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روؤيتنا

املحافظ����ة عل����ى دورنا الري����ادي بكوننا من اأكفاأ جمعي����ات البنوك يف املنطقة من حي����ث تقدمي اخلدمات 

ع�ساء لدعم قدراتها ومتكينها من تعظيم م�ساهماتها يف حتقيق  التنمية امل�ستدامة يف اململكة. للبنوك الأ

ر�سالتنا

ع�ساء،  ن�سع���ى اإىل الرتق���اء بالعم���ل امل�س���ريف والنهو����ض ب���ه، وذلك من خ���ال رعاي���ة م�سالح البن���وك الأ

خرين، وتطوير اأ�ساليب اأداء اخلدمات امل�سرفية،  وحتقيق اأعلى درجات التن�سيق فيما بينها ومع ال�سركاء الآ

إتباع نظم واإجراءات موحدة لهذه الغاية. وحتديثها، وتر�سيخ مفاهيم العمل امل�سريف واأعرافه، وا

قيــمــنا
ع�س���اء بروح الفري���ق الواحد مبا فيه من خدمة للمجتمع والقت�س���اد    العمــل امل�ســرك: نعمل مع الأ

الوطني.

ف�سل املمار�سات العاملية.   التطور واحلداثة: ن�سعى لتطوير اأ�ساليب اأداء اخلدمات امل�سرفية وفقاً لأ

ع�س���اء وي�س���في على خدماتهم  فكار اخلاقة مبا يخدم الأ   البتــكار والتميــز: نعمل عل���ى تطوير الأ

طابع اجلودة والتميز.

  النزاهة وال�سفافية: نقل املعرفة وتبادل املعلومات وفق اأعلى درجات النزاهة وال�سفافية.

  املهنية:  منار�ض عملنا باحرتافية عالية وتغطية �ساملة واإحاطة تامة لكل ما يحدث يف البيئة امل�سرفية 

ردنية والعربية والعاملية. الأ

  امل�سداقية: نتبع نهج الدقة واملوثوقية ونتحرى عن م�سادر معلوماتنا بدقة عالية.

  ال�ستمرارية يف التعلم والتدريب: نعمل على الرتقاء بامل�ستوى العلمي و العملي ومواكبة كل ما 

ردين. هو جديد يف املجالت امل�سرفية واملالية لكافة العاملني يف اجلهاز امل�سريف الأ
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ردن جمل�س اإدارة جمعية البنوك يف الأ

يتكون جمل�ص اإدارة اجلمعية كما يف نهاية عام 2014 من اأ�صحاب املعايل والعطوفة

وال�صعادة التالية اأ�صماوؤهم: 

ردين / رئي�صًا  معايل ال�سيد با�سم خليل ال�سامل / بنك املال الأ

 معايل ال�سيدة نادية ال�سعيد / بنك الحتاد / نائبًا للرئي�ص

 �سعادة ال�سيد نعمة �سباغ  / البنك العربي / ع�صوًا

�صكان للتجارة والتمويل / ع�صوًا  �سعادة ال�سيد عمر ملح�ض / بنك الإ

ردين الكويتي / ع�صوًا �سمر / البنك الأ  �سعادة ال�سيد حممد يا�سر الأ

ردن / ع�صوًا  �سعادة ال�سيد �ساكر فاخوري / بنك الأ

 �سعادة ال�سيد كمال البكري / بنك القاهرة عمان / ع�صوًا

ردين / ع�صوًا  �سعادة الدكتور مهدي عاوي/ البنك التجاري الأ

 �سعادة ال�سيد كرو�سي زكريان/ بنك الكويت الوطني  / ع�صوًا

ردين / ع�صوًا مراقبًا   عطوفة الدكتور ماهر ال�سيخ ح�سن / البنك املركزي الأ

املدير العام

الدكتـور عديل قندح
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ع�ساء الأ

ردن, وتتكون ع�صوية اجلمعية كما يف  ردنية العاملة يف الأ ردنية وفروع البنوك غري الأ تعترب الع�صوية يف اجلمعية اإلزامية جلميع البنوك الأ

نهاية عام 2014 من البنوك التالية: 

ردنية:  اأوًل: البنوك الأ

املوقع اللكرتوينتاريخ التاأ�سي�ض ا�سم الع�سوالرقم

1930www.arabbank.com.joالبنك العربي 1
ردين 2 هلي الأ 1956www.ahli.comالبنك الأ
1960www.cab.joبنك القاهرة عمان 3
ردن 4 1960www.bankofjordan.comبنك الأ
�صكان للتجارة والتمويل 5 1974www.hbtf.comبنك الإ
ردين الكويتي 6 1977www.jordan-kuwait-bank.comالبنك الأ
ردين7 1978www.ajib.comبنك ال�صتثمار العربي الأ
ردين8 1978www.jcbank.com.joالبنك التجاري الأ
ردين 9 �صالمي الأ 1978www.jordanislamicbank.comالبنك الإ

1989www.jifbank.comالبنك ال�صتثماري10
11ABC 1989بنكwww.arabbanking.com.jo
1991www.unionbankjo.comبنك الحتاد 12
ردن 13 1993www.sgbj.com.joبنك �صو�صيته جرنال / الأ
ردين14 1996www.capitalbank.joبنك املال الأ
�صالمي الدويل 15 1997www.iiabank.com.joالبنك العربي الإ
�صالمي 16 ردن دبي الإ 2009www.jdib.joبنك الأ

ردنية:   ثانيًا: البنوك غري الأ

املوقع اللكرتوين�سنة الرتخي�ض ا�سم الع�سوالرقم

1951www.arakari.com.joالبنك العقاري امل�صري العربي 1
1957www.rafidain-bank.orgم�صرف الرافدين 2
1974www.citibank.com/jordan�صيتي بنك 3
2002www.standardchartered.comبنك �صتاندرد ت�صارترد4
2004www.audi.com.lbبنك عودة 5
2004www.nbk.comبنك الكويت الوطني 6
2004www.blom.com.lbبنك لبنان واملهجر 7
2009www.nbad.comبنك اأبو ظبي الوطني8
2011www.alrajhibank.com.joم�صرف الراجحي9
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قائمة املحتويات
    

رقم ال�سفحةامل����و�س���وع

دارة  21كلمة رئي�ص جمل�ص الإ

23كلمة املدير العام 

قليمي وخا�سة التطورات العاملية ول: اآفاق القت�ساد العاملي والإ 25الف��س��ل الأ

127. اآفاق القت�صاد العاملي 

قليمي 230. اآفاق القت�صاد الإ

ردنية خال عام 2014 33الف��س���ل الثاين: التطورات القت�سادية الأ

�صعار وال�صركات نتاج والأ 135. الإ

235. املالية العامة

336. الدين العام

437. القطاع اخلارجي

537. القطاع النقدي وامل�صريف 

41الف��س���ل الثالث: تطور اجلهاز امل�سريف خال عام 2014

143. تطورات ال�صيا�صة النقدية خالل عام 2014

جنبية  244. الحتياطيات الأ

ردن 345. موجودات / مطلوبات البنوك العاملة يف الأ

جنبية  447. املوجودات واملطلوبات من العمالت الأ

548. راأ�ص املال والحتياطيات واملخ�ص�صات

648. الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك املرخ�صة 

51اأ. بطاقات الئتمان

55ب. القرو�ص ال�صخ�صية

58ت. قرو�ص ال�صيارات

61ث . القرو�ص امل�صرفية املجمعة

762. الودائع لدى البنوك املرخ�صة 

67الف��س���ل الرابع: تطور عدد البنوك والفروع



12

رقم ال�سفحةامل����و�س���وع

169. تطور عدد الفروع 

69اأ. الفروع املفتتحة خالل عام 2014

ردن 71ب. عدد الفروع داخل وخارج الأ

ردن 73ت. التوزيع اجلغرايف للفروع داخل الأ

274. تطور عدد املكاتب 

74اأ. املكاتب املفتتحة خالل عام 2014

ردن 74ب. عدد املكاتب داخل وخارج الأ

ردن 76ت. التوزيع اجلغرايف للمكاتب داخل الأ

يل 377. تطور عدد اأجهزة ال�صراف الآ

يل وتوزيعها على املحافظات 77اأ. عدد اأجهزة ال�صراف الآ

جهزة امل�صتخدمة 78ب. اأنواع الأ

78ت. اأنظمة الت�صغيل امل�صتخدمة

يل 78ث. اخلدمات التي تقدم من خالل اأجهزة ال�صراف الآ

83الف��س���ل اخلام�ض: اأداء البنوك املدرجة يف بور�سة عمان خال عام 2014

�صهم �صعار الأ 185. الرقم القيا�صي لأ

288. حجم التداول 

ردنية ردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك الأ 390. م�صاهمة غري الأ

93الف��س���ل ال�ساد�ض: تقا�ض ال�سيكات

195 - ملحة عن تقا�ص ال�صيكات

295 - تطور تقا�ص ال�صيكات خالل عام 2014

99الف��س���ل ال�سابع: هيكل اأ�سعار الفوائد

1101.تطور اأ�صعار الفوائد على الودائع                              

2103. تطور اأ�صعار الفوائد على الت�صهيالت

3106. هام�ص �صعر الفائدة 

4108. تطور اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية 

قرا�ص ما بني البنوك )اجلوديرب(  5109. اأ�صعار فائدة الإ
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رقم ال�سفحةامل����و�س���وع

ردن  خال عام 2014 داء املقارن للبنوك العاملة يف الأ 117الف��س���ل الثامن: حتليل الأ

119اأوًل: ترتيب البنوك ح�صب بع�ص بنود قائمة املركز املايل

119اأ. ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل املوجودات كما يف نهاية عام 2014

121ب. ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية كما يف نهاية عام 2014

122ج. ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل الودائع كما يف نهاية عام 2014

123د. ترتيب البنوك ح�صب حقوق امللكية يف نهاية عام 2014

124هـ. ترتيب البنوك ح�صب راأ�ص املال كما يف نهاية عام 2014

125ثانيًا: ترتيب البنوك ح�صب بع�ص بنود قائمة الدخل

125اأ. ترتيب البنوك ح�صب الربح قبل ال�صريبة يف عام 2014

126ب. ترتيب البنوك ح�صب �صايف الربح بعد ال�صريبة يف عام 2014

127ثالثًا: ترتيب البنوك ح�صب اأهم موؤ�صرات الربحية

127اأ. ترتيب البنوك ح�صب معدل العائد على املوجودات يف عام 2014

ردن يف عام 2014 128ب. معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأ

129رابعًا: ترتيب البنوك ح�صب موؤ�صرات التفرع امل�صريف

ردن كما يف نهاية عام 2014 129اأ. ترتيب البنوك ح�صب عدد الفروع داخل الأ

ردن كما يف نهاية عام 2014 يل داخل الأ 130ب. ترتيب البنوك ح�صب عدد اأجهزة ال�صراف الآ

ردن 131خام�صًا: املوارد الب�صرية يف البنوك العاملة يف الأ

131اأ. ترتيب البنوك ح�صب عدد العاملني يف نهاية عام 2014

ردن هم املوؤ�صرات املالية للبنوك العاملة يف الأ 132�صاد�صًا: ملخ�ص لأ

137الف��س���ل التا�سع: اخلدمات امل�سرفية اجلديدة

ردن 147الف��س���ل العا�سر: املوارد الب�سرية يف البنوك العاملة يف الأ

1149. عدد العاملني

2149. توزيع العاملني يف البنوك ح�صب املوؤهل العلمي

3150. توزيع العاملني يف البنوك ح�صب الفئة العمرية

4151. الو�صع الجتماعي للعاملني

5151. التوزيع اجلغرايف للعاملني يف البنوك ح�صب املحافظة

6154. الدورات التدريبية
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رقم ال�سفحةامل����و�س���وع

7155. ال�صتقالت والتعيينات

157الف��س���ل احلادي ع�سر: ن�ساطات اجلمعية خال عام 2014

159اأ- اجتماعات اجلمعية

خرى جتماعات الأ 162ب– الإ

166ج- الندوات واملحا�صرات والدورات التدريبية

171د. ن�صاطات واأخبار اأخرى

195هـ. اإ�صدارات جمعية البنوك خالل عام 2014

197الف��س���ل الثاين ع�سر: البيانات املالية وتقرير مدققي احل�سابات لعام 2014
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قائمة اجلداول
    

رقم 

اجلدول
رقم ال�سفحةالعنوان

28معدلت النمو القت�صادي يف العامل 1

و�صط و�صمال اإفريقيا2 31معدل النمو القت�صادي يف منطقة ال�صرق الأ

46امليزانية املوحدة للبنوك املرخ�صة3

جنبية4 47موجودات البنوك املرخ�صة من العمالت الأ

جنبية5 47مطلوبات البنوك املرخ�صة من العمالت الأ

48توزيع الت�صهيالت الئتمانية ح�صب اأ�صنافها )مليون دينار(6

49توزيع الت�صهيالت الئتمانية ح�صب نوع العملة 7

50توزيع الت�صهيالت الئتمانية ح�صب الن�صاط القت�صادي 8

55بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 92014  -  51

56القرو�ص ال�صخ�صية املمنوحة من البنوك خالل عام 102014

58�صروط وخ�صائ�ص القرو�ص ال�صخ�صية املمنوحة خالل عام 112014  -  57

59قرو�ص ال�صيارات املمنوحة خالل عام 122014

61�صروط وخ�صائ�ص قرو�ص ال�صيارات املمنوحة خالل عام 132014  -  60

62القرو�ص امل�صرفية املجمعة املمنوحة خالل عام 142014

63توزيع الودائع ح�صب اأنواعها الرئي�صية 15

64توزيع الودائع ح�صب نوع العملة 16

ردن 172014-2006 69تطور عدد البنوك والفروع يف الأ

71الفروع املفتتحة خالل عام 182014  -  70

ردن كما يف نهاية 192014 72عدد الفروع داخل وخارج الأ

73توزيع الفروع على املحافظات كما يف نهاية 202014

74املكاتب املفتتحة خالل عام 212014

ردن كما يف نهاية 222014 75عدد املكاتب داخل وخارج الأ

76توزيع املكاتب على املحافظات كما يف نهاية 232014

يل على املحافظات كما يف نهاية عام 242014 77توزيع اأجهزة ال�صراف الآ

يل التابعة للبنوك حتى نهاية 252014 79اخلدمات التي تقدمها اأجهزة ال�صراف الآ

يل   26 80خدمات اأخرى تقدم عرب اأجهزة ال�صراف الآ

85بع�ص موؤ�صرات التداول للبنوك املدرجة على بور�صة عمان خالل عام 272014
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رقم 

اجلدول
رقم ال�سفحةالعنوان

�صعار اأ�صهم البنوك املدرجة يف بور�صة عمان للفرتة )2006 – 2014(28 86تطور الرقم القيا�صي لأ

�صعار اأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة خالل عام 292014 87التطور ال�صهري للرقم القيا�صي لأ

88حجم التداول على اأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة خالل الفرتة )2006 - 2014(30

89التطور ال�صهري حلجم التداول على اأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة خالل عام 312014

ردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك املدرجة يف بور�صة عمان خالل الفرتة )2004 – 2014(32 90م�صاهمة غري الأ

96ال�صيكات املتداولة واملرجتعة من خالل املقا�صة اللكرتونية 2013- 332014

�صعار الفائدة على الودائع باأ�صنافها خالل الفرتة  2004 – 342014 101الو�صط املرجح لأ

�صعار الفائدة على الودائع باأ�صنافها خالل عام 352014 102الو�صط املرجح ال�صهري لأ

�صعار الفائدة على الت�صهيالت باأ�صنافها 2004 – 362014 104الو�صط املرجح لأ

�صعار الفائدة على الت�صهيالت باأ�صنافها خالل عام 372014 105الو�صط املرجح لأ

�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية )2004 – 2014(38 108التطور ال�صنوي لأ

�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية خالل عام 392014 109التطور ال�صهري لأ

�صعار املعلنة( للفرتة من  2006 اإىل 402014 قرا�ص بني البنوك ) اجلوديرب / الأ 110معدل اأ�صعار فائدة الإ

�صعار املعلنة( لعام 412014 قرا�ص بني البنوك ) اجلوديرب / الأ 110اأ�صعار فائدة الإ

112حجم الن�صاط يف �صوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 422014

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 432013 120اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأ

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 442013 121الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك العاملة يف الأ

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 452013 122اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأ

ردن يف نهاية عام 2104 مقارنة مع عام 462013 123حقوق امللكية يف البنوك العاملة يف الأ

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 472013 124راأ�ص مال البنوك العاملة يف الأ

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 482013 125الربح قبل ال�صريبة للبنوك العاملة يف الأ

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 492013 126�صايف الربح بعد ال�صريبة للبنوك العاملة يف الأ

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 502013 127معدل العائد على موجودات البنوك العاملة يف الأ

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 512013 128معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأ

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 522013 129عدد فروع البنوك العاملة يف الأ

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 532013 يل التابعة للبنوك العاملة يف الأ 130عدد اأجهزة ال�صراف الآ

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 542013 131عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأ

144اخلدمات امل�صرفية اجلديدة التي قامت البنوك باإدخالها خالل عام 552014  -  139

149توزيع العاملني يف البنوك ح�صب اجلن�ص  562014-2006
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رقم 

اجلدول
رقم ال�سفحةالعنوان

150توزيع العاملني ح�صب املوؤهل العلمي 572014-2006

150توزيع العاملني ح�صب الفئة العمرية 582014-2006

151توزيع العاملني ح�صب الو�صع الجتماعي 592014-2006

152التوزيع اجلغرايف للعاملني يف البنوك ح�صب املحافظة كما يف نهاية 602014

153توزيع العاملني لدى البنوك ح�صب املحافظة والبنك لعام 612014

154عدد املوظفني الذين ا�صرتكوا يف دورات تدريبيه عام 622014

155ال�صتقالت والتعيينات 2006- 632014



18

�شكال     قائمة الأ

رقم

ال�سكل
رقم ال�سفحةعنوان ال�سكل

29معدلت النمو يف الناجت املحلي احلقيقي 1

29معدلت النمو احلقيقية ح�صب املجموعات والقاليم الدولية2

�صهر3 جنبية  وتغطيتها للم�صتوردات بالأ 45احتياطيات البنك املركزي الردين من العمالت الأ

49توزيع الت�صهيالت الئتمانية ح�صب اأ�صنافها يف نهاية عام 2014 4

50توزيع الت�صهيالت الئتمانية ح�صب نوع العملة يف نهاية عام 2014 5

51توزيع الت�صهيالت الئتمانية ح�صب القطاعات القت�صادية يف نهاية عام 2014 6

63توزيع الودائع ح�صب اأنواعها كما يف نهاية عام 2014 7

64توزيع الودائع ح�صب نوع العملة يف نهاية عام 2014 8

�صهم )2014-2006( 9 �صعار الأ 86التطور ال�صنوي لأ

�صهم  خالل عام  2014 10 �صعار الأ 87التطور ال�صهري للرقم القيا�صي لأ

88التطور ال�صنوي حلجم التداول خالل الفرتة )2014-2006( 11

89التطور ال�صهري حلجم التداول خالل عام  2014 12

ردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك )2014-2004( 13 91ن�صبة م�صاهمة غري الأ

�صعار الفوائد على الودائع باأ�صنافها )2014-2004( 14 102الو�صط املرجح لأ

�صعار الفوائد على الودائع باأ�صنافها خالل عام 2014 15 103التطور ال�صهري لأ

�صعار الفوائد على الت�صهيالت باأ�صنافها )2014-2004( 16 104الو�صط املرجح لأ

�صعار الفوائد على الت�صهيالت باأ�صنافها خالل عام 2014 17 106التطور ال�صهري لأ

107التطور ال�صنوي لهام�ص �صعر الفائدة )2014-2004( 18

107التطور ال�صهري لهام�ص �صعر الفائدة خالل عام 2014 19

�صعار فائدة القرا�ص بني البنوك )اجلوديرب( خالل عام 2014 20 111التطور ال�صهري لأ

قرا�ص والقرتا�ص يف �صوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2014 21 113تطور عدد عمليات الإ

113تطور جمموع املبالغ املقر�صة يف �صوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2014 22

114اأ�صعار فائدة القرا�ص املرجح فيما بني البنوك )املعلنة والفعلية( ليلة واحدة خالل عام 2014 23
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ح�صرات ال�صادة اأع�صاء جمعية البنوك املحرتمني,,,

ي�صـــعدين اأن اأقدم لكم التقرير ال�صنوي اخلام�ص والثالثون عن ن�صاطات 

اجلمعية واإجنازاتها خالل عام 2014, وبياناتها املالية املدققة لل�صنة املنتهية 

�صافة اإىل تقرير مدققي احل�صابات املوجه جلمعيتكم  يف 2014/12/31, بالإ

املوقرة حول نتائج فح�صهم لتلك البيانات.

ال�صادة اأع�صاء اجلمعية املحرتمني ,,,

ردين متكن خالل عام 2014  ت�صري البيانات املتوفرة اإىل اأن القت�صاد الأ

من حتقيق معدل منو بلغ 3.1% وهو اأعلى م�صتوًى له خالل ال�صنوات اخلم�ص 

ردنية حت�صـــنًا وا�صحًا حيث  خرية. كما �صـــجلت املوؤ�صـــرات القت�صادية الأ الأ

انخف�صـــت معـــدلت الت�صـــخم والبطالـــة عن م�صـــتوياتها يف العام ال�صـــابق, 

نفاق العام, مما خف�ص  يرادات املحلية بن�صبة جتاوزت النمو يف الإ وارتفعت الإ

مـــن عجز املوازنة, لكن مع هذا فقد اأظهرت اأرقام املديونية العامة الداخلية 

واخلارجية ارتفاعًا وا�صحًا حالل عام 2014.

ردين فقد ظل حمافظًا على متانته وا�صـــتقراره, وا�صتطاع اأن ي�صجل تطوراٍت ملمو�صة خالل العام  اأما القطاع امل�صـــريف الأ

2014. حيث ارتفع ر�صـــيد موجودات البنوك املرخ�صـــة بن�صبة بلغت 4.8% لي�صل اإىل 44.9 مليار دينار يف نهاية عام 2014, 

و حقق ر�صـــيد الت�صـــهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك املرخ�صة ارتفاعًا بن�صبة 1.8% لي�صل اإىل 19.3 مليار دينار, 

وارتفع ر�صيد اإجمايل الودائع لدى البنوك املرخ�صة بن�صبة 9.7% لي�صل اإىل 30.3 مليار دينار. 

ردن, فقد اأثبتت ن�صـــب كفايـة راأ�ص املال قوة القطاع امل�صـــريف  وعلى �صـــعيد موؤ�صـــرات املتانة املالية للبنوك العاملة يف الأ

دنى املطلوب وفقًا لتعليمات البنك املركزي ومعايري بازل )2(. كما تراجعت  ردين بت�صـــجيلها م�صـــتويات اأعلى من احلد الأ الأ

ن�صـــبة الديـــون غري العاملة اإىل اإجمايل الديون لت�صـــل اإىل 5.6% يف عـــام 2014 مقارنًة مع 7.0% يف عام 2013. وبالن�صـــبة 

ردن فقد ارتفعت ن�صـــبتها وبهام�ص كبري عن متطلبات البنك املركزي لت�صـــل اإىل 152.2% يف  ل�صـــيولة البنـــوك العاملـــة يف الأ

نهاية عام 2014. 

ال�صادة اأع�صاء اجلمعية املحرتمني ,,, 

اأخريًا ا�صـــمحوا يل اأن اأتقدم بال�صـــكر اجلزيل اإىل جميع اأع�صـــاء اجلمعية على جهودهم التي بذلوها طوال العام لتحقيق 

ردين وجميع اأجهزة وموظفي البنوك  اأهداف اجلمعية, كما ي�صـــرين اأن اأعرب عن �صكري وتقديري ملحافظ البنك املركزي الأ

ع�صـــاء على تعاونهم امل�صـــتمر مع اجلمعية ملا فيه م�صلحة القطاع امل�صريف والقت�صاد الوطني ككل يف ظل �صاحب اجلاللة  الأ

امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�صني حفظه اهلل ورعاه.

دارة كلمة رئي�س جمل�س الإ

مو�سى �سحادة

دارة رئي�ض جمل�ض الإ
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قامت اجلمعية خالل عام 2014 مبناق�صـــة ومتابعة خمتلف الق�صايا التي 

ع�صاء, ومتت مناق�صة هذه  عر�صت عليها وخا�صة تلك التي عر�صتها البنوك الأ

الق�صـــايا بعمق من قبل اللجان الفنية املخت�صة يف اجلمعية ورفع مالحظات 

البنـــوك حولها للجهات املعنية. وقد كانت ا�صـــتجابة تلك اجلهات على درجة 

عاليـــة مـــن اجلدية, حيث مت اخـــذ العديد من املالحظـــات واملقرتحات التي 

تقدمت بها اجلمعية با�صم البنوك حول خمتلف الق�صايا. 

ويف جمـــال التدريب, عقـــدت اجلمعية عدة لقاءات ونـــدوات وور�ص عمل 

ودورات تدريبيـــة وحما�صـــرات خالل عام 2014 حول مو�صـــوعات وق�صـــايا 

تهم اجلهاز امل�صـــريف. حيث عقدت اجلمعية اأربع ور�ـــص عمل, واأربع دورات 

تدريبية.

ويف جمال الدرا�صـــات, اأ�صـــدرت اجلمعية خالل عام 2014 جمموعة من 

ردين. حيث قامت اجلمعية باإ�صـــدار التقرير ال�صـــنوي  املن�صـــورات والتقارير والدرا�صـــات ذات العالقة باجلهاز امل�صـــريف الأ

اخلام�ص والثالثون لعام 2013 باللغتني العربية والجنليزية, كما اأ�صـــدرت اجلمعية الطبعة العا�صرة من دليل البنوك العاملة 

�صـــدار كرا�صـــة كلمتي معايل ال�صـــيد با�صـــم خليل ال�صـــامل رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك ومعايل  �صـــافة لإ ردن, بالإ يف الأ

ردين,  �صـــرة امل�صرفية مع حمافظ لبنك املركزي الأ ردين يف اللقاء ال�صـــنوي لالأ الدكتور زياد فريز حمافظ البنك املركزي الأ

ردن خالل عامي 2012 و2013. داء املقارن للبنوك العاملة يف الأ وكرا�صة الأ

دارة والذين مل ياألوا جهدًا يف دعم  ول ي�صـــعني اإل اأن اأتوجه بجزيل ال�صـــكر والمتنان اإىل ال�صادة رئي�ص واأع�صاء جمل�ص الإ

ع�صـــاء لتعاونهم املثمر مع اجلمعية, كما اأتقدم بخال�ص ال�صـــكر  اجلمعية باأفكارهم وخرباتهم املتميزة, واإىل كافة البنوك الأ

والتقدير لكافة العاملني باجلمعية على جهودهم املبذولة لتطوير اأعمال اجلمعية. 

كلمة املدير العام

الدكتور عديل قندح 

امل�دي�ر ال�ع�ام





الفصـل األول 
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و�صط و�صمال  قليمي �صمن منطقة ال�صرق الأ ي�صتعر�ص هذا الف�صل البيئة القت�صادية العاملية واجتاهاتها املتوقعة, واآفاق القت�صاد الإ

اإفريقيا وذلك من خالل مناق�صة التطورات القت�صادية للدول امل�صدرة وامل�صتوردة للنفط.

1. اآفاق القت�ساد العاملي 

ا�صتطاع القت�صاد العاملي يف عام 2014 اأن يحقق معدل منو بلغ 3.4% وهو نف�ص معدل النمو لعام 2013 و2012. لكن التوقعات ت�صري اإىل 

ارتفاع معدلت النمو لت�صل اإىل 3.5% يف عام 2015 واإىل 3.8% يف عام 2016. 

وقد جاء هذا ال�صتقرار يف معدل منو القت�صاد العاملي ليعك�ص تزايد معدلت النمو يف القت�صاديات املتقدمة والتي ارتفع فيها معدل النمو 

القت�صادي اإىل 1.8% يف عام 2014 مقارنة مع 1.4% يف عام 2013 و 1.2% يف عام 2012, وياأتي هذا التح�صن يف القت�صاديات املتقدمة 

مريكية والتي ارتفع معدل النمو فيها من 2.2% يف عام 2013  مدفوعًا بالنتعا�ص الذي �صهدته بع�ص الدول املتقدمة مثل الوليات املتحدة الأ

اإىل 2.4% يف عام 2014, كما حققت اقت�صاديات منطقة اليورو معدل منو بلغ 0.9% يف عام 2014 وذلك بعد تراجع اقت�صادي يف العامني 

ال�صابقني, اأما اليابان فقد حققت تراجعًا اقت�صاديًا بلغت ن�صبته -0.1%. ومن املتوقع اأن ت�صهد اقت�صاديات الدول املتقدمة انتعا�صًا وا�صحًا 

يف العامني القادمني لت�صل معدلت النمو اإىل %2.4. 

وفيما يتعلق بالقت�صاديات ال�صاعدة والنامية, فقد حققت منوًا بلغت ن�صبته 4.6% يف عام 2014 مقارنًة مع 5.0% يف العام ال�صابق, لكن 

وبالرغم من هذا التباطوؤ اإل اأن معدلت النمو لالقت�صاديات ال�صاعدة والنامية تعترب اأعلى من القت�صاديات املتقدمة. ويتوقع اأن ترتاجع 

معدلت النمو لالقت�صاديات ال�صاعدة والنامية اإىل 4.3% يف عام 2015, يلي ذلك ارتفاع اإىل 4.7% يف عام 2016.
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جدول رقم )1(

معدلت النمو القت�سادي يف العامل  

متوقعفعلي

2007200820092010201120122013201420152016

5.73.10.05.44.23.43.43.43.53.8العامل

3.43.11.71.21.41.82.42.4-2.80.2القت�ساديات املتقدمة

مريكية 2.82.51.62.32.22.43.13.1-0.3–1.8الوليات املتحدة الأ

0.50.91.51.6-0.8-4.52.01.6–3.00.5منطقة اليورو

0.11.01.2-0.51.81.6-5.54.7–1.0–2.2اليابان

خرى 2.14.62.91.72.12.72.72.8-4.11.2الدول املتقدمة الأ

8.75.83.17.46.25.25.04.64.34.7القت�ساديات ال�ساعدة والنامية 

قاليم واملجموعات الدولية الأ

3.04.85.41.32.92.82.93.2-5.53.1اأوروبا ال�ساعدة والنامية

2.60.3-6.34.64.83.42.21.0-9.05.3كومنولث الدول امل�ستقلة

11.27.37.59.67.76.87.06.86.66.4اآ�سيا ال�ساعدة والنامية

1.36.14.93.12.91.30.92.0-5.73.9اأمريكا الاتينية و الكاريبي

و�سط و�سمال اإفريقيا  ال�سرق الأ

واأفغان�ستان وباك�ستان
6.35.22.24.84.44.82.42.62.93.9

و�سط و�سمال اإفريقيا 6.45.22.35.14.54.92.32.42.73.7ال�سرق الأ

امل�سدر: تقرير اآفاق القت�ساد العاملي WEO، �سندوق النقد الدويل، ني�سان، 2015.
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�سكل رقم )1(

معدلت النمو يف الناجت املحلي احلقيقي  
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قليمي 2. اآفاق القت�ساد الإ

2.4%مقارنًة مع  2014 لت�صل اإىل  و�صط و�صمال اإفريقيا انتعا�صًا طفيفًا يف عام  حققت معدلت النمو القت�صادي يف منطقة ال�صرق الأ

2.3% يف عام 2013 و 2.3% يف عام 2012. ومن املتوقع اأن تزداد قوة النتعا�ص القت�صادي خالل العامني القادمني لرتتفع معدلت النمو اإىل 

2.7% و3.7% لعام 2015 و2016 على التوايل.

الثالث  ال�صنوات  9.2% يف  متو�صط جتاوز  مع  مقارنًة   %6.5 اإىل  لت�صل  املنطقة  الت�صخم يف  م�صتويات  تراجعت  فقد  الوقت  نف�ص  ويف 

ال�صابقة. كما ت�صري التوقعات اإىل اأن معدل الت�صخم �صيرتاوح من 6.2% اإىل 6.4% خالل العامني القادمني. 

و�صط و�صمال افريقيا, حيث اأن اأعداد  ول تزال التوترات وال�صراعات القائمة يف القليم تلقي بظاللها الثقيلة على دول منطقة ال�صرق الأ

وتراجعًا  ا�صطرابًا  اأن هناك  املنطقة, كما  امل�صت�صيفة يف  الدول  اقت�صاديات  ي�صكل �صغوطًا كبرية على  ما  تزايد م�صتمر وهو  الالجئني يف 

وا�صحًا يف حركة التجارة الثنائية وجتارة الرتانزيت, وتراجع يف الن�صاط ال�صياحي للعديد من الدول, اإ�صافة لتنامي اأجواء عدم اليقني. 

القت�ساديات امل�سدرة للنفط

و�صط و�صمال اإفريقيا خل�صائر كبرية يف ال�صادرات واملالية العامة كنتيجة  تعر�صت القت�صاديات امل�صدرة للنفط يف منطقة ال�صرق الأ

مبا�صرة لنخفا�ص ا�صعار النفط, ونتيجة لذلك فقد حقق النمو القت�صادي حت�صنًا طفيفًا يف عام 2014 لي�صل اإىل 2.4% مقارنًة مع %2.1 

يف العام ال�صابق, وهو ما يعترب اأقل بكرث من معدلت النمو املحققة خالل الفرتة 2000-2012 والتي جتاوزت %5.  

ومن املتوقع اأن يظل معدل النمو دون تغري يف عام 2015 ليبقى عند م�صتوى 2.4%, مع وجود توقعات بارتفاع معدل النمو اإىل 3.5% يف 

عام 2016. 

لكن  ال�صابق.  العام  املحقق يف  املعدل  نف�ص  وهو   %3.6 بلغ  اقت�صادي  معدل منو  فقد حققت  اخلليجي,  التعاون  لدول جمل�ص  وبالن�صبة 

التوقعات ت�صري اإىل انخفا�ص معدل النمو اإىل 3.4% يف عام 2015 و 3.2% يف عام 2016. وقد بلغ فائ�ص املوازنة العامة لهذه الدول %4.6 

يف عام 2014 مقارنة مع فائ�ص 12.1% يف العام ال�صابق. مع التوقع باأن تتحول فوائ�ص املوازنة اإىل عجز ن�صبته 7.9% يف عام 2015 و%3.6 

يف عام 2016.

فاق القت�صاد يف الدول  ول يزال انخفا�ص اأ�صعار النفط اإىل جانب وال�صراعات والتوترات امل�صتمرة يف املنطقة ي�صكالن خماطرًا كبرية لآ

منية يف  امل�صدرة للنفط, حيث ت�صيطر حالة عدم اليقني �صوق النفط, وتتزايد التقلبات يف اأ�صعار النفط. كما اأن ال�صراعات وال�صطرابات الأ

�صالحات, وتراجع الثقة.  عدد من الدول امل�صدرة للنفط قد ت�صاهم يف اإ�صعاف الن�صاط القت�صادي اأكرث, وتاأخري تنفيذ الإ

ومن املهم اأن تتخذ الدول امل�صدرة للنفط اإجراءات ا�صتباقية ت�صتعد من خاللها ملواجهة النخفا�ص يف اأ�صعار النفط على املدى الطويل, 

ومعاجلة مواطن ال�صعف يف املالية العامة والتي قد تنتج عن �صرعة تاآكل الحتياطيات الوقائية, اإ�صافة لل�صعي ل�صبط اأو�صاع املالية العامة من 

يرادات غري النفطية. نفاق اجلارية, وال�صعي لزيادة ح�صيلة الإ نفاق الراأ�صمايل على ح�صاب الإ ولوية لالإ خالل اإعطاء الأ

القت�سادات امل�ستوردة للنفط

واأبرزها  ال�صلبية  العوامل  بالعديد من  افريقيا  و�صمال  و�صط  الأ ال�صرق  للنفط يف منطقة  امل�صتوردة  الدول  القت�صادي يف  الن�صاط  تاأثر 

قليمية يف املنطقة, والتداعيات ال�صلبية الناجمة عن �صعف النمو يف منطقة اليورو, وتراجع القدرة التناف�صية  ت�صاعد ال�صراعات والتوترات الإ

مريكي.  لبع�ص الدول نتيجة ارتفاع �صعر الدولر الأ
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وقد انخف�صت معدلت النمو القت�صادي اإىل 2.5% يف عام 2015 مقارنًة مع 2.7% يف العام ال�صابق. مع التوقع بارتفاع اآفاق النمو اإىل 

3.9% يف عام 2015 واإىل 4.3% يف عام 2016, خا�صة يف ظل انخفا�ص اأ�صعار النفط. 

املتزايدة  التوترات  ت�صيطر  حيث  املنطقة.  يف  للنفط  امل�صتوردة  للدول  املتوقعة  فاق  الآ على  تهيمن  ال�صلبية  التطورات  خماطر  تزال  ول 

والنك�صات على امل�صهد ال�صيا�صي العام, وتنعك�ص يف تراجع التجارة والن�صاط ال�صياحي, اإ�صافة لرتاجع الثقة, واإ�صعاف ال�صتقرار القت�صادي 

التوقعات برتاجع معدل  الدول, خا�صة يف ظل  النمو يف تلك  اإىل تعزيز  النفط  اأ�صعار  يوؤدي انخفا�ص  خر, فقد  الكلي. لكن على اجلانب الآ

الت�صخم وتراجع عجز املوازنة العامة للدول امل�صتوردة للنفط خالل عام 2015 و2016.

عمال  فاق القت�صادية وزيادة فر�ص العمل, مبا يف ذلك حت�صني مناخ الأ جراءات الهادفة لتح�صني الآ ومن املهم اتخاذ جمموعة من الإ

واإجراء اإ�صالحات يف احلوكمة, وزيادة فر�ص احل�صول على التمويل, وحت�صني كفاءة �صوق العمل والبنية التحتية. ول �صك اأن الدعم الدويل 

من خالل تقدمي التمويل, وت�صهيل النفاذ اإىل اأ�صواق الت�صدير الرئي�صية, وتقدمي امل�صاعدة الفنية وامل�صورة ب�صاأن ال�صيا�صات �صيعزز من هذه 

�صالحية. اجلهود الإ

جدول رقم )2(

و�سط و�سمال اإفريقيا معدل النمو القت�سادي يف منطقة ال�سرق الأ

متوقعفعليمعدل النمو القت�سادي

201420152016

و�سط و�سمال اإفريقيا 2.42.73.7ال�سرق الأ

2.42.43.5الدول امل�سدرة للنفط

2.53.94.3الدول امل�ستوردة للنفط

امل�سدر: تقرير اآفاق القت�ساد العاملي WEO، �سندوق النقد الدويل، ني�سان، 2015.
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خرية.  كما  ردين خالل عام 2014 من حتقيق معدل منو اأعلى من امل�صتويات التي مت حتقيقها خالل ال�صنوات اخلم�ص الأ متكن القت�صاد الأ

ردنية حت�صنًا وا�صحًا حيث انخف�صت معدلت الت�صخم والبطالة عن م�صتوياتها يف العام ال�صابق, كما حققت  �صجلت املوؤ�صرات القت�صادية الأ

نفاق العام, مما خف�ص من عجز املوازنة, لكن مع  يرادات املحلية بن�صبة جتاوزت النمو يف الإ املالية العامة تطورات ملمو�صة حيث ارتفعت الإ

2014. وفيما يتعلق مبوؤ�صرات القطاع اخلارجي,  العامة الداخلية واخلارجية ارتفاعًا وا�صحًا خالل عام  اأرقام املديونية  اأظهرت  هذا فقد 

وعلى الرغم من منو ال�صادرات بن�صبة اأعلى من النمو يف امل�صتوردات, فقد �صجل عجز امليزان التجاري ارتفاعًا طفيفًا, بينما ارتفع ال�صتثمار 

جنبي املبا�صر يف اململكة واتفعت حوالت العاملني. وبالن�صبة للموؤ�صرات النقدية وامل�صرفية فقد اأظهر ر�صيد احتياطيات البنك املركزي من  الأ

جنبية ارتفاعًا ملمو�صًا, وحققت اأر�صدة املوجودات والت�صهيالت والودائع للبنوك املرخ�صة منوًا ملحوظًا يف عام 2014. وفيما يلي  العمالت الأ

ردن خالل عام 2014.  ن�صتعر�ص اأهم املوؤ�صرات القت�صادية واملالية والنقدية وامل�صرفية يف الأ

�سعار وال�سركات نتاج والأ 1. الإ

جمايل: بلغ الناجت املحلي الإجمايل باأ�صعار ال�صوق الثابتة 11.15 مليار دينار يف نهاية عام 2014 باملقارنة مع 10.81   الناجت املحلي الإ

مليار دينار يف نهاية عام 2013, وبهذا فقد بلغ معدل النمو يف عام 2014 حوايل 3.1% باملقارنة مع منو بن�صبة 2.8% يف عام 2013. ويعترب 

داء القت�صادي.  خرية, مما يعك�ص حت�صن الأ هذا املعدل من اأعلى املعدلت التي حققها القت�صاد الوطني خالل ال�صنوات اخلم�ص الأ

وعلى ال�صعيد القطاعي, فقد حققت جميع القطاعات القت�صادية يف اململكة منوًا خالل عام 2014, وكانت اأعلى ن�صبة منو لقطاع التعدين 

واملحاجر والذي حقق منوًا بن�صبة وا�صحًا بلغت ن�صبته 27.7%, يليه قطاع الزراعة والذي منا بن�صبة 7.5%. اأما باقي القطاعات القت�صادية 

يف اململكة فقد �صجلت معدلت منو موجبة ويف حدود تتجاوز 3% لبع�ص القطاعات. 

مرتبتهما  على  الت�صالت  وقطاع  التحويلية  ال�صناعات  وقطاع  عمال  الأ وخدمات  والعقارات  والتاأمني  املال  خدمات  قطاع  حافظ  وقد 

16.7% و14.4% يف عام  و   %20.0 التوايل  الناجت املحلي الإجمايل, حيث بلغت م�صاهمتهما على  اأكرث القطاعات م�صاهمًة يف  باعتبارهما 

2014, وهو ما ي�صكل 51.1% من الناجت املحلي الإجمايل.

�صعار امل�صتهلك خالل عام 2014 لي�صل اإىل 117.4 نقطة مقارنًة مع 114.1  �سعار امل�ستهلك: ارتفع الرقم القيا�صي لأ  الرقم القيا�سي لأ

نقطة يف عام 2013. وبذلك فقد بلغ معدل الت�صخم 2.9% يف نهاية عام 2014, مقارنًة مع 4.8% يف عام 2013. 

 2014 1.7% يف عام  بن�صبة  ال�صناعيني  املنتجني  �صعار  لأ العام  القيا�صي  الرقم  انخف�ص  ال�سناعيني:  املنتجني  �سعار  القيا�سي لأ الرقم   

مقارنًة مع انخفا�ص ن�صبته 2.6% يف عام 2013.

 البطالة: انخف�ص معدل البطالة خالل عام 2014 لي�صل اإىل 11.9% مقارنًة مع 12.6% يف عام 2013 و 12.2% يف عام 2012. 

2. املالية العامة

يرادات املحلية خالل عام 2014 بن�صبة 17.8% لتبلغ 6.03 مليار دينار مقارنًة مع 5.12 مليار دينار يف عام  يرادات املحلية: ارتفعت الإ  الإ

2013.  اأما امل�صاعدات اخلارجية للمملكة فقد �صهدت ارتفاعًا كبريًا خالل عام 2014 وبن�صبة بلغت 93.5% حيث ارتفعت قيمتها من 639 

يرادات املحلية وامل�صاعدات اخلارجية فقد حقق ارتفاعًا  مليون دينار يف عام 2013 اإىل 1236 مليون دينار يف عام 2014. اأما اإجمايل الإ

ن�صبته 26.2% يف عام 2014 لي�صل اإىل 7.27 مليار دينار مقارنًة مع 5.76 مليار دينار يف العام ال�صابق. 

نفاق احلكومي بحوايل 10.9% يف عام 2014 لي�صل اإىل 7.85 مليار دينار مقارنًة مع 7.07 مليار  نفاق احلكومي: ارتفع اإجمايل الإ  الإ
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نفاق احلكومي على خلفية ارتفاع النفقات اجلارية بن�صبة 10.9% وارتفاع النفقات الراأ�صمالية  دينار يف عام 2013. وقد جاء ارتفاع الإ

بن�صبة %11.4. 

نفاق احلكومي بن�صبة 10.9%, فقد تقل�ص  يرادات املحلية وامل�صاعدات اخلارجية بن�صبة 26.2%, وارتفاع الإ  العجز يف املوازنة: نظرًا لنمو الإ

العجز بعد امل�صاعدات يف موازنة عام 2014 بن�صبة 55.7% لي�صل اإىل 583 مليار دينار مقارنًة مع عجز مقداره 1.32 مليار دينار عام 

2013. وبهذا فقد انخف�صت ن�صبة عجز املوازنة اإىل الناجت املحلي الإجمايل من 5.5% يف عام 2013 اإىل 2.3% يف عام 2014.

3. الدين العام

 �سايف الدين العام الداخلي: ارتفع �صايف الدين الداخلي للحكومة املركزية من 11.86 مليار دينار يف عام 2013 اإىل 12.52 مليار دينار 

رقم املطلقة, فقد حققت ن�صبة الدين العام  يف عام 2014 حمققًا بذلك ارتفاع ن�صبته 5.6%. وبالرغم من ارتفاع قيمة الدين الداخلي بالأ

الداخلي اإىل الناجت املحلي الإجمايل انخفا�صًا من 49.7% يف عام 2013 اإىل 49.2% يف عام 2014. 

 الدين العام اخلارجي: ارتفع ر�صيد الدين العام اخلارجي من 7.23  مليار دينار يف عام 2013 اإىل 8.03 مليار دينار يف عام 2014, 

وبن�صبة ارتفاع بلغت 11%. وبهذا فقد ارتفعت ن�صبة الدين العام اخلارجي للناجت املحلي الإجمايل من 30.3% يف عام 2013 اإىل %31.6 

يف عام 2014. 

 الدين العام الكلي: ارتفع ر�صيد الدين العام الكلي يف عام 2014 بن�صبة 7.6% لي�صل اإىل 20.5 مليار دينار مقارنًة مع 19.1 مليار دينار 

يف عام 2013. وبهذا فقد ارتفعت ن�صبة الدين الكلي اإىل الناجت املحلي الإجمايل من 80.1% يف عام 2013 لت�صل اإىل 80.8% يف عام 

ق�صى املحدد يف قانون الدين العام واإدارته والبالغ %60. 2014. ويالحظ هنا اأن ن�صبة الدين العام الكلي للناجت املحلي تتجاوز احلد الأ

نص قانون الدين العام وإدارته رقم )26( لسنة 2001 والقانون المعدل له 
يزيد صافي  ان  يجوز  ال  أنه  على   )21( رقم  المادة  في  عام 2008  الصادر في 
من   )%40( على  األوقات  من  وقت  أي  في  الداخلي  العام  للدين  القائم  الرصيد 
ال  أنه  )22( على  المادة  الجارية. كذلك نصت  باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من األوقات على 
)40%( من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية. أما المادة )23( فنصت على 
األوقات على  من  وقت  أي  في  العام  للدين  القائم  الرصيد  يزيد  أن  يجوز  ال  أنه 

)60%( من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية.
ومن الضروري اإلشارة هنا إلى أن مجلس الوزراء أصدرا قرارًا بتأجيل العمل 
بالقانون المعدل لقانون الدين العام  وإدارته رقم )8( لسنة )2008( حتى إشعار 
آخر، وذلك وفقًا لنص القرار الوارد العدد )5010( من الجريدة الرسمية الصادرة 

بتاريخ 2010/1/17. 



3�

4. القطاع اخلارجي

 ال�سادرات الوطنية: ارتفعت ال�صادرات الوطنية يف عام 2014 بن�صبة 7.5% لت�صل اإىل 5.16 مليار دينار مقارنًة مع 4.8 مليار دينار يف 

عام 2013. 

 املعاد ت�سديره: تراجعت قيمة املعاد ت�صديره خالل العام 2014 بن�صبة 2.8% لت�صل اإىل 790 مليون دينار مقارنًة مع 813 مليون دينار يف 

عام 2013. 

 ال�سادرات الكلية: ارتفع حجم ال�صادرات الكلية )ال�صادرات الوطنية + املعاد ت�صديره( خالل عام 2014 بن�صبة بلغت 6% لتبلغ 5.95 

مليار دينار, مقارنًة مع 5.62 مليار دينار يف عام 2013. 

15.67 مليار دينار يف عام  16.15 مليار دينار مقارنًة مع  اإىل  3.1% لت�صل  2014 بن�صبة  امل�ستوردات: ارتفعت امل�صتوردات خالل عام   

 .2013

 عجز امليزان التجاري: ارتفع عجز امليزان التجاري بن�صبة 1.4% لي�صل اإىل 10.19 مليار دينار يف عام 2014 مقارنًة مع عجز مقداره 

10.05 مليار دينار يف عام 2013. 

 حوالت العاملني: ارتفعت حوالت العاملني خالل عام 2014 بن�صبة 2.6% لت�صل اإىل 2.39 مليار دينار تقريبًا باملقارنة مع 2.33 مليار 

دينار يف عام 2013. 

ردن يف عام 2014 بن�صبة طفيفة بلغت 0.7% لي�صل اإىل 1250 مليون دينار باملقارنة   ال�ستثمار املبا�سر: ارتفع حجم ال�صتثمار املبا�صر يف الأ

مع 1241 مليون دينار يف عام 2013. 

5. القطاع النقدي وامل�سريف

 ال�سيولة املحلية: ارتفعت ال�صيولة املحلية )ع2( خالل عام 2014 مبقدار 1877 مليون دينار لت�صل اإىل 29.24 مليار دينار, حمققًة بذلك 

ارتفاعًا بن�صبة 6.9% عن م�صتواها يف نهاية عام 2013.

جنبية يف عام 2014 ارتفاعًا بن�صبة  جنبية لدى البنك املركزي: حققت احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأ  ر�سيد الحتياطيات الأ

17.3%, حيث ارتفعت الحتياطيات من 8.51 مليار دينار يف نهاية عام 2013 اإىل 9.98 مليار دينار يف نهاية عام 2014. وهذا امل�صتوى 

من الحتياطيات يكفي لتغطية م�صتوردات اململكة من ال�صلع واخلدمات لنحو )7.3( �صهر تقريبًا.

 موجودات البنوك املرخ�سة: �صجل ر�صيد موجودات البنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2014 ارتفاعًا بن�صبة 4.8% لي�صل اإىل 44.868 مليار 

دينار, مقارنًة مع 42.803 مليار دينار يف نهاية عام 2013. 

 الت�سهيات الئتمانية: ارتفعت الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2014 مبقدار 335 مليون دينار اأو 

ما ن�صبته 1.8%, لت�صل اإىل 19.274 مليار دينار, مقارنة مع 18.940 مليار دينار يف نهاية عام 2013. 

 الودائع: ارتفع ر�صيد اإجمايل الودائع لدى البنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2014 بن�صبة 9.7% لي�صل اإىل 30.261 مليار دينار, مقارنًة مع 

27.893 مليار دينار يف نهاية عام 2013.
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�صهم مرجحًا بالقيمة ا �صعار الأ �سهم احلرة: ارتفع الرقم القيا�صي العام لأ �سهم مرجحاً بالقيمة ال�سوقية لاأ �سعار الأ  الرقم القيا�سي لأ

�صهم احلرة يف نهاية عام 2014 بحوايل 99.7 نقطة لي�صل اإىل 2165 نقطة, وبارتفاع ن�صبته 4.8% عن م�صتواه يف نهاية عام  ل�صوقية لالأ

 .2013

وتمثل  المستثمرين،  قبل  من  للتداول  المتاحة  األسهم  هي  الحرة  األسهم 
عدد األسهم الكلي المدرج في البورصة مطروحًا منه األسهم المملوكة من قبل 
الحليفة  أو  التابعة  أو  األم  والشركات  وأقرباؤهم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  كل 
والمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة والحومة والمؤسسات 

العامة والشركة المالكة لألسهم نفسها.  







الفصـل الثالث 

تطور الجهاز المصرفي خالل 
عام 2014
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2014 ويف �صتى املجالت. وقد جاءت هذه التطورات لتعك�ص قوة ومتانة  ردن تطورها خالل عام  تابعت موؤ�صرات النقود والبنوك يف الأ

ردين وقدرته على حتقيق منو م�صتمر عرب ال�صنوات ب�صكٍل يعك�ص ا�صتقراره. ويف هذا الف�صل �صنتناول اأهم موؤ�صرات النقود  القطاع امل�صريف الأ

جنبية واملوجودات  والبنوك وتطوراتها خالل عام 2014 مبا يف ذلك تطورات ال�صيا�صة النقدية والتطورات التي �صهدتها بنود الحتياطيات الأ

ردن.  والت�صهيالت والودائع لدى البنوك العاملة يف الأ

1. تطورات ال�سيا�سة النقدية خالل عام 2014

اأ( قرارات البنك املركزي املرتبطة باأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية خال عام 2014

ردين اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية الرئي�صية مرتني خالل عام 2014, حيث مت تخفي�ص اأ�صعار  خف�ص البنك املركزي الأ

الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية بواقع 25 نقطة يف �صهر كانون الثاين, ومت تخفي�ص اأ�صعار الفائدة على جميع ادوات ال�صيا�صة النقدية مرة 

اأخرى بواقع 50 نقطة اأ�صا�ص يف �صهر حزيران با�صتثناء �صعر اإعادة اخل�صم و�صعر فائدة اتفاقيات اإعادة ال�صراء , وفيما يلي بيان لتفا�صيل 

هذه التخفي�صات. 

- تخفي�ض اأ�سعار الفائدة الرئي�سة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية بواقع 25 نقطة اأ�سا�ض

25 نقطة اأ�صا�ص وذلك اعتبارًا من  ردين تخفي�ص اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية الرئي�صية مبقدار  قرر البنك املركزي الأ

20/01/2014 لت�صبح على النحو التايل:

-  �صعر اإعادة اخل�صم: من 4.50% اإىل 4.25% �صنويًا.

-  �صعر فائدة اتفاقيات اإعادة ال�صراء لليلة واحدة: من 4.25% اإىل 4.00% �صنويًا.

جل اأ�صبوع اأو اأكرث: من 3.75% اإىل 3.50% �صنويًا. -  �صعر اتفاقيات اإعادة ال�صراء لأ

يداع للدينار: من 3.50% اإىل 3.25% �صنويًا. -  �صعر فائدة نافذة الإ

ن�صطة القطاع اخلا�ص  �صهام يف حفز النمو القت�صادي من خالل توفري الئتمان لأ وياأتي هذا القرار حر�صًا من البنك املركزي على الإ

�صا�صية لالقت�صاد الوطني وتراجع ال�صغوط الت�صخمية,  املختلفة وتعزيز ال�صتثمار, وذلك يف �صوء ا�صتمرار التح�صن يف معظم املتغريات الأ

جنبية  الأ الحتياطيات  و�صع  على  اإيجابا  انعك�ص  الذي  مر  الأ ال�صتثمارية,  والتدفقات  ردين  الأ بالدينار  الدخارية  دوات  الأ جاذبية  وزيادة 

مدفوعًا بالتح�صن امللحوظ للح�صاب اجلاري مليزان املدفوعات.

- تخفي�ض اأ�سعار الفائدة الرئي�سة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية 

ردين تخفي�ص اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية الرئي�صية لديه اعتبارًا من 25/06/2014 لت�صبح على  قرر البنك املركزي الأ

النحو التايل:

يداع بالدينار بواقع 50 نقطة اأ�صا�ص لت�صبح 2.75% �صنويًا. -  تخفي�ص �صعر فائدة نافذة الإ

جل اأ�صبوع اأو اأكرث بواقع 50 نقطة اأ�صا�ص لت�صبح 3.00% �صنويًا. -  تخفي�ص �صعر اتفاقيات اإعادة ال�صراء لأ

بقاء على �صعر اإعادة اخل�صم و�صعر فائدة اتفاقيات اإعادة ال�صراء لليلة واحدة دون تغيري عند 4.25% و4.00%, على التوايل. -  الإ

�صا�صية لالقت�صاد الوطني وتوقع بقاء معدلت الت�صخم عند م�صتويات  وياأتي هذا القرار  يف ظل ا�صتمرار التح�صن يف معظم املتغريات الأ
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ردين والتح�صن الكبري يف و�صع احل�صاب اجلاري مليزان املدفوعات والذي انعك�ص على  دوات الدخارية بالدينار الأ مالئمة, وزيادة جاذبية الأ

وتوفري  ال�صتثمار  حتفيز  يف  القرار  هذا  ي�صهم  اأن  املركزي  البنك  وياأمل  ومريحة.  قيا�صية  م�صتويات  وبلوغها  جنبية  الأ الحتياطيات  و�صع 

ن�صطة القت�صادية مبا ينعك�ص اإيجابًا على النمو القت�صادي والت�صغيل. الئتمان الكايف وتخفي�ص كلفته ملختلف الأ

ردين خال عام 2014 ب( اأهم التعليمات والتعاميم ال�سادرة عن البنك املركزي الأ

قام البنك املركزي خالل عام 2014 باإ�صدار جمموعة من التعليمات والتعاميم للبنوك املرخ�صة ومن اأبرزها ما يلي: 

- تعليمات احلاكمية املوؤ�ص�صية للبنوك رقم )2014/58( تاريخ 2014/9/30. 

جنبية العاملة يف اململكة رقم )2014/59( تاريخ 2014/11/4. - تعليمات جلنة التدقيق يف فروع البنوك الأ

- تعليمات ت�صنيف ومعاجلة الجارة املنتهية بالتمليك لدى البنوك ال�صالمية رقم 2014/60 تاريخ 2014/11/17. 

ردين جمموعة من التعاميم للبنوك املرخ�صة تتعلق مبختلف نواحي العمل امل�صريف.  - كما اأ�صدر البنك املركزي الأ

جنبية  2. الحتياطيات الأ

جنبية لي�صل اإىل 9.98 مليار دينار يف نهاية عام 2014, مرتفعًا مبقدار 1.47  ارتفع ر�صيد احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأ

مليار دينار عن امل�صتوى امل�صجل يف نهاية عام 2013 اأو ما يعادل ن�صبة ارتفاع 17.3%. وهذا امل�صتوى من الحتياطيات يكفي لتغطية م�صتوردات 

اململكة من ال�صلع واخلدمات لنحو )7.3( �صهر تقريبًا.  

يعرِّف البنك المركزي األردني احتياطي البنك المركزي من العمالت األجنبية 
للتحويل  القابلة  بالعمالت األجنبية  الجاهزة  والودائع  النقد و األرصدة  أنها  على 
وسندات و أذونات بعمالت أجنبية، ونقد وأرصدة وودائع بعمالت أجنبية غير قابلة 
للتحويل مطروحًا منه ودائع كل من البنوك المرخصة وغير المقيمين بالعمالت 
العمالت  من  الرسمي  االحتياطي  تغطية  أما  المركزي.  البنك  لدى  األجنبية 
المركزي  البنك  احتياطي  فتمثل  المملكة  لمستوردات  المركزي  للبنك  األجنبية 
الجاهز لالستخدام مقسومًا على قيمة المتوسط الشهري للمستوردات من السلع 

والخدمات مطروحًا منها قيمة المتوسط الشهري للمعاد تصديره.  
)المصدر: البنك المركزي األردني / النشرة اإلحصائية الشهرية( 



45

�سكل رقم )3(

احتياطيات البنك املركزي من العمالت الجنبية وتغطيتها للم�ستوردات بال�سهر  
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ردن 3. موجودات / مطلوبات البنوك العاملة يف الأ

ردن مع نهاية عام 2014 ارتفاعًا ن�صبته 4.8% لي�صل اإىل 44.9 مليار دينار,  �صجل ر�صيد موجودات / مطلوبات البنوك العاملة يف الأ

مقابل  42.8 مليار دينار يف نهاية عام 2013. 

