي في المدفوعات، 
حت���ى تمكّنا من تجهيز كافة متطلّبات 
البُنى التحتية، والت���ي تغطي الثغرات 

التي طرأت على المنظومة.

 n م��ا هي أه��م المعوقات التي 
مفاهي��م  تغيي��ر  حي��ال  واجهتك��م 
عمليات الدفع اإللكتروني الجديدة 

لدى العمالء أو المواطنين؟
- ال ش����ك ف����ي أن ثّم����ة معّوقات 
تشمل أكثر من جانب، ومن أحد هذه المعّوقات هو أن المواطن البسيط الذي كان 
خياره دائماً التعامل بالكاش وفق مفهومه الش����خصي، وجد نفسه وبشكل مفاجئ 
ُمجب����راً في ظل كورون����ا أن يتعامل مع قنوات الدفع اإللكترونية. ومع تنّوع مقدمي 
خدمات الدفع في المملكة، س����مح البن����ك المركزي بإمكانية فتح حتى محفظتين 
ل����كل مقيم، مفس����حاً المجال لتجربة خدمات الدف����ع اإللكترونية المتاحة من قبل 
مقدمي خدمات الدفع وإختيار ش����ركة المحفظة التي تلبي احتياجات المستخدم 
المال����ي مم����ا فّعل وعّزز التنافس����ية الصحية وبما يصب في مصلحة المس����تخدم 

المالي من تطبيق خدمات أفضل وأكثر كفاءة لجذب عدد أكبر من العمالء.
وقد قمنا والبنك المركزي بحمالت توعوية للمواطنين، عبر وسائل التواصل 
اإلجتماعي، ووسائل اإلعالم وغيرها، حتى يتأكد المواطن من عدم وجود خطورة 
حيال إس����تخدام وسائل الدفع اإللكترونية. وبعد مرحلة كورونا، وجدنا أن األفراد 
كانوا قادرين على مواكبة موجة التطور وإستكمال حياتهم بإستخدام وسائل الدفع 

اإللكتروني وتبّنيها على المدى البعيد وليس فقط خالل مرحلة الكورونا.
أما المعّوق الثاني، فال يُقتصر وجوده على األردن فحسب، بل هو شائع 

»غايتنا تطوير وتهيئة البنية التحتية 
الرقمية إلتاحة الخدمات المالية والمصرفية 
الرقمية وخدمات الدفع اإللكتروني - ومن 

ضمنها عمليات الدفع والتحويل الفوري 
ودفع الفواتير والدفع للتجار إلكترونياً بهدف 

التسهيل على العمالء وإختصار الوقت«



Union of Arab Banks (June 2022)احتاد املصارف العربية  )حزيران/يونيو 2022(70

منص���ة »بُنى« للمدفوعات العربية ونظام الدفع الفوري »كليك« الذي 
أطلقته وتديره شركة جوباك إلتاحة التحويل الفوري عبر الحدود.

n ما هي الرس��الة التي توّجهينها للمواطنين األردنيين غير المشمولين 
ماليًا، وهل هناك حوافز ُتقّدم لهم كي ينضموا إلى منظومة الخدمات المالية؟ 

وما هي معايير األمان التي ُتحّفزهم على االنضمام إلى هذه المنظومة؟
- كاف���ة المقيمين في المملكة يُمكنهم اإلس���تفادة من خدمات المؤسس���ات 
المالية في األردن والتي لم يُقتصر إستخدامها على األغنياء أو الشركات، وإنما 
ُصّممت هذه األنظمة منذ نحو س���ت س���نوات لخدمة المقيمين بإختالف أماكن 
تواجدهم، ومن دون الحاجة إلى اإلنتقال من منطقة إلى أخرى لتلقي الخدمات، 
حيث إن نسبة عالية من هذه الخدمات تُقدم بشكل رقمي مع سالسة إستخدامها 

وتُوفرها على مدار الساعة، وتُساهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة.
وقد حاولنا تطوير حلول الدفع عبر أجهزة الموبايل والتي يُشيع إستخدامها في 
األردن بأكب����ر قدر ممكن، مما يُحّفز األفراد على إس����تخدام الخدمات المالية 
اإللكترونية لحماية أموالهم من التلف، وللحصول على تجربة أسرع إلستخدام 
الخدمات المالية. وقد كان المحافظ السابق للبنك المركزي األردني، الدكتور 
زي����اد فري����ز، يُذّكر في كل م����رة، بأهمية إيالء العناية للمس����تخدم المالي الذي 

يملك مبلغاً ضئياًل ويُريد حمايته أو ادخاره بواسطة المؤسسات المالية. 

n ماذا عن انخراط المرأة في التكنولوجيا المالية؟
- نح���ن م���ن أوائل ال���دول التي قمنا بدع���م دور الم���رأة في العمل 
في التكنولوجيا المالية وإستخدامها. وعلى هذا الصعيد، تبّنى مقدمو 
خدمات الدفع عبر الهاتف النقال في األردن، والتي كانت شركة دينارك 
م���ن أوائلها، مفه���وم »Women’s Agent Network«، والذي يتيح 

للمرأة العمل كوكيل لشركات المحافظ اإللكترونية في المملكة.
وال بد من ذكر »التجارب الرقمية« التي تُعّدها »جوباك« أيضاً، حيث نقوم 
بإجراء دراس���ات إس���تقصائية وتجريبية بالشراكة مع مقدمي الخدمات المالية 
الرقمية والفاعلين في القطاع بهدف تحقيق فهم أفضل لطرح الخدمات وتجربة 

العمالء، وتحديد أي فجوات أو تحديات والتحسينات المطلوبة لمعالجتها. 
إن إس���تخدام الم���رأة للخدمات المالية الرقيمة ه���و جزء ال يتجزأ من 
التجارب الرقمية التي نقوم بإعدادها. ومن أحد األمثلة عليها كانت تجربة 
قمنا بإعدادها مؤخراً تقيس إمكانية دمج الالجئات الفلسطينيات في خدمة 

المحافظ اإللكترونية والتي قمنا بنشر نتائجها على موقعنا اإللكتروني.
 
- Challenging Exclusion: Refugees ’Uptake of Mobile 

Money: https://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/
en/eb_list_page/digital_experiment_gaza_camp_re-
port_2021-8.pdf

- Digital Experiments: From Access to Practice: https://
www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/
digital_experiments_report_english.pdf

ف���ي أغلب منطقتنا العربية، وه���و تعديل ثقافة العاملين في القطاع المالي، 
سواء في البنوك أو في المؤسسات المالية غير المصرفية للتوجه نحو تبني 
وسائل الدفع اإللكترونية، وقلب المفاهيم ووجهات النظر حيال ذلك، لتكون 
عملية التحول الرقمي في الخدمات المالية أسرع وأكثر سالسة وشمولية.

n هل ثمة سلسلة تدابير أو إجراءات محددة تلتزمها المؤسسات المالية، 
كي تتساوى في طريقة تعاملها مع البنك المركزي في ما يتعلق بالمتطّلبات؟

- من المعروف أن جميع المؤسسات المالية تلتزم بالمعايير المهنية الموّحدة، 
وفق تعليمات البنك المركزي والتي تكون ملزمة لها كافًة. وأما في ما يتعلق بالجهات 
الدولي����ة الت����ي تُصدر ق����رارات وتعليمات للحّد من المخاطر المحتملة ومنها غس����ل 
األم����وال وتمويل اإلرهاب، ف����إن البنك المركزي األردني، كم����ا البنوك المركزية في 
البل����دان األخرى، يلتزم هذه التعليمات والقرارات الدولية، ويتخذ خطوات إضافية، 
بغية رفع كفاءة المنظومة المالية، والتي ترمي إلى إثبات وتعزيز نزاهتها في األردن.

n ماذا تقولون حيال سهولة تمرير عمليات غسل األموال عبر العمليات 
الرقمي��ة والتحويالت وغيرها، مما يتطلب تدخل البنك المركزي كي يقوم 
بإجراءاته التطبيقية المتساوية على صعيد جميع المؤسسات المالية، أال 

تعتبرون ذلك تحديًا كبيرًا أمام البنك المركزي والبنوك األخرى؟
- من المالحظ أن محاوالت وعمليات غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب 
تجري في كل األحوال في أي منطقة من العالم، سواء كانت بواسطة الكاش 
أو إلكترونياً أو غير ذلك. نحن ندرك أن العمليات المالية التي تجري بشكل 
إلكتروني تُس���ّرع س���ير العمليات المش���بوهة، لكن في الوقت عينه، تستطيع 
الس���لطات المعنية تتبعها ومالحقة مصادرها بس���رعة وسهولة أكبر. وال بد 
أن ننوه هنا أن »جوباك« وبقية الجهاز المصرفي نعمل بدقة ووفق المعايير 

المصرفية العالمية، مما يُحّد من القدرة على تمرير العمليات المشبوهة.
 كم���ا تعم���ل جوباك وبالتعاون م���ع وزارة اإلقتصاد الرقم���ي والريادة وتحت 
إش���راف البن���ك المرك���زي األردني عل���ى إطالق نظ���ام رقمي متط���ّور قبل نهاية 
الع���ام الج���اري، وهو نظ���ام التعرف على العمي���ل إلكترونياً الذي ذكرته س���ابقاً، 
يُتيح تس���جيل بيانات العميل، وتوثيق شخصيته بشكل إلكتروني، سواء أكان فرداً 
أردني���اً، أو أجنبياً مقيماً، أو الجئاً، أو مؤسس���ة، لفتح الحس���ابات المالية وتلقي 
الخدم���ات المالية. ويقوم هذا النظام الجديد بالتحقق من البيانات الش���خصية 
والمالية والتي تش���مل )مكان العمل، مصدر الدخل، قيمة الدخل، محل الس���كن، 
وغيره( بالربط مع المؤسسات ذات العالقة. هذا النظام سيُستخدم لدى البنوك 
ومقدمي خدمات الدفع في األردن وبإس���تخدام تقنية البلوكتش���ين والتي تضمن 
حوكمة عالية النوعية مع الحفاظ على أعلى درجات حماية خصوصية البيانات. 
ونتطلّع إلى ربط المنظومات المالية المتش���ابهة في البلدان العربية كما هو في 

مملكة البحرين، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

n هل بحثتم ذلك بالتعاون مع صندوق النقد العربي؟
- بالطب���ع، لقد ناقش���نا ذل���ك مع صندوق النق���د العربي، ووّقعنا 
مذك���رة تفاهم لتحقيق الرب���ط بين خدمة المدفوع���ات الفورية لدى 
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يبل��غ ع��دد المص��ارف العاملة ف��ي األردن 23 مصرفًا، تش��مل 15 مصرفًا محليًا أردنيًا، وهذه تنقس��م إل��ى 12 مصرفًا تجاري��ًا و3 مصارف 
إسالمية، باإلضافة الى 8 مصارف أجنبية، وهي تشمل 7 مصارف تجارية، ومصرفًا إسالميًا واحدًا. وبحسب آخر بيانات البنك المركزي 

األردني، تدير المصارف االردنية شبكة فروع تبلغ 871 فرعًا، باإلضافة إلى 70 مكتبًا. 

المصارف األردنية تتمتع بمؤشرات متانة عالية جدًا 
وخصوصًا لحيازتها على مستويات مرتفعة من رأس المال 

تُعد من أعلى النسب في المنطقة العربية

بالنس���بة إلى توزع ملكية هذه الف���روع، بلغ عدد فروع المصارف 
التجاري���ة األردنية 643 فرعاً، وفروع المصارف اإلس���المية األردنية 
166 فرع���اً، باإلضافة إلى 62 فرع���اً تابعة للمصارف األجنبية. وقد 
تراف���ق إرتف���اع عدد الف���روع المصرفية مع توس���ع في ع���دد أجهزة 
الص���راف اآللي لترتفع من 2,038 جهازاً ف���ي نهاية العام 2019 إلى 

2,078 جه���ازاً ف���ي نهاية العام 2020. أخي���راً، تخطى عدد موظفي 
المصارف األردنية عتبة 20 ألفاً في نهاية العام 2020.

يبّين الجدول رقم 1 المصارف العاملة في األردن مع نوع نشاطها 
وتاريخ تأسيسها.

موضوع الغالف
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جدول 1: الئحة المصارف العاملة في األردن وتاريخ تأسيسها 

تاريخ التأسيسإسم المصرف

مصارف أردنية تجارية

1934البنك العربي
1956البنك األهلي األردني

1960بنك األردن
1960بنك القاهرة عمان

1974بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
1977البنك األردني الكويتي
1978البنك التجاري األردني

1978بنك االستثمار العربي األردني
1989بنك المؤسسة العربية المصرفية

1989البنك االستثماري
1991بنك االتحاد

1996بنك المال األردني

مصارف أردنية إسالمية
1978البنك اإلسالمي األردني

1997البنك العربي اإلسالمي الدولي
2009بنك صفوة اإلسالمي

مصارف أجنبية تجارية

1951البنك العقاري المصري العربي
1957مصرف الرافدين
1974سيتي بنك إن.أي
2002ستاندرد تشارترد

2004بنك الكويت الوطني
1993بنك سوسيته جنرال/األردن

2004بنك لبنان والمهجر
2011مصرف الراجحيمصرف أجنبي إسالمي

المصدر: البنك المركزي األردني.

جدول 2: بيانات أكبر 10 مصارف عاملة في األردن )مليون دوالر(

حقوق القروضودائع العمالءالموجودات
الملكية

األرباح

2020202120202021202020212020202120202021

15,75415,75413,32713,3275,5255,5251,4871,487110.0110.0البنك العربي*1

11,71511,6297,6827,3535,7935,5671,6391,71660.0155.3بنك اإلسكان للتجارة والتمويل2
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7,4388,8336,0007,2714,1634,72771460442.458.4بنك اإلتحاد 3

6,8337,4795,8236,4123,8094,10766971973.583.3البنك اإلسالمي األردني 4

3,8776,0802,5754,2381,8382,86550155342.786.0بنك المال األردني )كابيتال بنك( 5

4,7295,0973,2203,5222,5302,75252956024.646.1بنك القاهرة عّمان 6

6.410.9-3,9634,2392,7522,8642,1952,380644660البنك األردني الكويتي 7

4,0144,1662,9803,1281,9321,91545546214.720.1البنك األهلي األردني 8

3,8263,8652,8622,8502,0692,08665268550.051.2بنك األردن 9

3,5873,5871,0601,0601,1031,103345345182.0182.0البنك العربي اإلسالمي الدولي *10

65,73670,72948,28152,02530,95733,0277,6357,791594803المجموع
المصدر: المواقع االلكترونية للمصارف. * نهاية العام 2020

ويق���ارن الج���دول رق���م 2 البيان���ات المالية األساس���ية ألكبر 10 
مص���ارف أردنية خالل عام���ّي 2020 و2021. وقد أظهرت البيانات 
المتواف���رة لهذه المصارف، أن إجمالي موجوداتها قد بلغ نحو 70.7 
ملي���ار دوالر ف���ي نهاي���ة الع���ام 2021، وهو ما يش���كل حوالي 82 % 
م���ن إجمالي موجودات القطاع المصرفي االردني، ويّدل على نس���بة 
الترّك���ز العالي���ة ف���ي القط���اع. كما بل���غ إجمالي ودائ���ع العمالء لدى 
أكب���ر 10 مص���ارف أردنية نح���و 52 مليار دوالر بنهاي���ة العام 2021، 
والتسهيالت االئتمانية نحو 33 مليار دوالر. كذلك بلغ إجمالي حقوق 
الملكية لها نحو 7.8 مليارات دوالر، وحققت صافي أرباح بلغت 803 

ماليين دوالر خالل العام 2021.

1- اأهمية القطاع الم�صرفي الأردني
إنطالقاً من رؤية البنك المركزي األردني لتعزيز الشمول المالي 
ف���ي األردن، أُطلق ف���ي بداية العام 2019 مب���ادرة النقود اإللكترونية 
 ،)Money Mobile for Resilience MM4R( للتمكي���ن 
والت���ي ته���دف إلى تطوير بيئ���ة الخدمات المالية الرقمية وتحس���ين 
كف���اءة وفعالية برام���ج التحوي���الت النقدية لدى الهيئ���ات الحكومية 
والمنظمات اإلنس���انية في جميع أنح���اء األردن. كما هدف البرنامج 
إل���ى توفي���ر الوصول للخدم���ات المالية إلى المواطني���ن ذوي الدخل 
المح���دود والالجئي���ن، حي���ث تتي���ح المب���ادرة إمكاني���ة الوصول إلى 
الخدمات المالية األكثر تطوراً مثل خدمات تحويل األموال واإلدخار 

والخدمات االئتمانية. 

بن���اء على ذلك، ش���هد القط���اع المصرفي األردني توس���عاً كبيراً 
ف���ي إعتم���اد التكنولوجي���ا في تقدي���م الخدمات، حيث وعلى س���بيل 
المثال، تش���ير بيانات جمعية البنوك ف���ي األردن إلى أن عدد عمالء 
نظ���ام الدفع عبر الهات���ف النقال )Jomopay( ق���د وصل إلى نحو 
1.70 مليون عمي���ل بقيمة معامالت بلغت حوالي 105.2 مليون دينار 
)148.4 ملي���ون دوالر( في نهاية نيس���ان/أبريل 2022. في المقابل، 
بل���غ إجمالي عدد عم���الء نظام الدفع الفوري »كلي���ك« قرابة 285.8 
عمي���ل، بقيم���ة عمليات بلغت نح���و 69.9 مليون دين���ار )88.1 مليون 

دوالر( في نهاية نيسان/أبريل 2022.

2- تطور البيانات المجمعة للقطاع الم�صرفي الأردني
بل���غ حجم الموجودات المجمعة للقط���اع المصرفي األردني نحو 
61.5ملي���ار دينار )86.8 ملي���ار دوالر( في نهاية الربع األول من العام 
2022. وش���ّكلت الديون على القطاع الخاص المقيم أكبر نس���بة من 
موج���ودات القطاع المصرف���ي األردني )46 %(، تليه���ا الديون على 
القط���اع الع���ام )23.5 %(. وبلغت الودائع المجمع���ة للقطاع حوالي 
40.1 ملي���ار دين���ار )56.6 مليار دوالر(. كما بل���غ مجموع رأس المال 
واإلحتياط���ات والمخصصات نح���و 9.1 مليارات دين���ار )12.9 مليار 

دوالر(. 
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جدول 3: تطور الميزانية الموحدة للمصارف المرخصة في األردن

الموجودات
إجمالي 
الودائع

إجمالي 
القروض

قروض للقطاع
 الخاص المقيم

رأس المال واإلحتياطات 
صات والمخصَّ

مليون دينار أردني

201850,917.833,848.134,867.623,686.87,865.8
201953,642.035,305.336,990.624,742.88,152.6
202057,038.036,789.139,113.226,238.48,715.2
202161,057.739,522.341,839.027,536.59,044.3

61,538.740,138.242,876.328,361.09,131.0الربع األول 2022
مليون دوالر أميركي

201871,81447,74149,17833,40811,094
201975,65649,79652,17334,87111,654
202080,44951,88955,16737,00812,292
202186,11855,74459,01138,83812,756

86,79656,61260,47440,00112,879الربع األول 2022
المصدر: البنك المركزي األردني.

