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

ر�سالتنا
ن�سع���ى اإل���ى الرتق���اء بالعم���ل امل�س���ريف والنهو����ض به، وذلك م���ن خالل رعاي���ة م�سالح البن���وك الأع�ساء، 
وحتقيق اأعلى درجات التن�سيق فيما بينها ومع ال�سركاء الآخرين، وتطوير اأ�ساليب اأداء اخلدمات امل�سرفية، 

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

قيــمــنا
  العمــل امل�ســرك: نعمل مع الأع�س���اء بروح الفريق الواحد مب���ا فيه من خدمة للمجتمع والقت�س���اد 

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

  البتــكار والتميــز: نعمل عل���ى تطوير الأفكار اخلالقة مبا يخدم الأع�س���اء وي�س���في على خدماتهم 
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 

الأردنية والعربية والعاملية.
  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 
هو جديد يف املجالت امل�سرفية واملالية لكافة العاملني يف اجلهاز امل�سريف الأردين.
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جمل�س اإدارة جمعية البنوك يف الأردن

يتكون جمل�ص اإدارة اجلمعية كما يف نهاية عام 2015 من اأ�صحاب املعايل والعطوفة وال�صعادة 
التالية اأ�صماوؤهم: 

 �سعادة ال�سيد مو�سى �سحادة / البنك الإ�سالمي الأردين / رئي�ساً

 �سعادة ال�سيد كمال البكري / بنك القاهرة عمان / نائباً للرئي�ض 
معايل ال�سيدة نادية ال�سعيد / بنك الحتاد / ع�سواً
 �سعادة ال�سيد نعمة �سباغ  / البنك العربي / ع�سواً

 �سعادة ال�سيد اإيهاب ال�سعدي / بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل / ع�سواً
 �سعادة ال�سيد �ساكر فاخوري / بنك الأردن / ع�سواً

 �سعادة ال�سيد حممد مو�سى / البنك الأهلي الأردين / ع�سواً
 �سعادة ال�سيدة �سيمونا ب�سوتي / بنك ABC/ ع�سواً

 �سعادة ال�سيد عمار ال�سفدي / بنك الكويت الوطني / ع�سواً

 عطوفة الدكتور ماهر ال�سيخ ح�سن / البنك املركزي الأردين / ع�سواً مراقباً 

املدير العام
الدكتـور عديل قندح
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الأع�ساء

تعترب الع�صوية يف اجلمعية اإلزامية جلميع البنوك الأردنية وفروع البنوك غري الأردنية العاملة يف الأردن, وتتكون ع�صوية اجلمعية كما يف 
نهاية عام 2015 من البنوك التالية: 

اأوًل: البنوك الأردنية: 

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

1930www.arabbank.com.joالبنك العربي 1
1956www.ahli.comالبنك الأهلي الأردين 2
1960www.cab.joبنك القاهرة عمان 3
1960www.bankofjordan.comبنك الأردن 4
1974www.hbtf.comبنك الإ�صكان للتجارة والتمويل 5
1977www.jordan-kuwait-bank.comالبنك الأردين الكويتي 6
1978www.ajib.comبنك ال�صتثمار العربي الأردين7
1978www.jcbank.com.joالبنك التجاري الأردين8
1978www.jordanislamicbank.comالبنك الإ�صالمي الأردين 9

1989www.jifbank.comالبنك ال�صتثماري10
11ABC 1989بنكHTTP://jordan.bank-abc.com
1991www.unionbankjo.comبنك الحتاد 12
1993www.sgbj.com.joبنك �صو�صيته جرنال / الأردن 13
1996www.capitalbank.joبنك املال الأردين14
1997www.iiabank.com.joالبنك العربي الإ�صالمي الدويل 15
2009www.jdib.joبنك الأردن دبي الإ�صالمي 16

ثانيًا: البنوك غري الأردنية:  

املوقع اللكرتوين�صنة الرتخي�ص ا�صم الع�صوالرقم

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

21كلمة رئي�ص جمل�ص الإدارة 

23كلمة املدير العام 

25الف��س��ل الأول: اآفاق القت�ساد العاملي والإقليمي وخال�سة التطورات العاملية

127. اآفاق القت�صاد العاملي 

230. اآفاق القت�صاد الإقليمي

33الف��س���ل الثاين: التطورات القت�سادية الأردنية خالل عام 2015

135. الإنتاج والأ�صعار وال�صركات

235. املالية العامة

336. الدين العام

437. القطاع اخلارجي

537. القطاع النقدي وامل�صريف 

41الف��س���ل الثالث: تطور اجلهاز امل�سريف خالل عام 2015

143. تطورات ال�صيا�صة النقدية خالل عام 2015

244. الحتياطيات الأجنبية 

345. موجودات / مطلوبات البنوك العاملة يف الأردن

448. املوجودات واملطلوبات من العمالت الأجنبية 

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

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

52اأ. بطاقات الئتمان

58ب. القرو�ص ال�صخ�صية

61ج. القرو�ص ال�صكنية والعقارية )لالأفراد(

64د. قرو�ص ال�صيارات

67هـ. القرو�ص امل�صرفية املجمعة

768. الودائع لدى البنوك املرخ�صة 

871. التوزيع اجلندري للعمالء الأفراد يف البنوك العاملة يف الأردن
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رقم ال�سفحةامل����و�س���وع

71اأوًل: توزيع اأ�صحاب ح�صابات الودائع من الأفراد ح�صب اجلن�ص

73ثانيًا: توزيع املقرت�صني الأفراد ح�صب اجلن�ص

75ثالثًا: توزيع العمالء الأفراد احلا�صلني على بطاقات ائتمان ح�صب اجلن�ص

79الف��س���ل الرابع: تطور عدد البنوك والفروع

181. تطور عدد الفروع 

81اأ. الفروع املفتتحة خالل عام 2015

83ب. عدد الفروع داخل وخارج الأردن

85ت. التوزيع اجلغرايف للفروع داخل الأردن

286. تطور عدد املكاتب 

86اأ. املكاتب املفتتحة خالل عام 2015

86ب. عدد املكاتب داخل وخارج الأردن

87ت. التوزيع اجلغرايف للمكاتب داخل الأردن

389. تطور عدد اأجهزة ال�صراف الآيل

89اأ. عدد اأجهزة ال�صراف الآيل وتوزيعها على املحافظات

90ب. اأنواع الأجهزة امل�صتخدمة

90ت. اأنظمة الت�صغيل امل�صتخدمة

90ث. اخلدمات التي تقدم من خالل اأجهزة ال�صراف الآيل

95الف��س���ل اخلام�ض: اأداء البنوك املدرجة يف بور�سة عمان خالل عام 2015

197. الرقم القيا�صي لأ�صعار الأ�صهم

2100. حجم التداول 

3102. م�صاهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك الأردنية

105الف��س���ل ال�ساد�ض: تقا�ض ال�سيكات

1107 - ملحة عن تقا�ص ال�صيكات

2108 - تطور تقا�ص ال�صيكات خالل عام 2015

111الف��س���ل ال�سابع: هيكل اأ�سعار الفوائد

1113.تطور اأ�صعار الفوائد على الودائع                              

2115. تطور اأ�صعار الفوائد على الت�صهيالت
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رقم ال�سفحةامل����و�س���وع

3118. هام�ص �صعر الفائدة 

4120. تطور اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية 

5121. اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ما بني البنوك )اجلوديرب( 

129الف��س���ل الثامن: حتليل الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن  خالل عام 2015

131اأوًل: ترتيب البنوك ح�صب بع�ص بنود قائمة املركز املايل

131اأ. ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل املوجودات كما يف نهاية عام 2015

133ب. ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية كما يف نهاية عام 2015

134ج. ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل الودائع كما يف نهاية عام 2015

135د. ترتيب البنوك ح�صب حقوق امللكية يف نهاية عام 2015

136هـ. ترتيب البنوك ح�صب راأ�ص املال كما يف نهاية عام 2015

137ثانيًا: ترتيب البنوك ح�صب بع�ص بنود قائمة الدخل

137اأ. ترتيب البنوك ح�صب الربح قبل ال�صريبة يف عام 2015

138ب. ترتيب البنوك ح�صب �صايف الربح بعد ال�صريبة يف عام 2015

139ثالثًا: ترتيب البنوك ح�صب اأهم موؤ�صرات الربحية

139اأ. ترتيب البنوك ح�صب معدل العائد على املوجودات يف عام 2015

140ب. معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأردن يف عام 2015

141رابعًا: ترتيب البنوك ح�صب موؤ�صرات التفرع امل�صريف

141اأ. ترتيب البنوك ح�صب عدد الفروع داخل الأردن كما يف نهاية عام 2015

142ب. ترتيب البنوك ح�صب عدد اأجهزة ال�صراف الآيل داخل الأردن كما يف نهاية عام 2015

143خام�صًا: املوارد الب�صرية يف البنوك العاملة يف الأردن

143اأ. ترتيب البنوك ح�صب عدد العاملني يف نهاية عام 2015

144�صاد�صًا: ملخ�ص لأهم املوؤ�صرات املالية للبنوك العاملة يف الأردن

149الف��س���ل التا�سع: اخلدمات امل�سرفية اجلديدة

159الف��س���ل العا�سر: املوارد الب�سرية يف البنوك العاملة يف الأردن

1161. عدد العاملني

2161. توزيع العاملني يف البنوك ح�صب املوؤهل العلمي

3162. توزيع العاملني يف البنوك ح�صب الفئة العمرية
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رقم ال�سفحةامل����و�س���وع

4163. الو�صع الجتماعي للعاملني

5163. التوزيع اجلغرايف للعاملني يف البنوك ح�صب املحافظة

6166. الدورات التدريبية

7167. ال�صتقالت والتعيينات

169الف��س���ل احلادي ع�سر: ن�ساطات اجلمعية خالل عام 2015

171اأ- اجتماعات اجلمعية

172ب– الإجتماعات الأخرى

173ج- الندوات واملحا�صرات والدورات التدريبية

181د. ن�صاطات واأخبار اأخرى

199هـ. اإ�صدارات جمعية البنوك خالل عام 2015

201الف��س���ل الثاين ع�سر: البيانات املالية وتقرير مدققي احل�سابات لعام 2015
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قائمة اجلداول
    

رقم 
اجلدول

رقم ال�سفحةالعنوان

28معدلت النمو القت�صادي يف العامل 1

47امليزانية املوحدة للبنوك املرخ�صة2

48موجودات البنوك املرخ�صة من العمالت الأجنبية3

48مطلوبات البنوك املرخ�صة من العمالت الأجنبية4

49توزيع الت�صهيالت الئتمانية ح�صب اأ�صنافها 5

50توزيع الت�صهيالت الئتمانية ح�صب نوع العملة 6

51توزيع الت�صهيالت االئتمانية ح�صب الن�صاط االقت�صادي 7

52بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 82015

59القرو�ص ال�صخ�صية املمنوحة من البنوك خالل عام 92015

60�صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صخ�صية املمنوحة خالل عام 102015

62القرو�ص ال�صكنية والعقارية )لالأفراد( املمنوحة من البنوك خالل عام 112015

63�صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صكنية والعقارية )لالأفراد( املمنوحة خالل عام 122015

65قرو�ص ال�صيارات املمنوحة من البنوك خالل عام 132015

66�صروط وخ�صائ�ض قرو�ض ال�صيارات املمنوحة خالل عام 142015

68القرو�ص املجمعة املمنوحة خالل عام 152015

69توزيع الودائع ح�صب اأنواعها الرئي�صية 16

70توزيع الودائع ح�صب نوع العملة 17

81تطور عدد البنوك والفروع يف الأردن 182015-2007

82الفروع املفتتحة خالل عام 192015

84عدد الفروع داخل وخارج الأردن كما يف نهاية 202015

85توزيع الفروع على املحافظات كما يف نهاية 212015

86املكاتب املفتتحة خالل عام 222015

87عدد املكاتب داخل وخارج الأردن كما يف نهاية 232015

88توزيع املكاتب على املحافظات كما يف نهاية 242015

89توزيع اأجهزة ال�صراف الآيل على املحافظات كما يف نهاية عام 252015

91 اخلدمات التي تقدمها اأجهزة ال�صراف الآيل التابعة للبنوك حتى نهاية 262015

92خدمات اأخرى تقدم عرب اأجهزة ال�صراف الآيل   27
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رقم 
اجلدول

رقم الصفحةالعنوان

97بع�ص موؤ�صرات التداول للبنوك املدرجة على بور�صة عمان خالل عام 282015

98تطور الرقم القيا�صي لأ�صعار اأ�صهم البنوك املدرجة يف بور�صة عمان للفرتة )2007 – 2015(29

99التطور ال�صهري للرقم القيا�صي لأ�صعار اأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة خالل عام 302015

100حجم التداول على اأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة خالل الفرتة )2007 - 2015(31

101التطور ال�صهري حلجم التداول على اأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة خالل عام 322015

102م�صاهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك املدرجة يف بور�صة عمان  خالل الفرتة )2007 – 2015(33

108ال�صيكات املتداولة واملرجتعة من خالل املقا�صة اللكرتونية )2014 – 2015(34

113 الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الودائع باأ�صنافها خالل الفرتة  2007 – 352015

114الو�صط املرجح ال�صهري لأ�صعار الفائدة على الودائع باأ�صنافها خالل عام 362015

116الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الت�صهيالت باأ�صنافها 2007 – 372015

117تطور الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الت�صهيالت باأ�صنافها خالل عام 382015

120التطور ال�صنوي لأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية )2007 – 2015(39

121 التطور ال�صهري لأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية خالل عام 402015

122معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص بني البنوك ) اجلوديرب ـ الأ�صعار املعلنة( للفرتة من  2006 اإلى 412015

122اأ�صعار فائدة الإقرا�ص بني البنوك ) اجلوديرب ـ الأ�صعار املعلنة( لعام 422015

124حجم الن�صاط يف �صوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 432015

132 اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 442014

133الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة / بال�صايف املمنوحة من البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 452014

134اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 462014

135حقوق امللكية يف البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 472014

136راأ�ص مال البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 482014

137 الربح قبل ال�صريبة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 492014

138 �صايف الربح بعد ال�صريبة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 502014

139معدل العائد على موجودات البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 512014

140معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 522014

141 عدد فروع البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 532014

142عدد اأجهزة ال�صراف الآيل التابعة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 542014

143عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 552014

151اخلدمات امل�صرفية اجلديدة التي قامت البنوك باإدخالها عام 562015



التقرير السنوي السابع والثالثون

17

رقم 
اجلدول

رقم الصفحةالعنوان

161توزيع العاملني يف البنوك ح�صب اجلن�ص  572015-2007

162توزيع العاملني ح�صب املوؤهل العلمي 2015-2007 58

162توزيع العاملني ح�صب الفئة العمرية 592015-2007

163توزيع العاملني ح�صب الو�صع الجتماعي 602015-2007

164التوزيع اجلغرايف للعاملني يف البنوك ح�صب املحافظة كما يف نهاية 612015

165توزيع العاملني لدى البنوك ح�صب املحافظة والبنك لعام 622015

166عدد املوظفني الذين ا�صرتكوا يف دورات تدريبيه عام 632015

167ال�صتقالت والتعيينات 2007- 642015
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قائمة الأ�شكال    

رقم
ال�سكل

رقم ال�سفحةعنوان ال�سكل

29معدلت النمو يف الناجت املحلي احلقيقي 1

29معدلت النمو احلقيقية ح�صب املجموعات والقاليم الدولية2

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

50توزيع الت�صهيالت الئتمانية ح�صب اأ�صنافها يف نهاية عام 2015 4

51توزيع الت�صهيالت الئتمانية ح�صب نوع العملة يف نهاية عام 2015 5

52توزيع الت�صهيالت الئتمانية ح�صب القطاعات القت�صادية يف نهاية عام 2015 6

69توزيع الودائع ح�صب اأنواعها كما يف نهاية عام 2015 7

70توزيع الودائع ح�صب نوع العملة يف نهاية عام 2015  8

71العدد القائم ل�صحاب الودائع ح�صب اجلن�ص كما يف نهاية عام 92015

72التوزيع الن�صبي لعدد اأ�صحاب الودائع ح�صب اجلن�ص كما يف نهاية عام 102015

72القيمة الإجمالية لودائع الأفراد ح�صب اجلن�ص كما يف نهاية عام 112015

73التوزيع الن�صبي للقيمة الإجمالية لودائع الأفراد ح�صب اجلن�ص كما يف نهاية عام 122015

73العدد القائم للمقرت�صني الأفراد ح�صب اجلن�ص كما يف نهاية عام 132015

74التوزيع الن�صبي لعدد املقرت�صني الأفراد ح�صب اجلن�ص كما يف نهاية عام 142015

74القيمة الإجمالية لقرو�ص الأفراد ح�صب اجلن�ص كما يف نهاية عام 152015

75التوزيع الن�صبي للقيمة الإجمالية لقرو�ص الأفراد ح�صب اجلن�ص كما يف نهاية عام 162015

75العدد القائم للعمالء الأفراد احلا�صلني على بطاقات ائتمان ح�صب اجلن�ص كما يف نهاية عام 172015

76التوزيع الن�صبي لعدد العمالء الأفراد احلا�صلني على بطاقات ائتمان ح�صب اجلن�ص كما يف نهاية عام 182015

76القيمة الإجمالية ل�صقوف البطاقات الئتمانية املمنوحة للعمالء الأفراد ح�صب اجلن�ص كما يف نهاية عام 192015

77التوزيع الن�صبي للقيمة الإجمالية ل�صقوف البطاقات الئتمانية املمنوحة للعمالء الأفراد ح�صب اجلن�ص كما يف نهاية عام 2015 20

98التطور ال�صنوي لأ�صعار الأ�صهم )2015-2007( 21

99التطور ال�صهري للرقم القيا�صي لأ�صعار الأ�صهم  خالل عام  2015 22

100التطور ال�صنوي حلجم التداول خالل الفرتة )2015-2007( 23

101التطور ال�صهري حلجم التداول خالل عام  2015 24

103ن�صبة م�صاهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك )2015-2007( 25

114الو�صط املرجح لأ�صعار الفوائد على الودائع باأ�صنافها )2015-2007( 26

115التطور ال�صهري لأ�صعار الفوائد على الودائع باأ�صنافها خالل عام 272015
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119التطور ال�صهري لهام�ص �صعر الفائدة خالل عام 2015 31

123التطور ال�صهري لأ�صعار فائدة القرا�ص بني البنوك )اجلوديرب( خالل عام 2015 32

125تطور عدد عمليات الإقرا�ص والقرتا�ص يف �صوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2015 33

125تطور جمموع املبالغ املقر�صة يف �صوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2015 34

126اأ�صعار فائدة القرا�ص املرجح فيما بني البنوك )املعلنة والفعلية( ليلة واحدة خالل عام 2015 35
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ح�صرات ال�صادة اأع�صاء جمعية البنوك املحرتمني,,,

ي�صعـــدين اأن اأقدم لكـــم التقرير ال�صنوي ال�صابـــع والثالثون عن ن�صاطات 
اجلمعية واإجنازاتها خالل عام 2015, وبياناتها املالية املدققة لل�صنة املنتهية 
يف 2015/12/31, بالإ�صافة اإلى تقرير مدققي احل�صابات املوجه جلمعيتكم 

املوقرة حول نتائج فح�صهم لتلك البيانات.

ال�صادة اأع�صاء اجلمعية املحرتمني ,,,

ت�صري البيانـــات املتوفرة اإلى تباطوؤ معدل منـــو القت�صاد الأردين يف عام 
2015 لي�صـــل اإلـــى 2.4%, والـــذي يعترب اأقل من معدل النمـــو للعام ال�صابق. 
وقـــد �صجلـــت موؤ�صرات القت�صـــاد الوطنـــي اأداًء متفاوتًا خـــالل عام 2015, 
حيث �صجلـــت معدلت الت�صخم منـــوًا �صالبًا بينما ارتفعـــت معدلت البطالة 
عن م�صتوياتهـــا يف العام ال�صابق, وانخف�صت الإيـــرادات املحلية بن�صبة اأكرب 
من النخفا�ص يف الإنفاق العام, مما و�صع من عجز املوازنة, وزاد من حجم 

املديونيـــة العامـــة. وفيما تراجعـــت م�صتويات ال�صـــادرات والواردات وانخف�ص عجـــز امليزان التجاري, فقـــد ارتفعت حوالت 
العاملني وحافظت الحتياطيات الجنبية على م�صتويات قريبة من م�صتوياتها للعام ال�صابق. 

 اأمـــا القطـــاع امل�صريف الأردين فقد ظل حمافظًا على متانته وا�صتقراره, وا�صتطاع اأن ي�صجل تطوراٍت ملمو�صة خالل العام 
2015. حيـــث ارتفـــع ر�صيـــد موجودات البنوك املرخ�صة بن�صبـــة بلغت 5% لي�صل اإلى 47.1 مليار دينـــار يف نهاية عام 2015, 
وحقـــق ر�صيد الت�صهيـــالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك املرخ�صة ارتفاعًا كبـــريًا بن�صبة 9.5% لي�صل اإلى 21.1 مليار 

دينار, كما ارتفع ر�صيد اإجمايل الودائع لدى البنوك املرخ�صة بن�صبة 7.7% لي�صل اإلى 32.6 مليار دينار. 

وعلـــى �صعيـــد موؤ�صرات املتانة املالية للبنوك العاملة يف الأردن, فقد بلغت ن�صبة كفايـة راأ�ص املال 19.1% والتي تعترب اأعلى 
بكثري من احلد الأدنى املطلوب وفقًا لتعليمات البنك املركزي ومعايري بازل )2(. كما تراجعت ن�صبة الديون غري العاملة اإلى 
اإجمـــايل الديون لت�صل اإلى 4.9% يف عـــام 2015 مقارنًة مع 5.6% يف عام 2014. وبالن�صبة ل�صيولة البنوك العاملة يف الأردن 

فقد ارتفعت ن�صبتها وبهام�ص كبري عن متطلبات البنك املركزي لت�صل اإلى 149% يف نهاية عام 2015. 

ال�صادة اأع�صاء اجلمعية املحرتمني ,,, 

اأخـــريًا ا�صمحـــوا يل اأن اأتقدم بال�صكر اجلزيل اإلى جميع اأع�صاء اجلمعية على جهودهـــم التي بذلوها طوال العام لتحقيق 
اأهـــداف اجلمعية, كما ي�صرين اأن اأعرب عن �صكري وتقديري ملحافظ البنك املركزي الأردين وجميع اأجهزة وموظفي البنوك 
الأع�صـــاء علـــى تعاونهم امل�صتمر مع اجلمعية ملا فيه م�صلحة القطاع امل�صريف والقت�صاد الوطني ككل يف ظل �صاحب اجلاللة 

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

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

مو�سى �سحادة
رئي�ض جمل�ض الإدارة
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قامـــت اجلمعيـــة خالل عـــام 2015 مبناق�صـــة ومتابعة خمتلـــف الق�صايا 
التـــي عر�صـــت عليها وخا�صة تلـــك التي عر�صتهـــا البنـــوك الأع�صاء, ومتت 
مناق�صـــة هـــذه الق�صايا بعمق من قبـــل اللجان الفنية املخت�صـــة يف اجلمعية 
ورفـــع مالحظات البنـــوك حولها للجهـــات املعنية. وقد كانـــت ا�صتجابة تلك 
اجلهـــات على درجة عالية مـــن اجلدية, حيث مت اخذ العديد من املالحظات 
واملقرتحات التي تقدمت بها اجلمعية با�صم البنوك حول خمتلف الق�صايا. 

ويف جمـــال التدريب, عقـــدت اجلمعية عدة لقاءات ونـــدوات وور�ص عمل 
ودورات تدريبية وحما�صرات خالل عام 2015 حول مو�صوعات وق�صايا تهم 
اجلهـــاز امل�صريف. حيث مت عقد 5 ور�ص عمل, و 9 برامج تدريبية, بالإ�صافة 
لتنظيـــم امللتقى الرابـــع للم�صوؤولية املجتمعية للبنـــوك, وتنظيم حلقة نقا�صية 

حول اإيجاد نوافذ متويلية مل�صروعات الطاقة املتجددة وكفاءتها. 

ويف جمـــال الدرا�صات, اأ�صدرت اجلمعيـــة خالل عام 2015 جمموعة من 
املن�صـــورات والتقاريـــر والدرا�صات ذات العالقـــة باجلهاز امل�صريف الأردين. حيـــث قامت اجلمعية باإ�صـــدار التقرير ال�صنوي 
اخلام�ص والثالثون لعام 2014 باللغتني العربية والجنليزية, كما اأ�صدرت اجلمعية دليل اخلدمات واملنتجات واحللول املقدمة 
مـــن البنوك الإ�صالميـــة العاملة يف الأردن, بالإ�صافـــة لإ�صدار كرا�صة الندمـــاج امل�صريف: املفهوم والأنـــواع والدوافع والآثار 
وجتربـــة اندماج بنك ال�صتثمـــار العربي الأردين مع بنك HSBC, وكرا�صة الأداء املقـــارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل 

عامي 2013 و2014.

ول ي�صعنـــي اإل اأن اأتوجـــه بجزيل ال�صكر والمتنان اإلى ال�صادة رئي�ص واأع�صاء جمل�ص الإدارة والذين مل ياألوا جهدًا يف دعم 
اجلمعيـــة باأفكارهم وخرباتهم املتميزة, واإلى كافة البنوك الأع�صـــاء لتعاونهم املثمر مع اجلمعية, كما اأتقدم بخال�ص ال�صكر 

والتقدير لكافة العاملني باجلمعية على جهودهم املبذولة لتطوير اأعمال اجلمعية. 

كلمة املدير العام

الدكتور عديل قندح 
امل�دي�ر ال�ع�ام





الفصـل األول 

آفاق االقتصاد العالمي 
واإلقليمي وخالصة 
التطورات العالمية 
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ي�صتعر�ص هذا الف�صل البيئة القت�صادية العاملية واجتاهاتها املتوقعة, واآفاق القت�صاد الإقليمي �صمن منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اإفريقيا وذلك من خالل مناق�صة التطورات القت�صادية للدول امل�صدرة وامل�صتوردة للنفط.

1. اآفاق القت�ساد العاملي 

تباطاأ معدل منو القت�صاد العاملي يف عام 2015 لي�صل اإلى 3.1% مقارنًة مع معدل منو بلغ 3.4% يف عام 2014. ومن املتوقع اأن ي�صهد 
معدل النمو العاملي حت�صنًا طفيفًا يف عام 2016 لي�صل اإلى 3.2%, كما يتوقع اأن يتح�صن اأكرث يف عام 2017 لي�صل اإلى %3.5. 

وعلى الرغم من حت�صن معدلت النمو خالل عام 2015 يف القت�صاديات املتقدمة مثل منطقة اليورو واليابان, فقد جاء التباطوؤ يف معدل 
منو القت�صاد العاملي نتيجة لرتاجع معدلت النمو يف الدول املتقدمة الخرى والتي انخف�ص فيها معدل النمو القت�صادي اإلى 1.9% يف عام 
2015 مقارنًة مع 2.8% يف عام 2014 و 2.3% يف عام 2013, بالإ�صافة لرتاجع معدلت النمو يف القت�صاديات ال�صاعدة والنامية لت�صل اإلى 

4.0% مقارنًة مع 4.6% يف عام 2014 و4.9% يف عام 2013. 
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جدول رقم )1(

معدلت النمو القت�سادي يف العامل  

متوقعفعلي

2008200920102011201220132014201520162017

0.15.44.23.53.33.43.13.23.5-3.0العامل

3.43.11.71.21.21.81.91.92.0-0.2القت�ساديات املتقدمة

2.82.51.62.21.52.42.42.42.5-0.3-الوليات املتحدة الأمريكية

0.30.91.61.51.6-0.9-4.52.11.6-0.5منطقة اليورو

0.1-0.51.71.40.00.50.5-5.54.7-1.0-اليابان

2.04.53.01.92.32.81.92.02.3-1.1الدول املتقدمة الأخرى

5.83.07.46.35.34.94.64.04.14.6 القت�ساديات ال�ساعدة والنامية

الأقاليم واملجموعات الدولية

3.04.75.41.22.82.83.53.53.3-3.1اأوروبا ال�ساعدة والنامية

1.3-1.1-4.64.83.52.11.12.8-5.36.4كومنولث الدول امل�ستقلة

7.27.59.67.86.96.96.86.66.46.3اآ�سيا ال�ساعدة والنامية

0.51.5-0.1-1.26.14.93.23.01.3-3.9اأمريكا الالتينية و الكاريبي

 ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا
واأفغان�ستان وباك�ستان

4.81.54.94.55.02.32.82.53.13.5

4.81.55.24.65.12.12.62.32.93.3ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا

امل�سدر: تقرير اآفاق القت�ساد العاملي WEO، �سندوق النقد الدويل، ني�سان، 2016.



التقرير السنوي السابع والثالثون

29

�سكل رقم )1(

معدلت النمو يف الناجت املحلي احلقيقي  
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8

االقتصاديات الصاعدة والنامية

�سكل رقم )2(
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2. اآفاق القت�ساد الإقليمي

ال يزال انخفا�ض اأ�صعار النفط واحتدام ال�صراعات ي�صكالن عبئًا على الن�صاط االقت�صادي يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا، 
وخا�صة يف ظل حالة ال�صطراب امل�صتمر يف �صوق النفط العاملية. حيث انخف�ص معدل النمو القت�صادي يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اإفريقيا لي�صل اإلى 2.3% يف عام 2015, مقارنًة مع منو بلغ 2.6% يف عام 2014. ومع هذا فت�صري التوقعات اإلى حت�صن اآفاق النمو للمنطقة 

بحيث ميكن اأن ي�صل النمو القت�صادي اإلى 2.9% يف عام 2016, واإلى 3.3% يف عام 2017. 

البلدان امل�سدرة للنفط يف منطقة ال�سرق الو�سط �سمال اإفريقيا

متتعت البلدان امل�صدرة للنفط يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا على مدار العقد املا�صي بفوائ�ص خارجية ومالية كبرية وتو�صع 
اقت�صادي �صريع على خلفية ارتفاع اأ�صعار النفط. غري اأنه مع هبوط اأ�صعار النفط منذ منت�صف عام 2014 حتولت الفوائ�ص اإلى عجز وتباطاأ 
النمو, مما اأثار املخاوف من خماطر البطالة واملخاطر املالية. وقد بداأت العديد من البلدان امل�صدرة للنفط يف املنطقة ب�صبط اأو�صاع املالية 
العامة من خالل اإدخال اإ�صالحات كبرية يف اأ�صعار الطاقة ا�صتجابة لنخفا�ص اأ�صعار النفط, مبا يف ذلك رفع اأ�صعار الوقود واملياه والكهرباء, 

كما انخف�ص النفاق العام ب�صكٍل ملحوظ يف العديد من الدول.  

وعلى الرغم من التوقع بتزايد معدلت النمو القت�صادي للدول امل�صدرة للنفط خالل عام 2016. اإل اأن التوقعات يف املدى املتو�صط ت�صري 
اإلى �صعف الإيرادات النفطية يف ال�صنوات القادمة كنتيجة لنخفا�ص اأ�صعار النفط, مما �صيقلل ب�صكل كبري من قدرة احلكومات على الأنفاق. 
كما ت�صري التوقعات اإلى اأن اآفاق النمو للدول امل�صدرة للنفط من املتوقع قد يتباطاأ بدرجة اأكرث حدة على املدى املتو�صط ب�صب ت�صديد �صيا�صة 

املالية العامة, و�صعف ثقة القطاع اخلا�ص, وانخفا�ص ال�صيولة يف النظام امل�صريف.

البلدان امل�ستوردة للنفط يف منطقة ال�سرق الو�سط �سمال اإفريقيا

ل تزال الدول امل�صتوردة للنفط يف منطقة ال�صرق الو�صط �صمال اإفريقيا تعمل جاهدة منذ بداية التحولت ال�صيا�صية يف عام 2011 لتلبية 
املطالب ال�صعبية برفع م�صتوى املعي�صة وزيادة فر�ص العمل وحت�صني مزاولة العمال. وعلى الرغم من اأن الإ�صالحات ال�صالحات الخرية 

�صاعدت يف احلفاظ على ال�صتقرار القت�صادي الكلي, فال يزال معدل البطالة مرتفعًا وخا�صة بني ال�صباب.

اأ�صعار  2015 كنتيجة ملجموعة من العوامل واأهمها انخفا�ص  وقد �صهد الن�صاط االقت�صادي للدول امل�صتوردة للنفط انتعا�صًا خالل عام 
الت�صدي  الأعمال, مما �صاعد على  املايل, وحت�صن مناخ  ال�صبط  نتيجة عمليات  املالية  الت�صخم, وتراجع العباء  النفط, وتراجع معدلت 

للتاأثري ال�صلبي لت�صاعد املخاطر المنية وتداعيات ال�صراعات الإقليمية.

وتواجه الآفاق القت�صادية للدول امل�صتوردة للنفط خماطر حدوث تطورات �صلبية كبرية, حيث قد يوؤدي تدهور الأو�صاع الأمنية اأو التوترات 
الجتماعية, اأو الإرهاق من الإ�صالح, اأو زيادة التداعيات من ال�صراعات الإقليمية اإلى ابتعاد عملية تنفيذ ال�صيا�صات عن م�صارها واإ�صعاف 

الن�صاط االقت�صادي.







الفصـل الثاني 

التطورات االقتصادية 
األردنية خالل عام 2015
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من  واأقل  ن�صبيًا  متوا�صعة  القت�صادي  النمو  معدلت  جاءت  حيث   ,2015 عام  خالل  متفاوتًا  اأداًء  الوطني  القت�صاد  موؤ�صرات  �صجلت 
م�صتوياتها يف العام ال�صابق وهو ما عك�ص حالة التباطوؤ التي مر بها القت�صاد الأردين, ويف حني ارتفع معدل البطالة, فقد �صجل معدل الت�صخم 
وامل�صاعدات  املحلية  الإيرادات  انخف�صت  فقد  العامة  باملالية  يتعلق  وفيما  اململكة.  يف  الأ�صعار  م�صتويات  لرتاجع  ي�صري  ما  وهو  �صالبًا  منوًا 
الدين  املوازنة ويف زيادة  اأكرب من النخفا�ص يف النفاق احلكومي, مما �صاهم يف تو�صع عجز  للمملكة خالل عام 2015 بن�صبة  اخلارجية 
العام الكلي. وفيما يتعلق مبوؤ�صرات القطاع اخلارجي, فقد �صهدت م�صتويات ال�صادرات وامل�صتوردات انخفا�صًا ملحوظًا مما خف�ص من عجز 
امليزان التجاري, وفيما انخف�ص حجم ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر يف اململكة, فقد ارتفعت حوالت العاملني بن�صبة طفيفة. وبالن�صبة للموؤ�صرات 
النقدية وامل�صرفية فقد اأظهر ر�صيد احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية ارتفاعًا طفيفًا, وحققت اأر�صدة املوجودات والت�صهيالت 
والودائع للبنوك املرخ�صة منوًا ملحوظًا يف عام 2015. وفيما يلي ن�صتعر�ص اأهم املوؤ�صرات القت�صادية واملالية والنقدية وامل�صرفية يف الأردن 

خالل عام 2015. 

1. الإنتاج والأ�سعار وال�سركات

 الناجت املحلي الإجمايل: بلغ الناجت املحلي الإجمايل باأ�صعار ال�صوق الثابتة 11.41 مليار دينار يف نهاية عام 2015 باملقارنة مع 11.15 مليار 
دينار يف نهاية عام 2014, وبهذا فقد بلغ معدل النمو يف عام 2015 حوايل 2.4% والذي يعترب اأقل من معدل النمو املحقق يف عام 2014 

والبالغ 3.1%, مما ي�صري اإلى حالة التباطوؤ القت�صادي يف الأردن. 

وعلى ال�صعيد القطاعي, فقد حققت جميع القطاعات القت�صادية يف اململكة منوًا خالل عام 2015, با�صتثناء قطاع الت�صييد والذي تراجع 
بن�صبة 1.3%. وكانت اأعلى ن�صبة منو لقطاع التعدين واملحاجر والذي حقق منوًا بن�صبة 11.0%, يليه قطاع الكهرباء واملياه والذي منا بن�صبة 

10.9%, اأما باقي القطاعات القت�صادية يف اململكة فقد �صجلت معدلت منو موجبة ويف حدود ل تتجاوز %6. 

وقد حافظ قطاع خدمات املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال وقطاع ال�صناعات التحويلية وقطاع النقل والت�صالت على مرتبتهما 
باعتبارهما اأكرث القطاعات م�صاهمًة يف الناجت املحلي الإجمايل, حيث بلغت م�صاهمتهما على التوايل 20.2% و 16.5% و14.5% يف عام 

2015, وهو ما ي�صكل 51.2% من الناجت املحلي الإجمايل.

 الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك: انخف�ص الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك خالل عام 2015 لي�صل اإلى 116.4 نقطة مقارنًة مع 117.4 
نقطة يف عام 2014. وبذلك فقد �صجل معدل الت�صخم منوًا �صالبًا بن�صبة -0.9% يف نهاية عام 2015, مقارنًة مع معدل ت�صخم موجب بلغ 

2.9% يف عام 2014. 

 الرقم القيا�صي لأ�صعار املنتجني ال�صناعيني: انخف�ص الرقم القيا�صي العام لأ�صعار املنتجني ال�صناعيني بن�صبة 8.2% يف عام 2015 مقارنًة 
مع ارتفاع ن�صبته 0.4% يف عام 2014.

 البطالة: ارتفع معدل البطالة خالل عام 2015 لي�صل اإلى 13.0% مقارنًة مع 11.9% يف عام 2014 و 12.6% يف عام 2013. 

2. املالية العامة

يف  دينار  مليار   6.03 مع  مقارنًة  دينار  مليار   5.91 لتبلغ   %2 بن�صبة   2015 عام  خالل  املحلية  الإيرادات  انخف�صت  املحلية:  الإيرادات   
تراجعت قيمتها  بلغت 28.3%, حيث  وبن�صبة  وا�صح خالل عام 2015  ب�صكٍل  للمملكة  امل�صاعدات اخلارجية  انخف�صت  عام 2014.  كما 
من 1236.5 مليون دينار يف عام 2014 اإلى 886.3 مليون دينار يف عام 2015. وتبعًا ملا �صبق, فقد انخف�ص اإجمايل الإيرادات املحلية 

وامل�صاعدات اخلارجية بن�صبة 6.5% يف عام 2015 لي�صل اإلى 6.80 مليار دينار مقارنًة مع 7.27 مليار دينار يف العام ال�صابق. 
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 الإنفاق احلكومي: انخف�ص اإجمايل الإنفاق احلكومي بن�صبة 1.6% يف عام 2015 لي�صل اإلى 7.72 مليار دينار مقارنًة مع 7.85 مليار دينار 
يف عام 2014. وقد جاء انخفا�ص الإنفاق احلكومي على خلفية انخفا�ص النفقات اجلارية بن�صبة 1.3% وانخفا�ص النفقات الراأ�صمالية 

بن�صبة %3.4. 

 العجز يف املوازنة: نظرًا لنخفا�ص الإيرادات املحلية وامل�صاعدات اخلارجية بن�صبة 6.5%, وانخفا�ص الإنفاق احلكومي بن�صبة 1.6%, فقد 
تو�صع العجز بعد امل�صاعدات يف موازنة عام 2015 بن�صبة 58.8% لي�صل اإلى 926.5 مليون دينار مقارنًة مع عجز مقداره 583.5 مليون 
دينار يف عام 2014. وبهذا فقد ارتفعت ن�صبة عجز املوازنة اإلى الناجت املحلي الإجمايل من 2.3% يف عام 2014 اإلى 3.5% يف عام 2015.

3. الدين العام

 �صايف الدين العام الداخلي: ارتفع �صايف الدين الداخلي للحكومة املركزية من 12.52 مليار دينار يف عام 2014 اإلى 13.46 مليار دينار يف 
عام 2015 حمققًا بذلك ارتفاع ن�صبته 7.4%. وتبعًا لذلك فقد ارتفعت ن�صبة الدين العام الداخلي اإلى الناجت املحلي الإجمايل من %49.2 

يف عام 2014 اإلى 50.5% يف عام 2015. 

 الدين العام اخلارجي: ارتفع ر�صيد الدين العام اخلارجي من 8.03  مليار دينار يف عام 2014 اإلى 9.39 مليار دينار يف عام 2015, 
وبن�صبة ارتفاع بلغت 16.9%. وبهذا فقد ارتفعت ن�صبة الدين العام اخلارجي للناجت املحلي الإجمايل من 31.6% يف عام 2014 اإلى %35.3 

يف عام 2015. 

 الدين العام الكلي: ارتفع الدين العام الكلي يف عام 2015 بن�صبة 11.2% لي�صل اإلى 22.85 مليار دينار مقارنًة مع 20.55 مليار دينار يف 
عام 2014. وبهذا فقد ارتفعت ن�صبة الدين الكلي اإلى الناجت املحلي الإجمايل من 80.8% يف عام 2014 لت�صل اإلى 85.8% يف عام 2015. 

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

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

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

لنص القرار الوارد العدد )5010( من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 2010/1/17.
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4. القطاع اخلارجي

 ال�صادرات الوطنية: انخف�صت ال�صادرات الوطنية يف عام 2015 بن�صبة 7.1% لت�صل اإلى 4.79 مليار دينار مقارنًة مع 5.16 مليار دينار 
يف عام 2014. 

 املعاد ت�صديره: تراجعت قيمة املعاد ت�صديره خالل العام 2015 بن�صبة 3.4% لت�صل اإلى 763 مليون دينار مقارنًة مع 790 مليون دينار يف 
عام 2014. 

 ال�صادرات الكلية: انخف�ص حجم ال�صادرات الكلية )ال�صادرات الوطنية + املعاد ت�صديره( خالل عام 2015 بن�صبة بلغت 6.6% لتبلغ 
5.56 مليار دينار, مقارنًة مع 5.93 مليار دينار يف عام 2014. 

 امل�صتوردات: انخف�صت امل�صتوردات خالل عام 2015 بن�صبة 11.3% لت�صل اإلى 14.44 مليار دينار مقارنًة مع 16.28 مليار دينار يف عام 
 .2014

 عجز امليزان التجاري: انخف�ص عجز امليزان التجاري بن�صبة 14% لي�صل اإلى 8.88 مليار دينار يف عام 2015 مقارنًة مع عجز مقداره 
10.33 مليار دينار يف عام 2014. 

 حوالت العاملني: ارتفعت حوالت العاملني خالل عام 2015 بن�صبة 1.5% لت�صل اإلى 2.42 مليار دينار تقريبًا باملقارنة مع 2.39 مليار 
دينار يف عام 2014. 

 ال�صتثمار املبا�صر: انخف�ص حجم ال�صتثمار املبا�صر يف الأردن يف عام 2015 بن�صبة كبرية بلغت 31.2% لي�صل اإلى 981.2 مليون دينار 
باملقارنة مع 1426.7 مليون دينار يف عام 2014. 

5. القطاع النقدي وامل�سريف

 ال�صيولة املحلية: ارتفعت ال�صيولة املحلية )ع2( خالل عام 2015 مبقدار 2365 مليون دينار لت�صل اإلى 31.6 مليار دينار, حمققًة بذلك 
ارتفاعًا بن�صبة 8.1% عن م�صتواها يف نهاية عام 2014.

 ر�صيد الحتياطيات الأجنبية لدى البنك املركزي: حققت احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية يف عام 2015 ارتفاعًا طفيفًا 
بن�صبة 0.5%, حيث ارتفعت الحتياطيات من 14.08 مليار دولر يف نهاية عام 2014 اإلى 14.15 مليار دولر يف نهاية عام 2015. وهذا 

امل�صتوى من الحتياطيات يكفي لتغطية م�صتوردات اململكة من ال�صلع واخلدمات لنحو )7.8( �صهر تقريبًا.

 موجودات البنوك املرخ�صة: �صجل ر�صيد موجودات البنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2015 ارتفاعًا بن�صبة 5% لي�صل اإلى 47.133 مليار 
دينار, مقارنًة مع 44.868 مليار دينار يف نهاية عام 2014. 

 الت�صهيالت الئتمانية: ارتفعت الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2015 مبقدار 1829 مليون دينار اأو 
ما ن�صبته 9.5%, لت�صل اإلى 21.103 مليار دينار, مقارنة مع 19.274 مليار دينار يف نهاية عام 2014. 

 الودائع: ارتفع ر�صيد اإجمايل الودائع لدى البنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2015 بن�صبة 7.7% لي�صل اإلى 32.598 مليار دينار, مقارنًة مع 
30.261 مليار دينار يف نهاية عام 2014.
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الأ�صهم  لأ�صعار  العام  القيا�صي  الرقم  انخف�ص  احلرة:  القيا�صي لأ�صعار الأ�صهم مرجحًا بالقيمة ال�صوقية لالأ�صهم  الرقم   
مرجحًا بالقيمة ال�صوقية لالأ�صهم احلرة يف نهاية عام 2015 بحوايل 29.2 نقطة لي�صل اإلى 2136 نقطة, وبانخفا�ص ن�صبته 1.3% عن 

م�صتواه يف نهاية عام 2014. 

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

أكثر من رأسمال الشركة والحومة والمؤسسات العامة والشركة المالكة لألسهم نفسها.  







الفصـل الثالث 

تطور الجهاز المصرفي 
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تابعت موؤ�صرات النقود والبنوك يف الأردن تطورها خالل عام 2015 ويف �صتى املجالت. وقد جاءت هذه التطورات لتعك�ص قوة ومتانة 
القطاع امل�صريف الأردين وقدرته على حتقيق منو م�صتمر عرب ال�صنوات ب�صكٍل يعك�ص ا�صتقراره. ويف هذا الف�صل �صنتناول اأهم موؤ�صرات النقود 
والبنوك وتطوراتها خالل عام 2015 مبا يف ذلك تطورات ال�صيا�صة النقدية والتطورات التي �صهدتها بنود الحتياطيات الأجنبية واملوجودات 

والت�صهيالت والودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن. 

1. تطورات ال�سيا�سة النقدية خالل عام 2015

اأ( قرارات البنك املركزي املرتبطة باأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية خالل عام 2015

اأدوات  الفائدة على  اأ�صعار  لتعديل  بالإ�صافة  النقدية,  لل�صيا�صة  الت�صغيلي  الإطار  بتطوير  الأردين خالل عام 2015  املركزي  البنك  قام 
هذه  تفا�صيل  ن�صتعر�ص  يلي  وفيما   .2015 عام  من  متوز  �صهر  يف  والثانية  �صباط  �صهر  يف  االأولى  مرتني  بواقع  الرئي�صية  النقدية  ال�صيا�صة 

القرارات. 

- البنك املركزي يطور الإطار الت�سغيلي لل�سيا�سة النقدية 

بهدف تعزيز قدرة البنوك على اإدارة �صيولتها بفعالية وكفاءة ومبا يكفل تلبية احتياجاتها الت�صغيلية وتوفري الحتياجات التمويلية املتنامية 
للبنك  يعطي  ومبا  النقدية  لل�صيا�صة  الت�صغيلي  الإطار  تطوير   2015/2/2 بتاريخ  املركزي  البنك  قرر  الوطني,  القت�صاد  قطاعات  ملختلف 
املركزي املرونة الكافية يف اإدارة الأدوات النقدية, ويتمثل هذا التطوير يف اإ�صدار �صهادات اإيداع باآجال خمتلفة وا�صتمرار قبول اإيداع البنوك 
لالأموال لدى البنك املركزي وبال�صروط التي يحددها لهذه الغاية، اإ�صافة العتماد �صعر فائدة رئي�صي للبنك املركزي لي�صبح ال�صعر املرجعي 

يف اجلهاز امل�صريف, ويف �صوء ذلك تقرر ما يلي:

CBJ Main Rate والذي مت  اإدارة ال�صيا�صة النقدية ي�صمى »�صعر الفائدة الرئي�صي للبنك املركزي   اعتماد �صعر فائدة رئي�صي لغايات 
حتديده ليبلغ 2.75% �صمن هذا التعديل )وُيَعرب عنه حاليًا ب�صعر فائدة اتفاقيات اإعادة ال�صراء لأجل اأ�صبوع(. ويهدف هذا الإجراء اإلى 

اإعطاء اإ�صارات وا�صحة حول موقف ال�صيا�صة النقدية وتوجهاتها اإزاء التطورات النقدية والقت�صادية حمليًا وخارجيًا.

 تطوير اأدوات اإدارة ال�صيولة ومبا ميكن البنوك من اإدارة �صيولتها بكفاءة وفعالية من خالل قيام البنك املركزي باإ�صدار �صهادات اإيداع 
بالدينار لأجال واأحجام حمددة وبالوقت الذي يراه منا�صبًا, بهدف ا�صتقطاب جزء من ال�صيولة لدى البنوك مبزادات �صعرية �صمن مدى 

ت�صعريي يحدده البنك املركزي يف ال�صروط املعلنة لهذه االأداة. 

 �صي�صتمر البنك املركزي بقبول ال�صيولة التي ترغب البنوك يف اإيداعها - بعد الكتتاب يف �صهادات الإيداع - يف نافذة الإيداع بالدينار لليلة 
واحدة ومببادرة منها وعلى اأ�صا�ص �صعر الفائدة الذي يحدده البنك املركزي. كما �صي�صتمر البنك املركزي ب�صخ ال�صيولة للبنوك ومببادرة 
منه من خالل مزادات اتفاقيات اإعادة ال�صراء لأجل اأ�صبوع اأو اأكرث وب�صعر فائدة يتحدد ا�صتنادًا ل�صعر الفائدة الرئي�صي للبنك املركزي, 

ويبقى البنك املركزي م�صتعدًا لعقد اتفاقيات اإعادة �صراء لأجل ليلة واحدة مع البنوك ومببادرة منها.

- البنك املركزي يعدل اأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية

قرر البنك املركزي تعديل هيكل اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية اعتبارًا من يوم الثالثاء املوافق 2015/2/3 لي�صبح على 
النحو الآتي:

 تخفي�ص �صعر فائدة اإعادة اخل�صم من 4.25% اإلى %4.00.
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 تخفي�ص �صعر فائدة اتفاقيات اإعادة ال�صراء لأجل ليلة واحدة من 4.00% اإلى %3.75.

 تخفي�ص �صعر فائدة اتفاقيات اإعادة ال�صراء لأجل اأ�صبوع اأو اأكرث من 3.00% اإلى %2.75.

 حتديد مدى فائدة �صعري ل�صهادات الإيداع مبدى )%2.50 - %2.75(.

 تخفي�ص �صعر فائدة نافدة الإيداع لليلة واحدة من 2.75% اإلى %1.75.

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

قرر البنك املركزي الردين تخفي�ص اأ�صعار الفائدة على ادوات ال�صيا�صة النقدية مبقدار 25 نقطة اأ�صا�ص  اعتبارًا من يوم اخلمي�ص املوافق 
2015/7/9 لي�صبح هيكل ا�صعار الفائدة على النحو التايل:

 تخفي�ص �صعر الفائدة الرئي�صي للبنك املركزي من 2.75% الى %2.50.

 تخفي�ص �صعر الفائدة على اتفاقيات اإعادة اخل�صم من 4.0% اإلى %3.75.

 تخفي�ص �صعر الفائدة على اتفاقيات اعادة ال�صراء لليلة واحدة من 3.75% الى %3.50.

 تخفي�ص �صعر الفائدة على نافذة الإيداع من 1.75% اإلى %1.50.

 تخفي�ص املدى ال�صعري ل�صهادات اليداع من مدى )2.5% - 2.75%( لي�صبح )%2.25 - %2.50(.

ب( اأهم التعليمات والتعاميم ال�سادرة عن البنك املركزي الأردين خالل عام 2015

قام البنك املركزي خالل عام 2015 باإ�صدار تعليمات احلاكمية املوؤ�ص�صية للبنوك الإ�صالمية رقم )2015/61( تاريخ 2015/5/12. كما 
قام البنك املركزي باإ�صدار جمموعة من التعاميم للبنوك املرخ�صة منها ما يلي: 

  تعميم بخ�صو�ص منهجية البنك املركزي يف حتديد التعامل مع البنوك املهمة حمليًا D-SIBs رقم )6714/2/23( تاريخ 2015/6/1.

 تعميم بخ�صو�ص العقارات امل�صتملكة لقاء ديون رقم )8446/1/10( تاريخ 2015/7/12.

واملتو�صطة  وال�صغرية  ال�صغر  متناهية  ال�صركات  لدعم  والتعمري  لالإن�صاء  الدويل  للبنك  الإ�صايف  القر�ص  بخ�صو�ص  تعميم   
رقم )11986/2/23( تاريخ 2015/9/30.

 تعميم بخ�صو�ص منح ت�صهيالت ائتمانية اعتمادًا على بيانات مالية غري م�صدقة رقم )14233/1/10( تاريخ 2015/11/18.

 تعميم بخ�صو�ص ت�صنيف الت�صهيالت واإعداد خم�ص�ص التدين رقم )15171/1/10( تاريخ 2015/12/8.

 تعميم بخ�صو�ص احل�صابات اجلامدة رقم )15996/4/2/10( تاريخ 2015/12/27.

2. الحتياطيات الأجنبية 

ارتفع ر�صيد احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية لي�صل اإلى 14.15 مليار دولر يف نهاية عام 2015, مرتفعًا مبقدار 74.6 
مليون دولر عن امل�صتوى امل�صجل يف نهاية عام 2014 اأو ما يعادل ن�صبة ارتفاع 0.53%. وهذا امل�صتوى من الحتياطيات يكفي لتغطية م�صتوردات 

اململكة من ال�صلع واخلدمات لنحو )7.8( �صهر تقريبًا.  
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�سكل رقم )3(

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

�صجل ر�صيد موجودات / مطلوبات البنوك العاملة يف الأردن مع نهاية عام 2015 ارتفاعًا ن�صبته 5% لي�صل اإلى 47.13 مليار دينار, مقارنًة 
مع 44.87 مليار دينار يف نهاية عام 2014. 

يعرِّف البنك المركزي األردني احتياطي البنك المركزي من العمالت األجنبية على أنها 
أذونات  و  وسندات  للتحويل  القابلة  األجنبية  بالعمالت  الجاهزة  والودائع  األرصدة  و  النقد 
منه  مطروحًا  للتحويل  قابلة  غير  أجنبية  بعمالت  وودائع  وأرصدة  ونقد  أجنبية،  بعمالت 
المركزي.  البنك  لدى  األجنبية  بالعمالت  المقيمين  وغير  المرخصة  البنوك  من  كل  ودائع 
المملكة  المركزي لمستوردات  للبنك  األجنبية  العمالت  الرسمي من  أما تغطية االحتياطي 
فتمثل احتياطي البنك المركزي 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( 
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اأ. املوجودات الأجنبية 

انخف�ص بند �صايف املوجودات الأجنبية للبنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2015 مبقدار 46.6 مليون دينار )1%( عن م�صتواه يف نهاية عام 
2014, لي�صجل بذلك ر�صيد املوجودات الأجنبية 4.68 مليار دينار يف نهاية عام 2015 مقارنًة مع 4.73 مليار دينار عام 2014.

وقد جاء النخفا�ص امل�صجل يف املوجودات الأجنبية خالل عام 2015 كمح�صلة لالنخفا�ص يف جميع بنود املوجودات الأجنبية با�صتثناء 
بالعمالت  ال�صندوق  يف  النقد  بند  انخف�ص  حيث   ,)7.9( دينار  مليون   50.7 بقيمة  ارتفعت  والتي  املقيم(  )غري  املالية  الوراق  حمفظة 
اإلى 184.2 مليون دينار, وانخف�صت الأر�صدة لدى بنوك يف اخلارج مبقدار 31.1  الأجنبية مبقدار 26.3 مليون دينار )12.5%( لي�صل 
مليون دينار )0.9%( لت�صل اإلى 3258.5 مليون دينار, وانخف�صت الت�صهيالت الئتمانية للقطاع اخلا�ص )غري املقيم( بن�صبة 1% لت�صل اإلى 
477.1 مليون دينار, اإ�صافة لنخفا�ص بند املوجودات الأجنبية الأخرى مبقدار 35.1 مليون دينار )32.7%( لي�صل اإلى  72.1 مليون دينار. 