اأ. املوجودات املحلية  

ارتفع بند �صايف املوجودات املحلية للبنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2014 مبقدار 2.49 مليار دينار )6.6%( عن م�صتواه يف نهاية عام 

2013, لي�صل بذلك ر�صيد املوجودات املحلية اإىل 40.14 مليار دينار يف نهاية عام 2014 مقارنًة مع 37.65 مليار دينار عام 2013.

وياأتي هذا الرتفاع يف املوجودات املحلية كمح�صلة لرتفاع الديون على القطاع العام بحوايل 557 مليون دينار, اأو ما ن�صبته 5.3% يف عام 

2014 لت�صل اإىل 11.01 مليار دينار, وارتفاع الديون على القطاع اخلا�ص )املقيم( بحوايل 628 مليون دينار اأو ما ن�صبته 3.7% لت�صل اإىل 17.83 

مليار دينار. كما ارتفعت احتياطيات البنوك لدى البنك املركزي بحوايل 1.11 مليار دينار اأو ما ن�صبته 19.4% لت�صل اإىل 6.86 مليار دينار. 

جنبية  ب. املوجودات الأ

جنبية للبنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2014 مبقدار 421 مليون دينار )8.2%( عن م�صتواه يف نهاية عام  انخف�ص بند �صايف املوجودات الأ

جنبية 4.73 مليار دينار يف نهاية عام 2014 مقارنة مع 5.15 مليار دينار عام 2013. 2013, لي�صجل بذلك ر�صيد املوجودات الأ

جنبية وخا�صة الت�صهيالت الئتمانية  2014 كمح�صلة لالنخفا�ص يف معظم بنود املوجودات الأ وقد جاء النخفا�ص امل�صجل خالل عام 

املمنوحة للقطاع اخلا�ص غري املقيم والتي انخف�صت مبقدار 336 مليون دينار )41.1%( لت�صل اإىل 482 مليون دينار, اإ�صافة لنخفا�ص بند 

خرى مبقدار 131 مليون دينار )55%( لت�صل اإىل  107 ملون دينار.  جنبية الأ املوجودات الأ
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جدول رقم )3(

 امليزانية املوحدة للبنوك املرخ�سة

ن�سبة التغري%التغري20132014مليون دينار

املوجودات

جنبية %8.2-420.8-5151.94731.1املوجودات  الأ

جنبية( %11.8-28.2-238.7210.5نقد يف ال�صندوق )بالعمالت الأ

%1.7-58.5-3348.13289.6اأر�صدة لدى بنوك يف اخلارج

وراق املالية )غري مقيم( %508.9641.913326.1حمفظة الأ

%41.1-336.1-818.0481.9الت�صهيالت الئتمانية  للقطاع اخلا�ص )غري مقيم(

%55.0-131-238.2107.2موجودات اأجنبية اأخرى

%37650.940137.02486.16.6املوجودات  املحلية

%10458.811015.4556.65.3الديون على القطاع العام

%17201.917830.3628.43.7الديون على القطاع اخلا�ص )مقيم( 

%90.391.10.80.9الديون على املوؤ�ص�صات املالية 

%5745.16858.21113.119.4الحتياطيات 

جنبية( %2.5-19.1-751.9732.8اأر�صدة لدى البنك املركزي ) بالعمالت الأ

%3402.93609.2206.36.1موجودات  اأخرى

%42802.844868.12065.34.8اإجمايل املوجودات 

املطلوبات

%6956.67662.0705.410.1ودائع حتت الطلب

%29.665.235.6120.3موؤ�ص�صات عامة غري مالية

%4.524.219.7437.8البلديات واملجال�ص القروية

%68.887.118.326.6املوؤ�ص�صات املاليـة

%24.4-21.5-88.066.5موؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي

%6765.77419.0653.39.7القطاع اخلا�ص )مقيم(

جل %16779.517766.4986.95.9ودائع التوفري ولأ

%43.7-140.4-321.2180.8موؤ�ص�صات عامة غري مالية

%17.229.111.969.2البلديات واملجال�ص القروية

%209.1273.364.230.7املوؤ�ص�صات املاليـة

%9.5-76.5-801.9725.4موؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي

%15430.116557.81127.77.3القطاع اخلا�ص )مقيم( 

جنبية  %6716.16738.322.20.3املطلوبات الأ

%744.01380.063685.5ودائع احلكومة املركزية

%23.4-197.1-842.7645.6القرتا�ص من البنك املركزي

%6146.26773.7627.510.2راأ�ص املال والحتياطيات واملخ�ص�صات

خرى %15.5-715.6-4617.73902.1املطلوبات  الأ

%42802.844868.12065.34.8اإجمايل املطلوبات

ح�سائية ال�سهرية  ردين، الن�سرة الإ امل�سدر: البنك املركزي الأ
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جنبية  4. املوجودات واملطلوبات من العمالت الأ

جنبية من 9.1 مليار دينار عام 2013 اإىل 8.7 مليار دينار عام 2014, والتي ت�صكل  انخف�صت موجودات البنوك املرخ�صة من العمالت الأ

ن�صبة انخفا�ص مقدارها 3.8% عن ر�صيد العام ال�صابق. وقد جنم هذا النخفا�ص اأ�صا�صًا عن انخفا�ص بند اأخرى بحوايل 297 مليون دينار 

)55%(, وانخفا�ص بند الت�صهيالت الئتمانية بقيمة 103 مليون دينار )%4(.  

جدول رقم )4(

جنبية موجودات البنوك املرخ�سة من العمالت الأ

ن�سبة التغري%التغري20132014مليون دينار

%11.8-28.2-238.7210.5النقد يف ال�سندوق

%2.5-19.1-751.9732.8اأر�سدة لدى البنك املركزي

%3565.33662.096.72.7اأر�سدة لدى البنوك

وراق املالية %1391.21399.280.6حمفظة الأ

%4.0-102.8-2599.32496.5الت�سهيات الئتمانية

%55.0-297.3-540.9243.6اأخرى

جنبية %3.8-342.7-9087.38744.6املوجودات من العمات الأ

ح�سائية ال�سهرية  ردين، الن�سرة الإ امل�سدر: البنك املركزي الأ

جنبية بحوايل 767 مليون دينار لت�صل اإىل 8.74 مليار دينار يف عام 2014  كما انخف�صت مطلوبات البنوك املرخ�صة من العمالت الأ

والتي ت�صكل ن�صبة انخفا�ص 8.1% عن العام ال�صابق. 

جدول رقم )5(

جنبية مطلوبات البنوك املرخ�سة من العمالت الأ

ن�سبة التغري%التغري20132014مليون دينار

%5.2-342.2-6590.16247.9ودائع العماء

%14.3-1.2-8.47.2  احلكومة املركزية

%14.4-2.8-19.416.6  املوؤ�س�سات العامة

%14.1-6.7-47.640.9  موؤ�س�سات مالية غري م�سرفية

%5.1-331.5-6514.76183.2  قطاع خا�ض

%30.3-166.2-549.2383.0التاأمينات النقدية

%1889.51894.14.60.2ودائع البنوك

%55.6-263.2-473.3210.1اأخرى

جنبية %8.1-767.0-9502.18735.1املطلوبات من العمات الأ

ح�سائية ال�سهرية  ردين، الن�سرة الإ    امل�سدر: البنك املركزي الأ
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5. راأ�س املال والحتياطيات واملخ�س�سات

ردن منوًا ملحوظًا خالل العام 2014 بن�صبة بلغت 10.2%, لي�صل  حقق ح�صاب راأ�ص املال والحتياطيات واملخ�ص�صات للبنوك العاملة يف الأ

اإىل 6.77 مليار دينار مع نهاية عام 2014 مقارنًة مع 6.15 مليار دينار يف نهاية عام 2013. 

6. الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك املرخ�سة 

اإىل   2013 نهاية عام  دينار يف  18.94 مليار  املرخ�صة من  البنوك  املمنوحة من  الئتمانية  الت�صهيالت  جمايل  القائم لإ الر�صيد  ارتفع 

19.27 مليار دينار يف نهاية عام 2014, وبارتفاع مقداره 335 مليون دينار )%1.8(. 

ردن تتخذ �صكل القرو�ص وال�صلف والتي �صكلت حوايل 65.4% من  ومعظم الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأ

اأما اجلاري مدين فقد �صكل  الت�صهيالت,  اإجمايل  21.1% من  �صالمية حوايل  البنوك الإ الت�صهيالت الئتمانية, بينما �صكلت ذمم  اإجمايل 

0.7% من  �صوى  ت�صكل  الئتمان مل  بطاقات  اأن  ال�صدد  وي�صار يف هذا   .%1.2 املخ�صومة  �صناد  والإ الكمبيالت  بلغت ح�صة  فيما   ,%11.6

اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة. 

جدول رقم )6(

توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب اأ�سنافها )مليون دينار(

جمايل الت�سهيات 20132014نوع الت�سهيات الن�سبة لإ

)%(

%2378.92228.411.6جاري مدين

%16279.112606.665.4قرو�ض و�سلف

إ�سناد خم�سومة %281.7240.71.2كمبيالت وا

)1(
%4067.821.1-ذمم بنوك اإ�سامية 

)2(
%131.00.7-بطاقات الئتمان 

%18939.719274.5100اإجمايل الت�سهيات الئتمانية

ول 2014 مت اإظهار بند ذمم بنوك اإ�سامية والتي كانت �سمن بند قرو�ض و�سلف �سمن بند م�ستقل. )1( اعتباراً من كانون الأ

ول 2014 مت اإظهار بند بطاقات الئتمان والتي كانت �سمن بند جاري مدين �سمن بند م�ستقل. )2( اعتباراً من كانون الأ

ح�سائية ال�سهرية. ردين، الن�سرة الإ امل�سدر: البنك املركزي الأ
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�سكل رقم )4(

توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب ا�سنافها يف نهاية عام 2014  

11.6%

0.7%
21.1%

1.2%

65.4%

ردين ما ن�صبته 86.7% من اإجمايل الت�صهيالت  اأما عن تطور الت�صهيالت الئتمانية ح�صب نوع العملة, فقد �صكلت الت�صهيالت بالدينار الأ

جنبية  همية الن�صبية للت�صهيالت الئتمانية بالعمالت الأ يف نهاية عام 2014 باملقارنة مع ن�صبة 85.9% يف عام 2013. وتبعًا لذلك, فقد بلغت الأ

13.3% من اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية يف عام 2014.

جدول رقم )7(

توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب نوع العملة 

الت�سهيات الئتمانية

20132014

مليون 

دينار

همية الن�سبية الأ

% 

مليون 

دينار

همية الن�سبية الأ

% 

ردين %16706.886.7%16269.185.9بالدينار الأ

جنبية %2567.713.3%2670.614.1بالعمات الأ

%19274.5100.0%18939.7100.0املجموع

ح�سائية ال�سهرية  ردين، الن�سرة الإ     امل�سدر: البنك املركزي الأ
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�سكل رقم )5(

توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب نوع العملة يف نهاية عام 2014  

13.3%

86.7%

ن�صاءات  والإ التجارة  قطاعات  ا�صتحوذت  فقد   ,2014 عام  نهاية  يف  القت�صادي  للن�صاط  وفقًا  الئتمانية  الت�صهيالت  لتوزيع  وبالن�صبة 

كرب  ردن, وقد ح�صل قطاع الن�صاءات على احل�صة الأ وال�صناعة على 55.9% من اإجمايل الت�صهيالت املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأ

ن�صاءات مبقدار 466 مليون دينار )%11.4(.  من الزيادة يف الت�صهيالت حيث ارتفع ر�صيد الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة لقطاع الإ

جدول رقم )8(

توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب الن�ساط القت�سادي 

20132014

الن�سبةمليون دينارالن�سبةمليون دينار

%243.41.3%235.71.4الزراعة

%196.11.0%164.10.4التعدين

%2531.213.1%2649.614.1ال�سناعة

%3683.819.1%3937.321.1التجارة العامة

ن�ساءات %4552.823.6%4086.420.7الإ

%292.71.5%536.73.1خدمات النقل

%571.53.0%503.52.8ال�سياحة والفنادق واملطاعم

%2170.011.3%2172.612.2خدمات ومرافق عامة

%539.52.8%508.82.7اخلدمات املالية

%4493.523.3%4145.121.5اأخرى

%19274.5100.0%18939.7100.0املجموع

ح�سائية ال�سهرية ردين، الن�سرة الإ امل�سدر: البنك املركزي الأ
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�سكل رقم )6(

توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب الن�ساط القت�سادي يف نهاية عام 2014  

23.6%

1.5%

3.0%

11.3%

2.8%

23.3%

1.3%
1.0%

13.1%

19.1%

 

اأ. بطاقات الئتمان

ردن خالل عام 2014 حوايل 159.32 األف بطاقة ائتمان. ومن اأهم اأنواع البطاقات التي ت�صدرها البنوك  اأ�صدرت البنوك العاملة يف الأ

البطاقات  �صوق  تخ�ص  التي  املعلومات  اأهم  يت�صمن  التايل  واجلدول  باأنواعها.  كارد  املا�صرت  وبطاقات  باأنواعها  الفيزا  بطاقات  ردن  الأ يف 

ردن خالل عام 2014.  الئتمانية املمنوحة من البنوك العاملة يف الأ

جدول رقم )9(

بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2014

البنك
العامة 

التجارية

عدد البطاقات 

املمنوحة

ر�سوم اإ�سدار 

البطاقة 

)بالدينار(

�سعر الفائدة/ 

ن�سبة 

املرابحة %

العمولة 

على ال�سحب 

النقدي

دنى للدخلحتويل الراتب �سقف البطاقةاحلد الأ

البنك العربي

16285فيزا
)�صفر-100( 

دينار
%1.75

4% بحد اأدنى 

4 دنانري

حتويل راتب / بدون 

حتويل راتب
300-50 األف400 دينار

4478ما�صرت كارد
 )100-50(

دينار
%1.75

4% بحد اأدنى 

4 دنانري

حتويل راتب / بدون 

حتويل راتب
300-50 األف400 دينار

ردين هلي الأ البنك الأ

فيزا كارد

5376

معفاة لل�صنة 

وىل الأ

25 دينار للعادية

50 دينار للذهبية

75 دينار 

للبالتينية

200 دينارغري م�صروط%1.75%4
ابتداء من 3 

اأ�صعاف الراتب

ما�صرت كارد
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البنك
العامة 

التجارية

عدد البطاقات 

املمنوحة

ر�سوم اإ�سدار 

البطاقة 

)بالدينار(

�سعر الفائدة/ 

ن�سبة 

املرابحة %

العمولة 

على ال�سحب 

النقدي

دنى للدخلحتويل الراتب �سقف البطاقةاحلد الأ

بنك القاهرة عمان

بطاقات 

فيزا دوارة 

Revolving
___4%, 3 دنانري1.75%)15-75( دينار36373

بطاقات 

مدفوعة م�صبقا 

Prepaid
_____)7( دينار1083

بطاقات ويب 

 Web صريفر�

Surfer
_____)24( دولر73

ردن 6344فيزا كاردبنك الأ

�صدار  ر�صوم الإ

جمانية للبطاقات 

الف�صية و 

الذهبية , اأما 

ر�صوم اإ�صدار 

البطاقة 

البالتينية هو 

75 دينار وجمانا 

لعمالء الباقات 

امل�صرفية

%1.75

4%  من املبلغ 

امل�صحوب و 

بحد اأدنى 4 

دنانري

م�صروط مع اإمكانية املنح 

بدون حتويل الراتب لبع�ص 

ال�صرائح

250 دينار

ت�صل اإىل 5 اأ�صعاف 

الراتب لبع�ص 

ال�صرائح

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

1.75%30 دينار4557فيزا كال�صيكية
4% بحد اأدنى 

2 دينار
3500 دينار250 ينارغري م�صروط

1.75%60 دينار445فيزا الذهبية
4% بحد اأدنى 

2 دينار
7000 دينار700 دينارغري م�صروط

1.75%80 دينار242فيزا البالتينية
4% بحد اأدنى 

2 دينار
-1400 دينارغري م�صروط

ما�صرتكارد 

�صا�صية الأ
1.75%30 دينار10985

4% بحد اأدنى 

2 دينار
3500 دينار250 دينارغري م�صروط

ما�صرتكارد 

الذهبية
1.75%60 دينار695

4% بحد اأدنى 

2 دينار
7000 دينار700 دينارغري م�صروط

ما�صرتكارد 

البالتينية
1.75%80 دينار724

4% بحد اأدنى 

2 دينار
-1400 دينارغري م�صروط

ردين الكويتي البنك الأ

1361فيزا كارد

تبداأ من 15 

دينار وح�صب نوع 

البطاقة

%1.75
4% بحد اأدنى 

4 دينار
250 دينارغري م�صروط

2-5 اأ�صعاف 

الراتب

1.75%تبداأ من 15 دينار2168ما�صرت كارد
4% بحد اأدنى 

4 دينار
250 دينارغري م�صروط

2-5 اأ�صعاف 

الراتب

-تبداأ من 95 دولر58امك�ص
4% بحد اأدنى 

4 دينار
خا�صة بذوي الدخول املرتفعةغري م�صروط

خا�صة بذوي 

الدخول املرتفعة

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ

-----15303فيزا الكرتون
ح�صب ر�صيد 

احل�صاب

ما�صرت كارد 

Debits7966-----
ح�صب ر�صيد 

احل�صاب

ردين 20 األف دينار300 دينارغري م�صروط4%1.75%)25-50( دينار6000ما�صرت كاردالبنك التجاري الأ

البنك ال�صتثماري

فيزا 

Signature5211.75%200 دينار
4% بحد اأدنى 

4 دنانري

ل ترتبط بالراتب- 

مرتبطة بنوع احل�صاب

ل ترتبط بالراتب- مرتبطة بنوع 

احل�صاب
100 األف

1.75%120 دينار1226فيزا بالتينية
4% بحد اأدنى 

4 دنانري
غري م�صروط

400 دينار خارج عمان و 500 

داخل عمان
35 األف

1.75%50 دينار2758فيزا الذهبية
4% بحد اأدنى 

4 دنانري
غري م�صروط

400 دينار خارج عمان و 500 

داخل عمان
25 األف

تابع جدول رقم )9( / بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2014
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البنك
العامة 

التجارية

عدد البطاقات 

املمنوحة

ر�سوم اإ�سدار 

البطاقة 

)بالدينار(

�سعر الفائدة/ 

ن�سبة 

املرابحة %

العمولة 

على ال�سحب 

النقدي

دنى للدخلحتويل الراتب �سقف البطاقةاحلد الأ

ABC 15 األف دينار500 دينار-4%1.75%معفى461فيزابنك

بنك الحتاد

البطاقة 

الكال�صكية
1.75%جمانًا2981

 %3 

)بحد اأدنى 4 

دينار(

غري م�صروط

300 دينار عمالء رواتب, 1,000 

دينار عمالء املهنيني  واأ�صحاب 

عمال احلرة الأ

على ل�صقف  احلد الأ

البطاقة 5 اآلف 

دينار

البطاقة 

الذهبية
1.75%35 دينار213

 %3 

)بحد اأدنى 4 

دينار(

غري م�صروط

300 دينار عمالء رواتب, 1,000 

دينار عمالء املهنيني  واأ�صحاب 

عمال احلرة الأ

على ل�صقف  احلد الأ

البطاقة 50 األف 

دينار

البطاقة 

البالتينية
1.75%70 دينار580

 %3 

)بحد اأدنى 4 

دينار(

غري م�صروط

300 دينار عمالء رواتب, 1,000 

دينار عمالء املهنيني  واأ�صحاب 

عمال احلرة الأ

على ل�صقف  احلد الأ

البطاقة 50 األف 

دينار

بطاقة �صركات 

عمال الأ
66

جمانًا لل�صنة 

وىل و25  الأ

دينار لل�صنوات 

الالحقة

%1.50

ل ميكن 

ا�صتخدامها 

لإمتام حركات 

ال�صحب 

النقدي

غري م�صروط

300 دينار عمالء رواتب, 1,000 

دينار عمالء املهنيني  واأ�صحاب 

عمال احلرة الأ

على ل�صقف  احلد الأ

البطاقة 50 األف 

دينار

بطاقة تاج 

الذهبية
1.75%35 دينار8

 %3 

)بحد اأدنى 4 

دينار(

غري م�صروط

300 دينار عمالء رواتب, 1,000 

دينار عمالء املهنيني  واأ�صحاب 

عمال احلرة الأ

على ل�صقف  احلد الأ

البطاقة 50 األف 

دينار

بطاقة تاج 

البالتينية
1.75%70 دينار16

 %3 

)بحد اأدنى 4 

دينار(

غري م�صروط

300 دينار عمالء رواتب, 1,000 

دينار عمالء املهنيني  واأ�صحاب 

عمال احلرة الأ

على ل�صقف  احلد الأ

البطاقة 50 األف 

دينار

بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ

فيزا كارد 

الكال�صيكية 

املدفوعة م�صبقا 

)بالدينار(

1.75%35 دينار25

دينارين 

لل�صرافات 

التابعة لبنك 

�صو�صيته 

جرنال, 

و4 دنانري 

لل�صرافات 

التابعة لبنوك 

خرى لأ

ي�صرتط حتويل الراتب 

اذا كان موظف, اذا كان 

�صاحب عمل يتم منحه 

بدون �صمانات

200 دينار ملوظفي القطاع العام, 

350 ملوظفي القطاع اخلا�ص,

عمال �صحاب الأ 500 لأ

200 دينار احلد 

على  دنى, احلد الأ الأ

ح�صب الو�صع املايل 

للعميل

فيزا كارد 

الذهبية 

املدفوعة م�صبقا 

)بالدينار(

1.75%50 دينار98

ما�صرت  كارد 

الكال�صيكية 

املدفوعة م�صبقا 

)بالدينار(

1.75%35 دينار5

ما�صرت  كارد 

تيتانيوم 

املدفوعة م�صبقا 

)بالدينار(

1.75%50 دينار28

ما�صرت  كارد 

املدفوعة م�صبقا 

)بالدولر(

1.75%60 دينار63

ما�صرت  كارد 

املدفوعة م�صبقا 

)باليورو(

1.75%40 دينار27

ما�صرت  كارد 

الئتمانية 

الكال�صيكية 

)بالدينار(

1.75%35 دينار585

ما�صرت  كارد 

الئتمانية 

تيتانيوم 

)بالدينار(

1.75%50 دينار33

بطاقات 

موؤ�ص�صة نهر 

ردن الأ

1.75%35 دينار11

بطاقات 

E- النرتنت

surf
غري م�صروطغري م�صروطغري م�صروط�صفر�صفرجمانا88

بطاقات 

ATM/

Saving
�صفرجمانا6042

1 دينار �صمن 

CSC صبكة�

3 دنانري 

لل�صبكات 

خرى الأ

ح�صب طلب العميل عند 

فتح احل�صاب

دنى لفتح ح�صاب التوفري+  احلد الأ

100 دينار ملنحه البطاقة

500 دينار �صحب 

نقدي, 500 دينار 

م�صرتيات

تابع جدول رقم )9( / بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2014
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البنك
العامة 

التجارية

عدد البطاقات 

املمنوحة

ر�سوم اإ�سدار 

البطاقة 

)بالدينار(

�سعر الفائدة/ 

ن�سبة 

املرابحة %

العمولة 

على ال�سحب 

النقدي

دنى للدخلحتويل الراتب �سقف البطاقةاحلد الأ

ردين بنك املال الأ

50 األف دينار500 دينارم�صروط اأو تاأمني نقدي4%1.75%�صفر2801بطاقات الفيزا

50 األف دينار500 دينارم�صروط اأو تاأمني نقدي4%1.75%�صفر105بطاقات ما�صرت

ردين �صالمي الأ البنك الإ

ما�صرت كارد 

ذهبية
50 دينار230

ل يوجد ن�صبة 

مرابحة

طبقا لنظام 

ال�صرائح 

)ح�صب 

فئة املبلغ 

املح�صوب(

ح�صب �صقف البطاقة املطلوبغري م�صروط

ح�صب الو�صع املايل 

والجتماعي للعميل 

)مالءة العميل(
فيزا كارد 

ذهبية
50 دينار539

فيزا كارد عادية 

)ف�صية(
2000 دينار25 دينار1639

فيزا كارد 

حملية
100 دينار15 دينار1047

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل

بطاقات الفيزا 

املق�صطة
200 دينارم�صروط4-25 دينار7957

 )1000-250(

دينار

بطاقات 

النرتنت فيزا 

املق�صطة

)50-750( دولر200 دينارم�صروط--10 دنانري583

بطاقات فيزا 

الذهبية
1400 دينارغري م�صروط1,96 + 2%-50 دينار230

)1001 – 50 األف( 

دينار

�صالمي ردن دبي الإ فيزا كاردبنك الأ

كال�صيكية 

166

الذهبية 179

البطاقة 

الكال�صيكية: 25 

دينار

البطاقة الذهبية: 

50 دينار

---% 4
حتويل راتب

اأو تامني نقدي

300 دينار للبطاقة الكال�صيكية

2500 دينار للبطاقة الذهبية

3000 دينار للبطاقة 

الكال�صيكية

15 األف دينار 

للبطاقة الذهبية

م�صرف الراجحي

فيزا كارد-

البطاقات 

الئتمانية 

)بالتينية(

6504 دينار-
حتويل راتب /تاأمني 

نقدي
غري حمدود10000 دينار

فيزا كارد-

البطاقات 

الئتمانية 

)ذهبية(

5004 دينار-
حتويل راتب /تاأمني 

نقدي
5000 دينار2000 دينار

فيزا كارد-

البطاقات 

الئتمانية 

)عادية(

3504 دينار-
حتويل راتب /تاأمني 

نقدي
1000 دينار500 دينار

فيزا كارد-

البطاقات 

املدفوعة م�صبق

2000 دينار �صهريغري حمددغري م�صروط1000 دنانري-

البنك العقاري امل�صري 

العربي
953فيزا كارد

50 دينار ذهبية

25 دينار ف�صية
%1,75

4% بحد اأدنى 

4 دنانري
50 األف دينار300 دينارم�صروط

ل يوجدم�صرف الرافدين

ل يوجد�صيتي بنك

تابع جدول رقم )9( / بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2014
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البنك
العالمة 

التجارية

عدد 

البطاقات 

املمنوحة

ر�سوم اإ�سدار 

البطاقة 

)بالدينار(

�سعر 

الفائدة/ 

ن�سبة 

املرابحة %

العمولة 

على ال�سحب 

النقدي

دنى للدخلحتويل الراتب �سقف البطاقةاحلد الأ

بنك �صتاندرد ت�صارترد

3 اأ�صعاف500 دينارم�صروط4%1.75%25 دينار274فيزا كال�صيك

3 اأ�صعاف1000 دينارم�صروط4%1.75%50 دينار44فيزا جولد

4 اأ�صعاف2400 دينارم�صروط4%1.65%75 دينار212فيزا بالتينيوم

بنك عودة

350 �صهريا كحد اأدنىغري م�صروط4%1.75%25 دينار2695فيزا كارد

اأن ل يتعدى عبئ 

الدين مع قرو�ص 

اأخرى 55% من 

الراتب

350 �صهريا كحد اأدنىغري م�صروط4%1.75%25 دينار1068ما�صرت كارد

اأن ل يتعدى عبئ 

الدين مع قرو�ص 

اأخرى 55% من 

الراتب

بنك الكويت الوطني 

ردن - الأ
---4%1.75%-42فيزا كارد

بنك لبنان واملهجر

ما�صرت كارد 

كال�صيكية
1.5 %35 دينار896

4% بحد اأدنى 

4 دنانري
1000 دينار500 دينارغري م�صروط

ما�صرت كارد 

تيتانيوم
1.5 %35 دينار380

4% بحد اأدنى 

4 دنانري
500 دينارغري م�صروط

 )7000 – 1000(

دينار

ما�صرت كارد 

بالتينيوم
1.5 %75 دينار210

4% بحد اأدنى 

4 دنانري
500 دينارغري م�صروط

)7000 – 30 األف( 

دينار

بنك اأبو ظبي الوطني 

ردن - الأ
1060فيزا

ف�صية 35 دينار

ذهبية 65 دينار

 Infinite
جمانًا

%1.75
4% بحد اأدين 

4 دنانري
50 األف دينار600 دينار-

- غري متوفر

ب. القرو�ض ال�سخ�سية

ردن ما يقارب من 165 األف قر�ص �صخ�صي خالل عام 2014, بلغت قيمتها حوايل 1.61 مليار دينار, ومبعدل  منحت البنوك العاملة يف الأ

�صعر فائدة تراوح ما بني 4% اإىل 13.5%, وبعمولة تراوحت ما بني �صفر اإىل 1%, وبفرتة �صداد تراوحت ما بني 6 اأ�صهر اإىل  8 �صنوات. وقد 

ا�صرتطت معظم البنوك حتويل الراتب ملنح القرو�ص ال�صخ�صية. 

تابع جدول رقم )9( / بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2014
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جدول رقم )10( 

القرو�س ال�سخ�سية املمنوحة من البنوك خالل عام 2014

البنك
عدد طلبات القرو�ض ال�سخ�سية

املقدمة للبنك خال عام 2014

عدد القرو�ض ال�سخ�سية

املمنوحة خال عام 2014

قيمة القرو�ض املمنوحة خال عام 

2014
)دينار(

47,27718,943171,123,949البنك العربي

ردين هلي الأ 11,71610,345111,335,490البنك الأ

---بنك القاهرة عمان

ردن 11,862114,300,000_بنك الأ

�سكان للتجارة والتمويل 27,639180,669,207_بنك الإ

ردين الكويتي 4,5643,57226,900,000البنك الأ

ردين 1,4371,25219,625,279بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين 11,4105,81570,400,000البنك التجاري الأ

1,74889421,014,448البنك ال�ستثماري

ABC 9,2968,20349,652,798بنك

3,5522,19334,656,524بنك الحتاد

ردن 2,1011,18910,215,740بنك �سو�سيته جرنال - الأ

ردين 1,9081,09816,015,780بنك املال الأ

* ردين  �سامي الأ 47,03346,639381,100,000البنك الإ

�سامي الدويل * 18,53016,309184,140,000البنك العربي الإ

* �سامي  ردن دبي الإ 1,03297110,046,000بنك الأ

* ---م�سرف الراجحي 

6325274,242,900البنك العقاري امل�سري العربي

---م�سرف الرافدين

1414142,708�سيتي بنك

5304729,241,495بنك �ستاندرد ت�سارترد

3,5962,41231,930,032بنك عودة

ردن 8828614,469بنك الكويت الوطني - الأ

3,1721,49833,200,000بنك لبنان واملهجر

24924512,818,000بنك اأبو ظبي الوطني

169,885164,6821,608,650,386املجموع

- غري متوفر

فراد * متثل التمويات ال�سخ�سية لاأ
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جدول رقم )11( 

 �سروط وخ�سائ�س القرو�س ال�سخ�سية املمنوحة خالل عام 2014

البنك
حتويل

الراتب

ال�سمانات

املطلوبة

ق�سى احلد الأ

للقر�ض

�سعر

الفائدة / ن�سبة املرابحة  %

العمولة

ال�سنوية %

فرتة ال�سداد

بال�سنة

البنك العربي

ي�صرتط حتويل 

الراتب / ح�صاب 

بنكي

وىل7.5% - 8%70 األف دينارحتويل راتب / تعامل مع البنك 1% لل�صنة الأ

بحد اأدنى 6 �صهور 

وبحد اأق�صى 8 

�صنوات

ردين هلي الأ 9% - 11.5%70 األف دينارحتويل الراتبم�صروطالبنك الأ

1% مقطوعة لل�صنة 

وىل الأ

8 �صنوات

------بنك القاهرة عمان

ردن 70 األف دينار_م�صروطبنك الأ

9.75% - 12.99% متناق�ص 

ح�صب ال�صريحة

لغاية 7 �صنوات1% ملرة واحدة

�صكان للتجارة والتمويل غري م�صروطبنك الإ

خمتلفة _راتب / عقاري / 

نقدي / مالءة مالية / كفيل(

9.5% - 10.5%غري حمدد

وىل  1% لل�صنة الأ

فقط

ت�صل لغاية 8 �صنوات

ردين الكويتي 10% - 12%30 �صعف الراتبالكتفاء بتحويل الراتبم�صروطالبنك الأ

وىل  1% لل�صنة الأ

فقط

8 �صنوات

ردين وىلمتو�صط 9%60 األف دينارحتويل راتبم�صروطبنك ال�صتثمار العربي الأ 1% عن ال�صنة الأ

ق�صى 8  احلد الأ

�صنوات

ردين 8 �صنوات1%10%77 األف دينارغري م�صروطم�صروطالبنك التجاري الأ

10%75 األف دينارحتويل الرتبم�صروطالبنك ال�صتثماري

وىل  1% لل�صنة الأ

فقط

ت�صل اىل 8 �صنوات

ABC بنك

م�صروط يف القرو�ص 

مقابل حتويل راتب

8 �صنوات1 % ملرة واحدة9.5% - 10.75%50 األف دينارحتويل راتب

بنك الحتاد

م�صروط لعمالء 

الرواتب

9.25% - 10%55 األف ديناركفالة �صخ�صية اأو حتويل راتب

1% من قيمة القر�ص 

وىل لل�صنة الأ

لغاية 8 �صنوات

ردن م�صروطبنك �صو�صيته جرنال - الأ

حتويل راتب / كفيل / �صمان 

عيني

35 األف دينار

10,45% ويف حال فتح ح�صاب 

مكا�صب يتم ا�صتيفاء فائدة %9,45

لل�صنة الوىل فقط 

1% ويف حال فتح 

ح�صاب مكا�صب يتم 

ا�صتيفاء عمولة %0,5

لغاية 8 �صنوات

ردين م�صروطبنك املال الأ

كفيل لل�صركات الغري معتمدة, 

�صيكات حت�صيل لغري املوظفني

1%اقل �صعر 9.75% متناق�ص70 األف دينار

ق�صى 8  احلد الأ

�صنوات

ردين �صالمي الأ البنك الإ

يعتمد على طبيعة 

املتعامل

تعتمد على طبيعة عمل املتعامل

ق�صاط  ان ل يزيد جمموع الأ

القائمة واجلديدة عن %50 

من الدخل املثبت

60% �صنويا

بحد اأق�صى 7 �صنوات 

لتمويالت املرابحة, 

وبحد اأق�صى 20 �صنة 

لتمويالت التاأجري 

املنتهي بالتمليك

�صالمي الدويل م�صروطالبنك العربي الإ

حتويل الراتب يف حال كان جهة 

حتويل الراتب معتمدة لغاية )10 

اآلف دينار(

تقدمي �صمانة عينية و / اأو كفيل 

يف حال زادت قيمة التمويل عن 

)10 اآلف دينار( او كانت جهة 

حتويل الراتب غري معتمدة

القيمة الق�صوى للقر�ص 

ال�صخ�صي الذي ي�صتطيع 

العميل احل�صول علية )اأن 

ل يزيد ق�صط التمويل عن 

45% من دخل العميل(

4% فما فوق

30 دينار مقطوعة 

ملرة واحدة

1-8 �صنوات
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البنك
حتويل

الراتب

ال�سمانات

املطلوبة

ق�سى احلد الأ

للقر�ض

�سعر

الفائدة / ن�سبة املرابحة  %

العمولة

ال�سنوية %

فرتة ال�سداد

بال�سنة

�صالمي ردن دبي الإ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنك الأ

------م�صرف الراجحي

حتويل اأو اقتطاعالبنك العقاري امل�صري العربي

- كفالت �صخ�صية

- رهونات عقارية

- حتويل راتب اأو اقتطاع

8 �صنوات1%12% - 13.5%75 األف دينار

------م�صرف الرافدين 

حتويل راتبم�صروط�صيتي بنك

- ع�صرة اأ�صعاف الراتب 

�صا�صي كحد اأعلى 25  الأ

األف دينار ملن عمل من 

املوظفني ل�صتة اأ�صهر

- خم�صة ع�صر �صعف 

�صا�صي كحد اأعلى  الراتب الأ

25 األف دينار ملن عمل من 

املوظفني ملدة �صنة

4 �صنواتـــــ%4.5

5 �صنوات1%9.5%60 األف دينارالكتفاء بتحويل الراتبم�صروطبنك �صتاندرد ت�صارترد

6 �صنوات1%10%40 األف دينارالراتب وكفيلم�صروطبنك عودة

حتويل راتببنك الكويت الوطني

كفالة �صخ�صية وبدون �صمانات 

عينية

وىل9%-12%40 األف دينار 5 �صنوات1 % ل�صنة الأ

م�صروطبنك لبنان واملهجر

- كفالت �صخ�صية

- رهونات )عقار / �صيارة(

30 األف دينار

250 األف دينار قرو�ص 

�صخ�صية ب�صمان رهن

1-8 �صنوات1% ملرة واحدة%11

�صكانم�صروطبنك اأبو ظبي الوطني ــــــرهن عقاري لقرو�ص الإ

�صخ�صي %10.425

اإ�صكان %7.75

%1

�صخ�صي 6 �صنوات

�صكان 20 �صنة الإ

-  غري متوفر

ت. قرو�ض ال�سيارات

جمالية 445 مليون  منحت البنوك العاملة يف اململكة خالل عام 2014 حوايل 42 األف قر�ص لتمويل �صراء ال�صيارات جتاوزت قيمتها الإ

دينار, ومبتو�صط مبلغ متويل بلغ 10612 دينار تقريبًا لل�صيارة الواحدة, وتراوح �صعر الفائدة ما بني 4.5% اإىل 12.0%, وبعمولة تراوحت بني 

�صافة اإىل ا�صرتاط اغلب البنوك رهن ال�صيارة.  �صفر و 1%, وبفرتة �صداد تراوحت ما بني �صنة اإىل 10 �صنوات , بالإ

تابع جدول رقم )11( / �سروط وخ�سائ�س ال�سروط ال�سخ�سية املمنوحة خالل عام 2014
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جدول رقم )12(

قرو�س ال�سيارات املمنوحة خالل عام 2014

البنك
عدد طلبات قرو�ض ال�سيارات

املقدمة للبنك خال عام 2014

عدد قرو�ض ال�سيارات

املقبولة خال عام 2014

قيمة قرو�ض ال�سيارات

املمنوحة خال 2014 )بالدينار(

9662444,177,475البنك العربي

ردين هلي الأ 8343914,710البنك الأ

---بنك القاهرة عمان

ردن 3164,700,000_بنك الأ

�سكان للتجارة والتمويل 4524256,425,502بنك الإ

ردين الكويتي 6774507,500,000البنك الأ

ردين 1717182,240بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين 3939708,000البنك التجاري الأ

3814386,650البنك ال�ستثماري

ABC 6493,100بنك

6883197,976,875بنك الحتاد

ردن 3672123,458,347بنك �سو�سيته جرنال - الأ

ردين 12369378,903,626بنك املال الأ

ردين �سامي الأ 2267622512236,900,000البنك الإ

�سامي الدويل 8426741563,520,000البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ 2995207924,706,000بنك الأ

---م�سرف الراجحي

3327752,975البنك العقاري امل�سري العربي

---م�سرف الرافدين

4450,632�سيتي بنك

000بنك �ستاندرد ت�سارترد

166093312,779,515بنك عودة

ردن 1121,500بنك الكويت الوطني - الأ

18299598561,300,000بنك لبنان واملهجر

000بنك اأبو ظبي الوطني

58,66341,976445,457,147املجموع

-  غري متوفر
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جدول رقم )13(

�سروط وخ�سائ�س قرو�س ال�سيارات املمنوحة خالل عام 2014 

البنك
�سروط

القر�ض

ن�سبة التمويل من قيمة ال�سيارة 

)اجلديدة وامل�ستعملة(

�سعر الفائدة / ن�سبة املرابحة %

)اجلديدة وامل�ستعملة(

العمولة

ال�سنوية %

فرتة ال�سداد

بال�سنة

رهن ال�صيارةالبنك العربي

ال�صيارة اجلديدة من 80% اىل %100

ال�صيارة امل�صتعملة من 65% اىل %90

جديدة 5% ثابتة

م�صتعملة %5,5

وىل %1 لل�صنة الأ

من �صنة اىل 6 

�صنوات

ردين هلي الأ البنك الأ

حتويل راتب ورهن ال�صيارة بقيمة %100 

من قيمة القر�ص

املوظفني جديدة: 100% م�صتعملة %80

عمال: جديدة %80  املهنيني واأ�صحاب الأ

م�صتعملة %60

11% للموظفني

عمال 12% للمهنيني واأ�صحاب الأ

ــــــــــــ

7 �صنوات للموظفني

5 �صنوات للمهنيني 

عمال واأ�صحاب الأ

-----بنك القاهرة عمان

ردن بنك الأ

- رهن ال�صيارة

- حتويل الراتب )بع�ص ال�صرائح بدون 

حتويل راتب(

ت�صل لغاية %95

8,49% - 10,99% متناق�ص ح�صب 

ال�صريحة

لغاية 6 �صنوات1% ملرة واحدة

�صكان للتجارة والتمويل رهن ال�صيارة والتاأمني ال�صاملبنك الإ

�صحاب الرواتب املحولة. لغاية 100% لأ

باقي �صرائح العمالء 90% لل�صيارات 

اجلديدة و 80% لل�صيارات امل�صتعملة

املحولة للرواتب   flat % 4,5

العمالء �صرائح  لباقي   flat ت�صل لغاية 8 �صنواتبدون عمولة5% 

ردين الكويتي ت�صل اىل 100% اجلديدة وامل�صتعملةرهن ال�صيارةالبنك الأ

9% متناق�صة اجلديدة وكالة

10,5% متناق�صة م�صتعملة

وىل  1% لل�صنة الأ

فقط

8 �صنوات

ردين وىل7%80%رهن ال�صيارةبنك ال�صتثمار العربي الأ 6 �صنوات1% عن ال�صنة الأ

ردين 8 �صنواتل يوجد5.5%لغاية 100%رهن ال�صيارةالبنك التجاري الأ

البنك ال�صتثماري

ل ي�صرتط حتويل الراتب, ي�صرتط رهن 

ال�صيارة

ت�صل لغاية 100% لل�صيارات اجلديدة 

و85% لل�صيارات امل�صتعملة

اجلديدة %10

امل�صتعملة %11

وىل  1% لل�صنة الأ

فقط

ت�صل اىل 6 �صنوات

ABC رهن ال�صيارةبنك

70% - 90% لل�صيارات اجلديدة

50% - 80% لل�صيارات امل�صتعملة

9% - 10,5% لل�صيارات اجلديدة تعتمد 

على ن�صبة التمويل

9% - 9,5% لل�صيارات امل�صتعملة

بدون عمولة

ت�صل اىل 7 �صنوات 

لل�صيارات اجلديدة 

ت�صل اىل 10 �صنوات 

مع عمر ال�صيارة 

امل�صتعملة

لغاية 8 �صنوات1% من قيمة القر�ص9% - 10%لغاية 100 %رهن ال�صيارةبنك الحتاد

ردن بنك �صو�صيته جرنال - الأ

رهن ال�صيارة + التامني ال�صامل املجري 

ل�صالح البنك + اإمكانية طلب حتويل 

الراتب اأو ا�صتيفاء �صيكات بر�صم 

التح�صيل )كم�صدر �صداد(

80 % م�صتعمل

90 % جديد

10 % م�صتعمل

8,999% جديد

لغاية 7 �صنوات0

ردين بنك املال الأ

رهن ال�صيارة + حتويل الراتب اأو �صيكات 

حت�صيل

ن�صبة التمويل خمتلفة ح�صب ال�صرائح 

املرتبطة مب�صدر الدخل ومكان العمل 

وموديل ال�صيارة حيث اقل ن�صبة متويل 

50% واق�صى ن�صبة متويل 100% لكل من 

ال�صيارات اجلديدة وال�صيارات امل�صتعملة 

وذلك ح�صب ال�صريحة

1%اأقل فائدة %10

احلد الق�صى 8 

�صنوات

ردين �صالمي الأ البنك الإ

حتويل الراتب, كفيل براتب حمول, رهن 

ال�صيارة

بحد اأق�صى 5 �صنوات60 % �صنويًا%80 - %100

�صالمي الدويل البنك العربي الإ

حتويل الراتب, يف حال كان جهة حتويل 

الراتب معتمدة لغاية )10 اآلف دينار(

تقدمي �صمانة عينية و / اأو كفيل يف حال 

زادت قيمة التمويل عن )10اآلف دينار( 

+ التامني ال�صامل لدى �صركة تامني 

اإ�صالمية اأو كانت جهة حتويل الراتب 

غري معتمدة.

ن�صبة التمويل لل�صيارات: لل�صركات 

األف   12 لغاية   A 100% املعتمدة

دينار ويف حار زادت عن 12 األف تكون 

ن�صبة التمويل 85%.

ن�صبة التمويل لل�صيارات: لل�صركات الغري 

معتمدة B 85% بغ�ص النظر عن 

مبلغ التمويل

30 دينار مقطوعة 

ملرة واحدة

1-8 �صنوات
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البنك
�سروط

القر�ض

ن�سبة التمويل من قيمة ال�سيارة 

)اجلديدة وامل�ستعملة(

�سعر الفائدة / ن�سبة املرابحة %

)اجلديدة وامل�ستعملة(

العمولة

ال�سنوية %

فرتة ال�سداد

بال�سنة

�صالمي ردن دبي الإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنك الأ

-----م�صرف الراجحي

البنك العقاري امل�صري العربي

رهن �صيارات

كفالت �صخ�صية

�صيكات �صامنة

بوال�ص تاأمني

7 �صنواتــ%10 - %50%12-%90

-----م�صرف الرافدين

�صيتي بنك

- العمل من املوظفني ملدة �صتة اأ�صهر

- ع�صرين �صعف الراتب وبحد اأق�صى 

40 األف دينار

- رهن ال�صيارة

اجلديدة %100

امل�صتعملة %85

ـــــ%4,5

6 �صنوات لل�صيارات 

اجلديدة

5 �صنوات لل�صيارات 

امل�صتخدمة

-----بنك �صتاندرد ت�صارترد

رهن ال�صيارةبنك عودة

اجلديدة %90

امل�صتعملة لغاية %75

ـــ%5 - %5,75

6 �صنوات للجديدة

و 5 �صنوات 

للم�صتعملة

وىل11,5%50%رهن ال�صيارة + كفالة �صخ�صيةبنك الكويت الوطني 4 �صنوات1% ل�صنة الأ

رهن املركبةبنك لبنان واملهجر

م�صتعمل %80

جديد %85

1-6 �صنوات1% ملرة واحدة%5

-----بنك اأبو ظبي الوطني

- غري متوفر

ث . القرو�ض امل�سرفية املجمعة

�صارك 11 بنك من البنوك العاملة يف اململكة يف القرو�ص امل�صرفية املجمعة املمنوحة خالل عام 2014, وقد عملت تلك البنوك على منح 

ما يقارب 283 مليون دينار. وقد ا�صتفاد من تلك القرو�ص العديد من القطاعات القت�صادية اأهمها القطاع احلكومي وقطاع العقارات. 

تابع جدول رقم )13( / �سروط وخ�سائ�س قرو�س ال�سيارات املمنوحة خالل عام 2014
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جدول رقم )14(

القرو�س امل�سرفية املجمعة املمنوحة خالل عام 2014

البنك
عدد القرو�ض 

امل�سارك بها البنك
القطاعات القت�سادية امل�ستفيدة

حجم امل�ساركة

)مليون دينار(

ن�سبة م�ساهمة البنك يف 

القرو�ض التي �سارك بها )%(

%6221,8حكومي، عقاري2البنك العربي

ردن %187,2حكومي1بنك الأ

�سكان للتجارة والتمويل %76,47024,6حكومي، عقاري3بنك الإ

ردين الكويتي %6925حكومي، عقاري2البنك الأ

ردين %145,6حكومي1بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين %20,8حكومي1البنك التجاري الأ

%52حكومي1البنك ال�ستثماري

%145,6حكومي1بنك الحتاد

ردن  %38,6عقاري1بنك �سو�سيته جرنال - الأ

ردين %17,66,2عقاري، حكومي2بنك املال الأ

%20,8حكومي1بنك اأبو ظبي الوطني

إدراجها هي فقط البنوك التي �ساركت بقرو�ض م�سرفية جممعة خال عام 2014. - البنوك التي مت ا

7. الودائع لدى البنوك املرخ�سة 

ارتفع ر�صيد اإجمايل الودائع لدى البنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2014 لي�صل اإىل 30.26 مليار دينار, وبارتفاع مقداره 2.67 مليار دينار 

)9.7%( عن ر�صيد الودائع يف نهاية عام 2013. 

وقد جاء الرتفاع يف ر�صيد اإجمايل الودائع خالل عام 2014 نتيجة لرتفاع ودائع القطاع اخلا�ص مبقدار 2.20 مليار دينار )%8.6(, 

وارتفاع ودائع القطاع العام مببلغ 464 مليون دينار )23.1%(, وذلك باملقارنة مع م�صتوياتها ال�صائدة يف نهاية عام 2013. 

جل على اأعلى ن�صبة من بني  جل(,  فقد حازت الودائع لأ �صناف الودائع الرئي�صية )حتت الطلب, وتوفري, ولأ اأما بالن�صبة للتطور الهيكلي لأ

خرى لتبلغ اأهميتها 56.5% من اإجمايل الودائع يف نهاية عام 2014 باملقارنة مع ن�صبة 56.0% يف عام 2013. اأما الودائع  اأ�صناف الودائع الأ

حتت الطلب فقد �صكلت ما ن�صبته 29.7%, و�صكلت ودائع التوفري ن�صبة 13.8% من اإجمايل الودائع يف نهاية عام 2014. 
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جدول رقم )15(

توزيع الودائع ح�سب اأنواعها الرئي�سية 

نوع الوديعة

20132014
ن�سبة التغري

%
مليون دينارمليون دينارمليون دينار

همية الن�سبية الأ

%

%9.1%8987.329.7%8237.929.9حتت الطلب

%7.4%4188.713.8%3900.414.1توفري

جل %10.5%17085.056.5%15454.956.0لأ

%9.7%30261.0100%27593.2100اإجمايل الودائع

ح�سائية ال�سهرية  ردين، الن�سرة الإ امل�سدر: البنك املركزي الأ

�سكل رقم )7(

توزيع الودائع ح�سب اأنواعها يف نهاية عام 2014  

13.8%

56.5%

29.7%

342 مليون  جنبية بحوايل  2014 وفقًا لنوع العملة, يالحظ انخفا�ص بند الودائع بالعمالت الأ وبالنظر اإىل تطورات الودائع خالل عام 

ردين بحوايل 3.01 مليار دينار اأو  دينار والتي ت�صكل ن�صبة انخفا�ص 5.2% عن قيمتها يف نهاية عام 2013, مقابل ارتفاع الودائع بالدينار الأ

ما ن�صبته 14.3% عن م�صتواها يف نهاية عام 2013. 
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جدول رقم )16(

توزيع الودائع ح�سب نوع العملة 

نوع العملة

20132014
ن�سبة التغري

%
مليون دينار

همية الن�سبية الأ

%
مليون دينار

همية الن�سبية الأ

%

ردين %14.3%24013.179.4%21003.076.12الودائع بالدينار الأ

جنبية %5.2-%6247.920.6%6590.223.88الودائع بالعمات الأ

%9.7%30261.0100%27593.2100اإجمايل الودائع

ح�سائية ال�سهرية  ردين، الن�سرة الإ     امل�سدر: البنك املركزي الأ

�سكل رقم )8(

توزيع الودائع ح�سب نوع العملة يف نهاية عام 2014  

20.6%

79.4%







الفصل الرابع 

تطور عدد البنوك والفروع
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ردن 25 بنكًا مع نهاية عام 2014, تتوزع بواقع 16 بنكًا اأردنيًا )ثالثة منها بنوك اإ�صالمية(, وت�صعة بنوك  بلغ عدد البنوك العاملة يف الأ

اأجنبية )منها بنك واحد اإ�صالمي(. وتغطي خدمات هذه البنوك معظم اأرجاء اململكة من خالل �صبكة فروعها املكونة من 770 فرعًا و 76 

جمايل لفروع البنوك العاملة يف اململكة( يف نهاية عام 2014 نحو 8669 ن�صمة  مكتبًا. وبلغ موؤ�صر الكثافة امل�صرفية )عدد ال�صكان اإىل العدد الإ

لكل فرع. 

جدول رقم ) 17(

ردن 2014-2006 تطور عدد البنوك والفروع يف الأ

ال�سنة

جنبيةعدد البنوك الوطنية عدد البنوك الأ

عدد الفروعاملجموع

بنوك اإ�ساميةبنوك جتاريةبنوك اإ�ساميةبنوك جتارية

20061328023516

20071328023559

20081328023593

20091328023619

20101339025666

20111339126702

20121339126722

20131339126742

20141338125770

1. تطور عدد الفروع 

اأ. الفروع املفتتحة خالل عام 2014

حر�صًا من البنوك على التوا�صل مع عمالئها وت�صهياًل عليهم للح�صول على اأف�صل اخلدمات امل�صرفية, تقوم البنوك ب�صكل دائم بزيادة 

ردن ليبلغ عدد الفروع  عدد فروعها لتكون منت�صرة يف خمتلف اأنحاء اململكة. حيث قام 12 بنكًا خالل عام 2014 بافتتاح فروع جديدة داخل الأ

ردن 7 فروع مت افتتاحها  ردن 30 فرعًا جديدًا, بينما بلغ عدد الفروع املفتتحة خالل عام 2014 خارج الأ اجلديدة بنهاية عام 2014 داخل الأ

من قبل بنكني.
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جدول رقم )18(

الفروع املفتتحة خالل عام 2014

اأ�سم البنك

ردن ردنالفروع املفتتحة داخل الأ الفروع املفتتحة خارج الأ

الدولة / املدينةا�سم الفرعالعدداملدينة/ املحافظةا�سم الفرعالعدد

06البنك العربي

م�صرفرع كايرو في�صتيفال

م�صرفرع مينا جاردن �صيتي

م�صرفرع �صموحة

م�صرفرع ال�صيخ زايد

فل�صطنيفرع عني �صارة

اجلزائرفرع القبة

ردين هلي الأ 3البنك الأ

العا�صمة / عمانفرع تالع العلي

0
فرع اجلبيهة )فرع �صارع اجلامعة �صابقا 

ومت نقله يف عام 2014(

العا�صمة / عمان

املنطقة ال�صناعية )مت حتويله من مكتب 

اإىل فرع وتغيري موقعه(

اربد

ردن 3بنك الأ

العا�صمة / عمانفرع املدينة املنورة / تالع العلي

0 العا�صمة / عمانفرع درة خلدا

الزرقاءفرع اجلبل ال�صمايل

�صكان للتجارة والتمويل 2بنك الإ
كافة املحافظاتالفرع املتنقل

1
فل�صطني / رام اهللفرع املا�صيون

الزرقاءفرع اتو�صرتاد الزرقاء

ردين الكويتي 2البنك الأ
البلقاءفرع �صمارا مول

0
الزرقاءفرع �صارع امللك ح�صني / الزرقاء

ردين 5بنك ال�صتثمار العربي الأ

العا�صمة / عمانفرع مرج احلمام / �صارع املطار

0

العا�صمة / عمانفرع الدوار اخلام�ص

العا�صمة / عمانفرع عبدون

العا�صمة / عمانفرع دوار الداخلية

العا�صمة / عمانفرع �صارع املدينة املنورة
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اأ�سم البنك

ردن ردنالفروع املفتتحة داخل الأ الفروع املفتتحة خارج الأ

الدولة / املدينةا�سم الفرعالعدداملدينة/ املحافظةا�سم الفرعالعدد

3بنك الحتاد

العا�صمة / عمانفرع الها�صمي ال�صمايل

0 العا�صمة / عمانفرع طرببور

العا�صمة / عمانفرع �صحاب

ردن 2بنك �صو�صيته جرنال - الأ
البلقاءفرع الفحي�ص

0
العا�صمة / عمانفرع البيب�صي

ردين �صالمي الأ 3البنك الإ

العا�صمة / عمانفرع اليا�صمني

0 البلقاءفرع ال�صونة اجلنوبية

العا�صمة / عمانفرع ماركا اجلنوبية

�صالمي الدويل 2البنك العربي الإ
الكركفرع موؤتة

0
العا�صمة / عمانفرع اخلالدي

�صالمي ردن دبي الإ 0اربدفرع اربد �صيتي �صنرت1بنك الأ

2م�صرف الراجحي
الزرقاءفرع الزرقاء

0
اربدفرع اربد

2بنك لبنان واملهجر
العا�صمة / عمانفرع طارق - طرببور

0
العا�صمة / عمانفرع خلدا

307املجموع

ردن خالل عام 2014. * البنوك التي مت اإدراجها باجلدول هي فقط البنوك التي قامت بافتتاح فروع جديدة داخل اأو خارج الأ

ردن ب. عدد الفروع داخل وخارج الأ

ردن  ردن منت�صرة على خمتلف مناطق اململكة و154 فرع خارج الأ ردن 770 فرع داخل الأ بلغ عدد فروع البنوك املرخ�صة العاملة يف الأ

بنهاية عام 2014.

تابع جدول رقم )18( / الفروع املفتتحة خالل عام 2014
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جدول رقم )19( 

ردن كما يف نهاية 2014 عدد الفروع داخل وخارج الأ

اأ�سم البنك

عدد الفروع

ردن ردنداخل الأ خارج الأ

74111البنك العربي

ردين هلي الأ 556البنك الأ

690بنك القاهرة عمان

ردن 6915بنك الأ

�سكان للتجارة والتمويل 11314بنك الإ

ردين الكويتي 563البنك الأ

ردين 201بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين 284البنك التجاري الأ

100البنك ال�ستثماري

ABC 270بنك

370بنك الحتاد

ردن 160بنك �سو�سيته جرنال - الأ

ردين 120بنك املال الأ

ردين �سامي الأ 700البنك الإ

�سامي الدويل 400البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ 160بنك الأ

60م�سرف الراجحي

90البنك العقاري امل�سري العربي

20م�سرف الرافدين

20�سيتي بنك

60بنك �ستاندرد ت�سارترد

130بنك عودة

ردن 30بنك الكويت الوطني - الأ

140بنك لبنان واملهجر

30بنك اأبو ظبي الوطني

770154املجموع
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ردن ت.التوزيع اجلغرايف للفروع داخل الأ

61.8% من  770 فرع على خمتلف حمافظات اململكة, حيث ت�صتحوذ العا�صمة عمان على ما ن�صبته  تنت�صر فروع البنوك البالغ عددها 

اإجمايل عدد الفروع لتاأتي بعدها حمافظة اربد التي ت�صتحوذ على ما ن�صبته 9.9% من اإجمايل الفروع تليها حمافظة الزرقاء بن�صبة %9.6 

من اإجمايل الفروع, ليتبقى ما ن�صبة 18.7% من اإجمايل الفروع منت�صرة على باقي املحافظات.

