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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 2016 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�سوية يف اجلمعية اإلزامية جلميع البنوك الأردنية وفروع البنوك غري الأردنية العاملة يف الأردن، وتتكون ع�سوية اجلمعية 

كما يف نهاية عام 2016 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�سكان للتجارة والتمويل 5
1977www.jordan-kuwait-bank.comالبنك الأردين الكويتي 6
1978www.ajib.comبنك ال�ستثمار العربي الأردين7
1978www.jcbank.com.joالبنك التجاري الأردين8
1978www.jordanislamicbank.comالبنك الإ�سالمي الأردين 9

1989www.jifbank.comالبنك ال�ستثماري10
11ABC 1989بنكHTTP://jordan.bank-abc.com
1991www.unionbankjo.comبنك الحتاد 12
1993www.sgbj.com.joبنك �سو�سيته جرنال / الأردن 13
1996www.capitalbank.joبنك املال الأردين14
1997www.iiabank.com.joالبنك العربي الإ�سالمي الدويل 15
2009www.jdib.joبنك �سفوة الإ�سالمي *16

ثانيًا: البنوك غري الأردنية:  

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

1951www.arakari.com.joالبنك العقاري امل�سري العربي 1
1957www.rafidain-bank.orgم�سرف الرافدين 2
1974www.citibank.com/jordan�سيتي بنك 3
2002www.standardchartered.comبنك �ستاندرد ت�سارترد4
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�سرف الراجحي9

* مت يف عام 2017 تغيري ا�سم بنك الردن دبي ال�سالمي لي�سبح بنك �سفوة ال�سالمي.
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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 2016

135. الإنتاج والأ�صعار وال�صركات

236. املالية العامة

336. الدين العام

437. القطاع اخلارجي

537. القطاع النقدي وامل�صريف

41الف��س���ل الثالث: تطور اجلهاز امل�سريف خالل عام 2016

143. تطورات ال�صيا�صة النقدية خالل عام 2016

244. الحتياطيات الأجنبية 

345. موجودات / مطلوبات البنوك العاملة يف الأردن

447. املوجودات واملطلوبات من العمالت الأجنبية 

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

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

51اأ. بطاقات الئتمان

59ب. القرو�ص ال�صخ�صية

62ج. القرو�ص ال�صكنية والعقارية )لالأفراد(

65د. قرو�ص ال�صيارات

70هـ . القرو�ص امل�صرفية املجمعة

770. الودائع لدى البنوك املرخ�صة 

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

72اأوًل: توزيع اأ�صحاب ح�صابات الودائع من الأفراد ح�صب اجلن�ص

74ثانيًا: توزيع املقرت�صني الأفراد ح�صب اجلن�ص

76ثالثًا: توزيع العمالء الأفراد احلا�صلني على بطاقات ائتمان ح�صب اجلن�ص

81الف��س���ل الرابع: تطور عدد البنوك والفروع

183. تطور عدد الفروع 

83اأ. الفروع املفتتحة خالل عام 2016

84ب. عدد الفروع داخل وخارج الأردن

86ت. التوزيع اجلغرايف للفروع داخل الأردن

287. تطور عدد املكاتب 

87اأ. املكاتب املفتتحة خالل عام 2016

87ب. عدد املكاتب داخل وخارج الأردن

89ت. التوزيع اجلغرايف للمكاتب داخل الأردن

390. تطور عدد اأجهزة ال�صراف الآيل

90اأ. عدد اأجهزة ال�صراف الآيل وتوزيعها على املحافظات

91ب. اأنواع الأجهزة امل�صتخدمة

91ت. اأنظمة الت�صغيل امل�صتخدمة

91ث. اخلدمات التي تقدم من خالل اأجهزة ال�صراف الآيل

95الف��س���ل اخلام�ض: اأداء البنوك املدرجة يف بور�سة عمان خالل عام 2016

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 تاريخية عن تقا�ص ال�صيكات

2108. تطور تقا�ص ال�صيكات خالل عام 2016

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 

4119. تطور اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية 

5120. اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ما بني البنوك )اجلوديرب( 

127الف��س���ل الثامن: حتليل الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل عام 2016

129اأوًل: ترتيب البنوك ح�صب بع�ص بنود قائمة املركز املايل

129اأ. ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل املوجودات

131ب. ترتيب البنوك ح�صب الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة / بال�صايف

132ج. ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل الودائع

133د. ترتيب البنوك ح�صب حقوق امللكية

134هـ. ترتيب البنوك ح�صب راأ�ص املال

135ثانيًا: ترتيب البنوك ح�صب بع�ص بنود قائمة الدخل

135اأ. ترتيب البنوك ح�صب الربح قبل ال�صريبة

136ب. ترتيب البنوك ح�صب �صايف الربح بعد ال�صريبة

137ثالثًا: ترتيب البنوك ح�صب اأهم موؤ�صرات الربحية

137اأ. ترتيب البنوك ح�صب معدل العائد على املوجودات

138ب. معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأردن

139رابعًا: ترتيب البنوك ح�صب موؤ�صرات التفرع امل�صريف

139اأ. ترتيب البنوك ح�صب عدد الفروع داخل الأردن

140ب. ترتيب البنوك ح�صب عدد اأجهزة ال�صراف الآيل داخل الأردن

141خام�صًا: املوارد الب�صرية يف البنوك العاملة يف الأردن

141اأ. ترتيب البنوك ح�صب عدد العاملني

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

147الف��س���ل التا�سع: اخلدمات امل�سرفية اجلديدة

161الف��س���ل العا�سر: املوارد الب�سرية يف البنوك العاملة يف الأردن

1163. عدد العاملني 

2163. توزيع العاملني يف البنوك ح�صب املوؤهل العلمي

3164. توزيع العاملني يف البنوك ح�صب الفئة العمرية
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رقم ال�سفحةامل����و�س���وع

4165. الو�صع الجتماعي للعاملني

5165. التوزيع اجلغرايف للعاملني يف البنوك ح�صب املحافظة 

6168. الدورات التدريبية 

7169. ال�صتقالت والتعيينات

171الف��س���ل احلادي ع�سر: ن�ساطات اجلمعية خالل عام 2016

173اأ- اجتماعات جلان اجلمعية

175ب– الجتماعات الأخرى

176ج– الندوات واملحا�صرات والدورات التدريبية

182د- ن�صاطات واأخبار اأخرى

200هـ. اإ�صدارات جمعية البنوك خالل عام 2016

203الف��س���ل الثاين ع�سر: البيانات املالية وتقرير مدققي احل�سابات لعام 2016
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قائمة اجلداول
    

رقم 
اجلدول

رقم ال�سفحةالعنوان

28معدلت النمو القت�سادي يف العامل 1

46امليزانية املوحدة للبنوك املرخ�سة2

47موجودات البنوك املرخ�سة من العمالت الأجنبية3

47مطلوبات البنوك املرخ�سة من العمالت الأجنبية4

48توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب اأ�سنافها 5

49توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب نوع العملة 6

50توزيع الت�صهيالت االئتمانية ح�صب الن�صاط االقت�صادي 7

51-58بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 82016

59القرو�ض ال�سخ�سية املمنوحة من البنوك خالل عام 92016

60-61�صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صخ�صية املمنوحة خالل عام 102016

62القرو�ض ال�سكنية والعقارية )لالأفراد( املمنوحة من البنوك خالل عام 112016

63-65�صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صكنية والعقارية )لالأفراد( املمنوحة خالل عام 122016

66قرو�ض ال�سيارات املمنوحة من البنوك خالل عام 132016

67-69�صروط وخ�صائ�ض قرو�ض ال�صيارات املمنوحة خالل عام 142016

70القرو�ض املجمعة املمنوحة خالل عام 152016

71توزيع الودائع ح�سب اأنواعها الرئي�سية 16

72توزيع الودائع ح�سب نوع العملة 17

83تطور عدد البنوك والفروع يف الأردن 182016-2008

84الفروع املفتتحة خالل عام 192016

85عدد الفروع داخل وخارج الأردن كما يف نهاية 202016

86توزيع الفروع على املحافظات كما يف نهاية 212016

87املكاتب املفتتحة خالل عام 222016

88عدد املكاتب داخل وخارج الأردن كما يف نهاية 232016

89توزيع املكاتب على املحافظات كما يف نهاية 242016

90توزيع اأجهزة ال�سراف الآيل على املحافظات كما يف نهاية عام 252016

92 اخلدمات التي تقدمها اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك حتى نهاية 262016

93خدمات اأخرى تقدم عرب اأجهزة ال�سراف الآيل   27
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رقم 
اجلدول

رقم ال�سفحةالعنوان

97بع�ض موؤ�سرات التداول للبنوك املدرجة على بور�سة عمان خالل عام 282016

98تطور الرقم القيا�سي لأ�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف بور�سة عمان للفرتة )2008 – 2016(29

99التطور ال�سهري للرقم القيا�سي لأ�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل عام 302016

100حجم التداول على اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل الفرتة )2008 - 2016(31

101التطور ال�سهري حلجم التداول على اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل عام 322016

102م�ساهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�سهم البنوك املدرجة يف بور�سة عمان  خالل الفرتة )2008 – 2016(33

108ال�سيكات املتداولة واملرجتعة من خالل املقا�سة اللكرتونية )2015 – 2016(34

113 الو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الودائع باأ�سنافها خالل الفرتة  2008 – 352016

114الو�سط املرجح ال�سهري لأ�سعار الفائدة على الودائع باأ�سنافها خالل عام 362016

116الو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت باأ�سنافها 2008 – 372016

117تطور الو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت باأ�سنافها خالل عام 382016

119التطور ال�سنوي لأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية )2008 – 2016(39

120 التطور ال�سهري لأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية خالل عام 402016

121معدل اأ�سعار فائدة الإقرا�ض بني البنوك ) اجلوديرب � الأ�سعار املعلنة( للفرتة من  2007 - 412016

122اأ�سعار فائدة الإقرا�ض بني البنوك ) اجلوديرب � الأ�سعار املعلنة( لعام 422016

123حجم الن�صاط يف �صوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 432016

130 اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 442015

131الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف املمنوحة من البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 452015

132اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 462015

133حقوق امللكية يف البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 472015

134راأ�ض مال البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 482015

135 الربح قبل ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 492015

136 �سايف الربح بعد ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 502015

137معدل العائد على موجودات البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 512015

138معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 522015

139 عدد فروع البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 532015

140عدد اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 542015

141عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 552015

149-159اخلدمات امل�سرفية اجلديدة التي قامت البنوك باإدخالها عام 562016
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رقم 
اجلدول

رقم ال�سفحةالعنوان

163توزيع العاملني يف البنوك ح�سب اجلن�ض  572016-2008

164توزيع العاملني ح�سب املوؤهل العلمي 2016-2008 58

164توزيع العاملني ح�سب الفئة العمرية 592016-2008

165توزيع العاملني ح�سب الو�سع الجتماعي 602016-2008

166التوزيع اجلغرايف للعاملني يف البنوك ح�سب املحافظة كما يف نهاية 612016

167توزيع العاملني لدى البنوك ح�سب املحافظة والبنك لعام 622016

168عدد املوظفني الذين ا�سرتكوا يف دورات تدريبيه عام 632016

169ال�ستقالت والتعيينات 2008- 642016
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قائمة الأ�شكال 

رقم
ال�سكل

رقم ال�سفحةعنوان ال�سكل

29معدل النمو يف الناجت املحلي احلقيقي 1

29معدلت النمو احلقيقية ح�سب املجموعات والأقاليم الدولية 2

44احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية  وتغطيتها للم�ستوردات بالأ�سهر3

49توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب اأ�سنافها يف نهاية عام 2016 4

50توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب نوع العملة يف نهاية عام 2016 5

51توزيع الت�صهيالت االئتمانية ح�صب الن�صاط االقت�صادي يف نهاية عام 2016 6

71توزيع الودائع ح�سب اأنواعها يف نهاية عام 2016 7

72توزيع الودائع ح�سب نوع العملة يف نهاية عام 2016 8

73العدد القائم لأ�سحاب الودائع ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 2016 9

73التوزيع الن�سبي لعدد اأ�سحاب الودائع ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 102016

74القيمة الإجمالية لودائع الأفراد ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 112016

74التوزيع الن�سبي للقيمة الإجمالية لودائع الأفراد ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 122016

75العدد القائم للمقرت�سني الأفراد ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 132016

75التوزيع الن�سبي لعدد املقرت�سني الأفراد ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 142016

76القيمة الإجمالية لقرو�ض الأفراد ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 2016 15

76التوزيع الن�سبي للقيمة الإجمالية لقرو�ض الأفراد ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 2016 16

77العدد القائم للعمالء الأفراد احلا�سلني على بطاقات ائتمان ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 172016

77التوزيع الن�سبي لعدد العمالء الأفراد احلا�سلني على بطاقات ائتمان ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 182016

78القيمة الإجمالية ل�سقوف البطاقات الئتمانية املمنوحة للعمالء الأفراد ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 2016 19

20
التوزيع الن�سبي للقيمة الإجمالية ل�سقوف البطاقات الئتمانية املمنوحة للعمالء الأفراد ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية 

78عام 2016 

98التطور ال�سنوي للرقم القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم )2016-2008( 21

99التطور ال�سهري للرقم القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم  خالل عام  2016 22

100التطور ال�سنوي حلجم التداول خالل الفرتة )2016-2008( 23

101التطور ال�سهري حلجم التداول خالل عام  2016 24

102ن�سبة م�ساهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�سهم البنوك )2016-2008( 25

114الو�سط املرجح لأ�سعار الفوائد على الودائع باأ�سنافها )2016-2008( 26

115التطور ال�سهري لأ�سعار الفوائد على الودائع باأ�سنافها خالل عام 2016 27
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رقم
ال�سكل

رقم ال�سفحةعنوان ال�سكل

116الو�سط املرجح لأ�سعار الفوائد على الت�سهيالت باأ�سنافها )2016-2008( 28

117التطور ال�سهري لأ�سعار الفوائد على الت�سهيالت باأ�سنافها خالل عام 2016 29

118التطور ال�سنوي لهام�ض �سعر الفائدة )2016-2008( 30

118التطور ال�سهري لهام�ض �سعر الفائدة خالل عام 2016 31

122التطور ال�سهري لأ�سعار فائدة الإقرا�ض بني البنوك )اجلوديرب( خالل عام 2016 32

123تطور جمموع املبالغ املقر�سة يف �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 332016

124تطور عدد عمليات الإقرا�ض والقرتا�ض يف �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2016 34

124اأ�سعار فائدة الإقرا�ض املرجح فيما بني البنوك )املعلنة والفعلية( ليلة واحدة خالل عام 2016 35
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ح�سرات ال�سادة اأع�ساء جمعية البنوك املحرتمني،،،

ي�صعـــدين اأن اأقـــدم لكـــم التقريـــر ال�صنـــوي الثامـــن والثالثون عـــن ن�صاطات 
اجلمعيـــة واإجنازاتها خالل عام 2016, وبياناتها املالية املدققة لل�صنة املنتهية يف 
2016/12/31, بالإ�صافة اإلى تقرير مدققي احل�صابات املوجه جلمعيتكم املوقرة 

حول نتائج فح�صهم لتلك البيانات.

ال�سادة اأع�ساء اجلمعية املحرتمني ،،،

ت�صـــري البيانات املتوفرة اإلى تباطوؤ معدل منو القت�صاد الأردين يف عام 2016 
لي�صـــل اإلـــى 2.0%, والذي يعترب من اأقل امل�صتويات املحققـــة يف الأعوام اخلم�صة 
ع�صر الأخـــرية. وقد �صجلت موؤ�صرات القت�صاد الوطنـــي اأداًء متفاوتًا خالل عام 
2016, حيـــث �صجلت معدلت الت�صخم منوًا �صالبًا بينما ارتفعت معدلت البطالة 
عـــن م�صتوياتهـــا يف العام ال�صابـــق, وارتفعت الإيـــرادات املحلية بن�صبـــة اأكرب من 
الرتفـــاع يف الإنفـــاق العـــام, مما �صاهم يف تقلي�ـــص عجز املوازنـــة, اإل اأن الدين 
العـــام الكلي ارتفع يف عـــام 2016. وفيمـــا انخف�صت الحتياطيـــات الجنبية عن 
م�صتوياتهـــا للعام ال�صابـــق, فقد اأظهـــرت موؤ�صرات القطاع اخلارجـــي تراجعًا يف 

ال�صـــادرات وامل�صتـــوردات يف عـــام 2016 مما خف�ص مـــن عجز امليزان التجاري, كمـــا انخف�ص حجم ال�صتثمـــار الأجنبي املبا�صر يف 
اململكة, وانخف�صت كذلك حوالت العاملني. 

اأمـــا القطاع امل�صريف الأردين فقد ظل حمافظًا على متانتـــه وا�صتقراره, وا�صتطاع اأن ي�صجل تطوراٍت ملمو�صة خالل العام 2016. 
حيـــث ارتفعـــت موجودات البنوك املرخ�صـــة بن�صبة 2.7% لت�صـــل اإلى 48.4 مليار دينـــار يف نهاية عـــام 2016, وحققت الت�صهيالت 
الئتمانيـــة املمنوحـــة من قبل البنوك املرخ�صة ارتفاعًا كبـــريًا بن�صبة 8.5% لت�صل اإلى 22.9 مليار دينـــار, كما ارتفعت الودائع لدى 

البنوك املرخ�صة بن�صبة 0.9% لت�صل اإلى 32.9 مليار دينار. 

وعلـــى �صعيـــد موؤ�صرات املتانة املالية للبنوك العاملة يف الأردن, فقد بلغت ن�صبـــة كفايـة راأ�ص املال 18.5% والتي تعترب اأعلى بكثري 
مـــن احلـــد الأدنى املطلوب وفقـــًا لتعليمات البنك املركـــزي ومعايري بازل )2(. كما تراجعـــت ن�صبة الديون غري العاملـــة اإلى اإجمايل 
الديون لت�صل اإلى 4.3% يف عام 2016 مقارنًة مع 4.9% يف عام 2015. وبالن�صبة ل�صيولة البنوك العاملة يف الأردن فقد بلغت ن�صبتها 

137.8% والتي تعترب اأعلى بهام�ص كبري عن متطلبات البنك املركزي. 

ال�سادة اأع�ساء اجلمعية املحرتمني ،،، 

اأخـــريًا ا�صمحـــوا يل اأن اأتقدم بال�صكر اجلزيل اإلى جميع اأع�صاء اجلمعية علـــى جهودهم التي بذلوها طوال العام لتحقيق اأهداف 
اجلمعيـــة, كمـــا ي�صرين اأن اأعرب عن �صكري وتقديري ملحافظ البنك املركـــزي الأردين وجميع اأجهزة وموظفي البنوك الأع�صاء على 
تعاونهـــم امل�صتمـــر 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 2016 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 2016 حول مو�صوعات وق�صايا تهم 
اجلهـــاز امل�صريف. حيث مت عقد 5 ور�ص عمل, و 5 برامج تدريبية, بالإ�صافة 

لتنظيم ندوة بعنوان حول معايري التقارير امل�صرتكة. 

ويف جمـــال الدرا�صات, اأ�صدرت اجلمعيـــة خالل عام 2016 جمموعة من 
املن�صـــورات والتقاريـــر والدرا�صات ذات العالقة باجلهـــاز امل�صريف الأردين. 

حيـــث قامت اجلمعيـــة باإ�صدار التقريـــر ال�صنوي ال�صابع والثالثـــون لعام 2015 باللغتـــني العربية والجنليزيـــة, كما اأ�صدرت 
اجلمعيـــة دليل اخلدمات واملنتجـــات واحللول امل�صرفية للبنـــوك التجارية العاملة يف الأردن, واأ�صـــدرت درا�صة م�صحية حول 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف الأردن, حتليل جوانب العر�ص والطلب بالرتكيز على اآليات واآفاق التمويل امل�صريف, اإ�صافة 
 Sustainability Report for the Banking Sector in لإ�صدار تقرير ال�صتدامة يف القطاع امل�صريف الأردين

Jordan. كذلك قامت اجلمعية خالل عام 2016 باإ�صدار ثالثة كرا�صات من �صل�صلة كرا�صات اجلمعية. 

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 



التقرير السنوي الثامن والثالثون



27التقرير السنوي الثامن والثالثون

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 2016 لي�صل اإلى 3.1% مقارنًة مع معدل منو بلغ 3.4% يف عام 2015 و3.5% يف عام 2014 . 

وقد جاء التباطوؤ يف معدل النمو العاملي خالل عام 2016 نتيجة تباطوؤ معدل النمو يف القت�صاديات املتقدمة والقت�صاديات ال�صاعدة 
والنامية على حٍد �صواء. حيث تباطوؤ معدل النمو يف القت�صاديات املتقدمة لي�صل اإلى 1.7% يف عام 2016 مقارنًة مع معدل 2.1% يف العام 
ال�صابق. حيث انخف�ص معدل النمو يف الوليات املتحدة الأمريكية من 2.6% اإلى 1.6%, وانخف�ص معدل النمو يف منطقة اليورو من 2.0% اإلى 
1.7%, كما �صهد القت�صاد الياباين بع�ص التباطوؤ لينخف�ص معدل النمو من 1.2% اإلى 1.0%.  كذلك الأمر بالن�صبة لالقت�صاديات ال�صاعدة 

والنامية والتي تباطاأ معدل النمو القت�صادي فيها لي�صل اإلى 4.1% يف عام 2016 مقارنًة مع 4.2% يف عام 2015. 

ومن املتوقع اأن تتح�صن اآفاق النمو العاملي لي�صل معدل النمو اإلى 3.5% يف عام 2017, واإلى 3.6% يف عام 2018. 
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جدول رقم )1(

معدلت النمو القت�سادي يف العامل  

متوقعفعلي

2009201020112012201320142015201620172018

0.15.44.23.53.43.53.43.13.53.6-العامل

3.43.11.71.21.32.02.11.72.02.0-القت�صاديات املتقدمة

2.82.51.62.21.72.42.61.62.32.5-الوليات املتحدة الأمريكية

0.31.22.01.71.71.6-0.9-4.52.11.5-منطقة اليورو

0.11.52.00.31.21.01.20.6-5.44.2-اليابان

2.04.62.91.92.32.91.92.02.22.1-الدول املتقدمة الأخرى

2.97.46.35.45.14.74.24.14.54.8 القت�صاديات ال�صاعدة والنامية

الأقاليم واملجموعات الدولية

3.04.66.52.44.93.94.73.03.03.3-اأوروبا ال�صاعدة والنامية

2.20.31.72.1-4.74.63.52.11.1-6.4كومنولث الدول امل�صتقلة

7.59.67.97.06.96.86.76.46.46.4اآ�صيا ال�صاعدة والنامية

1.01.12.0-1.86.14.73.02.91.20.1-اأمريكا الالتينية و الكاريبي

 ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا
1.44.84.35.42.32.82.73.92.63.4واأفغان�صتان وباك�صتان

1.45.04.45.52.12.72.63.82.33.2ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا

امل�سدر: تقرير اآفاق القت�ساد العاملي WEO، �سندوق النقد الدويل، ني�سان، 2017.
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2. اآفاق القت�ساد الإقليمي

ل يز�ل �نخفا�ض �أ�شعار �لنفط و�حتد�م �ل�شر�عات ي�شكالن عبئًا على �لن�شاط �لقت�شادي يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا، 
وخا�صة يف ظل حالة التقلب امل�صتمر يف �صوق النفط العاملية. وعلى الرغم من التح�صن يف معدل النمو القت�صادي يف منطقة ال�صرق الأو�صط 
و�صمال اإفريقيا خالل عام 2016 لي�صل اإلى 3.8%, اإل اأن التوقعات ت�صري اإلى تباطوؤ اآفاق النمو يف املنطقة بحيث قد ي�صل معدل النمو اإلى 

2.3% يف عام 2017, واإلى 3.2% يف عام 2018. 

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

بالرغم من اأن اتفاق اأوبك �صاعد على حت�صني اآفاق اأ�صعار النفط يف الأجل الق�صري, ل يزال التقلب يف اأ�صعار النفط ال�صمة الأ�صا�صية التي 
تعاين منها الدول النفطية. ويف املدى املتو�صط, من املتوقع اأن تظل اأ�صعار النفط منخف�صة وحماطة بدرجة عالية من عدم اليقني, وبالتايل 
فاإن موا�صلة ت�صحيح اأو�صاع املالية العامة يف الدول النفطية �صيظل اأمرًا �صروريًا. ومن ال�صروري اأن ت�صعى تلك الدول للرتكيز على تنفيذ 

خطط التنويع القت�صادي والإ�صالحات الهيكلية الداعمة لتعزيز قوة اقت�صادياتها وتقليل ح�صا�صيتها للتغريات يف اأ�صعار النفط. 

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

اأ�صفرت اجلهود والإ�صالحات التي بذلتها الدول امل�صتوردة للنفط يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا يف حت�صني م�صتويات الثقة 
وزيادة الطلب اخلارجي, وتعايف معدلت النمو القت�صادي. اإل اأن معدلت البطالة ل تزال مرتفعة وخا�صة بني ال�صباب, كما اأن ال�صراعات 

الدائرة يف املنطقة وم�صكلة الالجئني تلقي بظاللها على اآفاق النمو يف املنطقة وتزيد من خماطر عدم اليقني. 

ول بد اأن ت�صعى الدول امل�صتوردة للنفط لتعزيز قدرتها على مواجهة ال�صدمات اخلارجية, وموا�صلة جهودها الرامية لت�صحيح اأو�صاع 
املالية العامة , وا�صتكمال تنفيذ الإ�صالحات الهيكلية التي من �صاأنها حت�صني مناخ الأعمال وتعزيز الإنتاجية وت�صجيع ال�صتثمار. 







الفصـل الثاني 

التطورات االقتصادية 
األردنية خالل عام 2016
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من  واأقل  ن�صبيًا  متوا�صعة  القت�صادي  النمو  معدلت  جاءت  حيث   ,2016 عام  خالل  متفاوتًا  اأداًء  الوطني  القت�صاد  موؤ�صرات  �صجلت 
البطالة, فقد �صجل معدل  ارتفع معدل  الأردين. ويف حني  التي مير بها القت�صاد  التباطوؤ  ال�صابقة مما يعك�ص حالة  الأعوام  م�صتوياتها يف 

الت�صخم منوًا �صالبًا وهو ما ي�صري لرتاجع م�صتويات الأ�صعار يف اململكة. 

الإنفاق  منا  فيما   ,2016 عام  خالل  للمملكة  اخلارجية  وامل�صاعدات  املحلية  الإيرادات  اإجمايل  ارتفع  فقد  العامة,  باملالية  يتعلق  وفيما 
احلكومي مبعدل اأقل من النمو يف اإجمايل الإيرادات املحلية وامل�صاعدات اخلارجية مما �صاهم يف تقلي�ص عجز املوازنة, ومع ذلك فقد ارتفع 

الدين العام الكلي يف عام 2016. 

وفيما يتعلق مبوؤ�صرات القطاع اخلارجي, فقد �صهدت م�صتويات ال�صادرات وامل�صتوردات انخفا�صًا ملحوظًا يف عام 2016 مما خف�ص من 
عجز امليزان التجاري, كما انخف�ص حجم ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر يف اململكة, وانخف�صت كذلك حوالت العاملني. 

اأر�صدة  حققت  فيما  الأجنبية,  العمالت  من  املركزي  البنك  احتياطيات  ر�صيد  انخف�ص  فقد  وامل�صرفية  النقدية  للموؤ�صرات  وبالن�صبة 
واملالية  القت�صادية  املوؤ�صرات  اأهم  ن�صتعر�ص  يلي  وفيما   .2016 عام  يف  ملحوظًا  منوًا  املرخ�صة  للبنوك  والودائع  والت�صهيالت  املوجودات 

والنقدية وامل�صرفية يف الأردن خالل عام 2016. 

1. الإنتاج والأ�سعار وال�سركات

 الناجت املحلي الإجمايل: بلغ الناجت املحلي الإجمايل باأ�صعار ال�صوق الثابتة 11,64 مليار دينار يف نهاية عام 2016 باملقارنة مع 11.41 مليار 
دينار يف نهاية عام 2015, وبهذا فقد بلغ معدل النمو يف عام 2016 حوايل 2.0% والذي يعترب اأقل من معدل النمو املحقق يف العام ال�صابق 
والبالغ 2.4%, مما ي�صري اإلى حالة التباطوؤ القت�صادي يف الأردن. وجتدر الإ�صاره هنا اإلى اأن املعدل املحقق يف عام 2016 يعترب من اأقل 

معدلت النمو امل�صجلة يف اململكة خالل ال�صنوات اخلم�صة ع�صرة الأخرية. 

وعلى ال�صعيد القطاعي, فقد حققت جميع القطاعات القت�صادية يف اململكة منوًا خالل عام 2016, با�صتثناء قطاع التعدين واملحاجر 
والذي تراجع بن�صبة بلغت 12.1%. اأما اأعلى ن�صبة منو فقد كانت لقطاع الكهرباء واملياه والذي حقق منوًا بن�صبة 8.9%, اأما باقي القطاعات 

القت�صادية يف اململكة فقد �صجلت معدلت منو موجبة ولكن متوا�صعة ويف حدود ل تتجاوز %4.0. 

وقد حافظ قطاع خدمات املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال وقطاع ال�صناعات التحويلية وقطاع النقل والت�صالت على مرتبتهما 
التوايل 20.5% و 16.4% و14.7% يف عام  الناجت املحلي الإجمايل, حيث بلغت م�صاهمتهما على  اأكرث القطاعات م�صاهمًة يف  باعتبارهما 

2016, وهو ما ي�صكل 51.6% من الناجت املحلي الإجمايل.

 الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك: انخف�ص الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك خالل عام 2016 لي�صل اإلى 115.5 نقطة مقارنًة مع 116.4 
نقطة يف عام 2015. وبذلك فقد �صجل معدل الت�صخم منوًا �صالبًا بن�صبة -0.8% يف نهاية عام 2016, مقارنًة مع معدل ت�صخم �صالب اأي�صًا 

بلغ -0.9% يف عام 2015. 

بن�صبة 8.8% يف عام 2016  ال�صناعيني  املنتجني  العام لأ�صعار  القيا�صي  الرقم  انخف�ص  ال�سناعيني:  املنتجني  القيا�سي لأ�سعار  الرقم   
مقارنًة مع انخفا�ص ن�صبته -8.2% يف عام 2015.

 البطالة: ارتفع معدل البطالة خالل عام 2016 لي�صل اإلى 15.3% مقارنًة مع 13.0% يف عام 2015 و 11.9% يف عام 2014. 
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2. املالية العامة

الإيرادات املحلية: ارتفعت الإيرادات املحلية يف عام 2016 بن�صبة 5.5% لتبلغ 6.23 مليار دينار مقارنًة مع 5.91 مليار دينار يف عام   
2015.  بينما انخف�صت امل�صاعدات اخلارجية للمملكة يف عام 2016 بن�صبة بلغت 5.7%, حيث تراجعت قيمتها من 886.2 مليون دينار 
يف عام 2015 اإلى 836.0 مليون دينار يف عام 2016. وتبعًا ملا �صبق, فقد حقق اإجمايل الإيرادات املحلية وامل�صاعدات اخلارجية ارتفاعًا 

بن�صبة 4.0% يف عام 2016 لي�صل اإلى 7.07 مليار دينار مقارنًة مع 6.80 مليار دينار يف العام ال�صابق. 

 الإنفاق احلكومي: ارتفع اإجمايل الإنفاق احلكومي بن�صبة 2.9% يف عام 2016 لي�صل اإلى 7.95 مليار دينار مقارنًة مع 7.72 مليار دينار 
يف عام 2015. وقد جاء ارتفاع الإنفاق احلكومي على خلفية ارتفاع النفقات اجلارية بن�صبة 4.4% وانخفا�ص النفقات الراأ�صمالية بن�صبة 

 .%6.3

 العجز يف املوازنة: نظرًا ارتفاع الإيرادات املحلية وامل�صاعدات اخلارجية بن�صبة 4.0%, وارتفاع الإنفاق احلكومي بن�صبة 2.9%, فقد تقل�ص 
العجز بعد امل�صاعدات يف موازنة عام 2016 بن�صبة 5.1% لي�صل اإلى 878.6 مليون دينار مقارنًة مع عجز مقداره 925.6 مليون دينار يف 

عام 2015. وبهذا فقد انخف�صت ن�صبة عجز املوازنة اإلى الناجت املحلي الإجمايل من 3.5% يف عام 2015 اإلى 3.2% يف عام 2016.

3. الدين العام

 �سايف الدين العام الداخلي: ارتفع �صايف الدين الداخلي للحكومة املركزية من 13.46 مليار دينار يف عام 2015 اإلى 13.78 مليار دينار 
يف عام 2016 حمققًا بذلك ارتفاع ن�صبته 2.4%. اإل اأن ن�صبة الدين العام الداخلي اإلى الناجت املحلي الإجمايل انخف�صت من 50.5% يف 

عام 2015 اإلى 50.2% يف عام 2016. 

 الدين العام اخلارجي: ارتفع ر�صيد الدين العام اخلارجي من 9.39  مليار دينار يف عام 2015 اإلى 10.30 مليار دينار يف عام 2016, 
وبن�صبة ارتفاع بلغت 9.7%. وبهذا فقد ارتفعت ن�صبة الدين العام اخلارجي للناجت املحلي الإجمايل من 35.3% يف عام 2015 اإلى %37.5 

يف عام 2016. 

 الدين العام الكلي: ارتفع الدين العام الكلي يف عام 2016 بن�صبة 5.4% لي�صل اإلى 24.08 مليار دينار مقارنًة مع 22.85 مليار دينار يف 
عام 2015. وبهذا فقد ارتفعت ن�صبة الدين الكلي اإلى الناجت املحلي الإجمايل من 85.8% يف عام 2015 لت�صل اإلى 87.7% يف عام 2016. 

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

 ال�سادرات الوطنية: انخف�صت ال�صادرات الوطنية يف عام 2016 بن�صبة 8.9% لت�صل اإلى 4.37 مليار دينار مقارنًة مع 4.80 مليار دينار 
يف عام 2015. 

 املعاد ت�سديره: ارتفعت قيمة املعاد ت�صديره خالل العام 2016 بن�صبة ملحوظة بلغت 26% لت�صل اإلى 962 مليون دينار مقارنًة مع 764 
مليون دينار يف عام 2015. 

 ال�سادرات الكلية: انخف�ص حجم ال�صادرات الكلية )ال�صادرات الوطنية + املعاد ت�صديره( خالل عام 2016 بن�صبة بلغت 4.1% لتبلغ 
5.33 مليار دينار, مقارنًة مع 5.56 مليار دينار يف عام 2015. 

 امل�ستوردات: انخف�صت امل�صتوردات خالل عام 2016 بن�صبة 6.2% لت�صل اإلى 13.64 مليار دينار مقارنًة مع 14.54 مليار دينار يف عام 
 .2015

 عجز امليزان التجاري: انخف�ص عجز امليزان التجاري بن�صبة 7.5% لي�صل اإلى 8.30 مليار دينار يف عام 2016 مقارنًة مع عجز مقداره 
8.97 مليار دينار يف عام 2015. 

 حوالت العاملني: انخف�صت حوالت العاملني خالل عام 2016 بن�صبة 2.4% لت�صل اإلى 2.37 مليار دينار تقريبًا باملقارنة مع 2.42 مليار 
دينار يف عام 2015. 

 ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر: انخف�ص حجم ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر يف الأردن يف عام 2016 بن�صبة  بلغت 3.8% لي�صل اإلى 1092.6 
مليون دينار باملقارنة مع 1136.2 مليون دينار يف عام 2015. 

5. القطاع النقدي وامل�سريف

 ال�سيولة املحلية: ارتفعت ال�صيولة املحلية )ع2( خالل عام 2016 مبقدار 1271 مليون دينار لت�صل اإلى 32.9 مليار دينار, حمققًة بذلك 
ارتفاعًا بن�صبة 4.0% عن م�صتواها يف نهاية عام 2015.

 ر�سيد الحتياطيات الأجنبية لدى البنك املركزي: انخف�صت احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية يف عام 2016 بن�صبة %9.0, 

ن�ض قانون الدين العام واإدارته رقم )26( ل�سنة 2001 والقانون املعدل له ال�سادر يف عام 2008 يف املادة رقم )21( على اأنه 
ل يجوز ان يزيد �سايف الر�سيد القائم للدين العام الداخلي يف اأي وقت من الأوقات على )40%( من الناجت املحلي الإجمايل 
بالأ�سعار اجلارية. كذلك ن�ست املادة )22( على اأنه ل يجوز اأن يزيد الر�سيد القائم للدين العام اخلارجي يف اأي وقت من الأوقات 
على )40%( من الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية. اأما املادة )23( فن�ست على اأنه ل يجوز اأن يزيد الر�سيد القائم للدين 

العام يف اأي وقت من الأوقات على )60%( من الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية.

ومن ال�سروري الإ�سارة هنا اإلى اأن جمل�ض الوزراء اأ�سدرا قراراً بتاأجيل العمل بالقانون املعدل لقانون الدين العام  واإدارته 
رقم )8( ل�سنة )2008( حتى اإ�سعار اآخر، وذلك وفقاً لن�ض القرار الوارد العدد )5010( من اجلريدة الر�سمية ال�سادرة بتاريخ 

 .2010/1/17



38

لت�صل اإلى 12.88 مليار دولر يف نهاية عام 2016 مقارنًة مع 14.15 مليار دولر يف نهاية عام 2015. وهذا امل�صتوى من الحتياطيات يكفي 
لتغطية م�صتوردات اململكة من ال�صلع واخلدمات لنحو )7.3( �صهر تقريبًا.

 موجودات البنوك املرخ�سة: �صجل ر�صيد موجودات البنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2016 ارتفاعًا بن�صبة 2.7% لي�صل اإلى 48.383 مليار 
دينار, مقارنًة مع 47.133 مليار دينار يف نهاية عام 2015. 

 الت�سهيالت الئتمانية: ارتفعت الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2016 مبقدار 1802 مليون دينار اأو 
ما ن�صبته 8.5%, لت�صل اإلى 22.906 مليار دينار, مقارنًة مع 21.103 مليار دينار يف نهاية عام 2015. 

اإلى 32.900 مليار  الودائع: ارتفع ر�صيد اإجمايل الودائع لدى البنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2016 بن�صبة طفيفة بلغت 0.9% لي�صل   
دينار, مقارنًة مع 32.598 مليار دينار يف نهاية عام 2015.

الأ�صهم  لأ�صعار  العام  القيا�صي  الرقم  ارتفع  احلرة:  القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم مرجحاً بالقيمة ال�سوقية لالأ�سهم  الرقم   

مرجحًا بالقيمة ال�صوقية لالأ�صهم احلرة يف نهاية عام 2016 بحوايل 30 نقطة لي�صل اإلى 2170 نقطة, وبارتفاع ن�صبته 1.6% عن م�صتواه 
يف نهاية عام 2015. 

مطروحاً  البور�سة  يف  املدرج  الكلي  الأ�سهم  عدد  ومتثل  امل�ستثمرين،  قبل  من  للتداول  املتاحة  الأ�سهم  هي  احلرة  الأ�سهم 
منه الأ�سهم اململوكة من قبل كل من اأع�ساء جمل�ض الإدارة واأقرباوؤهم وال�سركات الأم اأو التابعة اأو احلليفة وامل�ساهمني الذين 

ميلكون 5% اأو اأكرث من راأ�سمال ال�سركة واحلومة واملوؤ�س�سات العامة وال�سركة املالكة لالأ�سهم نف�سها.  







الفصـل الثالث 

تطور الجهاز المصرفي 
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تابعت موؤ�صرات النقود والبنوك يف الأردن تطورها خالل عام 2016 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 2016 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 2016

اأ( قرارات البنك املركزي املرتبطة باأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية خالل عام 2016

قام البنك املركزي الأردين خالل عام 2016 برفع اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية الرئي�صية مرة واحدة وذلك يف �صهر كانون 
الأول 2016.  

حيث قرر البنك املركزي الردين رفع اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية على النحو املبني اأدناه وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 
املوافق 2016/12/18 لي�صبح هيكل ا�صعار الفائدة على النحو التايل:

 رفع �صعر الفائدة الرئي�صي للبنك املركزي )CBJ Main Rate( من 2.50% الى %2.75.

 رفع �صعر فائدة نافذة الإيداع للدينار من 1.50% اإلى %1.75.

 رفع �صعر الفائدة على �صهادات اليداع لي�صبح �صمن املدى )%2.50 - %2.75(.

 البقاء على �صعر فائدة اتفاقيات اعادة ال�صراء لليلة واحدة كما هو دون تغيري عند م�صتوى %3.50.

 البقاء على �صعر فائدة اإعادة اخل�صم كما هو دون تغيري عند م�صتوى %3.75.

ب( اأهم الت�صريعات والتعليمات والتعاميم ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين خالل عام 2016

قام البنك املركزي خالل عام 2016 باتخاذ العديد من الجراءات الهادفة لتطوير البيئة الت�صريعية امل�صرفية, مبا يف ذلك العمل على 
باإ�صدار جمموعة من  املركزي  البنك  قام  كما  البنوك.  قانون  تعديل  مل�صروع   اإ�صافة  الأردين,  املركزي  البنك  لقانون  معدل  قانون  اإ�صدار 

التعليمات والتعاميم للبنوك املرخ�صة منها ما يلي: 

- التعليمات املعدلة للحاكمية املوؤ�ص�صية للبنوك رقم )2016/63( تاريخ 2016/9/1. 

- التعليمات املعدلة للحاكمية املوؤ�ص�صية للبنوك ال�صالمية رقم )2016/64( تاريخ 2016/9/25.

- تعليمات حاكمية واإدارة املعلومات والتكنولوجيا  امل�صاحبة لها رقم )2016/65( تاريخ 2016/10/25. 

- تعليمات اخلدمات امل�صرفية املقدمة من البنوك ذوي العاقة رقم )2016/66( تاريخ 2016/10/25. 

- تعليمات راأ�ص املال التنظيمي وفقًا ملعيار بازل III رقم )2016/67( تاريخ 2016/10/31. 

- تعميم بخ�صو�ص اإقرارات تعليمات احلاكمية املوؤ�ص�صية رقم )1777/2/10( تاريخ 2016/2/2.

- التفرع داخل اململكة / تعميم بخ�صو�ص حتديد مدة لإغالق الفروع رقم )10695/2/10( تاريخ 2016/8/14.
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- تعميم بخ�صو�ص تعديل تعليمات احلاكمية املوؤ�ص�صية للبنوك رقم )12186/2/10( تاريخ 2016/9/25.

- البيانات املالية للبنوك الإ�صالمية/ تعميم رقم )13875/1/10( بخ�صو�ص �صدور معيار التدقيق الدويل رقم )701( تاريخ 2016/10/30. 

- تعميم بخ�صو�ص مواجهة خماطر الخرتاق اللكرتوين رقم )8821/1/10( تاريخ 2016/6/29. 