ب. املوجودات املحلية  

ارتفع بند املوجودات املحلية للبنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2015 مبقدار 2311.7 مليون دينار )5.8%( عن م�صتواه يف نهاية عام 2014, 
لي�صل بذلك ر�صيد املوجودات املحلية اإلى 42.45 مليار دينار يف نهاية عام 2015 مقارنًة مع 40.14 مليار دينار عام 2014.

وياأتي هذا الرتفاع يف املوجودات املحلية كمح�صلة لرتفاع الديون على القطاع العام بحوايل 499 مليون دينار, اأو ما ن�صبته 4.5% يف عام 
2015 لت�صل اإلى 11.51 مليار دينار, وارتفاع الديون على القطاع اخلا�ص )املقيم( بحوايل 851 مليون دينار اأو ما ن�صبته 4.8% لت�صل اإلى 
18.68 مليار دينار. كما ارتفعت احتياطيات البنوك لدى البنك املركزي بحوايل 503 مليون دينار اأو ما ن�صبته 7.3% لت�صل اإلى 7.36 مليار 

دينار, وارتفعت املوجودات الخرى بحوايل 582 مليون دينار اأو ما ن�صبته 16.1% لت�صل اإلى 4.19 مليار دينار. 
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جدول رقم )2(

امليزانية املوحدة للبنوك املرخ�سة

ن�صبة التغري%قيمة التغري20142015مليون دينار

املوجودات

%1.0-46.6-4731.14684.5املوجودات  الأجنبية
%12.5-26.3-210.5184.2نقد يف ال�صندوق )بالعمالت الأجنبية(

%0.9-31.1-3289.63258.5اأر�صدة لدى بنوك يف اخلارج
%641.9692.650.77.9حمفظة الأوراق املالية )غري مقيم(

%1.0-4.8-481.9477.1الت�صهيالت الئتمانية  للقطاع اخلا�ص )غري مقيم(
%32.7-35.1-107.272.1موجودات اأجنبية اأخرى

%40137.042448.72311.75.8املوجودات  املحلية
%11015.411514.1498.74.5الديون على القطاع العام

%17830.318681.38514.8الديون على القطاع اخلا�ص )مقيم( 
%1.9-1.7-91.189.4الديون على املوؤ�ص�صات املالية 

%6858.27360.9502.77.3الحتياطيات 
%16.6-121.3-732.8611.5اأر�صدة لدى البنك املركزي ) بالعمالت الأجنبية(

%3609.24191.5582.316.1موجودات  اأخرى
%44868.147133.22265.15.0اإجمايل املوجودات 

املطلوبات

%7662.08451.7789.710.3ودائع حتت الطلب
%65.296.130.947.4موؤ�ص�صات عامة غري مالية

%28.9-7-24.217.2البلديات واملجال�ص القروية
%87.197.610.512.1املوؤ�ص�صات املاليـة

%66.577.010.515.8موؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي
%7419.08163.8744.810.0القطاع اخلا�ص )مقيم(

%17766.419215.11448.78.2ودائع التوفري ولأجل
%180.8256.375.541.8موؤ�ص�صات عامة غري مالية

%29.137.38.228.2البلديات واملجال�ص القروية
%273.3345.672.326.5املوؤ�ص�صات املاليـة

%725.4939.9214.529.6موؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي
%16557.817636.01078.26.5القطاع اخلا�ص )مقيم( 

%1.0-66.9-6738.36671.4املطلوبات الأجنبية 
%6.3-86.8-1380.01293.2ودائع احلكومة املركزية

%22.5-145.0-645.6500.6القرتا�ص من البنك املركزي
%6773.77107.8334.14.9راأ�ص املال والحتياطيات واملخ�ص�صات

%0.2-8.7-3902.13893.4املطلوبات  الأخرى
%44868.147133.22265.15.0اإجمايل املطلوبات

امل�سدر: البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية 
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4. املوجودات واملطلوبات من العمالت الأجنبية 

اإلى 8.89 مليار دينار عام 2015, والتي  ارتفعت موجودات البنوك املرخ�صة من العمالت الأجنبية من 8.74 مليار دينار عام 2014 
ت�صكل ن�صبة ارتفاع مقدارها 1.7% عن ر�صيد العام ال�صابق. وقد جنم هذا الرتفاع اأ�صا�صًا عن ارتفاع بند الت�صهيالت الئتمانية بقيمة 254 

مليون دينار )%10.2(.  
جدول رقم )3(

موجودات البنوك املرخ�سة من العمالت الأجنبية

ن�سبة التغري%التغري20142015مليون دينار

%12.5-26.3-210.5184.2النقد يف ال�سندوق

%16.6-121.3-732.8611.5اأر�سدة لدى البنك املركزي

%3662.03721.459.41.6اأر�سدة لدى البنوك

%1399.21415.616.41.2حمفظة الأوراق املالية

%2496.52750.5254.010.2الت�سهيالت الئتمانية

%13.1-32.0-243.6211.6اأخرى

%8744.68894.8150.21.7املوجودات من العمالت الأجنبية

امل�سدر: البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية 

اإلى 8.72 مليار دينار يف عام  اأما مطلوبات البنوك املرخ�صة من العمالت الأجنبية فقد انخف�صت بحوايل 14.4 مليون دينار لت�صل 
2015 والتي ت�صكل ن�صبة انخفا�ص طفيفة تبلغ 0.2% عن العام ال�صابق. 

جدول رقم )4(

مطلوبات البنوك املرخ�سة من العمالت الأجنبية

ن�سبة التغري%التغري20142015مليون دينار

%6247.96584.0336.15.4ودائع العمالء

%7.230.623.4325.0  احلكومة املركزية

%16.618.11.59.0  املوؤ�س�سات العامة

%40.952.611.728.6  موؤ�س�سات مالية غري م�سرفية

%6183.26482.7299.54.8  قطاع خا�ض

%6.9-26.5-383.0356.5التاأمينات النقدية

%16.5-312.0-1894.11582.1ودائع البنوك

%5.7-12.0-210.1198.1اأخرى

%0.2-14.4-8735.18720.7املطلوبات من العمالت الأجنبية

   امل�سدر: البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية 
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5. راأ�س املال والحتياطيات واملخ�س�سات

حقق ح�صاب راأ�ص املال والحتياطيات واملخ�ص�صات للبنوك العاملة يف الأردن منوًا بن�صبة 4.9% خالل عام 2015, لي�صل اإلى 7.11 مليار 
دينار مقارنًة مع 6.77 مليار دينار يف نهاية عام 2014. 

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

اإلى  نهاية عام 2014  دينار يف  املرخ�صة من 19.27 مليار  البنوك  املمنوحة من  الئتمانية  الت�صهيالت  القائم لإجمايل  الر�صيد  ارتفع 
21.10 مليار دينار يف نهاية عام 2015, وبارتفاع مقداره 1829 مليون دينار )%9.5(. 

ومعظم الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأردن تتخذ �صكل القرو�ص وال�صلف والتي �صكلت حوايل 65.4% من 
اأما اجلاري مدين فقد �صكل  الت�صهيالت,  اإجمايل  الإ�صالمية حوايل 22.2% من  البنوك  بينما �صكلت ذمم  الت�صهيالت الئتمانية,  اإجمايل 
�صوى 0.6% من  ت�صكل  الئتمان مل  بطاقات  اأن  ال�صدد  وي�صار يف هذا  املخ�صومة %1.2.  والإ�صناد  الكمبيالت  بلغت ح�صة  فيما   ,%10.5

اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة. 

جدول رقم )5(

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

الن�سبة لإجمايل الت�سهيالت 20142015نوع الت�سهيالت
)%(

%2228.42219.210.5جاري مدين

%12606.613802.865.4قرو�ض و�سلف

%240.7256.41.2كمبيالت واإ�سناد خم�سومة

%4067.84691.822.2ذمم بنوك اإ�سالمية

%131.0133.30.6بطاقات الئتمان

%19274.521103.5100اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية

امل�سدر: البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية.
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�سكل رقم )4(
توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب ا�سنافها يف نهاية عام 2015  

جاري مدين
10.5%

بطاقات االئتمان
0.6%

ذمم بنوك إسالمية
22.2%

كمبياالت وإسناد مخصومة
1.2%

قروض وسلف
65.4%

!

اأما عن تطور الت�صهيالت الئتمانية ح�صب نوع العملة, فقد �صكلت الت�صهيالت بالدينار الأردين ما ن�صبته 86.6% من اإجمايل الت�صهيالت 
يف نهاية عام 2015 باملقارنة مع ن�صبة 86.7% يف عام 2014. وتبعًا لذلك, فقد بلغت الأهمية الن�صبية للت�صهيالت الئتمانية بالعمالت الأجنبية 

13.4% من اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية يف عام 2015.

جدول رقم )6(

توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب نوع العملة 

الت�سهيالت الئتمانية

20142015

مليون 
دينار

الأهمية الن�سبية
% 

مليون 
دينار

الأهمية الن�سبية
% 

%18281.786.6%16706.886.7بالدينار الأردين

%2821.813.4%2567.713.3بالعمالت الأجنبية

%21103.5100.0%19274.5100.0املجموع

    امل�سدر: البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية 
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�سكل رقم )5(
توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب نوع العملة يف نهاية عام 2015  

13.4%

86.6%

العامة  والتجارة  الإن�صاءات  ا�صتحوذت قطاعات  فقد   ,2015 عام  نهاية  االقت�صادي يف  للن�صاط  وفقًا  االئتمانية  الت�صهيالت  لتوزيع  وبالن�صبة 
واخلدمات واملرافق العامة على 57% من اإجمايل الت�صهيالت املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأردن, وقد ح�صل قطاع اخلدمات واملرافق العامة 
على احل�صة الأكرب من الزيادة يف الت�صهيالت حيث ارتفع ر�صيد الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة لهذا القطاع مبقدار 1062 مليون دينار )%48.9(. 

جدول رقم )7(

توزيع الت�صهيالت االئتمانية ح�صب الن�صاط االقت�صادي 

20142015
الأهمية الن�سبيةمليون دينارالأهمية الن�سبيةمليون دينار

%217.11.0%243.41.3الزراعة

%170.20.8%196.11.0التعدين

%2145.810.2%2531.213.1ال�سناعة

%3883.818.4%3683.819.1التجارة العامة

%4904.523.2%4552.823.6الإن�ساءات

%259.81.2%292.71.5خدمات النقل

%593.12.8%571.53.0ال�سياحة والفنادق واملطاعم

%3232.015.3%2170.011.3خدمات ومرافق عامة

%515.22.4%539.52.8اخلدمات املالية

%5182.024.6%4493.523.3اأخرى

%21103.5100.0%19274.5100.0املجموع

امل�سدر: البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية
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�سكل رقم )6(
توزيع الت�صهيالت االئتمانية ح�صب الن�صاط االقت�صادي يف نهاية عام 2015  

اإلنشاءات
23.2%

خدمات النقل
1.2%

السياحة والفنادق واملطاعم
2.8%

خدمات ومرافق عامة
15.3%

اخلدمات املالية
2.4%

أخرى
24.6%

الزراعة
1% التعدين

0.8%
الصناعة

10.2%

التجارة العامة
18.4%

اأ. بطاقات الئتمان

اأ�صدرت البنوك العاملة يف الأردن خالل عام 2015 حوايل 151 األف بطاقة ائتمان. ومن اأهم اأنواع البطاقات التي ت�صدرها البنوك يف 
الأردن بطاقات فيزا باأنواعها وبطاقات املا�صرت كارد باأنواعها. واجلدول التايل يعطي بع�ص املعلومات حول �صوق البطاقات الئتمانية املمنوحة 

من البنوك العاملة يف الأردن خالل عام 2015.

جدول رقم )8(

بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2015

البنك
العالمة 
التجارية

عدد البطاقات 
املمنوحة

ر�سوم اإ�سدار البطاقة 
)بالدينار(

�سعر الفائدة/ 
ن�سبة املرابحة 

%

العمولة 
على ال�سحب 

النقدي
حتويل الراتب

احلد الأدنى 
للدخل

�سقف البطاقة

البنك العربي

%4 بحد %1.75)0-100( دينار14.993فيزا كارد
اأدنى 4 دنانري

حتويل راتب + غري 
حتويل راتب

 )300 – 50 األف( 400 دينار
دينار

%4 بحد %1.75)50-100( دينار3.193ما�صرت كارد
اأدنى 4 دنانري

حتويل راتب + غري 
حتويل راتب

)300 – 50 األف( 400 دينار
دينار

البنك الأهلي الأردين

50 األف دينار200 دينارغري م�صروط%4%1.75جمانا لل�صنة الأولى3.465فيزا كارد

50 األف دينار200 دينارغري م�صروط%4%1.75جمانا لل�صنة الأولى3.291ما�صرت كارد

13.000ما�صرت كاردبنك القاهرة عمان

معفاة لل�صنة الأولى وعك�ص 
ذلك يتم ا�صتيفاء ر�صوم 

اإ�صدار مابني )75-25( 
دينار ح�صب نوع البطاقة

%4 بحد 1.75%
اأدنى 3 دينار

م�صروط بحد اأدنى 150 
دينار

اأو تاأمينات نقدية 
%100 بالدينار

500 دينار

10ا�صعاف للقطاع العام
5ا�صعاف للقطاع اخلا�ص 

املعتمد
2 اأ�صعاف جلهات العمل 

غري معتمده
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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
�سقف البطاقةاحلد الأدنى للدخلحتويل الراتب

5.537فيزا كاردبنك الأردن

ر�صوم الإ�صدار جمانية 
للبطاقات الف�صية 

والذهبية, اأما ر�صوم 
اإ�صدار البطاقة البالتينية 

هو 75 دينار وجمانًا 
لعمالء املميز

1.75%

%4 من املبلغ 
امل�صحوب 

وبحد اأدنى 4 
دنانري

م�صروط مع اإمكانية 
املنح بدون حتويل الراتب 

لبع�ص ال�صرائح
250 دينار

ت�صل اإلى 5 
اأ�صعاف الراتب 
لبع�ص ال�صرائح

بنك الإ�صكان للتجارة 
والتمويل

 %4بحد %301.75 دينار23.265فيزا كال�صيكية
اأدنى 2 دينار

3 اآلف دينار250 دينارغري م�صروط

 %4بحد %601.75 دينار1.824فيزا الذهبية
اأدنى 2 دينار

7 اآلف دينار750 دينارغري م�صروط

 %4بحد %801.75 دينار717فيزا البالتينية
اأدنى 2 دينار

15 األف دينار1750 دينارغري م�صروط

فيزا 
Signature9544 بحد %801.75 دينار%

اأدنى 2 دينار
15 األف دينار1750 دينارغري م�صروط

فيزا 
Infinite634 بحد %1201.75 دينار%

اأدنى 2 دينار
ل يوجد حد اأعلى 3750 دينارغري م�صروط

لل�صقف

ما�صرتكارد 
كال�صيكية

 %4بحد %301.75 دينار25.225
اأدنى 2 دينار

3 اآلف دينار250 دينارغري م�صروط

ما�صرتكارد 
الذهبية

 %4بحد %601.75 دينار2.893
اأدنى 2 دينار

7 اآلف دينار750 دينارغري م�صروط

ما�صرتكارد 
البالتينية

 %4بحد %801.75 دينار2.385
اأدنى 2 دينار

15 األف دينار1750 دينارغري م�صروط

ما�صرتكارد 
 World

Elite
%4 بحد %1201.75 دينار179

اأدنى 2 دينار
ل يوجد حد اأعلى 3750 دينارغري م�صروط

لل�صقف

البنك الأردين الكويتي

)15-75( دينار2.989ما�صرت كارد
 1.75%( 
)2.2% –

4% بحد 
اأدنى 4 دينار

2-5 اأ�صعاف 250 دينارغري م�صروط
الراتب

 )15-150( دينار1.823فيزا كارد
 1.75%( 
)2.2% –

4% بحد 
اأدنى 4 دينار

2-5 اأ�صعاف 250 دينارغري م�صروط
الراتب

 )67.5 – 2,840( 78اميك�ص
دينار

-
4% بحد 

اأدنى 4 دينار
غري م�صروط

ل يوجد اأدنى, خا�صة 
بذوي الدخول املرتفعة

ل يوجد اأدنى, 
خا�صة بذوي 

الدخول املرتفعة

تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2015
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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
�سقف البطاقةاحلد الأدنى للدخلحتويل الراتب

بنك ال�صتثمار العربي 
الأردين

Credit 0-100( دينار ح�صب 1.462فيزا(
البطاقة

1.5%4%
مقابل حتويل راتب
بدون حتويل راتب

تاأمينات نقدية
بحد اأعلى 100 300 دينار

األف دينار

Debit بدون4.648فيزا----
ر�صيد ح�صاب 

العميل

ما�صرت 
Credit6524%1.5بدون%

مقابل حتويل راتب
بدون حتويل راتب

تاأمينات نقدية
بحد اأعلى 100 300 دينار

األف دينار

ما�صرت 
Debit770بدون----

ر�صيد ح�صاب 
العميل

%4 بحد %251.75 دينار, اأو 50 دينار2.124ما�صرت كاردالبنك التجاري الأردين
اأدنى 4 دنانري

غري حمدد250 دينارغري م�صروط

البنك ال�صتثماري

Signature689Prime غري م�صروط%4%1.75جمانية لعمالء
عمالء  Primeح�صب 

نوع احل�صاب
100 األف دينار

Gold3.50825 األف دينار400 دينارغري م�صروط%4%501.75 دينار

Platinum37635 األف دينار1500 دينارغري م�صروط%4%1201.75 دينار

ABC 15 األف دينار 300 دينارغري م�صروط %4 %1.75)25 - 75( دينار1.355فيزا كاردبنك

بنك الحتاد

  VISA
CLASSIC3.7005 اآلف دينار300 دينارم�صروط اأو تامني نقدي%4%1.75�صفر

 VISA
GOLD528

 35دينار البطاقة 
الرئي�صية و 15 دينار 

البطاقة التابعة
50 األف دينار300 دينارم�صروط اأو تامني نقدي1.75%4%

 VISA
PLATINUM1311

 70دينار للبطاقة 
الرئي�صية 35 دينار 

للبطاقة التابعة
50 األف دينار1.500 دينارم�صروط اأو تامني نقدي1.75%4%

 VISA
BUSINESS210251.5 دينار%

ل يوجد 
�صالحية 

�صحب نقدي

تعامل بنكي مع بنك 
الحتاد

العتماد على التدفقات 
النقدية لل�صركة

50 األف دينار

تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2015
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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
�سقف البطاقةاحلد الأدنى للدخلحتويل الراتب

بنك �صو�صيته جرنال - 
الأردن

 Master
 card

 charge
classic

%351.75 دينار8

%2 من 
ال�صرافات 

التابعة للبنك, 
و%4 من 
ال�صرافات 

التابعة لبنوك 
اأخرى

حتويل الراتب اأو تاأمني 
نقدي

القطاع اخلا�ص: 350 
دينار

القطاع العام: 200 دينار
اأ�صحاب الأعمال : 500 

دينار

احلد الأق�صى 55 
األف دينار

 Master
 card

 charge
titanium

%501.75 دينار45

 Master
 card

 charge
platinum

%2501.75 دينار6

 Master
 card

 charge
USD

%601.75 دينار63

 Master
 card

 charge
Euro

%401.75 دينار35

 Visa card
 charge
classic

%351.75 دينار23

 Visa card
 charge

gold
%501.75 دينار26

 Master
 card

 credit
classic

%351.75 دينار790

 Master
 card

 credit
titanium

%501.75 دينار45

Co-
 branded

 Card
 )JRF(

 Master
Card

%351.75 دينار0

بنك املال الأردين

2.948بطاقات فيزا

1-Gold JOD 25
 2-Platinum

JOD 50
 3-Signature

JOD75

50 األف دينار500 دينارم�صروط اأو تامني نقدي1.75%4%

99بطاقات ما�صرت

1-Gold JOD25
 2-Platinum

JOD50
 3-World

JOD75

50 األف دينار500 دينارم�صروط اأو تامني نقدي1.75%4%

تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2015
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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

�سقف البطاقةاحلد الأدنى للدخلحتويل الراتب

البنك الإ�صالمي الأردين

ما�صرت كارد 
الذهبية

50 دينار51

ل يوجد

طبقا لنظام 
ال�صرائح )ح�صب 

فئة املبلغ 
املطلوب(

غري م�صروط
ح�صب �صقف البطاقة 

املطلوب

ح�صب الو�صع املايل 
والجتماعي للعميل 

)مالءة العميل(
جمانا162ما�صرت وورد

فيزا كارد 
الذهبية

50 دينار466

فيزا كارد 
ف�صية

2000 دينار25 دينار1.362

فيزا كارد 
حملية

100 دينار15 دينار903

البنك العربي الإ�صالمي 
الدويل

بطاقات الفيزا 
املق�صطة

)250-1000( 200 دينارم�صروط4 دنانريل يوجد25 دينار4.964
دينار

بطاقات 
الإنرتنت فيزا 

املق�صطة
)750-50( 200 دينارم�صروط-ل يوجد10 دنانري304

دولر

بطاقات فيزا 
الذهبية

)50-1001 1400 دينارغري م�صروط1.96 + %2ل يوجد50 دينار163
األف( دينار

بنك الأردن دبي الإ�صالمي

 Visa
Classic90 رئي�صية 25 دينار, فرعية

حتويل راتب اأو تاأمني %4ل يوجد15 دينار
نقدي

3000 دينار300 دينار

 Visa
Gold108رئي�صية 50 دينار

فرعية 25 دينار
حتويل راتب اأو تاأمني %4ل يوجد

نقدي
15 األف دينار2500 دينار

 Visa
Signature84رئي�صية 100 دينار

فرعية 100 دينار
حتويل راتب اأو تاأمني %4ل يوجد

نقدي
50 األف دينار5000 دينار

تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2015
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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
�سقف البطاقةاحلد الأدنى للدخلحتويل الراتب

م�صرف الراجحي

فيزا كارد-
البطاقات 
الئتمانية 
)بالتينية(

حتويل راتب /تاأمني 6504 دينار21
نقدي

25 األف دينار10 اآلف دينار

فيزا كارد-
البطاقات 
الئتمانية 
)ذهبية(

حتويل راتب /تاأمني 5004 دينار16
5 اآلف دينار2000 دينارنقدي

فيزا كارد-
البطاقات 
الئتمانية 
)عادية(

حتويل راتب /تاأمني 3504 دينار44
1000 دينار500 دينارنقدي

فيزا كارد-
البطاقات 

املدفوعة م�صبقا
2000 دينار غري حمددغري م�صروط1000 دينار1068

�صهري

البنك العقاري امل�صري 
العربي

50 دينار بطاقة ذهبيه794فيزا كارد
بحد اأدنى 4 %251.75 دينار بطاقة ف�صيه

دينار اأردين
م�صروط

300 دينار قطاع عام
400 دينار قطاع خا�ص

1000 دينار
مهنيني واأ�صحاب اأعمال 

حرة
1000 دينار

مقيم غري اأردين

50 األف دينار

ل يوجدم�صرف الرافدين

ل يوجد�صيتي بنك

بنك �صتاندرد ت�صارترد

3 اأ�صعاف500 دينارم�صروط%4%251.75 دينار441فيزا كال�صيك

3 اأ�صعاف1000 دينارم�صروط%4%501.75 دينار52فيزا جولد

4 اأ�صعاف2400 دينارم�صروط%4%751.65 دينار135فيزا بالتينيوم

تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2015
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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
�سقف البطاقةاحلد الأدنى للدخلحتويل الراتب

بنك عودة

4.270فيزا كارد
ما بني )200-25( 

دينار
ح�صب نوع البطاقة

1.75%4%

350 دينارم�صروط

اأن ل يتعدى عبئ 
الدين مع القرو�ص 
الأخرى %55 من 

الراتب

500 دينارغري م�صروط

1000 دينارمهن حرة

غري حمددتاأمني نقدي

1.784ما�صرت كارد
ما بني )100-25( 

دينار
ح�صب نوع البطاقة

1.75%4%

350 دينارم�صروط

اأن ل يتعدى عبئ 
الدين مع القرو�ص 
الأخرى %55 من 

الراتب

500 دينارغري م�صروط

1000 دينارمهن حرة

غري حمددتاأمني نقدي

بنك الكويت الوطني - 
الأردن

---%4%1.75-26فيزا كارد

بنك لبنان واملهجر

ما�صرت كارد 
كال�صيكية

%4 بحد 1,5 %جمانا473
اأدنى 4 دنانري

)500-999( 350 دينارغري م�صروط
دينار

ما�صرت كارد 
تيتانيوم

%4 بحد %1.75جمانا401
اأدنى 4 دنانري

)1000 – 350 دينارغري م�صروط
6999( دينار

ما�صرت كارد 
بالتينيوم

%4 بحد %751.75 دينار89
اأدنى 4 دنانري

7000 دينار 350 دينارغري م�صروط
فما فوق

1.286فيزابنك اأبو ظبي الوطني
35 دينار ف�صية
65 دينار ذهبية

Infinite  جمانا
%4 بحد 1.75%

اأدنى 4 دنانري
50 األف دينار600 دينار-

- غري متوفر

ب. القرو�ض ال�سخ�سية

منحت البنوك العاملة يف الأردن اأكرث من 172 األف قر�ص �صخ�صي عام 2015, بلغت قيمتها حوايل 1.35 مليار دينار.  وقد ا�صرتطت 
معظم البنوك حتويل الراتب ملنح القرو�ص ال�صخ�صية, وتراوح �صعر الفائدة ما بني 3.5% اإلى 13.5% لدى البنوك التجارية, فيما تراوحت 
ن�صبة مرابحة من 3.5% اإلى 7.75% لدى البنوك الإ�صالمية. وتراوحت ن�صبة العمولة التي تتقا�صاها البنوك ما بني �صفر و 1%, وبفرتة �صداد 

ت�صل حتى 8 �صنوات. 

تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2015
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جدول رقم )9(
القرو�س ال�سخ�سية املمنوحة من البنوك خالل عام 2015

البنك
عدد طلبات القرو�ض ال�سخ�سية
املقدمة للبنك خالل عام 2015

عدد القرو�ض ال�سخ�سية
املمنوحة خالل عام 2015

قيمة القرو�ض املمنوحة خالل عام 
2015 )دينار(

29,70320,206180,203,844البنك العربي

12,26011,286128,245,507البنك الأهلي الأردين

35,98230,804124,853,000بنك القاهرة عمان

11,759124,200,000_بنك الأردن

31,10129,585218,246,103بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

5,8454,62036,500,000البنك الأردين الكويتي

2,1431,83133,623,779بنك ال�ستثمار العربي الأردين

12,3136,34677,600,000البنك التجاري الأردين

2,1511,03921,599,981البنك ال�ستثماري

ABC 10,7599,80854,601,472بنك

5,5463,33855,241,677بنك الحتاد

2,2731,45511,710,244بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

1,8941,09715,698,228بنك املال الأردين
21,21121,211122,000,000البنك الإ�سالمي الأردين )1(

7,9327,10828,197,115البنك العربي الإ�سالمي الدويل )1(
1,2467796,529,611بنك الأردن دبي الإ�سالمي )1(

6,9834,53338,730,104م�سرف الراجحي )1(

8897416,154,655البنك العقاري امل�سري العربي

000م�سرف الرافدين
2828248,889�سيتي بنك )2(

79765911,609,230بنك �ستاندرد ت�سارترد

3,2502,08624,114,749بنك عودة

5130555,932بنك الكويت الوطني - الأردن

3,6441,90722,000,000بنك لبنان واملهجر

1721715,990,633بنك اأبو ظبي الوطني

198,173172,4271,348,454,753املجموع
- غري متوفر

)1(متثل التمويالت ال�سخ�سية.

)2( ل يقدم البنك خدمات لالأفراد وتقت�سر هذه القرو�ض على موظفي البنك نف�سه.
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جدول رقم )10(
�صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صخ�صية املمنوحة خالل عام 2015

البنك
حتويل
الراتب

ال�سمانات
املطلوبة

احلد الأق�سى
للقر�ض

�سعر
الفائدة / ن�سبة املرابحة  %

العمولة
ال�سنوية %

فرتة ال�سداد
بال�سنة

البنك العربي
ي�صرتط حتويل 

راتب/
ح�صاب بنكي

لل�صنة الأولى%9 - %10.25 متناق�صة70 األف دينارحتويل راتب/تعامل مع البنك  1%
بحد اأدنى 6 �صهور 
و بحد اأق�صى  8 

�صنوات

8 �صنوات%1%8.5 - %11.5 متناق�صة70 األف دينارحتويل راتبم�صروطالبنك الأهلي الأردين

�صعر اجلوديرب ملدة �صتة اأ�صهر 100 األف دينارالكتفاء بتحويل الراتبم�صروطبنك القاهرة عمان
+هام�ص %4.75

لل�صنة الأولى 8 �صنوات1% 

لغاية 8 �صنوات%1 ملرة واحدة%9 - %12.49 متناق�ص70 األف دينار-م�صروطبنك الأردن

بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل
ميكن املنح بتحويل 

الراتب اأو بدونه
%1 لل�صنة الأولى %8.5 - %9.5 متناق�صة-راتب/ كفيل / عقار / نقدي

فقط
لغاية 8 �صنوات

م�صروطالبنك الأردين الكويتي
- الكتفاء بتحويل الراتب

- توفري كفيل للجهات غري 
املعتمدة

50 األف)بدون �صمانات(
100 األف مع �صمان 

عقاري
8 �صنوات%1 لل�صنة الأولى%10-%12)متناق�ص(

بنك ال�صتثمار العربي الأردين

مقابل حتويل   .1
راتب

بدون حتويل   .2
راتب

الكتفاء بتحويل راتب  .1
كفيل اأو اأكرث  .2

تاأمينات نقدية  .3
متناق�صة مبتو�صط 8.8 %60 األف دينار

%1 لل�صنة الأولى 
فقط

بحد اأق�صى 8 
�صنوات

متناق�صة77 األف دينارح�صب الطلبم�صروطالبنك التجاري الأردين 8 �صنوات9%1% 

%1 لل�صنة الأولى %9.5بحد اأق�صى 75 األف  دينارحتويل الراتبم�صروطالبنك ال�صتثماري
فقط

ت�صل اإلى 8 �صنوات

ABC بنك
م�صروط بح�صب 
اجلهة املمنوحة

حتت�صب بح�صب اجلهة املمنوحة 
و ت�صمل حتويل الراتب اأو حد 

اأدنى للراتب اأو كفالة �صخ�صية 
للمقرت�ص

ت�صل اإلى 70 األف دينار
ترتاوح بني %8 متناق�صة و 

%9.5متناق�صة
%1 توؤخذ مرة 

واحدة
من 5 – 8 �صنوات

8 �صنوات%1%558.5 األف دينارتعهد حتويل راتبم�صروطبنك الحتاد

م�صروطبنك �صو�صيته جرنال - الأردن
حتويل راتب / كفيل / �صمان 

عيني اأو تامني نقدي
35 األف دينار

�صعر الفائدة )%( متناق�صة
%8.75 للقطاع العام

%9.75 للقطاع اخلا�ص
ويف حال فتح ح�صاب مكا�صب يتم 

احت�صاب  فائدة 8.75%

%0 للقطاع العام
%1 للقطاع اخلا�ص
ويف حال فتح ح�صاب 
مكا�صب يتم احت�صاب 

عمولة0.5% 
)لل�صنة الأولى فقط(

لغاية 8 �صنوات

م�صروطبنك املال الأردين
كفيل لل�صركات الغري معتمدة 

�صيكات حت�صيل لغري املوظفني
احلد الأق�صى 8 %1اقل �صعر فائدة %8.5 متناق�صة70 األف دينار

�صنوات

البنك الإ�صالمي الأردين
يعتمد على طبيعة 

عمل املتعامل
تعتمد على قيمة التمويل ونوعه

اأن ال تزيد جمموع االأق�صاط 
القائمة واجلديدة عن 

%50 من الدخل املثبت
-%6 �صنويا

بحد اأق�صى 7 
�صنوات لتمويالت 

املرابحة

30 دينار مقطوعة %3.50%50  من الراتبم�صروطالبنك العربي الإ�صالمي الدويل
للمعاملة الواحدة

1-8 �صنوات

�صنوات%1 ملرة واحدة%6 - %507.75 األف دينارحتويل الراتبم�صروطبنك الأردن دبي الإ�صالمي  7

م�صرف الراجحي
م�صروط / متطلب 

اأ�صا�صي
1-8 �صنوات%0%6.5 - %507.25 األف دينارل يوجد
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البنك
حتويل
الراتب

ال�سمانات
املطلوبة

احلد الأق�سى
للقر�ض

�سعر
الفائدة / ن�سبة املرابحة  %

العمولة
ال�سنوية %

فرتة ال�سداد
بال�سنة

البنك العقاري امل�صري العربي
حتويل راتب اأو 

اقتطاع
كفالت �صخ�صية, رهونات عقارية, 

تاأمينات نقدية

75 األف دينار للقرو�ص 
ال�صخ�صية

150 األف للقر�ص 
ال�صخ�صي مقابل رهن 

عقاري

13.5%- 9.5%
فائدة متناق�صة وفائدة ثابتة

8 �صنوات1%

------م�صرف الرافدين

4 �صنوات-%4.5---�صيتي بنك )1(

5 �صنوات%1%10.5 متناق�صة70 األف دينار حتويل راتبم�صروطبنك �صتاندرد ت�صارترد

م�صروطبنك عودة
بتحويل الراتب اأو كفيل اأو تاأمينات 

نقدية
6 �صنوات%1%9.5 متناق�صة40 األف دينار

1% لل�صنة الأولى %9 متناق�صة30 األف دينار ممكن طلب �صمانات اأخرىم�صروطبنك الكويت الوطني - الأردن
فقط

�صنوات  5

- كفالت �صخ�صيةم�صروطبنك لبنان واملهجر
- رهونات عقارية اأو �صيارة

1-8 �صنوات%1 ملرة واحدة%9 متناق�صة30 األف دينار 

بنك اأبو ظبي الوطني
م�صروط اأو غري 

م�صروط
من �صتة اأ�صهر اإلى 6 %1%8.5 - %9.9 متناق�ص50 األف دينارالكتفاء بتحويل الراتب

�صنوات

- غري متوفر
)1(  ل يقدم البنك خدمات لالأفراد وتقت�سر هذه القرو�ض على موظفي البنك نف�سه.

ج. القرو�ض ال�سكنية والعقارية )لالأفراد(

منحت البنوك العاملة يف الأردن خالل عام 2015 قرو�ص �صكنية وعقارية لالأفراد بلغ عددها 13314 قر�ص, وبقيمة اإجمالية بلغت حوايل 
784.8 مليون دينار. وقد تطلبت العديد من البنوك حتويل الراتب,  كما ا�صرتطت البنوك رهن العقار ك�صمان رئي�صي للقرو�ص. هذا وي�صار 
اإلى اأن معظم القرو�ص ال�صكنية والعقارية لالأفراد ت�صمنت على تاأمني على احلياة اأو على العقار اأو كالهما. وتراوحت اأ�صعار الفائدة على تلك 
القرو�ص من 6% اإلى 9.5% لدى البنوك التجارية, فيما تراوحت ن�صبة املرابحة من 5.8% اإلى 7.88% لدى البنوك الإ�صالمية. وتراوحت ن�صبة 

العمولة التي تتقا�صاها البنوك ما بني �صفر و 1%, وبفرتة �صداد ت�صل حتى 30 �صنة.  

تابع / جدول رقم )10(
�صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صخ�صية املمنوحة خالل عام 2015
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جدول رقم )11(
القرو�س ال�سكنية والعقارية )لالأفراد( املمنوحة من البنوك خالل عام 2015

البنك
عدد طلبات القرو�ض العقارية 

وال�سكنية لالأفراد
املقدمة للبنك خالل عام 2015

عدد طلبات القرو�ض العقارية 
وال�سكنية لالأفراد

املمنوحة خالل عام 2015

قيمة طلبات القرو�ض العقارية 
وال�سكنية املمنوحة لالأفراد
خالل 2015 )بالدينار(

2638110968,138,359البنك العربي

113765242,335,828البنك الأهلي الأردين

105959228,317,007بنك القاهرة عمان

48432,630,000_بنك الأردن

24012353120,890,620بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

65132933,000,000البنك الأردين الكويتي

107927,587,774بنك ال�ستثمار العربي الأردين

650504,300,000البنك التجاري الأردين

43313215,117,035البنك ال�ستثماري

ABC 36927414,981,726بنك

1729105885,276,091بنك الحتاد

37524023,842,016بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

72929932,501,171بنك املال الأردين
1019101931,800,000البنك الإ�سالمي الأردين )1(

28922590107,557,775البنك العربي الإ�سالمي الدويل )1(
192798961,920,369بنك الأردن دبي الإ�سالمي )1(

104439623,840,253م�سرف الراجحي )1(

86923,260البنك العقاري امل�سري العربي

000م�سرف الرافدين
20201,527,387�سيتي بنك )2(

000بنك �ستاندرد ت�سارترد

38718818,238,565بنك عودة

32141,008,349بنك الكويت الوطني - الأردن

118440226,000,000بنك لبنان واملهجر

26263,027,650بنك اأبو ظبي الوطني

20,81713,314784,761,235املجموع

- غري متوفر

)1( متثل التمويالت ال�سكنية والعقارية لالأفراد

)2(  ل يقدم البنك خدمات لالأفراد وتقت�سر هذه القرو�ض على موظفي البنك نف�سه.
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جدول رقم )12(
�صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صكنية والعقارية )لالأفراد( املمنوحة خالل عام 2015

البنك
حتويل
الراتب

ال�صمانات
املطلوبة

هل يت�صمن القر�ص على 
تاأمني )على احلياة اأو 

العقار(

احلد الأق�صى
لقيمة القر�ص

�صعر
الفائدة / ن�صبة املرابحة  

%

العمولة
ال�صنوية %

فرتة ال�صداد
بال�صنة

البنك العربي
 حتويل راتب + غري

حتويل راتب
رهن العقار

يت�صمن التامني على احلياة 
+ العقار

من �صنة اإلى 30 �صنة%1%6.75 - %5007.5 األف دينار

25 �صنة%1%2506.5 األف دينارتاأمني على احلياة والعقاررهن العقارغري م�صروطالبنك الأهلي الأردين

ت�صل اإلى 30 عامًا%1 لل�صنة الأولىترتاوح %6 اإلى %18 مليون دينارنعمرهن عقاريح�صب احلالةبنك القاهرة عمان

م�صروطبنك الأردن
-رهن العقار

-حتويل الراتب
250 األف دينارنعم على احلياة و العقار

%6.75-%7 متناق�صة 
مع وجود حمالت ت�صجيعية 

على اأ�صعار الفوائد
لغاية 25 �صنةملرة واحدة 1%

بنك الإ�صكان للتجارة 
والتمويل

 ال ي�صرتط حتويل
الراتب

عقاري
تامني على احلياة ب�صقف 

%8.5-150 األف دينار  لأول �صنه6.25%1%- 
  �صنه من �صمنها فرتة25

ال�صماح

البنك الأردين 
الكويتي

لل�صنة الأولى %6.7-%7.5 متناق�صل يوجدتامني على احلياةرهن العقارم�صروط 30 �صنه1% 

بنك ال�صتثمار 
العربي الأردين

مقابل حتويل   .1
راتب 

بدون حتويل   .2
الراتب

رهن عقاري  .1
كفيل اأو اأكرث  .2

نعم / تاأمني على حياة 
العميل

بدون حد اأعلى
عقارية مبتو�صط 8%  .1

�صكنية مبتو�صط   .2
6.64%

%1 لل�صنة الأولى 
فقط

عقارية بحد اأق�صى   .1
8 �صنوات

�صكنية بحد اأق�صى   .2
25 �صنة

البنك التجاري 
الأردين

30 �صنةل يوجد%7.5مفتوحنعمرهن عقاريحتويل راتب

البنك ال�صتثماري
 ال ي�صرتط حتويل

 الراتب – ي�صرتط
رهن العقار

 لل�صنة الأولى فقط7.25%1 مليون ديناركالهمارهن العقار
ت�صل اإلى 30 �صنة1%

ABC 7.75   - %9.50 450 األف دينارنعمرهن العقارغري م�صروطبنك%
متناق�صة

  توؤخذ مرة1%
واحدة

ي�صل اإلى 25 �صنة

25�صنه%1%5006.5 األف دينارنعمرهن العقارغري م�صروطبنك الحتاد

بنك �صو�صيته جرنال 
- الأردن

غري م�صروط

رهن العقار املراد 
متويله / حتويل 

الراتب اإن اأمكن / 
كفيل / تامني نقدي

350 األف دينارنعم )احلياة + العقار(
%6.5 فائدة ثابتة لل�صنة 

الأولى ومتغرية لباقي 
ال�صنوات

لغاية 30 �صنة%1 )لل�صنة الأولى(

مليون دينار نعم على احلياة والعقاررهن العقارم�صروطبنك املال الأردين  1.5 
اقل �صعر 6.25% 

متناق�صة 
�صنة 1% احلد الأق�صى 30 

البنك الإ�صالمي 
الأردين

يعتمد على طبيعة 
عمل املتعامل

رهن العقار من 
الدرجة الأولى

ي�صرتك املتعامل ب�صندوق 
التاأمني التباديل وفق اأحكام 

و�صروط اال�صرتاك يف 
ال�صندوق

اأن ال تزيد االأق�صاط 
القائمة واجلديدة 

عن %50 من 
الدخل املثبت

بحد اأق�صى 7 �صنوات-مبتو�صط %6 �صنويا

البنك العربي 
الإ�صالمي الدويل

م�صروط وي�صتثنى 
املغرتبني

-
يوجد ويتحمل البنك قيمة 

التاأمني
-

تبداأ من 6.99% 
متناق�ص

30 دينار مقطوعة 
للمعاملة الواحدة

ت�صل الى 25 عام

بنك الأردن دبي 
الإ�صالمي

غري م�صروط
مرابحة:رهن ال�صقة

 اإجارة: ت�صجيل العقار
با�صم البنك

او350 األف دينارنعم  5% 
25 �صنة%1 ملرة واحدة8-7.75

م�صروطم�صرف الراجحي

 - متويالت ال�صكني
الإجارة ل يوجد

 - متويالت ال�صكني
مرابحة رهن العقار

500 األف دينارنعم

 متويالت ال�صكني الإجارة
7.88% - 7.5% 

متناق�صة
 متويالت ال�صكني مرابحة

6.8% -5.8%

0%

 - متويالت ال�صكني الإجارة
1- 25  �صنوات

 - متويالت ال�صكني مرابحة
1 - 10�صنوات
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البنك
حتويل

الراتب
ال�صمانات

املطلوبة

هل يت�صمن القر�ص على 
تاأمني )على احلياة اأو 

العقار(

احلد الأق�صى
لقيمة القر�ص

�صعر
الفائدة / ن�صبة املرابحة  

%

العمولة
ال�صنوية %

فرتة ال�صداد
بال�صنة

البنك العقاري 
امل�صري العربي

غري م�صروط

رهن عقاري,
كفالت �صخ�صية,

 حتويل راتب اأو
اقتطاع

%5009 األف دينارنعم
متناق�صة

20 �صنة1%

-------م�صرف الرافدين

20 �صنة-%3.75-نعم--�صيتي بنك )1(

بنك �صتاندرد 
ت�صارترد

-------

بنك عودة
 م�صروط اأو غري

 م�صروط الأ�صحاب
العمال

 رهن العقار اأ�صا�صي
اأو تاأمينات نقدية

20 �صنه%1متناق�ص %2007.75 األف دينارنعم

بنك الكويت الوطني 
- الأردن

م�صروط
رعن عقاري
تاأمني حياة

تاأمني حريق
%1 لل�صنة الأولى %6.75 متناق�صة250 األف دينار-

فقط
لغاية 20 �صنة

1-25 �صنة%1 ملرة واحدة%7.5 متناق�صة500 األف دينارم�صروطرهن العقارم�صروطبنك لبنان واملهجر

بنك اأبو ظبي الوطني
 م�صروط اأو غري

م�صروط
متناق�ص من %5.85 اإلى 1 مليون دينارتامني على احلياة و العقاررهن العقار

من 3-25 �صنة6.85%1%

- غري متوفر

)1(  ل يقدم البنك خدمات لالأفراد وتقت�سر هذه القرو�ض على موظفي البنك نف�سه.

د. قرو�ض ال�سيارات

منحت البنوك العاملة يف اململكة خالل عام 2015 حوايل 48.4 األف قر�ص لتمويل �صراء �صيارة, وبقيمة اإجمالية بلغت 542.8 مليون 
دينار تقريبًا, ومبتو�صط مبلغ متويل بلغ 11203 دينار تقريبًا للقر�ص الواحد. وقد ا�صرتطت معظم البنوك رهن ال�صيارة ك�صمان للقر�ص, 
اإ�صافة لطلب العديد من البنوك حتويل الراتب. وتراوح �صعر الفائدة ما بني 4.25% اإلى 12.5% لدى البنوك التجارية, فيما تراوحت ن�صبة 
املرابحة من 3.5% اإلى 6.5% لدى البنوك الإ�صالمية. وتراوحت ن�صبة العمولة التي تتقا�صاها البنوك ما بني �صفر و 1%, وبفرتة �صداد ت�صل 

حتى 8 �صنوات.

تابع  /  جدول رقم )12(
�صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صكنية والعقارية )لالأفراد( املمنوحة خالل عام 2015
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جدول رقم )13(
قرو�س ال�سيارات املمنوحة من البنوك خالل عام 2015

البنك
عدد طلبات قرو�ض ال�سيارات

املقدمة للبنك خالل عام 2015
عدد قرو�ض ال�سيارات

املقبولة خالل عام 2015
قيمة قرو�ض ال�سيارات

املمنوحة خالل 2015 )بالدينار(

3991923,167,772البنك العربي

4729633,010البنك الأهلي الأردين

8253795,410بنك القاهرة عمان

4858,360,000_بنك الأردن

7426499,772,000بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

7184637,300,000البنك الأردين الكويتي

2626308,100بنك ال�ستثمار العربي الأردين

3202555,000,000البنك التجاري الأردين

3012326,400البنك ال�ستثماري

ABC 139307,790بنك

141391722,318,615بنك الحتاد

4013414,998,541بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

11028708,079,712بنك املال الأردين
2474924749285,100,000البنك الإ�سالمي الأردين )1(

10028898679,359,000البنك العربي الإ�سالمي الدويل )1(
3206242827,389,618بنك الأردن دبي الإ�سالمي )1(

249971,233,770م�سرف الراجحي )1(

86106,048البنك العقاري امل�سري العربي

000م�سرف الرافدين
6660,215�سيتي بنك )2(

000بنك �ستاندرد ت�سارترد

150085112,199,710بنك عودة

1128,566بنك الكويت الوطني - الأردن

18217702866,000,000بنك لبنان واملهجر

000بنك اأبو ظبي الوطني

63,25748,453542,844,277املجموع

- غري متوفر

 )1( متثل متويالت ال�سيارات

)2(  ل يقدم البنك خدمات لالأفراد وتقت�سر هذه القرو�ض على موظفي البنك نف�سه.
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جدول رقم )14(
�صروط وخ�صائ�ض قرو�ض ال�صيارات املمنوحة خالل عام 2015

البنك
�صروط
القر�ص

�صعر الفائدة / ن�صبة املرابحة %ن�صبة التمويل من قيمة ال�صيارة
العمولة

ال�صنوية %
فرتة ال�صداد

بال�صنة
)اجلديدة وامل�صتعملة()اجلديدة وامل�صتعملة(

رهن ال�صيارةالبنك العربي
ال�صيارة اجلديدة من %80 اإلى 

100%
ال�صيارة امل�صتعملة من %65 اإلى 90%

جديدة %5 ثابتة
م�صتعملة 5.5 %

ثابتة
لل�صنة الولى1%

من �صنة اإلى 6 
�صنوات

رهن ال�صيارةالبنك الأهلي الأردين

حتويل راتب للجديدة 100%
حتويل راتب للم�صتعملة 80%

بدون حتويل راتب للجديدة 80%
بدون حتويل راتب للم�صتعملة 60%

حتويل راتب 11%
بدون حتويل راتب 12%

-

حتويل راتب 7 
�صنوات

بدون حتويل راتب 5 
�صنوات

بنك القاهرة عمان

حتويل الراتب  .1
تخمني مركبة من احد املراكز   .2

املعتمدة.
تزويدنا بعر�ص �صعر او عقد بيع   .3

مبدئي .
رهن املركبة لأمر البنك وتاأمينها   .4

“تاأمني �صامل” اأو �صد الغري وح�صب 
احلالة.

احل�صول على كتاب تعهد بعدم اإلغاء   .5
بولي�صة التاأمني.

�صرف مبلغ القر�ص لأمر البائع .  .6
التاأمني على احلياة  .7

ترتاوح من 75%-100%
5% - 4.5% من  ترتاوح  ثابتة   .1

 -  7.434% من  ترتاوح  متناق�صة   .2
8.434%

ت�صل اإلى 8 �صنواتبدون عمولة

بنك الأردن
-رهن ال�صيارة

-حتويل الراتب)بع�ص ال�صرائح بدون 
حتويل راتب(.

لغاية 100%
%8.5-%10 متناق�ص اأو 

%4.75-%5.5 ثابت ح�صب 
ال�صريحة

لغاية 8 �صنوات%1 ملرة واحدة

بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل
رهن ال�صيارة

+ التامني ال�صامل

لغاية %100 لأ�صحاب الرواتب 
املحولة.

باقي �صرائح العمالء %90 لل�صيارات 
اجلديدة و %80 لل�صيارات امل�صتعملة

 %4.25 لأ�صحاب الرواتب املحولة
ت�صل لغاية 8 �صنواتبدون عمولة%4.75 باقي �صرائح العمالء

البنك الأردين الكويتي
- رهن �صيارة

- حتويل راتب لأ�صحاب الرواتب
جديدة 100%
م�صتعمله 90%

%10 _%10.5 متناق�ص
%5.5 _%5.75 ثابتة

%1 لل�صنة الأولى 
للفائدة املتناق�صة

8 �صنوات

بنك ال�صتثمار العربي الأردين

مقابل حتويل راتب  .1
بدون حتويل الراتب   .2

تاأمينات نقدية  .3
** بالإ�صافة اإلى رهن ال�صيارة

متناق�صة مبتو�صط %7.26لغاية 80%
%1 لل�صنة الأولى 

فقط
بحد اأق�صى 8 

�صنوات

رهن �صيارةالبنك التجاري الأردين
لغاية %100 جديد
لغاية %80 م�صتعمل

8 �صنواتل يوجد%5 ثابتة

البنك ال�صتثماري
ال ي�صرتط حتويل الراتب – ي�صرتط 

رهن ال�صيارة
ت�صل لغاية %100 لل�صيارات اجلديدة 

و %85 لل�صيارات امل�صتعملة
اجلديدة 9.5%

امل�صتعملة 10.5%
%1 لل�صنة الأولى 

فقط
ت�صل اإلى 6 �صنوات

ABC صند رهن ال�صيارة مربم ل�صالح البنكبنك�
ال�صيارات اجلديدة: 70% - 90%

ال�صيارات امل�صتعملة: 50% - 80%

ال�صيارات اجلديدة:
ترتاوح ما بني %9 متناق�صة اإلى 

%10.50 متناق�صة
ال�صيارات

امل�صتعملة:
ترتاوح ما بني %9 اإلى 9.5% 

متناق�صة

%1 توؤخذ مرة 
واحدة

ال�صيارات اجلديدة: 
من 7-5 �صنوات

ال�صيارات امل�صتعملة:
6 �صنوات

8 �صنوات%8.51% متناق�صة%100رهن ال�صيارةبنك الحتاد
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البنك
�صروط
القر�ص

�صعر الفائدة / ن�صبة املرابحة %ن�صبة التمويل من قيمة ال�صيارة
العمولة

ال�صنوية %
فرتة ال�صداد

بال�صنة )اجلديدة وامل�صتعملة()اجلديدة وامل�صتعملة(

بنك املال الأردين
رهن ال�صيارة + حتويل الراتب اأو �صيكات 

حت�صيل

ن�صب التمويل تختلف ح�صب ال�صرائح 
املرتبطة مب�صدر الدخل ومكان العمل 
وموديل ال�صيارة حيث اقل ن�صبة متويل 

%50 واأق�صى ن�صبة  %100 لكل من 
ال�صيارات اجلديدة ال�صيارات امل�صتعملة 

وذلك ح�صب ال�صريحة

احلد الأق�صى 8 %1اقل �صعر %8.5 متناق�صة
�صنوات

البنك الإ�صالمي الأردين
حتويل الراتب, كفيل براتب حمول, رهن 

ال�صيارة
-%6 �صنويامن 80% - 100%

بحد اأق�صى 5 
�صنوات

-البنك العربي الإ�صالمي الدويل
%100 ال�صيارات القدمية
30 دينار مقطوعة %3.50 فما فوق%85 ال�صيارات اجلديدة

للمعاملة الواحدة
1-8 �صنوات

�صنوات%1 ملرة واحدة%5.25 - %6.5ت�صل اإلى %100رهن ال�صيارةبنك الأردن دبي الإ�صالمي  7

م�صرف الراجحي
- حتويل راتب

- رهن ال�صيارة
�صنوات  5%0%8-1 - 60%6% - 90%

البنك العقاري امل�صري العربي
رهن ال�صيارة, كفالة �صخ�صية, �صيكات, 

بولي�صة تاأمني
7 �صنوات-%9 - %12.5 متناق�صة50%-90%

-----م�صرف الرافدين

4-5 �صنوات-%4.5%85-�صيتي بنك )1( 

-----بنك �صتاندرد ت�صارترد

بنك عودة
رهن �صيارة اأ�صا�صي / حتويل راتب 

اختياري / تاأمينات نقدية
اجلديدة 90%
امل�صتعملة 75%

5 �صنواتل يوجد%5.75 ثابتة

بنك الكويت الوطني - الأردن

- رهن املركبة
- جتيري بولي�صة التاأمني ال�صامل 

ل�صالح البنك
- تاأمني حياة

جديدة %9.5 متناق�صة50 األف دينار
م�صتعمل %11 متناق�صة

%1 لل�صنة الأولى 
فقط

-

رهن املركبةبنك لبنان واملهجر
جديد 85%

م�صتعمل 80%
1-7 �صنوات%1 ملرة واحدة%5.5 مقطوعة

-----بنك اأبو ظبي الوطني

- غري متوفر

)1(  ل يقدم البنك خدمات لالأفراد وتقت�سر هذه القرو�ض على موظفي البنك نف�سه.

ه�. القرو�ض امل�سرفية املجمعة

�صارك 7 بنوك من البنوك العاملة يف اململكة يف القرو�ص امل�صرفية املجمعة املمنوحة خالل عام 2015, حيث �صاهمت تلك البنوك مبنح 
قر�ص جممع بقيمة 90 مليون دولر لقطاع ال�صكك احلديدية والنقل الربي, وذلك بهدف زيادة الطاقة ال�صتيعابية لأنبوب نقل الغاز الطبيعي, 

ومد اأنبوب نقل الغاز الطبيعي امل�صري. 

تابع  /  جدول رقم )14(
�صروط وخ�صائ�ض قرو�ض ال�صيارات املمنوحة خالل عام 2015
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جدول رقم )15(
القرو�س املجمعة املمنوحة خالل عام 2015

البنك
عدد القرو�ض امل�سارك 

بها البنك
القطاعات القت�سادية 

امل�ستفيدة
الغاية من القر�ض

حجم امل�ساركة
مليون دولر

ن�سبة م�ساهمة البنك 
يف القرو�ض التي 

�سارك بها
)%(

1بنك القاهرة عمان

ال�سكك احلديدية 
والنقل الربي

- زيادة الطاقة 
ال�ستيعابية لأنبوب 
نقل الغاز الطبيعي

- مد اأنبوب نقل الغاز 
الطبيعي امل�سري

65%

%14033.3بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%154.2بنك ال�ستثمار العربي الأردين

%154.2بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

%11210بنك املال الأردين

%11714.2بنك عودة

%154.2بنك اأبو ظبي الوطني

البنوك التي مت اإدراجها هي فقط البنوك التي �ساركت بقرو�ض م�سرفية جممعة خالل عام 2015.