جدول رقم )20(

توزيع الفروع على املحافظات كما يف نهاية 2014

املجموعاملفرقالطفيلةعجلونجر�ضمعانمادباالكركالعقبةالبلقاءالزرقاءاربدالعا�سمةالبنك

494751112111174البنك العربي

ردين هلي الأ 325651111101155البنك الأ

3410662321111269بنك القاهرة عمان

ردن 449711111120169بنك الأ

�سكان للتجارة والتمويل *581414914151221113بنك الإ

ردين الكويتي 394541110000156البنك الأ

ردين 1201000000020 16بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين 183211110000128البنك التجاري الأ

71101000000010البنك ال�ستثماري

ABC 191111110100127بنك

283212010000037بنك الحتاد

ردن 111101110000016بنك �سو�سيته جرنال - الأ

ردين 81201000000012بنك املال الأ

ردين �سامي الأ 349951412121170البنك الإ

�سامي الدويل 213521211111140البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ 132100000000016بنك الأ

4110000000006م�سرف الراجحي

5110100000019البنك العقاري امل�سري العربي

2000000000002م�سرف الرافدين

2000000000002�سيتي بنك

4100100000006بنك �ستاندرد ت�سارترد

111001000000013بنك عودة

ردن 3000000000003بنك الكويت الوطني - الأ

111101000000014بنك لبنان واملهجر

3000000000003بنك اأبو ظبي الوطني

4767674402120131389712770املجموع

*  منها فرع واحد متنقل 
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2. تطور عدد املكاتب 

اأ. املكاتب املفتتحة خال عام 2014

�صواق التجارية واجلامعات وغريها لتقدم من خاللها  بهدف اإي�صال خدماتها اإىل اكرب عدد يف املجتمع تقوم البنوك بافتتاح مكاتب لها بالأ

ردن من قبل 3 بنوك خالل العام 2014, بينما قام بنك واحد بافتتاح فرع واحد فقط خارج  عدة خدمات. حيث مت افتتاح 8 مكاتب داخل الأ

ردن خالل العام 2014. الأ

جدول رقم )21( 

املكاتب املفتتحة خالل عام 2014

البنك

ردن ردناملكاتب املفتتحة داخل الأ املكاتب املفتتحة خارج الأ

املدينةا�سم املكتبالعدداملحافظةا�سم املكتبالعدد

�صكان للتجارة والتمويل 3بنك الإ

العا�صمة / عمانمكتب �صارع �صليمان النابل�صي

0 العا�صمة / عمانمكتب جممع انطالق ال�صفريات اخلارجية

املفرقمكتب املجمع الغربي / املفرق

ردين 0العقبةمكتب مطار امللك ح�صني الدويل1بنك ال�صتثمار العربي الأ

ردين دبيمكتب 01DIFCبنك املال الأ

ردين �صالمي الأ 4البنك الإ

املفرقمكتب البادية ال�صمالية

0
البلقاءمكتب ال�صبيحي / ال�صلط

اربدمكتب ال�صجرة / الرمثا

العقبةمكتب العقبة

81املجموع

ردن خالل عام 2014. *  البنوك التي مت اإدراجها باجلدول هي فقط البنوك التي قامت بافتتاح مكاتب جديدة داخل اأو خارج الأ

ردن ب. عدد املكاتب داخل وخارج الأ

ردن بنهاية عام 2014. ردن و5 مكاتب خارج الأ بلغ عدد مكاتب البنوك املرخ�صة 76 مكتب منت�صرة بعدة مناطق داخل الأ
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جدول رقم )22(

ردن كما يف نهاية 2014 عدد املكاتب داخل وخارج الأ

اأ�سم البنك

املكاتب

ردن ردنداخل الأ خارج الأ

00البنك العربي

ردين هلي الأ 11البنك الأ

140بنك القاهرة عمان

ردن 111بنك الأ

�سكان للتجارة والتمويل 110بنك الإ

ردين الكويتي 00البنك الأ

ردين 151بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين 21البنك التجاري الأ

00البنك ال�ستثماري

ABC 00بنك

00بنك الحتاد

ردن  00بنك �سو�سيته جرنال - الأ

ردين 01بنك املال الأ

ردين �سامي الأ 160البنك الإ

�سامي الدويل 00البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ 00بنك الأ

00م�سرف الراجحي

30البنك العقاري امل�سري العربي 

00م�سرف الرافدين

00�سيتي بنك

00بنك �ستاندرد ت�سارترد

20بنك عودة 

ردن 10بنك الكويت الوطني - الأ

00بنك لبنان واملهجر 

00بنك اأبو ظبي الوطني

765املجموع
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ردن ت. التوزيع اجلغرايف للمكاتب داخل الأ

ردن والبالغ عددها 76 مكتب يف معظم حمافظات اململكة, حيث ت�صتحوذ العا�صمة عمان على ما ن�صبته  تنت�صر مكاتب البنوك داخل الأ

35.5% من اإجمايل عدد املكاتب, تليها حمافظة اربد مبا ن�صبته 22.4% من اإجمايل عدد املكاتب, تليها حمافظة العقبة بن�صبة 11.8% من 

اأي مكتب خالل عام  اإجمايل عدد املكاتب, لتتوزع باقي املكاتب على باقي حمافظات اململكة با�صتثناء حمافظة مادبا التي مل حتتوي على 

.2014

جدول رقم ) 23(

توزيع املكاتب على املحافظات كما يف نهاية 2014

املجموعاملفرقالطفيلةعجلونجر�ضمعانمادباالكركالعقبةالبلقاءالزرقاءاربدالعا�سمةالبنك

0000000000000البنك العربي

ردين هلي الأ 0100000000001البنك الأ

32112004010014بنك القاهرة عمان

ردن 05122000000111بنك الأ

�صكان للتجارة والتمويل 53001001000111بنك الإ

ردين الكويتي 0000000000000البنك الأ

ردين 102102000000015بنك ال�صتثمار العربي الأ

ردين 0100100000002البنك التجاري الأ

0000000000000البنك ال�صتثماري

ABC 0000000000000بنك

0000000000000بنك الحتاد

ردن  0000000000000بنك �صو�صيته جرنال - الأ

ردين 0000000000000بنك املال الأ

ردين �صالمي الأ 33311101101116البنك الإ

�صالمي الدويل 0000000000000البنك العربي الإ

�صالمي ردن دبي الإ 0000000000000بنك الأ

0000000000000م�صرف الراجحي

3000000000003البنك العقاري امل�صري العربي 

0000000000000م�صرف الرافدين

0000000000000�صيتي بنك

0000000000000بنك �صتاندرد ت�صارترد

2000000000002بنك عودة 

ردن 1000000000001بنك الكويت الوطني - الأ

0000000000000بنك لبنان واملهجر 

0000000000000بنك اأبو ظبي الوطني

2717649106111376املجموع
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يل  3. تطور عدد اأجهزة ال�سراف الآ

يل وتوزيعها على املحافظات اأ. عدد اأجهزة ال�سراف الآ

يل, تقوم البنوك بزيادة اأعداد اأجهزة  ملواكبة تطور قطاع اخلدمات املالية وا�صتيعابًا للعدد املتزايد من م�صتخدمي اأجهزة ال�صراف الآ

يل 1434 جهاز يف نهاية عام 2014 مقارنًة بـ 1346 جهاز يف نهاية عام 2013. بحيث  يل لديها, حيث بلغ عدد اأجهزة ال�صراف الآ ال�صراف الآ

كرب وبن�صبة 65.5% من اإجمايل عدد  جهزة يف جميع حمافظات اململكة وبن�صٍب متفاوتة لتح�صل العا�صمة عمان على احل�صة الأ تنت�صر هذه الأ

جهزة,  جهزة, تليها حمافظة الزرقاء بن�صبة 7% من اإجمايل عدد الأ جهزة, تاأتي بعدها حمافظة اربد بن�صبة 10.4% من اإجمايل عدد الأ الأ

جهزة يف باقي حمافظات اململكة. وتنت�صر باقي الأ

جدول رقم )24(

يل على املحافظات كما يف نهاية عام 2014 توزيع اأجهزة ال�سراف الآ

املجموعاملفرقالطفيلةعجلونجر�ضمعانمادباالكركالعقبةالبلقاءالزرقاءاربدالعا�سمةالبنك

منها يف نف�ض 

مبنى فروع 

البنك

1129933141111114685البنك العربي

ردين هلي الأ -697474121101198البنك الأ

95381396547332418985بنك القاهرة عمان

ردن 78121034121130311881بنك الأ

�صكان للتجارة والتمويل 115262012610461233208137بنك الإ

ردين الكويتي 57556311000017958البنك الأ

ردين 44120300000015136بنك ال�صتثمار العربي الأ

ردين 26522311000014141البنك التجاري الأ

1612120000000229البنك ال�صتثماري

ABC 39321312010015327بنك

41521201000005239بنك الحتاد

ردن -121101110000017بنك �صو�صيته جرنال - الأ

ردين 22420200000003012بنك املال الأ

ردين �صالمي الأ 731914666254444147108البنك الإ

�صالمي الدويل 32362121111115242البنك العربي الإ

�صالمي ردن دبي الإ 27210000000003016بنك الأ

24340000010003210م�صرف الراجحي

9110100000011313البنك العقاري امل�صري العربي

00000000000000م�صرف الرافدين

00000000000000�صيتي بنك

61001000000087بنك �صتاندرد ت�صارترد

20200100000002315بنك عودة

ردن 70000000000074بنك الكويت الوطني - الأ

-111101000000014بنك لبنان واملهجر

-4000000000004بنك اأبو ظبي الوطني

9391491015353302522141412221434825املجموع

- غري متوفر
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جهزة امل�ستخدمة ب. اأنواع الأ

ردن هي اأجهزة من نوع  نواع امل�صتخدمة يف الأ يل, اإل اأن اأغلب الأ ردن عدة اأنواع من اأجهزة ال�صراف الآ ت�صتخدم البنوك العاملة يف الأ

)NCR(, كما اأنه يتم ا�صتخدام نوع )Diebold( و )Wincor( وغريها. 

ت. اأنظمة الت�سغيل امل�ستخدمة

يل امل�صتخدمة داخل  ردن باأنظمة ت�صغيل خمتلفة, اإل اأن اأغلب اأجهزة ال�صراف الآ يل التابعة للبنوك العاملة يف الأ تعمل اأجهزة ال�صراف الآ

اململكة تعمل على نظام )Windows( ونظام )Aptra( وغريها.

يل ث. اخلدمات التي تقدم من خال اأجهزة ال�سراف الآ

ردن �صريحة وا�صعة من اخلدمات امل�صرفية وعلى مدار 24 �صاعة. حيث تتيح  يل التابعة للبنوك العاملة يف الأ تقدم اأجهزة ال�صراف الآ

�صافة اإىل خدمات  ردين وال�صتف�صار عن الر�صيد وخدمة تغري PIN بالإ جهزة للعمالء القيام بعملية ال�صحب النقدي بالدينار الأ جميع الأ

جهزة من اأهمها احل�صول على ك�صف ح�صاب خمت�صر, وخدمة تقدمي طلب دفرت �صيكات, وغريها من اخلدمات  اأخرى تتوفر يف اأغلب الأ

املبينة باجلدول اأدناه.
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جدول رقم )25(

يل التابعة للبنوك حتى نهاية 2014 اخلدمات التي تقدمها اأجهزة ال�سراف الآ
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√√√√√√√√√√√√√البنك العربي

ردين هلي الأ √√√√* √√√√√√البنك الأ

√√√√√√√√√√√√√√بنك القاهرة عمان

ردن √√√√√√√√√√√√بنك الأ

�سكان للتجارة والتمويل √√√√√√√√√√√√√√√√بنك الإ

ردين الكويتي √√√√* √√√√√√√√البنك الأ

ردين √√√√√√√√√√√بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين √√√√√√√√√√√√البنك التجاري الأ

√√√√√√√√البنك ال�ستثماري

ABC بنك√√√√√√√

√√√√* √√√√√√بنك الحتاد

ردن √√√√√√بنك �سو�سيته جرنال - الأ

ردين √√√√√√√√√√√بنك املال الأ

ردين �سامي الأ √√√√√√√√البنك الإ

�سامي الدويل √√√√√√√√√√البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ √√√√√بنك الأ

√√√√م�سرف الراجحي

√√√√√√√√√البنك العقاري امل�سري العربي
)2(

م�سرف الرافدين

)2(
�سيتي بنك

√√√√√√√√√√بنك �ستاندرد ت�سارترد

√√* √√√√بنك عودة

√√√√√√بنك الكويت الوطني

√√√لبنان واملهجر

√√√√√بنك اأبو ظبي الوطني
يل. )1( عبارة عن جزء اإ�سايف يركب على قارئ البطاقة حلماية بيانات العميل اأثناء ا�ستخدامه جلهاز ال�سراف الآ

)2( ل يوجد لديها اأجهزة �سراف اآيل.

* التحويل بني ح�سابات العميل نف�سه
جهزة لدى البنك تقدم نف�ض اخلدمات. - لي�ض بال�سرورة اأن تكون جميع الأ
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يل التابعة لها كما هو مبني يف  واإ�صافة للخدمات ال�صابقة فان هنالك خدمات اأخرى تقوم البنوك بتقدميها من خالل اأجهزة ال�صراف الآ

اجلدول التايل.

جدول رقم )26(

يل    خدمات اإ�سافية تقدم عرب اأجهزة ال�سراف الآ

يلالبنك خدمات اإ�سافية تقدم عرب اأجهزة ال�سراف الآ

البنك العربي

يداع الفوري وبدون بطاقة يل - الإ ت�صديد ر�صوم طلبة جامعة الزيتونة من خالل اأجهزة ال�صراف الآ

تعديل رقم هاتف العميل

ال�صرتاك بخدمة البنك الناطق

�صكان للتجارة والتمويل تقدمي طلب احل�صول على البطاقات الئتمانيةبنك الإ

ردين الكويتي البنك الأ

�صحن بطاقات فيزا مدفوعة م�صبقا

طلب ا�صرتاك البنك الناطق

حتديد الرقم ال�صري لبطاقة ال Debit cardبنك �صتاندرد ت�صارترد

يل. إدراجها باجلدول هي البنوك التي تقدم خدمات اإ�سافية من خال اأجهزة ال�سراف الآ * البنوك التي مت ا
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الفصل الخامس 

أداء البنوك المدرجة في 
بورصة عمان 

خالل عام 2014
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بلغ عدد البنوك املدرجة يف بور�صة عمان 15 بنكًا مع نهاية عام 2014, تراوحت اأ�صعار اإغالقها بني 0.95 دينار و 9.1 دينار. وقد بلغ 

�صهم 482.8 مليون دينار. واجلدول التايل يبني اأبرز  عدد اأ�صهم البنوك التي مت تداولها 159.3 مليون �صهم فيما بلغ حجم التداول لهذه الأ

موؤ�صرات التداول للبنوك املدرجة على البور�صة خالل عام 2014.

جدول رقم )27(

بع�س موؤ�سرات التداول للبنوك املدرجة على بور�سة عمان خالل عام 2014

الرمزالبنك

�سعر 

غاق الإ

)نهاية 

)2013

اأعلى 

�سعر

خال 

2014

اأدنى �سعر

خال 

2014

�سعر 

غاق الإ

)نهاية 

)2014

معدل 

ال�سعر

2014
حجم التداول )دينار(

عدد

�سهم الأ

ARBK7.8310.56.57.18.31232,385,43527,954,392البنك العربي1

�سكان للتجارة والتمويل2 THBK8.79.258.79.18.992,287,448254,377بنك الإ

ردين3 EXFB1.62.321.421.511.8332,512,29317,780,839بنك املال الأ

ردين4 هلي الأ AHLI1.221.491.221.321.3545,229,23233,634,233البنك الأ

ردن5 BOJX2.52.812.362.652.5819,377,1437,523,098بنك الأ

ردين6 �سامي الأ JOIB3.424.53.263.683.849,109,72812,908,860بنك الإ

AJIB1.982.531.552.051.8810,583,5955,618,919بنك ال�ستثمار العربي الردين7

CABK2.784.042.682.873.2314,133,8124,370,956بنك القاهرة عمان8

حتاد9 UBSI1.652.011.541.81.769,894,8535,622,820بنك الإ

10ABC بنكABCO1.11.290.991.091.1911,996,13310,065,152

ردين الكويتي11 JOKB3.894.353.594.293.983,644,222914,851البنك الأ

INVB1.21.71.21.221.435,731,9634,018,227البنك ال�ستثماري12

�سامي13 ردن دبي الإ JDIB0.8410.760.950.8924,055,62126,917,825بنك الأ

ردين14 JCBK1.041.21.011.161.091,574,1081,448,768البنك التجاري الأ

ردن15 SGBJ0.891.250.811.070.93294,415316,597بنك �سو�سيته جرنال - الأ

امل�سدر: بور�سة عمان / الن�سرة ال�سنوية 

�سهم �سعار الأ 1. الرقم القيا�سي لأ

�صعار اأ�صهم البنوك املدرجة يف بور�صة عمان بحوايل 337.8 نقطة )4.2%( لي�صل  ارتفع الرقم القيا�صي )املرجح بالقيمة ال�صوقية( لأ

اإىل 8373 نقطة يف نهاية عام 2014, اأما الرقم القيا�صي لل�صوق ب�صكٍل عام فقد تراجع بن�صبة 2.3% خالل عام 2014 مقارنة مع 5.6% خالل 

عام 2013.
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جدول رقم )28(

�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف بور�سة عمان للفرة )2006 – 2014( تطور الرقم القيا�سي لأ

ال�سنة

�سهم املرجح بالقيمة ال�سوقية )نقطة( �سعار الأ الرقم القيا�سي لأ

ال�سوقالبنوك

200610704.75518.1

200713886.77519.3

200811380.16243.1

20099368.05520.1

20108848.35318.0

20117542.34648.4

20127297.44593.9

20138035.24336.7

20148373.04237.6

امل�سدر: بور�سة عمان 

�سكل رقم )9(

�سعار ال�سهم )2014-2006(   التطور ال�سنوي لأ
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جدول رقم )29(

�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل عام 2014 التطور ال�سهري للرقم القيا�سي لأ

ال�سهر

�سهم )نقطة( �سعار الأ الرقم القيا�سي لأ

ال�سوقالبنوك

9036.64655.0كانون الثاين

9033.74540.2�سباط

8939.14528.2اآذار

8970.64540.0ني�سان

9200.74570.4اأيار

8862.94458.0حزيران

8797.84475.8متوز

8534.14340.5اآب

8502.54287.6اأيلول

ول 8440.04260.5ت�سرين الأ

8327.24178.7ت�سرين الثاين

ول 8373.04237.6كانون الأ

امل�سدر: بور�سة عمان 

�سكل رقم )10(

�سعار ال�سهم خالل عام 2014   التطور ال�سهري للرقم القيا�سي لأ
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2. حجم التداول 

حت�صن حجم التداول يف اأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة خالل عام 2014 لريتفع من 289.9 مليون دينار يف عام 2013 اإىل 462.8 

مليون دينار خالل عام 2014. فيما تراجع حجم التداول الكلي يف بور�صة عمان من 2.426 مليار دينار خالل عام 2013 اإىل 2.186 مليار 

دينار يف عام 2014. 

جدول رقم )30(

حجم التداول على اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل الفرة )2006 - 2014(

ال�سنة

حجم التداول  )مليون دينار(

البنوك / ال�سوق )%(ال�سوقالبنوك

20062,867.814,209.920.2

20072,460.812,348.119.9

20082,983.920,318.114.7

2009826.59,134.29.0

2010514.86,088.68.5

2011405.82,762.714.7

2012303.61,931.915.7

2013289.92,425.511.9

2014462.82,185.521.2

ح�سائية ال�سنوية امل�سدر: بور�سة عمان / الن�سرة الإ

�سكل رقم )11(

التطور ال�سنوي حلجم التداول خالل الفرة )2014-2006(
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جدول رقم )31(

التطور ال�سهري حلجم التداول على اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل عام 2014

ال�سهر

حجم التداول )مليون دينار(

البنوك / ال�سوقال�سوقالبنوك

%80.41309.4026.0كانون الثاين

%68.79224.4030.7�سباط

%29.24203.5714.4اآذار

%35.55200.2817.8ني�سان

%37.70139.3227.1اأيار

%39.48183.4121.5حزيران

%17.55102.4917.1متوز

%32.46122.2326.6اآب

%39.80157.6425.3اأيلول

ول %28.86131.1722.0ت�سرين الأ

%23.82147.3216.2ت�سرين الثاين

ول %29.14264.2811.0كانون الأ

%462.812,185.5021.2املجموع

ح�سائية ال�سهرية امل�سدر: بور�سة عمان / الن�سرة الإ

�سكل رقم )12(

التطور ال�سهري حلجم التداول خالل عام 2014
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ردنية ردنيني يف ملكية اأ�سهم البنوك الأ 3. م�ساهمة غري الأ

زمة املالية  خرية, حتى خالل الأ ردنية ا�صتقرارًا وا�صحًا خالل ال�صنوات الأ ردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك الأ حققت ن�صبة م�صاهمة غري الأ

ردين, ونظرًا للقوة واملتانة املالية التي يتمتع بها, مما جعله  العاملية وما بعدها. وياأتي هذا كنتيجة للموؤ�صرات املالية اجليدة للجهاز امل�صريف الأ

ردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك املدرجة على بور�صة عمان  حمط اأنظار امل�صتثمرين من خارج اململكة. وقد بلغ متو�صط ن�صبة م�صاهمة غري الأ

خالل الفرتة من 2004 اإىل 2014 ما يقارب 57,6%, وو�صلت اإىل 60.3% يف عام 2014.

جدول رقم )32(

ردنيني يف ملكية اأ�سهم البنوك املدرجة يف بور�سة عمان  خالل الفرة )2004 – 2014( م�ساهمة غري الأ

ردنيني %ال�سنة ن�سبة م�ساهمة غري الأ

200451.20

200554.70

200654.95

200757.35

200858.84

200958.25

201057.90

201159.40

201260.00

201361.00

201460.30

ح�سائية ال�سهرية امل�سدر: بور�سة عمان / الن�سرة الإ
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�سكل رقم )13(

ن�سبة م�ساهمة غري الردنيني يف ملكية ا�سهم البنوك )2014-2004(
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�صافة اإىل ت�صليط   يتناول هذا اجلزء مو�صوع تقا�ص ال�صيكات ويلقي ال�صوء على اأهم نقاط التحول التاريخية التي مر بها يف اململكة, بالإ

ال�صوء على التغريات التي �صهدتها ال�صيكات املقدمة للتقا�ص وال�صيكات املعادة خالل عام 2014.

1 - ملحة تاريخية عن تقا�س ال�سيكات:

ردين خدمة تقا�ص ال�صيكات للبنوك املرخ�صة مبوجب قانونه رقم )23( ل�صنة 1971 وتعديالته يف الفقرة ب من  يقدم البنك املركزي الأ

املادة )37( .

وقد مر نظام مقا�صة ال�صيكات بعدة مراحل حيث كانت البداية بالنظام اليدوي حتى �صهر متوز من عام 1997 لينتقل بعد ذلك العمل 

لية حتى �صهر متوز 2007 ثم انتقلت اخلدمة نقلة نوعيه اإىل التقا�ص اللكرتوين حيث بداأ تطبيق حت�صيل ال�صيكات يف  على نظام املقا�صة الآ

نف�ص اليوم على م�صتوى البنوك اعتبارا من 2007/11/4. وتعرف املقا�صة اللكرتونية على اأنها عملية تبادل املعلومات ) والتي ت�صمل بيانات 

ر�صدة الناجتة  ردين وحتديد �صايف الأ و�صور ورموز ال�صيكات ( بو�صائل الكرتونية من خالل مركز املقا�صة اللكرتونية يف البنك املركزي الأ

عن هذه العملية يف وقت حمدد.

حيث يتم حت�صيل ال�صيكات يف نف�ص اليوم على م�صتوى البنوك على النحو التايل:

ل يف نف�ص يوم العمل وي�صمح للعميل ب�صحب   ال�صيكات التي تودع من قبل العمالء من ال�صاعة 8:00 �صباحا ً ولغاية ال�صاعة 12:00 ظهرًا حت�صّ

مبلغ ال�صيك يف يوم العمل التايل.

ل يف جل�صة يوم العمل التايل.  ال�صيكات التي تودع بعد ال�صاعة 12:00 ظهرًا حت�صّ

ردين,  كما ويتم تقدمي خدمة تقا�ص ال�صيكات من خالل املقا�صة اللكرتونية حتت غطاء قانوين لت�صغيلها واملتمثل بقانون البنك املركزي الأ

وقانون املعامالت اللكرتونية, واأ�صول وقواعد العمل والتعليمات اخلا�صة باملقا�صة اللكرتونية.

يل اإىل نظام املقا�صة اللكرتوين لل�صيكات, والتوقف عن تداول  وقد كان الهدف من املقا�صة اللكرتونية هو النتقال من نظام املقا�صة الآ

ال�صيكات الورقية لغاية التقا�ص عند مرحلة اإيداعها يف البنوك, وحت�صيل ال�صيكات حق نف�ص اليوم لكافة مناطق اململكة, اإ�صافة اإىل زيادة 

الثقة بال�صيكات كاأداة وفاء, واحلد ما اأمكن من زيادة حجم ال�صيكات املعادة.

كما وقد حقق نظام املقا�صة اللكرتونية فوائد على امل�صتويني: م�صتوى البنوك, وم�صتوى العمالء, فبالن�صبة للبنوك تتمثل الفائدة مبعرفة 

موال لدى البنوك, واحل�صول على معلومات واإح�صائيات دقيقة عن ال�صيكات  مثل لالأ و�صع البنك املايل يف وقت حمدد م�صبقًا, والتوظيف الأ

ونظام اأر�صفة دقيق و�صريع, والتقليل من خماطر نقل ال�صيكات الورقية من واىل البنوك, واإمكانية احل�صول على �صور وبيانات عن ال�صيكات 

ر�صال ال�صيكات  من خالل نظام املقا�صة اللكرتونية ب�صرعة و�صهولة, ويعمل النظام على مدار 24 �صاعة وبالتايل هناك مت�صع من الوقت لإ

مهما كان عددها.

اأما بالن�صبة للعمالء فقد اأ�صبح حت�صيل ال�صيك يتم يف نف�ص اليوم الذي يتم اإيداعه فيه, ومعرفة و�صع ال�صيك مقبول اأو مرفو�ص يف نف�ص 

يداع قبل ال�صاعة 12:00 ظهرًا ( اأو يف يوم العمل التايل ) اإذا  اليوم, كما ويقيد مبلغ ال�صيك يف ح�صاب امل�صتفيد يف نف�ص اليوم ) اإذا كان الإ

يداع بعد ال�صاعة 12:000ظهراً (, اإ�صافة اإىل زيادة الثقة بال�صيكات والتعامل بها. كان الإ

2 -  تطور تقا�س ال�سيكات خالل عام 2014:

�صهدت ال�صيكات املقدمة للتقا�ص ارتفاعًا من حيث العدد والقيمة يف نهاية عام 2014 باملقارنة مع نهاية عام 2013, حيث ارتفع عدد 
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ال�صيكات املقدمة للتقا�ص من 10856.8 األف �صيك يف نهاية عام 2013 اإىل 11051.2 األف �صيك يف نهاية عام 2014, كما وارتفعت قيمة 

ال�صيكات املقدمة للتقا�ص من 42851.1 مليون دينار يف نهاية عام 2013 اإىل 47905.7 مليون دينار يف نهاية عام 2014. 

جدول رقم )33(

ال�سيكات املتداولة واملرجتعة من خالل املقا�سة اللكرونية )2013 – 2014(

ن�سبة التغري %20132014البيان

ال�سيكات املقدمة للتقا�ض

%10856.811051.21.79العدد )األف(

%42851.147905.711.80القيمة )مليون دينار(

ال�سيكات املعادة

%537.5550.22.36العدد )األف(

%1524.31708.912.11القيمة )مليون دينار(

-%4.98%4.95ن�سبة اإىل عدد ال�سيكات املقدمة للتقا�ض )%(

-%3.57%3.56ن�سبة اإىل قيمة ال�سيكات املقدمة للتقا�ض )%(

ال�سيكات املعادة لعدم كفاية الر�سيد

%323.2331.82.66العدد )األف(

%862.8969.412.36القيمة )مليون دينار(

-%60.3%60.1ن�سبة اإىل عدد ال�سيكات املعادة )%(

-%56.7%56.6ن�سبة اإىل قيمة ال�سيكات املعادة )%(

�سباب اأخرى ال�سيكات املعادة  لأ

%214.3218.51.96العدد )األف(

%661.5739.611.81القيمة )مليون دينار(

-%39.7%39.9ن�سبة اإىل عدد ال�سيكات املعادة )%(

-%43.3%43.4ن�سبة اإىل قيمة ال�سيكات املعادة )%(

ح�سائية ال�سهرية.  ردين/ الن�سرة الإ امل�سدر:  البنك املركزي الأ

كما يالحظ ارتفاع ال�صيكات املعادة يف نهاية عام 2014 مقارنًة مبا كانت عليه يف نف�ص الفرتة من العام املا�صي من حيث العدد والقيمة 

بن�صبة 2.4% و 12.1% على التوايل. اأما من ناحية ن�صبة عدد ال�صيكات املعادة اإىل ال�صيكات املقدمة للتقا�ص فقد بلغت 4.98% يف نهاية عام 

�صباب اأخرى. كما اأن ن�صبة قيمة  2014 حيث ا�صتملت على ما ن�صبته 60.3% �صيكات معادة لعدم كفاية الر�صيد و 39.7% �صيكات معادة لأ

ال�صيكات املعادة اإىل قيمة ال�صكات املقدمة للتقا�ص قد بلغت 3.57% يف نهاية عام 2014 ُت�صكل منهم ال�صيكات املعادة لعدم كفاية الر�صيد ما 

�صباب اأخرى ما ن�صبته %43.3. ن�صبته 56.7% و ال�صيكات املعادة لأ



��





الفصل السابع 

هيكل أسعار الفوائد 
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اإىل  �صافة  بالإ املختلفة,  باأ�صنافها  الئتمانية  والت�صهيالت  الودائع  على  الفائدة  �صعار  لأ املرجح  الو�صط  تطورات  الف�صل  ي�صتعر�ص هذا 

قرا�ص بني البنوك  تطور هام�ص �صعر الفائدة. كما ي�صتعر�ص الف�صل تطور اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية, وتطور اأ�صعار فائدة الإ

)اجلوديرب(. 

1.تطور اأ�سعار الفوائد على الودائع                              

�صهدت اأ�صعار الفوائد على الودائع مبختلف اأ�صكالها تغيريات متفاوتة خالل عام 2014 وذلك كما يلي: 

�صعار الفائدة على الودائع حتت الطلب يف نهاية 2014 مبقدار خم�صة نقاط اأ�صا�ص عن م�صتواه   ودائع حتت الطلب: ارتفع الو�صط املرجح لأ

يف نهاية عام 2013 ليبلغ %0.43. 

�صعار الفائدة على ودائع التوفري يف نهاية عام 2014 مبقدار 8 نقاط اأ�صا�ص عن م�صتواه امل�صجل   ودائع التوفري: انخف�ص الو�صط املرجح لأ

يف نهاية عام 2013 ليبلغ %0.79. 

جل يف نهاية عام 2014 مبقدار 86 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه يف نهاية  �صعار الفائدة على الودائع لأ جل: انخف�ص الو�صط املرجح لأ  الودائع لأ

عام 2013 ليبلغ %4.11. 

جدول رقم )34(

�سعار الفائدة على الودائع باأ�سنافها خالل الفرة  2004 – 2014  الو�سط املرجح لأ

ال�سنة
حتت الطلب

)%(

توفري

)%(

جل لأ

)%(

20040.380.732.49

20050.470.833.52

20060.870.995.13

20070.941.105.56

20081.011.045.66

20090.670.844.23

20100.440.773.40

20110.430.703.46

20120.420.764.19

20130.380.874.97

20140.430.794.11

ح�سائية ال�سهرية ردين/ الن�سرة الإ امل�سدر:  البنك املركزي الأ
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�سكل رقم )14(

�سعار ا لفوائد على الودائع باأ�سنافها )2014-2004( الو�سط املرجح لأ

جدول رقم )35( 

�سعار الفائدة على الودائع باأ�سنافها خالل عام 2014 الو�سط املرجح ال�سهري لأ

ال�سهر
حتت الطلب

)%(

توفري

)%(

جل لأ

)%(

0.490.905.00كانون الثاين

0.520.854.87�سباط

0.490.854.84اآذار

0.520.924.73ني�سان

0.540.834.71اأيار

0.600.814.60حزيران

0.560.814.44متوز

0.550.824.33اآب

0.520.844.28اأيلول

ول 0.430.824.18ت�سرين الأ

0.420.824.14ت�سرين الثاين

ول 0.430.794.11كانون الأ

0.510.844.52املعدل

0.600.925.00اأعلى �سعر

0.420.794.11اأدنى �سعر

ح�سائية ال�سهرية ردين/ الن�سرة الإ امل�سدر: البنك املركزي الأ
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�سكل رقم )15(

�سعار الفوائد على الودائع باأ�سنافها خالل عام 2014 التطور ال�سهري لأ

2. تطور اأ�سعار الفوائد على الت�سهيالت

�صهدت اأ�صعار الفائدة على الت�صهيالت مبختلف اأ�صكالها انخفا�ص خالل عام 2014 مقارنة مع عام 2013:

�صعار الفائدة على اجلاري مدين يف نهاية عام 2014 مبقدار 5 نقاط اأ�صا�ص عن م�صتواه يف نهاية   اجلاري مدين: انخف�ص الو�صط املرجح لأ

عام 2013 ليبلغ %9.15. 

�صعار الفائدة على القرو�ص وال�صلف يف نهاية عام 2014 مبقدار 19 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه   القرو�ص وال�صلف: انخف�ص الو�صط املرجح لأ

يف نهاية عام 2013 ليبلغ %8.84. 

�صناد املخ�صومة يف نهاية عام 2014 مبقدار  �صعار الفائدة على الكمبيالت والإ �صناد املخ�صومة: انخف�ص الو�صط املرجح لأ  الكمبيالت والإ

18 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه امل�صجل يف نهاية عام 2013 ليبلغ %9.95. 

ف�صل العمالء يف نهاية عام 2014 مبقدار 13 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه امل�صجل  ف�صل العمالء: انخف�ص �صعر فائدة اإقرا�ص لأ  �صعر الفائدة لأ

يف نهاية عام 2013 لي�صل اإىل %8.72. 
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جدول رقم )36(

�سعار الفائدة على الت�سهيالت باأ�سنافها 2004 – 2014 الو�سط املرجح لأ

ال�سنة
جاري مدين

)%(

قرو�ض و�سلف

)%(

إ�سناد خم�سومة كمبيالت وا

)%(

ف�سل العماء  قرا�ض لأ �سعر الإ

)%(

20048.797.598.986.00

20059.268.107.927.00

20069.238.568.727.50

20079.838.869.458.15

20089.319.488.898.45

20099.039.079.178.34

20109.129.019.418.20

20118.808.679.348.22

20129.288.959.598.68

20139.209.0310.138.85

20149.158.849.958.72

ح�سائية ال�سهرية. ردين، الن�سرة الإ امل�سدر:  البنك املركزي الأ

�سكل رقم )16(

�سعار ا لفوائد على الت�سهيالت باأ�سنافها )2014-2004( الو�سط املرجح لأ
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جدول رقم )37( 

�سعار الفائدة على الت�سهيالت باأ�سنافها خالل عام 2014 الو�سط املرجح لأ

ال�سهر
جاري مدين

)%(

قرو�ض و�سلف

)%(

إ�سناد خم�سومة كمبيالت وا

)%(

ف�سل العماء  قرا�ض لأ �سعر الإ

)%(

%8.79%9.60%8.99%9.09كانون الثاين

%8.79%9.50%8.98%9.07�سباط

%8.79%9.50%9.05%9.10اآذار

%8.79%9.53%9.10%9.05ني�سان

%8.79%9.67%9.01%8.98اأيار

%8.74%9.91%9.03%9.03حزيران

%8.74%9.73%8.99%8.92متوز

%8.74%10.17%9.07%8.77اآب

%8.74%10.03%8.98%9.03اأيلول

ول %8.74%9.88%8.96%8.90ت�سرين الأ

%8.72%9.96%8.88%9.04ت�سرين الثاين

ول %8.72%9.95%8.84%9.15كانون الأ

%8.76%9.79%8.99%9.01املعدل

%8.79%10.17%9.10%9.15اأعلى �سعر

%8.72%9.50%8.84%8.77اأدنى �سعر
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�سكل رقم )17(

�سعار الفوائد على  الت�سهيالت باأ�سنافها خالل 2014 التطور ال�سهري لأ
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3. هام�س �سعر الفائدة 

�صعار الفائدة  �صعار الفائدة على القرو�ص وال�صلف وبني الو�صط املرجح لأ يقا�ص هام�ص �صعر الفائدة من خالل الفرق بني الو�صط املرجح لأ

جل باعتبار اأنهما اأهم واأكرب اأنواع الت�صهيالت والودائع.  على الودائع لأ

وقد �صهد هام�ص �صعر الفائدة خالل عام 2014 ارتفاعا مبقدار 67 نقطة اأ�صا�ص لي�صل اإىل 4.73% باملقارنة مع هام�ص مقداره %4.06 

يف عام 2013. 
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�سكل رقم )18(

التطور ال�سنوي لهام�س �سعر الفائدة )2014-2004(
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�سكل رقم )19(

التطور ال�سهري لهام�س �سعر الفائدة خالل عام 2014\
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4. تطور اأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية 

ردين بتخفي�ص اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية خالل عام 2014 لت�صبح كما يلي: قام البنك املركزي الأ

 �صعر اإعادة اخل�صم: مت تخفي�صه مبقدار 25 نقطة اأ�صا�ص لي�صل اإىل 4.25%, باملقارنة مع 4.50% يف نهاية عام 2013. 

 �صعر الفائدة على اتفاقيات اإعادة ال�صراء لليلة واحدة: مت تخفي�صه مبقدار 25 نقطة اأ�صا�ص لي�صبح 4.0% بدًل من 4.25% يف نهاية عام 

.2013

يداع لليلة واحدة: مت تخفي�صه مرتني خالل عام 2014 وذلك مبقدار 25 نقطة و50 نقطة لي�صبح 2.75% بدًل من   �صعر فائدة نافذة الإ

3.5% يف نهاية عام 2013. 

جدول رقم )38(

�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية )2004 – 2014( التطور ال�سنوي لأ

ال�سنة
�سعر اإعادة

اخل�سم )%(

اتفاقيات اإعادة

ال�سراء )%(

يداع �سهادات الإ
يداع لليلة  نافذة الإ

واحدة )%(
�ستة �سهور )%(ثاثة �سهور )%(

20043.7504.7502.8503.2002.250

20056.5007.5006.2006.9504.500

20067.5008.5006.7006.8625.250

20077.0006.7505.7505.8674.750

20086.2506.0005.6415.9364.000

2.500ــــ20094.7504.500

2.000ــــ20104.2504.000

2.250ــــ20114.5004.250

4.000ــــ20125.0004.750

3.500ــــ20134.5004.250

2.75ــــ20144.254.00

ح�سائية ال�سهرية. ردين، الن�سرة الإ  امل�سدر:  البنك املركزي الأ
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جدول رقم )39(

�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية خالل عام 2014  التطور ال�سهري لأ

ال�سهر
�سعر اإعادة

اخل�سم )%(
يداع لليلة واحدة )%(اتفاقيات اإعادة ال�سراء )%( نافذة الإ

4.254.003.25كانون الثاين

4.254.003.25�سباط

4.254.003.25اآذار

4.254.003.25ني�سان

4.254.003.25اأيار

4.254.002.75حزيران

4.254.002.75متوز

4.254.002.75اآب

4.254.002.75اأيلول

ول 4.254.002.75ت�سرين الأ

4.254.002.75ت�سرين الثاين

ول 4.254.002.75كانون الأ

ح�سائية ال�سهرية. ردين، الن�سرة الإ امل�سدر:  البنك املركزي الأ

قرا�س ما بني البنوك )اجلوديرب(  5. اأ�سعار فائدة الإ

قرا�ص بني البنوك )اجلوديرب( خالل عام 2014 اإىل ما يلي :  ت�صري تطورات اأ�صعار فائدة الإ

قرا�ص ل�صتحقاق ليلة واحدة عام 2014 مقارنًة مع عام 2013 مبقدار 87 نقطة ليبلغ )%3.258(. - انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإ

قرا�ص ل�صتحقاق اأ�صبوع عام 2014 مقارنًة مع عام 2013 مبقدار 79 نقطة ليبلغ )%3.788( . - انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإ

قرا�ص ل�صتحقاق �صهر واحد عام 2014 مقارنًة مع عام 2013 مبقدار 59 نقطة ليبلغ )%4.455( . - انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإ

قرا�ص ل�صتحقاق ثالثة اأ�صهر خالل العام 2014 مقارنًة مبعدله ل�صنة 2013 مبقدار 54 نقطة لي�صل اإىل  - انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإ

.)%5.035(

قرا�ص ل�صتحقاق �صتة اأ�صهر خالل العام 2014 مقارنة مبعدله ل�صنة 2013 مبقدار 50 نقطة لي�صل اإىل  -  انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإ

. )%5.573(

قرا�ص ل�صتحقاق �صنة واحدة خالل عام 2014 مقارنًة مبعدله ل�صنة 2013 مبقدار 62 نقطة لي�صل اإىل  - انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإ

. )%6.038(
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جدول رقم )40(

�سعار املعلنة( للفرة من  2006 اإىل 2014 قرا�س بني البنوك ) اجلوديرب ـ الأ معدل اأ�سعار فائدة الإ

�سنة�ستة اأ�سهرثاثة اأ�سهر�سهر واحداأ�سبوع واحدليلة واحدةالفرتة

20065.5525.8856.3726.8147.3647.780

20075.9046.2196.4926.7567.0057.411

20085.0665.4195.7486.1076.3976.939

20093.4383.7974.3634.9165.4596.176

20102.2362.4092.7833.2573.7454.414

20112.6683.0733.4353.8404.2354.871

20123.6584.1264.4984.8125.2295.762

20134.1314.5815.0465.5746.0766.660

20143.2583.7884.4555.0355.5736.038

�سعار املعلنة يف ن�سرات اجلوديرب اليومية ال�سادرة عن اجلمعية امل�سدر: الأ

قرا�ص بني البنوك خالل عام 2014, والذي يبني اأن معدلت اأ�صعار  كما ويالحظ من اجلدول اأدناه التطور ال�صهري على معدلت اأ�صعار فائدة الإ

خري من ال�صنة. قرا�ص جلميع ال�صتحقاقات قد �صجلت اأعلى املعدلت خالل اأول �صهر من ال�صنة, واأدنى املعدلت خالل الن�صف الأ فائدة الإ

جدول رقم )41(

�سعار املعلنة( لعام 2014 قرا�س بني البنوك ) اجلوديرب ـ الأ  اأ�سعار فائدة الإ

�سنة�ستة اأ�سهرثاثة اأ�سهر�سهر واحداأ�سبوع واحدليلة واحدةالفرتة

3.6664.1614.7155.2755.8236.347كانون الثاين

3.5144.0304.6055.1885.7096.215�سباط

3.5054.0314.6115.1965.7246.205اآذار

3.5004.0194.6185.1965.7246.183ني�سان

3.5004.0084.6185.1895.6916.149اأيار

3.4153.9274.5595.1275.6266.086حزيران

3.0003.5664.2984.8625.4365.891متوز

3.0003.5494.2924.8665.4325.877اآب

3.0003.5414.2884.8665.4315.872اأيلول

ول 3.0003.5414.2884.8785.4275.876ت�سرين الأ

3.0003.5414.2884.8855.4255.878ت�سرين الثاين

ول 3.0003.5414.2884.8855.4255.878كانون الأ

3.2583.7884.4555.0355.5736.038املعدل

3.0003.5414.2884.8625.4255.872اأدنى �سعر

3.6664.1614.7155.2755.8236.347اأعلى �سعر

�سعار املعلنة يف ن�سرات اجلوديرب اليومية ال�سادرة عن اجلمعية      امل�سدر: الأ
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�سكل رقم )20(

�سعار فائدة القرا�س بني البنوك )اجلوديرب( خالل عام 2014 التطور ال�سهري لأ
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7.0

وفيما يتعلق بحجم ن�صاط �صوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2014 فقد �صهد تذبذبًا من حيث عدد العمليات املنفذة وجمموع 

املعلن من اجلمعية -  وال�صعر  املركزي  البنك  املعلن من  الفعلي  ال�صعر  الت�صعري )الفرق بني  اإىل تذبذب هام�ص  �صافة  بالإ املقر�صة,  املبالغ 

ول والبالغ %0.086. اجلوديرب( الذي �صجل اأدنى هام�ص يف �صهر �صباط والبالغ 0.03% واأعلى هام�ص يف �صهر كانون الأ
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جدول رقم )42(

حجم الن�ساط يف �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2014

عدد العملياتال�سهر
جمموع املبالغ املقر�سة

)مليون دينار(

قرا�ض  �سعر فائدة الإ

املرجح فيما بني البنوك 

* )ال�سعر املعلن( 

قرا�ض  �سعر فائدة الإ

املرجح فيما بني البنوك 

** )ال�سعر الفعلي( 

هام�ض

الت�سعري

%0.037-%3.629%3352,264.103.666كانون الثاين

%0.030-%3.484%3582,334.403.514�سباط

%0.037-%3.468%3092,024.853.505اآذار

%0.043-%3.457%4152,661.903.500ني�سان

%0.033-%3.467%2761,729.803.500اأيار

%0.045-%3.366%3072,196.003.411حزيران

%0.040-%2.960%2281,679.303.000متوز

%0.048-%2.952%1971,782.203.000اآب

%0.053-%2.947%1581,182.103.000اأيلول

ول %0.066-%2.934%1611,181.483.000ت�سرين الأ

%0.048-%2.952%2611,995.203.000ت�سرين الثاين

ول %0.086-%2.914%3302,495.503.000كانون الأ

قرا�ص املرجح فيما بني البنوك )ال�صعر املعلن( من ن�صرات اجلوديرب اليومية ال�صادرة عن اجلمعية *( : املعدل ال�صهري ل�صعر فائدة الإ (

ردين �صعار الفائدة على اأدوات الدينار املختلفة ال�صادرة عن البنك املركزي الأ قرا�ص املرجح فيما بني البنوك )ال�صعر الفعلي( من الن�صرات اليومية لأ **( : املعدل ال�صهري ل�صعر فائدة الإ (
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�سكل رقم )21(

تطور عدد عمليات القرا�س والقرا�س يف �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2014
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�سكل رقم )22(

تطور جموع املبالغ املقر�سة يف �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2014
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�سكل رقم )23(

اأ�سعار فائدة القرا�س املرجح يف ما بني البنوك )املعلنة والفعلية( لليلة واحدة خالل عام 2014
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الفصل الثامن 

تحليل األداء المقارن للبنوك 
العاملة في األردن  خالل

عام 2014
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ردن خالل العام 2014, حيث تناول اجلزء  يت�صمن هذا الف�صل على تلخي�صٍ واٍف ملجمل التطورات التي �صهدتها البنوك العاملة يف الأ

ردن,  الأ العاملة يف  البنوك  والودائع يف  والت�صهيالت  املوجودات  اإجمايل  املايل من حيث  املركز  قائمة  الرئي�صية يف  البنود  ول منها تطور  الأ

ردن خالل العام 2014  �صافة اإىل حقوق امللكية وراأ�ص املال. اأما اجلزء الثاين فقد ت�صمن على اأهم بنود قائمة الدخل للبنوك العاملة يف الأ بالإ

ردن والتي تربط  واملتمثلة يف الربح قبل ال�صريبة و�صايف الربح بعد ال�صريبة. وتناول اجلزء الثالث اأهم مقايي�ص الربحية للبنوك العاملة يف الأ

�صول ومعدل العائد على حقوق امللكية وذلك خالل العام 2014. اأما  بني قائمة املركز املايل وقائمة الدخل واملتمثلة يف معدل العائد على الأ

يل. اأما اجلزء  ردن مبا يف ذلك عدد الفروع وعدد اأجهزة ال�صراف الآ اجلزء الرابع فقد ا�صتعر�ص موؤ�صرات التفرع امل�صريف للبنوك يف الأ

ردن كما يف نهاية عام 2014.  خري فقد جاء ليعك�ص تطور وتوزيع حجم املوارد الب�صرية يف البنوك العاملة يف الأ اخلام�ص والأ

قل( ح�صب كل معيار من املعايري ال�صابقة,  على اإىل البنك الأ �صارة هنا اإىل اأننا راعينا ترتيب البنوك ب�صكٍل تنازيل )من البنك الأ وجتدر الإ

همية الن�صبية لكل بنك بالن�صبة ملجموع البنوك العاملة. كما راعينا تق�صيم البنوك اإىل ثالثة فئات رئي�صية لت�صمل  �صافة اإىل احت�صاب الأ بالإ

جنبية. كذلك من املهم اأن ن�صري هنا اإىل اأن البيانات التي يت�صمنها هذا الف�صل  �صالمية, والبنوك الأ ردنية, والبنوك الإ البنوك التجارية الأ

ردن فقط ول ت�صمل بيانات الفروع اخلارجية.  تخ�ص فروع البنوك العاملة يف الأ

اأوًل:  ترتيب البنوك  ح�سب بع�س بنود قائمة املركز املايل

اأ. ترتيب البنوك ح�سب اإجمايل املوجودات كما يف نهاية عام 2014

ردن يف نهاية عام 2014 بن�صبة 6.21% عن قيمته يف نهاية عام 2013, لي�صل اإىل 43.3  ارتفع اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأ

ردن(, و 6.4 مليار دينار  ردنية )76.2% من اإجمايل موجودات البنوك يف الأ مليار دينار, والتي تتوزع بواقع 33 مليار دينار للبنوك التجارية الأ

جنبية )8.9% من اإجمايل املوجودات(. �صالمية )14.9% من اإجمايل املوجودات( و 3.9 مليار دينار للبنوك التجارية الأ للبنوك الإ
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جدول رقم )43(

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 2013  اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأ

ة
ي
ن
د
ر

أ ل
 ا

ة
ي
ر
جا

لت
 ا

ك
و

ن
ب
ل
ا

البنك

20142013
ن�سبة التغري

)%(
ترتيب

2014
املوجودات

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

املوجودات )%(

ترتيب

2013
املوجودات

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

املوجودات )%(

%1.18%18,624.0021.16%18,726.0020.16البنك العربي

�سكان للتجارة والتمويل %7.01%26,082.0014.92%26,508.6015.04بنك الإ

ردين الكويتي %4.64-%32,484.206.10%32,369.005.47البنك الأ

%17.10%51,912.594.69%42,239.695.17بنك الحتاد

ردين هلي الأ %7.56%41,971.004.84%52,120.004.90البنك الأ

%6.27%61,774.004.35%61,885.224.36بنك القاهرة عمان

ردن %7.52%71,729.604.24%71,859.604.30بنك الأ

ردين %14.49%81,594.443.91%81,825.474.22بنك املال الأ

ردين %53.96%91,060.002.60%91,632.003.77بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين %10.75%10989.982.43%101,096.412.53البنك التجاري الأ

ردن %15.34%11939.002.30%111,083.002.50بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية / الأ

ردن %35.07%13642.001.58%12867.132.00بنك �سو�سيته جرنال - الأ

%1.42%12767.701.88%13778.621.80البنك ال�ستثماري

ردنية %7.92%30,570.5175.02%32,990.7476.22اإجمايل موجودات البنوك التجارية الأ
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ترتيب

2014
املوجودات

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

املوجودات )%(

ترتيب

2013
املوجودات

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

املوجودات )%(

ن�سبة التغري

)%(

ردين * �سامي الأ %9.45%13,522.408.64%13,855.208.91البنك الإ

�سامي الدويل %16.36%21,348.243.31%21,568.863.62البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ %24.39%3529.001.30%3658.001.52بنك الأ

%2.00%4346.870.85%4353.820.82م�سرف الراجحي * *

�سامية %12.00%5,746.5114.10%6,435.8814.87اإجمايل موجودات البنوك الإ
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ترتيب

2014
املوجودات

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

املوجودات )%(

ترتيب

2013
املوجودات

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

املوجودات )%(

ن�سبة التغري

)%(

%14.99%1881.002.16%11,013.092.34بنك عودة

%8.80%3745.921.83%2811.551.87بنك لبنان واملهجر

%4.98-%4513.521.26%3487.941.13بنك �ستاندرد ت�سارترد

%17.88-%5485.891.19%4399.000.92البنك العقاري امل�سري العربي

ردن %25.23%7288.900.71%5361.800.84بنك الكويت الوطني - الأ

%19.27%8284.300.70%6339.080.78بنك اأبو ظبي الوطني

%5.47%6294.950.72%7311.070.72�سيتي بنك

%0.76%9132.000.32%8133.000.31م�سرف الرافدين

HSBC ردينبنك -%2808.001.98مت ال�ستحواذ عليه من قبل بنك ال�ستثمار العربي الأ

جنبية %13.03-%4,434.4810.88%3,856.538.91اإجمايل موجودات البنوك التجارية الأ

ردن %6.21%40,751.50100.00%43,283.15100.00اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأ
امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.

*  ت�سمل ح�سابات ال�ستثمارات املقيدة و�سندات املقار�سة وال�ستثمار بالوكالة.
**   بنك اأجنبي.
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ب. ترتيب البنوك ح�سب اإجمايل الت�سهيات الئتمانية كما يف نهاية عام 2014 

ردن يف نهاية عام 2014 بن�صبة 4.9% مقارنة مع عام 2013 لت�صل اإىل  ارتفعت الت�صهيالت الئتمانية املقدمة من البنوك العاملة يف الأ

للبنوك  دينار  4.2مليار  و  الت�صهيالت(  اإجمايل  ردنية )71.4% من  الأ التجارية  للبنوك  دينار  13.7مليار  بواقع  تتوزع  دينار,  مليار   19.2

جنبية )6.8% من اإجمايل الت�صهيالت(. �صالمية )21.8% من اإجمايل الت�صهيالت( و 1.3 مليار دينار للبنوك التجارية الأ الإ

جدول رقم )44(

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 2013 الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك العاملة يف الأ
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ن�سبة التغري
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ترتيب

2014
الت�سهيات

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

الت�سهيات )%(

ترتيب

2013
الت�سهيات

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

الت�سهيات )%(

%0.21%12,912.0015.91%12,918.0015.19البنك العربي
�سكان للتجارة والتمويل %1.11-%22,200.0012.02%22,175.5011.33بنك الإ

%20.94%51,074.205.87%31,299.176.76بنك الحتاد
ردين الكويتي %2.63-%31,191.306.51%41,160.006.04البنك الأ

ردين هلي الأ %1.49-%41,140.006.23%51,123.005.85البنك الأ
%7.17%6971.905.31%61,041.605.42بنك الردن

%3.56%7813.004.44%7841.964.38بنك القاهرة عمان
ردين %12.85%8656.293.59%8740.613.86بنك املال الأ

ردين %105.85%12306.001.67%9629.903.28بنك ال�ستثمار العربي الأ
ردين %5.83-%9543.142.97%10511.472.66البنك التجاري الأ

ردن %3.67%10463.002.53%11480.002.50بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية/ الأ
%3.18%11438.292.39%12452.212.35البنك ال�ستثماري

ردن  %45.06%13233.001.27%13337.991.76بنك �سو�سيته جرنال - الأ
ردنية %5.94%12,942.1270.71 %13,711.4171.38اإجمايل الت�سهيات املمنوحة من البنوك التجارية الأ
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الت�سهيات
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جمايل الن�سبة لإ

الت�سهيات )%(

ترتيب

2013

الت�سهيات

)التوظيفات املالية(

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

الت�سهيات )%(

ن�سبة التغري

)%(

ردين* �سامي الأ %5.40%12,495.2013.63%12,630.0013.69البنك الإ
�سامي الدويل  %27.58%2642.063.51%2819.174.26البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ %20.58%3413.002.26%3498.002.59بنك الأ

%12.57-%4284.421.55%4248.671.29م�سرف الراجحي**
�سامية %9.42%3,834.6820.95 %4,195.8421.84اإجمايل الت�سهيات )التوظيفات( للبنوك الإ
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2013
الت�سهيات

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

الت�سهيات )%(

ن�سبة التغري

)%(

%5.38%1390.002.13%1411.002.14بنك عودة 
%3.47%2320.741.75%2331.871.73بنك لبنان واملهجر 

%7.70-%4215.591.18%3199.001.04البنك العقاري امل�سري العربي 
%4.85%5145.680.80%4152.750.80بنك �ستاندرد ت�سارترد
%25.72%688.500.48%5111.260.58بنك اأبو ظبي الوطني

ردن %8.94-%755.700.30%650.720.26بنك الكويت الوطني - الأ
%5.35%842.800.23%745.090.23�سيتي بنك

%27.00-%90.200.00%80.150.00م�سرف الرافدين
HSBC ردينبنك -%3268.001.46مت ال�ستحواذ عليه من قبل بنك ال�ستثمار العربي الأ

جنبية %14.76-%1,527.218.34 %1,301.846.78اإجمايل الت�سهيات املمنوحة من البنوك التجارية الأ
ردن %4.94%18,304.01100.00 %19,209.09100.00اإجمايل الت�سهيات املمنوحة من البنوك العاملة يف الأ

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.

*  ت�سمل ح�سابات ال�ستثمارات املقيدة و�سندات املقار�سة وال�ستثمار بالوكالة.
**  بنك اأجنبي.
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ج. ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل الودائع كما يف نهاية عام 2014

ردن يف نهاية عام 2014  بن�صبة 9.5% مقارنة مع عام 2013 لي�صل اإىل 31.9  مليار  ارتفع اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأ

�صالمية )%17.6  ردنية )74.2% من اإجمايل الودائع( و 5.6 مليار دينار للبنوك الإ دينار, تتوزع بواقع 23.7 مليار دينار للبنوك التجارية الأ

جنبية )8.3% من اإجمايل الودائع(. من اإجمايل الودائع( و 2.6 مليار دينار للبنوك التجارية الأ

جدول رقم )45(

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 2013 اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأ
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ترتيب

2013
جمموع الودائع

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

الودائع )%(

%6.12%15,832.0020.00%16,189.0019.38البنك العربي
�سكان للتجارة والتمويل %6.49%24,359.0014.95%24,641.9014.53بنك الإ

ردين الكويتي %3.25-%31,950.406.69%31,887.005.91البنك الأ
%48.51%51,205.594.13%41,790.375.61بنك الحتاد

ردين هلي الأ %2.89-%41,418.004.86%51,377.004.31البنك الأ
%16.20%61,160.103.98%61,348.004.22بنك الردن

ردين %69.41%9784.002.69%71,328.204.16بنك ال�ستثمار العربي الأ
%15.53%71,009.003.46%81,165.693.65بنك القاهرة عمان

ردين %14.40%8981.453.37%91,122.733.51بنك املال الأ
ردن %19.18%10735.002.52%10876.002.74بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية / الأ

ردين %8.61%11695.542.39%11755.432.36البنك التجاري الأ
ردن  %53.35%13397.001.36%12608.781.91بنك �سو�سيته جرنال - الأ

%2.60-%12613.052.10%13597.121.87البنك ال�ستثماري
ردنية %12.05%21,140.1372.50 %23,687.2274.16اإجمايل الودائع لدى البنوك التجارية الأ
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الودائع )%(

ن�سبة التغري

)%(

ردين *  �سامي الأ %17.36%12,957.5010.14%13,470.8010.87البنك الإ
�سامي الدويل  %18.34%21,156.003.96%21,368.004.28البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ %26.37%3383.001.31%3484.001.52بنك الأ

%0.12-%4296.331.02%4295.960.93م�سرف الراجحي * *
�سامية وعية الدخارية( لدى البنوك الإ %17.23%4,792.8316.44 %5,618.7617.59اإجمايل الودائع )الأ
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2013
جمموع الودائع

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

الودائع )%(

ن�سبة التغري

)%(

%17.47%1750.002.57%1881.002.76بنك عودة 
%13.34%3537.771.84%2609.501.91بنك لبنان واملهجر 

%20.86-%4366.431.26%3290.000.91البنك العقاري امل�سري العربي 
%61.98%7160.400.55%4259.820.81بنك اأبو ظبي الوطني

%6.62%6216.910.74%5231.280.72�سيتي بنك
%48.16-%5341.151.17%6176.840.55بنك �ستاندرد ت�سارترد

ردن %1.17-%8128.300.44%7126.800.40بنك الكويت الوطني - الأ
%29.89-%987.000.30%861.000.19م�سرف الرافدين

HSBC ردينبنك -%2639.002.19مت ال�ستحواذ عليه من قبل بنك ال�ستثمار العربي الأ
جنبية %18.31-%3,226.9611.07 %2,636.248.25اإجمايل الودائع لدى البنوك التجارية الأ
ردن %9.54%29,159.92100.00 %31,942.22100.00اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأ

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.