2. الحتياطيات الأجنبية 

انخف�ص ر�صيد احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية لي�صل اإلى 12.883 مليار دولر يف نهاية عام 2016, منخف�صًا مبقدار 
1270 مليون دولر عن امل�صتوى امل�صجل يف نهاية عام 2015 اأو ما يعادل ن�صبة انخفا�ص 9.0%. وهذا امل�صتوى من الحتياطيات يكفي لتغطية 

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

�سكل رقم )3(: احتياطيات البنك املركزي من العمالت الجنبية وتغطيتها للم�ستوردات بال�سهر
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ف البنك املركزي الأردين احتياطي البنك املركزي من العمالت الأجنبية على اأنها النقد و الأر�سدة والودائع اجلاهزة  يعرِّ
قابلة  غري  اأجنبية  بعمالت  وودائع  واأر�سدة  ونقد  اأجنبية،  بعمالت  اأذونات  و  و�سندات  للتحويل  القابلة  الأجنبية  بالعمالت 
تغطية  اأما  املركزي.  البنك  لدى  الأجنبية  بالعمالت  املقيمني  وغري  املرخ�سة  البنوك  من  كل  ودائع  منه  مطروحاً  للتحويل 
الحتياطي الر�سمي من العمالت الأجنبية للبنك املركزي مل�ستوردات اململكة فتمثل احتياطي البنك املركزي اجلاهز لال�ستخدام 
مق�سوماً على قيمة املتو�سط ال�سهري للم�ستوردات من ال�سلع واخلدمات مطروحاً منها قيمة املتو�سط ال�سهري للمعاد ت�سديره.  

)امل�سدر: البنك املركزي الأردين / الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية( 
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3. موجودات / مطلوبات البنوك العاملة يف الأردن

�صجل ر�صيد موجودات / مطلوبات البنوك العاملة يف الأردن مع نهاية عام 2016 ارتفاعًا ن�صبته 2.7% لي�صل اإلى 48.383 مليار دينار, 
مقارنًة مع 47.133 مليار دينار يف نهاية عام 2015.

اأ. املوجودات الأجنبية 

ارتفع بند املوجودات الأجنبية للبنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2016 مبقدار 760.1 مليون دينار )16.2%( عن م�صتواه يف نهاية عام 
2015, لي�صجل بذلك ر�صيد املوجودات الأجنبية 5.445 مليار دينار يف نهاية عام 2016 مقارنًة مع 4.684 مليار دينار عام 2015.

وقد جاء الرتفاع امل�صجل يف املوجودات الأجنبية خالل عام 2016 كمح�صلة لالرتفاع يف جميع بنود املوجودات الأجنبية با�صتثناء النقد 
يف ال�صندوق بالعمالت الأجنبية ( والذي انخف�ص بن�صبة 5.27%, حيث ارتفعت الأر�صدة لدى بنوك يف اخلارج مبقدار 676.4 مليون دينار 
)20.8%( لت�صل اإلى 3934.9 مليون دينار,  وارتفعت حمفظة الوراق املالية )غري مقيم( بقيمة 24.3 مليون دينار )3.5%( لت�صل اإلى 
716.9 مليون دينار, وارتفعت الت�صهيالت الئتمانية للقطاع اخلا�ص )غري املقيم( بن�صبة طفيفة بلغت 0.6% لت�صل اإلى 479.8 مليون دينار, 

اإ�صافة لرتفاع بند املوجودات الأجنبية الأخرى مبقدار 66.4 مليون دينار )92.1%( لي�صل اإلى  138.5 مليون دينار. 

ب. املوجودات املحلية  

ارتفع بند املوجودات املحلية للبنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2016 مبقدار 490.2 مليون دينار )1.1%( عن م�صتواه يف نهاية عام 2015, 
لي�صل بذلك ر�صيد املوجودات املحلية اإلى 42.94 مليار دينار يف نهاية عام 2016 مقارنًة مع 42.45 مليار دينار عام 2015.

وياأتي هذا الرتفاع يف املوجودات املحلية خالل عام 2016 كمح�صلة لرتفاع الديون على القطاع اخلا�ص )املقيم( بحوايل 1886 مليون 
دينار اأو ما ن�صبته 10.1% لت�صل اإلى 20.57 مليار دينار, وارتفاع الديون على املوؤ�ص�صات املالية بحوايل 93.4 مليون دينار )104.5%( لت�صل 
اإلى 182.8 مليون دينار, وارتفاع  وارتفاع الأر�صدة لدى البنك املركزي بحوايل 120 مليون دينار )19.6%( لت�صل اإلى 731.5 مليون دينار, 
اإ�صافة لرتفاع املوجودات الخرى بحوايل 143 مليون دينار )3.4%( لت�صل اإلى 4.33 مليار دينار. فيما انخف�صت الديون على القطاع العام 
بحوايل 427.9 مليون دينار )3.7%( يف عام 2016 لت�صل اإلى 11.09 مليار دينار, وانخف�صت كذلك احتياطيات البنوك لدى البنك املركزي 

بحوايل 1324.4 مليون دينار )18.0%( لت�صل اإلى 6.04 مليار دينار.
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جدول رقم )2(

امليزانية املوحدة للبنوك املرخ�سة

ن�سبة التغري%قيمة التغري20152016مليون دينار

املوجودات

%4684.55444.6760.116.23املوجودات  الأجنبية

%5.27-9.7-184.2174.5نقد يف ال�صندوق )بالعمالت الأجنبية(

%3258.53934.9676.420.76اأر�صدة لدى بنوك يف اخلارج

%692.6716.924.33.51حمفظة الأوراق املالية )غري مقيم(

%477.1479.82.70.57الت�صهيالت الئتمانية  للقطاع اخلا�ص )غري مقيم(

%72.1138.566.492.09موجودات اأجنبية اأخرى

%42448.742938.9490.21.15املوجودات  املحلية

%3.72-427.9-11514.111086.2الديون على القطاع العام

%18681.320567.41886.110.10الديون على القطاع اخلا�ص )مقيم( 

%89.4182.893.4104.47الديون على املوؤ�ص�صات املالية 

%17.99-1324.4-7360.96036.5الحتياطيات 

%611.5731.512019.62اأر�صدة لدى البنك املركزي ) بالعمالت الأجنبية(

%4191.54334.51433.41موجودات  اأخرى

%47133.248383.51250.32.65اإجمايل املوجودات 

املطلوبات

%8451.78966.0514.36.09ودائع حتت الطلب

%51.93-49.9-96.146.2موؤ�ص�صات عامة غري مالية

%17.224.2740.70البلديات واملجال�ص القروية

%30.94-30.2-97.667.4املوؤ�ص�صات املاليـة

%77.0180.5103.5134.42موؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي

%8163.88647.7483.95.93القطاع اخلا�ص )مقيم(

%19215.119712.3497.22.59ودائع التوفري ولأجل

%256.3277.020.78.08موؤ�ص�صات عامة غري مالية

%37.338.20.92.41البلديات واملجال�ص القروية

%7.96-27.5-345.6318.1املوؤ�ص�صات املاليـة

%17.67-166.1-939.9773.8موؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي

%17636.018305.2669.23.79القطاع اخلا�ص )مقيم( 

%3.61-240.7-6671.46430.7املطلوبات الأجنبية 

%12.60-163-1293.21130.2ودائع احلكومة املركزية

%0.26-1.3-500.6499.3القرتا�ص من البنك املركزي

%7107.87261.2153.42.16راأ�ص املال والحتياطيات واملخ�ص�صات

%3893.44383.8490.412.60املطلوبات  الأخرى

%47133.248383.51250.32.65اإجمايل املطلوبات

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

اإلى 9.78 مليار دينار عام 2016, والتي  ارتفعت موجودات البنوك املرخ�صة من العمالت الأجنبية من 8.89 مليار دينار عام 2015 
ت�صكل ن�صبة ارتفاع مقدارها 9.9% عن ر�صيد العام ال�صابق. وقد جنم هذا الرتفاع اأ�صا�صًا عن ارتفاع بند ار�صدة لدى البنوك بقيمة 654 

مليون دينار )%17.6(.
جدول رقم )3(

موجودات البنوك املرخ�سة من العمالت الأجنبية

ن�سبة التغري%التغري20152016مليون دينار

%5.27-9.7-184.2174.5النقد يف ال�صندوق

%611.5731.512019.62اأر�صدة لدى البنك املركزي

%3721.44375.465417.57اأر�صدة لدى البنوك

%1415.61522.9107.37.58حمفظة الأوراق املالية

%3.73-102.6-2750.52647.9الت�صهيالت الئتمانية

%211.6325.1113.553.64اأخرى

%8894.89777.3882.59.92املوجودات من العمالت الأجنبية

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

اأما مطلوبات البنوك املرخ�صة من العمالت الأجنبية فقد ارتفعت بحوايل 935 مليون دينار لت�صل اإلى 9.65 مليار دينار يف عام 2016 
والتي ت�صكل ن�صبة ارتفاع تبلغ 10.7% عن العام ال�صابق. 

جدول رقم )4(

مطلوبات البنوك املرخ�سة من العمالت الأجنبية

ن�سبة التغري%التغري20152016مليون دينار

%6584.06931.8347.85.28ودائع العمالء

%30.6137.4106.8349.02  احلكومة املركزية

%14.36-2.6-18.115.5  املوؤ�ص�صات العامة

%58.17-30.6-52.622.0  موؤ�ص�صات مالية غري م�صرفية

%6482.76756.9274.24.23  قطاع خا�ص

%356.5421.464.918.20التاأمينات النقدية

%1582.12022.7440.627.85ودائع البنوك

%198.1279.481.341.04اأخرى

%8720.79655.3934.610.72املطلوبات 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 2.2% خالل عام 2016, لي�صل اإلى 7.261 
مليار دينار مقارنًة مع 7.108 مليار دينار يف نهاية عام 2015. 

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

اإلى  نهاية عام 2015  دينار يف  املرخ�صة من 21.10 مليار  البنوك  املمنوحة من  الئتمانية  الت�صهيالت  القائم لإجمايل  الر�صيد  ارتفع 
22.91 مليار دينار يف نهاية عام 2016, وبارتفاع مقداره 1802 مليون دينار )%8.5(. 

ومعظم الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأردن تتخذ �صكل القرو�ص وال�صلف والتي �صكلت حوايل 65.3% من 
اأما اجلاري مدين فقد �صكل  الت�صهيالت,  اإجمايل  الإ�صالمية حوايل 22.0% من  البنوك  بينما �صكلت ذمم  الت�صهيالت الئتمانية,  اإجمايل 
�صوى 0.7% من  ت�صكل  الئتمان مل  بطاقات  اأن  ال�صدد  وي�صار يف هذا  املخ�صومة %1.1.  والإ�صناد  الكمبيالت  بلغت ح�صة  فيما   ,%10.9

اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة. 

جدول رقم )5(

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

الن�سبة لإجمايل الت�سهيالت 20152016نوع الت�سهيالت
)%(

%2219.22510.010.9جاري مدين

%13802.814957.665.3قرو�ض و�سلف

%256.4241.81.1كمبيالت واإ�سناد خم�سومة

%4691.85046.122.2ذمم بنوك اإ�سالمية

%133.3150.30.7بطاقات الئتمان

%21103.522905.8100اإجمايل 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 اأ�سنافها يف نهاية عام 2016

جاري مدين
10.9%

بطاقات االئتمان
0.7%

ذمم بنوك إسالمية
22.2%

كمبياالت وإسناد مخصومة
1.1%

قروض وسلف
65.3%

اأما عن تطور الت�صهيالت الئتمانية ح�صب نوع العملة, فقد �صكلت الت�صهيالت بالدينار الأردين ما ن�صبته 88.1% من اإجمايل الت�صهيالت 
يف نهاية عام 2016 باملقارنة مع ن�صبة 86.6% يف عام 2015. وتبعًا لذلك, فقد بلغت الأهمية الن�صبية للت�صهيالت الئتمانية بالعمالت الأجنبية 

11.9% من اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية يف عام 2016.

جدول رقم )6(

توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب نوع العملة 

الت�سهيالت الئتمانية
20152016

مليون 
دينار

الأهمية الن�سبية
% 

مليون 
دينار

الأهمية الن�سبية
% 

%20186.688.1%18281.786.6بالدينار الأردين

%2719.211.9%2821.813.4بالعمالت الأجنبية

%22905.8100%21103.5100.0املجموع

    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 2016

11.9%

88.1%

وبالن�شبة لتوزيع �لت�شهيالت �لئتمانية وفقًا للن�شاط �لقت�شادي يف نهاية عام 2016, فقد ا�صتحوذت قطاعات الإن�صاءات والتجارة العامة 
واخلدمات واملرافق العامة على 57.6% من اإجمايل الت�صهيالت املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأردن. وقد حققت الت�صهيالت املمنوحة 
لقطاع اخلدمات الن�صاءات على احل�صة الأكرب من الزيادة يف الت�صهيالت حيث ارتفع ر�صيد الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة لهذا القطاع 

مبقدار 923.2 مليون دينار )%18.8(. 
جدول رقم )7(

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

20152016

الأهمية الن�سبيةمليون دينارالأهمية الن�سبيةمليون دينار

%304.51.3%217.11.0الزراعة

%288.41.3%170.20.8التعدين

%2203.49.6%2145.810.2ال�سناعة

%4075.517.8%3883.818.4التجارة العامة

%5827.725.4%4904.523.2الإن�ساءات

%355.81.6%259.81.2خدمات النقل

%597.72.6%593.12.8ال�سياحة والفنادق واملطاعم

%3296.214.4%3232.015.3خدمات ومرافق عامة

%577.22.5%515.22.4اخلدمات املالية

%5379.423.5%5182.024.6اأخرى

%22905.8100.0%21103.5100.0املجموع

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 2016

اإلنشاءات
25.4%

خدمات النقل
1.6%

السياحة والفنادق واملطاعم
2.6%

خدمات ومرافق عامة
14.4%

اخلدمات املالية
2.5%

أخرى
23.5%

الزراعة
1.3% التعدين

1.3%
الصناعة

9.6%

التجارة العامة
17.8%

اأ. بطاقات الئتمان

اأ�صدرت البنوك العاملة يف الأردن خالل عام 2016 حوايل 123 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 2016.
جدول رقم )8(

بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2016

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

1.75%)0-100( دينار22203فيزا كارد
4% بحد اأدنى 4 

دنانري
حتويل راتب + 

غري حتويل راتب
)300 – 50 األف( دينار400 دينار

1.75%)50-100( دينار2851ما�سرت كارد
4% بحد اأدنى 4 

دنانري
حتويل راتب + 

غري حتويل راتب
)300 – 50 األف( دينار400 دينار

البنك 
الأهلي 
الأردين

3714فيزا
معفاة عند 

الإ�سدار
%1.75

 %4بحد اأدنى 
دينارين

حتويل راتب اأو 
تاأمني نقدي اأو 

بدون حتويل راتب
15 األف دينار200 دينار

3623ما�سرتكارد
معفاة عند 

الإ�سدار
%1.75

 4%بحد اأدنى 
دينارين

حتويل راتب اأو 
تاأمني نقدي اأو 

بدون حتويل راتب
15 األف دينار200 دينار
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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
حتويل الراتب

احلد 
الأدنى 
للدخل

�سقف البطاقة

بنك 
القاهرة 

عمان
1964ما�سرت كارد

معفاة لل�سنة 
الأولى وعك�ض 

ذلك يتم ا�ستيفاء 
ر�سوم اإ�سدار 
ما بني 75-25 

دينار ح�سب نوع 
البطاقة

%1.75
�سهري

4% بحد اأدنى 5 
دنانري

م�صروط و بحد  
اأدنى 150 دينار اأو 

تاأمينات نقدية 
100% بالدينار

500 دينار

 10ا�سعاف للقطاع
العام

 5 اأ�سعاف للقطاع
اخلا�ض املعتمد

2 �سعف جلهات العمل 
غري معتمده

بنك 
الأردن

7281فيزا كارد

 ر�سوم الإ�سدار
 جمانية للبطاقات
 الف�سية والذهبية

 ، اأما ر�سوم
 اإ�سدار البطاقة
 البالتينية هو

 75 دينار وجماناً
 لعمالء الباقات

امل�سرفية

%1.75
4% من املبلغ 

امل�سحوب وبحد 
اأدنى 4 دنانري

 م�صروط مع
 اإمكانية املنح بدون

 حتويل الراتب
لبع�ض ال�سرائح

 250 دينار
 ت�سل اإلى 5 اأ�سعاف

 الراتب لبع�ض
ال�سرائح

بنك 
الإ�سكان 
للتجارة 
والتمويل

فيزا 
الكال�سيكية

1.75%30 دينار14501
4% بحد اأدنى 2 

دينار
250 دينارغري م�صروط

3000 – 200
دينار

1.75%60 دينار408فيزا الذهبية
4% بحد اأدنى 2 

دينار
-غري م�صروط

7000 – 3001
دينار

فيزا 
البالتينية

1.75%80 دينار31
4% بحد اأدنى 2 

دينار
-غري م�صروط

15000 – 7001
دينار

فيزا 
 Signature

امل�سرتكة مع 
اخلطوط 
القطرية

1.75%80 دينار177
4% بحد اأدنى 2 

دينار
-غري م�صروط

15000 - 5001
دينار

فيزا 
Signature14991.75% 80 دينار

4% بحد اأدنى 2 
دينار

-غري م�صروط
15000 – 7001

دينار

فيزا 
Infinite2381.75%120 دينار

4% بحد اأدنى 2 
دينار

اأكرث من 15 األف دينار-غري م�صروط

ما�سرتكارد 
الكال�سيكية

1.75%30 دينار3553
4% بحد اأدنى 2 

دينار
-غري م�صروط

3000 – 200
دينار

ما�سرتكارد 
الذهبية

1.75%60 دينار171
4% بحد اأدنى 2 

دينار
-غري م�صروط

7000 – 3001
دينار

ما�سرتكارد 
البالتينية

1.75%80 دينار149
4% بحد اأدنى 2 

دينار
-غري م�صروط

15000 – 7001
دينار

ما�سرتكارد 
 World

Elite
1.75%120 دينار210

4% بحد اأدنى 2 
دينار

اأكرث من 15 األف دينار-غري م�صروط

تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2016
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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

حتويل 
الراتب

�سقف البطاقةاحلد الأدنى للدخل

البنك 
الأردين 
الكويتي

 ما�سرتكارد
كال�سيك

1.75%15 دينار2798
4% وبحد اأدنى

4 دنانري
م�صروط

 250 دينار للجهات املعتمدة
وغري املعتمدة 500 دينار

250-1500 دينار

 ما�سرتكارد
تيتانيوم

1.75%30 دينار275
4% وبحد ادنى 

4 دنانري
م�صروط

250 دينار للجهات املعتمدة 
وغري املعتمدة 500 دينار

1500-5000 دينار

 ما�سرتكارد
بالتينيوم

1.75%75 دينار219
4% وبحد اأدنى 

4 دنانري
م�صروط

250 دينار للجهات املعتمدة 
وغري املعتمدة 500 دينار

5000- 10،000 دينار

 ما�سرتكارد
وورلد

1.75%100 دينار275
4% وبحد اأدنى 

4 دنانري
م�صروط

250 دينار للجهات املعتمدة 
وغري املعتمدة 500 دينار

10،000 -20،000 دينار

بطاقات م�سرتكة مع امللكية الأردنية

البطاقة 
البالتينية

2.2%75 دينار311
4% وبحد ادنى 

4 دنانري
م�صروط

250 دينار للجهات املعتمدة 
وغري املعتمدة 500 دينار

3500 دينار

البطاقة 
الذهبية

2.2%50 دينار171
4% وبحد ادنى 

4 دنانري
م�صروط

250 دينار للجهات املعتمدة 
وغري املعتمدة 500 دينار

1500-3500 دينار

البطاقة 
الكال�سيكية

2.2%25 دينار554
4% وبحد ادنى 

4 دنانري
م�صروط

250 دينار للجهات املعتمدة 
وغري املعتمدة 500 دينار

250- 1500 دينار

 فيزا
 كال�سيك

دوارة
1.75%15 دينار301

4% وبحد ادنى 
4 دنانري

م�صروط
250 دينار للجهات املعتمدة 

وغري املعتمدة 500 دينار
250 – 3500دينار

 فيزا جولد
دوارة

1.75%30 دينار40
4% وبحد ادنى 

4 دنانري
م�صروط

250 دينار للجهات املعتمدة 
وغري املعتمدة 500 دينار

دينار3500

بطاقة 
م�سرتكة 
مع كوزمو

2%20 دينار15
4% وبحد ادنى 

4 دنانري
م�صروط

250 دينار للجهات املعتمدة 
وغري املعتمدة 500 دينار

250 دينار

البطاقة 
الذهبية 
charge

-100 دينار3
4% وبحد ادنى 

4 دنانري
م�صروط

250 دينار للجهات املعتمدة 
وغري املعتمدة 500 دينار

3500 دينار

البطاقة 
الكال�سيكية 

charge
-50 دينار2

4% وبحد ادنى 
4 دنانري

م�صروط
250 دينار للجهات املعتمدة 

وغري املعتمدة 500 دينار
250- 3500 دينار

بطاقة فيزا 
انفينيت

-150 دينار55
4% وبحد ادنى 

4 دنانري
م�صروط

250 دينار للجهات املعتمدة 
وغري املعتمدة 500 دينار

5000 دينار

-4000 دولر1�سنتوريون
4% وبحد ادنى 

15 دولر
50،000 دولر--

- 750 دولر14بالتينة
4% وبحد ادنى 

15 دولر
20،000 دولر--

- 175 دولر41ذهبية
4% وبحد ادنى 

15 دولر
1000 دولر--

- 95 دولر1خ�سراء
 4% وبحد ادنى

15 دولر
5000 دولر--

تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2016
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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

حتويل الراتب
احلد الأدنى 

للدخل
�سقف البطاقة

بنك ال�ستثمار 
العربي 
الأردين

Credit 728فيزا
 )100-0(

دينار ح�سب 
البطاقة

%1.5%4

- مقابل حتويل 
راتب

- بدون حتويل 
راتب

- تاأمينات نقدية

300 دينار
بحد اأعلى 100 

األف دينار

Debit بدون3902فيزا----
ر�سيد ح�ساب 

العميل

ما�سرت 
Credit3554%1.5%بدون

- مقابل حتويل 
راتب

- بدون حتويل 
راتب

- تاأمينات نقدية

300 دينار
بحد اأعلى 100 

األف دينار

Debit بدون163ما�سرت----
ر�سيد ح�ساب 

العميل

البنك 
التجاري 
الأردين

1363ما�سرتكارد
ح�سب نوع 
البطاقة 

و�سيا�سة املنح
ح�سب ال�سيا�سية350ح�سب ال�سيا�سة%1.7%4

البنك 
ال�ستثماري

Signature855
جمانية 
لعمالء 
Prime

غري م�صروط%1.75%4
 Prime عمالء

ح�سب نوع 
احل�ساب

100 األف دينار

Gold1144525 األف دينار400 دينارغري م�صروط4%1.75%50 دينار

Platinum287435 األف دينار1500 دينارغري م�صروط4%1.75%120 دينار

ABC 15 األف دينار 300دينارغري م�صروط4%1.75% 75 -25دينار925فيزا كاردبنك

بنك الحتاد

 Visa
Infinite1951.75%100 دينار

4% وبحد اأدنى 3 
دنانري

100 األف دينار--

 Visa
Signature4451.75%70 دينار

4% وبحد اأدنى 3 
دنانري

60 األف دينار--

 Visa
Platinum5801.75%50 دينار

4% وبحد اأدنى 3 
دنانري

50 األف دينار--

Visa Gold1060%1.75
4% وبحد اأدنى 3 

دنانري
50 األف دينار--

 Visa
Classic21870%1.75

4% وبحد اأدنى 3 
دنانري

 5 اآلف دينار--

 Visa
Business981.5%25 دينار

ل يوجد �سالحية 
�سحب نقدي

---
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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

حتويل الراتب
احلد الأدنى 

للدخل
�سقف 

البطاقة

بنك �سو�سيته 
جرنال - 

الأردن

Master 
Card 

Classic 
Charge

0 35 دينار18
2% من ال�سرافات التابع 

للبنك، و4% من ال�سرافات 
التابعة لبنوك اأخرى

بدون �سمانات و 
يف بع�ض الأحيان 
حتويل راتب اأو 

تامني نقدي

350 خا�ض
200 حكومي

500 اأعمال حرة
100 دينار

Master 
Card 

Titanium  
Charge

500 دينار11
2% من ال�سرافات التابع 

للبنك، و4% من ال�سرافات 
التابعة لبنوك اأخرى

بدون �سمانات و 
يف بع�ض الأحيان 
حتويل راتب اأو 

تامني نقدي

350 خا�ض
200 حكومي

500 اأعمال حرة
100 دينار

Master 
Card 

Platinum 
Charge

1000 دينار3
2% من ال�سرافات التابع 

للبنك، و4% من ال�سرافات 
التابعة لبنوك اأخرى

بدون �سمانات و 
يف بع�ض الأحيان 
حتويل راتب اأو 

تامني نقدي

350 خا�ض
200 حكومي

500 اأعمال حرة
100 دينار

Master 
Card 

Classic 
Credit

1.75%35 دينار578
2% من ال�سرافات التابع 

للبنك، و4% من ال�سرافات 
التابعة لبنوك اأخرى

بدون �سمانات و 
يف بع�ض الأحيان 
حتويل راتب اأو 

تامني نقدي

350 خا�ض
200 حكومي

500 اأعمال حرة
100 دينار

Master 
Card 

Titanium 
Credit

1.75%50 دينار43
2% من ال�سرافات التابع 

للبنك، و4% من ال�سرافات 
التابعة لبنوك اأخرى

بدون �سمانات و 
يف بع�ض الأحيان 
حتويل راتب اأو 

تامني نقدي

350 خا�ض
200 حكومي

500 اأعمال حرة
100 دينار

Master 
Card 

Standard 
)USD(

600 دينار41
2% من ال�سرافات التابع 

للبنك، و4% من ال�سرافات 
التابعة لبنوك اأخرى

بدون �سمانات و 
يف بع�ض الأحيان 
حتويل راتب اأو 

تامني نقدي

350 خا�ض
200 حكومي

500 اأعمال حرة
100 دينار

Master 
Card 

Titanium 
)Europa(

700 دينار41
2% من ال�سرافات التابع 

للبنك، و4% من ال�سرافات 
التابعة لبنوك اأخرى

بدون �سمانات و 
يف بع�ض الحيان 
حتويل راتب او 

تامني نقدي

200 حكومي
500 اأعمال حرة

100 دينار

Visa Card 
Classic57350 دينار

2% من ال�سرافات التابع 
للبنك، و4% من ال�سرافات 

التابعة لبنوك اأخرى

بدون �سمانات و 
يف بع�ض الحيان 
حتويل راتب او 

تامني نقدي

350 خا�ض
200 حكومي

500 اأعمال حرة
100 دينار

Visa Card 
Gold34500 دينار

2% من ال�سرافات التابع 
للبنك، و4% من ال�سرافات 

التابعة لبنوك اأخرى

بدون �سمانات و 
يف بع�ض الحيان 
حتويل راتب او 

تامني نقدي

350 خا�ض
200 حكومي

500 اأعمال حرة
100 دينار

Visa Card 
Infinite2261200 دينار

2% من ال�سرافات التابع 
للبنك، و4% من ال�سرافات 

التابعة لبنوك اأخرى

بدون �سمانات و 
يف بع�ض الأحيان 
حتويل راتب اأو 

تامني نقدي

350 خا�ض
200 حكومي

500 اأعمال حرة
100 دينار

تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2016
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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
حتويل الراتب

احلد الأدنى 
للدخل

�سقف البطاقة

بنك املال 
الأردين

724بطاقات الفيزا
25 دينار
50 دينار
75 دينار

%1.75%4
 م�صروط اأو

تاأمني نقدي
50 األف دينار500 دينار

 بطاقات
املا�سرت

32
25 دينار
50 دينار
75 دينار

%1.75%4
 م�صروط اأو

تاأمني نقدي
50 األف دينار500 دينار

البنك 
الإ�سالمي 

الأردين

جمانا150ما�سرت وورد

ل يوجد

طبقا لنظام 
ال�سرائح 

)ح�سب فئة 
املبلغ املطلوب(

غري م�صروط
ح�سب �سقف 

البطاقة 
املطلوب

7000 دينار فما فوق

ما�سرت كارد 
الذهبية

ح�سب الو�سع املايل 50 دينار57
والجتماعي للعميل 

)مالءة العميل( فيزا كارد 
الذهبية

50 دينار325

فيزا كارد 
ف�سية

2000 دينار25 دينار1382

فيزا كارد 
حملية

100 دينار15 دينار734

البنك 
العربي 

الإ�سالمي 
الدويل

بطاقات الفيزا 
املق�سطة  

لل�سراء 
وال�سحب 

النقدي

200 دينارم�صروط4-25 دينار11565
1000-250

دينار

بطاقات 
النرتنت 
املق�سطة ) 
ب�سعار فيزا (

200 دينارم�صروط--10 دنانري535
)750-50(

USD

بطاقات فيزا 
الذهبية

1001-50000 دينار1400 دينارغري م�صروط2%1.96 + -50 دينار115

بنك �سفوة 
الإ�سالمي

VISA 
SIGNATURE 

)CHARGE 
CARD (

50 األف دينار5000 دينار-4%1000 دينار334

VISA GOLD 
)CHARGE 

CARD (
15 األف دينار2000 دينار-4%500 دينار286

VISA 
CLASSIC           

) CHARGE 
CARD (

5 اآلف دينار300 دينار-4%250 دينار298

تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2016
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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
حتويل الراتب

احلد الأدنى 
للدخل

�سقف البطاقة

م�سرف 
الراجحي

فيزا كارد-
البطاقات 
الئتمانية 
)بالتينية(

6504 دينار28
حتويل راتب /
تاأمني نقدي

10 اآلف 
دينار

25 األف دينار

فيزا كارد-
البطاقات 
الئتمانية 

)ذهبية(

5004 دينار42
حتويل راتب /
تاأمني نقدي

5 اآلف دينار2000 دينار

فيزا كارد-
البطاقات 
الئتمانية 

)عادية(

3004 دينار51
حتويل راتب /
تاأمني نقدي

1000 دينار500 دينار

فيزا كارد-
البطاقات 
املدفوعة 

م�سبقا

2000 دينار �سهريغري حمددغري م�صروط1000 دينار286

البنك 
العقاري 
امل�سري 
العربي

931فيزا كارد

25 دينار بطاقة 
ف�سيه

50 دينار بطاقة 
ذهبيه

%1.75
4% من قيمة 
احلركة وبحد 
اأدنى 4 دنانري

غري م�صروط

300 دينار 
قطاع عام

400 دينار 
قطاع خا�ض
1000 دينار
مهنيني 

واأ�سحاب 
اأعمال حرة

ومقيم غري 
اأردين

50 األف دينار

م�سرف 
الرافدين

ل يوجد

ل يوجد�سيتي بنك

بنك 
�ستاندرد 
ت�سارترد

311فيزا كال�سيك
25 دينار )جمانا 

لل�سنة الأولى(
%1.75

4% بحد اأدنى 4 
دنانري

3 اأ�سعاف500 دينارغري م�صروط

36فيزا جولد
50 دينار )جمانا 

لل�سنة الأولى(
%1.75

4% بحد اأدنى 4 
دنانري

3 اأ�سعاف1000 دينارغري م�صروط

فيزا 
بالتينيوم

98
75 دينار )جمانا 

لل�سنة الأولى(

%1.75
 %1.65
لعمالء 

برايوريتي

4% بحد اأدنى 4 
دنانري

3 اأ�سعاف2350 دينارغري م�صروط

تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2016
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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
حتويل الراتب

احلد الأدنى 
للدخل

�سقف البطاقة

بنك عودة

3968فيزا كارد
ما بني )25-

200( ح�سب نوع 
البطاقة

%1.75%4

م�صروط حتويل 
راتب

غري م�صروط 
حتويل

مهن حرة
تامني نقدي

350

500
1000

غري حمدد

اأن ل يتعدى عبئ 
الدين مع القرو�ض 

الأخرى %55

1925ما�سرت كارد
ما بني )25-

200( ح�سب نوع 
البطاقة

%1.75%4

م�صروط حتويل 
راتب

غري م�صروط 
حتويل

مهن حرة
تامني نقدي

350

500
1000

غري حمدد

اأن ل يتعدى عبئ 
الدين مع القرو�ض 

الأخرى %55

بنك الكويت 
الوطني - 

الأردن

Visa 
Classic344%1.75%جمانا

حتويل راتب 
م�صروط اأو غري 

م�صروط اأو 
مهن حرة

1500-500
500-3500دينار

دينار

غري حمددتاأمني نقدي

Visa Gold214%1.75%جمانا

حتويل راتب 
م�صروط اأو غري 

م�صروط اأو 
مهن حرة

1500-500
3500-10000دينار

دينار

غري حمددتاأمني نقدي

Visa 
Platinum314%1.75%جمانا

حتويل راتب 
م�صروط اأو غري 

م�صروط اأو 
مهن حرة

1500-500
)10 اآلف دينار – دينار

فما فوق(

غري حمددتاأمني نقدي

Visa Debit2087ر�سيد ح�ساب العميل----جمانا

بنك لبنان 
واملهجر

ما�سرت كارد 
كال�سيكية

1000 دينار350 دينار-4%1.5%35 دينار327

ما�سرت كارد 
تيتانيوم

7000 دينار350 دينار-4%1.75%35 دينار238

ما�سرت كارد 
بالتينيوم

30 األف دينار350 دينار-4%1.75%75 دينار66

فيزا كارد 
ذهبية

3000 دينار350 دينار-4%1.75%35 دينار228

فيزا كارد 
Signature34030 األف دينار350 دينار-4%1.75%100 دينار

بنك اأبو 
ظبي 

الوطني
131فيزا

الف�سية 35 دينار
65 دينار ذهبية

 Infinite جمانا
%1.75

4% بحد اأدنى 4 
دنانري

50 األف دينار600 دينار-

- غري متوفر
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ب. القرو�ض ال�سخ�سية

منحت البنوك العاملة يف الأردن اأكرث من 164 األف قر�ص �صخ�صي عام 2016, بلغت قيمتها حوايل 1.33 مليار دينار.  وقد ا�صرتطت 
معظم البنوك حتويل الراتب ملنح القرو�ص ال�صخ�صية, وتراوح �صعر الفائدة ما بني 4.5% اإلى 13.5% لدى البنوك التجارية, فيما تراوحت 
ن�صبة املرابحة من 2% 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. 
جدول رقم )9(

القرو�س ال�سخ�سية املمنوحة من البنوك خالل عام 2016

البنك
عدد طلبات القرو�ض ال�سخ�سية
املقدمة للبنك خالل عام 2016

عدد القرو�ض ال�سخ�سية
املمنوحة خالل عام 2016

قيمة القرو�ض املمنوحة خالل عام 
2016 )دينار(

28,47918,956171,474,183البنك العربي

13,84711,364143,150,159البنك الأهلي الأردين

41,98428,328108,143,000بنك القاهرة عمان

15,00012,26793,291,052بنك الأردن

29,68728,273273,027,707بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

8,1636,35857,100,000البنك الأردين الكويتي

2,7032,16433,530,667بنك ال�ستثمار العربي الأردين

6,9634,92965,171,389البنك التجاري الأردين

2,7211,61635,702,732البنك ال�ستثماري

ABC 9,0088,57553,053,408بنك

9,7236,90058,142,217بنك الحتاد

2,4671,80716,790,583بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

1,8891,24521,684,335بنك املال الأردين
15,42615,42648,900,000البنك الإ�سالمي الأردين )1(

4,0653,7728,942,000البنك العربي الإ�سالمي الدويل )1(
2,2911,46414,047,398بنك �سفوة الإ�سالمي )1(

6,9634,52741,948,786م�سرف الراجحي )1(

1,6251,35419,346,746البنك العقاري امل�سري العربي

---م�سرف الرافدين

131388,540�سيتي بنك

70166713,837,570بنك �ستاندرد ت�سارترد

3,1592,03426,643,839بنك عودة

1771062,180,708بنك الكويت الوطني - الأردن

3,6471,92123,000,000بنك لبنان واملهجر

1601284,261,766بنك اأبو ظبي الوطني

210,861164,1941,333,458,785املجموع
- غري متوفر

)1( متثل التمويالت ال�سخ�سية.
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جدول رقم )10(

�صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صخ�صية املمنوحة خالل عام 2016

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�ساب 

بنكي

حتويل راتب / تعامل مع 
البنك

1% لل�سنة الأولى8.5% - 10.5% متناق�سة70 األف دينار
بحد اأدنى 6 
�سهور وبحد 

اأق�سى 8 �سنوات

البنك الأهلي 
الأردين

70 األف دينارحتويل راتبم�صروط
%8.5 –  %11.5

متناق�سة
8 �سنوات%1

100 األف دينارالكتفاء بتحويل الراتبحتويل راتببنك القاهرة عمان
متو�سط �سعر اجلودايرب 

ملدة 6 �سهور + هام�ض 
4.75% )متناق�سة(

8 �سنوات1% لل�سنة الأولى

70 األف دينار-حتويل راتببنك الأردن
 متناق�سة

ابتداًء من %7.99
ت�سل ل 8 �سنوات%1

بنك الإ�سكان 
للتجارة والتمويل

ممكن املنح 
ب�سمان الرواتب 

اأو دخول حرة

الراتب اأو �سمان عقاري اأو 
تامني نقدي

-%9.5 - %8.5
1% ملرة واحدة 
)عمولة منح 

ائتمان(

8 �سنوات �ساملة 
فرتة ال�سماح

البنك الأردين 
الكويتي

50 األف دينارحتويل راتبم�صروط
%11-%9
متناق�سة

6-8 �سنوات1% لل�سنة الأولى

بنك ال�ستثمار 
العربي الأردين

م�صروط
الكتفاء بتحويل الراتب

كفيل
رهن �سيارة

بدون حد 
اأعلى

%11.25 - %8.5
1% لل�سنة الأولى 

فقط
8 �سنوات

البنك التجاري 
الأردين

م�صروط
رهن عقاري

تاأمينات نقدية
8 �سنوات1%%1258.5 األف دينار

حتويل الراتبم�صروطالبنك ال�ستثماري
بحد اأق�سى 75 

األف دينار
9.5% متناق�سة

1% لل�سنة الأولى 
فقط

ت�سل اإلى 8 
�سنوات

ABC بنك
م�صروط للقرو�ض 
ال�سخ�سية مقابل 

حتويل راتب

حتويل راتب للقر�ض 
ال�سخ�سي مقابل حتويل 

راتب
تامني نقدي للقرو�ض 

ال�سخ�سية مقابل تامني 
نقدي

 70 
األف دينار

8% - 11.75% متناق�سة
1% مقطوعة ملرة 

واحدة
من 5 – 8 

�سنوات

8 �سنوات1%9%55 األف دينارحتويل راتبم�صروطبنك الحتاد

بنك �سو�سيته 
جرنال - الأردن

م�صروط
حتويل راتب / كفيل / �سمان 

عيني
35 األف دينار

8.75% للقطاع العام

9.75% للقطاع اخلا�ض
ويف حال فتح ح�ساب 

مكا�سب يتم احت�ساب  
فائدة %8.75

0% للقطاع العام
1% للقطاع 

اخلا�ض
ويف حال فتح 

ح�ساب مكا�سب 
يتم احت�ساب 
عمولة %0.5 

)لل�سنة الأولى 
فقط(

لغاية 8 �سنوات
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تابع / جدول رقم )10( �صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صخ�صية املمنوحة خالل عام 2016

البنك
حتويل
الراتب

ال�سمانات
املطلوبة

احلد الأق�سى
للقر�ض

�سعر
الفائدة / ن�سبة املرابحة  

%

العمولة
ال�سنوية %

فرتة ال�سداد
بال�سنة

م�صروطبنك املال الأردين
كفيل لل�سركات الغري 

معتمدة �سيكات حت�سيل 
لغري املوظفني

70 األف دينار
اأقل �سعر فائدة %8.5 

متناق�سة
8 �سنوات%1

البنك الإ�سالمي 
الأردين

يعتمد على 
طبيعة عمل 

املتعامل

تعتمد على قيمة 
التمويل ونوعه

اأن ل تزيد جمموع 
االأق�صاط القائمة 

واجلديدة عن %50 
من الدخل املثبت

���������5.5% �سنوياً
بحد اأق�سى 7 

�سنوات لتمويالت 
املرابحة

البنك العربي 
الإ�سالمي الدويل

م�صروط

حتويل الراتب وقد 
يتم اإ�سافة اأية �سمانات  

ح�سب ال�سيا�سة 
الئتمانية

ن�سبة اللتزامات 
للراتب بحد اأق�سى 

% 50

تبداأ من
% 3.5

1-8 �سنوات%0

بنك �سفوة 
الإ�سالمي

 7�سنوات1%6% - 7.75%50  األف دينارحتويل راتبحتويل الراتب

م�سرف 
الراجحي

50 األف دينارل يوجدم�صروط

4.5%-7.5% جلميع 
التمويالت ال�سخ�سية 

)ثابت(
2% للتمويالت 

ال�سخ�سية مقابل 
تاأمينات نقدية )ثابت(

1-8 �سنوات%0

البنك العقاري 
امل�سري العربي

حتويل راتب اأو 
اقتطاع

كفالت �سخ�سية رهونات 
عقارية تاأمينات نقدية

75 األف قرو�ض 
�سخ�سية

150 األف قرو�ض 
�سخ�سية ب�سمان 

رهن عقاري

9.5%- 13.5% فائدة 
متناق�سة )جودايرب + 

هام�ض( فائدة ثابتة
لغاية 8 �سنوات%1

م�سرف 
الرافدين

------

-4.5% 20 األف دينارل يوجدم�صروط�سيتي بنك
4 �سنوات كحد 

اعلى
بنك �ستاندرد 

ت�سارترد
7.99%- 8.75% متناق�سة70 األف دينارالكتفاء بتحويل الراتبم�صروط

1% لل�سنة الأولى 
فقط

ت�سل الى 8 �سنوات

6 �سنوات1%9.5-11%40 األف ديناركفيلم�صروطبنك عودة

بنك الكويت 
الوطني

م�صروط و غري 
م�صروط

حتويل راتب كفالت 
�سخ�سية

تامينات نقدية
9% متناق�سة40 األف دينار

1% لل�سنة الأولى 
فقط

5 �سنوات

بنك لبنان 
واملهجر

م�صروط
كفالت �سخ�سية 

�سمانات )عقار / �سيارة(
1 – 8 �سنوات1% ملرة واحدة9.5%30 األف دينار

بنك اأبو ظبي 
الوطني

م�صروط اأو غري 
م�صروط

50 األف دينارالكتفاء بتحويل الراتب
 %9.522 - %8.522

متناق�سة
%1

من 6 اأ�سهر اإلى 6 
�سنوات

- غري متوفر
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ج. القرو�ض ال�سكنية والعقارية )لالأفراد(