ومقارنة بحجم االقتص���اد األردني، فقد بلغت موجودات القطاع 
المصرفي األردني قرابة 184 % من حجم الناتج المحلي اإلجمالي، 
م���ا يدّل عل���ى األهمية النس���بية الكبيرة لهذا القط���اع في اإلقتصاد 

الوطني األردني.

3- موؤ�صرات ال�صالمة المالية للقطاع الم�صرفي الأردني
يتمت���ع القط���اع المصرف���ي األردني بمؤش���رات متان���ة عالية جداً، 
وخصوصاً بالنس���بة إلى حيازته على مس���تويات مرتفعة من رأس المال 
تُعد من أعلى النسب في المنطقة العربية. فقد بلغ متوسط نسبة كفاية 
رأس الم���ال للمص���ارف األردنية حوالي 18.3 % في نهاية العام 2020 
وحوالي 18.0 % في نهاية العام 2021، وهي أعلى – وبهامش مريح – 
من النس���بة المحددة من قبل البن���ك المركزي األردني والبالغة 12 %، 
كذلك من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة 10.5 %. ويعود 
هذا اإلرتفاع بشكل رئيسي إلى البنك المركزي األردني الذي طلب من 
المصارف عدم توزيع األرباح عن العام 2019، بهدف دعم قاعدة رؤوس 

أموال المصارف وتمكينها من مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
أما بالنس���بة إلى نوعية األصول، ورغم تداعيات جائحة كورونا، 
إاّل أن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لدى المصارف، 
إنخفضت الى 5.0 % في نهاية العام 2021 مقابل 5.5 % في نهاية 
الع���ام 2020. كما إرتفعت نس���بة تغطية المخصص���ات للديون غير 

العامل���ة لتصل إل���ى 79.9 % في نهاية العام 2021، مقابل 67.5 % 
ف���ي نهاي���ة الع���ام 2020. وكل هذه األرقام تدل عل���ى تراجع مخاطر 
اإلئتم���ان. كما يتمتع القطاع المصرفي األردني بس���يولة جيدة. وفي 
ما خّص نس���بة الس���يولة القانونية المطّبقة من قبل البنك المركزي 
األردني على المصارف، تشير البيانات الى أنها بلغت 141.5 % في 
نهاية العام 2021، وهي أعلى بكثير من الحد األدنى لمتطلبات البنك 

المركزي والبالغ 100 %. 
وبالنس���بة إل���ى الربحية، ونتيجة إرتفاع صاف���ي أرباح المصارف 
بع���د الضريب���ة خالل الع���ام 2021 مقارن���ة بالعام 2020، تحّس���نت 
مؤش���رات الربحي���ة والمتمثلة بمعدل العائد عل���ى الموجودات، حيث 
بلغ متوس���طها للمصارف العاملة ف���ي األردن 1.0 % في نهاية العام 
2021. كم���ا بلغ متوس���ط مع���دل العائد على حق���وق الملكية للقطاع 

المصرفي األردني 8.30 % في نهاية العام 2021. 

4- توزيع الت�صهيالت الإئتمانية المبا�صرة الممنوحة 
من قبل الم�صارف المرخ�صة وفقًا للقطاع الإقت�صادي في الأردن

تستحوذ أربعة قطاعات اقتصادية على الجزء األكبر من اإلئتمان 
الممن���وح من المص���ارف األردنية للقطاع الخاص، وهي اإلنش���اءات 
)25.8 %(، والتجارة العامة )14.6 %(، والخدمات والمرافق العامة 

)15.1 %( والصناعة )11.9 %(. 
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جدول 5: توزع قروض المصارف على قطاعات االقتصاد )مليون دوالر(

الربع األول 20172018201920202021
2022

337.3336.7336.5416.8453.3480.6الزراعة
255.2355.7296.4236.6168.2179.8التعدين

2,724.23,064.33,353.63,525.43,484.53,649.4الصناعة
4,230.94,470.64,231.14,524.34,453.14,500.8التجارة العامة

6,601.06,830.96,975.47,261.57,718.57,930.2االنشاءات
354.3328.9343.1385.6394.7380.6خدمات النقل

619.7592.1638.0735.6713.5753.4السياحة والفنادق والمطاعم
3,707.23,852.94,269.04,360.94,608.84,645.7خدمات ومرافق عامة

632.5768.2634.8655.7763.5824.7الخدمات المالية
5,274.55,511.56,004.36,536.77,270.47,382.5أخرى

24,736.826,111.827,082.228,639.130,028.530,727.7المجموع
المصدر: جمعية البنوك في األردن. 

رسم بياني 1: توّزع قروض المصارف على القطاعات االقتصادية – الربع األول 2022 )%(

المصدر: جمعية البنوك في األردن.

5-  ال�صيرفة الإ�صالمية في الأردن
تس���تند الصيرفة اإلسالمية في األردن بشكل أساسي إلى أربعة 
مصارف إس���المية بالكامل، تضم ثالثة مص���ارف محلية هي: البنك 
اإلس���المي األردني، البنك العربي اإلس���المي الدول���ي، وبنك صفوة 
اإلس���المي، باإلضاف���ة ال���ى مص���رف إس���المي عربي ه���و مصرف 
الراجح���ي الس���عودي. وقد بلغ حجم األصول المصرفية اإلس���المية 

ف���ي األردن نح���و 13.6 ملي���ار دوالر نهاية العام 2021، لتمّثل نس���بة 
15.8 % من إجمالي األصول المصرفية في األردن. وبلغ حجم ودائع 
العمالء في المصارف اإلسالمية األردنية قرابة 9.7 مليار دوالر في 
الع���ام 2021، أي 17.4 % من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي 
األردن���ي. أم���ا حجم التس���هيالت اإلئتمانية المقدم���ة من المصارف 
األس���المية العامل���ة في األردن، فبلغت 5.8 ملي���ارات دوالر في العام 



77 Union of Arab Banks (June 2022)                      احتاد املصارف العربية  )حزيران/يونيو 2022(

2021، وهو ما يشكل نسبة 9.8 % من إجمالي القروض المصرفية. 
وأخي���راً، بل���غ مجموع رأس���مال المص���ارف اإلس���المية األردنية 1.3 

مليار دوالر في العام 2021، أي نحو 10.2 % من إجمالي رس���اميل 
المصارف العاملة في األردن. 

جدول 3: بيانات المصارف اإلسالمية العاملة في األردن )مليون دوالر(

األرباححقوق الملكيةالقروضالودائعالموجوداتالمصرف

2020202120202021202020212020202120202021

6,8337,4795,8236,4123,8094,10766971973.583.3البنك اإلسالمي األردني1

3,5873,5871,0601,0601,1031,103345345182.0182.0البنك العربي اإلسالمي الدولي *2

2,5672,5672,2312,2315975972182181414بنك صفوة اإلسالمي*3
12,98713,6339,1149,7035,5095,8071,2321,282270279المجموع

المصدر: المواقع االلكترونية للمصارف. * نهاية العام 2020

6- الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي الأردني 
لمواجهة جائحة فيرو�س كوفيد - 19 

عامَي 2021-2020

ضم���ن حزم���ة من اإلج���راءات الهادفة إلى إحت���واء تداعيات أثر 
فيروس كورونا على اإلقتصاد األردني، أعلن البنك المركزي األردني 
ف���ي العام 2020 عن ضخ س���يولة إضافية لإلقتص���اد بقيمة 1,050 
مليون دينار أردني وذلك عبر تخفيض اإلحتياطي اإللزامي، والسماح 
للمص���ارف بإع���ادة هيكلة ق���روض األف���راد والش���ركات، وخصوصاً 
المتوس���طة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعي���ات فيروس كورونا، 
إضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل وزيادة آجال إستحقاق التسهيالت 
القائمة والمستقبلية. باإلضافة إلى طلبه بتأجيل أقساط التسهيالت 
اإلئتماني���ة الممنوحة لعمالء القطاعات اإلقتصادية المتأثرة من آثار 

إنتشار فيروس كورونا من الشركات واألفراد.
مع االش���ارة إلى أن قرار البنك المركزي األردني بتخفيض نسبة 
اإلحتياط���ي اإللزام���ي على الودائع ل���دى البنوك من 7 % إلى 5 %، 
مّك���ن المصارف م���ن تخفيض أس���عار الفائدة على الق���روض لكافة 
القطاعات اإلقتصادية بما فيها االفراد والش���ركات. كما وافق البنك 
المرك���زي األردني على تش���كيل لجنة إدارة حس���اب القطاع الخاص 
للتبرع���ات الرئيس���ية لصندوق »هّمة وطن« للمس���اهمة والمس���اعدة 
ف���ي مواجهة هذه األزمة. وأش���ار البنك إلى أن حس���اب »هّمة وطن« 
تقب���ل التبرعات فيه من خالل صناديق البن���ك المركزي وكافة فروع 

المصارف العاملة في المملكة أو من خالل نظام إي فواتيركم، وذلك 
للمبالغ التي ال تقل قيمتها عن مئة ألف دينار.

كم���ا أعّد البنك المركزي األردني برنامجاً تمويلياً ميّس���راً لدعم 
الش���ركات الصغيرة والمتوس���طة بمبلغ 500 مليون دينار من البنك، 
وبكفال���ة الش���ركة األردنية لضمان القروض. ويه���دف برنامج ضمان 
القروض لمواجهة أزمة كورونا إلى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين 
وأصح���اب المؤسس���ات الفردية والش���ركات الصغيرة والمتوس���طة، 
وتمكينهم من الحصول على التمويل بشروط وكلف ميسرة لمساعدة 
ه���ذه الفئات على تغطية إحتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات 

التشغيلية ورأس المال العامل والموجودات الثابتة.
وفي 14 نيسان/ أبريل 2020، قّررت البنوك التجارية في األردن، 
خف���ض س���عر الفائدة عل���ى القروض لألف���راد والش���ركات الصغيرة 
والمتوسطة بواقع 1.5 % إعتباراً من نهاية أبريل/ نيسان، في خطوة 

تهدف إلى تحفيز اإلقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا. 
م���ن جهته���ا أعلنت المص���ارف العامل���ة ف���ي األردن، خفض 
أس���عار الفائدة على مختلف التس���هيالت بنسبة 1.5 %، كإحدى 
أدوات تحفي���ز اإلقتص���اد، المتضرر بش���دة من تداعيات تفش���ي 
فيروس كورونا. كما سيتم تخفيض أسعار الفوائد على تسهيالت 
الش���ركات الصغ���رى والمتوس���طة بنس���بة 1.5 %، وخفض على 
أس���عار الفائ���دة ألفضل العمالء بنس���بة 1 %، إعتب���اراً من نهاية 

نيسان/ أبريل 2020.
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أرج��ع خب��راء إقتصادي��ون إرتفاع عج��ز الميزان التج��اري للمملكة األردنية الهاش��مية خالل الرب��ع األول من العام الحال��ي 2022، إلى 
معطيات عالمية تتصل بزيادة معدالت التضخم وأسعار المواد الغذائية والنفط وتبعات الحرب الروسية - األوكرانية.

وأف��اد الخب��راء »أن م��ا زاد م��ن قيمة المس��توردات ف��ي الربع األول م��ن العام الحال��ي، إرتف��اع تكاليف الش��حن العالمي��ة والتأمين على 
المستوردات، إضافة إلى توجه الحكومة لزيادة مشترياتها من بعض السلع األساسية كالقمح«.

وطالبوا ب� »إستخدام السياستين المالية والنقدية لكبح جماح األسعار، وتنفيذ برامج الشراكة التي ُوقعت مع اإلمارات العربية المتحدة 
ومصر، واإلس��تفادة من فرص التصنيع بقطاع التعدين، وإلغاء أو تخفيض ضريبة المبيعات على الس��لع التي إرتفعت أس��عارها، وتوسيع 

مظلة الدعم النقدي المقدم من صندوق المعونة الوطنية ليشمل عائالت أكثر«.
وإرتفعت مس��توردات المملكة في الربع األول من العام 2022، بنس��بة 28.6 %، لتُسجّل 4.276 مليار دينار، مقارنة ب� 3.326 مليار دينار 
خالل الفترة نفس��ها من العام الماضي. وإرتفع الرقم القياس��ي العام ألس��عار المس��تهلك »التضخم« خالل الثلث األول من العام الحالي، 

بنسبة 2.62 %، ليبلغ 104.58 مقابل 101.91 للفترة نفسها من العام الماضي.

يجب إستخدام السياستين المالية والنقدية لكبح جماح األسعار

خبراء إقتصاديون: معطيات عالمية وراء زيادة العجز التجاري للمملكة األردنية

مقابالت

وزارة المالية األردنية
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وق���ال الخبي���ر اإلقتصادي 
»إن  العنان���ي:  ج���واد  الدكت���ور 
إرتفاع مس���توردات المملكة في 
الرب���ع األول من الع���ام الحالي، 
مس���توردات  أن  إل���ى  يع���ود 
المملك���ة ف���ي الفت���رة المماثلة 
كان���ت  الماض���ي،  الع���ام  م���ن 
أق���ل م���ن معّدله���ا اإلعتيادي، 
نتيج���ة ضعف القوة الش���رائية 
للمواطني���ن لكثي���ر من الس���لع، 
حيث إقتُصر إس���تهالكهم على 
الم���واد الغذائية، مقابل ضعف 

م���ن جانب���ه، أك���د الخبي���ر 
»أن  عق���ل،  مفل���ح  اإلقتص���ادي 
زيادة قيمة مس���توردات المملكة 
قراب���ة ملي���ار دينار ع���ن الفترة 
المماثل���ة م���ن الع���ام الماض���ي، 
تُعّب���ر عن التضخ���م العالي أكثر 

من الزيادة في الكميات«.

ف���ي الطلب على األث���اث واألجهزة الكهربائي���ة واإللكترونية ومواد 
البن���اء وغيرها، جّراء الظ���روف اإلقتصادية الصعبة التي فرضتها 
جائحة كورونا«، مش���يراً إلى »أن عودة الحياة إلى طبيعتها أسهمت 
في هذا اإلرتفاع نتيجة زيادة الكميات المستوردة مقارنة بالعامين 

الماضيين«.
وأوض���ح العنان���ي: »أن جزءاً م���ن إرتفاع مس���توردات المملكة 
ف���ي الربع األول من العام الحالي، يع���ود إلى اإلرتفاع الحاصل في 
مع���دالت التضخم المحلية والعالمية«، الفتاً إلى أنها ليس���ت زيادة 
طبيعية، وأن النمو اإلقتصادي السنوي يعاني إضطرابات منذ أكثر 
من عامين«، موضحاً »أن إرتفاع أس���عار الس���لع عالمياً، وال س���يما 
المواد الغذائية والطاقة زاد من قيمة المستوردات، حيث إن األردن 
يستورد يومياً من 100 إلى 120 ألف برميل نفط«، مشيراً إلى »أن 
الحرب الروس���ية - األوكرانية أّثرت بشكل كبير على إرتفاع أسعار 

المواد الغذائية والنفط«.
وأش���ار العناني إلى »أن الحكومة عملت خالل الفترة الماضية 
على زيادة مش���ترياتها من بعض الس���لع األساس���ية واإلستراتيجية 
ك�القمح، بهدف زيادة مخزون المملكة من هذه الس���لع، إضافة إلى 
إرتفاع كلف الش���حن العالمية، وكلف التأمين على المستوردات، ما 
رف���ع من قيمتها في الربع األول م���ن العام الحالي«، داعياً الجهات 
المعنية إلى »إس���تخدام السياس���تين المالي���ة والنقدية لكبح جماح 
األس���عار، مح���ددة بض���رورات الحفاظ عل���ى اإلس���تقرار النقدي، 
وضبط س���لوك الموازنة العامة للحّد من إرتفاعها أكثر، باإلضافة 
إلى العمل على تخفيف البطالة من خالل زيادة اإلستثمار وتحسين 

تطلعات المواطنين نحو المستقبل«.
كما دعا العناني إلى »تنفيذ البرامج الصناعية التي وقعها األردن 
مع اإلمارات العربية المتحدة ومصر، والمتمثلة ببناء مشاريع كبرى 
مثل الناقل الوطني، وتنشيط وتقوية القطاع السياحي، واإلستفادة 
من فرصة التصنيع للبوتاس والفوس���فات واألسمدة الذكية، وزيادة 

اإلنتاج الزراعي لتحقيق األمن الغذائي. 

الخبي���ر  أوض���ح  ب���دوره، 
اإلقتصادي الدكت���ور محمد أبو 
حم���ور، »إن مختل���ف دول العالم 
تضخ���م  موج���ة  الي���وم  تش���هد 
واسعة ألس���باب متعّددة، آخرها 
الحرب الروس���ية – األوكرانية«، 
متوقعاً »أن يُس���هم إرتفاع أسعار 
البضائع المس���توردة ف���ي زيادة 
قيم���ة المس���توردات، ما ينعكس 
على بع���ض المنتج���ات المحلية 
الت���ي إرتفعت أس���عار مدخالت 
إنتاجها«، مش���يراً إل���ى أنه »في 
ظ���ل التط���ورات الراهن���ة، ف���إن 
نسبة التضخم الفعلية ستتجاوز التوقعات، ويعود ذلك بشكل أساسي 
إلى إرتفاع أس���عار الس���لع المستوردة وال سيما أس���عار النفط والغاز 

والزيوت والقمح والمواد الغذائية«.
وتوقع أبو حمور »أن يرتفع معدل التضخم في األردن هذا العام، 
ما س���يؤثر على مس���توى معيش���ة المواطنين بس���بب ت���آكل الدخول، 
وتأثيره عل���ى الموازنة العامة والمالية العامة للحكومة، بزيادة فوائد 
خدم���ة الدي���ن العام بحوالي 300 مليون دينار س���نوياً، ج���ّراء إرتفاع 
أس���عار الفائ���دة األميركي���ة، واإلجراءات الت���ي إتبعتها ال���دول للحّد 
م���ن التضخ���م وإرتفاع األس���عار، باإلضافة إلى زي���ادة الضغوط على 
الموازنة بس���بب إرتفاع أسعار القمح عالمياً، والمحافظة على أسعار 
الخب���ز محلي���اً«، داعياً إلى »إلغاء أو تخفي���ض ضريبة المبيعات على 
الس���لع التي إرتفعت أسعارها، وتوس���يع مظلة الدعم النقدي المقدم 
م���ن صندوق المعونة الوطنية ليش���مل عدداً أكبر من األس���ر، وزيادة 
قيم���ة الدع���م لألس���ر المس���تفيدة حالياً ضم���ن إطار توس���يع مظلة 
ش���بكة األمان اإلجتماعي، وإعادة النظر بأسعار الكهرباء للقطاعات 

الصناعية والتجارية التي ال تتلقى دعماً لتعرفتها«.