* ت�سمل ح�سابات ال�ستثمارات املقيدة و�سندات املقار�سة وال�ستثمار بالوكالة.
** بنك اأجنبي.
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د. ترتيب البنوك ح�سب حقوق امللكية يف نهاية عام 2014 

ردن يف نهاية عام 2014 بن�صبة 5.6% مقارنة مع عام 2013 لي�صل اإىل 5.5 مليار دينار  ارتفع اإجمايل حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأ

ردنية )78.9% من اإجمايل حقوق امللكية( و 590 مليون دينار  4.4 مليار دينار للبنوك التجارية الأ 2013 والتي تتوزع بواقع  يف نهاية عام 

جنبية )10.4% من اإجمايل حقوق امللكية(. �صالمية )10.7% من اإجمايل حقوق امللكية( و 578 مليون دينار للبنوك التجارية الأ للبنوك الإ

جدول رقم )46(

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 2013 حقوق امللكية يف البنوك العاملة يف الأ
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حقوق امللكية

)مليون دينار(

جمايل  الن�سبة لإ

حقوق امللكية )%(

%10.90%2844.0016.08%1936.0016.89البنك العربي
�سكان للتجارة والتمويل %1.25%1895.0017.05%2906.2016.35بنك الإ

ردين الكويتي %7.64%3383.707.31%3413.007.45البنك الأ
ردن %5.70%4315.806.02%4333.806.02بنك الأ

ردين هلي الأ %20.16%5248.004.73%5298.005.38البنك الأ
%7.96%6246.404.70%6266.024.80بنك الحتاد

%9.55%7236.004.50%7258.534.66بنك القاهرة عمان
ردين %10.46%8232.774.44%8257.124.64بنك املال الأ

ردين %40.37%9136.002.59%9190.903.44بنك ال�ستثمار العربي الأ
%3.67%10133.122.54%10138.012.49البنك ال�ستثماري

ردن %10.48%11124.002.36%11137.002.47بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية / الأ
ردن  %8.07%12112.002.13%12121.042.18بنك �سو�سيته جرنال - الأ

ردين %6.79%13110.492.11%13117.992.13البنك التجاري الأ
ردنية %8.87%4,017.2876.55 %4,373.6278.91اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك التجارية الأ

ة
ي
م

ا
�س

لإ
 ا

ك
و

ن
ب
ل
ا

البنك
ترتيب

2014
حقوق امللكية

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

حقوق امللكية )%(

ترتيب

2013
حقوق امللكية

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

حقوق امللكية )%(

ن�سبة التغري
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ردين �سامي الأ %10.45%1255.504.87%1282.205.09البنك الإ
�سامي الدويل %11.56%3116.962.23%2130.492.35البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ %0.00%2130.002.48%3130.002.35بنك الأ

%3.65%446.070.88%447.750.86م�سرف الراجحي *
�سامية %7.64%548.5310.45 %590.4410.65اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك الإ
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)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

حقوق امللكية )%(

ن�سبة التغري

)%(

%6.17%291.001.73%196.621.74بنك عودة 
%3.19%385.231.62%287.951.59بنك �ستاندرد ت�سارترد

ردن %5.70%475.601.44%379.911.44بنك الكويت الوطني - الأ
%12.04%666.911.27%474.971.35بنك لبنان واملهجر 

%1.49-%567.001.28%566.001.19م�سرف الرافدين
%0.24-%764.811.23%664.661.17�سيتي بنك

%7.12%950.950.97%754.580.98البنك العقاري امل�سري العربي 
%6.55-%857.701.10%853.920.97بنك اأبو ظبي الوطني

HSBC ردينبنك -%1123.002.34مت ال�ستحواذ عليه من قبل بنك ال�ستثمار العربي الأ
جنبية %15.19-%682.2013.00 %578.6010.44اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك التجارية الأ
ردن %5.61%5,248.01100.00 %5,542.65100.00اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك العاملة يف الأ

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.

* بنك اأجنبي.
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ه�. ترتيب البنوك ح�سب راأ�ض املال كما يف نهاية عام 2014 

ردن يف نهاية عام 2014  بن�صبة 4.2% مقارنة مع عام 2013 لي�صل اإىل 3.04 مليار دينار,  ارتفع اإجمايل راأ�ص املال للبنوك العاملة يف الأ

�صالمية )%13.2  ردنية )73.3% من جمموع راأ�ص املال( و 400 مليون دينار للبنوك الإ والتي تتوزع بواقع 2.23 مليار دينار للبنوك التجارية الأ

جنبية )13.5% من جمموع راأ�ص املال(. من جمموع راأ�ص املال( و 411 مليون دينار للبنوك التجارية الأ

جدول رقم )47(

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 2013 راأ�س مال البنوك العاملة يف الأ
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جمايل الن�سبة لإ
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%6.74%1534.0018.30%1570.0018.75البنك العربي
�سكان للتجارة والتمويل %0.00%2252.008.64%2252.008.29بنك الإ

ردين %10.00%3165.005.66%3181.505.97بنك املال الأ
ردين هلي الأ %6.06%3165.005.66%4175.005.76البنك الأ

ردن %0.00%5155.105.32%5155.105.10بنك الأ
ردين %50.00%7100.003.43%6150.004.93بنك ال�ستثمار العربي الأ

%25.00%7100.003.43%7125.004.11بنك القاهرة عمان
%0.00%6110.003.77%8110.003.62بنك الحتاد

ردن %10.00%7100.003.43%8110.003.62بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية / الأ
ردين الكويتي %0.00%7100.003.43%10100.003.29البنك الأ
ردين %0.00%7100.003.43%10100.003.29البنك التجاري الأ

%0.00%7100.003.43%10100.003.29البنك ال�ستثماري
ردن  %0.00%7100.003.43%10100.003.29بنك �سو�سيته جرنال - الأ

ردنية %7.09%2,081.1071.36 %2,228.6073.31اإجمايل راأ�ض مال البنوك التجارية الأ
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راأ�ض املال

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

راأ�ض املال )%(

ترتيب

2013
راأ�ض املال

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

راأ�ض املال )%(

ن�سبة التغري

)%(

ردين �سامي الأ %20.00%1125.004.28%1150.004.93البنك الإ
�سامي الدويل %0.00%2100.003.43%2100.003.29البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ %0.00%2100.003.43%2100.003.29بنك الأ

%0.00%450.001.71%450.001.64م�سرف الراجحي*
�سامية %6.67%375.0012.85 %400.0013.16اإجمايل راأ�ض مال البنوك الإ
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2014
راأ�ض املال

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

راأ�ض املال )%(

ترتيب

2013
راأ�ض املال

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

راأ�ض املال )%(

ن�سبة التغري

)%(

%0.00%161.432.11%161.432.02بنك �ستاندرد ت�سارترد
%0.00%250.001.71%250.001.64البنك العقاري امل�سري العربي 

%0.00%250.001.71%250.001.64م�سرف الرافدين
%0.00%250.001.71%250.001.64�سيتي بنك
%0.00%250.001.71%250.001.64بنك عودة 

ردن %0.00%250.001.71%250.001.64بنك الكويت الوطني - الأ
%0.00%250.001.71%250.001.64بنك لبنان واملهجر 

%0.00%250.001.71%250.001.64بنك اأبو ظبي الوطني
HSBC ردينبنك -%250.001.71مت ال�ستحواذ عليه من قبل بنك ال�ستثمار العربي الأ

جنبية %10.84-%461.4315.79 %411.4313.53اإجمايل راأ�ض مال البنوك التجارية الأ
ردن %4.20%2,917.53100.00 %3,040.03100.00اإجمايل راأ�ض مال البنوك العاملة يف الأ

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.

* بنك اأجنبي.
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ثانيًا:  ترتيب البنوك ح�سب بع�س بنود قائمة الدخل

اأ. ترتيب البنوك ح�سب الربح قبل ال�سريبة يف عام 2014 

ردن قبل ال�صريبة يف نهاية عام 2014 بن�صبة 14.3% مقارنة مع عام 2013 لي�صل اإىل 821.1 مليون  ارتفع اإجمايل اأرباح البنوك العاملة يف الأ

للبنوك  دينار  مليون   88.4 و  ال�صريبة(   قبل  رباح  الأ ردنية )80% من جمموع  الأ التجارية  للبنوك  دينار  مليون   657.3 بواقع  تتوزع  والتي  دينار, 

رباح قبل ال�صريبة(.  جنبية )9.2% من جمموع الأ رباح قبل ال�صريبة ( و 75.5 مليون دينار للبنوك التجارية الأ �صالمية )10.8% من جمموع الأ الإ

جدول رقم )48(

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 2013 الربح قبل ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأ
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20142013
ن�سبة التغري

)%(
ترتيب

2014
الربح قبل ال�سريبة

)مليون دينار(

جمايل  الن�سبة لإ

الربح

قبل ال�سريبة )%(

ترتيب

2013
الربح قبل ال�سريبة

)مليون دينار(

جمايل  الن�سبة لإ

الربح

قبل ال�سريبة )%(

%23.88%1134.0018.66%1166.0020.22البنك العربي
�سكان للتجارة والتمويل %5.64%2110.0015.32%2116.2014.15بنك الإ

ردن %8.20%356.107.81%360.707.39بنك الأ
ردين %46.59%636.525.09%453.536.52بنك املال الأ

%6.74%548.006.68%551.236.24بنك القاهرة عمان
ردين الكويتي %13.74-%455.307.70%647.705.81البنك الأ

ردين هلي الأ %180.00%1015.002.09%742.005.11البنك الأ
%8.58%731.734.42%834.454.20بنك الحتاد

ردين %71.11%818.002.51%930.803.75بنك ال�ستثمار العربي الأ
ردن %12.50%916.002.23%1018.002.19بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية / الأ

%4.23-%1113.931.94%1113.341.62البنك ال�ستثماري
ردن  %28.54%1210.001.39%1212.851.57بنك �سو�سيته جرنال - الأ

ردين %372.31%132.210.31%1310.441.27البنك التجاري الأ
ردنية %20.20%546.7976.14%657.2580.04اإجمايل الربح قبل ال�سريبة للبنوك التجارية الأ
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جمايل  الن�سبة لإ

الربح

قبل ال�سريبة )%(

ترتيب

2013
الربح قبل ال�سريبة

)مليون دينار(

جمايل  الن�سبة لإ

الربح

قبل ال�سريبة )%(

ن�سبة التغري

)%(

ردين �سامي الأ %1.08-%164.709.01%164.007.79البنك الإ
�سامي الدويل %15.18-%222.513.13%219.092.33البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ %28.57%42.100.29%32.700.33بنك الأ

%10.43%32.340.33%42.580.31م�سرف الراجحي *
�سامية %3.57-%91.6512.76%88.3810.76اإجمايل الربح قبل ال�سريبة للبنوك الإ
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)مليون دينار(

جمايل  الن�سبة لإ

الربح

قبل ال�سريبة )%(

ترتيب

2013
الربح قبل ال�سريبة

)مليون دينار(

جمايل  الن�سبة لإ

الربح

قبل ال�سريبة )%(

ن�سبة التغري

)%(

%13.98%217.002.37%119.382.36بنك عودة 
%13.12%316.742.33%218.942.31بنك �ستاندرد ت�سارترد

%48.00%411.151.55%316.502.01بنك لبنان واملهجر 
%19.11-%59.251.29%47.480.91�سيتي بنك

ردن %4.06-%66.400.89%56.140.75بنك الكويت الوطني - الأ
%123.67-%1.47-10.56-9%62.500.30البنك العقاري امل�سري العربي 

%16.67-%83.000.42%62.500.30م�سرف الرافدين
%44.08-%73.700.52%82.070.25بنك اأبو ظبي الوطني

HSBC ردينبنك -%123.003.20مت ال�ستحواذ عليه من قبل بنك ال�ستثمار العربي الأ
جنبية %5.24-%79.6811.10%75.519.20اإجمايل الربح قبل ال�سريبة للبنوك التجارية الأ
ردن %14.34%718.12100.00%821.13100.00اإجمايل الربح قبل ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأ

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.

* بنك اأجنبي.
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ب. ترتيب البنوك ح�سب �سايف الربح بعد ال�سريبة يف عام 2014 

ردن بعد ال�صريبة يف نهاية عام 2014 بن�صبة 18.8% مقارنة مع عام 2013 لي�صل اإىل 596.2  ارتفع اإجمايل اأرباح البنوك العاملة يف الأ

رباح بعد ال�صريبة( و 62 مليون دينار  ردنية )80.6% من جمموع الأ مليون دينار والتي تتوزع بواقع 480.5 مليون دينار للبنوك التجارية الأ

رباح بعد  جنبية )9% من جمموع الأ رباح بعد ال�صريبة( و 53.7 مليون دينار للبنوك التجارية الأ �صالمية )10.4% من جمموع الأ للبنوك الإ

ال�صريبة(.

جدول رقم )49(

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 2013 �سايف الربح بعد ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأ
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ن�سبة التغري
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)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

الربح بعد ال�سريبة 
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ترتيب

2013
الربح بعد ال�سريبة

)مليون دينار(

جمايل الن�سبة لإ

الربح بعد ال�سريبة 

)%(

%24.21%195.0018.93%1118.0019.79البنك العربي
�سكان للتجارة والتمويل %11.79%278.0015.54%287.2014.63بنك الإ

ردن %10.27%340.908.15%345.107.56بنك الأ
ردين %53.99%626.995.38%441.566.97بنك املال الأ

%5.51%534.006.77%535.876.02بنك القاهرة عمان
ردين الكويتي %12.10-%438.687.71%634.005.70البنك الأ

ردين هلي الأ %210.00%1110.001.99%731.005.20البنك الأ
%17.14%722.254.43%826.064.37بنك الحتاد

ردين %68.46%813.002.59%921.903.67بنك ال�ستثمار العربي الأ
ردن %7.50%912.002.39%1012.902.16بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية / الأ

%2.96%1010.182.03%1110.481.76البنك ال�ستثماري
ردن %31.17%127.001.39%129.181.54بنك �سو�سيته جرنال - الأ

ردين %225.75%132.210.44%137.201.21البنك التجاري الأ
ردنية %23.13%390.2177.74%480.4680.59اإجمايل الربح بعد ال�سريبة للبنوك التجارية الأ
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الربح بعد ال�سريبة 

)%(

ن�سبة التغري

)%(

ردين �سامي الأ %0.00%145.108.98%145.107.56البنك الإ
�سامي الدويل %15.15-%215.753.14%213.362.24البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ %26.67%41.500.30%31.900.32بنك الأ

%9.80%31.530.30%41.680.28م�سرف الراجحي *
�سامية %2.87-%63.8812.73%62.0410.41اإجمايل الربح بعد ال�سريبة للبنوك الإ
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جمايل الن�سبة لإ

الربح بعد ال�سريبة 
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جمايل الن�سبة لإ

الربح بعد ال�سريبة 

)%(

ن�سبة التغري

)%(

%12.76%112.002.39%113.532.27بنك عودة
%12.87%310.682.13%212.052.02بنك �ستاندرد ت�سارترد

%45.84%47.961.59%311.611.95بنك لبنان واملهجر
%17.94-%56.351.27%45.210.87�سيتي بنك

ردن %5.71%64.100.82%54.330.73بنك الكويت الوطني - الأ
%137.08-%1.93-9.71-9%63.600.60البنك العقاري امل�سري العربي

%10.00-%82.000.40%71.800.30م�سرف الرافدين
%38.60-%72.500.50%81.540.26بنك اأبو ظبي الوطني

HSBC ردينبنك -%112.002.39مت ال�ستحواذ عليه من قبل بنك ال�ستثمار العربي الأ
جنبية %12.10%47.889.54%53.679.00اإجمايل الربح بعد ال�سريبة للبنوك التجارية الأ
ردن %18.77%501.97100.00%596.18100.00اإجمايل الربح بعد ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأ

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.

* بنك اأجنبي.
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ثالثًا: ترتيب البنوك ح�سب اأهم موؤ�سرات الربحية

اأ. ترتيب البنوك ح�سب معدل العائد على املوجودات يف عام 2014

ردن من 1.31% يف عام 2013 اإىل 1.27% يف عام 2014 وبانخفا�ص  انخف�ص متو�صط معدل العائد على موجودات البنوك العاملة يف الأ

�صالمية,  ردنية 1.53%, بينما بلغ املعدل 0.78% للبنوك الإ قدرة 0.03%. وقد بلغ متو�صط معدل العائد على املوجودات للبنوك التجارية الأ

جنبية.  و1.08% للبنوك التجارية الأ

جدول رقم )50(

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 2013 معدل العائد على موجودات البنوك العاملة يف الأ
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املوجودات )%(

ردن %0.01%12.50%12.51بنك الأ
ردين %0.66%31.77%22.43بنك املال الأ

%0.10-%22.00%31.90بنك القاهرة عمان
ردين %0.28%61.35%41.63بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين هلي الأ %1.00%120.49%51.49البنك الأ
ردين الكويتي %0.30-%41.70%61.40البنك الأ

�سكان للتجارة والتمويل %0.10%81.30%61.40بنك الإ
%0.03-%51.39%81.36البنك ال�ستثماري

%0.26%111.10%81.36البنك العربي
ردن %0.05-%71.33%101.28بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية / الأ

%0.04%101.22%111.26بنك الحتاد
ردن %0.02-%91.24%121.22بنك �سو�سيته جرنال - الأ

ردين %0.44%130.25%130.69البنك التجاري الأ
ردنية %0.176%1.36%1.53متو�سط معدل العائد على املوجودات للبنوك التجارية الأ
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عن العام املا�سي

ردين �سامي الأ %0.11-%11.43%11.32البنك الإ
�سامي الدويل %0.25-%21.25%21.00البنك العربي الإ

%0.01-%30.49%30.48م�سرف الراجحي *
�سامي ردن دبي الإ %0.02%40.30%40.32بنك الأ

�سامية %0.09-%0.87%0.78متو�سط معدل العائد على املوجودات للبنوك الإ
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الزيادة )النق�سان(

عن العام املا�سي

%0.58-%22.30%11.72�سيتي بنك
%0.39%71.10%21.49بنك لبنان واملهجر

%0.03%41.40%31.43بنك عودة
ردن %2.80-%14.10%41.30بنك الكويت الوطني - الأ

%1.12-%32.12%51.00بنك �ستاندرد ت�سارترد
%2.86%2.06-9%60.80البنك العقاري امل�سري العربي

%0.50-%81.00%70.50بنك اأبو ظبي الوطني
%1.00-%41.40%80.40م�سرف الرافدين

HSBC ردينبنك -%61.33مت ال�ستحواذ عليه من قبل بنك ال�ستثمار العربي الأ
جنبية %0.33-%1.41%1.08متو�سط معدل العائد على املوجودات للبنوك التجارية الأ
ردن %0.03-%1.30%1.27متو�سط معدل العائد على املوجودات للبنوك العاملة يف الأ

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.

* بنك اأجنبي.
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ردن يف عام 2014  ب. معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأ

8.20% يف عام 2013 اإىل 9.88% يف عام 2014 وبارتفاع قدرة  ردن من  ارتفع متو�صط العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأ

�صالمية, و  ردنية 10.97%, بينما بلغ املعدل 8.21% للبنوك الإ 1.7%. وقد بلغ متو�صط معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية الأ

جنبية.  8.94% للبنوك التجارية الأ

جدول رقم )51(

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 2013 معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأ
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2013
معدل العائد على

حقوق امللكية )%(

ردين %4.55%312.42%116.97بنك املال الأ
%1.20-%115.20%214.00بنك القاهرة عمان

ردن %0.10-%214.00%313.90بنك الأ
ردين %3.75%69.77%413.52بنك ال�ستثمار العربي الأ

%1.66%411.60%513.26البنك العربي
ردين هلي الأ %6.75%123.98%610.73البنك الأ

%0.82%89.35%710.17بنك الحتاد
ردن %0.41%79.44%89.85بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية / الأ

�سكان للتجارة والتمويل %0.90%98.80%99.70بنك الإ
ردين الكويتي %1.95-%510.50%108.55البنك الأ

ردن %1.45%116.44%117.89بنك �سو�سيته جرنال - الأ
%0.00%107.73%127.73البنك ال�ستثماري

ردين %4.18%132.12%136.30البنك التجاري الأ
ردنية %1.63%9.33%10.97متو�سط العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية الأ

ة
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البنك
ترتيب

2014
معدل العائد على

حقوق امللكية )%(

ترتيب 

2013
معدل العائد على

حقوق امللكية )%(

الزيادة )النق�سان(

عن العام املا�سي

ردين �سامي الأ %1.84-%118.63%116.79البنك الإ
�سامي الدويل %1.91-%212.91%211.00البنك العربي الإ

%0.20%33.38%33.58م�سرف الراجحي *
�سامي ردن دبي الإ %0.31%41.17%41.48بنك الأ

�سامية %0.81-%9.02%8.21متو�سط العائد على حقوق امللكية للبنوك الإ
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 ا
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البنك
ترتيب

2014
معدل العائد على

حقوق امللكية )%(

ترتيب 

2013
معدل العائد على

حقوق امللكية )%(

الزيادة )النق�سان(

عن العام املا�سي

%4.61%311.76%116.37بنك لبنان واملهجر
%0.40%114.00%214.40بنك عودة

%1.30%212.70%314.00بنك �ستاندرد ت�سارترد
%1.95-%510.00%48.05�سيتي بنك

%23.49%15.99-9%57.50البنك العقاري امل�سري العربي
ردن %0.00%65.60%65.60بنك الكويت الوطني - الأ

%1.50-%74.30%72.80بنك اأبو ظبي الوطني
%0.39-%83.19%72.80م�سرف الرافدين

HSBC ردينبنك -%410.32مت ال�ستحواذ عليه من قبل بنك ال�ستثمار العربي الأ
جنبية %2.73%6.21%8.94متو�سط العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية الأ
ردن %1.68%8.20%9.88متو�سط العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأ

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.

* بنك اأجنبي.
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رابعًا:  ترتيب البنوك ح�سب موؤ�سرات التفرع امل�سريف 

ردن كما يف نهاية عام 2014  اأ. ترتيب البنوك ح�سب عدد الفروع داخل الأ

ردن من 742 فرع يف نهاية عام 2013 اإىل 770 فرع يف نهاية عام 2014, وبن�صبة ارتفاع بلغت %3.8.  ارتفع عدد فروع البنوك العاملة يف الأ

�صالمية )17.1% من اإجمايل  ردنية 586 فرع )76.1% من اإجمايل عدد الفروع( و 132 فرع للبنوك الإ وقد بلغ عدد فروع البنوك التجارية الأ

جنبية )6.8% من اإجمايل عدد الفروع(. عدد الفروع( و 52 فرعًا تابعًا للبنوك التجارية الأ

جدول رقم )52(

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 2013 عدد فروع البنوك العاملة يف الأ

ة
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د
ر

أ ل
 ا

ة
ي
ر
جا

لت
 ا

ك
و

ن
ب
ل
ا

البنك

20142013
ن�سبة التغري

)%(
ترتيب

2014
عدد الفروع

ردن داخل الأ

جمايل الن�سبة لإ

عدد  الفروع )%(

ترتيب

2013
عدد الفروع

ردن داخل الأ

جمايل الن�سبة لإ

عدد الفروع )%(

�سكان للتجارة والتمويل %1.80%111114.96%111314.68بنك الإ
%1.33-%27510.11%2749.61البنك العربي

%1.43-%3709.43%3698.96بنك القاهرة عمان
ردن %4.55%4668.89%3698.96بنك الأ

ردين الكويتي %19.15%6476.33%5567.27البنك الأ
ردين هلي الأ %3.77%5537.14%6557.14البنك الأ

%5.71%7354.72%7374.81بنك الحتاد
ردين %0.00%8283.77%8283.64البنك التجاري الأ

ردن %0.00%9273.64%9273.51بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية / الأ
ردين %33.33%11152.02%10202.60بنك ال�ستثمار العربي الأ
ردن %0.00%10162.16%11162.08بنك �سو�سيته جرنال - الأ

ردين %0.00%12121.62%12121.56بنك املال الأ
%9.09-%13111.48%13101.30البنك ال�ستثماري

ردنية %3.53%56676.28%58676.10اإجمايل عدد فروع البنوك التجارية الأ
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 ا
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و

ن
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البنكا

ترتيب

2014
عدد الفروع

ردن داخل الأ

جمايل الن�سبة لإ

عدد الفروع )%(

ترتيب

2013
عدد الفروع

ردن داخل الأ

جمايل الن�سبة لإ

عدد الفروع )%(

ن�سبة التغري

)%(

ردين �سامي الأ %4.48%1679.03%1709.09البنك الإ
�سامي الدويل %8.11%2374.99%2405.19البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ %6.67%3152.02%3162.08بنك الأ

%100.00%430.40%460.78م�سرف الراجحي*
�سامية %8.20%12216.44%13217.14اإجمايل عدد فروع البنوك الإ
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 ا
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البنك
ترتيب

2014
عدد الفروع

ردن داخل الأ

جمايل الن�سبة لإ

عدد الفروع )%(

ترتيب

2013
عدد الفروع

ردن داخل الأ

جمايل الن�سبة لإ

عدد الفروع )%(

ن�سبة التغري

)%(

%16.67%2121.62%1141.82بنك لبنان واملهجر
%0.00%1131.75%2131.69بنك عودة

%0.00%391.21%391.17البنك العقاري امل�سري العربي
%0.00%460.81%460.78بنك �ستاندرد ت�سارترد

ردن %0.00%630.40%530.39بنك الكويت الوطني - الأ
%0.00%630.40%530.39بنك اأبو ظبي الوطني

%0.00%820.27%720.26م�سرف الرافدين
%0.00%820.27%720.26�سيتي بنك

HSBC ردينبنك -%540.54مت ال�ستحواذ عليه من قبل بنك ال�ستثمار العربي الأ
جنبية %3.70-%547.28%526.75اإجمايل عدد فروع البنوك التجارية الأ
ردن %3.77%742100.00%770100.00اإجمايل عدد فروع البنوك العاملة يف الأ

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.

* بنك اأجنبي.
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ردن كما يف نهاية عام 2014  يل داخل الأ ب. ترتيب البنوك ح�سب عدد اأجهزة ال�سراف الآ

1346 جهاز يف عام 2013 اإىل 1434 جهاز يف عام 2014, وبن�صبة  ردن من  يل التابعة للبنوك داخل الأ ارتفع عدد اأجهزة ال�صراف الآ

اأجهزة  عدد  اإجمايل  من   %77( جهازًا   1104 ردنية  الأ التجارية  للبنوك  التابعة  يل  الآ ال�صراف  اأجهزة  عدد  بلغ  وقد   .%6.5 بلغت  ارتفاع 

جهزة التابعة  جهزة( وبلغ عدد الأ �صالمية 261 جهازًا )18.2% من اإجمايل عدد الأ جهزة التابعة للبنوك الإ يل(, فيما بلغ عدد الأ ال�صراف الآ

جهزة(. جنبية 69 جهازًا )4.8% من اإجمايل عدد الأ للبنوك التجارية الأ

جدول رقم )53(

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 2013 يل التابعة للبنوك العاملة يف الأ عدد اأجهزة ال�سراف الآ
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البنك

20142013
ن�سبة التغري

)%(
ترتيب

2014
عدد اأجهزة

يل ال�سراف الآ

جمايل  الن�سبة لإ

عدد

جهزة  )%( الأ

ترتيب

2013
عدد اأجهزة

يل ال�سراف الآ

جمايل  الن�سبة لإ

عدد

جهزة )%( الأ

�سكان للتجارة والتمويل %4.52%119914.78%120814.50بنك الإ
%1.61%218613.82%218913.18بنك القاهرة عمان

%1.39%314410.70%314610.18البنك العربي
ردن %8.26%41098.10%41188.23بنك الأ

ردين هلي الأ %12.64%5876.46%5986.83البنك الأ
ردين الكويتي %3.95%6765.65%6795.51البنك الأ

ردن %0.00%7533.94%7533.70بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية / الأ
%13.04%8463.42%8523.63بنك الحتاد

ردين %54.55%10332.45%9513.56بنك ال�ستثمار العربي الأ
ردين %13.89%9362.67%10412.86البنك التجاري الأ

ردين %0.00%11302.23%11302.09بنك املال الأ
%15.79%12191.41%12221.53البنك ال�ستثماري

ردن %0.00%13171.26%13171.19بنك �سو�سيته جرنال - الأ
ردنية يل للبنوك التجارية الأ %6.67%103576.89%110476.99اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآ
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ترتيب

2014
عدد اأجهزة

يل ال�سراف الآ

جمايل  الن�سبة لإ

عدد

جهزة  )%( الأ

ترتيب

2013
عدد اأجهزة

يل ال�سراف الآ

جمايل  الن�سبة لإ

عدد

جهزة  )%( الأ

ن�سبة التغري

)%(

ردين �سامي الأ %9.70%11349.96%114710.25البنك الإ
�سامي الدويل %10.64%2473.49%2523.63البنك العربي الإ

%39.13%3231.71%3322.23م�سرف الراجحي*
�سامي ردن دبي الإ %57.89%4191.41%4302.09بنك الأ

�سامية يل للبنوك الإ %17.04%22316.57%26118.20اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآ
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البنك
ترتيب

2014
عدد اأجهزة

يل ال�سراف الآ

جمايل  الن�سبة لإ

عدد

جهزة  )%( الأ

ترتيب

2013
عدد اأجهزة

يل ال�سراف الآ

جمايل  الن�سبة لإ

عدد

جهزة  )%( الأ

ن�سبة التغري

)%(

%4.55%1221.63%1231.60بنك عودة
%7.69%3130.97%2140.98بنك لبنان واملهجر

%0.00%3130.97%3130.91البنك العقاري امل�سري العربي
%0.00%580.59%480.56بنك �ستاندرد ت�سارترد

ردن %0.00%670.52%570.49بنك الكويت الوطني - الأ
%0.00%740.30%640.28بنك اأبو ظبي الوطني

-%800.00%700.00م�سرف الرافدين
-%800.00%700.00�سيتي بنك

HSBC ردينبنك -%2211.56مت ال�ستحواذ عليه من قبل بنك ال�ستثمار العربي الأ
جنبية يل للبنوك التجارية الأ %21.59-%886.54%694.81اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآ

ردن يل للبنوك العاملة يف الأ %6.54%1346100.00%1434100.00اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآ
امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.

* بنك اأجنبي.
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ردن خام�سًا: املوارد الب�سرية يف البنوك العاملة يف الأ

اأ. ترتيب البنوك ح�سب عدد العاملني يف نهاية عام 2014 

19433 موظفًا وموظفة يف عام  2013 اإىل  18423 موظفًا وموظفة يف عام  ردن من  ارتفع عدد العاملني يف جميع البنوك العاملة يف الأ

ردنية 14637 موظفًا وموظفة )75.3% من جمموع عدد  2014, وبن�صبة ارتفاع مقدارها 5.5%. وقد بلغ عدد العاملني يف البنوك التجارية الأ

3350 موظفًا وموظفة )17.2% من جمموع عدد العاملني(, ويف البنوك التجارية  �صالمية  العاملني(, فيما بلغ عدد العاملني يف البنوك الإ

جنبية 1446 موظفًا وموظفة )7.4% من جمموع عدد العاملني(. الأ

جدول رقم )54(

ردن يف نهاية عام 2014 مقارنة مع عام 2013 عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأ
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20142013
ن�سبة التغري

)%(
ترتيب

جمموع العاملني2014
جمايل الن�سبة لإ

عدد العاملني )%(

ترتيب

جمموع العاملني2013
جمايل الن�سبة لإ

عدد العاملني )%(

%0.32%1281715.29%1282614.54البنك العربي
�سكان للتجارة والتمويل %2.77%2219911.94%2226011.63بنك الإ

%2.65%315468.39%315878.17بنك القاهرة عمان
ردن %6.05%414227.72%415087.76بنك الأ

ردين هلي الأ %8.65%513187.15%514327.37البنك الأ
ردين الكويتي %6.48%69415.11%610025.16البنك الأ

%16.48%77283.95%78484.36بنك الحتاد
ردين %28.17%86003.26%87693.96البنك التجاري الأ

ردين %77.20%114212.29%97463.84بنك ال�ستثمار العربي الأ
ردين %9.65%95082.76%105572.87بنك املال الأ

ردن %2.59-%105022.72%114892.52بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية / الأ
%4.51-%123992.17%123811.96البنك ال�ستثماري

ردن %0.87%132301.25%132321.19بنك �سو�سيته جرنال - الأ
ردنية %7.38%1363173.99%1463775.32اإجمايل عدد العاملني يف البنوك التجارية الأ
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ترتيب

جمموع العاملني2014
جمايل الن�سبة لإ

عدد العاملني )%(

ترتيب

جمموع العاملني2013
جمايل الن�سبة لإ

عدد العاملني )%(

ن�سبة التغري

)%(

ردين �سامي الأ %3.64%1197910.74%1205110.55البنك الإ
�سامي الدويل %4.88%27584.11%27954.09البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ %7.21%33331.81%33571.84بنك الأ

%38.68%41060.58%41470.76م�سرف الراجحي*
�سامية %5.48%317617.24%335017.24اإجمايل عدد العاملني يف البنوك الإ
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ترتيب

جمموع العاملني2014
جمايل الن�سبة لإ

عدد العاملني )%(

ترتيب

جمموع العاملني2013
جمايل الن�سبة لإ

عدد العاملني )%(

ن�سبة التغري

)%(

%13.70%13872.10%14402.26بنك لبنان واملهجر
%2.41%22911.58%22981.53البنك العقاري امل�سري العربي

%8.75%42401.30%32611.34بنك عودة
%5.77%52081.13%42201.13بنك �ستاندرد ت�سارترد

ردن %10.68-%61030.56%5920.47بنك الكويت الوطني - الأ
%3.57%7560.30%6580.30�سيتي بنك

%0.00%8550.30%7550.28بنك اأبو ظبي الوطني
%18.52-%9270.15%8220.11م�سرف الرافدين

HSBC ردينبنك -%32491.35مت ال�ستحواذ عليه من قبل بنك ال�ستثمار العربي الأ
جنبية %10.52-%16168.77%14467.44اإجمايل عدد العاملني يف البنوك التجارية الأ
ردن %5.48%18423100.00%19433100.00اإجمايل عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأ

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.

* بنك اأجنبي.
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ردن هم املوؤ�سرات املالية للبنوك العاملة يف الأ  �ساد�سًا: ملخ�س لأ

2014

2014

2014

2014

   2014

43,283.15

40,751.50

6.2
1%

19,209.09

18,304.01

4.9
4%

2013

76.22%
14.87%

8.91%

71.38%
21.84%

6.78%

74.16%
17.59%

8.25%

78.91%
10.65%

10.44%

   20142013

   20142013

   20142013

31,942.22

29,159.92

9.5
4%

5,542.65

5,248.01

5.6
1%



133

2014

2014

2014

   2014

3,040.03

2,917.53

4.2
%

821.13

718.12

14
.34

%

2013

   20142013

   20142013

   20142013

596.18

501.97

18
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%

1.27%

1.30% 0.03%

73.31%
13.16%

13.53%

80.04%
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80.59%
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9.00%

1.53%

0.78%

1.08%
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4.81%
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الفصل التاسع 

الخدمات المصرفية الجديدة





13�

ردن  يف اإطار �صعيها احلثيث لتح�صني وتطوير خدماتها ومواكبة كل ما هو جديد يف عامل اخلدمات امل�صرفية, قامت البنوك العاملة يف الأ

امل�صرفية  اأهم اخلدمات  يبني  التايل  واجلدول  تقدمها.  التي  �صرائح اخلدمات  امل�صرفية اجلديدة �صمن  باإدخال جمموعة من اخلدمات 

ردن باإدخالها خالل عام 2014. اجلديدة التي قامت البنوك العاملة يف الأ

جدول رقم )55(

اخلدمات امل�سرفية اجلديدة التي قامت البنوك باإدخالها خالل عام 2014

مزود اخلدمةو�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

البنك العربي

e-Fawateercom توفري ت�صديد فوري لدفعات �صركات اخلدمات وعدد من اجلهات التي لديها حت�صيالت منتظمة من قبل

امل�صتفيدين من خدماتها.

البنك املركزي و�صركة 

مدفوعاتكم

Arabi Access
موال فيما بني ح�صابات العميل الواحد �صمن مناطق البنك  ر�صدة وحتويل الأ توفري اإمكانيات الطالع على الأ

مارات وقطر والبحرين( من خالل خدمة عربي اأون لين و�صمن ا�صرتاك واحد جلميع  ردن والإ العربي )الأ

املناطق.

Bundles باقات

يقدم هذا الربنامج ثالثة باقات رئي�صية: �صتار بلو�ص, �صتار, واآبر ما�ص. مت ت�صميم هذه الباقات بحيث 

حتتوي كل باقة على اأكرث من نوع من الت�صهيالت. يهدف هذا املنتج لتقدمي منافع ذات قيمة م�صافة 

ن�صطة التجارية املتنوعة لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة. ومنتجات متعددة املزايا بهدف تلبية العمليات والأ

مت تطويرها داخليًا

ردين هلي الأ البنك الأ

خدمة بوابة الدفع اللكرتوين

عمال يف خمتلف املجالت لقبول كافة احلركات املدفوعة  خدمة م�صممة لتلبية جميع متطلبات اأ�صحاب الأ

عرب النرتنت من خالل مواقعهم اللكرتونية جلميع اأنواع البطاقات )بطاقات اخل�صم املبا�صر, بطاقات 

مان. الئتمانية, البطاقات املدفوعة م�صبقا( �صمن م�صتويات عالية من ال�صرعة والأ

و�صط  �صركة ال�صرق الأ

MEPS خلدمات الدفع

هلي �صديقة للبيئة للتق�صيط ب�صفر%  بطاقة الأ

ردن كاأول بنك يف الأ

وهي بطاقة ما�صرت كارد متنح للعمالء ب�صقف ائتماين لتق�صيط املنتجات ال�صديقة للبيئة بفائدة %0 من 

�صافة اإىل اإمكانية ا�صتخدامها كبطاقة ائتمانية عادية. �صبكة جتار معتمدة لهذا الربنامج, بالإ

و�صط  �صركة ال�صرق الأ

MEPS خلدمات الدفع

بطاقات وورلد ما�صرت كارد

World Elite Master Card
بطاقة ائتمانية لذوي الدخول املرتفعة, حتتوي على باقة مميزة من اخلدمات العاملية واملحلية لت�صمل عرو�ص 

ح�صرية وخ�صومات لدى العديد من الفنادق واملحالت التجارية الفاخرة.

ما�صرت كارد العاملية

بنك القاهرة عمان

Aramex with CAB
Shop and Ship خدمة -

Shop the World -

- ق�صيمة اأرامك�ص بقيمة 100 دولر

Med Service with CAB طباء واجلهات الطبية والت�صال معهم فور ت�صليم البطاقة, حيث يتم اإ�صدار جميع البطاقات اخلا�صة بالأ

�صحن م�صتحقاتهم من ال�صركة.

حملة احل�صني بن طالل وبنك القاهرة عمان

دفع ر�صوم الطلبة

مت توقيع ملحق اتفاقية لقب�ص ر�صوم الطلبة من خالل اأمناء ال�صناديق مقابل ر�صوم خمف�صة.

الهيئة اخلريية الها�صمية وبنك القاهرة عمان

بطاقات دفع امل�صتفيدين

يقوم البنك باإ�صدار بطاقات مدفوعة م�صبقا واإعطائها اإىل الهيئة لتقوم بتوزيعها على امل�صتفيدين عو�صا 

موال. عن الأ

التفاق احل�صري مع

PayPal.منح عمالء البنك مزيد من خيارات عرب النرتنت

E-Fawateercom.ت�صهيل وت�صريع دفع الفواتري واملدفوعات اللكرتونية

دون احلاجة اإىل تقيم طلبات اأو اإجراء اأي ات�صالت.التق�صيط امل�صري من خالل بطاقة الئتمان
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ردن بنك الأ

)Marathon( ح�صاب توفري

ح�صاب خا�ص بفئة معينة من العمالء يهدف اإىل توعية العميل وحتفيزه على الدخار مقابل عائد ب�صيط و 

�صحب على جوائز تقدم من خالل ال�صحوبات ال�صهرية.

مت تطويرها داخليا

)customer experience(

اإجراء مكاملات ترحيبية مع العمالء احلا�صلني على ت�صهيالت وخدمات من البنك وفقا ملعايري متفق عليها 

بهدف التاأكد من �صهولة تعامل العميل مع البنك و ر�صاه عن املوظفني واخلدمات وعر�ص منتجات اأخرى مبا 

�صافة اإىل بدء اإجراء املكاملات الرتحيبية مع العمالء امل�صرتكني بالباقات امل�صرفية   يتوافق وو�صع العميل بالإ

و ح�صابات ماراثون.

مت تطويرها داخليا

اإطالق �صفحة الفي�صبوك اخلا�صة بالبنك

متا�صيا مع التطور التكنولوجي يف جمال مواقع التوا�صل الجتماعي مت تطوير ادوات التوا�صل مع العمالء 

من خالل مواقع التوا�صل الجتماعي ل�صتقبال مالحظاتهم و ا�صتف�صاراتهم والرد عليها و الرتويج ملنتجات 

وخدمات البنك و ابقاء العميل على اطالع باآخر امل�صتجدات

مزود خارجي

حملة حتديث البيانات على م�صتوى الفروع و 

مركز اخلدمة الهاتفية

العمل على حتديث بيانات العمالء بطرق متعددة بهدف احل�صول على بيانات العمالء ال�صخ�صية املحدثة 

لت�صهيل التوا�صل معهم و �صمان اي�صال املعلومة لهم بالطرق املتاحة )امييل ,ر�صالة ن�صية...(

مت تطويرها داخليا

مت تطويرها داخلياوذلك لتن�صيق طلبات العمالء الواردة من الفروع مع كافة دوائر البنك ل�صمان �صرعة تنفيذ طلبات العمالء.طرح الية التعامل مع طلبات العمالء

ردن موبايل بنك الأ

Mobile Banking
ردن تتيح للعمالء ال�صتعالم عن ح�صاباتهم, والتحويل بني  هي عبارة عن خدمة مت اإطالقها من بنك الأ

�صافة لال�صتعالم و ت�صديد الفواتري. ردن بالإ احل�صابات اأو ح�صابات خارج بنك الأ

BFSI

JOMOPAY ردن تتيح للعميل اإن�صاء حمفظة مالية ي�صتطيع من خاللها ردن كاأول بنك يف الأ هي خدمة اأطلقها بنك الأ

التحويل ملحافظ مالية اأخرى ب�صكل فوري.

البنك املركزي

تطبيق » نقاط وح�صومات »

�صا�صي منه هو توعية  تطبيق ميكن حتميله على كل من اأجهزة Android  و I Phone  , الهدف الأ

العمالء بربنامج النقاط واحل�صومات القائم على البطاقات الئتمانية , حيث يقوم على اإر�صال ر�صائل 

تنبيهية للعمالء حول املتاجر التي مت التعاقد معها �صمن برنامج النقاط واخل�صومات مبجرد القرتاب منها 

وحتديد مواقع تواجدها عن طريق ال�صتعانة بنظام GPS مع اإمكانية ت�صفحها ومعرفة العرو�ص املتوفرة 

ردن. لية اخلا�صة ببنك الأ �صافة اإىل التعرف على مواقع الفروع وال�صرافات الآ عليها , بالإ

 Access To
Arabia

برنامج التق�صيط

ردن. حيث يتيح هذا الربنامج  هو اأحد برامج الولء املقدمة للعمالء حاملي البطاقات الئتمانية من بنك الأ

للعمالء تق�صيط حركات امل�صرتيات التي مت دفعها عن طريق البطاقة الئتمانية على �صكل اق�صاط �صهرية 

مت�صاوية وملدة حمددة و بفائدة مناف�صة.

EMP

Web Charge Electron Card تتيح هذه البطاقة للعمالء ا�صتخدامها ب�صكل  Web Charge Card – بطاقة الفيزا اإلكرتون

�صافة اإىل اإمكانية ا�صتخدامها عن طريق امل�صرتيات. اأ�صا�صي عن طريق النرتنت بالإ

مت تطويره داخليًا

�صكان للتجارة  بنك الإ

والتمويل

خدمة عر�ص وحت�صيل الفواتري الكرتونيا 

»فواتريكم«

هي عبارة عن خدمة تقوم على اأ�صا�ص اإتاحة الفر�صة للعمالء بت�صديد وا�صتعرا�ص الفواتري واملدفوعات 

املختلفة قيدا على احل�صاب ب�صكل ذاتي وفوري وعلى مدار ال�صاعة ب�صهولة واأمان.

�صركة مدفوعاتكم

بنك ال�صتثمار العربي 

ردين الأ

اإ�صدار بطاقات ما�صرت كارد

قام البنك باإ�صدار بطاقات ما�صرت كارد بنوعيها املدينة والدائنة بحيث اأ�صبح باإمكان العميل اختيار بطاقته 

املف�صلة لتكون معه اأينما ذهب.

EMP

ت�صديد الفواتري الكرتونيا

وىل من خالل موظف التلر والثانية من  اأتاح البنك خدمة ت�صديد الفواتري اللكرتونية من خالل قناتني, الأ

خالل النرتنت البنكي بحيث ي�صتطيع العميل �صداد فواتريه امل�صتحقة بكل راحة ودون اأي عناء.

EFAWATEERCOM
ICSFS

 ACCESS TO
ARABIA

يداع النقدي من خالل اأجهزة  خدمة الإ

يل ال�صراف الآ

ماكن. لية املنت�صرة يف كثري من الأ EMP/S2Mاأتاح البنك هذه اخلدمة من خالل بع�ص �صرافاته الآ

تطوير برجميات النرتنت البنكي

فراد وال�صركات بحيث متكنهم من اجناز  مت تطوير برجميات النرتنت البنكي لتخدم عمالء البنك من الأ

جنبية. الكثري من متطلباتهم من خالل هذه الربجميات مثل احلوالت وبع�ص من اأعمال الدائرة الأ

ICSFS
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ردين البنك التجاري الأ

جتاري موبايل

عبارة عن خدمة يقدمها البنك لعمالئه تتيح له ال�صتف�صار عن اأر�صدة وح�صابات العميل املختلفة واإمكانية 

اإجراء متويالت مالية بني ح�صابات العميل نف�صه اأو بني ح�صابات العميل والعمالء �صمن البنك نف�صه, كما 

توفر اخلدمة اإمكانية دفع فواتري من خالل خدمة فواتريي و�صراء بطاقات مدفوعة م�صبقا وحتديد اأقرب 

خرى. فرع و�صراف تابع للبنك وغريها من اخلدمات الأ

مت تطويرها داخليًا

جتاري اوتو

هو قر�ص متويل املركبات يتميز باملرونة واملزايا املتعددة التي متكن العميل من احل�صول على �صيارته 

املف�صلة ب�صروط مرنه وتلبي كافة احتياجات �صرائح املجتمع مبا يتالئم مع معطياتهم.

مت تطويرها داخليًا

البنك ال�صتثماري

 Travel Saving ح�صاب رحلتي

Account

ح�صاب التوفري رحلتي ميكن العميل من ا�صتغالل قيمة ما يدخره من ما يلي:

وتقريب  تلقائي  ب�صكل  النقود  حتويل  ,�صيتم  الكرتون  فيزا  بطاقة  فيها  العميل   ي�صتخدم  مرة  كل  •يف 
املبلغ الذي انفقه اإىل اأقرب 5 اأو 10 دنانري, و�صوف يقوم البنك  بتحويل الفرق من ح�صابه اجلاري اإىل 

ح�صاب التوفري .

امل�صريف. النرتنت   iBank خدمة  خالل   من  ومكان  وقت  اأي  يف  ح�صابه  •اإدارة 
حمدد. غري  مببلغ  اأو  دينارًا   50 اأق�صاه  مببلغ  التقريب  لعملية  على  الأ ال�صقف  حتديد  •ميكنه 

فاأكرث. دينار   400 جتميع  عند  البنك  من   1% تعادل  والتي  �صنوية   ربع  الفائدة  على  يح�صل  •�صوف 
اأدنى. كحد  دينارًا   50 بر�صيد  احل�صاب  فتح  •ميكنه 

بطاقات ائتمانية م�صرتكة, بالفئتني الذهبية 

Shop and Ship  والبالتينية, مع

بطاقات ائتمانية م�صرتكة, بالفئتني الذهبية والبالتينية, مع  Shop and Ship  متكن هذه البطاقات 

�صافة اإىل امليزات التالية: نرتنت بتكاليف �صحن اأقل بالإ حامليها من الت�صوق عرب الإ

. اأمريكي  دولر   45 بقيمة   Shop and Ship من  جمانية  ا�صرتاكات  اأربع  اإىل  •ا�صرتاكني  
بطاقة  مع  نرتنت  الإ عرب  الدفع  عند  ال�صحن  ر�صوم  على   10-15% بني  يرتاوح  •خ�صم 

الئتمانية.  INVESTBANK
.Shop and Ship حماية  ر�صوم  على   15% •خ�صم 

اأرامك�ص  من  ال�صريع  اخلارجي  و  الداخلي  النقل  خدمات  ر�صوم  على   10-30% بني  يرتاوح  •خ�صم 
)تطبق فقط عرب فروع اأرامك�ص(.

املبا�صرة. القرابة  ذوي  العائلة  اأفراد  حد  لأ اإ�صافية  ائتمانية  •بطاقة 
 Cash برنامج  خالل  من  والدولية  املحلية  امل�صرتيات  جمموع  من   2% قيمته  ما  •ا�صرتداد 

.Rewards
كيفك. على  ق�صط  برنامج  طريق  عن  اأ�صهر   6 ملدة   0% بفائدة  امل�صرتيات  •تق�صيط 

eFAWATEERCOM

نرتنت امل�صريف iBank عر�ص وت�صديد الفواتري فور اإ�صدارها اإلكرتونيًا  حيث ميكن للعميل عرب خدمة الإ

عن طريق نظام اإي فواتريكم وباأ�صلوب اآمن.

لكرتوين بعر�ص اآين للفواتري الدورية, واإر�صال اإ�صعار عند وجود فواتري  يقوم نظام دفع اإي فواتريكم الإ

جديدة وحت�صيلها اإلكرتونيًا وباأ�صلوب اآمن على مدار ال�صاعة عرب قنوات الدفع امل�صرفية املتعددة

ABC بنكeFAWATEERCOMت�صديد الفواتري وبع�ص اخلدمات ب�صكل مبا�صرeFAWATEERCOM

بنك الحتاد

اخلدمة امل�صرفية عرب النرتنت)احتاد اون 

لين(

مت تطوير خدمة احتاد اون لين يف هيئتها وطريقة ال�صرتاك, ومن اأهم مميزاتها؛ اإ�صافة خدمات التحويل 

املالية, وخدمات دفع الفواتري وخدمات البطاقات اللكرتونية بال�صافة اىل العديد من اخلدمات املميزة 

لعمالء ال�صركات مثل  الدفعات املتعددة واإمكانية اإن�صاء كفالت واإعتمادات واأوامر دفع.

Oracle

خدمة الر�صائل الق�صرية

مت تطوير  خدمة الر�صائل الق�صرية لتكون اأ�صرع, ومت اإ�صافة ر�صائل جديدة وتعديل الن�صو�ص جلميع اأنواع 

الر�صائل.

A2A

خدمة ت�صديد الفواتري

مت اإطالق خدمة ت�صديد الفواتري من خالل الت�صجيل الذاتي يف موقع املدفوعات, وذلك لت�صديد الفواتري من 

خالل  eFAWATEERcom وحتت اإ�صراف البنك املركزي.

Palco-Oracle

Exquisite منتج عمالء النخبة

مت اطالق منتج عمالء النخبة والذي يقدم مزايا بنكية وغري بنكية لعمالء النخبة والتي تتنا�صب مع طبيعة 

حياتهم ومتطلباتهم

مت تطويرها داخليًا

التاأمني امل�صريف

مت اطالق برنامج التاأمني امل�صريف, والذي يقدم حلول تاأمينية اإدخارية لغايات التقاعد, التعليم, الزواج, 

و�صراء منزل

املنتج مقدم بالتعاون مع 

MetLife Alico

�صروق

»�صروق« هي عبارة عن مظلة تن�صوي حتتها جمموعة �صاملة من احللول امل�صرفية )املالية وغري املالية( 

تهدف اإىل تثقيف املراأة ومتكينها لتكون قادرة على حتقيق ا�صتقالليتها واأمانها املادي.

مت تطويرها داخليًا

اعادة اطالق منتج الرواتب

مت اإعادة اطالق منتج الرواتب حيث مت اأ�صافة مزايا بنكية و غري بنكية خلدمة العميل مثل �صندوق الدخار 

وال�صلف على الراتب بال�صافة اىل اجلوائز ال�صهرية وال�صنوية

مت تطويرها داخليًا

مومة جازة الأ مت تطويرها داخليًامت ا�صافة ميزة فرتة �صماح للعمالء الناث املقرت�صني خالل اإجازة المومة.فرتة �صماح خا�صة لإ
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بنك �صو�صيته جرنال 

ردن - الأ

ح�صاب فوزي الفوري

- برامج ادخار تختلف بح�صب قدرة العميل املالية:

*  برنامج 1: 500 دينار  - 2499 دينار.
*  برنامج 2: 2500 دينار

- بدون فائدة.

- تاريخ ا�صتحقاق ثابت

ردين - ح�صبب بالدينار الأ

- فر�صة الفوز بجوائز قيمة للربناجمني من خالل �صحوبات

- جوائز م�صمونة للم�صرتكني بالربنامج رقم 2

eSCGJ ال�صتفادة جمانا من اخلدمة امل�صرفية عرب النرتنت -

ي�صتفيد من ح�صاب فوزي كل �صخ�ص تعدى الثامنة ع�صرة من العمر

مت تطويرها داخليًا

ردين بنك املال الأ

يلبطاقة ما�صرت كارد املدفوعة م�صبقا �صركة ما�صرت كاردميكن ا�صتخدام البطاقة للت�صوق Online Shopping وعلى ال�صراف الآ

Email Gateway.على الربيد اللكرتوين  SMS خدمة متكن العميل من ا�صتقبال الر�صائل الق�صريةA2A Company

Capital Call Center
مركز خدمة العمالء

جابة عن ا�صتف�صارات العمالء وخدمات اأخرى متعلقة بخدمة »بنكي« واخلدمات الئتمانية. من قبل البنكالإ

Lounges عمال( بخدمة الدخول املجاين على مرافق مت تزويد العمالء حاملي البطاقات الئتمانية )بالتينيوم - الأ

املطارات.

 Veloce access
Lounge

Money Gram Promo Code.خ�صم 25% من قيمة العمولة عند اإ�صدار احلوالة من موظفي البنك والعمالءMoney Gram

بطاقات ما�صرت كارد

بفئاتها الثالثة مع املزايا املعتادة: 

Classic, Gold and Platinumصركة ما�صرت كارد العاملية�

ردين �صالمي الأ البنك الإ

�صركة فاكتمنتج لتمويل تكاليف العالج والعمليات اجلراحيةمنتج �صفاء

ثاث بال�صعر النقدي.منتج امل�صاومة �صركة فاكتمنتج لتمويل املتعاملني ل�صراء ال�صلع املنزلية ال�صتهالكية والكهربائيات والأ

�صركة فاكتمنتج لتمويل الن�صاءات والبناء والتعمري والعقارات / مقاولت.منتج ال�صت�صناع

منتج لتمويل �صراء ال�صيارات الهجينة والتي تدعم البيئة اخل�صراء وبعائد مرابحة تف�صيلي.منتج ال�صيارات الهجينة

�صركة فاكت

لية لية )147( جهازا يف نهاية عام 2014, منت�صرة يف جميع اأنحاء اململكة.التو�صع يف �صبكة ال�صرفات الآ بلغ عدد اأجهزة ال�صرف الآ

 Diebold, NCR,

Wincor

ا�صتحداث وتطوير خدمات جديدة على نظام 

I-Banking النرتنت البنكي

يل: حيث مت ا�صتحداث خدمات جديدة لعام 2014 على نظام ال�صرف الآ

)مدفوعاتكم( الفواتري  دفع  · خدمة 
املتعاملني ح�صابات  بني  · التحويل 

A2A

بطاقة ما�صرت كارد �صتاندرد

بطاقة خ�صم فوري �صممت ب�صكل مميز ويتم منح املمتعاملني الفر�صة للفوز با�صرتداد قيمة م�صرتياتهم 

من خاللها.

MEPS+HPS

MEPS+HPSبطاقة خ�صم فوري �صممت خ�صي�صا للمتعاملني الذين ين�صدون املزايا والعرو�ص اخلا�صة من بطاقتهم.بطاقة ما�صرت كارد تيتانيوم

�صركة فاكتا�صتيفاء ر�صوم الت�صجيل من املواطنني الراغبني بالتقدمي للح�صول على فر�صة احلج لهذا العام.خدمة ا�صتيفاء ر�صوم الت�صجيل للحج

’ املتعاملني وتقدمي الهدايا واملميزات للمتعاملنيبرنامج ولء املتعاملني تقدمي برامج ملكافاأ

دائرة البطاقات واخلدمات 

اللكرتونية
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مزود اخلدمةو�صف خمت�صر للخدمةا�صم اخلدمةالبنك

�صالمي  البنك العربي الإ

الدويل

منتج »جدد«

جهزة  منتج  موجه للعيادات الطبية وال�صيدليات واملختربات الطبية بهدف تقدمي التمويل الالزم ل�صراء الأ

واملعدات الطبية واأعمال التو�صعة والتجديد وبدون اأية �صمانات.

مت تطويرها داخليًا

ردين وكالة ال�صتثمار مع البنك املركزي الأ

SME
تهدف هذه التفاقية اىل تقدمي التمويل للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملنتاهية ال�صغر �صمن �صروط مي�صرة وعوائد 

خمف�صة دون الرتكيز على ال�صمانات.

بالتعاون مع البنك املركزي 

ردين الأ

اتفاقية التمويل ال�صناعي واخلدمات

ردين من خالل  تهدف هذه التفاقية لتقدمي كفالت لتمويل امل�صاريع ذات القيمة امل�صافة لالقت�صاد الأ

�صول الثابتة اأو راأ�ص املال بعدد من ال�صيغ املتنوعة. متويل الأ

بالتعاون مع ال�صركة 

ردنية ل�صمان القرو�ص الأ

بطاقة فيزا الكرتون

Chip and Pin
بهدف تقدمي اأف�صل درجات احلماية لعمالء البنك واللتزام مبتطلبات فقد مت ا�صتحداث بطاقة فيزا 

الكرتون مبيزة  Chip and Pin التي تعطي حماية عاملية وحملية للعمالء .