7. الودائع لدى البنوك املرخ�سة 

ارتفع ر�صيد اإجمايل الودائع لدى البنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2015 لي�صل اإلى 32.6 مليار دينار, وبارتفاع مقداره 2.34 مليار دينار 
)7.7%( عن ر�صيد الودائع يف نهاية عام 2014. 

وقد جاء الرتفاع يف ر�صيد اإجمايل الودائع خالل عام 2015 نتيجة لرتفاع ودائع القطاع اخلا�ص مبقدار 2.09 مليار دينار )%7.5(, 
وارتفاع ودائع القطاع العام مببلغ 246 مليون دينار )10%(, وذلك باملقارنة مع م�صتوياتها ال�صائدة يف نهاية عام 2014. 

اأما بالن�صبة للتطور الهيكلي لأ�صناف الودائع الرئي�صية )حتت الطلب, وتوفري, ولأجل(,  فقد حازت الودائع لأجل على اأعلى ن�صبة من بني 
اأ�صناف الودائع الأخرى لتبلغ اأهميتها 55.4% من اإجمايل الودائع يف نهاية عام 2015 باملقارنة مع ن�صبة 56.5% يف عام 2014. اأما الودائع 

حتت الطلب فقد �صكلت ما ن�صبته 30.5%, و�صكلت ودائع التوفري ن�صبة 14.1% من اإجمايل الودائع يف نهاية عام 2015. 
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جدول رقم )16(
توزيع الودائع ح�سب اأنواعها الرئي�سية 

نوع الوديعة
20142015

ن�سبة التغري
% مليون دينار

الأهمية الن�سبية
مليون دينار%

الأهمية الن�سبية
%

%10.7%9948.230.5%8987.329.7ودائع حتت الطلب

%9.5%4586.614.1%4188.713.8ودائع التوفري

%5.7%18063.755.4%17085.056.5الودائع لأجل

%7.7%32598.5100.0%30261.0100اإجمايل الودائع

امل�سدر: البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية 

�سكل رقم )7(

توزيع الودائع ح�سب اأنواعها يف نهاية عام 2015  

14.1%

55.4%

30.5%

وبالنظر اإلى تطورات الودائع خالل عام 2015 وفقًا لنوع العملة, يالحظ ارتفاع بند الودائع بالعمالت الأجنبية بحوايل 336 مليون دينار 
والتي ت�صكل ن�صبة ارتفاع 8.3% عن قيمتها يف نهاية عام 2014, مقابل ارتفاع الودائع بالدينار الأردين بحوايل 2.0 مليار دينار اأو ما ن�صبته 

5.4% عن م�صتواها يف نهاية عام 2014. 
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جدول رقم )17(
توزيع الودائع ح�سب نوع العملة 

نوع العملة

20142015
ن�سبة التغري

% مليون دينار
الأهمية الن�سبية

مليون دينار%
الأهمية الن�سبية

%
%8.3%26014.579.8%24013.179.4الودائع بالدينار الأردين

%5.4%6584.020.2%6247.920.6الودائع بالعمالت الأجنبية

%7.7%32598.5100%30261.0100اإجمايل الودائع

    امل�سدر: البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية 

�سكل رقم )8(

توزيع الودائع ح�سب نوع العملة يف نهاية عام 2015  

20.2%

79.8%
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8. التوزيع اجلندري للعمالء الأفراد يف البنوك العاملة يف الأردن

قامت جمعية البنوك يف الأردن خالل عام 2015 باإر�صال ا�صتبيان للبنوك الأع�صاء بهدف احل�صول على بيانات حول م�صتويات التعامل 
امل�صريف مع الأفراد ح�صب اجلن�ص, وفيما يلي نعر�ص اأهم النتائج التي مت التو�صل لها. 

اأوًل: توزيع اأ�سحاب ح�سابات الودائع من الأفراد ح�سب اجلن�س

يتم ت�صنيف ح�صابات ودائع الأفراد من حيث النوع اإلى ثالثة اأ�صناف رئي�صية هي الودائع حتت الطلب, وح�صابات التوفري, والودائع لأجل.

وقد بلغ اإجمايل العدد القائم لأ�صحاب ح�صابات ودائع الأفراد لدى البنوك العاملة يف الأردن 3257065 مودع, تتوزع بواقع 2198220 
مودع من الذكور, و 1058845 مودع من الإناث. وبهذا فقد بلغت ن�صبة اأ�صحاب الودائع من الذكور 67.5% من اإجمايل عدد املودعني لدى 

البنوك العاملة يف الأردن, فيما بلغت ن�صبة اأ�صحاب الودائع من الإناث حوايل %32.5.

�سكل رقم )9(

العدد القائم ل�سحاب الودائع ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2015

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

عدد
احلسابات

ذكوراناث

2,198,220

1,058,845
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�سكل رقم )10(

التوزيع الن�سبي لعدد اأ�سحاب الودائع ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2015

إناث
32.5٪

ذكور
67.5٪

اأما من حيث القيمة الإجمالية لودائع الأفراد بالدينار, فقد بلغت حوايل 20.1 مليار دينار, منها حوايل 14.65 مليار دينار للمودعني 
الذكور,  و 5.45 مليار دينار للمودعني الإناث, وبهذا فقد �صكلت ودائع الذكور 72.9% من اإجمايل قيمة ودائع الأفراد لدى البنوك العاملة يف 

الأردن, فيما بلغت ن�صبة ودائع الإناث حوايل %27.1.
�سكل رقم )11(

القيمة الإجمالية لودائع الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2015

مليون دينار

ذكوراناث
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545.3

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600



التقرير السنوي السابع والثالثون

73

�سكل رقم )12(

التوزيع الن�سبي للقيمة الإجمالية لودائع الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2015

إناث
27.1٪

ذكور
72.9٪

ثانيًا: توزيع املقر�سني الأفراد ح�سب اجلن�س

يتم ت�صنيف الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك العاملة يف الأردن من حيث النوع اإلى ثالثة اأ�صناف رئي�صية هي اجلاري مدين, 
والقرو�ص وال�صلف باأنواعها, والكمبيالت. 

وقد بلغ اإجمايل العدد القائم للمقرت�صني الأفراد من البنوك العاملة يف الأردن 826362 مقرت�ص, تتوزع بواقع 668632 مقرت�ص من 
الذكور, و 157730 مقرت�ص من الإناث. وبهذا فقد بلغت ن�صبة املقرت�صني الذكور 80.9% من اإجمايل عدد املقرت�صني الأفراد من البنوك 

العاملة يف الأردن, فيما بلغت ن�صبة املقرت�صني الإناث %19.1.
�سكل رقم )13(

العدد القائم للمقر�سني الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2015

عدد املقترضني

ذكوراناث
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�سكل رقم )14(

التوزيع الن�سبي لعدد املقر�سني الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2015

إناث
19.1٪

ذكور
80.9٪

اأما من حيث القيمة الإجمالية لقرو�ص الأفراد بالدينار, فقد بلغت حوايل 7.961 مليار دينار, منها حوايل 6.662 مليار دينار للمقرت�صني 
الذكور,  و 1.298 مليار دينار للمقرت�صني الإناث, وبهذا فقد �صكلت قرو�ص الذكور 83.7% من اإجمايل قيمة قرو�ص الأفراد من البنوك 

العاملة يف الأردن, فيما بلغت ن�صبة قرو�ص الإناث حوايل %16.3.

�سكل رقم )15(

القيمة الإجمالية لقرو�س الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2015

مليون دينار

ذكوراناث
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�سكل رقم )16(

التوزيع الن�سبي للقيمة الإجمالية لقرو�س الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2015

إناث
16.3٪

ذكور
83.7٪

ثالثًا: توزيع العمالء الأفراد احلا�سلني على بطاقات ائتمان ح�سب اجلن�س

تقوم البنوك العاملة يف الأردن باإ�صدار خمتلف اأنواع البطاقات الئتمانية لعمالئها, مبا يف ذلك بطاقات الفيزا  واملا�صرتكادر والأمريكان 
اك�صرب�ص بفئاتهم املتنوعة.

وقد بلغ اإجمايل العدد القائم للعمالء الأفراد احلا�صلني على بطاقات ائتمان من البنوك العاملة يف الأردن 322638 عميل, يتوزعون بواقع 
252769 عميل من الذكور, و 69869 عميل من الإناث. وبهذا فقد بلغت ن�صبة العمالء الذكور احلا�صلني على بطاقات ائتمان 78.3% من اإجمايل 
عدد العمالء احلا�صلني على بطاقات ائتمان من البنوك العاملة يف الأردن, فيما بلغت ن�صبة العمالء الإناث احلا�صلني على بطاقات ائتمان %21.7.

�سكل رقم )17(

العدد القائم للعمالء الأفراد احلا�سلني على بطاقات ائتمان ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2015
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�سكل رقم )18(

التوزيع الن�سبي لعدد العمالء الأفراد احلا�سلني على بطاقات ائتمان ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2015

إناث
21.7٪

ذكور
78.3٪

اأما من حيث القيمة الإجمالية ل�صقوف البطاقات الئتمانية املمنوحة للعمالء الأفراد بالدينار, فقد بلغت حوايل 618 مليون دينار, منها 
حوايل 514 مليون دينار للعمالء الذكور, و 104 مليون دينار للعمالء الإناث, وبهذا فقد �صكلت �صقوف بطاقات الئتمان املمنوحة للذكور %83.2 

من اإجمايل قيمة �صقوف بطاقات الئتمان املمنوحة لالأفراد, فيما بلغت ن�صبة �صقوف بطاقات الئتمان املمنوحة لالإناث حوايل %16.8.

�سكل رقم )19(

القيمة الإجمالية ل�سقوف البطاقات الئتمانية املمنوحة للعمالء الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2015
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�سكل رقم )20(

التوزيع الن�سبي للقيمة الإجمالية ل�سقوف البطاقات الئتمانية املمنوحة للعمالء الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية 

عام 2015

إناث
16.8٪

ذكور
83.2٪





الفصل الرابع 

تطور عدد البنوك 
والفروع
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بلغ عدد البنوك العاملة يف الأردن 25 بنكًا مع نهاية عام 2015, تتوزع بواقع 16 بنكًا اأردنيًا )ثالثة منها بنوك اإ�صالمية(, وت�صعة بنوك 
اأجنبية )منها بنك واحد اإ�صالمي(. وتغطي خدمات هذه البنوك معظم اأرجاء اململكة من خالل �صبكة فروعها املكونة من 786 فرعًا و 83 
مكتبًا. وبلغ موؤ�صر الكثافة امل�صرفية )عدد ال�صكان اإلى العدد الإجمايل لفروع البنوك العاملة يف اململكة( يف نهاية عام 2015 نحو 12127 

ن�صمة لكل فرع. 
جدول رقم ) 18(

تطور عدد البنوك والفروع يف الأردن 2015-2007

ال�سنة
عدد البنوك الأجنبيةعدد البنوك الوطنية

عدد الفروعاملجموع
بنوك اإ�سالميةبنوك جتاريةبنوك اإ�سالميةبنوك جتارية

20071328023559

20081328023593

20091328023619

20101339025666

20111339126702

20121339126722

20131339126742

20141338125770

20151338125786

1. تطور عدد الفروع 

اأ. الفروع املفتتحة خالل عام 2015

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 
عدد فروعها لتكون منت�صرة يف خمتلف اأنحاء اململكة. حيث قام 12 بنكًا خالل عام 2015 بافتتاح فروع جديدة داخل الأردن ليبلغ عدد الفروع 
اجلديدة بنهاية عام 2015 داخل الأردن 20 فرعًا جديدًا, بينما بلغ عدد الفروع املفتتحة خالل عام 2015 خارج الأردن 10 فروع مت افتتاحها 

من قبل ثالثة بنوك.
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جدول رقم )19(
الفروع املفتتحة خالل عام 2015

اأ�سم البنك
الفروع املفتتحة خارج الأردنالفروع املفتتحة داخل الأردن

ا�سم الفرعالعددا�سم الفرعالعدد

1البنك العربي

العا�صمة / عمانفرع تاج مول

8

فل�صطنيفرع بتونيا 

فل�صطنيفرع بيت جال   

م�صرفرع داون تاون / ال�صكندرية   

م�صر فرع ااملاظة   

م�صر فرع لوران   

م�صر فرع العبور   

م�صر فرع �صوديك   

م�صرفرع بور �صعيد   

فل�صطنيفرع جنني1العا�صمة / عمانفرع طرببور1البنك الأهلي الأردين

4بنك القاهرة عمان

العا�صمة / عمانفرع بافيليون

1

املنامة / البحرينفرع البحرين

  املفرقفرع املفرق/ �ص. الأمري ح�صن

  العا�صمة / عمانفرع الرابية

  العا�صمة / عمانفرع عبدون

  0العا�صمة / عمانفرع �صحاب1بنك الأردن

  0العا�صمة / عمانفرع تاج مول1البنك ال�صتثماري

2بنك الحتاد
اربدفرع جممع عمان / اربد

0
  

  املفرقفرع املفرق

  0البلقاءفرع الفحي�ص1بنك �صو�صيته جرنال - الأردن 

3البنك الإ�صالمي الأردين

اربدفرع بني كنانة

0

  

  معانفرع ال�صونة

  العا�صمة / عمانفرع اجليزة

  0العا�صمة / عمانفرع ازميري مول1البنك العربي الإ�صالمي الدويل
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اأ�سم البنك
الفروع املفتتحة خارج الأردنالفروع املفتتحة داخل الأردن

ا�سم الفرعالعددا�سم الفرعالعدد

3بنك الأردن دبي الإ�صالمي

العا�صمة / عمانفرع �صارع و�صفي التل

0

  

  العا�صمة / عمانفرع ال�صتقالل مول

  العا�صمة / عمانفرع اأبو ن�صري

  0العا�صمة / عمانفرع اجلبيهة1م�صرف الراجحي

  0العا�صمة / عمانفرع املدينة املنورة1البنك العقاري امل�صري العربي 

  10  20املجموع

* البنوك التي مت اإدراجها باجلدول هي فقط البنوك التي قامت بافتتاح فروع جديدة داخل اأو خارج الأردن خالل عام 2015.

ب. عدد الفروع داخل وخارج الأردن

بلغ عدد فروع البنوك املرخ�صة العاملة يف الأردن 786 فرع داخل الأردن منت�صرة على خمتلف مناطق اململكة و180 فرع خارج الأردن 
بنهاية عام 2015.

تابع / جدول رقم )19( 
الفروع املفتتحة خالل عام 2015
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جدول رقم )20(
عدد الفروع داخل وخارج الأردن كما يف نهاية 2015

اأ�سم البنك
عدد الفروع

خارج الأردنداخل الأردن

75116البنك العربي

566البنك الأهلي الأردين

7222بنك القاهرة عمان

7014بنك الأردن

11314بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

563البنك الأردين الكويتي

181بنك ال�ستثمار العربي الأردين

274البنك التجاري الأردين

110البنك ال�ستثماري

ABC 270بنك

380بنك الحتاد

170بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

120بنك املال الأردين

730البنك الإ�سالمي الأردين

410البنك العربي الإ�سالمي الدويل

210بنك الأردن دبي الإ�سالمي

60م�سرف الراجحي

100البنك العقاري امل�سري العربي

20م�سرف الرافدين

20�سيتي بنك

60بنك �ستاندرد ت�سارترد

130بنك عودة

30بنك الكويت الوطني - الأردن

140بنك لبنان واملهجر

30بنك اأبو ظبي الوطني

786180املجموع
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ت. التوزيع اجلغرايف للفروع داخل الأردن

تنت�صر فروع البنوك البالغ عددها 786 فرع على خمتلف حمافظات اململكة, حيث ت�صتحوذ العا�صمة عمان على ما ن�صبته 62.3% من 
اإجمايل عدد الفروع لتاأتي بعدها حمافظة اربد التي ت�صتحوذ على ما ن�صبته 9.7% من اإجمايل الفروع تليها حمافظة الزرقاء بن�صبة 9% من 

اإجمايل الفروع, ليتبقى ما ن�صبة 19% من اإجمايل الفروع منت�صرة على باقي املحافظات.

جدول رقم )21(
توزيع الفروع على املحافظات كما يف نهاية 2015

املجموعاملفرقالطفيلةعجلونجر�ضمعانمادباالكركالعقبةالبلقاءالزرقاءاربدالعا�سمةالبنك

504751112111175البنك العربي
355451111101156البنك الأهلي الأردين

3610662321111372بنك القاهرة عمان
459711111120170بنك الأردن

*1+581414914151221112بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
394541110000156البنك الأردين الكويتي

141201000000018بنك ال�ستثمار العربي الأردين
172131110000127البنك التجاري الأردين

81101000000011البنك ال�ستثماري
ABC 191111110100127بنك
293211010000138بنك الحتاد

111111110000017بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 
81201000000012بنك املال الأردين

3510951413121173البنك الإ�سالمي الأردين
223512211111141البنك العربي الإ�سالمي الدويل

182100000000021بنك الأردن دبي الإ�سالمي
4110000000006م�سرف الراجحي

61101000000110البنك العقاري امل�سري العربي 
2000000000002م�سرف الرافدين

2000000000002�سيتي بنك
4100100000006بنك �ستاندرد ت�سارترد

111001000000013بنك عودة 
3000000000003بنك الكويت الوطني - الأردن

111101000000014بنك لبنان واملهجر 
3000000000003بنك اأبو ظبي الوطني

4907671422120131489714786املجموع

*   فرع متنقل 
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2. تطور عدد املكاتب 

اأ. املكاتب املفتتحة خالل عام 2015

بهدف اإي�صال خدماتها اإلى اكرب عدد يف املجتمع تقوم البنوك بافتتاح مكاتب لها بالأ�صواق التجارية واجلامعات وغريها لتقدم من خاللها 
عدة خدمات. حيث مت افتتاح 8 مكاتب داخل الأردن من قبل بنكني خالل العام 2015.

جدول رقم )22( 
املكاتب املفتتحة خالل عام 2015

البنك
املكاتب املفتتحة داخل الأردن

املحافظةا�سم املكتبالعدد

2بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
اربدمكتب اربد مول / تابع لفرع دوار القبة

العا�سمة / عمانمكتب �ساحية الأمري را�سد / تابع لفرع البيادر

6البنك الإ�سالمي الأردين

العا�سمة / عمانمكتب املدينة الريا�سية

العا�سمة / عمانمكتب وادي ال�سري

العا�سمة / عمانمكتب �سامح مول

املفرقمكتب بلعما

الكركمكتب احل�سينية

ماأدبامكتب ماأدبا

8املجموع

*   البنوك التي مت اإدراجها باجلدول هي فقط البنوك التي قامت بافتتاح مكاتب جديدة داخل اأو خارج الأردن خالل عام 2015.

ب. عدد املكاتب داخل وخارج الأردن

بلغ عدد مكاتب البنوك املرخ�صة 83 مكتب منت�صرة بعدة مناطق داخل الأردن و11 مكاتب خارج الأردن بنهاية عام 2015.
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جدول رقم )23(
عدد املكاتب داخل وخارج الأردن كما يف نهاية 2015

اأ�سم البنك
املكاتب

خارج الأردنداخل الأردن

04البنك العربي

11البنك الأهلي الأردين

130بنك القاهرة عمان

111بنك الأردن

133بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

00البنك الأردين الكويتي

151بنك ال�ستثمار العربي الأردين

21البنك التجاري الأردين

00البنك ال�ستثماري

ABC 00بنك

10بنك الحتاد

00بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

00بنك املال الأردين

200البنك الإ�سالمي الأردين

00البنك العربي الإ�سالمي الدويل

00بنك الأردن دبي الإ�سالمي

00م�سرف الراجحي

30البنك العقاري امل�سري العربي 

00م�سرف الرافدين

20�سيتي بنك

00بنك �ستاندرد ت�سارترد

20بنك عودة 

00بنك الكويت الوطني - الأردن

00بنك لبنان واملهجر 

00بنك اأبو ظبي الوطني

8311املجموع

ت. التوزيع اجلغرايف للمكاتب داخل الأردن

تنت�صر مكاتب البنوك داخل الأردن والبالغ عددها 83 مكتب يف نهاية عام 2015 على جميع حمافظات اململكة, حيث ت�صتحوذ العا�صمة 
عمان على ما ن�صبته 38.6% من اإجمايل عدد املكاتب, تليها حمافظة اربد مبا ن�صبته 21.7% من اإجمايل عدد املكاتب, تليها حمافظة العقبة 

بن�صبة 10.8% من اإجمايل عدد املكاتب, لتتوزع باقي املكاتب على باقي حمافظات اململكة.
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جدول رقم ) 24(
توزيع املكاتب على املحافظات كما يف نهاية 2015

املجموعاملفرقالطفيلةعجلونجر�ضمعانمادباالكركالعقبةالبلقاءالزرقاءاربدالعا�سمةالبنك

0000000000000البنك العربي

0100000000001البنك الأهلي الأردين

32112003010013بنك القاهرة عمان

05122000000111بنك الأردن

64001001000113بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

0000000000000البنك الأردين الكويتي

102102000000015بنك ال�ستثمار العربي الأردين

0100100000002البنك التجاري الأردين

0000000000000البنك ال�ستثماري

ABC 0000000000000بنك

0100000000001بنك الحتاد

0000000000000بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

0000000000000بنك املال الأردين

62311210101220البنك الإ�سالمي الأردين

0000000000000البنك العربي الإ�سالمي الدويل

0000000000000بنك الأردن دبي الإ�سالمي

0000000000000م�سرف الراجحي

3000000000003البنك العقاري امل�سري العربي 

0000000000000م�سرف الرافدين

2000000000002�سيتي بنك

0000000000000بنك �ستاندرد ت�سارترد

2000000000002بنك عودة 

0000000000000بنك الكويت الوطني - الأردن

0000000000000بنك لبنان واملهجر 

0000000000000بنك اأبو ظبي الوطني

3218649214111483املجموع
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 3. تطور عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

اأ. عدد اأجهزة ال�سراف الآيل وتوزيعها على املحافظات

ملواكبة تطور قطاع اخلدمات املالية وا�صتيعابًا للعدد املتزايد من م�صتخدمي اأجهزة ال�صراف الآيل, تقوم البنوك بزيادة اأعداد اأجهزة 
ال�صراف الآيل لديها, حيث بلغ عدد اأجهزة ال�صراف الآيل 1488 جهاز يف نهاية عام 2015 مقارنًة بـ 1434 جهاز يف نهاية عام 2014. بحيث 
تنت�صر هذه الأجهزة يف جميع حمافظات اململكة وبن�صٍب متفاوتة لتح�صل العا�صمة عمان على احل�صة الأكرب وبن�صبة 65.9% من اإجمايل عدد 
الأجهزة, تاأتي بعدها حمافظة اربد بن�صبة 10.6% من اإجمايل عدد الأجهزة, تليها حمافظة الزرقاء بن�صبة 6.5% من اإجمايل عدد الأجهزة, 

وتنت�صر باقي الأجهزة يف باقي حمافظات اململكة.
جدول رقم )25(

توزيع اأجهزة ال�سراف الآيل على املحافظات كما يف نهاية عام 2015

املجموعاملفرقالطفيلةعجلونجر�ضمعانمادباالكركالعقبةالبلقاءالزرقاءاربدالعا�سمةالبنك
منها يف نف�ض 
مبنى فروع 

البنك

11510933142111115187البنك العربي
707484121101110061البنك الأهلي الأردين

8235886646111716598بنك القاهرة عمان
7910855121120411878بنك الأردن

11930205784111333214133بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
61555321000018357البنك الأردين الكويتي

44120300000015136بنك ال�ستثمار العربي الأردين
28613312000014529البنك التجاري الأردين

23120200000002811البنك ال�ستثماري
ABC 39221212010015128بنك
45622201000015941بنك الحتاد

-111111110000017بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 
30420200000003820بنك املال الأردين

792418768364446169125البنك الإ�سالمي الأردين
38352121111115743البنك العربي الإ�سالمي الدويل

31310000000003522بنك الأردن دبي الإ�سالمي
27441000000003612م�سرف الراجحي

10110100000011414البنك العقاري امل�سري العربي 
00000000000000م�سرف الرافدين

00000000000000�سيتي بنك
-6100100000008بنك �ستاندرد ت�سارترد

22200100000002515بنك عودة 
60000000000063بنك الكويت الوطني - الأردن

-111101000000014بنك لبنان واملهجر 
40000000000044بنك اأبو ظبي الوطني

980157965154322728111211291488917املجموع

غري متوفر
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ب. اأنواع الأجهزة امل�ستخدمة

ت�صتخدم البنوك العاملة يف الأردن عدة اأنواع من اأجهزة ال�صراف الآيل, اإل اأن اأغلب الأنواع امل�صتخدمة يف الأردن هي اأجهزة من نوع 
)NCR(, كما اأنه يتم ا�صتخدام نوع )Diebold( و )Wincor( وغريها. 

ت. اأنظمة الت�سغيل امل�ستخدمة

تعمل اأجهزة ال�صراف الآيل التابعة للبنوك العاملة يف الأردن باأنظمة ت�صغيل خمتلفة, اإل اأن اأغلب اأجهزة ال�صراف الآيل امل�صتخدمة داخل 
.)Windows( اململكة تعمل على نظام

ث. اخلدمات التي تقدم من خالل اأجهزة ال�سراف الآيل

تقدم اأجهزة ال�صراف الآيل التابعة للبنوك العاملة يف الأردن �صريحة وا�صعة من اخلدمات امل�صرفية وعلى مدار 24 �صاعة. حيث تتيح 
جميع الأجهزة للعمالء القيام بعملية ال�صحب النقدي بالدينار الأردين وال�صتف�صار عن الر�صيد وخدمة تغري PIN بالإ�صافة اإلى خدمات 
اأهمها احل�صول على ك�صف ح�صاب خمت�صر, وخدمة تقدمي طلب دفرت �صيكات, وغريها من اخلدمات  اأغلب الأجهزة من  اأخرى تتوفر يف 

املبينة باجلدول اأدناه.
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جدول رقم )26(
 اخلدمات التي تقدمها اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك حتى نهاية 2015

البنك
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 √√√√√ √√√√√√√√√البنك العربي

 √ √√  √√√البنك الأهلي الأردين
*

  √ √√ 

√√√ √√√√√√√   √√بنك القاهرة عمان
 √√ √  √√√√  √ √بنك الردن

√√√√√√√√√√√√√√√√بنك ال�سكان للتجارة والتمويل

 √ √√ √√√√البنك الأردين الكويتي
*

  √ √√ 

 √√ √√ √ √√  √√√بنك ال�ستثمار العربي الأردين

√√√ √  √√√√√√√√√البنك التجاري الأردين
 √  √√ √ √√  √ √البنك ال�ستثماري

ABC بنك√    √√ √    √√ 

 √√ √  √ √√  √ √بنك الحتاد

 √√      √√    √بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

 √√√√√ √√√√√√√ √بنك املال الأردين

 √√ √  √√√√  √ √البنك الإ�سالمي الأردين

 √√ √  √ √√√√  √البنك العربي ال�سالمي الدويل

 √       √√    √بنك الأردن دبي ال�سالمي

 √     √ √√    √م�سرف الراجحي

 √√ √√ √ √√    √البنك العقاري امل�سري العربي 
                م�سرف الرافدين )2(

                �سيتي بنك )2(

 √√ √√   √√√√  √بنك �ستاندرد ت�سارترد

 √√√√    √بنك عودة 
*

     √ 

 √     √ √√    √بنك الكويت الوطني

 √      √ √    √لبنان واملهجر 

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

)2( ل يوجد لديها اأجهزة �سراف اآيل.

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

جدول رقم )28(
خدمات اأخرى تقدم عرب اأجهزة ال�سراف الآيل   

خدمات اأخرى تقدم عرب اأجهزة ال�سراف الآيلالبنك

البنك العربي

1. التربعات جلهات معينة

2. ت�سديد ر�سوم طلبة جامعة الزيتونة )اإيداع فوري(

3.ت�شديد اأق�شاط �شندوق التنمية والت�شغيل )اإيداع فوري(

4. تغيري رقم هاتف العميل

ا�ستقبال احلوالت عن طريق western unionبنك القاهرة عمان

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

eFAWATEERcom  1.خدمة الت�سديد

2.تقدمي طلب بطاقة فيزا ائتمانية 

3. �سحب عمالء بنوك اأخرى من اأجهزة البنك اأجهزة البنك

4.ال�ستعالم عمالء بنوك اأخرى من خالل اأجهزة البنك

�سحن بطاقات ال�سراف املدفوعة م�سبقا البنك الأردين الكويتي

بنك املال الأردين

1.طلب خدمات الكرتونية

2.طلب بطاقة ائتمانية اأو �سراف اآيل

3.متعدد اللغات )عربي+ اجنليزية(

اإدخال رقم الهاتف النقال وحتديثهم�سرف الراجحي

حتديد الرقم ال�سري لبطاقة ال Debit cardبنك �ستاندرد ت�سارترد 

* البنوك التي مت اإدراجها باجلدول هي البنوك التي تقدم خدمات اأخرى من خالل اأجهزة ال�سراف الآيل.







الفصل الخامس 

أداء البنوك المدرجة 
في بورصة عمان 

خالل عام 2015
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بلغ عدد البنوك املدرجة يف بور�صة عمان 15 بنكًا مع نهاية عام 2015, تراوحت اأ�صعار اإغالقها بني دينار وبني 9.45 دينار. وقد بلغ عدد 
اأ�صهم البنوك التي مت تداولها حوايل 94.2 مليون �صهم فيما بلغ حجم التداول لهذه الأ�صهم 262.6 مليون دينار. واجلدول التايل يبني اأبرز 

موؤ�صرات التداول للبنوك املدرجة على البور�صة خالل عام 2015.

جدول رقم )28(
بع�س موؤ�سرات التداول للبنوك املدرجة على بور�سة عمان خالل عام 2015

الرمزالبنك

�سعر 
الإغالق
)نهاية 
)2014

اأعلى 
�سعر

خالل 
2015

اأدنى 
�سعر

خالل 
2015

�سعر 
الإغالق
)نهاية 
)2015

معدل 
ال�سعر
2014

حجم التداول 
)دينار(

عدد
الأ�سهم

ARBK7.17.255.586.456.44124,256,61819,310,900البنك العربي1

THBK9.19.69.19.459.283,301,168355,823بنك ال�سكان للتجارة والتمويل2

EXFB1.511.630.991.01.3211,147,7198,440,208بنك املال الأردين3

AHLI1.321.391.141.251.2413,179,33410,623,499البنك الهلي الأردين4

CABK2.873.542.112.552.4725,670,47110,402,949بنك القاهرة عمان5

BOJX2.652.892.322.62.5715,154,9675,905,834بنك الردن6

AJIB2.052.211.71.912.023,849,9761,906,735بنك ال�ستثمار العربي الأردين7

JOIB3.683.833.163.553.525,930,6397,405,978بنك الإ�سالمي الأردين8

UBSI1.81.911.411.521.676,334,2513,800,574بنك الإحتاد9

10ABC بنكABCO1.091.191.051.161.143,344,3632,942,963

JCBK1.161.171.031.171.13,778,1273,450,720البنك التجاري الأردين11

SGBJ1.071.250.991.011.12294,293263,256بنك �سو�سيته جرنال - الأردن12

JOKB4.294.43.434.13.856,348,6981,649,905البنك الأردين الكويتي13

INVB1.221.391.081.341.2112,634,09310,414,167البنك ال�ستثماري14

JDIB0.951.170.891.071.017,351,0577,303,251بنك الأردن دبي الإ�سالمي15
امل�سدر: بور�سة عمان / الن�سرة ال�سنوية 

1. الرقم القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم

ارتفع الرقم القيا�صي )املرجح بالقيمة ال�صوقية( لأ�صعار اأ�صهم البنوك املدرجة يف بور�صة عمان بحوايل 90.7 نقطة )1.1%( لي�صل اإلى 
8463.7 نقطة يف نهاية عام 2015, اأما الرقم القيا�صي لل�صوق ب�صكٍل عام فقد تراجع بن�صبة طفيفة بلغت 0.2% لي�صل اإلى 4229.9 نقطة 

يف نهاية عام 2015. 
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جدول رقم )29(
تطور الرقم القيا�سي لأ�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف بور�سة عمان للفرة )2007 – 2015(

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

ال�سوقالبنوك

200713886.77519.3

200811380.16243.1

20099368.05520.1

20108848.35318.0

20117542.34648.4

20127297.44593.9

20138035.24336.7

20148373.04237.6

20158463.74229.9

امل�سدر: بور�سة عمان 

�سكل رقم )21(

التطور ال�سنوي للرقم القيا�سي لأ�سعار ال�سهم )2015-2007(  
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جدول رقم )30(
التطور ال�سهري للرقم القيا�سي لأ�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل عام 2015

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

ال�سوقالبنوك

8264.84173.4كانون الثاين

8317.74181.7�شباط

8042.44023.3اآذار

7945.83960.6ني�سان

8454.54249.8اأيار

8144.54140.3حزيران

8151.54184.7متوز

8604.64234.8اآب

8248.64054.5اأيلول

8132.14026.6ت�سرين الأول

8005.63952.4ت�سرين الثاين

8463.74229.9كانون الأول

امل�سدر: بور�سة عمان 

�سكل رقم )22(

التطور ال�سهري للرقم القيا�سي لأ�سعار ال�سهم خالل عام 2015  
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2. حجم التداول 

تراجع حجم التداول يف اأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة خالل عام 2015 لينخف�ص من 462.8 مليون دينار يف عام 2014 اإلى 262.6 
مليون دينار يف عام 2015. فيما �صهد حجم التداول الكلي يف بور�صة عمان ارتفاعًا من 2.18 مليار دينار يف عام 2014 اإلى 2.51 مليار دينار 

يف عام 2015. 
جدول رقم )31(

حجم التداول على اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل الفرة )2007 - 2015(

ال�سنة
حجم التداول  )مليون دينار(

البنوك / ال�سوق )%(ال�سوقالبنوك

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

2015262.62,511.810.4

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

�سكل رقم )23(

التطور ال�سنوي حلجم التداول خالل الفرة )2015-2007(
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جدول رقم )32(
التطور ال�سهري حلجم التداول على اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل عام 2015

ال�سهر
حجم التداول )مليون دينار(

البنوك / ال�سوقال�سوقالبنوك

%12.003174.9846.9كانون الثاين

%18.396233.4027.9�شباط

%15.927215.3207.4اآذار

%21.524197.39210.9ني�سان

%25.528181.84114.0اأيار

%27.584245.66911.2حزيران

%12.650243.8905.2متوز

%37.957287.25313.2اآب

%23.062195.35811.8اأيلول

%27.731214.86912.9ت�سرين الأول

%12.354140.4958.8ت�سرين الثاين

%27.859181.37515.4كانون الأول

%262.5762,511.84910.5املجموع

امل�سدر: بور�سة عمان / الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية
�سكل رقم )24(

التطور ال�سهري حلجم التداول خالل عام 2015
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3. م�ساهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�سهم البنوك الأردنية

حققت ن�صبة م�صاهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك الأردنية ا�صتقرارًا وا�صحًا خالل ال�صنوات الأخرية, وذلك نتيجًة للموؤ�صرات 
املالية اجليدة للجهاز امل�صريف الأردين, ونظرًا للقوة واملتانة املالية التي يتمتع بها, مما جعله حمط اأنظار امل�صتثمرين من خارج اململكة. وقد 
بلغ متو�صط ن�صبة م�صاهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك املدرجة على بور�صة عمان 59.25% خالل الفرتة من 2007 اإلى 2015, 

وو�صلت الن�صبة اإلى 60.2% يف عام 2015.

جدول رقم )33(
م�ساهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�سهم البنوك املدرجة يف بور�سة عمان  خالل الفرة )2007 – 2015(

ن�سبة م�ساهمة غري الأردنيني %ال�سنة

200757.35

200858.84

200958.25

201057.90

201159.40

201260.00

201361.00

201460.30

201560.20

امل�سدر: بور�سة عمان / الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية
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�سكل رقم )25(

ن�سبة م�ساهمة غري الردنيني يف ملكية ا�سهم البنوك )2015-2007(
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 يتناول هذا اجلزء مو�صوع تقا�ض ال�صيكات ويلقي ال�صوء على اأهم نقاط التحول التاريخية التي مر بها يف اململكة، باالإ�صافة اإلى ت�صليط 
ال�صوء على التغريات �صهدتها ال�صيكات املقدمة للتقا�ص وال�صيكات املعادة خالل عام 2015.

1. ملحة تاريخية عن تقا�س ال�سيكات:

يقدم البنك املركزي الأردين خدمة تقا�ص ال�صيكات للبنوك املرخ�صة مبوجب قانونه رقم )23( ل�صنة 1971 وتعديالته يف الفقرة ب من 
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 
على نظام املقا�صة الآلية حتى �صهر متوز 2007 ثم انتقلت اخلدمة نقلة نوعيه اإلى التقا�ص اللكرتوين حيث بداأ تطبيق حت�صيل ال�صيكات يف 
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 
و�صور ورموز ال�صيكات ( بو�صائل الكرتونية من خالل مركز املقا�صة اللكرتونية يف البنك املركزي الأردين وحتديد �صايف الأر�صدة الناجتة 

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

كما ويتم تقدمي خدمة تقا�ص ال�صيكات من خالل املقا�صة اللكرتونية حتت غطاء قانوين لت�صغيلها واملتمثل بقانون البنك املركزي الأردين, 
وقانون املعامالت اللكرتونية, واأ�صول وقواعد العمل والتعليمات اخلا�صة باملقا�صة اللكرتونية.

وقد كان الهدف من املقا�صة اللكرتونية هو النتقال من نظام املقا�صة الآيل اإلى نظام املقا�صة اللكرتوين لل�صيكات, والتوقف عن تداول 
ال�صيكات الورقية لغاية التقا�ص عند مرحلة اإيداعها يف البنوك, وحت�صيل ال�صيكات حق نف�ص اليوم لكافة مناطق اململكة, اإ�صافة اإلى 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 
و�صع البنك املايل يف وقت حمدد م�صبقًا, والتوظيف الأمثل لالأموال لدى البنوك, واحل�صول على معلومات واإح�صائيات دقيقة عن ال�صيكات 
ونظام اأر�صفة دقيق و�صريع, والتقليل من خماطر نقل ال�صيكات الورقية من والى البنوك, واإمكانية احل�صول على �صور وبيانات عن ال�صيكات 
من خالل نظام املقا�صة اللكرتونية ب�صرعة و�صهولة, ويعمل النظام على مدار 24 �صاعة وبالتايل هناك مت�صع من الوقت لإر�صال ال�صيكات 

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

كان الإيداع بعد ال�صاعة 12:000ظهراً (, اإ�صافة اإلى زيادة الثقة بال�صيكات والتعامل بها.
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2. تطور تقا�س ال�سيكات خالل عام 2015:

�صهدت ال�صيكات املقدمة للتقا�ص انخفا�صًا من حيث العدد والقيمة يف نهاية عام 2015 باملقارنة مع نهاية عام 2014, حيث انخف�صت عدد 
ال�صيكات املقدمة للتقا�ص من 11116.4 األف �صيك يف نهاية عام 2014 اإلى 10627.2 األف �صيك يف نهاية عام 2015, كما وانخف�صت قيمة 

ال�صيكات املقدمة للتقا�ص من 48380.3 مليون دينار يف نهاية عام 2014 اإلى 48063.3 مليون دينار يف نهاية عام 2015. 

جدول رقم )34(
ال�سيكات املتداولة واملرجتعة من خالل املقا�سة اللكرونية )2014 – 2015(

ن�سبة التغري %20142015البيان

ال�سيكات املقدمة للتقا�ض

%4.40-11116.410627.2العدد )األف(

%0.66-48380.348063.3القيمة )مليون دينار(

ال�سيكات املعادة

%6.73-558.4520.8العدد )األف(

%1708.21734.81.56القيمة )مليون دينار(

-%4.90%5.02ن�سبة اإلى عدد ال�سيكات املقدمة للتقا�ض )%(

-%3.61%3.53ن�سبة اإلى قيمة ال�سيكات املقدمة للتقا�ض )%(

ال�سيكات املعادة لعدم كفاية الر�سيد

%6.60-337.9315.6العدد )األف(

%2.97-981.2952.1القيمة )مليون دينار(

-%60.6%60.5ن�سبة اإلى عدد ال�سيكات املعادة )%(

-%54.9%57.4ن�سبة اإلى قيمة ال�سيكات املعادة )%(

ال�سيكات املعادة  لأ�سباب اأخرى

%6.98-220.6205.2العدد )األف(

%727.1782.77.65القيمة )مليون دينار(

-%39.4%39.5ن�سبة اإلى عدد ال�سيكات املعادة )%(

-%45.1%42.6ن�سبة اإلى قيمة ال�سيكات املعادة )%(

امل�سدر:  البنك املركزي الأردين/ الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية. 

كما و�صهدت ال�صيكات املعادة انخفا�صا من حيث العدد مبا ن�صبته 6.73% وارتفاع من حيث القيمة بن�صبة 1.56% يف نهاية عام 2015 
مقارنًة بعام 2014. اأما من ناحية ن�صبة عدد ال�صيكات املعادة اإلى ال�صيكات املقدمة للتقا�ص فقد بلغت 4.9% يف نهاية عام 2015 حيث ا�صتملت 
على ما ن�صبته 60.6% �صيكات معادة لعدم كفاية الر�صيد و 39.4% �صيكات معادة لأ�صباب اأخرى. كما اأن ن�صبة قيمة ال�صيكات املعادة اإلى قيمة 
ال�صكات املقدمة للتقا�ص قد بلغت 3.61% يف نهاية عام 2015 ُت�صكل منهم ال�صيكات املعادة لعدم كفاية الر�صيد ما ن�صبته 54.9% و ال�صيكات 

املعادة لأ�صباب اأخرى ما ن�صبته %45.1.
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ي�صتعر�ص هذا الف�صل تطورات الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الودائع والت�صهيالت الئتمانية باأ�صنافها املختلفة, بالإ�صافة اإلى تطور 
البنوك  الإقرا�ص بني  اأ�صعار فائدة  النقدية, وتطور  ال�صيا�صة  اأدوات  الفائدة على  اأ�صعار  الف�صل تطور  ي�صتعر�ص  الفائدة. كما  هام�ص �صعر 

)اجلوديرب(.

1.تطور اأ�سعار الفوائد على الودائع

  �صهدت اأ�صعار الفوائد على الودائع مبختلف اأ�صكالها انخفا�صات وا�صحة خالل عام 2015 وذلك كما يلي: 

 الودائع حتت الطلب: انخف�ص الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الودائع حتت الطلب يف نهاية 2015 مبقدار 11 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه 
يف نهاية عام 2014 ليبلغ %0.32. 

 ودائع التوفري: انخف�ص الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على ودائع التوفري يف نهاية عام 2015 مبقدار 17 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه امل�صجل 
يف نهاية عام 2014 ليبلغ %0.62. 

 الودائع لأجل: انخف�ص الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الودائع لأجل يف نهاية عام 2015 مبقدار 105 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه يف نهاية 
عام 2014 ليبلغ %3.06. 

جدول رقم )35(
 الو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الودائع باأ�سنافها خالل الفرة  2007 – 2015

ال�سنة
حتت الطلب

)%(
توفري
)%(

لأجل
)%(

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

20150.320.623.06

امل�سدر:  البنك املركزي الأردين/ الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية



114

التقرير السنوي السابع والثالثون

�سكل رقم )26(

الو�سط املرجح لأ�سعار ا لفوائد على الودائع باأ�سنافها )2015-2007(

جدول رقم )36( 

الو�سط املرجح ال�سهري لأ�سعار الفائدة على الودائع باأ�سنافها خالل عام 2015

ال�سهر
حتت الطلب

)%(
توفري
)%(

لأجل
)%(

0.460.844.02كانون الثاين

0.460.834.00�شباط

0.420.813.76اآذار

0.450.793.73ني�سان

0.410.733.62اأيار

0.380.733.54حزيران

0.330.653.40متوز

0.330.683.33اآب

0.330.643.24اأيلول

0.330.643.16ت�سرين الأول

0.330.663.13ت�سرين الثاين

0.320.623.06كانون الأول

0.380.723.50املعدل

0.460.844.02اأعلى �سعر

0.320.623.06اأدنى �سعر

امل�سدر: البنك املركزي الأردين/ الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية
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�سكل رقم )27(

التطور ال�سهري لأ�سعار الفوائد على الودائع باأ�سنافها خالل عام 2015
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2. تطور اأ�سعار الفوائد على الت�سهيالت

انخف�صت اأ�صعار الفائدة على الت�صهيالت مبختلف اأ�صكالها خالل عام 2015 مقارنًة مع عام 2014 وذلك كما يلي:

 اجلاري مدين: انخف�ص الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على اجلاري مدين يف نهاية عام 2015 مبقدار 114 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه يف 
نهاية عام 2014 ليبلغ %8.01. 

 القرو�ص وال�صلف: انخف�ص الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على القرو�ص وال�صلف يف نهاية عام 2015 مبقدار 60 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه 
يف نهاية عام 2014 ليبلغ %8.24. 

 الكمبيالت والإ�صناد املخ�صومة: انخف�ص الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الكمبيالت والإ�صناد املخ�صومة يف نهاية عام 2015 مبقدار 
125 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه امل�صجل يف نهاية عام 2014 ليبلغ %8.70. 

 �صعر الفائدة لأف�صل العمالء: انخف�ص �صعر فائدة اإقرا�ص لأف�صل العمالء يف نهاية عام 2015 مبقدار 35 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه امل�صجل 
يف نهاية عام 2014 لي�صل اإلى %8.37. 
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جدول رقم )37(

الو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت باأ�سنافها 2007 – 2015

ال�سنة
جاري مدين

)%(
قرو�ض و�سلف

)%(

كمبيالت واإ�سناد 
خم�سومة

)%(

�سعر الإقرا�ض لأف�سل 
العمالء 

)%(

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

20158.018.248.708.37

امل�سدر:  البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية.

�سكل رقم )28(

الو�سط املرجح لأ�سعار ا لفوائد على الت�سهيالت باأ�سنافها )2015-2007(

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%



التقرير السنوي السابع والثالثون

117

جدول رقم )38( 

تطور الو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت باأ�سنافها خالل عام 2015

ال�سهر
جاري مدين

)%(
قرو�ض و�سلف

)%(
كمبيالت واإ�سناد خم�سومة

)%(

�سعر الإقرا�ض لأف�سل 
العمالء 

)%(

8.488.759.458.72كانون الثاين

8.588.7210.058.63�شباط

8.388.649.758.51اآذار

8.348.589.838.49ني�سان

8.298.539.558.51اأيار

8.468.509.528.46حزيران

8.158.529.348.37متوز

8.128.409.168.37اآب

8.108.289.248.37اأيلول

8.028.299.348.37ت�سرين الأول

7.938.279.248.37ت�سرين الثاين

8.018.248.708.37كانون الأول

8.248.489.438.46املعدل

8.588.7510.058.72اأعلى �سعر

7.938.248.708.37اأدنى �سعر

امل�سدر:  البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية.
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�سكل رقم )29(

التطور ال�سهري لأ�سعار الفوائد على  الت�سهيالت باأ�سنافها خالل 2015
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3. هام�س �سعر الفائدة 

يقا�ص هام�ص �صعر الفائدة من خالل الفرق بني الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على القرو�ص وال�صلف وبني الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة 
على الودائع لأجل باعتبار اأنهما اأهم واأكرب اأنواع الت�صهيالت والودائع. 

وقد �صهد هام�ص �صعر الفائدة خالل عام 2015 ارتفاعًا مبقدار 45 نقطة اأ�صا�ص لي�صل اإلى 5.18% باملقارنة مع هام�ص مقداره %4.73 
يف عام 2014. 
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�سكل رقم )30(

التطور ال�سنوي لهام�س �سعر الفائدة )2015-2007(
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5

�سكل رقم )31(

التطور ال�سهري لهام�س �سعر الفائدة خالل عام 2015\
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4. تطور اأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية 

قام البنك املركزي الأردين خالل عام 2015 بتخفي�ص اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية لت�صبح كما يلي:

 �صعر اإعادة اخل�صم: مت تخفي�صه مبقدار 50 نقطة اأ�صا�ص لي�صل اإلى 3.75%, باملقارنة مع 4.25% يف نهاية عام 2014. 

 �صعر الفائدة على اتفاقيات اإعادة ال�صراء لليلة واحدة: مت تخفي�صه مبقدار 50 نقطة اأ�صا�ص لي�صبح 3.50% مقارنًة مع 4.00% يف نهاية 
عام 2014.

 �صعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة: مت تخفي�صه خالل عام 2015 مبقدار 125 نقطة اأ�صا�ص لي�صبح 1.50% مقارنًة مع 2.75% يف نهاية 
عام 2014. 

جدول رقم )39(

التطور ال�سنوي لأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية )2007 – 2015(

ال�سنة
�سعر اإعادة

اخل�سم )%(
اتفاقيات اإعادة
ال�سراء )%(

نافذة الإيداع لليلة �سهادات الإيداع
واحدة )%( �ستة �سهور )%(ثالثة �سهور )%(

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

1.50ــــ20153.753.50

 امل�سدر:  البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية.
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جدول رقم )40(

 التطور ال�سهري لأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية خالل عام 2015

ال�سهر
�سعر اإعادة

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

4.254.002.75كانون الثاين

4.003.751.75�شباط

4.003.751.75اآذار

4.003.751.75ني�سان

4.003.751.75اأيار

4.003.751.75حزيران

3.753.501.50متوز

3.753.501.50اآب

3.753.501.50اأيلول

3.753.501.50ت�سرين الأول

3.753.501.50ت�سرين الثاين

3.753.501.50كانون الأول

امل�سدر:  البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية.

5 - اأ�سعار فائدة الإقرا�س ما بني البنوك )اجلوديرب( 

 ت�صري تطورات اأ�صعار فائدة الإقرا�ص بني البنوك )اجلوديرب( خالل عام 2015 اإلى ما يلي : 

- انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق ليلة واحدة عام 2015 مقارنًة مع عام 2014 مبقدار 76 نقطة ليبلغ )%2.495( .

- انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق اأ�صبوع عام 2015 مقارنًة مع عام 2014 مبقدار 67 نقطة ليبلغ )%3.120( .

- انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق �صهر واحد عام 2015 مقارنًة مع عام 2014 مبقدار 60 نقطة ليبلغ )%3.851( .

- انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق ثالثة اأ�صهر خالل العام 2015 مقارنًة مبعدله ل�صنة 2014 مبقدار 52 نقطة لي�صل اإلى 
.)%4.516(

- انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق �صتة اأ�صهر خالل العام 2015 مقارنة مبعدله ل�صنة 2014 مبقدار 44 نقطة لي�صل اإلى 
. )%5.132(

- انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق �صنة واحدة خالل عام 2015 مقارنًة مبعدله ل�صنة 2014 مبقدار 40 نقطة لي�صل اإلى 
. )%5.640(



122

التقرير السنوي السابع والثالثون

جدول رقم )41(

معدل اأ�سعار فائدة الإقرا�س بني البنوك ) اجلوديرب ـ الأ�سعار املعلنة( للفرة من  2006 اإلى 2015

�سنة�ستة اأ�سهرثالثة 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

20152.4953.1203.8514.5165.1325.640

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

كما ويالحظ من اجلدول اأدناه التطور ال�صهري على معدلت اأ�صعار فائدة الإقرا�ص بني البنوك خالل عام 2015, والذي يبني اأن معدلت اأ�صعار 
فائدة الإقرا�ص جلميع ال�صتحقاقات قد �صجلت اأعلى املعدلت خالل اأول �صهر من ال�صنة, واأدنى املعدلت يف الربع الأخري من ال�صنة.

جدول رقم )42(

اأ�سعار فائدة الإقرا�س بني البنوك ) اجلوديرب ـ الأ�سعار املعلنة( لعام 2015

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

3.0003.5354.2854.8805.4005.858كانون الثاين
2.7193.3144.0264.6495.2085.708�شباط

2.6663.2533.9504.5855.1945.677اآذار
2.6603.2533.9504.5855.1945.669ني�سان

2.6443.2533.9504.5855.1945.669اأيار
2.6443.2533.9504.5855.1945.669حزيران

2.4453.0613.7804.4555.0735.601متوز
2.3552.9683.7254.3975.0315.567اآب

2.3412.9653.7234.3955.0295.566اأيلول
2.2022.8863.6454.3665.0225.559ت�سرين الأول
2.1442.8493.6134.3515.0225.559ت�سرين الثاين
2.1222.8543.6184.3535.0275.575كانون الأول

2.4953.1203.8514.5165.1325.640املعدل
2.1222.8493.6134.3515.0225.559اأدنى �سعر
3.0003.5354.2854.8805.4005.858اأعلى �سعر

     امل�سدر: الأ�سعار املعلنة يف ن�سرات اجلوديرب اليومية ال�سادرة عن اجلمعية
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�سكل رقم )32(

التطور ال�سهري لأ�سعار فائدة القرا�س بني البنوك )اجلوديرب( خالل عام 2015
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وفيما يتعلق بحجم ن�صاط �صوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2015 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  اإلى تذبذب هام�ص  بالإ�صافة  املقر�صة,  املبالغ 

اجلوديرب( الذي �صجل اأدنى هام�ص يف �صهر اأيار والبالغ 0.032% واأعلى هام�ص يف �صهر ت�صرين الأول والبالغ %0.401.
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جدول رقم )43(

حجم الن�صاط يف �صوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2015

عدد العملياتال�سهر
جمموع املبالغ املقر�سة

)مليون دينار(

�سعر فائدة الإقرا�ض 
املرجح

فيما بني البنوك 
)ال�سعر املعلن( *

�سعر فائدة الإقرا�ض 
املرجح

فيما بني البنوك 
)ال�سعر الفعلي( **

هام�ض
الت�سعري

%0.072-%2.928%2792,114.603.000كانون الثاين

%0.108-%2.611%2762,350.802.719�شباط

%0.061-%2.605%4223,099.702.666اآذار

%0.038-%2.622%3443,018.602.660ني�سان

%0.032-%2.612%2362,025.402.644اأيار

%0.065-%2.579%3442,723.002.644حزيران

%0.150-%2.295%1771,486.102.445متوز

%0.354-%2.001%1941,474.402.355اآب

%0.396-%1.945%61635.802.341اأيلول

%0.401-%1.801%50450.702.202ت�سرين الأول

%0.393-%1.751%1411,231.202.144ت�سرين الثاين

%0.237-%1.885%3433,117.302.122كانون الأول

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

)**( : املعدل ال�صهري ل�صعر فائدة الإقرا�ص املرجح فيما بني البنوك )ال�صعر الفعلي( من الن�صرات اليومية لأ�صعار الفائدة على اأدوات الدينار املختلفة ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين
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�سكل رقم )33(

تطور عدد عمليات القرا�س والقرا�س يف �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2015
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�سكل رقم )34(

تطور جمموع املبالغ املقر�سة يف �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2015
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�سكل رقم )35(

اأ�سعار فائدة القرا�س املرجح يف ما بني البنوك )املعلنة والفعلية( لليلة واحدة خالل عام 2015

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%







الفصل الثامن 

تحليل األداء المقارن 
للبنوك العاملة في 

األردن  خالل

عام 2015



التقرير السنوي السابع والثالثون



التقرير السنوي السابع والثالثون

131

يت�صمن هذا الف�صل على تلخي�صٍ واٍف ملجمل التطورات التي �صهدتها البنوك العاملة يف الأردن خالل العام 2015, حيث تناول اجلزء 
الأردن,  العاملة يف  البنوك  والودائع يف  والت�صهيالت  املوجودات  اإجمايل  املايل من حيث  املركز  قائمة  الرئي�صية يف  البنود  الأول منها تطور 
بالإ�صافة اإلى حقوق امللكية وراأ�ص املال. اأما اجلزء الثاين فقد ت�صمن على اأهم بنود قائمة الدخل للبنوك العاملة يف الأردن خالل العام 2015 
واملتمثلة يف الربح قبل ال�صريبة و�صايف الربح بعد ال�صريبة. وتناول اجلزء الثالث اأهم مقايي�ص الربحية للبنوك العاملة يف الأردن والتي تربط 
بني قائمة املركز املايل وقائمة الدخل واملتمثلة يف معدل العائد على الأ�صول ومعدل العائد على حقوق امللكية وذلك خالل العام 2015. اأما 
اجلزء الرابع فقد ا�صتعر�ص موؤ�صرات التفرع امل�صريف للبنوك يف الأردن مبا يف ذلك عدد الفروع وعدد اأجهزة ال�صراف الآيل. اأما اجلزء 

اخلام�ص والأخري فقد جاء ليعك�ص تطور وتوزيع حجم املوارد الب�صرية يف البنوك العاملة يف الأردن كما يف نهاية عام 2015. 