الخبير اإلقتصادي
 الدكتور جواد العناني

الخبير اإلقتصادي
 مفلح عقل

الخبير اإلقتصادي 
الدكتور محمد أبو حمور
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مقابالت

تتجس��د رؤية ورسالة سلطة النقد الفلسطينية في س��عيها للحفاظ على المقومات اإلقتصادية، وصواًل إلى إقتصاد مزدهر 
لدول��ة فلس��طين، من خ��الل الحفاظ بش��كل دائم على اإلس��تقرار المال��ي، بإعتباره الركيزة األساس��ية للصم��ود والتنمية، 
وبإعتب��ار القطاع المال��ي، وباألخص المصرفي منه، صاحب الدور األبرز في عملية النمو اإلقتصادي المس��تدام، وبما ُيمَكن 

المستثمرين والقطاع الخاص من اإلستثمار، وتوفير فرص العمل، وتمكين الشباب والنساء والرياديين.
في هذا الس��ياق، تحدث محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم »أن السنوات الماضية شهدت توجهًا واضحًا 
لت الكثير م��ن األعمال المالية  رت إلى حد كبي��ر من الخارطة التقليدية للعم��ل المصرفي، وحوَّ نح��و التقني��ات المالية، غيَّ
ص ال��ذي يذهب إليه طالب  التقليدية نحو الوس��ائل واألس��اليب الحديثة. فلم يعد المص��رف فقط هو ذلك المكان المخصَّ

محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم:

ه غير مسبوق نحو التقنيات المالية  توجُّ
غيّرت الخارطة التقليدية للعمل المصرفي

تعزيز القدرات الرقابية وأطر السياسات اإلحترازية الكليّة 
وزيادة التنافسية وخفض تكلفة الخدمات المصرفية

 الدكتور فراس ملحم 
محافظ سلطة النقد الفلسطينية
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الخدم��ة المالي��ة بهدف الحصول عليها، بل أصبحت الخدمات تأتي حيثما كان طالبها من دون الحاجة للتعامل مع اإلنس��ان، 
وأصبح باإلمكان القيام بمعظم العمليات والخدمات المالية عبر منصة إلكترونية«، مش��يرًا إلى »أن س��لطة النقد تس��عى إلى 
زيادة التنافس��ية في القطاع المصرفي الفلس��طيني، وزيادة عدد الالعبين من خالل الس��ماح للبنوك الرقمية من العمل في 

السوق الفلسطينية، واإلنفتاح على العالم الخارجي، لما لذلك من تأثير إيجابي على تكلفة الخدمات«.

في ما يلي الحوار مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم:

n ما هي إس��تراتيجية س��لطة النقد الفلسطينية، وال سيما 

في ظ��ل أح��دث التط��ورات والتحديات الت��ي تواجهها الس��لطة 
والقطاع المصرفي في فلسطين؟ 

- عمل���ت س���لطة النق���د الفلس���طينية، وم���ن خ���الل متابعاتها 
المس���تمرة للمس���تجدات المتعلقة بطبيعة عمل البن���وك المركزية، 
عل���ى إج���راء عملية تقييم ش���املة لبرام���ج عملها الحالي���ة، وإعادة 
النظر في بعض أولوياتها المس���تقبلية، في محاولة منها لمس���ايرة 
التط���ورات العالمية في عم���ل البنوك المركزية م���ن جهة، والتغلّب 
عل���ى التحّديات الت���ي تواجهها من جهة أخرى. وفي هذا الس���ياق، 
أظه���رت س���لطة النقد تركي���زاً واضحاً عل���ى القضايا الت���ي تعالج 

الجوانب التالية: 
- تس���ريع وتي���رة التح���ول الرقمي في فلس���طين واإلندماج في 
اإلقتصاد الرقمي، وتش���جيع وتعزيز المنتجات المالية اإللكترونية، 
والتأس���يس لرقمن���ة الخدم���ات المالي���ة، إذ ت���م تبّن���ي العدي���د من 
اإلج���راءات لتش���جيع المصارف عل���ى تقديم الخدم���ات إلكترونياً، 
وتشجيع األفراد وقطاع األعمال على إستخدام هذه األدوات، ودعم 
وتطوي���ر الخدم���ات المالية المبتكرة والريادية، وتش���جيع ش���ركات 
خدم���ات الدف���ع اإللكتروني عل���ى العمل في المناطق الفلس���طينية 
لإلس���تفادة من قدرتها في زيادة فرص النفاذ إلى التمويل وتحسين 

مستويات الشمول المالي. 
- التركيز على إستكمال البنية التحتية للمدفوعات اإللكترونية، 
وتحّول س���لطة النقد نحو الرقاب���ة اإللكترونية، وتعزيز قدرات أمن 
المعلوم���ات )األم���ن الس���يبراني( وف���ق أفض���ل الممارس���ات، وبما 
يخدم إس���تراتيجية الحّد من اإلستخدام النقدي )الكاش( والتحّول 

التدريجي نحو الخدمات اإللكترونية للمدفوعات.  
- اإلس���تفادة م���ن الف���رص الت���ي تُوفره���ا التقني���ات الحديثة، 
واإلنضم���ام إل���ى مجموعة البن���وك المركزي���ة اإلقليمي���ة والدولية 
إلستكش���اف ف���رص اإلس���تفادة م���ن منافع إص���دار عمل���ة رقمية، 
بإعتباره���ا أح���د أفض���ل الحل���ول المتاح���ة للتغلّب على المش���اكل 
اإلقتصادي���ة والسياس���ية الت���ي تعانيه���ا فلس���طين، والتخفيف من 
إس���تخدام النق���د الكاش. كم���ا دفع غي���اب العملة الوطنية س���لطة 
النقد إلى دراس���ة إمكانية إصدار عملة حس���ابية كخطوة أولى نحو 

العمالت الرقمية.
- دعم التعافي اإلقتصادي، والعودة باإلقتصاد الفلس���طيني إلى 

مس���ار النمو والمس���اهمة في التنمية اإلقتصادية المستدامة. ولهذه 
الغاية قامت سلطة النقد بإطالق صندوق إستدامة، واإلطار الوطني 
إلس���ناد وتطوير المنش���آت الصغي���رة ومتناهية الصغر )منش���أتي(، 
باإلضافة إلى تعزيز فرص النفاذ إلى الخدمات المصرفية، من خالل 
مزيد من التركيز على اآلليات المناس���بة للتعامل مع المناطق النائية 

والفئات المهمشة والفئات غير المستفيدة من الخدمات المالية.
كما تضّمنت أولويات سلطة النقد أيضاً، التركيز على إستمرار 
الحفاظ على س���المة وفعالي���ة النظام المالي بش���كل عام والقطاع 
المصرفي بش���كل خاص، وذلك من خ���الل تعزيز القدرات الرقابية 
وأطر السياسات اإلحترازية الكلية، وزيادة التنافسية وخفض تكلفة 
الخدم���ات المصرفية، وزيادة عدد الالعبي���ن واالنفتاح على العالم 

الخارجي.

n م��اذا تركت جائحة كورونا من تداعيات س��لبية على عمل 

س��لطة النقد، فضاًل عن األحداث التي واجهتها فلسطين ما بين 
الع��ام 2020 ومنتص��ف الع��ام 2022، وال س��يما حي��ال صعوبات 

المالية العامة للدولة بسبب توقف التمويل الخارجي؟
- كان 2020 عاماً صعباً على اإلقتصاد الفلس���طيني في كافة 
قطاعات���ه، بم���ا في ذل���ك القطاع المصرف���ي، فقد أعقب إنتش���ار 
الجائح���ة الصحية في فلس���طين، عودة أزم���ة المقاصة مع الجانب 
اإلس���رائيلي إلى المش���هد من جديد، والتي إمتدت ألكثر من سبعة 
ش���هور متواصل���ة، مم���ا دفع س���لطة النقد إلى إتخ���اذ مجموعة من 
اإلج���راءات اإلس���تثنائية واإلس���تباقية، وذلك به���دف المواءمة بين 
ضمان س���المة وإس���تمرارية عمل المؤسس���ات الخاضعة لرقابتها 
وإش���رافها، واإلس���تمرار في تقدي���م مختلف الخدم���ات المصرفية 
لجمه���ور المواطنين من جهة، والتخفيف م���ن األضرار التي لحقت 
بالمواطني���ن وقطاع األعمال بش���كل عام، ودعم مختلف األنش���طة 
والقطاع���ات اإلقتصادي���ة والمحافظ���ة على إس���تمراريتها من جهة 

ثانية. 
ورغم محدودية األدوات المتاحة أمام س���لطة النقد للتدخل في 
ظ���ل ع���دم وجود عملة وطني���ة، وعدم توافر كامل أدوات السياس���ة 
النقدية، إاّل أن سلس���لة اإلجراءات التي قامت بها قد س���اهمت في 
التخفيف من آثار هاتين األزمتين، س���واء على مستوى الحكومة من 
خ���الل إتاحة تمويل إضاف���ي لها لتمكينها م���ن معالجة اإلختالالت 
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المالي���ة الناتج���ة ع���ن أزمة المقاصة، أو على مس���توى مؤسس���ات 
القط���اع المالي الخاضعة لرقابة وإش���راف س���لطة النقد من خالل 
مده���ا بالس���يولة المطلوب���ة، أو عل���ى مس���توى أنش���طة وقطاعات 
االقتص���اد المختلف���ة، والجمه���ور المحلي من خ���الل توفير تمويل 

بشروط ميسرة وتكاليف منخفضة )برنامج إستدامة(. 
وكم���ا ف���ي جمي���ع األزم���ات المالية الت���ي مرت فيه���ا الحكومة 
الفلس���طينية على مدار الس���نوات الس���ابقة، ش���ّكلت س���لطة النقد 
والقطاع المصرفي صمام األمان للحكومة، وداعماً ورافداً أساسياً 
في مواجهة هذه األزمات. فمع اإلنقطاع شبه التام في المساعدات 
الخارجي���ة، لج���أت الحكومة إلى اإلقتراض م���ن القطاع المصرفي 

لتغطية اإللتزامات المترتبة عليها.  
ومم���ا تجدر اإلش���ارة إلي���ه، أنه رغ���م تزايد إعتم���اد الحكومة 
على القطاع المصرفي، إاّل أّنه إس���تمر في القيام بدوره في تمويل 
القطاع���ات األخ���رى، وفي مزيد م���ن التفعيل لدوره ف���ي اإلقتصاد 

المحلي، في ظل مستويات السيولة التي يتمتع بها.

n تحدثت��م عن الم��الءة الممتازة للمصارف في فلس��طين، 

مم��ا ينعكس إيجاب��ًا على التنمي��ة، ماذا عن دعم س��لطة النقد 
للمش��اريع الصغي��رة والمتوس��طة والمتناهية الصغر في س��ياق 
تعزيز الش��مول المالي والحّد من البطالة ودعم جهود المرأة في 

المجتمع؟
- منذ البدايات األولى إلنتشار الجائحة الصحية في فلسطين، 
قامت س���لطة النقد بمجموع���ة من اإلجراءات لها عالقة مباش���رة 
بالمش���اريع المتوس���طة والصغي���رة والمتناهية الصغ���ر، بإعتبارها 
ركيزة أساسية في اإلقتصاد الفلسطيني وأهم مصادر تنويع الدخل 
والحّد من مش���كلة البطالة، كونها مش���اريع كثيفة العمالة، وتش���كل 

أكثر من 95 % من المشاريع العاملة في اإلقتصاد.
وله���ذه الغاي���ة، قامت س���لطة النقد بإطالق صندوق إس���تدامة 
بمرحلتي���ه األول���ى والثانية، وإتاحة تمويل بقيم���ة 435 مليون دوالر 
بش���روط وتكالي���ف ميس���رة. وقد ُصّمم���ت مرحلته الثاني���ة لتخدم 
مجموع���ة من األهداف التي تتجاوز معالج���ة آثار األزمة الصحية، 
إلى العودة باإلقتصاد إلى مسار التعافي، وخلق فرص عمل جديدة، 
وتش���جيع النمو االقتصادي المستدام بش���كل يتوافق مع التوجهات 
اإلقتصادية للحكومة، وذلك من خالل خمسة برامج تمويلية أُعدت 
خصيص���اً لتخدم مجموعة من األنش���طة والقطاع���ات االقتصادية 
المختلفة، وعلى رأس���ها قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، 
والقط���اع الصحي، وقطاع التعلي���م اإللكتروني، والتح���ّول الرقمي، 
إضاف���ة إل���ى برنامج آخ���ر ُصّمم خصيص���اً لمؤسس���ات اإلقراض 
المتخص���ص، لتمكينه���ا من تمويل المش���اريع الصغيرة والمش���اريع 

متناهية الصغر. 
كم���ا أطلقت س���لطة النقد بالتعاون مع إتح���اد الغرف التجارية 

اإلنمائ���ي  المتح���دة  األم���م  وبرنام���ج  والزراعي���ة،  والصناعي���ة 
)UNDP(، اإلط���ار الوطن���ي إلس���ناد وتطوير المنش���آت متناهية 
الصغ���ر، والصغي���رة، والمتوس���طة »منش���أتي« لتعزي���ز ق���درة هذه 
المنش���آت عل���ى التكيُّ���ف وعل���ى الصم���ود واإلنتعاش، وبم���ا يدعم 
خط���ط الحكومة ف���ي إس���تجابتها لإلحتياج���ات الناش���ئة، وتعزيز 
ق���درة المش���اريع على التعاف���ي. ويُوف���ر هذا اإلط���ار خدمات دعم 
متكامل���ة له���ذه المش���اريع، به���دف الوصول إل���ى المعلوم���ات التي 
تس���اعد في إتخاذ قرارات اإلس���تثمار، أو طلب التوجيه في ش���أن 
تطوير الخدمات وعمليات اإلنتاج لتلبية إحتياجات السوق المحلية 
والدولي���ة، وخدم���ات التس���ويق واإلدارة المالية، وف���رص التمويل، 
والخدمات االستش���ارية القانونية، من خالل اإلنتش���ار في خمس���ة 
مواقع في غرف التجارة )نابلس، والخليل، وأريحا، وبيت لحم، ودير 
البلح(، ومنصة إفتراضية مرتبطة بشبكة كبيرة من الجهات الفاعلة 

والخبراء في مجال تطوير القطاع الخاص.
كذلك قامت س���لطة النقد بالعديد م���ن اإلجراءات الهادفة إلى 
تمكي���ن المرأة الفلس���طينية مالي���اً وإقتصادياً، وبما يش���مل تنظيم 
ورش���ة عمل لما يقارب 100 امرأة من صاحبات المشاريع الصغيرة 
ومتناهي���ة الصغ���ر، لتعريفهم بصندوق إس���تدامة وبرام���ج التمويل 
المتاح���ة م���ن خالل���ه، وخصوص���اً البرنامج المخصص للمش���اريع 
الصغي���رة، الذي يقدم تمويل يص���ل إلى 10 آالف دوالر من دون أية 

فوائد أو عموالت، ولفترات سداد تصل إلى 4 سنوات.
وفي هذا اإلطار وقعت سلطة النقد مذكرة تفاهم مع هيئة األمم 
المتح���دة للمرأة، وتعاونت معها في عملية التدقيق التش���اركي. كما 
وقعت مذكرات تفاهم مع أربع مؤسس���ات تنموية )منتدى س���يدات 
األعمال، والجمعية الفلس���طينية لصاحبات األعمال، وشركة كووتر 
الدولية، ومؤسس���ة إنقاذ الطفل(، بهدف توسيع إطار التعاون الذي 
يُحقق األهداف المرجوة لغايات تمكين النساء الرياديات وتأهيلهن 
للخ���روج من دائرة الفقر ودمجهن في س���وق العم���ل، وتمكينهن من 
الوص���ول إل���ى الخدم���ات المالي���ة وإس���تخدامهن بما يتناس���ب مع 
إحتياجاتهن، وبما يعمل على تعزيز نس���ب الش���مول المالي والتنمية 

اإلقتصادية.
في ظل تعامل سلطة النقد والبنوك في فلسطين بأربع عمالت 
)الدوالر، واليورو، والشيكل، والدينار(، كيف تعملون على حّل تحويل 
دفعات رواتب العمال الفلس���طينيين الذين يعملون في الداخل عبر 

القطاع المصرفي، فضاًل عن دفع المستحقات األخرى؟
تُعتبر مشكلة فائض الشيكل وتراكمه من المشاكل الرئيسة التي 
يعانيه���ا القطاع المصرفي الفلس���طيني، والتي تع���ود جذورها إلى 
الع���ام 2009 جّراء وضع الجانب اإلس���رائيلي مزيداً من المعّوقات 
على ترحيل هذه الفوائض إلى المصارف اإلس���رائيلية، مما تسّبب 

في مزيد من التعقيد في عملية إدارة السيولة.  
ويرتب���ط جزء كبير من هذا الفائ���ض بالعديد من العوامل، لعّل 
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أهمه���ا العمال���ة الفلس���طينية في إس���رائيل، والذين يف���وق عددهم 
ع���ن 204 آالف عام���ل، تبعاً ألحدث البيان���ات الصادرة عن الجهاز 
المرك���زي لإلحصاء الفلس���طيني في الرب���ع األول من العام 2022، 
جميعهم تقريباً يتلقون رواتبهم نقداً من خالل المشغل اإلسرائيلي، 

ويحملونها معهم إلى المناطق الفلسطينية. 
ويُمث���ل قرار تحويل أجور العمال الفلس���طينيين في إس���رائيل 
عبر النظام المصرفي الفلس���طيني، بدياًل عن اآللية المس���تخدمة 
حالياً، والذي س���يكون له الكثير من اآلثار اإليجابية المباشرة على 
اإلقتصاد الفلس���طيني عند تطبيقه. فمن جهة، يُمثل هذا اإلجراء 
خط���وة إضافية مهمة باتجاه التغلب على مش���كلة فائض الش���يكل 
وتراكم���ه لدى المصارف العاملة في فلس���طين، والتي تُمثل إحدى 
المخاطر التي تس���عى س���لطة النقد والمصارف إل���ى تفاديها، لما 
يترت���ب عليه���ا م���ن زيادة ف���ي تكالي���ف التخزين وإج���راءات األمن 
والس���المة، وضي���اع الفرصة البديلة على المصارف في اس���تثمار 

هذه المبالغ.   
كم���ا يُمثل هذا اإلجراء من ناحية أخ���رى، فرصة مهمة لحصر 
جزء كبير من الكتلة النقدية لعملة الشيكل في اإلقتصاد الفلسطيني، 
والت���ي تُعتب���ر تحويالت العاملين الفلس���طينيين في إس���رائيل أحد 
أه���م مكّوناتها، إلى جانب كل من تحوي���الت المقاصة، والصادرات 
الفلس���طينية إل���ى إس���رائيل، ومش���تريات فلس���طينيي الداخل من 
الس���وق الفلس���طينية. عدا عن كون هذا اإلج���راء يصب في خدمة 

أح���د األه���داف االس���تراتيجية لس���لطة النقد، المتمث���ل في تعزيز 
الش���مول المالي. ويتيح للقطاع المصرفي إمكانية حش���د مزيد من 
المدخ���رات وإعادة ضخها في االقتصاد، وتوجيهها نحو القطاعات 
واألنش���طة اإلنتاجي���ة، وبما يُس���هم ف���ي تحفيز النم���و اإلقتصادي، 
فض���اًل عّما يُمثله هذا اإلجراء من حماية لحقوق العمال أنفس���هم، 
الذي���ن يتعّرضون في بعض األحيان لإلبت���زاز، وحرمانهم من بعض 
الحق���وق التي ينص عليه���ا قانون العمل اإلس���رائيلي، في ما يتعلق 
بالمستحقات والبدالت والحد األدنى من األجور وغيرها. كما تتيح 
العالقة المصرفية بين العامل الفلس���طيني والمش���غل اإلس���رائيلي 
إمكاني���ة إثب���ات حقوقه ل���دى هذا المش���غل، إلى جان���ب أنها تتيح 
للعامل الفلس���طيني إمكانية اإلس���تفادة من التس���هيالت اإلئتمانية 
المتاحة في القطاع المصرفي الفلس���طيني بضمان أجره، وغيرها 
من الخدمات المصرفية األخرى، من دون أن يترتب على العامل أية 
تكلفة إضافية، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع االزدواج الضريبي. 