VISA
International

efawateercom خرى وت�صديدها من خالل القنوات خدمة متكن العمالء من ال�صتف�صار عن قيم فواتريهم/اأو مدفوعاتهم الأ

املتاحة واللكرتونية التي يوفرها البنك لهذه الغاية.

بالتعاون مع �صركة 

مدفوعات باإ�صراف ورقابة 

ردين البنك املركزي الأ

�صالمي ردن دبي الإ بنك الأ

تقدمي طلب احل�صول على متويل ملنتجات 

فراد من خالل موقع البنك اللكرتوين. الأ

ي�صتطيع املتعامل من خالل هذه اخلدمة اأن يتقدم بطلب احل�صول على اأحدى منتجات البنك ويتم املتابعة 

من خالل موظف مركز الت�صال للمتابعة معهم.

مت تطويرها داخليًا

طفال ح�صاب توفري الأ

“كنزي”
ح�صاب ادخار ا�صتثماري يقوم على اأ�صا�ص امل�صاربة ال�صرعية املطلقة. يت�صمن احل�صاب توزيع عوائد اأرباح, 

هدية ترحيبية, �صحوبات على جوائز �صهرية ون�صف �صنوية.

مت تطويرها داخليًا

خدمة عر�ص وحت�صيل الفواتري الكرتونيا من 

خالل خدمة

Mobile Banking

خدمة ت�صهل على املتعاملني عر�ص و حت�صيل الفواتري من جهات متعددة ك�صركات الت�صالت و�صركة 

اخلدمات )الكهرباء( وغريها من اجلهات احلكومية املختلفة من خالل تطبيق موجود على الهواتف 

النقالة.

)خارجي(

ال�صركة العربية خلدمات 

النرتنت

م�صرف الراجحي

تطبيق IBAN  على اخلدمات اللكرتونية 

) )  Online , IVR بامل�صرف

IBAN تعديل جميع اخلدمات اللكرتونية ل�صتقبال و اإر�صال احلولت عن طريق

بنك الراجحي بناء على 

طلب البنك املركزي

منتج متويل �صلعة

�صالمية وهو منتج يقوم مبنح العميل �صراء �صلع )اثاث و كهربائيات (  منتج متوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ

عن طريق امل�صرف

مت تطويرها داخليًا

IVR خدمة الدفع اللكرتوين علىIVRدفع الفواتري عن طريق خدمات اللكرتونية للم�صرف ومت تطبيقها حاليا على

�صركة مدفوعاتكم و بنك 

الراجحي

خدمة ال�صداد اجلزئي

يجار خدمة ال�صداد اجلزئي للتمويل ال�صكني على �صيغة الإ

حيث متكن للعميل �صداد جزء من قيمة التمويل املمنوح من قبل امل�صرف

مت تطويرها داخليًا

�صايف منتج التمويل الإ

�صالمية حيث يقوم مبنح العميل متويل �صخ�صي  اإ�صايف )زيت نخيل (  منتج متوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ

ق�صاط بحيث تتنا�صب مع عبء الدين  وذلك بعد درا�صة جميع التزاماته لدى امل�صرف مع اإمكانية ترتيب الأ

لراتب العميل

مت تطويرها داخليًا

تنفيذ متويل �صخ�صي عن طريق �صركة و�صاطة 

)طرف ثالث (

اإدخال �صركة و�صاطة مالية  يف اآلية تنفيذ التمويل �صخ�صي كطرف ثالث حيث تقوم بتقدمي الو�صاطة 

املالية مقابل عمولت وبدلت حتدد مبوجب عقود تربم مع العمالء بهذا اخل�صو�ص وهي مرخ�صة مبوجب 

�صواق  �صهم و/اأو ال�صلع بالأ نظمة والتعليمات املعمول بها, ومن غاياتها تقدمي خدمة بيع الأ القوانني والأ

قليمية والعاملية, وحاليا ال�صركة الو�صيطة التي يتم التعامل معها من قبل امل�صرف هي �صركة املال  املحلية والإ

ردين لال�صتثمار والو�صاطة املالية. الأ

مت تطويرها داخليًا

ال�صتثمار امل�صرتك

�صالمية , هي احل�صابات املفتوحة لتلقي املبالغ من املودعني على اأ�صا�ص  منتج متوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ

امل�صاربة امل�صرتكة, ويفو�ص اأ�صحاُبها امل�صرَف با�صتثمارها يف اأعماله التمويلية وال�صتثمارية مطلقًا دون 

رباح واخل�صائر بح�صب نتيجة  الربط مب�صروع اأو برنامج ا�صتثماري معني , وت�صارك هذه احل�صابات يف الأ

اأعمال امل�صرف

تكون مدة ال�صتثمار  املتاحة يف ح�صاب ال�صتثمار امل�صرتك:

خر بعدم رغبته يف التجديد - )1( �صهر, تتجدد تلقائيا ملدة اأو مدد مماثلة ما مل يخطر اأحد الطرفني الآ

خر بعدم رغبته يف التجديد. - ثالث )3( �صهور, تتجدد تلقائيا ملدة اأو مدد مماثلة ما مل يخطر اأحد الطرفني الآ

خر بعدم رغبته يف التجديد. - �صتة )6( �صهور, تتجدد تلقائيا ملدة اأو مدد مماثلة ما مل يخطر اأحد الطرفني الآ

خر بعدم رغبته يف التجديد �صنة واحدة )12( �صهر, تتجدد تلقائيا ملدة اأو مدد مماثلة ما مل يخطر اأحد الطرفني الآ

دنى ملبلغ ال�صتثمار ح�صب العملة كما يلي: احلد الأ

1- الدينار : 3.000

2- الدولر : 5.000

3- اليورو : 5.000

مت تطويرها داخليًا

خدمة ال�صحب النقدي الدويل

خدمة متكن عمالء م�صرف الراجحي فروع الكويت و ال�صعودية من ال�صحب من ح�صاباتهم عن طريق بنك 

ردن. الراجحي فروع الأ

مت تطويرها داخليًا
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مزود اخلدمةو�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

البنك العقاري امل�صري 

العربي

Access 2 Arabiaاحل�صول على ك�صوفات احل�صاب الكرتونيا.خدمة ك�صف احل�صاب اللكرتوين

Access 2 Arabiaت�صديد الفواتري وال�صرتاكات من خالل خدمة فواتريكم من خالل قنوات النرتنت بنك واملوبايل بنك.خدمة فواتريكم

�صحب رواتب متقاعدين العراقيني عن طريق دائرة التقاعد بالعراق.كي كاردم�صرف الرافدين

ال�صركة العاملية للبطاقة 

الذكية

�صيتي بنك

Mass-Payment
هي خدمة توفر للعمالء اإمكانية حتميل عدة معامالت مالية )حوالت( يف ملف واحد يت�صمن جمموع مبالغ 

هذه احلوالت كافة. بحيث ميكن للعميل تتبع جميع هذه احلوالت من خالل ملف واحد فقط عن طريق 

النظام اللكرتوين ل�صيتي بنك. و هذه اخلدمة متاحة فقط للحوالت املحلية.

مت تطويرها داخل البنك

Late Cash Collection صبوع / العطل الر�صمية اأو� يقدم �صيتي بنك خدمة  حت�صيل / جمع النقود من العمالء خالل عطلة نهاية الأ

بعد انتهاء �صاعات العمل الر�صمية عن طريق �صركة برنك�ص –ال�صركة الر�صمية املعتمدة لدى �صيتي بنك

يتم  تقدميها من خالل 

مزود خارجي )�صركة 

برنك�ص(

Third party

دفع الفواتري الكرتونيا.eFawateercomبنك �صتاندرد ت�صارترد

مدفوعاتكم – متطلب بنك 

مركزي

بنك الكويت الوطني 

ردن - الأ

خدمة عر�ص وحت�صيل الفواتري الكرتونيا 

eFawateercom
نظام مركزي تكاملي يهدف لتوفري خدمة عر�ص وحت�صيل الفواتري واملدفوعات الخرى الكرتونيا لال�صخا�ص 

)عمال البنك(.

خارجي – �صركة 

مدفوعاتكم

برنامج الزواجبنك لبنان واملهجر

برنامج مبكن املقبلني على الزواج من احل�صول على ت�صهيالت ائتمانية اأو فتح ح�صابات توفري توؤهل 

امل�صرتكني بالدخول اإىل �صحوبات جلوائز قيمة واحل�صول على خ�صومات من ال�صركات امل�صاهمة.

البنك املركزيي�صتطيع العميل دفع فواتريه عن طريق البنكخدمة فواتريكمبنك اأبو ظبي الوطني
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الفصل العاشر 

الموارد البشرية في البنوك 
العاملة في األردن





14�

ردن مبا فيها تطور عدد العاملني موزعًا  ي�صتعر�ص هذا الف�صل جمموعة خمتارة من موؤ�صرات املوارد الب�صرية يف البنوك العاملة يف الأ

ح�صب اجلن�ص اإىل ذكور واإناث, وتوزيع العاملني يف البنوك ح�صب املوؤهل العلمي, وتوزيع العاملني ح�صب الفئة العمرية, وتوزيع العاملني ح�صب 

وال�صتقالت  البنك,  التدريبية وح�صب  بالدورات  امللتحقني  املوظفني  وعدد  املنطقة اجلغرافية,  العاملني ح�صب  وتوزيع  الجتماعية,  احلالة 

والتعيينات. 

1. عدد العاملني 

ردن عام 2014 مبا ن�صبته 5.5% عن العام 2013 ليبلغ 19433 موظفًا وموظفة.  ارتفع عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأ

جدول رقم )56(

توزيع العاملني يف البنوك ح�سب اجلن�س  2014-2006

ذكورال�سنة
التوزيع الن�سبي 

)%(
إناث ا

التوزيع الن�سبي 

)%(
املجموع

ن�سبة التغري 

)%(

2006970168.5446431.5141657.5

20071016067.44490532.56150656.4

20081061166.83526733.17158785.4

20091040665.90538434.1015790-0.6

20101093865.84567534.16166135.2

20111143465.91591334.09173474.4

20121176565.85610134.15178663.0

20131218866.16623533.84184233.1

20141281665.95661734.05194335.5

امل�سدر : بيانات البنوك

وفيما يتعلق بتوزيع العاملني يف البنوك ح�صب اجلن�ص فقد انخف�صت ن�صبة الذكور من 68.5% يف عام 2006 اإىل 65.95% يف نهاية عام 

ناث من 31.5% يف عام 2006 اإىل 34.05% يف نهاية عام 2014. وتدل هذه الإح�صائيات على الرتفاع امل�صتمر  2014. لرتتفع بذلك ن�صبة الإ

ردنية.  ردين لتكون من اأعلى الن�صب يف القطاعات القت�صادية الأ يف ن�صبة امل�صاركة بني اجلن�صني يف القطاع امل�صريف الأ

2. توزيع العاملني يف البنوك ح�سب املوؤهل العلمي

ا�صتمر امل�صتوى التعليمي للعاملني يف البنوك بالتح�صن حيث �صجلت ن�صبة العاملني من حملة ال�صهادات اجلامعية )دكتوراه, ماج�صتري, 

بكالوريو�ص ودبلوم عايل( ما ن�صبته 73.7% من اإجمايل عدد املوظفني بنهاية عام 2014 باملقارنة مع ن�صبة 59.7% يف عام 2006. يف حني 

تراجعت ن�صبة العاملني من حملة الدبلوم/معهد لت�صل اإىل 12.8% بنهاية عام 2014, اإ�صافة اإىل انخفا�ص ن�صبة العاملني من حملة التوجيهي 

ودون التوجيهي لت�صل اإىل 13.4% بنهاية عام 2014.
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جدول رقم )57(

توزيع العاملني ح�سب املوؤهل العلمي 2014-2006 

ال�سنة

ماج�ستريدكتوراه
دبلوم عايل و 

بكالوريو�ض
دون التوجيهيتوجيهيدبلوم/ معهد

املجموع

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

2006240.27815.5765454.0284120.113479.5151810.714165

2007260.28345.5863857.3284418.912688.414559.715065

2008320.29045.7940259.2276117.412247.715559.815878

2009330.29385.9930458.9280317.812067.615069.515790

2010380.210436.31012560.9267716.111136.716179.716613

2011380.211036.31078162.2260715.011196.516999.817347

2012360.211466.41137263.7259514.510595.916589.317866

2013420.211896.51203565.3253513.810465.715768.618423

2014470.212476.41303567.1248612.810375.315818.119433

امل�سدر : بيانات البنوك

3. توزيع العاملني يف البنوك ح�سب الفئة العمرية

�صافة اإىل ارتفاع ن�صبة العاملني  ارتفعت ن�صبة املوظفني الذين تقل اأعمارهم عن 25 �صنة من 12.1% عام 2013 اإىل 13% عام 2014, بالإ

الذين ترتاوح اأعمارهم بني 25 �صنة و39 �صنة من 61.1% عام 2013 اإىل 61.4% عام 2014, بينما انخف�صت ن�صبة العاملني الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 40 �صنة و 59 �صنة من 26.4% عام 2013 اإىل 25.2% عام 2014, ون�صبة العاملني الذين تتجاوز اأعمارهم 60 عامًا من %0.5 

عام 2013 اإىل 0.4% عام 2014.

جدول رقم )58(

توزيع العاملني ح�سب الفئة العمرية 2014-2006

ال�سنة

اأكرث من 60 �سنة40-59 �سنة25-39 �سنةاقل من 25 �سنة

املجموع

%العدد%العدد%العدد%العدد

2006230516.3781255.1394927.9990.714165

2007254116.9819654.4425128.2770.515065

2008274717.3894456.3410725.9800.515878

2009227714.4931659.0408925.91080.715790

2010221813.4995659.9434026.1990.616613

2011243114.01029559.3453426.1870.517347

2012242613.61068759.8466826.1850.517866

2013223212.11125261.1485626.4830.518423

2014253213.01193061.4489025.2810.419433

امل�سدر : بيانات البنوك
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4. الو�سع الجتماعي للعاملني

ارتفعت ن�صبة العاملني العازبني من اإجمايل عدد املوظفني يف عام 2014 اإىل 38.3% مقابل 37.5% عام 2013, بينما انخف�صت ن�صبة 

العاملني املتزوجني من اإجمايل عدد املوظفني يف عام 2014 اإىل 61.7% مقابل 62.5% عام 2013.

جدول رقم )59(

توزيع العاملني ح�سب الو�سع الجتماعي 2014-2006

ال�سنة

متزوجونعازبون

املجموع

%العدد%العدد

2006637645.0778955.014165

2007636442.2870157.815065

2008676242.6911657.415878

2009617439.1961660.915790

2010670340.3991059.716613

2011670838.71063961.317347

2012678838.01107862.017866

2013690137.51152262.518423

2014743438.31199961.719433

امل�سدر : بيانات البنوك

5. التوزيع اجلغرايف للعاملني يف البنوك ح�سب املحافظة 

بلغ عدد موظفي البنوك يف حمافظة العا�صمة 16301 موظفًا وموظفة اأي ما ن�صبته 83.9% من جمموع موظفي البنوك, يف حني ا�صتحوذت 

حمافظة اربد على ن�صبة 4.7% من جمموع موظفي البنوك وحمافظة الزرقاء على ن�صبة 3.7% وحمافظة البلقاء على ن�صبة 1.7% وحمافظة 

الكرك على ن�صبة 1.3% وحمافظة العقبة على ن�صبة 1.2% , اأما باقي حمافظات اململكة فلم تتجاوز الن�صبة يف كل منها %1.
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جدول رقم )60(

التوزيع اجلغرايف للعاملني يف البنوك ح�سب املحافظة كما يف نهاية 2014

عدد العاملنياملحافظة

الرتكز اجلغرايف للعاملني

)%(

%1630183.88حمافظة العا�سمة

%9114.69حمافظة اربد

%7133.67حمافظة الزرقاء

%3291.69حمافظة البلقاء

%2391.23حمافظة العقبة

%2551.31حمافظة الكرك

%1440.74حمافظة مادبا

%1220.63حمافظة معان

%1080.56حمافظة جر�ض

%940.48حمافظة عجلون

%690.36حمافظة الطفيلة

%1480.76حمافظة املفرق

%19433100.00املجموع

امل�سدر : بيانات البنوك

* الرتكز اجلغرايف للعاملني لكل حمافظة = )عدد موظفي البنوك باملحافظة / اإجمايل عدد موظفي البنوك(*%100
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جدول رقم )61(

توزيع العاملني لدى البنوك ح�سب املحافظة والبنك لعام 2014

املفرقالطفيلةعجلونجر�ضمعانمادباالكركالبلقاءالعقبةالزرقاءاربدالعا�سمةا�سم البنك

26343761172698105577البنك العربي

ردين هلي الأ 118858521948121112100139البنك الأ

12271084328462920241613924بنك القاهرة عمان

ردن 1287875011188107109011بنك الأ

�سكان للتجارة والتمويل 176816210518396513221220828بنك الإ

ردين الكويتي 884284113195700005البنك الأ

ردين 70114181300000000بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين 65434111323111400009البنك التجاري الأ

36366600000000البنك ال�ستثماري

ABC 44076657606006بنك

78925151200700000بنك الحتاد

ردن  20856504400000بنك �سو�سيته جرنال - الأ

ردين 530515700000000بنك املال الأ

ردين �سامي الأ 1233228189288088353937392431البنك الإ

�سامي الدويل 6293539111317989889البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ 3002124090003000بنك الأ

1271010000000000م�سرف الراجحي

262910800000009البنك العقاري امل�سري العربي 

2200000000000م�سرف الرافدين

5800000000000�سيتي بنك

20770600000000بنك �ستاندرد ت�سارترد

24790500000000بنك عودة 

ردن 9200000000000بنك الكويت الوطني - الأ

40115111300000000بنك لبنان واملهجر 

5011030000000بنك اأبو ظبي الوطني

163019117132393292551441221089469148املجموع

امل�سدر : بيانات البنوك
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6. الدورات التدريبية 

ردن عددًا من الدورات التدريبية ملوظفيها  بهدف حت�صني مهارات موظفي البنوك وتطوير قدراتهم وكفاءتهم, نظمت البنوك العاملة يف الأ

كما  وموظفة,  37070 موظف  للبنك  تابعة  تدريب  التي مت عقدها مبراكز  التدريبية  بالدورات  امل�صاركني  بلغ عدد  2014, حيث  خالل عام 

5742 موظف وموظفة, يف حني بلغ عدد امل�صاركني بالدورات  بلغ عدد امل�صاركني بالدورات التدريبية التي مت عقدها مبراكز تدريب حملية 

ردن 520 موظف وموظفة . التدريبية التي مت عقدها مبراكز تدريب خارج الأ

جدول رقم )62(

عدد املوظفني الذين ا�سركوا يف دورات تدريبيه عام 2014

اأ�سم البنك

ردنيف مراكز تدريب حمليةيف مركز التدريب التابع للبنك يف مراكز تدريب خارج الأ

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

30242226402130172البنك العربي

ردين هلي الأ 211310181988511654البنك الأ

1707124050129096بنك القاهرة عمان

ردن 55303392593177بنك الأ

�سكان للتجارة والتمويل 17051033339122484بنك الإ

ردين الكويتي 85339128685504البنك الأ

ردين 86431679500بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين 958650312176283البنك التجاري الأ

55414314191البنك ال�ستثماري

ABC 6343881405001بنك

1540950193138288بنك الحتاد

ردن 14278511711بنك �سو�سيته جرنال - الأ

ردين 184109237111142بنك املال الأ

ردين �سامي الأ 279710762014390البنك الإ

�سامي الدويل 123235612244190البنك العربي الإ

�سامي ردن دبي الإ 4865238400بنك الأ

7521841820م�سرف الراجحي

1517775023البنك العقاري امل�سري العربي

003100م�سرف الرافدين

0935* 702* 824�سيتي بنك

916791454بنك �ستاندرد ت�سارترد

7570302053بنك عودة

00361800بنك الكويت الوطني

2631091054600بنك لبنان واملهجر

2125192400بنك اأبو ظبي الوطني

239721309840561686412108املجموع

online تت�سمن على دورات *

رقام اأعاه على تكرار لنف�ض املوظفني الذين �ساركوا باأكرث من دورة تدريبية. - قد تت�سمن الأ

امل�سدر : بيانات البنوك
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7. ال�ستقالت والتعيينات

ردن بتعيني 3014 موظفًا وموظفة خالل عام 2014, مقابل 2706 يف عام 2013, فيما بلغ عدد الذين تركوا  قامت البنوك العاملة يف الأ

�صباب 2301 موظفًا وموظفة عام 2014 باملقارنة مع 2024 موظفًا وموظفة خالل عام 2013. اخلدمة جلميع الأ

يف حني ارتفع معدل دوران املوظفني يف عام 2014 والذي ميثل )جمموع ال�صتقالت/جمموع املوظفني * 100%( حيث بلغ 11.84% يف 

نهاية عام 2014 باملقارنة مع 10.99% يف عام 2013.

جدول رقم )63(

ال�ستقالت والتعيينات 2006- 2014

*ال�سنة التعييناتال�ستقالت
معدل دوران 

املوظفني )%(

20061778276112.55

20072131316814.15

20082200285713.86

20092229202614.12

2010 2240320213.48

2011 1909277411.00

20121975242611.05

20132024270610.99

20142301301411.84

�سباب طوعاً اأو التقاعد اأو...الخ  * ت�سمل ال�ستقالت كافة الذين تركوا اخلدمة جلميع الأ

امل�سدر : بيانات البنوك
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ع�صاء, وقد  قامت اجلمعية خالل عام 2014 مبناق�صة ومتابعة خمتلف الق�صايا التي عر�صت عليها وخا�صة تلك التي عر�صتها البنوك الأ

متت مناق�صة هذه الق�صايا بعمق من قبل اللجان الفنية املخت�صة يف اجلمعية ومت رفع مالحظات البنوك حولها للجهات املعنية. وقد كانت 

ا�صتجابة تلك اجلهات على درجة عالية من اجلدية, حيث مت اخذ العديد من املالحظات واملقرتحات التي تقدمت بها اجلمعية با�صم البنوك 

حول خمتلف الق�صايا. 

2014 حول مو�صوعات  ويف جمال التدريب, عقدت اجلمعية عدة لقاءات وندوات وور�ص عمل ودورات تدريبية وحما�صرات خالل عام 

وق�صايا تهم اجلهاز امل�صريف. 

ويف جمال الدرا�صات, اأ�صدرت اجلمعية خالل عام 2014 جمموعة من املن�صورات والتقارير والدرا�صات ذات العالقة باجلهاز امل�صريف 

ردين.  وفيما يلي ن�صتعر�ص اأبرز ن�صاطات اجلمعية خالل العام 2014. الأ

– اجتماعات جلان اجلمعية �أ

مناط اجلرمية يف التحايل والقر�سة اللكرتونية    اجتماعات جلنة اأمن وخماطر املعلومات لبحث الأ

ردين املر�صلة  ردن اجتماعا يوم 21 متوز 2014, لبحث مذكرة البنك املركزي الأ عقدت جلنة اأمن وخماطر املعلومات بجمعية البنوك يف الأ

لكتــرونية  مناط اجلرمية املتبعة لتزايد حالت الحتيال والتــزوير وعمليـــات القــر�صنة الإ ملجل�ص اإدارة اجلمعية بخ�صو�ص طلب تدار�ص الأ

)E-crime(, وقد اأ�صار اأع�صاء اللجنة اإىل �صرورة تو�صيح ماهية احلوادث الحتيالية الواقعة املق�صودة بكتاب املركزي. 

وكان مدير عام اجلمعية قد افتتح الجتماع منوها اإىل كتاب املركزي املتعلق ب�صرورة عمل اآليه يتم من خاللها تداول حالت الحتيال 

والتزوير وعمليات القر�صنة اللكرتونية للحد منها ايجاد احللول املمكنة.

ردين نادر قاحو�ص بتو�صيح الغاية من مذكرة البنك املركزي  وّذكَر اأمين غنوم باملذكرة وم�صمونها, فيما قام ممثل البنك املركزي الأ

ع�صاء اأو من خالل اللجنة امل�صكلة �صابقا مبجال  لكرتوين بني البنوك الأ حتيال الإ الردين مدار البحث من حيث تدار�ص حالت التزوير والإ

ع�صاء. اأمن وخماطر املعلومات لدى جمعية البنوك الردنية والتي ت�صم ممثلني عن البنوك الأ

ردنية للبنك املركزي بخ�صو�ص حوادث الحتيال وغريها لتتم عرب منوذج معتمد ي�صار  واقرتح  قاحو�ص اأن يتم تعديل اآلية تبليغ البنوك الأ

بالغ من خالل النموذج املعتمد  ردنية املرخ�صة, بحيث يتم وعند وقوع حادث الإ لعتماده من البنك املركزي الردين وتعميمه على البنوك الأ

للبنك املركزي والتي تر�صل ن�صخة عنه للجنة اأمن وخماطر املعلومات لدى جمعية البنوك بعد اإخفاء اأية بيانات من �صاأنها امل�صا�ص بال�صرية 

جراء املنا�صب لديه اأو التعميم باأية اقرتاحات  امل�صرفية, وذلك لدرا�صة احلوادث وحتليلها التحليل الالزم واخلروج بتو�صيات للبنك املركزي لإ

من خالل جمعية البنوك بح�صب كل حادثة. واتفق املجتمعون اأن يتم ت�صكيل فريق عمل ي�صم عبري بطاينة من بنك لبنان واملهجر ودانا طبيله 

من بنك املال وراأفت ابو عفيفه من البنك ال�صالمي الردين لغاية ت�صميم النموذج املتعلق بتعبئة حوادث, وعر�صه على اللجنة للموافقة بعد 

الت�صميم. واأجمعوا على اأن يتم تعديل دورية اجتماعات اللجنة لت�صبح مرة واحدة �صهريا نظرا لتو�صيات ممثل البنك املركزي الردين مبا 

يخ�ص تزايد حوادث الحتيال امل�صريف وتعددها. 

كما عقدت جلنة اأمن وخماطر املعلومات اجتماعًا يف جمعية البنوك يوم 23 اأيلول 2014, لبحث ومراجعة النموذج الذي يت�صمن التبليغ 



160

عن حدث اأمن املعلومات والتفاق عليه ب�صكل نهائي, واإ�صافة تعليمات تبني �صرح مب�صط عن طريقة تعبئة النموذج لكي ت�صهل على ال�صخ�ص 

املعني يف تعبئته .

وبتاريخ 24 ت�صرين الثاين 2014 عقدت جلنة اأمن وخماطر املعلومات اجتماعًا اآخر يف جمعية البنوك, مت من خالله بحث ومناق�صة ردود 

خذ باأهم املالحظات الواردة من البنوك  ع�صاء على النموذج املقرتح للتبليغ عن حدث اأمن املعلومات. وقد مت خالل الجتماع الأ البنوك الأ

والتي مت املوافقة عليها من خالل الت�صويت بني اأع�صاء اللجنة.

بالغ  لية التي تو�صلت اإليها البنوك لالإ ول لإعالمه بالآ ردين بتاريخ 2 كانون الأ هذا وقد قامت جمعية البنوك مبخاطبة البنك املركزي الأ

عن حالت الحتيال والتزوير والقر�صنة اللكرتونية, والتي تت�صمن منوذج تبيلغ مقرتح ي�صمى » منوذج تبليغ عن حادث امن معلومات«, بحيث 

يتم اإر�صاله من قبل البنوك الع�صاء اىل البنك املركزي الردين والذي يقرر بدوره تعميم اأي معلومات يوفرها ذلك النموذج على البنوك 

�صافة لتعليمات مقرتحة من قبل اللجنة وممثل البنك املركزي الردين ل�صتخدام  الع�صاء من خالل اجلمعية لغايات التوعية المنية,بالإ

منوذج التبليغ عن حادث امن معلومات. 

  جمعية البنوك ت�سكل جلنة لدرا�سة ظاهرة ال�سيكات املزورة

ردن جلنة فنية متخ�ص�صة ملناق�صة مو�صوع ال�صيكات املزورة بهدف و�صع احللول املنا�صبة لها. و�صمت اللجنة  �صكلت جمعية البنوك يف الأ

ردين الكويتي  ردن و�صركة بروجر�ص �صوفت والبنك العربي وبنك ال�صكان للتجارة والتمويل والبنك الأ البنك املركزي وجمعية البنوك يف الأ

ردين. ردن وبنك القاهرة عمان والبنك ال�صالمي الأ وبنك الأ

ال�صيكات  لظاهرة  املقرتحة  �صوفت حول احللول  بروجر�ص  �صركة  تقدميي من  اإىل عر�ص  ا�صتمعوا  قد  البنوك  وكانت اجلمعية وممثلي 

املزورة.

وتهدف اللجنة اإىل اإعداد درا�صة مف�صلة حول ظاهرة ال�صيكات املزورة بكافة املراحل التي متر بها ال�صيكات وو�صع احللول املنا�صبة لها, 

وذلك خالل فرتة �صهرين متهيدا لرفعها اإىل جمل�ص الدارة ملناق�صتها بهدف اإن�صاء اآلية و 32 هيكلية موؤ�ص�صية للحد من م�صاكل ال�صيكات 

املزورة يف اململكة. 

  اللجنة الفنية لدرا�سة ظاهرة تزوير ال�سيكات تخرج بدرا�سة تف�سيلية حول املو�سوع

عقدت جمعية البنوك يف الردن اجتماعات خا�صة بلجنة درا�صة ظاهرة تزوير ال�صيكات مع البنوك الع�صاء و�صركة بروجر�ص �صوفت, 

�صمت اللجنة �صالح رجب حماد من بنك ال�صكان وفرا�ص القا�صي من بنك الردن وتي�صري اليماين من بنك الردن وح�صام حرز اهلل من بنك 

ال�صكان وجمال حمدان من البنك الردين الكويتي ورائد عطا من البنك ال�صالمي الردين ويو�صف ابو الهيجاء من بنك القاهرة عمان وخليل 

مقبل من البنك املركزي الردين ورامي �صاهني من جمعية البنوك ورامي طنو�ص من �صركة بروجر�ص ورجا �صعيد من �صركة بروجر�ص وب�صار 

يا�صني من �صركة بروجر�ص وفادي ن�صر من �صركة بروجر�ص ويو�صف زهران من �صركة بروجر�ص.

على  البنوك  اجابة  على  اعتمدت  معطيات  �صمن  امل�صريف  القطاع  يف  ال�صيكات  واقع  عينة  درا�صة  عمل  مت  حيث  اجتماعات  عدة  عقد  ومت 

ال�صتبيان الذي مت اعداده من اللجنة والفرتة الزمنية بني عامي 2012- 2013, ومت ا�صتثناء حالت تركز ال�صيكات غري الطبيعي �صمن احلكم على 

جراءات الرقابية للحد  العينة, وقام مندوبي �صركة بروجر�ص �صوفت با�صتعرا�ص نتائج العينة حيث تركزت على حالت التزوير التي متت فعليًا والإ

فراد 60%, بينما كانت ن�صبة ال�صيكات املزورة من ال�صركات %40.  من تنفيذها. وقد اأظهرت الدرا�صة باأن ن�صبة ال�صيكات املزورة من قبل الأ
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كما تباينت طرق وو�صائل التزوير, حيث اأن 48% من حالت التزوير كانت على اأ�صل ال�صيك, و25% من خالل التفقيط والرتقيم, و%12 

لل�صيكات امل�صروقة, و 9% لتزوير التوقيع, و4% لتعديل بيانات ال�صيك, و2% تقليد التوقيع. اأما من حيث التوزيع اجلغرايف لل�صيكات املزورة فقد 

كانت الن�صبة يف عمان 85%, بينما كانت خارج عمان%15. 

جراءات الداخلية للبنوك ل�صرف  وقد مت اقرار املحاور الولية للدرا�صة واملتمثلة يف القوانيني والتعليمات الناظمة لل�صيكات, والعمالء, والإ

�صرف  منظومة  يف  الف�صلى  واملمار�صات  ال�صيكات,  �صرف  لعمليات  امل�صاندة  نظمة  والأ ال�صيكات,  لطباعة  الناظمة  جراءات  والأ ال�صيكات, 

ال�صيكات للحد من م�صكلة تزوير, ونتائج وتو�صيات الدرا�صة.

الدرا�صة,  وهدف  الدرا�صة,  واأهمية  الدرا�صة,  فر�صيات  التية:  النقاط  على  يعتمد  الذي  الدرا�صة  هيكل  و�صع  الجتماعات  خالل  ومت 

ومنهجية الدرا�صة, والواقع احلايل, وم�صكلة تزوير ال�صيكات, والقوانني والتعليمات الناظمة للعمل بال�صيكات, واجراءات البنوك الداخلية 

نظمة امل�صاندة, واملمار�صات الف�صلى للتعامل مع ال�صيكات,  ل�صرف ال�صيكات, واإدارة طباعة ال�صيكات, والعمالء, واملقا�صة اللكرتونية والأ

والنتائج والتو�صيات.

  اللجنة القانونية يف جمعية البنوك تعتمد �سيغة جديدة حلوالة احلق

ردن وعدد من املخت�صني يف البنوك �صمن اللجنة القانونية يف اجلمعية, مو�صوع )حوالت احلق( للخروج  ناق�صت جمعية البنوك يف الأ

ع�صاء عند تعاملها مع خمتلف الفعاليات القت�صادية. ب�صيغة موحدة ومقبولة لهذه احلوالت يتم اعتمادها من البنوك الأ

ورحب مدير عام اجلمعية باأع�صاء اللجنة, وقال اإن املطلوب هو العرتاف بحوالة احلق من قبل احلكومة وان تكون هذه احلوالة ملزمة 

بغ�ص النظر عن التحويالت, واإيجاد ن�ص قانوين عن حوالة احلق بحيث ت�صتخدمه البنوك بطريقة موحدة على اأن يتم اعتماده من قبل البنوك 

طراف كافة.  وملزما لالأ

وقال ال�صتاذ ر�صوان �صيف من البنك العربي اإنه طاملا اأن القانون نظم حوالة احلق فاإننا ل نريد من اجلهات احلكومية �صوى العرتاف 

وقبول هذه احلوالة مبا يتفق مع اأحكام القانون املدين.

اللجنة  اأع�صاء  عليها  واأطلع  احلق  حوالة  بخ�صو�ص  البنك  ي�صتخدمه  منوذجا  الحتاد  بنك  من  قطي�صات  احلليم  عبد  �صتاذ  الأ وقدم 

القانونية.

واأكد امل�صاركون اأنه ملا كان من اآثار حوالة احلق ال�صحيحة النافذة  يف حوالة م�صتحقات املقاولني جتاه اجلهات احلكومية للبنوك لقاء 

الت�صهيالت التي متنحها لهم, انتقال تلك احلقوق للبنوك بحيث ت�صبح هي الدائن املبا�صر للجهات احلكومية, ول يعود املقاول )املحيل( هو 

�صاحب احلق يف تلك امل�صتخل�صات, والفر�ص تبعا لذلك ان ل تكون تلك امل�صتحقات حمال للحجز بعد احلوالة النافذة بخروجها من ذمة 

طراف الثالثة )البنوك واملقاولني واجلهات احلكومية( على هذه احلوالة  املقاول وانتقالها اىل ذمة البنوك, وهذا يتطلب ترا�صي )اتفاق( الأ

باعتبارها عقدا من العقود التي تتم بالرتا�صي غري املعلق على �صروط.

 واأ�صاروا اأن �صيغة القبول التي حتقق الغاية من احلوالة يتوجب ان تكون خالية من اي �صروط مت�ص �صحة انعقادها مبا يف ذلك التحفظات 

ثار التي ترتب على ذلك   التي تدرجها اجلهات احلكومية  يف حال ورود حجوزات على حقوق املقاولني حتت يدها باعتبار اأن القانون حدد الآ

وبالتايل يفرت�ص ان ترتك للق�صاء ليقوم كلمته فيها ولي�ص اإدراجها �صمن القبول .

اأحكام احلوالة يف  اأطراف العالقة مبا يتفق مع  التوازن بني  اإىل �صيغة قبول موحدة للحوالة حتقق  التو�صل  التداول واملناق�صة مت  وبعد 

القانون املدين والتو�صية باعتماد البنوك لهذه ال�صيغة. 
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خرى ب – الجتماعات الأ

  جمعية البنوك تناق�ض م�ستجدات قانون فاتكا

مريكية )فاتكا( �صارك فيه  ردن اأخر التطورات يف مو�صوع تطبيقات المتثال لقانون احل�صابات اخلارجية الأ ناق�صت جمعية البنوك يف الأ

مدراء المتثال يف البنوك العاملة يف اململكة.

ومت خالل الجتماع بحث م�صتجدات القانون ومدى ال�صتعدادات التي متت لتطبيق القانون يف اململكة من قبل البنوك واملوؤ�ص�صات التي 

مريكيني. تتعامل مع ح�صابات لالأ

إن�ساء �سركة لتوليد الكهرباء بوا�سطة الطاقة ال�سم�سية   البنوك تدر�ض ا

ردن يف الجتماع الذي التاأم يوم 11 اآب العرو�ص التي قدمتها ال�صركات واأحدث التطورات حيال م�صروع  تدار�صت جمعية البنوك يف الأ

اإن�صاء �صركة لتوليد الكهرباء بوا�صطة الطاقة ال�صم�صية ل�صتخدامها من قبل البنوك.

تاأ�صي�ص  اإجراءات  للبدء يف  والقانونيني والفنيني كافة  املاليني  امل�صت�صارين  للتعاقد مع  ولية الالزمة  الأ امليزانية  وناق�ص الجتماع حتديد 

امل�صروع, وحتديد اآلية ت�صديد ح�صيلة امليزانية بني البنوك, واآلية اختيار امل�صت�صارين املطلوبني, و�صول اإىل تاأ�صي�ص �صركة خا�صة متثل البنوك 

دارة واملوظفني املعنيني )جلنة اإدارية( من البنوك لتخاذ القرارات الالزمة لت�صيري عملية  امل�صاركة يف امل�صروع, وحتديد جلنة من اأع�صاء الإ

تاأ�صي�ص امل�صروع.

ن�صاء  �صراع يف التحرك لإ وبني يزن حدادين من كابيتال انفي�صت يف العر�ص التقدميي اأن ح�صم مو�صوع ال�صركة يحتاج اإىل ال�صتعجال والإ

�صافة اإىل احلكومة. م�صيفًا اأنه يجب اتخاذ قرارات من قبل البنوك  ن هناك م�صروعات مطروحة من قطاع الفنادق والت�صالت بالإ امل�صروع لأ

املهتمة بامل�صروع, اأولها تاأكيد امل�صاركة يف امل�صروع ومتويل ال�صركة مببلغ حوايل 500 األف دينار للمرحلة املقبلة, والتي من خاللها �صيتم تثبت 

اجلدوى وعلى اأ�صا�ص هذا العمل �صوف نقوم باتخاذ القرار بخ�صو�ص املبا�صرة يف امل�صروع اأو التخلي عنه. 

واأ�صاف اأن امل�صروع ي�صتهدف اإنتاج 40 ميجا واط على اأن يقام يف حمافظة املفرق بتكلفة تقدر بنحو 68 مليون دينار, على اأن تكون مدة 

امل�صروع 25 �صنة وفرتة ال�صرتداد حوايل 6 �صنوات والعائد على ال�صتثمار )IRR( املتوقع حوايل 20 باملئة. وبني اأن هناك اتفاق مبدئي مع 

�صركة نبكو على تخ�صي�ص 30 ميجا واط من ال�صعة للم�صروع يف نف�ص الوقت يوجد م�صروعات اأخرى تناف�ص البنوك على هذه ال�صعة. 

وبني اأن قائمة البنوك التي اأبدت اهتمامها يف امل�صاركة يف امل�صروع حوايل 9 من اأ�صل 14 بنكا مبا فيهم البنك العربي, حيث طلب البنك 

متديد فرتة الدرا�صة للم�صروع ومل يقم بتثبيت الرغبة بامل�صروع بعد.

ال�صركة  اإىل قرار بتمويل  �صافة  تاأكيد اهتمامهم بامل�صروع بالإ امل�صاركة يف امل�صروع  التي وافقت على  البنوك  اإن املطلوب من هذه  وقال 

للمبا�صرة يف امل�صروع, لنم�صي يف اخلطوة التالية للتاأ�صي�ص بتعني امل�صت�صار الفني للم�صروع والذي تبلغ تكلفته حوايل مليوين دينار موزعة على 

وىل 380 األف دينار وهذه املرحلة تثبت اجلدوى الفنية للم�صروع وبناء على هذه الدرا�صة ت�صتطيع البنوك اأخذ قرار  اأربعة مراحل, تكلفة الأ

ن�صاء امل�صروع اأو عدم املبا�صرة فيه. واأكد اأنه لهذا ال�صبب نطلب من البنوك  نهائي بخ�صو�ص ال�صتمرارية يف امل�صروع ومتويل 65 مليون دينار لإ

وىل للم�صروع ت�صتغرق ما بني 6  �صافة اإىل م�صاريف اأخرى تخ�ص امل�صروع, واملرحلة الأ متويل 500 األف  دينار تدفع منها مبلغ 380 األف بالإ

ن�صاء من �صنة اإىل �صنة ون�صف.  اإىل 9 �صهور, وبعد اتخاذ القرار يف املبا�صرة يف امل�صروع ت�صتغرق عملية الإ

واأو�صح اأن العر�ص املقدم مـــن �صــركة توتــــال يقدر بحـــوايل 380 األف دينار و�صوف يتم ا�صتقبــال عر�ص اأخر من �صركة �صن ادي�صن وهي 
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�صركة اأمريكية و�صركة اأخرى لماير وهي �صركة اأملانية.

وبني اأن مبلغ ن�صف مليون دينار يوزع ب�صكل مت�صاوي بني البنوك, ون�صبة امللكية لكل بنك يف ال�صركة �صوف تكون مت�صاوية, وعند النتهاء 

وىل للم�صروع وكان هناك قرار بال�صتمرار يف امل�صروع, وعندها �صوف تكون ن�صبة التوزيع ح�صب ال�صتهالك لكل بنك. من املرحلة الأ

�سا�سية للت�سويات خارج اإطار املحاكم   جمعية البنوك تعقد اجتماعا ملناق�سة املفاهيم الأ

�صا�صية للت�صويات خارج اإطار املحاكم,  ع�صاء يوم 5 اأيار 2014, ملناق�صة املفاهيم الأ ردن اجتماعا للبنوك الأ نظمت جمعية البنوك يف الأ

وذلك بح�صور ممثلني ملوؤ�ص�صة التمويل الدولية IFC وممثلي البنوك من الدوائر القانونية.

�صكان اأن التطبيق ال�صحيح ملبادئ الت�صويات ومتطلبات جناحها يتطلب وجود جهة رقابية وراعية لتلك املبادئ للتاأكد من  وبني بنك الإ

ردن  طراف يف �صعيها للم�صاحلة, واقرتح اأن يتم ت�صكيل جلنة بالتعاون بني جمعية البنوك والبنك املركزي وغرفة جتارة الأ مدى جدية الأ

مور  واملجل�ص الق�صائي/ وزارة العدل, على اأن يكون من بني اأع�صائها حمامون اأردنيني لديهم خربة وا�صعة وحمرتفة يف جمال البنوك والأ

التجارية ب�صكل عام.

وىل  لزامية بل اأن تكون اختيارية, حيث اأنها �صتكون التجربة الأ وطلب عدم اإ�صدار هذه املبادئ على �صكل ت�صريع وعدم منحها �صفة الإ

ردن ومن املتوقع ح�صول ثغرات قانونية وممار�صات خاطئة يف تلك احلالة عند تطبيقها ب�صكل اختياري و�صوف تتيح الفر�صة  من نوعها يف الأ

لكت�صاف نقاط ال�صعف والثغرات التي من املمكن حلها ب�صكل اأ�صرع دون تعقيد.

يثار خالل  اأو  يناق�ص  قد  ما  ي�صتخدموا  لن  طراف  الأ اأن  والتاأكد من  امل�صرفية  ال�صرية  اأحكام  اإىل �صرورة مراعاة  �صكان  الإ بنك  ودعا 

باأية  الدخول  قبل  جميعها  احلقوق  هذه  ت�صمن  اتفاقية  توقيع  خالل  من  عليه  احل�صول  ممكن  هذا  وان  املحكمة,  يف  ل�صاحلها  املباحثات 

مناق�صات للحل. موؤكد على حق البنوك باملبا�صرة باتخاذ اأية اإجراءات قانونية بحق العمالء دون اأية م�صوؤولية على البنك, و�صرورة التفاق 

على كيفية دفع اأتعاب اأع�صاء اللجنة وحتديد اآلية وا�صحة لتطبيقها, فيما طالبوا بعر�ص امل�صودة النهائية للمبادئ على البنوك ليتم الطالع 

عليها بعد تعديلها.

ردين فقد اأكد اأن امل�صروع ل �صوابط قانونية له, واإنه يف حال وجود �صمانات على الت�صهيالت مثل الرهن العقاري,  اأما البنك التجاري الأ

فاإنه لي�ص من ال�صروري الرجوع اإىل عملية الت�صوية, منوها اإىل وجود ميزات للم�صروع باأنه يحافظ على ا�صتمرارية عمل ال�صركات الكربى 

وعدم تعرثها, واإجناز اخلالفات بني البنك وال�صركات, والزيادة يف تقدمي ال�صمانات.

وخل�ص البنك اإىل اأن هناك اإجماع على اأن م�صروع الت�صوية خارج اإطار املحاكم ممتاز ويخدم البنوك, لكن على اأ�صا�ص اأن هذا امل�صروع 

ردنية واإمنا هو اتفاق فيما بني البنك  هو مبداأ ح�صب القيمة بالتقابل من خالل ال�صركات اإ�صافة اإىل اأنه ل يتناق�ص مع الت�صريعات والقوانني الأ

والعميل.

املركزي غطت هذا اجلانب  البنك  تعليمات  اأن  اأبرزها  اأ�صباب  لعدة  املبادئ  اإىل هذه  لي�ص بحاجة  ردن  الأ اأن  بنك  وقال ممثلو كابيتال 

وهي تعليمات ت�صنيف الت�صهيالت الئتمانية واحت�صاب خم�ص�ص التدين واحتياطي املخاطر امل�صرفية العامة, اإىل جانب تناولها يف قانون 

الو�صاطة لت�صوية النزاعات املدنية رقم 12 ل�صنة 2006 يف مواد عديدة منه, وكذلك الن�صو�ص املتعلقة بت�صوية النزاع �صندًا لن�ص املادة 1/123 

من قانون اأ�صول املحاكمات املدنية رقم 24 ل�صنة 1988 وكذلك القانون املدين الذي نظمت اأحكامه عقد ال�صلح بني اأطراف النزاع. م�صريين 

لزامية, مما يوؤدي ل�صعوبة التطبيق على اأر�ص  اإىل اأن املبادئ مو�صوع الدرا�صة ترتكز على اأ�صا�ص ودي قائم على ح�صن النية ويخلو من �صفة الإ

الواقع.
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و�صاع املالية لل�صركة  �صالمي الدويل ت�صكيل جلنة من جمموع الدائنني, على اأن يتم عمل درا�صة �صاملة لالأ وطالب ممثلو البنك العربي الإ

املتعرثة من كافة اجلوانب من خالل جهة ا�صت�صارية حمايدة لتخاذ القرار املنا�صب لل�صري بالت�صوية خارج املحكمة اأم ل. ودعوا لو�صع خطة 

الهيكلة بالتن�صيق مع ال�صركة املتعرثة, وو�صع مراقب من الهيئة ملراقبة تطبيق خطة الهيكلة يف كافة املراحل, وعمل تقرير �صهري يو�صح مدى 

اللتزام باخلطة والوقوف على اأي انحراف اإن وجد لت�صويبه و/اأو اتخاذ القرار املنا�صب ب�صاأنه اأول باأول. واأكدوا اأنه من املتوقع اأن يكون هناك 

طراف يف التو�صل حللول ودية,  ردن لعدة اأ�صباب منها: عدم �صبغة املنهج ب�صفة قانونية تعطيه عدم جدية الأ �صعوبة يف تطبيق هذا النهج يف الأ

ورغبة املدينني يف ا�صتغالل واإطالة اأمد املفاو�صات لك�صب مزيد من الوقت قبل التوجه اإىل الق�صاء. واأ�صاروا اإىل ف�صل عدة حالت من الواقع 

العملي على الرغم من توفري كل ال�صبل لهيكلة تلك ال�صركات وا�صتمرارها يف الن�صاط القت�صادي. 

فال�ص, والتي تقوم  لية واملعروفة بال�صلح الواقي من الإ هداف مثل هذه الآ ردين قد تبنى لذات الأ وقال م�صرف الراجحي اإن امل�صرع الأ

�ص�ص واملعايري واملبادئ التي يقوم عليها م�صروع املبادئ املقرتحة, ويكاد يكون وجه اخلالف الوحيد هو وجود الرقابة الق�صائية يف  على ذات الأ

فال�ص وغيابها يف م�صروع اإعادة هيكلة ديون ال�صركات خارج املحاكم. واأ�صاف اأن مبادئ عمان غري ملزمة للبنك الدائن  ال�صلح الواقي من الإ

ول ت�صتند اإىل اأي �صيغة ت�صريعية ملزمة واإمنا تنطوي على حم�ص حماولة لتن�صيق عملية التفاو�ص بني البنك واملدين املتعرث وتنظيم عملية 

املفاو�صات, وهذه امل�صالة قد حتقق عدالة بالن�صبة لل�صركات مبنحها الفر�صة يف اإعادة هيكلة ديونها اإل اأنها ت�صكل خماطر بالن�صبة للبنوك 

الدائنة. وبني اأن اأهم ح�صنات هذا امل�صروع للبنوك تتمثل يف اأن البنك الدائن يتمكن من احل�صول على اأكرب قدر من املعلومات حول و�صع 

ال�صركة واأ�صباب التعرث وبالتايل يتمكن من اإ�صدار القرار باإبرام جدولة يطمئن لها البنك, والتخفيف من وطاأة تزاحم الدائنني والتي غالبا 

خرى ب�صبب حق امتياز على عقار اأو ما �صابه ذلك, واخت�صار الوقت واجلهد الذي قد ي�صتغرقه اأمد  طراف الأ ما جند فيها طرفا اأقوى من الأ

التقا�صي خ�صو�صا عندما تكون ب�صدد �صركة متعرثة لدى اأكرث من بنك. بينما تتمثل اأهم خماطر البنك يف اعتماد امل�صروع على مبداأ ح�صن 

مر الذي قد يدفع ال�صركة ل�صتغالل ح�صن النية وتقدمي معلومات م�صللة  النية لدى ال�صركة املتعرثة مبا تقدمه من معلومات للبنك الدائن, الأ

طالة اأمد متابعة ال�صركة املتعرثة.  للبنك, اإىل جانب احتمال تهريب اأموال ال�صركة قبل فرتة التجميد وخاللها, وهو ما قد يتم اتخاذه ذريعة لإ

جراءات القانونية  �صرار باأعمالها اأو �صمعتها التجارية نتيجة الإ وبخ�صو�ص ح�صنات امل�صروع لل�صركات فهي تكاد تنح�صر يف تفادي ال�صركة لالإ

جراءات املتاحة اأمام ال�صركة لتفادي التعرث دون احلاجة اإىل  التي قد يتم اتخاذها بحقها من قبل البنوك. ويرى م�صرف الراجحي اأن هذه الإ

اإتاحة خيارات اأخرى اأمام ال�صركة ت�صمح بتدخل البنك يف �صوؤون عملية ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر. وف�صال عن ذلك, قال البنك فاإن وجود 

طراف ذوي العالقة, واأن هذه الرقابة  دنى من التزام الأ مثل هذا امل�صروع ولهذه الغايات يجب اأن يناط بجهة رقابية ت�صمن حتقيق احلد الأ

فال�ص مع خ�صوعه لرقابة ق�صائية  فال�ص. كما يرى م�صرف الراجحي اأن ال�صلح الواقي من الإ هي ما نظمه امل�صروع يف ال�صلح الواقي من الإ

فال�ص.  طراف ملا ينطوي عليه من جدية ال�صركة التي تتقدم بطلب ال�صلح الواقي من الإ يعد اأكرث حماية مل�صالح جميع الأ

وقال البنك العربي اأن املبادئ املطروحة متثل مبادئ عامة ل يختلف حولها اثنان ولعل الواقع العملي وما يجري عليه العمل يف البنوك من 

ي مدين تتوافر لديه اجلدية يف ت�صوية املديونية ولعل الت�صويات التي متت خارج املحاكم مع العديد  اأن باب الت�صوية خارج نطاق املحاكم متاح لأ

حكام ب�صاأنها, اإل اأن تنظيم اأولويات البنوك والتن�صيق بينها  من املدينني كانت اأكرث نفعا للبنوك من الذهاب اإىل املحاكم وانتظار �صدور الأ

لت�صوية مديونية احد املدينني هي لب هذا امل�صروع والتي قد تختلف حولها البنوك لختالف ال�صمانات املتوافرة لها يف مواجهة املدين ولعل 

طراف  نه من املعروف انه ل يجوز اإجبار الأ �صا�ص يف اإبداء مالحظاتنا على هذا امل�صروع لأ اإجبار البنوك على عقد مثل الت�صويات هو املحور الأ

طراف  طراف حرية التعاقد. واأ�صاف اأن ترك الأ رادة وملخالفة ذلك للمبادئ الد�صتورية التي ترتك لالأ على التعاقد تطبيقا ملبداأ �صلطان الإ

لعقد الت�صويات دون �صوابط يفقد هذا امل�صروع اأهميته وجدواه, ولعل ما اأبداه اخلبري الدويل لدى موؤ�ص�صة التمويل الدولية يف الجتماع الذي 

مت عقده يف مقر اجلمعية ما يجيب على الت�صاوؤل يف كيفية جذب البنوك لعقد الت�صويات مع املدينني املتعرثين؛ فقد ذكر اخلبري الدويل اأنه 

مر مقبول من الناحية  ردين مزايا معينة تعطى للبنوك التي تقبل بعقد هذه الت�صويات وهذا الأ قد يت�صمن بالغ �صادر عن البنك املركزي الأ
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ن هذه التعليمات اإن  ردين لأ القانونية.وقال البنك اإننا نرى انه ل يتوجب اأن ت�صدر هذه املبادئ مبوجب تعليمات �صادرة عن البنك املركزي الأ

�صدرت فاإنها ترقى ملرتبة الت�صريع وهذا الت�صريع قد يكون خمالفا للمبادئ الد�صتورية يف حرية التعاقد. واأ�صاف البنك نرى اأن يتم اإ�صدار 

مثل هذه املبادئ عن جمعية البنوك باعتبارها تو�صيات للبنوك كميثاق �صرف يت�صمن الرغبة يف عقد الت�صوية وان يتم اإ�صدار بالغ عن البنك 

خذ بهذه املبادئ يتم منحها مزايا معينة ين�ص عليها هذا البالغ وبذلك نتالفى �صدور ت�صريع ملزم قد يخالف املبادئ  املركزي باأنه يف حال الأ

الد�صتورية يف حرية التعاقد. 

  جمعية البنوك تعقد �سل�سة اجتماعات ملناق�سة حو�سبة عمليات احلجز وفك احلجز 

ردن �صل�صلة من الجتماعات ملناق�صة مو�صوع حو�صبة عمليات احلجز وفك احلجز بني البنوك و دائرة �صريبة  عقدت جمعية البنوك يف الأ

لدخل واملبيعات.

ول بتاريخ 11 اأيلول 2014 وذلك بح�صور ممثلني عن دائرة �صريبة لدخل واملبيعات وممثلني عن البنوك  حيث عقدت اجلمعية الجتماع الأ

الع�صاء. ومت خالل الجتماع ال�صتماع لوجهة نظر ممثلي دائرة �صريبة الدخل واملبيعات حول مو�صوع حو�صبة عمليات احلجز وفك احلجز 

بني البنوك ودائرة �صريبة لدخل واملبيعات من خالل نظام خا�ص بذلك.

ول  ول من ت�صرين الأ ردن الجتماع الثاين ملمثلي البنوك مع م�صت�صاري دائرة �صريبة الدخل واملبيعات يوم الأ وعقدت جمعية البنوك يف الأ

برام مذكرة تفاهم لتنظيم العالقة بني البنوك ودائرة ال�صريبة فيما  جراءات الالزمة للبدء بالتح�صريات لإ 2014, وذلك بهدف اتخاذ الإ

يتعلق باحلجز وفك احلجز.

حيث اأ�صار ممثل دائرة �صريبة الدخل واملبيعات ب�صري الزعبي اأن هذا الجتماع ياأتي امتدادًا لالجتماع ال�صابق مع ممثلي البنوك الذين 

يل   الآ �صتتم عن طريق احلا�صب  لية اجلديدة  الآ اأن  وبني  الدخل.  دائرة �صريبة  تتم عن طريق  التي  واملرا�صالت  الورقي  باحلجز  يتعاملون 

�صخا�ص اأو ال�صركات املراد احلجز عليهم وفق منوذج خا�ص  ومن خالل نظام يف دائرة �صريبة الدخل, حيث يتم من خالله اإدخال بيانات الأ

حمو�صب ومن ثم يقوم موظف البنك املعني ب�صحب هذا النموذج من خالل موقع خم�ص�ص يف دائرة �صريبة الدخل وطباعة هذا النموذج 

وتفريغ املعلومات.

�صافة اإىل اأنه �صيتم تخ�صي�ص موظف من دائرة  وقال اإنه �صيتم الطلب من البنوك تعني �صابط ارتباط بني �صريبة الدخل والبنوك بالإ

ورقة حمو�صبة مرتبطة  املقرتحة هي  الورقية  لية  الآ اأن  اإىل  واأ�صار  ال�صتف�صار عن احلجز وفك احلجز.  العملية يف  لت�صهيل  الدخل  �صريبة 

بقاعدة بيانات من �صمن نظام مت برجمته وتطويره لهاذ الغر�ص, تقود ال�صريبة من خالله بت�صجيل املعلومات اخلا�صة باحلجز وفك احلجز 

�صافة اإىل خانة باملالحظات يف حالة وجود ت�صابه  على النظام واأر�صيف البيانات كاملة التي تخ�ص احلجز وفك احلجز واحلجز اجلزئي بالإ

�صماء او اي معلومة اخرى ميكن ان تدون فيها. بالأ

ردنية,  را�صي وامل�صاحة, ودائرة الرتخي�ص, واجلمارك الأ واأكد اأنه مت اإن�صاء خدمة online متعلقة باحلجز وفك احلجز مع دائرة الأ

�صافة اإىل �صوق عمان املايل. ووزارة ال�صناعة والتجارة والتموين, بالإ

ردين, فاإنه لن يتم الدخول اإىل قاعدة بيانات  وقال اإنه نظرا لل�صرية امل�صرفية التي تعتمدها البنوك من خالل تعليمات البنك املركزي الأ

البنوك من خالل دائرة �صريبة الدخل, بل �صتقوم الدائرة بالدخول اإىل قاعدة بيانات م�صرتكة بني دائرة ال�صريبة والبنوك. واأ�صاف اإنه �صوف 

تتمكن البنوك من الدخول اإىل قاعة البيانات من خالل user name & password  ومن ثم الطالع على البيانات واملرا�صالت.

وبني اأنه عند دخول موظف البنك على هذه البيانات �صوف تتغري هذه العملية من ار�صال كتاب احلجز اىل قيد العمل اأو التنفيذ, ومبجرد 

ما مت احلجز يقوم املوظف بعك�ص ال�صارة على النظام اما بانه مت احلجز او بانه ل يوجد ح�صاب للمجوز عليه مبوجب الكتاب. واأ�صار اإىل اأنه 
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غرا�ص مراجعة  غرا�ص تزويدها للعميل لأ �صيكون هناك اأيقونة يف النموذج املحو�صب لطباعة كتاب احلجز لل�صركة او لل�صخ�ص املحجوز عليه لأ

دائرة �صريبة الدخل, وي�صم هذا الكتاب رقم الكتاب, وتاريخ الكتاب, وقيمة احلجز, واملديرية املعنية باحلجز, وال�صم  والرقم الوطني.