ال�صابقة,  اإلى الأقل( ح�صب كل معيار من املعايري  البنك الأعلى  البنوك ب�صكٍل تنازيل )من  اأننا راعينا ترتيب  اإلى  الإ�صارة هنا  وجتدر 
بالإ�صافة اإلى احت�صاب الأهمية الن�صبية لكل بنك بالن�صبة ملجموع البنوك العاملة. كما راعينا تق�صيم البنوك اإلى ثالثة فئات رئي�صية لت�صمل 
البنوك التجارية الأردنية, والبنوك الإ�صالمية, والبنوك الأجنبية. كذلك من املهم اأن ن�صري هنا اإلى اأن البيانات التي يت�صمنها هذا الف�صل 
امل�صتخدمة �صمن هذا  املفاهيم  لأهم  تف�صيل  يلي  وفيما  الفروع اخلارجية.  بيانات  ت�صمل  ول  الأردن فقط  العاملة يف  البنوك  فروع  تخ�ص 

الف�صل:

 اإجمايل الودائع للبنوك التجارية: ي�صمل الودائع لدى البنوك واملوؤ�ص�صات امل�صرفية, وودائع العمالء, والتاأمينات النقدية.

معدل العائد على حقوق امللكية لعام 2015: هو �صايف الربح بعد ال�صريبة لعام 2015 مق�صومًا على متو�صط حقوق امللكية لعامي 2014 و 2015.

 معدل العائد على املوجودات لعام 2015: هو �صايف الربح بعد ال�صريبة لعام 2015 مق�صومًا على متو�صط املوجودات لعامي 2014 و 2015. 

 اإجمايل املوجودات للبنوك الإ�صالمية: ت�صمل اإجمايل املوجودات فقط وبدون احل�صابات املدارة ل�صالح الغري.

التوظيفات املالية للبنوك الإ�صالمية: ت�صمل التوظيفات املالية جميع اأنواع القرو�ص والتمويالت املمنوحة من البنك مبا فيها ذمم البيوع املوؤجلة 
والذمم الأخرى بال�صايف, وموجودات اإجارة منتهية بالتمليك بال�صايف, والتمويالت اأو ال�صتثمارات التمويلية الأخرى بال�صايف, ول ت�صمل 

احل�صابات املدارة ل�صالح الغري. 

امل�صرفية, وح�صابات  واملوؤ�ص�صات  البنوك  الأوعية الدخارية على ح�صابات  ت�صمل  الإ�صالمية:  للبنوك  الأوعية الدخارية  اأر�صدة  اإجمايل   
العمالء اجلارية, والتاأمينات النقدية, وجمموع حقوق اأ�صحاب ال�صتثمار امل�صرتك, ول ت�صمل احل�صابات املدارة ل�صالح الغري.

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

اأ. ترتيب البنوك ح�سب اإجمايل املوجودات

ارتفع اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 بن�صبة 5.15% عن قيمته يف نهاية عام 2014, لي�صل اإلى 45.2 
مليار دينار, والتي تتوزع بواقع 34.7 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )76.8% من اإجمايل موجودات البنوك يف الأردن(, و 6.8 مليار 

دينار للبنوك الإ�صالمية )15.1% من اإجمايل املوجودات( و 3.7 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية )8.1% من اإجمايل املوجودات(.
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جدول رقم )44(

 اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 2014

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20152014
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2015

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

ترتيب
2014

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

%0.92%18,726.0020.30%18,806.0019.48البنك العربي
%5.12%26,508.5815.14%26,841.9115.14بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%7.51%32,369.005.51%32,547.005.64البنك الأردين الكويتي
%6.85%42,239.475.21%42,392.875.29بنك الحتاد

%7.08%52,120.004.93%52,270.005.02البنك الأهلي الأردين
%10.14%61,885.434.39%62,076.604.59بنك القاهرة عمان

%0.70%71,859.604.33%71,872.704.14بنك الأردن
%2.08-%81,825.474.25%81,787.433.95بنك املال الأردين

%1.54%91,632.003.80%91,657.103.67بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%28.56%101,092.962.54%101,405.153.11البنك التجاري الأردين

%39.63%12867.132.02%111,210.772.68بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 
ABC 6.20-%111,082.712.52%121,015.602.25بنك%

%4.11%13779.001.81%13811.001.79البنك ال�ستثماري
%5.17%32,987.3576.75%34,694.1476.76اإجمايل موجودات البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2015

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

ترتيب
2014

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

ن�سبة التغري
)%(

%6.86%13,555.008.27%13,799.008.41البنك الإ�سالمي الأردين
%15.28%21,568.863.65%21,808.584.00البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%18.54%3658.001.53%3780.001.73بنك الأردن دبي الإ�سالمي
%25.02%4353.820.82%4442.330.98م�سرف الراجحي*

%11.31%6,135.6714.28%6,829.9215.11اإجمايل موجودات البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2015

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

ترتيب
2014

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

ن�سبة التغري
)%(

%11.35-%11,013.002.36%1898.001.99بنك عودة 
%0.74%2812.001.89%2818.001.81بنك لبنان واملهجر 

%9.31-%3487.941.14%3442.530.98بنك �ستاندرد ت�سارترد
%12.66%6339.080.79%4382.010.85بنك اأبو ظبي الوطني

%7.52-%4399.000.93%5369.000.82البنك العقاري امل�سري العربي 
%11.47-%5361.800.84%6320.300.71بنك الكويت الوطني - الأردن

%0.62-%7311.070.72%7309.150.68�سيتي بنك
%0.71-%8133.420.31%8132.480.29م�سرف الرافدين

%4.82-%3,857.318.97%3,671.478.12اإجمايل موجودات البنوك التجارية الأجنبية
%5.15%42,980.34100.0%45,195.52100.0اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأردن

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
* بنك اأجنبي.
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ب. ترتيب البنوك ح�سب الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف

ارتفعت الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة / بال�صايف املقدمة من البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 بن�صبة 10.5% مقارنة مع عام 
2014 لت�صل اإلى 19.77 مليار دينار, تتوزع بواقع 14.03 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )71% من اإجمايل الت�صهيالت( و 4.61 مليار 
دينار للبنوك الإ�صالمية )23.3% من اإجمايل الت�صهيالت( و 1.13 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية )5.7% من اإجمايل الت�صهيالت(.

جدول رقم )45(

الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف املمنوحة من البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 2014

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20152014

ن�سبة التغري
 )%( ترتيب

2015

الت�سهيالت 
الئتمانية

 املبا�سرة / 
بال�سايف

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل 
الت�سهيالت 
الئتمانية

 املبا�سرة / 
بال�سايف )%(

ترتيب
2014

الت�سهيالت 
الئتمانية

 املبا�سرة / 
بال�سايف

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الت�سهيالت 
الئتمانية

 املبا�سرة / 
بال�سايف )%(

%2.38%12,602.0014.55%12,664.0013.48البنك العربي
%34.01%21,979.1311.06%22,652.2213.42بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%4.75%31,226.876.86%31,285.206.50بنك الحتاد
%4.75%41,095.006.12%41,147.005.80البنك الأردين الكويتي

%2.05%51,022.005.71%51,043.005.28البنك الأهلي الأردين
%0.57%6974.405.45%6980.004.96بنك الأردن

%13.02%7803.564.49%7908.164.59بنك القاهرة عمان
%15.93%8690.613.86%8800.604.05بنك املال الأردين

%5.59%9615.203.44%9649.603.29بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%13.08%10485.332.71%10548.792.78البنك التجاري الأردين

ABC 4.81%11480.182.68%11503.292.55بنك%
%34.86%13320.041.79%12431.592.18بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

%0.48-%12414.002.31%13412.002.08البنك ال�ستثماري
%10.36%12,708.3171.04 %14,025.4770.96اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف املمنوحة من البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2015

اأر�سدة التوظيفات
املالية / بال�سايف

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الت�سهيالت 
الئتمانية

 املبا�سرة / 
بال�سايف )%(

ترتيب
2014

اأر�سدة التوظيفات
املالية / بال�سايف

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الت�سهيالت 
الئتمانية

 املبا�سرة / 
بال�سايف )%(

ن�سبة التغري
)%( 

%16.86%12,390.0013.36%12,793.0014.13البنك الإ�سالمي الأردين 
%15.11%2888.644.97%21,022.945.18البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%13.30%3451.002.52%3511.002.59بنك الأردن دبي الإ�سالمي
%13.09%4248.671.39%4281.221.42م�سرف الراجحي *

%15.83%3,978.3122.24 %4,608.1623.31اإجمايل اأر�سدة التوظيفات املالية / بال�سايف املمنوحة من البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2015

الت�سهيالت 
الئتمانية

 املبا�سرة / 
بال�سايف

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الت�سهيالت 
الئتمانية

 املبا�سرة / 
بال�سايف )%(

ترتيب
2014 

الت�سهيالت 
الئتمانية

 املبا�سرة / 
بال�سايف

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الت�سهيالت 
الئتمانية

 املبا�سرة / 
بال�سايف )%(

ن�سبة التغري
)%(

%11.49%2322.001.80%1359.001.82بنك لبنان واملهجر 
%12.05-%1365.002.04%2321.001.62بنك عودة 

%14.02-%3164.000.92%3141.000.71البنك العقاري امل�سري العربي 
%8.92-%4152.750.85%4139.130.70بنك �ستاندرد ت�سارترد
%5.92%5112.040.63%5118.670.60بنك اأبو ظبي الوطني

%33.62-%740.800.23%627.090.14�سيتي بنك
%41.10-%645.500.25%726.800.14بنك الكويت الوطني -الأردن

%59.03-%80.1460.00%80.060.00م�سرف الرافدين
%5.78-%1,202.246.72 %1,132.755.73اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف املمنوحة من البنوك التجارية الأجنبية
%10.50%17,888.87100.0 %19,766.37100.0اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف املمنوحة من البنوك العاملة يف الأردن

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
* بنك اأجنبي.
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ج. ترتيب البنوك ح�سب اإجمايل الودائع

ارتفع اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015  بن�صبة 5.3% مقارنة مع عام 2014 لي�صل اإلى 37.9  مليار 
دينار, تتوزع بواقع 29 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )76.5% من اإجمايل الودائع( و 6 مليار دينار للبنوك الإ�صالمية )15.9% من 

اإجمايل الودائع( و 2.9 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية )7.6% من اإجمايل الودائع(. 

جدول رقم )46(

اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 2014

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20152014
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2015

اإجمايل الودائع
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الودائع )%(

ترتيب
2014

اإجمايل الودائع
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الودائع )%(

%0.08%17,598.0021.13%17,604.0020.09البنك العربي
%5.59%25,426.6015.09%25,729.7915.14بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%8.96%41,887.005.25%32,056.005.43البنك الأردين الكويتي
%6.40%31,917.765.33%42,040.565.39بنك الحتاد

%8.65%51,758.004.89%51,910.005.05البنك الأهلي الأردين
%7.90%61,526.964.25%61,647.594.35بنك القاهرة عمان

%4.15%91,380.403.84%71,437.703.80بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%1.10-%71,420.093.95%81,404.453.71بنك املال الأردين

%1.01-%81,400.103.89%91,385.903.66بنك الأردن
%29.08%10956.842.66%101,235.083.26البنك التجاري الأردين

%47.04%12711.721.98%111,046.502.76بنك �سو�سيته جرنال - الأردن
ABC 8.17-%11919.372.56%12844.312.23بنك%

%2.61%13614.001.71%13630.001.66البنك ال�ستثماري
%5.29%27,516.8476.51%28,971.8776.53اإجمايل الودائع لدى البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2015

اإجمايل اأر�سدة
الأوعية الدخارية

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الودائع )%(

ترتيب
2014

اإجمايل الودائع
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الودائع )%(

ن�سبة التغري
)%(

%6.41%13,181.008.84%13,385.008.94البنك الإ�سالمي الأردين
%15.89%21,391.413.87%21,612.444.26البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%24.75%3501.001.39%3625.001.65بنك الأردن دبي الإ�سالمي
%27.47%4300.820.84%4383.461.01م�سرف الراجحي *

%11.75%5,374.2314.94%6,005.9015.87اإجمايل اأر�سدة الأوعية الدخارية لدى البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2015

اإجمايل الودائع
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الودائع )%(

ترتيب
2014

اإجمايل الودائع
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الودائع )%(

ن�سبة التغري
)%(

%13.28-%1881.002.45%1764.002.02بنك عودة
%1.32-%2683.001.90%2674.001.78بنك لبنان واملهجر

%9.55-%3363.431.01%3328.710.87بنك �ستاندرد ت�سارترد
%13.85%5280.340.78%4319.170.84بنك اأبو ظبي الوطني

%8.28-%4290.000.81%5266.000.70البنك العقاري امل�سري العربي
%0.81-%7237.450.66%6235.530.62�سيتي بنك

%16.26-%6276.800.77%7231.800.61بنك الكويت الوطني - الأردن
%4.44-%861.370.17%858.640.15م�سرف الرافدين

%6.36-%3,073.398.55%2,877.857.60اإجمايل الودائع لدى البنوك التجارية الأجنبية
%5.26%35,964.45100.0%37,855.62100.0اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
* بنك اأجنبي.
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د. ترتيب البنوك ح�سب حقوق امللكية

ارتفع اإجمايل حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 بن�صبة 3.9% مقارنة مع عام 2014 لي�صل اإلى 5.8 مليار دينار 
يف نهاية عام 2015 والتي تتوزع بواقع 4.52 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )78.6% من اإجمايل حقوق امللكية( و 636 مليون دينار 

للبنوك الإ�صالمية )11.1% من اإجمايل حقوق امللكية( و 597 مليون دينار للبنوك التجارية الأجنبية )10.4% من اإجمايل حقوق امللكية(.

جدول رقم )47(

حقوق امللكية يف البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 2014

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20152014
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2015

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية 

)%(

ترتيب
2014

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية 

)%(
%1.60%1936.00016.90%1951.00016.52البنك العربي

%2.42%2906.18616.36%2928.07716.12بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%3.39%3413.0007.45%3427.0007.42البنك الأردين الكويتي

%7.40%4333.8006.03%4358.5006.23بنك الأردن
%1.01%5298.0005.38%5301.0005.23البنك الأهلي الأردين

%9.05%6266.0204.80%6290.0995.04بنك الحتاد
%6.90%7258.5344.67%7276.3794.80بنك القاهرة عمان

%2.08-%8257.1234.64%8251.7804.37بنك املال الأردين
%1.41%9190.9003.45%9193.6003.36بنك ال�ستثمار العربي الأردين

%4.35%10138.0002.49%10144.0002.50البنك ال�ستثماري
ABC 3.94%11137.2782.48%11142.6912.48بنك%

%16.32%13114.5402.07%12133.2302.31البنك التجاري الأردين
%4.98%12121.0412.18%13127.0692.21بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

%3.52%4,370.42378.89 %4,524.42578.58اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2015

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية 

)%(

ترتيب
2014

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية 

)%(

ن�سبة التغري
)%(

%10.28%1282.0005.09%1311.0005.40البنك الإ�سالمي الأردين
%7.19%2130.4862.36%2139.8682.43البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%3.08%3130.0002.35%3134.0002.33بنك الأردن دبي الإ�سالمي
%7.18%447.7510.86%451.1800.89م�سرف الراجحي *

%7.76%590.23710.65 %636.04811.05اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2015

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية 

)%(

ترتيب
2014

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية 

)%(

ن�سبة التغري
)%(

%3.09%197.0001.75%1100.0001.74بنك عودة 
%4.88%379.9001.44%283.8001.46بنك الكويت الوطني - الأردن

%5.25-%287.9481.59%383.3281.45بنك �ستاندرد ت�سارترد
%9.33%475.0001.35%482.0001.42بنك لبنان واملهجر 

%2.44%566.3151.20%567.9311.18م�سرف الرافدين
%0.42-%664.6571.17%664.3851.12�سيتي بنك

%7.48%853.9210.97%757.9531.01بنك اأبو ظبي الوطني
%5.77%754.5780.99%857.7291.00البنك العقاري امل�سري العربي 

%3.07%579.31910.46 %597.12610.37اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك التجارية الأجنبية
%3.93%5,539.979100.0 %5,757.600100.0اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك العاملة يف الأردن

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
* بنك اأجنبي.
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ه�. ترتيب البنوك ح�سب راأ�ض املال

ارتفع اإجمايل راأ�ص املال للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015  بن�صبة 4.75% مقارنة مع عام 2014 لي�صل اإلى 3.2 مليار دينار, 
والتي تتوزع بواقع 2.4 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )74.5% من جمموع راأ�ص املال( و 400 مليون دينار للبنوك الإ�صالمية )%12.6 

من جمموع راأ�ص املال( و 411.4 مليون دينار للبنوك التجارية الأجنبية )12.9% من جمموع راأ�ص املال(.
جدول رقم )48(

راأ�س مال البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 2014

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20152014
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2015

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

ترتيب
2014

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
را�ض املال )%(

%12.46%1570.0018.75%1641.0020.13البنك العربي
%0.00%2252.008.29%2252.007.91بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%10.19%3181.505.97%3200.006.28بنك املال الأردين
%0.00%4175.005.76%4175.005.50البنك الأهلي الأردين

%28.00%7125.004.11%5160.005.02بنك القاهرة عمان
%0.00%5155.105.10%6155.104.87بنك الأردن

%0.00%6150.004.93%7150.004.71بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%13.64%8110.003.62%8125.003.93بنك الحتاد
ABC 0.00%8110.003.62%9110.003.45بنك%

%5.00%10100.003.29%10105.003.30البنك التجاري الأردين
%0.00%10100.003.29%11100.003.14البنك الأردين الكويتي

%0.00%10100.003.29%11100.003.14البنك ال�ستثماري
%0.00%10100.003.29%11100.003.14بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

%6.48%2,228.6073.31%2,373.1074.52اإجمايل راأ�ض مال البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2015

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

ترتيب
2014

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

ن�سبة التغري
)%(

%0.00%1150.004.93%1150.004.71البنك الإ�سالمي الأردين
%0.00%2100.003.29%2100.003.14البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%0.00%2100.003.29%2100.003.14بنك الأردن دبي الإ�سالمي
%0.00%450.001.64%450.001.57م�سرف الراجحي *

%0.00%400.0013.16%400.0012.56اإجمايل راأ�ض مال البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2015

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

ترتيب
2014

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

ن�سبة التغري
)%(

%0.00%161.432.02%161.431.93بنك �ستاندرد ت�سارترد
%0.00%250.001.64%250.001.57البنك العقاري امل�سري العربي 

%0.00%250.001.64%250.001.57م�سرف الرافدين
%0.00%250.001.64%250.001.57�سيتي بنك
%0.00%250.001.64%250.001.57بنك عودة 

%0.00%250.001.64%250.001.57بنك الكويت الوطني - الأردن
%0.00%250.001.64%250.001.57بنك لبنان واملهجر 

%0.00%250.001.64%250.001.57بنك اأبو ظبي الوطني
%0.00%411.4313.53%411.4312.92اإجمايل راأ�ض مال البنوك التجارية الأجنبية
%4.75%3,040.03100.0%3,184.53100.0اإجمايل راأ�ض مال البنوك العاملة يف الأردن

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

ارتفع اإجمايل اأرباح البنوك العاملة يف الأردن قبل ال�صريبة يف نهاية عام 2015 بن�صبة 4.7% مقارنة مع عام 2014 لي�صل اإلى 862.7 مليون 
دينار, والتي تتوزع بواقع 681.6 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية )79% من جمموع الأرباح قبل ال�صريبة(  و 109.9 مليون دينار للبنوك 
الإ�صالمية )12.7% من جمموع الأرباح قبل ال�صريبة ( و 71.2 مليون دينار للبنوك التجارية الأجنبية )8.3% من جمموع الأرباح قبل ال�صريبة(. 

جدول رقم )49(

 الربح قبل ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 2014

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20152014
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2015

الربح قبل 
ال�سريبة

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح قبل 

ال�سريبة )%(

ترتيب
2014

الربح قبل 
ال�سريبة

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح قبل 

ال�سريبة )%(
%1.20%1166.00020.14%1168.00019.47البنك العربي

%33.66%2116.18414.10%2155.28718.00بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%4.45%360.7007.36%363.4007.35بنك الأردن

%8.95%551.2336.22%455.8186.47بنك القاهرة عمان
%36.55%834.4514.18%547.0455.45بنك الحتاد

%15.30-%647.7005.79%640.4004.68البنك الأردين الكويتي
%2.60-%930.8003.74%730.0003.48بنك ال�ستثمار العربي الأردين

%34.04-%742.3005.13%827.9003.23البنك الأهلي الأردين
ABC 26.50%1018.2712.22%923.1132.68بنك%

%84.87%1312.1601.48%1022.4802.61البنك التجاري الأردين
%33.83%1113.3001.61%1117.8002.06البنك ال�ستثماري

%19.41%1212.8541.56%1215.3491.78بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 
%71.98-%453.5346.50%1315.0001.74بنك املال الأردين

%3.35%659.4980.02 %681.5979.01اإجمايل الربح قبل ال�سريبة للبنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2015

الربح قبل 
ال�سريبة

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح قبل 

ال�سريبة )%(

ترتيب
2014

الربح قبل 
ال�سريبة

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح قبل 

ال�سريبة )%(

ن�سبة التغري
)%(

%17.19%164.0007.77%175.0008.69البنك الإ�سالمي الأردين
%31.00%219.0922.32%225.0102.90البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%98.25%42.5840.31%35.1240.59م�سرف الراجحي
%77.78%32.7000.33%44.8000.56بنك الأردن دبي الإ�سالمي

%24.39%88.3810.72 %109.9312.74اإجمايل الربح قبل ال�سريبة للبنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2015

الربح قبل 
ال�سريبة

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح قبل 

ال�سريبة )%(

ترتيب
2014

الربح قبل 
ال�سريبة

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح قبل 

ال�سريبة )%(

ن�سبة التغري
)%(

%6.19%119.4002.35%120.6002.39بنك عودة 
%11.76%317.0002.06%219.0002.20بنك لبنان واملهجر 

%9.79-%47.4820.91%36.7490.78�سيتي بنك
%205.54%82.0700.25%46.3240.73بنك اأبو ظبي الوطني

%3.13-%56.4000.78%56.2000.72بنك الكويت الوطني - الأردن
%67.98-%218.9362.30%66.0640.70بنك �ستاندرد ت�سارترد

%64.00%72.5000.30%74.1000.48البنك العقاري امل�سري العربي 
%15.31-%62.5410.31%82.1520.25م�سرف الرافدين

%6.73-%76.339.26 %71.198.25اإجمايل الربح قبل ال�سريبة للبنوك التجارية الأجنبية
%4.67%824.19100.0 %862.71100.0اإجمايل الربح قبل ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأردن

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
* بنك اأجنبي.
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ب. ترتيب البنوك ح�سب �سايف الربح بعد ال�سريبة

انخف�ص اإجمايل اأرباح البنوك العاملة يف الأردن بعد ال�صريبة يف نهاية عام 2015 بن�صبة 2.5% مقارنة مع عام 2014 لي�صل اإلى 583 
مليون دينار والتي تتوزع بواقع 461.34 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية )79.1% من جمموع الأرباح بعد ال�صريبة( و 72.4 مليون دينار 
للبنوك الإ�صالمية )12.4% من جمموع الأرباح بعد ال�صريبة( و 49.3 مليون دينار للبنوك التجارية الأجنبية )8.5% من جمموع الأرباح بعد 

ال�صريبة(.
جدول رقم )50(

 �سايف الربح بعد ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 2014

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20152014
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2015

الربح بعد 
ال�سريبة

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح بعد 

ال�سريبة )%(

ترتيب
2014

الربح بعد 
ال�سريبة

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح بعد 

ال�سريبة )%(
%3.39-%1118.00019.74%1114.00019.55البنك العربي

%26.42%287.15014.58%2110.17518.90بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%7.10-%345.1007.54%341.9007.19بنك الأردن

%6.15%535.8726.00%438.0786.53بنك القاهرة عمان
%21.76%826.0634.36%531.7355.44بنك الحتاد

%24.12-%634.0005.69%625.8004.43البنك الأردين الكويتي
%32.57-%730.7005.14%720.7003.55البنك الأهلي الأردين

%8.22-%921.9003.66%820.1003.45بنك ال�ستثمار العربي الأردين
ABC 18.42%1012.8892.16%915.2622.62بنك%

%64.84%138.9301.49%1014.7202.52البنك التجاري الأردين
%17.14%1110.5001.76%1112.3002.11البنك ال�ستثماري

%8.55%129.1821.54%129.9671.71بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 
%84.10-%441.5616.95%136.6071.13بنك املال الأردين

%4.25-%481.8580.60%461.3479.13اإجمايل الربح بعد ال�سريبة للبنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2015

الربح بعد 
ال�سريبة

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح بعد 

ال�سريبة )%(

ترتيب
2014

الربح بعد 
ال�سريبة

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح بعد 

ال�سريبة )%(

ن�سبة التغري
)%(

%8.89%145.0007.53%149.0008.40البنك الإ�سالمي الأردين
%24.50%213.3642.24%216.6382.85البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%104.04%41.6800.28%33.4290.59م�سرف الراجحي *
%73.68%31.9000.32%43.3000.57بنك الأردن دبي الإ�سالمي

%16.83%61.9410.36%72.3712.41اإجمايل الربح بعد ال�سريبة للبنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2015

الربح بعد 
ال�سريبة

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح بعد 

ال�سريبة )%(

ترتيب
2014

الربح بعد 
ال�سريبة

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح بعد 

ال�سريبة )%(

ن�سبة التغري
)%(

%3.70%113.5002.26%114.0002.40بنك عودة 
%8.33%312.0002.01%213.0002.23بنك لبنان واملهجر 

%53.12-%212.0542.02%35.6500.97بنك �ستاندرد ت�سارترد
%20.46-%45.2110.87%44.1440.71�سيتي بنك

%162.53%81.5360.26%54.0320.69بنك اأبو ظبي الوطني
%9.30-%54.3000.72%63.9000.67بنك الكويت الوطني - الأردن

%13.89-%63.6000.60%73.1000.53البنك العقاري امل�سري العربي 
%21.42-%71.8590.31%81.4610.25م�سرف الرافدين

%8.83-%54.069.04%49.298.45اإجمايل الربح بعد ال�سريبة للبنوك التجارية الأجنبية
%2.48-%597.85100.0%583.00100.0اإجمايل الربح بعد ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأردن

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

ارتفع متو�صط معدل العائد على موجودات البنوك العاملة يف الأردن من 1.27% يف عام 2014 اإلى 1.28% يف عام 2015 وبارتفاع قدره 
0.01%. وقد بلغ متو�صط معدل العائد على املوجودات للبنوك التجارية الأردنية 1.33%, بينما بلغ املعدل 0.93% للبنوك الإ�صالمية, و%1.38 

للبنوك التجارية الأجنبية. 
جدول رقم )51(

معدل العائد على موجودات البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 2014

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20152014
الزيادة

)النق�سان(
 عن العام املا�سي

ترتيب
2015

معدل العائد على
املوجودات )%(

ترتيب
2014

معدل العائد على
املوجودات )%(

%0.27-%12.51%12.24بنك الأردن
%0.10%31.90%22.00بنك القاهرة عمان

%0.25%61.40%31.65بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%0.19%81.36%41.55البنك ال�ستثماري

ABC 0.17%101.28%51.45بنك%
%0.11%111.26%61.37بنك الحتاد

%0.06-%81.36%71.30البنك العربي
%0.43-%41.63%81.20بنك ال�ستثمار العربي الأردين

%0.49%130.69%91.18البنك التجاري الأردين
%0.30-%61.40%101.10البنك الأردين الكويتي

%0.26-%121.22%110.96بنك �سو�سيته جرنال - الأردن
%0.55-%51.49%120.94البنك الأهلي الأردين

%2.06-%22.43%130.37بنك املال الأردين
%0.20-%1.53 %1.33متو�سط معدل العائد على املوجودات للبنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2015

معدل العائد على
املوجودات )%(

ترتيب
2014

معدل العائد على
املوجودات )%(

الزيادة )النق�سان(
 عن العام املا�سي

%0.01%11.32%11.33البنك الإ�سالمي الأردين
%0.00%21.00%21.00البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%0.43%30.48%30.91م�سرف الراجحي*
%0.14%40.32%40.46بنك الأردن دبي الإ�سالمي

%0.15%0.78 %0.93متو�سط معدل العائد على املوجودات للبنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2015

معدل العائد على
املوجودات )%(

ترتيب
2014

معدل العائد على
املوجودات )%(

الزيادة )النق�سان(
 عن العام املا�سي

%1.58%80.40%11.98م�سرف الرافدين
%0.11%21.49%21.60بنك لبنان واملهجر

%0.20%41.30%31.50بنك الكويت الوطني - الأردن
%0.04%31.43%41.47بنك عودة

%0.38-%11.72%51.34�سيتي بنك
%0.21%51.00%61.21بنك �ستاندرد ت�سارترد
%0.60%70.50%71.10بنك اأبو ظبي الوطني

%0.00%60.80%80.80البنك العقاري امل�سري العربي
%0.30%1.08 %1.38متو�سط معدل العائد على املوجودات للبنوك التجارية الأجنبية
%0.01%1.27 %1.28متو�سط معدل العائد على املوجودات للبنوك العاملة يف الأردن

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
* بنك اأجنبي.
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ب. معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأردن

انخف�ص متو�صط العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأردن من 9.88% يف عام 2014 اإلى 9.17% يف عام 2015 وبانخفا�ص قدرة 
0.71%. وقد بلغ متو�صط معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية الأردنية 9.84%, بينما بلغ املعدل 9.47% للبنوك الإ�صالمية, و 

7.93% للبنوك التجارية الأجنبية.
جدول رقم )52(

معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 2014

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20152014
الزيادة

)النق�سان(
عن العام املا�سي

ترتيب
2015

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

ترتيب
2014

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

%0.24%214.00%114.24بنك القاهرة عمان
%1.14-%513.26%212.12البنك العربي

%1.80-%313.90%312.10بنك الأردن
%2.31%99.70%412.01بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%5.58%136.30%511.88البنك التجاري الأردين
%1.24%710.17%611.41بنك الحتاد
ABC 1.05%89.85%710.90بنك%

%3.02-%413.52%810.50بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%0.97%127.73%98.70البنك ال�ستثماري

%0.48%117.89%108.37بنك �سو�سيته جرنال - الأردن
%3.83-%610.73%116.90البنك الأهلي الأردين

%2.35-%108.55%126.20البنك الأردين الكويتي
%14.37-%116.97%132.60بنك املال الأردين

%1.13-%10.97%9.84متو�سط العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2015

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

ترتيب 
2014

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

الزيادة )النق�سان(
عن العام املا�سي

%0.37-%116.79%116.42البنك الإ�سالمي الأردين
%1.00%211.00%212.00البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%3.36%33.58%36.94م�سرف الراجحي*
%1.02%41.48%42.50بنك الأردن دبي الإ�سالمي

%1.25%8.21%9.47متو�سط العائد على حقوق امللكية للبنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2015

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

ترتيب 
2014

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

الزيادة )النق�سان(
عن العام املا�سي

%0.23%116.37%116.60بنك لبنان واملهجر
%0.14-%214.40%214.26بنك عودة

%4.40%72.80%37.20بنك اأبو ظبي الوطني
%7.40-%314.00%46.60بنك �ستاندرد ت�سارترد

%1.63-%48.05%56.42�سيتي بنك
%2.01-%57.50%65.49البنك العقاري امل�سري العربي
%0.90-%65.60%74.70بنك الكويت الوطني - الأردن

%0.62-%72.80%82.18م�سرف الرافدين
%1.01-%8.94%7.93متو�سط العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية الأجنبية
%0.71-%9.88%9.17متو�سط العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأردن

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
* بنك اأجنبي.
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رابعًا: ترتيب البنوك ح�سب موؤ�سرات التفرع امل�سريف

اأ. ترتيب البنوك ح�سب عدد الفروع داخل الأردن

ارتفع عدد فروع البنوك العاملة يف الأردن من 770 فرع يف نهاية عام 2014 اإلى 786 فرع يف نهاية عام 2015, وبن�صبة ارتفاع بلغت %2.1. 
اإجمايل عدد الفروع( و 141 فرع للبنوك الإ�صالمية )17.94% من  وقد بلغ عدد فروع البنوك التجارية الأردنية 592 فرع )75.32% من 

اإجمايل عدد الفروع( و 53 فرعًا تابعًا للبنوك التجارية الأجنبية )6.74% من اإجمايل عدد الفروع(.
جدول رقم )53(

 عدد فروع البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 2014

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20152014
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2015

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد  الفروع )%(

ترتيب
2014

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد الفروع )%(

%0.00%111314.68%111314.38بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%1.35%2749.61%2759.54البنك العربي

%4.35%3698.96%3729.16بنك القاهرة عمان
%1.45%3698.96%4708.91بنك الأردن

%0.00%5567.27%5567.12البنك الأردين الكويتي
%1.82%6557.14%5567.12البنك الأهلي الأردين

%2.70%7374.81%7384.83بنك الحتاد
%3.57-%8283.64%8273.44البنك التجاري الأردين

ABC 0.00%9273.51%8273.44بنك%
%10.00-%10202.60%10182.29بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%6.25%11162.08%11172.16بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

%0.00%12121.56%12121.53بنك املال الأردين
%10.00%13101.30%13111.40البنك ال�ستثماري

%1.02%58676.12 %59275.32اإجمايل عدد فروع البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2015

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد الفروع )%(

ترتيب
2014

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد الفروع )%(

ن�سبة التغري
)%(

%4.29%1709.09%1739.29البنك الإ�سالمي الأردين
%2.50%2405.19%2415.22البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%31.25%3162.08%3212.67بنك الأردن دبي الإ�سالمي
%0.00%460.78%460.76م�سرف الراجحي*

%6.82%13217.14 %14117.94اإجمايل عدد فروع البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2015

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد الفروع )%(

ترتيب
2014

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد الفروع )%(

ن�سبة التغري
)%(

%0.00%1141.82%1141.78بنك لبنان واملهجر
%0.00%2131.69%2131.65بنك عودة

%11.11%391.17%3101.27البنك العقاري امل�سري العربي
%0.00%460.78%460.76بنك �ستاندرد ت�سارترد

%0.00%530.39%530.38بنك الكويت الوطني - الأردن
%0.00%530.39%530.38بنك اأبو ظبي الوطني

%0.00%720.26%720.25م�سرف الرافدين
%0.00%720.26%720.25�سيتي بنك

%1.92%526.76 %536.74اإجمايل عدد فروع البنوك التجارية الأجنبية
%2.08%770100.0 %786100.0اإجمايل عدد فروع البنوك العاملة يف الأردن

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
* بنك اأجنبي.
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ب. ترتيب البنوك ح�سب عدد اأجهزة ال�سراف الآيل داخل الأردن

ارتفع عدد اأجهزة ال�صراف الآيل التابعة للبنوك داخل الأردن من 1434 جهاز يف عام 2014 اإلى 1488 جهاز يف عام 2015, وبن�صبة 
ارتفاع بلغت 3.8%. وقد بلغ عدد اأجهزة ال�صراف الآيل التابعة للبنوك التجارية الأردنية 1120 جهازًا )75.3% من اإجمايل عدد اأجهزة 
ال�صراف الآيل(, فيما بلغ عدد الأجهزة التابعة للبنوك الإ�صالمية 297 جهازًا )20% من اإجمايل عدد الأجهزة( وبلغ عدد الأجهزة التابعة 

للبنوك التجارية الأجنبية 71 جهازًا )4.8% من اإجمايل عدد الأجهزة(.
جدول رقم )54(

عدد اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 2014

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20152014
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2015

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل 
عدد

الأجهزة  )%(

ترتيب
2014

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل 
عدد

الأجهزة )%(

%2.88%120814.50%121414.38بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%12.70-%218913.18%216511.09بنك القاهرة عمان

%3.42%314610.18%315110.15البنك العربي
%0.00%41188.23%41187.93بنك الأردن

%2.04%5986.83%51006.72البنك الأهلي الأردين
%5.06%6795.51%6835.58البنك الأردين الكويتي

%13.46%8523.63%7593.97بنك الحتاد
ABC 3.77-%7533.70%8513.43بنك%

%0.00%9513.56%8513.43بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%9.76%10412.86%10453.02البنك التجاري الأردين

%26.67%11302.09%11382.55بنك املال الأردين
%27.27%12221.53%12281.88البنك ال�ستثماري

%0.00%13171.19%13171.14بنك �سو�سيته جرنال - الأردن
%1.45%110476.99 %112075.27اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل للبنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2015

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل 
عدد

الأجهزة  )%(

ترتيب
2014

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل 
عدد

الأجهزة  )%(

ن�سبة التغري
)%(

%14.97%114710.25%116911.36البنك الإ�سالمي الأردين
%9.62%2523.63%2573.83البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%12.50%3322.23%3362.42م�سرف الراجحي*
%16.67%4302.09%4352.35بنك الأردن دبي الإ�سالمي

%13.79%26118.20 %29719.96اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل للبنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2015

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل 
عدد

الأجهزة  )%(

ترتيب
2014

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل 
عدد

الأجهزة  )%(

ن�سبة التغري
)%(

%8.70%1231.60%1251.68بنك عودة
%0.00%2140.98%2140.94بنك لبنان واملهجر

%7.69%3130.91%2140.94البنك العقاري امل�سري العربي
%0.00%480.56%480.54بنك �ستاندرد ت�سارترد

%14.29-%570.49%560.40بنك الكويت الوطني - الأردن
%0.00%640.28%640.27بنك اأبو ظبي الوطني

-%700.00%700.00م�سرف الرافدين
-%700.00%700.00�سيتي بنك

%2.90%694.81 %714.77اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل للبنوك التجارية الأجنبية
%3.77%1434100.00 %1488100.00اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل للبنوك العاملة يف الأردن

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
* بنك اأجنبي.
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خام�سًا: املوارد الب�سرية يف البنوك العاملة يف الأردن

اأ. ترتيب البنوك ح�سب عدد العاملني

ارتفع عدد العاملني يف جميع البنوك العاملة يف الأردن من 19433 موظفًا وموظفة يف عام 2014 اإلى 20095 موظفًا وموظفة يف عام 
2015, وبن�صبة ارتفاع مقدارها 3.4%. وقد بلغ عدد العاملني يف البنوك التجارية الأردنية 15033 موظفًا وموظفة )74.8% من جمموع عدد 
العاملني(, فيما بلغ عدد العاملني يف البنوك الإ�صالمية 3672 موظفًا وموظفة )18.3% من جمموع عدد العاملني(, ويف البنوك التجارية 

الأجنبية 1390 موظفًا وموظفة )6.9% من جمموع عدد العاملني(.
جدول رقم )55(

عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 2014

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20152014
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
جمموع العاملني2015

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني 

)%(

ترتيب
جمموع العاملني2014

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني 

)%(
%3.82%1282614.54%1293414.60البنك العربي

%4.56%2226011.63%2236311.76بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%1.70%315878.17%316148.03بنك القاهرة عمان

%1.26-%415087.76%414897.41بنك الأردن
%1.12-%514327.37%514167.05البنك الأهلي الأردين

%9.78%610025.16%611005.47البنك الأردين الكويتي
%7.90%78484.36%79154.55بنك الحتاد

%4.29-%97463.84%87143.55بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%9.62-%87693.96%96953.46البنك التجاري الأردين

%3.23%105572.87%105752.86بنك املال الأردين
ABC 2.25%114892.52%115002.49بنك%

%21.00%123811.96%124612.29البنك ال�ستثماري
%10.78%132321.19%132571.28بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

%2.71%1463775.32%1503374.81اإجمايل عدد العاملني يف البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
جمموع العاملني2015

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني 

)%(

ترتيب
جمموع العاملني2014

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني 

)%(

ن�سبة التغري
)%(

%4.73%1205110.55%1214810.69البنك الإ�سالمي الأردين
%7.17%27954.09%28524.24البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%18.77%33571.84%34242.11بنك الأردن دبي الإ�سالمي
%68.71%41470.76%42481.23م�سرف الراجحي*

%9.61%335017.24%367218.27اإجمايل عدد العاملني يف البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
جمموع العاملني2015

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني 

)%(

ترتيب
جمموع العاملني2014

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني 

)%(

ن�سبة التغري
)%(

%13.18-%14402.26%13821.90بنك لبنان واملهجر
%3.02%22981.53%23071.53البنك العقاري امل�سري العربي

%3.07%32611.34%32691.34بنك عودة
%10.91-%42201.13%41960.98بنك �ستاندرد ت�سارترد

%6.52%5920.47%5980.49بنك الكويت الوطني - الأردن
%13.79%6580.30%6660.33�سيتي بنك

%3.64-%7550.28%7530.26بنك اأبو ظبي الوطني
%13.64-%8220.11%8190.09م�سرف الرافدين

%3.87-%14467.44%13906.92اإجمايل عدد العاملني يف البنوك التجارية الأجنبية
%3.41%19433100.00%20095100.00اإجمايل عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأردن

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
* بنك اأجنبي.
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�ساد�سًا: ملخ�س لأهم املوؤ�سرات املالية للبنوك العاملة يف الأردن

2015

45,195.52

42,980.34

5.1
5%

19,766.37

17,888.87

10
.5%

2014

76.77%
15.11%

8.12%

70.96%
23.31%

5.73%

76.52%
15.87%

7.60%

78.58%
11.05%

10.37%

20152014

20152014

20152014

37,855.62

35,964.45

5.2
6%

5,757.6

5,53.98

3.9
3%

اجمالي املوجودات للبنوك العاملة في األردن 
(مليون دينار)

اجمالي التسهيالت االئتمانية املباشرة / بالصافي املمنوحة من
البنوك العاملة في األردن (مليون دينار)

اجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في األردن 
(مليون دينار)

اجمالي حقوق امللكية للبنوك العاملة في األردن 
(مليون دينار)

توزيع اجمالي موجودات البنوك العاملة في األردن كما في نهاية عام ٢٠١٥

توزيع اجمالي التسهيالت االئتمانية املباشرة / بالصافي املمنوحة من
البنوك العاملة في األردن كما في نهاية عام ٢٠١٥

توزيع اجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٥

توزيع اجمالي حقوق امللكية للبنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٥
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20152014

583

597.85 2.48%

2015

3,184.53

3,040.03

4.7
5%

862.71

824.19

4.6
7%

2014

20152014

74.52%
12.56%

12.92%

79.01%
12.74%

8.25%

79.13%
12.41%

8.45%

1.33%

0.93%

1.38%

اجمالي رأس املال للبنوك العاملة في األردن 
(مليون دينار)

اجمالي األرباح قبل الضريبة للبنوك العاملة في األردن
 (مليون دينار)

   20152014

1.28

1.27%

0.0
1%

(ROA) معدل العائد على املوجودات
 للبنوك العاملة في األردن (%)

اجمالي األرباح بعد الضريبة للبنوك العاملة في األردن
 (مليون دينار)

توزيع اجمالي رأس املال للبنوك العاملة في األردن
كما في نهاية عام ٢٠١٥

تويع اجمالي األرباح قبل الضريبة  للبنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٥

توزيع اجمالي األرباح بعد الضريبة للبنوك العاملة في األردن
كما في نهاية عام ٢٠١٥

معدل العائد على املوجودات (ROA)  للبنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٥
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786

770

2.0
8%

20152014

20152014

20152014

1.488

1,434

3.7
7%

20,095

19,433

3.4
1%

10.97% 8.21%

8.94%

75.22%

17.94%

6.74%

75.27%

19.96%

4.77%

74.81%

18.27%

6.92%

10.00%

5.00%

0.00%

20152014

9.17%

9.88% 0.71%

(ROE)معدل العائد على حقوق امللكية
 للبنوك العاملة في األردن (%)

اجمالي عدد الفوع داخل األردن
للبنوك العاملة في األردن

 (ATMs) اجمالي عدد اجهزة الصراف اآللي
التابعة للبنوك العاملة في األردن

توزيع عدد العاملني في البنوك العاملة في األردناجمالي عد العاملني في البنوك العاملة في األردن
كما في نهاية عام ٢٠١٥

توزيع عد اجهزة الصراف اآللي التابعة للبنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٥

توزيع عدد فروع البنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٥

معدل العائد على حقوق امللكية(ROE) للبنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٥







الفصل التاسع 

الخدمات المصرفية 
الجديدة
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يف اإطار �صعيها احلثيث لتح�صني وتطوير خدماتها ومواكبة كل ما هو جديد يف عامل اخلدمات امل�صرفية, قامت البنوك العاملة يف الأردن 
امل�صرفية  اأهم اخلدمات  يبني  التايل  واجلدول  تقدمها.  التي  �صرائح اخلدمات  امل�صرفية اجلديدة �صمن  باإدخال جمموعة من اخلدمات 

اجلديدة التي قامت البنوك العاملة يف الأردن باإدخالها خالل عام 2015.
جدول رقم )56(

اخلدمات امل�سرفية اجلديدة التي قامت البنوك باإدخالها عام 2015

مزود اخلدمةو�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

البنك العربي

اإ�صدار بطاقة الت�صوق عرب انرتنت فوريًا يف 
الفروع

CompusPlusاإ�صدار بطاقة ت�صوق عرب انرتنت فوريًا للعميل يف الفرع, وت�صليمه البطاقة بنف�ص الوقت

عربي نت
توفري اإمكانيات �صحب النقد من ال�صرافات التابعة للفروع يف مناطق تواجد البنك العربي �ص م ع من خالل 
ال�صبكة الداخلية لل�صراف الآيل اخلا�صة بالبنك وبدون مترير احلركة اإلى ال�صبكات العاملية العاملة يف تلك 

املناطق
CompusPlus

التحكم بدفعات البطاقات الئتمانية
توفري اإمكانية تعديل ن�صبة ال�صداد للق�صط ال�صهري لدفعات البطاقات الئتمانية من خالل خدمة عربي اأون 

لين مبا�صرة وبدون الرجوع اإلى الفرع
تطوير داخلي

البنك الأهلي الأردين

خا�ص بقطاع الأفراد

اإطالق بطاقة ما�صرت كارد اأعمايل اخلا�صة 
لعمالء املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة

ت�صاعد  ومتجدد,  حمدد  ائتماين  ب�صقف  واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  لعمالء  متنح  كارد  ما�صرت  بطاقة 
اإلى  بالإ�صافة  ال�صخ�صي,  لال�صتعمال  ولي�ص  باملن�صاأة  اخلا�صة  الت�صغيلية  م�صاريفهم  اإدارة  على  املوؤ�ص�صات 
ال�صتفادة من مزايا وخ�صومات عديد. ومت اإطالق هذه البطاقة بثالث فئات خمتلفة ملنحها لفئات وظيفية 

�صمن املوؤ�ص�صة.

داخليا

اإطالق برنامج عمالء SME الأهلي
برنامج خا�ص يقدمه البنك الأهلي الأردين لعمالئه من املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة ليكافئهم بخ�صومات 
فورية عرب �صبكة من التجار لتلبية احتياجاتهم املهنية املختلفة، باالإ�صافة اإلى التمتع مبيزة جتميع النقاط عند 

ا�صتخدام البطاقات ل�صداد امل�صاريف املختلفة للمن�صاأة.
داخليا

World Elite MasterCard

- بطاقة ائتمانية مبزايا مميزة لفئة حمددة من العمالء.
- مت اإ�صافة تغطيات تاأمينية بقيم موثقة حلاملي بطاقات ما�صرت كارد وورلد ايليت لال�صتفادة منها بال�صفر, 
700 مطار حول العامل من خالل بطاقة  اأكرث من  اإلى جناح كبار العمالء يف  اإلى ميزة الدخول  بالإ�صافة 
Priority Pass, وكذلك اإلى خ�صومات مميزة من العديد من املطاعم والأماكن ال�صياحية حول العامل.

ما�صرت كارد العاملية

مبادرة الن�صميات

ت�صعي مبادرة الن�صميات اإلى دعم املراأة الرائدة وزيادة ن�صبة م�صاركتها يف منو القطاع القت�صادي, الغر�ص 
توظيف  على  القياديات  والتو�صع, وحث  النمو  على  الن�صاء  تقودها  التي  املوؤ�ص�صات  م�صاعدة  املبادرة هو  من 

الن�صاء املوؤهالت وزيادة ن�صبة القوى العاملة من الن�صاء. ومن مزايا مبادرة الن�صميات:
- تقدمي دورات م�صممة خ�صي�صا لتلبية احتياجات �صاحبات املهن والرياديات خالل وحدة اأكادميية البنك 

الأهلي للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة.
- متكني الن�صميات للت�صجيل التجاري وامل�صاركة يف موؤمترات عربية ودولية.

- ترويج اأعمال الن�صميات مبقالت خا�صة واإبراز ق�ص�ص جناحهن من خالل جملة البنك اللكرتونية 
 )Smart Company( اخلا�صة باملن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة.

املجالت  خمتلف  يف  البنك  يف  املنا�صبني  الأ�صخا�ص  من  الن�صميات  لعمالء  الإر�صادية  ال�صت�صارة  تقدمي   -
بهدف تعزيز معرفتهم املالية وكيفية اإدارة اأموالهم وال�صتفادة الق�صوى من املال وكيفية ا�صتثمارها وحت�صني 

فر�ص التمويل.

مت تطويرها داخليا

منتج الن�صميات لتمويل م�صرتياتك

مت اإطالق املنتج حتت مظلة مبادرة الن�صميات وهو �صقف ائتماين متجدد ت�صل اإلى 100 األف دينار وب�صعر 
فائدة مناف�ص لتمويل امل�صريات الآجلة لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة اململوكة كليا اأو جزئيا من قبل امراأة و/
اأو مدارة من قبل امراأة مع اإمكانية ا�صتغالل %10  من �صقف لإ�صدار بطاقة اأعمايل الئتمانية من �صمن 
املوافقة الئتمانية ل�صقف القر�ص والتمتع بجميع مزايا البطاقات. ن�صبة التمويل ت�صل لغاية %90 من قيمة 

الفواتري التجارية للم�صرتيات االآجلة وال ي�صرتط ال�صمانات.

مت تطويرها داخليا
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تابع جدول رقم )56( / اخلدمات امل�سرفية اجلديدة التي قامت البنوك باإدخالها عام 2015

مزود اخلدمة و�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

تابع/ 
البنك الأهلي الأردين

قر�ض الدراجات النارية
�سمول  مع  �سهرا   48 وملدة  دينار  األف   40 لغاية  ي�سل  ب�سقف  النارية  الدراجات  �سراء  لتمويل  قر�ض 

الدراجات امل�ستعملة، بالإ�سافة اإلى زيادة مدة التمويل
مت تطويرها داخليا مع 
�سركة هاريل دافيد�سون

SME خا�ض بقطاع

منتج الن�سميات

دورها  وتعزيز  املراأة  متكني  يف  املجتمعية  بامل�سوؤولية  البنك  من  اإميانا   2015 اأيلول  يف  املنتج  اإطالق 
امل�سريات حتت مبادرة  لتمويل  الن�سميات  –قر�ض  امل�سرتيات  لتمويل  الريادي من خالل قر�ض متجدد 
الن�سميات- هو �سقف ائتماين ثابت متجدد يتم منحه لعمالء املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة اململوكة كليا اأو 
جزئيا اأو �ساحبة قرار من قبل �سيدة/�سيدات لتمويل املم�سريات الآجلة – الئتمانية للمن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سطة بقيمة »اأعمايل« الت�سهيل مميز خليار احل�سول على موافقة م�سبقة على بطاقة %10 من 
دينار   100٫000 للمنتج  الأق�سى  اأن احلد  الربنامج هو  اأهم ميزات  للمن�ساأة-  املطلوب  ال�سقف  �سمن 
واحلد الأدنى 5٫000 دينار، ب�سعر فائدة خمف�ض بواقع %5.5 اأو %6.5، وال ي�شرتط �شمانة للعمالء 
املوؤهلني –مع اإمكانية توفري �شمانة اأو بنك  اإذا كانت تتعلق ال�شروط، ن�شبة التمويل ت�شل اإلى %90 من 

قيمة الفواتري التجارية للم�سرتيات الآجلة وفرتات �سداد مرنه.

بطاقة اأعمايل للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة

يعترب هذا املنتج الأول من نوعه يف ال�سوق املحلي، وهذا النوع من املنتج املتخ�س�ض يخدم ثالثة م�ستويات 
يف ال�سركة والإدارة العليا والإدارة الو�سطى واملوظفني يف ال�سركة، وهي تلبي احتياجات SME مبوجبه 
واملزايا  النقاط  وجتميع  اخل�شم  من  واال�شتفادة  البطاقة  خالل  من  ال�شركة  م�شاريف  يدفع  عمالوؤنا 
�سقف حمدد ومتجدد،  ذات  ائتمانية  بطاقة  باأنها  البطاقة  البطاقة-خ�سائ�ض  املتوفرة يف هذه  الأخرى 
ت�ستخدم لعمالء قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، بحيث يتم منح ال�سقف من ح�سابات املن�ساأة حيث تتيح 
اأو ن�سبة معينة من الر�سيد امل�ستغل مع الفوائد نهاية  حلاملها فر�سة الت�سديد كامل الر�سيد امل�ستغل 

كل �سهر، ويتم ال�ستفادة من مزايا برنامج الولء من خالل جتميع وحتويلها الى مكافاآت وخ�سومات.

قرو�ض ممولة من ال�سندوق العربي والبنك 
الدويل

- قر�ض البنك الدويل الأول: اإجمايل قيمة القر�ض املمنوح لنا بلغ 4 مليون دينار وهو خم�س�ض لقطاع 
SME باأ�سعار فائدة خمف�سة، وا�ستغل القر�ض بالكامل.