منحت البنوك العاملة يف الأردن خالل عام 2016 قرو�ص �صكنية وعقارية لالأفراد بلغ عددها 31170 قر�ص, وبقيمة اإجمالية بلغت حوايل 
977.3 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 3.75% اإلى 9.5% لدى البنوك التجارية, فيما تراوحت ن�صبة املرابحة من 5.5% اإلى 8.75% لدى البنوك الإ�صالمية. وتراوحت 

ن�صبة العمولة التي تتقا�صاها البنوك ما بني �صفر و 1%, وبفرتة �صداد ت�صل حتى 30 �صنة.  
جدول رقم )11(

القرو�س ال�سكنية والعقارية )لالأفراد( املمنوحة من البنوك خالل عام 2016

البنك
عدد طلبات القرو�ض العقارية 

وال�سكنية لالأفراد
املقدمة للبنك خالل عام 2016

عدد طلبات القرو�ض العقارية 
وال�سكنية لالأفراد

املمنوحة خالل عام 2016

قيمة طلبات القرو�ض العقارية 
وال�سكنية املمنوحة لالأفراد

خالل 2016 )بالدينار(

2,4041,12872,374,127البنك العربي
1,79996575,603,620البنك الأهلي الأردين

1,40468456,940,244بنك القاهرة عمان
1,60045931,649,594بنك الأردن

2,9902,847159,212,623بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
93839039,000,000البنك الأردين الكويتي

19116312,709,934بنك ال�ستثمار العربي الأردين
138483,874,745البنك التجاري الأردين

36214314,565,911البنك ال�ستثماري
ABC 39028513,710,429بنك
1,43092558,468,850بنك الحتاد

39527026,569,376بنك �سو�سيته جرنال - الأردن
53131031,422,767بنك املال الأردين

14,29714,297126,300,000البنك الإ�سالمي الأردين )1(
7,1536,627142,271,000البنك العربي الإ�سالمي الدويل )1(

1,51073649,670,832بنك �سفوة الإ�سالمي )1(
88130918,296,507م�سرف الراجحي )1(

71593,899,449البنك العقاري امل�سري العربي
000م�سرف الرافدين

66847,994�سيتي بنك 
44450,500بنك �ستاندرد ت�سارترد

2551129,646,700بنك عودة
106425,131,727بنك الكويت الوطني - الأردن

69930019,000,000بنك لبنان واملهجر
88615,660,406بنك اأبو ظبي الوطني

39,64231,170977,277,335املجموع
- غري متوفر

)1( متثل التمويالت ال�سكنية والعقارية لالأفراد
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جدول رقم )12(

�صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صكنية والعقارية )لالأفراد( املمنوحة خالل عام 2016

البنك
حتويل
الراتب

ال�سمانات
املطلوبة

هل يت�سمن 
القر�ض على 
تاأمني )على 

احلياة اأو العقار(

احلد الأق�سى
لقيمة 
القر�ض

�سعر
الفائدة  / ن�سبة 

املرابحة %

العمولة
ال�سنوية %

فرتة ال�سداد
بال�سنة

رهن عقارم�صروطالبنك العربي
يت�سمن التاأمني 

على احلياة + 
العقار

700 األف 
دينار

1-30 �سنة%6.5%1 - %7.5

البنك الأهلي 
الأردين

رهن العقارغري م�صروط
تاأمني على 

احلياة و العقار
250 األف 

دينار
25 �سنة%6%1-%6.5

بنك القاهرة 
عمان

م�صروط للقطاع 
العام وال�سركات 
املعتمدة للبنك

1(رهن العقار
2( كفالة 
ال�سريك 
الزوجي

مليون دينارنعم

جودايرب م�سافا 
اإليه هام�ض يرتاوح 
بني 1.25% وحتى 

%2.25

1% لل�سنة 
الأولى

20 – 30 �سنة

نعمرهن العقارحتويل الراتببنك الأردن
250 األف 

دينار
لغاية 25 �سنة1%ابتداًء من %6

بنك الإ�سكان 
للتجارة 
والتمويل

رهن العقارغري م�صروط
تاأمني على 

احلياة ب�سقف 
150 األف دينار

-%9 -%5.99
1% لل�سنة 

الأولى
25 �سنه من �سمنها 

فرتة ال�سماح

البنك الأردين 
الكويتي

رهن العقارغري م�صروط
تاأمني على 

احلياة
ل يوجد

 %7-%6.25
متناق�سة

1% لل�سنة 
الأولى

30 �سنه

بنك ال�ستثمار 
العربي الأردين

نعمالرهن العقاريغري م�صروط
بدون حد 

اأعلى
%7.5 - %6

1% عن ال�سنة 
الأولى فقط

عقارية بحد اأق�سى 
8 �سنوات

�سكنية بحد اأق�سى 
25 �سنة

البنك التجاري 
الأردين

نعمرهن عقاريم�صروط
500 األف 

دينار
30 �سنة%6.5%0

البنك 
ال�ستثماري

ال ي�صرتط حتويل 
الراتب، ي�صرتط 

رهن العقار
7.5% متناق�سة1 مليون ديناركالهمارهن العقار

1% لل�سنة 
الأولى فقط

ت�سل اإلى 30 �سنة

ABC رهن عقارغري م�صروطبنك
نعم يوجد تامني 

على احلياة و 
على العقار

500 األف 
دينار

 %9.5 - %6.5
متناق�سة

1% مقطوعة 
ملرة واحدة

25 �سنة

نعمالرهن للعقارغري م�صروطبنك الحتاد
250 األف 

دينار
25 �سنة1 %6.75%
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تابع / جدول رقم )12(

�صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صكنية والعقارية )لالأفراد( املمنوحة خالل عام 2016

البنك
حتويل
الراتب

ال�سمانات
املطلوبة

هل يت�سمن القر�ض 
على تاأمني )على 
احلياة اأو العقار(

احلد الأق�سى
لقيمة القر�ض

�سعر
الفائدة  / ن�سبة 

املرابحة %

العمولة
ال�سنوية 

%

فرتة ال�سداد
بال�سنة

بنك �سو�سيته 
جرنال - الأردن

غري 
م�صروط

رهن العقار 
املراد متويله / 
حتويل الراتب 

اإن اأمكن / 
كفيل

نعم )على احلياة و 
العقار(

350 األف دينار

6% فائدة ثابتة 
لل�سنة الأولى 

ومتغرية 
لباقي ال�سنوات 

)متناق�سة(

1% لل�سنة 
الأولى

لغاية 30 �سنة

رهن العقارم�صروطبنك املال الأردين
نعم على احلياة 

والعقار
1.5 مليون األف دينار

اقل �سعر %6.25 
متناق�سة

%1
احلد الأق�سى 30 

�سنة

البنك الإ�سالمي 
الأردين 

يعتمد على 
طبيعة عمل 

املتعامل

رهن عقار من 
الدرجة الأولى

ي�سرتك املتعامل 
ب�سندوق التاأمني 

التباديل وفق اأحكام 
و�صروط اال�صرتاك 

يف ال�سندوق

اأن ل تزيد جمموع 
االأق�صاط القائمة 

واجلديدة عن %50 
من الدخل املثبت

مبتو�سط %5.5 
�سنوياً

��������
بحد اأق�سى 7 

�سنوات

البنك العربي 
الإ�سالمي 

الدويل

حتويل 
الراتب

اأو اقتطاع 
با�ستثناء 
العمالء 
املغرتبني

-حتويل الراتب 
با�ستثناء 
املغرتبني .

-العقار م�سجل 
با�سم البنك 
يف متويالت 

الإجارة .
- الرهن يف 

حال كان 
التمويل ب�سيغة 

املرابحة

نعم

بحد اأق�سى 50 % من 
الراتب

بحد اأق�سى 250 األف 
دينار

1 – 25 �سنة0%تبداأ من 6.5 %

بنك �سفوة 
الإ�سالمي

غري 
م�صروط

ت�سجيل العقار 
با�سم البنك

20 �سنة1%7.75% - 8.75%250 األف دينارنعم

م�سرف 
الراجحي

م�صروط

متويالت 
ال�سكني 

الإجارة: ل 
يوجد

متويالت 
ال�سكني 

املرابحة : رهن 
عقار

500 األف دينارنعم

متويالت ال�سكني 
الإجارة: %7.25-%8 

)متناق�ض(
متويالت ال�سكني 
املرابحة : %5.8-

6.8% )ثابت(

%0

متويالت ال�سكني 
الإجارة: 25-1 

�سنة
متويالت ال�سكني 
املرابحة : 10-1 

�سنوات

البنك العقاري 
امل�سري العربي

غري 
م�صروط

رهن عقاري، 
كفالت 

�سخ�سية، 
حتويل راتب او 
اقتطاع �سيكات 
معززة لل�سداد

500 األف دينارنعم
6.75% -7% فائدة 

متناق�سة )جودايرب 
+ هام�ض(

20-25 �سنة%1
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تابع / جدول رقم )12(

�صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صكنية والعقارية )لالأفراد( املمنوحة خالل عام 2016

البنك
حتويل
الراتب

ال�سمانات
املطلوبة

هل يت�سمن القر�ض 
على تاأمني )على 
احلياة اأو العقار(

احلد الأق�سى
لقيمة القر�ض

�سعر
الفائدة  / ن�سبة 

املرابحة %

العمولة
ال�سنوية %

فرتة ال�سداد
بال�سنة

م�سرف 
الرافدين

-------

-3.75%200 األف دينارنعم  حياة وعقاررهن العقارم�صروط�سيتي بنك
 20�سنه كحد 

اأق�سى

بنك �ستاندرد 
ت�سارترد

م�صروط )عدا عمالء 
الربايوريتي(

رهن العقار
نعم على احلياة 

والعقار
6.5%2 مليون دينار

1% لل�سنة 
الأولى فقط

30 �سنة

20 �سنه1%7.5%200 األف دينارنعمرهن منزلحتويل الراتببنك عودة

بنك الكويت 
الوطني

م�صروط و غري 
م�صروط

رهن عقاري
تامني حياه وتامني 

عقار
500 األف دينار

 %6.75 - %6.25
متناق�سة

1% لل�سنة 
الأولى فقط

20 �سنة

بنك لبنان 
واملهجر

1-25 �سنة1% ملرة واحدة7.5%500 األف دينارم�صروطرهن عقارم�صروط

بنك اأبو ظبي 
الوطني

م�صروط او غري 
م�صروط

رهن العقار
تامني على احلياة و 

العقار
مليون دينار

من 5.99% الى 
%7.5

3 – 25 �سنة%1

- غري متوفر

د. قرو�ض ال�سيارات

منحت البنوك العاملة يف اململكة خالل عام 2016 حوايل 49.3 األف قر�ص لتمويل �صراء �صيارة, وبقيمة اإجمالية بلغت 487.1 مليون دينار 
تقريبًا, ومبتو�صط مبلغ متويل بلغ 9888 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 3.99% اإلى 12% لدى البنوك التجارية, فيما تراوحت ن�صبة املرابحة من 
3.5% اإلى 6.75% لدى البنوك الإ�صالمية. وتراوحت ن�صبة العمولة التي تتقا�صاها البنوك ما بني �صفر و 1%, وبفرتة �صداد ت�صل حتى 10 

�صنوات.
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جدول رقم )13(

قرو�س ال�سيارات املمنوحة من البنوك خالل عام 2016

البنك
عدد طلبات قرو�ض ال�سيارات

املقدمة للبنك خالل عام 2016
عدد قرو�ض ال�سيارات

املقبولة خالل عام 2016
قيمة قرو�ض ال�سيارات

املمنوحة خالل 2016 )بالدينار(

3291542,735,013البنك العربي

البنك الأهلي الأردين
9945

1,241,920

9154865,168بنك القاهرة عمان

1,70086313,878,831بنك الأردن

1,2811,22018,621,120بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

7963976,600,000البنك الأردين الكويتي

1414155,600بنك ال�ستثمار العربي الأردين

6594327,793,199البنك التجاري الأردين

199220,410البنك ال�ستثماري

ABC 1411294,200بنك

4,9041,02120,805,583بنك الحتاد

5404895,460,159بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

6395305,747,782بنك املال الأردين

22,73122,731200,200,000البنك الإ�سالمي الأردين )1(

12,17511,293101,145,316البنك العربي الإ�سالمي الدويل )1(

4,6002,61929,587,385بنك �سفوة الإ�سالمي )1(

278961,100,356م�سرف الراجحي )1(

7555,930البنك العقاري امل�سري العربي

000م�سرف الرافدين

2234,334�سيتي بنك

000بنك �ستاندرد ت�سارترد

1,09776410,545,950بنك عودة

4150,000بنك الكويت الوطني - الأردن

16,0836,51560,000,000بنك لبنان واملهجر

000بنك اأبو ظبي الوطني

68,06249,265487,138,256املجموع

 )1( متثل متويالت ال�سيارات
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جدول رقم )14(

�صروط وخ�صائ�ض قرو�ض ال�صيارات املمنوحة خالل عام 2016

البنك
�صروط
القر�ض

ن�سبة التمويل من قيمة 
ال�سيارة

العمولة�سعر الفائدة %
ال�سنوية %

فرتة ال�سداد
بال�سنة

)اجلديدة وامل�ستعملة()اجلديدة وامل�ستعملة(

رهن ال�سيارةالبنك العربي

ال�سيارة اجلديدة من 70% اإلى 
%100

ال�سيارة امل�ستعملة من %65 
اإلى %90

جديدة 5% ثابتة
م�ستعملة 5.5% ثابتة

لل�سنة الأولى 
%1

1 – 7 �سنوات

حتويل راتب اأو رهن �سيارةالبنك الأهلي الأردين

حتويل راتب جديدة %100
حتويل راتب م�ستعملة %80

رهن �سيارة  جديدة %80
رهن �سيارة  م�ستعملة %60

حتويل راتب %11
رهن �سيارة %12

متناق�سة
%0

حتويل راتب 
7�سنوات

رهن �سيارة 5 
�سنوات

بنك القاهرة عمان

حتويل راتب
رهن ال�سيارة

التاأمني على ال�سيارة ) �سامل 
/ �سد الغري (

القطاع العام واجلهات املعتمدة 
) اأ ( : %100

القطاع اخلا�ض والأعمال 
احلرة :

ترتاوح ما بني %75 - %85

متناق�سة
القطاع العام واجلهات 

املعتمدة ) اأ ( :
متو�سط �سعر اجلودايرب + 

2.4% هام�ض

القطاع اخلا�ض والأعمال 
احلرة :

متو�سط �سعر اجلودايرب + 
3.4% هام�ض

8 �سنوات%0

بنك الأردن
 حتويل الراتب
رهن ال�سيارة

ت�سل اإلى %100
 ابتداًء من %3.99

ثابتة او 7.25% متناق�سة
%1

ت�سل ل 8 
�سنوات

بنك الإ�سكان للتجارة 
والتمويل

رهن ال�سيارة، التاأمني ال�سامل 
لأول عام

100% لأ�سحاب الرواتب 
املحولة.

الدخول احلرة: -
90% لل�سيارات اجلديدة
80% لل�سيارات امل�ستعملة

%4.75 - %3.99
ثابتة

%0
8 �سنوات 

�ساماًل فرتة 
ال�سماح

البنك الأردين الكويتي
رهن �صياره )م�صروط(
90-100% اجلديدة و امل�ستعملةراتب )غري م�صروط(

9%-9.5% متناق�سة
1% لل�سنة 

الأولى
6-8 �سنوات

بنك ال�ستثمار العربي 
الأردين

حتويل راتب
رهن ال�سيارة

%80%7
1% عن ال�سنة 
الأولى فقط

6 �سنوات

8 �سنوات0%%4.5%100رهن �سيارةالبنك التجاري الأردين
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تابع / جدول رقم )14(

�صروط وخ�صائ�ض قرو�ض ال�صيارات املمنوحة خالل عام 2016

البنك
�صروط
القر�ض

�سعر الفائدة %ن�سبة التمويل من قيمة ال�سيارة
العمولة

ال�سنوية %
فرتة ال�سداد

بال�سنة
)اجلديدة وامل�ستعملة()اجلديدة وامل�ستعملة(

البنك ال�ستثماري
ال ي�صرتط حتويل الراتب – 

ي�صرتط رهن ال�صيارة

ت�سل لغاية 100% لل�سيارات 
اجلديدة و 85% لل�سيارات 

امل�ستعملة

اجلديدة 9.5% متناق�سة 
امل�ستعملة 10.5% متناق�سة

لل�سنة الأولى 
1% فقط

ت�سل اإلى 6 
�سنوات

ABC رهن ال�سيارةبنك
90% لل�سيارات اجلديدة
80% لل�سيارات امل�ستعملة

10.5% متناق�سة
1% مقطوعة 

ملرة واحدة

7 �سنوات 
لل�سيارات 
اجلديدة

10 �سنوات 
لل�سيارات 
امل�ستعملة 

باأنواع معينة

رهن ال�سيارهبنك الحتاد
% 100
% 80

7 �سنوات1%8.75 % متناق�سة

بنك �سو�سيته جرنال - 
الأردن

رهن ال�سيارة + التامني 
ال�سامل املجري ل�سالح البنك 

+ اإمكانية طلب حتويل الراتب 
او كفيل

80% م�ستعمل

90% جديد

10% )متناق�سة( م�ستعمل
8.999% )متناق�سة( جديد
6.75% )ثابتة( لقرو�ض 

�سركة اأنظمة الت�سليف

لغاية 7 �سنوات%0

بنك املال الأردين
رهن ال�سيارة

 +حتويل الراتب او �سيكات 
حت�سيل

ن�سب التمويل تختلف ح�سب 
ال�سرائح املرتبطة مب�سدر 

الدخل ومكان العمل وموديل 
ال�سيارة حيث اقل ن�سبة متويل 
50% واأق�سى ن�سبة  100% لكل 

من ال�سيارات اجلديدة ال�سيارات 
امل�ستعملة وذلك ح�سب ال�سريحة

8 �سنوات%1اقل �سعر 8.5% متناق�سة

البنك الإ�سالمي الأردين
حتويل الراتب، كفيل براتب 

حمول، رهن ال�سيارة
�����������5.5% �سنويا%80ً - %100

بحد اأق�سى 5 
�سنوات

البنك العربي الإ�سالمي 
الدويل

حتويل الراتب
اأو اقتطاع وقد يتم اإ�سافة 

�سمانات اأخرى وفقا ل�سيا�سة 
البنك الئتمانية

0%تبداأ من  3.5 %ت�سل 100 %
1-8 �سنوات

7 �سنوات1%5.25% - 6.75%90%رهن املركبةبنك �سفوة الإ�سالمي

م�سرف الراجحي
حتويل راتب
رهن ال�سيارة

1-8 �سنوات0%5%-6% )ثابت(%60-%90



69التقرير السنوي الثامن والثالثون

تابع / جدول رقم )14(

�صروط وخ�صائ�ض قرو�ض ال�صيارات املمنوحة خالل عام 2016

البنك
�صروط
القر�ض

ن�سبة التمويل من قيمة 
ال�سيارة

�سعر الفائدة %
العمولة

ال�سنوية %
فرتة ال�سداد

بال�سنة
)اجلديدة وامل�ستعملة()اجلديدة وامل�ستعملة(

البنك العقاري امل�سري 
العربي

رهن �سيارة، كفالت 
�سخ�سية، �سيكات، بولي�سة 

تاأمني
%90 - %50

9% - 10% فائدة متناق�سة 
)جودايرب + هام�ض(

لغاية 8 �سنوات-

-----م�سرف الرافدين

�سيتي بنك
رهن ال�سيارة وحتويل 

الراتب
م�ستعملة %85
جديدة %100

%4.5-
م�ستعملة 5 

�سنوات
جديدة 6 �سنوات

-----بنك �ستاندرد ت�سارترد

رهنبنك عودة
90% جديد

80% م�ستعمل
5  �سنوات%5%1

رهن �سيارةبنك الكويت الوطني
85% للجديدة

70% للم�ستعملة

10%  للجديدة
11.5% للم�ستعملة

متناق�سة

1% لل�سنة 
الولى فقط

7 �سنوات للجديدة
5 �سنوات 

للم�ستعملة

رهن مركبةبنك لبنان واملهجر
80% اجلديدة
80% امل�ستعملة

1-7 �سنوات1% ملرة واحدة%5.5

-----بنك اأبو ظبي الوطني

- غري متوفر
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ه�. القرو�ض امل�سرفية املجمعة

�صاركت 6 بنوك من البنوك العاملة يف الأردن يف القرو�ص امل�صرفية املجمعة املمنوحة خالل عام 2016, حيث �صاهمت 3 بنوك مبنح قر�ص 
بقيمة 42.5 مليون دينار وذلك لتمويل 30% من كلفة اإن�صاء فندق 5 جنوم, كما �صاهمت 3 بنوك اأخرى مبنح قر�ص بقيمة 42.5 مليون دينار 

و 30 مليون دولر وذلك لتمويل بناء م�صت�صفى ومتويل �صراء املعدات الطبية الالزمة لت�صغيل امل�صت�صفى.
جدول رقم )15(

القرو�س املجمعة املمنوحة خالل عام 2016*

الغاية من القر�ضوكيل القر�ض
قيمة القر�ض

عدد البنوك امل�ساركة 
بالقر�ض

مليون دولرمليون دينار

2-42.5متويل 30% من كلفة اإن�ساء فندق 5 جنومالبنك العربي

البنك الأردين الكويتي
متويل بناء م�ست�سفى ومتويل �سراء املعدات 

الطبية الالزمة لت�سغيل امل�ست�سفى
42.5302

* تت�سمن القرو�ض املجمعة التي كان وكيلها اأحد البنوك العاملة يف الأردن.

7. الودائع لدى البنوك املرخ�سة 

ارتفع ر�صيد اإجمايل الودائع لدى البنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2016 لي�صل اإلى 32.9 مليار دينار, وبارتفاع مقداره 301.5 مليون 
دينار )0.9%( عن ر�صيد الودائع يف نهاية عام 2015. 

وقد جاء الرتفاع يف ر�صيد اإجمايل الودائع خالل عام 2016 نتيجة لرتفاع ودائع القطاع اخلا�ص مبقدار 548.4 مليون دينار )%1.8(, 
فيما انخف�صت ودائع القطاع العام مببلغ 246.9 مليون دينار )9.1%(, وذلك باملقارنة مع م�صتوياتها ال�صائدة يف نهاية عام 2015. 

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 52.8% من اإجمايل الودائع يف نهاية عام 2016 باملقارنة مع ن�صبة 55.4% يف عام 2015. اأما الودائع 

حتت الطلب فقد �صكلت ما ن�صبته 31.3%, و�صكلت ودائع التوفري ن�صبة 15.9% من اإجمايل الودائع يف نهاية عام 2016. 
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جدول رقم )16(

توزيع الودائع ح�سب اأنواعها الرئي�سية 

نوع الوديعة

20152016
ن�سبة التغري

% مليون دينارمليون دينارمليون دينار
الأهمية الن�سبية

%

%3.7%10312.631.3%9948.230.5ودائع حتت الطلب

%13.8%5218.115.9%4586.614.1ودائع التوفري

%3.8-%17369.352.8%18063.755.4الودائع لأجل

%0.9%10312.6100%32598.5100.0اإجمايل الودائع

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

�سكل رقم )7(: توزيع الودائع ح�سب اأنواعها يف نهاية عام 2016

15.9%

52.8%

31.3%

وبالنظر اإلى تطورات الودائع خالل عام 2016 وفقًا لنوع العملة, يالحظ ارتفاع بند الودائع بالعمالت الأجنبية بحوايل 347.8 مليون 
دينار والتي ت�صكل ن�صبة ارتفاع 5.3% عن قيمتها يف نهاية عام 2015, مقابل تراجع طفيف قي الودائع بالدينار الأردين بحوايل 46.3 مليون 

دينار اأو ما ن�صبته 0.2% عن م�صتواها يف نهاية عام 2015. 
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جدول رقم )17(

توزيع الودائع ح�سب نوع العملة 

نوع العملة
20152016

ن�سبة التغري
% مليون دينار

الأهمية الن�سبية
%

مليون دينار
الأهمية الن�سبية

%

%0.2-%25968.278.9%26014.579.8الودائع بالدينار الأردين

%5.3%6931.821.1%6584.020.2الودائع بالعمالت الأجنبية

%0.9%32900.0100%32598.5100اإجمايل الودائع

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

�سكل رقم )8(: توزيع الودائع ح�سب نوع العملة يف نهاية عام 2016

21.1%

78.9%

8. التوزيع اجلندري للعمالء الأفراد يف البنوك العاملة يف الأردن

قامت جمعية البنوك يف الأردن خالل عام 2016 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�ض

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 3403470 مودع, تتوزع بواقع 2301526 
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مودع من الذكور, و 1101944 مودع من الإناث. وبهذا فقد بلغت ن�صبة اأ�صحاب الودائع من الذكور 67.6% من اإجمايل عدد املودعني لدى 
البنوك العاملة يف الأردن, فيما بلغت ن�صبة اأ�صحاب الودائع من الإناث حوايل %32.4.

�سكل رقم )9(: العائد القائم لأ�سحاب الودائع ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2016

ذكور إناث
0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2,301,526

1,101,944

�سكل رقم )10(: التوزيع الن�سبي لعدد اأ�سحاب الودائع ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2016

67.6%

32.4%

ذكور

اناث

اأما من حيث القيمة الإجمالية لودائع الأفراد بالدينار, فقد بلغت حوايل 21.86 مليار دينار, منها حوايل 16.33 مليار دينار للمودعني 
الذكور,  و 5.53 مليار دينار للمودعني الإناث, وبهذا فقد �صكلت ودائع الذكور 74.7% من اإجمايل قيمة ودائع الأفراد لدى البنوك العاملة يف 

الأردن, فيما بلغت ن�صبة ودائع الإناث حوايل %25.3.
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�سكل رقم )11(: القيمة الإجمالية لودائع الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2016

ذكور إناث
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

ميون دينار

16,332

5,530

�سكل رقم )12(: التوزيع الن�سبي للقيمة الإجمالية لودائع الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2016

25.3%

74.7%

اناث

ذكور

ثانياً: توزيع املقرت�سني الأفراد ح�سب اجلن�ض

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 788951 مقرت�ص, تتوزع بواقع 635681 مقرت�ص من 
الذكور, و 153270 مقرت�ص من الإناث. وبهذا فقد بلغت ن�صبة املقرت�صني الذكور 80.6% من اإجمايل عدد املقرت�صني الأفراد من البنوك 

العاملة يف الأردن, فيما بلغت ن�صبة املقرت�صني الإناث %19.4.
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�سكل رقم )13(: العدد القائم للمقر�سني الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2016

ذكور إناث

عدد املقترضني

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

635,681

153,270

�سكل رقم )14(: التوزيع الن�سبي لعدد املقر�سني الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2016

19.4%

80.6%

اناث

ذكور

اأما من حيث القيمة الإجمالية لقرو�ص الأفراد بالدينار, فقد بلغت حوايل 9177 مليار دينار, منها حوايل 7678 مليار دينار للمقرت�صني 
الذكور,  و 1499 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.
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�سكل رقم )15(: القيمة الإجمالية لقرو�س الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2016

ذكور إناث

مليون دينار

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

7,678

1,499

�سكل رقم )16(: التوزيع الن�سبي للقيمة الإجمالية لقرو�س الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2016

16.3%

83.7%

اناث

ذكور

ثالثاً: توزيع العمالء الأفراد احلا�سلني على بطاقات ائتمان ح�سب اجلن�ض

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

وقد بلغ اإجمايل العدد القائم للعمالء الأفراد احلا�صلني على بطاقات ائتمان من البنوك العاملة يف الأردن 366047 عميل, يتوزعون بواقع 
293393 عميل من الذكور, و 72654 عميل من الإناث. وبهذا فقد بلغت ن�صبة العمالء الذكور احلا�صلني على بطاقات ائتمان 80.2% 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 %19.8.
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�سكل رقم )17(: العدد القائم للعمالء الأفراد احلا�سلني على بطاقات ائتمان ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2016

ذكور إناث

عدد العمالء

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

293,393

72,654

�سكل رقم )18(: التوزيع الن�سبي لعدد العمالء الأفراد احلا�سلني على بطاقات ائتمان ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2016

19.8%

80.2%

اناث

ذكور

اأما من حيث القيمة الإجمالية ل�صقوف البطاقات الئتمانية املمنوحة للعمالء الأفراد بالدينار, فقد بلغت حوايل 692 مليون دينار, منها 
للذكور  الإناث, وبهذا فقد �صكلت �صقوف بطاقات الئتمان املمنوحة  للعمالء  الذكور, و 108 مليون دينار  للعمالء  حوايل 584 مليون دينار 
حوايل  لالإناث  املمنوحة  الئتمان  بطاقات  �صقوف  ن�صبة  بلغت  فيما  لالأفراد,  املمنوحة  الئتمان  بطاقات  �صقوف  قيمة  اإجمايل  من   %84.4

.%15.6
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�سكل رقم )19(القيمة الإجمالية ل�سقوف البطاقات الئتمانية املمنوحة للعمالء الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية 
عام 2016

ذكور إناث

مليون دينار
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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 2016

15.6%

84.4%

اناث

ذكور
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بلغ عدد البنوك العاملة يف الأردن 25 بنكًا مع نهاية عام 2016, 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 808 فرعًا و 86 
مكتبًا. وبلغ موؤ�صر الكثافة امل�صرفية )عدد ال�صكان اإلى العدد الإجمايل لفروع البنوك العاملة يف اململكة( يف نهاية عام 2016 نحو 12126 

ن�صمة لكل فرع. 

جدول رقم ) 18(

تطور عدد البنوك والفروع يف الأردن 2016-2008

ال�سنة
عدد البنوك الأجنبيةعدد البنوك الوطنية

عدد الفروعاملجموع
بنوك اإ�سالميةبنوك جتاريةبنوك اإ�سالميةبنوك جتارية

20081328023593

20091328023619

20101339025666

20111339126702

20121339126722

20131339126742

20141338125770

20151338125786

20161338125808

1. تطور عدد الفروع 

اأ. الفروع املفتتحة خالل عام 2016

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 13 بنكًا خالل عام 2016 بافتتاح فروع جديدة داخل الأردن ليبلغ عدد الفروع 
اجلديدة بنهاية عام 2016 داخل الأردن 25 فرعًا جديدًا, بينما بلغ عدد الفروع املفتتحة خالل عام 2016 خارج الأردن 7 فروع مت افتتاحها 

من قبل بنكني.
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جدول رقم )19(

الفروع املفتتحة خالل عام 2016

اأ�سم البنك
الفروع املفتتحة خارج الأردنالفروع املفتتحة داخل الأردن

الدولة / املدينةا�سم الفرعالعدداملدينة/ املحافظةا�سم الفرعالعدد

0البنك العربي

��������

5

لبنانفرع احلازمية
فل�سطنيفرع بدو��������
فل�سطنيفرع يطا��������
م�سرفرع التجمع الأول��������
م�سرفرع روك�سي��������

0العا�سمةفرع مكة مول1البنك الأهلي الأردين

2بنك القاهرة عمان
العا�سمةفرع اأم اأذينة

0
الزرقاءفرع الزرقاء / �ض. امللك طالل

0العا�سمةفرع العبديل مول1بنك الأردن

4بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

كافة املحافظاتالفرع املتنقل الثاين

0
العا�سمةفرع املنارة

العا�سمةفرع �سارع املطار
العا�سمةفرع بني كنانة

5البنك الأردين الكويتي

كافة املحافظاتالفرع املتنقل

2

بيت حلم / فل�سطنيفرع بيت حلم
جنني / فل�سطنيفرع جننيالعا�سمةفرع العبديل مول

��������العا�سمةفرع طرببور
��������العا�سمةفرع زهران

��������العا�سمةفرع الها�سمي ال�سمايل

0العا�سمةفرع العبديل مول1بنك ال�ستثمار العربي الأردين

0العا�سمةفرع دابوق1البنك ال�ستثماري

3بنك الحتاد
العا�سمةفرع �سويلح

0 العا�سمةفرع العبديل مول
العا�سمةفرع �ساحية الر�سيد

0اربدفرع �سيتي �سنرت1البنك الإ�سالمي الأردين

3بنك �سفوة الإ�سالمي
الزرقاءفرع الزرقاء / �سارع ال�سعادة

0 العا�سمةفرع دابوق
العا�سمةفرع طرببور

1م�سرف الراجحي
فرع مكة مول )فرتة �سباحية/ 

م�سائية(
0العا�سمة

0العا�سمةفرع مكة مول1البنك العقاري امل�سري العربي

0العا�سمةفرع تاج مول1بنك عودة

257املجموع

* البنوك التي مت اإدراجها باجلدول هي فقط البنوك التي قامت بافتتاح فروع جديدة داخل اأو خارج الأردن خالل عام 2016.

ب. عدد الفروع داخل وخارج الأردن

بلغ عدد فروع البنوك املرخ�صة العاملة يف الأردن 808 فرع داخل الأردن منت�صرة على خمتلف مناطق اململكة و189 فرع خارج الأردن 
بنهاية عام 2016.
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جدول رقم )20(

عدد الفروع داخل وخارج الأردن كما يف نهاية 2016

اأ�سم البنك
عدد الفروع

خارج الأردنداخل الأردن

74122البنك العربي

556البنك الأهلي الأردين

7323بنك القاهرة عمان

7114بنك الأردن

11714بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

615البنك الأردين الكويتي

181بنك ال�ستثمار العربي الأردين

294البنك التجاري الأردين

120البنك ال�ستثماري

ABC 270بنك

410بنك الحتاد

170بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

120بنك املال الأردين

740البنك الإ�سالمي الأردين

410البنك العربي الإ�سالمي الدويل

250بنك �سفوة الإ�سالمي

70م�سرف الراجحي

110البنك العقاري امل�سري العربي 

20م�سرف الرافدين

20�سيتي بنك

60بنك �ستاندرد ت�سارترد

140بنك عودة 

30بنك الكويت الوطني - الأردن

140بنك لبنان واملهجر 

20بنك اأبو ظبي الوطني

808189املجموع
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ت. التوزيع اجلغرايف للفروع داخل الأردن

اململكة  تت�صمن 3 فروع متنقلة جتوب جميع مناطق  والتي  اململكة  البالغ عددها 808 فرع على خمتلف حمافظات  البنوك  تنت�صر فروع 
لتقدمي اخلدمات امل�صرفية لأكرب عدد ممكن من العمالء يف اأماكن تواجدهم.

حيث ت�صتحوذ العا�صمة عمان على ما ن�صبته 62.7% من اإجمايل عدد الفروع لتاأتي بعدها حمافظة اربد التي ت�صتحوذ على ما ن�صبته 
9.9% من اإجمايل الفروع تليها حمافظة الزرقاء بن�صبة 9.1% من اإجمايل الفروع, ليتبقى ما ن�صبة 18.3% من اإجمايل الفروع منت�صرة على 

باقي املحافظات.
جدول رقم )21(

توزيع الفروع على املحافظات كما يف نهاية 2016

املجموعاملفرقالطفيلةعجلونجر�ضمعانمادباالكركالعقبةالبلقاءالزرقاءاربدالعا�سمةالبنك

503751112111174البنك العربي

345451111101155البنك الأهلي الأردين

3710662321111373بنك القاهرة عمان

469711111120171بنك الأردن
بنك الإ�سكان للتجارة 

والتمويل
601514914151221115+2*

*1+434541110000160البنك الأردين الكويتي

141201000000018بنك ال�ستثمار العربي الأردين

164231110000129البنك التجاري الأردين

91101000000012البنك ال�ستثماري

ABC 191111110100127بنك

314211010000141بنك الحتاد

121101110000017بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

81201000000012بنك املال الأردين

3511951413121174البنك الإ�سالمي الأردين

البنك العربي الإ�سالمي 
الدويل

223521211111141

212200000000025بنك �سفوة الإ�سالمي

5110000000007م�سرف الراجحي

71101000000111البنك العقاري امل�سري العربي 

2000000000002م�سرف الرافدين

2000000000002�سيتي بنك

4100100000006بنك �ستاندرد ت�سارترد

121001000000014بنك عودة 

3000000000003بنك الكويت الوطني - الأردن

111101000000014بنك لبنان واملهجر 

2000000000002بنك اأبو ظبي الوطني

*3+5058073422020131489714805املجموع

*  فرع متنقل جلميع املحافظات 
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2. تطور عدد املكاتب 

اأ. املكاتب املفتتحة خالل عام 2016

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 7 مكاتب داخل الأردن من قبل 4 بنوك خالل العام 2016.

جدول رقم )22(

املكاتب املفتتحة خالل عام 2016

البنك
املكاتب املفتتحة داخل الأردن

املحافظةا�سم املكتبالعدد

2بنك القاهرة عمان
اربدمكتب جامعة العلوم والتكنولوجيا

جر�ضمكتب جر�ض

العا�سمةمكتب �سارع وادي �سقره1بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

العا�سمةمكتب مركز اأطقم الطائرات - مطار امللكة علياء الدويل1بنك ال�ستثمار العربي الأردين

3البنك الإ�سالمي الأردين

العا�سمةمكتب �سارع و�سفي التل

ماأدبامكتب ذيبان

عجلونمكتب عبني عبلني

7املجموع

* البنوك التي مت اإدراجها باجلدول هي فقط البنوك التي قامت بافتتاح مكاتب جديدة داخل اأو خارج الأردن خالل عام 2016.

ب. عدد املكاتب داخل وخارج الأردن

بلغ عدد مكاتب البنوك املرخ�صة 86 مكتب منت�صرة بعدة مناطق داخل الأردن و7 مكاتب خارج الأردن بنهاية عام 2016.
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جدول رقم )23(

عدد املكاتب داخل وخارج الأردن كما يف نهاية 2016

اأ�سم البنك
املكاتب

خارج الأردنداخل الأردن

00البنك العربي

11البنك الأهلي الأردين

150بنك القاهرة عمان

101بنك الأردن

133بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

00البنك الأردين الكويتي

151بنك ال�ستثمار العربي الأردين

11البنك التجاري الأردين

00البنك ال�ستثماري

ABC 00بنك

00بنك الحتاد

00بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

00بنك املال الأردين

230البنك الإ�سالمي الأردين

00البنك العربي الإ�سالمي الدويل

00بنك �سفوة 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

10بنك لبنان واملهجر 

00بنك اأبو ظبي الوطني

867املجموع



89التقرير السنوي الثامن والثالثون

ت. التوزيع اجلغرايف للمكاتب داخل الأردن

تنت�صر مكاتب البنوك داخل الأردن والبالغ عددها 86 مكتب يف نهاية عام 2016 على جميع حمافظات اململكة, حيث ت�صتحوذ العا�صمة 
عمان على ما ن�صبته 39.5% من اإجمايل عدد املكاتب, تليها حمافظة اربد مبا ن�صبته 19.8% من اإجمايل عدد املكاتب, تليها حمافظة العقبة 

بن�صبة 11.6% من اإجمايل عدد املكاتب, لتتوزع باقي املكاتب على باقي حمافظات اململكة.

جدول رقم )24(

توزيع املكاتب على املحافظات كما يف نهاية 2016

املجموعاملفرقالطفيلةعجلونجر�ضمعانمادباالكركالعقبةالبلقاءالزرقاءاربدالعا�سمةالبنك

0000000000000البنك العربي

0100000000001البنك الأهلي الأردين

33112003110015بنك القاهرة عمان

05022000000110بنك الأردن

74001000000113بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

0000000000000البنك الأردين الكويتي

102102000000015بنك ال�ستثمار العربي الأردين

0000100000001البنك التجاري الأردين

0000000000000البنك ال�ستثماري

ABC 0000000000000بنك

0000000000000بنك الحتاد

0000000000000بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

0000000000000بنك املال الأردين

72311220111223البنك الإ�سالمي الأردين

0000000000000البنك العربي الإ�سالمي الدويل

0000000000000بنك �سفوة 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

0000100000001بنك لبنان واملهجر 

0000000000000بنك اأبو ظبي الوطني

34175410223221486املجموع



التقرير السنوي الثامن والثالثون90

  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 1637 جهاز يف نهاية عام 2016 مقارنًة بـ 1488 جهاز يف نهاية عام 2015. بحيث 
تنت�صر هذه الأجهزة يف جميع حمافظات اململكة وبن�صٍب متفاوتة لتح�صل العا�صمة عمان على احل�صة الأكرب وبن�صبة 67.8% من اإجمايل عدد 
الأجهزة, تاأتي بعدها حمافظة اربد بن�صبة 9.6% من اإجمايل عدد الأجهزة, تليها حمافظة الزرقاء بن�صبة 6.4% 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 2016

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

البنك
1289933142111116389البنك العربي

8195104121101111663البنك الأهلي الأردين

813310866461117164102بنك القاهرة عمان

8310545121120612079بنك الأردن

127271911711371733226142بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

69555322000019262البنك الأردين الكويتي

49150300000005836بنك ال�ستثمار العربي الأردين

30643312000015029البنك التجاري الأردين

26120200000003111البنك ال�ستثماري

ABC 51110000000005328بنك

60752201000017845بنك الحتاد

15110111000002017بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

39420200000004717بنك املال الأردين

882820778564557190138البنك الإ�سالمي الأردين

43332221111116144البنك العربي الإ�سالمي الدويل

51331000000005824بنك �سفوة الإ�سالمي

26430000010003413م�سرف الراجحي

11110100000011515البنك العقاري امل�سري العربي 

00000000000000م�سرف الرافدين

00000000000000�سيتي بنك

61001000000087بنك �ستاندرد ت�سارترد

23200100000002616بنك عودة 

60000000000063بنك الكويت الوطني – الأردن

12110200000001615بنك لبنان واملهجر 

50000000000053بنك اأبو ظبي الوطني
11101571045655342724111712301637998املجموع

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 2016

البنك
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ب ا
�سح

ال

�سر
املبا

دي 
لنق

اع ا
لإيد

ا

لف
 مغ

الل
ن خ

ي م
نقد

ع ال
يدا

الإ

كات
ل�سي

اع ا
اإيد

سيد
ر�

ن ال
ر ع

ف�سا
ل�ست

ا

�سر
خمت

اب 
ح�س

سف 
ى ك�

 عل
سول

حل�
ا

ف(
هات

اء، 
هرب

ه، ك
ميا

ري )
وات

الف
فع 

د

نك
 الب

ف�ض
ل ن

داخ
�سه 

ل نف
عمي

ت ال
سابا

ح�
ني 

ل ب
موا

 الأ
ويل

حت

نك
 الب

ف�ض
يف ن

الء 
لعم

ت ا
سابا

ح�
ني 

ل ب
موا

 الأ
ويل

حت

نية
تما

الئ
ات 

طاق
 الب

ديد
ت�س

كات
 �سي

فرت
ب د

 طل
دمي

تق

�ض
 قر

على
ول 

حل�س
ب ا

 طل
دمي

تق

ساب
ح�

سف 
ب ك�

طل

PIN
ري 

تغي

عني
ة ال

�سم
ب

An
ti S

kim
mi

ng
)1(

 √√ √√ √√√√√√√√√√البنك العربي

 √√ √   √ √√  √ √البنك الأهلي الأردين

√√√ √√√√√√√√   √√بنك القاهرة عمان
 √√ √  √√√√√  √ √بنك الأردن

√√√√√  √√√√√√√√√√بنك الإ�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 الإ�سالمي الدويل

 √        √√    √بنك �سفوة الإ�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 - الأردن

 √       √ √    √بنك 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.