وبني اأن العملية �صتكون الكرتونية ب�صكل كامل ومربوطة الكرتونيا مع دائرة الحوال املدنية وان دقة املعلومات املر�صلة من دائرة ال�صريبة 

حوايل 99 باملئة.

البنوك  العمليات يف  دوائر  القانونية ومديري  اللجنة  اأع�صاء  2014 �صم  ول  الأ كانون   8 بتاريخ  اآخر  اجتماعًا  هذا وقد عقدت اجلمعية 

ع�صاء ومندوبي دائرة �صريبة الدخل واملبيعات وذلك ملناق�صة م�صودة مذكرة التفاهم املقرتحة من قبل دائرة �صريبة الدخل واملبيعات  الأ

والهادفة لقيام باإجراء احلجز وفك احلجز اإلكرتونيًا. 

الدائرة  �صتخ�ص�صها  التي  اللكرتونية  النافذة  ا�صتخدام  ي�صرح كيفية  بتقدمي عر�ص  الجتماع  ال�صريبة خالل  دائرة  قام مندوبي  وقد 

للبنوك للدخول من خاللها اإىل النظام وتنفيذ احلجز اأو فك احلجز الكرتونيًا. وبعد ذلك مت ال�صتماع اإىل مالحظات واقرتاحات مندوبي 

�صافة ملالحظاتهم حول م�صودة مذكرة التفاهم املقرتحة. وقد مت التفاق اأن تقوم البنوك باإر�صال مالحظاتها  البنوك حول النظام املقرتح, بالإ

النهائية على النظام وعلى مذكرة التفاهم جلمعية البنوك لتقوم بتجميعها واإر�صالها لدائرة �صريبة الدخل واملبيعات, والتي تعهدت باأن تاأخذ 

مالحظات البنوك بعني العتبار. 

ج- الندوات واملحا�سرات والدورات التدريبية

1(  ور�س العمل:

ردن خالل عام 2014 ور�ص العمل التالية:  عقدت جمعية البنوك يف الأ

  ور�سة عمل ملناق�سة جتارب متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة

ردن و�صند للت�صهيالت التكنولوجية ور�صة عمل بتاريخ 17 �صباط 2014 لعر�ص ق�ص�ص النجاح للم�صروعات  نظمت جمعية البنوك يف الأ

قرا�ص لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة  ردنية وكيف ميكن �صمان منو عمليات الإ ال�صغرية واملتو�صطة وذلك بهدف بناء اإ�صرتاتيجية للبنوك الأ

ردنية يف هذا املجال وال�صعوبات التي تواجه ت�صميم منتجات لهذا النوع من املوؤ�ص�صات. ردنية, واخلربات الأ يف البنوك الأ

النوع من  لهذا  وق�ص�ص جناح  واملتو�صطة,  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  اإقرا�ص  الدولية يف جمال  املمار�صات  اأف�صل  الور�صة عر�ص  ومت خالل 

قرا�ص لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, ودور امل�صتثمرين يف هذا التمويل. وت�صمنت الور�صة طاولة  القرو�ص, وجتربة بنوك اوزبك�صتان يف الإ

م�صتديرة متت خاللها تلقى جمموعة من اأ�صئلة ومداخالت احل�صور.

دارة واأمناء ال�سر ح�سب املمار�سات املثلى حلوكمة ال�سركات   ور�سة عمل بعنوان دور �سكرتري جمل�ض الإ

ردين وموؤ�ص�صة التمويل الدولية IFC ور�صة عمل بعنوان دور �صكرتري جمل�ص  ردن بالتعاون مع بيت احلوكمة الأ نظمت جمعية البنوك يف الأ

دارة واأمناء ال�صر ح�صب املمار�صات املثلى حلوكمة ال�صركات وذلك خالل الفرتة 28-29 ني�صان 2014.  الإ

دارة واأمناء  وا�صتملت الور�صة على معلومات اأ�صا�صية حول حوكمة ال�صركات, وجمال�ص الدارة واجتماعات اللجان ودور �صكرتري جمل�ص الإ

ال�صر يف التعامل مع ال�صركاء وا�صحاب امل�صالح.
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�سامي   ور�سة متخ�س�سة حول تاأهيل الكوادر الب�سرية يف جمال �سناعة �سكوك التمويل الإ

�صالمي يف دار اخلربة ور�صة عمل متخ�ص�صة حول تاأهيل الكوادر  ردن بالتعاون مع وحدة �صكوك التمويل الإ عقدت جمعية البنك يف الأ

�صالمي وذلك بتاريخ 27 اأيار 2014.  الب�صرية يف جمال �صناعة �صكوك التمويل الإ

�صالمية مبا تتيحه كو�صيلة تنموية مهمة, يحتاج اإىل املزيد من التثقيف والتوعية  وقد اأجمع امل�صاركون يف الور�صة اأن �صكوك التمويل الإ

ردن  ردين. واأو�صى امل�صاركون يف ور�صة العمل التي عقدتها جمعية البنوك يف الأ ر�صادية التي تعزز فر�ص جناح املنتج يف ال�صوق الأ والنوافذ الإ

اإر�صادي �صامل وموحد ي�صهل على امل�صتثمر وينظم منتج �صكوك  باإيجاد دليل  �صالمي يف دار اخلربة  بالتعاون مع وحدة �صكوك التمويل الإ

الب�صرية يف جمال �صناعة  الكوادر  تاأهيل  اأهمية  امل�صاركون  واأكد  والتعليمات.  نظمة  والأ القوانني  الذي حتكمه جملة من  �صالمي  الإ التمويل 

�صواق �صاحبة اخلربة يف جمل ا�صدر ال�صكوك  �صالمي بتبني م�صروع لبناء اخلربات وتاأهيلها مع ال�صتفادة من جتربة الأ �صكوك التمويل الإ

�صالمية. ودعوا ل�صرورة ا�صتقرار الت�صريعات, خ�صو�صا يف اجلوانب ال�صريبية فيما يتعلق بالجنازات الواردة يف قانون ال�صكوك, وهو ما  الإ

�صافة لت�صكيل جلنة م�صغرة ملتابعة التو�صيات ال�صادرة عن امل�صاركني, فيما تقرر اأن  اأكده ممثلو اجلهات الدولية التي �صاركت يف الور�صة, بالإ

�صالمية مثل البنك  تقوم جمعية البنوك بالتعاون مع دار اخلربة بعقد ور�صه عمل اأخرى ت�صم كافة اجلهات ذات العالقة باإ�صدار ال�صكوك الإ

وراق املالية ووزارة املالية وال�صركات امل�صاهمة العامة الكربى. ردين ودائرة مراقبة ال�صركات وهيئة الأ املركزي الأ

�صكوك  منتج  اأهمية  حول  غامن  ملك  الفتتاحية  اجلل�صة  يف  الرئي�صي  املتحدث  املالية  وراق  الأ هيئة  لدى  امل�صت�صار  الور�صة  يف  وحتدثت 

�صالمية والتي تعترب  �صناد التي تتوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ �صالمية ل�صريحة وا�صعة من امل�صتثمرين الذين يرغبون يف ال�صتثمار بالأ التمويل الإ

ال�صكوك التطبيق العملي والقانوين لها. واأكدت غامن على اأهمية عقد الور�ص والربامج التوعوية لدور يف التثقيف باملنتج, داعية اإىل املزيد من 

الهتمام من قبل اجلهات احلكومية لتعريف امل�صتثمرين واملواطنني مبا مت اجنازه على �صعيد البنية الت�صريعية املتكاملة.

�صتاذ �صامل اخلزاعلة عن ال�صكل  وىل نظام ال�صركة ذات الغر�ص اخلا�ص حتدث فيها رئي�ص هيئة مديرين دار اخلربة الأ وتناولت اجلل�صة الأ

لية املتبعة يف ت�صجيلها واآلية تكوينها واأغرا�صها ووظيفتها  حكام التي تنظمها والآ القانوين الذي تتخذه ال�صركة ذات الغر�ص اخلا�ص واأهم الأ

القانونية والعملية يف اإ�صدار ال�صك.

وتناول م�صاعد مراقب عام ال�صركات ن�صال ال�صدر النظام القانوين لت�صجيل ال�صركات وال�صجل املتعلق بال�صركة ذات الغر�ص اخلا�ص 

عفاءات ال�صريبة التي تتمتع بها.  واأحكام ال�صركة من حيث ملكيتها وموجوداتها وبياناتها املالية والقيود الواردة عليها والإ

�صالمية عبد الكرمي الكيالين عن اأهمية النظام الذي جاء متفقا مع  وحتدث امل�صت�صار القانوين املتخ�ص�ص يف جمال املنتجات املالية الإ

وىل يف هياكل �صكوك العقد ال�صرعي الذي ت�صدر  �صالمي التي تعد الدعامة الأ املنهجية املقررة يف بيوت اخلربة العاملية يف �صناعة التمويل الإ

اأن  اأحكامه, موؤكدا  ت�صويق مبا يتالءم مع  واتفاقية  اإدارة خدمات  واتفاقية  ائتمان  واإقرار  وتعهدات  اإعالن وكالة  الوثائق الالحقة من  كافة 

وىل هي املعايري ال�صرعية وهيكلة ال�صك. الدعامة الأ

وال�صروط  والتداول  بالتعهدات  املتعلقة  امل�صائل  تنظم  التي  �صا�صية  الأ القواعد  ت�صمن  ال�صكوك قد  اأن نظام عقود  اإىل  الكيالين  واأ�صار 

طفاء وغريها. رباح والإ املحظورة وال�صمانات وقواعد توزيع الأ

فتاء العام الدكتور با�صل ال�صاعر ال�صكوك باأنواعها, وتناول ال�صوابط ال�صرعية لل�صكوك  بدوره, َعّرَف مدير الرقابة والتفتي�ص يف دائرة الإ

ال�صكوك كقواعد عامة ت�صبط  التي ت�صمنها نظام عقود  امل�صائل  والتن�صيد احلقيقي واحلكمي وغريها من  والنظام,  القانون  اأحكام  وفق 

�صدار. م�صاألة الإ



168

ردن اهتمام اجلمعية مبدى ا�صتعداد اجلهات احلكومية والرقابية والقطاع اخلا�ص لال�صتفادة من ن�صوج  واأكد مدير جمعية البنوك يف الأ

�صالمية. واكتمال البيئة الت�صريعية اخلا�صة بال�صكوك الإ

ردين ودائرة مراقبة ال�صركات وعدد من البنوك العامة يف اململكة وممثلني عن  و�صارك يف الور�صة ممثلي وزارة املالية والبنك املركزي الأ

جهات دولية.

  ور�سة عمل حول بدائل متويل الطاقة املتجددة يف اململكة

ردن بالتعاون مع جمموعة ال�صند للقانون )ايفر�صيد�ص( ور�صة عمل حول بدائل متويل م�صاريع الطاقة املتجددة  نظمت جمعية البنوك يف الأ

يوم 16 اأيلول 2014.

وناق�ص امل�صاركون يف الندوة مو�صوعات التكنولوجيا امل�صتخـــدمة يف الطاقة املتجددة وكيفية عملها, ومناق�صة املخاطر الرئي�صية وكيفية 

طار التنظيمي للطاقة املتجددة يف اململكة. وح�صر الور�صة عدد  ليات لهيكلة ومتويل تلك امل�صاريع, و�صرح الإ التخفيف منها, وبحث اأف�صل الآ

من اخلرباء املعنيني يف مو�صوعات الطاقة املتجددة يف اململكة.

2. الدورات والربامج التدريبية:

ردن خالل عام 2014 الدورات والربامج التدريبية التالية: عقدت جمعية البنوك يف الأ

ردين يف جامعة الريموك مبدينة اأربد وامر ال�سادرة عن البنك املركزي الأ   جمعية البنوك تنظم دورة بعنوان التعليمات والأ

امل�صرفية   بالعمليات  املرتبطة  ردين  الأ املركزي  البنك  ال�صادرة عن  وامر  والأ التعليمات  بعنوان  دورة  ردن  الأ البنوك يف  نظمت جمعية 

والتنظيمية  القانونية  حكام واجلوانب  تناولت الأ الدورة  تناولت  2014. وقد  اأيار   7-5 الفرتة  اأربد وذلك خالل  يف جامعة الريموك مبدينة 

ردين رقم 23 ل�صنة 1971وتعديالته وقانون البنوك رقم 28 ل�صنة 2000 وتعديالتة واملتعلقة  جرائية الواردة يف قانون البنك املركزي الأ والإ

وامر والتعاميم واملذكرات ال�صادرة  جرائية والعملية والقانونية املن�صو�ص عليها يف التعليمات والأ بعمليات البنوك. كما تناولت اجلوانب الإ

ردين واملرتبطة  بها والتي يجب على البنك وموظفيه مراعاتها قبل  اإجراء اي من العمليات امل�صرفية ومنح الئتمان  عن البنك املركزي الأ

فراد يف املجالت التالية:  امل�صريف و توقيع العقود امل�صرفية وجتديدها وتنفيذها واإنهائها �صواء كانت متعلقة بال�صركات اأو الأ

اإعادة ال�صراء, واإ�صدار البنوك  لزامي, والفوائد والعمولت, واإتفاقيات  اأول: يف جمال ال�صيا�صة النقدية, تناولت الحتياطي النقدي الإ

ردين. �صتثمارية بالدينار الأ �صهادات اإيداع, واملحافظ الإ

الئتمان  وحدود  وال�صيولة,  املال,  راأ�ص  وكفاية  البنوك  اأموال  روؤو�ص  مو�صوعات  تناولت  امل�صرفية,  والرقابة  التنظيم  جمال  يف  ثانيا: 

�صتثمار  والإ ت�صهيالت,  منح  رف�ص  عند  املركزي  بالبنك  التذرع  وعدم  امل�صرفية,  خطار  والأ والكمبيالت,  والكفالت  ئتمان(,  الإ )تركزات 

�صهم واحل�ص�ص يف روؤو�ص اأموال ال�صركات, ومتلك البنوك ل�صركات تاأمني, ومتلك العقارات, واأعمال  والتملك, خ�صو�صا متلك البنوك لالأ

�صالمية,  الإ للبنوك  املالية  والبيانات  للبنوك,  املالية  والبيانات  اإلكرتونية  بو�صائل  عمالها  لأ البنوك  وممار�صة  البوندد  خدمات  مثل  البنوك 

وت�صنيف الت�صهيالت واإعداد املخ�ص�صات, والك�صوفات ال�صهرية والف�صلية, والبيانات املالية الربع �صنوية, وبيانات فروع فل�صطني, واإجراءات 

التقادم,  يلحقها  التي  موال  لالأ احلكومة  ومتلك  رهاب,  الإ ومتويل  موال  الأ غ�صل  عمليات  ومكافحة  البنوك,  ملخالفات  والعقوبات  الت�صويب 

وراق املالية وتداولها, واإعتماد البطاقة ال�صخ�صية يف  واإدارة الودائع املجمدة, وتق�صيم الرتكات املودعة لدى البنوك, وال�صتعالم عن ملكية الأ
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املعامالت امل�صرفية, والتعاون مع البعثات الدبلوما�صية.

جنبية  جنبية, والتعامل بالعمالت الأ جنبية, واإدارة املحافظ ال�صتثمارية بالعمالت الأ جنبية, ومراقبة العملة الأ ثالثا:  يف جمال العملة الأ

ردين, ومقاي�صة  جنبية مقابل الدينار الأ جنبية, وبيع و�صراء العمالت الأ على اأ�صا�ص الهام�ص, واإدارة موجودات / مطلوبات البنوك بالعمالت الأ

ردين مع البنك املركزي. جنبية بالدينار الأ البنوك املرخ�صة العمالت الأ

ردين,  رابعا:  يف جمال نظام املدفوعات الوطني من حيث ال�صيكات, واملقا�صة, وال�صروط العامة حل�صابات البنوك املرخ�صة بالدينار الأ

جمالية الفوري )RTGS(, والتعامل مع النقد  واإلغاء التوقيع اليدوي, وخدمة ال�صتعالم من مركز ا�صتعالم العمالء, ونظام الت�صويات الإ

ثار القانونية والعقدية والرقابية وللتزامات والواجبات  والنقد املزيف, وح�صابات الوزارات والدوائر احلكومية لدى البنوك املرخ�صة, وبيان الآ

مع  بها  التعامل  يتم  التي  والطرق  الو�صائل  وتو�صيح  خمالفتها,  نتيجة  املرتتبة  والعقوبات  واملخالفات  وموظفيها  البنوك  عاتق  على  امللقاة 

وامر ال�صادرة عن البنك املركزي. التعليمات واملذكرات والأ

العملية  وباجلوانب  ردين  الأ املركزي  البنك  عن  ال�صادرة  وامر  والأ واملذكرات  بالتعليمات  امل�صاركني  معرفة  تعميق  اإىل  الدورة  وتهدف 

جرائية والقانونية املتعلقة بها وخ�صو�صا ما يرتبط  بالعمليات امل�صرفية ومنح الئتمان امل�صريف والعقود امل�صرفية  واأخذ ال�صمانات   والإ

ثار والنتائج واملخاطر املرتتبة على خمالفة التعليمات  ثار املرتبطة بذلك مبا يحمي حقوق البنوك, وتعميق معرفة امل�صاركني بالآ الالزمة  والآ

وامر ال�صادرة عن البنك املركزي, ورفع كفاية العاملني يف العمليات امل�صرفية ومنح الئتمان واإدارة العقود البنكية من نواحي  واملذكرات والأ

وامر ال�صادرة عن البنك املركزي.  كيفية التعامل مع التعليمات واملذكرات والأ

كما تهدف اإىل حتفيز امل�صاركني على اكت�صاف وحتديد النقاط التي يجب مراعاتها يف العقود امل�صرفية املختلفة وبناء قاعدة من النقاط 

معرفة  وتعميق  املركزي,  البنك  ال�صادرة عن  وامر  والأ واملذكرات  بالتعليمات  واملرتبطة  دوري  ب�صكل  البنك  مراجعتها  على  التي  املرجعية 

وامر ال�صادرة عن البنك املركزي,  امل�صاركني بكيفية �صياغة ال�صروط اخلا�صة يف العقود امل�صرفية والتي تراعي التعليمات واملذكرات والأ

وتوفري القدرة واملعرفة الالزمة للعاملني يف جمال ائتمان ال�صركات على تقييم موقف البنك يف �صوء املتطلبات الواردة يف التعليمات واملذكرات 

وامر ال�صادرة عن البنك املركزي. والأ

  جمعية البنوك تنظم برناجما تدريبيا حول التاأمني البحري وفتح العتمادات امل�ستندية

ردن خالل الفرتة 15-26 حزيران 2014 الربنامج التدريبي )التاأمني البحري وفتح العتمادات امل�صتندية(  نظمت جمعية البنوك يف الأ

ردين ل�صركات التاأمني. ردنية التي تعتمد الربنامج والحتاد الأ ملانية الأ بالتعاون مع اجلامعة الأ

البحري  التاأمني  بجـــوانب  امل�صــاركني  تعريف  اإىل  التـــامني,  �صـــركات  احتـــاد  ا�صتـ�صـــافه  الـــذي  التدريبـــي  الربنــامج  ويهـــدف 

العاملية  التجارة  يف  الت�صليم  و�صروط  وانواعها  والتغطيات  وم�صتجداتها  عامليًا  املتداولة  بال�صروط  املتعلقة  امل�صتندية  العتمادات  وفتح 

INCOTERMS 2010 واجراءات احلد من حالت الحتيال.

و�صارك يف الربنامج موظفو �صركات التاأمني يف دوائر التاأمني البحري والدوائر ذات العالقة, وو�صطاء التاأمني, وموظفو البنوك الردنية 

وكالء  نقابة  واأع�صاء  واخلا�صة  العامة  املوؤ�ص�صات  يف  التـاأمني  ودوائر  وال�صناعة  التجارة  غرفة  واأع�صاء  امل�صتندية,  العتمادات  دوائر  من 

املالحة البحرية واأع�صاء جمعية امل�صتوردين وامل�صدرين .

ول خا�ص بالتاأمني من حيث اأهمية تاأمني النقل واأطراف العالقة التاأمينية فيما يتعلق بالتاأمني  وت�صمن الربنامج حمورين ا�صا�صيني الأ

النقل  اخطار  تاأمني  وثائق  ا�صدار  ومتطلبات   ,2009-1982 للفرتة  املمنوحة  والتغطيات  العاملية  لل�صروط  امل�صتجدات  ومقارنة  البحري, 
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اإعادة  اتفاقيات  الواردة يف  النقل, وال�صروط  اأخطار  للبنوك يف تغطيات  التاأمينية  والجراءات املطلوبة ل�صتكمال فتح العتماد, وامل�صلحة 

التـاأمني البحري وال�صروط العاملية ذات العالقة.

اأما املحور اخلا�ص بالبنوك فقد ناق�ص مو�صوع العتمادات امل�صتندية من حيث متطلبات فتح العتمادات امل�صتندية, والعالقات التعاقدية 

بني اأطراف العتماد امل�صتندي طبقا للمعايري الدولية, واأنواع العتمادات امل�صتندية وبدء انتهاء م�صوؤولية البنك يف كل منها, وتدقيق امل�صتندات 

طبقًا للمعايري الدولية, وملحة عن �صروط الت�صليم يف التجارة العاملية INCOTERMS 2010 واجراءات احلد من حالت الحتيال من 

وجهة النظر البنكية.

وحا�صر يف الربنامج نخبة من املحا�صرين املتميزين من قبل الحتاد واجلمعية واملتخ�ص�صني يف جمال التاأمني البحري والعتمادات 

امل�صتندية من الذين يتمتعون مبوؤهالت علمية وخربة عملية متميزة يف هذا املجال لتغطية املو�صوعات كافة. 

دارية والقانونية   دورة تدريبية حول حتليل الئتمان امل�سريف وخماطره با�ستخدام املوؤ�سرات املالية والإ

دارية والقانونية(  ردن دورة تدريبية بعنوان )حتليل الئتمان امل�صريف وخماطره با�صتخدام املوؤ�صرات املالية والإ نظمت جمعية البنوك يف الأ

خالل الفرتة 23-25 حزيران 2014.

وا�صتملت الدورة على مو�صوعات حول تعريف الئتمان امل�صريف, واأهمية وخطورة حتليل الئتمان على اداء ونتائج البنوك, والعوامل التي 

توؤثر على قدرة ورغبة و�صيا�صات البنوك التجارية يف الت�صليف, واأ�صا�صيات الئتمان امل�صريف, وعنا�صر الدرا�صة الئتمانية التي يتم اجراوؤها 

والنقاط التي يجب الرتكيز عليها, وطريقه احل�صول على املعلومات واأ�صلوب وطريقة حتليلها والو�صول اإىل نتائج, وحتليل امليزانيات والبيانات 

وادارة  وتقييم  الئتمانية   واملخاطر  تعديله,  او  الئتماين  القرار  اتخاذ  يف  واثرها  فيها  الواردة  والنقاط  الرقام  ودللت  لل�صركات  املالية 

املخاطر, واأنواع املخاطر الئتمانية وحتليلها, وتغطيه املخاطر مثل هيكله الئتمان وال�صروط وال�صمانات.

كما ا�صتملت على ت�صنيف خماطر الئتمان, ومتويل را�ص املال العامل من حيث الدورة الت�صغيلية والفجوة التمويلية, وانواع ال�صمانات 

وتوثيقها, والرقابة عليها, والتوثيق القانوين للت�صهيالت, اإىل جانب درا�صة حالت عملية يف جمال حتليل الئتمان امل�صريف.

وتهدف الدورة اإىل اطالع امل�صاركني على اجلوانب الرئي�صة املتعلقة بالئتمان, وتعريفهم باأ�ص�ص ال�صيا�صة الئتمانية احلقيقية وما يجب 

والقانونية  والدارية  املالية  املوؤ�صرات  �صواء منها  الئتمانية  واملوؤ�صرات  الئتماين  التقييم  باأنظمة  امل�صاركني  تعريف  اإىل جانب  تت�صمنه,  ان 

لية املنا�صبة لهيكلة الئتمان ومعرفه طريق التمويل املنا�صبة ملختلف الن�صاطات واملخاطر املتعلقة بها وال�صبل  والقت�صادية, واطالعهم على الآ

املنا�صبة لتغطيتها, وتو�صيح املوؤ�صرات التي ت�صاعد على التنبوؤ باأو�صاع العمالء لغايات �صناعه القرار الئتماين او حتديد اليه التعامل معهم. 

و�صارك يف الدورة عدد من موظفي دوائر الت�صهيالت الئتمانية  والرقابة على الئتمان يف البنوك. 

  دورة حول تعليمات املركزي للتعامل مع العماء بعدالة و�سفافية

ردين املتعلقة بالتعامل مع العمالء بعدالة  ردن دورة تدريبية حول التعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي الأ نظمت جمعية البنوك يف الأ

و�صفافية خالل الفرتة 25-27 اآب 2014.

جرائية الواردة يف قانون البنك  حكام واجلوانب القانونية والتنظيمية والإ �صتاذ �صامل اخلزاعلة, الأ وتناولت الدورة, التي حا�صر فيها الأ

ردين رقم 23 ل�صنة 1971 وتعديالته وقانون البنوك رقم 28 ل�صنة 2000وتعديالته, واملتعلقة بعمليات البنوك املرتبطة بالتعامل  املركزي الأ

والتعاقد مع العمالء والعالقة معهم.
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والتعاميم  وامر  والأ التعليمات  والقانونية املن�صو�ص عليها يف  والعملية  جرائية  الإ ا�صتعرا�ص و�صرح وتو�صيح اجلوانب  الدورة  ومت خالل 

ردين واملرتبطة بالتعامل مع العمالء بعدالة و�صفافية, والتي يجب على البنك وموظفيه مراعاتها  واملذكرات ال�صادرة عن البنك املركزي الأ

قبل اإجراء اأي من العمليات امل�صرفية ومنح الئتمان امل�صريف و توقيع العقود امل�صرفية وجتديدها وتنفيذها واإنهائها يف املجالت التالية: 

�صفافية واأ�صول و�صروط حمفظة التجزئة املتعلقة بالنماذج والعقود املعتمدة من البنك, وال�صيا�صة الئتمانية ومكوناتها, والتكاليف املحددة 

ف�صاح عنها, واأ�صلوب وطريقة التعاقد مع العمالء و�صروطه, ومكونات عقد الئتمان وما يرتتب على العميل والكفيل يف حالة  يف العقود والإ

الإخالل بالعقد . 

والواجبات امللقاة على البنك بعد توقيع العقد من العميل, والواجبات امللقاة على البنك يف حال التاأخر عن ال�صداد, وعجز العميل عن 

للفائدة,  على  الأ نواحي: احلد  ائتمان من  املمنوح مبوجب بطاقة  الئتمان  البنك يف حال كون  التعرث, واجبات  اإىل مرحلة  ال�صداد وو�صوله 

بالغ عن الفقدان وال�صرقة واحلركات على احل�صاب وك�صوف احل�صاب, وحل امل�صاكل  وتكلفة جتديد البطاقة, وخدمة العميل من نواحي الإ

ف�صاح عن اأ�صعار العمولت والر�صوم, واحل�صابات اجلامدة,  والعرتا�صات, والعمولت والر�صوم, واحلدود الق�صوى للر�صوم والعمولت, والإ

ومتى يعترب احل�صاب جامدا, وواجبات البنك يف حالة جتميد احل�صاب, واحلركات على احل�صاب. 

كما تناولت املعلومات والوثائق التي يجب على البنك تزويد العميل منها وطريقة التوثيق, واملتطلبات الرقابية التي على البنك اللتزام بها 

ثار القانونية والعقدية والرقابية وللتزامات والواجبات  جتاه البنك املركزي بخ�صو�ص تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة و�صفافية, وبيان الآ

مع  بها  التعامل  يتم  التي  والطرق  الو�صائل  وتو�صيح  خمالفتها,  نتيجة  املرتتبة  والعقوبات  واملخالفات  وموظفيها  البنوك  عاتق  على  امللقاة 

وامر ال�صادرة عن البنك املركزي. التعليمات واملذكرات والأ

واملتعلقة  ردين  الأ املركزي  البنك  عن  ال�صادرة  وامر  والأ واملذكرات  بالتعليمات  امل�صاركني  معرفة  تعميق  اإىل  التدريبية  الدورة  وتهدف 

جرائية والقانونية املتعلقة بها وخ�صو�صا ما  بتعليمات التعامل مع العمالء بعدالة و�صفافية رقم 2012/66 وتعديالتها باجلوانب العملية والإ

ثار املرتبطة بدلك مبا يحمي حقوق  يرتبط  بالعمليات امل�صرفية ومنح الئتمان امل�صريف والعقود امل�صرفية  واأخذ ال�صمانات  الالزمة  والآ

البنوك.

املركزي  البنك  عن  ال�صادرة  وامر  والأ واملذكرات  التعليمات  خمالفة  على  املرتتبة  واملخاطر  والنتائج  ثار  بالآ امل�صاركني  معرفة  وتعميق 

املتعلقة بالتعامل مع العمالء بعدالة و�صفافية, و رفع كفاية العاملني يف العمليات امل�صرفية ومنح الئتمان واإدارة العقود البنكية من نواحي 

وامر ال�صادرة عن البنك املركزي.  كيفية التعامل مع التعليمات واملذكرات والأ

وحتفيز امل�صاركني على اكت�صاف وحتديد النقاط التي يجب مراعاتها يف العقود امل�صرفية املختلفة وبناء قاعدة من النقاط املرجعية التي 

وامر ال�صادرة عن البنك املركزي, وتعميق معرفة امل�صاركني بكيفية  على البنك مراجعتها ب�صكل دوري واملرتبطة  بالتعليمات واملذكرات والأ

وامر ال�صادرة عن البنك املركزي. �صياغة ال�صروط اخلا�صة يف العقود امل�صرفية والتي تراعي التعليمات واملذكرات والأ

كما تهدف اإىل توفري القدرة واملعرفة الالزمة للعاملني يف جمال ائتمان ال�صركات على تقييم موقف البنك يف �صوء املتطلبات الواردة يف 

وامر ال�صادرة عن البنك املركزي. التعليمات واملذكرات والأ

د. ن�ساطات واأخبار اأخرى

إدارات البنوك والقيادات القت�سادية الردنية    حمافظ البنك املركزي يلتقي مدراء وروؤ�ساء جمال�ض ا

اإدارة البنوك  اللقاء ال�صنوي مع مدراء وروؤ�صاء جمال�ص  األقاها خالل  قال حمافظ البنك املركزي الدكتور زياد فريز خالل املحا�صرة 
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فاق يوم 22 كانون الثاين  ردين التحديات والآ ردن حتت عنوان القت�صاد الأ ردنية ونخبة من القت�صاديني الذي نظمته جمعية البنوك يف الأ الأ

�صالح ال�صيا�صي, �صاهم يف مواجهة التحديات التي  �صالح القت�صادي, والذي ترافق مع خطوات مهمة لالإ 2014, اإن الربنامج الوطني لالإ

ردين خالل العامني املا�صيني, وان انعكا�صات تلك التحديات قد جتاوزناها باقتدار وفاعلية لنبداأ بعدها مرحلة جديدة من  واجهها القت�صاد الأ

جراءات املالية والنقدية وال�صيا�صية التي اتخذت رغم �صعوبة املرحلة قد جنبت اقت�صادنا الوطني  فاق القت�صادية املب�صرة. واأ�صاف اأن الإ الآ

�صالح طموح ب�صهادة املوؤ�ص�صات الدولية.  العديد من املخاطر واأعادته مل�صاره ال�صحيح واأثبتنا قدرة عالية يف تطبيق برنامج وطني لالإ

جنبية لدى البنك املركزي ليتجاوز 12  وبني اأن النمو القت�صادي وا�صل حت�صنه ليقارب 3% خالل عام 2013, وارتفع حجم الحتياطيات الأ

وىل من عام 2013, وحت�صنت تناف�صية �صادراتنا  جنبي للمملكة بحوايل 20% خالل الثالثة اأرباع الأ مليار دولر, وارتفعت تدفقات ال�صتثمار الأ

الوطنية خا�صة غري التقليدية منها والتي منت بن�صبة 7.9% على الرغم من انخفا�ص اأ�صعارها عامليا. 

وبني املحافظ اأن اإجراءات ال�صيا�صة النقدية والربامج وامل�صاريع املالية املختلفة قد �صاهمت يف تعزيز النمو, فلم يدخر البنك املركزي 

الفائدة  اأ�صعار  تخفي�ص  اآخرها  كان  القت�صادي  النمو  وحفز  النقدي  ال�صتقرار  خلدمة  اختالفها  على  النقدية  ادواته  ا�صتخدام  يف  جهدا 

النمو  لتعزيز  اخلا�ص  للقطاع  الئتمان  تدفق  لت�صجيع  احلايل  �صبوع  الأ هذا  بداية  يف  اأ�صا�ص  نقطة   25 بواقع  النقدية  ال�صيا�صة  اأدوات  على 

القت�صادي. 

يرادات العامة مع مراعاة العدالة يف حتمل العبء  نفاق العام وحت�صني الإ واأكد املحافظ اأن املرحلة املقبلة تتطلب اإجراءات كفيلة ب�صبط الإ

كتخفي�ص عجز  الوطني  اقت�صادنا  اأمام  ماثلة  التي لزالت  التحديات  ملواجهة  القت�صادي  والن�صاط  ال�صتثمار  يكفل حتفيز  ال�صريبي ومبا 

املوازنة وخ�صائر قطاع الطاقة وتخفي�ص املديونية العامة لتقليل ال�صغط على ميزان املدفوعات وتعزيز الثقة بال�صتقرار القت�صادي و�صمان 

زمة ال�صورية وا�صتمرار تدفق الالجئني,  عدم مزاحمة القطاع العام للقطاع اخلا�ص يف احل�صول التمويل. منوهًا اإىل اأن العبء املرتبط بالأ

يحتاج جلهود متوا�صلة ودعم املجتمع الدويل.

عمال  و�صدد املحافظ على �صرورة تعزيز الدور املحوري للقطاع اخلا�ص يف دفع م�صرية النمو القت�صادي, وذلك من خالل توفري بيئة الأ

قدر على خلق  املالئمة وحتفيز ال�صتثمار يف القطاعات الواعدة التي تتمتع مبيزة تناف�صية والقادرة على خلق املزيد من فر�ص العمل, كونه الأ

�صالح مبفهومه الوا�صع, اأ�صار الدكتور  فر�ص العمل وتخفي�ص معدلت البطالة, خا�صة يف ظل ت�صخم حجم القطاع العام. و�صمن روؤيته لالإ

نظمة التعليمية  فريز اإىل اأهمية ت�صريع خطوات الإ�صالح يف �صوق العمل والختاللت املزمنة التي يعاين منها, من خالل موائمة خمرجات الأ

قليمية.  �صواق املحلية والإ واملهنية مع احتياجات الأ

2013 مل يكن مميزا للبنوك فح�صب, بل كان  اإن عام  ردن با�صم خليل ال�صامل  اإدارة جمعية البنوك يف الأ من جانبه قال رئي�ص جمل�ص 

ردن, باتخاذه خطوات وقائية واأخرى عالجية متكن  مميزا للبنك املركزي اأي�صا, اذ ا�صتطاع مواجهة العديد من التحديات التي تعر�ص لها الأ

زمة والنتقال خالل اأ�صهر قليلة اإىل مرحلة من ال�صتقرار النقدي. مبوجبها احتواء امتدادات الأ

جنبية لدى املركزي باأكرث من 80 باملئة لتتجاوز حاجز 12 مليار  واأ�صاف ان نتائج هذه اخلطوات اأثمرت عن ارتفاع يف الحتياطيات الأ

جراءات والتدابرِي غري التقليدية لتوفري التمويل الالزم للحكومة, ودفع عجلة النمو وتعزيز الثقة  دولر, اإىل جانب اتخاذ املركزي جملة من الإ

بالقت�صاد الوطني, والتي توجت اأخريا بتخفي�ص اأ�صعار الفوائد على جميع اأدوات ال�صيا�صة النقدية 25 نقطة اأ�صا�ص للمرة الثالثة يف اأقل من 

رديِن الذي اأ�صاف اإىل اإجمايل قيمته ال�صوقية  �صهم الأ مر الذي اأ�صاع اأجواء من التفاوؤل �صرعان ما انعك�صت على اأداء �صوق الأ �صتة اأ�صهر, الأ

اأكرث من مليار دينار.

لكرتوين,  واأ�صار ال�صامل اإىل املبادرات التي اأطلقها البنك منها اإعادة هيكلة اأنظمة الدفع والت�صويات يف اململكة, وتطوير قنوات الدفع الإ

اإ�صافة اإىل دعم القطاعات الواعدة ويف مقدمتها امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة.
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واأكد �صرورة التعامل مبنتهى الدقة مع ما ينتظر احلكومة من ا�صتحقاقات اقت�صادية, للحفاظ على ما مت حتقيقه من اإجنازات والبناء 

عليها, ويف مقدمة هذه ال�صتحقاقات م�صروع قانون �صريبة الدخل الذي وجدنا يف بع�ص جوانبه من الختاللت ما قد يثبط النمو القت�صادي 

ويطرد ال�صتثمار ويودي بكل ما حتقق من اإجنازات.

مثل منها اإعادة النظر يف اتفاقية التجارة احلرة مع  ردن يتوجب علينا ا�صتغاللها بال�صكل الأ ولفت ال�صامل اإىل ان فر�صا عديدة اأمام الأ

ردن, وال�صروع يف مفاو�صات مع منظمة التجارة  اأوروبا, وتركيز املفاو�صات على ت�صهيل �صروط قواعد املن�صاأ لتعديل امليزان التجاري ل�صالح الأ

عفاء يف العام املقبل. ردنية بعد انتهاء الإ العاملية لتمديد فرتة اإعفاء ال�صادرات الأ

ودعا اإىل ت�صافر جهود احلكومة والقطاع اخلا�ص ل�صتثمار هذه الفر�ص يف العديد من املجالت, خ�صو�صا تلك التي ت�صاهم يف حت�صني 

عمال. كما دعا اإىل البحث عن �صيغة �صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص, حتاكي تلك التي  ردن يف موؤ�صرات التناف�صية وبيئة الأ موقع الأ

جتمع البنوك بالبنِك املركزي, للخروج باآليات م�صرتكة لتحفيز النمو وخلق بيئة ا�صتثمارية جاذبة حتافظ على ما حتقق من مكت�صبات وتر�صخ 

التفاوؤل الذي بداأت معامله بالظهور على العديد من املوؤ�صرات القت�صادية.

وقال ال�صامل اإنه نظرا خل�صو�صية الظرف القت�صادي, فقد حر�صت اجلمعية على دعوة ال�صركاء كافة من خمتلف القطاعات القت�صادية 

)من اأجل مناق�صة جمموعة من الق�صايا التي تهمنا وتخدم اأهدافنا امل�صرتكة(.

اللجنة القت�صادية  ابو �صعيليك رئي�ص  النائب خري  واأيد مداخلة  اأ�صئلة احل�صور,  البنك املركزي على  اأجاب حمافظ  اللقاء  نهاية  ويف 

واإبداء  وال�صتثمار  الدخل  �صريبة  لقانوين  اللجنة  مناق�صات  امل�صاركة يف  اإىل  اخلا�ص  القطاع  فيها  دعا  التي  النواب  وال�صتثمار يف جمل�ص 

املالحظات للو�صول اإىل �صيغة توافقية حتقق امل�صلحة الوطنية يف حتفيز ال�صتثمار وحت�صني البيئة ال�صريبية يف اململكة.

  جمعية البنوك يف الردن تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي 

جماع  دارة عن اأعمال اجلمعية لعام 2013 واأقرته بالإ ردن يوم 14 ني�صان 2014, تقرير جمل�ص الإ ناق�صت الهيئة العامة جلمعية البنوك يف الأ

بال�صيغة التي ورد فيها من املجل�ص, واطلعت الهيئة العامة على حم�صر اجتماع الهيئة العامة املنعقد بتاريخ 2013/4/8 و�صادقت عليه.

لتدقيق  القانوين  املحا�صب  تقرير  على  �صادقت  كما   ,2013 املنتهية  املالية  ال�صنة  للجمعية عن  العمومية  امليزانية  العامة  الهيئة  واأقرت 

ح�صابات اجلمعية. 

وقررت الهيئة العامة  تعيني ال�صادة Ernest & Young  لتدقيق ح�صابات اجلمعية للعام املايل 2014.    ويف ختام الجتماع اأعرب 

ع�صاء الهيئة العامة على ح�صورهم وم�صاركتهم.  رئي�ص املجل�ص با�صم خليل ال�صامل عن �صكره لأ

إدارة جمعية البنوك يلتقي مع وزير العدل   جمل�ض ا

ربعاء  عمان 26 ت�صرين الثاين 2014, مع وزير العدل الدكتور ب�صام التلهوين اجلوانب  ردن يوم الأ ناق�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك يف الأ

ردنية. القانونية املتعلقة بق�صايا البنوك واإجراءات التقا�صي لدى املحاكم الأ

ومت خالل الجتماع التوافق على ت�صكيل جلنة من القانونيني يف البنوك واملعنيني يف وزارة العدل حل�صر اأبرز الق�صايا القانونية واحلقوقية, 

جراءات لدى املحاكم وتعالج جميع املعيقات املتعلقة بها وتتابع املالحظات التي اأوردتها البنوك  واخلروج بتو�صيات ب�صاأنها ت�صمن ت�صهيل الإ

بهذا اخل�صو�ص. 

وقال التلهوين اإن الوزارة تويل اهتماما كبريا ملالحظات املتعاملني مع املحاكم وخ�صو�صا البنوك, ملراعاتها عند اإجراء تعديالت للت�صريعات 
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جراءات بهدف حت�صينها وتطويرها. وبني اأن الوزارة اأجنزت الكثري يف �صبيل تقلي�ص فرتة اإجراءات التقا�صي وعمليات التنفيذ الذي يعد  والإ

عادة النظر يف قانون التنفيذ واعدة  حكام”, لفتا اإىل وجود م�صاكل يف قانون التنفيذ حتتاج اإىل معاجلة واأن الوزارة �صكلت جلنة لإ “مقربة لالأ
م�صودة م�صروع معدل للقانون �صيحوله جمل�ص الوزراء قريبا ملجل�ص النواب ليمر يف القنوات الد�صتورية.

جراءات املتعلقة يف  دارية وحو�صبة الإ جراءات الإ واأكد اأن الوزارة عملت على اإعادة النظر يف هند�صة اإجراءات التنفيذ واإعادة درا�صة الإ

حكام.  الق�صايا واأر�صفة اأوراق الق�صايا, واإدخال اخلدمات اللكرتونية يف التبليغ, مبا ي�صمن �صرعة اإجراءات التقا�صي والت�صريع يف اإ�صدار الأ

م�صريًا اإىل اأن الوزارة رفعت مذكرة للمجل�ص الق�صائي لطلب ت�صكيل غرف متخ�ص�صة يف الق�صاء بحيث تت�صكل هيئتا ق�صائية خمت�صة يف 

مراجعة  عام  ب�صكل  جتري  الوزارة  اأن  واأ�صاف  املخت�ص.  الق�صاء  ملفهوم  تعزيزا  التجارية  والق�صايا  والتاأمني  وامل�صرفية  البنكية  الق�صايا 

للت�صريعات اجلزائية ميا فيها ت�صكيل جلنة لغايات مراجعة قانون اأ�صول املحاكمات املدنية واإعادة النظر يف ق�صايا ال�صيك بدون ر�صيد.

اإىل  اللجوء  بدل من  والتحكيم  الدعوى  دارة  ولإ الو�صاطة  مثل  املنازعات  البديلة يف حل  اإىل احللول  اللجوء  اأهمية  التلهوين على  و�صدد 

املحاكم. كما اأكد اأهمية دور البنوك يف حتريك ورفد القت�صاد الوطني, لفتا اإىل اأن هذا اللقاء ياأتي �صمن �صل�صلة من اللقاءات مع الفعاليات 

كافة للتعرف على امل�صكالت التي تواجهها واإيجاد حلول لها. 

بني  الت�صاركية  نهج  من  انطالقا  ياأتي  الجتماع  هذه  اإن  ال�صامل  خليل  با�صم  ردن  الأ يف  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  بدوره, 

�صكاليات التي تواجه خمتلف القطاعات القت�صادية يف  القطاعني العام واخلا�ص, “واإميانا منا بجدية احلكومة للت�صدي جلميع العقبات والإ

اململكة”.

ردنية, و�صرورات تعجيل  واأكد ال�صامل اأن الق�صايا التي تواجه البنوك تتمثل يف طول الفرتة التي ت�صتغرقها ق�صايا البنوك لدى املحاكم الأ

اإجراءات التقا�صي, مع عدم ال�صماح للبنك بتقدمي طلب ا�صتعجال تنفيذ يف الق�صايا اجلزائية ل�صيما ق�صايا ال�صيكات. 

داري يف عمل املحاكم ودوائر التنفيذ مثل قيام املحاكم املخت�صة باإ�صدار قرارات باإبطال  جرائي والإ واأ�صاف اأن الق�صايا ت�صمل اجلانب الإ

موال غري املنقولة التي قد تكون اإما مملوكة للبنوك نتيجة تنفيذ �صندات الرهن, اأو مرهونة ل�صالح البنوك مقابل ت�صهيالت.  عقود بيع الأ

جراءات, بني ال�صامل اأن البنوك ت�صتكي من ارتفاع عدد حالت ال�صتئناف يف الق�صية الواحدة, وحمدودية عدد الق�صايا التي  ويف جانب الإ

ي�صمح للبنك ت�صجيلها, وحتديد اأيام واأوقات املراجعات, والتاأخري يف عملية توريد املبالغ مللف الق�صية, اإىل جانب اإجراءات جتديد الق�صايا 

املرتوكة.

وقال اإن البنوك والدوائر القانونية فيها تالحظ اأن اإجراءات ت�صليم مذكرات اجللب وال�صبط من املحكمة اإىل اإدارة التنفيذ, واإجراءات 

حكام والقرارات وال�صهود واخلرباء حتتاج اإىل ت�صريع واإعادة نظر. تبليغ الأ

حكام حلظة �صدور القرار, والتاأخر يف طباعة القرارات, وهو ما اأرجعه اإىل نق�ص اأعداد املوظفني يف  ولفت ال�صامل اإىل عدم جاهزية الأ

دارية وخ�صو�صًا يف اأق�صام املحا�صبة. الوظائف الإ

وقال اإن الدوائر القانونية يف البنوك وممثليها لدى املحاكم يلم�صون اختالفا يف اإجراءات ت�صجيل الق�صايا, وخا�صة الق�صايا التنفيذية 

خرى. من حمكمة لأ

وبحثها  البنوك  ق�صايا  ومناق�صة  العدل حل�صر  وزارة  املعنيني يف  ومن  ع�صاء  الأ البنوك  القانونيني يف  ت�صكيل جلنة من  ال�صامل  واأقرتح 

�صكاليات التي تواجهها.  واخلروج بتو�صياٍت يف اأ�صرع وقت ممكن مل�صاعد البنوك على جتاوز الإ

ردن وعدد من الق�صاة وامل�صوؤولني يف املحاكم  وح�صر الجتماع اأمني عام وزارة العدل واملدراء التنفيذيني اأع�صاء جمعية البنوك يف الأ
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املخت�صة, واملخت�صني يف الدوائر القانونية يف البنوك.

اأحكاما تنظم  وكانت البنوك قدمت اقرتاحا لوزارة العدل ت�صمن �صرورة البدء بو�صع قانون جتارة جديد يواكب التطورات, ويت�صمن 

�صواق املالية, بهدف توفري كوادر  عمال امل�صرفية, مع اإمكانية اإن�صاء ق�صاء متخ�ص�ص بالق�صايا امل�صرفية وق�صايا ال�صتثمار والتامني والأ الأ

جراءات.  ق�صائية متخ�ص�صة مبثل هذه الق�صايا التي تتطلب معرفة بجوانبها الفنية, ول�صمان �صرعة الإ

داري من اأعمال املحاكم ودوائر التنفيذ, وتنظيم التعامل مع امللفات وحركة انتقالها, “فال  وطالبت البنوك ب�صرورة تطوير اجلانب الإ

خرى عدة اأ�صابيع, ولي�ص من املعقول كذلك ا�صتمرار رد موظفي دوائر التنفيذ بان ملف الق�صية  يعقل اأن ي�صتغرق انتقال ملف من حمكمة لأ

لي�ص يف مكانه, اأو اأنه مفقود..”.

وطالب ممثلو البنوك ب�صن قانون جتارة حديث يواكب التطورات, حيث اأن القانون مل يعالج خمتلف العمليات امل�صرفية اأ�صوة بت�صريعات 

معظم الدول العربية كخطابات ال�صمان والعتمادات امل�صتندية والتاأمينات النقدية, مثلما طالبوا بعمل دوائر متخ�ص�صة للق�صايا التجارية 

والذي �صيوؤدي بالنتيجة اإىل جودة القرارات و�صرعة الف�صل. كما طالبوا بتعديل قانون البينات فيما يتعلق بتوجيه اليمني لروؤ�صاء جمال�ص اإدارة 

ال�صركات امل�صاهمة العامة, ومنها البنوك ومدرائها العامني, ودعوتهم لل�صهادة دون اأن تتعلق الوقائع بهم �صخ�صيا اأو بحدود وظيفتهم, وقبول 

ح�صور اأع�صاء املجل�ص لجتماعاته من خالل الفيديو اأو الهاتف مبوافقة رئي�ص املجل�ص واإعطائهم احلق يف الت�صويت والتوقيع على حم�صر 

الجتماع.

ومن املو�صوعات التي تناولتها البنوك, ا�صتغالل املدينني للن�صو�ص القانونية التي جتيز ا�صتئناف قرارات رئي�ص التنفيذ, بحيث قد ي�صل 

�صتئنافات يف الق�صية الواحدة لثالثني ا�صتئنافا اأو اأكرث, وتاأخر البت قي ق�صايا البنوك لدى حماكم ال�صلح والبداية وال�صتئناف يف  عدد الإ

اململكة مما يوؤخر اإجراءات التقا�صي, وتاأخر البت يف ق�صايا البنوك التي تنظر اأمام حمكمتي ال�صتئناف والتمييز والتي تنظر تدقيقا, وعدم 

حيان, ول يتجاوز العدد خم�ص ق�صايا يف اأحيان اأخرى. ال�صماح للبنك من ت�صجيل اأكرث من ثالث ق�صايا يف اليوم الواحد يف اغلب الأ

مد, ومنح حمامي البنوك اأولوية  وطالبوا بتوجيه ماأموري التنفيذ واملوظفني باأن تكون مواعيد الك�صف على العقارات اأو الإخالءات قريبة األأ

اإجراءات التنفيذ,  �صتئنافات التي تتم على قرارات رئي�ص التنفيذ لتعطيل  اإجراءات التنفيذ, وب�صرعة البت يف الإ لذلك بهدف الت�صريع يف 

�صتئنافات تاأخذ وقتا طويال للبت فيها,  وو�صع �صوابط اإدارية من خالل املحاكم بهدف �صرعة اإر�صال امللفات امل�صتاأنفة, وذلك ب�صبب اأن هذه الإ

�صتئنافية, وميكن اأن ل ي�صمح قا�صي التنفيذ باأن يتم ا�صتئناف نقطة قانونية مت ا�صتئنافها �صابقا,  علما باأنها ترفع ملحكمة البداية ب�صفتها الإ

اأو اأن يتم ربط ال�صتئناف عند التكرار بكفالة مالية تعود قيمتها ل�صداد الدين اإذا تبني اأن امل�صتاأنف غري حمق يف اإ�صتئنافه. كما طالبت البنوك 

بو�صع تعليمات لدوائر التنفيذ تتعلق بتنفيذ اأكرث من �صند رهن لنف�ص الدائن وعلى ذات العقار وذلك بال�صماح للبنك بتنفيذ هذه ال�صندات من 

خالل ق�صية واحدة, وال�صماح للبنوك بال�صتفادة من اخلدمات اللكرتونية لوزارة العدل من خالل الدخول اإىل نظام الق�صايا لدى الوزارة 

لغايات ال�صتعالم عن عمالء البنك قبل منح اأي ائتمان مبوجب اتفاقيات خا�صة توقع مع الوزارة ويكون ذلك مبوجب تفوي�ص خطي من عميل 

البنك لغايات هذا ال�صتعالم. 

واأ�صاروا اإىل وجود تاأخري قد ي�صل اإىل اأكرث من �صهر لدى حما�صب عند ح�صاب املبلغ املحكوم به لغايات حترير مذكرة اجللب, كونه ل يتم 

حكام والقرارات  حترير اجللب اإل بعد احت�صاب املبلغ املحكوم به وخ�صو�صا الق�صايا التي تزيد عن 5 األف دينار, واإىل التاأخري يف تبليغ الأ

وال�صهود واخلرباء, والتاأخري واملماطلة يف دعوه ال�صهود, والتاأخري يف اإعداد تقارير اخلربة املحا�صبية مما يوؤثر على تاأخري الف�صل بالدعوى.

كرث من مرة وهو ما يخالف اأحكام قانون اأ�صول املحاكمات املدنية, ما يوؤدي اإىل تاأخر الف�صل يف  ولفتوا اإىل تاأجيل جل�صات املحاكمة لأ

الدعوى بدون �صبب اأو عذر ح�صب ما ن�ص عليه القانون.
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لكرتوين املعمول به يف املحاكم, رغم اأنه نظام واحد, اإل اأنه عند التطبيق العملي كل حمكمة  كما اأ�صاروا اإىل اأن نظام احت�صاب الر�صوم الإ

تكلف بدفع ر�صوم خمتلفة للق�صية نف�صها, ويجب اأن توحد الإجراءات بتوعية موظف الت�صجيل من خالل عقد دورات حا�صوبية متخ�ص�صة يف 

هذا املجال يف اإطار موؤ�ص�صي .

ودعوا اإىل اإعادة النظر يف املواد القانونية الواردة يف قانون العقوبات وقانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية بحيث يتم ت�صديد العقوبة املتعلقة 

بدون  �صيكات  ي�صدر  الذي  ال�صخ�ص  بتوقيف  القرارات  �صابقا من �صدور  كان  ما  اإىل  والعودة  املحاكمة  اإجراءات  وت�صريع  املرجتع  بال�صيك 

ر�صيد, ل النتظار حلني �صدور قرار قطعي بحقه مع ما يرافق ذلك من مماطالت وا�صتئنافات توؤخر البث بهذه الق�صايا.

�صحاب حقوق المتياز  ولوية لأ كما دعوا اإىل تعديل اأحكام قانون تنظيم اأعمال التاأمني وتعديالته رقم )33( ل�صنة 1999 لغايات اإعطاء الأ

ل�صتيفاء حقهم يف حالة ت�صفية �صركة التاأمني.

ردن يلتقي اأمني عمان  إدارة جمعية البنوك يف الأ   جمل�ض ا

ول 2014, وبحث معه جمالت التعاون مع البنوك يف  ربعاء 10 كانون الأ التقى جمل�ص اإدارة جمعية البنوك اأمني عمان عقل بلتاجي يوم الأ

مانة مبا فيها م�صحا �صامال لتحقيق روؤيتها امل�صتقبلية لعمان, وفق م�صوحات �صاملة  جراءات التي تقوم بها الأ خمتلف املجالت. وتناول اللقاء الإ

را�صي, لبيان التجاوزات والتعديات والفروقات, والبنية التحتية. بنية والأ لالأ

عوام املقبلة, للمحافظة  مانة بداأت بو�صع ت�صور يخدم عمان على عدة مراحل, ويحدد م�صتقبلها وي�صكل خريطة عمل يف الأ واأو�صح اأن الأ

مانة انتهجت �صيا�صية مالية حكيمة, حققت موازنة من دون عجز للعامني احلايل واملقبل, عرب  على املدينة وطابعها املميز, م�صريا اإىل اأن الأ

نفاق. يرادات, ورفع م�صتوى التح�صيل و�صبط الأ تعظيم الإ

زمات املرورية,  واأكد بلتاجي حاجة مدينة عمان لنظام نقل عام متطور, باإجناز م�صروع البا�ص ال�صريع, لينعك�ص اإيجابا على معاجلة الأ

مانة با�صرت بحوارات مع اجلهات املعنية حول م�صودة  داعيا لدعم م�صاريع تطوير النقل العام خلدمة واقع املدينة وم�صتقبلها. واأ�صاف اأن الأ

بنية اجلديد, لفتا اإىل اأن التعديالت على النظام �صابقا, مل تواكب منو وتطور املدينة, وعاجلت حتديات اآنية �صرعان ما تفاقمت. ونوه  نظام الأ

اإىل اأن عجلة امل�صروعات الكربى عادت لتدور, بحيث �صتبا�صر قريبا باإن�صاء تقاطعي ال�صناعة والباهاو�ص وجاوا ومرج احلمام, وطرح عطاء 

مرية ب�صمة.  املرحلة الثانية من م�صروع البا�ص ال�صريع يف �صارع الأ

وكان رئي�ص اجلمعية با�صم ال�صامل اأكد ا�صتعداد اجلمعية وانطالقا من م�صوؤوليتها الجتماعية, وكجزء من منظومة املدينة, للتعاون ودعم 

مانة خلدمة املدينة عرب التمويل واملدفوعات والتح�صيل. ولفت اإىل ا�صتعداد البنوك لتطوير وجتميل املواقع املحيطة بها, ودرا�صة اأي  جهود الأ

مانة, وتطوير بع�ص اخلدمات يف خمتلف القطاعات. مقرتحات مقدمة من الأ

عان يف جمعية البنوك عن تاأ�سي�ض �سركة ال�ستعام الئتماين يف اململكة   الإ

ردن ي�صكل خطوة مهمة من  قالت رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة املعلومات الئتمانية ناديا ال�صعيد اإن اإن�صاء �صركة معلومات ائتمانية يف الأ

وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, وت�صجيع �صركات اخلدمات و�صركات  فراد والتجزئة  الأ قرا�ص لقطاعات  بالإ للتو�صع  البنوك  �صاأنها حتفيز 

فراد وال�صركات ب�صكل عام. التجزئة على التو�صع مبنح الئتمان وت�صهيالت الدفع لالأ

ردن  الأ يف  البنــــوك  جمعيـــة  مقـــر  يف    2014 ول  الأ كانـــون   15 الثنيــن  يـــوم   يف  عقدت  �صحفــي  موؤتـــمــر  خــالل  ال�صعيــد  واأ�صـــافت 

ردن بال�صراكة مع �صركة  ن�صاء اأول �صركة معلومات ائتمانية يف الأ عالن عن ح�صول �صركة املعلومات الئتمانية على الرخ�صة املبدئية لإ لــالإ
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“�صي ار اي اف  العاملية”, اأن بدء اأعمال ال�صركة يعني بدء حقبة جديدة وخمتلفة يف ال�صناعة املالية ب�صكل عام تعمل على احلد من ظاهر 
اأن خدمات  .وبينت  التمويل  ل�صاحب  الئتماين  التقييم  لكونها جزء من  امل�صريف  اأمام اجلهاز  ت�صكل حتدي  باتت  التي  املرجتعة  ال�صيكات 

ال�صركة �صتكون مبقابل مادي يتنا�صب مع طبيعة اجلهة امل�صتعلم عنها وهيكل الت�صعري �صيكون ب�صكل جمدي, واأن راأ�ص مال ال�صركة حدد من 

قبل ال�صركاء بـ 2 مليون دينار .