 SME قر�ض ال�سندوق العربي: بلغت قيمة القر�ض الإجمالية 2.7 مليون دينار، وهو خم�س�ض لقطاع
1.35 مليون دينار للبنك الأهلي الأردين  باأ�سعار فائدة خمف�سة، و�سرفت الدفعة الأولى منها بقيمة 
وا�ستغلت بالكامل ومت �سرف الدفعة الثانية والأخرية وتخ�سي�ض مليون دينار منها ملنتج ن�سميات ليتم 

الإقرا�ض ب�سعر فائدة خمف�ض.
قر�ض البنك الدويل العربي: وتبلغ قيمته 2.305 وبنف�ض �سوابط قر�ض البنك الدويل الأول

ت�صهيالت �صلف البنك املركزي وتت�صمن: 
منتجات الطاقة املتجددة, ومنتجات ال�صلف 

ال�صياحية, ومنتجات ال�صلف الزراعية, 
ومنتجات ال�صلف ال�صناعية

هذه املنتجات تتيح للبنك حرية يف درا�صة املنتج اخلا�ص بالقطاع املمول مبا يتالئم مع احتياجاته �صريطة 
اأن يكون الت�صهيل بعملة الدينار. التمويل يكون بقر�ص متناق�ص مبا ي�صل اإلى 5 �صنوات يف قرو�ص ال�صياحة 
وال�صناعة والزراعة, اأو ي�صل اإلى 10 �صنوات لقرو�ص الطاقة املتجددة, والهدف من عدم و�صع حمددات 
اأي�صا هي ت�صجيع هذه القطاعات مبا يخدم املجتمع املحلي. مع العمل على اأن ي�صرف القر�ص ويراقب لي�صتغل 
للغاية التي منح من اأجلها ح�صرا. مع توفري فرتة �صماح قد ت�صل اإلى �صنة, وبحيث ل يزيد الت�صهيل للعميل 
%5 من اإجمايل الت�صهيالت املمنوحة لعمالء  5 مليون دينار وي�صرتط اأن ال يزيد القر�ض عن  الواحد عن 

البنك مبحفظة الت�صهيالت املبا�صرة ومنها.
- قر�ص الطاقة املتجددة:؛ �صعر الفائدة ل يتعدى %5 ول يتم تعديله طوال مدة العقد, بفرتة �صماح ت�صل 
الكهربائية  الطاقة  توليد  قطعة  تركيب  كافة  )من  اأق�صى  كحد   90% متويل  هو  منها  والغاية  �صنة,  اإلى 
ثابتة, جتهيزات ومعدات  اأ�صول  اأخرى ( بتمويل  اأي طاقة  اأمن  الرياح  اأو طاقة  ال�صم�صية  من خالل الطاقة 

وماكينات, وفرتة �صداد القر�ص قد ت�صل اإلى 10 �صنوات.
- القرو�ص ال�صناعية: �صعر الفائدة ل يتعدى %5 ول يتم تعديله طوال فرتة العقد, وبفرتة قر�ص ت�صل اإلى 
5 �صنوات بفرتة �صماح ت�صل اإلى �صنة, والغاية منها متويل ي�صل لغاية %90 من التكلفة اخلا�صة ب�صراء مواد 
اأولية وقطع غيار واآلت ومعدات اأو ماكينات, ومتويل غيار اأو بناء وحدات �صناعية جديدة اأو التو�صع بالقائمة, 

اإ�صافة اإلى متويل اأ�صول ثابتة : جتهيزات، خطوط اإنتاج اأو تو�صعة م�صنع، �صراء اأر�ض �صناعية.
- القرو�ص الزراعية: �صعر الفائدة ل يتعدى %5 ول يتم تعديله طوال مدة العقد, وبفرتة قر�ص ت�صل اإلى 5 
�صنوات وبفرتة �صماح ت�صل الى �صنة, الغاية منها متويل الحتياجات الزراعية املختلفة للعمالء, وباآلية �صداد 

مرنه تتنا�صب مع املو�صم الزراعي.
- القرو�ص ال�صياحية: �صعر الفائدة ل يتعدى %5 ول يتم تعديله طوال مدة العقد, وبفرتة قر�ص ت�صل اإلى 
5 �صنوات وبفرتة �صماح ت�صل اإلى �صنة, الغاية منها النهو�ص بالقطاع ال�صياحي من خالل متويل ال�صرتاحات 

واملطاعم وا�صرتاحات املنتجعات ال�صياحية.
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بنك القاهرة عمان

Master Card بطاقاتMaster Card لبطاقات Visa  مت النتقال من بطاقات
Master Card + 
EMPبنك القاهرة +  

عمان

 بطاقات اجلامعات الذكية املدفوعة م�صبقا
 University Smart Prepaid

Card

اجلامعة  عديدة؛  جلامعات  م�صبقا  املدفوعة  الذكية  اجلامعات  بطاقات  منتج  عمان  القاهرة  بنك  طرح 
الأردنية, جامعة الأمرية �صمية و  جامعة الريموك.

Master Card +  
EMP+ بنك القاهرة 

عمان

بنك الأردن

DOT.JOاإطالق املوقع اللكرتوين اجلديد لبنك الأردن مبا يتنا�صب مع الهوية املوؤ�ص�صية اخلا�صة بالبنكاملوقع اللكرتوين اجلديد لبنك الأردن

برنامج التق�صيط 0%
هو اأحد برامج الولء املقدمة للعمالء حاملي البطاقات الئتمانية من بنك الأردن. حيث يتيح هذا الربنامج 
�صهرية  اأق�صاط  �صكل  االئتمانية على  البطاقة  دفعها عن طريق  التي مت  امل�صرتيات  تق�صيط حركات  للعمالء 

مت�صاوية وملدة حمددة وفائدة 0%.
EMP

مت تطويرها داخليامت تطبيق برنامج خا�ص باإعادة ت�صعري طلبات قرو�ص الإ�صكان القائمة بهدف املحافظة على العمالءاآلية الحتفاظ بقرو�ص الإ�صكان القائمة

SLA  اجناز اتفاقيات م�صتوى اخلدمة
متابعة اتفاقيات م�صتوى اخلدمة مع دائرتي ائتمان الأفراد وتنفيذ القرو�ص بهدف ال�صرعة  يف اجناز طلبات 

العمالء التي تعد ميزة تناف�صية معهم �صواء للعمالء القائمني اأو اجلدد
مت تطويرها داخليا

مت تطويرها داخليامت تطبيق اآلية تعني مبتابعة العمالء امل�صحوبة ودائعهم وتقدمي املقرتحات الالزمة للحد منهمطرح اآلية ملتابعة عمالء الودائع

مت تطويرها داخلياتعديل التعليمات اخلا�صة والآلية املتعلقة مبنح دفاتر ال�صيكات للعمالء امل�صنفني اأفرادطلبات وتثبيت دفاتر ال�صيكات

تتبع م�صار العمالء املتوقعني
ا�صتف�صارات  باأبرز مالحظات  تزودينا  بهدف  الفروع  مع   التوا�صل  املتوقعني من خالل  العمالء  بتتبع  البدء 

العمالء املقدمني على منتجات وتقدمي التقارير الالزمة يف الوقت املحدد بهدف تطوير املنتجات
مت تطويرها داخليا

مت تطويرها داخليايتم اإ�صداره لتزويده للموظفني اجلدد لن�صر ثقافة ومعايري وروؤية واأهداف جودة اخلدمةاإ�صدار كتيب جودة اخلدمة

 Customer« درا�صة قيا�ص ر�صا العمالء
Satisfaction” على م�صتوى البنك و 

اأي�صا باملقارنة مع البنوك املناف�صة

من  امل�صتهدفة  املحاور  ح�صب   ”Customer Satisfaction« العمالء  ر�صا  قيا�ص  اآلية  تطبيق  مت 
خالل التعاقد مع طرف خارجي بالت�صال مع عينة من العمالء

)�صركة خارجية (
ال�صركة الوطنية لدارة 

خدمات العمالء
CMG

تطبيق برنامج العميل اخلفي
مت اجناز الربنامج لقيا�ص جتربة العمالء وللتاأكد من مدى تقارب اأو تفاوت اخلدمات مع املقايي�ص واملعايري 

اخلا�صة بالبنك وللمقارنة مع البنوك املناف�صة

)�صركة خارجية (
 Nielsen For

Consultancies

بنك الإ�صكان للتجارة 
والتمويل

اإطالق منتج حماية عائلتي �صمن منتجات 
التامني امل�صريف

يوفر هذا املنتج التغطية التاأمينية للعمالء �صد خماطر الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث, وكذلك توفري حماية 
اإ�صافية �صد خماطر العجز الكلي اأو اجلزئي الدائم الناجتة عن حادث, وقد مت اإطالق هذا املنتج بالتعاون 

مع ال�صركة الأمريكية للتاأمني على احلياة

بالتعاون مع ال�صركة 
الأمريكية للتامني على 

احلياة

اإطالق خدمة فواتريكم من خالل كاونرت 
الفروع

والتي متكن العمالء وغري العمالء من ا�صتعرا�ص ودفع قيم فواتري اخلدمات العامة واحلكومية بالإ�صافة اإلى 
دفع قيم اخلدمات املدفوعة م�صبقا و التربع جلهات خريية, علما بان البنك قد ا�صتكمل ال�صتعدادات الالزمة 

لإطالق اخلدمة على ال�صرافات الآلية التابعة للبنك

�صركة مدفوعاتكم )البنك 
املركزي الأردين(

 Mobile اإطالق خدمة الدفع باملوبايل
Payment

اإلى   / على  قيدًا  حكومية  وجهات  واأفراد  جتارية  ملحالت  الأموال  ودفع  ا�صتالم  من  العمالء  متكن  والتي  
ح�صاباتهم ب�صكل ذاتي وفوري وعلى مدار ال�صاعة بكل �صهولة واأمان وذلك من خالل رقم املوبايل اأو ال�صم 

Alice امل�صتعار

�صركة مدفوعاتكم )البنك 
املركزي الأردين(

تطبيق خدمة ب�صمة العني
قام البنك بتطبيق خدمة ب�صمة العني, حيث يتيح هذا التطبيق للعمالء القيام بالعديد من العمليات امل�صرفية 

دومنا حاجة الى اإظهار وثيقة اإثبات ال�صخ�صية اأو ا�صتخدام بطاقة ال�صراف الآيل .
 Iris Guard « صركة�

“ Inc
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البنك الأردين الكويتي

خدمة عر�ص وحت�صيل الفواتري
eFAWATEERcom

نظام مركزي تكاملي فعال يهدف لتوفري خدمة عر�ص وحت�صيل الفواتري اإلكرتونيًا حيث مت اعتماده  عرب 
قنوات الدفع التالية:

)Teller( الفروع -
)Internet Banking( النرتنت البنكي -

)Mobile Banking( نظام الهاتف النقال -

Access to Arabia

 Interactive- اآلة ال�صراف التفاعلي
Teller Machines ”ITM“

تقنية تفاعلية مبتكرة للعمالء لإجراء خمتلف املعامالت واحل�صول على اخلدمات امل�صرفية بوا�صطة اأجهزة 
ال�صراف الآيل متعددة الوظائف, والتي تدار من قبل موظف خدمة عمالء مركزي يتوا�صل مع العميل 

بال�صوت وال�صورة حلظة بلحظة من خالل �صا�صة تفاعلية ملونة تقود العميل خطوة بخطوة لإمتام العملية 
امل�صرفية املطلوبة

NCR

مركز الت�صال املبا�صر

اإطالق مركز الت�صال املبا�صر الذي يقدم خدماته للعمالء دون انقطاع على مدار ال�صاعة و طيلة اأيام ال�صنة 
�صاملة الأعياد و العطل الر�صمية و يف كافة الأحوال اجلوية من خالل كادر من املوظفني املوؤهلني با�صتخدام 
نظام دوريات عمل على مدار ال�صاعة ل�صتقبال مكاملات العمالء والرد على ت�صاوؤلتهم و ا�صتف�صاراتهم عن 

املنتجات و اخلدمات البنكية با�صتخدام عدد من الأنظمة احلديثة عالية الكفاءة كما ان جميع املكاملات 
الهاتفية م�صجلة و موثقة لغايات ال�صرتجاع و املتابعة

�صركة بيان لال�صت�صارات 
SAP/ الإدارية و�صركة

PioTec

بنك ال�صتثمار العربي 
الأردين

دفع الفواتري من خالل تطبيق
EFAWATEERCOM

متكن اخلدمة عمالء البنك من دفع فواتريهم امل�صتحقة من خالل نظام النرتنت البنكي ومن خالل 
موظفي التلر يف فروع البنك

A2A
EFAWATEERCOM

حتميل رواتب ال�صركات من خالل النرتنت 
البنكي

مت اإ�صافة خدمة جديدة خا�صة بال�صركات بحيث تتمكن ال�صركة من حتميل رواتب موظفيها من خالل 
النرتنت البنكي اخلا�ص بها.

ICSFS

ترقية بطاقات العمالء اإلى فئة اأعلى
مت عمل ترقية لبطاقات العمالء من النوع الذهبي )VISA Gold( الى النوع 

).VISA Platinum(
EMP

منتج قرو�ص ال�صياراتالبنك التجاري الأردين

 - يلبي كافة �صرائح املجتمع
 - اأ�صعار فائدة مناف�صة

 - فرتة �صداد مرنة
 - متويل ي�صل لغاية 100%

 - متويل �صيارات جديدة وم�صتعملة

وحدة متويل ال�صيارات

البنك ال�صتثماري

تطبيق iBank على الأجهزة الذكية
ميّكن هذا التطبيق العمالء من اإجراء معامالتهم البنكية يف اأي وقت واأي مكان من خالل من�صة غاية يف 

.iOS و Android ال�صهولة والأمان والتي �صممت للهواتف الذكية التي تدعم نظامي ت�صغيل
  ACCUمزود خارجي

Solutions

Salary+ ح�صاب رواتب
الذي يخدم فئة املوظفني املحولة رواتبهم واملعتمدة �صركاتهم لدى البنك ليحظى عمالء هذا احل�صاب 

مبجموعة ميزات وخدمات اإ�صافية خا�صة تت�صم ب�صهولة و�صرعة الإجناز.
تطويرها داخليًا

خدمة اإدارة بطاقة الفيزا اإلكرتون
مّتكن العمالء من اإدارة بطاقة الفيزا اإلكرتون Debit Card من خالل iBank, بحيث ميكن للعميل 
التحكم بجميع بطاقات الفيزا اإلكرتون التي تندرج حتت ح�صابه ليتمكن من تغري ال�صقف اليومي لل�صحوبات 

النقدية و�صقف امل�صرتيات من خالل نقاط البيع دون احلاجة ملراجعة البنك اأو اأي من موظفيه
تطويرها داخليًا

iBank عرب iCash خدمة
متكن العميل من احل�صول على �صلفة من الراتب املحول للبنك وبدون فائدة, بحيث يتم ت�صديد كامل مبلغ 

ال�صلفة حال ورود الراتب الذي يلي طلب هذه اخلدمة , يتم تنفيذ اخلدمة من خالل iBank, خدمة 
الإنرتنت امل�صريف, واحل�صول على موافقة اآلية وفورية.

تطويرها داخليًا
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ABC بنك

- Call Center
- IVR

Interactive Voice Response 
)phone banking(

AFS Companyخدمة العمالء بطريقة ذاتية ت�صمح للعمالء بالت�صجيل وتنفيذ حركات مالية وغري مالية على ح�صاباتهم

بنك الحتاد

مت اإطالق برنامج القرو�ص العقارية قيد 
الإن�صاء

  Eagleواأي�صًا يتم العمل حاليًا مع مطورين عقارين مثل , AYLA التفاق مع �صركة ع�صام اخلطيب و
بنك الحتاد Hillsو جمموعه �صراج ليتم منح العميل قر�ص عقاري حتت الإن�صاء

مت اإطالق ميزة تق�صيط امل�صرتيات عن طريق 
 )Easy Paymentالبطاقات الئتمانية

Plan(

والتي تتم من خالل  البطاقات الئتمانية اخلا�صة ببنك الحتاد  تتيح عملية تق�صيط م�صرتيات  وهي خدمة 
اأجهزة نقاط البيع لدى التجار املتعاقد معهم و بفائدة 0%

EMP

  VBV )Verifiedمت اإ�صافة خدمة ال
 )by Visaللبطاقات الئتمانية

VISA & EMPالتي ت�صيف للعمالء امل�صجلني يف اخلدمة ميزة الأمان عند ا�صتخدام البطاقة لغايات الت�صوق عرب النرتنت.

مت اإطالق منتج البطاقات املدفوعة م�صبقا 
 )prepaid cards(و ذلك بنوعيها 

لعمالء و غري عمالء بنك الحتاد

اإلى  دون احلاجة  ا�صتغاللها لحقًا  ليتم  بر�صيد خا�ص  �صحنها   / بتعبئتها  العميل  يقوم  التي  البطاقات  هي 
دفع اأي م�صتحقات �صهرية. حيث اأن هذا النوع من البطاقات هو اأحدث طرق الدفع اللكرتوين يف العامل يف 

جمال البطاقات.
VISA & EMP

  signature &مت اإطالق بطاقات ال
( infiniteالقيد الفوري(

هي خدمة لعمالء النخبة تعترب من اأعلى اأنواع البطاقات الئتمانية التي تقدمها �صركة فيزا وتقدم للعمالء 
خدمات اإ�صافية تالءم احتياجاتهم وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم

VISA & EMP

منتج ح�صاب الرواتب: مت اإ�صافة خطة جديدة 
مليزة �صندوق الدخار

حتويل  خطه  اإطالق  اإلى  بالإ�صافة  احتياجاته,  و  تطلعاته  تنا�صب  التي  اخلطة  اختيار  للعميل  تتيح  بحيث 
الرواتب اإلى ح�صابات الراتب ال�صحيحة.

بنك الحتاد

   Etihad Ultimateمت اإطالق برنامج
Rewardsالذي يكافئ العميل على جميع تعامالته البنكية, ولي�ص فقط على حركات البطاقات الئتمانية

 Modym
company

بنك املال الأردين

)EPP( برنامج التق�صيط املريح
ي�صتطيع عميل كابيتال بنك احلا�صل على بطاقة فيزا الئتمانية من �صراء كل ما يحتاجه من املحالت التجارية 

امل�صرتكة يف الربنامج , مع اإمكانية تق�صيط هذه امل�صرتيات على 12 �صهر و بن�صبة فائدة 0%
EMP صركة�

Capital Bank Entertainer 
App.

يقدم هذا التطبيق لعمالء البنك قيمة م�صافة من خالل احل�صول على عرو�ص ح�صرية من جمموعة وا�صعة 
من املطاعم والفنادق واملنتجعات اإ�صافة اإلى عرو�ص ال�صفر حول العامل , حيث يعترب هذا الربنامج من برامج 

الولء الرائدة على م�صتوى البنوك.

 The Entertainer
TM

اخلدمات امل�صرفية عرب النرتنت
التحويل  اإمكانية  مع  عنها  ال�صتف�صار  اأو  ح�صاباتهم  اإدارة  من  لتمكينهم  لعمالئه  البنك  يقدمها  خدمة  هي 
الئتمانية  فيزا  بطاقات  ح�صاب  اإي-فواتريكم  وت�صديد  خدمة  مع  الفواتري  وت�صديد  واخلارجي  الداخلي 

بالإ�صافة ملجموعة اأخرى من اخلدمات  على مدار 24 �صاعة

 Access To
Arabia

نظام ال�صراف الآيل اجلديد
تطوير وحتديث النظام الداعم للخدمات املقدمة عرب �صبكة ال�صرافات الآلية الذي يتميز باأعلى املوا�صفات 

واملقايي�ص التقنية العاملية, اإ�صافة اإلى تقدمي خدمات متنوعة مثل خدمة اإي-فواتريكم
MDSL - FIS

CrysTelCallمت تطوير اخلدمات املقدمة لتقدمي اأف�صل واأ�صرع الطرق خلدمة العمالءمركز كابيتال الهاتفي خلدمة العمالء

جمموعة خدمات ومنتجات وا�صعة لقطاع 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة

 - برنامج متويل م�صتخل�صات العقود احلكومية واخلا�صة
 - برنامج متويل راأ�ص املال العامل, امل�صرتيات واملبيعات

 - برنامج متويل املبيعات مقابل اإيداع �صيكات ال�صداد
 - برنامج متويل ال�صكانات

 - برنامج متويل الأ�صول الثابتة
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مزود اخلدمة و�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

البنك الإ�صالمي الأردين

منتج لتمويل اأنظمة الطاقة املتجددة من خالل �صيغة املرابحةمنتج الطاقة املتجددة
�صركة تطبيقات التقنية 

للم�صتقبل )فاكت(

منتج متويل تكاليف العالج والعمليات اجلراحيةمنتج �صفاء - بال�صعر النقدي
�صركة تطبيقات التقنية 

للم�صتقبل )فاكت(

منتج بطاقة الأ�صرة
هي بطاقة مدفوعة م�صبقا ي�صدرها البنك وهي بطاقة �صخ�صية للمحكوم لهم يف الق�صايا التنفيذية املنفذة 
لدى حماكم التنفيذ ال�صرعي, تتيح حلاملها احل�صول على النقد املحدد يف ر�صيد البطاقة عن طريق اأجهزة 

ال�صرف االآيل اأو نقاط البيع.
داخلي

بلغ عدد اأجهزة ال�صراف الآيل )159( جهازا يف نهاية عام 2015, منت�صرة يف جميع اأنحاء اململكةالتو�صع يف �صبكة ال�صرافات اِلآلية
 Diebold, NCR,

Wincor

ا�صتحداث وتطوير خدمات جديدة على 
القنوات اللكرتونية

خدمة الإيداع النقدي على نظام ال�صراف الآيل
خدمة دفع الفواتري على نظام النرتنت امل�صريف

�صركة بيمنت �صي�صتمز
HPS

البنك العربي الإ�صالمي 
الدويل

خدمة البنك الناطق املطورة
IVR

خدمة هاتفية تفاعلية تبقي العميل على توا�صل دائم مع ح�صابه امل�صريف واإجراء العديد من احلركات املالية 
وال�صتف�صارات وييتم الدخول اإلى النظام من خالل بيانات بطاقة اخل�صم املبا�صر )Visa Debit( اأو 

) Visa )Electronدون احلاجة اإلى ت�صجيل م�صبق يف اخلدمة
CISCO

وكالة ال�صتثمار املقيدة الرئي�صية
مت تطوير �صيغة متوافقة لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية لال�صتفادة من برنامج ال�صلف املتو�صطة الذي يقدمه 

البنك املركزي الأردين لدعم قطاعات ال�صناعة, الزراعة, ال�صياحة, الطاقة املتجددة وتكنولوجيا املعلومات 
من خالل تقدمي التمويل بعائد خمف�ص.

مت تطويره مع

البنك املركزي الأردين

تق�صيط التاأمني التكافلي بنف�ص ال�صعر النقدي
يقوم البنك بتق�صيط قيمة وثائق التاأمني ال�صحي ووثائق تاأمني ال�صامل على املركبات ال�صادرة من �صركات 

التامني الإ�صالمية العاملة يف الأردن  وملدة 12 �صهر وبدون اأية اأرباح
مت تطويره داخليا

بنك الأردن دبي الإ�صالمي

Signature بطاقات فيزا
بطاقة فيزا Signature �صممت خ�صي�صًا لنخبة املتعاملني “ال�صفوة” تتميز بتقدمي عرو�ص 

وخ�صومات ومزايا ح�صرية حلامليها كدخول جماين ل�صالت كبار املتعاملني يف 500 مطار بالعامل 
بالإ�صافة اإلى عرو�ص وخ�صومات لدى متاجر متعددة حول العامل ومزايا اأخرى

داخلي وخارجي

داخليمتويل ب�صيغة املرابحة مينح املتعاملني فر�صة �صراء اأ�صهم متوافقة مع املعايري ال�صرعية يف �صوق عمان املايلمنتج متويل الأ�صهم مرابحة

خدمة ال�صناديق احلديدية
خدمة يقدمها البنك ملتعاملية حلفظ مقتنياتهم الثمينة باأمان و�صرية تامة مقابل ر�صوم جتديد �صنوية 

وال�صناديق متوفرة بثالثة اأحجام
داخلي

منتج �صهادات الإيداع ال�صتثمارية
ينفرد البنك بكونه اأول بنك يطلق �صهادات اإيداع ا�صتثمارية متوافقة مع ال�صريعة الإ�صالمية والتي ت�صمح 

با�صتثمار الأموال لآجال خمتلفة وتدفع عوائد مرتفعة كل 3 �صهور
داخلي

ح�صاب التوفري اخلا�ص بال�صركات
ح�صاب ادخار ا�صتثماري يقوم على اأ�صا�ص امل�صاربة ال�صرعية املطلقة خا�ص بال�صركات واملوؤ�ص�صات ويت�صمن 

العديد من املزايا فيما يخ�ص توزيعات الأرباح
داخلي

البنك العقاري امل�صري 
العربي

Access 2 Arabiaاحل�صول على ك�صوفات احل�صاب الكرتونياخدمة ك�صف احل�صاب اللكرتوين

Access 2 Arabiaت�صديد الفواتري وال�صرتاكات من خالل فواتريكم من خالل قنوات النرتنت بنك واملوبايل بنكخدمة فواتريكم

خدمة دفع الفواتريفواتريكمبنك لبنان واملهجر

البنك املركزي الأرديني�صتطيع العميل دفع فواتريه عن طريق البنكخدمة فواتريكمبنك اأبو ظبي الوطني
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ي�صتعر�ص هذا الف�صل جمموعة خمتارة من موؤ�صرات املوارد الب�صرية يف البنوك العاملة يف الأردن مبا فيها تطور عدد العاملني موزعًا 
ح�صب اجلن�ص اإلى 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 

ارتفع عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأردن عام 2015 مبا ن�صبته 3.4% عن العام 2014 ليبلغ 20095 موظفًا وموظفة. 

جدول رقم )57(

توزيع العاملني يف البنوك ح�سب اجلن�س  2015-2007

ذكورال�سنة
التوزيع الن�سبي 

)%(
اإناث

التوزيع الن�سبي 
)%(

املجموع
ن�سبة التغري 

)%(

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

20151321265.75688334.25200953.4

امل�سدر : بيانات البنوك

وفيما يتعلق بتوزيع العاملني يف البنوك ح�صب اجلن�ص فقد انخف�صت ن�صبة الذكور من 67.4% يف عام 2007 اإلى 65.8% يف نهاية عام 
2015. لرتتفع بذلك ن�صبة الإناث من 32.6% يف عام 2007 اإلى 34.3% يف نهاية عام 2015. وتدل هذه الإح�صائيات على الرتفاع امل�صتمر يف 

ن�صبة امل�صاركة بني اجلن�صني يف القطاع امل�صريف الأردين لتكون من اأعلى الن�صب يف القطاعات القت�صادية الأردنية. 

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 76% من اإجمايل عدد املوظفني بنهاية عام 2015 باملقارنة مع ن�صبة 63% يف عام 2007. يف حني تراجعت 
ن�صبة العاملني من حملة الدبلوم/معهد لت�صل اإلى 11.9% بنهاية عام 2015, اإ�صافة اإلى انخفا�ص ن�صبة العاملني من حملة التوجيهي ودون 

التوجيهي لت�صل اإلى 12.2% بنهاية عام 2015.
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جدول رقم )58(

توزيع العاملني ح�سب املوؤهل العلمي 2015-2007 

ال�سنة
ماج�ستريدكتوراه

دبلوم عايل و 
بكالوريو�ض

دون التوجيهيتوجيهيدبلوم/ معهد
املجموع

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

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

2015550.312636.31394169.4238311.99114.515427.720095

امل�سدر : بيانات البنوك

3. توزيع العاملني يف البنوك ح�سب الفئة العمرية

انخف�صت ن�صبة املوظفني الذين تقل اأعمارهم عن 25 �صنة من 13% عام 2014 اإلى 12.2% عام 2015, بالإ�صافة اإلى انخفا�ص ن�صبة 
العاملني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 40 �صنة و 59 �صنة من 25.2% عام 2014 اإلى 24.2% عام 2015, بينما ارتفعت ن�صبة العاملني الذين 
ترتاوح اأعمارهم بني 25 �صنة و39 �صنة من 61.4% عام 2014 اإلى 63.3% عام 2015, يف حني مل يطراأ اأي تغري على ن�صبة العاملني الذين 

تتجاوز اأعمارهم 60 عامًا لتبقى عند نف�ص امل�صتوى والبالغ %0.4 .
جدول رقم )59(

توزيع العاملني ح�سب الفئة العمرية 2015-2007

ال�سنة
اأكرث من 60 �سنة40-59 �سنة25-39 �سنةاقل من 25 �سنة

املجموع

%العدد%العدد%العدد%العدد
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

2015245312.21271563.3485424.2730.420095

امل�سدر : بيانات البنوك
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4. الو�سع الجتماعي للعاملني

انخف�صت ن�صبة العاملني العازبني من اإجمايل عدد املوظفني يف عام 2015 اإلى 38.1% مقابل 38.3% عام 2014, بينما ارتفعت ن�صبة 
العاملني املتزوجني من اإجمايل عدد املوظفني يف عام 2015 اإلى 61.9% مقابل 61.7% عام 2014.

جدول رقم )60(

توزيع العاملني ح�سب الو�سع الجتماعي 2015-2007

ال�سنة
متزوجونعازبون

املجموع
%العدد%العدد

2007636442.2870157.815065

2008676242.6911657.415878

2009617439.1961660.915790

2010670340.3991059.716613

2011670838.71063961.317347

2012678838.01107862.017866

2013690137.51152262.518423

2014743438.31199961.719433

2015766138.11243461.920095

امل�سدر : بيانات البنوك

5. التوزيع اجلغرايف للعاملني يف البنوك ح�سب املحافظة 

بلغ عدد موظفي البنوك يف حمافظة العا�صمة 16870 موظفًا وموظفة اأي ما ن�صبته 84% من جمموع موظفي البنوك, يف حني ا�صتحوذت 
حمافظة اربد على ن�صبة 4.8% من جمموع موظفي البنوك وحمافظة الزرقاء على ن�صبة 3.7% وحمافظة البلقاء على ن�صبة 1.6% وحمافظة 

العقبة على ن�صبة 1.3% وحمافظة الكرك على ن�صبة 1.2%, اأما باقي حمافظات اململكة فلم تتجاوز الن�صبة يف كل منها %1.
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جدول رقم )61(

التوزيع اجلغرايف للعاملني يف البنوك ح�سب املحافظة كما يف نهاية 2015

عدد العاملنياملحافظة
الرتكز اجلغرايف للعاملني

)%(

%1687084.0حمافظة العا�سمة

%9584.8حمافظة اربد

%7343.7حمافظة الزرقاء

%3311.6حمافظة البلقاء

%2641.3حمافظة العقبة

%2471.2حمافظة الكرك

%1320.7حمافظة مادبا

%1400.7حمافظة معان

%1030.5حمافظة جر�ض

%950.5حمافظة عجلون

%760.4حمافظة الطفيلة

%1450.7حمافظة املفرق

%20095100.0املجموع

امل�سدر : بيانات البنوك

* الرتكز اجلغرايف للعاملني لكل حمافظة = )عدد موظفي البنوك باملحافظة / اإجمايل عدد موظفي البنوك(*%100
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جدول رقم )62(

توزيع العاملني لدى البنوك ح�سب املحافظة والبنك لعام 2015

املفرقالطفيلةعجلون جر�ضمعانمادباالكركالبلقاءالعقبةالزرقاء اربد العا�سمةا�سم البنك

2743385618279895678البنك العربي

119055392241161113100109البنك الأهلي الأردين

12211076831533216201415928بنك القاهرة عمان

128476481615896107010بنك الأردن

1812195126284445133712191616بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

955364413288900007البنك الأردين الكويتي

66914181300000000بنك ال�ستثمار العربي الأردين

589351312219800008البنك التجاري الأردين

44186600000000البنك ال�ستثماري

ABC 44977667606006بنك

84032131240700007بنك الحتاد

23356504400000بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

546714800000000بنك املال الأردين

1317231193297793324737402626البنك الإ�سالمي الأردين

67537451215169898810البنك العربي الإ�سالمي الدويل

395209000000000بنك الأردن دبي الإ�سالمي

2181911000000000م�سرف الراجحي

2718810000000010البنك العقاري امل�سري العربي 

1900000000000م�سرف الرافدين

6600000000000�سيتي بنك

18460600000000بنك �ستاندرد ت�سارترد

25590500000000بنك عودة 

9800000000000بنك الكويت الوطني - الأردن

34713101200000000بنك لبنان واملهجر 

5300000000000بنك اأبو ظبي الوطني

168709587342643312471321401039576145املجموع

امل�سدر : بيانات البنوك
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6. الدورات التدريبية 

بهدف حت�صني مهارات موظفي البنوك وتطوير قدراتهم وكفاءتهم, نظمت البنوك العاملة يف الأردن عددًا من الدورات التدريبية ملوظفيها 
كما  وموظفة,  للبنك 41333 موظف  تابعة  تدريب  التي مت عقدها مبراكز  التدريبية  بالدورات  امل�صاركني  بلغ عدد  خالل عام 2015, حيث 
بلغ عدد امل�صاركني بالدورات التدريبية التي مت عقدها مبراكز تدريب حملية 7429 موظف وموظفة, يف حني بلغ عدد امل�صاركني بالدورات 

التدريبية التي مت عقدها مبراكز تدريب خارج الأردن 447 موظف وموظفة .
جدول رقم )63(

عدد املوظفني الذين ا�سركوا يف دورات تدريبيه عام 2015

اأ�سم البنك
يف مراكز تدريب خارج الأردنيف مراكز تدريب حمليةيف مركز التدريب التابع للبنك

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

783154177** 2922** 8616البنك العربي
16521061219961612البنك الأهلي الأردين

152512985103541710بنك القاهرة عمان
42942877502553بنك الأردن

1221790471194399بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
144678811337183البنك الأردين الكويتي

0019510510بنك ال�ستثمار العربي الأردين
716339308162163البنك التجاري الأردين

2477544204البنك ال�ستثماري
ABC 15118282336942بنك
12049802925012213بنك الحتاد

85049116859186بنك �سو�سيته جرنال - الأردن
001367063بنك املال الأردين

36341068164600البنك الإ�سالمي الأردين
64318820845231البنك العربي الإ�سالمي الدويل

2781091249400بنك الأردن دبي الإ�سالمي
001895510م�سرف الراجحي

7848835962البنك العقاري امل�سري العربي
000031م�سرف الرافدين

44225100�سيتي بنك
10980421765بنك �ستاندرد ت�سارترد

108904321174بنك عودة
00161031بنك الكويت الوطني -الأردن

22178984120بنك لبنان واملهجر
263119161820بنك اأبو ظبي الوطني

282001313351962233338109املجموع

- قد تت�سمن الأرقام اأعاله على تكرار لنف�ض املوظفني الذين �ساركوا باأكرث من دورة تدريبية.

Online سمن العدد املذكور هناك عدد 5269 من الذكور و 1575 من الإناث �ساركوا يف دورات تدريبية  الكرتونية� **

امل�سدر : بيانات البنوك
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7. ال�ستقالت والتعيينات

قامت البنوك العاملة يف الأردن بتعيني 3298 موظفًا وموظفة خالل عام 2015, مقابل 3014 يف عام 2014, فيما بلغ عدد الذين تركوا 
اخلدمة جلميع الأ�صباب 2793 موظفًا وموظفة عام 2015 باملقارنة مع 2301 موظفًا وموظفة خالل عام 2014.

يف حني ارتفع معدل دوران املوظفني يف عام 2015 والذي ميثل )جمموع ال�صتقالت/جمموع املوظفني × 100%( حيث بلغ 13.9% يف 
نهاية عام 2015 باملقارنة مع 11.8% يف عام 2014.

جدول رقم )64(

ال�ستقالت والتعيينات 2007- 2015

التعييناتال�ستقالت*ال�سنة
معدل دوران 
املوظفني )%(

20072131316814.15

20082200285713.86

20092229202614.12

2010 2240320213.48

2011 1909277411.00

20121975242611.05

20132024270610.99

20142301301411.84

20152793329813.90

* ت�سمل ال�ستقالت كافة الذين تركوا اخلدمة جلميع الأ�سباب طوعاً اأو التقاعد اأو...الخ 

امل�سدر : بيانات البنوك
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قامت اجلمعية خالل عام 2015 مبناق�صة ومتابعة خمتلف الق�صايا التي عر�صت عليها وخا�صة تلك التي عر�صتها البنوك الأع�صاء, وقد 
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. 

ويف جمال التدريب, عقدت اجلمعية عدة لقاءات وندوات وور�ص عمل ودورات تدريبية وحما�صرات خالل عام 2015 حول مو�صوعات 
وق�صايا تهم اجلهاز امل�صريف. 

ويف جمال الدرا�صات, اأ�صدرت اجلمعية خالل عام 2015 جمموعة من املن�صورات والتقارير والدرا�صات ذات العالقة باجلهاز امل�صريف 
الأردين.  وفيما يلي ن�صتعر�ص اأبرز ن�صاطات اجلمعية خالل العام 2015.

اأ– اجتماعات جلان اجلمعية

  اللجنة القانونية يف جمعية البنوك تعقد اجتماع ملناق�سة كتاب موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي

عقدت اللجنة القانونية يف جمعية البنوك يف الأردن اجتماعًا بتاريخ 22 كانون الأول 2015 ملناق�صة كتاب حمافظ البنك املركزي الأردين 
العامة لل�صمان الجتماعي والقا�صي  املوؤ�ص�صة  للتن�صيق فيما بينها لدرا�صة طلب  العاملة يف اململكة  البنوك  الدكتور زياد فريز والذي يدعو 
مبحاولة ايجاد اآلية للتعاون معها بخ�صو�ص الرواتب التقاعدية امل�صروفة من املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي مل�صتحقيها ولورثتهم يف حال 
الوفاة دون وجه حق ورف�ص البنوك اعادتها للموؤ�ص�صة اإل مبوافقة العميل. وقد مت خالل الجتماع مناق�صة املو�صوع ومن ثم اخلروج بتو�صية 

موحدة مت ار�صالها للبنك املركزي الأردين.

  اللجنة القانونية يف جمعية البنوك تعقد اجتماع ملناق�سة م�سروع تعليمات اخلدمات امل�سرفية 
املقدمة من البنوك الأردنية لذوي الحتياجات اخلا�سة

عقدت اللجنة القانونية يف جمعية البنوك اجتماعًا بتاريخ 23 كانون الأول 2015 ملناق�صة “م�صروع تعليمات اخلدمات امل�صرفية املقدمة 
ليتم  البنوك  قبل  واخلروج مبالحظات موحدة من  الأردين,  املركزي  البنك  الحتياجات اخلا�صة” والوارد من  لذوي  الأردنية  البنوك  من 
ار�صالها الى البنك املركزي. ومت خالل الجتماع املذكور مناق�صة املالحظات الواردة من البنوك الع�صاء, ومت ت�صكيل جلنة من البنوك لتوحيد 

هذه املالحظات ومن ثم ار�صالها الى البنك املركزي الأردين.

  اللجنة القانونية يف جمعية البنوك تعقد اجتماعاً ملناق�سة مذكرة التفاهم مع �سريبة الدخل واملبيعات 

ناق�صت اللجنة القانونية للجمعية يف اجتماعها املنعقد يف مقر اجلمعية بتاريخ 4 حزيران 2015, بح�صور مندوب البنك املركزي الأردين, 
واملتعلقة  الأردين  املركزي  البنك  يف  القانونية  ال�صت�صارات  مكتب  قبل  من  الواردة  املالحظات  واملبيعات  الدخل  �صريبة  دائرة  وم�صت�صاري 
مب�صودة مذكرة التفاهم املنوي توقيعها ما بني البنوك  ودائرة �صريبة الدخل واملبيعات بخ�صو�ص احلجز وفك احلجز الكرتونيًا. وتاأتي هذه 

املذكرة لت�صهيل اجراءات احلجز والفك على ح�صابات ال�صركات والأ�صخا�ص املحكومني بق�صايا �صريبية, �صواء دخل اأم مبيعات.

FATCA جمعية البنوك تعقد الجتماع الأول للجنة ال�ست�سارية لقانون فاتكا  

 3 الأربعاء  يوم  وذلك  الأع�صاء  البنوك  ومندوبي  اجلمعية  عام  مدير  بح�صور  الأول  اجتماعها  فاتكا  لقانون  ال�صت�صارية  اللجنة  عقدت 
حزيران 2015. 

وبني مدير عام اجلمعية خالل الجتماع اأن اإن�صاء جلنة ا�صت�صارية لقانون فاتكا لتكون �صمن جلان اجلمعية يعترب من التطورات املهمة يف 
عمل اجلمعية, م�صريًا اإلى اأن اإن�صاء هذه اللجنة جاء يف �صوء حر�ص جمعية البنوك يف الأردن على متابعة التطورات وامل�صتجدات يف تطبيق 
اإن�صاء اللجنة جاء تنفيذًا  اأن  البنوك العاملة يف الأردن لقانون اللتزام ال�صريبي للح�صابات الأمريكية الأجنبية )FATCA(. كما بني 
لقرار جمل�ص اإدارة جمعية البنوك املت�صمن ت�صكيل جلنة ا�صت�صارية يف اجلمعية مهمتها متابعة قانون اللتزام ال�صريبي للح�صابات الأمريكية 
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الأجنبية )فاتكا(  واأي م�صتجدات فيه, وتقدمي ال�صت�صارة للبنوك الأع�صاء والإجابة عن اأي ا�صتف�صارات اأو ت�صاوؤلت قد تظهر لديهم اأثناء 
تنفيذ القانون, وتبادل الآراء واخلربات فيما بينهم. ومت خالل الجتماع مناق�صة اأهم التطورات يف قانون فاتكا, ومناق�صة اإجراءات البنوك يف 
الأردن لالمتثال مبتطلبات القانون, كما مت انتخاب جلنة م�صغرة مكونة من 6-7 اأع�صاء لتتولى هذه اللجنة جميع مهام اللجنة ال�صت�صارية 

لقانون فاتكا.

ب– الجتماعات الأخرى

  ت�سكيل جلنة من البنوك و�سركات التاأمني لبحث الق�سايا امل�سرتكة

اجتمع جمل�ص اإدارة جمعية البنوك يف الأردن مع جمل�ص اإدارة الحتاد الأردين ل�صركات التاأمني يوم 13 متوز 2015 ملناق�صة املوا�صيع ذات 
الهتمام امل�صرتك. و�صكلت اجلمعية مع الحتاد الأردين ل�صركات التاأمني جلنة لدرا�صة جمموعة من الق�صايا التي تهم اجلانبني, وتقدمي 

تو�صيات م�صرتكة حيالها.

يف  البنوك  وجمعية  التاأمني  ل�صركات  الأردين  الحتاد  بني  امل�صرتك  التعاون  تعزيز  اأبرزها  املو�صوعات  من  جمموعة  املجتمعون  وناق�ص 
الأردن, اإلى جانب جتربة البنوك يف التعامل مع الفائدة القانونية املحددة بن�صبة 9%, وتاأمني القرو�ص )منازل, �صيارات, م�صاريع( بالقيمة 

ال�صوقية كاملة ولي�ض بقيمة القر�ض، وااللتزام بال�صروط الدولية للتاأمني. 

كما ناق�صوا التعاون التدريبي وا�صتعداد الحتاد لتنفيذ برامج م�صرتكة مع اجلمعية يف موا�صيع التاأمني, وتعزيز التامني امل�صريف, وتاأمني 
االعتمادات امل�صتندية، ومراعاة ال�صروط اخلا�صة بني البنك والعميل مثل �صرط االإعفاء، وعدم الطلب من �صركات التاأمني قبول حتفظات 

مذكورة على بوال�ص ال�صحن, والتاأكيد على العمالء بال�صحن بالبواخر احلديثة.

  جلنة م�سرتكة بني جمعية البنوك و�سركات التاأمني لتعزيز التعاون بني الطرفني

قال رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك يف الأردن مروان عو�ص اأن اجتماع اجلمعية مع جمل�ص اإدارة الحتاد الأردين ل�صركات التاأمني يعد 
خطوة ايجابية للتوا�صل مع القطاعات الأخرى التي ذات الأثر املتبادل, ولبحث بع�ص الأمور ذات الهتمام امل�صرتك.

وقرر املجتمعون ت�صكيل جلنة من الطرفني يكون فيها مدير عام جمعية البنوك ومدير عام الحتاد الأردين ل�صركات التاأمني اأع�صاء ويتم 
ت�صمية ع�صوين اأو ثالثة من جانب جمعية البنوك وعدد مماثل لحتاد �صركات التاأمني بهدف درا�صة البنود املقرتحة وتقدمي تو�صيات م�صرتكة 

تعر�ص على جمل�ص الإدارة يف اجتماعاتها الالحقة لإقرارها.

وبخ�صو�ص البنود املتعلقة بتعزيز التعاون امل�صرتك بني الحتاد الأردين ل�صركات التامني وجمعية البنوك يف الأردن, والتعاون التدريبي 
وا�صتعداد الحتاد لتنفيذ دورات وبرامج تدريبية م�صرتكة مع اجلمعية يف خمتلف موا�صيع التاأمني, فقد قرر جمل�ص اإدارة اجلمعية وجمل�ص 
اإدارة الحتاد الأردين ل�صركات التامني توقيع مذكرة تفاهم بني الطرفني يتم من خاللها عقد دورات وبرامج تدريبية م�صرتكة يف موا�صيع 

ذات اهتمام م�صرتك. 

وناق�ص الجتماع جتربة البنوك يف التعامل مع الفائدة القانونية املحددة بن�صبة 9%, وتاأمني القرو�ص )املنازل اأو ال�صيارات, اأو املمتلكات 
املعلومات  بكافة  التاأمني  �صركات  تزويد  واأهمية  امل�صتندية,  العتمادات  وتاأمني  القر�ص,  بقيمة  ولي�ص  كاملة  ال�صوقية  بالقيمة  امل�صاريع(  اأو 
والتاأكد من مطابقة  ال�صحن  الب�صائع قبل  للب�صائع واعتماد �صركات ملعاينة  التغليف  املوؤمنة, ونوعية  امل�صتندي والب�صائع  املتعلقة بالعتماد 
موا�صفاتها ح�صب املتفق عليه مع العمالء. كما ناق�ض االلتزام بال�صروط الدولية للتاأمني وب�صكل خا�ض املعهدية وعدم املطالبة بالغائها مثل 
�صرط  ISM Code & ISPS Code و�صرط ت�صنيف ال�صفن، وعدم اعتماد البنوك ل�صركات تاأمني حمددة يف تامني االعتمادات 
امل�صريف   التامني  وتعزيز  يتعامل معها,  التي  التامني  �صركة  البنك من  املطلوبة من  التامني  وثيقة  لإح�صار  للعميل  وترك احلرية  املت�صندية 

 .Bancassurance
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وكانت البنوك اقرتحت جمموعة من البنود ت�صمنت �صرورة و�صع اآليات واإجراءات عمل م�صرتكة تقوم على اأثرها �صركات التاأمني باأعالم 
البنوك )التي تكون م�صتفيد اأول من بولي�صة التاأمني املرهونة( عن حالت عدم جتديد بوال�ص التاأمني اأو التعديل عليها, واأن ل تقوم دائرة 
ترخي�ص املركبات بتجديد ترخي�ص اأي مركبة مرهونة ما مل تكن موؤمنة تاأمينًا �صاماًل مع الخذ بعني العتبار ان ل تقل القيمة التاأمينية عن 
ن�صبة ال�صتهالك ال�صنوي والتي نقرتح ان يتم حتديدها من قبل الحتاد الأردين ل�صركات التاأمني. كما اقرتحوا مناق�صة اإمكانية عقد اتفاقية 
بني البنوك و�صركات التاأمني ودائرة ترخي�ص املركبات, يتم مبوجبها تزويد البنوك اآليا مبعلومات دورية عن ال�صيارات املرهونة للبنوك وغري 
املوؤمنة بتاأمني �صامل, وذلك بهدف متكني البنوك من متابعة عمالئها للح�صول على تاأمني �صامل ل�صمان تغطية املبلغ املتبقي من القر�ص يف 
حال تعر�ص املركبة املمولة حلادث غري مغطى بالتامني �صد الغري, بدل من املمار�صة احلالية للبنوك املتمثلة يف احل�صول على تاأمني �صامل 
ملدة �صنة عند املنح, لأن العديد من العمالء ل يقومون بتجديد التاأمني ال�صامل عند النتهاء لرتفاع �صعر التاأمني مقارنة مع التاأمني �صد الغري. 

كما تطرق الجتماع ملناق�صة توجهات احلكومة لتحرير اأ�صعار التاأمني الإلزامي.

الأمن  اأحكام  بخ�صو�ص   2004/10/5 بتاريخ   10/2/11462 رقم  املركزي  البنك  بتعميم  البنوك  التزام  �صرورة  على  الجتماع  واأكد 
البحري على ال�صفن طبقًا لأحكام التفاقية الدولية ل�صالمة الأرواح يف البحار واملدونة الدولية لالأمن البحري لل�صفن واملوانئ ال�صادرة عن 
جمل�ض اإدارة ال�صلطة البحرية االأردنية، والعمل على اإ�صافة �صرط املدونة الدولية الأمن ال�صفن واملرافق املينائية )ISPS( اإلى العتمادات 
ال�صادرة وذلك حفاظًا على امل�صلحة الوطنية وعدم تعري�ص الب�صائع الى تاأخري يف املوانئ حيث ومبوجب هذه املدونة ميكن لل�صلطات البحرية 

ان متنع اأي �صفينة من الدخول الى موانئها يف حال عدم اللتزام ببنود املدونة.

 ISM و�صهادة    ISPS )�صهادة  اأعاله  املذكرة  ال�صهادات  �صطب  عمالءهم  طلب  حالة  يف  البنوك  موقف  بتو�صيح  الجتماع  وطالب 
CODE( مع تقدمي موافقة ال�صركات بعدم املمانعة على اإلغاء هذه ال�صهادات من امل�صتندات املطلوبة على العتمادات امل�صتندية ال�صادرة, 
حيث اأن ال�صلطات البحرية االأردنية ت�صرتط وجود ال�صهادتني اعاله لل�صفن التجاري وقد متنع هذه ال�صفن من الدخول للموانئ ح�صب املادة 

رقم )35( من قانون البحرية الأردنية قرار رقم )1( لعام 2004.

اأنواع وثائق  املتعلقة بجميع  الفنية  البنوك على اجلوانب  للتاأمني لإجراء دورات تدريبية ملوظفي  بالتن�صيق مع الإحتاد  وطالب املجتمعن 
التاأمني, وتعزيز اأ�ص�ص التعاون بني القطاعني وتوفري خدمات �صاملة للعمالء عن طريق ا�صتحداث منتجات متنوعة للتاأمني امل�صريف من �صاأنها 
مالئمة الحتياجات وم�صتوى الدخل للعمالء, بحيث يتم توزيعها وبيعها عرب القنوات امل�صرفية ملا لها من القدرة على الو�صول الى �صرائح 
جديدة ووا�صعة من العمالء, مبا يف ذلك التاأمني على اأخطار التعرث. اإ�صافة للتن�صيق بني القطاعني لإيجاد كادر ب�صري موؤهل وفعال لت�صويق 
منتجات التاأمني امل�صريف، والبحث عن �صبل زيادة ثقافة التاأمني يف االأو�صاط االقت�صادية واالجتماعية، والبحث يف �صبل زيادة فعالية و�صرعة 
اجراءات املوافقة لدى �صركات التاأمني )خ�صو�صًا فيما يتعلق بالتاأمني على احلياة لدى عمالء القرو�ص ال�صكنية(, والتاأكيد على �صركات 
التاأمني ب�صرورة طلب املدونة الآمنة لنقل الب�صائع والركاب يف ال�صفن لتقليل اخل�صارة املالية يف حال وقوع �صرر على الب�صاعة امل�صحونة, 
والبحث يف �صبل تقليل فرتة تاأخري ت�صليم بوال�ص التاأمني اخلا�صة بالعتمادات امل�صتندية من قبل �صركات التاأمني للبنك )قد ت�صل فرتة 

التاأخري ملدة ع�صرة اأيام( مما قد يوؤدي الى ح�صول خ�صارة غري مغطاة تاأمينيًا للب�صاعة امل�صحونة.

ج- الندوات واملحا�سرات والدورات التدريبية

1(  ور�س العمل:

عقدت جمعية البنوك يف الأردن خالل عام 2015 ور�ص العمل التالية: 

  ور�سة عمل حول الت�سويات خارج املحاكم يف الأردن

“الت�صويات خارج املحاكم يف  نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع موؤ�ص�صة التمويل الدولية )IFC( برناجمًا تدريبيًا بعنوان 
الأردن”, وذلك خالل الفرتة 23-24 ت�صرين الثاين 2015 يف مقر اجلمعية, ومب�صاركة خمت�صون من الدوائر القانونية يف البنوك.
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حول  �صاملة  نظرة  امل�صاركون  تناول  حيث  املحاكم,  خارج  للت�صويات  الناجحة  الإدارة  يف  امل�صتخدمة  باملبادئ  للتعريف  الور�صة  وهدفت 
مبادئ الت�صويات خارج املحاكم, والتحديات والفوائد املرتبطة بالتطبيق اجليد ملبادئ الت�صوية خارج املحاكم يف الأردن, اإ�صافة ملجموعة من 

املحا�صرات والتمارين اجلماعية ودرا�صات احلالت ون�صاطات لعب الأدوار.

   ور�سة عمل حول احلوكمة يف املوؤ�س�سات املالية

نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع البنك العقاري امل�صري العربي ور�صة عمل بعنوان “احلوكمة يف املوؤ�ص�صات املالية”, وذلك 
بتاريخ 4 ت�صرين الثاين 2015, حا�صر فيها ع�صو جمل�ص اإدارة البنك العقاري امل�صري العربي ورئي�ص جلنة املراجعة الداخلية حممود اأ�صعد 

عبد اللطيف, ومب�صاركة عدد من املخت�صني يف البنوك العاملة يف اململكة.

   ور�سة عمل حول مو�سوع 
”Corporate Governance: The Path for Integrity and Transparency“

بعنوان  متخ�ص�صة  عمل  ور�صة   )AACI( الف�صاد  من  للوقاية  المريكي  املعهد  مع  بالتعاون  الأردن  يف  البنوك  جمعية  عقدت 
 9-7 من  الفرتة  يف  “Corporate Governance: The Path for Integrity and Transparency” وذلك 

حزيران 2015.

وهدفت الور�صة اإلى ت�صليط ال�صوء على اأهمية احلوكمة واللتزام بالأ�صول واملبادئ التي يجب اأن ت�صري عليها املوؤ�ص�صات وحتتكم اإليها مبا 
يتعلق مب�صوؤولياتها, والتي توؤدي بالتايل اإلى الأداء الأف�صل لل�صركات. كما هدفت اإلى تعزيز الفهم ال�صحيح للفروق ما بني احلوكمة والدارة, 
والدور احلا�صم والرئي�صي املطلوب من جمل�ص الدارة يف ت�صميم وتنفيذ احلوكمة وامل�صوؤوليات املناطة به, بالإ�صافة اإلى معرفة الختالفات 

الأ�صا�صية بني التنفيذ الفعال وغري الفعال للحوكمة.

واأجابت الور�صة على ت�صاوؤلت مثل: كيف ميكن اأن تلعب فعالية حوكمة ال�صركات دورا حا�صما يف تعزيز النزاهة وال�صفافية ومنع الف�صاد.

Enterprise Project Management ور�سة عمل بعنوان   

 Enterprise Project لال�صت�صارات ور�صة عمل بعنوان Make It Work نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع موؤ�ص�صة
Management حا�صر فيها Jorge Vaz Girão الرئي�ص التنفيذي للموؤ�ص�صة. والتاأمت الور�صة التي �صارك فيها ممثلني للبنوك 

العاملة يف اململكة يوم 1 حزيران 2015 يف مقر جمعية البنوك يف الأردن.

   ور�سة حول م�سروع تطوير قطاع الطاقة

نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع م�صروع تطوير قطاع الطاقة يف الأردن, املمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, ور�صة 
عمل حول م�صروع تطوير قطاع الطاقة, ح�صرها عدد من الإدارات العليا يف البنوك العاملة يف اململكة.

وقال مدير عام جمعية البنوك اأن البنوك الأردنية ا�صتفادت من خمتلف الربامج التي طرحت يف الأردن بالتعاون مع العديد من القطاعات 
احلكومية واخلا�صة واملمولني الدوليني واملعنية مب�صروعات الطاقة اخل�صراء, واأن البنوك تقوم بدعم ا�صتثمارات قطاعي املنازل والأعمال 
يف اأجهزة ومعدات كفاءة الطاقة من خالل املنتجات واحللول امل�صرفية املتوفرة لديها. ومبينًا اأن البنوك ترحب باأي اأفكار جديدة ت�صاعد يف 

جعل القرو�ص البنكية اأكرث جاذبية لقطاعات اأو�صع يف هذا املجال.

بدوره, اأكد خبري م�صروع تطوير قطاع الطاقة توما�ص در�صن, اأحد املتخ�ص�صني يف جمال م�صروعات كفاءة الطاقة, اأن �صركات خدمات 
الطاقة وامل�صتهلكني يعملون على توفري املال بتوظيف معدات اأكرث كفاءة يف كل من الإ�صاءة واأنظمة التربيد والتكييف والتهوية, اإل اأن عدم 
القدرة على احل�صول على التمويل من البنوك ي�صكل عقبة يف �صبيل ذلك. وقدم در�صن مقرتحات حول متويل م�صروعات كفاءة الطاقة من 
�صاأنها اأن الت�صهيل على البنوك متويل مثل هذه امل�صروعات وكذلك ت�صهيل عملية القرتا�ص على امل�صتهلكني. ومن هذه املقرتحات زيادة فرتة 

ال�صداد وهو ما �صيوؤدي لتقليل الدفعة ال�صهرية, وزيادة اأبواب القرتا�ص, وتقليل اأو اإلغاء احلاجة ل�صمانات اإ�صافية.
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يذكر يف هذا ال�صدد اأن م�صروع تطوير قدرات قطاع الطاقة يقدم امل�صاعدة للحكومة والقطاع اخلا�ص وخمتلف هيئات الطاقة لكي تتبنى 
م�صروعات للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.