* لعمالء البنك نف�سه فقط
- 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 )27(

خدمات اأخرى تقدم عرب اأجهزة ال�سراف الآيل   

خدمات اأخرى تقدم عرب اأجهزة ال�سراف الآيلالبنك

البنك العربي

التربعات جلهات معينة

تغيري رقم هاتف العميل

ال�سرتاك بخدمة هال عربي )البنك الناطق(

ا�ستقبال احلوالت عن طريق western unionبنك القاهرة عمان

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

ت�سديد الفواتري من خالل خدمة فواتريكم

اإر�سال امييالت خا�سة بالقرتاحات وال�سكاوى

طلب بطاقات ائتمانية

اأ�سعار �سرف العمالت

عر�ض اإعالنات البنك على ال�سا�سة الرئي�سية

�سحن بطاقات ال�سراف املدفوعة م�سبقاالبنك الأردين الكويتي

بنك الحتاد
1.  تغري رقم ال�سري للبطاقة الئتمانية

E-fawatercom 2.  خدمة

خدمة اإي فواتريكمالبنك الإ�سالمي الأردين

اإيداع تعليمات بوا�سطة مغلفالبنك العربي الإ�سالمي الدويل

التحويل بني ح�سابات العميل نف�سهبنك عودة

* 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 2016
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بلغ عدد البنوك املدرجة يف بور�صة عمان 15 بنكًا مع نهاية عام 2016, تراوحت اأ�صعار اإغالقها من 0.83 دينار اإلى 9.3 دينار. وقد بلغ 
عدد اأ�صهم البنوك التي مت تداولها حوايل 102.3 مليون �صهم فيما بلغ حجم التداول لهذه الأ�صهم 261.3 مليون دينار. واجلدول التايل يبني 

اأبرز موؤ�صرات التداول للبنوك املدرجة على البور�صة خالل عام 2016.

جدول رقم )28(

بع�س موؤ�سرات التداول للبنوك املدرجة على بور�سة عمان خالل عام 2016

الرمزالبنك

�سعر 
الإغالق
)نهاية 
)2015

اأعلى �سعر
خالل 
2016

اأدنى �سعر
خالل 
2016

�سعر 
الإغالق
)نهاية 
)2016

معدل 
ال�سعر
2016

حجم التداول
)دينار(

عدد ال�سهم

ARBK6.456.395.906.176.1394,803,76315,464,772البنك العربي

THBK9.459.659.069.309.358,618,068921,537بنك ال�سكان

BOJX2.603.402.152.882.7341,953,20215,377,721بنك الردن

EXFB1.001.090.760.830.918,198,3759,062,760بنك املال

CABK2.552.561.811.852.1217,331,4778,158,859بنك القاهرة عمان

AHLI1.251.331.131.151.2213,952,13911,415,204البنك الهلي

JOIB3.553.903.273.863.5526,552,7127,483,311البنك الإ�سالمي الأردين

AJIB1.911.931.611.701.721,192,558693,508بنك ال�ستثمار العربي الأردين

UBSI1.522.111.492.011.719,639,4265,636,406بنك الإحتاد

JCBK1.171.751.101.401.459,232,3566,365,249البنك التجاري الأردين

ABCO1.161.321.121.321.213,210,6952,649,684بنك املوؤ�س�سة العربية

INVB1.341.521.211.491.325,680,4214,314,111البنك ال�ستثماري

SGBJ1.011.070.920.950.96182,737190,642بنك �سو�سيته جرنال – الأردن

JDIB1.071.411.041.281.2416,806,39413,572,237بنك �سفوة الإ�سالمي

JOKB4.104.163.503.943.743,911,4571,045,896البينك الأردين الكويتي

امل�سدر: بور�سة عمان / الن�سرة ال�سنوية لعام 2016

1. الرقم القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم

انخف�ص الرقم القيا�صي )املرجح بالقيمة ال�صوقية( لأ�صعار اأ�صهم البنوك املدرجة يف بور�صة عمان بحوايل 19 نقطة )0.2%( لي�صل اإلى 
8444.5 نقطة يف نهاية عام 2016, اأما الرقم القيا�صي لل�صوق ب�صكٍل عام فقد تراجع بن�صبة بلغت 3.8% لي�صل اإلى 4069.7 نقطة يف نهاية 

عام 2016. 
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جدول رقم )29(

تطور الرقم القيا�سي لأ�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف بور�سة عمان للفرة )2008 – 2016(

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

ال�سوقالبنوك

200811380.16243.1

20099368.05520.1

20108848.35318.0

20117542.34648.4

20127297.44593.9

20138035.24336.7

20148373.04237.6

20158463.74229.9

20168444.54069.7

امل�سدر: بور�سة عمان 

�سكل رقم )21(: التطور ال�سنوي للرقم القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم )2016-2008(
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جدول رقم )30(

التطور ال�سهري للرقم القيا�سي لأ�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل عام 2016

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

ال�سوقالبنوك

8403.24133.2كانون الثاين

8323.14069.2�صباط

8297.54081.5اآذار

8119.03942.1ني�سان

8304.84004.2اأيار

8160.73946.1حزيران

8222.33963.2متوز

8235.23908.6اآب

8298.53941.1اأيلول

8269.23918.1ت�سرين الأول

8330.24037.8ت�سرين الثاين

8444.54069.7كانون الأول

امل�سدر: بور�سة عمان 

�سكل رقم )22(: التطور ال�سهري للرقم القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم خالل عام 2016
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2. حجم التداول 

تراجع حجم التداول يف اأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة خالل عام 2016 ب�صكل طفيف لينخف�ص من 262.6 مليون دينار يف عام 2015 
اإلى 261.3 مليون دينار يف عام 2016. فيما �صهد حجم التداول الكلي يف بور�صة عمان انخفا�صًا من 2.51 مليار دينار يف عام 2015 اإلى 

1.82 مليار دينار يف عام 2016. 
جدول رقم )31(

حجم التداول على اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل الفرة )2008 - 2016(

ال�سنة
حجم التداول  )مليون دينار(

البنوك / ال�سوق )%(ال�سوقالبنوك

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

2016261.31,821.814.3%
امل�سدر: بور�سة عمان / الن�سرة الإح�سائية ال�سنوية

�سكل رقم )23(: التطور ال�سنوي حلجم التداول خالل الفرة )2016-2008(
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جدول رقم )32(

التطور ال�سهري حلجم التداول على اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل عام 2016

ال�سهر
حجم التداول )مليون دينار(

البنوك / ال�سوقال�سوقالبنوك

%24.169183.12713.2كانون الثاين

%20.809172.43312.1�صباط

%25.276200.97412.6اآذار

%31.393170.58018.4ني�سان

%25.455168.25615.1اأيار

%14.907116.36712.8حزيران

%22.282113.34319.7متوز

%23.522163.25114.4اآب

%14.555115.96912.6اأيلول

%15.969133.84111.9ت�سرين الأول

%24.401159.30715.3ت�سرين الثاين

%18.528124.33114.9كانون الأول

%261.2661821.77814.3املجموع

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

�سكل رقم )24(: التطور ال�سهري حلجم التداول خالل عام 2016
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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 59.62% خالل الفرتة من 2008 اإلى 2016, 

وو�صلت الن�صبة اإلى 60.7% يف عام 2016.
جدول رقم )33(

م�ساهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�سهم البنوك املدرجة يف بور�سة عمان خالل الفرة )2008 – 2016(

ن�سبة م�ساهمة غري الأردنيني %ال�سنة

200858.84

200958.25

201057.90

201159.40

201260.00

201361.00

201460.30

201560.20

201660.70

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

�سكل رقم )25(: ن�سبة م�ساهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�سهم البنوك )2016-2008(
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 يتناول هذ� �جلزء مو�شوع تقا�ض �ل�شيكات ويلقي �ل�شوء على �أهم نقاط �لتحول �لتاريخية �لتي مر بها يف �ململكة، بالإ�شافة �إلى ت�شليط 
ال�صوء على التغريات �صهدتها ال�صيكات املقدمة للتقا�ص وال�صيكات املعادة خالل عام 2016.

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  - ال�صيكات التي تودع من قبل العمالء من ال�صاعة 8:00 �صباحاً  ولغاية ال�صاعة 12:00 ظهرًا حت�صّ
ب�صحب 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

املركزي  البنك  بقانون  واملتمثل  لت�صغيلها  قانوين  غطاء  حتت  اللكرتونية  املقا�صة  خالل  من  ال�صيكات  تقا�ص  خدمة  تقدمي  ويتم  كما   
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 2016

�صهدت ال�صيكات املقدمة للتقا�ص انخفا�صًا من حيث العدد والقيمة خالل عام 2016 مقارنًة مع عام 2015, حيث انخف�ص عدد عدد 
األف �صيك يف عام 2016, كما انخف�صت قيمة ال�صيكات  اإلى 10361.2  األف �صيك يف عام 2015  ال�صيكات املقدمة للتقا�ص من 10627.2 

املقدمة للتقا�ص من 48063.3 مليون دينار يف عام 2015 اإلى 46202.4 مليون دينار يف عام 2016.

جدول رقم )34(

ال�سيكات املقدمة للتقا�س واملعادة لعامي )2015 – 2016(

ن�سبة التغري %20152016البيان

ال�سيكات املقدمة للتقا�ض

%2.50-10627.210361.2العدد )األف(

%3.87-48063.346202.4القيمة )مليون دينار(

ال�سيكات املعادة

%4.22-520.8498.8العدد )األف(

%1734.81831.85.59القيمة )مليون دينار(

-%4.81%4.90ن�سبة اإلى عدد ال�سيكات املقدمة للتقا�ض )%(

-%3.96%3.61ن�سبة اإلى قيمة ال�سيكات املقدمة للتقا�ض )%(

ال�سيكات املعادة لعدم كفاية الر�سيد

%5.35-315.6298.7العدد )األف(

%952.1976.72.58القيمة )مليون دينار(

-%59.9%60.6ن�سبة اإلى عدد ال�سيكات املعادة )%(

-%53.3%54.9ن�سبة اإلى قيمة ال�سيكات املعادة )%(

ال�سيكات املعادة  لأ�سباب اأخرى

%2.49-205.2200.1العدد )األف(

%782.78559.24القيمة )مليون دينار(

-%40.1%39.4ن�سبة اإلى عدد ال�سيكات املعادة )%(

-%46.7%45.1ن�سبة اإلى قيمة ال�سيكات املعادة )%(

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

وعلى الرغم من انخفا�ص عدد ال�صيكات املعادة بن�صبة 4.22% وذلك من 520.8 األف �صيك يف عام 2015 اإلى 498.8 األف �صيك يف 
عام 2016, اإل اأن قيمة ال�صيكات املعادة ارتفعت من 1734.8 مليون دينار اإلى 1831.8 مليون دينار, وهو ما ميثل ارتفاع بن�صبة %5.59. 
وقد �صكل عدد ال�صيكات املعادة ن�صبة 4.8% من عدد ال�صيكات املقدمة للتقا�ص يف عام 2016, مقارنة مع ن�صبة 4.9% يف عام 2015. اأما من 
حيث القيمة, فقد �صكلت قيمة ال�صيكات املعادة ن�صبة 4% من قيمة ال�صيكات املقدمة للتقا�ص عام 2016, مقارنة مع ن�صبة 3.6% عام 2015. 

وقد �صكلت ن�صبة ال�صيكات املعادة لعدم كفاية الر�صيد حوايل 60% من عدد ال�صيكات املعادة, فيما �صكلت ال�صيكات املعادة لأ�صباب اأخرى 
40% من عدد ال�صيكات املعادة. اأما من حيث القيمة فقد �صكلت قيمة ال�صيكات املعادة لعدم كفاية الر�صيد ن�صبة 53.3% من قيمة ال�صيكات 

املعادة يف عام 2016, مقابل ن�صبة 46.7% مت اإعادتها لأ�صباب اأخرى. 
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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

انخف�صت اأ�صعار الفوائد على الودائع مبختلف اأ�صكالها انخفا�صات خالل عام 2016 وذلك كما يلي: 

 الودائع حتت الطلب: انخف�ص الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الودائع حتت الطلب يف نهاية 2016 مبقدار 6 نقاط �أ�شا�ض عن م�شتو�ه 
يف نهاية عام 2015 ليبلغ %0.26. 

 ودائع التوفري: انخف�ص الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على ودائع التوفري يف نهاية عام 2016 مبقدار 6 نقاط �أ�شا�ض عن م�شتو�ه �مل�شجل 
يف نهاية عام 2015 ليبلغ %0.56. 

 الودائع لأجل: انخف�ص الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الودائع لأجل يف نهاية عام 2016 مبقدار نقطتني اأ�صا�ص عن م�صتواه يف نهاية 
عام 2015 ليبلغ %3.04. 

جدول رقم )35(

 الو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الودائع باأ�سنافها خالل الفرة  2008 – 2016

ال�سنة
حتت الطلب

)%(
توفري
)%(

لأجل
)%(

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

20160.260.563.04
امل�سدر:  البنك املركزي الأردين/ الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية
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�سكل رقم )26(: الو�سط املرجح لأ�سعار الفوائد على الودائع باأ�سنافها )2016-2008(

%
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6.0

ألجل توفير حتت الطلب

جدول رقم )36(

الو�سط املرجح ال�سهري لأ�سعار الفائدة على الودائع باأ�سنافها خالل عام 2016

ال�سهر
حتت الطلب

)%(
توفري
)%(

لأجل
)%(

0.310.643.11كانون الثاين

0.310.673.09�صباط

0.310.643.09اآذار

0.300.643.03ني�سان

0.280.623.02اأيار

0.250.652.97حزيران

0.250.612.98متوز

0.240.602.95اآب

0.240.583.00اأيلول

0.240.563.00ت�سرين الأول

0.240.643.04ت�سرين الثاين

0.260.563.04كانون الأول

0.270.623.03املعدل

0.310.673.11اأعلى �سعر

0.240.562.95اأدنى �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 2016
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2. تطور اأ�سعار الفوائد على الت�سهيالت

�صهدت اأ�صعار الفائدة على الت�صهيالت مبختلف اأ�صكالها خالل عام 2016 التغيريات التالية: 

 اجلاري مدين: انخف�ص الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على اجلاري مدين يف نهاية عام 2016 مبقدار 41 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه يف نهاية 
عام 2015 ليبلغ %7.60. 

 القرو�ص وال�صلف: انخف�ص الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على القرو�ص وال�صلف يف نهاية عام 2016 مبقدار 41 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه 
يف نهاية عام 2015 ليبلغ %7.83. 

 الكمبيالت والإ�صناد املخ�صومة: ارتفع الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الكمبيالت والإ�صناد املخ�صومة يف نهاية عام 2016 مبقدار 172 
نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه امل�صجل يف نهاية عام 2015 ليبلغ %10.42. 

 �صعر الفائدة لأف�صل العمالء: بقي �صعر فائدة اإقرا�ص لأف�صل العمالء يف نهاية عام 2016 عند نف�ص م�صتواه امل�صجل يف نهاية عام 2015 
والبالغ %8.37. 
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جدول رقم )37(

الو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت باأ�سنافها 2008 – 2016

ال�سنة
جاري مدين

)%(
قرو�ض و�سلف

)%(
كمبيالت واإ�سناد خم�سومة

)%(

�سعر الإقرا�ض لأف�سل 
العمالء 

)%(

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

20167.607.8310.428.37

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

�سكل رقم )28(: الو�سط املرجح لأ�سعار الفوائد على الت�سهيالت باأ�سنافها )2016-2008(
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جدول رقم )38( 

تطور الو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت باأ�سنافها خالل عام 2016

ال�سهر
جاري مدين

)%(
قرو�ض و�سلف

)%(
كمبيالت واإ�سناد خم�سومة

)%(
�سعر الإقرا�ض لأف�سل 

العمالء )%(

8.038.198.598.37كانون الثاين

7.938.269.568.37�صباط

7.818.208.558.37اآذار

7.808.1410.078.39ني�سان

7.758.1610.278.39اأيار

7.778.3810.468.39حزيران

7.658.2710.808.39متوز

7.628.0110.648.39اآب

7.767.9910.638.39اأيلول

7.658.0510.438.39ت�سرين الأول

7.647.9010.378.39ت�سرين الثاين

7.607.8310.428.37كانون الأول

7.758.1210.078.38املعدل

8.038.3810.808.39اأعلى �سعر

7.607.838.558.37اأدنى �سعر
امل�سدر:  البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية.

�سكل رقم )29(: التطور ال�سهري لأ�سعار الفوائد على الت�سهيالت باأ�سنافها خالل عام 2016
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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 2016 انخفا�صًا مبقدار 39 نقطة اأ�صا�ص لي�صل اإلى 4.79% باملقارنة مع هام�ص مقداره %5.18 
يف عام 2015. 

�سكل رقم )30(: التطور ال�سنوي لهام�س �سعر الفائدة )2016-2008(

%
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�سكل رقم )31(: التطور ال�سهري لهام�س �سعر الفائدة خالل عام 2016

%

5.08%

5.17%

5.11%

5.11%
5.14%

5.41%

5.29%

5.06%
4.99%

5.05%

4.86%

4.79%

ي
ثان

 ال
ون

كان

ط
با

ش

ان
س

ني يار
أ

ان
ير

حز وز
مت ب
آ

ول
يل

أ

ول
اال

ن 
ري

ش
ت

ي
ثان

 ال
ين

شر
ت

ول
اال

ن 
نو

ذاركا
4.0آ

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6



119التقرير السنوي الثامن والثالثون

4. تطور اأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية 

قام البنك املركزي الأردين خالل عام 2016 برفع اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية الرئي�صية مرة واحدة وذلك يف �صهر كانون 
الأول 2016 لت�صبح كما يلي:   

 رفع �صعر الفائدة الرئي�صي للبنك املركزي )CBJ Main Rate( من 2.50% الى %2.75.

 رفع �صعر فائدة نافذة الإيداع للدينار من 1.50% اإلى %1.75.

 رفع �صعر الفائدة على �صهادات اليداع لي�صبح �صمن املدى )%2.50 - %2.75(.

 البقاء على �صعر فائدة اتفاقيات اعادة ال�صراء لليلة واحدة كما هو دون تغيري عند م�صتوى %3.50.

 البقاء على �صعر فائدة اإعادة اخل�صم كما هو دون تغيري عند م�صتوى %3.75.

جدول رقم )39(

التطور ال�سنوي لأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية )2008 – 2016(

ال�سنة
�سعر الفائدة 
الرئي�سي )%(

�سعر اإعادة
اخل�سم )%(

اتفاقيات اإعادة
ال�سراء )%(

�سهادات الإيداع
نافذة الإيداع لليلة 

واحدة )%(
�ستة �سهور )%(ثالثة �سهور )%(

6.2506.0005.6415.9364.000ــ2008

2.500ــــ4.7504.500ــ2009

2.000ــــ4.2504.000ــ2010

2.250ــــ4.5004.250ــ2011

4.000ــــ5.0004.750ــ2012

3.500ــــ4.5004.250ــ2013

2.75ــــ4.254.00ــ2014

1.50ــــ20152.503.753.50

1.75ــــ20162.753.753.50

 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 2016

ال�سهر
�سعر الفائدة الرئي�سي 

)%(
�سعر اإعادة

اخل�سم )%(
اتفاقيات اإعادة ال�سراء 

)%(
نافذة الإيداع لليلة واحدة 

)%(

2.503.753.501.50كانون الثاين

2.503.753.501.50�صباط

2.503.753.501.50اآذار

2.503.753.501.50ني�سان

2.503.753.501.50اأيار

2.503.753.501.50حزيران

2.503.753.501.50متوز

2.503.753.501.50اآب

2.503.753.501.50اأيلول

2.503.753.501.50ت�سرين الأول

2.503.753.501.50ت�سرين الثاين

2.753.753.501.75كانون 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 2016 اإلى ما يلي : 

 انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق ليلة واحدة عام 2016 مقارنًة مع عام 2015 مبقدار 46 نقطة ليبلغ )%2.036( .

 انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق اأ�صبوع عام 2016 مقارنًة مع عام 2015 مبقدار 37 نقطة ليبلغ )%2.755( .

 انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق �صهر واحد عام 2016 مقارنًة مع عام 2015 مبقدار 26 نقطة ليبلغ )%3.587( .

 انخفا�ص معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق ثالثة اأ�صهر خالل العام 2016 مقارنًة مبعدله ل�صنة 2015 مبقدار 15 نقطة لي�صل اإلى 
.)%4.368(

�إلى  اأ�صهر خالل العام 2016 مقارنة مبعدله ل�صنة 2015 مبقدار 8 نقاط لي�شل  اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق �صتة   انخفا�ص معدل 
. )%5.055(

 ارتفاع معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق �صنة واحدة خالل عام 2016 مقارنًة مبعدله ل�صنة 2015 مبقدار نقطة واحدة لي�صل اإلى 
. )%5.65(
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جدول رقم )41(

معدل اأ�سعار فائدة الإقرا�س بني البنوك ) اجلوديرب ـ الأ�سعار املعلنة( للفرة من  2006 اإلى 2016

�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

20162.0362.7553.5874.3685.0555.650

   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 2016, والذي يبني اأن الهام�ص 
بني اأعلى معدل واأدنى معدل جلميع ال�صتحقاقات خالل عام 2016 مل يتجاوز ال 16 نقطة لأي ا�صتحقاق.



التقرير السنوي الثامن والثالثون122

جدول رقم )42(

اأ�سعار فائدة الإقرا�س بني البنوك ) اجلوديرب ـ الأ�سعار املعلنة( لعام 2016

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

2.0502.8013.5924.3575.0345.627كانون الثاين

2.0352.7843.5824.3575.0345.628�صباط

2.0022.7653.5814.3575.0345.638اآذار

2.0002.7563.5814.3575.0345.641ني�سان

2.0002.7563.5814.3575.0345.641اأيار

2.0002.7563.5814.3575.0455.641حزيران

2.0002.7443.5774.3575.0475.641متوز

2.0002.7193.5694.3575.0475.641اآب

2.0072.7193.5694.3575.0475.641اأيلول

2.0852.7313.5814.3695.0595.653ت�سرين الأول

2.0942.7313.5814.3695.0595.653ت�سرين الثاين

2.1542.7933.6684.4615.1815.756كانون الأول

2.0362.7553.5874.3685.0555.650املعدل

2.0002.7193.5694.3575.0345.627اأدنى �سعر

2.1542.8013.6684.4615.1815.756اأعلى �سعر
     امل�سدر: الأ�سعار املعلنة يف ن�سرات اجلوديرب اليومية ال�سادرة عن اجلمعية

�سكل رقم )32(: التطور ال�سهري لأ�سعار فائدة القرا�س بني البنوك )اجلوديرب( خالل عام 2016
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وفيما يتعلق بحجم ن�شاط �شوق ما بني �لبنوك لليلة و�حدة خالل عام 2016 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 متوز والبالغ 0.004% واأعلى هام�ص يف �صهر اأيار والبالغ %0.236.
جدول رقم )43(

حجم الن�صاط يف �صوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2016

عدد العملياتال�سهر
هام�ض�سعر فائدة الإقرا�ض املرجح�سعر فائدة الإقرا�ض املرجحجمموع املبالغ املقر�سة

)مليون دينار(
فيما بني البنوك

)ال�سعر املعلن( *
فيما بني البنوك

)ال�سعر الفعلي( **
الت�سعري

%0.099-%1.951%2551942.802.050كانون الثاين
%0.110-%1.925%2512014.302.035�صباط

%0.208-%1.794%1861764.402.002اآذار
%0.214-%1.786%1981715.002.000ني�سان

%0.236-%1.764%2242313.602.000اأيار
%0.169-%1.831%3692966.302.000حزيران

%0.004%2.004%3232627.402.000متوز
%0.044%2.044%4163089.202.000اآب

%0.130%2.137%2381574.402.007اأيلول
%0.120%2.205%3192593.382.085ت�سرين الأول
%0.019-%2.075%2311689.752.094ت�سرين الثاين
%0.087-%2.067%4573213.902.154كانون الأول

)*( : املعدل ال�سهري ل�سعر فائدة الإقرا�ض املرجح فيما بني البنوك )ال�سعر املعلن( من ن�سرات اجلوديرب اليومية ال�سادرة عن اجلمعية

)**( : املعدل ال�سهري ل�سعر فائدة الإقرا�ض املرجح فيما بني البنوك )ال�سعر الفعلي( من الن�سرات اليومية لأ�سعار الفائدة على اأدوات الدينار املختلفة ال�سادرة عن البنك املركزي الأردين

�سكل رقم )33(: تطور جمموع املبالغ املقر�سة يف �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2016
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�سكل رقم )34(: تطور عدد عمليات القرا�س والقرا�س يف �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2016
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�سكل رقم )35(: اأ�سعار فائدة القرا�س املرجح فيما بني البنوك )املعلنة والفعلية( لليلة واحدة خالل عام 2016
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يت�صمن هذا الف�صل على تلخي�صٍ واٍف ملجمل التطورات التي �صهدتها البنوك العاملة يف الأردن خالل العام 2016, 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 2016 
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 2016. 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 2016.

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 2016: هو �صايف الربح بعد ال�صريبة لعام  2016 مق�صومًا على متو�صط حقوق امللكية لعامي 2015 و 
.2016

 معدل العائد على املوجودات لعام 2016: هو �صايف الربح بعد ال�صريبة لعام 2016 مق�صومًا على متو�صط املوجودات لعامي 2015 و 2016. 

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

 التوظيفات املالية للبنوك الإ�سالمية: 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. 

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

 يتم تعديل وحتديث البيانات املتعلقة ب�صنة املقارنة )ال�صنة ال�صابقة(, وذلك يف حال قام اأي بنك بتعديل اأو حتديث بياناته ال�صابقة.

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 2016 بن�صبة 2.6% عن قيمته يف نهاية عام 2015, لي�صل اإلى 46.4 مليار 
دينار, والتي تتوزع بواقع 35.5 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )76.5% من اإجمايل موجودات البنوك يف الأردن(, و 7.4 مليار دينار 

للبنوك الإ�صالمية )16% من اإجمايل املوجودات( و 3.5 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية )7.5% من اإجمايل املوجودات(.
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جدول رقم )44( اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 2015

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20162015
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2016

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

ترتيب
2015

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

%5.24%18,806.0019.48%19,267.0019.99البنك العربي
%1.33-%26,842.0015.14%26,751.0014.56بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%7.11%42,392.875.29%32,563.075.53بنك الحتاد
%10.35%52,270.005.02%42,505.005.40البنك الأهلي الأردين

%3.92-%32,546.905.63%52,447.135.28البنك الأردين الكويتي
%7.07%71,872.714.14%62,005.174.33بنك الردن

%3.80-%62,077.004.60%71,998.004.31بنك القاهرة عمان
%1.71%81,787.433.95%81,817.953.92بنك املال الأردين

%1.05%91,661.203.68%91,678.603.62بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%7.68%111,210.772.68%101,303.732.81بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

%16.65-%101,405.003.11%111,171.002.53البنك التجاري الأردين
ABC 8.24%121,015.602.25%121,099.282.37بنك%

%5.44%13810.711.79%13854.831.84البنك ال�ستثماري
%2.20%34,698.1976.76 %35,461.7676.50اإجمايل موجودات البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2016

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

ترتيب
2015

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

ن�سبة التغري
)%(

%7.92%13,799.008.40%14,100.008.84البنك الإ�سالمي الأردين
%8.91%21,808.584.00%21,969.824.25البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%17.85%3781.601.73%3921.121.99بنك �سفوة الإ�سالمي

%6.46-%4442.330.98%4413.750.89م�سرف الراجحي*
%8.39%6,831.5215.11 %7,404.6815.97اإجمايل موجودات البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2016

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

ترتيب
2015

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

ن�سبة التغري
)%(

%7.35-%1898.001.99%1832.001.79بنك عودة 
%3.91-%2818.001.81%2786.001.70بنك لبنان واملهجر 

%10.70-%3442.530.98%3395.190.85بنك �ستاندرد ت�سارترد
%21.51%7309.150.68%4375.660.81�سيتي بنك

%7.96-%4382.010.85%5351.620.76بنك اأبو ظبي الوطني
%8.94-%5369.000.82%6336.000.72البنك العقاري امل�سري العربي 

%12.64-%6320.370.71%7279.880.60بنك الكويت الوطني - الردن
%0.38%8132.500.29%8133.000.29م�سرف الرافدين

%4.96-%3,671.568.12 %3,489.357.53اإجمايل موجودات البنوك التجارية الأجنبية
%2.55%45,201.26100.0 %46,355.79100.0اإجمايل 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 2016 بن�صبة 9.4% مقارنة مع عام 
2015 لت�صل اإلى 21.6 مليار دينار, تتوزع بواقع 15.5 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )71.6% من اإجمايل الت�صهيالت( و 5 مليار 

دينار للبنوك الإ�صالمية )23.1% من اإجمايل الت�صهيالت( و 1.1 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية )5.3% من اإجمايل الت�صهيالت(.

جدول رقم )45( الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف املمنوحة من البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 
مقارنة مع عام 2015

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20162015
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2016

الت�سهيالت الئتمانية
املبا�سرة / بال�سايف

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الت�سهيالت الئتمانية

املبا�سرة / بال�سايف )%(

ترتيب
2015

الت�سهيالت الئتمانية
املبا�سرة / بال�سايف

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الت�سهيالت الئتمانية

املبا�سرة / بال�سايف )%(
%16.18%22,652.0013.42%13,081.0014.24بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%7.81%12,664.0013.48%22,872.0013.28البنك العربي
%7.52%31,285.206.50%31,381.876.39بنك الحتاد

%3.62%41,146.545.80%41,188.095.49البنك الأردين الكويتي
%12.85%51,043.005.28%51,177.005.44البنك الأهلي الأردين

%15.86%7908.004.59%61,052.004.86بنك القاهرة عمان
%6.39%6979.954.96%71,042.534.82بنك الأردن

%12.24%8800.604.05%8898.634.15بنك املال الأردين
%4.86%9649.603.29%9681.203.15بنك ال�ستثمار العربي الأردين

%4.26%10548.802.78%10572.202.64البنك التجاري الأردين
%31.65%12431.592.18%11568.222.63بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

ABC 5.13%11503.292.55%12529.102.45بنك%
%8.37%13412.282.09%13446.792.07البنك ال�ستثماري

اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف لدى 
%10.45%14,024.8770.95%15,490.6371.61البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2016

اأر�سدة التوظيفات
املالية / بال�سايف

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الت�سهيالت الئتمانية

املبا�سرة / بال�سايف )%(

ترتيب
2015

اأر�سدة التوظيفات
املالية / بال�سايف

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الت�سهيالت الئتمانية

املبا�سرة / بال�سايف )%(

ن�سبة التغري
)%(

%3.37%12,793.0014.13%12,887.0013.35البنك الإ�سالمي الأردين
%17.43%21,022.945.17%21,201.295.55البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%17.59%3512.472.59%3602.642.79بنك �سفوة الإ�سالمي
%10.21%4281.221.42%4309.921.43م�سرف الراجحي*

اإجمايل اأر�سدة التوظيفات املالية / بال�سايف لدى البنوك 
%8.49%4,609.6323.32%5,000.8523.12الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2016

الت�سهيالت الئتمانية
املبا�سرة / بال�سايف

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الت�سهيالت الئتمانية

املبا�سرة / بال�سايف )%(

ترتيب
2015

الت�سهيالت الئتمانية
املبا�سرة / بال�سايف

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الت�سهيالت الئتمانية

املبا�سرة / بال�سايف )%(

ن�سبة التغري
)%(

%1.11%1359.001.82%1363.001.68بنك لبنان واملهجر
%1.25%2321.001.62%2325.001.50بنك عودة

%7.09%3141.000.71%3151.000.70البنك العقاري امل�سري العربي
%4.03-%4139.130.70%4133.520.62بنك �ستاندرد ت�سارترد
%16.34-%5118.670.60%599.280.46بنك اأبو ظبي الوطني

%79.02%627.090.14%648.490.22�سيتي بنك
%19.41-%726.780.14%721.580.10بنك الكويت الوطني - الردن

%56.67%80.0600.00%80.0940.00م�سرف الرافدين
اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف لدى 

%0.82%1,132.725.73%1,141.965.28البنوك التجارية الأجنبية

اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف لدى 
%9.44%19,767.22100.0%21,633.44100.0البنوك 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 2016  بن�صبة 2% مقارنة مع عام 2015 لي�صل اإلى 39.2  مليار دينار, 
تتوزع بواقع 29.4 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )75.1% من اإجمايل الودائع( و 7 مليار دينار للبنوك الإ�صالمية )18% من اإجمايل 

الودائع( و 2.7 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية )7% من اإجمايل الودائع(. 

جدول رقم )46( اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 2015

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20162015
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2016

اإجمايل الودائع
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الودائع )%(

ترتيب
2015

اإجمايل الودائع
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الودائع )%(

%4.34%17,604.0019.79%17,934.0020.25البنك العربي
%2.16-%25,730.0014.92%25,606.0014.31بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%6.01%42,040.565.31%32,163.245.52بنك الحتاد
%11.68%51,910.004.97%42,133.005.44البنك الأهلي الأردين

%5.99-%32,056.035.35%51,932.904.93البنك الأردين الكويتي
%6.16%71,482.373.86%61,573.634.02بنك الأردن

%4.98-%61,648.004.29%71,566.004.00بنك القاهرة عمان
%1.23%81,437.703.74%81,455.403.71بنك ال�ستثمار العربي الأردين

%2.64%91,404.503.66%91,441.513.68بنك املال الأردين
%8.43%111,046.502.72%101,134.722.90بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

%20.28-%101,168.003.04%11931.102.38البنك التجاري الأردين
ABC 5.14%12844.312.20%12887.692.27بنك%

%5.51%13629.631.64%13664.341.70البنك ال�ستثماري
%1.45%29,001.5975.49%29,423.5375.08اإجمايل الودائع لدى البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2016

اإجمايل اأر�سدة
الأوعية الدخارية

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الودائع )%(

ترتيب
2015

اإجمايل اأر�سدة
الأوعية الدخارية

مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الودائع )%(

ن�سبة التغري
)%(

%7.80%13,756.009.78%14,049.0010.33البنك الإ�سالمي الأردين
%7.37%21,745.264.54%21,873.834.78البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%22.66%3625.591.63%3767.361.96بنك �سفوة الإ�سالمي

%9.03-%4383.461.00%4348.830.89م�سرف الراجحي *
%8.12%6,510.3216.95%7,039.0217.96اإجمايل اأر�سدة الأوعية الدخارية لدى البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2016

اإجمايل الودائع
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الودائع )%(

ترتيب
2015

اإجمايل الودائع
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الودائع )%(

ن�سبة التغري
)%(

%8.77-%1764.001.99%1697.001.78بنك عودة
%3.26-%2674.001.75%2652.001.66بنك لبنان واملهجر

%27.90%6235.530.61%3301.250.77�سيتي بنك
%13.10-%3328.710.86%4285.670.73بنك �ستاندرد ت�سارترد
%10.52-%4319.170.83%5285.600.73بنك اأبو ظبي الوطني

%11.99-%5292.000.76%6257.000.66البنك العقاري امل�سري العربي
%17.85-%7231.850.60%7190.450.49بنك الكويت الوطني - الردن

%3.39-%859.000.15%857.000.15م�سرف الرافدين
%6.14-%2,904.267.56%2,725.976.96اإجمايل الودائع لدى البنوك التجارية الأجنبية
%2.01%38,416.17100.0%39,188.53100.0اإجمايل 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 2016 بن�صبة 3.5% مقارنة مع عام 2015 لي�صل اإلى 6 مليار دينار 
يف نهاية عام 2016 والتي تتوزع بواقع 4.7 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )78.2% من اإجمايل حقوق امللكية( و 686.9 مليون دينار 
للبنوك الإ�صالمية )11.5% من اإجمايل حقوق امللكية( و 614.2 مليون دينار للبنوك التجارية الأجنبية )10.3% من اإجمايل حقوق امللكية(.

جدول رقم )47( حقوق امللكية يف البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 2015

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20162015
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2016

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية )%(

ترتيب
2015

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية )%(

%1.05%1951.00016.51%1961.00016.11البنك العربي
%2.59%2928.00016.11%2952.00015.96بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%2.99%3427.0207.41%3439.7787.37البنك الأردين الكويتي
%9.90%4358.4706.22%4393.9756.61بنك الأردن

%5.75%6290.0995.04%5306.7815.14بنك الحتاد
%6.16%7276.0004.79%6293.0004.91بنك القاهرة عمان

%2.99-%5301.0005.22%7292.0004.90البنك الأهلي الأردين
%2.32%8251.7804.37%8257.6124.32بنك املال الأردين

%0.46-%9197.7003.43%9196.8003.30بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%3.30%10144.3402.51%10149.1002.50البنك ال�ستثماري

ABC 2.95%11142.6912.48%11146.8972.46بنك%
%5.56%12133.2002.31%12140.6002.36البنك التجاري الأردين

%4.59%13127.0692.21%13132.9002.23بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 
%2.96%4,528.36978.60 %4,662.44278.18اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2016

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية )%(

ترتيب
2015

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية )%(

ن�سبة التغري
)%(

%10.29%1311.0005.40%1343.0005.75البنك الإ�سالمي الأردين
%11.39%2139.8682.43%2155.7992.61البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%1.04-%3133.6242.32%3132.2312.22بنك �سفوة الإ�سالمي

%9.17%451.1800.89%455.8720.94م�سرف الراجحي *
%8.06%635.67311.03 %686.90111.52اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2016

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية )%(

ترتيب
2015

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية )%(

ن�سبة التغري
)%(

%4.00%1100.0001.74%1104.0001.74بنك عودة 
%4.88%482.0001.42%286.0001.44بنك لبنان واملهجر 

%2.14%283.7991.45%385.5961.44بنك الكويت الوطني - الردن
%0.03-%383.3281.45%483.3021.40بنك �ستاندرد ت�سارترد

%1.47%568.0001.18%569.0001.16م�سرف الرافدين
%0.36%664.3851.12%664.6151.08�سيتي بنك

%6.43%857.9531.01%761.6821.03بنك اأبو ظبي الوطني
%3.45%758.0001.01%860.0001.01البنك العقاري امل�سري العربي 

%2.80%597.46510.37 %614.19510.30اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك التجارية الأجنبية
%3.51%5،761.507100.0 %5،963.538100.0اإجمايل 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 2016  بن�صبة 2.3% مقارنة مع عام 2015 لي�صل اإلى 3.26 مليار دينار, 
والتي تتوزع بواقع 2.45 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )75.1% من جمموع راأ�ص املال( و 400 مليون دينار للبنوك الإ�صالمية )%12.3 

من جمموع راأ�ص املال( و 411.4 مليون دينار للبنوك التجارية الأجنبية )12.6% من جمموع راأ�ص املال(.

جدول رقم )48( راأ�س مال البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 2015

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20162015
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2016

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

ترتيب
2015

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

%0.00%1641.0020.13%1641.0019.68البنك العربي
%0.00%2252.007.91%2252.007.74بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%0.00%3200.006.28%3200.006.14بنك املال الأردين
%28.95%6155.104.87%3200.006.14بنك الأردن

%12.50%5160.005.02%5180.005.53بنك القاهرة عمان
%0.00%4175.005.50%6175.005.37البنك الأهلي الأردين

%0.00%7150.004.71%7150.004.60بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%0.00%8125.003.93%8125.003.84بنك الحتاد

%7.52%10105.003.30%9112.903.47البنك التجاري الأردين
ABC 0.00%9110.003.45%10110.003.38بنك%

%0.00%11100.003.14%11100.003.07البنك الأردين الكويتي
%0.00%11100.003.14%11100.003.07البنك ال�ستثماري

%0.00%11100.003.14%11100.003.07بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 
%3.07%2٫373.1074.52 %2٫445.9075.09اإجمايل راأ�ض مال البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2016

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

ترتيب
2015

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

ن�سبة التغري
)%(

%0.00%1150.004.71%1150.004.60البنك الإ�سالمي الأردين
%0.00%2100.003.14%2100.003.07البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%0.00%2100.003.14%2100.003.07بنك �سفوة الإ�سالمي

%0.00%450.001.57%450.001.53م�سرف الراجحي *
%0.00%400.0012.56 %400.0012.28اإجمايل راأ�ض مال البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2016

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

ترتيب
2015

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

ن�سبة التغري
)%(

%0.00%161.431.93%161.431.89بنك �ستاندرد ت�سارترد
%0.00%250.001.57%250.001.53البنك العقاري امل�سري العربي 

%0.00%250.001.57%250.001.53م�سرف الرافدين
%0.00%250.001.57%250.001.53�سيتي بنك
%0.00%250.001.57%250.001.53بنك عودة 

%0.00%250.001.57%250.001.53بنك الكويت الوطني - الردن
%0.00%250.001.57%250.001.53بنك لبنان واملهجر 

%0.00%250.001.57%250.001.53بنك اأبو ظبي الوطني
%0.00%411.4312.92 %411.4312.63اإجمايل راأ�ض مال البنوك التجارية الأجنبية
%2.29%3,184.53100.0 %3,257.33100.0اإجمايل 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

انخف�ص اإجمايل اأرباح البنوك العاملة يف الأردن قبل ال�صريبة يف نهاية عام 2016 بن�صبة 9.2% مقارنة مع عام 2015 لي�صل اإلى 784.1 
مليون دينار, والتي تتوزع بواقع 585 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية )74.6% من جمموع الأرباح قبل ال�صريبة(  و 134.7 مليون دينار 
للبنوك الإ�صالمية )17.2% من جمموع الأرباح قبل ال�صريبة ( و 64.4 مليون دينار للبنوك التجارية الأجنبية )8.2% من جمموع الأرباح 

قبل ال�صريبة(. 