n كي��ف تقّيمون الحلول التي وصلتم إليها في س��لطة النقد 

حيال ضرورة التحول من الدفعات النقدية بالكاش إلى الدفعات 
اإللكترونية، من أجل تحفيز التجار والمواطنين على إستخدام 
خدم��ات الدف��ع اإللكترون��ي وإيج��اد حل��ول لتراك��م الش��يكل 

اإلسرائيلي في األسواق الفلسطينية؟
- تتجس���د رؤية ورس���الة سلطة النقد في س���عيها للحفاظ على 
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المقومات اإلقتصادية، وصوالً إلى إقتصاد مزدهر لدولة فلسطين، 
م���ن خالل الحفاظ بش���كل دائم على اإلس���تقرار المال���ي، بإعتباره 
الركي���زة األساس���ية للصم���ود والتنمي���ة، وبإعتبار القط���اع المالي، 
وباألخ���ص المصرفي من���ه، صاحب الدور األبرز ف���ي عملية النمو 
االقتص���ادي المس���تدام، وبما يُمَكن المس���تثمرين والقطاع الخاص 
م���ن اإلس���تثمار، وتوفير ف���رص العمل، وتمكين الش���باب والنس���اء 

والرياديين.
وم���ع التق���دم التكنولوج���ي الس���ريع عالمي���اً، ودوره ف���ي تعزيز 
االبت���كارات المالي���ة، فقد إس���تحوذت التكنولوجي���ا المالية وتعزيز 
بنيته���ا التحتي���ة، وتعزيز ثقافة وخدم���ات الدف���ع اإللكتروني، على 
إهتمام خاص من قبل سلطة النقد، من واقع المسؤولية المجتمعية 
والوطني���ة من جه���ة، وبإعتبارها الح���ل األكثر فعالي���ة للتغلب على 
المشاكل والعقبات السياسية والمالية في فلسطين، وخصوصاً في 
ما يتعلق بتقليل التعامل باألوراق النقدية، والتوجه نحو المدفوعات 
الرقمية وتعزيز إس���تخدام الوس���ائل اإللكترونية لتنفيذ المعامالت 
المالية من جهة ثانية، وبما يُسهم في تعزيز الشمول المالي وتعزيز 
صم���ود ش���عبنا على أرض���ه ووطنه، وخصوص���اً ف���ي األماكن التي 
يصع���ب فيها تقديم الخدم���ات المالية التقليدي���ة، وتوفير خدمات 
مالية مبتكرة تناس���ب التطور الهائل في ذات المجال على الس���احة 

الدولية.
وبه���دف تعزي���ز بنية وثقاف���ة الدف���ع اإللكترون���ي والتكنولوجيا 
المالي���ة في فلس���طين، قامت س���لطة النقد باإلس���تثمار في البنية 
التحتي���ة ألنظم���ة الدف���ع اإللكتروني���ة وعملية التح���ول الرقمي في 
القط���اع المصرف���ي، والتي كان م���ن أبرزها إطالق االس���تراتيجية 
الوطنية للش���مول المال���ي في فلس���طين، واإلس���تراتيجية الوطنية 
لتطوي���ر وس���ائل الدفع اإللكتروني، التي تس���تهدف تطوير وس���ائل 
الدف���ع بالتجزئة من خ���الل تطوير البنية التحتي���ة ألنظمة وأدوات 
الدفع اإللكترونية في فلس���طين وخف���ض المخاطر المرتبطة بعدم 

وجود عملة وطنية ومكافحة تبييض األموال.
وإنس���جاماً م���ع ه���ذه التوجه���ات، قامت س���لطة النق���د مؤخراً 
بمن���ح تراخي���ص لمجموع���ة من ش���ركات الدف���ع لتقدي���م خدمات 
الدف���ع اإللكترون���ي، بما يش���مل المحفظ���ة اإللكتروني���ة وبطاقات 
الدفع المس���بق، وتنظيم خدمات وأوامر الدفع، وإصدار التعليمات 
المنظمة لعملها بما يضمن حماية حقوق مستهلكي هذه الخدمات.
باإلضاف���ة إل���ى األنظم���ة التي يج���ري العمل عليه���ا حالياً مثل 
نظام الدفع الفوري لتس���هل عملية تحويل األموال بشكل فوري بين 
حسابات العمالء، ونظام عرض وتحصيل الفواتير اإللكتروني، الذي 
س���يربط جميع المفوترين ب���أدوات الدفع من خالل واجهة موحدة، 
وإتاح���ة تل���ك الوس���ائل لكاف���ة المواطني���ن والتجار ف���ي متاجرهم 

ومنشآتهم اإلقتصادية.
كما قامت س���لطة النقد بإس���تحداث قس���م خاص ف���ي هيكلها 

التنظيمي للتكنولوجيا المالية واإلبتكار وآخر للشمول المالي، بهدف 
تعزي���ز العالق���ة مع مس���رعات وحاضنات األعم���ال وتقديم النصح 
والمش���ورة لألف���كار الجدي���دة المعروضة التي تخ���ص التكنولوجيا 
المالية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية بهدف اإلطالع 

واإلستفادة من التجارب الدولية في مجال التكنولوجيا المالية.

n تتجه��ون ف��ي س��لطة النقد نح��و ترخيص بن��وك رقمية 
لتوسيع نطاق التعامالت المالية اإللكترونية، بالتوازي مع سعي 
الحكومة إلط��الق منصة الخدمات الحكومي��ة اإللكترونية، في 
ل الرقمي، ماذا تحقق من هذه اإلس��تراتيجية، وما  س��ياق التحوُّ
ه��ي المخاطر التي تواجهونه��ا على صعيد القرصن��ة والجرائم 

اإللكترونية؟  
ه غير مسبوق نحو التقنيات  - ش���هدت السنوات الماضية، توجُّ
المالي���ة، غّي���رت إل���ى ح���د كبي���ر م���ن الخارط���ة التقليدي���ة للعمل 
المصرف���ي، وحّول���ت الكثير م���ن األعم���ال المالي���ة التقليدية نحو 
الوس���ائل واألس���اليب الحديثة. فلم يعد المص���رف هو ذلك المكان 
المخصص الذي يذهب إليه طالب الخدمة المالية بهدف الحصول 
عليها، ب���ل أصبحت الخدمات تأتي حيثما كان طالبها دون الحاجة 
للتعام���ل م���ع اإلنس���ان، وأصب���ح باإلمكان القي���ام بكاف���ة العمليات 

والخدمات المالية عبر منصة إلكترونية بالكامل.
وتسعى سلطة النقد إلى زيادة التنافسية في القطاع المصرفي 
الفلسطيني، وزيادة عدد الالعبين من خالل السماح للبنوك الرقمية 
من العمل في الس���وق الفلس���طينية، واإلنفتاح على العالم الخارجي 

لما لذلك من تأثير إيجابي على تكلفة الخدمات.  
وحتى تضمن س���لطة النقد عملية إط���الق ناجحة لعمل البنوك 
الرقمية في فلسطين، تركز جهودها في الوقت الراهن على إستكمال 
البني���ة التحتي���ة المناس���بة للمدفوع���ات اإللكتروني���ة والمص���ارف 
الرقمية، س���واء من حيث تعزيز اإلطار القانوني والتشريعي، أو من 
حيث التحول نح���و الرقابة اإللكترونية أو من حيث توفير الخبرات 
والكفاءات البش���رية، وخصوصاً في مجال تقنية المعلومات وتعزيز 
قدرات أمن المعلومات )األمن الس���يبراني(، وحمايتها من الجرائم 
والقرصن���ة اإللكترونية، إضافة إل���ى تهيئة المجتمع والعمالء لتقبل 
واس���تيعاب مث���ل ه���ذا النوع م���ن المص���ارف واأله���داف والغايات 

المنشودة منها.    

n ما هو رأيك في تكريم الدكتور زياد فريز كأفضل محافظ 

لعام 2021؟
- الدكت���ور زي���اد فري���ز م���ن الش���خصيات العربية الت���ي تركت 
بصم���ات مهمة في ش���ّتى الميادي���ن والمجاالت الت���ي تواجد فيها. 
ويأت���ي هذا التكريم لش���خص الدكتور زياد فريز تتويجاً لمس���يرته 

المهنية بشكل عام والمصرفية بشكل خاص.
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يبل��غ ع��دد المصارف العاملة في فلس��طين 13 مصرفًا ُتقّس��م إلى س��بعة مصارف محلية )منه��ا ثالثة مصارف إس��المية وأربعة مصارف 
تقليدي��ة(، وس��تة مص��ارف عربي��ة )خمس��ة مص��ارف أردنية ومص��رف مصري واح��د(. إلى جان��ب تلك المص��ارف، يعمل ف��ي األراضي 
الفلس��طينية ثمان��ي مؤسس��ات إقراض متخصصة، وخمس ش��ركات مدفوعات رقمية. وق��د بلغ عدد الفروع المصرفي��ة في نهاية عام 

2020، 379 فرعًا ومكتبًا مقارنة مع 370 فرعًا ومكتبًا في نهاية العام السابق. 

الدراسات واألبحاث والتقارير

القطاع المصرفي الفلسطيني 
يُواجه تحديّات الوصول إلى الخدمات المالية وإستخدامها

وهي العناصر األساسية لتحسين بيئة العمل
 وزيادة كفاءة أسواق السلع والخدمات

موضوع الغالف
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 يُظهر الجدول رقم 1 الئحة بالمصارف العاملة في فلسطين ونوعها، ويتضمن الجدول رقم 2 الئحة بأكبر 10 مصارف عاملة في فلسطين 
والبيانات المالية األساسية لها.

جدول 1: الئحة المصارف العاملة في فلسطين

مصارف عربية تقليديةمصارف محلية

أردنيةإسالميةتقليدية

البنك العربيالبنك اإلسالمي العربيبنك فلسطين 
بنك القاهرة عّمانالبنك اإلسالمي الفلسطينيبنك االستثمار الفلسطيني

بنك األردنمصرف الصفا اإلسالميبنك القدس
بنك اإلسكان للتجارة والتمويلالبنك الوطني

البنك األهلي األردني
البنك العقاري المصري العربي

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية. 

1-القطاع الم�صرفي في فل�صطين
تشير البيانات إلى زيادة الشمول المالي في فلسطين، حيث 
إرتف���ع عدد الحس���ابات في القطاع المصرف���ي من 3.69 مليون 
حس���اب في العام 2019 إلى 3.78 مليون حساب في نهاية العام 
2020، فيم���ا بل���غ عدد أجهزة الصّراف اآلل���ي 703. وفي إطار 
مساعي سلطة النقد الفلسطينية في تحسين بيئة العمل، وزيادة 
كفاءة أس���واق الس���لع والخدمات، وتحقيق نس���بة ش���مول مالي 
مرتفعة، قامت س���لطة النقد بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال 

الفلسطينية ببناء اإلستراتيجية الوطنية للشمول المالي. 
وتُعتبر س���لطة النقد الفلسطينية أن الوصول إلى الخدمات 
المالية وإس���تخدامها هي من العناصر األساس���ية لتحسين بيئة 
العمل، وزيادة كفاءة أس���واق السلع والخدمات، وبالتالي تحسين 
مع���دالت النمو اإلقتص���ادي. وبناء عليه، واصلت س���لطة النقد 
الفلس���طينية تعزيز إجراءاتها لتس���هيل الوص���ول إلى الخدمات 

المالية لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني. 
وف���ي هذا الس���ياق، س���عت س���لطة النق���د خالل الس���نوات 
الماضية إلى إنش���اء كيانات مصرفية قوية قادرة على المنافسة 
واإلبتكار ومواكبة أحدث التطورات العالمية، من خالل تش���جيع 
المص���ارف على اإلندماج واإلس���تحواذ، األمر الذي س���اهم في 

تقليص عدد البنوك العاملة فيها. 

كم���ا تس���عى س���لطة النقد م���ن خ���الل سياس���تها المتفرعة 
إل���ى تقليل الكثافة الس���كانية ل���كل فرع مصرف���ي، بهدف زيادة 
كف���اءة الخدم���ات المقدمة للعمالء من جه���ة، ولكي تصبح أكثر 
إنس���جاماً م���ع المعدالت المقبولة عالمياً م���ن جهة أخرى. وفي 
هذا الس���ياق، حافظ مؤش���ر الس���كان لكل فرع في العام 2020 
على مستواه المسجل في العام السابق عند 12.2 ألف شخص/

فرع أو مكتب. 
باإلضافة إلى ذلك، نفذت س���لطة النقد خالل العام 2020 
تحديداً العديد من األنش���طة المرتبط���ة ارتباًطاً وثيقاً بالتوعية 
والش���مول المال���ي، وأبرزها إطالق الموقع االلكتروني للش���مول 
المالي بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية لسوق المال، ليعمل كقناة 
إتص���ال ومص���در رئيس���ي للمعلومات حول الش���مول المالي في 
فلسطين، وكمنصة لجميع المبادرات المتعلقة بالتوعية بالقطاع 
المالي في كل من القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما في 
ذلك بيانات مؤشرات الشمول المالي والخدمات المالية المتاحة 
في فلس���طين وآلية الوصول واإلس���تخدام. وع���الوة على ذلك، 
نجحت بعض المصارف ومؤسس���ات اإلقراض في فلسطين في 
إحداث نقلة نوعية في خدماتها ومنتجاتها المصرفية من خالل 
إط���الق مجموعة من المنتجات والخدم���ات التي تلبي متطلبات 
الشمول المالي، مع التركيز على الخدمات المالية اإللكترونية. 
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جدول 2: بيانات أكبر 10 مصارف عاملة في فلسطين )مليون دوالر(

ف
صر

الم
جودات

المو
ض

القرو
الودائع

حقوق الملكية
األرباح

2020
2021

2020
2021

2020
2021

2020
2021

2020
2021

ك فلسطين
بن

5,810
6,508

3,267
3,453

4,834
5,305

433
496

22
56

ك العربي
البن

4,452
3,390

1,841
1,337

3,570
2,688

382
290

42
38

ك الوطني *
البن

2,845
2,852

1750
1,718

2,330
2,380

221
234

-713
9

ك اإلسالمي العربي
البن

1,557
1,737

845
1012

1,296
1328

120
131

8
12

ك اإلسالمي الفلسطيني
البن

1,511
1,656

885
890

1,165
1222

123
139

11
14

س*
ك القد

بن
1,397

1,446
847

874
1,100

1161
120

131
11

6

ك القاهرة عمان*
بن

1,082
1,078

512
516

856
847

114
118

4
4

ك األردن
بن

748
767

371
421

587
584

126
112

13
7

جارة والتمويل
ك اإلسكان للت

بن
726

748
268

332
615

642
91

95
-3

3

ك االستثمار الفلسطيني**
بن

641
641

295
295

503
503

99
99

4
4

جموع
الم

20,769
20,823

10,881
10,848

16,856
16,660

1,829
1,845

-601
153

المصدر: جمعية البنوك في فلسطين. المواقع االلكترونية للمصارف * الربع الثاني 2021. ** نهاية عام 2020
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2- البيانات المجمعة للقطاع الم�صرفي الفل�صطيني
بل����غ مجم����وع موجودات القط����اع المصرفي الفلس����طيني في 
نهاي����ة الرب����ع األول من الع����ام 2022 نحو 21.8 ملي����ار دوالر، أي 
بزيادة 0.6 % عن نهاية العام 2021. كما بلغ مجموع ودائع العمالء 
المقيمي���ن )م���ن القطاعين الع���ام والخاص( نح���و 16.0 مليار دوالر، 

بزيادة 0.6 %. وبلغت التسهيالت اإلئتمانية المقدمة من المصارف 
للعم���الء المقيمي���ن )من القطاعين العام والخ���اص( نحو 10.8 مليار 
دوالر، مسجلة نسبة نمو 0.8 % عن نهاية العام 2021. أما بالنسبة 
إل���ى رأس الم���ال المجّمع للقط���اع، فقد بلغ قراب���ة 2.1 مليار دوالر، 

بزيادة 2.4 % عن نهاية العام 2021. 

جدول 3: تطور بيانات الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الفلسطيني )مليون دوالر(

الربع األول 2018201920202021
2022

16,124.917,922.219,886.221,673.021,807.5مجموع الموجودات
التسهيالت االئتمانية المقدمة 

8,345.88,973.310,031.510,721.410,806.1للعمالء المقيمين
للسلطة الوطنية 
15.717.221.722.821.0الفلسطينية )%(

لمؤسسات القطاع العام 
0.110.200.190.190.2والسلطات المحلية )%(

للعمالء اآلخرين
84.282.678.076.978.8 المقيمين )%(

ودائع العمالء
11,792.412,865.314,605.915,947.016,038.1 المقيمين

من السلطة الوطنية
3.92.62.22.93.2 الفلسطينية )%(

من القطاع العام
1.21.30.91.01.1 والسلطات المحلية )%(

من العمالء 
94.996.196.896.095.7اآلخرين المقيمين )%(

ودائع العمالء 
434.9519.4532.3571.1572.2غير المقيمين

1,912.01,958.21,967.42,107.52,158.0رأس المال
المصدر: سلطة النقد الفلسطينية.

وق���د حقق القطاع المصرفي الفلس���طيني نس���ب نمو جيدة في 
مجموع الموجودات خالل السنوات الخمس الماضية، رغم إستمرار 
الضغ���وط األمني���ة والسياس���ية واإلقتصادية التي يُس���ّببها اإلحتالل 
وأزم���ة جائحة كورونا. وبلغت هذه النس���ب 11.1 % في العام 2019، 

و11.0 % ف���ي الع���ام 2020، و9.0 % في العام 2021، و0.6 % في 
نهاية الربع األول 2022. وبهذا، يكون القطاع قد س���جل نس���بة نمو 
في الموجودات خالل الس���نوات الخم���س الماضية )من العام 2019 
وحتى الربع األول من العام 2022( نحو 35.2 %. وبلغت نس���بة نمو 
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التسهيالت اإلئتمانية المقدمة للعمالء المقيمين خالل الفترة نفسها 
29.5 %، ونسبة نمو ودائع العمالء المقيمين 36.0 %. أما بالنسبة 

إلى رأس المال، فقد زاد خالل الفترة المذكورة بنسبة 12.9 %. 
وبالنس���بة إلى توزع التس���هيالت اإلئتمانية على القطاعين العام 
والخ���اص، فق���د بلغ���ت نس���بة التس���هيالت المقدم���ة للقط���اع العام 
)الس���لطة الوطنية الفلسطينية + مؤسسات القطاع العام والسلطات 
المحلي���ة( حت���ى نهاية الربع األول في الع���ام 2022 قرابة 20.2 %، 

ف���ي مقاب���ل 78.8 % للقط���اع الخ���اص. كما بلغت حص���ة القروض 
االس���تهالكية حوال���ي 17.4 % م���ن إجمالي التس���هيالت اإلئتمانية 
المقدم���ة م���ن المص���ارف إلى القطاع الخ���اص حتى نهاي���ة الربع األول 
م���ن العام 2022، وإس���تحوذ قطاع العق���ارات واإلنش���اء على 23.3 % 
م���ن الق���روض المصرفي���ة الممنوح���ة إل���ى القط���اع الخ���اص، يليه 
قط���اع التجارة الداخلية والخارجي���ة )20.9 %(، وخدمات األعمال 
والخدمات اإلستهالكية )12.3 %(، فالتعدين والصناعة )6.9 %(. 