2( الدورات والربامج التدريبية:

عقدت جمعية البنوك يف الأردن خالل عام 2015 الدورات والربامج التدريبية التالية:

   دورة تدريبية حول تعليمات البنك املركزي الأردين املتعلقة بالديون املتعرثة واإعادة جدولة ديون البنوك وهيكلتها

نظمت جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية متخ�ص�صة يف مو�صوع تعليمات البنك املركزي الأردين واملتعلقة بالديون املتعرثة واإعادة 
جدولة ديون البنوك وهيكلتها, وذلك خالل الفرتة 14-16 حزيران 2015, حا�صر فيها ال�صتاذ �صامل اخلزاعلة. 

    دورة حول تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة و�سفافية يف مدينة الزرقاء 

عقدت جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية متخ�ص�صة يف مو�صوع تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة و�صفافية ال�صادرة عن البنك 
املركزي الأردين وذلك يف غرفة ال�صناعة يف مدينة الزرقاء خالل الفرتة 16-18 اآذار 2015. 

وحا�صر يف الدورة, التي ح�صرها م�صرفيون وممثلون للقطاع التجاري وال�صناعي, ال�صتاذ �صامل اخلزاعلة, تناول فيها اأهمية التعليمات 
بخ�صائ�ص  امل�صرفية  واملنتجات  اخلدمات  ومتتع  و�صفافية  بعدالة  العمالء  مع  التعامل  قيم  تعزيز  واأبرزها  املركزي  البنك  اأ�صدرها  التي 

و�صروط وا�صحة ومفهومة متكن عمالء البنوك من فهم خ�صائ�ض وفوائد وخماطر وتكلفة املنتجات املقدمة لهم

   برناجماً تدريبياً بعنوان “الربنامج الأمني ال�سامل ملوظفي البنوك” 

عقدت جمعية البنوك يف الأردن برناجما تدريبيًا متخ�ص�صا بعنوان “الربنامج الأمني ال�صامل ملوظفي البنوك, خالل الفرتة 7-9 حزيران 
2015 يف مبنى جمعية البنوك, حا�صر فيه الأ�صتاذ ح�صام العبد م�صت�صار جمعية البنوك يف الأردن ملكافحة اجلرائم املالية وامل�صرفية. 

وياأتي عقد هذا الربنامج التدريبي املتخ�ص�ص يف ظل اهتمام البنوك واملوؤ�ص�صات املالية بتح�صني م�صتوى الأمن امل�صريف لديها وحت�صينها 
�صد حماولت ارتكاب اجلرائم املالية فيها, حيث تعاظم هذا الهتمام يف ظل التطورات التكنولوجية التي �صاهمت يف توفري اأدوات جديدة 

وبكلفة منخف�صة ن�صبيا لت�صهيل ارتكاب هذه اجلرائم �صد البنوك.

ويهدف الربنامج اإلى الرتكيز على املحاور املختلفة لالأمن امل�صريف واجلرائم املالية وعمليات الحتيال التي ت�صتهدف القطاع امل�صريف 
بهدف الإحاطة بهذه التحديات اإلى جانب اطالع املعنيني على امل�صتجد يف جمال مكافحتها. 

واحتيال  ال�صن,  البنوك من كبار  البنوك, وعمليات الحتيال على عمالء  اإدارة خماطر الحتيال يف  الربنامج على مو�صوعات  وا�صتمل 
وقر�صنة خدمات االنرتنت امل�صرفية، واحتيال ال�صراف االأيل واأجهزة نقاط البيع، والك�صف عن تزييف وتزوير  االأوراق النقدية، واحتيال 
للموردين  امل�صريف  احل�صاب  رقم  تغيري  واحتيال  والر�صمية,  امل�صرفية  وامل�صتندات  ال�صخ�صية  اإثبات  ووثائق  واجلوازات  ال�صيكات  وتزوير 

والفواتري املزورة, و�صرقة عمالء البنوك.

   دورة حول  تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة و�سفافية

عقدت جمعية البنوك يف الأردن دورة بعنوان لتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين املتعلقة بالتعامل مع العمالء بعدالة و�صفافية, 
حا�صر فيها وزير ال�صناعة والتجارة الأ�صبق واخلبري امل�صريف �صامل اخلزاعلة مب�صاركة عدد من العاملني يف البنوك يف اململكة.

وا�صتملت الدورة على مو�صوعات الحكام واجلوانب القانونية والتنظيمية والجرائية الواردة يف قانون البنك املركزي الأردين رقم 23 
ل�صنة 1971 وتعديالته وقانون البنوك رقم 28 ل�صنة 2000 وتعديالته واملتعلقة بعمليات البنوك املرتبطة بالتعامل والتعاقد مع العمالء والعالقة 

معهم.
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وا�صتعر�ص املحا�صر يف الدورة وو�صح اجلوانب الجرائية والعملية والقانونية املن�صو�ص عليها يف التعليمات, والأوامر والتعاميم واملذكرات 
ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين واملرتبطة بالتعامل مع العمالء بعدالة و�صفافية والتي يجب على البنك وموظفيه مراعاتها قبل اإجراء اأي 

من العمليات امل�صرفية ومنح الئتمان امل�صريف وتوقيع العقود امل�صرفية وجتديدها وتنفيذها واإنهائها يف عدد من املجالت.

العميل،  من  العقد  توقيع  بعد  البنك  على  امللقاة  والواجبات  املتعلقة،  التجزئة  حمفظة  و�صروط  واأ�صول  �صفافية  املجاالت  هذه  و�صملت 
وواجبات البنك يف حال كون الئتمان املمنوح مبوجب بطاقة ائتمان والعمولت والر�صوم, واحل�صابات اجلامدة, واملعلومات والوثائق التي يجب 
على البنك تزويد العميل منها وطريقة التوثيق, واملتطلبات الرقابية التي على البنك اللتزام بها جتاه البنك املركزي بخ�صو�ص تعليمات 
التعامل مع العمالء بعدالة و�صفافية. كما �صملت بيان الآثار القانونية والعقدية والرقابية واللتزامات والواجبات امللقاة على عاتق البنوك 
وموظفيها واملخالفات والعقوبات املرتتبة نتيجة خمالفتها, وتو�صيح الو�صائل والطرق التي يتم التعامل بها مع التعليمات واملذكرات والوامر 

ال�صادرة عن البنك املركزي.

وهدفت الدورة تعميق معرفة امل�صاركني بالتعليمات واملذكرات والأوامر ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين واملتعلقة بتعليمات التعامل 
مع العمالء بعدالة و�صفافية رقم 2012/66 وتعديالتها باجلوانب العملية والجرائية والقانونية املتعلقة بها وخ�صو�صا ما يرتبط  بالعمليات 
البنوك. وكذلك  امل�صرفية ومنح الئتمان امل�صريف والعقود امل�صرفية  واخد ال�صمانات  الالزمة  والثار املرتبطة بدلك مبا يحمي حقوق 
تعميق معرفة امل�صاركني بالآثار والنتائج واملخاطر املرتتبة على خمالفة التعليمات واملذكرات والأوامر ال�صادرة عن البنك املركزي املتعلقة 
كيفية  نواحي  البنكية من  العقود  وادارة  الئتمان  ومنح  امل�صرفية  العمليات  العاملني يف  كفاية  ورفع  و�صفافية,  بعدالة  العمالء  مع  بالتعامل 
التعامل مع التعليمات واملذكرات واالأوامر ال�صادرة عن البنك املركزي، وحتفيز امل�صاركني على اكت�صاف وحتديد النقاط التي يجب مراعاتها 
بالتعليمات واملذكرات  البنك  مراجعتها ب�صكل دوري واملرتبطة   التي على  النقاط املرجعية  العقود امل�صرفية املختلفة وبناء قاعدة من  يف 
واالوامر ال�صادرة عن البنك املركزي، وتعميق معرفة امل�صاركني بكيفية �صياغة  ال�صروط  اخلا�صة يف العقود امل�صرفية والتي تراعي التعليمات 
واملذكرات والوامر ال�صادرة عن البنك املركزي, اإلى جانب توفري القدرة واملعرفة الالزمة للعاملني يف جمال ائتمان ال�صركات على تقييم 

موقف البنك يف �صوء املتطلبات الواردة يف التعليمات واملذكرات والوامر ال�صادرة عن البنك املركزي. 

   دورة تدريبية حول مهارات التفاو�ض  يف حت�سيل ومعاجلة الديون املتعرثة

نظمت جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية بعنوان “مهارات التفاو�ص وحت�صيل ومعاجلة الديون املتعرثة” وذلك خالل الفرتة 13-
17 اأيلول 2015 يف مقر اجلمعية حا�صر فيها الدكتور حممد عثمان, و�صارك فيها العاملون يف دوائر الئتمان لالأفراد وال�صركات الكبرية, 
وال�صغرية واملتو�صطة؛ ودوائر الرقابة واملراجعة على الئتمان؛ ودوائر التح�صيل؛ ودوائر اإدارة خماطر الئتمان؛ وخدمة العمالء, والدوائر 

القانونية.

وهدفت الدورة لتزويد امل�صاركني باملهارات الفنية الالزمة يف جمال حت�صيل الديون املتعرثة, وكيفية ت�صخي�ص الديون والقرو�ص املتعرثة 
التي من املمكن اأن تواجه م�صاكل اأو احل�صابات التي حتتاج اإلى �صيانة, وو�صع احللول واملعاجلات املنا�صبة اأمام كل حالة على حدة. كما هدفت 
اإلى زيادة كفاءة املح�صل يف حت�صيل الديون من خالل ا�صتخدامه لأ�صاليب وتقنيات متكنه من الو�صول اإلى الت�صوية املالئمة وحت�صيل الدين, 
والربط بني مهارات املفاو�ص اجليد وقدرته على حت�صيل القرو�ص املتعرثة بكفاءة وفاعلية, وكيفية اإعداد خطة م�صبقة ت�صاعد على زيادة 

كفاءة حت�صيل الديون التي تعاين من م�صاكل.

وزود املحا�صر امل�صاركني مبهارات تتعلق بفهم العوامل التي تعزز جناح وكفاءة املفاو�ص يف حت�صيل الديون املتعرثة, وتزويد امل�صاركني 
بالطرق ال�صرورية للحد من ظاهرة تعرث الدين, �صواء اأكانت من خالل املتابعة والرقابة على الدين قبل تعرثه اأم احل�صول على اإ�صارات الإنذار 
واإك�صابهم املهارات الالزمة يف جمال احت�صاب خم�ص�ص  املتعرثة,  الديون  باأ�صاليب وطرق معاجلة  امل�صاركني  للتعرث, وكذلك تزويد  املبكر 

الديون غري العاملة.
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وا�صتملت الدورة التدريبية على مو�صوعات حول دور التفاو�ص يف حت�صيل الديون املتعرثة, ومفهوم التفاو�ص, واأنواع واأ�صكال التفاو�ص, 
والقدرة على حت�صيل الديون املتعرثة من خالل التخطيط لعملية التفاو�ص, والتخطيط الناجح وال�صليم للمفاو�صات, والإعداد للمفاو�صات 
على  التفاو�ص  واأ�صاليب  املتعرثة,  الديون  لتح�صيل  التفاو�ص  يف  النجاح  من  تعزز  التي  والعوامل  املتعرثة,  الديون  حت�صيل  يف  مهمة  كاأداة 

اختالف اأنواعها لتح�صيل الديون املتعرثة, واملهارات الرئي�صية الواجب توافرها يف املفاو�ص الناجح لتح�صيل الديون املتعرثة.

كما ا�صتملت على مو�صوعات عديدة ابرزها الديون والقرو�ص املتعرثة, واملفاهيم املرتبطة بالقرو�ص املتعرثة؛ والرقابة واملتابعة واملراجعة؛ 
وتعليق  العاملة؛  غري  الديون  خم�ص�ص  واحت�صاب  املتعرثة؛  القرو�ص  وت�صوية  معاجلة  واأ�صكال  وطرق  املتعرثة؛  والقرو�ص  الديون  وت�صنيف 

الفوائد والعمولت.

   دورة حول تعليمات املركزي بخ�سو�ض احلوالت املالية املحلية واخلارجية

نظمت جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية بعنوان “التعليمات والأوامر ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين يف جمال احلوالت املالية 
املحلية واخلارجية واأعمال التحويل الإلكرتوين لالأموال للعمالء وبني البنوك واإدارة خماطرها”, وذلك بتاريخ 16 كانون الأول 2015 يف مقر 
اجلمعية, وذلك مب�صاركة املخت�صني يف تنفيذ ومتابعة احلوالت املحلية واخلارجية واإدارة العمليات اللكرتونية ودوائر المتثال والعاملني يف 

التدقيق واملراجعة الداخلية ويف الدوائر القانونية يف البنوك

الواردة  والإجرائية  والتنظيمية  القانونية  واجلوانب  الأحكام  ا�صتعرا�ص  اخلزاعلة,  �صامل  ال�صتاذ  فيها  حا�صر  التي  الدورة  وت�صمنت 
بالعمليات  واملتعلقة  وتعديالته  ل�صنة 2000  البنوك رقم )28(  وقانون  وتعديالته  ل�صنة 1971  الأردين رقم )23(  املركزي  البنك  قانون  يف 
والأوامر  التعليمات  عليها يف  املن�صو�ص  والقانونية  والعملية  الإجرائية  اجلوانب  وتو�صيح  و�صرح  اإ�صتعرا�ص  كما مت  ال�صلة.  ذات  امل�صرفية 
التحويل اللكرتوين  واأعمال  واملرتبطة باحلوالت امل�صرفية املحلية واخلارجية  الأردين  املركزي  البنك  ال�صادرة عن  والتعاميم واملذكرات 
اأي من هذه  اجراء  وموظفية مراعاتها عند  البنك  والتي يجب على  البنوك  بني  املتبادلة  بالعمليات  اأو  بالعمالء  متعلقًا  كان  �صواء  لالأموال 
العمليات وخ�صو�صًا جانب النظام ال�صادر عن البنك املركزي الأردين لت�صهيل عمليات نقل الأموال بني امل�صارف العاملة )نظام الت�صويات 
املالية )IBAN( واجراءات تطبيق رمز الغر�ص  التحويالت  اأي�صا رموز الغر�ص من  RTGS(, وا�صتعر�صت الدورة  الفوري  الإجمايل 
والتنفيذ الآيل املبا�صر, وتعليمات اأعمال التحويل اللكرتوين لالأموال, وتعلميات ممار�صة البنوك لأعمالها بو�صائل الكرتونية, ومبادىء ادارة 
خماطر العمل امل�صريف اللكرتوين, وعمليات غ�صل الأموال ومكافحة الإرهاب واحلالت املرتبطة بعمليات التحويل امل�صريف واحلوالت املالية 
ال�صاأن,  الأردين يف هذا  املركزي  البنك  من  ال�صادرة  التعليمات  �صوء  الرقابية يف  والتوجيهات  واللكرتونية  واخلارجية  الداخلية  باأنواعها 

وتعليمات خطة اإ�صتمرارية العمل.

كما تناولت الثار القانونية والعقدية والرقابية واللتزامات والواجبات امللقاة على عاتق البنوك وموظفيها واملخالفات والعقوبات املرتتبة 
نتيجة خمالفتها, اإلى جانب تو�صيح الو�صائل والطرق التي يتم التعامل بها مع التعليمات واملذكرات والأوامر ال�صادرة عن البنك املركزي.

   حما�سرة تعريفية عن اأهمية التحليل الفني

عقدت جمعية البنوك يف الأردن حما�صرة تعريفية بعنوان “اأهمية التحليل الفني يف الأ�صواق املالية”, وذلك يوم الثنني املوافق 23 �صباط 
2015 يف مبنى اجلمعية, بالتعاون مع اأكادميية م�صاكن للتدريب وال�صت�صارات )Borsa Code(, وذلك بح�صور العديد من امل�صوؤولني يف 

اإدارات وحدات ال�صتثمار واإدارات املحافظ ال�صتثمارية واإدارات املخاطر يف البنوك العاملة يف الأدرن.

وقدم املحا�صرة ال�صيد مهند عريقات املحلل املعتمد يف الأ�صواق املالية )CFTe( من اأكادميية م�صاكن للتدريب وال�صت�صارات, ا�صتعر�ص 
خاللها اأهمية التحليل الفني يف اإدارة املحافظ ال�صتثمارية املتعلقة بالأ�صهم والعمالت واملعادن, لتحقيق الربح ودرء املخاطر. وقد ت�صمنت 
املحا�صرة على مقدمة عن التحليل الفني, وتعريف التحليل الفني والركائز التي ي�صتند عليها, اإ�صافة ملدى �صمولية وطواعية التحليل الفني, 

وتطبيقات عملية عن م�صتقبل حركة اأ�صعار القطاع البنكي يف الأردن.
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   حما�صرة حول دور احلوكمة يف مكافحة الف�صاد 

نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع موؤ�ص�صة الباترو�ص واملعهد الأمريكي ملكافحة الف�صاد حما�صرة بعنوان “احلوكمة املوؤ�ص�صية: 
املت�صلة  ومعارفهم  مهاراتهم  تنمية  من  القرار  ومتخذي  والعليا  املتو�صطة  الإدارة  يف  العاملني  متكني  وال�صفافية” بهدف  للنزاهة  الطريق 

بالوقاية من الف�صاد والحتيال, الأمر الذي �صي�صهم ب�صكل كبري وفعال يف جناح املوؤ�ص�صة التي يديرونها.

  AACI وتناولت املحا�صرة التي قدمها مدير ال�صت�صارات التقنية لل�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا يف  املعهد الأمريكي ملكافحة الف�صاد
الجتماعية  والتكلفة  والف�صاد,  الحتيال  تعريف  اأهمها  مو�صوعات  الأردن,  يف  البنوك  جمعية  قاعة  يف   ,2015 اأيار   18 يوم  م�صعود  مايك 
والقت�صادية للف�صاد, ومدى وجود الف�صاد يف املوؤ�ص�صات ومن هو امل�صوؤول عن الوقاية من الف�صاد والحتيال, ودور اأع�صاء جمل�ص الإدارة وجلنة 
التدقيق املنبثقة عن املجل�ص والإدارة التنفيذية يف الوقاية من واكت�صاف الحتيال والف�صاد. كما ت�صمنت كيفية الوقاية من الف�صاد يف املوؤ�ص�صات 

والتوعية من خماطر الف�صاد واملهارات واملعرفة والكفاءة الالزمة لذلك.

وهيئة  الأموال,  ووحدة مكافحة غ�صل  والعامة  واملوؤ�ص�صات اخلا�صة  وال�صركات  البنوك  التي ح�صرها ممثلون عن  املحا�صرة,  اأثناء  ومت 
مكافحة الف�صاد, ومركز ال�صفافية الأردين, التعريف مبخاطر الف�صاد كعدو, والثقافة الداخلية للموؤ�ص�صات ومنظومة القيم, وتناول منوذج 

للقيادة الإدارية الفعال للوقاية من الف�صاد, واأثر القوانني على الوقاية من الف�صاد.

   لقاء يف جمعية البنوك للتعريف يف برنامج اإ�سكاين

 Jordan “ برنامج  حول  تعريفيًا  لقاًء   UN-Habitat مع  وبالتعاون   2015 اآذار   2 بتاريخ  الأردن  يف  البنوك  جمعية  نظمت 
Affordable Housing Programme “  املقرتح من قبل UN-Habitat  بالتعاون مع وزارة الأ�صغال العامة والإ�صكان. 
وانعقد اللقاء يف مبنى اجلمعية وح�صره عدد من ممثلي البنوك العاملة يف اململكة, حيث مت خالله التعريف بفكرة الربنامج واملزايا التي 

يوفرها لتوفري امل�صكن املنا�صب بال�صعر املنا�صب.

3( الندوات وامللتقيات واملنتديات: 

عقدت جمعية البنوك يف الأردن خالل عام 2015 الندوات وامللتقيات واملنتديات التالية:

   جمعية البنوك تنظم امللتقى الرابع للم�سوؤولية املجتمعية

نظمت جمعية البنوك يف الأردن امللتقى الرابع للم�صوؤولية املجتمعية للبنوك حتت رعاية حمافظ البنك املركزي الدكتور زياد فريز, وذلك 
املحلية  املجتمعية,  امل�صوؤولية  امل�صتجدات يف  اأحدث  امللتقى  وتناول  اململكة.  العاملة يف  البنوك  , مب�صاركة  الأول 2015  ت�صرين   4 الأحد  يوم 
العاملة يف  البنوك  الدولية, وجتارب عدد من  للمعايري  وفقا  املجتمعية  امل�صوؤولية  وتقارير  الأردن,  للبنوك يف  املجتمعية  امل�صوؤولية  والدولية, 

اململكة من التجارية والإ�صالمية, وجتارب ال�صركاء ال�صرتاتيجيني مع البنوك.

التنمية  موؤ�صرات  واأحد  واملوؤ�ص�صات,  للمنظمات  موؤ�ص�صيا  ونهجا  ثقافة  ي�صكل  اأ�صبح  املجتمعية  امل�صوؤولية  مفهوم  اأن  فريز  الدكتور  وقال 
امل�صتدامة لديها, موؤكدا اأن اجلهاز امل�صريف الأردين يقوم بعمل جيد على م�صتوى خدمة العمالء وامل�صاهمة يف عملية التنمية ون�صر الوعي 
امل�صريف واملايل. واأ�صاد فريز باجلهود التي تبذلها البنوك الأردنية للم�صاهمة يف العديد من املبادرات الجتماعية والإن�صانية, خا�صة يف ظل 
الرتاجع يف اأداء القت�صاد الوطني, منوهًا اإلى املبادرة النوعية “تاأ�صي�ص �صندوق ال�صهيد الطيار معاذ الك�صا�صبة للمنح الدرا�صية”, وداعيًا 
البنوك يف نف�ص الوقت اإلى م�صاعفة جهودها وبذل املزيد من الإنفاق على برامج ومبادرات امل�صوؤولية املجتمعية, ولأن تكون امل�صوؤولية جزءًا 
من اإ�صرتاتيجية البنك لتنعك�ص على �صمعته وعملياته امل�صرفية. واأكد فريز على احلاجة لتعزيز اجلهود املبذولة يف جمال امل�صوؤولية املجتمعية, 
ال�صغوط  وتزايد  االإقليمية  اال�صطرابات  يعاين يف �صوء  الذي  الوطني  االقت�صاد  بامل�صوؤولية جتاه  ا�صت�صعارا  املرحلة  اأولويات  على  والرتكيز 
الناجتة عنها من فقر وبطالة, و�صول اإلى ال�صراكة احلقيقية والأهداف املن�صودة منها بكل جناح. كما دعا فريز ل�صرورة اأن تن�صب اجلهود 
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نحو و�صع اإطار عام للم�صوؤولية املجتمعية يف اململكة تن�صوي حتته جميع موؤ�ص�صات و�صركات القطاعني العام واخلا�ص ملاأ�ص�صة العمل الجتماعي 
و�صول اإلى مزيد من التن�صيق من اأجل حتديد الأولويات واملبادرات ذات الأهمية, ل�صمان حتقيق اأف�صل النتائج.

بدوره, قال نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك يف الأردن مو�صى �صحادة اإن امللتقى الرابع للم�صوؤولية املجتمعية للبنوك ياأتي كمبادرة 
�صنوية من جمعية البنوك يف الأردن �صعيًا منها لإبراز ودعم وتعزيز اأدوار امل�صوؤولية املجتمعية للبنوك العاملة يف الأردن, ولتدار�ص اجنازاتها 
وتوجهاتها يف امل�صوؤولية املجتمعية, وتبادل التجارب واخلربات, وبحث �صبل تطوير وتفعيل هذه الأدوار. واأ�صاف اأن مفهوم امل�صوؤولية املجتمعية 
لل�صركات يقت�صي اأن ت�صعى اإلى حتقيق م�صاحلها القت�صادية, اإ�صافة اإلى حتقيق م�صالح ال�صركاء من م�صاهمني وم�صتهلكني وعاملني ودائنني 
وموردين, واحرتام القيم والعادات املجتمعية وعك�صها يف مواثيق العمل الأخالقية, والمتثال بالت�صريعات التي حتكم عملها. واأكد �صحادة 
يف كلمته اأن امل�صوؤولية املجتمعية تتطلب من ال�صركات جتاوز مفاهيم التربع والإح�صان لت�صل اإلى م�صتويات اأكرث �صمول تكفل لها امل�صاركة 
الفعالة يف خمتلف الربامج التنموية الوطنية. مو�صحًا اأن ما مييز ممار�صات امل�صوؤولية املجتمعية هو الطبيعة الطوعية والختيارية لها, حيث 

اأن ال�صركات متار�صها بدافع ذاتي نابع من انتمائها ومواطنتها ال�صاحلة �صمن اإطار اللتزام الأدبي واملعنوي والأخالقي لها جتاه املجتمع. 

واأ�صاف �صحادة اأنه على الرغم من اأن ال�صركات يف الأردن قطعت �صوطا كبريا على طريق امل�صوؤولية املجتمعية, اإل اأن اأدوارها يف هذا 
العام يف دعم  للقطاع  �صريكًا  القطاع اخلا�ص  يكون  اأن  املتزايدة على احلكومة,  الأعباء  املاأمول؛ داعيا يف ظل  امل�صتوى  املجال لزالت دون 
الأهداف الجتماعية والتنموية. ولفت اإلى ادوار امل�صوؤولية املجتمعية للبنوك العاملة يف اململكة والتي تتمثل يف الإف�صاح عن نتائجها املالية 
واأعمالها ال�صنوية, وتقدمي جمموعة متكاملة من اخلدمات واملنتجات واحللول امل�صرفية وتبني اآخر ما تو�صلت اإليه التكنولوجيا يف هذا املجال, 
والمتثال باأعلى الدرجات بجميع املتطلبات الت�صريعية, ودعم القت�صاد الوطني وامل�صاهمة يف التنمية القت�صادية ال�صاملة وامل�صتدامة, اإلى 
جانب توظيف قوى ب�صرية بلغت 20 األف موظفًا وموظفة, وتدريب حوايل 43 األف يف عام 2014. وتطرق �صحادة اإلى اأهم ن�صاطات البنوك يف 
جمال امل�صوؤولية املجتمعية خالل عام 2014 والتي �صملت امل�صاركة يف م�صروع ن�صر الثقافة املالية املجتمعية الذي اأطلقه البنك املركزي بدعم 
قدره 6 ماليني, والتربع باأجهزة احلوا�صيب القدمية بعد اإعادة تاأهيلها من قبل جمموعة طالل اأبو غزالة ليتم توزيعها على اجلمعيات اخلريية 
ومراكز التنمية وغريها يف املناطق الأقل حظًا, اإ�صافة للم�صاهمة ال�صنوية يف دعم ومتويل حملة الرب والإح�صان, و�صندوق احل�صني لالإبداع 

والتفوق, و�صندوق الأمان لرعاية الأيتام, وال�صندوق الأردين الها�صمي للتنمية الب�صرية.

بدوره, قال مدير عام جمعية البنوك يف ورقة عمل قدمها للمنتدى اأن جمموع املبالغ التي اأنفقتها البنوك العاملة يف الأردن على مبادرات 
امل�صوؤولية املجتمعية يف العام 2014 بلغ 43.2 مليون دينار, بزيادة ن�صبتها 8% عن العام ال�صابق 2013 والتي بلغت 40 مليون دينار. واأكد اأن 
مفهوم امل�صوؤولية الجتماعية الذي توؤمن به البنوك هو مفهوم �صامل ي�صم حتت مظلته القطاعات القت�صادية والجتماعية والإن�صانية كافة 
يف اململكة, مو�صحا اأن البنوك ت�صهم يف امل�صوؤولية الجتماعية من خالل �صكلني هما: املبادرات امل�صرتكة التي تقوم بها البنوك ب�صكل جماعي 
مثل اإطالق �صندوق ال�صهيد الطيار معاذ الك�صا�صبة، اإ�صافة للمبادرات الفردية حيث تتميز البنوك يف االأردن بن�صاط وا�صح وكبري من حيث 
املوؤ�ص�صات  اأن دعم  والتي ت�صب يف جمالت متنوعة. كما بني قندح  لتوجهاتها اخلا�صة  بها وفقًا  التي تقوم  الفردية  املبادرات  حجم وعدد 
الثقافية والجتماعية والقت�صادية والوطنية ا�صتحوذ على ن�صبة 27.4% من اإجمايل املبالغ التي مت اإنفاقها على مبادرات امل�صوؤولية املجتمعية 
من قبل البنوك يف عام 2014, فيما ا�صتحوذت املجالت البيئية وال�صياحية والرتاثية والدينية على 15.37%, وا�صتحوذ التعليم على ن�صبة 
4.37%, واملجالت الريا�صية وال�صحية على ن�صبة 3.2%, وجمالت التنمية والفقر على 1.54%, واملجالت الثقافية والفنية واملهنية على 
ن�صبة 1.26%, ف�صاًل عن توجيه مبالغ ملبادرات تركزت يف جمالت اأخرى لها عالقة بالطفل واملراأة واخلدمات الجتماعية واخلريية, وذوي 
الحتياجات اخلا�صة وغريها. كما اأكد قندح اأن الإف�صاح عن امل�صوؤولية املجتمعية يعترب عمال طوعيًا من ال�صركات, حيث قد ياأخذ الإف�صاح 
�صكل تقارير ال�صتدامة )Sustainability Report(, اأو قد يتم ت�صمينها يف التقارير املالية ال�صنوية. وقال تعترب ال�صفافية العالية 
التي تتمتع بها البنوك العاملة يف الأردن من خالل الإف�صاح والإعالن الدوري والدقيق عن نتائجها املالية واأعمالها ال�صنوية هو يف جوهر 
امل�صوؤولية الجتماعية لها, لأن هذا ي�صاعد يف احلكم على مدى التزام البنوك جتاه خمتلف اجلهات امل�صتفيدة من م�صاهمني وعاملني وخزينة 
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وجمتمع حملي وغريها. كما اأ�صار اإلى اأن العديد من البنوك يف اململكة قامت بالعمل على اإعداد واإ�صدار تقرير ال�صتدامة وهو عبارة عن 
القت�صادية  املجالت  خمتلف  �صمن  البنك  اإجنازات  ويغطي  امل�صتدامة  التنمية  جمالت  يف  البنك  اأو  ال�صركة  اأداء  يبني  متخ�ص�ص  تقرير 

والبيئية والجتماعية ويبني اإ�صهامات البنك يف تلك املجالت.

   جمعية البنوك تنظم حلقة نقا�سية حول اإيجاد نوافذ متويلية مل�سروعات الطاقة املتجددة وكفاءتها 

البنوك يف الأردن بالتعاون مع �صندوق ت�صجيع الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية حلقة  نظمت جمعية 
نقا�صية حول اإيجاد نوافذ متويلية متنوعة مل�صروعات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف مقر اجلمعية, وذلك يوم 19 اآب 2015, بح�صور عدد 

كبري من ممثلي البنوك.

وهدفت احللقة النقا�صية, اإلى تعريف البنوك باأهداف ال�صندوق واخلطة ال�صرتاتيجية لتحقيق هذه الأهداف, اإلى جانب التعرف على 
املنتجات احلالية للبنوك واملنتجات املنوي طرحها قريبًا, والأفكار املبتكرة ملنتجات جديدة يف هذا املجال, بالإ�صافة اإلى الأموال املخ�ص�صة 

لغايات الإقرا�ص مل�صروعات الطاقة املتجددة املتوفرة لدى البنوك واملقدمة من البنك املركزي الأردين اأو املوؤ�ص�صات الدولية.

وافتتح احللقة النقا�صية مدير عام جمعية البنوك والذي اأكد على اأن اأهمية مو�صوع احللقة ياأتي كون قطاع الطاقة يف الأردن مهم ويعد 
ارتفاع  اأن  حيث  نف�صه,  الوقت  يف  وفر�صة  لالأردن  حتديا  ت�صكل  الطاقة  فاتورة  اإن  وقال  القت�صادية.  القطاعات  خمتلف  يف  اأ�صا�صي  مكون 
لتنويع م�صادر الطاقة, والبحث عن م�صادر طاقة متجددة مثل الرياح والطاقة  اإ�صرتاتيجية  اإلى قيام احلكومة بو�صع  اأدى  فاتورة الطاقة 
ال�صم�صية. واأكد اأن القطاع امل�صريف مهتم بقطاع الطاقة من ثالث نواحي اأولها اأن البنوك تدخل يف م�صروعات الطاقة املتجددة الكربى من 
�صركات وم�صروعات تعنى باإنتاج طاقة الرياح والطاقة ال�صم�صية, حيث وفرت بع�ص البنوك ع�صرات املاليني من الدنانري لهذه ال�صركات, وهي 
م�صتعدة للتو�صع يف هذا املجال. كما قال باأن الناحية الثانية تتمثل يف اهتمام البنوك باإن�صاء �صركة مملوكة من قبلها لتوليد الطاقة الكهربائية 
اإن�صاء املحطة ولكن البنوك واجهة م�صكلة  بالعتماد على الطاقة ال�صم�صية, واأجرت درا�صات اجلدوى القت�صادية التي اأكدت اجلدوى من 
اختيار املوقع املنا�صب لإن�صاء املحطة, بالإ�صافة اإلى حمدودية الطاقة ال�صتيعابية لل�صبكة الكهربائية احلالية. معربًا عن اأمله اأن يتم التعامل 
مع هاتني املع�صلتني باأ�صرع وقت لتتمكن البنوك من امل�صي يف م�صروع اإن�صاء ال�صركة, اأما من الناحية الثالثة من اهتمام البنوك فتتمثل يف 

متويل الأفراد وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة التي ترغب باإن�صاء �صركات لال�صتفادة من ال�صخانات ال�صم�صية. 

واأو�صح قندح اأن البنك املركزي ا�صدر تعليمات منح �صلف متو�صطة الأجل للبنوك املرخ�صة رقم 2011/54 وتعديالتها, كما يوفر البنك 
املركزي متويل متو�صط الأجل للبنوك املرخ�صة بهدف اإعادة اإقرا�ص القطاعات األقت�صادية, ومنها قطاع الطاقة ال�صم�صية وطاقة الرياح 

وم�صروعات توفري الطاقة �صمن تعليمات منح ال�صلف متو�صطة الأجل للبنوك املرخ�صة بالإ�صافة اإلى �صمول البنوك الإ�صالمية.

بدوره, قال مدير �صندوق ت�صجيع الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية, ر�صمي حمزة, اأن �صندوق ت�صجيع 
الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة يعد الذراع التنفيذي للوزارة, ويعمل �صمن خطة عمل معتمدة لالأعوام 2015-2018 وي�صتهدف العديد من 
القطاعات, املتمثلة يف القطاع املنزيل والفنادق, واملباين احلكومية, وقطاع ال�صناعات املتو�صطة وال�صغرية, اإ�صافة اإلى تقدمي امل�صاعدة يف 
تن�صيق ودعم مبادرة جاللة امللك يف تدفئة املدار�ص وتزويدها بالطاقة ال�صم�صية. واأ�صاف اأن ال�صندوق بداأ بتنفيذ العديد من امل�صروعات 
واأن ال�صندوق متكن وخالل فرتة ق�صرية من  اأنحاء اململكة كافة,  الفئات املدعومة بفاتورة الكهرباء يف القطاع املنزيل يف  التي ت�صتهدف 
ا�صتقطاب انتباه واهتمام املانحني لتنفيذ م�صروعات اإ�صرتاتيجية بالتعاون وبال�صراكة مع ال�صندوق. واأو�صح اأن امل�صروعات متثلت يف مبادرة 
خمتلف  يف  �صم�صي  �صخان   2500 تركيب  خاللها  من  مت  والتي  الأردن  نهر  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  الطاقة,  تر�صيد  يف  ت�صاهم  جمتمعات  نحو 

حمافظات اململكة, متوقعا اأن ي�صل عدد ال�صخانات ال�صم�صية اإلى 5000 �صخان على مبداأ القر�ص الدوار من خالل اجلمعيات امل�صتفيدة.

ولفت حمزة اإلى اأن ال�صندوق بداأ يف تنفيذ م�صروع توزيع 51 األف ملبة موفرة للطاقة يف املناطق املت�صررة من اللجوء ال�صوري واملقدم 
من �صركة ايكيا العاملية, كما ينفذ ال�صندوق حاليا م�صروع تركيب اأنظمة اخلاليا ال�صم�صية على اأ�صطح املنازل وبقدرة 600 اإلى 700 كيلواط 
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اأن  املا�صي. وبني  العطاء يف 16 حزيران  انه مت طرح  الدوار, مبينا  القر�ص  املحلية وبطريقة  بالتعاون مع منظمة مري�صي كور واجلمعيات 
الربامج وم�صروعات التمويل التي ينفذها ال�صندوق تتمثل يف تطوير برامج واآليات م�صاعدة الفئات امل�صتهدفة للح�صول على التمويل الالزم 
مل�صروعات الطاقة املتجددة وتر�صيد ا�صتهالك الطاقة من البنوك واملوؤ�ص�صات والربامج املانحة املحلية منها والدولية. وقال حمزة اإنه اإ�صافة 
اإلى دعم فوائد متويل البنوك للم�صروعات التي يطلقها ال�صندوق, وخا�صة يف جمال برامج تر�صيد الطاقة, �صيقوم ال�صندوق باإطالق م�صروع 
وطني �صامل لرتكيب اأنظمة ال�صخانات ال�صم�صية للمنازل ي�صمل حمافظات اململكة كافة, حيث يقوم ال�صندوق بالتعاون مع اجلهات املعنية 
اأن ال�صندوق �صينفذ م�صروع كبري لرتكيب  باإعداد وثائق العطاء ليتم تنفيذ امل�صروع بالتعاون مع العديد من املوؤ�ص�صات التمويلية. واأ�صاف 
ملبات موفرة للطاقة LED للمنازل وبالتعاون والتن�صيق مع �صركات توزيع الكهرباء يف خمتلف مناطق اململكة, وذلك للم�صاهمة يف تر�صيد 

ا�صتهالك الطاقة وتخفي�ص عبء الفاتورة ال�صهرية على املواطنني.

اأن �صندوق ت�صجيع الطاقة املتجددة يقدم برامج متويلية خمتلفة من خالل نوافذ لدعم برامج متعددة وبالتعاون مع برامج  ولفت اإلى 
وم�صروعات دولية مانحة وموؤ�ص�صات حملية, ت�صمل �صركات توزيع الكهرباء وموؤ�ص�صات التمويل ال�صغرية وموؤ�ص�صات املجتمع املدين املحلية, 
اإ�صافة اإلى �صمان املخاطر اأو الئتمان بالتن�صيق مع النوافذ املالية املختلفة. واأكد اأن ال�صندوق, و�صمن الربامج وم�صروعات التمويل التي 
ينفذها, ي�صهم يف رعاية الأفكار اخلالقة واجلديدة, اإ�صافة اإلى امل�صاركة يف راأ�ص مال �صركات التكنولوجيا اجلديدة التي تقدم قيمة اإبداعية 
للطاقة  التدقيق  وتكاليف  ال�صندوق,  باأهداف  العالقة  للم�صروعات ذات  املنح  وتقدمي  الطاقة,  وتر�صيد  املتجددة  الطاقة  م�صافة يف جمال 
وتكاليف درا�صات اجلدوى القت�صادية واملالية مل�صروعات الطاقة املتجددة وتر�صيد ا�صتهالك الطاقة واحلمالت العامة للتثقيف والتدريب 

ون�صر الوعي املتعلق بق�صايا الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة.

ي�صار اإلى انه مت اإن�صاء �صندوق تر�صيد الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة, مبقت�صى املادة 12 من قانون الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة 
رقم 13ل�صنة 2012, واإ�صدار نظام  �صندوق تر�صيد الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة رقم 49 ل�صنة 2015 من القانون نف�صه.

   منتدى لإدارة املواهب للعام 2015 

نظمت �صركة ThinkHR بالتعاون مع جمعية البنوك يف الأردن املنتدى الأول لإدارة املواهب للعام 2015  حتت عنوان “اإدارة املواهب 
والتخطيط الوظيفي من النظري اإلى التطبيق”, والذي انعقد يف البحر امليت خالل الفرتة 5-7 ت�صرين الثاين 2015.

وتناول املنتدى كيفية تنفيذ اخلطوات التطبيقية لإدارة املواهب من خالل كيفية اختيار واجتذاب املواهب ور�صم اخلطط التطويرية لها 
وطرق تقييم اأداء املوظفني وحتديد اإمكاناتهم, واأ�ص�ص منح الرتقية, والتعوي�ص, بالإ�صافة اإلى كيفية الحتفاظ باملوظفني ذوي الأداء الأعلى 
وتطويرهم, وتنمية اأقرانهم ذوي الأداء املتو�صط. كما تناول املنتدى و�صائل متابعة املوظفني ذوي الأداء الأعلى حتى يتمكنوا من امل�صاهمة يف 

حتقيق ر�صالة وروؤية امل�صرف على الوجه املطلوب, بالإ�صافة اإلى كيفية الت�صرف ب�صكل حا�صم مع املوظفني ذوي الأداء املنخف�ص.

د. ن�ساطات واأخبار اأخرى

   اللقاء ال�سنوي ملحافظ البنك املركزي مع الأ�سرة امل�سرفية

عقدت جمعية البنوك اللقاء ال�صنوي ملحافظ البنك املركزي مع الأ�صرة امل�صرفية يف مبنى اجلمعية, بح�صور الدكتور زياد فريز حمافظ 
البنك املركزي وروؤ�صاء جمال�ص الإدارة والروؤ�صاء التنفيذيني واملدراء العامني للبنوك العاملة يف الأردن. وقد اعلنت اجلمعية خالل هذا احلفل 
لدور  العايل  التقدير  تعبريًا عن  وذلك  الك�صا�صبة,  النقيب معاذ  الطيار  البطل  ال�صهيد  ا�صم  الدرا�صية يحمل  للمنح  ل�صندوق  عن اطالقها 

ال�صهيد يف الدفاع عن الوطن وعرفانًا لقواتنا امل�صلحة ول�صعبنا الأردين الواعي وامل�صوؤول.

من جانبه ثمن حمافظ البنك املركزي الدكتور زياد فريز خالل كلمته يف اللقاء مبادرة اجلمعية والتي تاأتي �صمن جهود القطاع امل�صريف 
لتنمية املجتمع وتعرب ب�صدق عن اللحمة الوطنية, معربًا عن تقديره جلمعية البنوك يف الأردن لدورها املتميز يف الرتقاء بالعمل امل�صريف 

يف اململكة, وعن �صكره لرئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية با�صم خليل ال�صامل على جهوده الكبرية خالل فرتة توليه رئا�صة جمل�ص اإدارة اجلمعية.
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ويف �صياق حديثه عن التطورات امل�صرفية واملالية والقت�صاد يف اململكة خالل عام 2014, بني فريز اأن اأداء موؤ�ص�صات اجلهاز امل�صريف يف 
عام 2014 كان جيدًا على الرغم من الو�صع ال�صائد يف ال�صرق الأو�صط, م�صريًا اإلى اأن اإجمايل موجودات اجلهاز امل�صريف منت بن�صبة %4.9 
اإلى 19.2 مليار دينار, مع تراجع ن�صبة  اإلى 44.4 مليار دينار, ومنت الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك بن�صبة 5% لت�صل  لت�صل 
الت�صهيالت غري العاملة اإلى اإجمايل الت�صهيالت لت�صل اإلى 6.2% مقارنًة مع 7% يف عام 2013, فيما �صهدت ودائع العمالء منوًا يقدر بحوايل 

9.7% لت�صل اإلى 30.3 مليار دينار, منها 6.2 مليار دينار بالعمالت الأجنبية.

وبني فريز اإلى اأن احلكومة والقطاع اخلا�ص ا�صتطاعا يف ال�صنوات املا�صية اإيجاد حالة فريدة من ت�صخي�ص التحديات و�صبل مواجهتها, 
وذلك باملكا�صفة وامل�صارحة الأمر الذي كان له الأثر الكبري يف جتاوز القت�صاد الوطني للم�صاعب التي فر�صتها التطورات ال�صلبية الإقليمية 
والعاملية, ومبينًا جناح القت�صاد الوطني با�صتعادة عافيته وتعزيز الثقة به كبيئة مالئمة لال�صتثمار وحمفزة للنمو القت�صادي. كما اأكد فريز 
حت�صن موؤ�صرات القت�صاد الوطني يف ظل قرب انتهاء الربنامج الوطني لالإ�صالح القت�صادي, ما يوؤ�صر على حتقيق اأهداف الربنامج, حيث 
انخف�ص عجز املالية العامة يف عام 2014 اإلى 3.5% من الناجت املحلي الإجمايل مقارنًة مع 8.3% يف العام ال�صابق, وانح�صرت خ�صائر �صركة 
اإ�صافة  العاملني,  وحوالت  ال�صياحي  الدخل  نتيجة حت�صن عائدات  تقريبًا, وحت�صن عجز احل�صاب اجلاري  الن�صف  اإلى  الوطنية  الكهرباء 
لزيادة تدفقات ال�صتثمار الأجنبي, الأمر الذي و�صلت معه الحتياطات الأجنبية الى م�صتويات مريحة تغطي 7 اأ�صهر من م�صتوردات اململكة 
من ال�صلع واخلدمات, وتوقع فريز اأن تقوم احلكومة بو�صع برنامج اإ�صالح وطني جديد بالتعاون مع �صندوق النقد الدويل امتدادًا للربنامج 

احلايل.

وبني فريز اأن ال�صيا�صة النقدية متكنت يف ال�صنوات القليلة املا�صية من حتقيق اأهدافها املتمثلة باملحافظة على ال�صتقرار النقدي, واأن 
ال�صيولة يف القت�صاد  اأدوات ل�صخ  الأولى عام 2012 خللق  النقدية على مرحلتني,  لل�صيا�صة  الت�صغيلي  الإطار  البنك املركزي قام مبراجعة 
ا�صت�صعارًا باحلاجة لذلك يف �صوء ال�صغوطات القت�صادية التي واجهها الأردن يف ذلك الوقت من حتمل اأعباء تدفق اأعداد كبرية من الالجئني 
ال�صوريني, وت�صارع ارتفاع فاتورة امل�صتوردات, والعجز الكبري يف املوازنة واحل�صاب اجلاري, وما رافقه من �صح يف ال�صيولة املتوفرة لالإقرا�ص 
اأما يف املرحلة  ال�صوق امل�صرفية لغايات متويل خمتلف الأن�صطة القت�صادية.  للن�صاطات القت�صادية, مت خاللها �صخ 2.4 مليار دينار يف 
الثانية التي بدء تنفيذها موؤخرًا, ف�صي�صتمر ال�صتقرار النقدي كاأحد الأهداف الأ�صا�صية لل�صيا�صة النقدية, وم�صاعدة البنوك يف ا�صتخدام 
املوارد املالية املتاحة لديها، واالنتقال بها من �صيولة راكدة غري م�صتغلة يف ال�صوق امل�صرفية اإلى �صيولة تعمل على حتفيز الن�صاط االقت�صادي 

وتوجيهها اإلى عمليات الإقرا�ص وخ�صو�صا للقطاع اخلا�ص.

وقال فريز اأن البنك املركزي, وبعد الطمئنان على التطورات الإيجابية امل�صتمرة ملختلف املوؤ�صرات القت�صادية, خف�ص اأ�صعار الفائدة 
الرئي�صة لل�صيا�صة النقدية مرتني يف 2013 ومرتني يف 2014 بواقع 125 نقطة اأ�صا�ص. م�صيفًا اأن ا�صتجابة البنوك لهذه الإجراءات مل تكن 
بامل�صتوى املاأمول على �صعيد الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة, وهو ما دفع لتطوير اأدوات ت�صاعد البنوك على تعزيز قدرتها على اإدارة �صيولتها 
بفاعلية وكفاءة, ومبا يكفل تلبية احتياجاتها الت�صغيلية, وتوفري الحتياجات التمويلية املتنامية ملختلف قطاعات القت�صاد الوطني, ويعطي هذا 
الإطار اجلديد لل�صيا�صة النقدية املرونة الكافية للبنك املركزي يف اإدارة الأدوات النقدية ومبا يحقق هدفه املتمثل باملحافظة على ال�صتقرار 

النقدي.

وبني فريز اأن ال�صيا�صة النقدية �صملت اعتماد �صعر فائدة رئي�ص لي�صبح ال�صعر املرجعي لغايات اإدارة ال�صيا�صة النقدية ي�صمى �صعر الفائدة 
الرئي�ص للبنك املركزي, والذي مبوجبه �صيتم حتديد اأ�صعار فائدة اأدوات ال�صيا�صة النقدية الأخرى, وميثل حاليًا �صعر فائدة اتفاقيات اإعادة 
ال�صراء لأجل اأ�صبوع والبالغ 2.75%. وقال اأن هذا الإجراء يهدف اإلى اإعطاء اإ�صارات وا�صحة حول موقف ال�صيا�صة النقدية وتوجهاتها اإزاء 
التطورات النقدية والقت�صادية على ال�صعيدين املحلي واخلارجي, وتعزيز املناف�صة بني البنوك بالإ�صافة اإلى تطوير اأدوات اإدارة ال�صيولة 
مبا ميكن البنوك من اإدارة �صيولتها بكفاءة وفعالية عالية. كما اأ�صار فريز اإلى اأن قرار البنك املركزي الأخري يف تخفي�ص اأ�صعار الفائدة, ربع 
نقطة مئوية جاء ا�صتنادًا اإلى التطورات الإيجابية وامل�صتمرة التي �صهدها القت�صاد الوطني من ت�صجيل م�صتويات مريحة من الحتياطيات 
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من العمالت الأجنبية, وتوقع ا�صتمرار تراجع عجز احل�صاب اجلاري وا�صتمرار تراجع معدلت الت�صخم, بهدف خلق بيئة مالئمة حلفز النمو 
التطورات  كافة  ومتابعة  �صي�صتمر مبراقبة  املركزي  البنك  باأن  لال�صتمرار. م�صيفًا  وقابلة  لتحقيق معدلت منو مرغوبة  و�صول  القت�صادي 

وامل�صتجدات القت�صادية التي مير بها القت�صاد الوطني على امل�صتوى الداخلي واخلارجي. 

بدوره, قال رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك يف الأردن با�صم خليل ال�صامل اأن اللقاء مع حمافظ البنك املركزي الأردين ياأتي انطالقًا من 
حر�ص جمعية البنوك يف الأردن على جمع �صمل الأ�صرة امل�صرفية, يف لقاء يتم فيه تبادل وجهات النظر, وتدار�ص تطورات القت�صاد الوطني, 

وا�صت�صراف م�صتجدات ال�صيا�صة النقدية وتوجهاتها, ومناق�صة اأبرز الق�صايا والتحديات التي تواجه البنوك والقت�صاد ب�صكٍل عام.

وثمن ال�صامل املوقف امل�صرف لل�صعب الأردين الذي ا�صطف بثبات خلف القيادة الها�صمية يف مواجهة قوى الإرهاب والتطرف التي ارتكبت 
جرمية هزت كيان الإن�صانية جمعاء بحق ال�صهيد البطل معاذ الك�صا�صبة الذي ق�صى دفاعًا عن الأردن �صعبًا ومنجزات وقيادة. واأ�صاف اأن 
هذا املوقف امل�صرف ل�صعبنا الأردين ي�صتوجب منا كبنوك تقدمي ولو �صيئًا ب�صيطًا مثل �صندوق للمنح الدرا�صية يحمل ا�صم البطل معاذ لنعرب 

من خالله عن عرفاننا لقواتنا امل�صلحة ول�صعبنا الأردين الواعي وامل�صوؤول.

كما اأكد ال�صامل خالل كلمته باأن العالقة بني البنك املركزي والبنوك املرخ�صة طوال الفرتة املا�صية كانت خري مثال على التعاون املثمر 
والبناء ملا فيه حتقيق امل�صالح الوطنية العليا, واأثمرت عن قطاع م�صريف اأردين اأكرث قوة ومتانة. وثمن النهج الت�صاركي للبنك املركزي الذي 
يتيح الفر�صة للبنوك لإبداء وجهة نظرها يف كل م�صروعات الأنظمة والتعليمات والقوانني ذات العالقة بالعمل امل�صريف, موؤكدا التزام جميع 

البنوك التام بجميع الأنظمة والتعليمات النافذة.

   انتخاب جمل�ض اإدارة جديد جلمعية البنوك  يف الأردن

انتخبت الهيئة العامة جلمعية البنوك يف الأردن يوم الأربعاء 25 �صباط بالتزكية جمل�ض اإدارة جديد للدورة املقبلة وناق�صت تقرير جمل�ض 
الإدارة واأقرت احل�صابات اخلتامية لعام 2014, واملوازنة التقديرية واخلطط امل�صتقبلية للعام احلايل.

واأقرت الهيئة العامة مقرتح رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية با�صم خليل ال�صامل متديد دورة املجل�ص اإلى 4 �صنوات بدًل من ثالث, وتفوي�ص 
املجل�ص اجلديد ال�صري يف الإجراءات الت�صريعية لتعديل النظام الداخلي للجمعية.

وانتخب املجل�ص اجلديد مروان عو�ص الرئي�ص التنفيذي للبنك الأهلي رئي�صًا ملجل�ص اإدارة جمعية البنوك لل�صنوات الثالثة املقبلة, ومو�صى 
عبد العزيز �صحادة نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي للبنك الإ�صالمي الأردين نائبًا لرئي�ص اجلمعية.

واأعرب رئي�ص املجل�ص اجلديد عن �صكره لرئي�ص واأع�صاء جمل�ص اإدارة اجلمعية للدورة ال�صابقة, موؤكدًا اأن جهود املجل�ص والأع�صاء اأثمرت 
عن اتخاذ قرارات مهمة يف مرحلة ا�صتثنائية �صاعدت يف جتاوز التحديات بكل اقتدار. وكانت الهيئة العامة قد اختارت بالتزكية البنك العربي 
العربية, والبنك الإ�صالمي الأردين والكويت الوطني والبنك  املوؤ�ص�صة امل�صرفية  والإ�صكان والأهلي والأردن والقاهرة عمان والحتاد وبنك 

املركزي اأع�صاء باملجل�ص.

هذا وقد اأ�صبح ال�صيد مو�صى �صحادة - املدير العام والرئي�ص التنفيذي للبنك ال�صالمي الردين رئي�صًا ملجل�ص اإدارة اجلمعية اإعتبارًا من 
تاريخ 2015/10/11وذلك خلفًا لل�صيد مروان عو�ص والذي ا�صتقال من من�صبه يف البنك الهلي الردين.

   جمل�ض اإدارة جمعية البنوك يف الأردن يقر اخلطة التنفيذية للجمعية لالأعوام 2017-2015

اأقر جمل�ص اإدارة جمعية البنوك يف الأردن يف جل�صته املنعقدة بتاريخ 11 اأيار 2015 اخلطة التنفيذية للجمعية لالأعوام 2017-2015. 

وقد اأ�صاد رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية مروان عو�ص باجلهود املبذولة من اجلمعية لإعداد اخلطة, مركزًا على اأنها جاءت لتعك�ص توقعات 
وتطلعات البنوك الع�صاء ومبا ين�صجم مع الهداف املحددة يف نظام اجلمعية وال�صادر مبقت�صى املادة )95( من قانون البنوك. 