جدول رقم )49( الربح قبل ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 2015

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20162015
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2016

الربح قبل ال�سريبة
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح قبل ال�سريبة )%(

ترتيب
2015

الربح قبل ال�سريبة
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح قبل ال�سريبة )%(

%1.29-%2155.00017.95%1153.00019.51بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%9.52-%1168.00019.45%2152.00019.39البنك العربي

%19.64-%363.3967.34%350.9456.50بنك الأردن
%11.67-%547.0455.45%441.5575.30بنك الحتاد

%28.57-%456.0006.48%540.0005.10بنك القاهرة عمان
%17.46-%640.3844.68%633.3344.25البنك الأردين الكويتي

%0.65%731.0003.59%731.2003.98بنك ال�ستثمار العربي الأردين
ABC 9.62-%923.1132.68%820.8902.66بنك%

%3.03-%1117.8102.06%917.2702.20البنك ال�ستثماري
%7.72%1215.3491.78%1016.5342.11بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

%8.47-%1315.0001.74%1113.7301.75بنك املال الأردين
%53.57-%1022.4002.59%1210.4001.33البنك التجاري الأردين

%85.36-%828.0003.24%134.1000.52البنك الأهلي الأردين
%14.29-%682.5079.02 %584.9674.61اإجمايل الربح قبل ال�سريبة للبنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2016

الربح قبل ال�سريبة
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح قبل ال�سريبة )%(

ترتيب
2015

الربح قبل ال�سريبة
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح قبل ال�سريبة )%(

ن�سبة التغري
)%(

%12.00%175.0008.68%184.00010.71البنك الإ�سالمي الأردين
%38.52%225.0102.90%234.6434.42البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%82.40%44.7950.56%38.7451.12بنك �سفوة الإ�سالمي

%42.69%35.1240.59%47.3110.93م�سرف الراجحي*
%22.53%109.9312.73 %134.7017.18اإجمايل الربح قبل ال�سريبة للبنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2016

الربح قبل ال�سريبة
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح قبل ال�سريبة )%(

ترتيب
2015

الربح قبل ال�سريبة
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح قبل ال�سريبة )%(

ن�سبة التغري
)%(

%4.76%121.0002.43%122.0002.81بنك عودة 
%15.79-%219.0002.20%216.0002.04بنك لبنان واملهجر 

%10.15%66.0640.70%36.6790.85بنك �ستاندرد ت�سارترد
%1.99-%36.7490.78%46.6150.84�سيتي بنك

%5.81-%46.3240.73%55.9570.76بنك اأبو ظبي الوطني
%48.65-%56.1560.71%63.1610.40بنك الكويت الوطني - الردن

%50.00-%74.0000.46%72.0000.26البنك العقاري امل�سري العربي 
%0.00%82.0000.23%82.0000.26م�سرف الرافدين

%9.65-%71.298.25 %64.418.22اإجمايل الربح قبل ال�سريبة للبنوك التجارية الأجنبية
%9.22-%863.72100.0 %784.07100.0اإجمايل 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 2016 بن�صبة 10.4% مقارنة مع عام 2015 لي�صل اإلى 522.8 
مليون دينار والتي تتوزع بواقع 393 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية )75.2% من جمموع الأرباح بعد ال�صريبة( و 87.3 مليون دينار 
للبنوك الإ�صالمية )16.7% من جمموع الأرباح بعد ال�صريبة( و 42.4 مليون دينار للبنوك التجارية الأجنبية )8.1% من جمموع الأرباح بعد 

ال�صريبة(.

جدول رقم )50( �سايف الربح بعد ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 2015

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20162015
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2016

الربح بعد ال�سريبة
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح بعد ال�سريبة )%(

ترتيب
2015

الربح بعد ال�سريبة
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح بعد ال�سريبة )%(

%5.45-%2110.00018.85%1104.00019.89بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%9.65-%1114.00019.54%2103.00019.70البنك العربي

%20.06-%341.8937.18%333.4906.41بنك الأردن
%8.15-%531.7355.44%429.1505.58بنك الحتاد

%31.58-%438.0006.51%526.0004.97بنك القاهرة عمان
%16.62-%625.8294.43%621.5354.12البنك الأردين الكويتي

%1.89-%721.2003.63%720.8003.98بنك ال�ستثمار العربي الأردين
ABC 8.65-%915.2622.62%813.9422.67بنك%

%3.91-%1112.2902.11%911.8102.26البنك ال�ستثماري
%9.20%129.9681.71%1010.8852.08بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

%43.54-%1014.7002.52%118.3001.59البنك التجاري الأردين
%18.05-%136.6071.13%125.4141.04بنك املال الأردين

%77.18-%820.6003.53%134.7000.90البنك الأهلي الأردين
%14.94-%462.0879.18 %393.0375.18اإجمايل الربح بعد ال�سريبة للبنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2016

الربح بعد ال�سريبة
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح بعد ال�سريبة )%(

ترتيب
2015

الربح بعد ال�سريبة
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح بعد ال�سريبة )%(

ن�سبة التغري
)%(

%10.20%149.0008.40%154.00010.33البنك الإ�سالمي الأردين
%38.32%216.6382.85%223.0134.40البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%70.17%43.2950.56%35.6061.07بنك �سفوة الإ�سالمي

%36.82%33.4290.59%44.6910.90م�سرف الراجحي *
%20.66%72.3612.40 %87.3116.70اإجمايل الربح بعد ال�سريبة للبنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2016

الربح بعد ال�سريبة
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح بعد ال�سريبة )%(

ترتيب
2015

الربح بعد ال�سريبة
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الربح بعد ال�سريبة )%(

ن�سبة التغري
)%(

%0.00%114.0002.40%114.0002.68بنك عودة 
%15.38-%213.0002.23%211.0002.10بنك لبنان واملهجر 

%19.29-%35.6500.97%34.5610.87بنك �ستاندرد ت�سارترد
%6.70-%44.1440.71%43.8670.74�سيتي بنك

%6.60-%54.0320.69%53.7660.72بنك اأبو ظبي الوطني
%36.67-%73.0000.51%61.9000.36البنك العقاري امل�سري العربي 

%52.59-%63.8850.67%71.8420.35بنك الكويت الوطني - الردن
%7.14%81.4000.24%81.5000.29م�سرف الرافدين

%13.59-%49.118.42 %42.448.12اإجمايل الربح بعد ال�سريبة للبنوك التجارية الأجنبية
%10.42-%583.56100.0 %522.77100.0اإجمايل 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

انخف�ص متو�صط معدل العائد على موجودات البنوك العاملة يف الأردن من 1.28% يف عام 2015 اإلى 1.05% يف عام 2016 وبانخفا�ص 
قدرة 0.23%. وقد بلغ متو�صط معدل العائد على املوجودات للبنوك التجارية الأردنية 1.05%, بينما بلغ املعدل 1.07% للبنوك الإ�صالمية, 

و1.06% للبنوك التجارية الأجنبية. 

جدول رقم )51( معدل العائد على موجودات البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 2015

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

الزيادة20162015
النق�سان

عن العام املا�سي
ترتيب
2016

معدل العائد على
املوجودات )%(

ترتيب
2015

معدل العائد على
املوجودات )%(

%0.51-%12.240%11.727بنك الأردن
%0.12-%31.650%21.530بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%0.13-%41.550%31.420البنك ال�ستثماري
ABC 0.13-%51.450%41.320بنك%

%0.10%81.200%51.300بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%0.73-%22.000%61.270بنك القاهرة عمان

%0.19-%61.370%71.180بنك الحتاد
%0.16-%71.300%81.140البنك العربي

%0.09-%110.960%90.870بنك �سو�سيته جرنال - الأردن
%0.24-%101.100%100.860البنك الأردين الكويتي
%0.61-%91.180%110.568البنك التجاري الأردين

%0.07-%130.370%120.300بنك املال الأردين
%0.74-%120.940%130.200البنك الأهلي الأردين

%0.28-%1.33%1.05متو�سط معدل العائد على املوجودات للبنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2016

معدل العائد على
املوجودات )%(

ترتيب
2015

معدل العائد على
املوجودات )%(

الزيادة )النق�سان(
عن العام املا�سي

%0.04%11.330%11.370البنك الإ�سالمي الأردين
%0.20%21.000%21.200البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%0.15%30.910%31.060م�سرف الراجحي*
%0.20%40.460%40.660بنك �سفوة الإ�سالمي

%0.15%0.93%1.07متو�سط معدل العائد على املوجودات للبنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2016

معدل العائد على
املوجودات )%(

ترتيب
2015

معدل العائد على
املوجودات )%(

الزيادة )النق�سان(
عن العام املا�سي

%0.15%41.470%11.620بنك عودة
%0.27-%21.600%21.330بنك لبنان واملهجر

%0.21-%51.340%31.130�سيتي بنك
%0.88-%11.980%41.100م�سرف الرافدين

%0.12-%61.210%51.090بنك �ستاندرد ت�سارترد
%0.07-%71.100%61.030بنك اأبو ظبي الوطني

%0.89-%31.500%70.610بنك الكويت الوطني -الأردن
%0.26-%80.800%80.540البنك العقاري امل�سري العربي

%0.32-%1.38%1.06متو�سط معدل العائد على املوجودات للبنوك التجارية الأجنبية
%0.23-%1.28%1.05متو�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 9.17% يف عام 2015 اإلى 8.13% يف عام 2016 وبانخفا�ص قدرة 
1.04%. وقد بلغ متو�صط معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية الأردنية 8.21%, بينما بلغ املعدل 11.19% للبنوك الإ�صالمية, و 

6.47% للبنوك التجارية الأجنبية.

جدول رقم )52( معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 2015

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

الزيادة20162015
)النق�سان(

عن العام املا�سي
ترتيب
2016

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

ترتيب
2015

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

%0.16%114.240%114.400بنك القاهرة عمان
%0.92-%412.010%211.090بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%1.35-%212.120%310.770البنك العربي
%0.10%810.500%410.600بنك ال�ستثمار العربي الأردين

%1.64-%611.410%59.770بنك الحتاد
ABC 1.27-%710.900%69.630بنك%

%3.20-%312.100%78.902بنك الأردن
%0.37%108.370%88.740بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

%0.65-%98.700%98.050البنك ال�ستثماري
%5.81-%511.880%106.070البنك التجاري الأردين
%1.23-%126.200%114.970البنك الأردين الكويتي

%0.48-%132.600%122.125بنك املال الأردين
%5.32-%116.900%131.580البنك الأهلي الأردين

%1.63-%9.84%8.21متو�سط العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2016

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

ترتيب
2015

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

الزيادة )النق�سان(
عن العام املا�سي

%0.10%116.420%116.520البنك الإ�سالمي الأردين
%3.60%212.000%215.600البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%1.47%36.940%38.410م�سرف الراجحي *
%1.72%42.500%44.220بنك �سفوة الإ�سالمي

%1.72%9.47%11.19متو�سط العائد على حقوق امللكية للبنوك الإ�سالمية
ية

جنب
الأ

ية 
جار

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2016

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

ترتيب
2015

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

الزيادة )النق�سان(
عن العام املا�سي

%0.56-%214.260%113.700بنك عودة
%3.89-%116.600%212.710بنك لبنان واملهجر

%0.90-%37.200%36.300بنك اأبو ظبي الوطني
%0.43-%56.420%45.990�سيتي بنك

%1.12-%46.600%55.480بنك �ستاندرد ت�سارترد
%2.27-%65.490%63.220البنك العقاري امل�سري العربي

%0.02%82.180%72.200م�سرف الرافدين
%2.52-%74.700%82.180بنك الكويت الوطني - الأردن

%1.46-%7.93%6.47متو�سط العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية الأجنبية
%1.04-%9.17%8.13متو�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 786 فرع يف نهاية عام 2015 اإلى 808 فرع يف نهاية عام 2016, وبن�صبة ارتفاع بلغت %2.8. 
وقد بلغ عدد فروع البنوك التجارية الأردنية 607 فرع )75.1% من اإجمايل عدد الفروع( و 147 فرع للبنوك الإ�صالمية )18.2% من اإجمايل 

عدد الفروع( و 54 فرعًا تابعًا للبنوك التجارية الأجنبية )6.7% من اإجمايل عدد الفروع(.

جدول رقم )53( عدد فروع البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 2015

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20162015
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2016

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد  الفروع )%(

ترتيب
2015

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد الفروع )%(

%3.54%111314.38%111714.48بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%1.33-%2759.54%2749.16البنك العربي

%1.39%3729.16%3739.03بنك القاهرة عمان
%1.43%4708.91%4718.79بنك الأردن

%8.93%5567.12%5617.55البنك الأردين الكويتي
%1.79-%5567.12%6556.81البنك الأهلي الأردين

%7.89%7384.83%7415.07بنك الحتاد
%7.41%8273.44%8293.59البنك التجاري الأردين

ABC 0.00%8273.44%9273.34بنك%
%0.00%10182.29%10182.23بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%0.00%11172.16%11172.10بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

%0.00%12121.53%12121.49بنك املال الأردين
%9.09%13111.40%12121.49البنك ال�ستثماري

%2.53%59275.32 %60775.12اإجمايل عدد فروع البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2016

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد الفروع )%(

ترتيب
2015

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد الفروع )%(

ن�سبة التغري
)%(

%1.37%1739.29%1749.16البنك الإ�سالمي الأردين
%0.00%2415.22%2415.07البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%19.05%3212.67%3253.09بنك �سفوة الإ�سالمي

%16.67%460.76%470.87م�سرف الراجحي*
%4.26%14117.94 %14718.19اإجمايل عدد فروع البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2016

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد الفروع )%(

ترتيب
2015

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد الفروع )%(

ن�سبة التغري
)%(

%0.00%1141.78%1141.73بنك لبنان واملهجر
%7.69%2131.65%1141.73بنك عودة

%10.00%3101.27%3111.36البنك العقاري امل�سري العربي
%0.00%460.76%460.74بنك �ستاندرد ت�سارترد

%0.00%530.38%530.37بنك الكويت الوطني - الأردن
%33.33-%530.38%620.25بنك اأبو ظبي الوطني

%0.00%720.25%620.25م�سرف الرافدين
%0.00%720.25%620.25�سيتي بنك

%1.89%536.74 %546.68اإجمايل عدد فروع البنوك التجارية الأجنبية
%2.80%786100.0 %808100.0اإجمايل عدد فروع البنوك العاملة يف الأردن

امل�سدر: بيانات البنوك.

* 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 1488 جهاز يف عام 2015 اإلى 1637 جهاز يف عام 2016, وبن�صبة 
اأجهزة  اإجمايل عدد  الأردنية 1218 جهازًا )74.4% من  التجارية  للبنوك  التابعة  الآيل  ال�صراف  اأجهزة  بلغ عدد  وقد  بلغت %10.  ارتفاع 
ال�صراف الآيل(, فيما بلغ عدد الأجهزة التابعة للبنوك الإ�صالمية 343 جهازًا )21% من اإجمايل عدد الأجهزة( وبلغ عدد الأجهزة التابعة 

للبنوك التجارية الأجنبية 76 جهازًا )4.6% من اإجمايل عدد الأجهزة(.

جدول رقم )54( عدد اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 2015

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20162015
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2016

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل عدد
الأجهزة  )%(

ترتيب
2015

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل عدد
الأجهزة )%(

%5.61%121414.38%122613.81بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%0.61-%216511.09%216410.02بنك القاهرة عمان

%7.95%315110.15%31639.96البنك العربي
%1.69%41187.93%41207.33بنك الأردن

%16.00%51006.72%51167.09البنك الأهلي الأردين
%10.84%6835.58%6925.62البنك الأردين الكويتي

%32.20%7593.97%7784.76بنك الحتاد
%13.73%8513.43%8583.54بنك ال�ستثمار العربي الأردين

ABC 3.92%8513.43%9533.24بنك%
%11.11%10453.02%10503.05البنك التجاري الأردين

%23.68%11382.55%11472.87بنك املال الأردين
%10.71%12281.88%12311.89البنك ال�ستثماري

%17.65%13171.14%13201.22بنك �سو�سيته جرنال - الأردن
%8.75%112075.27 %121874.40اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل للبنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2016

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل عدد
الأجهزة  )%(

ترتيب
2015

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل عدد
الأجهزة  )%(

ن�سبة التغري
)%(

%12.43%116911.36%119011.61البنك الإ�سالمي الأردين
%7.02%2573.83%2613.73البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%65.71%4352.35%3583.54بنك �سفوة الإ�سالمي

%5.56-%3362.42%4342.08م�سرف الراجحي*
%15.49%29719.96 %34320.95اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل للبنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2016

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل عدد
الأجهزة  )%(

ترتيب
2015

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل عدد
الأجهزة  )%(

ن�سبة التغري
)%(

%4.00%1251.68%1261.59بنك عودة
%14.29%2140.94%2160.98بنك لبنان واملهجر

%7.14%2140.94%3150.92البنك العقاري امل�سري العربي
%0.00%480.54%480.49بنك �ستاندرد ت�سارترد

%0.00%560.40%560.37بنك الكويت الوطني - الأردن
%25.00%640.27%650.31بنك اأبو ظبي الوطني

%0.00%00.00%00.00م�سرف الرافدين 
%0.00%00.00%00.00�سيتي بنك

%7.04%714.77 %764.64اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل للبنوك التجارية الأجنبية
%10.01%1488100.00 %1637100.00اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل للبنوك العاملة يف الأردن

امل�سدر: بيانات البنوك.

* 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 20095 موظفًا وموظفة يف عام 2015 اإلى 20573 موظفًا وموظفة يف عام 
2016, وبن�صبة ارتفاع مقدارها 2.4%. وقد بلغ عدد العاملني يف البنوك التجارية الأردنية 15332 موظفًا وموظفة )74.5% من جمموع عدد 
العاملني(, فيما بلغ عدد العاملني يف البنوك الإ�صالمية 3841 موظفًا وموظفة )18.7% من جمموع عدد العاملني(, ويف البنوك التجارية 

الأجنبية 1400 موظفًا وموظفة )6.8% من جمموع عدد العاملني(.

جدول رقم )55( عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2015 مقارنة مع عام 2016

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20162015
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2016

جمموع 
العاملني

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني )%(

ترتيب
2015

جمموع 
العاملني

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني )%(

%1.91%1293414.60%1299014.53البنك العربي
%1.27%2236311.76%2239311.63بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%5.98%414897.41%315787.67بنك الأردن
%3.78-%316148.03%415537.55بنك القاهرة عمان

%2.61-%514167.05%513796.70البنك الأهلي الأردين
%4.64%611005.47%611515.59البنك الأردين الكويتي

%11.69%79154.55%710224.97بنك الحتاد
%2.59%96953.46%87133.47البنك التجاري الأردين

%1.12-%87143.55%97063.43بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%1.39%105752.86%105832.83بنك املال الأردين

%10.20%124612.29%115082.47البنك ال�ستثماري
ABC 1.60-%115002.49%124922.39بنك%

%2.72%132571.28%132641.28بنك �سو�سيته جرنال - الأردن
%1.99%1503374.81 %1533274.52اإجمايل عدد العاملني يف البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2016

جمموع 
العاملني

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني )%(

ترتيب
2015

جمموع 
العاملني

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني )%(

ن�سبة التغري
)%(

%4.10%1214810.69%1223610.87البنك الإ�سالمي الأردين
%2.93%28524.24%28774.26البنك العربي الإ�سالمي الدويل

%12.74%34242.11%34782.32بنك �سفوة الإ�سالمي

%0.81%42481.23%42501.22م�سرف الراجحي*
%4.60%367218.27 %384118.67اإجمايل عدد العاملني يف البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2016

جمموع 
العاملني

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني )%(

ترتيب
2015

جمموع 
العاملني

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني )%(

ن�سبة التغري
)%(

%7.59-%13821.90%13531.72بنك لبنان واملهجر
%5.54%23071.53%23241.57البنك العقاري امل�سري العربي

%7.06%32691.34%32881.40بنك عودة
%4.08-%41960.98%41880.91بنك �ستاندرد ت�سارترد

%10.20%5980.49%51080.52بنك الكويت الوطني - الأردن
%6.06-%6660.33%6620.30�سيتي بنك

%0.00%7530.26%7530.26بنك اأبو ظبي الوطني
%26.32%8190.09%8240.12م�سرف الرافدين

%0.72%13906.92 %14006.81اإجمايل عدد العاملني يف البنوك التجارية الأجنبية
%2.38%20095100.00 %20573100.00اإجمايل عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأردن

امل�سدر: بيانات البنوك.

* بنك اأجنبي.
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�ساد�سًا: ملخ�س لأهم املوؤ�سرات املالية للبنوك العاملة يف الأردن

2016

46,355.79

45,201.26

2.5
5%

21,633.44

19,767.22

9.4
4%

2015

76.5%
15.97%

7.53%

71.6%
23.12%

5.28%

75.08%
17.96%

6.96%

78.18%
11.52%

10.3%

20162015

20162015

20162015

39,188.53

38,416.17

2.0
1%

5,963.538

5,761.507

3.5
1%

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 ٢٠١٦

توزيع اجمالي التسهيالت االئتمانية املباشرة / بالصافي املمنوحة من
البنوك العاملة في األردن كما في نهاية عام ٢٠١٦

توزيع اجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٦

توزيع اجمالي حقوق امللكية للبنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٦
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20162015

522.77

583.56 10.42%

2016

3,257.33

3,184.53

2.2
9%

784.07

863.72

2015

20162015

75.09%
12.28%

12.63%

74.61%
17.18%

8.22%

75.18%
16.7%

8.12%

1.05%

1.07%

1.06%

اجمالي رأس املال للبنوك العاملة في األردن 
(مليون دينار)

اجمالي األرباح قبل الضريبة للبنوك العاملة في األردن
 (مليون دينار)

   20162015

1.05%

1.28%

(ROA) معدل العائد على املوجودات
 للبنوك العاملة في األردن (%)

اجمالي األرباح بعد الضريبة للبنوك العاملة في األردن
 (مليون دينار)

توزيع رأس مال البنوك العاملة في االردن
كما في نهاية عام ٢٠١٦

توزيع الربح قبل الضريبة للبنوك العاملة في االردن
كما في نهاية عام ٢٠١٦

توزيع صافي الربح بعد الضريبة للبنوك العاملة في االردن
كما في نهاية عام ٢٠١٦

توزيع العائد على املوجودات (ROA)  للبنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٦

0.98%

1.03%

1.08%

1.13%

1.18%

9.22%

0.23%
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808

786

2.8
0%

20162015

20162015

20162015

1,637

1,488

10
.01

%

20,573

20,095

2.3
8%

75.12%

18.19%

6.68%

74.4%

20.95%

4.64%

74.52%

18.67%

6.81%

20162015

8.13%

9.17% 1.04%

(ROE)معدل العائد على حقوق امللكية
 للبنوك العاملة في األردن (%)

اجمالي عدد الفروع 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 ٢٠١٦

توزيع عدد اجهزة الصراف اآللي التابعة للبنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٦

توزيع عدد فروع البنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٦

معدل العائد على حقوق امللكية(ROE) للبنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٦

0.00%

2.000%

4.000%

6.000%

8.000%

10.000%

12.000%

8.21% 11.19%

6.47%







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 2016.

جدول رقم )56( اخلدمات امل�سرفية اجلديدة التي قامت البنوك باإدخالها عام 2016

مزود اخلدمة و�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

البنك العربي

الإ�سعار اللكرتوين
ت�سدر  التي  الإ�سعارات  من  عدد  حتويل  اإمكانية  توفري 

للعمالء اإلى الكرتونياً كبديل عن ا�ستالمها بالربيد.
تطوير داخلي

ا�صتبدال نقاط برنامج مكافاآت 
العربي

ا�صتبدال نقاط برنامج مكافاآت العربي نقداً كر�صيد ي�صاف 
اإلى النقد املتوفر يف البطاقة.

تطوير داخلي

البنك الأهلي الأردين

حملة للقرو�ض ال�سكنية
حيث  اإ�سافية  ميزات  ومنح  ال�سكنية  القرو�ض  مزايا  تعديل 
رافق هذا التعديل اإطالق حملة اإعالنية يف خمتلف القنوات 

الرتويجية.
داخليا

ح�سابات التوفري

تعديل برامج ح�سابات التوفري بحلتها وجوائزها اجلديدة، 
عمالئنا  احتياجات  لتلبية  واملكافاآت  اجلوائز  بتنويع  وذلك 

املختلفة و�سمن ال�سرائح املختلفة:
ح�ساب قو�سان العمر، ح�ساب جامعتي، ح�ساب اأبنائي 

داخليا

قر�ض عائلتي
اإطالق حملة للرتكيز على اإمكانية توحيد التزامات الزوجني 

�سمن قر�ض واحد لتلبية خمتلف احتياجاتهم ال�سخ�سية.
داخليا

   Visa Infinite اإطالق بطاقة
الئتمانية

رفاهية  ذات  وخدمات  فاخرة  مبزايا  جديدة  بطاقة  وهي 
املميزين   العمالء  من  حمددة  لفئة  وح�سرية  �سخ�سية 
  Exclusive Customers ذوي الدخول املرتفعة واملالءة 

املالية.

 Visa مزود خارجي/ �سركة

برنامج الأهلي يكافئك

املعتمدين  ال�سركاء  قائمة  وحتديث  اإعالنية  حملة  اإطالق 
تطلعات  مع  لتتما�سى  والرتفيه  التنوع  ذات  خيارات  لت�سمل 
العمالء وت�سجيعهم لختيار بطاقة البنك الأهلي لن�سل اإلى 

اأف�سل واأرقى اخلدمات املقدمة لعمالئنا.

التجار  وخارجيا )مع  داخليا  
املتعاقد معهم(.

�سراكات اإ�سرتاتيجية لتمويل 
الوحدات ال�سكنية

- �سراكة اإ�سرتاتيجية مع �سركة اإيجل هيلز
 - �سراكة اإ�سرتاتيجية مع �سركة Ayla  العقبة

Lamar سراكة اإ�سرتاتيجية مع �سركة� -

داخليا وخارجيا ) مع اجلهات 
املتعاقد معهم(

اإ�سافة ميزات جديدة لبطاقة  
World Elite MasterCard

مت اإ�سافة بع�ض املزايا الإ�سافية كاإ�سافة رفيق �سفر جمانا 
وورلد  كارد  للما�سرت   Priority Pass تغطية  نطاق  يف 
منها  و  التاأمينية  التغطيات  تعديل  اإلى  بالإ�سافة  ايليت، 

م�ساكل ال�سفر والتاأمني.

مزود خارجي/ �سركة 
MasterCard

خدمة بوابة الدفع الإلكرتوين

تو�سع قاعدة العمالء باإتباع ا�سرتاتيجيات ت�سويقية لتقدمي 
كربى  مع  اإ�سرتاتيجية  �سراكات  عقد  مت  بحيث  اخلدمة 
ال�سركات واملوؤ�س�سات املتو�سطة وال�سغرية يف ال�سوق الأردين 

لت�سمل قطاعات متنوعة.

 MEPS مزود خارجي/ �سركة

برنامج التق�سيط بفائدة %0
جمموعة  باإ�سافة  الإ�سرتاتيجية  ال�سراكات  قاعدة  تو�سيع 
من ال�سركاء خالل هذه ال�سنة لتلبية احتياجات العميل من 

خمتلف القطاعات

داخليا وخارجيا ) مع اجلهات 
املتعاقد معهم(
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مزود اخلدمة و�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

تابع / البنك الأهلي 
الأردين

حلول الطاقة النظيفة

جمال  يف  حمدودة(  )ملدة  جمانية  فنية  ا�ست�سارية  خدمات 
لل�سركات  الطاقة  توفري  فر�ض  وتقييم  لدرا�سة  الطاقة 
ال�سغرية واملتو�سطة خالل ال�ستثمار مب�ساريع كفاءة الطاقة 
والطاقة املتجددة بالإ�سافة اإلى متويل امل�سروع ب�سعر فائدة 
خمف�سة وميزة منح �سقف بطاقات اأعمايل الئتمانية موافق 

عليها م�سبقا وبن�سبة 5% من �سقف القر�ض املمنوح

داخليا وخارجيا:)برنامج 
التناف�سية الأردين املمول من 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
  – JCP/USAIDيف الأردن

)�سندوق ت�سجيع الطاقة املتجددة 
وتر�سيد الطاقة، و ال�سركة 
الأردنية ل�سمان القرو�ض(

برنامج مكافاآت ال�سركات ال�سغرى 
واملتو�سطة

حتديث قائمة التجار امل�ساركني يف الربنامج لت�سمل خيارات 
بطاقات  حاملي  ال�سركات  لأ�سحاب  م�سافة  قيمة  ذات 
اأعمايل الئتمانية ولتتما�سى مع احتياجات قطاع ال�سركات 
لتخفي�ض من م�ساريفها الت�سغيلية وم�ساعدتهم على �سبط 
بطاقات  لختيار  ت�سجيعهم  وبالتايل  امل�ساريف  ومراقبة 

اأعمايل الئتمانية من البنك الأهلي.

داخليا
وخارجيا – ) مع اجلهات املتعاقد 

معهم(

قر�ض الن�سميات لتمويل امل�سرتيات
لعمالء  امل�سرتيات  لتمويل  املنتج  اإطالق  واإعادة  تعديل  مت 

قطاع �سيدات الأعمال
داخليا

قرو�ض ال�سركات ال�سغرية النا�سئة
القرو�ض  ل�سمان  الأردنية  ال�سركة  مع  اتفاقية  توقيع  مت 
النا�سئة  ال�سغرية  ال�سركات  متويل  خماطر  تغطية  بهدف 

بن�سبة %85

داخليا
وخارجيا – بالتعاون من ال�سركة 

الأردنية ل�سمان القرو�ض

بنك القاهرة عمان 

جوائز ح�سابات التوفري

وب�سعار   2016 لعام  التوفري  برنامج  باإطالق  البنك  قام 
على  الربنامج  ا�ستمل  مليونري«.  ت�سري  ملا  غري  »حياتك 
دينار،   1.010.101 قيمتها  بلغت  والتي  الكربى  اجلائزة 
متثلت  جائزة   11 عددها  بلغ  �سهرية  جوائز  اإلى  بالإ�سافة 

ب�سيارة نوع  BMW موديل 2016 الفئة اخلام�سة

بنك القاهرة عمان

بطاقات اجلامعات الذكية املدفوعة 
 م�سبقا

 University Smart Prepaid
Card

الذكية  اجلامعات  بطاقات  منتج  عمان  القاهرة  بنك  طرح 
الأردنية،  اجلامعة  منها  عديدة  جلامعات  م�سبقا  املدفوعة 

جامعة الأمرية �سمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا

 EMP+ Master Card + 

بنك القاهرة عمان

برنامج الولء من بنك القاهرة 
عمان

النقاط  جتميع  عمان  القاهرة  بنك  لعمالء  يتيح  برنامج 
نتيجة ا�ستخدام اأي من بطاقات ما�سرتكارد من بنك القاهرة 
عرب  وال�صراء  الدولية  املحلية،  البيع  نقاط  على  عمان 
االنرتنت ومن ثم ا�صتبدال هذه النقاط مبنتجات وخدمات 

متاحة على من�سة الكرتونية 

  Modym+ بنك القاهرة عمان

برنامج اخل�سومات

برنامج يتيح لعمالء بنك القاهرة عمان احل�سول على ن�سبة 
اأي  ا�ستخدام  معينة من اخل�سومات يف متاجر حمددة عند 
من بطاقات ما�صرتكارد من بنك القاهرة عمان على نقاط 

البيع املحلية

بنك القاهرة عمان + 
Emp +MasterCard

 خدمة الدفع بالهاتف النقال
)JoMoPay(

حمفظتي

الهاتف  عرب  الدفع  خدمة  عمان بتطبيق  القاهرة  بنك  قام 
النقال. هذه اخلدمة �ستتيح املجال للعمالء البنكيني وغري 
�سركات، وبني  اأفراد، بني  الأموال بني  البنكيني من حتويل 
مبحافظ  النقال  الهاتف  رقم  رابط  يتم  بحيث  املوؤ�س�سات، 
الكرتونية، يتم بوا�سطتها جميع عمليات التحويل وال�سراء.

البنك املركزي الأردين + بنك 
القاهرة عمان+ �سركة احللول 
املالية خلدمات الدفع بوا�سطة 

الهاتف النقال
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مزود اخلدمة و�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

بنك الأردن

خدمة الر�سائل الن�سية على حركات 
البطاقات الئتمانية املرفو�سة

رف�ض  مت  اإذا  فيما  معرفة  للعميل  تتيح  تنبيهيه  خدمة 
بالتايل  و  الرف�ض،  و�سبب  الئتمانية  بطاقته  على  احلركة 

تقلي�ض احلركات املرفو�سة على البطاقات الئتمانية
EMP

VRM

البنك  داخل  خمت�سة  وحدة  قبل  من  اإدارته  يتم  نظام 
ملراقبة احلركات على البطاقات امل�سدرة من البنك، و يتيح 
على  بالحتيال  ال�ستباه  لتفادي  املرغوبة  املحددات  و�سع 

البطاقات.

Visa International

القر�ض الفوري على البطاقة 
الئتمانية

الئتمانية  البطاقة  حامل  العميل  ليمكن  اإطالقه  مت  منتج 
�سقف  �سمن  من  نقد  �سكل  على  قر�ض  على  احل�سول  من 

البطاقة ب�سعر فائدة ثابت 1% �سهرياً
مت تطوير داخلياً

برنامج خا�ض بالأطباء
منح  ي�ستهدف  الخت�سا�ض  باأطباء  خا�ض  منتج  اإطالق  مت 

هذه الفئة مزايا تف�صيلية و ب�صروط مي�صرة
مت تطوير داخلياً

بنك الإ�سكان للتجارة 
والتمويل

منتج القر�ض ال�سياحي 
ال�سركات  من  العمالء  ل�سريحة  موجه  متناق�ض  قر�ض 
ال�سغرية واملتو�سطة العاملة �سمن القطاع ال�سياحي بهدف 

متويل احتياجاتهم.
-

برنامج متويل الأ�سول الثابتة

ال�سركات  من  العمالء  ل�سريحة  موجه  متناق�ض  قر�ض 
على  يقوم  الأفراد  الأعمال  واأ�سحاب  واملهنيني  ال�سغرية 
اأنواع  كافة  وامتالك  ل�سراء  الالزم  التمويل  توفري  اأ�سا�ض 

الأ�سول الثابتة.

-

برنامج حماية بيتي

اأخطار  �سد  التاأمينية  التغطية  يوفر  تاأميني  برنامج  هو 
وال�سقق  للمنازل  الإ�سافية  والأخطار  وال�سرقة  احلريق 
ال�سكنية بحيث ت�سمل كل من البناء واملحتويات واملوجودات 
بالإ�سافة اإلى توفري التغطية التاأمينية �سد اأخطار احلوادث 

ال�سخ�سية لالأ�سخا�ض املتواجدين يف البيت.

�سركة الأردن الدولية للتاأمني

خدمة احلوالت ال�سريعة 
 Western Union من خالل 

تطبيق اإ�سكان موبايل

 Western هي عبارة عن خدمة اإر�سال وا�ستالم الأموال
Union من خالل تطبيق اإ�سكان موبايل.

Western Union

برنامج »ع الأ�سول«
هو عبارة عن برنامج يوفر التمويل املنا�سب لكافة العمالء 
الأفراد ل�سراء وحدة �سكنية �سمن م�سروع واحة اأيلة العقبة.

-
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مزود اخلدمة و�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

البنك الأردين 
الكويتي

بطاقة ما�سرتكارد الئتمانية وورلد 

الدخول  ذوي  املميزين  للعمالء  اإطالقها  مت  بطاقة  هي 
لي�ست  جتعلها  ورائعة  فريدة  مبزايا  البطاقة  متتع  العالية 
والرفاهية  والأمان  للراحة  و�سيله  بل  دفع  و�سيلة  فقط 
تنا�سب وطبيعة هذه الفئة ، منها الدخول اإلى �سالت رجال 
اأكرث من 280 دول يف  اأكرث من 500 �سالة لدى  الأعمال يف 
حاملها  تعطي  لل�سفر  تاأمينية  ميزات  اإلى  بالإ�سافة  العامل 
ميزات  اإلى  بالإ�سافة  �سفرة  اأثناء  البال  وراحة  الطمئنان 
تتعلق باحل�سول على ليايل اإ�سافية عند احلجز يف الفنادق 

العاملية وغريها الكثري .

البنك الأردين الكويتي 
وما�سرتكارد 

بطاقة ما�سرتكارد الئتمانية 
تيتانيوم 

هي بطاقة مت اإطالقها لعمالء البنك ذوي الدخول املتو�سطة 
ليتمكنوا من ا�ستخدامها مع جمموعة من امليزات التي تلبي 
الأعمال يف  اإلى 10 �سالت رجال  الدخول  احتياجاتهم مثل 

الدول العربية عدا عن امليزات الخرى .

البنك الأردين الكويتي 
وما�سرتكارد

بطاقة ما�سرتكارد اخل�سم املبا�سر 
تيتانيوم 

ذوي  املميزين  البنك  لعمالء  اإطالقها  مت  بطاقة  هي 
احل�سابات الن�سطة من خالل بطاقة ذات م�ستوى اأعلى ومت 
الدول  يف  الأعمال  رجال  �سالت  اإلى  الدخول  ميزة  اإ�سافة 

العربية لتلبية رغباتهم والت�سهيل عليهم عن ال�سفر 

البنك الأردين الكويتي 
وما�سرتكارد

خدمة التق�سيط من خالل البطاقة 
الئتمانية

الئتمانية  البطاقات  لعمالء  منحها  مت  خدمة  هي 
ما�سرتكارد بحيث تتيح للعميل تق�سيط م�سرتياته ولفرتات 
خالل  من  �سهر   24 اإلى   12 بني  ما  ترتاوح  متفاوتة  زمنية 
جمموعة من التجار املتعاقد معهم وبفائدة 0% وتتم عملية 

التق�سيط اليا من خالل جهاز نقطة البيع لدى التجار .

البنك الأردين الكويتي و�سركة 
MEPS ) �سركة ال�سرق الأو�سط 

خلدمات الدفع (

خدمة الإ�سعاف اجلوي

حملة  لعمالئه  بتقدميها  البنك  قام  جمانية  خدمة  وهي 
البطاقات الئتمانية ما�سرتكارد وورلد و وورلد ايليت بحيث 
املناطق  يف  للم�سابني  اجلوي  الإ�سعاف  خدمة  تقدمي  يتم 
النائية ل قدر اهلل اإلى اقرب مركز �سحي ويتم تغطية تكلفة 
النقل �سنويا من قبل البنك ليح�سل العميل على اول رحلة 

جمانا .  

مركز الإ�سعاف اجلوي و البنك 
الأردين الكويتي

خدمة ال�سرتاك الذاتي بالنرتنت 
البنكي و تطبيق الهواتف الذكية 

لعمالء الأفراد

و  النرتنت  بنك  بخدمة  الذاتي  ال�سرتاك  خدمة  توفري 
تطبيق الهواتف الذكية لعمالء الأفراد من نف�ض نظام بنك 
رقمها  و  الآيل  ال�سراف  بطاقة  رقم  با�ستخدام  النرتنت 

ال�سري للتعرف على العميل ب�سكل �سري و امن.

مزود خارجي:

ICSfs سركة�
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مزود اخلدمة و�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

تابع / البنك الأردين 
الكويتي

تطبيق الهواتف الذكية

الأردين  بالبنك  اخلا�ض  الذكية  الهواتف  تطبيق  اإطالق 
 Android و iOS الكويتي لالأجهزة العاملة باأنظمة ت�سغيل

و الذي يقدم اخلدمات التالية:

1. ال�ستعالم عن احل�سابات و الأر�سدة
2. ال�ستعالم عن حركات احل�سابات

3. ال�ستعالم عن ح�سابات القرو�ض و دفعاتها
4. طلب دفرت �سيكات
5. التحويالت املالية

- بني ح�سابات العميل
- بني ح�سابات العمالء داخل البنك الأردين الكويتي

- حوالت حملية
- حوالت خارجية

6. ت�سديد م�ستحقات البطاقات الئتمانية
7. ت�سديد الفواتري عن طريق خدمة اأي فواتريكم

8. حمدد مواقع الفروع و ال�سرافات
9. ال�ستعالم عن اأ�سعار �سرف العمالت و اأ�سعار التحويل.

مزود خارجي:
ICSfs سركة�

ك�سف احل�ساب اللكرتوين

الكرتوين  ب�سكل  الدورية  احل�سابات  ك�سوفات  اإ�سدار  خدمة 
)ملف ب�سيغة PDF حممي بكلمة �سر( و بحيث يتم اإ�سدار 
الربيد  اإلى  اإر�ساله  و  بها  امل�سرتك  الدورية  ح�سب  امللف 
اللكرتوين للعميل كما يتم اإر�سال كلمة ال�سر اخلا�سة بامللف 
بر�سالة ق�سرية لرقم موبايل العميل. الربيد اللكرتوين و 

رقم موبايل العميل املعتمدين للخدمة عند ال�سرتاك بها.

مزود خارجي:
iTech سركة�

 eFAWATEERcom خدمة
Prepaid

عرب  فواتريكم  اإي  خدمة  من  امل�سبق  الدفع  خدمة  تطبيق 
وح�سب   NetBanker البنكي  النرتنت  نظام  و  الكاونرت 

تعليمات اخلدمة من �سركة مدفوعاتكم و البنك املركزي.

مزود خارجي:
ICSfs 1. �سركة
A2A 2. �سركة

خدمة ACH )من خالل النرتنت 
البنكي و تطبيق الهواتف الذكية(

تطبيق خدمة غرفة املقا�سة الآلية لدى البنك املركزي على 
و  النرتنت  بنك  نظام  و  )كاونرت(  الرئي�سي  البنكي  النظام 

تطبيق الهواتف الذكية

مزود خارجي:
ICSfs 1. �سركة
offtec 2. �سركة

لفتات العر�ض الرقمية يف الفروع 
Digital Signage screens

العر�ض  لالفتات  الرقمية  املحتويات  اإدارة  و  عر�ض  نظام 
الرقمية يف الفروع و التي توفر عدد من اخلدمات بطريقة 

عر�ض حديثة و مميزة:
 الر�سوم و العمولت )ح�سب تعليمات ال�سفافية(
 الأوراق الر�سمية للفرع )�سهادة الت�سجيل ... (

 اأ�سعار الفوائد )القرو�ض، الودائع، التوفري(
1. اأ�سعار �سرف العمالت

 اإعالنات البنك
 الأخبار

اأ�سعار الأ�سهم من �سوق عمان املايل

مزود خارجي:
Business Consult سركة�
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تابع / البنك الأردين 
الكويتي

خدمة التعرف على العميل على 
نظام الدور الآيل يف الفروع

خدمة التعرف على العميل على نظام الدور الآيل يف الفروع 
و  العميل  رقم  بوا�سطة   CRM نظام  الربط مع  من خالل 
بحيث يتم التعرف على العميل و ت�سنيفه من قبل موظف 

الفرع عند ا�ستخدام العميل لنظام الدور الآيل

مزود خارجي:
STS 1. �سركة

PioTech 2. �سركة

الفرع اجلوال

احللول  اأحدث  وميثل  ”اجلوال”  املتنقل  الفرع  اإطالق  مت 
املتكاملة يف القطاع امل�سريف لتقدمي كافة اخلدمات البنكية 
لعمالء البنك واجلمهور، وذلك من خالل جتواله وتواجده 
يف املناطق التي ل تغطيها فروع البنك يف خمتلف حمافظات 
خالل  من  اأو  امل�سرفية،  اخلدمات  بها  تتوفر  ول  اململكة 
يف  البنك  دور  لتعزيز  واملهرجانات،  الفعاليات  يف  تواجده 

حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية. 
اآخر  فرع  اأي  مثل  امل�سرفية  اخلدمات  جميع  اجلوال  يقدم 

وت�سمل:
- فتح احل�سابات

والعمالت  املحلية  بالعملة  النقدي  وال�سحب  الإيداع   -
الأجنبية الرئي�سية

- �سرف واإيداع ال�سيكات
- اإ�سدار احلوالت بالإ�سافة اإلى حوالت وي�سرتن يونيون

- اإ�سدار البطاقات البال�ستيكية باأنواعها
- خدمة ال�سراف الآيل

- تقدمي اخلدمات امل�سرفية عرب النرتنت

مزود خارجي:
�سركة ADR، ال�سركة الأردنية 

الرتكية لال�ستثمار

بنك ال�ستثمار العربي 
الأردين

خدمة الدفع امل�سبق
Pre-Paid Efawateercomتتيح للعمالء اإمكانية �سراء البطاقات املدفوعة م�سبقا

A2A سركة�
ICS مع �سركة

ACH تطبيق خدمة
نظام  خالل  من  حوالتهم  اإر�سال  اإمكانية  للعمالء  تتيح 

ACH التقا�ض الآيل
OFFTIC سركة�
ICS مع �سركة

البنك التجاري 
الأردين

�سهادات الإيداع

- ح�ساب ودائع طويل الأجل بالدينار اأو الدولر يتم مبوجبها 
اأ�سهر  �ستة  اأموال معينة لفرتات خمتلفة ترتاوح من  اإيداع 

ولغاية ثالثة �سنوات.
بتاريخ  اأ�سهر(   6( ملدة  املربوطة  لل�سهادات  الفائدة  تقيد   -
ال�ستحقاق و لل�سهادات املربوطة ملدة )36/24/18/12( �سهر 

�سهريا.
الأعلى  واحلد  دولر  اأو  دينار   3000 لل�سهادة  الأدنى  احلد   -

2000000 دينار اأو دولر

ICS

جتاري مديكل

اأو  معدات  متويل  لغايات  الطبية  للجهات  خا�ض  قر�ض   -
�سراء العيادات.