رسم بياني 2: توزع التسهيالت االئتمانية المقدمة من المصارف العاملة في فلسطين على القطاعات االقتصادية – 
عام 2021

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية.

أم���ا بالنس���بة إل���ى توزع ودائع العمالء المقيمي���ن على القطاعين العام والخاص، فقد بلغت نس���بة ودائع القطاع العام )الس���لطة الوطنية 
الفلسطينية + مؤسسات القطاع العام والسلطات المحلية( في العام 2019، 4.3 %، مقابل 95.7 % للقطاع الخاص. 

3- ال�صيرفة الإ�صالمية في فل�صطين
تُقتصر الصيرفة اإلس���المية في فلس���طين عل���ى ثالثة مصارف 
إس���المية محلي���ة هي البن���ك اإلس���المي العربي والبنك اإلس���المي 
الفلس���طيني، والل���ذان تأسس���ا ف���ي الع���ام 1995، ومص���رف الصفا 
اإلس���المي، ال���ذي تأس���س ف���ي الع���ام 2016. وبل���غ حج���م األصول 
المصرفي���ة اإلس���المية ف���ي فلس���طين حوال���ي 3,389 ملي���ون دوالر 

خ���الل الع���ام 2020، و3,783 ملي���ون دوالر حتى نهاي���ة العام 2021 
أي نح���و 17.4 % م���ن إجمالي األصول المصرفي���ة. كما وبلغ حجم 
ودائع العمالء في المصارف اإلس���المية الفلس���طينية حوالي 2,661 
ملي���ون دوالر في العام 2020 و2,820 ملي���ار دوالر حتى نهاية العام 
2021 أي حوالي 17.6 % من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي 

الفلسطيني. 
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أم���ا حج���م التس���هيالت اإلئتمانية المباش���رة المقدمة من 
المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين، فبلغت نحو 1,905 
ملي���ون دوالر في الع���ام 2020 و2,151 مليون دوالر حتى نهاية 
العام 2021 أي نحو 20.1 % من إجمالي القروض المصرفية. 
وبلغ رأس���مال المصارف اإلس���المية الفلس���طينية حوالي 301 

ملي���ون دوالر في الع���ام 2020 و327 ملي���ون دوالر حتى نهاية 
الع���ام 2021 أي نح���و 15.5 % م���ن اإلجمال���ي. كم���ا حقق���ت 
المصارف اإلس���المية في فلسطين خالل العام 2020 أرباحاً 
بلغ���ت نحو 19 ملي���ون دوالر، و25 مليون دوالر حتى نهاية العام 

.2021

جدول 4: بيانات المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين )مليون دوالر(

األرباححقوق الملكيةالودائعالقروضالموجوداتالمصرف

2020202120202021202020212020202120202021

البنك اإلسالمي
1,5571,73784510121,2961328120131812 العربي

البنك اإلسالمي 
1,5111,6568858901,16512221231391114الفلسطيني

مصرف الصفا 
)0.6()0.5(3213901752492002705857اإلسالمي

3,3893,7831,9052,1512,6612,8203013271925المجموع
المصدر: جمعية البنوك في فلسطين. المواقع الرسمية للمصارف 
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إستطاع بن��ك فلس��طين أن يرسخ وجوده 
وتوس��عه، وأن يبره��ن ق��وة مؤش����راته 
وركائ��زه المالي��ة كبنك ريادي مضطلع 
ب��دوره اإلقتص��ادي والتنموي، وس����ط 
ظ����روف إقتصادي����ة صعب����ة. وينطلق 
بذلك م��ن إعتماده على قيم��ه المثلى، 
وتمّي��ز خدمات��ه وتطوره��ا، كم��ا تمّكن 
م��ن تحقيق ه��ذه النجاح��ات من خالل 
إستراتيجية مرنة عمل من خاللها على 
تحوي��ل التحدي��ات واألزم��ات التي نمّر 
بها إلى فرص، وإس��تغاللها في توجيهها 
نحو التطوير والنمو المس��تدام لتلبية 
إحتياج��ات عمالئه المصرفية وإس��ناد 

مجتمعه لتحقيق أهدافه المنشودة.
في هذا الس��ياق يوضح مدي��ر عام بنك 
فلس��طين محمود الش��وا أنه »إستمرارًا 
لإلس��تراتيجيات والخطط التي وضعها 
مجلس إدارة البن��ك، فإننا نواصل دائمًا 
لبن��اء  الكامن��ة  الف��رص  ع��ن  البح��ث 
ش��راكات محلية ودولية، واإلستفادة من 
التجارب والخب��رات المختلفة لإلرتقاء 
ُيوفره��ا  الت��ي  المصرفي��ة  بالخدم��ات 
البن��ك لجمه��ور العمالء. وق��د نجحنا 
ف��ي خلق ش��راكات مميزة مع مؤسس��ات 
وبنوك دولية ومحلية، والتي كان آخرها 
الفرنس��ية   FISEA مؤسس��ة  دخ��ول 
 ،Proparco التابعة لمؤسسة بروباركو 

 مدير عام بنك فلسطين محمود الشوا:

هدفنا تحقيق أعلى معايير الشــمول المالــي  واإلســتثمار 
فــي القنــوات الرقميــة اإللكترونيــة ودعــم النساء الرياديات

مقابالت

محمود الشوا 
مدير عام بنك فلسطين

كشريك ومستثمر إستراتيجي مع البنك، ما ساهم في تعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين الدوليين في سهم بنك فلسطين، ويتماشى 
مع خطط البنك لتنمية إستثمارات المساهمين«.

في ما يلي الحوار مع مدير عام بنك فلسطين محمود الشوا:
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n ما هي إس��تراتيجية بنك فلسطين ضمن القطاع المصرفي 
الفلسطيني ورغم الظروف الصعبة التي تعانيها فلسطين؟

- إن تحقيق اإلس���تدامة والشمول المالي هما محوران أساسيان 
ضم���ن إس���تراتيجيتنا الحالية، وذلك عب���ر اإللتزام بتطبي���ق معايير 
الحوكم���ة الرش���يدة ESG، وإتب���اع الممارس���ات المثلى ف���ي اإلدارة 
والتدقي���ق، وتبنِّي المش���اريع المس���تدامة ف���ي المج���االت التعليمية 
والصحي���ة والبيئية ذات األثر المس���تدام عل���ى المجتمع والبيئة، إلى 
جان���ب مراعاة تأثير عمليات البنك وأنش���طته المالية على المجتمع 
والبيئ���ة، وأنش���طة التحول الرقمي والش���مول المالي، وهو ما ش���كل 
عالمة فارقة في رحلة التطور والتمّيز التي يتمتع بها بنك فلسطين، 
رغم الظروف اإلس���تثنائية التي مررنا بها في فلس���طين في مواجهة 
مختلف التحديات، لتعزيز مسيرة البناء، وعجلة التنمية اإلقتصادية.

وإستمراراً لإلس���تراتيجيات والخطط التي وضعها مجلس إدارة 
البنك، فإننا نواصل دائماً البحث عن الفرص الكامنة لبناء ش���راكات 
محلية ودولية، واإلستفادة من التجارب والخبرات المختلفة لإلرتقاء 
بالخدم���ات المصرفي���ة التي يُوفره���ا البنك لجمه���ور العمالء. وقد 

نجحنا في خلق ش���راكات مميزة مع مؤسسات وبنوك دولية ومحلية، 
والتي كان آخرها دخول مؤسسة FISEA الفرنسية التابعة لمؤسسة 
بروباركو Proparco، كش���ريك ومستثمر إستراتيجي مع البنك، ما 
ساهم في تعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين الدوليين في سهم بنك 
فلسطين، ويتماشى مع خطط البنك لتنمية إستثمارات المساهمين.
كم���ا أطلقنا مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية برنامجاً 
لتمكي���ن رائ���دات األعم���ال الفلس���طينيات ومس���اعدتهن ف���ي تنمية 
أعماله���ن في إط���ار برنامج المرأة في األعمال ف���ي وقت كانت تؤثر 

فيه جائحة فيروس كورونا بشدة على اإلقتصاد.

n كي��ف تقّيم��ون عملي��ة التح��ول الرقم��ي والتكنولوجي��ا 
المالية وتقديم التسهيالت المصرفية إلى العمالء؟

- لقد ش���ّكل التحول الرقمي رحلة فريدة من نوعها لكل مؤسسة 
أو ش���ركة، وكان نقط���ة اإلنط���الق نحو مزي���د من اإلب���داع واإلبتكار 
والتطوي���ر، لخدم���ة القطاع المصرفي، ومما ال ش���ك فيه أن جائحة 
كورونا وتداعياتها على مختلف نواحي الحياة، س���اهمت بش���كل كبير 
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في تس���ريع وتيرة توجه العديد من المؤسس���ات، بما فيها المصارف 
والبنوك نحو الرقمنة للحفاظ على الصناعة المصرفية وديمومتها.  
وفي س���ياق ه���ذا التوج���ه أدركنا مبك���راً التطورات المتس���ارعة 
ف���ي عالم التكنولوجي���ا، وأهمية لحاق البنك بركبه���ا وضرورة تقديم 
منتج���ات رقمية منافس���ة، بعد إعتم���اد العديد من البن���وك العالمية 
بش���كل كل���ي على الوس���ائل التكنولوجية الحديثة والرقمن���ة، لذا رّكز 
البن���ك جهوده عل���ى الرقمنة وإطالق المنتج���ات والخدمات الرقمية 
الحديثة، وتطوير هيكلي���ة خدمة العمالء وتعزيز مهارات الموظفين، 
بم���ا يُتيح لمدراء العم���الء التفّرغ إلى تقديم الخدم���ة المتميزة لهم، 
وه���و ما يص���ّب في أهدافن���ا لتطوير خدم���ة العمالء، والتوس���ع في 
الخدم���ات، ليتمك���ن العمالء األف���راد ومن قطاع األعم���ال من تنفيذ 
معامالته���م البنكي���ة المتنوع���ة دون الحاجة إلى زي���ارة الفروع، وفقاً 

ألحدث التقنيات وبرمجيات األمان الرقمي.
وخ���الل ه���ذه المرحل���ة، ق���ام البن���ك بتوظي���ف التكنولوجيا في 
خدماته المصرفية خالل السنوات العشر الماضية وتطويرها بشكل 
دائم، عبر إطالقه حزمة من المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة، 
والتي ش���ملت العديد من البرامج والمنتجات المصرفية، وال س���يما 
إطالق خدمة الدفع بإس���تخدام رمز QR لتمكين العمالء من الدفع 
دون الحاج���ة إلى إس���تعمال النقود، وإدخال المزي���د من التحديثات 
والخدم���ات الرقمي���ة الممي���زة على تطبي���ق »بنك���ي«، وتوفير خدمة 
بواب���ة الدف���ع اإللكترونية لدعم التجارة اإللكترونية، واإلس���تثمار في 

التكنولوجيا المالية.

n كيف تقّيمون مس��يرة الش��مول المالي المصرفي، وال سيما 
ما ينبثق عنها حيال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

الصغر؟
- م����ن منطلق تطبيقنا إلس�����تراتيجية اإلس�����تثمار ف�ي الري�ادة 
الرقمي�ة، حرصنا في بنك فلس����طين على اإلهتم�ام بتحقيق أعلى 
معايير الش������مول المال��ي عب��ر اإلس��تثمار ف��ي القن��وات الرقمي��ة 
اإللكتروني������ة، والتركي��ز عل��ى دع��م النس����اء الرياديات، ومس����اندة 
المنش������آت الصغي������رة والمتوس������طة ومتناهي����ة الصغ����ر، وضمان 
وص����ول الخدم����ات المصرفي����ة للمناط����ق النائية والق����رى التي ال 

تتوافر فيها. 
وق����د ش����ملت الخط����ط الت����ي وضعته����ا إدارة البن������ك، تفعي��ل 
برام������ج ع����دة لتمكي������ن الم������رأة الفلس������طينية عب������ر تخصي��ص 
برام������ج خاص��ة لتمكي��ن الم��رأة وتش������جيعها للمش�����اركة الفاعل�ة 
ف�����ي الحي�����اة اإلجتماعي�����ة واإلقتصادي�����ة بقطاعاته�����ا المختلف�ة، 
بم��ا فيه��ا فت��ح الحس������ابات للقاصرات ب��إدارة أمهاته��ن كخط��وة 
لدع��م الش������مول المال�ي، إضافة إلى إطالق برنامج قروض تمويل 

مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لألشخاص من ذوي اإلحتياجات 
الخاصة لتمويل المشاريع بالشراكة مع سلطة النقد ووزارة العمل 
وصندوق التش����غيل، ما س����اهم بش����كل كبير في رفع مس����توى ثقة 

العمالء بالبنك.
أم���ا داخلي���اً، فق���د عملن���ا على زي����ادة نس����بة توظي�ف النس����اء 
العامالت ف�ي البن�ك، وربما نكون البنك الوحيد في المنطقة العربية 
الذي تمثل فيه النساء 50 % من مجلس اإلدارة، و45 % من فريقه 
العام���ل ف���ي اإلدارة التنفيذي���ة والف���روع والمكاتب. وتتويج���اً لذلك، 
فقد ح�از البن�ك خالل الس����نوات الماضي�ة عل�ى جائ�زة أفض�ل بن�ك 
ف�ي مج�ال الش����مول المال����ي م�ن مجل����ة The Banker العالمي�ة، 
وبتقدي����ر إيجاب�ي م�ن هيئ�ة األم�م المتح����دة للم�رأة ومنظم�ة العم�ل 

الدولي�ة عل�ى سياس�ة االهتمام بالن��وع اإلجتماعي. 

n م��ا ه��ي المعوق��ات الت��ي تواجه بنك فلس��طين رغ��م أنكم 
حافظتم على المرتبة األولى في اإلنتشار والتوسع داخل الوطن؟
- إن ُج����ّل إهتمامن����ا وتركيزن����ا ف����ي الوقت الحال����ي منصّب 
عل����ى تطوير خدماتن����ا وتقديمه����ا بأعلى جودة، والتس����هيل على 
عمالئنا األفراد، والمنش����آت والمش����اريع الصغيرة والمتوسطة، 
فنجاح المش����اريع الصغيرة، سيُس����هم في زيادة إنتاجها وتوظيف 
الش����باب الفلس����طيني وتعزي����ز اإلقتصاد داخل فلس����طين، حيث 
نمتل����ك ق����درات وإمكان����ات هائلة غي����ر مس����تغلة، وبالتالي، فإن 
ف����رص النمو فيه����ا واعدة. وبالنظ����ر إلى المعوق����ات والتحديات 
الت����ي واجهتنا خالل الفترة الماضية، فقد تمثلت بفترة الجائحة 
والتحديات السياسية التي إنعكست على اإلقتصاد الفلسطيني. 
ورغ����م األوضاع اإلس����تثنائية، إال أننا ال ن����زال اليوم نُعد من أكبر 
المؤسس����ات المصرفية والمالية األوس����ع إنتش����اراً على مستوى 
الوط����ن، م�ن حي�ث الموج�����ودات، وودائ�ع العمالء، والتس����هيالت 
اإلئتمانية، واألرباح، والقيمة الس����وقية، إضافة إلى عدد موظفيه 
وفروع����ه البالغة حوال����ي 70 فرعاً ومكتباً تغطي كافة محافظات 

الوطن.  

n م��ا هو رأيك في تكري��م الدكتور زياد فريز كأفضل محافظ 
لعام 2021؟

- نح���ن نعتز ونفخر بتكري���م الدكتور زياد فريز كنموذج مش���رق 
للعمل المصرفي، وأحد الش���خصيات المصرفي���ة البارزة، والتي لها 
ب���اع طوي���ل من الخبرات في ه���ذا القطاع الواس���ع، وكان له بصمات 
واضح���ة، ودور قي���ادي في الحف���اظ على السياس���ة النقدية في ظل 
األزم���ات المالية التي مرت على الجهاز المصرفي العربي في الفترة 

الماضية. 
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مقابالت

أك��د مدي��ر ع��ام البن��ك اإلس��المي الفلس��طيني 
الدكت��ور عم��اد الس��عدي أن��ه »ُيالح��ظ وج��ود 
إقب��ال متزاي��د على قط��اع الصيرفة اإلس��المية 
على المس��تويين المحلي والدول��ي، لذلك ُيعتبر 
هذا القط��اع من القطاع��ات الواع��دة، وقد بلغت 
موج��ودات المص��ارف اإلس��المية ف��ي فلس��طين 
3.7 ملي��ارات دوالر م��ع نهاي��ة الع��ام 2021 وهو ما 
ُيمث��ل 18 % م��ن موج��ودات القط��اع المصرف��ي 
الفلس��طيني، فيما بلغت نسبة صافي التمويالت 
المباش��رة الصادرة عن البنوك اإلس��المية 21 % 
من صافي التمويالت المباشرة للقطاع المصرفي 
ككل، وذلك وفق البيانات المسجلة مع نهاية العام 

.»2021

ولف��ت الس��عدي إلى أن��ه »بالت��وازي م��ع الجهود 
ل الرقم��ي، يكّثف  واإلنج��ازات ف��ي مجال التح��وُّ
البن��ك عمله أيض��ًا لتعزيز أمن بيان��ات عمالئه، 
والحفاظ على س��رية بياناته لتجنيبهم مخاطر 
وال  ضحيته��ا  يقع��وا  ق��د  إحتي��ال  عملي��ات  أي 
س��يما ف��ي ظ��ل التوج��ه المتنامي نح��و القنوات 
اإللكتروني��ة لطل��ب الخدم��ات المصرفي��ة، وقد 
حص��ل البنك خ��الل الع��ام 2021 وللم��رة الثانية 
تواليًا على ش��هادة اإلمتثال لمعايي��ر أمن بيانات 
نضم��ن  أنن��ا  أي   ،PCI-DSS الدف��ع  بطاق��ات 
لعمالئن��ا التمتع بخدماتن��ا المصرفية من خالل 

قنواتنا الرقمية وبأعلى درجات األمان«.