وبني عو�ص اأن خطة اجلمعية ا�صتهدفت ثالثة حماور ا�صرتاتيجية, الأول هو رعاية م�صالح البنوك الأع�صاء والتن�صيق فيما بينهم حتقيقًا 
ملنفعتهم امل�صرتكة, واإبراز الدور القت�صادي والجتماعي للقطاع امل�صريف الأردين. والثاين ا�صتهدف تطوير اأ�صاليب اأداء اخلدمات امل�صرفية 
العالقة  ذات  الأخرى  اجلهات  مع  التعاون  وتعزيز  امل�صريف,  القطاع  يف  احلالية  الب�صرية  املوارد  وتطوير  تنمية  خالل  من  وذلك  وحتديثها 
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باجلهاز امل�صريف من خالل امل�صاركة يف املوؤمترات والندوات وور�ص العمل. والثالث هدف لرت�صيخ مفاهيم العمل امل�صريف واأعرافه واإتباع نظم 
واإجراءات موحدة لهذه الغاية, وذلك من خالل اإعداد واإ�صدار التقارير واملن�صورات الدورية للم�صاهمة يف ن�صر الوعي امل�صريف وتكوين ثقافة 
م�صرفية وا�صعة, واإعداد بحوث ودرا�صات متخ�ص�صة وتف�صيلية عن موا�صيع وق�صايا تهم اجلهاز امل�صريف وت�صاهم يف تعزيز العمل امل�صريف.

   جمل�ض اإدارة جمعية البنوك يلتقي مع �سمو الأمرية ب�سمة بنت طالل

التقت �صمو الأمرية ب�صمة بنت طالل جمل�ص اإدارة جمعية البنوك والبنوك الأع�صاء, بح�صور عدد من روؤ�صاء املجال�ص والإدارات العامة 
يف البنوك. 

الطبقات  املباركة يف خدمة  لإن�صانية وجهودها  �صموها  الأردن مروان عو�ص عاليًا مبادرة  البنوك يف  اإدارة جمعية  رئي�ص جمل�ص  وقدر 
الفقرية واملحتاجة يف جميع اأنحاء الوطن, وحر�صها الدائم على التوا�صل مع البنوك العاملة يف اململكة. وقال اإن حملة الرب والإح�صان والتي 
اأطلقتها �صمو الأمرية ب�صمة منذ عام 1991, ا�صتطاعت اأن حتافظ على ا�صتمراريتها ودميومتها لأكرث من عقدين من الزمن, ومتكنت احلملة 
من حتقيق نتائج ملمو�صة من حيث �صموليتها ونطاق تغطيتها وم�صتوى الدعم املقدم لالأ�صر, حتى اأ�صبحت حملة الرب والإح�صان ركيزة مهمة 
وعنوانا للعمل اخلريي الأردين. واأ�صاف اأن احلملة جتاوزت مفاهيم العطاء ال�صتهالكي اإلى مفاهيم الدعم النتاجي من خالل منهجيتها 

القومية يف ت�صجيع الأ�صر الفقرية على بدء م�صروعاتهم اخلا�صة التي توفر لهم احلياة الكرمية.

وبني عو�ص اأن جمعية البنوك توؤكد على اعتزازها الكبري يف البنوك الأع�صاء الذين يج�صدون مفهوم امل�صوؤولية املجتمعية, اإ�صافة لالعتزاز 
للبنوك ومن  البنوك بتقدمي الدعم للحملة لأنه اتخذ طابعا موؤ�ص�صيا منتظما والذي ينبع من املواطنة ال�صاحلة  التي تقوم فيها  بالطريقة 
قناعتها الكاملة باأهمية دورها يف خدمة املجتمع. وبني اأن هذا الدعم ياأتي يف ظل الإميان العميق ملوؤ�ص�صات القطاع امل�صريف باأهمية احلملة 

ونهجها الناجح يف الت�صدي مل�صكلة الفقر يف الأردن ب�صكل خالق وم�صتدام. 

وقدم عو�ص ال�صكر ل�صمو الأمرية ب�صمة بنت طالل على توا�صلها الدائم وامل�صتمر مع القطاع امل�صريف الأردين, فيما وجه ر�صالة �صكر اإلى 
جميع البنوك الأع�صاء لدعمهم امل�صتمر واملتوا�صل حلملة الرب والإح�صان.

   جمعية البنوك تقدم 52 منحة درا�سية با�سم �سندوق ال�سهيد الك�سا�سبة

وقعت جمعية البنوك يف الأردن يوم الأربعاء 27 اأيار 2015 اتفاقية منح درا�صية ممولة من قبل البنوك الأع�صاء مع وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي, من خالل اإطالق �صندوق ال�صهيد الطيار معاذ الك�صا�صبة للمنح الدرا�صية. ووقع التفاقية عن جمعية البنوك رئي�ص جمل�ص 
اإدارتها مروان عو�ص, وعن الوزارة اأمينها العام الدكتور هاين ال�صمور, وذلك بح�صور روؤ�صاء جمال�ص الإدارات والروؤ�صاء التنفيذيني واملدراء 

العامني يف البنوك ومديري مديرات الوزارة. 

ودعا مروان عو�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية يف كلمته التي األقاها بهذه املنا�صبة احل�صور للوقوف دقيقة �صمت وفاًء لذكرى �صهيد 
الوطن والواجب البطل الطيار معاذ الك�صا�صبة, وا�صتذكارًا لت�صحيته العظيمة يف �صبيل دينه واأمته ووطنه.

كما قال عو�ص باأن جلاللة امللك عبد اهلل الثاين اأكرب الأثر يف اإر�صاء وتاأكيد مفهوم امل�صوؤولية املجتمعية يف الأردن, حيث اأن هم جاللته 
الدائم هو حت�صني نوعية احلياة لكل مواطٍن ومواطنة, ول تزال الروؤى واملبادرات امللكية ال�صامية ت�صكل القدوة احل�صنة ملوؤ�ص�صاتنا الأردنية يف 
القطاعني العام واخلا�ص, مقتب�صًا مقولة جاللته “اإن م�صوؤولية بناء الوطن وحتقيق التنمية ال�صاملة, هي لي�صت مهمة القائد وحده, بل هي 

واجب على كل فرد, وكل مواطن يتحمل جزءا من امل�صوؤولية”.

واأكد عو�ص تعاظم دور القطاع اخلا�ص يف الأردن وازدياد اإ�صهاماته يف التنمية القت�صادية والجتماعية ال�صاملة, لي�صبح �صريكًا فعال 
الوطن  اإلى  و�صوًل  املحيطة,  والبيئة  واملجتمع  املواطن  اأو�صاع  وحت�صني  امل�صتدامة,  التنمية  اأهداف  وحتقيق  التغيري  قيادة  يف  العام  للقطاع 
الواحد  الفريق  بروح  والعمل  اجلهود  لت�صافر  يحتاج  وطنيًا  والتزامًا  واجبًا  تبقى  املجتمعية  امل�صوؤولية  اإن  وقال  اإليه.  ن�صعى  الذي  الأمنوذج 
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لتعزيزها و�صمان دميومتها و�صهرها يف بوتقة قيمنا الوطنية النبيلة. 

وفيما يتعلق بامل�صوؤولية املجتمعية للبنوك العاملة يف الأردن, اأكد عو�ص اأنها باتت ت�صكل ثقافًة ونهجًا موؤ�ص�صيًا يرتكز على الأداء امل�صوؤول 
واملواطنة ال�صاحلة وخدمة املجتمع, منوهًا اأن البنوك العاملة يف اململكة توؤمن باأن م�صوؤوليتها املجتمعية هي ا�صتثمار يف احلا�صر من اأجل 

توفري م�صتقبل اأف�صل جلميع الأردنيني, وهو الأمر الذي يقع يف جوهر التنمية امل�صتدامة. 

كما اأكد عو�ص اأنه انطالقًا من دور امل�صوؤولية املجتمعية للبنوك العاملة يف اململكة, وتعبريًا منها عن تقديرها الكبري لدور ال�صهيد البطل 
الطيار معاذ الك�صا�صبة, وتخليدًا لذكراه العطرة, وعرفانًا لقواتنا امل�صلحة ول�صعبنا الأردين الواعي وامل�صوؤول, تعلن جمعية البنوك يف الأردن 
املبادرة اجلديدة  ان هذه  اإلى  الدرا�صية. م�صريًا  للمنح  الك�صا�صبة  الطيار معاذ  ال�صهيد  تاأ�صي�ص �صندوق  الأع�صاء عن  البنوك  كافة  وبا�صم 

ت�صاف اإلى مبادرات كثرية �صابقة للبنوك يف خمتلف القطاعات واملجالت القت�صادية.

وبني عو�ص اأن ال�صندوق يهدف اإلى تقدمي 52 منحة درا�صية وملرة واحدة وبواقع منحة واحدة لكل لواء يف اململكة مل�صتوى درجة البكالوريو�ص 
ولتخ�ص�صات حمددة, وتغطي فرتة الدرا�صة خلريجي الثانوية العامة )التوجيهي( للعام الدرا�صي احلايل 2016/2015 من الطلبة املتفوقني 
غري املقتدرين يف خمتلف األوية اململكة, لتمكينهم من ا�صتكمال درا�صتهم اجلامعية يف خمتلف اجلامعات الر�صمية, وذلك وتعزيزًا ملبداأ تكافوؤ 

الفر�ص بني الطلبة الأردنيني يف حمافظات اململكة كافة. 

كما اأكد حر�ض البنوك يف هذه املبادرة على اأن تكون �صفافة وعادلة لت�صل اإلى فئات الطلبة التي ت�صتحقها وذلك من خالل و�صع �صروط 
ومعايري تناف�صية دقيقة و�صفافة بالتعاون مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي, معربًا عن اأمله اأن تكون يف هذه املبادرة القدوة احل�صنة واأن 

يعقبها العديد من املبادرات امل�صابهة من قبل القطاعات القت�صادية الأخرى يف اململكة.

من جانبه, قال اأمني عام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اإن التفاقية متثل اأمنوذجا يف ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص, داعيا 
جميع موؤ�ص�صات  القطاع اخلا�ص للتعاون واقتفاء اثر البنوك يف هذه املبادرة. واأ�صاف ال�صمور اأن اإطالق ا�صم ال�صهيد الك�صا�صبة على املنح 
يعك�ص الوعي احلقيقي للمجتمع واملوؤ�ص�صات العاملة فيها, ل�صيما واإنها تاأتي بالتزامن مع احتفالت الأردنيني بالعيد التا�صع وال�صتني ل�صتقالل 

اململكة, الأمر الذي يبعث يف الروح الطموح ويجدد الأمل. 

اأنه مبوجب التفاقية �صيتم ت�صكيل جلنة برئا�صة اأمني عام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي,  بدوره, بني مدير عام جمعية البنوك 
ومدير عام جمعية البنوك, ومدير البعثات ورئي�ص ق�صم املنح الداخلية يف الوزارة, لدرا�صة الق�صايا التي تربز خالل تنفيذ التفاقية واملتعلقة 
بكافة  والقت�صاد  واملحا�صبة  الأعمال  اإدارة  الدرا�صية هي  املنح  ت�صملها  التي  التخ�ص�صات  اأن  اأو�صح  كما  ب�صاأنها.  القرارات  واتخاذ  باملنح 
تفرعاته والعلوم املالية وامل�صرفية والتمويل بكافة تفرعاته. اأما فيما يتعلق بال�صروط ف�صتكون املنح متاحة للطلبة االأردنيني احلا�صلني على 
�صهادة الثانوية العامة مبعدل ل يقل عن 80 باملئة يف الدورة ال�صيفية املقبلة واملقبولني على النظام العادي باإحدى اجلامعات الأردنية الر�صمية 
و�صمن �صروط �صيعلن عنها بالتف�صيل على املوقع االلكرتوين لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، كما �صيتم االإعالن عن اآلية تقدمي الطلبات 

يف خمتلف و�صائل الإعالم. 

وردًا على �صوؤال, قال اأمني عام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اإن جمموع املنح التي يتم تقديها �صنويا ي�صل 40 األف منحة, يقدم 
القطاع اخلا�ص جزءا منها.

وقال عو�ص ردا على اأ�صئلة ال�صحفيني اإن البنوك تقدم عددا كبريا من املنح الدرا�صية �صنويًا, لكن على م�صتوى كل بنك و�صمن جهود 
البنوك يف جمال امل�صوؤولية املجتمعية, لكن منح �صندوق ال�صهيد الك�صا�صبة هو اجلهد اجلماعي الأول وامل�صرتك بني البنوك جميعها. ولفت اإلى 
اأن البنوك تخ�ص�ص �صنويا نحو 8% من جممل اأرباحها لن�صاطات امل�صوؤولية الجتماعية, ولدعم العديد من ال�صناديق التي تقدم منح �صنوية 

للطالب غري املقتدرين ماديًا.
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   جمعية البنوك توقع مذكرة تفاهم مع املعهد الق�سائي الأردين

وقعت جمعية البنوك يف الأردن واملعهد الق�صائي الأردين مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال التدريب وعقد ور�ص العمل لتهيئة ق�صاة موؤهلني 
ومدربني ورفع كفاءتهم يف الق�صايا املتعلقة بالعمل امل�صريف من الناحية الفنية امل�صرفية, والتي من �صانها اأن ت�صرع البت يف هذه الق�صايا. 

ووقع املذكرة عن اجلمعية رئي�ص جمل�ص الإدارة مروان عو�ص وعن املعهد الق�صائي الدكتور ب�صام التلهوين رئي�ص جمل�ص اإدارة املعهد.

العمل  جمال  يف  ودوليني  حمليني  متخ�ص�صني  وخرباء  مدربني  البنوك  جمعية  توفر  �صنوات,  ثالث  ملدة  ت�صتمر  التي  املذكرة  ومبوجب 
امل�صريف, بينما ي�صت�صيف املعهد الق�صائي الأردين وينظم الربامج التدريبية وور�ص العمل التي تتعلق بالعمل امل�صريف.

اأن الهدف من مذكرة التفاهم هو الإحاطة باأهم امل�صتجدات املتعلقة بالق�صايا واملنازعات البنكية, وهي منوذج للتعاون  وقال التلهوين 
بني املعهد الق�صائي الأردين وموؤ�ص�صات املجتمع املحلي, ل�صيما املوؤ�ص�صات املهمة وذات الأثر مثل جمعية البنوك. موؤكدًا اأن املذكرة التي تعد 
مبادرة خلدمة قطاع العدالة, متثل خطوة اأولى �صيتم تو�صيعها لت�صمل موظفي املحاكم, خ�صو�صا دوائر التنفيذ التي يتقاطع عملها مع البنوك 

يف اململكة.

بدوره قال رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك مروان عو�ص اأن توقيع املذكرة يعد مبثابة خطة تاأ�صي�صية ومتهيدية �صرورية للو�صول اإلى 
ق�صاء م�صريف متخ�ص�ص يف اململكة, لدوره يف ت�صريع البت يف الق�صايا امل�صرفية املنظورة اأمام الق�صاء. واأكد عو�ص اأن اأهمية وجود ق�صاء 
م�صريف متخ�ص�ص ي�صهم يف الو�صول اإلى اأحكام ق�صائية عادلة مبنية على معلومات واقعية, وي�صمن فهم دقيق لطبيعة التعامالت امل�صرفية, 

مما يخدم القطاع امل�صريف ب�صكل عام ويحقق العدالة.

وقال مدير عام جمعية البنوك يف الأردن اأن التفاقية تاأتي �صمن اخلطة التنفيذية الثالثية جلمعية البنوك التي اأقرها جمل�ص الدارة, 
ولقت ترحيبًا كبريًا من كافة الطراف ملا لها من دور يف خدمة القت�صاد الوطني. واأ�صاف اأن مبوجب املذكرة تلتزم جمعية البنوك يف توفري 

مدربني وخرباء متخ�ص�صني حمليني اأو دوليني يف جمال العمل امل�صريف بالإ�صافة اإلى توفري كافة الأمور الداعمة للعملية التدريبية. 

واأكد مدير عام املعهد الق�صائي القا�صي الدكتور ثائر العدوان اأن املعهد خطا خطوات وا�صعة يف جمال التدريب والتاأهيل الق�صائي �صمن 
روؤية �صمولية تهدف اإلى اإك�صاب الق�صاة املعارف واملهارات واخلربات الالزمة لدعم الق�صاء املتخ�ص�ص, وا�صتعر�ص اجنازات املعهد يف العام 

احلايل, م�صريًا اإلى تدريب حوايل 600 قا�ص يف مو�صوعات متعدد �صمن برنامج التدريب امل�صتمر الذي يطبقه.

   اتفاقيات بني �سريبة الدخل والبنوك لإجراء فك واإيقاع احلجز الكرتونيا

وقعت دائرة �صريبة الدخل واملبيعات يف مقر جمعية البنوك يف الأردن 25 اتفاقية مع البنوك العاملة يف اململكة بهدف ت�صهيل اإجراءات فك 
واإيقاع احلجز على  اأموال وودائع الأ�صخا�ص وال�صركات التي ي�صدر بحقها قرارات حجز �صريبية. ووقع التفاقيات مدير عام دائرة �صريبة 

الدخل واملبيعات اإياد الق�صاة ورئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك مروان عو�ص, وممثلو البنوك العاملة يف اململكة.

 واأعرب الق�صاة عن �صكره جلمعية البنوك على اجلهود التي بذلتها لت�صهيل توقيع هذه التفاقيات والتو�صل اإلى نظام مقبول من جميع 
الأطراف, ما ي�صهم يف ت�صهيل و�صرعة اإجراء رفع احلجز واحلجز على الأموال التي كانت ت�صتغرق وقتا اأطول يف ال�صابق. وقال اإن دائرة �صريبة 
الدخل واملبيعات حو�صبة اإجراءاتها ملردودها املادي من ناحية, ولت�صهيل وتب�صيط الإجراءات من ناحية اأخرى, لفتا اإلى اأن هذه اخلطوة مع 

البنوك �صيتبعها اتفاقيات اأخرى لتحقيق الغر�ص ذاته.

بدوره, قال عو�ص اأن الهدف الرئي�صي لتوقيع هذه التفاقيات هو تي�صري وتطوير الإجراءات املتعلقة بتثبيت اإ�صارة احلجز ورفع احلجز على 
اأموال وودائع الأ�صخا�ص وال�صركات من عمالء البنوك والذين ي�صدر بحقهم قرارات حجز من قبل دائرة �صريبة الدخل واملبيعات, منوهًا اإلى 
اأن الآلية ال�صابقة كانت تت�صمن قيام دائرة ال�صريبة باإر�صال كتب احلجز اإلى البنوك, ومن ثم تقوم البنوك باإعادة اأر�صفة الكتب الواردة من 
ال�صريبة واإدخالها اإلى اأنظمتها البنكية, واإذا كان هناك ح�صابات للمكلفني يتم احلجز عليها ومن ثم اإ�صدار �صيكات ل�صالح دائرة �صريبة 
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الدخل واملبيعات. ولفت اإلى اأن هذه العملية ت�صتغرق من موظف ال�صريبة من يوم اإلى يومني يف توزيع كتب احلجز على البنوك, كما ت�صتغرق 
من البنوك وقت للقيام باأر�صفة الكتب ومن ثم اإعادة اإدخالها للنظام البنكي, اإ�صافة ملا تت�صمنه هذه العملية من اإ�صكالت خا�صة من حيث 
اإمكانية ازدواجية احلجز يف حال كان للعميل املراد احلجز عليه ح�صاب يف اأكرث من بنك. واأكد اأن الآلية اجلديدة تت�صمن اأمتتة عملية احلجز 
وفك احلجز فتنطوي على العديد من واملزايا املنافع, اأبرزها توفري الوقت واجلهد والتكلفة على موظفي دائرة ال�صريبة وموظفي البنوك, 
وتقليل التكاليف الورقية وتكاليف الربيد واملرا�صالت, اإ�صافة للتخل�ص من اإ�صكالية ازدواج احلجز من قبل عدة بنوك يف حال كان للعميل 
لتطبيق  اململكة  ين�صجم ويعزز من توجهات  لعمليات احلجز وفك احلجز  التنفيذ اللكرتوين  اأن  اأكرث من بنك. كما لفت عو�ص  ح�صاب يف 

احلكومة اللكرتونية. 

وقال مدير عام اجلمعية اأن توقيع التفاقيات جاء ا�صتنادًا لن�ص املادة )39( من قانون �صريبة الدخل رقم 34 ل�صنة 2014 التي اعطت 
اأو املبالغ امل�صتحقة للدائرة خالل املدة املن�صو�ص عليها يف هذا  احلق لدائرة �صريبة الدخل مطالبة املكلف, يف حال مل يتم دفع ال�صريبة 
القانون, بدفعها خالل 30 يوما من تاريخ التبليغ, واإذا تخلف عن الدفع يتم حت�صيلها وفقا لأحكام قانون حت�صيل الأموال الأمريية. واأ�صاف 
اأن هذه التفاقيات تعد الأولى من نوعها التي توقعها اجلمعية مع اجلهات احلكومية يف اإطار برامج احلكومة الإلكرتونية, مع توقعه اأن يتبعها 
التفاقيات  اإعداد و�صياغة هذه  العمل على  اأن  الإجتماعي. كما بني  لل�صمان  العامة  واملوؤ�ص�صة  ال�صركات  دائرة مراقبة  اأخرى مع  اتفاقيات 

ا�صتغرق نحو �صنة لتغطي اجلوانب الفنية والقانونية املتعلقة بعمليات فك احلجز واحلجز.

ومبوجب التفاقيات ي�صبح باإمكان دائرة �صريبة الدخل واملبيعات اإيقاع احلجز اأو رفع احلجز اإلكرتونيا على الأر�صدة املالية للمكلفني 
من الأ�صخا�ص وال�صركات الذين �صدر بحقهم قرارات حجز على اأموالهم املنقولة وغري املنقولة من قبل دائرة ال�صريبة بالتعاون مع اإدارات 
البنوك العاملة يف الأردن كافة. وتاأتي التفاقيات بهدف تفعيل برنامج الربط اللكرتوين بني دائرة �صريبة الدخل واملبيعات وموؤ�ص�صات القطاع 

اخلا�ص وتوثيق التعاون بينها.

ون�صت التفاقيات على اأن تقوم دائرة �صريبة الدخل واملبيعات بتزويد ومتكني البنوك العاملة يف اململكة كافة بنظام الكرتوين خم�ص�ص 
للمحجوز عليه وغري مودعة لدى  اململوكة  والأ�صهم  العمالء  “نظام احلجز اللكرتوين” على ح�صابات وودائع  ي�صمى  البنوك  ل�صتخدامات 
مركز اإيداع الأوراق املالية من خالل ال�صم لالأ�صخا�ص الطبيعيني “الأردنيني” وال�صركات, بالإ�صافة للرقم الوطني لالأ�صخا�ص الطبيعيني 
الأردنيني والرقم الوطني للمن�صاآت ومن خالل ال�صم واجلن�صية ورقم جواز ال�صفر �صاري املفعول اأو رقم الوثيقة لغري الأردنيني, وذلك بهدف 
متكني البنوك الأردنية من اإدخال طلبات و�صع و/اأو رفع اإ�صارة احلجز الكرتونيًا وفقًا لقرارات احلجز اأو رفعها ال�صادرة عن دائرة ال�صريبة 

ح�صب الأ�صول.

كما ن�صت التفاقيات على اأن تقوم البنوك بتنفيذ طلب دائرة ال�صريبة بو�صع اإ�صارة احلجز اأو رفعها على اأموال وودائع العميل املوجودة 
لديه مبقدار املبلغ املطلوب واملرتتب على العميل لدائرة ال�صريبة واإعالم ال�صريبة مبا مت من اإجراء ويف حال عدم وجود ح�صاب لدى البنوك 

اأو لعدم كفاية الر�صيد اإعالم ال�صريبة بذلك.

من جانبها, تقوم دائرة �صريبة الدخل واملبيعات, وخالل خم�صة اأيام عمل من تاريخ رد البنك بو�صع اإ�صارة احلجز, بالطلب من البنوك 
اإ�صدار وحترير �صيك لل�صريبة بقيمة املبلغ املحجوز با�صم مدير عام دائرة �صريبة الدخل واملبيعات بالإ�صافة لوظيفته من ح�صاب العميل 
الذي مت الطلب باحلجز عليه. كما مت االتفاق على اأن يقوم كل طرف بت�صمية �صباط ارتباط وذلك ال�صتقبال اأية مالحظات قد تظهر على 
النظام وتقدمي امل�صاعدة املمكنة لت�صهيل اإجراءات العمل ومتابعة الطلبات التي مت تقدميها من خالل النظام ومعاجلة اأية اأخطاء قد تطراأ 

على النظام.

وتتولى دائرة ال�صريبة مبوجب الإجراءات, �صرف الأرقام ال�صرية اأو اإلغائها للم�صتخدمني للنظام من البنوك العاملة يف الأردن مبوجب 
املخاطبات الر�صمية بني الطرفني وعن طريق �صباط االرتباط. كما �صتقوم دائرة ال�صريبة مبوجب هذه االتفاقيات بتدريب موظفي البنوك 
على كيفية و�صع ورفع اإ�صارة احلجز على النظام املخ�ص�ص لذلك, و�صتقوم دائرة ال�صريبة مبنح �صالحية ا�صتخراج التقارير الالزمة جلميع 
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حركات و�صع ورفع اإ�صارة احلجز على العمالء لدى البنوك, على اأن يقت�صر عمل م�صتخدمي النظام على و�صع اأو رفع اإ�صارة احلجز وفقًا 
لقرارات احلجز ال�صادرة عن دائرة ال�صريبة.

   توقيع مذكرة تفاهم بني جمموعة طالل اأبو غزالة وجمعية البنوك يف الأردن 

اإعادة تهيئة  لتعاون اجلانبني يف  البنوك مذكرة تفاهم  اأبو غزالة وجمعية  الأردن وقعت جمموعة طالل  البنوك يف  مببادرة من جمعية 
وتاأهيل احلوا�صيب وتوزيعها يف املناطق الأقل حظا الذي تنفذه املجموعة. وتهدف املذكرة لال�صتفادة من الأجهزة الفائ�صة عن حاجة البنوك, 
بحيث تقوم جمموعة طالل اأبو غزاله بتقدمي خدمة جمع احلوا�صيب القدمية والتالفة واإعادة تاأهيلها جلعلها �صاحلة لال�صتخدام ليتم توزيعها 
على اجلمعيات اخلريية ومراكز التنمية يف املناطق القل حظا بالتن�صيق مع البنوك الأع�صاء يف اجلمعية. ووقع املذكرة عن اجلمعية الدكتور 

عديل قندح املدير العام, وعن جمموعة طالل اأبو غزالة �صالح اأبو ع�صبة رئي�ص جمل�ص املدراء التنفيذيني يف املجموعة.

والتربع  بامل�صاهمة  اململكة؛ حيث �صتقوم مبوجبها  العاملة يف  للبنوك  امل�صوؤولية املجتمعية  تاأتي انطالقا من باب  املذكرة  اأن  وقال قندح 
باأجهزة احلوا�صيب القدمية املوجودة لديها, لتقوم جمموعة طالل اأبو غزاله باإعادة تهيئة احلوا�صيب جلعلها �صاحلة لال�صتخدام ومن ثم 
توزيعها على اجلهات اخلريية ومراكز التنمية يف املناطق الأقل حظا يف اململكة. واأ�صاف اأنه من املتوقع ان حتقق املبادرة نتائج طيبة على 
ال�صعيد الوطني واأن ت�صهم يف تقلي�ص ن�صبة الأمية الرقمية وان تزيد من عدد املواطنني الذين ميتلكون اأجهزة حا�صوب, خ�صو�صا وان ن�صبة 

الأ�صر الأردنية الذين ميتلكون حا�صوب �صخ�صي ل تتعدى 36% وفقًا لالأرقام الر�صمية. 

بدوره, قال اأبو ع�صبة اإن املبادرة تاأتي ل�صرورة تغيري ثقافة املجتمع فيما يخ�ص تقنية املعلومات وا�صتخداماتها والتحول نحو جمتمعات 
املعرفة, م�صريا الى ان املجموعة اأن�صاأت لغاية الآن حوايل �صتني مركزا من مراكز طالل اأبو غزاله للمعرفة يف مناطق اململكة املختلفة. ولفت 
اإلى اأن املرحلة الولى من امل�صروع كانت خالل عام 2010 حيث مت خاللها اإعادة تهيئة وتوزيع 1500 جهاز حا�صوب على جهات عديدة �صملت 

مدار�ص وجمعيات اهلية.

   اإطالق مبادئ عمان لت�سوية الديون خارج املحاكم

اأطلقت جمعية البنوك يف الأردن وبالتعاون مع موؤ�ص�صة التمويل الدولية )IFC( مبادئ عمان لت�صوية الديون خارج املحاكم, وذلك خالل 
حفل الطالق الذي عقد يف اجلمعية برعاية حمافظ البنك املركزي الأردين الدكتور زياد فريز وذلك بتاريخ 21 ت�صرين الأول 2015. 

وقد جاء اإ�صدار هذه املبادئ بهدف م�صاعدة ال�صركات التي تواجه �صعوبات مالية يف ال�صتمرار مبمار�صة اأن�صطتها وحت�صني اأو�صاعها, 
وهو ما ي�صهم يف تعزيز النمو القت�صادي يف اململكة, وقد حظيت هذه املبادئ بدعم وتاأييد كبري من البنك املركزي الأردين للعمل بها, ومت 

اإخراجها بطريقة تتوافق مع بيئة العمل يف اململكة.

وقال الدكتور فريز اإن تطبيق اإجراءات الت�صوية للديون خارج املحاكم �صت�صهم يف اخت�صار وقت ا�صرتداد احلقوق وجتاوز طول الإجراءات 
الدائنني  للطرفني  ملزاياها  الأداة  تفعيل هذه  البنوك يف  بتجاوب  اأمله  وقتا طوياًل, معربا عن  ت�صتغرق  التي  والتنفيذ  التقا�صي  بني مراحل 

واملدينني.

من جانبة قال رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك يف الأردن مو�صى �صحادة اأن مبادئ عمان لت�صوية الديون خارج املحاكم �صتقلل من التكلفة 
والوقت لت�صوية ال�صعوبات املالية التي تواجه املدين وتزيد من معدلت ال�صرتداد للدائنني وتزيد ثقتهم بالقدرة على ا�صرتداد اأموالهم, مما 
يح�صن فر�ص احل�صول على الئتمان وي�صجع منو ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة. واأ�صاف اأن م�صكلة القرو�ص املتعرثة تعد من امل�صاكل الرئي�صة 
التي تواجه البنوك يف الدول املتقدمة والنامية على حد �صواء, وتوؤثر على موؤ�ص�صات القطاع امل�صريف وباقي القطاعات القت�صادية يف الدولة. 
وبني اأن البنوك تعالج مو�صوع الديون املتعرثة واإدارتها اإما بت�صفية القر�ص يف حال عدم وجود مقومات ل�صتمرار امل�صروع, اأو ت�صويته اإذا 
تبني للبنك اأن هناك مقومات حقيقية ل�صتمرار امل�صروع ومعاجلة اخللل الذي يعاين منه. واأ�صاد �صحادة باجلهود التي بذلتها موؤ�ص�صة التمويل 
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الدولية لإخراج مبادئ ت�صوية الديون خارج املحاكم حيز التنفيذ التي توافقت جميع الأطراف على اأهميتها والتي جاءت لت�صكل اإطارا فعال 
يف تنظيم العالقة بني الدائنني واملدينني و�صمان ت�صويات عادلة دون اللجوء اإلى املحاكم, اأو اتخاذ اإجراءات قانونية للتنفيذ الق�صري على 

اأموالهم. 

واأ�صار املمثل املقيم ورئي�ص بعثة موؤ�ص�صة التمويل الدولية يف الأردن الدكتور اأحمد عتيقة اإلى اأهمية وجود نظام فاعل لالإع�صار من اأجل 
تعزيز بيئة عمل قوية تدفع عجلة النمو القت�صادي. واأ�صاف اأن اأنظمة الإع�صار حتمي ال�صركات القادرة على ا�صتمرار اأعمالها وتواجه يف 
الوقت نف�صه م�صاعب مالية, م�صددا على حمافظة اأنظمة الإع�صار على وظائف وقيمة راأ�ص املال وا�صتثماره مرة اأخرى. وبني عتيقة اأن تنفيذ 
هذه املبادرة ياأتي كجزء من اإ�صرتاتيجية موؤ�ص�صة التمويل الدولية يف الأردن التي تهدف اإلى دفع عجلة النمو القت�صادي من خالل حت�صني بيئة 
الأعمال واحلد من الأعباء التنظيمية التي حتول دون ذلك, وزيادة اإمكانية احل�صول على التمويل, مبينًا اأن تنفيذ هذا امل�صروع مت بدعم من 

الأمانة العامة لل�صوؤون القت�صادية يف �صوي�صرا.

وقال مدير عام جمعية البنوك اأن مبادئ عمان لت�صوية الديون خارج املحاكم, وثيقة اإبداعية جديدة تت�صمن قواعد ميكن ال�صتناد اإليها 
يف تنظيم العالقة بني الدائنني واملدينني, من خالل الو�صول اإلى ت�صويات مقبولة وعادلة, متكن املدينني من ت�صديد ديونهم, دون اأن يلجاأ 
الدائنون اإلى املحاكم. واأ�صاف اأن الت�صويات خارج املحاكم تتيح الفر�صة للمدينني الذين يواجهون �صعوبات يف ت�صديد ديونهم بال�صتمرار يف 
العمل, وحتفظ للعاملني وظائفهم وحقوقهم, وتخفف يف الوقت ذاته العبء على املحاكم ودوائر التنفيذ فيها. كما اأ�صار قندح اإلى اأن بع�ص 
اآلية ت�صويات  البنوك العاملة يف اململكة, وبالتعاون مع البنك املركزي الأردين, عملت على ت�صوية بع�ص ديونها خارج املحاكم, و�صارت وفق 
�صبيهة بتلك التي تت�صمنها وثيقة مبادئ عمان التي �صيكون من ال�صهل تطبيقها لأن ال�صكل الذي ت�صدر فيه يوفر مرجعية واإطارًا عمليًا حتكمه 
قواعد ا�صرت�صادية وا�صحة يف معاجلة الديون املتعرثة, ونظرًا لالإجماع على قبولها من البنوك واجلمعية وغرف التجارة, ومباركتها من قبل 

البنك املركزي الأردين وموؤ�ص�صة التمويل الدولية.

مقارنة  للدائنني  اأعلى  عائدات  حتقق  املحاكم  نطاق  خارج  املتعرثة  ال�صركات  هيكلة  اإعادة  عمليات  اأن  عليه  املتعارف  من  اأنه  ويذكر 
بالإجراءات الق�صائية, حيث اأنها ت�صتغرق وقتًا اأقل وتتطلب تكلفة اأقل.

وت�صمنت مبادئ عمان لت�صوية الديون خارج املحاكم جمموعة مبادئ منها: اأن الت�صوية منحة ولي�صت حقا, وح�صن النية واملحافظة على 
�صرية املعلومات, والتزام املدينني, والإف�صاح الكامل من قبل املدين خالل جتميد الو�صع, وخطة اإعادة الهيكلة, وتوافق العرو�ص مع احلقوق 

املدنية. 

وتاأمل جمعية البنوك اأن متكن هذه املبادئ ال�صركات, القابلة لال�صتمرار بالرغم من م�صاكلها املالية, من التو�صل لتفاق مع دائنيها خارج 
املحاكم بالعمل على خطة لإعادة هيكلة ديونها واأعمالها التجارية وحت�صني اأو�صاعها.

   رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية البنوك ومديرها العام ي�ساركان يف موؤمتر احتاد امل�سارف بالقاهرة

�صاركت جمعية البنوك يف الأردن باأعمال موؤمتر احتاد امل�صارف العربية الذي التاأم يف القاهرة حتت عنوان: التمويل من اأجل التنمية, 
حتت رعاية رئي�ص جمل�ص الوزراء امل�صري املهند�ص اإبراهيم حملب وم�صاركة 700 �صخ�صية عربية من وزراء املال وحمافظي بنوك مركزية 

وجمعيات م�صرفية.

و�صارك رئي�ص جمعية البنوك يف الأردن مروان عو�ص يف جل�صة العمل التي تناولت الدور التمويلي للبنوك يف دعم وبناء اقت�صاد امل�صتقبل, 
البنك  اإفريقيا يف جمموعة  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  امل�صروعات يف منطقة  امل�صري ومديرة  الأهلي  البنك  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  فيها  �صاركه 
الدويل, ورئي�ص جمل�ص اإدارة ومدير عام امل�صرف العراقي للتجارة, والع�صو املنتدب والرئي�ص التنفيذي والقائم باأعمال رئي�ص جمل�ص اإدارة 

م�صرف اأبو ظبي الإ�صالمي يف م�صر, ومدير عام املجموعة املهنية لبنوك املغرب. 

وقال عو�ص يف كلمته اأن النظام املايل يف اأي دولة يتكون من �صقني اأ�صا�صيني هما الأ�صواق املالية واملوؤ�ص�صات املالية, حيث يلعب النظام 
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املايل يف اأي اقت�صاد دور الو�صيط الذي يقوم بح�صد وجتميع املدخرات من جهة, وتوفري التمويل الالزم ملختلف القطاعات من جهة اأخرى. 
واأكد اأنه بدون النظام املايل �صتبقى املدخرات الفردية جمتزاأة ومتفرقة, ولن يجد الباحثني عن التمويل امل�صادر التمويلية الكافية واملنا�صبة 
لهم. وبني عو�ص خالل اجلل�صة التي ح�صرها والتي اأنه فيما يتعلق بال�صق الأول واملتمثل يف الأ�صواق املالية للدول العربية مل ت�صل اإلى مرحلة 
الن�صج الكافية. واأ�صار عو�ص اإلى اأن معظم الأ�صواق املالية العربية لزالت تت�صف بانخفا�ص اأو انعدام الكفاءة الت�صعريية والت�صغيلية وغياب 
�صانعي ال�صوق, والتحركات غري املتوقعة يف الأ�صعار, ف�صاًل عن املخاطر الكبرية التي تواجه امل�صتثمرين يف الأ�صواق املالية, وهذا ما اأفقد 
الو�صاطة يف القت�صاد  واأثر على قدرتها وكفاءتها يف لعب دور  وانعك�ص يف انخفا�ص �صيولتها,  للم�صتثمرين,  العربية جاذبيتها  املال  اأ�صواق 

مقارنة مع ال�صق الثاين وهو املوؤ�ص�صات املالية.

وفيما يتعلق باملوؤ�ص�صات املالية, قال عو�ص اأن البنوك تعد من اأهم اأنواع املوؤ�ص�صات املالية يف الدول العربية من حيث احلجم, حيث تقارب 
موجودات البنوك العربية حجم الناجت املحلي الإجمايل العربي, بل وتتجاوز الناجت املحلي بكثري لدى العديد من الدول العربية, وقدرتها على 
جذب املدخرات, حيث ت�صكل الودائع لدى البنوك العربية حوايل ثلثي الناجت املحلي الإجمايل العربي, اإلى جانب قدرتها على متويل القت�صاد 
حيث ت�صكل القرو�ص امل�صرفية حوايل  60% من الناجت املحلي الإجمايل العربي. كما اأكد عمق القطاع امل�صريف العربي الذي يعد من اأهم 
اأركان النظام املايل, حيث اأن القت�صاد العربي مبجمله مرتكز على البنوك, وهذا يحملها عبئا وم�صوؤولية كبرية يف عملية التنمية القت�صادية 

ومتويل ال�صتثمارات وخلق فر�ص العمل. 

وحول الدور التمويلي للبنوك العربية, قال عو�ص اإن البنوك من اأهم م�صادر متويل احلكومات العربية وخا�صة تلك التي تعاين من عجز 
يف موازناتها, كما تقوم البنوك بتقدمي خمتلف اأنواع التمويل للقطاع اخلا�ص والذي ي�صتحوذ على حوايل ثالثة اأرباع التمويل امل�صريف يف الدول 
العربية. واأكد اأن القطاع امل�صريف يتمتع بالعديد من املقومات واخل�صائ�ص والتي جتعله حمورا للتنمية يف الدول العربية, حيث متتلك البنوك 
العربية قواعد راأ�صمالية ترتاوح بني 11%-12% من اإجمايل موجوداتها, وتتمتع بن�صب كفاية راأ�ص مال مرتفعة تتجاوز 17%, ف�صاًل عن ارتفاع 
نوعية الأ�صول لديها, اإذ تعترب ن�صبة الديون غري العاملة �صمن احلدود املقبولة ويف حدود 10%, اإ�صافة لتحقيق البنوك العربية لأداء جيد على 
م�صتوى الربحية والكفاءة وال�صيولة, وهو ما يعك�ص متتع البنوك العربية بجاهزية كبرية ملتابعة اأدوارها يف خدمة القت�صادات العربية وتعزيز 

التنمية امل�صتدامة. 

العمل على  العوامل, ويف مقدمتها  العديد من  امل�صتقبل يتوقف على  للبنوك يف دعم وبناء اقت�صاد  التمويلي  الدور  اآفاق  اأن  وبني عو�ص 
حتقيق ال�صتقرار الأمني وال�صيا�صي والجتماعي مبا ي�صاهم يف تعزيز امل�صتقبل ال�صيا�صي للمنطقة, والذي يعد البنية الأ�صا�صية ل�صتقطاب 
ال�صتثمارات وحتفيز البيئة القت�صادية العربية. اإ�صافة ل�صرورة ا�صتكمال منظومة الإ�صالحات املالية والقت�صادية يف الدول العربية, والدفع 
باجتاه تنويع القت�صاديات العربية وزيادة تكاملها ومبا ينعك�ص يف حت�صني بيئة الأعمال العربية, والدفع باجتاه حتفيز وت�صجيع القطاعات 
القائدة للنمو وامل�صاريع الكربى والتي تنعك�ص اإيجابًا على التنمية امل�صتدامة, ف�صاًل عن التزام البنوك العربية مبتطلبات اأجهزة الرقابة املحلية 

واملعايري والإر�صادات ال�صادرة عن املوؤ�ص�صات الدولية ويف مقدمتها جلنة بازل.

وتناولت حماور املوؤمتر مو�صوعات تتعلق يف تعبئة املوارد املالية من اأجل التنمية, ومواجهة التحديات واخليار القت�صادي ال�صرتاتيجي 
العربي, وتاأثري التنمية املالية على النمو القت�صادي, كما �صيلقى املوؤمتر ال�صوء على الإ�صالحات القت�صادية التي ت�صهدها م�صر, وحتفيز 
ولها  م�صتدامة  فر�ص عمل  توفر  التي  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  تعزيز متويل  التنموية, وخ�صو�صا  اأهدافها  لدعم  العربي  ال�صتثمار 

القدرة على التو�صع والنت�صار .

ال�صتثمار  واآليات حتفيز  التنمية القت�صادية والجتماعية,  تعزيز  املايل ودورها يف  ال�صمول  ا�صرتاتيجيات  املوؤمتر  ناق�صت جل�صات  كما 
وا�صتقطاب روؤو�ص الأموال اإلى املنطقة العربية, وتعزيز و�صبط امل�صاعدات الإمنائية العربية, والإ�صالحات القت�صادية والت�صريعية يف م�صر 

اآفاق التنمية امل�صتدامة.

من جهته قام مدير عام جمعية البنوك يف الأردن بتقدمي ورقة عمل خالل اجلل�صة الثانية من املوؤمتر, اأ�صار فيها اإلى اأن مفهوم ال�صمول 
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املايل اأو التمويل ال�صامل هو تقدمي اخلدمات املالية بتكاليف معقولة اإلى اأجزاء وا�صعة من ال�صرائح ال�صكانية املحرومة وحمدودي الدخل يف 
املجتمع, لفتًا الى اأن ن�صف عدد البالغني يف العامل 74% من الأردنيني البالغني لي�ص لديهم ح�صابات بنكية اأو ح�صابات قرو�ص. م�صيفًا اأن 
مفهوم ال�صمول املايل اكت�صب اأهميته يف مطلع الألفية الثالثة لي�صبح مبثابة هدف م�صرتك للكثري من احلكومات والبنوك املركزية يف الدول 

النامية نظرًا لدوره املهم يف احلد من الفقر وتقلي�ص درجة التفاوت يف الدخل وزيادة النمو القت�صادي. 

وقال قندح اأن املفهوم تطور لي�صمل اأربعة اأبعاد, الأول هو �صهولة الو�صول اإلى التمويل جلميع الأ�صر وال�صركات, والثاين توفر موؤ�ص�صات 
�صليمة تقودها قواعد تنظيمية ورقابية واعية, والثالث �صمان ال�صتدامة املالية واملوؤ�ص�صية للموؤ�ص�صات املالية, واأخريًا تناف�ص مقدمي اخلدمات 
نحو تقدمي واإتاحة البدائل اأمام العمالء. مبينًا اأنه وفقًا للبنك الدويل, فاإن املوؤ�ص�صات املالية التي ت�صمم خدمات مالية ت�صمح للنا�ص من ذوي 

الدخل املنخف�ص بالدخار ونقل الأموال ت�صاعد يف متكني املواطنني وتخفي�ص م�صتوى الفقر.

كما اأ�صار اإلى اأن تقرير التنمية املالية العاملية لعام 2014 بعنوان ال�صمول املايل بني اأن ما يزيد عن 50 بلدًا و�صعت اأخريًا اأهدافا لتح�صني 
ال�صمول املايل العاملي, حيث اأعلن رئي�ص البنك الدويل يف ت�صرين الأول 2014 عن اإطالق مبادرة لتاأمني اإمكانية الو�صول اإلى اخلدمات املالية 
العاملية جلميع الرا�صدين يف �صن العمل بحلول العام 2020 مب�صاعدة البتكارات التكنولوجية, مثل احل�صابات املالية الإلكرتونية واملحافظ 
الإلكرتونية عرب اأجهزة الت�صال النقالة, مع �صرورة تركيز اجلهود على ذوي الدخل املنخف�ص, والن�صاء, وال�صباب, و�صكان املناطق الريفية, 

وغريهم من الفئات املعر�صة للمخاطر.

كما اأ�صار اإلى اأن التقرير ذكر باأن ن�صف عدد الرا�صدين يف العامل اأو 2.5 بليون �صخ�ص, ل ميلكون حاليًا ح�صابات لدى موؤ�ص�صة مالية 
ر�صمية ب�صبب غياب الطلب اأو وجود حواجز مثل الكلفة, وطول م�صافات ال�صفر, والوثائق املطلوبة. اأما يف القت�صادات النامية فاإن 35% من 
ال�صركات ال�صغرية احلجم تواجه عقبة اإمكانية الو�صول اإلى التمويل ت�صكل عقبة رئي�صية اأمام عملياتها. منوهًا اإلى اأن التحول نحو التوزيع 
الإلكرتوين للفوائد الجتماعية اأو امل�صاعدات الإن�صانية اأو دفع الرواتب ميكن اأن يدفع ال�صمول املايل اإلى الأمام واأن ي�صاعد الفقراء يف بناء 

املدخرات مع حتقيق التوفري يف التكاليف والكفاءة وال�صفافية.

واأ�صار مدير اجلمعية اإلى اأن اخلدمات املالية بعيدة عن متناول العديد من النا�ص لأن اإخفاق ال�صوق واحلكومات قد دفع كلفة اخلدمات اإلى 
م�صتويات عالية متنعهم من احل�صول عليها اأو ب�صبب العراقيل التنظيمية والقانونية, موؤكدًا على اأهميه التغلب على عدة حتديات رئي�صيه تتمثل 
يف اعاده النظر للتوزيع اجلغرايف للفروع البنكية والتي عادة ترتكز يف العوا�صم واملدن الرئي�صية الأمر الذي ي�صعب على الفراد احل�صول علي 

اخلدمات املالية. كما اأ�صار اإلى اأن �صعف الوعي امل�صريف لالأفراد يعد احد املعوقات الرئي�صة لتطبيق ال�صمول املايل. 

وبني اأن البنك املركزي الأردين اأطلق وبالتعاون مع وزاره الرتبية والتعليم وجمعية البنوك وجهات اأخرى, مبادرة لتطبيق برنامج مايل 
تثقيفي لإدخال بع�ص املواد التعليمية عن الثقافة املالية يف املناهج املدر�صية من �صفوف معينة لزيادة توعية ال�صباب بالق�صايا املالية وامل�صرفية 

ال�صا�صية. 

كما اأكد على �صرورة تن�صيق الوثائق وامل�صتندات املطلوبة من جانب الفراد لفتح احل�صابات امل�صرفية واحل�صول على متويل, مو�صحًا ان 
طلب عدد من البنوك كثريا من امل�صتندات التزاما باملعايري الدولية مثل مكافحة غ�صل الأموال وقانون فاتكا الأمريكي, يعرقل وترية تطبيق 

ال�صمول املايل.

   جملة البنوك جتري مقابلة مع املدير العام/ الرئي�ض التنفيذي  لبنك ال�ستثمار العربي الأردين

قال املدير العام/ الرئي�ص التنفيذي لبنك ال�صتثمار العربي الأردين هاين القا�صي يف مقابلة مع جملة البنوك اأن البنك املركزي الأردين 
اأول من ي�صجع ويحث البنوك الأردنية على الندماج وذلك لأهمية منافعه القت�صادية جلميع الأطراف املعنية بعملية الندماج.  كان دوما 
واأ�صاف اأن املزايا التي حققها ال�صتثمار العربي من عملية الندماج مع بنك HSBC متثلت يف ارتفاع اإجمايل املوجودات اإلى 1.75 مليار 
دينار, ومنو ودائع العمالء والتاأمينات اإلى مليار وخم�صون مليون دينار يف نهاية عام 2014, ومنو �صايف حمفظة الت�صهيالت الئتمانية من 377 
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مليون دينار يف عام 2013 اإلى حوايل 700 مليون دينار, وكذا منو حمفظة الأوراق املالية اإلى 610 ماليني دينار يف نهاية عام 2014. 

وبني القا�صي اأن ال�صتحواذ على بنك HSBC �صاهم يف حتقيق عدد من املزايا ال�صرتاتيجية اأبرزها زيادة ح�صة البنك ال�صوقية, وتعزيز 
القدرة على تقدمي خدمات م�صرفية اأو�صع خ�صو�صا يف جمال الأعمال امل�صرفية التجارية وزيادة قاعدة العمالء, اإ�صافة لأن ال�صتحواذ على 
حمفظة ال�صركات التي كانت تدار من قبل فروع HSBC يف الأردن حفزت بنك ال�صتثمار العربي الأردين على تطوير منظومة اخلدمات 
التي طاملا تعودت هذه ال�صركات على احل�صول عليها من قبل بنك له وجود عاملي. واأ�صار اإلى اأن البنك دعم �صيا�صات واإجراءات عمل الدائرة 
الكربى, مما  التجارية  البيوت  وت�صهيل عمليات  لتمويل  منتجات موجهة  بها من خالل  والرتقاء  م�صتوى اخلدمة  على  للمحافظة  التجارية 
و�صع من قاعدة البنوك املرا�صلة التي يتعامل معها, كما قام البنك با�صتحداث العديد من املنتجات نتيجة الندماج مما اأعطى عمالء البنك 

القدامى واجلدد خيارات اأو�صع واأف�صل مما كانوا معتادين عليه �صابقًا. 

وقال القا�صي اأن �صفقة ال�صتحواذ متت مبوجب املادة 82 من قانون البنوك التي ن�صت على اأنه يجوز لأي بنك, مبوافقة م�صبقة من البنك 
املركزي الأردين, اأن ي�صرتي جميع اأو بع�ص موجودات بنك اآخر وحقوقه اأو مطلوباته والتزاماته مبا يف ذلك اأي ت�صهيالت م�صرفية منحها 
البنك لعمالئه اأو تعهدات اأ�صدرها ل�صالح م�صتفيدين وجميع تاأميناتها ال�صخ�صية والعينية وذلك دون حاجه للح�صول على موافقة اأي عميل 

اأو كفيل اأو راهن اأو م�صتفيد اأو اأي �صخ�ص اآخر ودون حاجة للتقيد باأي اإجراءات تقييم اأو خالفه قد ين�ص عليها اأي ت�صريع اآخر. 

   جمعية البنوك تنظم جمموعة من الن�ساطات والفعاليات امل�سرفية

نظمت جمعية البنوك يف الأردن �صل�صلة من الن�صاطات بح�صور مراقبوا المتثال العاملني يف البنوك ت�صمنت اجتماعات ودورات تدريبية 
الإرهاب  الأموال ومتويل  الدويل ملكافحة غ�صل  املايل  العمل  ال�صادرة عن جمموعة  الأربعني  التو�صيات  وور�ص عمل ت�صمنت اجتماعا حول 
والتعليمات املتعلقة بهم, حيث �صيتم عر�ص ومناق�صة مالحظات البنوك حول تلك التو�صيات والتعليمات متهيدًا لعر�صها على البنك املركزي 

الأردين.

الأمن رقم 1267  الواردة يف قرار جمل�ص  اللتزامات  لتنفيذ  تعليمات  ل�صنة 2014,  التعليمات رقم )1(  املركزي قد عمم  البنك  وكان 
)1999( ورقم 1989 )2011(. والقرارات الأخرى ذات العالقة وتعليمات رقم )2( ل�صنة 2014 تعليمات لتنفيذ اللتزامات الواردة يف قرار 
جمل�ص الأمن رقم 1988 )2011( والقرارات الأخرى ذات العالقة, لأخذ مالحظات البنوك حول الدليل الإر�صادي لاللتزام بهذه التعليمات. 

وعقدت اجلمعية دورة تدريبية متخ�ص�صة يف »مو�صوع تعليمات  البنك املركزي الأردين واملتعلقة بالديون املتعرثة واإعادة جدولة ديون 
البنوك وهيكلتها« حا�صر فيها �صامل اخلزاعلة. كما مت عقد دورة تدريبية متخ�ص�صة يف مو�صوع تعليمات البنك املركزي واملرتبطة بالعمليات 
امل�صرفية يف املفرق حا�صر فيها اأي�صا �صامل اخلزاعلة. وعقدت جمعية البنوك يف الأردن اجتماعا تكميليا لبحث مو�صوع التو�صيات الأربعني 

ال�صادرة عن جمموعة العمل املايل الدويل ملكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب يف مقر اجلمعية.

   جمعية البنوك تطلق دليل اخلدمات واملنتجات امل�سرفية للبنوك الإ�سالمية

اأطلقت جمعية البنوك بتاريخ 4 ت�صرين الأول 2015 دليل اخلدمات واملنتجات امل�صرفية واحللول امل�صرفية املقدمة من البنوك الإ�صالمية 
العاملة يف الأردن, بالتزامن مع افتتاح امللتقى الرابع للم�صوؤولية املجتمعية للبنوك. 

البنوك  مع  بالتعاون  باإعداده  اجلمعية  قامت  الذي  الدليل,  هذا  اإطالق  اأن  �صحادة,  مو�صى  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  وقال 
الإ�صالمية, يعد خطوة مهمة لت�صليط ال�صوء على اخلدمات امل�صرفية الإ�صالمية, خ�صو�صًا يف ظل تنامي الطلب عليها يف ال�صوق امللحية اإلى 
اأن الدليل ياأتي ا�صتجابة للتطورات التي �صهدتها اخلدمات امل�صرفية املقدمة من البنوك الإ�صالمية يف  جانب الإقليمية والدولية. واأ�صاف 

الأردن كمًا ونوعًا, ولي�صهم يف تعزيز املعرفة امل�صرفية لدى عمالء البنوك الإ�صالمية �صواء من الأفراد اأو ال�صركات. 

بدوره, قال مدير عام جمعية البنوك يف الأردن اأن الدليل الذي يعد الأول من نوعه يف اململكة وعلى م�صتوى املنطقة, جاء مببادرة من 
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اجلمعية خلدمة اأع�صائها وجمهور املتعاملني مع اجلهاز امل�صريف ب�صكل عام, مو�صحًا اأن الدليل جاء بعد اأن اأ�صدرت اجلمعية يف عام 2012 
ال�صوء على  ت�صليط  اململكة, وحقق جناحًا كبريًا يف  العاملة يف  البنوك  ال�صامل للخدمات واملنتجات واحللول امل�صرفية املقدمة من  الدليل 

اخلدمات املقدمة من هذه البنوك.  

   جمعية البنوك ت�سارك يف مناق�سات قانون اأعمال ال�سرافة مبجل�ض النواب 

�صارك مدير عام جمعية البنوك يف الأردن الدكتور عديل قندح باجتماعات جلنة القت�صاد وال�صتثمار يف جمل�ص النواب ملناق�صة م�صروع 
قانون اأعمال ال�صرافة, ح�صره حمافظ البنك املركزي الأردين الدكتور زياد فريز اإلى جانب رئي�ص واأع�صاء جمعية �صركات ال�صرافة. 