- فرتة ال�سداد لغاية 120 �سهر.
- ب�سعر فائدة 8.5% وعمولة 0.5% �سنويا.

ICS
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البنك ال�ستثماري

ت�سديد ر�سيد بطاقات 
 INVESTBANK

الئتمانية من خالل نظام 
eFAWATEERCOM

واإيداع  ت�سديد  من  الأخرى  البنوك  عمالء  متكن  خدمة 
 INVESTBANK بطاقات  على  امل�ستحقة  الدفعات 
للبنوك  امل�سريف  النرتنت  خدمة  خالل  من  الئتمانية 

الأخرى

مت تطويرها داخليا بالتعاون مع 
�سركة مدفوعاتكم

IBank الأمر الثابت للحوالت عرب
 Recurring للحوالت  ثابت  اأمر  اإن�ساء  العميل من  متكن 
من  بدل  امل�سريف  النرتنت  خدمة  خالل  من   Transfer

اإجرائها من خالل الفرع.
مت تطويرها داخليا

�سراكة ناجحة من اأتيكو– جمموعة 
فخر الدين

�ستدمج الت�سهيالت املالية للحوالت وبرنامج مكافاآت اأتيكو 
ببطاقة INVESTBANK البالتينية.

مت تطويرها داخليا بالتعاون مع 
EMP سركة�

خدمة دفع الفواتري عرب 
eFAWATEERCOM

من   eFAWATEERCOM عرب  الفواتري  دفع  خدمة 
خالل تطبيق البنك على الأجهزة الذكية

 ACCU مت تطويرها داخليا مع
Solutions

الت�سجيل على IBank.jo من خالل 
البطاقة الئتمانية

عمالئنا  لتمكن   IBank امل�سريف  النرتنت  خدمة  تطوير 
حملة البطاقات الئتمانية عرب IBank.jo وال�ستفادة من 

العديد من املزايا التي يقدمها.
مت تطويرها داخليا

جتديد �سراكة البنك مع �سوب اند 
�سيب

تقدمي عر�ض مميز على بطاقات �سوب اند �سيب الئتمانية 
على  الئتمانية  البطاقات  حملة  �سيحظى  حيث   ، امل�سرتكة 

عدد من املزايا:
خ�سم فوري بن�سبة 15% على ر�سوم ال�سحن من 	 

17 �سندوق �سوب اند �سيب حول العامل عند �سبط بطاقية 
�سوب اند �سيب الئتمانية لتكون بطاقة الدفع التلقائي.

ا�سرتاك جماين مدى احلياة اإن مل يكن للعميل 	 
عنوان حايل.

مت تطويرها داخليا بالتعاون مع 
EMP سركة�

خدمة  حرك وادفع
لنكون  الئتمانية،   Visa لبطاقات  وادفع  حرك  خدمة 
 Visa بطاقة  عرب  اخلدمة  هذه  بتقدمي  يقوم  بنك  اأول 

Signature الئتمانية يف الأردن.

مت تطويرها داخليا بالتعاون مع 
EMP سركة�

ABC بنك

اإ�سدار بطاقة اخل�سم املبا�سر-   
Signature debitبطاقة مميزة حتتوي على خدمات متعددة للعمالء املتميزينVisa

  –Infiniteاإ�سدار بطاقة ائتمانية
Credit cardبطاقة مميزة حتتوي على خدمات متعددة للعمالء املتميزينVisa
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بنك الحتاد

بطاقة القيد الفوري لل�سركات )فيزا 
اإلكرتون(

بعمليات  القيام  من  ال�سركات  متكن  اإلكرتون  فيزا  بطاقة 
الآيل  ال�سراف  خالل  من  ال�ستعالم  و  الإيداع  و  ال�سحب 
من  ال�سركات  متكني  اإلى  بالإ�سافة  الفروع،  مراجعة  ودون 

.POS ال�سراء من خالل اأجهزة التفوي�ض الآيل

مت تطويرها داخلياً.

قر�ض ال�سيدليات
احتياجات  �سريعة لتغطية  �سيولة  ال�سيدليات  قر�ض  يوفر 
الأدوية وغريها وحلني حت�سيل  ال�سيدليات من م�سرتيات 

مطالبات �سركات التاأمني.
مت تطويرها داخلياً.

قر�ض املركبات الفوري
متويل مركبة اأو اأكرث جديدة لغايات جتارية اأو املوؤ�س�سات اأو 

ال�سركات ول ي�سمل متويل ال�سيارات ال�سينية.
مت تطويرها داخلياً.

قرو�ض ال�سيارات بفائدة ثابتة
متويل قرو�ض �سيارات بفائدة ثابتة ملدة اأربع �سنوات بالتعاون 

مع �سركة كيا ، هيونداي ، �سيفروليه و تويوتا
مت تطويرها داخليا

منتج متويل اليخوت
واليخوت  القوارب  تق�سيط  ميزة  املميزين  العمالء  متويل 

بفائده ت�سل 9.25 % وبن�سبة متويل ت�سل الى 70 %
مت تطويرها داخليا

بطاقات ائتمانية بالعمالت الأجنبية

منتج بطاقات Visa Infinite بالعمالت الأجنبية الدولر 
مرة  لأول  ذلك  و  الإ�سرتليني  اجلنيه  و  اليورو  الأمريكي، 
�سرائية  بقدرة  التمتع  لعمالئنا  الفر�سة  لإتاحة  بالأردن 
ا�ستثنائية والإنفاق براحة خالل ال�سفر اإلى الوليات املتحدة 
�سعر  على  القلق  دون  املتحدة  ،واململكة  اأوروبا  الأمريكية، 

ال�سرف

مت تطويرها داخليا

بنك �سو�سيته جرنال 
- الأردن

ح�ساب غنى

يومية  �سحوبات  على  الدخول  للعميل  يتيح  توفري  ح�ساب 
جائزة  اأردين،  دينار   5000 �سهرية  جوائز  ذهب(،  )لريات 
مر�سيد�ض  2017)�سيارة  حزيران  نهاية  يف  �سنوية  ن�سف 
اأردين،  العام 100000دينار  نهاية  E200 2017(و جائزة 
بالإ�سافة لفائدة �سنوية 0.5% على ح�سابات الدينار الأردين 
فقط، حيث  ميكن فتح احل�ساب بالدولر الأمريكي و اليورو.
احلد الأدنى للح�ساب 200 دينار اأردين و الذي يتيح الفر�سة 
اجلائزة  با�ستثناء  اجلوائز  كافة  على  ال�سحب  يف  للدخول 
 500 عليها  ال�سحب  يف  للدخول  الأدنى  احلد  حيث  الكربى 

دينار اأردين يف ال�سهر الذي ي�سبق ال�سحب.

داخلياً

ILIVE ح�ساب

للعميل  يتيح   ،24-18 العمرية  للفئة  لل�سباب  جاري  ح�ساب 
فر�سة الدخول يف �سحب �سهري )3 رابحني �سهرياً( لكوبون 
ل�سراء الكرتونيات من �سمارت باي ، و �سحب يف نهاية العام 
على رحلة ل�سخ�سني اإلى عامل فرياري اأبو ظبي. كما يح�سل 
البنك  منتجات  على  خ�سومات  ت�سمل  ميزات  على  العميل 

الأخرى.

داخلياً

SWING ح�ساب
ح�ساب توفري لالأطفال و ال�سباب للفئة العمرية 0-24 يتيح 
للعميل فر�سة الدخول يف �سحب ن�سف �سنوي على 3 اأون�سات 

ذهب، و �سحب يف نهاية العام ل 4 اأ�سخا�ض اإلى يورو ديزين.
داخلياً
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تابع / بنك �سو�سيته 
جرنال - الأردن

VISA infinite بطاقة

ت�سديد  يف  املطلقة  احلرية  العميل  متنح   VISA بطاقة 
كل  من  الأموال  �سحب  و  التجار  جميع  لدى  امل�سرتيات 
العامل،  حول   VISA �سعار  حتمل  التي  الآلية  ال�سرافات 
بالإ�سافة اإلى ميزات عديدة ت�سمل الدخول املجاين اإلى عدد 

من �سالونات ال�سرف حول العامل.

مع �سركة  CSC للبطاقات

بنك املال الأردين

حتديث ال�سرافات الآلية

الفوري،  النقدي  الإيداع  الآلية:  ال�سرافات  خدمات  ت�سمل 
الأمريكي  بالدولر  النقدي  ال�سحب  خدمة  ال�سيكات،  اإيداع 
اأي  خدمة  عرب  الفواتري  ت�سديد  ال�سرافات،  بع�ض  على 
عن  اإما  الئتمانية  فيزا  بطاقة  ر�سيد  ت�سديد  فواتريكم، 
طريق التحويل من احل�ساب اأو الإيداع النقدي، وتغيري رقم 

التعريف ال�سخ�سي لبطاقة فيزا الئتمانية.

MDSL

التو�سع ب�سبكة ال�سرافات الآلية
بدل  �سراف   50 ل   2016 ب�سنة  الآلية  ال�سرافات  عدد  و�سل 
من 31 جهاز موزعة داخل الفروع وبع�ض املناطق احليوية يف 

اململكة.
Wincor

اإطالق خدمة كابيتال موبايل
واحل�سابات،  الأر�سدة  عن  ال�ستف�سار  اخلدمة  هذه  تتيح 
البطاقات  ت�سديد  واخلارجية،  الداخلية  املالية  التحويالت 

الئتمانية، طلب دفرت �سيكات، دفع الفواتري وغريها
Access 2 Arabia )A2A(

10 %- 15 % قيمة نقدية م�سرتجعة

و%10  املطاعم  جميع  يف  الفواتري  كافة  على   %15 ا�سرتجاع 
من قيمة م�سرتيات من ال�سوبر ماركت واملتاجر املعتمدة عند 
 ،Platinum وفيزا   ،Signature فيزا  بطاقات  ا�ستخدام 

وفيزا Gold الئتمانية من كابيتال بنك يف الأردن.

EMP سركة�

Capital SME باقات

 ،  Capital Platinum البالتينية  الباقة  الباقات :  تت�سمن 
  Capital Plus و وباقة بل�ض Capital Gold الباقة الذهبية
وتلبي  رغبات  مع  لتتوافق  ومتكاملة  عديدة  مبزايا   �سممت 

طموحات  العميل لت�سمل ما يلي:.
- مزايا مالية : من �سمن ميزات باقات Capital SME  احل�سول 
واأ�سعار  العمولت  كافة  على  ومناف�سة  تف�سيلية  اأ�سعار  على 
مثل  التعامالت املالية  وامل�سرفية  بكافة  املرتبطة  الفوائد 
من  الكثري  وغريها  املتعّددة  وخدمة ال�سيكات  املالية  احلوالت 
مع  تتنا�سب  والتي  املقدمة  واخل�سومات  التف�سيلية  الأ�سعار 

الباقة التي تنتمي اإليها ال�سركة.
احللول  باقاتنا  من  باقة  كل  : توفر  مالية  غري  مزايا   -
اأعمالها، فبالإ�سافة  ال�سركة لتطوير  املتكاملة  لكل ما حتتاجه 
 Capital باقات  �سممت  امل�سرفية،  واخلدمات  املالية  للحلول 
وا�سعة  مبجالت  متكاملة  ا�ست�سارية  حلول  اأي�سا  SME  لتقدم 
وتكنولوجيا  الت�سالت  )حلول  تف�سيلية  وباأ�سعار  وخمتارة 
ال�ست�سارات  املتعددة،  املالية  والن�سائح  ال�ست�سارات  املعلومات، 
القانونية، حلول وخدمات اإدارة املوارد الب�سرية، حلول وا�ست�سارات  
الت�سويقية،  احللول  املعلومات،  وتكنولوجيا  العمليات  اإدارة  يف 

وحلول اخلدمات والتعامالت التجارية عرب الإنرتنت(.

مت تطويرها داخليا

EMP قرو�ض عمالء

العر�ض ح�سري لعمالء �سركة EMP وبالتعاون مع ال�سركة 
الأردنية ل�سمان القرو�ض و الذي ميكن من خالله احل�سول 
على قر�ض خالل 24 �ساعة لتمويل امل�سرتيات بالإ�سافة اإلى 
 40 عن  قيمتها  تزيد  للقرو�ض التي  املوافقة  على  احل�سول 

األف دينار خالل 72�ساعة

مت تطويرها داخليا
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البنك الإ�سالمي 
الأردين

منتج �سم�سنا – م�ساومة
الطاقة  خالل  من  الطاقة  توفري  م�ساريع  متويل  منتج 

ال�سم�سية بال�سعر النقدي
�سركة تطبيقات التقنية 

للم�ستقبل )فاكت(

البطاقة التابعة للزوجات
بطاقات اإ�سافية خا�سة للزوجات ي�سل �سقفها اإلى )50%( من 
اإلى  احلاجة  دون  الأ�سلية  البطاقة  من  به  امل�سموح  ال�سقف 

ح�ساب خا�ض للزوجة.

�سركة هايتيك بيمنت �سي�ستمز 
)HPS(

التو�سع يف �سبكة ال�سرافات الآلية
الآلية )190( جهازا يف نهاية عام  ال�سرافات  اأجهزة  بلغ عدد 

2016، منت�سرة يف جميع اأنحاء اململكة
Diebold، NCR، Wincor

ا�ستحداث وتطوير خدمات جديدة 
على نظام ال�سراف الآيل

- خدمة دفع الفواتري والر�سوم
- خدمة التربع للجمعيات اخلريية

- خدمة �سحن البطاقات اخللوية

�سركة هايتيك بيمنت �سي�ستمز 
)HPS(

البنك العربي 
الإ�سالمي الدويل

منتج ابداأ
لتمويل  الإ�سالمية  ال�سريعة  مع  متوافق  م�سريف  منتج  اأول 
امل�ساريع ال�سغرية النا�سئة وبقيمة متويل ت�سل اإلى 100 األف 

دينار للعميل الواحد

مت تطويره داخليا بالتعاون مع 
البنك املركزي الأردين وال�سركة 

الأردنية ل�سمان القرو�ض

منتج انطلق
ومزايا  مي�صرة  ب�صروط  ال�صاحنات  لتمويل  خا�ض  منتج 
وبن�سبة  دينار  األف   100 اإلى  ت�سل  متويل  وبقيمة  مناف�سة 

متويل ت�سل اإلى %90 
مت تطويره داخليا

تق�سيط خدمات الت�سالت 
والإنرتنت

بنف�ض  والأجهزة  والإنرتنت  الت�سال  خدمات  ثمن  تق�سيط 
ال�سعر النقدي

مت تطويره داخليا

مت تطويره داخلياتق�سيط ثمن الأجهزة واملعدات الطبية بنف�ض ال�سعر النقديتق�سيط الأجهزة واملعدات الطبية

تق�سيط اأنظمة الطاقة املتجددة
بنف�ض  وال�سخانات  ال�سم�سية  الطاقة  اأنظمة  ثمن  تق�سيط 

ال�سعر النقدي
مت تطويره داخليا

بنك �سفوة الإ�سالمي

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات 
ال�سغرية

على  لت�ساعدها  ال�سغرية  واملن�ساآت  لل�سركات  برامج متويلية 
النمو والتو�سع كتمويل راأ�ض مال العامل، متويل امل�سرتيات، 

متويل املوجودات الثابتة والعقارات.
داخليا

ح�ساب توفري ال�سيدات »حرير«
امل�ساربة  اأ�سا�ض  على  يقوم  لل�سيدات  ا�ستثماري  ادخار  ح�ساب 
ال�سرعية املطلقة ويقدم العديد من املزايا احل�سرية لل�سيدات

داخليا
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مزود اخلدمة و�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

م�سرف الراجحي

BNA Serviceخدمة الإيداع الفوري عن طريق ال�سرافات الآليةNCR

تطوير خدمة املبا�سر لالأفراد 
)Online Service(

بنك الراجحيتطوير واجهة اخلدمة واإ�سافة وتعديل اخلدمات الأخرى 

 Mobile طرح خدمة
Application

الئتمانية  وبطاقاتهم  ح�ساباتهم  اإدارة  من  العمالء  ميكن 
التمويالت  وح�ساب  وقت.  اأي  يف  تفا�سيلها  على  والطالع 
بني  النقدية  التحويالت  اإجراء  اإلى  بالإ�سافة  وودائعهم 
احل�سابات. كذلك، ميكن التطبيق من حتديد مواقع الفروع 

واأجهزة ال�سراف الآيل.

بنك الراجحي

طرح خدمة الدفع اللكرتوين 
Efawateercom عرب خدمة 

مبا�سرة لالأفراد

فواتريهم  دفع  من  للعمالء  مبا�سر  الراجحي  خدمة  متكن 
الكرتونيا من خالل خدمة اإي-فواتريكم.

بنك الراجحي

طرح خدمة الدفع اللكرتوين
Efawateercom عن طريق 

Mobile Banking

اإي- خدمة  طريق  عن  فواتريهم  دفع  من  العمالء  متكن 
فواتريكم واملتوفرة من خالل التطبيق.

بنك الراجحي

 Online Account طرح خدمة
Opening

يقوم العميل بتعبئة كافة بياناته ال�سخ�سية )بيانات الهوية، 
مكان ال�سكن، بيانات جهة العمل...الخ( وبعد 12 �ساعة ي�سل 
اأي فرع  العميل ر�سالة ن�سية برقم مرجعي متكنه من زيارة 

ل�ستكمال اإجراءات فتح ح�ساب جاري لدى امل�سرف.

بنك الراجحي

منتج ال�ستثمار امل�سرتك بعملة 
الدولر

يقوم امل�سرف با�ستثمار اأموال العمالء املتعاقدين معه لغايات 
ال�ستثمار امل�سرتك بعملة الدولر

بنك الراجحي

خارجير�سائل الكرتونية ق�سرية للعمليات املالية حل�سابات العمالء.SMSم�سرف الرافدين

بنك �ستاندرد ت�سارترد

القرو�ض ال�سكنية
منح قرو�ض �سكنية ل�سراء �سقق �سكنية اأو فلل ب�سقف اأعلى 2 

مليون وملدة 30 �سنة كحد اأق�سى
مت تطويرها داخليا

اآلة الإيداع النقدي لل�سركات

احلاجة  دون  العمل  مكان  يف  النقد  اإيداع  من  العميل  متكن 
الإيداع  باآلة  العمالء  البنك حيث مت تزويد بع�ض  زيارة  اإلى 
اخل�سو�ض  بهذا  معهم  اإبرامها  مت  لتفاقيات  وفقا  النقدي 
تقييد  ويتم  يومي  ب�سكل  النقد  باإيداع  العميل  يقوم  حيث 

القيمة فورا لدى البنك.

)Brinks( برنك�ض

بطاقة ما�سرتكارد وورلدبنك عودة
بطاقة ائتمانية تقدم للعمالء املميزين. 

ت�سمل خدمات مميزة مقدمة من �سركة ما�سرتكارد. 
بنك عودة - لبنان

بنك لبنان واملهجر

-تقدمي ت�سهيالت لأ�سحاب ال�سركات والتجار.جتارة عمان

بطاقات فيزا الئتمانية
اطالق البنك بطاقات فيزا الئتمانية والتي تتميز بخدمات 

Gold، Signature : مميزة واأنواع البطاقة
-

التاأمني ال�سامل على ال�سيارات
يوفر البنك خدمة التاأمني ال�سامل على املركبة عند احل�سول 

على قر�ض �سيارة مع عدد من ال�سركات.
-
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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 2016 مبا ن�صبته 2.4% عن العام 2015 ليبلغ 20573 موظفًا وموظفة. 

جدول رقم )57(

توزيع العاملني يف البنوك ح�سب اجلن�س  2016-2008

ذكورال�سنة
التوزيع الن�سبي 

)%(
اإناث

التوزيع الن�سبي 
)%(

املجموع
ن�سبة التغري 

)%(

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

20161341765.22715634.78205732.4

امل�سدر : بيانات البنوك

وفيما يتعلق بتوزيع العاملني يف البنوك ح�صب اجلن�ص فقد انخف�صت ن�صبة الذكور من 66.8% يف عام 2008 اإلى 65.2% يف نهاية عام 
2016. لرتتفع بذلك ن�صبة الإناث من 33.2% يف عام 2008 اإلى 34.8% يف نهاية عام 2016. 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 77.6% من اإجمايل عدد املوظفني بنهاية عام 2016 باملقارنة مع ن�صبة 65.1% يف عام 2008. يف حني 
تراجعت ن�صبة العاملني من حملة الدبلوم/معهد لت�صل اإلى 11% بنهاية عام 2016, اإ�صافة اإلى انخفا�ص ن�صبة العاملني من حملة التوجيهي 

ودون التوجيهي لت�صل اإلى 11.4% بنهاية عام 2016.
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جدول رقم )58(

توزيع العاملني ح�سب املوؤهل العلمي 2016-2008 

ال�سنة
دون التوجيهيتوجيهيدبلوم/ معهددبلوم عايل و بكالوريو�ضماج�ستريدكتوراه

املجموع
%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

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

2016580.313106.41458870.9227011.08704.214777.220573
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 12.2% عام 2015 اإلى 10.7% عام 2016, كما انخف�صت ن�صبة العاملني 
اإلى انخفا�ص ن�صبة العاملني الذين  اإلى 24% عام 2016, بالإ�صافة  الذين ترتاوح اأعمارهم بني 40 �صنة و 59 �صنة من 24.2% عام 2015 
تتجاوز اأعمارهم 60 عامًا وما زالوا على راأ�ص عملهم من 0.4% عام 2015 اإلى 0.3% عام 2016, بينما ارتفعت ن�صبة العاملني الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 25 �صنة و39 �صنة من 63.3% عام 2015 اإلى 64.9% عام 2016.

جدول رقم )59(

توزيع العاملني ح�سب الفئة العمرية 2016-2008

ال�سنة
اأكرث من 60 �سنة40-59 �سنة25-39 �سنةاقل من 25 �سنة

املجموع
%العدد%العدد%العدد%العدد

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

2016220910.71335264.9494224.0700.320573
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 2016 اإلى 37.7% مقابل 38.1% عام 2015, بينما ارتفعت ن�صبة 
العاملني املتزوجني من اإجمايل عدد املوظفني يف عام 2016 اإلى 62.3% مقابل 61.9% عام 2015.

جدول رقم )60(

توزيع العاملني ح�سب الو�سع الجتماعي 2016-2008

ال�سنة
متزوجونعازبون

املجموع
%العدد%العدد

2008676242.6911657.415878

2009617439.1961660.915790

2010670340.3991059.716613

2011670838.71063961.317347

2012678838.01107862.017866

2013690137.51152262.518423

2014743438.31199961.719433

2015766138.11243461.920095

2016775537.71281862.320573

امل�سدر : بيانات البنوك

5. التوزيع اجلغرايف للعاملني يف البنوك ح�سب املحافظة 

بلغ عدد موظفي البنوك يف حمافظة العا�صمة 17317 موظفًا وموظفة اأي ما ن�صبته 84.2% من جمموع موظفي البنوك, يف حني ا�صتحوذت 
حمافظة اربد على ن�صبة 4.7% من جمموع موظفي البنوك وحمافظة الزرقاء على ن�صبة 3.5% وحمافظة البلقاء على ن�صبة 1.5% وكل من 

حمافظة العقبة 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 2016

عدد العاملنياملحافظة
الرتكز اجلغرايف للعاملني

)%(

%1731784.2حمافظة العا�سمة

%9624.7حمافظة اربد

%7123.5حمافظة الزرقاء

%3151.5حمافظة البلقاء

%2551.2حمافظة العقبة

%2551.2حمافظة الكرك

%1360.7حمافظة مادبا

%1440.7حمافظة معان

%1130.5حمافظة جر�ض

%1060.5حمافظة عجلون

%760.4حمافظة الطفيلة

%1820.9حمافظة املفرق

%20573100.0املجموع

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 2016

املفرقالطفيلةعجلون جر�ضمعانمادباالكركالبلقاءالعقبةالزرقاء اربد العا�سمةا�سم البنك 

28003654192898105579البنك العربي

1186443021291911129099البنك الأهلي الأردين

112112072325643182016141031بنك القاهرة عمان

1385534113177981015020بنك الأردن

1814215112294847133812201728بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

1001405111248900007البنك الأردين الكويتي

66016161400000000بنك ال�ستثمار العربي الأردين

6132711111588080012البنك التجاري الأردين

48876700000000البنك ال�ستثماري

ABC 44086767606006بنك

94433141060700008بنك الحتاد

23956504500000بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

551915800000000بنك املال الأردين

1387238194297893324737442532البنك الإ�سالمي الأردين
البنك العربي الإ�سالمي 

707394413810109108811الدويل

4422115000000000بنك �سفوة الإ�سالمي

2231710000000000م�سرف الراجحي

29097900000009البنك العقاري امل�سري العربي 

2400000000000م�سرف الرافدين

6200000000000�سيتي بنك

17860400000000بنك �ستاندرد ت�سارترد

27490500000000بنك عودة 

10800000000000بنك الكويت الوطني - الأردن

327108800000000بنك لبنان واملهجر 

5300000000000بنك اأبو ظبي الوطني

1731796271225531525513614411310676182املجموع

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 35679 موظف  تابعة  تدريب  التي مت عقدها مبراكز  التدريبية  بالدورات  امل�صاركني  بلغ عدد  خالل عام 2016, حيث 
بلغ عدد امل�صاركني بالدورات التدريبية التي مت عقدها مبراكز تدريب حملية 8092 موظف وموظفة, يف حني بلغ عدد امل�صاركني بالدورات 

التدريبية التي مت عقدها مبراكز تدريب خارج الأردن 519 موظف وموظفة .

جدول رقم )63(

عدد املوظفني الذين ا�سركوا يف دورات تدريبيه عام 2016

اأ�سم البنك
يف مراكز تدريب خارج الأردنيف مراكز تدريب حمليةيف مركز التدريب التابع للبنك

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

269139148*1212*1421البنك العربي
14921253175815214البنك الأهلي الأردين

3108210454933997بنك القاهرة عمان
11761357593032بنك الأردن

103075026090267بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
224212141654693البنك الأردين الكويتي

524314611500بنك ال�ستثمار العربي الأردين
118344626812531البنك التجاري الأردين

1061196293البنك ال�ستثماري
ABC 2174109515460108بنك
1148951577474189بنك الحتاد

617401141653711بنك �سو�سيته جرنال - الأردن
2591586814566827بنك املال الأردين

30352238816540البنك الإ�سالمي الأردين
110926820349320البنك العربي الإ�سالمي الدويل

2019619545203140بنك �سفوة الإ�سالمي
58221361810م�سرف الراجحي

7047773731البنك العقاري امل�سري العربي
003241م�سرف الرافدين

40226233�سيتي بنك
109931851614بنك �ستاندرد ت�سارترد

277295583684بنك عودة
354010910بنك الكويت الوطني -الأردن

207134644500بنك لبنان واملهجر
3025221220بنك اأبو ظبي الوطني

229011277855862506396123املجموع
Online سمن العدد املذكور هناك عدد 4581 من الذكور و 3703 من الإناث �ساركوا يف دورات تدريبية الكرتونية� *

- قد تت�سمن الأرقام اأعاله على تكرار لنف�ض املوظفني الذين �ساركوا باأكرث من دورة تدريبية.

- امل�سدر: بيانات البنوك
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7. ال�ستقالت والتعيينات

قامت البنوك العاملة يف الأردن بتعيني 2616 موظفًا وموظفة خالل عام 2016, مقابل 3298 يف عام 2015, فيما بلغ عدد الذين تركوا 
اخلدمة جلميع الأ�صباب 2108 موظفًا وموظفة عام 2016 باملقارنة مع 2793 موظفًا وموظفة خالل عام 2015.

يف حني انخف�ص معدل دوران املوظفني يف عام 2016 والذي ميثل )جمموع ال�صتقالت/جمموع املوظفني × 100%( حيث بلغ 10.25% يف 
نهاية عام 2016 باملقارنة مع 13.9% يف عام 2015.

جدول رقم )64(

ال�ستقالت والتعيينات 2008- 2016

التعييناتال�ستقالت *ال�سنة
معدل دوران 
املوظفني )%(

20082200285713.86

20092229202614.12

2010 2240320213.48

2011 1909277411.00

20121975242611.05

20132024270610.99

20142301301411.84

20152793329813.90

20162108261610.25

* ت�سمل ال�ستقالت كافة الذين تركوا اخلدمة جلميع الأ�سباب طوعاً اأو التقاعد اأو...الخ 
امل�سدر : بيانات البنوك





الفصل الحادي عشر  

نشاطات الجمعية 
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قامت اجلمعية خالل عام 2016 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 2016 حول مو�صوعات 
وق�صايا تهم اجلهاز امل�صريف. 

ويف جمال الدرا�صات, اأ�صدرت اجلمعية خالل عام 2016 جمموعة من املن�صورات والتقارير والدرا�صات ذات العالقة باجلهاز امل�صريف 
الأردين.  وفيما يلي ن�صتعر�ص اأبرز ن�صاطات اجلمعية خالل العام 2016.

اأ– اجتماعات جلان اجلمعية

جمعية البنوك تعقد عدة اجتماعات للجنة القانونية يف اجلمعية ملناق�سة موا�سيع متنوعة

القانونية يف اجلمعية, حيث اجتمع ممثلي الدوائر  البنوك يف الردن خالل عام 2016 جمموعة من الجتماعات للجنة  عقدت جمعية 
الدوائر  اأمانات  مبالغ  بتطبيق خدمة حتويل  العدل  وزارة  بدء  مو�صوع  ملناق�صة  اآب 2016   24 بتاريخ  العدل  وزارة  ويف  البنوك  القانونية يف 

التنفيذية واليجارات اإلى ح�صاب اأ�صحاب احلقوق يف البنوك. 

كما عقد اجلمعية اجتماعًا ملمثلي الدوائر القانونية يف البنوك بتاريخ 30 ت�صرين الثاين 2016 ملناق�صة مو�صوع العمالء املتعرثين املدرجني 
على القوائم ال�صوداء يف البنوك. 

وعقدت اجلمعية بتاريخ 11 كانون الأول 2016 اجتماعًا للدوائر املعنية يف البنوك ملناق�صة م�صروع ال�صراء اللكرتوين املتعلق بدائرة اللوازم 
العامة. 

جمعية البنوك تعقد عدة اجتماعات ملناق�سة م�سروع تعليمات ب�ساأن التدقيق اخلارجي للبنوك 

عطفًا على تعميم البنك املركزي الأردين رقم )3058/1/10( تاريخ 2016/2/28 بخ�صو�ص طلب مالحظات البنوك املرخ�صة على 
م�صروع تعليمات ب�صاأن التدقيق اخلارجي للبنوك وتزويد البنك املركزي بها من خالل جمعية البنوك يف الأردن.

قامت جمعية البنوك بطلب مالحظات البنوك على م�صروع التعليمات, ومن ثم قامت بتجميع وتوحيد وتبويب تلك املالحظات, ثم قامت 
بعقد �صل�صلة من الجتماعات خالل عام 2016 لروؤ�صاء جلان التدقيق يف جمال�ص اإدارات البنوك كان اأولها يوم الأحد املوافق 20 اآذار 2016, 
والذي مت فيه ت�صكيل جلنة م�صغرة. ثم بعدها قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات للجنة امل�صغرة ملناق�صة مالحظات البنوك واخلروج براأي 

موحد حول بنود م�صروع التعليمات, ومن ثم مت اإر�صال مالحظات البنوك النهائية للبنك املركزي الأردين. 

جمعية البنوك تعقد اجتماعاً ملناق�سة مالحظات البنوك على م�سروع تعليمات حاكمية واإدارة املعلومات والتكنولوجيا امل�ساحبة لها 

على  املرخ�صة  البنوك  بخ�صو�ص طلب مالحظات  تاريخ 2016/4/5  رقم )4913/1/10(  الأردين  املركزي  البنك  تعميم  على  عطفًا 
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م�صروع تعليمات حاكمية واإدارة املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها وتزويد البنك املركزي بها من خالل جمعية البنوك يف الأردن.

قامت اجلمعية مبخاطبة البنوك الع�صاء لطلب مالحظاتهم على م�صروع التعليمات, ثم قامت بتجميع وتوحيد وتبويب تلك املالحظات, 
مبالحظاٍت  واخلروج  البنوك  من  الواردة  املالحظات  ملناق�صة   2016/5/24 بتاريخ  الأع�صاء  البنوك  يف  للمعنيني  اجتماعًا  بعقد  قامت  ثم 

موحدة حول بنود التعليمات, ثم قامت اجلمعية باإر�صال املالحظات النهائية للبنوك اإلى البنك املركزي الأردين. 

)Cyber security( جمعية البنوك تعقد اجتماعاً للجنة اأمن وخماطر املعلومات ملناق�سة مو�سوع اأمن املعلومات

الثاين  كانون   18 املوافق  الحد  يوم  اجتماٍع  بعقد  التقنية  اهلل  عبد  بن  احل�صني  جامعة  مع  وبالتعاون  الردن  يف  البنوك  جمعية  قامت 
2016 للجنة اأمن وخماطر املعلومات يف مقر جمعية البنوك, وذلك للتباحث حول املتطلبات ال�صرورية واأهمية عقد دورات الأمن ال�صيبريي 

. )Cyber security( وموا�صيعها, ومناق�صة اإمكانيات التعاون يف جمال اأمن املعلومات

جمعية البنوك تعقد اجتماعاً ملناق�سة معيار التقارير املالية الدويل رقم )16( 

عقدت جمعية البنوك اجتماعًا �صم املعنيني يف البنوك الأع�صاء بتاريخ 28 اآذار 2016 وذلك ملناق�صة معيار التقارير املالية الدولية رقم 
)16( ال�صادر عن جمل�ص معايري املحا�صبة الدولية والذي �صوف يحل مكان املعيار رقم )17( اعتبارًا من عام 2019, وبحث اأثر هذا املعيار 
على القوائم املالية. ومت خالل الجتماع تقدمي عر�ص خمت�صر للمعيار اجلديد, واأو�صى املجتمعون باأن يتم ار�صال كتاب لدائرة �صريبة الدخل 

واملبيعات ودعوتهم لجتماع مع البنوك ملناق�صة املعاجلة املعيار وكيفية معاجلته �صريبيًا. 

جمعية البنوك تعقد اجتماعاً ملناق�سة م�سروع قانون اعادة تنظيم اعمال التاجر واأحكام الفال�ض والت�سفية

عقدت جمعية البنوك يف الردن يوم الثالثاء املوافق 22 اآذار 2016 اجتماعًا �صم موؤ�ص�صة التمويل الدولية IFC ومدراء الدوائر القانونية 
والدوائر املخت�صة يف البنوك العاملة يف اململكة, وذلك بهدف مناق�صة م�صروع قانون اعادة تنظيم اعمال التاجر واأحكام الفال�ص والت�صفية 
واملعرو�ص على اللجنة القانونية يف جمل�ص النواب الردين. ومت خالل الجتماع مناق�صة التحديات والنواحي القانونية التي تواجهها البنوك 
الردنية يف م�صائل الع�صار والت�صفية. كما مت مناق�صة م�صروع القانون واإبداء املالحظات حول مواده ورفعها للجهات املعنية ليتم الأخذ بها 

لدى مرور القانون يف القنوات الد�صتورية.

عليها  م�سى  والتي  اجلمارك  دائرة  منها  وامل�ستفيد  البنوك  عن  ال�سادرة  الكفالت  مو�سوع  ملناق�سة  اجتماعاً  تعقد  البنوك  جمعية 

�سنوات طويلة دون اإلغاء 

عقدت جمعية البنوك يف الأردن اجتماعًا ملناق�صة مو�صوع الكفالت ال�صادرة عن البنوك وامل�صتفيد منها دائرة اجلمارك والتي م�صى 
عليها �صنوات طويلة دون اإلغاء وذلك يوم اخلمي�ص املوافق 2016/12/1 يف مقر اجلمعية.

دائرة  وامل�صتفيد منها  البنوك  ال�صادرة عن  الكفالت  الع�صاء لطرح مو�صوع  البنوك  اأحد  بناًء على طلب من  الجتماع  وقد جاء هذا 
اجلمارك والتي م�صى عليها �صنوات طويلة دون اإلغاء للنقا�ص بني البنوك الأع�صاء واخلروج بالتو�صيات املنا�صبة.
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وقد انبثق عن هذا الجتماع ت�صكيل جلنة م�صغرة ل�صياغة كتاب يت�صمن تو�صيات البنوك حول املو�صوع متهيدًا لعر�صه على جمل�ص اإدارة 
اجلمعية لي�صار بعد ذلك اإلى خماطبة اجلهات املعنية. 

جمعية البنوك تعقد عدة اجتماعات ملتابعة مالحظات البنوك على اتفاقية تزويد خدمات ا�ستعالم ائتماين مع �سركة كريف - الأردن

اتفاقية تزويد خدمات  النهائية من  الن�صخة  املوافق 2016/4/5 وذلك ملناق�صة  الثالثاء  يوم  البنوك يف الردن اجتماعًا  عقدت جمعية 
ا�صتعالم ائتماين بني البنوك وبني �صركة كريف- الأردن, متهيدًا لتوقيع التفاقيات بني ال�صركة والبنوك التي مل توقع بعد. وح�صر الجتماع 

ممثلي البنوك الأع�صاء وممثلني عن �صركة كريف الأردن. 

وتزويدها  ال�صركة  مبخاطبة  اجلمعية  قيام  قامت  حيث  وال�صركة,  اجلمعية  بني  ال�صابقة  املرا�صالت  خلفية  على  الجتماع  هذا  وجاء 
مبالحظات البنوك مبوجب كتاب اجلمعية رقم )154/42( تاريخ 2016/3/21, وقامت �صركة كريف بالرد على تلك املالحظات مبوجب 

كتاب ال�صركة رقم 2016/104 تاريخ 2016/3/31. 

وقد متخ�ص الجتماع عن ت�صكيل جلنة فنية م�صغرة مكونة من �صبعة بنوك ملناق�صة وبحث تفا�صيل مو�صوع الت�صعري الوراد يف اتفاقية 
تزويد خدمات ال�صتعالم الئتماين بني البنوك وبني �صركة كريف. 

وقامت اللجنة امل�صغرة بعقد اجتماعها الأول يوم الحد املوافق 2016/4/10 يف مقر اجلمعية, ومتكنت اللجنة من خالل مناق�صتها مع 
ال�صركة من التو�صل لت�صوية بخ�صو�ص مو�صوع الت�صعري يف التفاقية. 

جمعية البنوك تتابع مالحظات البنوك على م�سروع تعليمات اختبارات الأو�ساع ال�ساغطة للبنوك العاملة يف الأردن 

البنوك  تاريخ 2016/6/12 بخ�صو�ص طلب مالحظات  البنك املركزي الأردين رقم )8033/2/23(  عطفًا على كتاب معايل حمافظ 
املرخ�صة على م�صروع تعليمات اختبارات الأو�صاع ال�صاغطة للبنوك العاملة يف الأردن وتزويد البنك املركزي بها من خالل جمعية البنوك 

يف الأردن. 

قامت اجلمعية بتعميم امل�صروع على البنوك الع�صاء وطلب مالحظاتهم عليه, ثم قامت اجلمعية بتجميع وتوحيد ردود البنوك واإر�صاله 
للبنك املركزي الأردين. 

ب– الجتماعات الأخرى

 جمعية البنوك تعقد اجتماعًا مع مراقب عام ال�صركات ملناق�صة م�صروع قانون ال�صركات 2016

عقدت جمعية البنوك يف الأردن اجتماعًا لبحث م�صروع قانون ال�صركات لعام 2016, �صم نائب رئي�ص جمعية البنوك يف الأردن كمال 
البكري, ومدير عام اجلمعية, وعدد من مدراء الدوائر القانونية وامل�صت�صارين القانونيني يف البنوك العاملة يف اململكة, بالإ�صافة ملراقب عام 

ال�صركات الدكتور عمر الزعبي.

وعر�ص الزعبي اأبرز املواد والتعديالت التي مت ت�صمينها م�صروع القانون, موؤكدًا اأن مراقبة ال�صركات واإميانًا منها باأهمية تفعيل ال�صراكة 
بني القطاعني العام واخلا�ص, بداأت بعقد �صل�صلة حوارات مع القطاع اخلا�ص لطالعه على التعديالت اجلديدة على م�صروع القانون. ومبينًا اأن 
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م�صروع القانون ا�صتمل على مواد مهمة ت�صب جميعها يف م�صلحة تطوير القطاع اخلا�ص ودفع عجلة القت�صاد الوطني اإلى النمو وجذب مزيد 
من ال�صتثمارات, وحماية حقوق �صغار امل�صاهمني وت�صريع الجراءات التي تخدم تاأ�صي�ص ال�صركات وت�صفيتها وتعرثها. وقال اإن التعديالت 
�صملت رفع راأ�صمال ال�صركة امل�صاهمة العامة امل�صرح به لي�صبح 5 ماليني دينار, واأنه ل يجوز لل�صركة امل�صاهمة العامة طرح ا�صهمها لالكتتاب 
العام اإل بعد مرور �صنتني من تاريخ ممار�صتها للعمل, اإلى جانب تفعيل اآلية الت�صويت الرتاكمي و�صرورة وجود عدد من الع�صاء امل�صتقلني 
يف ع�صوية جمل�ص الدارة مبا ل يقل عن ربع العدد, وف�صل من�صب رئي�ص جمل�ص الدارة عن املدير التنفيذي لل�صركة. و�صملت مواد القانون 
لي�صبح  املوؤجل  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  ن�صاب  ورفع  املحدودة  امل�صوؤولية  ذات  وال�صركات  امل�صاهمة اخلا�صة  الأموال  �صركات  اجلديد 

بح�صور 10% كحد اأدنى بدًل من مبن ح�صر من ال�صركاء اأو امل�صاهمني واملطبق حاليًا.