مدير عام البنك اإلسالمي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي: 

نضمن لعمالئنا التمتع بخدماتنا المصرفية 
من خالل قنواتنا الرقمية وبأعلى درجات األمان

 الدكتور عماد السعدي 
مدير عام البنك اإلسالمي الفلسطيني

في ما يلي الحوار مع مدير عام البنك اإلسالمي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي:

n ما هي إس��تراتيجية البنك اإلسالمي الفلسطيني حيال عملية 
التحول الرقمي؟

- نحن في البنك اإلسالمي الفلسطيني نُولي أهمية كبيرة لعملية 
التحول الرقمي، وهي ركن أساس���ي في الخطة اإلستراتيجية؛ وذلك 

لما لها من أهمية في تطوير خدمات البنك ومنتجاته وتعزيز التجربة 
المميزة للعمالء، من خالل تمكينهم من التمتع بالخدمات المصرفية 
بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة، لذلك نعمل على زيادة اإلستثمار 
ف���ي التقنيات الرقمية من خ���الل مواكبة أحدث التطورات والتقنيات 
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المستجدة في العمل المصرفي على مستوى العالم. 
وتقوم إس���تراتيجية البنك حيال عملية التحول الرقمي على خطة 
متسلس���لة ومتكاملة تش���مل كاف���ة نواحي عمل البنك، ب���دءاً من العمل 
 Temenos عل���ى تطبيق النظ���ام البنكي الجديد بالتعاون مع ش���ركة
العالمي���ة ال���ذي يمت���از بالمتان���ة والمرونة ويُع���زز التجرب���ة الرقمية، 
ويُس���اعد على التكيُّف مع البيئة التنظيمية س���ريعة التغيُّر، وصوالً إلى 
تعزيز توجهات العمالء نحو حلول الدفع اإللكتروني، والتي كان آخرها 
 Platinum Mastercardو  World Mastercard بطاق���ات 
المتوافقة مع الش���ريعة اإلسالمية والتي تُوفر للعمالء إمكانية تقسيط 
مش���ترياتهم، باإلضافة إل���ى مجموعة من ميزات أس���لوب الحياة التي 
تُوفره���ا »ماس���تر كارد« العالمية، وفي هذا الس���ياق أيضاً يعمل البنك 
عل���ى إطالق بطاقات جديدة أخرى تالئ���م إحتياجات العمالء وتواكب 
متطلبات العصر، باإلضافة إلى تعزيز خدمات التسديد اإللكتروني. 

م���ن ناحية أخرى، يعمل البنك منذ س���نوات وال يزال على تطوير 
قنواته الرقمية لتمكين العمالء من الوصول إلى حس���اباتهم، والتمتع 
بالخدم���ات المصرفي���ة في أي وق���ت وأي مكان، وم���ن بين ذلك كان 
إطالق خدمات إس���المي أونالين وإس���المي موبايل ومركز االتصال 
الرقمي وإس���المي ت���وك، باإلضافة إل���ى تحديث ش���بكة الصرافات 
اآللي���ة من خالل تركيب صّرافات حديثة تحت���وي العديد من المزايا 
المتط���ورة الت���ي ُصّمم���ت خّصيصاً لصال���ح البنك، كما أنها س���تلبي 
اإلحتياج���ات المس���تقبلية للعم���الء م���ن الخدم���ات المصرفية التي 
يُمك���ن تقديمها من خالل الصّرافات اآللي���ة والتي يعكف البنك على 

تطويرها بشكل مستمر. 
بالت���وازي مع الجه���ود واإلنجازات ف���ي مجال التح���ول الرقمي، 
يكث���ف البنك عمله أيضاً لتعزيز أمن بيان���ات عمالئه والحفاظ على 
سرية بياناته لتجنيبهم مخاطر أي عمليات إحتيال قد يقعوا ضحيتها 
وخصوصاً في ظ���ل التوجه المتنامي نحو القنوات اإللكترونية لطلب 
الخدم���ات المصرفي���ة، وقد حصل البنك خالل الع���ام 2021 وللمرة 
الثانية توالياً على شهادة اإلمتثال لمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع 
PCI-DSS، أي أننا نضمن لعمالئنا التمتع بخدماتنا المصرفية من 

خالل قنواتنا الرقمية وبأعلى درجات األمان.

n تتمحور رس��الة ورؤية البنك اإلس��المي الفلسطيني في تقديم 
الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة، وفقًا ألحكام الشريعة 
اإلس��المية واإلس��تثمار بمنظ��ور تكنولوجي متط��ور، كي��ف ُتقّيمون 
إقبال العمالء على المصارف اإلسالمية مقارنة بالمصارف التقليدية؟
- م���ن المالح���ظ، وج���ود إقب���ال متزايد عل���ى قط���اع الصيرفة 
اإلسالمية على المستويين المحلي والدولي، لذلك يُعتبر هذا القطاع 
م���ن القطاعات الواعدة، وقد بلغت موجودات المصارف اإلس���المية 
في فلس���طين 3.7 مليارات دوالر مع نهاية العام 2021 وهو ما يُمثل 
18 % من موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني، فيما بلغت نسبة 

صافي التمويالت المباش���رة الصادرة عن البنوك اإلس���المية 21 % 
م���ن صافي التمويالت المباش���رة للقط���اع المصرفي ككل وذلك وفق 

البيانات المسجلة مع نهاية العام 2021.
 ومما ال شك فيه، بأن هذا اإلقبال المتزايد على قطاع الصيرفة 
اإلس���المية يأتي نتيجة تطّور طبيعة الخدم���ات التي تقدمها البنوك 
اإلسالمية في فلسطين، حيث لم تعد تُقتصر على الخدمات التقليدية 
مثل السحب واإليداع وصيغ التمويل اإلسالمية التقليدية، وإنما باتت 
تُوفر للعمالء خدمات عصرية ورقمية، وتطور وتبتكر حلوالً مصرفية 
تلب���ي متطلب���ات العصر م���ن دون أن يُؤثر ذلك عل���ى إلتزامها أحكام 
ومبادئ الش���ريعة اإلس���المية، لذلك فإن هذا التطور المس���تمر في 
قطاع الصيرفة اإلس���المية الفلس���طيني س���واء في مجال الخدمات 
أو نمو الحصة الس���وقية يُبشر بإزدهار إضافي في السنوات المقبلة 
ف���ي ظل مواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الذي يش���هد نمواً 

متسارعاً على مستوى العالم.
وف���ي الس���ياق عينه، نعمل على تعزيز توج���ه الجمهور نحو قطاع 
الصيرف���ة اإلس���المية، وذل���ك م���ن خ���الل زي���ادة الوع���ي بالصيرفة 
اإلس���المية بي���ن أف���راد المجتم���ع وفي مختل���ف القطاع���ات، فعلى 
س���بيل المثال يعمل البنك على تنظيم ورش���ات عمل وندوات حوارية 
ومس���ابقات عبر مواق���ع التواصل االجتماعي ووس���ائل اإلعالم لرفع 

مستوى الوعي لدى الجمهور. 

n يتض��ح من النتائ��ج المالية للبن��ك خالل الرب��ع األول من العام 
2022 نموًا في األرباح، إلى ماذا تعزون هذا النمو؟ 

- إس���تمرار المؤش���رات المالي���ة اإليجابي���ة للبن���ك يأتي بفضل 
اإللتزام بالممارس���ات الفضل���ى للحوكمة الرش���يدة وإدارة المخاطر 
وزيادة اإلس���تثمار ف���ي التقنيات الرقمية، كما أنها تتماش���ى مع رؤية 
وخط���ط مجلس اإلدارة وسياس���اته التي تضم���ن الحفاظ على وتيرة 
النمو المطلوبة، والتغلّب على أي عقبات أو تحديثات مستجدة، وبكل 
تأكي���د فإن ه���ذه النتائج لم تك���ن لتتحقق لوال التع���اون والعمل بروح 
الفري���ق من قبل كافة مراتب البنك، وكف���اءة التنفيذ للخطط المعدة 

مسبقاً وإشراف هيئة الرقابة الشرعية.
ومما ال شك فيه بأن هذا األداء يتوازى أيضاً مع إنجازات البنك 
ف���ي مجال التحول الرقمي، حيث أصبح البنك يُقدم خدماته للعمالء 
من خالل قنوات رقمية متعددة مثل »إس���المي أونالين«، و»إس���المي 
موباي���ل« و»مرك���ز اإلتصال الرقمي وإس���المي ت���وك«، باإلضافة إلى 
تعزيز خدمات الدفع والتس���ديد اإللكتروني، وإطالق بطاقات جديدة 

تُعّزز توجه العمالء نحو حلول الدفع اإللكتروني. 
كما عمل البنك على تعزيز ش���راكاته اإلس���تراتيجية، س���واء على 
المستويين المحلي أو الدولي، فعلى سبيل المثال، جرى توقيع إتفاقية 
إس���تثمار مع صندوق س���ند العالمي، لدعم قطاع المشاريع الصغيرة 
والمتوس���طة والمتناهي���ة الصغر، باإلضافة إل���ى إتفاقيات أخرى مع 
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ش���ركات محلية مثل JawwalPay وPalpay وذلك لإلس���تفادة من 
حل���ول الدف���ع اإللكتروني الت���ي تُقدمها في تعزيز خدمات التس���ديد 

اإللكتروني التي يُوفرها البنك للعمالء. 
وال بد هنا أن نقدم ش���كرنا لجمهور العمالء والمس���اهمين على 
ثقتهم الدائمة بالبنك، التي تُش���كل محفزاً لتطوير وتقديم كل ما هو 

جديد لخدمتهم، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

n رغ��م حالة عدم اإلس��تقرار السياس��ي وإس��تمرار حال��ة تأرجح 
روات��ب موظفي القطاع الع��ام، كيف ُتقّيمون مس��يرتكم المصرفية في 

إطار القطاع المصرفي اإلسالمي، كما حيال المصارف اإلسالمية؟
- نحن نرى بأن البنك اإلس���المي الفلس���طيني يسير في اإلتجاه 
ق سلس���لة من اإلنجازات النوعية خالل الس���نوات  الصحي���ح وقد حقَّ
األخيرة وهو اليوم أوس���ع ش���بكة مصرفية إس���المية تضم 43 فرعاً 
ومكتب���اً، وأكث���ر م���ن 90 جه���از ص���راف آلياً منتش���رة ف���ي مختلف 
محافظ���ات الوط���ن، ويُق���دم خدمات رقمي���ة متط���ورة تُواكب أحدث 

الخدمات المعمول بها على مستوى العالم.
 وبالتوازي مع ذلك، فإن البنك يتمّيز بمتانة مركزه المالي، ويعمل 
وفق رؤية حكيمة لمجلس اإلدارة، مبنية على خطط وإس���تراتيجيات 
مع���دة مس���ّبقاً تضم���ن الحفاظ على وتي���رة النمو واإلنجاز، وتش���كل 
ضمان���ة لتذلي���ل أي عقب���ات ق���د تنت���ج ع���ن التقلب���ات السياس���ية 

واإلقتصادية والصحية التي عاشتها وتعيشها فلسطين.
وفي إطار كل ما ذكرناه، فإن مسيرة البنك اإلسالمي الفلسطيني 
تشكل قصة نجاح وتطور لمؤسسة اقتصادية وطنية تفتخر بأنه يُشار 
إليه���ا اليوم كنموذج مميَّز على مس���توى المصارف اإلس���المية داخل 
فلس���طين وخارجها، وإذا تحّدثنا عن األرقام فعلى س���بيل المثال، بلغ 
مجم���وع موجودات البنك مع نهاية العام 2021 إلى 1,656,425,003 
مليار دوالر أميركي وذلك صعوداً من 392,675,894 مليوناً في العام 
2011، فيما إرتفعت ودائع العمالء من 301,336,786 مليون دوالر في 
العام 2011 إلى 1,290,482,717 مليار دوالر مع نهاية العام 2021. 

n كي��ف تقّيمون مس��اهمات البنك م��ن خالل برنامجه الس��نوي 
للمس��ؤولية المجتمعية المس��تدامة والذي ُيركز بش��كل أساسي على 
قطاع��ي الصح��ة والتعليم، وذلك إنس��جامًا مع جه��ود البنك لتحقيق 

األهداف العالمية للتنمية المستدامة؟
- يول���ي البنك أهمية كبيرة لل���دور المجتمعي الملقى على عاتقه، 
ويض���ع هذا الجانب كبند أساس���ي ضمن خطته اإلس���تراتيجية، وذلك 
إيماناً بدوره تجاه المجتمع، وإس���تناداً لمقاصد الش���ريعة اإلس���المية، 
ولذل���ك يُخص���ص البنك وبش���كل س���نوي جزءاً م���ن أرباحه الس���نوية 
الصافية لصالح برنامجه للمس���ؤولية المجتمعية المستدامة، ويُشرف 
على هذا البرنامج لجان مختصة من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
وذلك لضمان أن تؤدي هذه المساهمات إلى تحقيق األهداف المرجوة 

منها، وأن تُسهم في دعم تحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة. 
وخالل العام 2021 عمل البنك على تنفيذ 109 مشاريع في إطار 
مس���اهماته المجتمعية، تركزت في قطاع���ي الصحة والتعليم، وذلك 
كونهما قطاعين حيويين وأساس���يين لتحقيق التنمية المستدامة، من 
دون أن يغفل البنك عن تقديم الدعم للفئات المهّمشة بهدف تحسين 
ظروف معيش���تها ودع���م الجمعيات والمؤسس���ات الت���ي تُعنى بذوي 

اإلحتياجات الخاصة بهدف دمجهم وتمكينهم في المجتمع.
وقد حظي قطاع التعليم ب� 52 مش���روعاً ضمن مش���اريع المس���ؤولية 
المجتمعية في العام 2021 وتمثلت في المساهمة في أعمال تطوير البنى 
التحتية لعشرات المؤسسات التعليمية، وتزويدها بالمستلزمات واألجهزة 
والوس���ائل التعليمي���ة وذلك للمس���اهمة في تمكين هذه المؤسس���ات من 

القيام بالدور المطلوب منها تجاه الطالب على أكمل وجه.
وتُس���اهم جهود البنك ف���ي هذا المجال في دعم مس���يرة البحث 
العلمي في فلس���طين من خالل جائزة البنك اإلس���المي الفلس���طيني 
الس���نوية للبحث العلمي والتي تنظم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي بهدف تش���جيع الباحثين عل���ى زيادة إنتاجهم البحثي 
وإنتاج أبحاث أصيلة تضيف قيمة جديدة للمعرفة. كما تُسهم المشاريع 
التي ينفذها البنك في محاربة الفقر والبطالة وتوفير المياه النظيفة 
والتي تُعتبر بنوداً أساس���ية في األهداف العالمية للتنمية المستدامة، 
وعلى سبيل المثال فقد أنشأ البنك العديد من محطات تحلية المياه 
ف���ي قطاع غ���زة وذلك به���دف توفير المي���اه النظيفة لعش���رات آالف 
المواطنين الذين كانوا يعانون نتيجة عدم توفرها في مناطق سكنهم.

وال تُقتص���ر مس���اهمات البنك في مجال المس���ؤولية المجتمعية 
على تنفيذ المش���اريع التي تعتم���د على الدعم المادي، وإنما نحرص 
عل���ى تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الموظفين، وذلك لما لها من 

أهمية في تعزيز االنتماء والوالء لمجتمعهم ووطنهم. 
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الجهود المميزة رشحت البنك للحصول 
على جائزة أفضل بنك في مجال المس���ؤولية المجتمعية في فلس���طين 
للعام 2021 وذلك وفقاً لمجلة International Finance العالمية.

n ما هو رأي��ك في تكريم الدكتور زياد فريز كأفضل محافظ لعام 

2021؟
- بدايًة، بإسم أس���رة البنك اإلسالمي الفلسطيني، أُهنئ الدكتور 
زي���اد فري���ز إلختي���اره كأفض���ل محاف���ظ لع���ام 2021 من قب���ل إتحاد 
المص���ارف العربي���ة، فهو يس���تحق هذا التكري���م بج���دارة، كونُه قامة 
إقتصادي���ة مرموقة، وش���خصية مصرفية بارزة وناجحة على مس���توى 
القطاع المالي في المنطقة والعالم، وكان له بصمات واضحة في تعزيز 
اإلستقرار المالي والنقدي في األردن خالل فترة تسلُّمه مهام محافظ 
البنك المركزي، وال بد أن نش���كر أيضاً إتحاد المصارف العربية على 
ه���ذا التكريم الذي يؤك���د دعم الش���خصيات اإلقتصادية التي خدمت 

وأسهمت في تطوير اإلقتصادات الوطنية في العالم العربي.
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مقابالت

مدير عام جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين:

يسَعى القطاع المصرفي الفلسطيني إلى تطوير التشريعات المصرفية
 وربط الخدمات بالتكنولوجيا المالية والتحّول الرقمي

 وتنفيذ الشمول المالي

 بشار ياسين
مدير عام جمعية البنوك في فلسطين

تأث��ر القط��اع المصرف��ي كبقية القطاع��ات االقتصادية وش��رائح 
المجتمع من االحتالل وسياس��اته التدميري��ة، فمنذ اليوم األول 
م��ن احت��الل إس��رائيل لباقي أج��زاء فلس��طين )الضف��ة الغربية 
وقط��اع غ��زة( في الع��ام 1967، أص��درت األمر العس��كري رقم )7( 
بتاري��خ 1967/6/7، القاض��ي بإغ��الق جمي��ع المص��ارف العامل��ة 
آنذاك في المناطق الفلس��طينية. وافتقر المجتمع الفلس��طيني 
للخدم��ات المصرفي��ة لحوال��ي 30 عامًا، حيث عمل��ت بعض فروع 
البن��وك اإلس��رائيلية ف��ي بع��ض الم��دن، وكان��ت تق��دم خدمات 
مصرفي��ة جزئي��ة، والتي كانت تهدف من خاللها إل��ى زيادة تبعية 
االقتصاد الفلس��طيني باإلس��رائيلي س��عيًا إلى تدمي��ر االقتصاد 

الفلسطيني وإضعاف قطاعاته. 
اس��تمر هذا الحال إلى مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ولكن 
بع��د توقيع وثيقة إعالن المبادئ ُس��مح بإعادة فتح فروع البنوك 
التي تم إغالقها، وانش��اء س��لطة النقد الفلس��طينية والتي تقوم 
بمه��ام البن��ك المركزي، وإس��ناد دور ترخيص بن��وك جديدة في 
األراض��ي الفلس��طينية، وش��هدت هذه الفت��رة تح��واًل جذريًا في 
النظ��ام المصرفي الفلس��طيني من انتش��ار الخدم��ات المصرفية 
لخدم��ة كاف��ة فئ��ات المجتمع، وأصبح��ت المصارف تلع��ب دورها 
الطبيعي في المساهمة في التنمية االقتصادية والمساعدة على 

بناء قطاعات االقتصاد الفلسطيني المختلفة.
ف��ي هذا الس��ياق، يقول مدير ع��ام جمعية البنوك في فلس��طين 
بش��ار ياس��ين: »رغم كل الظروف الصعبة التي تش��كل عائقًا مهمًا 
للقطاع المصرفي، فإن إستراتيجية العمل المصرفي في فلسطين 
تستند إلى جوانب عدة أهمها التطور المستمر في الفكر الرقابي 
المصرف��ي، ومواكبة التط��ورات والمعايير الدولي��ة وااللتزام بها، 

حيث يس��عى القطاع المصرفي الفلس��طيني إلى اس��تحداث وتطوير التش��ريعات التي تحك��م عمل القطاع المصرف��ي، وربط الخدمات 
المصرفية بالتكنولوجيا المالية والس��عي المس��تمر للتحول الرقمي، وتنفيذ خطة الش��مول المالي وبالتعاون مع س��لطة النقد وهيئة 

سوق رأس المال، والتوعية والتثقيف المصرفي للمجتمع في مختلف شرائحه«.