وقال رئي�ص اللجنة  الدكتور خري اأبو �صعليك اإن هدف م�صروع قانون ال�صرافة يهدف اإلى رفع روؤو�ص اأموال �صركات ال�صرافة, وفتح الأبواب 
ل�صركات ال�صرافة الأجنبية للدخول لل�صوق املحلية, لفتًا يف هذا ال�صدد اإلى اأن القانون متحيز �صد �صركات ال�صرافة ول�صالح البنوك.

بدوره, اأو�صح الدكتور فريز اأن الهدف من م�صروع قانون اأعمال ال�صرافة هو رفع �صوية عمل هذا القطاع, واإعادة تنظيمه وماآ�ص�صة العمل 
فيه على اأ�ص�ص قوية؛ حيث هناك نية رئي�صية للو�صول الى قطاع تعمل فيه �صركات قوية منظمة من خالل رفع متطلبات روؤو�ص اأموال ال�صركات 

العاملة يف القطاع.

اأعمال ال�صرافة  العاملة يف القطاع حيث �صي�صمح لبع�صها ممار�صة  ال�صركات  اأنواع  القانون متيز مابني  اإن م�صودة  وقال الدكتور فريز 
فقط, ولبع�صها الآخر ممار�صة اأعمال التمويل, ولأخرى مزاولة اأعمال ال�صرافة والتمويل وفقا لنظام �صي�صدر لهذه الغاية, م�صيفا اأنه �صيتم 
�صياغة �صيا�صات واإجراءات ل�صبط اأعمال هذا القطاع للحفاظ على �صحته وتنقيته من ال�صوائب ورفع �صويته. اأما فيما يتعلق بالبنوك, فقد 
اأكد املحافظ اأن هناك قانونا خا�صا بالبنوك اأكرث تعقيدًا من م�صروع قانون ال�صرافة, م�صددا على اأن الرقابة على البنوك منظمة ب�صكل كبري.

وناق�صت اللجنة خالل الجتماعني ع�صرون مادة, فعدلت بع�صها واأقر,ت بع�صها كما قدمتها احلكومة و�صطبت بع�صها الآخر. 

وقال مدير عام اجلمعية اأن نقا�صًا جرى حول �صالحيات كل من املحافظ والبنك املركزي وجمل�ص اإدارة البنك املركزي, وقد كان هنالك 
تاأييدًا, خ�صو�صًا فيما يتعلق مبنح  اإدارة البنك املركزي ولقى هذا القرتاح  اأغلب ال�صالحيات يف مواد م�صروع القانون ملجل�ص  توجه ملنح 

الرتخي�ص ل�صركات ال�صرافة وت�صجيلها وا�صتخدام موظفني غري اأردنيني.

   جمعية البنوك ت�سارك يف منتدى “امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة: الطريق للنمو القت�سادي”

برعاية البنك املركزي الأردين وجمعية البنوك يف الأردن, عقد احتاد امل�صارف العربية منتدى “امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة: الطريق 
للنمو القت�صادي”, وذلك يف العا�صمة عمان خالل الفرتة 26-27 اأيلول 2015, مب�صاركة 250 �صخ�صية قيادية م�صرفية ومالية واقت�صادية 

من الأردن وفل�صطني ولبنان وال�صودان والبحرين وال�صعودية والكويت والإمارات العربية املتحدة وليبيا وتون�ص واجلزائر والعراق.

وقال الدكتور زياد فريز حمافظ البنك املركزي الأردين يف كلمته الفتتاحية لأعمال املنتدى اأن الأردن يويل لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
والنا�صئة )start up( اهتمامًا كبريًا لدورها يف حتقيق النمو القت�صادي املن�صود. واأ�صاف اأن غياب قاعدة بيانات دقيقة وحمدثة عن 
الن�صاط التمويلي لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة ال ميكن من احلكم على واقع هذا ال�صركات، حيث اأنها ال تعاين من م�صكالت يف التمويل، بل 
حتتاج اإلى م�صاعدات فنية يف جمال التدريب والإنتاج والت�صويق لتتمكن من النجاح يف مراحلها الأولى وتتحول اإلى �صركات كربى على غرار 
ما مت حتقيقه يف الدول ال�صناعية املتقدمة خ�صو�صًا يف املجال ال�صناعي. كما اأكد فريز اأن البنك املركزي وفر حوايل مليار دينار للبنوك 
الإقرا�صها لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة والنا�صئة ب�صروط مناف�صة، الفتًا اإلى اأن احلكومة تعتزم اإن�صاء �صندوق يف اململكة لتقدمي �صمانات 
القرو�ص لل�صركات النا�صئة لدى البنوك التي تقر�صها, كون هذا النوع من ال�صركات يعاين من الو�صول اإلى م�صادر التمويل لفتقارها ل�صجل 
ائتماين ي�صاعد البنوك على اتخاذ قرار التمويل. و�صدد فريز على اأهمية تعزيز بيئة ال�صتثمار ملواجهة التحديات التي فر�صتها التطورات 

الإقليمية والأمنية وال�صيا�صية, والتحديات القت�صادية واملالية التي تواجه العامل حاليًا للنهو�ص بالقت�صاديات العربية من جديد.
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النمو  حمركات  اأهم  من  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  اأن  عو�ص  مروان  الأردن  يف  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال  بدوره, 
القت�صادي مل�صاهمتها يف الناجت الإجمايل املحلي امل�صتدام, حيث ت�صكل هذه ال�صركات 80% من �صركات القطاع الر�صمي وت�صاهم بحوايل 
30% من الناجت املحلي الإجمايل وتوظف 50% من العمالة يف القطاع اخلا�ص. واأ�صاف اأن العوامل املالية والتنظيمية, والبنية التحتية, تعد 
من اأهم املحددات التي تواجه ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة للدخول يف ن�صاطات ال�صناعة والإن�صاءات والنقل وال�صياحة, خ�صو�صًا ما يتعلق 
مبتطلبات راأ�ص املال واحلاجة ملهارات متخ�ص�صة, الأمر الذي ي�صتدعي تاأطري وتنفيذ ال�صرتاتيجيات التي من �صاأنها �صمان زيادة م�صاركة 
هذه ال�صركات القت�صادية وبالتايل امل�صاهمة يف مكافحة الفقر وتدين دخل الفرد, وتخفي�ص البطالة التي تعاين منها الدول العربية. واأكد 
عو�ص اأن التحدي الأكرب لهذه ال�صركات يتمثل يف احل�صول على التمويل, حيث اأن اأكرث من ن�صفها ل ي�صتطيع احل�صول على الئتمان على 
الرغم من اأن الإقرا�ص امل�صريف هو امل�صدر الرئي�صي لتمويلها. حيث ت�صري الإح�صاءات اإلى اأن الإقرا�ص امل�صريف لهذه ال�صركات يف الدول 
العربية ي�صكل حوايل 9% من اإجمايل الئتمان امل�صريف, ومببلغ اإجمايل ي�صل اإلى 50 مليار دولر. وقال عو�ص اأن اأهم العوائق والتحديات التي 
تواجه ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف الو�صول للتمويل تتمثل يف عدم اكتمال الإ�صالحات لرتتيبات ال�صمانات والبنية التحتية للمعلومات 
الئتمانية يف العديد من الدول العربية, ووجود ثغرات يف الأطر القانونية لإنفاذ العقود والتي تزيد من اخل�صائر املحتملة للبنوك يف حالت 
التعرث, وارتفاع ن�صبة القرو�ص غري العاملة يف عدة دول عربية مثل اجلزائر وليبيا واليمن وتون�ص وم�صر والتي قد توؤدي لت�صديد ال�صيا�صات 
الئتمانية للبنوك, و�صعف وحمدودية تاأثري املوؤ�ص�صات املالية املتخ�ص�صة التي مت تاأ�صي�صها لتقدمي الئتمان لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, 
و�صعف املناف�صة يف الأنظمة امل�صرفية يف بع�ص الدول, وحمدودية بدائل متويل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة من خارج القطاع امل�صريف, 
اإلى جانب عوائق غري مالية متعلقة مبحدودية احل�صابات املالية وال�صجالت الئتمانية لتلك ال�صركات. ودعا عو�ص لتطوير بيئة مواتية لت�صهيل 
الإقرا�ص لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, مع املحافظة على ال�صتقرار املايل, من خالل اإدخال اإ�صالحات لتح�صني الأطر القانونية والبنى 
التحتية املالية، وتطوير منتجات م�صممة خ�صي�صا لتلك ال�صركات، وتطوير التمويل غري امل�صريف، خ�صو�صا التاأجري التمويلي، وتوفري �صروط 
بديلة وخم�ص�صة لإدراج تلك ال�صركات يف اأ�صواق املال, وتوفري قاعدة بيانات تف�صيلية و�صاملة عن ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة مل�صاعدة 

متخذي القرار ووا�صعي ال�صيا�صات واملوؤ�ص�صات املالية على فهم احتياجات تلك ال�صركات واتخاذ التدابري املنا�صبة لدعمها.

من جانبه, قال اأمني عام احتاد امل�صارف العربية و�صام فتوح, اإن تنظيم منتدى امل�صروعات ال�صغرية كطريق للنمو القت�صادي, ياأتي 
التنمية  لتعزيز دورها يف حتقيق  ال�صركات  النوع من  لتفعيل عملية متويل هذا  الوطنية  امل�صتويات  ا�صرتاتيجيات عربية على  اإطالق  بهدف 

القت�صادية والجتماعية على امل�صتوى العربي.

ويف جل�صة التجربة الأردنية يف جمال متويل امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة ومتناهية ال�صغر, اأكد مدير عام جمعية البنوك يف الأردن اأن 
اأهمية ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف القت�صاد الأردين, ودورها الكبري يف التنمية والتوظيف, دفع باجلمعية لتخاذ العديد من الإجراءات 
الهادفة لتمويل هذا القطاع وحت�صني فر�ص و�صولها للتمويل. واأ�صاف اأن درا�صة اأجرتها جمعية البنوك يف الأردن اأظهرت اأن حوايل 60%من 
البنوك العاملة يف اململكة متتلك دوائر ووحدات متخ�ص�صة يف متويل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, واأن حوايل 76% من البنوك يف الأردن 
لديها موظفني موؤهلني ومتخ�ص�صني خلدمة عمالئها من هذه ال�صركات. وبني اأن 95% من البنوك التجارية يف الأردن تقدم ت�صهيالت اجلاري 
مدين لتلك ال�صركات, و38% من البنوك تقدم متويل راأ�ص املال العامل, و33% تقدم قرو�ص دوارة واإعتمادات م�صتندية, و29% تقدم قرو�ص 
ق�صرية الأجل, و 24% تقدم قرو�ص متو�صطة وطويلة الأجل لتمويل الأ�صول الثابتة, اإ�صافة خلطابات ال�صمان والكمبيالت املخ�صومة. اأما 
املرابحة  الثابتة, ومتويل  الأ�صول  ولتمويل  واملواد اخلام,  الب�صائع  وا�صترياد  ل�صراء  املرابحة  فاإن 75% منها يقدم متويل  الإ�صالمية  البنوك 
والتاأجري التمويلي لتمويل العقارات لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة. كما بني قندح اأن متو�صط �صعر الفائدة على الت�صهيالت املمنوحة لل�صركات 
ال�صغرية واملتو�صطة يرتاوح بني 10%-12%, واأن 88% من البنوك يف الأردن تعتقد باأن املنتجات املقدمة من قبلها تعترب مالئمة لحتياجات 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, واأن 60% منها ترف�ص اأقل من 10% من طلبات القرتا�ص املقدمة من ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة. وح�صب 
نتائج الدرا�صة, فقد �صكلت حمفظة الت�صهيالت املمنوحة لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 13% يف 65% من البنوك, مع وجود اإمكانية لدى %58 
من البنوك لزيادة حمفظة التمويل لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, لفتا اإلى اأن اأبرز اأنواع ال�صمانات املقبولة من البنوك لتمويل ال�صركات 
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التمويل  لزيادة  الهادفة  املبادرات  قندح  وا�صتعر�ص  والكفالء.  املالية  والأوراق  والعقارات  والأرا�صي  نقدية  ال�صمانات  واملتو�صطة  ال�صغرية 
املمنوح لقطاع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف الأردن, واأهمها قيام البنك املركزي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل وموؤ�ص�صات 
متويل دولية واإقليمية بهدف ح�صد متويل لقطاع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة ي�صل اإلى ما يقارب 440 مليون دولر وباأ�صعار فائدة مناف�صة 

ولآجال منا�صبة, وكذلك �صمانات للقرو�ص املمنوحة. 

اإعداد قاعدة بيانات دقيقة وحمدثة عن الو�صع االقت�صادي والن�صاط التمويلي لل�صركات  اأو�صى البيان اخلتامي للمنتدى ب�صرورة  وقد 
ال�صغرية واملتو�صطة ومتناهية ال�صغر, اإ�صافة للتاأكيد على �صرورة تقدمي امل�صاعدات الفنية يف جمال التدريب وجودة النتاج وكفاءة الت�صويق 
للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة ومتناهية ال�صغر �صمانًا لنجاحها وانطالقها من م�صتواها الوطني, مع التو�صية بتبني ا�صرتاتيجيات لرفع 
حجم التمويل لتلك امل�صروعات نظرًا لتعاظم دورها يف حتقيق التنمية امل�صتدامة وتوفريها املزيد من فر�ص العمل وا�صهامها الفعال يف حماربة 
البطالة. كما �صدد البيان على �صرورة تطوير البيئة ال�صتثمارية املواتية لت�صهيل الإقرا�ص من اجلهات امل�صرفية واملالية لتلك امل�صروعات. 
واأو�صى املنتدى باإن�صاء وحدات خا�صة يف امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية, وخ�صو�صًا البنوك املركزية, ملتابعة درا�صة ومتويل احتياجات امل�صروعات 
ال�صغرية واملتو�صطة بالتن�صيق مع اجلهات ذات ال�صلة, اإ�صافة للدعوة لإن�صاء �صناديق متخ�ص�صة ل�صمان خماطر الئتمان املتعلقة بتمويل 

تلك امل�صروعات, مع وجوب تقدمي خمتلف اأنواع احلوافز والإعفاءات املالية ال�صريبية للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة ومتناهية ال�صغر. 

كما اأ�صار البيان ل�صرورة تعزيز ال�صمول املايل لدوره يف دعم وتطوير امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة ومتناهية ال�صغر, من خالل تن�صيط 
جانبي العر�ص والطلب لتوفري متطلبات تلك امل�صروعات من اخلدمات واملنتجات وت�صجيع التثقيف املايل اخلا�ص بها, اإ�صافة ل�صرورة ن�صر 
ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز روح الإبداع والبتكار, وخ�صو�صا لدى ال�صباب والن�صاء واخلريجني, و�صرورة تبادل اخلربات للتجارب الناجحة 
يف جمال تنمية املوؤ�ص�صات النا�صئة وحا�صنات الأعمال والرتويج الإعالمي لها على ال�صعيدين املحلي والإقليمي. مع الدعوة لعتماد منتجات 

م�صرفية اإ�صالمية مثل ال�صكوك والتحوط لدرء خماطر متويل تلك امل�صاريع وت�صهيل دخولها يف االأ�صواق املالية.

   جمعية البنوك ت�سارك يف القمة العربية امل�سرفية يف بوداب�ست

�صارك مدير عام جمعية البنوك يف القمة امل�صرفية العربية الدولية التي التاأمت يف العا�صمة الهنغارية بوداب�صت يف الفرتة 9-10 حزيران 
2015 حول مو�صوع “ال�صمول املايل من اأجل التنمية الجتماعية وال�صتقرار”.

للتمويل  واملتو�صط  ال�صغرية  ال�صركات  و�صول  لتح�صني  املتخذة  وال�صيا�صات  الإجراءات  “اأبرز  بعنوان  قدمها  التي  ورقته  يف  قندح  وبني 
امل�صريف يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا”, اأن الدرا�صات امل�صحية التي اأجريت من قبل البنك الدويل ت�صري اإلى اأن حوايل ثلثي ال�صركات 
التي يتم ان�صاوؤها �صنويا يف هذه املنطقة هي �صركات �صغرية ومتو�صطة وت�صهم يف الت�صغيل وخلق الوظائف ومع ذلك فاإنها تعاين من عدم 
قدرتها على الو�صول للتمويل. وبني اأن هذا احلجم من ال�صركات ل حت�صل باملتو�صط اإل على حوايل 8.3% من التمويل املقدم من القطاع 
امل�صريف يف املنطقة, فيما ت�صل الن�صبة يف الأردن اإلى حوايل 10%, ويف لبنان 16.1%, ويف املغرب 34.3%, لكنها تنخف�ص اإلى اأقل من %1 
يف قطر من جممل الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة التي تقدمها البنوك ملختلف القطاعات القت�صادية يف تلك الدول. كما اأ�صار اإلى اأبرز اأنواع 
الرتتيبات املوؤ�ص�صية وبرامج اإعادة هيكلة تلك القطاعات التي تبنتها دول وحكومات ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا يف ال�صنوات القليلة املا�صية 

لتح�صني اإمكانية و�صول ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة للتمويل.

   احتاد امل�سارف ي�سدر الطبعة الثانية من كتاب اجلهاز امل�سريف: الدور املحوري وال�ستجابة للتحديات 

اأ�صدر احتاد امل�صارف العربية يف بريوت الطبعة الثانية من كتاب مدير عام اجلمعية الدكتور عديل قندح والذي جاء ببعنوان “اجلهاز 
امل�صريف: الدور املحوري وال�صتجابة للتحديات 2014-2006. 

وقال اأمني عام احتاد امل�صارف العربية و�صام ح�صن فتوح يف كلمته التقدميية للكتاب باأن احتاد امل�صارف العربية يت�صرف باأن ي�صيف اإلى 
املكتبة القت�صادية العربية, كتابًا جديدًا عن جتربة م�صرفية عربية رائدة, خالل عقد من الزمن, كان لها اأثر كبري يف تطوير هيكل ال�صيا�صة 
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النقدية يف اململكة الأردنية الها�صمية.

ويتناول الكتاب تداعيات القت�صاد العاملي والإقليمي واملحلي على القطاعات امل�صرفية  واملالية, وكيف تفاعل البنك املركزي الأردين مع 
هذه التطورات خالل الفرتة املذكورة من خالل �صيا�صة نقدية حكيمة متكنت من جتاوز التحديات, وحافظت على ال�صتقرار النقدي و�صمنت 
�صالمته ورفع كفاءته يف احتواء ال�صغوط التنظيمية وحماية �صعر ال�صرف وحفز النمو االإقت�صادي. وي�صكل الكتاب عماًل بحثيًا يوثق لعقد من 
الزمن مو�صوعات اأ�صا�صية, تتناول الإجراءات املتخذة لتطوير القطاع امل�صريف الأردين, ودوره الرائد يف خدمة القت�صاد الوطني, وتدعيم 

ال�صتقرار املايل.

   مدير عام جمعية البنوك ي�سارك يف ندوة القت�ساد والأمن الوطني الأردين يف كلية الدفاع الوطني امللكية الأردنية 

�صارك مدير عام جمعية البنوك يف ندوة “القت�صاد والأمن الوطني الأردين” التي عقدتها كلية الدفاع الوطني امللكية الأردنية بتاريخ 
املوافق 17 �صباط 2015, مب�صاركة اخلبري القت�صادي خالد الوزين رئي�ص هيئة املديرين يف �صركة ا�صناد لال�صت�صارات, وعبد احلكيم ال�صبلي 

مدير الدرا�صات وال�صيا�صات القت�صادية يف وزارة املالية. 

وقدم مدير عام اجلمعية خالل الندوة ورقة عمل بعنوان “البيئة القت�صادية الدولية والإقليمية واملوؤ�ص�صات القت�صادية الدولية واأثرها على 
القت�صاد الأردين”. حيث بني فيها اأن ال�صيا�صة التجارية اخلارجية الأردنية ت�صتمد فل�صفتها من النفتاح القت�صادي على العامل واليجابية 
يف التعامل مع ال�صركاء التجاريني والتي تقوم على التكافوؤ وحتقيق امل�صالح امل�صرتكة. واأ�صار اإلى اأن الأردن ا�صبح يف طليعة دول املنطقة يف 
جتربة النفتاح القت�صادي متجاوزًا بذلك حمدودية امكانياته املادية والطبيعية, وا�صتطاع اأن يعزز عالقاته القت�صادية والتجارية مع الدول 
العربية من خالل اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وعدد من اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية, ودخل يف اتفاقية لل�صراكة مع 
الحتاد الوروبي واتفاقية جتارة حرة من الوليات املتحدة بعد ان�صمامه ملنظمة التجارة العاملية بجانب توقيعه لتفاقيات جتارية حرة مع دول 

رابطة الفتا و�صنغافورة.

من جانبه تناول الدكتور خالد الوزين جانب العالقة التبادلية بني التنمية القت�صادية والأمن والدفاع الوطني, مبينًا اأن اأهم العمدة 
الرئي�صية للتنمية القت�صادية يف الأردن يتمثل يف وجود ارادة �صيا�صة عليا ت�صع القت�صاد ومعي�صة املواطن على را�ص اولويات الدول حيث يقع 
على احلكومة ممثلة برئي�ص الوزراء والفريق الوزاري والعاملني يف اجلهاز احلكومي واجب و�صع وتنفيذ خطط وبرامج عمل �صاملة تهدف الى 
توفري الفر�ص القت�صادية وحتقيق الزدهار الذي ي�صتحق ويتطلع اليه جميع ابناء وبنات الوطن. وا�صاف ان التحديات التي مير بها الأردن 
للقطاع  ا�صتثمارية مناف�صة وجاذبة  بيئة  واإيجاد  التنمية,  توزيع اكرث عدالة ملكت�صبات  ل�صمان  املحافظات  تنمية  تركيز اجلهود على  تتطلب 

اخلا�ص املحلي والعربي والأجنبي لتحقيق النمو القت�صادي امل�صتدام, ولتوفري فر�ص العمل لالأردنيني.

وتناول الدكتور عبد احلكيم ال�صبلي حمور امل�صكالت القت�صادية التي تهدد المن الوطني مبينًا اأن القت�صاد الأردين يواجه عدد من 
التحديات الداخلية واخلارجية تتمثل يف ارتفاع العجز يف املوازنة واملديونية العامة, ومعدلت الفقر والبطالة التي �صاعد يف تطورها الظروف 
ال�صيا�صية والأمنية وحالة عدم ال�صتقرار يف املنطقة. م�صيفًا باأن املديونية تعترب اأحد اأكرب التحديات التي تواجه القت�صاد الوطني, اإ�صافة 
اإلى اأن معدلت البطالة مل تراوح مكانها خالل الفرتة 2008-2014 الأمر الذي ميكن اأن ي�صع �صغوطًا على التجان�ص الجتماعي وال�صتقرار 

ال�صيا�صي والأمني وهو ما يوؤثر بدوره على ا�صتقرار القت�صاد الكلي.

   مدير عام جمعية البنوك يحا�سر بالريموك حول اجلهاز امل�سريف يف الأردن 

الإدارية يف جامعة  والعلوم  القت�صاد  كلية  وذلك يف  الأردن”,  امل�صريف يف  “اجلهاز  بعنوان  البنوك حما�صرة  عام جمعية  مدير  األقى 
الريموك, بح�صور عميدا كليتي القت�صاد والعلوم الإدارية وال�صيدلة وعدد من اأع�صاء الهيئة التدري�صية وح�صٌد من الطلبة, ا�صتعر�ص خاللها 
مكونات النظام املايل يف الأردن مبا فيها املوؤ�ص�صات املالية التي تخ�صع لرقابة البنك املركزي الأردين, وال�صوق املايل املتمثل ببور�صة عمان. 

اأردنيًا  بنكًا   )16( منها  الأردن,  داخل  عاماًل  بنكًا   )25( ي�صمل  اأنه  اجلمعية  عام  مدير  اأ�صار  الأردين,  امل�صريف  باجلهاز  يتعلق  وفيما 
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جتاريًا واإ�صالميًا, و)9( بنوك غري اأردنية, والتي متتلك مبجموعها )740( فرعًا منت�صرة يف خمتلف مناطق اململكة. كما اأ�صار اإلى اأن اجلهاز 
امل�صريف الأردين يتميز بنموه املتوا�صل, وارتفاع م�صتويات راأ�ص املال فيه, واأنه مفتوح للم�صتثمرين من خارج الأردن حيث �صكلت ن�صبة ملكية 
غري الأردنيني حوايل 60% من اأ�صهم البنوك الأردنية. وا�صتعر�ص اخلدمات امل�صرفية املتنوعة التي تقدمها البنوك لالأفراد وال�صركات الكربى 

واملتو�صطة وال�صغرية كالقرو�ص والودائع و�صرف العمالت والت�صهيالت البنكية وخدمات ت�صديد �صريبة املبيعات.

واأكد اأن البنوك العاملة يف الأردن تعد اأكرب داعم لالقت�صاد الوطني بحيث اأنها توفر 90% من م�صادر التمويل يف الأردن, اإ�صافة لكونها 
اأكرث القطاعات دفعًا لل�صريبة بن�صبة ت�صل اإلى %35.

واأو�صح اأن البنوك العاملة يف اململكة متكنت من جتاوز تبعات الأزمة املالية العاملية التي رفعت ن�صبة القرو�ص غري العاملة من 4.5% اإلى 
8.5% بعد الأزمة, ومتكنت البنوك من تخفي�ص الن�صبة تدريجيًا لت�صل الى حوايل 6% واأن تبني خم�ص�صات لهذه القرو�ص بن�صبة تغطية 

ت�صل اإلى %80. 

كما اأ�صار اإلى اأن الهيكل التنظيمي للجهاز امل�صريف مكون من جمموعة اأنظمة ت�صاعد على اإدارة العمليات املالية وامل�صرفية كموؤ�ص�صة 
�صمان الودائع, وال�صركة الأردنية ل�صمان القرو�ص, و ال�صركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري, ونظام ال�صتعالم الئتماين العام داخل 

البنك املركزي, وجمل�ص املدفوعات الوطني. 

   مدير عام جمعية البنوك يوؤكد �سالمة اجلهاز امل�سريف الأردين يف مقابلة مع �سحيفة احلياة اللندنية

اأكد مدير عام جمعية البنوك يف الأردن يف حديث له مع �صحيفة احلياة اللندنية اأن اجلهاز امل�صريف الأردين �صليم ومتني عمومًا وقادر 
على حتمل الأخطار والتحديات التي تواجهه. ولفت اإلى اأن الأزمة العاملية كان لها اأثر كبري على القت�صاد الأردين نتيجة الركود احلا�صل يف 
العامل, وعلى البنوك من خالل ارتفاع ن�صبة الديون غري العاملة نتيجة تعرث بع�ص ال�صركات الكربى التي كانت تقرت�ص مبالغ مالية كبرية, 
واأو�صح اأن ارتفاع الن�صبة ظل �صمن احلدود الآمنة ح�صب املعايري العاملية والبالغة 10%. لكنه اأكد على اأن البنوك تعاملت مع هذه امل�صاألة 
بجدولة الديون مما خف�ص من ن�صبة القرو�ص املتعرثة اإلى اإجمايل القرو�ص لت�صل اإلى 6%, كما اأن البنوك ر�صدت خم�ص�صات كافية بلغت 
ن�صبتها 80% من الديون املتعرثة الإجمالية. واأ�صار اإلى اأن اجلهاز امل�صريف ي�صكل نحو 90% من حجم القطاع املايل, وبالتايل فاإنه يعد املكون 
الأ�صا�صي له, ما يجعل العبء كبريًا عليه لأنه املمول الرئي�ص لالقت�صاد, مبينًا اأن موجودات امل�صارف تبلغ نحو 45 مليار دينار, والودائع 30.3 
مليار دينار, فيما و�صلت القرو�ص نحو 19.3 مليار دينار, م�صددًا على اأن و�صع البنوك البالغ عددها 25 بنكًا �صليم ول يواجه اأي منها م�صاكل 

جذرية.

كما نوه اإلى التعاون امل�صتمر والعالقة املمتازة التي تربط اجلمعية مع البنك املركزي الأردين, خا�صة واأن البنك املركزي ع�صو مراقب يف 
جمل�ص اإدارة اجلمعية. م�صريًا اإلى اأن البنك املركزي الأردين تبنى �صيا�صات غري تقليدية لتحريك القطاع امل�صريف وتن�صيط القت�صاد, فيما 
كانت ال�صيا�صة املالية يف املقابل مكبلة نواعًا ما ب�صبب املديونية وعجز املوازنة وهو ما حد من قدرة احلكومة على تاأ�صي�ص م�صروعات كبرية 

لتحريك القت�صاد.

واأ�صار اإلى ان انخفا�ص اأ�صعار النفط عامليًا كان له اأثر وا�صح على القت�صاد كون الأردن ي�صتورد 98% من احتياجاته من الطاقة, بالتايل 
اإيجابًا  اإيجابي نتيجة تقل�ص تكلفة ا�صترياد النفط على �صركتي م�صفاة البرتول والكهرباء الوطنية, وهو ما انعك�ص  اأثر  كان لهذا الرتاجع 
على فاتورة الواردات النفطية وعلى و�صع امليزان التجاري واجلاري. ف�صاًل عن اأن تراجع اأ�صعار النفط ي�صبب مزيدًا من الرتاجع يف معدلت 

الت�صخم والتي بلغت يف ال�صهر الأول من العام احلايل �صالب %1.2. 

وعن انعكا�صات انخفا�ص اأ�صعار النفط على قطاع امل�صارف, اأفاد باأن هدف البنوك املركزية احلفاظ على ال�صتقرار النقدي ومعدلت 
متدنية للت�صخم, وتن�صيط القت�صاد ورفع معدلت النمو القت�صادي, وبالتايل فاإن هذا الرتاجع ي�صجع البنوك املركزية على اتباع �صيا�صة 
نقدية م�صهلة عرب ت�صجيع امل�صارف على خف�ص اأ�صعار الفائدة, ما يعني زيادة الطلب على الت�صهيالت الئتمانية وبالتايل حتريك القت�صاد. 
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اأن قيمة  ت�صغيله, م�صريًا  ال�صيولة وطريقة  بالفائ�ص يف  يتمثل  التحديات  اأكرب  اأن  القطاع امل�صريف, بني  التي تواجه  بالتحديات  يتعلق  وفيما 
الفائ�ص تختلف يوميًا ب�صبب وجود اإقرا�ص وا�صترياد وت�صدير لكنها ترتواح بني 2.5 و3 مليار دينار.

   مدير عام جمعية البنوك ي�سارك يف موؤمتر املغرتبني الأردنيني “الأردن يجمعنا” 

�صارك مدير عام جمعية البنوك يف الأردن مبوؤمتر املغرتبني يف الأردنيني لعام 2015, والذي التاأم برعاية جاللة امللك عبداهلل الثاين حتت 
عنوان “الأردن يجمعنا”, يف ق�صر امللك احل�صني بن طالل للموؤمترات, يوم 28 متوز 2015 مبنطقة البحر امليت.

وقدم مدير عام اجلمعية ورقة عمل حول اآليات و�صبل تن�صيط ال�صتثمار يف ال�صوق املايل الأردين, تناول فيها مكونات ال�صوق املالية ودور 
البنوك القطاع املايل وتنمية بور�صة عمان والقت�صاد الوطني ب�صكل عام. كما تناول التحديات التي تواجه ال�صتثمار يف بور�صة عمان واحلاجة 

اإلى توفري اأدوات دعم خ�صو�صا من ناحية القوانني والأنظمة والتعليمات التي حتكم عمل ال�صوق. 

وبحث املوؤمتر, على مدى ثالثة اأيام, حماور �صيا�صية واقت�صادية, وحمور الأردنيني يف اخلارج: جناحات وحتديات وحلول, وحمور دور 
البعثات الأردنية يف اخلارج. ويهدف املوؤمتر اإلى توثيق �صلة الأردنيني يف اخلارج بوطنهم, والوقوف على التحديات التي تواجههم, وو�صع اآليات 

م�صتدامة لل�صراكة معهم وتعزيز م�صاركتهم القت�صادية والرتقاء باخلدمات املقدمة لهم.

   مدير عام جمعية البنوك ي�سارك يف املوؤمتر الأول للجمعية الأردنية ل�سركات التاأجري التمويلي

�صارك مدير عام جمعية البنوك يف الأردن يف املوؤمتر الأول للجمعية الأردنية ل�صركات التاأجري التمويل خالل الفرتة 8-9 اأيلول 2015, 
والذي التاأم حتت رعاية وزير ال�صناعة والتجارة والتموين املهند�صة مها علي. وتناول املوؤمتر مو�صوعات �صملت عامل التاأجري ما�صيه وحا�صره 
وم�صتقبله, والتاأجري التمويلي يف الأردن وق�صة النجاح التي حققها, وا�صتمرارية النمو يف �صوق التاأجري يف الأردن, واأهمية اإدارة الأ�صول يف 
جناح التاأجري, وم�صادر التمويل وال�صيولة يف �صركات التاأجري, والتحديات يف هذا اجلانب, ونظرة م�صتقبلية عن التاأجري التمويلي لالأ�صطول, 
والتاأجري مل�صروعات الطاقة البديلة والبحث عن الفر�ص فيها, والإجارة الإ�صالمية كبديل متويلي, والتاأجري التمويلي للم�صروعات ال�صغرية 
واملتو�صطة, والتاأجري كمحرك للنمو القت�صادي, واإدارة املخاطر والت�صنيف الئتماين يف التاأجري, وقانون التاأجري التمويلي الأردين, و�صريبة 
املبيعات يف التاأجري التمويلي. وت�صمن املوؤمتر حلقات نقا�صية حول وجهة نظر امل�صتاأجرين عن التاأجري, ومزايا التاأجري للموردين, والتطبيق 

العملي للمحا�صبة يف التاأجري التمويلي.

   مدير عام جمعية البنوك ي�سارك يف ور�سة حول منتجات فيزا التجارية

اأمام قطاع البطاقات الئتمانية الذي  �صارك مدير عام جمعية البنوك يف الأردن يف ور�صة عمل حول منتجات فيزا التجارية والفر�ص 
نظمته فيزا العاملية يوم 6 اأيلول 2015. وتناولت الور�صة املنتجات التجارية ل�صركة فيزا وبطاقات الأعمال �صمن اأربعة حماور اأ�صا�صية هي و�صع 
منتجات فيزا التجارية �صمن حمفظة م�صدري البطاقات, وا�صرتاتيجيات النمو املتبعة من قبل م�صدري بطاقات الأعمال, وا�صتعرا�ص اأف�صل 

املمار�صات العاملية والإقليمية والتجارب يف جمال بطاقات الأعمال, اإ�صافة لدعم �صركة فيزا لإطالق واإدارة دورة حياة بطاقات الأعمال.

وقال مدير عام اجلمعية خالل كلمته يف افتتاح الور�صة اأن امل�صتفيد الرئي�ص من هذه املنتجات والبطاقات هو قطاع ال�صركات ال�صغرية 
واملتو�صطة. واأ�صاف اأن �صركة فيزا هي �صركة عاملية لتقنيات الدفع الإلكرتوين, توفر للم�صتهلكني وال�صركات واملوؤ�ص�صات املالية واحلكومات 
اأن فيزا تعمل �صمن نطاق 14800 موؤ�ص�صة  اأكرث من 200 بلد وموقع, تقنية الدفع الكرتونيًا بدل العتماد على النقد وال�صيكات, منوهًا  يف 
مالية و2.1 مليار بطاقة وع�صرات املاليني من املتاجر الذين يقدمون خدمات الدفع الإلكرتوين للم�صتهلكني وال�صركات التجارية والبنوك 
اأهمية ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف القت�صاد الوطني,  الثانية. واأكد  األف معاملة يف  اأكرث من 47  اأنها موؤهلة لإدارة  واحلكومات, كما 
اأن البنوك العاملة يف الأردن اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة لتمويل هذا القطاع وحت�صني  ودورها يف التنمية والتوظيف, منوها اإلى 

فر�ص الو�صول للتمويل له. 
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   مدير عام جمعية البنوك ي�سارك يف اجتماع للجنة التوجيهية ل�سيا�سات الفر�سة ال�سكانية

�صارك مدير عام جمعية البنوك يف الأردن وع�صو اللجنة التوجيهية العليا ملناق�صة تنفيذ �صيا�صات الفر�صة ال�صكانية, يف الجتماع التن�صيقي 
اخلام�ص للجنة الوطنية التوجيهية ملتابعة تنفيذ �صيا�صات الفر�صة ال�صكانية. واتخذ املجتمعون قرارات اأبرزها حتديث وثيقة �صيا�صات الفر�صة 
ومتابعة مدى  لر�صد  الوطنية  ال�صكاين 2015, وحتديث اخلطة  التعداد  نتائج  بعد �صدور  تراجع  اأن  الثالث 2015 على  الإ�صدار  ال�صكانية- 
وحتديث   ,2018-2014 لالأعوام  وامل�صتهدفة  واملتوقعة  الفعلية  ال�صكانية  الفر�صة  وموؤ�صرات  ال�صكانية  الفر�صة  وا�صتثمار  حتقيق  يف  التقدم 

الإ�صقاطات ال�صكانية املحدثة 2015, وقرار التقديرات ال�صكانية لل�صكان غري الأردنيني.

   مدير عام جمعية البنوك ي�سارك يف اجتماع جمل�ض ال�سراكة حول قطاع الطاقة

�صارك مدير عام جمعية البنوك يف الأردن يف الجتماع الأول ملجل�ص ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف قطاع الطاقة, والذي يهدف 
لو�صع برنامج زمني لالإجراءات التي �صيتخذها املركز بهذا اخل�صو�ص. وكان رئي�ص الوزراء قد وافق على تن�صيب وزير الطاقة والرثوة املعدنية 
بت�صكيل جمل�ص لل�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف قطاع الطاقة والرثوة املعدنية ي�صم خمتلف املوؤ�ص�صات وخمتلف القطاعات على اأن 

يرفع نتائج عمله وتو�صياته اأول باأول لرئي�ص الوزراء.

هـ. اإ�سدارات جمعية البنوك خالل عام 2015

قامت جمعية البنوك يف الأردن خالل عام 2015 باإ�صدار املطبوعات التالية:

اأ�صدرت جمعية البنوك يف الأردن تقريرها ال�صنوي ال�صاد�ص والثالثون لعام 2014, والذي ت�صمن تطورات اجلهاز     التقرير ال�سنوي: 

امل�صريف يف عام 2014 من حيث ال�صيولة واملوجودات واملطلوبات وراأ�ص املال. كما ت�صمن حتليل الأداء املقارن للبنوك يف اململكة واخلدمات 
امل�صرفية اجلديدة التي طرحتها البنوك وتطور القوى الب�صرية العاملة يف البنوك وعدد فروع البنوك يف اأنحاء اململكة كافة. كما �صلط 

ال�صوء على اآفاق القت�صاد العاملي والإقليمي وخال�صة التطورات القت�صادية العاملية والوطنية واأبرز ن�صاطات اجلمعية يف العام ذاته.

   دليل اخلدمات واملنتجات واحللول املقدمة من البنوك الإ�صالمية العاملة يف الأردن: اأ�صدرت اجلمعية خالل عام 2015 الطبعة الأولى 
من دليل من اخلدمات واملنتجات واحللول املقدمة من البنوك الإ�صالمية العاملة يف الأردن, والذي يهدف لت�صليط ال�صوء على اخلدمات 
امل�صرفية  �صهدتها اخلدمات  التي  التطورات  لعر�ص  اإ�صافة  ودوليًا,  عليها حمليًا  الطلب  تنامي  الإ�صالمية, خ�صو�صًا يف ظل  امل�صرفية 
اأو  الأفراد  من  �صواء  الإ�صالمية  البنوك  عمالء  لدى  امل�صرفية  املعرفة  ولتعزيز  ونوعًا,  كمًا  الأردن  يف  الإ�صالمية  البنوك  من  املقدمة 
ال�صركات. ويت�صمن الف�صل الأول من الدليل مدخاًل لتطور البنوك الإ�صالمية يف الأردن خالل الفرتة 2008-2014, فيما يتناول الف�صل 
الثاين اخلدمات امل�صرفية املقدمة من قبل البنوك الإ�صالمية لالأفراد, بينما يعر�ص الف�صل الثالث اخلدمات امل�صرفية املقدمة لل�صركات, 
البنوك  من  املقدمة  اللكرتونية  اخلام�ص خمتلف اخلدمات  الف�صل  يعر�ص  بينما  وال�صتثمار,  اخلزينة  الرابع خدمات  الف�صل  ويتناول 

الإ�صالمية يف الأردن.

   �سل�سلة كرا�سات اجلمعية:

بنك  مع  الأردين  العربي  ال�صتثمار  بنك  اندماج  وجتربة  والآثار  والدوافع  والأنواع  املفهوم  امل�صريف:  “الندماج   :)1( رقم  كرا�صة   -
.”HSBC

- كرا�صة رقم )2(: “الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل عامي 2013 و2014”. 





الفصل الثاني عشر 

البيانات المالية وتقرير 
مدققي الحسابات 

لعام 2015
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني 

اإلى ال�سادة اأع�ساء جمعية البنوك يف الأردن

جمعية ذات �سخ�سية اإعتبارية م�ستقلة

عمان – اململكة الأردنية الها�سمية

لقد دققنا القوائم املالية املرفقة جلمعية البنوك يف الأردن جمعية ذات �صخ�صية اعتبارية م�صتقلة )»اجلمعية«( والتي تتكون من قائمة 
املوجودات واملطلوبات كما يف 31 كانون الأول 2015 وقائمة الإيرادات وامل�صروفات وقائمة التدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ 

وملخ�ص لأهم ال�صيا�صات املحا�صبية واملعلومات الإي�صاحية الأخرى.

م�صوؤولية الإدارة عن القوائم املالية

املتبعة  املحا�صبية  وال�صيا�صات  اجلمعية  لنظام  وفقًا  عادلة  ب�صورة  وعر�صها  املالية  القوائم  هذه  اإعداد  عن  م�صوؤولة  اجلمعية  اإدارة  اإن 
الواردة يف اإي�صاح )2( حول القوائم املالية, بالإ�صافة اإلى حتديد نظام الرقابة الداخلي ال�صروري لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء 

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 اإلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق, وتتطلب 
منا هذه املعايري الإلتزام بقواعد ال�صلوك املهني وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�صول على تاأكيد معقول باأن القوائم املالية خالية من 

الأخطاء اجلوهرية.

يت�صمن التدقيق القيام باإجراءات للح�صول على اأدلة موؤيدة للمبالغ والإي�صاحات الواردة يف القوائم املالية. اإن اإختيار تلك الإجراءات 
ي�صتند اإلى اإجتهاد مدقق احل�صابات مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية �صواء الناجتة عن الإحتيال اأو اخلطاأ. 
عند تقييم مدقق احل�صابات للمخاطر ياأخذ يف الإعتبار نظام الرقابة الداخلي للجمعية ذي ال�صلة باإعداد وعر�ص القوائم املالية ب�صورة 
عادلة وذلك لت�صميم اإجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولي�ص بهدف اإبداء راأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للجمعية. يت�صمن 
التدقيق كذلك تقييم مالءمة ال�صيا�صات املحا�صبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�صبية التي قامت بها الإدارة, اإ�صافة اإلى تقييم العر�ص 

العام للقوائم املالية.

يف اعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر اأ�صا�صًا لإبداء الراأي.

الـــراأي

 2015 الأول  كانون  يف31  كما  اجلمعية  ومطلوبات  موجودات  اجلوهرية,  النواحي  كافة  من  بعدالة,  ُ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  واإيراداتها 

اإي�صاح )2(.

اإرن�صـت ويونــغ / الأردن
حممــد اإيراهيـم الكركــي

ترخي�ص رقم 882
عمان – اململكة الأردنية الها�صمية

15 �صباط 2016 الها�صمية
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جمعية البنوك يف الأردن 

)جمعية ذات �سخ�سية اإعتبارية م�ستقلة(

قائمة املوجودات واملطلوبات 

كما يف 31 كانون الأول 2015 

اي�ساحات
2015

دينار
2014

دينار

املوجودات

موجودات غري متداولة-

667ر411ر2001ر378ر31ممتلكات و معدات

موجودات متداولة-

501ر81715ر423ذمم واأر�سدة مدينة اأخرى

340ر018ر3752ر431ر52نقد واأر�سدة لدى البنوك

841ر033ر1922ر455ر2

508ر445ر3923ر833ر3جمموع املوجودات

الوفر املرتاكم واملطلوبات

الوفر املرتاكم -
153ر375ر2103ر426ر63الوفر املرتاكم

املطلوبات -

مطلوبات غري متداولة-

154ر56254ر765خم�س�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة

مطلوبات متداولة-

203ر8713ر12م�ساريف م�ستحقة 

332ر0032ر4اأر�سدة دائنة اأخرى

-099ر8314اأمانات �سندوق ال�سهيد الطيار معاذ الك�سا�سبة للمنح الدرا�سية

666ر64710ر510بنك دائن

201ر62016ر341

508ر445ر3923ر833ر3جمموع الوفر املرتاكم واملطلوبات
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جمعية البنوك يف الأردن 

 )جمعية ذات �سخ�سية اإعتبارية م�ستقلة( 

قائمة الإيرادات وامل�سروفات

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2015

اي�ساحات
2015

دينار
2014

دينار

الإيرادات -

498ر457532ر562ر�سوم اإ�سرتاك الأع�ساء

361ر95550ر63اإيراد جملة البنوك

050ر06828ر57اإيراد دورات تدريبية وندوات وقاعات

237ر89094ر83اإيراد فوائد بنكية

303ر5945ر10اإيرادات اأخرى

449ر964710ر777اإجمايل الإيرادات

امل�ساريف -

)741ر58()196ر61(9م�ساريف جملة البنوك

)182ر11()892ر22(م�ساريف دورات تدريبية وندوات

)874ر593()819ر642(10م�ساريف اإدارية

)797ر663()907ر726(اإجمايل امل�ساريف

652ر05746ر51فائ�ض الإيرادات عن امل�ساريف لل�سنة
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جمعية البنوك يف الأردن 

)جمعية ذات �سخ�سية اإعتبارية م�ستقلة(

قائمة التدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2015

البيان
2015

دينار
2014

دينار

الأن�سطة الت�سغيلية

652ر05746ر51فائ�ض الإيرادات عن امل�ساريف لل�سنة

تعديالت -

708ر29648ر44ا�ستهالكات

124ر4089ر11خم�س�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة

)237ر94()890ر83(اإيراد فوائد بنكية

تغريات راأ�ض املال العامل -

634ر48616ر1ذمم واأر�سدة مدينة اأخرى

)315ر2(668ر9م�ساريف م�ستحقة

)780ر2(671ر1اأر�سدة دائنة اأخرى

786ر69621ر35�سايف التدفق النقدي من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة الإ�ستثمارية

237ر08894ر74فوائد بنكية مقبو�سة

)930ر2()829ر10(�سراء ممتلكات ومعدات

307ر25991ر63�سايف التدفق النقدي من الأن�سطة الإ�ستثمارية

093ر955113ر98�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

581ر894ر6741ر007ر2النقد وما يف حكمه كما يف اأول كانون الثاين

674ر007ر6292ر106ر2النقد وما يف حكمه كما يف 31 كانون الأول
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جمعية البنوك يف الأردن 

)جمعية ذات �سخ�سية اإعتبارية م�ستقلة(

اإي�ساحات حول القوائم املالية

31 كانون الأول 2015

ع��ام  )1(

مت ت�صجيل جمعية البنوك يف الأردن بتاريخ 1 ت�صرين الأول 1978 كجمعية عادية تتمتع بال�صخ�صية العتبارية وال�صتقالل الإداري واملايل, 
ا�صتنادًا لأحكام قانون اجلمعيات والهيئات الجتماعية رقم )33( ل�صنة 1966 واملعدلة رقم )9( ل�صنة 1971. بعد ا�صدار قانون البنوك رقم 
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 

اجلمعية اإلى الإرتقاء بالعمل امل�صريف والنهو�ص به من خالل ما يلي: 

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 واتباع نظم واجراءات موحده لهذه الغاية.

)2-1( اأ�س�ض اإعداد القوائم املالية

مت اإعداد القوائم املالية وفقًا لنظام اجلمعية وال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة الواردة اأدناه, ووفقًا ملبداأ الكلفة التاريخية.

اإن الدينار الأردين 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 املمتلكات واملعدات 
بطريقة الق�صط الثابت وفقًا لعمرها الإنتاجي املتوقع ح�صب الن�صب ال�صنوية التالية:

%

2مبنى اجلمعية

15اأجهزة ومعدات

10الأثاث والديكور

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 اإلى القيمة املمكن 
اإ�صرتدادها وي�صجل قيمة التدين يف قائمة الإيرادات وامل�صروفات.

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 تنزيل البنوك الدائنة .

الأيرادات –

يتم العرتاف بايرادات ر�صوم الأ�صرتاك ال�صنوي لالأع�صاء وفقًا ملبداأ ال�صتحقاق. 

يتم العرتاف بايرادات جملة البنوك عند قب�صها.

يتم الإعرتاف بالإيرادات الأخرى وفقًا لالأ�صا�ص النقدي.

يتم الإعرتاف باإيراد الفوائد باإ�صتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

خم�س�سات-

يتم الإعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على اجلمعية اإلتزام )قانوين اأو فعلي( ناجت عن حدث �صابق, واإن ت�صديد الإلتزامات حمتمل 
وميكن قيا�ص قيمتها ب�صكل يعتمد عليه.

ذمم دائنة وم�ستحقات-

يتم اإثبات املطلوبات للمبالغ امل�صتحقة ال�صداد يف امل�صتقبل للب�صائع اأو اخلدمات امل�صتلمة �صواء متت اأو مل تتم املطالبة بها من قبل 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-

يتم الإعرتاف بامل�صاريف وفقًا ملبداأ الإ�صتحقاق.
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ممتلكات ومعدات  )3(

2015-
اأر�ض 

اجلمعية
دين����ار

مبنى 
اجلمعية
دين�����ار

اأجهزة 
ومعدات
دين����ار

مراجع 
وكتب
دين����ار

اأثاث وديكور
دين����ار

�سيارات
دين����ار

املجموع
دين�����ار

الكلف�ة -

333ر369ر3802ر04765ر595219ر44611ر388189ر557ر4771ر326الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2015

829ر10-882ر2614ر6861ر4--الإ�سافات

162ر380ر3802ر92965ر856223ر13212ر388194ر557ر4771ر326الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2015

الإ�ستهالك املرتاكم -

666ر780957ر61763ر746186ر0598ر464169ر529-الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2015

296ر59944ر0871ر0324296ر1495ر31-الإ�ستهالك لل�سنة

962ر001ر3791ر70465ر175192ر0919ر613174ر560-الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2015
�سايف القيمة الدفرتية  كما يف 31 كانون 

الأول 2015
200ر378ر22511ر68131ر0413ر77520ر477996ر326

2014-
اأر�ض 

اجلمعية
دين����ار

مبنى 
اجلمعية
دين�����ار

اأجهزة 
ومعدات
دين����ار

مراجع 
وكتب
دين����ار

اأثاث وديكور
دين����ار

�سيارات
دين����ار

املجموع
دين�����ار

الكلف�ة -

403ر366ر3802ر92265ر460218ر77610ر388187ر557ر4771ر326الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2014

930ر2-135125ر6701ر1--الإ�سافات

333ر369ر3802ر04765ر595219ر44611ر388189ر557ر4771ر326الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2014

الإ�ستهالك املرتاكم -

958ر493908ر86761ر046180ر2348ر318160ر498-الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2014

708ر28748ر7502ر8257005ر1468ر31-الإ�ستهالك لل�سنة

666ر780957ر61763ر746186ر0598ر464169ر529-الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2014
�سايف القيمة الدفرتية 

كما يف 31 كانون الأول 2014
667ر411ر6001ر4301ر84932ر3872ر92420ر027ر4771ر326
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ذمم واأر�سدة مدينة اأخرى  )4(

2015
دين�����ار

2014
دين�����ار

702ر5717ر7ذمم مدينة

667ر3126ر5م�ساريف مدفوعة مقدماً

132ر1321ر1تاأمينات م�سرتدة

-802ر9اإيراد فوائد م�ستحقة

501ر81715ر23

النقد وما يف حكمه  )5(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2015
دين�����ار

2014
دين�����ار

000ر5001ر1نقد يف ال�سندوق

947ر1099ر330ح�سابات جارية**

393ر007ر7662ر099ر2ودائع لدى البنوك*

340ر018ر3752ر431ر2

)666ر10()647ر10(ينزل: بنك دائن

-)099ر314(ينزل: ح�ساب اأمانات �سندوق ال�سهيد الطيار معاذ الك�سا�سبة

674ر007ر6292ر106ر2

تت�صمن ح�صابات الودائع لدى البنوك ما يلي:   *

وديعة �صنوية لدى البنك التجاري الأردين مببلغ 724ر517ر1 دينار كما يف 31 كانون الأول 2015 )2014: 835ر458ر1 دينار(, حتمل �صعر   -
فائدة 875ر3% �صنويًا )2014: 25ر%4(.

وديعة �صهرية لدى البنك العربي مببلغ 174ر459 دينار كما يف 31 كانون الأول 2015 )2014: 334ر428 دينار(, حتمل �صعر فائدة 5ر%1.  -

وديعة �صهرية لدى بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل مببلغ 866ر122 دينار كما يف 31 كانون الأول 2015 ب�صعر فائدة 75ر%1.  -

** تت�صمن احل�صابات اجلارية مبلغ 099ر314 دينار ل ميكن الت�صرف به يعود اإلى اأمانات �صندوق ال�صهيد الطيار معاذ الك�صا�صبة للمنح 
الدرا�صية.
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)6( الوفر املرتاكم

2015
دين�����ار

2014
دين�����ار

501ر328ر1533ر375ر3ر�سيد بداية ال�سنة

652ر05746ر51الوفر لل�سنة

153ر375ر2103ر426ر3ر�سيد نهاية ال�سنة

)7( خم�س�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة

اإن احلركة على هذا املخ�ص�ص هي كما يلي:

2015
دين�����ار

2014
دين�����ار

030ر15445ر54ر�سيد بداية ال�سنة

124ر4089ر11م�سروف ال�سنة

154ر56254ر65ر�سيد نهاية ال�سنة

اأمانات �سندوق ال�سهيد الطيار معاذ الك�سا�سبة للمنح الدرا�سية  )8(

ميثل هذا البند م�صاهمات البنوك الأع�صاء يف جمعية البنوك يف الأردن يف �صندوق ال�صهيد الطيار معاذ الك�صا�صبة للمنح الدرا�صية, حيث 
قامت اجلمعية نيابة عن البنوك خالل العام بتوقيع اإتفاقية مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لتوفري 52 منحة درا�صية وملرة واحدة 

للطلبة الأردنيني امللتحقني يف اجلامعات الأردنية الر�صمية للعام الدرا�صي 2016/2015.



212

التقرير السنوي السابع والثالثون

فيما يلي احلركة على هذا البند.

2015
دين�����ار

000ر322م�ساهمات البنوك امل�ستلمة

)901ر7(املبالغ املدفوعة 

099ر314

م�سروف جملة البنوك  )9

2015
دين�����ار

2014
دين�����ار

086ر29739ر42طباعة

025ر11319ر18مكافاآت

786630اأخرى

741ر19658ر61
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م�ساريف اإدارية  )10(

2015
دين�����ار

2014
دين�����ار

659ر135265ر305رواتب واأجور

842ر98933ر11حفالت واإجتماعات

314ر30525ر27امل�ساهمة يف ال�سمان الإجتماعي

625ر52418ر21امل�ساهمة يف �سندوق الإدخار

708ر29648ر44اإ�ستهالكات

863ر52720ر19م�ساريف طبية

795ر86838ر47طباعة وقرطا�سية

931ر63818ر21م�ساريف �سيانة و�سيارات

897ر84317ر17اأمن ونظافة

580ر50515ر20مياه وكهرباء 

466ر76116ر19ات�سالت وانرتنت

184ر26310ر11�سفر وتنقالت

124ر4089ر11تعوي�ض نهاية اخلدمة

050ر0517ر7�سريبة م�سقفات

452ر9316ر4حمروقات

274ر8498ر10�سيافة

230ر3782ر2اأتعاب مهنية

880ر54829ر37اأخرى

874ر819593ر642