من جانبة عر�ص نائب رئي�ص جمعية البنوك يف الأردن كمال البكري عدد من املالحظات التي اأوردتها البنوك حول م�صودة القانون, وقال 
ناأمل اأن يراعي القانون الت�صريعات الخرى التي حتكم عمل البنوك وخا�صة قانون البنوك وتعليمات احلاكمية ال�صادرة عن البنك املركزي 
وخ�صو�صية البنوك فيما يتعلق بال�صرية امل�صرفية واأ�صاف ان البنوك طبقت تعليمات احلاكمية منذ ان ا�صدرها البنك املركزي . كما بني ان 

البنوك لديها مالحظات تف�صيلية على مواد القانون �صيتم تزويد مراقبة ال�صركات بها.   

اأن هذا النهج ي�صب يف م�صلة القت�صاد الوطني  اأهمية احلوار املفتوح حول مواد القانون م�صددًا على  اأكد مدير عام اجلمعية  بدوره, 
ل�صيما وان تعديالت قانون ال�صركات طال انتظارها ب�صبب التغيريات التي طراأت ومل تواكبها الت�صريعات التي تتعلق يف بيئة عمل ال�صركات 
امل�صاهمة العامة. ودعا يف هذا ال�صدد اإلى الطالع على جتارب الدول الأخرى املتعلقة يف قانون ال�صركات ل�صيما الدول التي تت�صابه فيها 

الظروف القت�صادية لأحوال الن�صاطات القت�صادية يف اململكة.

وتدار�ص احل�صور مواد القانون ومالحظات البنوك حولها, حيث وعد الدكتور الزعبي باأخذ جميع مالحظات البنوك بعني العتبار لدى 
درا�صة تعديالت مواده, واأنه �صيتم ادراج مالحظات البنوك جميعها يف م�صفوفة املالحظات التي ا�صتقتها دائرة مراقب ال�صركات و�صرتفعها 

لحقا اإلى رئي�ص الوزراء.

ج- الندوات واملحا�سرات والدورات التدريبية

1(  ور�س العمل:

عقدت جمعية البنوك يف الأردن خالل عام 2016 ور�ص العمل التالية: 

)IFRS 9( 9 ور�سة عمل حول معيار التقارير املالية الدولية رقم

عقدت �صركة KPMG الأردن وبالتعاون مع جمعية البنوك يف الأردن ور�صة عمل حول معيار التقرير املايل الدويل رقم IFRS 9( 9( يف 
مقر جمعية البنوك. وح�صر الور�صة اأكرث من 130 م�صارك من كافة البنوك العاملة يف الأردن بالإ�صافة الى البنك املركزي الأردين.

وافتتح ور�صة العمل مدير عام جمعية البنوك م�صريًا لأهمية املعيار IFRS 9 واأثره اجلوهري على القطاع امل�صريف. فيما بني ال�صريك 
التنفيذي ل�صركة KPMG الأردن حامت القوا�صمي �صرورة قيام البنوك بتحديد اأثر تطبيق املعيار IFRS 9 على البنوك وذلك وفقًا ملتطلبات 
البنك املركزي الأردين, ليتم بعد ذلك النتقال الى املرحلة التالية وهي مرحلة تطبيق معيار  IFRS 9 والذي �صوف يبداأ اعتبارًا من 1 كانون 

الثاين 2018. 
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وعلى مدى 3 �صاعات قام ال�صريكان يف KPMG بريطانيا جوناثان بينغام و�صتيفن هول ب�صرح تف�صيلي ملتطلبات املعيار الدويل رقم 
IFRS 9 واآلية احت�صاب املخ�ص�صات على الت�صهيالت املمنوحة للعمالء.

)Micro Main( ور�سة حول تطبيق مايكروماين

 )Micro Main( ور�صة عمل حول تطبيق Insight Business Solutions نظمت جمعية البنوك يف الأردن وبالتعاون مع موؤ�ص�صة
 Micro( العاملة يف اململكة. ويركز تطبيق البنوك  بتاريخ 19 متوز 2016 يف مقر اجلمعية, ومب�صاركة جمموعة من املخت�صني يف  وذلك 
Main( على اإدارة ال�صيانة واخلدمات اللوج�صتية, اإ�صافًة اإلى نظام اأمتتة امل�صرتيات وامل�صتودعات والأ�صول الثابتة والأعمال املحا�صبية من 

.)Microsoft Dynamics AX( خالل تطبيق

ور�سة عمل حول املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية

اآند تو�ص والبنك املركزي الأردين ور�صة عمل حول املعايري الدولية لإعداد  نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع �صركة ديلويت 
التقارير املالية )IFRS 9( وذلك يوم الثنني املوافق 13 حزيران 2016 يف مقر اجلمعية. وافتتح الور�صة مدير عام جمعية البنوك يف الأردن 
مب�صاركة الدكتور ماهر ال�صيخ نائب حمافظ البنك املركزي الأردين, اإ�صافة اإلى كرمي النابل�صي ال�صريك امل�صوؤول ل�صركة ديلويت يف ال�صرق 
الأو�صط - الأردن, وبح�صور عدد من املدراء التنفيذيني ومدراء الدوائر املالية والت�صهيالت واملخاطر والمتثال من خمتلف البنوك يف اململكة. 
اأ�صدر املعيار الدويل للتقارير املالية يف التا�صع من �صهر متوز لعام 2014 ليكون  اإن جمل�ص املعايري املحا�صبية الدولية  وقال نائب املحافظ 
واجب التطبيق اعتبارا من بداية عام 2018, ما يدل على حجم الأعمال والتح�صريات التي يجب القيام بها ا�صتعدادا لتطبيق املعيار. واأ�صاف 
اأن اإ�صدار املعيار جاء بناء على تو�صيات من جمموعة الع�صرين G20 وكذلك ا�صتجابة من جمل�ص املعايري املحا�صبية الدولية لالأزمة املالية 
�لعاملية، وما �أظهرته من وجود نقاط �شعف جوهرية كان ل بد من �لعمل على ��شتدر�كها وت�شويبها، موؤكد� �أن من �أهم مناطق �ل�شعف تتمثل 
يف منهجية وتوقيت احت�صاب خم�ص�صات التدين على حمفظة الديون واملوجودات املالية اخلا�صعة لحت�صاب التدين. واأكد اأن الطرق ال�صابقة 
كانت تت�صف باأنها تتطلب بناء خم�ص�صات اأقل مما يجب فعال وبتوقيت متاأخر عن التوقيت ال�صحيح, واأن املعيار اجلديد جاء ليعالج هذا 
الأمر من خالل احت�صاب املخ�ص�صات لتغطي كال من اخل�صائر املحققة واخل�صائر املتوقعة يف امل�صتقبل. وقال اإن املعيار اجلديد يو�صف باأنه 
ذو نظرة م�صتقبلية وي�صتجيب ب�صكل ديناميكي ومبا�صر لأية تغريات حتدث يف نوعية الئتمان اأو يف قدرة الطرف املقابل على �صداد التزاماته 
التدين  باحت�صاب خم�ص�صات  يتعلق  فيما  البنوك, حتديدا  اآثار مهمة على  املعيار  لتطبيق هذا  يكون  اأن  املحافظ  نائب  وتوقع  البنك.  جتاه 
وعلى مكونات ون�صب كفاية راأ�ص املال, ما يتطلب من البنوك واإدارات املخاطر فيها اإدخال الآثار املتوقعة للتطبيق �صمن درا�صات التخطيط 
الراأ�صمايل ودرا�صات التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص املال. موؤكدًا اأن النجاح يف تطبيق املعيار �صيتطلب وقتًا وجهدًا وتكلفة, وكذلك توفري البيئة 
املالئمة للتطبيق وتوفري البيانات املنا�صبة والأنظمة الداخلية لت�صنيف الئتمان, بالإ�صافة اإلى درا�صة اأثر تطبيق املعيار على بع�ص جوانب 
العمل الأخرى يف البنك مثل تطبيقات بازل2 وبازل 3. كما اأعرب عن اأمله اأن ي�صاهم تطبيق املعيار اجلديد يف اإدخال مفاهيم اأو�صع واأ�صمل 
يف جمال اإدارة املخاطر؛ اإذ اأن املعيار ميثل يف م�صمونه متطلبات لإدارة املخاطر اأكرث من كونه تطبيقا ملتطلبات حما�صبية, وهذا بدوره يتطلب 
البنك  اأن  اإلى  ولفت  املعيار.  ت�صمنها  التي  للمفاهيم  ال�صحيح  التطبيق  ل�صمان حتقيق  البنوك  لدى  �صليمة  واإجراءات حوكمة  هيكل  وجود 
املركزي, ومن منطلق حر�صه على ال�صتمرار بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية, اأ�صدر موؤخرًا تعميمًا للبنوك العاملة يف اململكة حول 
املعيار 9, مت مبوجبه الطلب من البنوك اإعداد خطة وا�صحة للتطبيق بالإ�صافة اإلى اإعداد درا�صة لالآثار املالية املتوقعة لتطبيق املعيار على 
كل من البيانات املالية ومكونات ون�صب كفاية راأ�ص املال, بالإ�صافة اإلى درا�صة تو�صيح انعكا�صات التطبيق على �صيا�صات ت�صعري املنتجات لدى 
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البنوك ومنوذج الأعمال املطبق لدى كل منها مع تو�صيح اأدوار كل من جمل�ص الإدارة واللجان املنبثقة عنه والإدارة التنفيذية يف كل مرحلة 
من مراحل التطبيق. وقال اأن البنك املركزي �صيقوم مبراجعة الدرا�صات واخلطط املعدة من البنوك ومناق�صة النتائج مع البنوك ومدققي 

احل�صابات متهيدا لإ�صدار التعليمات التي �صتحكم تطبيق املعيار يف البنوك العاملة يف اململكة.

من جانبه اأكد مدير عام اجلمعية اأهمية التزام البنوك يف معايري املحا�صبة الدولية والتي تنعك�ص ايجابا على العمليات الت�صغيلية للبنوك 
لذلك  املالئمة  الظروف  وتهيئة  املعايري  بتطبيق هذه  املحلية  البنوك  التزام  اأهمية  على  و�صدد  اململكة.  عام يف  ب�صكل  ال�صتثمار  بيئة  وعلى 
ا�صتعدادا لبدء �صريانها يف مطلع عام 2018, منوها اإلى اأن الوقت واإن كان مريحًا اإل اأن اأهمية املعيار 9 ت�صتدعي ال�صتعداد املبكر لعملية 

التطبيق. 

فيما اأ�صار النابل�صي لأهمية تطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية يف التمهيد للتوافق مع املعايري املطبقة حاليا واملقبلة واأبرزها 
بازل 2 وبازل 3. واأو�صح اهتمام ديلويت يف نقل خرباتها وجتاربها واملعارف التي اكت�صبتها من عملها على م�صتوى العامل اإلى البنوك يف الأردن 

لتتمكن من مواكبة التطورات يف هذا املجال.

ومت تقدمي عر�ص مف�صل من قبل �صركاء ديلويت املخت�صني يف هذا املجال, قدمه فادي �صيداين واعجاز احمد, حول متطلبات املعيار 
الدويل. كما ومت خالل ور�صة العمل مناق�صة العديد من املحاور املالية التي ت�صمنت التطورات والتغريات على ال�صيا�صات املحا�صبية اخلا�صة 
بال�صتثمارات, فيما مت التطرق لكيفية تطبيق املعيار )IFRS 9(, وما يت�صمنه ذلك من تاأثري على القوائم املالية وخا�صة فيما يتعلق بقيمة 

املوجودات املالية والأثر املحتمل لذلك على اأداء ال�صركات والبنوك.

ور�سة حول كفاءة الطاقة

نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع جمموعة عزت مرجي ور�صة عمل حول تطبيق كفاءة الطاقة يف املباين واملوؤ�ص�صات واملرافق 
العامة وذلك يوم الثالثاء املوافق 23 اآب 2016 يف مقر اجلمعية. وافتتح الور�صة مدير عام جمعية البنوك بح�صور با�صل مرجي مدير عام 
جمموعة عزت مرجي, ومب�صاركة ممثلون عن دوائر الهند�صة وال�صيانة يف البنوك العاملة يف اململكة. ومت خالل الور�صة مناق�صة عدد من 
املوا�صيع املت�صلة بق�صايا تر�صيد ا�صتهالك الطاقة ويف ال�صتدامة البيئية, وبكفاءة الطاقة يف املباين والتعريف بخدمات ق�صم كفاءة الطاقة 

يف جمموعة عزت مرجي, كما مت حتليل ال�صتثمارات املالية مل�صروعات كفاءة الطاقة.

 ور�سة عمل حول �سمان متويل امل�سروعات ال�سغرية النا�سئة

نظمت ال�صركة الأردنية ل�صمان القرو�ص بالتعاون مع جمعية البنوك يف الأردن ور�صة عمل تعريفية يف مقر اجلمعية حول �صمان متويل 
�مل�شروعات �ل�شغرية �لنا�شئة، �شارك فيها �ملدر�ء �ملعنيون وموظفو �لئتمان و�شباط �لرتباط يف �لبنوك. 

وقال بيان اأ�صدرته ال�صركة اإن الور�صة تاأتي يف اإطار اخلطة التطويرية لل�صركة الردنية ل�صمان القرو�ص بعد اأن اطلقت يف اذار املا�صي 
برنامج �صمان امل�صروعات ال�صغرية النا�صئة وبهدف ترويج الربنامج بني �صركائها. وبح�صب البيان, فاإن الور�صة ا�صتهدفت تو�صيح مفهوم 
امل�صروعات ال�صغرية النا�صئة ذات القيمة امل�صافة لالقت�صاد مثل ال�صناعة واخلدمات وال�صياحة, ومعايري التاأهل ل�صتفادة العمالء من هذا 

الربنامج وكافة ال�صوابط الئتمانية والرتتيبات الجرائية ذات العالقة.

ويديرها  ميلكها  والتي  عمان,  خارج  خا�صة  والبتكارية  الريادية  امل�صروعات  اإلى  اإعطاوؤها  يتم  ال�صمان  منح  اأولويات  اأن  اإلى  واأ�صارت 
ال�صيدات وال�صباب. وحث املدير العام لل�صركة الدكتور حممد اجلعفري البنوك على دعم املبدعني واملبادرين يف هذا املجال من باب امل�صوؤولية 
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الجتماعية الهادفة, الأمر الذي ي�صاعد يف تكوين اأ�صر وجمتمعات منتجة. بدوره, بني مدير عام جمعية البنوك يف الأردن اأهمية هذه امل�صروعات 
يف حت�صني الواقع القت�صادي والجتماعي خ�صو�صا يف ظل ارتفاع معدلت البطالة وجيوب الفقر املتزايدة يف اململكة.

2( الدورات والربامج التدريبية:

عقدت جمعية البنوك يف الأردن خالل عام 2016 الدورات والربامج التدريبية التالية:

 دورة بعنوان “ التعليمات والأوامر ال�سادرة عن البنك املركزي الأردين يف جمال احلوالت املالية املحلية واخلارجية، واأعمال التحويل 

الإلكرتوين لالأموال للعمالء وبني البنوك واإدارة خماطرها”

نظمت جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية يف غرفة �صناعة الزرقاء ملوظفي فروع البنوك يف املحافظة, بعنوان “التعليمات والأوامر 
ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين يف جمال احلوالت املالية املحلية واخلارجية, واأعمال التحويل الإلكرتوين لالأموال للعمالء وبني البنوك 

واإدارة خماطرها”, والتي حا�صر فيها ال�صتاذ �صامل اخلزاعلة وانعقدت خالل الفرتة 18-20 كانون الثاين 2016.

العملية  وباجلوانب  الأردين  املركزي  البنك  عن  ال�صادرة  والأوامر  واملذكرات  بالتعليمات  امل�صاركني  معرفة  تعميق  اإلى  الدورة  وهدفت 
والإجرائية والقانونية املتعلقة بها, وخ�صو�صا ما يرتبط باحلوالت امل�صرفية املحلية واخلارجية واأعمال التحويل اللكرتوين لالأموال والنظم 
الأموال  ومكافحة  الأموال  غ�صل  عمليات  مكافحة  واأ�صاليب  خماطرها  واإدارة  البنوك  قبل  من  وممار�صتها  تطبيقها  واجراءات  بها  املتعلقة 

املرتبطة بها.

كما هدفت اإلى تعميق معرفة امل�صاركني بالآثار والنتائج واملخاطر املرتتبة على خمالفة التعليمات واملذكرات والأوامر ال�صادرة عن البنك 
املركزي الأردين, ورفع كفاية العاملني يف العمليات امل�صرفية والمتثال واإدارة العمليات الإلكرتونية ودوائر اأق�صام احلوالت املحلية واخلارجية 
من نو�حي كيفية �لتعامل مع �لتعليمات و�ملذكر�ت و�لأو�مر �ل�شادرة عن �لبنك �ملركزي، وحتفيز �مل�شاركني على �كت�شاف وحتديد �لنقاط �لتي 
يجب مراعاتها يف العمليات املرتبطة باحلوالت الداخلية واخلارجية وبني البنوك وما يرتبط بها من متطلبات اجرائية والكرتونية وقانونية 
�لبنك  عن  �ل�شادرة  و�لأو�مر  و�ملذكر�ت  بالتعليمات  و�ملرتبطة  دوري  ب�شكل  مر�جعتها  �لبنك  على  �لتي  �ملرجعية  �لنقاط  من  قاعدة  وبناء 
املركزي, وتعميق معرف امل�صاركني بكيفية التعامل مع املذكرات والتعليمات والأوامر ال�صادرة عن البنك املركزي وتطبيقها والرقابة عليها, 
وتوفري القدرة واملعرفة الالزمة للعاملني يف جمال احلوالت امل�صرفية والتعليمات اللكرتونية والرقابة والمتثال على تقييم موقف البنك يف 

�صوء املتطلبات الواردة يف التعليمات واملذكرات والأوامر ال�صادرة عن البنك املركزي.

دورة بعنوان »تقييم الأحتياجات التمويلية لل�سركات«

عقدت جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية بعنوان “ تقييم الأحتياجات التمويلية لل�صركات” وذلك خالل الفرتة 17-20 ني�صان 2016, 
م�صارك فيها موظفي البنوك العاملني يف دوائر الت�صهيالت الئتمانية لل�صركات املتو�صطة والكربى, ودوائر حتليل خماطر ومراجعة الئتمان. 

وهدفت الدورة لتعزيز معرفة ومهارة امل�صاركني يف العمل يف دوائر الت�صهيالت التجارية وال�صركات الكربى من خالل زيادة قدرات ومهارات 
�مل�شاركني يف حتليل وتقييم �لتمويالت ق�شرية �لأجل مبا فيها متويل �لحتياجات �لتمويلية لدورة �لن�شاط �لت�شغيلية و�أ�شاليب متويلها، ومتويل 
العطاءات  ومتويل  لل�صادرات,  ال�صابق  والتمويل  املدينة,  الذمم  ومتويل  اخلارجية,  وامل�صرتيات  التح�صيل  وبوال�ص  امل�صتندية  الأعتمادات 
واملقاولني, ومتويل �صركات ووكالت ال�صيارات. اإ�صافة لزيادة قدرات ومهارات امل�صاركني يف حتليل وتقييم التمويالت طويلة الأجل مبا يف ذلك 
التمويل ال�صناعي, والتمويل العقاري. كما هدفت الدورة لتعزيز قدرات امل�صاركني يف موا�صيع ذات �صلة مبنح الت�صهيالت الئتمانية ومنها 



التقرير السنوي الثامن والثالثون180

وتقييم عنا�صر  الئتمانية,  الت�صهيالت  الرقابة على  وا�صاليب  منها,  والتقليل  الئتمانية  الت�صهيالت  ملنح  املرافقة  الئتمانية  املخاطر  تقدير 
اجلدارة الئتمانية للعمالء املقرت�صني, وطرق ت�صعري القرو�ص, والتنبوؤ بالف�صل املايل لل�صركات.

دورة بعنوان “التعليمات والأوامر ال�سادرة عن البنك املركزي الأردين يف جمال احلوالت املالية املحلية واخلارجية واأعمال التحويل 

الإلكرتوين لالأموال للعمالء وبني البنوك واإدارة خماطرها”

عقدت جمعية البنوك برناجمًا تدريبيًا متخ�ص�صًا بعنوان “التعليمات والأوامر ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين يف جمال احلوالت 
املالية املحلية واخلارجية واأعمال التحويل الإلكرتوين لالأموال للعمالء وبني البنوك واإدارة خماطرها”, والتي حا�صر فيها اخلبري القانوين 
بتنفيذ  املخت�صة  الدوائر  العاملني يف  البنوك  فيها عدد من موظفي  و�صارك  الفرتة 18-20 متوز 2016,  �صامل اخلزاعلة خالل  وامل�صريف 

ومتابعة احلوالت املحلية واخلارجية واإدارة العمليات الإلكرتونية ودوائر المتثال والدوائر القانونية.

وتناولت الدورة مو�صوعات اأبرزها النظام ال�صادر عن البنك املركزي الأردين لت�صهيل عمليات نقل الأموال بني امل�صارف العاملة )نظام 
لالأموال,  اللكرتوين  التحويل  اأوامر  وتعليمات  واإجراءاته,   )IBAN( املالية التحويالت  الغر�ص من  ورموز  الفوري(,  الإجمايل  الت�صويات 
امللقاة  والواجبات  واللتزامات  والرقابية  والعقدية  القانونية  الأثار  الدورة  تناولت  كما  الإلكرتوين.  امل�صريف  العمل  خماطر  اإدارة  ومبادئ 
على عاتق البنوك وموظفيها واملخالفات والعقوبات املرتتبة نتيجة خمالفتها, وتو�صيح الو�صائل والطرق التي يتم التعامل بها مع التعليمات 

واملذكرات والأوامر ال�صادرة عن البنك املركزي.

دورة تدريبية حول العمليات البنكية والتجارية احلديثة 

عقد املعهد الق�صائي الأردين بالتعاون مع جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية حول العمليات البنكية والتجارية احلديثة وذلك خالل 
الفرتة 25-28 اأيلول 2016, �صارك بها عدد من الق�صاة.

وافتتح الدورة مدير عام املعهد الدكتور ثائر العدوان, ومدير عام جمعية البنوك يف الأردن, حيث اأ�صار العدوان اإلى اأن تنظيم هذه الدورة 
ياأتي ثمرة للتعاون بني املعهد وجمعية البنوك والذي اأ�ص�صت له التفاقية التي مت توقيعها بني الطرفني للتعاون يف جمال تدريب وتاأهيل الق�صاة 
يف املجالت املتخ�ص�صة بالعمليات البنكية, ومبا يعود على ت�صهيل اإجراءات التقا�صي و�صرعة البت يف الق�صايا ذات البعد امل�صريف واملايل. 
واأ�صاف اأن اأهمية الدورة تاأتي من املو�صوعات التي �صتتناولها وهي التاأجري التمويلي واحل�صابات امل�صرفية والعتماد امل�صتندي واملعامالت 
التجارية الدولية وجرائم احلا�صوب, والتي ت�صهم يف توفري معرفة لدى الق�صاة الذين يتعاملون مع هذا النوع من الق�صايا. واأعرب عن اأمله 
اأن يتم عر�ص ق�صايا عملية يف هذه املو�صوعات, خ�صو�صًا عندما يتعلق الأمر مبقارنة الن�صو�ص القانونية املحلية مع الدولية, وذلك يف ظل 
قرارات املحاكم الأردنية بتغليب الن�ص الدويل على املحلي, وهو ما يوؤكد م�صداقية احلكومة الأردنية يف تطبيق القوانني الدولية. داعيًا اأن 
اإدارة الق�صية و�صوؤال ومناق�صة اخلرباء. كما دعا  اأدنى من املعلومات حول الق�صايا املالية وامل�صرفية ليتمكن من  يكون لدى القا�صي حدًا 
العدوان اإلى ا�صتمرار التعاون بني املعهد وجمعية البنوك وذلك للو�صول اإلى العدالة باأبهى �صورها. وقال اأن هذه الدورة تاأتي ا�صتمرارًا للدورات 

التي بداأت يف العقبة تنفيذا خلطة املعهد يف تطوير مهارات الق�صاة واك�صابهم اخلربات املتخ�ص�صة لت�صهيل وت�صريع اإجراءات التقا�صي. 

بدوره اأكد مدير عام جمعية البنوك على اأهمية متكني الق�صاة وتوفري املعلومات ال�صا�صية حول العمليات امل�صرفية واملالية لتعزيز العدالة 
والو�صول اإلى ق�صاء م�صريف متخ�ص�ص, وهو من الأهداف التي ت�صعى اجلمعية لها �صمن خطتها ال�صرتاتيجية. وقال اإن هذه الدورات التي, 
بداأت يف العقبة, هي باكورة العمل امل�صرتك بني اجلمعية واملعهد الذي يتميز بخربة ومعرفة وا�صعة يف جمال التدريب املتخ�ص�ص للق�صاة. 
واأعرب عن ان يتفاعل الق�صاة مع املدربني وطرح ق�صايا عملية يواجهونها يف املحاكم, حتى ن�صل اإلى فهم اأكرب ينعك�ص على اإدارة الدعاوى, 
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ول�صمان اأن يكون الق�صاة مطلعني على الق�صايا امل�صرفية واملالية وبالتايل البت يف هذا النوع من الق�صايا بال�صرعة املنا�صبة.

SERVSCORE حما�سرة تعريفية بنظام قيا�ض تطوير جودة اخلدمات امل�سرفية

عقدت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع �صركة التفوق لال�صت�صارات الدارية حما�صرة تعريفية بنظام قيا�ص تطوير جودة اخلدمات 
امل�صرفية املقدمة من البنوك SERVSCORE, وذلك يوم الحد املوافق 20 ت�صرين الثاين 2016 يف مقر اجلمعية.

 واأكد امل�صاركون يف اجلل�صة اأن التطوير امل�صتمر للموؤ�ص�صات املالية يعتمد على قدرة املوؤ�ص�صة على تقدمي اعلى جودة لعمالئها وبناء عالقات 
وثيقة معهم.

وتاأتي اأهمية هذه املحا�صرة يف ظل اأجواء املناف�صة بني البنوك يف اآلية تقدمي اخلدمة للعمالء وابتكار منتجات بنكية متخ�ص�صة ت�صمن 
الو�صول الى ن�صبة ر�صى مرتفعة من قبلهم, حيث يعد منوذج  SERVSCORE اأحد اأف�صل الأ�صاليب العاملية جلمع املعلومات حول توقعات 
تقدمي  ثم  ومن  فجوات جودة اخلدمة,  اأنواع  للعمالء وحتديد  الفعلية  والآراء  التوقعات  بني  الفروقات  لتقييم  ي�صتخدم  لأنه  العمالء,  واآراء 
اقرتاحات وحلول للبنوك ت�صمل الكوادر الب�صرية, الإجراءات والعمليات والأنظمة, والتكنولوجيا امل�صتخدمة يف البنوك بهدف الرتقاء بخدمة 

العمالء اإلى اأعلى م�صتوى. 

وقد اأكد امل�صاركون يف املحا�صرة على اأهمية اأن تويل املوؤ�ص�صات املالية اهتماما اأكرب بجودة خدمة العميل وذلك ل�صمان تناف�صيتها يف بيئة 
ال�صوق املتغرية. 

3( الندوات وامللتقيات واملنتديات: 

عقدت جمعية البنوك يف الأردن خالل عام 2016 الندوات وامللتقيات واملنتديات التالية:

ندوة بعنوان »معايري التقارير امل�سرتكة: التحديات واحللول املقرتحة«

“معايري التقارير  اأيلول 2016 ندوة بعنوان  اأوبي�ص الكندية يوم الثالثاء املوافق 27  نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع �صركة 
التعاون  والذي اطلقته منظمة  الدول,  املالية بني  للمعلومات  التلقائي  التبادل  تتعلق مبعايري  التحديات واحللول املقرتحة” والتي  امل�صرتكة: 
القت�صادي والتنمية لتبادل املعلومات فيما بينها عن املواطنني وال�صركات واملنظمات الجنبية املقيمة يف بلدانها لأغرا�ص احت�صاب ال�صريبة 
عليهم ل�صالح حكومات بلدانها. وح�صر الندوة عدد من مدراء المتثال, ومدراء تقنية املعلومات, ومدراء املخاطر, واملدراء املاليني, ومدراء 
التدقيق الداخلي, يف البنوك اإلى جانب ممثلي عدد من املوؤ�ص�صات الر�صمية. وا�صتهدفت الندوة رفع الوعي املوؤ�ص�صي لدى البنوك واملوؤ�ص�صات 
املالية خ�صو�صًا وزارة املالية ودائرة �صريبة الدخل واملبيعات حول متطلبات هذه املعايري واأهمية الن�صمام اإلى تطبيقها ل�صيما واأن 104 دول 

ان�صمت لهذه املعايري. 

وقال مدير عام اجلمعية خالل افتتاحه للندوة اأن اأهمية معايري التبادل التلقائي للمعلومات تكمن يف متابعة الدولة ملواطنيها املقيمني 
خارج البالد اأو الذين لديهم ح�صابات خارجية لأغرا�ص مالية. م�صددًا على �صرورة التهيئة لتطبيق هذه املعايري برفع الوعي لدى ال�صركاء, 
من بنوك وموؤ�ص�صات ر�صمية, ل�صيما اأن هذه املعايري جاءت من منظمة التعاون القت�صادي والتنمية بعد �صدور قانون المتثال لل�صريبة على 
احل�صابات الأمريكية )فاتكا( ووقع عليها ما يزيد على 100 دولة. كما اأكد اأن الهدف من تطبيق معايري التبادل التلقائي للمعلومات هو زيادة 
ن�صبة ال�صفافية والتعاون بني املوؤ�ص�صات املالية يف خمتلف انحاء العامل, حيث تت�صمن اإ�صدار �صهادات تلقائيا بالإ�صافة الى اجراء العناية 
الالزمة التي يجب اتباعها من قبل البنوك واملوؤ�ص�صات املالية للتعرف على احل�صابات املطلوب الإبالغ عنها. وقال اإن تنظيم هذه الندوة جاء 
لن�صر الوعي بهذه املعايري واملتطلبات اجلديدة التي ا�صبحت اأهم دول العامل تطبقها وباتت تهم املوؤ�ص�صات املالية مثلما تهم القطاع امل�صريف. 
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واأكد اأن تطبيق معايري التبادل التلقائي للمعلومات يتطلب ان توقع احلكومة, ممثلة بوزارة املالية, مع منظمة التعاون القت�صادي والتنمية.

بدورها, قالت مديرة املبيعات يف �صركة اأوبي�ص الكندية ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا, �صالم مو�صى, اإن اإ�صدار قانون معايري 
ملتابعة حركة الأموال ملواطني الدول ياأتي لتمكني الدول من مكافحة التهرب ال�صريبي, الأمر الذي يتطلب اأن يكون لدى الدولة معرفة تامة 
بالقوانني والنظمة املحلية. واأ�صافت, ان اأول تقرير �صيتم اإ�صداره حول التبادل التلقائي للمعلومات املالية �صيتم يف �صهر كانون الثاين من 
العام املقبل, وهو ما يلزم املوؤ�ص�صات املالية يف الدول املوقعة لتفاقيات التبادل بتوفري هذه املعلومات �صواء عن الأفراد اأم عن ال�صركات التي 

يقيم �صاحبها يف دولة وميتلكها يف دولة اأخرى.

واأ�صارت اإلى جمموعة من املتطلبات للتبليغ عن ا�صخا�ص من دولة وميلكون ح�صابات يف دولة ثانية اأو يقيمون يف دولة اأخرى غري دولتهم 
وميلكون ح�صابات يف دولتهم, والتي على بنوك الدولة التي توقع على هذه املعايري اأن تلتزم بها وتوفرها للموؤ�ص�صة الر�صمية التي تتولى البالغ 
وتلقي البالغات عن هذه احل�صابات. وقالت اأنه بعد اأن توقع احلكومة على تنفيذ هذه املعايري فاإن بنوكها تكون ملزمة بتوفري املعلومات وت�صبح 

من م�صوؤولية احلكومات مراقبة البنوك يف تطبيق هذه املعايري.

بدوره، ��شتعر�ض مدير تطوير �ملنتجات يف �أوبي�ض �شروط ومعايري منظمة �لتعاون �لقت�شادي و�لتنمية للتبادل �لتلقائي للمعلومات من 
مرحلة جمع املعلومات ون�صر البيانات �صمن التقارير املالية التي تتطلبها عملية مراقبة احل�صابات والتهرب من دفع ال�صرائب امل�صتحقة.

يذكر اأن عددًا من الدول العربية وقعت مع منظمة التعاون القت�صادي والتنمية على تطبيق معايري التبادل التلقائي للمعلومات املالية منها 
لبنان والعراق والكويت والمارات العربية املتحدة وُعمان.

د. ن�ساطات واأخبار اأخرى

جمعية البنوك تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وتقر موازنتها للعام 2016

عقدت جمعية البنوك يف الأردن اجتماع الهيئة العامة العادي لأع�صاء اجلمعية يوم الثنني املوافق 14 اآذار 2016 برئا�صة رئي�ص جمل�ص 
اأعمال  عن  الإدارة  جمل�ص  تقرير  الجتماع  يف  العامة  الهيئة  اأقرت  وقد  الأع�صاء.  البنوك  ممثلي  وبح�صور  �صحادة,  مو�صى  اجلمعية  اإدارة 

اجلمعية للعام املا�صي, كما �صادقت الهيئة على احل�صابات اخلتامية للجمعية واملوازنة التقديرية للعام احلايل 2016.

اللقاء ال�سنوي ملحافظ البنك املركزي مع الأ�سرة امل�سرفية

عقدت جمعية البنوك يف الأردن يوم الثالثاء املوافق 12 ني�صان 2016 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 كرمت جمعية البنوك خالل اللقاء حمافظ البنك املركزي وروؤ�صاء جمعية البنوك ال�صابقني: الدكتور مي�صيل مارتو, ومروان عو�ص, 
وبا�صم خليل ال�صامل, على اجلهود التي بذلوها خالل رئا�صتهم ملجل�ص اإدارة اجلمعية يف الدورات ال�صابقة.

الأ�صعب يف هذه  ال�صدمات اخلارجية  تداعيات  الوطني جتاوز  اأن القت�صاد  زياد فريز  الدكتور  الأردين  املركزي  البنك  وقال حمافظ 
العاملية وخا�صة على املدى  املالية  التي حققها يف �صنوات ما بعد الزمة  النمو  التعايف يف معدلت  اإلى م�صرية  العودة  واأن مبقدوره  املرحلة, 
املتو�صط. واأ�صاف اأن هذه النظرة الإيجابية لالقت�صاد الوطني ت�صاركنا بها متامًا موؤ�ص�صات دولية وعلى راأ�صها �صندوق النقد الدويل والبنك 
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الدويل, م�صريًا اإلى اأن ال�صندوق اأنهى زيارة للمملكة ملناق�صة الربنامج الوطني اجلديد لالإ�صالح, حيث قدر النمو القت�صادي خالل عام 
2016 بحوايل 3%, م�صتندًا يف ذلك اإلى توقع تباطوؤ زخم الرتاجع الذي �صهدته بع�ص موؤ�صرات القطاع اخلارجي وحت�صن بع�صها.

واأكد املحافظ ان الأردن يواجه ال�صدمة اجلديدة, املتمثلة بتدهور الو�صع الأمني يف �صوريا والعراق وتداعياته القت�صادية على اململكة, 
مبوقف اأف�صل بكثري من موقف القت�صاد خالل ال�صدمة ال�صابقة, م�صريًا اإلى اأن م�صتوى عجز املوازنة وعجز احل�صاب اجلاري وخ�صائر قطاع 
الطاقة حاليًا اأقل كثريًا من ال�صابق. وبني اأن احتياطيات البنك املركزي بلغت م�صتويات مريحة جدًا, وهو ما انعك�ص على موؤ�صرات �صوقية 
مهمة, حيث بلغ معدل الدولرة 17% مقارنًة مع 24.8% يف عام 2012, ويبلغ �صعر فائدة ال�صندات احلكومية خلم�ص �صنوات 4.123% مقارنًة 
مع 7.750% يف نهاية عام 2012, كما يبلغ العائد على �صندات احلكومة الدولرية التي اأ�صدرت العام املا�صي 5.3% مقارنًة مع 6.3% عند 

اإ�صدارها.

وقال فريز اأن انخفا�ص اأ�صعار النفط واأ�صعار الفائدة ب�صكل عام �صي�صاهم يف تعزيز الطلب املحلي وتعوي�ص جزء من انخفا�ص الطلب 
اخلارجي, وانخفا�ص كلفة خدمة الدين ب�صكل ملمو�ص, م�صيفًا اأن هناك اإدراكًا متزايدًا على امل�صتوى العاملي لدور الأردن املحوري يف املنطقة, 
ومن املتوقع اأن يرتجم يف تعزيز الدعم الذي يتلقاه الأردن, وهو ما يوؤكده موؤمتر املانحني يف لندن وخمرجاته التي تتجاوز امل�صاعدات املالية 
لإمكانية فتح اأ�صواق الحتاد الوروبي. كما اأ�صار املحافظ اإلى اأن م�صاورات الأردن مع �صندوق النقد الدويل و�صلت ملراحل متقدمة للدخول 
تبعات هذه  امل�صاعدة يف جتاوز  �صاأنه  الذي من  الأمر  املديونية,  للنمو وتخفي�ص  الهيكلية املحفزة  الإ�صالحات  برنامج جديد يركز على  يف 
ال�صدمات اخلارجية اجلديدة. واأ�صاف ان املنطقة ما زالت تعي�ص منذ ب�صع �صنوات حالة من عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي والأمني, و�صهدت 
بع�ص الدول املجاورة �صراعات ع�صكرية امتدت تداعياتها القت�صادية والجتماعية والأمنية اإلى العديد من الدول داخل وخارج املنطقة, ومن 
بينها الأردن, وهو ما اأثر �صلبا على كلفة م�صتوردات الطاقة منذ بداية الربيع العربي وعلى ال�صياحة وال�صتثمار الأجنبي وال�صادرات, وهذه 
التحديات اأدت اإلى واقع اقت�صادي �صعب من حيث عجز املوازنة وخ�صائر �صركة الكهرباء وارتفاع تكلفة خدمة الدين وانخفا�ص احتياطيات 
اململكة وال�صيولة يف اجلهاز امل�صريف, ورافق ذلك ارتفاع الديون غري العاملة يف اجلهاز امل�صريف, وهو ما واجهه الأردن بكفاءة واقتدار �صمن 

الربنامج الوطني لالإ�صالح 2015-2012. 

لها منذ عام 2010  تعر�ص  التي  ال�صغوطات احلادة  بالتعايف من  الأردين  القت�صاد  بدء  اأثمرت عن  الربنامج  نتائج  اأن  املحافظ  وقال 
وو�صلت ذروتها يف عام 2012 يف اأعقاب الزمة املالية العاملية وارتفاع اأ�صعار النفط والنقطاعات املتكررة للغاز امل�صري, والذي تزامن مع 
اإلى الأردن, و�صجلت معظم املوؤ�صرات القت�صادية حت�صنًا يف اأدائها, حيث انخف�ص  تداعيات الربيع العربي وبدء تدفق الالجئني ال�صوريني 
عجز املوازنة الى 2.3% من الناجت املحلي الجمايل عام 2014, ومت معاجلة خ�صائر �صركة الكهرباء ب�صكل ملمو�ص, كما تراجعت معدلت 
اإلى الدور الكبري للجهاز امل�صريف يف جتاوز تلك املرحلة بح�صافة  الت�صخم, وعجز احل�صاب اجلاري لي�صل الى 7.3% من الناجت. م�صريًا 
اإدارته وتعاونه لتجاوز تلك التحدّيات, وكان اأداء اململكة حمط تقدير املوؤ�ص�صات الدولية القت�صادية واملجتمع الدويل, لأنه لي�ص من ال�صهل 

اإجراء اإ�صالحات كبرية يف ظل البيئة التي عا�صها الأردن خالل تلك الفرتة. 

اأنه منذ عام 2015 بداأ القت�صاد الأردين يواجه موجة جديدة من ال�صدمات اخلارجية, حيث �صهدت املنطقة وبع�ص دول  واأكد فريز 
اجلوار, وخ�صو�صًا العراق و�صوريا, مزيدًا من التدهور والنفالت يف اأو�صاعها الأمنية اأدى اإلى اإغالق �صبه كامل لطرق جتارة اململكة املنتهية 
يف هاتني الدولتني اأو املارة عربهما اإلى دول اأخرى مثل تركيا ولبنان ودول الحتاد الوروبي. وك�صف اأن التوقعات كانت ت�صري منذ البداية اإلى 
اأن عام 2015 �صيكون عامًا �صعبًا على القت�صاد الوطني حيث تراجع النمو القت�صادي اإلى 2.4% انعكا�صا للرتاجع يف ال�صادرات الوطنية 
اأ�صعار النفط العاملية والدول املنتجة  اإن الأردن تاأثر ب�صكل ملمو�ص بتبعيات تراجع  ومقبو�صات ال�صياحة وال�صتثمار الأجنبي املبا�صر. وقال 
وتباطوؤ  بن�صبة %7.1,  ال�صادرات  تراجع  على  التطورات  هذه  وانعك�صت  ال�صياحي,  والدخل  العاملني  وحوالت  ال�صادرات  على  اأثر  ما  وهو 
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منو حوالت العاملني الى 1.5% وعدم حتقيق امل�صتوى املن�صود من عجز املوازنة لعام 2015, منوهًا اإلى ان الرتاجع يف ال�صادرات وحوالت 
العاملني ا�صتمر يف اأول �صهرين من العام احلايل. واأ�صاف اأن الناحية الإيجابية التي متخ�صت عن انخفا�ص ا�صعار النفط واإجناز ميناء الغاز 
وم�صاريع الطاقة املتجددة هي خف�ص فاتورة الطاقة ب�صكل ملمو�ص لتبلغ حوايل 9.9% من الناجت املحلي الإجمايل مقارنة مع 21.4% يف 2012. 