في ما يلي الحوار مع مدير عام جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين:
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n من المعروف، أن القطاع المصرفي من أهم مكونات االقتصاد 
الفلس��طيني، وهو يتكامل مع مختل��ف القطاعات األخرى، بحيث 
يتأثر س��لبًا وإيجابًا بما يمسُّ القطاعات االقتصادية المختلفة، 
كي��ف تقّيمون العم��ل المصرفي في فلس��طين واالس��تراتيجيات 
المرس��ومة ف��ي ظ��ل األزم��ات المتالحقة الت��ي يش��هدها بلدكم 

فلسطين؟
- ال ش���ك في أن القطاع المصرفي الفلس���طيني حالة فريدة من 
نوعها، وذلك نتيجة كثرة العوائق التي تحول دون استقرار االقتصاد. 
وأبرز تلك العوائق البيئة السياسية عالية المخاطر، وعدم االستقرار 
المحل���ي واإلقليم���ي، والفصل الجغرافي بين الضف���ة الغربية وقطاع 
غ���زة، باإلضاف���ة إلى عدم وجود عملة وطني���ة. ورغم كل ذلك، يتمّيز 
القطاع المصرفي الفلس���طيني بالق���درة على تحّمل الصدمات حيث 
حم���ل على عاتقه مس���ؤولية كبي���رة لتوفير مقومات الصمود لش���عب 
يعي���ش تح���ت االحت���الل، من خ���الل توفي���ر التموي���ل ال���الزم لدعم 
القطاع���ات والمش���اريع االقتصادية المختلفة، ل���ذا كان هذا القطاع 
بمثاب���ة الوقود الذي يُحّرك العجلة االقتصادية منذ إنش���اء الس���لطة 
الوطنية الفلس���طينية، فه���و كان بمثابة الضمان���ة لالقتصاد الوطني 
عل���ى البقاء والصمود رغم كل العقبات االقتصادية والسياس���ية التي 

تعترض طريقه في بيئة عالية المخاطر. 
ورغ���م كل ذلك، نجح القطاع المصرفي ف���ي مواجهة العديد من 
المخاطر الناجمة عن التوترات التي تشهدها فلسطين بشكل مستمر 
وخصوص���اً االعتداءات المتكررة، وسياس���ة الحص���ار واإلغالق التي 
تتبعها في معظم األحيان، إضافة إلى منع تحويل أموال المقاصة في 
أكثر من واقعة. غير أن القطاع المصرفي الفلسطيني تمّكن بسياسة 
حكيم���ة م���ن التغلّب على كل ه���ذه األزمات، والبيان���ات المالية اليوم 
توضح بش���كل كبير أن هذا القطاع ال يزال يش���كل الركيزة األساسية 
لالقتص���اد الوطن���ي، إذ بلغ���ت الموج���ودات نحو 21 ملي���ار دوالر مع 
نهاي���ة الربع األول من العام 2022، كما بلغ حجم الودائع 16.6 مليار 
دوالر، وحجم التس���هيالت الممنوحة 10.4 مليارات، وحقوق الملكية 
2.2 ملي���ار. وهذه األرقام تُعّبر عن اس���تقرار الجهاز المصرفي وثقة 
الجمهور بأدائه، رغم كل األزمات التي مرت بها فلس���طين سياس���ياً 

وإقتصادياً.

بنية القطاع المصرفي الفلسطيني
بلغ عدد المصارف العاملة في فلسطين 13 مصرفاً، تُقّسم إلى: 7 
مصارف محلية، 6 مصارف عربية )أردنية ومصرف مصري واحد(، 
تعم���ل من خالل 371 فرعاً ومكتباً، باإلضافة إلى 710 صّرافات آلية 
منتش���رة لتغطي الجغرافية الفلس���طينية.  أما بالنس���بة إلى نشاطها 
فهي 10 مصارف تجارية و3 مصارف تعمل وفقاً للشريعة اإلسالمية. 
ورغ���م كل الظ���روف الصعب���ة التي تش���كل عائقاً مهم���اً للقطاع 

المصرفي، فإن إستراتيجية العمل المصرفي في فلسطين تستند إلى 
جوانب عدة، أهّمهما التطور المستمر في الفكر الرقابي المصرفي، 
ومواكب���ة التط���ورات والمعايي���ر الدولي���ة وااللتزام بها، حيث يس���عى 
القطاع المصرفي الفلس���طيني إلى اس���تحداث وتطوير التش���ريعات 
الت���ي تحكم عمل القط���اع المصرف���ي، وربط الخدم���ات المصرفية 
بالتكنولوجيا المالية والسعي المستمر للتحّول الرقمي، وتنفيذ خطة 
الش���مول المالي وبالتعاون مع س���لطة النقد وهيئة سوق رأس المال، 

والتوعية والتثقيف المصرفي للمجتمع في مختلف شرائحه.

n حت��ى تصل��ون إلى اقتص��اد قادر عل��ى النمو واالس��تدامة، 
هن��اك مجموع��ة م��ن الش��روط، منها تواف��ر منظومة تش��ريعات 
تنظ��م عمل القطاع��ات االقتصادية المختلفة وتحق��ق العدالة، 

ماذا تحقق من هذه المنظومة في الوقت الراهن؟
- منذ إنش���اء الس���لطة الوطنية الفلسطينية صدرت قوانين عدة 
تنظم العمل في القطاع المصرفي منها: قانون رقم )2( لس���نة 1997 
في ش���أن سلطة النقد الفلس���طينية التي تقوم بدور البنك المركزي، 
قرار بقانون رقم )9( لسنة 2010 في شأن المصارف، وقرار بقانون 
رقم )17( لس���نة 2012 في شأن قانون تس���وية المدفوعات الوطني، 
قانون رقم )7( لس���نة 2013 في ش���أن المؤسسة الفلسطينية لضمان 
الودائع، باإلضافة إلى قانون الشركات الذي صدر مؤخراً وهو تطور 

مهم لتنظيم عمل الشركات في كافة أنواعها في فلسطين.
كم���ا صدرت أنظم���ة عدة تتعلق بهذا القطاع، منها مرس���وم رقم 
)41( لس���نة 2016 في ش���أن نظ���ام ترخيص ورقابة مهن���ة الصرافة، 
وق���رار رق���م )133( لس���نة 2011 بنظام اللوازم والخدمات واألش���غال 
في س���لطة النقد الفلس���طينية، وقرار رقم )132( لس���نة 2011 بنظام 
الترخيص والرقابة على مؤسسات اإلقراض المتخصصة، وقرار رقم 
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)62( لسنة 2011 في شأن نظام رسوم ترخيص المصارف.
أض���ف إلى ما تقدم، قانون مكافحة غس���ل األموال إذ تم إصدار 
قرار بقانون رقم )9 ( لس���نة 2007 في شأن مكافحة غسل األموال، 
وذل���ك به���دف تجني���ب القطاع المصرفي بش���كٍل خ���اص واالقتصاد 

الفلسطيني بشكٍل عام، اآلثار السلبية لجرائم غسل األموال. 
وال يُمك���ن إغف���ال التعليم���ات الصادرة عن س���لطة النقد لتنظيم 
القط���اع المصرفي، وبالتالي يُمكن القول إن القطاع المصرفي يعمل 

في بيئة تشريعية تنظمها مجموعة من القوانين الفاعلة.

n طالبت جمعية البنوك بإعفاء اشتراكات صناديق االدخار 
م��ن ضريبة القيمة المضافة، كذلك إعفاء أرباح صناديق االدخار 
العائدة للموظفين والتي تعيد المؤسس��ة المصرفية اس��تثمارها 
يدفع��ون  والموظفي��ن  المصرفي��ة  المؤسس��ات  ألن  لصالحه��م، 
باألس��اس ضريبة دخل، كذلك طالب القط��اع المصرفي، بأن تتم 
معالج��ة أرب��اح المحفظ��ة االس��تثمارية ضريبيًا قب��ل إخضاعها 

لضريبة القيمة المضافة. ماذا تحقق من كل ذلك؟
- يجب اإلش���ارة إلى أن طرح قان���ون جديد للقيمة المضافة في 
فلس���طين أصب���ح ض���رورة، ونحن ف���ي القطاع المصرف���ي نؤيد هذا 
التوجه، لكن صدرت نسخ عدة مقترحة، ونحن قّدمنا عليها مجموعة 
م���ن المالحظ���ات تتعل���ق أساس���اً بض���رورة أن يس���تند القان���ون إلى 
المعايي���ر الدولية، واالطالع عل���ى تجارب الدول اإلقليمية والمجاورة 
ف���ي الخص���وص، واالس���تعانة ببع���ض المؤسس���ات كصن���دوق النقد 
الدول���ي نظ���راً إلى خصوصية االقتصاد الفلس���طيني، حيث ال توجد 
عمل���ة وطني���ة، ونتعامل مع أربع عمالت، وال نس���يطر عل���ى المعابر 

والح���دود، فاالقتصاد الفلس���طيني ل���ه خصوصية معّق���دة، لكن من 
ناحية ثانية ال بّد من اإلشارة إلى أن  صناديق االدخار كافة اليوم في 
فلسطين معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وجمعية البنوك طالبت 
فعاًل بإعفاء اشتراكات صناديق االدخار من ضريبة القيمة المضافة، 
كذل���ك إعفاء أرب���اح صناديق االدخار العائ���دة للموظفين والتي تُعيد 
المؤسس���ات  ألن  لصالحه���م،  اس���تثمارها  المصرفي���ة  المؤسس���ة 
المصرفية والموظفين يدفعون باألس���اس ضريبة دخل، كذلك طالبنا 
القط���اع المصرف���ي، بأن تتم معالج���ة أرباح المحفظة االس���تثمارية 
ضريبياً قب���ل إخضاعها لضريبة القيم���ة المضافة، وهي مالحظات 
لقيت تجاوباً وقبوالً من قبل وزارة المالية والتخطيط، واألمور حالياً 

تسير في االتجاه الصحيح.

n لديكم مالحظ��ات معينة على ضريبة القيمة المضافة، ما 
هي هذه المالحظات؟ وما هي اقتراحاتكم لتحسين وضع المالية 

في فلسطين وتعزيز الموارد؟
- كان لدين���ا مالحظ���ات ح���ول بع���ض المواد في مس���ودة قانون 
ضريب���ة القيمة المضاف���ة، منها تعريف النش���اط االقتصادي، ونرى 
أن���ه م���ن الضروري جداً تعريف النش���اط االقتص���ادي تفادياً لفرض 
ضريبة على أي نشاط أو مؤسسة من دون سند قانوني، فعندما يكون 

النشاط االقتصادي واضحاً ومعرفاً يسهل تطبيق الضريبة عليه. 
ه���ذه المالحظات وغيرها، وجهناها ل���وزارة المالية والتخطيط، 
ودار نقاش مسؤول وحوار جاد حولها، وقد أخذت الوزارة في معظم 
مالحظاتنا، بما يضمن العدالة الضريبية كذلك تعزيز المواد المالية 

دون مس بالحقوق. 
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n كي��ف ُتقّيمون الش��مول المالي في المصارف الفلس��طينية 
وال س��يما على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية 

الصغر؟
- أطلقت سلطة النقد الفلسطينية وبالتعاون مع هيئة سوق رأس 
المال في العام 2018 اإلس���تراتيجية الوطنية للش���مول المالي، وهي 
تؤكد التعاون بين القطاع���ات المالية المصرفية والقطاعات المالية 
غير المصرفية بهدف زيادة نس���ب الش���مول المالي في فلسطين من 
36.4 % إل���ى 50 % ح���داً أدن���ى بنهاي���ة الع���ام 2025، وقد بدأت 
القطاع���ات المالية التعاون فعاًل بالعمل على مجموعة من الخطوات 
لرفع نس���بة الش���مول المالي، لكن يا لألس���ف ج���اءت جائحة كورونا 

لتعرقل تلك الخطوات. 
وم���ع ذل���ك ظلت القطاع���ات الصغي���رة والمتوس���طة والمتناهية 
الصغر محل اهتمام القطاعات المالية من خالل استهدافها بعدد من 
برامج التمويل، ومنها صندوق »اس���تدامة« الذي تديره س���لطة النقد، 
وال���ذي أطل���ق للتعافي من جائح���ة كورنا، وبهدف تموي���ل القطاعات 
االقتصادي���ة في مجال الصحة والتعليم اإللكتروني والتحول الرقمي، 
وتش���جيع النمو وتعزيز دور مؤسس���ات اإلقراض متناهي الصغر، إذ 
يبل���غ حج���م الصن���دوق حوالي 435 ملي���ون دوالر، منه���ا 225 مليوناً 
مخصص���ة للتعاف���ي االقتص���ادي م���ن الجائح���ة، وتوفي���ر التموي���ل 
للقطاع���ات االقتصادية المتضررة، ومبل���غ 200 مليون دوالر موّجهة 
إلى المشاريع والقطاعات االقتصادية المختلفة بهدف تشجيع النمو 

االقتصادي في القطاعات االقتصادية المختلفة.
يُش���كل اس���تهداف القطاع���ات الصغي���رة والمتوس���طة  لذل���ك 
والمتناهي���ة الصغر أحد األهداف اإلس���تراتيجية للقطاعات المالية 
في فلسطين، وال سيما أن نحو 89 % من الشركات في فلسطين هي 
عبارة عن ش���ركات صغيرة ومتناهية الصغر، لذا فإن أفق استهداف 
ه���ذه القطاعات بالش���مول المالي  ال تزال واس���عة، م���ع عدم إغفال 
وجود عقبات تتمثل بس���يطرة االحتالل على مناطق )ج( التي تش���كل 
نح���و 61 % م���ن أراضي الضف���ة الغربي���ة، كذلك تحكم���ه بالموارد 

الطبيعية وبالمعابر التجارية من العالم وإليه.

n ما هي مالحظاتكم على التحول الرقمي وبدء السير به في 
مصارف فلس��طين؟ وهل ما زال توحيد العملة في فلس��طين بعيد 

المنال؟
- هذا السؤال يتكّون من شقين مختلفين، أما بالنسبة إلى الشق 
األول، فإن موضوع التحول الرقمي يحتل سلّم أولويات البنوك العاملة 
في فلس���طين، وقد قطعت ش���وطاً مهماً على ه���ذا الصعيد، لمواكبة 
التط���ورات العالمية حس���ب اإلمكانات المتوافرة، لكن يا لألس���ف ال 
أخف���ي، أن هن���اك عقبات في الطريق أبرزه���ا البيئة المحيطة بعمل 
القط���اع المصرفي الفلس���طيني، وال س���يما س���يطرة االحتالل على 

اله���واء الفلس���طيني ومن���ع الجانب الفلس���طيني م���ن الحصول على 
ترّددات الجيلين الرابع والخامس الالزمتين إلحداث نقلة نوعية على 

صعيد التحول الرقمي.
أما بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال، فأقول إن إصدار 
عملة وطنية فلس���طينية حلم لكل الفلسطينيين سواء مؤسسات 
أو أفراداً، ومن دون ش���ك، فإن تداول أربع عمالت رئيس���ية في 
السوق الفلسطينية يُربك عمل المؤسسات بما فيها المؤسسات 
المصرفي���ة، لك���ن بعي���داً ع���ن العواط���ف ل���م تنض���ج الظروف 
السياس���ية واالقتصادي���ة العتم���اد عمل���ة واحدة في الس���وق، 
فسيطرة االحتالل على االقتصاد الفلسطيني كبيرة، لذلك فإن 
الشيقل عملة متداولة يومية خاصة في ما يتعلق بأجور العمال 
الفلس���طينيين العاملين في إس���رائيل، كذلك التب���ادل التجاري 
بين الطرفين، عدا عن التداخل في عملة الدينار مع الش���قيقة 
األردن ف���ي كثي���ر من التعام���الت، أضف إلى أن ال���دوالر يظل 
عمل���ة عالمي���ة في التب���ادالت التجارية وفي بع���ض المعامالت 
الس���ارية في فلس���طين. لذا ف���إن إمكانية إص���دار عملة وطنية 
ف���ي ظل اقتصاد ضعيف يُس���يطر فيه االحت���الل على المعابر، 
ويمنع الفلس���طيني من االس���تثمار في أراضيه تب���دو احتمالية 
بعي���دة المنال في الوقت الحالي، فال بد من إزالة العوائق التي 
تُحّد من نمو االقتصاد الفلس���طيني وفي معظمها سياسية قبل 

التفكير في هذا األمر.

n كي��ف تقّيم��ون تكريم المحافظ الس��ابق للبن��ك المركزي 
األردني الدكتور زياد فريز بجائزة محافظ العام 2021؟

- إن تكري���م اتحاد المصارف العربية للدكتور زياد فريز محافظ 
البنك المركزي األردني السابق  بجائزة محافظ العام 2021  ليست 
إال خط���وة نبيلة م���ن اإلتحاد لش���خصية مصرفية مرموق���ة، لطالما 
تمّتع���ت بالكف���اءة العالية، والمهنية التي يش���هد لها، والش���فافية في 
الطرح، والحكمة في المعالجة. لذا فإن دور الدكتور فريز كان قيادياً 
في الحفاظ على استقرار السياسات النقدية خالل األزمات المالية 
وال س���يما خ���الل جائحة كورونا، ومما ال ش���ك في���ه أن الدكتور زياد 
فريز قامة اقتصادية مرموقة وشخصية مصرفية بارزة ونموذج ناجح 
ف���ي قطاع المال في المنطقة والعالم، ونيله هذه الجائزة اس���تحقاق 
كبي���ر، وأقل ما يُمك���ن أن يحصل عليه الرجل م���ن تكريم تقديراً لما 

حققه من إنجازات.
يمتلك الدكتور فري���ز العديد من المؤهالت العلمية الكبيرة التي 
س���اعدته عل���ى تولي أرف���ع المناصب، ما س���اعده ذلك عل���ى تقديم 
العديد من اإلنجازات االقتصادية التي س���اهمت في تحسين الوضع 
االقتصادي في المملكة األردنية الهاشمية، ولهذا بال أدنى شك، فإن 

الجائزة ذهبت لمن يستحقها.
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مقابالت

يمتل��ك بن��ك الق��دس، قاع��دة 
وم��ن  المودعي��ن  م��ن  كبي��رة 
العم��الء أيض��ًا، ووفق��ًا لقان��ون 
الفلس��طينية،  النق��د  س��لطة 
ف��إّن البنك يلتزم ضم��ان جميع 
الودائ��ع، ويتخ��ذ كل التدابي��ر 
للحفاظ على إس��تقرار وسالمة 
البن��ك، وبم��ا يضم��ن الحف��اظ 
عل��ى أموال المودعي��ن، وبفضل 
بنيته التحتية المتينة وأساسه 
الراسخ، ظل بنك القدس ماضيًا 
بثبات وعزم صوب تحقيق ذلك، 
ويظه��ر ه��ذا م��ن خ��الل تبّوئه 
في الع��ام 2021 المرتبة الثانية 
من حي��ث تحقيق صاف��ي الربح 
مس��توى  عل��ى  الضرائ��ب  بع��د 
البنوك المدرج��ة في البورصة 
هن��اك  أن  كم��ا  الفلس��طينية، 
برهان��ًا عملي��ًا على تمّي��ز بنك 
الق��دس عل��ى صعي��د تعامالته 
ف��ي  ل  س��جَّ إذ  المودعي��ن،  م��ع 
محفظة الودائع في العام 2021 
مقارن��ة   %  8.5 بنس��بة  نم��وًا 
بالعام 2020. هذا يؤكد أن بنك 
القدس يتعام��ل بكفاءة وإقتدار 

الرئيس التنفيذي لبنك القدس صالح هدمي:

تبّوأ مصرفنا في 2021 المرتبة الثانية من حيث تحقيق صافي الربح 
ومحفظة الودائع سجلت نموًا 8.5 % مقارنة مع عام 2020

مع العمالء والمودعين في ظل التحديات والظروف التي تعيشها فلسطين.
ويق��ول الرئي��س التنفي��ذي لبنك القدس ص��الح هدمي: »نتبنى في بن��ك القدس نهج التطوير والتحس��ين المس��تمر لكافة 
األنش��طة والمجاالت المالي��ة والمصرفية، وُنواكب التطورات في مجال التكنولوجيا المالي��ة التي تركز حول تحقيق أقصى 
قدر ممكن من الراحة للعمالء، من خالل التطوير والتوسع في المنتجات الرقمية التي ُتتيح للعمالء أداء معامالتهم المالية 
بص��ورة آمن��ة ومريح��ة، من خالل خدمة الموبايل البنك���ي )قدس��ي س��مارت( واألنترن��ت البنكي )قدس��ي أون الين( أو عبر 

الصّرافات اآللية«.