طار الت�صريعي من قوانني وتعليمات حيز التطبيق ملا هو  ردين لو�صع الإ واثنت ال�صعيد على اجلهود احلثيثة التي بذلها البنك املركزي الأ

ردين والقت�صاد ككل, وقدمت �صكرها ملوؤ�ص�صة التمويل الدولية على الدعم الذي قدمته للم�صروع ما �صاهم  يف م�صلحة القطاع امل�صريف الأ

بال�صتفادة من اخلربات العاملية وتطبيق اأف�صل املمار�صات يف هذا املجال. 

كرب  وبني نائب حمافظ البنك املركزي الدكتور ماهر ال�صيخ ح�صن يف املوؤمتر اأن روؤية البنك املركزي تتجلى بان تقدم ال�صركة خدماتها لأ

�صريحة من القطاع التمويلي وعدم اقت�صارها على اجلهاز امل�صريف, مو�صحا باأنه �صيكون هناك فر�صة جيدة ملن ميتلكون تاريخ ائتماين جيد 

احل�صول على التمويل بكلفة و�صعر منا�صب. واأ�صار اأن ال�صركة �صتمثل دفعه جيدة لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة ومنو اأعمالها وخلق فر�ص عمل 

ل�صريحة كبرية من املواطنني, مبينا اأن قانون البنك املركزي ي�صمح بوجود اأكرث من �صركة ا�صتعالم ائتماين �صمن اإطار التعليمات الناظمة 

لعملها.

ردن الدكتور احمد عتيقة بجهود جمل�ص اإدارة ال�صركة والبنك املركزي يف اإخراج هذه  واأ�صاد رئي�ص بعثة موؤ�ص�صة التمويل الدويل يف الأ

اأول دولة يف املنطقة يكون ال�صتعالم الئتماين فيها مملوكا ب�صكل كلي للقطاع اخلا�ص ويتجاوز خدمة اجلهاز  ردن  ال�صركة للنور لتكون الأ

امل�صريف جلميع ال�صركات التمويلية.

ردن فيها الرتبة  و�صط والأ قليمي يف �صركة )CRIF( “فين�صنزو ر�صتا” اإننا مهتمون بالتواجد بال�صرق الأ عمال الإ وقال مدير تطوير الأ

فراد وت�صمل جميع القطاعات, مبينا اأن بناء ا�صتعالم �صمويل يقدم  ردن متوازنة بني حقوق الأ اخل�صبة لعملنا فالبيئة القانونية املوجودة يف الأ

قيمة م�صافة لالقت�صاد ول ي�صكل ل�صتعالم الئتماين اأكرث من 30 باملئة منه.

  جمعية البنوك ترفع تو�سياتها حول م�سروع قانون �سريبة الدخل 2014

قامت دائرة الدرا�صات يف جمعية البنوك يف الردن باإعداد درا�صة حول انعكا�صات م�صروع قانون �صريبة الدخل املقرتح على القت�صاد 

اأن تقوم احلكومة بتو�صيع قاعدة دافعي ال�صرائب من خالل الو�صول للفئات املتهربة �صريبيا, ولي�ص زيادة  اأو�صت الدرا�صة  الوطني. حيث 

عباء ال�صريبية على الفئات امللتزمة.  الأ

يرادات ال�صريبية للخزينة, لكن يجب اأن تاأخذ احلكومة  واكدت الدرا�صة اأن الهدف من اإ�صدار م�صروع قانون الدخل اجلديد هو زيادة الإ

يرادات ال�صريبية على املدى املتو�صط  بعني العتبار الظرف القت�صادي ال�صعب الذي متر به اململكة, ويجب اأن يكون تفكريها هو زيادة الإ

والطويل من خالل املزيد من النمو القت�صادي. واأ�صارت الدرا�صة اأنه يف حالة التباطوؤ اأو الركود القت�صادي, مثل التي متر بها اململكة حاليا, 

نفاق احلكومي وخ�صو�صا الراأ�صمايل. فاإن احلكومات تلجاأ يف الغالب اإىل تخفي�ص ال�صرائب ولي�ص رفعها, وبنف�ص الوقت تلجاأ لزيادة الإ

قانون  م�صروع  اأن  حيث  مدلول,  ذات  مالية  اأو  اجتماعية  اقت�صادية,  اإما  اأهدافًا  ال�صريبة  قانون  يحدد  اأن  �صرورة  الدرا�صة  واقرتحت 

للخزينة  ال�صريبية  زيادة احل�صيلة  اإىل  يهدف  بحت  بدافع جبائي  عادل  ب�صكل غري  اأو قطاعات حمددة  فئات  ي�صتهدف  املقرتح  ال�صريبة 

ومعاجلة اختاللت املالية العامة.

وبينت الدرا�صة اأن م�صروع القانون ل يظهر اأي ان�صجام بني الظرف القت�صادي الراهن وبني رفع معدلت ال�صريبة على اأكرث القطاعات 
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دافعي  قاعدة  بتو�صيع  احلكومة  تقوم  اأن  الدرا�صة  واقرتحت  اململكة.  يف  القت�صادي  للنمو  قائدة  تعد  والتي  ردن  الأ يف  حيوية  القت�صادية 

عباء ال�صريبية على الفئات امللتزمة, فالتو�صع املطلوب هنا تو�صع اأفقي  ال�صرائب من خالل الو�صول للفئات املتهربة �صريبيا, ولي�ص زيادة الأ

ولي�ص عمودي.

زيادة  ب�صرورة عدم  او�صت  التي  للتنمية  مريكية  الأ الوكالة  الدولية ومن �صمنها درا�صة  الدرا�صات  اإىل جمموعة من  الدرا�صة  واأ�صارت 

فراد وال�صركات  عباء ال�صريبية على املكلفني امللتزمني وتركيز جهود دائرة �صريبة الدخل نحو رفع كفاءة التح�صيل ال�صريبي من قطاع الأ الأ

ال�صغرية, والتي اأثبتت نف�ص الدرا�صة تدين كفاءته مقارنة مبعظم القت�صاديات العاملية.

ردن, حيث قدرت منظمة �صبكة العدالة ال�صريبية حجم  وبينت اأن هناك العديد من التقديرات املتوفرة حول حجم التهرب ال�صريبي يف الأ

وىل من العام 2011,  اأما رئي�ص  حد ع�صر �صهرا الأ ردن بحوايل 663مليون دينار خالل الأ التهرب ال�صريبي الناجم عن اقت�صاد الظل يف الأ

�صبق باأن التهرب ال�صريبي ي�صل اإىل مليار  �صبق فقد قدرها بنحو 800 مليون دينار, وبني وزير املالية الأ اللجنة املالية يف جمل�ص النواب الأ

ردن يرتاوح بني 3-3.5 باملئة من الدخل القومي  دينار �صنويا, بينما اأكد وزير املالية احلايل الدكتور اأمية طوقان باأن التهرب ال�صريبي يف الأ

الإجمايل, وهو ما يعادل 650-760 مليون دينار اأردين بتطبيق الن�صب على الناجت القومي لعام 2012. وبينت الدرا�صة اأن اأحد الو�صائل الناجعة 

فراد على طلب فاتورة لقاء اأي مبلغ ينفقونه  ردن وحث الأ يف احلد من التهرب ال�صريبي هو تفعيل اأنظمة الفوترة لدى جميع املن�صاآت يف الأ

على �صراء ال�صلع اأو اخلدمات. ولرفع كفاءة نظام الفوترة, ميكن اأن يتم خ�صم ن�صبة معينة من الفواتري املقدمة من الدخل اخلا�صع لل�صريبة 

فراد لطلب فاتورة وتقدميها لدائرة ال�صريبة, مما �صي�صبب تخوف حقيقي لدى الفئات املتهربة �صريبيًا  فراد, وبالتايل توفري حافز لالأ لالأ

خ�صو�صا يف ظل تغليظ عقوبات التهرب ال�صريبي و�صيدفععها لاللتزام بدفع ال�صريبة.

ول: منو اقت�صادي متباطئ م�صحوب  ردين يعاين من اأزمة مركبة ميكن اختزالها بعنوانني رئي�صيني, الأ واأكدت الدرا�صة اأن القت�صاد الأ

بارتفاع يف معدلت الت�صخم, والثاين عجز موازنة متفاقم نتج ب�صكل رئي�صي عن اأزمة الطاقة التي ع�صفت باململكة نتيجة ارتفاع اأ�صعار النفط 

عامليا والنقطاعات املتكررة يف اإمدادات الغاز امل�صري والتي كان لها العديد من التداعيات ال�صلبية على القت�صاد املحلي ل�صيما عجز امليزان 

جنبية. التجاري وتراجع احتياطيات اململكة من العملة الأ

نفاق احلكومي بكفاءة وفاعلية, مما ي�صتلزم اأن تلجاأ  ردن وتطورات العجز فيها يحول دون ا�صتخدام الإ وقالت اإن واقع املوازنة العامة يف الأ

خر وهو تخفي�ص معدلت ال�صرائب على القطاعات القت�صادية يف اململكة. احلكومة للخيار الآ

جنبية دفع البنك املركزي اإىل تبني �صيا�صة انكما�صية اتخذت من رفع اأ�صعار الفوائد على  وبينت اأن تراجع خمزون اململكة من العمالت الأ

اأدوات ال�صيا�صة النقدية و�صيلة لتعزيز جاذبية الدينار كوعاء ادخاري.

ردنية قدمت  حتفيزات �صريبية من خالل اإ�صدار  وملواجهة التباطوؤ القت�صادي الذي بداأ عام 2009 , ا�صارت الدرا�صة اأن احلكومة الأ

يرادات  فراد وال�صركات, وقد انعك�ص ذلك يف ارتفاع يف ح�صيلة الإ قانون �صريبة الدخل املوؤقت لعام 2009 والذي خف�ص ن�صب ال�صريبة على الأ

ال�صريبية للدولة ولي�ص تخفي�صها حيث اأن تخفي�ص �صريبة الدخل من بداية 2010 مل يت�صبب يف تراجع حقيقي لل�صرائب املح�صلة خا�صة اإذا 

ردن وتداعيات الربيع العربي. اأخذنا بعني العتبار ظروف التباطوؤ القت�صادي يف الأ

واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن �صرائب الدخل املدفوعة من جميع ال�صركات امل�صاهمة العامة املدرجة يف بور�صة عمان بلغت 1.3 مليار دينار 

كرث م�صاهمة يف ال�صريبة اإذ يدفع ما ن�صبته 61.5 باملئة من اإجمايل ال�صرائب التي تدفعها  خالل الفرتة 2008-2011, ويعترب قطاع البنوك الأ

ردنية امل�صاهمة العامة 7.6 باملئة والذي يعترب اأقل  جميع ال�صركات امل�صاهمة. وقد بلغ متو�صط العائد على حقوق امل�صاهمني يف ال�صركات الأ

بن�صبة 1 باملئة من �صعر الفائدة على �صندات اخلزينة )اخلالية من املخاطرة(, ما يعني اأن امل�صتثمر يتحمل خماطرة اأكرب ويح�صل على عوائد 

اأقل بعك�ص ما تن�ص عليه النظريات املالية. كما اأن مقارنة العائد على حقوق امل�صاهمني مع معدل الت�صخم تبني اأن �صايف العائد الذي يح�صل 
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عليه امل�صاهمني يف ال�صركات هو 2.8 باملئة فقط.

فراد وبع�ص ال�صركات, وا�صتهدف ب�صكل وا�صح املكلفني  وبينت اأن م�صروع قانون �صريبة الدخل املقرتح اعتمد ت�صاعدية ال�صريبة على الأ

على وهو ما يتعار�ص مع توجه احلكومة لدعم ال�صركات ال�صغرية  كرب لدخل ال�صركات اإىل ال�صرائح الأ من الطبقة الو�صطى كما اأخ�صع الوزن الأ

نها تزيد  واملتو�صطة. وقالت اإن الت�صاعدية على ال�صركات غري مطبقة يف معظم دول العامل, كما اأن ن�صبة ال�صريبة الثابتة حتقق الت�صاعدية لأ

ردين. بازدياد الدخل وبالتايل تتوافق مع الد�صتور الأ

مر الذي من �صاأنه اأن ي�صعف  ردن تعترب مرتفعة اإذا ما قورنت مبثيالتها يف دول اجلوار, الأ وبينت اأن الن�صب احلالية ل�صريبة الدخل يف الأ

ردنية اإىل اخلارج, وخ�صو�صًا اإىل دول اخلليج العربي, كما اأن ارتفاع  من تناف�صية اقت�صادنا الوطني من جهة وي�صاهم يف هجرة الكفاءات الأ

ردنية على املناورة با�صتخدام الن�صب ال�صريبية. ولفتت اإىل اأن م�صروع قانون �صريبة  ردن يحد من قدرة احلكومة الأ معدلت ال�صريبة يف الأ

ردن. ثار والنعكا�صات ال�صلبية لالقت�صاد الكلي واخلزينة ولكافة القطاعات القت�صادية يف الأ الدخل املقرتح �صيت�صبب بالعديد من الآ

عمال وال�صتثمار,  ثار املتوقعة مل�صروع قانون ال�صريبة على القت�صاد الكلي, واخلزينة العامة للدولة, وعلى بيئة الأ وا�صتعر�صت الدرا�صة الآ

ردن وخا�صة القطاع امل�صريف.  وعلى خمتلف القطاعات القت�صادية يف الأ

ردنية  واأو�صحت الدرا�صة اأن رفع ن�صبة ال�صريبية الفعلية على البنوك حلدود 45% يعترب مبثابة تاأميم جزئي لها وهو ما �صيدفع البنوك الأ

جنبية العاملة يف اململكة لتعزيز ن�صاطاتها من خالل فروعها يف دول اجلوار التي متتاز باأعباء �صريبية اأقل وعوائد اأكرث, و�صينعك�ص �صلبًا  والأ

ردين وعلى معدلت البطالة وال�صتثمار والئتمان.  على ظروف املناف�صة يف ال�صوق الأ

  مدير عام جمعية البنوك يلتقي وفداً من املعهد العربي للتخطيط

ردن يوم اخلمي�ص 20 �صباط 2014, وفدًا م�صرتكًا �صم عدد من اخلرباء املاليني والقت�صاديني من  التقى مدير عام جمعية البنوك يف الأ

املعهد العربي للتخطيط يف الكويت. وجاء هذا اللقاء بهدف بحث اخلارطة ال�صتثمارية ملنطقة ال�صمال, اإ�صافة ملناق�صة اأهم الق�صايا املرتبطة 

بتمويل امل�صروعات ال�صغرية يف اململكة. 

ردين, مبا يف ذلك حجم املوجودات والودائع  وا�صتعر�ص الدكتور قندح خالل اللقاء اأبرز املوؤ�صرات املالية التي تخ�ص القطاع امل�صريف الأ

والت�صهيالت, والت�صهيالت املمنوحة للقطاع اخلا�ص. ويف معر�ص حديثه عن موؤ�صرات املتانة املالية للبنوك, اأكد الدكتور قندح على ارتفاع 

ردين. واأ�صار اإىل ارتفاع ن�صبة كفاية راأ�ص املال  دنى املطلوب من قبل البنك املركزي الأ ن�صبة ال�صيولة لدى البنوك والتي تعترب اأكرب من احلد الأ

منة  خرية, اإل اأنها تبقى �صمن امل�صتويات الآ لدى البنوك؛ اأما ن�صبة الديون غري العاملة وعلى الرغم من الرتفاع الذي حققته خالل ال�صنوات الأ

ول من عام 2013.  �صارة لرتاجع هذه الن�صبة لت�صل اإىل 7.4% يف نهاية الن�صف الأ واأقل من 10%, مع الإ

ردن يف متويل امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة, بني اأن العديد من البنوك العاملة ا�صتحدثت دوائر  وفيما يتعلق بدور البنوك العاملة يف الأ

خا�صة لتمويل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, مبينًا اأن ح�صة تلك امل�صروعات ترتاوح بني 10-12% من اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة 

املمنوحة من قبل البنوك. 

وردًا على �صوؤال طرحه اأحد اأع�صاء الوفد, قال الدكتور قندح اأن هناك العديد من ال�صعوبات التي تواجه البنوك يف عملية متويل ال�صركات 

ال�صغرية واملتو�صطة واأهمها �صعف ال�صمانات اأو عدم وجود �صمانات كافية, وعدم وجود قوائم مالية تبني املركز املايل والتدفق النقدي لتلك 

امل�صروعات, اإ�صافة لرتفاع معدل دوران تلك امل�صروعات من حيث الدخول واخلروج من ال�صوق. وقد بني قندح اأن هناك عدة مبادرات لتحفيز 

ردن تعترب املمول الرئي�صي لكافة القطاعات  التمويل لتلك امل�صروعات, اإل اأنها مل ت�صل بعد اإىل امل�صتوى املاأمول. كما اأ�صار اإىل اأن البنوك يف الأ
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نظرًا ل�صعف �صوق راأ�ص املال من جهة, واإىل انخفا�ص القدرة التمويلية للموؤ�ص�صات املالية غري امل�صرفية املوجودة, مما يلقي عبئًا كبريًا على 

البنوك, وخا�صة يف ظل ارتفاع املديونية احلكومية الداخلية والتي يتم متويلها من قبل البنوك. 

اإيجابية على متويل امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة,  ردن �صيكون له نتائج  اإن�صاء �صركة ا�صتعالم ائتماين يف الأ اإن  وقال الدكتور قندح 

نه يوفر للبنوك قاعدة معلومات متكنهم من اختيار القرار الئتماين املنا�صب بناء على الو�صع الئتماين للعمالء من امل�صروعات ال�صغرية  لأ

خرية وباأن ال�صركة �صتبا�صر اأعمالها خالل فرتة  واملتو�صطة. ويف ذات ال�صياق, بني اأن اإن�صاء �صركة ال�صتعالم الئتماين اأ�صبح يف مراحله الأ

قريبة. 

ويف نهاية اللقاء اأعرب اأع�صاء الوفد عن وافر �صكرهم للجمعية على �صرعة ا�صتجابتها للقاء الوفد, وعلى املعلومات القيمة التي زودتهم 

بها. كما مت توزيع جمموعة من من�صورات اجلمعية على اأع�صاء الوفد. 

يذكر اأن املعهد العربي للتخطيط هو موؤ�ص�صة عربية اإقليمية ل تهدف اإىل الربح, مهمته الرئي�صية دعم امل�صرية التنموية يف الدول العربية 

من خالل بناء القدرات الوطنية والبحوث والدعم املوؤ�ص�صي وال�صت�صارات واللقاءات العلمية والن�صر. 

ردن    نب�ض البلد ي�ست�سيف مدير عام جمعية البنوك يف الأ

ا�صت�صاف تلفزيون روؤيا مدير عام جمعية البنوك يف الردن يف برنامج نب�ص البلد ملناق�صة م�صروع قانون �صريبة الدخل من وجهة نظر 

اقت�صادية, اأكد خالله اأن هناك انطباع لدى البنوك بوجود حتيز يف قانون �صريبة الدخل �صد البنوك, حيث اأن ن�صبة ال�صريبة كانت مرتفعة 

على مدى ال�صنوات وو�صلت اىل 55 باملئة, مت تخفي�صها اىل 40 باملئة ثم اىل 35 باملئة لت�صتقر عند 30.

وقال ناأمل اأن ي�صتمر هذا التحفيز واأن ل ترتفع ن�صبة ال�صريبة على البنوك اأو غريها من ال�صركات. واأ�صاف ردًا على �صوؤال اأعتقد اأن 

والقوانني  الدولة,  وهذا من حق  للخزينة  ايرادات  ول: حتقيق  الأ رئي�صية,  اأهداف  ثالثة  ت�صتهدف حتقيق  دولة  اأي  الدخل يف  قانون  فل�صفة 

اأنواع ال�صرائب مثل �صريبة الدخل و�صريبة املبيعات  3.3 مليار دينار �صاملة خمتلف  ال�صريبية احلالية حتقق ايرادات للخزينة مقدارها 

واجلمارك وغريها.

غنياء اىل  ردن وغريها, واإعادة توزيع الرثوة من الأ والهدف الثاين هو اإعادة توزيع الرثوة, وهذا ما تقوم به القوانني املعمول بها يف الأ

فراد ليعاد توزيعها للفقراء على  الفقراء, وبالتايل ما يتم حتقيقه من خالل القانون ال�صريبي للدخل بتح�صيلها من املوؤ�ص�صات وال�صركات والأ

�صكل رواتب واأجور والتقاعدات وغيــرها.

اأما الهدف الثالث والرئي�صي وهو اأن ت�صتخدم تلك القوانني كاأداة لل�صيا�صة املالية لتحفيز القت�صاد عندما يكون بحاجة للتحفيز, وحاليا 

ردن بحالة تباطوؤ اقت�صادي منذ خم�صة �صنوات, ونحن يف اأم�ص احلاجة اىل خمتلف اأنواع احلوافز وعلى راأ�صها احلوافز ال�صريبية  مير الأ

وحوافز ال�صتثمار.

واأكد قندح اأن الردن بحاجة اىل حزمة من الت�صريعات لتحفيز القت�صاد, منوها اأن قانون ال�صريبة احلايل جيد وميكن ال�صتمرار فيه, 

لكنه بحاجة اىل معاجلة بع�ص الق�صايا, ومنها ق�صايا التهرب ال�صريبي وق�صايا التجنب ال�صريبي ومعاجلة العفاءات التي متنح بدون نتائـج. 

وردًا على �صوؤال حول اإمكانية رفع ن�صبة م�صاهمة �صريبة الدخل يف الناجت املحلي الجمايل اىل 5 باملئة, قال قندح اأنه ميكن الو�صول اىل هذه 

الن�صبة بتحفيز القت�صاد وتن�صيطه واإعطاء دور اكرب للقطاع اخلا�ص, م�صددا على ان هذه الزيادة �صوف ت�صاعد يف دعم احلكومة وتخفيف 

العجز.

رباح والدخل بني يــدي القطاع اخلــا�ص فاإنهــا متكنه  ولفت اإىل ان  الفكرة من �صريبة الدخل ب�صيطة, لو احلكومة اأبقت اأكرب قدر من الأ
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من ا�صتثمارها وبالتايل توليد ايرادات جديدة خلزينة الدولة.

وقال اإنه عندما قامت احلكومة بتحفيز القت�صاد مب�صروع ال�صريبة املعمول به حاليا من خالل تخفي�ص ن�صبة �صريبة الدخل, ارتفعت 

اأرباح لل�صركات,  اليرادات ال�صريبة باملجمل, والنخفا�ص يف �صريبة الدخل كان راجعا اىل الرتاجع يف النمو القت�صادي وبالتايل تراجع 

رقام املطلقة انخف�صت منذ �صنة 2010 ولكنها عاودت الرتفاع. ف�صريبة الدخل بالأ

واأ�صاف لو كان منو الن�صاط القت�صادي معتدل مثل ال�صنوات ال�صابقة, لكانت اليرادات التي حتققت للخزينة  اكرب وقد ت�صل اىل ن�صبة 

5 باملئة من الناجت التي ن�صتهدف الو�صول لها.

  مدير عام جمعية البنوك يقدم ورقة عمل حول دور البنوك يف متويل امل�ساريع القت�سادية

ردن يف ورقة عمل له حول دور البنوك يف متويل امل�صاريع القت�صادية اإن البنوك تقوم مبختلف اأ�صكالها  قال مدير عام جمعية البنوك يف الأ

وتخ�ص�صاتها, بامل�صاهمة يف التنمية القت�صادية ب�صكل فعال من خالل متويل امل�صروعات يف القطاعني العام واخلا�ص, وتر�صيخ فكر الدخار 

وال�صتثمار, وتوفري خمتلف اخلدمات امل�صرفية ل�صائر القطاعات, وتوزيع املوارد القت�صادية بكفاءة وفعالية. واأ�صاف اأن البنوك تعمل على 

توفري القنوات الرئي�صية لل�صيا�صة النقدية وزيادة كفاءة وفعالية ال�صيا�صات القت�صادية الكلية.

ردن ت�صاهم باأكرث من 90 باملئة من حجم التمويل الكلي يف اململكة, بينما ل تتجاوز م�صاهمة جميع  وبني قندح اأن البنوك العاملة يف الأ

خرى 10 باملئة من التمويل. وتعد هذه الن�صبة مرتفعة جدا. لفتًا اإىل اأن قطاع البنوك من اأكرث القطاعات م�صاهمة يف دفع ال�صريبة,  اجلهات الأ

خرية حوايل 61.5 باملئة من ال�صريبة التي تدفعها جميع ال�صركات امل�صاهمة العامة.  حيث ت�صكل �صريبته املدفوعة خالل ال�صنوات اخلم�ص الأ

ردن. كما اأن ال�صرائب املدفوعة من قطاع البنوك وال�صركات املالية ت�صكل حوايل 43% من اإجمايل �صرائب الدخل من جميع ال�صركات يف الأ

ردنية تعمل, لي�ص فقط كمخزن للرثوات, واإمنا توفري م�صادر متويل ملختلف القطاعات القت�صادية, منوها اأن ن�صبة  واأكد اأن البنوك الأ

م�صاهمة قطاع البنوك يف الناجت املحلي الإجمايل بلغت 4.26 باملئة واحتل املرتبة الثانية من حيث اأعلى القطاعات الفرعية لقطاع خدمات 

جمايل والبالغ عددها 6 قطاعات فرعية, واملرتبة ال�صابعة من حيث  عمال م�صاهمة يف الناجت املحلي الإ املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأ

اأعلى القطاعات القت�صادية م�صاهمة يف الناجت املحلي الإجمايل والبالغ عددها 81 قطاعًا فرعيًا.

ردن من 4.5 مليار دينار تقريبًا يف عام 2000 اإىل 18.9 مليار دينار  واأ�صار اإىل ارتفاع الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك يف الأ

ردين حوايل 86% من اإجمايل الت�صهيالت, واأن متو�صط النمو يف الت�صهيالت الئتمانية  يف نهاية عام 2013. وت�صكل الت�صهيالت بالدينار الأ

ردن بلغ خالل الفرتة 2000-2013 حوايل 11.1%, ومتو�صط حجم التمويل امل�صريف لالقت�صاد الوطني  املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأ

حوايل 63% من الودائع للفرتة 2000-2013 , واأن عدد امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة ي�صكل حوايل 98.5% من اإجمايل املوؤ�ص�صات العاملة 

الناجت املحلي الإجمايل  ن�صبة م�صاهمتها يف  ردنية, وبلغت  الأ العاملة  القـــوى  اإجمالـــــي  مـــــــن   %60 ردن وت�صاهـــم بتوظيــــف حوالـــــي  الأ يف 

حوايل %50. 

عادة  وروبي لإ اإىل املبادرات التي تدعم التمويل امل�صريف بطريقة مبا�صرة وغري مبا�صرة ابرزها مبادرة البنك الأ وا�صار الدكتور قندح 

ال�صغرية  لل�صركات  التمويل  تعزيز  خاللها  من  للبنوك  ميكن  التي  الطرق  اأف�صل  حتديد  اإىل  تهدف  والتي   )EBRD( والتنمية  عمار  الإ

عمال  واملتو�صطة, وتعزيز البنية التحتية للقطاع املايل والكفيلة بزيادة التمويل املمنوح لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, اإ�صافة لتطوير بيئة الأ

ودعم مهارات تلك ال�صركات. ومبادرة موؤ�ص�صة ال�صتثمار اخلا�ص ملا وراء البحار)OPIC( التي تقوم مبوجبها ب�صمان بتخ�صي�ص مبلغ 250 

ردن. ومبادرة ال�صندوق العربي للتنمية القت�صادية والجتماعية,  مليون دولر لت�صمن من خالله قرو�ص ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف الأ
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قرا�صهم لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة ب�صروط مي�صرة. والتي ت�صتهدف توفري 50 مليون دولر لإ

ردين اتفاقية قر�ص مع البنك الدويل بهدف توفري التمويل الالزم لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف  اإىل جانب توقيع البنك املركزي الأ

ردين مبلغ 70 مليون دولر, لتقوم  ردن من خالل البنك املركزي الأ ردن, وح�صب هذه التفاقية يقوم البنك الدويل باإقرا�ص البنوك يف الأ الأ

البنوك باإعادة اإقرا�صها لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة ب�صروط تف�صيلية. 

  مذكرة تعاون بني جمعية البنوك وجامعة فيادلفيا يف جمال التدريب

دارة با�صم  ردن وجامعة فيالدلفيا مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال التدريب, وقعها عن اجلمعية رئي�ص جمل�ص الإ وقعت جمعية البنوك يف الأ

خليل ال�صامل وعن اجلامعة رئي�صها ال�صتاذ الدكتور حممد اأمني عواد.

وتاأتي التفاقية, بح�صب بيان اأ�صدرته اجلمعية اليوم الثنني, انطالقا من حر�ص الطرفني على التعاون يف جمال التدريب وعقد ور�ص 

فادة من اخلربات  دارية واملالية, والرغبة يف الإ العمل, لرفد �صوق العمل املايل وامل�صريف بخريجني اأْكفاء يف خمتلف تخ�ص�صات العلوم الإ

والتجهيزات املتوافرة لديهما.

ردنية, وتدريب الطالب لتج�صري الفجوة بني اجلانب النظري واحتياجات  وقال ال�صامل اإن اجلمعية ت�صع اإمكاناتها يف خدمة اجلامعات الأ

قليمية. ال�صوق امل�صرفية املحلية والإ

ويل وحققت جناحا كبريا ب�صهادة القائمني على اجلامعة من جهة,  ولفت اإىل جتربة اجلمعية ال�صابقة مع اجلامعة الها�صمية والتي كانت الأ

وا�صتقطاب البنوك لتعيني عدد من املتدربني �صمن برامج اجلمعية التي نفذتها بالتعاون مع البنوك املحلية.

اأهم وظائف التعليم العايل تتمثل يف حت�صني الو�صع املعي�صي الذي يعتمد على الو�صع القت�صادي, والذي  اإن  بدوره, قال الدكتور عواد 

يحتاج بدوره اإىل الكفاءات الب�صرية املوؤهلة واملدربة التي ت�صهم موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص يف تدريبها. واأكد اأهمية مذكرة التفاهم بني اجلامعة 

وجمعية البنوك يف تدريب الطالب على اجلانب التطبيقي والتكامل مع اجلانب النظري, منوها اإىل اأهمية تتطور برامج التدريب لت�صبح على 

ردن تخرج الطالب ل�صوق العمل املحلية والعربية على ال�صواء. قليم, ل�صيما وان الأ م�صتوى الإ

ردن واملنطقة؛ حيث ابدى  واأعرب عن تطلعه اإىل اأن ت�صهد جامعة فيالدلفيا اأول بنك افرتا�صي على م�صتوى موؤ�ص�صات التعليم العايل يف الأ

هميتها يف جعل الطالب ميار�صون العمليات امل�صرفية  مدير عام اجلمعية اهتماما بالفكرة التي دعت اإليها اجلمعية ل�صنوات م�صت, وذلك لأ

يف بيئتها الطبيعية, على اأن يتم ت�صغيل البنك الفرتا�صي مب�صاعدة من البنوك املحلية.   

كادميية التي  دارية واملالية بجامعة فيالدلفيا بتزويد اجلمعية بقوائم الطلبة امل�صتوفني لل�صروط الأ ومبوجب املذكرة تقوم كلية العلوم الإ

ن�صطة والتدريب وور�ص العمل التي تعقدها اجلمعية على اأن تختار اجلمعية العدد الذي ينا�صبها  حتددها الكلية لغاية امل�صاركة يف خمتلف الأ

من امل�صاركني, لتدريبهم واتاحة الفر�صة مل�صاركتهم يف ور�ص العمل التي تنظمها.

  موؤمتر امل�سارف العربية يو�سي اللتزام بقواعد احلوكمة املوؤ�س�سية

اأو�صى امل�صاركون يف اأعمال املوؤمتر ال�صنوي لحتاد امل�صارف العربية 2014 الذي التاأم يف عمان يومي 16 و 17 ني�صان احلايل, ب�صرورة 

عمال العربية. ودعوا  ف�صاح وال�صفافية يف قطاعات املال والأ التزام امل�صارف العربية ب�صوابط احلوكمة املوؤ�ص�صية كامل�صاءلة واملحا�صبة والإ

اإىل حفز امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية العربية لزيادة متويالتها للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة ومتناهية ال�صغر وفق منظومة �صمانات جديدة 

نتاجي. نفاق ال�صتثماري والإ غري تقليدية, و�صرورة اهتمام احلكومات العربية بتقلي�ص النفقات ال�صتهالكية مقابل زيادة الإ
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كما دعوا اإىل تفعيل وتن�صيط امل�صوؤوليات املجتمعية للقطاع املايل وامل�صريف العربي يف �صبيل تكامله مع الدور الذي يوؤديه القطاع العام 

�صراع يف تنفيذ م�صروعات اقت�صادية عربية بينية, من �صاأنها خلق ع�صرات املاليني من الوظائف وفر�ص العمل �صنويا  يف هذا امل�صمار, ولالإ

ل�صتيعاب ال�صباب واخلريجني يف �صوق العمل العربي.

واأو�صوا ب�صرورة حماربة الف�صاد املتف�صي, ومكافحة الر�صوة, و�صائر جرائم الحتيال املايل وخ�صو�صا التهرب ال�صريبي, وتوجيه الت�صريعات 

مني باعتبارهما ي�صمنان حتقيق معدلت منو اقت�صادي واعدة. �صالحات يف ع�صر التحولت نحو تاأمني ال�صتقرار ال�صيا�صي والأ والإ

ودعا امل�صاركون يف تو�صياتهم اإىل �صرورة اإن�صاء موؤ�ص�صات ل�صمان وتاأمني التمويل املقدم من خمتلف اجلهات املالية وامل�صرفية املحلية 

�صواق وبني النهو�ص القت�صادي يف  �صواق املالية العربية, نظرا للرتابط القائم بني ن�صاط هذه الأ �صراع يف تطوير الأ قليمية والدولية, والإ والإ

البلدان العربية.

الوزراء  رئي�ص  برعاية  العربية,  بالقت�صاديات  النهو�ص  اإ�صرتاتيجيات  عنوان:  حتت  انعقد  قد  ال�صنوي  العربي  امل�صريف  املوؤمتر  وكان 

وروؤ�صاء  واقت�صاد وحمافظو م�صارف مركزية  وزراء مال  بينهم  واقت�صادية عربية  300 �صخ�صية مالية  الن�صور, بح�صور  الدكتور عبداهلل 

جمال�ص اإدارات العديد من امل�صارف العربية.

ومت خالل املوؤمتر تكرمي الرئي�ص واملدير العام ال�صابق ل�صندوق النقد العربي الدكتور جا�صم املناعي والرئي�ص التنفيذي ال�صابق ملجموعة 

ردين الدكتور زياد فريز ورئي�ص جمعية  بنك الكويت الوطني اإبراهيم دبدوب مبنحهما جائزة الإجناز, كما مت تكرمي حمافظ البنك املركزي الأ

ردن با�صم خليل ال�صامل بتقدمي درعني تقديريني. البنوك يف الأ

ردين الدكتور زياد فريز اإنه لدى احلديث عن ا�صرتاتيجيات النهو�ص بالقت�صادات العربية, ل بد من  وقال حمافظ البنك املركزي الأ

فاق  التذكري باأن منطقتنا العربية لزالت ت�صهد مزيدا من التحولت والتطورات املت�صارعة, وتواجه بلداننا ظروفا �صعبة, هذا اإىل جانب اأن الآ

مر الذي يحتم علينا و�صع ت�صورات  القت�صادية العاملية ت�صعنا اأمام حتديات ل تقل خطورة عما واجهناه وما زلنا نواجهه يف منطقتنا, الأ

م�صتقبلية متكننا من العمل اجلاد للحد من اأثار تلك التحديات وحتويلها اإىل فر�ص تعود على بلداننا و�صعوبنا بالفائدة واخلري.

زمات  الأ عن  الناجمة  التحديات  مواجهة  ا�صتطاعت  اأنها  اإىل  بو�صوح  ت�صري  العربية  امل�صرفية  جهزة  الأ م�صرية  ا�صتعرا�ص  اأن  واأ�صاف 

العاملية, وحتقيق نتائج ايجابية على خمتلف ال�صعد؛ فقد حافظت امل�صارف العربية على مالءتها وقوتها بل ازدادت متانة, ووا�صلت اأ�صول 

قطاعنا امل�صريف العربي النمو بوترية اأعلى بكثري من معدلت النمو القت�صادي بالرغم من ال�صغوط القت�صادية وال�صيا�صية املتزايدة.

ف�صل املمار�صات  قليمي, تفر�ص على م�صارفنا العربية ال�صتمرار بالمتثال لأ اإن التحديات امل�صتجدة على ال�صعيدين العاملي والإ واأكد 

العاملية وتطبيق اأف�صل ما هو معمول به من ت�صريعات وقوانني حر�صا على تعزيز قوة ومتانة اأو�صاعها وبناء قدرة عالية على امت�صا�ص اأية 

�صدمات قد حتدث يف امل�صتقبل. 

ف�صل  ا�صتنادا لأ املناف�صة لديها  العربية وتعزيز  اأن نعمل على تعزيز احلاكمية مل�صارفنا  بد  الدكتور فريز: ل  ال�صياق, قال  و�صمن هذا 

زمة املالية العاملية و�صمان ا�صتدامة متانة اأو�صاعها امل�صرفية.  املمار�صات العاملية وذلك لتاليف نقاط ال�صعف والثغرات التي اأفرزتها الأ

ردن يف العامني املا�صيني وما زلنا يف طور ا�صتكمالها خالل الفرتة املقبلة,  �صالح التي انتهجها الأ ردنية يف جمال الإ واأ�صتعر�ص التجربة الأ

قليمية واملحلية خالل ال�صنوات القليلة املا�صية �صغوطات كبرية  فكما تعلمون, فر�صت التحديات والتطورات التي �صهدتها ال�صاحة الدولية والإ

الغاز  واردات  انقطاع  وتكرار  �صا�صية  الأ واملواد  الطاقة  اأ�صعار  ارتفاع  اأبرزها  ا�صتيعابها, وقد كان  الوطني فاقت قدرته على  اقت�صادنا  على 

امل�صري وما جنم عنها من ارتفاع يف فاتورة م�صتوردات الطاقة, اإىل جانب تزايد اأعداد الالجئني ال�صوريني وما رافقه من �صغط على املوارد 
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نفاق العام للحكومة والذي زاد من العبء على املالية العامة.  القت�صادية املحدودة, وارتفاع الإ

قائم  الدويل  النقد  �صندوق  مع  بالتعاون  والنقدي  واملايل  القت�صادي  �صالح  لالإ وطني  برنامج  تبنت  احلكومة  اإن  قال  ذلك,  وملواجهة 

جراءات املنا�صبة ملعاجلة  على اإجراء اإ�صالحات هيكلية �صاملة ومعاجلة الختاللت التي حلقت باملالية العامة للحكومة؛ حيث مت اتخاذ الإ

نفاق العام للحكومة, ولعل اأبرزها تخفي�ص فاتورة الدعم  الختاللت ولتجنيب اقت�صادنا الوطني مزيدا من ال�صغوطات وخا�صة يف جانب الإ

من خالل حترير اأ�صعار امل�صتقات النفطية وتوجيه الدعم نحو م�صتحقيه, وتبني اإ�صرتاتيجية �صاملة للطاقة تهدف اإىل تخلي�ص �صركة الكهرباء 

نفاق العام الذي �صهد تو�صعا خالل ال�صنوات املا�صية مع  الوطنية من خ�صائرها وتنويع م�صادر الطاقة وزيادة كفاءتها. كذلك مت تر�صيد الإ

جراءات النقدية التي �صاعدت يف  يرادات احلكومية بتح�صني كفاءة التح�صيل ال�صريبي. واأ�صاف اأنه مت اتخاذ جملة من الإ مراعاة تنمية الإ

جنبية اإىل م�صتويات قيا�صية  اإعادة الثقة بالقت�صاد وت�صجيع الئتمان ملختلف القطاعات القت�صادية والذي انعك�ص على و�صول الحتياطيات الأ

وكافية ملواجهة اأية �صدمات غري متوقعة.

ردنية واملتوافقة مع ال�صيا�صة امل�صرفية التي ينتهجها  دارات احل�صيفة لبنوكنا الأ ردين, قال املحافظ اأن الإ وعلى �صعيد اجلهاز امل�صريف الأ

البنك املركزي ا�صتطاعت حتقيق نتائج عك�صت متانة جهازنا امل�صريف, اأهمها ارتفاع ن�صبة تغطية املخ�ص�صات للديون املتعرثة, وانخفا�ص 

مر الذي عزز من مالءتها املالية وقدرتها على مواجهة اأية �صدمات خارجية  ن�صبة الديون غري العاملة, وارتفاع معدلت كفاية راأ�ص املال, الأ

واأ�صبح حتقيق  بلد,  ي  لأ القت�صادية  التنمية  متطلبات  اأهم  احد  تعد  واملايل  امل�صريف  وكفاءة اجلهاز  اأن �صحة  اأكد  كما  داخلية.  اأم  كانت 

ال�صتقرار املايل يحتل اأهمية خا�صة يف ال�صيا�صات النقدية وامل�صرفية للبنوك املركزية؛ ذلك اأن حتقيق ال�صتقرار النقدي واملايل هو الركيزة 

�صا�صية لتحقيق النمو وتعزيز مناخ ال�صتثمار وحركة راأ�ص املال بالجتاهات املقبولة اقت�صاديا واجتماعيا, �صواء كان ذلك من خالل توفري  الأ

التمويل للم�صاريع التنموية اأو ال�صعي نحو تن�صيط التمويل للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة. 

واأكد الدكتور فريز اأن مفهوم النمو ال�صامل اأ�صبح عنوان املرحلة املقبلة على ال�صعيد العاملي؛ فقد تبني اأن ا�صتهداف النمو القت�صادي 

لوحده دون النظر اإىل ا�صتفادة جميع اأفراد املجتمع من هذا النمو ل يفي بتحقيق رفع امل�صتوى املعي�صي لكافة �صرائح املجتمع واحلد من الفقر 

والبطالة. واأ�صاف اأن البنوك املركزية اأدركت �صرورة تبني مفهوم ال�صتمال املايل والذي يهدف اإىل ت�صجيع البنوك بتو�صيع مظلة خدماتها 

مر الذي مّيكن من زيادة امل�صتوى  امل�صرفية لت�صمل كافة فئات املجتمع, وخا�صة تلك التي تقطن يف املناطق النائية عن مراكز اخلدمات, الأ

عمال املالئمة وحتفيز ال�صتثمارات و�صهولة حتركها فيما بني  املعي�صي لهذه الفئات وخف�ص البطالة. هذا ف�صال عن اإيجاد متطلبات بيئة الأ

بداع  دولنا بال�صتفادة من املزايا الن�صبية لقت�صادات بلداننا وتنوعها. ولتعزيز ذلك, ل بد اأي�صا من اإيجاد الربامج الهادفة لتعزيز ثقافة الإ

قدر على خلق فر�ص العمل وتخفي�ص  والتميز والريادة يف تعزيز وتو�صيع وماأ�ص�صة دور القطاع اخلا�ص يف العملية التنموية والقت�صادية كونه الأ

معدلت البطالة.

بها  مير  ودقيقة  �صعبة  اأوقات  يف  ياأتي   املوؤمتر  هذا  انعقاد  اإن  ال�صامل  خليل  با�صم  ردن  الأ يف  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 

القت�صاد العربي؛ حيث اأثرت الزمات القت�صادية وال�صيا�صية املتعاقبة ب�صكل وا�صح على جهود التنمية يف خمتلف اأقطار العامل العربي, وهو 

ما ي�صكل عقبة اأمام حتقيق اأهداف احلكومات الرامية اىل احراز منو اقت�صادي م�صتدام. 

واأ�صاف باأن الدول العربية ل تزال تواجه حتديات النتقال نحو الدميقراطية, حيث اأن حالة عدم اليقني ال�صيا�صي وما رافقها من ت�صاعد 

مني ل زالت تلقي بظاللها على الن�صاط القت�صادي يف املنطقة العربية, حيث تراجعت معدلت النمو القت�صادي للدول العربية  يف الهاج�ص الأ

جنبي املبا�صر يف الدول العربية اإىل الن�صف حيث  اإىل 2.1 باملئة يف 2013 مقابل 4.6 باملئة لعام 2012, كما انخف�ص حجم ال�صتثمار الأ

تراجع اإىل 47 مليار دولر يف نهاية عام 2012, مقابل 96 مليار دولر يف عام 2008, وي�صاف اإىل ما �صبق تراجع الدخل ال�صياحي, وتعمق 

اختاللت املالية العامة يف العديد من الدول العربية. 
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واأكد اأنه رغم اأن هذه التداعيات القت�صادية اأمر طبيعي ومتوقع, لكن ينبغي ر�صد وح�صر حجم هذه التداعيات والتفكري يف الو�صائل 

انطالقة  لدعم  الالزمة  �صالحات  الإ واإجراء  اقت�صادياتنا  تعايف  ل�صمان  القت�صادي  التباطوؤ  ا�صتمرار هذا  باحلد من  الكفيلة  وال�صيا�صات 

املرحلة القت�صادية اجلديدة. 

و�صدد ال�صامل على اأهمية تفعيل التقارب العربي وبناء �صراكات حقيقية جت�صد التكامل القت�صادي العربي؛ م�صريًا اأن ال�صوق العربي يعترب 

كبري بعدد �صكان يتجاوز 350 مليون ن�صمة وتتوفر فيه كل مقومات التكامل القت�صادي مبا فيها من تنوع يف الرثوات الطبيعية, ف�صاًل عن 

العوامل الب�صرية و املتمثلة بالعامل اللغوي والرتاث احل�صاري. واأ�صاف اأنه رغم اأن الدول العربية متثل جمموعة متنوعة ومتباينة يف احلجم 

واجلغرافية واملوارد والقت�صاد, اإل اأنها ترتبط بقاعدة من اخل�صائ�ص امل�صرتكة, حيث تت�صابه التحديات التي تواجه الدول العربية وعلى 

�صافة اىل  مكانيات املتعلقة بخلق فر�ص العمل بالإ راأ�صها التحديات التنموية امللحة, مبا يف ذلك تفاقم م�صكلة البطالة الناجتة عن �صعف الإ

م�صاكل الطاقة ونق�ص املوارد املائية. 

واأ�صار ال�صامل اإىل اأن املرحلة املقبلة �صتكون مليئة بالتحديات, ول بد اأن يكون هناك ا�صرتاتيجية عربية وا�صحة املعامل لتحقيق الرخاء 

النهو�ص  ا�صرتاتيجيات  تاأخذ  اأن  بد  فال  املنطلق,  هذا  ومن  العربية,  لل�صعوب  اأف�صل  حياة  و�صمان  امل�صتدامة  التنمية  وزيادة  القت�صادي 

باقت�صادياتنا العربية جمموعة من العوامل واأهمها: 

م�صتوى  ورفع  ال�صاملة  القت�صادية  التنمية  لتحقيق  املعامل  وا�صحة  عمل  برامج  بتبني  املقبلة  املرحلة  يف  العربية  احلكومات  قيام  اأوًل: 

نتاجية عن طريق ت�صهيل حركة العمالة بني القطار العربية بالدرجة الوىل وت�صجيع ال�صتثمار يف التكنولوجيا وتنمية املوارد الب�صرية ف�صال  الإ

الناجت املحلي الجمايل على  الفرد من  العمل وال�صتثمار, مما �صي�صاهم يف رفع ن�صيب  التي حتكم مناخات  الت�صريعية  طر  عن حتديث الأ

م�صتوى املنطقة. 

ثانيًا:  تباين املزايا الن�صبية بني اقطار العامل العربي تفتح الباب وا�صعا امام  تو�صيع نطاق التعاون القت�صادي العربي لينتقل من مرحلة 

نتاج وال�صتثمار امل�صرتك خ�صو�صا يف قطاعات النقل والطاقة واملياه وال�صناعات الثقيلة, وذلك �صمن خطة  التجارة البينية اإىل مرحلة الإ

مار�صل عربية تهدف لحياء الن�صاط القت�صادي  يف املنطقة ككل  وتف�صح املجال اأمام تنفيذ برامج ال�صالح املايل والقت�صادي املن�صود. 

كرب يف التنمية القت�صادية, خا�صة القطاعات ذات القيمة امل�صافة التي تولد فر�ص  ثر الأ ثالثًا: الرتكيز على القطاعات الواعدة وذات الأ

العمل وتكون قادرة على املناف�صة حمليًا وعامليًا ومبا ي�صاعد على حتويل اقت�صادياتنا من ريعية وا�صتهالكية اإىل اقت�صاديات منتجة. ويظهر 

لل�صطح موؤخرًا اأهمية م�صاريع الطاقة البديلة واملتجددة يف وطننا العربي خا�صة يف ظل الت�صارع الكبري يف ا�صتهالك الطاقة واأ�صعارها, اإ�صافة 

لقطاعات ال�صياحة والت�صالت وتكنولوجيا املعلومات.

رابعا:  تقدمي املزيد من الدعم لقطاع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف الدول العربية, ملا له من اإ�صهامات وا�صحة يف النتاج والتوظيف 

والتنويع القت�صادي. وهذا يتطلب توفري �صيا�صات خا�صة لدعم تلك امل�صاريع وت�صهيل ح�صولها على التمويل وباأ�صعار منا�صبة, اإ�صافة لتقدمي 

امل�صاعدات الفنية الالزمة مبا يكفل تناف�صيتها وحتقيق اجلودة النوعية ملنتجاتها وانخراطها يف الن�صاط القت�صادي. 

ونة الخرية ال�صوات املنادية بدور اأكرب للبنوك يف دعم العملية التنموية, هذه الدعوات جتاهلت حقيقة  وقال ال�صامل لقد تعالت يف الآ

وىل اإىل حماية مدخرات املواطنني وتعظيم العائد على حقوق  مهمة مفادها اأن البنوك ل تعدو اأن تكون موؤ�ص�صات ربحية ت�صعى بالدرجة الأ

امل�صاهمني. وا�صتطرد, لكن هذا ل يقلل من الدور الكبري الذي ميكن للبنوك اأن تلعبه فيما لو توفر الدعم الالزم من قبل احلكومات العربية 

الذي يجب ان ل يقت�صر على ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, واأن ميتد ليطال امل�صروعات ال�صرتاتيجية والكربى وتلك العابرة للحدود, �صواء 

باأ�صعار مناف�صة لدعم  �صيولة  توفري  اأو  املرتفعة  املخاطر  القطاعات ذات  ال�صمانات يف  وتقدمي  املال  راأ�ص  املبا�صر يف  ال�صتثمار  عن طريق 

القطاعات ذات املردود القت�صادي املتدين.
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واأكد اأنه يف اأطار هذا اجلهد يربز الدور الكبري الذي ميكن للبنوك التنموية وال�صناديق ال�صيادية املتواجدة يف املنطقة ان ت�صطلع به يف 

توفري الئتمان الالزم للم�صروعات املتعط�صة اىل التمويل.

ا�صتثمار اخلربات  القت�صادي من خالل  النمو  دفع عجلة  دورا مهما يف  يلعب  و�صحي  قوي  بجهاز م�صريف  ردن  الأ نفخر يف  اإننا  وقال 

ردين للنهو�ص باقت�صادنا  املرتاكمة لهذا القطاع يف حتديد القطاعات الواعدة واملعوقات التي تواجهها, ونعمل اإىل جنب البنك املركزي الأ

الوطني وجمابهة التحديات كافة التي تعرت�ص �صبل تقدمه. 

قليمية والعاملية املتعلقة بالعمل امل�صريف والرقابة  ردين نراقب عن كثب جميع التطورات املحلية والإ واأ�صاف اأننا يف اجلهاز امل�صريف الأ

امل�صرفية, ون�صعى دائما لتبني اأف�صل املمار�صات امل�صرفية العاملية وخا�صة يف جمالت المتثال واحلاكمية واملعايري الدولية.

بدوره, قال رئي�ص جمل�ص احتاد امل�صارف العربية حممد بركات اإن التغيريات الكبرية التي ح�صلت يف ال�صيا�صة والقت�صاد خالل ال�صنوات 

�صالح وتفعيل التنمية امل�صتدامة  خرية, ات�صمت بانعكا�صات متفاوتة النتائج بالن�صبة ملنطقتنا العربية, وهي جُتمع كلها على مبداأ الإ الثالث الأ

على جميع ال�صعد؛ فبع�ص دولنا العربية تعاين من �صعف اقت�صادي واإنتاجية منخف�صة ما اأدى اإىل انخفا�ص م�صتوى املعي�صة وتراجع اخلدمات 

على بالعامل, بحيث اأ�صبحت العودة اإىل  �صا�صية, وزيادة معدلت الفقر, وتراجع م�صتوى التعليم, وتف�صي البطالة بني ال�صباب العربي وهي الأ الأ

النمو اأول ما يواجه هذه الدول, التي تواجه حتديات خطرية يف ظل حمدودية اإمكاناتها املالية يف حتقيق ال�صتقرار القت�صادي.

وت�صهد  القت�صادية,  و�صاع  الأ يف  �صلبي  تطور  مع  مرتافقة  جذرية  حتولت  مرحلة  يف  متر  لزالت  العربية  الدول  من  عددا  اأن  واأ�صاف 

والتقدميات  النفقات  وزيادة  اإيرادات احلكومة  الكبري يف  النخفا�ص  نتيجة  للدولة  العامة  املالية  وخا�صة يف  متزايدة,  �صغوطا  الدول  هذه 

ال�صياحية  يرادات  كالإ الداخلية  املالية  التدفقات  انخفا�ص  يف  ال�صتمرار  نتيجة  املدفوعات  موازين  على  ال�صغوط  اإىل  اإ�صافة  الجتماعية, 

جنبي املبا�صر وغريها. وال�صتثمار الأ

واأكد اأنه تبع هذه ال�صغوط, تدهورا يف جمالت اأخرى, مثل انخفا�ص النمو القت�صادي وارتفاع الت�صخم واملديونية العامة, وانخفا�ص 

جنبية ويف الت�صنيف ال�صيادي لتلك الدول, فيما تتخذ ال�صلطات املالية والنقدية يف الدول العربية ب�صكل عام, وتلك التي ت�صهد  الحتياطيات الأ

قت�صاد. مني املتدهور على الإ تطورات �صلبية ب�صكل خا�ص, اإجراءات متعددة للحد من تاأثري الو�صع ال�صيا�صي والأ

�صواق, وحماولة �صبط معدلت الفائدة واأ�صعار ال�صرف وغريها, اإل  ولفت اإىل ان هذه التدابري تتمثل يف ال�صتمرار يف �صخ ال�صيولة يف الأ

و�صاع القت�صادية لعدد من الدول العربية خالل العام احلايل, ما قد يوؤدي اإىل حت�صن النمو القت�صادي  اأنه يتوقع ت�صجيل بداية حت�صن يف الأ

�صمي للمنطقة العربية  وزيادته اىل 5 باملئة يف العام احلايل 2014 مقابل 3.4 باملئة لعام 2013, وهو ما �صيزيد حجم الناجت املحلي الإجمايل الإ

من حوايل اإىل 2.86 تريليون دولر مقابل 2.74 تريليون. وقال: من هنا ياأتي موؤمترنا اليوم حول ا�صرتاتيجيات النهو�ص بالقت�صادات العربية, 

والتي ل بد من اأن تقوم على جملة من املبادئ التي من �صاأنها اأن تفتح فر�صا متكافئة ل�صرائح املجتمع املختلفة, واإن هذه ال�صرتاتيجيات يجب 

اأن ترمي اإىل حت�صني جمتمعاتنا ومقومات تطوير اأجيالنا القادمة عن طريق اإعادة بناء وتاأهيل البنى التحتية لالقت�صادات العربية التي تاأثّرت 

�صلبا بالتحولت العربية, وتعزيز التكامل النقدي واملايل العربي مبا يف ذلك اأ�صواق راأ�ص املال واملوؤ�ص�صات امل�صرفية وال�صتثمارية, اإ�صافة اإىل 

�صرورة قيام اقت�صاد عربي متكامل اإنتاجيا يعتمد امليزات التناف�صية بني الدول العربية وي�صتند اإىل �صبكة وا�صعة من العالقات بني القطاعات 

�صا�صية من طرق واإت�صالت و�صكك حديد وكهرباء وغاز ونفط ومياه, اأو على  القت�صادية �صواء يف امل�صروعات امل�صرتكة على �صعيد البنية الأ

دراك حول اأهمية امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة بالن�صبة لقت�صاداتنا  نتاجية يف الزراعة وال�صناعة وغريها, ون�صر الإ �صعيد امل�صروعات الإ

العربية, والتي ترتبط مبا�صرة باإعادة هيكلة القت�صادات العربية, وتعترب من اأهم اآليات تفعيل عملية التنمية القت�صادية والجتماعية يف 

تت�صمن  فاعلة  ا�صرتاتيجيات  لبناء  فيها  وامل�صارف  والقطاع اخلا�ص  العربية  الدول  تكاتف اجلهود بني حكومات  اإىل  ودعا  العربي.  وطننا 

جل تهدف اإىل ا�صتعادة الثقة مبا متلكه هذه القت�صادات من اإمكانات وموارد كبرية توؤهلها للعودة  حلول عاجلة واأخرى متو�صطة وطويلة الأ
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اإىل ال�صتقرار والنمو, ما يحتم على عاملنا العربي ال�صرتاك والتعاون فيما يتعلق بال�صاأن القت�صادي لتقوم كل دولة عربية بح�صب مقوماتها 

واإمكانياتها بدورها للنهو�ص بالواقع القت�صادي العربي.

تقوم  واأن  مل,  الأ وكثري من  بكثري من احليطة,  مقاربته  اإىل  يدفعنا جميعا  ما  ومل�صارفنا,  لنا  كبريا  ي�صكل حتديا  الواقع  اأن هذا  وقال 

قليمي الذي اأ�صبح �صرورة  �صالح القت�صادي املطلوبة, وكذلك التكامل القت�صادي الإ م�صارفنا العربية بدور جديد رائد يف دعم حركات الإ

ملحّة ملواكبة امل�صتجدات والتاأقلم معها.

وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة الحتاد الدويل للم�صرفيني العرب, رئي�ص اللجنة التنفيذية لحتاد امل�صارف العربية, الدكتور جوزف طربيه, يف 

نه ينعقد بظروف �صعبة مير بها عاملنا العربي, والذي يعي�ص مرحلة �صبابية قا�صية وحتولت جذرية يف  حفل الفتتاح اإن اهمية املوؤمتر نكمن باأ

مني غري  �صا�صية التي اأفرزها هذا الواقع تت�صم باأن الو�صع الأ امل�صارات ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية القائمة. م�صيفًا اأن التحديات الأ

م�صتقر يف عدد من البلدان العربية, وعدم ال�صتقرار ال�صيا�صي وزيادة ال�صغوط الجتماعية التي ي�صببها اإزياد معدلت الفقر والبطالة, والذي 

�صالح املايل. �صالحات ال�صرورية وخا�صة على �صعيد الإ يوؤدي بدوره اإىل �صغط على البلدان املعنية مينعها من القيام بالإ

نه ل ميكننا التحدث عن اإ�صالحات جذرية حقيقية من دون رفع معدلت النمو  ولوية يف هذه البلدان هي عودة عجلة النمو, لأ واكد اأن الأ

اإىل ما يزيد على 5 باملئة, يف حني اأن معدلت النمو املتوقعة حاليا يف هذه البلدان تبقى دون 3 باملئة, وهو معدل منخف�ص جدا بالن�صبة حلاجات 

هذه البلدان لناحية خلق فر�ص عمل.