صالح هدمي
 الرئيس التنفيذي لبنك القدس
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في ما يلي الحوار مع الرئيس التنفيذي لبنك القدس صالح هدمي:

م��ون دور بنك القدس في فلس��طين، على صعيد  n كي��ف ُتقيِّ
تعامالته مع المودعين، وال س��يما في ظ��ل الظروف الخاصة التي 

يمر فيها هذا البلد؟
- من موقعنا المتميِّز في القطاع المصرفي الفلس���طيني، نُواصل 
في بنك القدس، في ظل الظروف اإلس���تثنائية التي تمر في فلسطين، 
العناي���ة بالعمي���ل لتقديم مزاي���ا ورفاهية فريدة، تُواكب إس���تراتيجيتنا 
ليحاف���ظ بن���ك القدس عل���ى مكانته الرائدة، وترس���يخ تميُّ���زه لينفرد 

ر  بمزاي���اه لخدماته ونتائجه، لذلك نُس���خِّ
في بنك القدس كامل الجهود لتوفير كافة 
الخدم���ات والمنتج���ات المصرفي���ة التي 
تُرض���ي المودعي���ن والعم���الء وتقف عند 
إحتياجاتهم، من أجل إضافة قيِّمة للبنك 

على المدى الطويل والمحافظة عليها.

الرقم��ي  ل  التح��وُّ ظ��ل  ف��ي   n

والتكنولوجيا المالية، ما هي التسهيالت 
المصرفية التي يقوم بها بنك القدس؟

- نتبنَّى في بنك القدس، نهج التطوير 
والتحس���ين المس���تمر لكاف���ة األنش���طة 
والمج���االت المالية والمصرفية، ونُواكب 

التط���ورات ف���ي مج���ال التكنولوجيا المالي���ة التي تُركِّز ح���ول تحقيق 
ع في  أقصى قدر ممكن من الراحة للعمالء، من خالل التطوير والتوسُّ
المنتج���ات الرقمية التي تتيح للعم���الء أداء معامالتهم المالية بصورة 
آمن���ة ومريحة، من خالل خدمة الموبايل البنك���ي )قدس���ي س���مارت( 

واإلنترنت البنكي )قدسي أون الين( أو عبر الصرافات اآللية.
 وتش������ير بيانات البنك إلى إرتفاع عدد العمالء المش���تركين في 
خدمة قدس س������مارت بنس���بة 32 % خالل العام 2021، كما ارتفع 
أيضاً عدد المش������تركين في خدمة قدس���ي أون الين بنس���بة 25 % 

خالل الفترة عينها.
���ذة من خ���الل خدم���ة  أم������ا بالنس������بة إلى ع���دد الح���ركات المنفَّ
الموباي���ل البنك������ي واإلنترنت البنكي، فقد ش������هدت ارتفاعاً بنس������بة 
21 % خ������الل الع���ام 2021 مقارن���ة بالع���ام 2020.  وتضاعف ع���دد 
دفاتر الش���يكات عبر القنوات اإللكترونية بمع���دل 302 % خالل العام 
2021. كم������ا ارتفع أيضاً عدد طلب���ات التس���هيالت من خالل القنوات 

اإللكترونية بنس���بة 108 % في الع���ام 2021 مقارنة بالعام 2020.
افات  أم���ا في خص���وص اإليداعات والس���حوبات النقدية عب���ر الصرَّ
اآللية، فق���د ارتفعت قيم���ة اإليداعات النقدية لتصبح 57 % من مجموع 
الح���ركات الكلية خ���الل الع���ام 2021، كم���ا ارتفعت أيضاً الس������حوبات 

النقدية لتصبح 84 % من مجموع الحركات الكلية في العام عينه.

وه���و م���ا يبرهن عل���ى نجاح خط���ة البنك في ش���أن تحفيز عمالئه 
عل���ى إس������تخدام القنوات الرقمي������ة، لتلبي���ة إحتياجاتهم المصرفي���ة 
المختلف���ة في ظ���ل قيام البنك ف���ي الفترة األخيرة بإطالق عدد م���ن 

افات اآللية. المنتجات والخدم���ات اإللكترونية وتجديد الصرَّ
ويج���ري العم������ل حالياً عل���ى إطالق الموبايل البنك���ي واإلنترنت 
البنك���ي بالحلَّ���ة الجدي���دة، والتي س������وف تتي���ح إضاف���ة العديد من 
الخدم���ات األخرى، التي تُواكب التطورات المتس���ارعة التي تشهدها 
الصناع���ة المصرفية على الصعيدين المحلي والدولي، مما يُس���اهم 
ف���ي دعم حركة اإلس���تثمار والتط���ور اإلقتصادي في فلس���طين، من 
وخدم���ات  منتج���ات  تقدي���م  خ���الل 
مصرفية متطورة شاملة تلبِّي متطلبات 
وإحتياج���ات العم���الء والمتعاملين من 
مختل���ف الفئات والش���رائح من األفراد 
إلى الش���ركات والمؤسسات، سواء في 

القطاعين الخاص أو الحكومي.
كم���ا نعم���ل ف���ي البن���ك عل���ى توفير 
إلكتروني���ة  كقن���اة   Chatbot’s خدم���ة 
ن العمالء من إجراء  إضافية جديدة، تمكِّ
العملي���ات المصرفي���ة بص���ورة إلكترونية 

وآمنة ومريحة وعلى مدار الساعة. 
 Hybrid ونتبنَّ���ى ف���ي البنك نه���ج
البنكي���ة  الخدم���ات  لتوفي���ر   branch
للعمالء بصورة آلية، عبر أجهزة Multi-functional ATM والتي 

سوف تظهر قريباً في المبنى الجديد ومن ثم في أماكن أخرى.

n ما هي نظرة المصرف للش��مول المال��ي وضرورة اإلنخراط 
في مس��يرة العولم��ة المصرفية وإتباع المعايي��ر الدولية من أجل 

م العمل المصرفي؟ تقدُّ
- في بنك القدس، وضعنا خارطة طريق واضحة المعالم لإلهتمام 
بعملية الشمول المالي، عبر رحلتنا الرقمية واإلستثمار بها، والتركي��ز 
عل��ى دع��م المنش�����آت الصغي��رة والمتوس�����طة ف��ي فلس��طين، حيث 
تمكنَّ���ا م���ن تنفيذ مش���اريع ف���ي إطار برنام���ج التح���وُّل الرقمي، كما 
بدأنا تنفيذ تحوُّل داخلي ش���امل لضمان تحديث العمليات األساسية 
بالكامل، لتُصبح بمقدورها دعم المس���تقبل الرقمي للبنك، حيث يتم 
تحديث النظام المصرفي الرئيسي، وإجراء تحسينات للبنية التحتية 
لتكنولوجي���ا المعلوم���ات واألنظم���ة، وتبنِّي حلول إلس���تخدام أفضل 
للبيانات وجمعها، عالوة على إجراء تحسينات تكنولوجية أخرى ذات 
عالقة باإلنتاجية، لتشمل كافة أنشطة البنك، ونخطط لتوسيع نطاق 

التحوُّل الرقمي وتطبيقه في جميع المجاالت.
ونس���تمر في رحلتن���ا الرقمية ف���ي العام 2022 وذلك س���عياً أن 
نكون أحد البنوك الرائدة في دمج التكنولوجيا المالية، في منصاتنا 
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وعملياتنا المصرفية، وتعزيز تجربة العمالء وتقديم خدمات مبتكرة 
جديدة على مدار الساعة وبكل سهولة وأمان.

كم���ا ش���ملت خططنا ف���ي الش���مول المال���ي، دعم المؤسس���ات 
���طة والصغيرة ف��ي فلس�����طين. وقمنا مؤخراً بتوقيع إتفاقية  المتوسِّ
طة مع مؤسسة بروباركو الفرنسية،  لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسِّ
���طة،  ن البنك من منح تمويل للش���ركات الصغيرة والمتوسِّ بحيث يتمكَّ
دة، والزراعة المس���تدامة،  التي تعم���ل في قطاعات الطاق���ة المتجدِّ
وتمكين المرأة والش���ركات الناش���ئة وما إلى ذلك، م���ن أجل تمكينها 
ز البنك فت��ح الحس�����ابات ل�����ألوالد ب�إدارة  م���ن رف���ع إنتاجيتها. ويعزِّ
أمهاته�����م، كخط�����وة لدع��م الش�����مول المال�ي، باإلضاف����ة إل�ى زي�ادة 
نس����بة توظي�ف النس����اء العامالت ف�ي البن�ك إلى ما نسبته 33 % من 

المجموع الكلِّي للموظفين.

n ما هي إستراتيجية المصرف المستقبلية 
بما يتالءم والوضع المصرفي في فلسطين؟

���ى أقص���ى درج���ات اليقظ���ة، دائم���اً  - نتوخَّ
ة اإلس���تراتيجية من  ومس���تقباًل، عند تطبيق الخطَّ
أج���ل تحقي���ق أهدافن���ا. وبالنس���بة إلين���ا في بنك 
القدس، فإن مسيرة البنك ستُحافظ على إتجاهها 
م والنمو، ويبقى هدفنا المحافظة على  نحو التق���دُّ
موقعن���ا الريادي ومكتس���باتنا، والمضّي قدماً نحو 
آف���اق جدي���دة تُحاكي النمو الس���ريع ف���ي إقتصاد 
فلس���طين، وفرص التطور الواعدة لتحقيق أفضل 

النتائج بما يليق بإسم وتاريخ بنك القدس.
 وبالتناغم مع ذلك، وفي الوقت الذي نُدرك فيه 
أن اإلقتصاد الرقمي ركيزة أساس���ية لتنمية العمل 
في القطاع المصرفي، س���نُواصل في بنك القدس 
العمل على تعزيز مس���يرة التحوُّل الرقمي، وتطوير 
ج���ودة الخدمات اإللكترونية ورفع كفاءة المنتجات 

المقدمة وابتكار الحلول وتحفيز اإلستثمار.
 ول���ن تقتصر إس���تراتيجيتنا عل���ى ذلك فقط، 
بل تش���مل محوراً مهماً آخ���ر نحرص على تحقيقه 
بكفاءة وجودة عالية، وه���و العناية بالعميل لتقديم 
مزايا ورفاهية فريدة، تواكب خطتنا اإلستراتيجية، 
ونواص���ل العمل بكل طاقاتن���ا للوصول إلى أهداف 
إس���تراتيجيتنا التي تتضمن خارط���ة طريق ليكون 
بن���ك القدس ه���و الخيار األول للعم���الء من خالل 
ن  سلسلة واسعة من الخدمات والمنتجات التي تمكِّ
ته  البنك من خاللها تعزيز قدرته التنافسية، وحصَّ
السوقية، وتسريع خطوات التحوُّل الرقمي ليحافظ 
بنك الق���دس على مكانته الرائدة. وس���نواصل في 
بنك القدس اإلرتقاء بمس���توى الموارد البش���رية، من خالل التطوير 
المس���تمر لكفاءات ومهارات هذه الموارد، إدراكاً بأن المورد البشري 

هو أحد أهم مرتكزات النجاح وتحقيق النمو والتميُّز.

n ما رأيكم في تكريم الدكتور زياد فريز كأفضل محافظ لعام 2021؟
- نش���كر مجلس إدارة إتح���اد المصارف العربية على هذا اللفتة 
الكريم���ة، والتكري���م ال���ذي يلي���ق بالدكتور زي���اد فريز، وذل���ك لدوره 
القيادي في الحفاظ على السياس���ة النقدية في ظل األزمات المالية 
وتداعيات جائحة كورون���ا. فهو نموذج أردني وقامة إقتصادية بارزة، 
وش���خصية مصرفية ناجح���ة في قطاع المال ف���ي المنطقة والعالم. 
وقد إس���تحق التكريم بجائزة أفضل محافظ للعام 2021. لذا نُبارك 
ه بجدارة، مع أطيب األمنيات بالتوفيق  له هذا التكريم الذي يس���تحقَّ

ودوام الصحة والسعادة.





Union of Arab Banks (June 2022)احتاد املصارف العربية  )حزيران/يونيو 2022(108

أعلن البنك األهل���ي األردني فوزه بجائزة 
»أفضل بنك رقم���ي لعام 2022« وذلك ضمن 
فعالي���ات مؤتم���ر التكنولوجيا المالي���ة والتي 
أقيم���ت مؤخراً في العاصم���ة األردنية ّعمان، 
حي���ث جاء حصوله على ه���ذه الجائزة تقديراً 
لجه���وده في تقدي���م وتطوير خدم���ات رقمية 

مبتك���رة لعمالئ���ه، وقد عقد هذا المؤتمر في حض���ور عدد كبير من 
خبراء التكنولوجيا المالية، وبمش���اركة العديد من الشركات المحلية 
واإلقليمي���ة والدولي���ة. وق���د تم���ت مناقش���ة أحدث م���ا توصلت إليه 
التكنولوجي���ا ودوره���ا المهم في صناعة إبت���كارات جديدة وخلق بيئة 

ريادية إليجاد أفضل الحلول المصرفية المبتكرة.
ويق���ول الرئي���س التنفيذي المدي���ر العام للبن���ك األهلي األردني 
محمد موس���ى داود »إننا فخورون بحصولنا على هذه الجائزة والتي 
حققناه���ا م���ن خ���الل العمل الج���اد عل���ى تقديم خدم���ات مصرفية 

رقمية مميزة، حيث قام البنك األهلي بإنش���اء 
أول ش���ركة للتكنولوجي���ا المالية ف���ي القطاع 
Fi -  المصرفي األردني، وهي شركة األهلي
tech، الذراع التكنولوجي للبنك األهلي حيث 
إس���تطاع م���ن خالله���ا إتاحة الف���رص لجميع 
األردنيي���ن ف���ي كاف���ة أنح���اء العالم م���ن فتح 
حس���اباتهم البنكية، والحصول على كاف���ة الخدمات البنكية من دون 

الحاجة إلى زيارة الفرع أو التواجد داخل األردن«. 
أض���اف داود: »إنن���ا عملن���ا وال نزال عل���ى تطوير كاف���ة أعمالنا 
وخدماتنا لتقديم تجربة مميزة لعمالئنا، وبما يُسهم في تطوير قطاع 
التكنولوجيا المالية في األردن واالقليم ككل«، ش���اكراً القائمين على 
ه���ذا المؤتم���ر »والذي يُعد واح���داً من أبرز المؤتمرات التي تُس���لّط 
الض���وء على التكنولوجيا المالية واإلبت���كار المصرفي ودور ذلك في 

تطوير الخدمات المالية عموماً«.

»األهلي األردني«: »أفضل بنك رقمي 2022«

داود: نقدم خدمات مصرفية رقمية مميّزة

أظهرت نتائج »مؤش���ر سلطة النقد لدورة األعمال« إنخفاضاً في 
المؤش���ر الكلي لفلس���طين، الذي تراجع من 1.7 نقطة في أيار/ مايو، 
إل���ى 4.7- نقطة في حزيران/ يونيو 2022. ويُعزى هذا التراجع إلى 

حالة عدم اليقين واإلرتفاع الملحوظ في أسعار السلع والخدمات.
فعل���ى صعي���د الضفة الغربي���ة، إنخفض المؤش���ر الكلي من 4.1 
نقط���ة في أيار، إلى 1.2- في حزي���ران/ يونيو. وتصدر هذا التراجع 
قط���اع اإلنش���اءات بإنخفاض )م���ن 2.9 إل���ى 2.4-(، باإلضافة إلى 
تراجع مؤش���ر التج���ارة )من 1.3- إل���ى 2.4-(، ومؤش���ر اإلتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات )من 0.5 إلى 0.2-(. 
وفي المقابل إرتفع مؤش���ر قط���اع الزراعة )من 0.9- إلى 0.0(، 
كما إرتفع مؤش���ر الصناعة )من 1.6 إلى 2.1(، وأخيراً إرتفع مؤش���ر 
النق���ل والتخزي���ن )من 0.6 إل���ى 1.1(. فيما إس���تقر مؤش���ر الطاقة 

المتجددة بشكل نسبي عند 0.6 نقطة.
وبش���كل ع���ام، أفاد أصحاب المنش���آت المس���تطلعة آراؤهم في 
الضفة الغربية بتراجع مس���تويات اإلنت���اج، وإنخفاض المخزون. كما 

ج���اءت توقعاتهم س���لبية إزاء مس���تويات اإلنتاج والتوظيف لألش���هر 
الثالثة المقبلة. 

أم���ا ف���ي قطاع غزة، فقد تراجع المؤش���ر م���ن 10.4- نقطة في 
أي���ار/ ماي���و، إلى 22.6- نقطة ف���ي حزيران/ يوني���و 2022، متأثراً 
بتراج���ع غالبية القطاعات بإس���تثناء قطاع الطاق���ة المتجددة الذي 
إرتفع )من 0.0 إلى 1.1(. إذ شمل هذا التراجع مؤشر قطاع الزراعة 
)من 1.2 إلى 4.8-(، ومؤشر الصناعة )من 0.4 إلى 2.7-(، ومؤشر 
التج���ارة )من 3.3- إل���ى 5.7-(، كما تراجع مؤش���ر النقل والتخزين 
)من 1.5 إلى 0.0(. في حين إس���تقر مؤش���ر اإلتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات عند 0.3- نقطة، باإلضافة إلى اإلس���تقرار النس���بي في 

مؤشر اإلنشاءات عند 10.1- نقطة.
وقد أفاد أصحاب المنش���آت المس���تطلعة آراؤهم في قطاع غزة 
بتراجع مس���توى اإلنتاج، إلى جان���ب تراجع في المبيعات والمخزون. 
كما جاءت توقعاتهم إزاء مستويات اإلنتاج والتوظيف لألشهر الثالثة 

المقبلة سلبية.

مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال في حزيران/يونيو 2022:
تراجع في الضفة الغربية وقطاع غزة

األخبار والمستجدات