ودعا اإىل اتخاد عدد من اخلطوات لتح�صني الو�صع القت�صادي, ت�صمل تعزيز م�صتوى التعليم مبا يتالءم مع متطلبات ال�صوق, وتطوير 

دارية العامة, وفر�ص مبادئ احلوكمة  البنى القت�صادية املنتجة بال�صرتاك الوثيق مع القطاع اخلا�ص, وتطوير مقومات بناء املوؤ�ص�صات الإ

دارة الر�صيدة ومبادئ املحا�صبة وال�صفافية يف كافة املجالت, وتوظيف مواردنا الب�صرية واملادية بطريقة عقالنية وفّعالة, وخلق بيئة جاذبة  والإ

لال�صتثمار وحمفزة للنمو وتطوير الت�صريعات والنظم التي ت�صّكل حا�صنة اإيجابية لال�صتثمار, خ�صو�صا اإذا تزامن معها اإ�صالح على م�صتوى 

قليمية والدولية. �صواق الإ الق�صاء, والنخراط يف اتفاقيات النفتاح القت�صادي والتبادل التجاري مع الأ

  جمعية البنوك ت�سارك يف مناق�سة قانوين ال�سريبة وال�ستثمار

ردن يف اجتماعات جلنة القت�صاد وال�صتثمار يف جمل�ص النواب ملوا�صلة مناق�صة م�صودة قانون �صريبة الدخل  �صاركت جمعية البنوك يف الأ

وىل ملجل�ص النواب لل�صنة احلالية 2014. وال�صتثمار املدرجان على اأعمال الدورة ال�صتثنائية الأ

و�صارك يف اللجنة مدير عام اجلمعية وعدد من ممثلي البنوك اأع�صاء اجلمعية حيث متت مناق�صة م�صودة قانون ال�صتثمار اإىل جانب 

قانون �صريبة الدخل الذي و�صعت اجلمعية مالحظات عديدة حوله متت مراعاتها يف جميع مناق�صات اللجنة للقانونيني, خ�صو�صا قانون 

�صريبة الدخل. 

وقدم  للمجل�ص,  العادية  الدورة  ت�صكيلها يف  اللجنة منذ  اأعمال  بفعالية يف  �صارك  الدكتور قندح قد  البنوك  اأن مدير عام جمعية  يذكر 

مالحظات قيمة كانت حمط اهتمام اأع�صاء اللجنة ورئي�صها الدكتور خري اأبو �صعيليك.

  جمعية البنوك تنظم لقاءات تثقيفية حول �سريبة الدخل واملبيعات 

ردن وبالتعاون مع دائرة �صريبة الدخل واملبيعات �صل�صلة من اللقاءات التثقيفية اخلا�صة باملكلفني اجلدد خالل  عقدت جمعية البنوك يف الأ

العام 2014, بهدف تعريف امل�صاركني باملفاهيم الرئي�صية من حقوق املكلفني والتزاماتهم وذلك يوم الثنني 12 اأيار 2014 يف مقر اجلمعية.
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وتناولت اللقاءات حول �صريبة املبيعات: مقدمة وتعريفات اإجرائية ل�صريبة املبيعات والت�صجيل يف �صبكتها, وفر�ص ال�صريبة وا�صتحقاقها, 

واخل�صم والرد ال�صريبي خلدمات اللكرتونية التي تقدمها الدائرة اإىل املكلفني وتوجيههم.

كما ت�صمنت مو�صوعات تتعلق ب�صريبة الدخل من حيث مقدمة وتعريفات اإجرائية يف جمال �صريبة الدخل وحقوق املكلفني وواجباتهم, 

ملام بها مثل: م�صادر الدخل اخلا�صعة, الدخول املعفاة, امل�صاريف  غرا�ص ال�صريبة, واأحكام قانونية مهم الإ والت�صجيل وال�صجالت املحا�صبية لأ

املقبولة وغري املقبولة.

  مدير عام جمعية البنوك يقدم ورقة عمل حول تطبيقات قانون فاتكا 

جلمع  قانون  عن  عبارة  هو  فاتكا(  )قانون  جنبية  الأ للح�صابات  ال�صريبي  المتثال  قانون  اإن  ردن  الأ يف  البنوك  جمعية  عام  مدير  قال 

ول من متوز 2014. مريكيني املقيمني خارج الوليات املتحدة ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأ املعلومات املالية عن املواطنني الأ

حكام  لأ اخلا�صعني  �صخا�ص  بالأ اخلا�صة  املعلومات  على  مريكية  الأ ال�صلطات  ح�صول  اإىل  يهدف  القانون  اأن  عمل  ورقة  يف  وا�صاف 

باإمكان  مريكية, وذلك للحد من التهرب ال�صريبي, وبحيث يكون  اأ�صول خارج الوليات املتحدة الأ اأو ميلكون  القانون ويح�صلون على دخل 

�صخا�ص مبا�صرة مل�صلحة  ف�صاحات املقدمة من هوؤلء الأ جنبية مع الإ مريكية مقارنة املعلومات املقدمة من اجلهات الأ م�صلحة ال�صرائب الأ

ال�صرائب. 

للتعرف على  مريكية  الأ ال�صرائب  اتفاقية مع م�صلحة  الدخول يف   FFIs جنبية  الأ املالية  املوؤ�ص�صات  القانون يتطلب من جميع  اأن  وبني 

بالغ عنها.  مريكية وتوثيقها والإ احل�صابات الأ

مريكي باأنه اأي ح�صاب يعود اإىل �صخ�ص اأمريكي طبيعي اأو اعتباري, اأو يعود ملوؤ�ص�صة اأو �صركة اأجنبية مملوكة  وعرف القانون احل�صاب الأ

ال�صخ�ص  فيما  مبا�صر,  اأو غري  مبا�صر  ب�صكٍل  املال  راأ�ص  اأو احل�ص�ص من  �صهم  الأ باملئة من   10 تزيد عن  بن�صبة  اأمريكي  �صخ�ص  قبل  من 

الدائمة  قامة  الإ بطاقة  ويحمـــل  مزدوجـة(,  اأو  )منفردة  مريكية  الأ اجلن�صية  ويحمل  اأمريكي,  �صفر  جوزا  يحمل  �صخ�ص  اأي  هو  مريكي  الأ

مريكية )اأو  مريكية, و�صخ�ص ل يحمل اجلن�صية الأ مريكية, ومولود يف الوليات املتحدة الأ )Green Card(, ومقيم يف الوليات املتحدة الأ

مريكية, ودافعي ال�صريبة يف الوليات املتحدة  قامة املتوا�صلة يف الوليات املتحدة الأ مواطن غري اأمريكي( ولكن تنطبق عليه �صروط فح�ص الإ

ي �صبب اآخر.  مريكية لأ الأ

  جمعية البنوك ت�سارك يف ور�سة ال�سيكات املرجتعة يف وزارة العدل

نظمت وزارة العدل ور�صة عمل حول ال�صيكات املرجتعة بح�صور عدد من اخلرباء امل�صرفيني ملناق�صة الظاهرة وحماولة معاجلها واحلد 

منها �صمن اإجراءات القانون.

طراف املعنية, ومنها وزارة  التي بذلها وتبذلها الأ تاأتي ا�صتكمال للجهود احلثيثة  الور�صة  اإن  ردن  البنوك يف الأ وقال مدير عام جمعية 

اأطر  واإيجاد حلول عملية مبتكرة حتكمها  ال�صيكات املرجتعة  ال�صوء على ظاهرة  لقاء  ردن, لإ الأ البنوك يف  والبنك املركزي وجمعية  العدل 

ت�صريعية قادرة على التخفيف من وطاأة هذه الظاهرة. واأ�صاف اأن ال�صيكات تعد من اأهم اأدوات الدفع واأكرثها انت�صار يف خمتلف دول العامل 

�صباب عدة اأبرزها قدم ا�صتخدام ال�صيك وقبول ال�صيك كو�صيلة دفع لدى خمتلف �صرائح املجتمع  بغ�ص النظر عن حجم اقت�صادياتها , وذلك لأ

وقطاعاته.

واأ�صار الدكتور قندح اإىل اأنه مع التطور املت�صارع يف احلياة القت�صادية والتجارية خ�صو�صا, وات�صاع حجم التعامالت املالية والتجارية 
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املايل  الو�صط  يف  كبري  جدل  اإىل  اأدى  ما  املعادة,  ال�صيكات  يف  املتمثلة  ال�صلبية  الظواهر  بع�ص  ذلك  عن  جنم  فاإنه  املا�صية,  العقود  خالل 

وامل�صريف حول مدى فعالية ا�صتخدام ال�صيكات كاأداة رئي�صة للدفع والوفاء وت�صوية املعامالت املالية.

وبني ان عدد ال�صيكات املقدمة للتقا�ص بني البنوك بلغ 11 مليون �صيك يف عام 2013, ارجتع منها 540 الف �صيك اإما لعدم كفاية الر�صيد 

اأو عدم وجود ر�صيد, بقيمة اإجمالية بلغت 1.5 مليار دينار. واكد اأنه ورغم اأن ظاهرة ال�صيكات املرجتعة ل متثل م�صكلة كبرية ول تزال �صمن 

نطاق غري مقلق, اإل انه من املفرت�ص اأن يكون هناك حلول ا�صتباقية ومبتكرة بحيث حتول دون تفاقم هذه الظاهرة, خ�صو�صا يف ظل ات�صاع 

ردنية. حجم التعامل بال�صيكات يف ال�صوق الأ

واقرتح من تلك احللول فر�ص غرامات مالية على ال�صيكات املرجتعة تتنا�صب وقيمة ال�صيك ومدة عدم ت�صويته, وتغليظ عقوبة ال�صيك 

املرجتع, وتطوير اآلية  حلجز ما يعادل قيمة ال�صيك ب�صكل مبا�صر ل�صالح امل�صتفيد فور قيام ال�صاحب بتحرير ال�صيك.

ول حول حوكمة ومتويل قطاع املياه يف دول حو�ض البحر املتو�سط  قليمي الأ   مدير عام جمعية البنوك ي�سارك يف املوؤمتر الإ

موال املتوافرة يف اجلهاز  ردن اإن م�صروعات املياه للقطاعني العام واخلا�ص يف اململكة ا�صتفادت من الأ قال مدير عام جمعية البنوك يف الأ

موال املقدمة مل�صروعات البنية التحتية. امل�صريف من خالل �صندات �صلطة املياه والأ

ول حول حوكمة  قليمي الأ واأ�صاف يف ورقة عمل بعنوان: دور البنوك يف متويل م�صروعات املياه وال�صرف ال�صحي , قدمها يف املوؤمتر الإ

ومتويل قطاع املياه يف دول حو�ص البحر املتو�صط ا�صت�صافته العا�صمة اليونانية اأثينا اأخريا, اأن البنوك متلك باملتو�صط 80 من جممل �صندات 

ردن يعد  اخلزينة و�صندات املوؤ�ص�صات العامة ما يوؤكد اأنها ممول اأ�صا�صي لقطاع املياه كما يف غريه من القطاعات. واأكد اأن قطاع املياه يف الأ

من القطاعات القت�صادية التي تت�صف بدرجة عالية من املركزية, فال دور للبلديات اأو املحافظات يف ما يتعلق بالتخطيط والتطوير اأو حتى 

ردن؛ فوزارة املياه والري لها م�صوؤوليات �صاملة لقطاع املياه مبا يف ذلك تزويد املياه و�صبكات ال�صرف ال�صحي  تو�صيل خدمات املياه يف الأ

دارة والرقابة. وغريها من امل�صروعات ذات العالقة ويف التخطيط والإ

ردن الهيئة احلكومية امل�صتقلة متلك اأ�صول اأنظمة املياه يف اململكة كافة, ومتتلك �صركات مياهنا امل�صوؤولة  واأ�صار اإىل اأن �صلطة املياه يف الأ

عن ادارة قطاع املياه وال�صرف ال�صحي يف عمان و�صركة الريموك وهي م�صوؤولة عن ادارة مياه حمافظات ال�صمال )جر�ص واملفرق واربد 

ردن. ردن م�صادر املياه وتزويدها لوادي الأ وعجلون(, و�صركة مياه العقبة, فيما تدير �صلطة وادي الأ

وبني اأنه يوجد يف اململكة 25 بنكا منها 16 بنكا حملي و9 بنوك غري اأردنية و4 بنوك اإ�صالمية, بحجم موجودات ي�صل اإىل 44.3 مليار 

دينار وحجم ودائع ي�صل اإىل 29.5 مليار دينار, واإجمايل ت�صهيالت ائتمانية ي�صل اإىل 19.1 مليار دينار كما يف نهاية متوز 2014. واأكد اأن 

جنبية, حيث ت�صل  ردين يت�صف بكونه قطاع نام يتوفر فيه �صيولة فائ�صة ون�صط وفعال ورابح, ومنفتح على ال�صتثمارات الأ القطاع امل�صريف الأ

ردنيني فيه اإىل حوايل 50 باملئة.  ملكية امل�صتثمرين غري الأ

واأ�صار اإىل اأن القطاع امل�صريف يقدم خدمات م�صرفية �صاملة ت�صمل خدمات التجزئة واجلملة واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة بال�صركات 

لكرتونية.  �صالمية والإ ال�صغرية واملتو�صطة وال�صتثمار وال�صريفة الإ

جلة, تعد من اأهم م�صادر اأموال البنوك؛ وهذه الودائع م�صمونة  وقال الدكتور قندح اإن الودائع بكافة اأ�صكالها, حتت الطلب والتوفري والآ

من خالل موؤ�ص�صة �صمان الودائع ب�صقف ي�صل اإىل 50 األف دينار لكل مودع يف كل بنك. 

عادة متويل الرهن العقاري. ردين لديه نظام ل�صمان القرو�ص ولإ واأو�صح اأن اجلهاز امل�صريف الأ

اأنواع  اأبرز  وال�صلف تعد من  القرو�ص  اأن  الدكتور قندح  القطاع القت�صادي, بني  الت�صهيالت الئتمانية ح�صب  توزيع  يتعلق بهيكل  وفيما 
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86 باملئة من اجمايل ر�صيد الت�صهيالت الئتمانية التي قدمتها البنوك  الت�صهيالت الئتمانية التي تقدمها البنوك, وت�صكل ح�صتها حوايل 

خالل فرتة ال�صنوات اخلم�ص املا�صية.

ذهبت  البنوك  قدمتها  التي  الئتمانية  الت�صهيالت  من  باملئة   56 اأن  اإىل  ت�صري   2014 متوز  �صهر  نهاية  حتى  املتوفرة  البيانات  اإن  وقال 

اأداة  اأدخلت  اأن احلكومة  اإىل  العامة وال�صناعة والن�صاءات. ولفت الدكتور قندح  اإىل ثالث قطاعات اقت�صادية رئي�صة هي: قطاع التجارة 

�صواق املالية بعد اقرار ت�صريعات ال�صكوك  دوات املالية التي دخلت الأ �صالمي, اإحدى الأ متويل جديدة لل�صوق املحلية, وهي �صكوك التمويل الإ

خريتني. وقدر ال�صتثمارات التي يحتاجها قطاع املياه ح�صب اإ�صرتاتيجية القطاع  ال�صالمية من قانون وانظمة وتعليمات وغريها يف ال�صنتني الأ

بحوايل 5.8 مليار دينار لل�صنوات اخلم�صة ع�صرة املقبلة.

واأ�صار اإىل اإ�صهامات وم�صاركتها البنوك يف متويل م�صروعات قطاع املياه وال�صرف ال�صحي, منها حمطة تنقية اخلربة ال�صمرا حيث مت 

للتنمية الدولية  مريكية  120 مليون دينار مب�صاهمة من الوكالة الأ البناء والت�صغيل ونقل امللكية )BOT ( وبتكلفة  اإن�صاء املحطة بطريقة 

مببلغ 78 مليون دولر على �صكل منحة, ووزارة املياه والري مببلغ 14 مليون دولر, اأما املبلغ املتبقي والبالغ 78 مليون دولر فيمثل ا�صتثمار من 

�صركات ا�صتثمارية خارجية كاأموال ذاتية 18 مليون و 60 مليون ديون راأ�صمالية على �صكل قر�ص جتمع بنكي بقيادة البنك العربي وم�صاركة 

عدد من البنوك املحلية.

واقرتح الدكتور قندح, ملواجهة املعوقات التي حتول دون رفع م�صاهمة البنوك يف امل�صروعات الراأ�صمالية, وخ�صو�صا قطاع املياه, اأن تقوم 

البنوك بتطوير منتجات م�صرفية مالئمة وموجهة لقطاع املياه بكافة ت�صعباته وهذا يتطلب تدريب خا�ص ملطوري املنتجات يف البنوك على تلك 

النواع من املنتجات واحللول واخلدمات امل�صرفية.

طراف املعنية من وزارة مياه  كما اقرتح اأن تقوم البنوك بزيادة م�صاركتها يف �صوق ال�صندات وقرو�ص التجمع البنكي, واأن تتعاون مع الأ

يجاد مبادرات وبرامج خا�صة تهدف اإىل ردم الهوة املتعلقة مب�صاكل التمويل  و�صلطة املياه وال�صركات التابعة واملوؤ�ص�صات املانحة الدولية, لإ

ونق�ص ال�صمانات وارتفاع اأ�صعار الفائدة من اأجل تخفيف حدة املخاطر باأنواعها وتوزيعها. ودعا اإىل اأن يدر�ص البنك املركزي ووزارة املالية 

امكانية تقدمي اأنواع من احلوافز للبنوك لزيادة اقرا�صها لقطاع املياه وال�صرف ال�صحي, مثل احلوافز ال�صريبية وت�صهيل �صروط الحتياطي 

النقدي اللزامي كتلك التي قدمت لقطاع ال�صناعة والطاقة املتجددة وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة. كما دعا اإىل توفري م�صاعدات فنية 

عداد دليل اإر�صادي حول كيفية التوجه للموؤ�ص�صات املالية للح�صول على التمويل, وا�صتقطاب  لوزارة املياه وال�صركات واملوؤ�ص�صات التابعة لها, لإ

موال العربية املهاجرة ل�صتثمار جزء منها يف م�صاريع املياه وال�صرف ال�صحي ال�صغرية منها والكبرية. الأ

  مدير عام جمعية البنوك ي�سارك يف نب�ض البلد حول تاأثري قانون �سريبة الدخل على البنوك

ردن  الأ البنوك يف  عام جمعية  مدير  اخلالدي,  الإعالمي حممد  ويقدمه  خبارية  الإ روؤيا  قناة  تبثه  الذي  البلد  نب�ص  برنامج  ا�صت�صاف 

والنائب اأحمد اجلالودي, واخلبري القت�صادي حممد الب�صري للحديث حول م�صودة قانون �صريبة الدخل الذي بداأ جمل�ص النواب يف مناق�صته 

بعد انتهاء جلنة القت�صاد وال�صتثمار من درا�صة م�صروع القانون.

واتفق امل�صاركون على اأهمية اأن يتم �صياغة قانون �صريبة الدخل بحيث يحد من التهرب ال�صريبي ويحفز الن�صاطات القت�صادية وان يتم 

خرى التي متنح اإعفاءات للم�صتثمرين �صواء اأكانت �صريبية اأم غري �صريبية. النظر يف قانون �صريبة الدخل يف �صوء القوانني القت�صادية الأ

فراد, حيث اأن ن�صبة  وقال الدكتور قندح اإن رفع ن�صبة �صريبة الدخل ل مي�ص البنوك فقط, بل مي�ص �صرائح وا�صعة من املجتمع خ�صو�صا الأ

ال�صريبية املقرتحة بواقع 20 باملئة فيه اأثر كبري على الطبقة الو�صطى.
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واأ�صار الدكتور قندح يف مداخلة له اإىل اأن هناك اإيرادات حتققت مبوجب قانون �صريبة الدخل واملبيعات احلاليني, بزيادة قدرها 400 

يرادات ال�صريبية. مليون دينار يف الإ

عفاءات  ودعا اإىل معاجلة �صاملة للقوانني خ�صو�صا التي لها عالقة بالقت�صاد وال�صرائب ومعاملتها كحزمة واحدة عند النظر اإىل الإ

حتى تكون املعادلة �صحية.

وبني اأن ن�صبة �صريبة الدخل املفرو�صة على البنوك يف م�صروع القانون هي 35 باملئة مقابل 30 باملئة, رغم اأن البنوك تدفع حاليا  نحو 50 

يرادات املطلوبة من قانون �صريبة الدخل اجلديد والبالغة 150  باملئة من اإجمايل �صريبة الدخل, منوها اإىل اأن تن�صيط القت�صاد �صيعو�ص الإ

مليون دينار يف العام.

مر الذي يحتاج معه اإىل حتفيز لالقت�صاد ملواجهة  ردين �صهد تباطوؤا يف معدلت النمو وبات بني  2.5 على 3 باملئة, الأ واأكد اأن القت�صاد الأ

عادة توزيع الدخل والرثوة بني املواطنني. وقال الدكتور  تباطوؤ النمو ومنها تخفي�ص معدلت ال�صريبية, اإىل جانب حتقيق اأهداف ال�صريبة لإ

قندح اأن درا�صات اأجراها املجل�ص القت�صادي والجتماعي حول قانون �صريبة الدخل, تبني اأن هناك فاقد �صريبي ي�صل اإىل 8ر1 مليار دينار, 

عفاءات ال�صريبية والتهرب ال�صريبي. واأن الدرا�صة ت�صري اإىل اأن جزء من الفاقد ياأتي من الإ

مريكي    منتدى عربي ملناق�سة ال�ستعدادات لتطبيقات قانون المتثال ال�سريبي الأ

اختار امل�صاركون يف منتدى قانون المتثال ال�صريبي على ح�صابات المريكيني اخلارجية )FATCA(, مدير عام جمعية البنوك رئي�صا 

ملجموعة ال�صباط امل�صوؤولني يف البنوك )Responsible Officer( ملتابعة تطبيقات )فاتكا(. 

واأو�صى امل�صاركون يف املنتدى الذي نظمه احتاد امل�صارف العربية يف منطقة البحر امليت, بتعيني ال�صابط امل�صوؤول يف املوؤ�ص�صات املالية 

باأ�صرع وقت ممكن ليت�صنى له اأداء واجبه على اأكمل وجه متا�صيا مع متطلبات القانون.

ودعوا امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية اإىل املبادرة للت�صجيل عرب النرتنت )online registration( واإدراج املعلومات املطلوبة قبل تاريخ 

24 ني�صان املقبل.

كما اأو�صى املنتدى بتاأمني التدريب الالزم ملوظفي امل�صارف كافة, خ�صو�صا من يتعامل منهم ب�صكل مبا�صر مع العمالء.

 Effective Compliance( واأكد امل�صاركون يف تو�صياتهم اأهمية اأن يكون لكل م�صرف وموؤ�ص�صة مالية برنامج امتثال جمد وفعال

Program ( حلماية امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية من خماطر امل�صاءلة القائمة على �صعف او عدم كفاية ال�صوابط.

ودعوا احلكومات العربية والهيئات الرقابية والبنوك املركزية اإىل حتمل م�صوؤولياتها جتاه تطبيق )فاتكا(, وم�صاعدة املوؤ�ص�صات املالية 

داخل القليم املحلي يف اللتزام بها القانون.

على  ال�صريبي  المتثال  قانون  منتدى  امليت  البحر  منطقة  2014 يف  اآذار   3 املوافق  حد  الأ يوم  افتتح  قد  املركزي  البنك  وكان حمافظ 

خري, الذي �صيدخل حيز التنفيذ يف الول من اآذار عام  مريكيني اخلارجية )فاتكا(, الت�صريعات النهائية وامل�صتجدات: التذكري الأ ح�صابات الأ

.2015

ودعا نائب حمافظ البنك املركزي الدكتور ماهر ال�صيخ يف كلمة القاها نيابة عن املحافظ, اإن العد التنازيل لتطبيقات قانون المتثال 

مريكي فاتكا قد بداأ, بعد اأن اأثار حالة من اجلدل على امل�صتوى املحلي والقليمي والدويل ملا له من تداعيات و�صعوبات م�صاحبة  ال�صريبي الأ

لتطبيقه. 
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مريكية, اإل اأنه يتجاوز حدود الوليات املتحدة يف تطبيقه,  ولفت اإىل ان القانون رغم اأنه ي�صتهدف دافعي ال�صرائب من حملة اجلن�صية الأ

دارية على املوؤ�ص�صات املالية واأن�صطتها وبالتايل ربحيتها وخماطرها. عباء املالية ولإ مر الذي �صيوؤدي اإىل فر�ص مزيد من الأ الأ

�صدار معايري موحدة للتبادل التلقائي للمعلومات من خالل  وقال الدكتور ال�صيخ اإن القانون دفع مبنظمة التعاون القت�صادي والتنمية لإ

اجلهود املتعددة ملجموعة الع�صرين ب�صكل يوؤكد �صرورة مكافحة التهرب ال�صريبي يف اخلارج مع احلر�ص على تخفي�ص تكاليف المتثال عند 

اأدنى حد ممكن.

واأكد اأن تخفي�ص تكلفة المتثال وتعميم الفائدة لعدد اأكرب من الدول يجب اأن يبقيا هدفني يحر�ص اجلميع على حتقيقهما.

جنبية  ردين بقانون المتثال ال�صريبي للح�صابات الأ وقال الدكتور ال�صيخ اإن البنك املركزي, وحر�صا منه على التزام اجلهاز امل�صريف الأ

ولتجنيبه خماطر عدم اللتزام وللتاأكد من جاهزية البنوك, عمل بالتعاون مع �صركة ا�صت�صارات على فح�ص والتاأكد من مدى جاهزية البنوك 

املحلية لاللتزام بقانون فاتكا.

جراءات التي قامت البنوك باتخاذها للتاأكد  وىل ار�صال ا�صتبانة للبنوك تت�صمن اأ�صئلة لفح�ص الإ وبني اأن عملة التاأكد مرت مبرحلتني, الأ

من التزامها وال�صركات التابعة لها بقانون فاتكا, واأجابت عليها البنوك ب�صكل تف�صيلي.

ومراجعة  ال�صتبانة  نتائج  من  للتحقق  البنوك  بزيارة  ال�صت�صارات  و�صركة  املركزي  البنك  من  م�صرتكة  فرق  قامت  الثانية  املرحلة  ويف 

اإجراءات البنوك, ومت تزويد كل بنك بتقرير تف�صيلي بنتائج عملية التقييم يت�صمن مالحظات تف�صيلية لكافة اجلوانب املتعلقة بتطبيقات 

القانون يف البنك ومدى كفاية هذه الجراءات واجلوانب التي لزالت بحاجة اإىل معاجلة.

وبني اأنه يجري العمل حاليا على اعداد تقرير موحد يعك�ص و�صع البنوك ب�صكل عام اعتمادا على نتائج تقييم اجراءات البنوك حيال قانون 

فاتكا.

ردنية اتخذت قرارًا اأن توقع املوؤ�ص�صات املالية ب�صكل افرادي على قانون المتثال, م�صيفًا اأن هناك  وقال نائب املحافظ اإن ال�صلطات الأ

مريكية. م�صاورات بني اجلهات املعنية لدرا�صة اإمكانية الدخول يف اتفاقية حكومية مع م�صلحة ال�صرائب الأ

مريكية يف اآذار 2010 يلزم دافعي ال�صرائب  ردن اإن قانون فاتكا الذي اقرته احلكومة الأ من جانبه قال مدير عام جمعية البنوك يف الأ

مريكية, وقيام املوؤ�ص�صات  مريكيني الذين ميتلكون ا�صول خارج الوليات املتحدة بتقدمي تقرير ببيانات تلك ال�صول مل�صلحة ال�صرائب الأ الأ

مريكية تت�صمن معلومات عن احل�صابات املالية لدافعي ال�صرائب  مريكية( ار�صال تقارير مبا�صرة مل�صلحة ال�صرائب الأ جنبية )غري الأ املالية الأ

مريكيني او حل�صاب اجلهات التي يعمل فيها دافعوا ال�صرائب. وبني اأن المتثال يعني اأن توقع املوؤ�ص�صات املالية اتفاقيات مبا�صرة مع م�صلحة  الأ

مريكية اأو ان توقع حكومة اي دول مع احلكومة المريكية مبا�صرة تكون فيها احلكومة حلقة و�صل بني املوؤ�ص�صات املالية يف الدولة  ال�صرائب الأ

مريكية. وا�صار اإىل ان جمعية البنوك يف الردن ا�صتجابت لقانون فاتكا ونظمت ور�صات عمل عديدة للتعريف بالقانون  وم�صلحة ال�صرائب الأ

وتطبيقاته وذلك بالتعاون مع ابرز ال�صركات مثل ديلويت اند توت�ص, ا�صافة اإىل عقد �صل�صلة من الجتماعات مع البنوك على م�صتوى الدارة 

العليا والتنفيذية لتو�صيح القانون وتطبيقاته والتحديات التي يفر�صها.

واأكد الدكتور قندح اأن اأهم التحديات التي تواجهها البنوك يف الردن لالمتثال مبتطلبات قانون فاتكا تتمثل يف عدة حماور تتعلق بال�صرية 

جانب  اىل  املتعاونني  غري  �صخا�ص  الأ على  ال�صريبية  والقتطاعات  والقتطاعات  املتعاونني,  غري  ال�صخا�ص  ح�صابات  واغالق  امل�صرفية, 

املوؤ�ص�صات الرقابية واهمية وعي العمالء ومعرفتهم بالقانون وتطبيقاته.

ول, قال الدكتور قندح اإن هناك اأوجه ت�صارب بني قانون فاتكا وبني القوانني الردنية وخ�صو�صا مو�صوع ال�صرية  وفيما يتعلق باملحور الأ
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مريكية قد يف�صر انه غري  امل�صرفية, وان اغالق ح�صاب عميل رف�ص توقيع موافقة خطية على الف�صاح عن بياناته املالية مل�صلحة ال�صرائب الأ

قانوين او تع�صفي.

اأما فيما يتعلق باإغالق ح�صابات ال�صخا�ص غري املتعاونني, فقد اأكد الدكتور قندح اإن قانون فاتكا ل يلزم املوؤ�ص�صات املالية باإغالق ح�صابات 

ال�صخا�ص غري املتعاونني لكنه يفر�ص اقتطاع 30 باملئة �صريبة عجم اللتزام, ما يدفع غالبية البنوك لإغالق احل�صابات غري املتعاونة.

مريكية للح�صابات  وبخ�صو�ص املحور الثالث, اكد الدكتور قندح اإن قيام البنك بحجز واقتطاع ما ن�صبته 30 باملئة من م�صادر الدخل الأ

اآلية وا�صحة  القوانني املحلية, اىل جانب عدم وجود  مريكية, يعترب غري قانوين ويخالف  الأ ال�صرائب  املبالغ مل�صلحة  وتوريد  املتعاونة  غري 

لتحديد م�صادر الدخل المريكية اخلا�صعة لالقتطاع مبوجب قانون فاتكا.

اأن يوؤدي اإىل اعتبار  اأن تواجد موؤ�ص�صات مالية تابعة لبونك اردنية يف دول ل تلتزم مبتطلبات فاتكا من �صاأنه  اإىل  ولفت الدكتور قندح 

جميع اأع�صاء املجموعة املالية غري متعاونني, كما ان القانون يعترب البنوك املوقعة مع م�صلحة ال�صرائب وكالء حت�صيل ما قد يحمل ال�صخا�ص 

امل�صوؤولني الذين يوقعون التفاقية نيابة عن البنك اعباء قانونية عند عدم اللتزام.

ونوه اإىل ان اجلهات الرقابية للموؤ�ص�صات املالية مثل �صركات التامني والو�صاطة املالية ينطبق عليها قانون فاتكا, ال انه مل ت�صدر تعليمات 

بذلك من هذه اجلهات حول تطبيقات فاتكا.

واأكد اأن حتديث بيانات العمالء لتحقيق اللتزام بقانون فاتكا ادى اىل اغالق بع�ص العمالء ح�صاباتهم وفتح ح�صابات جديدة لدى بنوك 

مل تطبق النماذج املعدلة ح�صب متطلبات فاتكا.

ودعا اىل تكثيف الوعي بني العمالء مبتطلبات قانون فاتكا وو�صعهم ب�صورة متطلبات القانون حتى ل يوؤثر على عالقة العميل باملوؤ�ص�صة 

املالية التي يتعامل معها.

وقال اأمني عام احتاد امل�صارف العربية و�صام فتوح اإن تطبيق قانون فاتكا مير مبرحلتني الوىل اعرتاف وت�صجيل املوؤ�ص�صات املالية يف 

مريكيني لدى املوؤ�ص�صات املالية وهنا يكمن النقا�ص. واأ�صاف اأن تبادل املعلومات مع م�صلحة  القانون والثانية ار�صال املعلومات عن العمالء الأ

هيئة  بتاأ�صي�ص  الدولة  تقوم  ان  اأو  ال�صرائب,  وم�صلحة  املالية  املوؤ�ص�صة  بني  مبا�صرة  اتفاقية  توقيع  طريق  عن  اإما  يتم  مريكية  الأ ال�صرائب 

متثل البنك املركزي ووزارة املالية وجمعية امل�صارف ووحدة مكافحة غ�صيل الموال على ان توقع الهيئة اتفاقية مبا�صرة مع وزارة اخلزانة 

مريكية. واأكد اأن راأي احتاد امل�صارف ان يتم التوقيع بني هيئة ر�صمية مع وزارة اخلزانة بدل من التوقيع ب�صكل فردي للموؤ�ص�صات املالية. الأ

وال�صودان  وم�صر  والعراق  و�صوريا  ولبنان  وفل�صطني  وُعمان  واليمن  وقطر  والكويت  ال�صعودية  ردن  الأ من  املوؤمتر  يف  امل�صاركون  وناق�ص 

وتون�ص وليبيا, الذي ي�صتمر ملدة ثالثة اأيام, مو�صوعات تت�صل بالت�صريعات النهائية والجراءات التنفيذية لتطبيق فاتكا, وامل�صائل والتحديات 

والجراءات  وال�صيا�صات  ال�صريبي  المتثال  قانون  مع  العربية  املركزية  والبنوك  احلكومات  تعامل  وكيفية  فاتكا,  بقانون  املتعلقة  القانونية 

والرتابط بني وظيفة المتثال واآليات تطبيق فاتكا.

 PWC وقدم رئي�ص اإدارة التحقيق وال�صوؤون القانونية يف جمموعة عودة �صرادار, لبنان, �صهدان جبيلي, ومدير ال�صريبة المريكية يف

FATCA, كما حا�صر جبيلي حول امل�صائل  جراءات التنفيذية لتطبيق  لبنان حممد عراجي, �صرحا مف�صال عن الت�صريعات النهائية والإ

�صبكة م�صلحة  النرتنت يف  الت�صجيل عرب  ونظام  فاتكا  تطبيقات  لنماذج  فيما عر�ص عراجي  فاتكا,  بقانون  املتعلقة  القانونية  والتحديات 

مريكية. ال�صرائب الأ

ردن كيفية تعامل احلكومات والبنوك املركزية العربية مع قانون المتثال ال�صريبي فاتكا, فيما تناول  وتناول مدير عام جمعية البنوك يف الأ
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حمامي ال�صتئناف من لبنان الدكتور بول مرق�ص املفاعيل القانونية الناجتة عن تطبيق امل�صارف لقانون فاتكا وطبيعته القانونية.

فاتكا,  بقانون  اللتزام  ل�صمان  العمل  اإجراءات  اأمتتت  مداخلة حول  زينة حدادين    Pio- Tech عمال يف  الأ تطوير  مدير  وقدمت 

فيما قدمت املدير التنفيذي يف ارن�صت اند يونغ حناه �صبلي حما�صرة بعنوان فاتكا, التفاقيات احلكومية الدولية وما بعدها, واخرى بعنوان 

الرتابط بني وظيفة المتثال واآليات تطبيق قانون فاتكا: ال�صيا�صات والجراءات, قدمتها مدير التدريب والبحوث اخلا�صة مبكافحة غ�صيل 

موال يف بنك العتماد اللبناين اآلني عزيز.  الأ

  جمعية البنوك ت�سارك يف اجتماعات اللجنة الوطنية لربنامج ن�سر الثقافة املالية املجتمعية

�صراف على اإعداد وتنفيذ برنامج وطني لن�صر الثقافة املالية املجتمعية برئا�صة حمافظ البنك  �صكل رئي�ص الوزراء جلنة وطنية توجيهية لالإ

ردن با�صم خليل ال�صامل وامل�صوؤولني يف عدد من اجلهات ذات  املركزي الدكتور زياد فريز وع�صوية رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك يف الأ

العالقة.

عداد الربنامج الوطني لن�صر الثقافة املالية املجتمعية ت�صم يف ع�صويتها مدير عام جمعية البنوك يف  كما �صكل رئي�ص الوزراء جلنة فنية لإ

ردن وممثلني عن البنك املركزي ووزارة التخطيط والتعاون الدويل ومعهد الدرا�صات امل�صرفية وعدد من املوؤ�ص�صات الر�صمية ومنظمات  الأ

املجتمع املدين.

و�صارك رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية ومدير عام اجلمعية يف اجتماع اللجنتني الذي التاأم يف البنك املركزي يوم 21 متوز 2014. وجاء 

ردين على ن�صر وتعميق ون�صر الثقافة املالية يف اململكة ب�صكل مدرو�ص وح�صيف وتوفري البنية  ت�صكيل اللجنتني يف اإطار حر�ص البنك املركزي الأ

التحتية الالزمة لها لدعم النمو ال�صامل وامل�صتدام وبالتايل تعزيز ال�صتقرار املايل والقت�صادي والجتماعي يف اململكة.

  جمعية البنوك ت�سارك يف اإعداد روؤية اقت�سادية واجتماعية 2025

روؤية  اإعداد  على  �صراف  لالإ التوجيهية  اللجنة  اجتماعات  يف  ال�صامل  خليل  با�صم  ردن  الأ يف  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �صارك 

�صراف على اإعداد خطط العمل لل�صنوات الع�صرة املقبلة واإقرار امل�صودة النهائية للروؤية وخطط العمل برئا�صة  اقت�صادية واجتماعية 2025 والإ

عيان والنواب وروؤ�صاء منظمات املجتمع املدين. رئي�ص الوزراء وعدد من الوزراء املعنيني واأع�صاء جمل�صي الأ

�صالحات املالية وفريق عمل القطاع النقدي واخلدمات املالية �صمن  ردن ع�صو فريق عمل الإ  كما �صارك مدير عام جمعية البنوك يف الأ

حمور التنمية القت�صادية يف اجتماعات اللجان الفنية والقطاعية التي عقدها البنك املركزي ملراجعة ال�صرتاتيجيات والتقارير والدرا�صات 

�صرتاتيجية وامل�صاهمة يف اإعداد الت�صور امل�صتقبلي لالقت�صاد الوطني 2025 واخلطط التنفيذية لهذا الت�صور. واملبادرات واخلطط الإ

ردين لل�صنوات الع�صرة املقبلة, وفق اإطار متكامل يعزز  وكان جاللة امللك قد وجه احلكومة بو�صع ت�صّور م�صتقبلي وا�صح لالقت�صاد الأ

نتاج والعتماد على الذات, و�صوًل اإىل  ز قيم الإ ن من تناف�صية القت�صاد الوطني, وُيعزِّ اأركان ال�صيا�صة املالية والنقدية وي�صمن ات�صاقها, وُيح�صِّ

حتقيق التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة. 

واأكد جاللته يف الر�صالة اأن جناح الت�صور امل�صتقبلي مرهون باإتباع نهج ت�صاركي وت�صاوري مع جميع اجلهات والفعاليات من موؤ�ص�صات 

مة, والقطاع اخلا�ص, وموؤ�ص�صات املجتمع املدين واملجتمع املحلي, مع �صرورة البناء على اجلهود والدرا�صات املوؤ�ص�صية  حكومية, وجمل�ص الأ

وال�صتفادة منها يف  للت�صغيل  الوطنية  �صرتاتيجية  والإ املحافظات,  تنمية  واإ�صرتاتيجية  التخا�صية,  تقييم  واملرتاكمة ومنها: خمرجات جلنة 

عملية ر�صم ال�صيا�صات القت�صادية والجتماعية امل�صتقبلية.
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  مدير عام جمعية البنوك ي�سارك يف اجتماعات فاتكا 

ال�صريبي  اللتزام  قانون  مو�صوع  ملناق�صة  الوزراء  رئي�ص  �صكلها  التي  اللجنة  اجتماعات  ردن يف  الأ البنوك يف  �صارك مدير عام جمعية 

جنبية )فاتكا(, وذلك يف مقر وزارة العدل يوم 22 متوز 2014. للح�صابات الأ

وتناول الجتماع التطورات وامل�صتجدات يف قانون فاتكا واجلهود التي بذلتها اجلمعية لإطالع املعنيني يف القطاع امل�صريف والعاملني يف 

جراءات الواجب اتخذها لالمتثال ملتطلبات هذا القانون  اخلدمات املالية على اأهمية تطبيقات القانون لقطاع اخلدمات املالية يف اململكة والإ

الربنامج الزمني لبدء تنفيذ.

هـ. اإ�سدارات جمعية البنوك خالل عام 2014

ردن خالل عام 2014 باإ�صدار املطبوعات التالية: قامت جمعية البنوك يف الأ

ردن تقريرها ال�صنوي اخلام�ص والثالثون لعام 2013, والذي ت�صمن تطورات اجلهاز    التقرير ال�صنوي: اأ�صدرت جمعية البنوك يف الأ

داء املقارن للبنوك يف اململكة واخلدمات  امل�صريف يف عام 2013 من حيث ال�صيولة واملوجودات واملطلوبات وراأ�ص املال. كما ت�صمن حتليل الأ

امل�صرفية اجلديدة التي طرحتها البنوك وتطور القوى الب�صرية العاملة يف البنوك وعدد فروع البنوك يف اأنحاء اململكة كافة. كما �صلط ال�صوء 

قليمي وخال�صة التطورات القت�صادية العاملية والوطنية واأبرز ن�صاطات اجلمعية يف العام ذاته. على اآفاق القت�صاد العاملي والإ

ردن. وقد ت�صمن  ردن: اأ�صدرت اجلمعية خالل عام 2014 الطبعة العا�صرة من دليل البنوك العاملة يف الأ   دليل البنوك العاملة يف الأ

ردن مبا يف ذلك ملحة عامة عن كل بنك, واأ�صماء رئي�ص واأع�صاء  الدليل على جمموعة متكاملة وقيمة من املعلومات عن البنوك العاملة يف الأ

2013. كما ت�صمن  التي يقدمها كل بنك, وعدد املوظفني يف نهاية عام  اأهم اخلدمات  العليا, وملحة عن  التنفيذية  دارة  دارة والإ جمل�ص الإ

خرية 2011 – 2013, اإ�صافة لبيانات النت�صار اجلغرايف للبنوك  الدليل على قائمة املركز املايل وقائمة الدخل لكل بنك لل�صنوات الثالثة الأ

ردنية,  ردن مبا فيها عناوين الفروع وبيانات الت�صال بها. وقد جاء الدليل املذكور يف ثالثة اأجزاء رئي�صية تتناول البنوك التجارية الأ داخل الأ

ردن. جنبية العاملة يف الأ �صالمية, والبنوك التجارية الأ والبنوك الإ

   �صل�صلة كرا�صات اجلمعية:

كرا�صة رقم )1(: “كلمتي معايل ال�صيد با�صم خليل ال�صامل رئي�صم جمل�ص اإدارة جمعية البنوك ومعايل الدكتور زياد فريز حمافظ   -

ردين”. �صرة امل�صرفية مع حمافظ لبنك املركزي الأ ردين يف اللقاء ال�صنوي لالأ البنك املركزي الأ

ردن خالل عامي 2012 و2013”.  داء املقارن للبنوك العاملة يف الأ كرا�صة رقم )2(: “الأ  -

  





الفصل الثاني عشر 

البيانات المالية وتقرير 
مدققي الحسابات 

لعام 2014
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

ردن اإىل ال�سادة اأع�ساء جمعية البنوك يف الأ

جمعية ذات �سخ�سية اإعتبارية م�ستقلة

ردنية الها�سمية عمان - اململكة الأ

ردن جمعية ذات �صخ�صية اعتبارية م�صتقلة )»اجلمعية«( والتي تتكون من قائمة  لقد دققنا القوائم املالية املرفقة جلمعية البنوك يف الأ

يرادات وامل�صروفات وقائمة التدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ  ول 2014 وقائمة الإ املوجودات واملطلوبات كما يف 31 كانون الأ

خرى.  ي�صاحية الأ هم ال�صيا�صات املحا�صبية واملعلومات الإ وملخ�ص لأ

دارة عن القوائم املالية م�صوؤولية الإ

اإن جلنة اإدارة اجلمعية م�صوؤولة عن اإعداد هذه القوائم املالية وعر�صها ب�صورة عادلة وفقًا لنظام اجلمعية وال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة 

خطاء  عداد قوائم مالية خالية من الأ �صافة اإىل حتديد نظام الرقابة الداخلي ال�صروري لإ الواردة يف اإي�صاح )2( حول القوائم املالية, بالإ

اجلوهرية �صواء الناجتة عن احتيال اأو عن خطاأ.

م�صوؤولية مدققي احل�صابات

اإن م�صوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه القوائم املالية اإ�صتنادًا اإىل تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق, وتتطلب 

لتزام بقواعد ال�صلوك املهني وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�صول على تاأكيد معقول باأن القوائم املالية خالية من  منا هذه املعايري الإ

خطاء اجلوهرية. الأ

جراءات  ي�صاحات الواردة يف القوائم املالية. اإن اإختيار تلك الإ يت�صمن التدقيق القيام باإجراءات للح�صول على اأدلة موؤيدة للمبالغ والإ

حتيال اأو اخلطاأ.  خطاء اجلوهرية يف القوائم املالية �صواء الناجتة عن الإ ي�صتند اإىل اإجتهاد مدقق احل�صابات مبا يف ذلك تقييم خماطر الأ

عتبار نظام الرقابة الداخلي للجمعية ذي ال�صلة باإعداد وعر�ص القوائم املالية ب�صورة  عند تقييم مدقق احل�صابات للمخاطر ياأخذ يف الإ

عادلة وذلك لت�صميم اإجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولي�ص بهدف اإبداء راأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للجمعية. يت�صمن 

دارة, اإ�صافة اإىل تقييم العر�ص  التدقيق كذلك تقييم مالءمة ال�صيا�صات املحا�صبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�صبية التي قامت بها الإ

العام للقوائم املالية.

بداء الراأي. يف اعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر اأ�صا�صًا لإ

الراأي

 2014 ول  الأ كانون   31 كما يف  ومطلوبات اجلمعية  النواحي اجلوهرية, موجودات  كافة  بعدالة, من  ُتظهر  املالية  القوائم  اإن  راأينا,  يف 

الواردة يف  املتبعة  املحا�صبية  وال�صيا�صات  اجلمعية  لنظام  وفقًا  التاريخ  ذلك  املنتهية يف  لل�صنة  النقدية  وتدفقاتها  وم�صروفاتها  وايراداتها 

اإي�صاح )2(. 

اأمور اأخرى

ول 2013 من قبل مدقق ح�صابات اآخر والذي اأبدى راأيًا غري متحفظ حولها بتاريخ  مت تدقيق القوائم املالية للجمعية كما يف 31 كانون الأ

8 �صباط 2014.

ردن اإرن�صت ويونغ / الأ

حممد اإبراهيم الكركي

ترخي�ص رقم 882 

ردنية الها�صمية عمان - اململكة الأ

22 كانون الثاين 2015 
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ردن  جمعية البنوك يف الأ

)جمعية ذات �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة( 

قائمة املوجودات واملطلوبات 

كما يف 31 كانون الول 2014

اإي�ساحاتالبيان
2014

دينار

2013
دينار

املوجودات

موجودات غري متداولة

314116671457445ممتلكات ومعدات

موجودات متداولة

41550132135ذمم واأر�صدة مدينة اأخرى

520183401903993نقد واأر�صدة لدى البنوك

20338411936128

34455083393573جمموع املوجودات

الوفر املرتاكم واملطلوبات 

الوفر املرتاكم

633751533328501الوفر املرتاكم

املطلوبات

مطلوبات غري متداولة

75415445030خم�ص�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

مطلوبات متداولة

32035518م�صاريف م�صتحقة

23325112اأر�صدة دائنة اأخرى

5106669412بنك دائن

1620120042

34455083393573جمموع املطلوبات والوفر املدور

ي�صاحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 10 جزءًا من هذه القوائم املالية تعترب الإ
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ردن  جمعية البنوك يف الأ

)جمعية ذات �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة( 

يرادات وامل�سروفات  قائمة الإ

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الول 2014

اإي�ساحاتالبيان
2014

دينار

2013
دينار

يرادات الإ

ع�صاء 532498485057ر�صوم ا�صرتاك الأ

5036145952اإيراد جملة البنوك

2805037250اإيراد دورات تدريبية و ندوات

9423770870اإيراد فوائد بنكية

53031170اإيرادات اأخرى

يرادات 710449640299اإجمايل الإ

امل�صاريف

)45389()58741(8م�صاريف جملة البنوك

)12074()11182(م�صاريف دورات تدريبية وندوات

)519873()593874(9م�صاريف اإدارية

)577336()663797(اإجمايل امل�صاريف 

يرادات عن امل�صاريف لل�صنة  4665262963فائ�ص الإ

ي�صاحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 10 جزءًا من هذه القوائم املالية تعترب الإ
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ردن  جمعية البنوك يف الأ

)جمعية ذات �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة( 

قائمة التدفقات النقدية 

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الول 2014

البيان
2014

دينار

2013
دينار

ن�سطة الت�سغيلية  الأ

يرادات عن امل�صاريف لل�صنة 4665262963فائ�ص الإ

تعديات 

4870857318ا�صتهالكات

91248261خم�ص�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

تغريات راأ�ض املال العامل

)17523()16634(ذمم واأر�صدة مدينة اأخرى

2715)2315(م�صاريف م�صتحقة

)2222()2780(اأر�صدة دائنة اأخرى

ن�صطة الت�صغيلية 116023111512�صايف التدفق النقدي من الأ

ن�سطة ال�ستثمارية الأ

)17805()2930(�صراء ممتلكات ومعدات

ن�صطة ال�صتثمارية )17805()2930(�صايف التدفق النقدي من الأ

11309393707�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه 

18945811800874النقد وما يف حكمه يف اأول كانون الثاين

ول 20076741894581النقد وما يف حكمه كما يف 31 كانون الأ

ي�صاحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 10 جزءًا من هذه القوائم املالية تعترب الإ
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ردن جمعية البنوك يف الأ

)جمعية ذات �سخ�سية اإعتبارية م�ستقلة(

اإي�ساحات حول القوائم املالية

ول 2014 31 كانون الأ

)1( عام

داري واملايل,  ول 1978 كجمعية عادية تتمتع بال�صخ�صية العتيادية وال�صتقالل الإ ردن بتاريخ 1 ت�صرين الأ مت ت�صجيل جمعية البنوك يف الأ

حكام قانون اجلمعيات والهيئات الجتماعية رقم )33( ل�صنة 1966 واملعدلة رقم )9( ل�صنة 1971. بعد ا�صدار قانون البنوك رقم  ا�صتنادًا لأ

28 لعام 2000 ا�صبحت اجلمعية موؤ�ص�صة مبقت�صى احكام قانون البنوك وفقا لن�ص املادة )95( منه, حيث ا�صدر جمل�ص الوزراء بتاريخ 29 

اذار 2005 نظام »جمعية البنوك »رقم )35( ل�صنة 2005 ون�صر يف اجلريدة الر�صمية العدد 4707 ال�صادر بتاريخ 16 ايار 2005. وتهدف 

رتقاء بالعمل امل�صريف والنهو�ص به من خالل ما يلي: اجلمعية اإىل الإ

1. رعاية م�صالح الع�صاء والتن�صيق فيما بينهم حتقيقا ملنفعتهم امل�صرتكة. 

2. تطوير ا�صاليب اداء اخلدمات امل�صرفية وحتديثها.

3. تر�صيخ مفاهيم العمل امل�صريف واعرافه واإتباع نظم واإجراءات موحده لهذه الغاية.

)2-1(  اأ�س�ض اإعداد القوائم املالية

ردين  مت اإعداد القوائم املالية وفقًا لنظام اجلمعية وال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة الواردة اأدناه, ووفقًا ملبداأ الكلفة التاريخية. اإن الدينار الأ

هو عملة اإظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئي�صية للجمعية. 

)2-2(  اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

ممتلكات ومعدات -

تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة عند ال�صراء اأو بالقيمة العادلة بتاريخ التربع يف حال كونها متربع بها. يتم اإ�صتهالك

نتاجي املتوقع ح�صب الن�صب ال�صنوية التالية:  املمتلكات واملعدات بطريقة الق�صط الثابت وفقًا لعمرها الإ

%

2مبنى اجلمعية

15اأجهزة ومعدات

ثاث والديكور 10الأ

10مراجع وكتب

15�صيارات
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عندما يقل املبلغ املمكن ا�صرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�ص قيمتها اإىل القيمة املمكن 

يرادات وامل�صروفات.  اإ�صرتدادها وي�صجل قيمة التدين يف قائمة الإ

النقد وما يف حكمه -

لغر�ص قائمة التدفقات النقدية فاإن النقد وما يف حكمه ي�صتمل على النقد يف ال�صندوق واأر�صدة لدى البنوك بعد طرح البنوك الدائنة.

ايرادات –

ع�صاء وفقًا ملبداأ ال�صتحقاق. يتم العرتاف باإيرادات ر�صوم ال�صرتاك ال�صنوي لالأ

يتم العرتاف باإيرادات جملة البنوك عند قب�صها.

�صا�ص النقدي. خرى وفقًا لالأ يرادات الأ يتم العرتاف بالإ

يتم العرتاف باإيراد الفوائد با�صتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

خم�س�سات -

لتزامات حمتمل  اأو فعلي( ناجت عن حدث �صابق, وان ت�صديد الإ يتم العرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على ال�صركة التزام )قانوين 

وميكن قيا�ص قيمتها ب�صكل يعتمد عليه.

الذمم الدائنة وامل�ستحقات -

قبل  من  بها  املطالبة  تتم  مل  اأو  متت  �صواء  امل�صتلمة  اخلدمات  اأو  للب�صائع  امل�صتقبل  يف  ال�صداد  امل�صتحقة  للمبالغ  املطلوبات  اإثبات  يتم 

املورد.

تعوي�ض نهاية اخلدمة -

يتم احت�صاب تعوي�ص نهاية اخلدمة مبوجب عن عقد العمل مبا يعادل  راتب �صهر عن كل �صنة بعد خ�صم م�صاهمة اجلمعية يف ال�صمان 

الجتماعي.

امل�ساريف -

�صتحقاق. يتم الإعرتاف بامل�صاريف وفقًا ملبداأ الإ
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)3(   ممتلكات ومعدات
    

اأر�ض 2014

اجلمعية

مبنى 

اجلمعية

اأجهزة 

ومعدات

مراجع 

وكتب

اأثاث 

وديكور
املجموع�سيارات

دينارديناردينارديناردينارديناردينار

الكلفة  -

326477155738818777610460218922653802366403الر�صيد كما يف اأول كانون الثاين 2014

�صافات 2930-16701135125--الإ

ول 2014 326477155738818944611595219047653802369333الر�صيد كما يف 31 كانون الأ

�صتهالك املرتاكم -  الإ

498318160234804618086761493908958-الر�صيد كما يف اأول كانون الثاين 2014

�صتهالك لل�صنة 3114688257005750228748708-الإ

ول 2014 529464169059874618661763780957666-الر�صيد كما يف 31 كانون الأ

ول 2014 32647710279242038728493243016001411667�صايف القيمة الدفرتية كما يف 31 كانون الأ

اأر�ص 2013

اجلمعية

مبنى 

اجلمعية

اأجهزة 

ومعدات

املجموع�صياراتاأثاث وديكورمراجع وكتب

دينارديناردينارديناردينارديناردينار

الكلفة  -

32647715573881789639760210630653802348598الر�صيد كما يف اأول كانون الثاين 2013

�صافات 17805-88137008292--الإ

ول 2013 326477155738818777610460218922653802366403الر�صيد كما يف 31 كانون الأ

�صتهالك املرتاكم -  الإ

467170150212746617510651686851640-الر�صيد كما يف اأول كانون الثاين 2013

�صتهالك لل�صنة 31148100225805761980757318-الإ

ول 2013 498318160234804618086761493908958-الر�صيد كما يف 31 كانون الأ

ول 2013 32647710590702754224143805538871457445�صايف القيمة الدفرتية كما يف 31 كانون الأ
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)4(   ذمم واأر�سدة مدينة اأخرى

2014
دينار

2013
دينار

780226184ذمم مدينة

66674919م�صاريف مدفوعة مقدمًا

11321132تاأمينات م�صرتدة

1560132235

)100()100(ينزل: خم�ص�ص ذمم م�صكوك يف حت�صيلها

1550132135

)5(    نقد واأر�سدة لدى البنوك

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2014
دينار

2013
دينار

10001000نقد يف ال�صندوق

99472827ح�صابات جارية

* 20073931900166ح�صابات ودائع 

20183401903993

)9412()10666(ينزل: بنك دائن

20076741894581النقد وما يف حكمه

* تت�سمن ح�سابات الودائع لدى البنوك ما يلي:

2014 )2013: 1383274 دينار(, حتمل ن�صبة فائدة  ول  31 كانون الأ 1458835 دينار كما يف  ردين بقيمة  - وديعة لدى البنك التجاري الأ

5.75% �صنويًا. 

ول 2014 )2013: 400100 دينار(, ترتاوح ن�صبة الفائدة %2.5 -%3  - وديعة لدى البنك العربي بقيمة 428334 دينار كما يف 31 كانون الأ

�صهريًا.

ن�صبة  2014 )2013: 116792 دينار(, ترتاوح  ول  الأ 31 كانون  120224 دينار كما يف  والتمويل بقيمة  للتجارة  �صكان  الإ - وديعة لدى بنك 

الفائدة 2.5% -3% �صهريًا.
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)6(    الوفر املرتاكم

2014
دينار

2013
دينار

33285013265538ر�صيد بداية ال�صنة

4665262963الوفر لل�صنة

33751533328501ر�صيد نهاية ال�صنة 

)7(    خم�س�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة

اإن احلركة على هذا املخ�ص�ص هي كما يلي: 

2014
دينار

2013
دينار

4503036769ر�صيد بداية ال�صنة

91248261م�صروف ال�صنة

5415445030ر�صيد نهاية ال�صنة 

)8(    م�سروف جملة البنوك 

2014
دينار

2013
دينار

3908630839طباعة

1902514550مكافاآت

-630اأخرى

5874145389
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إدارية )9(    م�ساريف ا

2014
دينار

2013
دينار

265659242658رواتب واأجور

338423486حفالت واجتماعات

2531423596امل�صاهمة يف ال�صمان الجتماعي

1862517180امل�صاهمة يف �صندوق الدخار

4870857318ا�صتهالكات

2086318611م�صاريف طبية

3879522829طباعة وقرطا�صية

1393120370م�صاريف �صيانة �صيارات

1789717957اأمن ونظافة

1558011357مياه وكهرباء

1646618846ات�صالت وانرتنت

101845231�صفر وتنقالت

91248261تعوي�ص نهاية اخلدمة

70507050�صريبة م�صقفات

64526633حمروقات

82746535�صيافة

22307830اأتعاب مهنية

2988024125اأخرى

593874519873

)10(   اأرقام للمقارنة 

مت اعادة تبويب بع�ص ارقام املقارنة لعام 2013 لتتنا�صب مع تبويب ارقام ال�صنة احلالية يف 31 كانون الول 2014 ومل ينتج عن اعادة 

عمال اأو الوفر املرتاكم لعام 2013.  التبويب اأي اثر على نتائج الأ