وحول اأولويات الإ�صالح يف ال�صنوات الثالث املقبلة, اأكد الدكتور فريز اأن الأولوية تركز على الت�صدي مل�صكلة املديونية واأعباء خدمة الدين 
واإجراء اإ�صالحات هيكلية حتفز النمو وت�صاعد على جتاوز م�صكلتي الفقر والبطالة. وقال اإنه ورغم اجراءات ال�صبط املايل والإ�صالحات يف 
جمال الطاقة التي مت اإجنازها, نحتاج اإلى التاأكيد على ا�صتدامة وا�صتمرارية الدين العام, ومواجهة الحتياجات التمويلية, من خالل ا�صتكمال 
منظومة ال�صالحات املالية, وقطاع الطاقة, وموا�صلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز النمو القت�صادي, وخ�صو�صا يف جمال حت�صني 
مناخ �ل�شتثمار، وعدم �لإفر�ط بالتو�شع يف �لنفاق عرب �ملزيد من �لقرت��ض. و�أ�شار �إلى �أن �حلكومة ما�شية يف تنفيذ �ملزيد من �ل�شيا�شات 
والإ�صالحات الهيكلّية الهادفة اإلى املحافظة على ما حتقق, وت�صحيح الختاللت الهيكلية يف القت�صاد, لتعزيز فر�ص العمل وبيئة ال�صتثمار 
وت�صجيع ال�صادرات ورفع معدل امل�صاركة القت�صادية, وخ�صو�صًا للمراأة, وحتقيق املزيد من املواءمة بني خمرجات التعليم وحاجات �صوق 
العمل وتعزيز بيئة الأعمال, �صمن اإطار برنامج اإ�صالح وطني جديد, من املتوقع اأن يتم دعمه من قبل املوؤ�ص�صات الدولية واملانحني وخا�صة 
�شندوق �لنقد �لدويل �أو��شط هذ� �لعام. و�أعرب عن �أمله باأن ي�شهم �لربنامج يف �إعطاء زخم �إ�شايف للن�شاط �لقت�شادي بعد جناح �لربنامج 

املا�صي الذي انتهى يف �صهر اآب 2015, يف ا�صتعادة ال�صتقرار القت�صادي الكلي واإجناز اإ�صالحات مهمة يف قطاع الطاقة ومالية احلكومة.

امل�صريف,  اجلهاز  يف  احل�صيفة  الإدارة  بف�صل  وذلك  الإ�صادة,  وت�صتحق  ناجحة  اململكة  يف  امل�صريف  اجلهاز  م�صرية  اأن  املحافظ  وقال 
وامتثال البنوك لتعليمات البنك املركزي ولأف�صل املمار�صات واملعايري الرقابية واملحا�صبية الدولية, وملا متتلكه البنوك من خربات وجتارب 
متميزة و�صيا�صات فّعالة يف ادارة املخاطر, اأ�صهمت يف تعزيز قوة ومتانة اأو�صاعها املالية, والرتقاء بقدرتها على امت�صا�ص اأي �صدمات غري 
مواتية يف بيئة العمل امل�صريف والقت�صاد الكلي. ورغم من الأو�صاع القت�صادية ال�صعبة يف عام 2015, فقد بقي القطاع املايل وامل�صريف 
ركيزة اأ�صا�صية وعاماًل مهمًا يف احلفاظ على ا�صتقرار الأداء القت�صادي الكلي, واأ�صطلع بالدور الأهم يف قيادة دفة النمو القت�صادي, ويت�صح 
ذلك من ارتفاع ن�صبة م�صاهمته يف النمو القت�صادي والتي جتاوزت 20% من معدل النمو املتحقق خالل عام 2015.وبني اأنه رغم الإجنازات, 
فاإن م�صرية التطوير وتعزيز متانة اجلهاز امل�صريف يجب اأن ت�صتمر خ�صو�صًا يف ظل ما متر به املنطقة من ظروف عدم ا�صتقرار, وياأتي يف 
اأولويات ذلك تعزيز احلوكمة كثقافة يف اجلهاز امل�صريف ل�صمان ت�صافر عقول وخربات جميع الأطراف لتخاذ القرارات املنا�صبة وا�صتثمار 

الفر�ص املتاحة واإدارة املخاطر يف بيئة �صحية من امل�صوؤولية وامل�صاءلة وال�صفافية.

ولفت فريز اإلى اأن البنوك قامت بالعديد من الجراءات الرامية الى تطوير �صيا�صاتها الداخلية وتعزيز اأنظمة الربط والرقابة الداخلية, 
وموا�صلة الرتكيز على اإدارات املخاطر لديها, ف�صال عن تعزيز او�صاع المتثال لديها. واأ�صار اإلى بع�ص اجلوانب التي ت�صتدعي املزيد من 
العمل من جانب البنوك ملعاجلة اية ثغرات قائمة يف املنظومة الرقابية الداخلية, خا�صة يف ظل املتطلبات الدولية املتعلقة بغ�صيل الأموال 
ومتويل الإرهاب وتبعات اللتزام بها. وقال اإن البنك املركزي تبنى هدف ال�صتقرار املايل جنبًا اإلى جنب مع هدف ال�صتقرار النقدي, و�صرع 
يف تعزيز وتطوير اركان ال�صتقرار املايل من خالل مراجعة �صاملة ملنظومة الت�صريعات الناظمة للعمل امل�صريف, وو�صع الأ�ص�ص الكفيلة بتطبيق 
تعليمات بازل 3, وايجاد بنية حتتية اآمنه وكفوؤة لنظام املدفوعات الوطني, والدفع والت�صويات يف اململكة, وو�صع الأطر القانونية ال�صاملة ومبا 

يكفل حماية امل�صتهلك املايل, ون�صر الثقافة املالية وامل�صرفية يف املجتمع, بهدف تعزيز ال�صتمال املايل.

واأ�صاف اأن البنك املركزي يعول الكثري على �صركة ال�صتعالم الئتماين يف لعب دور لتح�صني فر�ص ال�صركات متناهية ال�صغر وال�صغرية 
واملتو�صطة يف احل�صول على التمويل املطلوب, داعيا البنوك اإلى اإيالء هذا القطاع الأهمية التي ي�صتحق يف قراراتها التمويلية, وفقا لل�صوابط 

وال�صيا�صات القرا�صية املطبقة.
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وعلى �صعيد ال�صيا�صة النقدية, اأكد حمافظ البنك املركزي اللتزام الثابت باملحافظة على اأ�ص�ص ال�صتقرار النقدي واملايل, مبا يف ذلك 
نظام ال�صرف الثابت للدينار مع الدولر الأمريكي واإيجاد هيكل مالئم لأ�صعار الفائدة الدائنة واملدينة يف ال�صوق امل�صرفية, وتهيئة ال�صبل 
و�ل�شروط �لكفيلة بزيادة فعالية هذه �ل�شيا�شة وحت�شني كفاءتها ومو��شلة تطوير �أدو�تها، خا�شة يف ظل �لتغري�ت �جلوهرية �لتي �أ�شابت عمل 

البنوك املركزية العاملية وا�صاليب تدخلها وتنفيذها لل�صيا�صات النقدية يف ال�صنوات الأخرية والتي هي حمط درا�صتنا ومتابعتنا امل�صتمرة. 

املوا�صيع  اأبرز اجنازات اجلمعية يف عام 2015, مبا يف ذلك  البنوك,  اإدارة جمعية  رئي�ص جمل�ص  اأ�صتعر�ص مو�صى �صحادة  من جانبه 
البنوك الع�صاء  الإدارة وخماطبة  بتو�صيات مت مناق�صتها من قبل جمل�ص  اأ�صفرت عن اخلروج  والتي  البنوك الع�صاء  املطروحة من قبل 
واجلهات ذات العالقة ب�صاأنها. كما بني �صحادة اأن اجلمعية قامت بتنظيم جمموعة من املحا�صرات والدورات التدريبية املتخ�ص�صة ملوظفي 
البنوك, اإ�صافة لتنظيم ور�ص عمل تناولت موا�صيع متنوعة مثل الت�صويات خارج املحاكم واحلاكمية املوؤ�ص�صية, ف�صاًل عن تنظيم امللتقى الرابع 

للم�صوؤولية املجتمعية, وحلقة نقا�صية حول اإيجاد نوافذ متويلية مل�صروعات الطاقة املتجددة وكفاءتها.

ور�صالة  روؤية  لتعك�ص  والتي جاءت  للجمعية لالأعوام 2017-2015,  التنفيذية  للخطة  اإطالق اجلمعية يف عام 2015  اإلى  واأ�صار �صحادة 
اأطلقتها اجلمعية  التي  املبادرات  من  بالعديد  كان حافال   2015 عام  اإن  وقال  الداخلي.  نظامها  املحددة يف  الأ�صا�صية  واأهدافها  اجلمعية, 
بالتعاون مع البنوك الأع�صاء, حيث مت اإطالق �صندوق ال�صهيد الطيار معاذ الك�صا�صبة للمنح الدرا�صية والذي ت�صمن 52 منحة درا�صية موزعة 
على األوية اململكة, كما مت توقيع مذكرة تفاهم بني جمعية البنوك يف الأردن وجمموعة طالل اأبو غزالة وذلك لال�صتفادة من الأجهزة الفائ�صة 
عن حاجة البنوك, بحيث تقوم جمموعة طالل اأبو غزالة بجمع احلوا�صيب القدمية من البنوك واإعادة تاأهيلها جلعلها �صاحلة لال�صتخدام 

ليتم توزيعها على اجلمعيات اخلريية ومراكز التنمية يف املناطق القل حظًا.

واأكد اأن اجلمعية اأطلقت يف عام 2015 مبادئ عمان لت�صوية الديون خارج املحاكم بالتعاون مع موؤ�ص�صة التمويل الدولية )IFC(, ووقعت 
اجلمعية مذكرة تفاهم مع املعهد الق�صائي الأردين للتعاون يف جمال التدريب وعقد ور�ص عمل متخ�ص�صة للق�صاة يف النواحي امل�صرفية, 
وهو ما من �صاأنه امل�صاهمة يف ت�صريع البت يف الق�صايا املتعلقة بالبنوك, اإلى جانب دور اجلمعية لتوقيع اتفاقيات بني �صريبة الدخل والبنوك 
الأع�صاء لتنفيذ عمليات احلجز وفك احلجز الكرتونيًا. وثمن �صحادة النهج الت�صاركي وال�صفاف للبنك املركزي والذي يتيح الفر�صة للبنوك 

لإبداء وجهة نظرها يف كل م�صاريع الأنظمة والتعليمات والقوانني ذات العالقة بالعمل امل�صريف.

جمعية البنوك ترفع راية الثورة العربية الكربى

�صمن احتفالت اجلمعية بعيد ال�صتقالل والذكرى املئوية لنطالق الثورة العربية الكربى يف عام 1916, قامت جمعية البنوك يف الأردن 
برفع راية الثورة العربية الكربى اأمام مبنى اإدارة اجلمعية. وقال مدير عام اجلمعية اأن الحتفال مبنا�صبة رفع راية الثورة ياأتي تاأكيدًا على 
اأر�صت القواعد التي بناها الها�صميون منذ فجر الثورة على الظلم والطغيان, ور�صخت قيم احلرية  ثوابت وقيم الثورة وا�صتمراريتها والتي 
والعدالة واحلياة الف�صلى. واأعرب عن اعتزاز البنوك برفع راية احلق والفداء, مقدمًا التهاين جلاللة امللك عبداهلل الثاين بهذه املنا�صبة 

الوطنية. واو�صح اأن البنوك تعمل على ترجمة قيم الثورة بتعزيز دورها الوطني من خالل خدمة القت�صاد الوطني واملجتمع ب�صكل عام.

جمعية البنوك يف الأردن تن�سم  ملبادرة التمويل يف برنامج الأمم املتحدة للبيئة )UNEP FI( كموؤ�س�سة داعمة

 )UNEP FI( قامت جمعية البنوك يف الأردن بتاريخ 16 ت�صرين الأول 2016 بالن�صمام ملبادرة التمويل يف برنامج الأمم املتحدة للبيئة
كموؤ�ص�صة داعمة, ولت�صبح اجلمعية بذلك ثاين جمعية بنوك يف املنطقة تن�صم للربنامج كموؤ�ص�صة داعمة.
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وت�صعى اجلمعية, والتي ت�صم يف ع�صويتها 25 بنكًا عاماًل يف الأردن, لتطوير العمل امل�صريف يف اململكة ولتلعب دورًا فعاًل يف دفع التنمية 
امل�صتدامة يف القطاع امل�صريف الأردين. كما اأن اأحد الأهداف اجلمعية هو امل�صاعدة يف بناء قطاع م�صريف م�صتدام ميكن اأن يدفع القت�صاد 

الأردين نحو املزيد من التنمية امل�صتدامة.

ومن خالل ان�صمام اجلمعية كموؤ�ص�صة داعمة يف مبادرة التمويل يف برنامج الأمم املتحدة للبيئة, فاإن اجلمعية �صتعمل جنبًا اإلى جنب مع 
اأمانة املبادرة لتعزيز مفهوم التمويل امل�صتدام يف القطاع امل�صريف الأردين, وللم�صاهمة يف اعتماد وتنفيذ ممار�صات ال�صتدامة يف ال�صناعة 

امل�صرفية.

يذكر يف هذا ال�صدد اأن جمعية البنوك يف الأردن و�صمن تنفيذها خلطتها ال�صرتاتيجية 2015-2017 قامت باإ�صدار »تقرير ال�صتدامة 
للقطاع امل�صريف يف الردن« يف عام 2016, والذي �صلط ال�صوء على ق�ص�ص النجاح والتحديات التي تواجه القطاع امل�صريف الأردين يف حتقيق 

ال�صتدامة, كما يقدم التقرير جمموعة من التو�صيات لتح�صني ممار�صات ال�صتدامة يف البنوك.

جمعية البنوك ت�سدر درا�سة م�سحية حول ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف الأردن: حتليل جوانب العر�ض والطلب بالرتكيز على 

اآليات واآفاق التمويل امل�سريف

انطالقًا من روؤية ور�صالة جمعية البنوك يف الأردن, ونظرًا لالأهمية الكبرية لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف القت�صاد الأردين, فقد 
التجارية  بالبنوك  خا�ص  ا�صتبيان  ت�صميم  خالل  من  ال�صامل  امل�صح  اأ�صلوب  على  بالعتماد  الدرا�صة  هذه  باإعداد  تقوم  اأن  اجلمعية  ارتاأت 

وا�صتبيان خا�ص بالبنوك الإ�صالمية.

وقد جاءت الدرا�صة مق�صمة اإلى خم�صة اأجزاء رئي�صية, حيث ت�صمن اجلزء الأول على مقدمة تبني اأهداف الدرا�صة واأ�صلوبها والعينة التي 
اعتمدت عليها. وتناول اجلزء الثاين ملحة عن القطاع امل�صريف الأردين من حيث الهيكل والنت�صار اجلغرايف واخل�صائ�ص والعمق املايل, 

اإ�صافة ل�صتعرا�ص دور البنوك يف القت�صاد الأردين.

حيث  ومن  التعريف,  حيث  من  وذلك  الأردن,  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  على  ال�صوء  فاألقى  الدرا�صة  من  الثالث  اجلزء  اأما 
الإح�صائيات واملوؤ�صرات املتعلقة بتلك ال�صركات.

وتناول اجلزء الرابع من الدرا�صة التمويل امل�صريف املمنوح لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, وذلك من خالل بحث جمموعة من النواحي 
التمويل,  وتكاليف  التمويالت,  اأنواع  واأهم  واملتو�صطة,  ال�صغرية  ال�صركات  متويل  يف  متخ�ص�صني  وموظفني  ودوائر  وحدات  بوجود  املتعلقة 
وم�صتويات طلبات التمويل املقبولة واملرفو�صة مع بيان اأهم اأ�صباب الرف�ص, واحلجم الن�صبي ملحفظة التمويالت, واأهم اأنواع ال�صمانات التي 
تطلبها البنوك, ومدى مالئمة برامج �صمان القرو�ص لواقع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, بالإ�صافة ل�صتعرا�ص اأهم املبادرات املتخذة من 

البنك املركزي لتعزيز التمويل املوجه لهذا القطاع, وا�صتخال�ص اأهم العوائق التي تواجه البنوك يف متويل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة.

اأما اجلزء اخلام�ص والأخري, فا�صتعر�ص اأهم من الآليات والو�صائل التي قد ت�صاعد على زيادة التمويل امل�صريف املمنوح لل�صركات ال�صغرية 
واملتو�صطة, والذي ت�صمن على تو�صيات خا�صة بالبنوك, وتو�صيات خا�صة بال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة واجلهات الأخرى ذات العالقة.

جمعية البنوك ت�سدر درا�سة حول دور البنوك وموؤ�س�سات التمويل يف التمكني القت�سادي للمراأة - حالة الأردن 

القت�صادي  التمكني  التمويل يف  وموؤ�ص�صات  البنوك  “دور  بعنوان  عام اجلمعية  مدير  اأعدها  درا�صة  الأردن  البنوك يف  اأ�صدرت جمعية 
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للمراأة: حالة الأردن”. 

حيث تناولت الدرا�صة مفهوم متكني املراأة وعالقته بالتنمية القت�صادية, وواقع التمكني القت�صادي للمراأة يف منطقة ال�صرق الأو�صط 
و�صمال افريقيا. كما بحثت الدرا�صة يف اأهم العوائق والتحديات التي تواجه املراأة يف ال�صرق الأو�صط و�صمال افريقيا, وواقع ال�صركات ال�صغرية 

واملتو�صطة اململوكة من الن�صاء يف املنطقة, مع الرتكيز على دور البنوك واملوؤ�ص�صات املالية يف الأردن يف التمكني القت�صادي للمراأة.

واأو�صت الدرا�صة ب�صرورة تبني خارطة طريق وا�صحة املعامل لزيادة التمكني القت�صادي للمراأة ون�صبة امل�صاركة القت�صادية لها, باإجراء 
اإ�صالحات يف ال�صيا�صات والت�صريعات ذات العالقة, واإزالة العوائق والتحديات التي تواجه الن�صاء �صاحبات الأعمال, وتعزيز ال�صمول املايل, 

وتبني ال�صيا�صات القت�صادية الداعمة للمراأة لي�ص فقط يف الأردن بل يف الدول العربية جميعًا.

كما اأو�صت ب�صرورة توفري فر�ص العمل الكرمية للن�صاء, وانتهاج �صيا�صات عملية لتوفري خيارات منا�صبة لرعاية اأطفال املراأة العاملة, 
اإ�صافة اإلى جعل ظروف العمل منا�صبة اأكرث للن�صاء اللواتي لديهن اأطفال؛ مثل اتباع مواعيد عمل مرنة اأو ب�صاعات اأقل, ومتكني املراأة من 

اجناز بع�ص الأعمال يف املنزل مل�صاعدتها يف التوفيق بني م�صوؤوليات الأ�صرة وم�صوؤوليات العمل.

ودعت الدرا�صة اإلى توفري بيئة ممكنة للن�صاء �صاحبات الأعمال, تقوم على امل�صاواة بني اجلن�صني, ودعم وتعزيز قدرات املوؤ�ص�صات العاملة 
يف جمال تطوير امل�صاريع الن�صائية وامل�صاواة بني اجلن�صني, وتطوير الأدوات وخدمات الدعم املقدمة للم�صاريع الن�صائية, اإ�صافة لتبني اأف�صل 

املمار�صات العاملية يف جمال اخلدمات امل�صرفية لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة اململوكة من الن�صاء. 

وعلى امل�صتوى الوطني, دعت الدرا�صة اإلى قيام البنوك يف الأردن بتطوير املزيد من املنتجات واخلدمات املوجهة للن�صاء, وتعميم جتربة 
�صندوق املراأة وال�صتفادة منها بهدف تاأ�صي�ص املزيد من املوؤ�ص�صات املالية التي ت�صتهدف تقدمي التمويل املنا�صب للمراأة, اإلى جانب اتخاذ 
التدابري الهادفة لإن�صاء برامج و�صناديق توفر التمويل لل�صركات الن�صائية النا�صئة بدون �صمانات, وتطوير اآليات التمويل املتوفرة لتت�صمن 

منتجات خالَقة مثل راأ�ص املال املغامر.

 Sustainability Report for the Banking Sector جمعية البنوك ت�سدر تقرير ال�ستدامة يف القطاع امل�سريف الأردين

 in Jordan

انطالقًا من روؤية ور�صالة واأهداف جمعية البنوك يف الأردن, وحر�صًا من اجلمعية على تنفيذ خطتها ال�صرتاتيجية واأهدافها الت�صغيلية 
 Sustainability Report واملقرة من قبل جمل�ص الإدارة, قامت جمعية البنوك باإ�صدار “تقرير ال�صتدامة يف القطاع امل�صريف الأردين
SCEMA ل�صالح جمعية البنوك يف الأردن باللغتني العربية  for the Banking Sector in Jordan” والتي اأعدتها موؤ�ص�صة �صكيما 

والجنليزية. 

الأردين من خالل  امل�صريف  القطاع  ال�صتدامة يف  لتقييم جهود  والذي يهدف  اململكة  نوعه على م�صتوى  الأول من  التقرير  ويعترب هذا 
التي حققها القطاع امل�صريف الأردين على �صعيد ال�صتدامة, وذلك  الإيجابية  التغيريات  للبنوك, ور�صد  الكلية  اأن�صطة ال�صتدامة  مراجعة 
اإ�صافة ملراجعة املعلومات املعلنة من البنوك وخ�صو�صًا التقارير املالية  بالعتماد على ا�صتبيان الكرتوين مت توزيعه على البنوك الأع�صاء, 

وتقارير ال�صتدامة. 
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جمعية البنوك ت�سدر دليل اخلدمات واملنتجات واحللول امل�سرفية للبنوك التجارية العاملة يف الأردن 

لعام 2016,  الأردن  العاملة يف  التجارية  للبنوك  باإ�صدار دليل اخلدمات واملنتجات واحللول امل�صرفية  الأردن  البنوك يف  قامت جمعية 
والذي جاء ليت�صمن حتديثًا على دليل اخلدمات الذي اأ�صدرته اجلمعية �صابقًا. 

وت�صمن الدليل على معلومات مف�صلة و�صاملة عن خمتلف اخلدمات واملنتجات واحللول امل�صرفية التي تقدمها البنوك التجارية العاملة 
يف الأردن, م�صنفًة ح�صب اخلدمة والبنك الذي يقدمها, وو�صف عام عن اخلدمة, اإ�صافة ل�صم مزود اخلدمة. 

جمعية البنوك ت�سارك يف منتدى ال�سمول املايل: التوجه ال�سرتاتيجي لال�ستقرار املايل والجتماعي 

�صاركت جمعية البنوك يف منتدى ال�صمول املايل: التوجه ال�صرتاتيجي لال�صتقرار املايل والجتماعي والذي نظمه احتاد امل�صارف العربية 
برعاية البنك املركزي الأردين وبالتعاون مع جمعية البنوك يف الأردن خالل الفرتة 18-19 ت�صرين الول 2016. و�صارك يف اأعمال املنتدى 
نائب رئي�ص الوزراء ووزير الدولة ل�صوؤون ال�صتثمار الدكتور جواد العناين, وحمافظ البنك املركزي الأردين الدكتور زياد فريز, ورئي�ص جمعية 
البنوك يف الأردن مو�صى �صحادة, بالإ�صافة اإلى م�صرفيون وخرباء ميثلون 11 دوله عربية هي الأردن ولبنان و�صوريا وفل�صطني والعراق وم�صر 

وال�صودان والإمارات العربية املتحدة وقطر واململكة العربية ال�صعودية والكويت.

وركز املنتدى على اأهمية ال�صمول املايل يف التنمية القت�صادية, وتعزيز ال�صتقرار املايل والجتماعي, ودور امل�صارف الإ�صالمية وموؤ�ص�صات 
التمكني القت�صادي يف تعميم اخلدمات املالية, ودور البنوك املركزية واحتادات البنوك يف تعزيز الثقافة املالية وحماية امل�صتهلك.

وقد تخلل حفل الفتتاح اإعالن الأمني العام لحتاد امل�صارف العربية و�صام فتوح عن منح جائزة “الروؤية القيادية لعام 2016” ملحافظ 
امل�صريف  القطاع  باأداء  والرتقاء  واملايل,  النقدي  ال�صتقرار  تعزيز  الفاعلة يف  تقديرا جلهوده  زياد فريز,  الدكتور  الأردين  املركزي  البنك 

الأردين اإلى م�صتويات عاملية.

واأ�صار البيان الذي �صدر عن املنتدى يف ختام اأعماله اإلى اأن توفري البنية املالية التحتية يتم من خالل تعزيز النت�صار اجلغرايف للموؤ�ص�صات 
املالية وتطوير اأنظمة الدفع والت�صوية, وال�صتفادة من التطورات التكنولوجية, وتوفري قواعد بيانات �صاملة, وتوفري بيئة ت�صريعية مالئمة تدعم 
وتعزز من ال�صمول املايل, مع التاأكيد على اأهمية تعزيز وتطوير منظومة التعليم والتثقيف املايل من خالل اإعداد ا�صرتاتيجية وطنية, لتعزيز 

الوعي واملعرفة املالية لدى �صرائح املجتمع, وخ�صو�صًا ال�صباب والن�صاء وامل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة واملتناهية ال�صغر.

جمعية البنوك ت�سارك يف ور�سة عمل حول متويل م�ساريع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة واملتناهية ال�سغر ودور البنوك وموؤ�س�سات 

�سمان القرو�ض

�صاركت جمعية البنوك يف الأردن يف ور�صة العمل التي نظمتها املوؤ�ص�صة الأردنية لتطوير امل�صاريع القت�صادية حول متويل م�صاريع ال�صركات 
ال�صغرية واملتو�صطة واملتناهية ال�صغر ودور البنوك وموؤ�ص�صات �صمان القرو�ص, والتي انعقدت  برعاية نائب رئي�ص الوزراء لل�صوؤون القت�صادية 
ووزير ال�صناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناين, وبالتعاون مع م�صروع حت�صني بيئة الأعمال يف جنوب حو�ص املتو�صط الذي تنفذه 

الوكالة الأملانية للتنمية وجمعية البنوك يف الأردن. 

وحدد املهند�ص ب�صري ال�صاليطة مدير دعم ال�صيا�صات يف املوؤ�ص�صة الأردنية لتطوير امل�صاريع القت�صادية ثالث اأولويات الأولى هي �صرورة 
ال�صراع بو�صع قانون للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة يحدد ويعرف هذا النوع من امل�صروعات بالإ�صافة اإلى احلا�صنات وامل�صرعات واإعطائها 
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مزايا حتفيزية, مع �صرورة الرتكيز على امل�صروعات ذات القيمة امل�صافة العالية والبداعية ذات فر�ص النمو ال�صريع, وتناولت الأولوية الثانية 
ت�صهيل و�صول ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة اإلى امل�صاعدة الفنية اخلا�صة باحل�صول على التمويل من خالل بناء قدرات وتدريب اأ�صحاب 
امل�صروعات النا�صئة وال�صغرية على ادارة اجلوانب املالية مل�صاريعهم و�صركاتهم, بالإ�صافة لتج�صري الفجوة يف الت�صال بني املوؤ�ص�صات املالية 
تقدم   )one-Stop-Shop( واحدة نافذة  اإن�صاء  الثالثة على �صرورة  الأولوية  ت�صمنت  بينما  امل�صروعات,  وا�صحاب هذه  وامل�صرفية 
وامل�صرعات  واحلا�صنات  وال�صناديق  املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  تقدمها  التي  واملنتجات  والأدوات  الربامج  بخ�صو�ص  وامل�صورة  املعلومات 

لأ�صحاب امل�صروعات النا�صئة وال�صغرية واملتو�صطة.

من جانبه قال مدير عام جمعية البنوك يف الأردن, اأن ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة ومتناهية ال�صغر تلعب دورًا كبريًا يف اقت�صاديات 
الدول النامية واملتقدمة, وذلك من حيث م�صاهمتها يف الناجت املحلي الإجمايل ويف توفري فر�ص العمل, واأن هذه ال�صركات تعد من اأكرث اأنواع 
ال�صركات انت�صارًا يف الأردن حيث ي�صكل عددها نحو 98% من اإجمايل ال�صركات امل�صجلة, ولها اإ�صهام كبري يف الناجت املحلي الإجمايل ويف 
اإجمايل التوظيف. كما اأ�صار مدير عام اجلمعية اإلى اأهم التحديات التي تواجه هذه ال�صركات والتي قد ت�صكل عائقا اأمام تطورها ومنوها 
وزيادة عددها, والتي تتمثل يف �صعوبة الو�صول اإلى التمويل ب�صكل عام, والتمويل امل�صريف على وجه اخل�صو�ص. واأكد اأن م�صروع حت�صني بيئة 
الأعمال يف جنوب حو�ص البحر املتو�صط امل�صرتك بني الحتاد الأوروبي والدول املجاورة جلنوب اأوروبا وت�صمل 10 دول مبا فيها الأردن وم�صر 
واجلزائر ولبنان واملغرب وتون�ص, يهدف اإلى ت�صريع منو وتطور ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة واملتناهية ال�صغر من خالل توفري بيئة عمل 
منا�صبة وتتما�صى مع اأف�صل املمار�صات يف الحتاد الأوروبي. واأ�صار اإلى اأن امل�صروع اأعد يف العام املا�صي درا�صة لتقييم ال�صيا�صات الأردنية 
الهادفة لت�صهيل و�صول ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة واملتناهية ال�صغر للتمويل, ت�صمنت تعريف لالأدوات القائمة التي ت�صاعد يف الو�صول 
للتمويل والتي ت�صمل القرو�ص والت�صهيالت امل�صرفية, و�صناديق ال�صمان واآليات امل�صاركة يف املخاطر, والأ�صهم اخلا�صة وراأ�ص املال املغامر, 
والتاأجري التمويل الإ�صالمي, والتمويل امليكروي والتمويل املبتكر, والأدوات الأخرى. وبني اأن الدرا�صة تو�صلت اإلى اأن الو�صول للتمويل لل�صركات 
ال�صغرية واملتو�صطة واملتناهية ال�صغر يعترب ق�صية اإ�صكالية ب�صبب وجود العديد من الأ�صباب مثل نق�ص ال�صمانات والكفالء, ونق�ص الوعي, 

ونق�ص القدرات والكفاءات الإدارية لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة واملتناهية ال�صغر.

ويف ذات ال�صياق, اأ�صار مدير عام اجلمعية اإلى الدرا�صة التي اأعدتها جمعية البنوك حول متويل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, والتي 
اأظهرت اأهمية زيادة التعاون بني اجلهات املحلية والدولية الداعمة لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة لتوفري برامج �صمان اأو كفالت للت�صهيالت 
اإلى العمل على زيادة موائمة هذه الربامج من خالل زيادة ال�صقوف ون�صب التغطية التي تت�صمنها برامج  املمنوحة لتلك ال�صركات, ودعت 
البنوك  عمل  طبيعة  مع  تتوافق  �صمان  برامج  توفري  اإلى  اإ�صافة  ال�صركات,  تلك  طبيعة  مع  وتتنا�صب  وا�صحة  منح  معايري  وو�صع  ال�صمان, 
الإ�صالمية, والتعاون بني اجلهات املحلية والدولية لتوفري متويل باأ�صعار منا�صبة وتخفي�ص كلفة القرتا�ص على ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة.

بدورها, قالت مديرة امل�صروع يف الوكالة الأملانية للتنمية ماري جو�صري, اإن الهدف من هذه الور�صة هو تاأ�صي�ص بيئة اأعمال منا�صبة لل�صركات 
ال�صغرية واملتو�صطة ومتكينها من الو�صول اإلى م�صادر التمويل لزيادة م�صاهمتها يف التنمية القت�صادية ويف توفري فر�ص العمل, مبينة اأن 
العمال خ�صو�صا  بيئة  دعم  اإلى  واحلاجة  البطالة  ن�صبة  ارتفاع  املتمثلة يف  التحديات  مواجهة  من  الدول  اإلى متكني  اي�صًا  يهدف  امل�صروع 
لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة ومتناهية ال�صغر, ودعم موؤ�ص�صات ال�صوق وال�صتثمار الأجنبي, اإلى جانب دعم البداع وت�صهيل الو�صول اإلى 
م�صادر التمويل. واأكدت اأن هذه الأدوات والآليات هي ما يحتاج له الأردن الذي يناق�ص حاليا حزمة من الإ�صالحات املطلوبة لك�صر القيود على 

متويل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة واإيجاد حلول م�صتدامة لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة التي ت�صكل العمود الفقري لالقت�صاد الأردين.

و�صول  لت�صهيل  املتو�صط  البحر  حو�ص  ودول  الأردن  �صيا�صات  لتقييم  الرئي�صية  النتائج  الأولى  تناولت  جل�صات  اأربع  الور�صة  وت�صمنت 
التي تدعم جهود احلكومة  الإجراءات واحلوافز  الثانية يف  بينما بحثت اجلل�صة  للتمويل,  واملتناهية ال�صغر  واملتو�صطة  ال�صركات ال�صغرية 
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ملعاجلة التحديات التي تواجه تلك ال�صركات, فيما ناق�صت اجلل�صة الثالثة دور �صناديق ال�صمان واآليات م�صاركة اخل�صائر, يف حني �صلطت 
اجلل�صة الرابعة ال�صوء على حزم حتفيز التمويل الالزمة لتمويل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة.

جمعية البنوك ت�سارك يف منتدى رجال الأعمال الأردين الفرن�سي بح�سور الرئي�ض الفرن�سي فران�سوا اولند 

�صاركت جمعية البنوك يف الأردن ممثلًة برئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية مو�صى �صحادة ومدير عام اجلمعية يف اأعمال منتدى رجال الأعمال 
الأردين الفرن�صي الذي اقيم يف غرفة جتارة عمان, بح�صور  الرئي�ص الفرن�صي فران�صوا اولند ورئي�ص الوزراء الدكتور عبداهلل الن�صور, وجمع 

من قيادات العمال يف البلدين ال�صديقني.

للقطاعات  التمويل  توفري  يف  البنوك  ودور  الأردين  امل�صريف  القطاع  يف  التطورات  اأبرز  للمنتدى  قدمها  عمل  ورقة  يف  �صحادة  وعر�ص 
القت�صادية وتعزيز ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص, وحتقيق التنمية القت�صادية والجتماعية املن�صودة. كما عر�ص املزايا التي توفرها 
اإلى  البنوك العاملة يف اململكة واأدوات التمويل خ�صو�صًا التي ت�صتهدف ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة وال�صركات النا�صئة. وتطرق �صحادة 
البيئة الت�صريعية والتنظيمية التي حتكم عمل البنوك والتي يقرها البنك املركزي الردين بالتوافق مع املعايري الدولية املت�صلة بعمل البنوك 

خ�صو�صا تعليمات بازل 2 و3.

جمعية البنوك ت�سارك يف ع�سوية جلنة اخلدمات يف وزارة العدل

مندوبًا عن جمعية البنوك, �صارك مدير عام اجلمعية يف اجتماع جلنة اخلدمات التي مت ت�صكيلها يف وزارة العدل برئا�صة وزير العدل 
الدكتور ب�صام التلهوين. وتهدف اللجنة التي ي�صارك فيها حمامني وم�صوؤولني يف وزارة العدل واملحاكم اإلى درا�صة اجراءات التقا�صي وت�صهيل 

اجراءات التنفيذ لدى املحاكم, وباقي الجراءات املت�صلة بعملية التقا�صي.

�سندوق الطاقة ي�سهل اإجراءات تنفيذ اتفاقيات قرو�ض الطاقة مع البنوك

توافقت جمعية البنوك يف الأردن مع �صندوق الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة على اآلية لتب�صيط وت�صريع العمل بالتفاقيات التي وقعتها 
�صتة بنوك مع ال�صندوق من جهة وال�صركة الأردنية ل�صمان القرو�ص من جهة اأخرى.

 وقدمت اجلمعية خالل الجتماع الذي عقد برئا�صة كمال البكري نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك, وح�صور مدير عام اجلمعية 
الدكتور, والدكتور ر�صمي حمزة الرئي�ص التنفيذي لل�صندوق, وماهر مطالقة املدير التنفيذي جلمعية اإدامة, قدمت اآليات مقرتحة من البنوك 

لقت قبوًل من اإدارة ال�صندوق. 

واأكد �صندوق الطاقة املتجددة يف كتاب اأر�صله جلمعية البنوك اأنه عمل على تغيري اآلية العمل بهدف ت�صريع وتب�صيط اإجراءات مزودي 
اخلدمة لل�صخانات واخلاليا ال�صم�صية, ون�صر اإعالن يدعو فيه ال�صركات املتخ�ص�صة والعاملة يف تركيب اأنظمة الطاقة املتجددة واأنظمة كفاءة 
الطاقة للتقدم لل�صندوق لعتمادها �صمن قائمة �صيتم تزويد البنوك بها لتكون متاحة اأمام امل�صتفيدين. وقال ال�صندوق اإنه �صيحدد �صقف 

الدعم للخدمة وذلك لفتح املجال للمناف�صة بني ال�صركات ومنح حرية الختيار للم�صتفيدين وت�صهيل الإجراءات على البنوك.
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جمعية البنوك ت�سلم منح �سندوق ال�سهيد الك�سا�سبة للطلبة املوؤهلني

�صلمت جمعية البنوك يف الأردن الطلبة املوؤهلني لال�صتفادة من املنح الدرا�صية ل�صندوق ال�صهيد الطيار معاذ الك�صا�صبة الذي اطلقته 
�لبنوك �لعاملة يف �ململكة تخليد� لذكرى �ل�شهيد، وذلك بعد �أن �نطبقت على جمموعة منهم �ل�شروط �ملقررة م�شبقا من قبل وز�رة �لتعليم 

العايل والبحث العلمي.

و�صلمت اجلمعية, بح�صور اأمني عام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي, الدكتور هاين ال�صمور, 25 من الطلبة املقبولني يف اجلامعات 
الر�صمية للعام الدرا�صي 2016/2015, فيما مت ترحيل 27 منحة للعام �لدر��شي �ملقبل، لعدم �نطباق �ل�شروط عليهم.

وقال مدير عام جمعية البنوك يف الأردن اأن اإطالق �صندوق ال�صهيد الطيار معاذ الك�صا�صبة جاء انطالقا من دور امل�صوؤولية املجتمعية 
للبنوك العاملة يف الأردن, وتعبريًا منها عن تقديرها الكبري لدور ال�صهيد البطل وتخليدا لذكراه العطرة, وعرفانا لقواتنا امل�صلحة – اجلي�ص 
العربي, ول�صعبنا الأردين الواعي وامل�صوؤول. واأ�صاف اأن ال�صندوق يهدف اإلى تقدمي 52 منحة درا�صية, وبواقع منحة واحدة لكل لواء يف اململكة 
مل�صتوى درجة البكالوريو�ص ولتخ�ص�صات حمددة خلريجي الثانوية العامة )التوجيهي(. كما بني اأنه مت تق�صيم املنح الدرا�صية اإلى 25 منحة 
ي�صتفيد منها 25 طالبا وطالبة يف العام الدرا�صي احلايل 2016/2015, اإ�صافة اإلى 27 منحة ي�صتفيد منها 27 طالبا يف العام الدرا�صي املقبل 
2017/2016. واأعرب مدير اجلمعية عن �صكره لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي على جهودها املبذولة وتعاونها مع جمعية البنوك يف 
�لردن لو�شع �شروط ومعايري تناف�شية وعادلة و�شفافة، ومبا يعزز من تكافوؤ �لفر�ض بني �لطلبة �لأردنيني يف حمافظات �ململكة كافة وبغ�ض 
النظر عن اإمكانياتهم املادية وتوزيعهم اجلغرايف. كما اأ�صار اإلى احتمالية توظيف البنوك للطلبة امل�صتفيدين من املنحة خ�صو�صا املتفوقني 

والراغبني منهم بالعمل يف البنوك.

من جانبه, اأعرب اأمني عام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عن �صكر الوزارة للبنوك ل�صتمرارهم يف تنفيذ مبادرة تقدمي املنح للطلبة 
املتفوقني وغري املقتدرين يف اجلامعات الر�صمية, موؤكدا ان الطلبة باأم�ص احلاجة اإلى هذه املنحة خ�صو�صا ما ارتفاع تكاليف املعي�صة والر�صوم 
اجلامعية. وقال اإن الوزارة �صكلت جلنة خمت�صة اعدت نظاما خا�صا لتوزيع املنح التي قدمتها البنوك ومت اختيار الطلبة املوؤهلني بحيث تغطي 
املنحة ر�صوم ال�صاعات الدرا�صية. ودعا الدكتور ال�صمور املوؤ�ص�صات الوطنية اأن حتذو حذو البنوك وتقدم الدعم للطبة املتفوقني اإلى جانب 

دعم البداع الذي ميتازون به الطلبة.

ذكراه  وتخليد  الك�صا�صبة  معاذ  ال�صهيد  بتكرمي  الأردن  البنوك يف  ملبادرة جمعية  �صكرهم  والطالب عن  الطلبة  اأهايل  اأعرب  بدورهم, 
لدور  واأكدوا تقديرهم  والبداع.  العلم  لنيل  املقتدرين ماليا وتوفري فر�صة  اكادمييا وغري  املتميزين  بتقدمي منح للطالب  ال�صهادة  ومتجيد 
اأن هذه املبادرة تعك�ص روح  اإلى  البنوك يف تعزيز قيم التكافل والت�صامن والتعا�صد يف املجتمع وتقدمي الدعم لل�صرائح القل حظا, لفتني 
امل�صوؤولية الجتماعية التي توؤمن بها البنوك وتطبقها, يف هذه املبادرة ومبادرات عديدة اأخرى ت�صاف اإلى الدور التنموي والقت�صادي الذي 

تقوم به البنوك العاملة يف اململكة.

اأن البنوك ومن خالل اجلمعية اطلقت و�صاركت يف العديد من املبادرات منها دعم �صندوق احل�صني لالأبداع والتميز, وم�صروع  ويذكر 
ن�صر الثقافة امل�صرفية يف مناهج الرتبية والتعليم, وتوقيع اتفاقيات لتدريب الطالب املتوقع تخرجهم من كليات القت�صاد والعلوم الإدارية يف 
جامعتي فيالدلفيا والها�صمية, وامل�صاركة يف تقدمي دعما ماليا ل�صندوق الأيتام, واإعادة تاأهيل احلوا�صيب امل�صتخدمة من قبل البنوك وتوزيعها 

على املدار�ص, اإلى جانب تقدمي دعما نقديا لل�صندوق اخلري الها�صمي. 
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البنك املركزي الأردين يطلق برناجمني ل�سمان متويل امل�ساريع ال�سغرية النا�سئة مب�ساركة البنوك يف الأردن 

كفالة  وبرنامج  النا�صئة,  ال�صغرية  امل�صاريع  قرو�ص  ل�صمان  برناجمًا   2016 اآذار   1 املوافق  الثالثاء  يوم  الأردين  املركزي  البنك  اأطلق 
متويل امل�صاريع ال�صغرية النا�صئة حتت اإدارة ال�صركة الأردنية ل�صمان القرو�ص, لتعزيز البيئة امل�صرفية لهذا النوع من ال�صركات ومتكينها 
والروؤ�صاء  ادارات  روؤ�صاء جمال�ص  زياد فريز, بح�صور  الدكتور  املركزي  البنك  الربنامج حمافظ  واأطلق  التمويل.  اإلى م�صادر  الو�صول  من 

التنفيذيني واملدراء العامني للبنوك العاملة يف اململكة.

ويهدف الربنامج اإلى حتفيز البنوك على منح قرو�ص طويلة ومتو�صطة الآجال تتالءم مع متطلبات امل�صاريع ال�صغرية ذات القيمة امل�صافة 
العالية. ومن املتوقع اأن ي�صهم الربنامج على مدى ع�صر �صنوات يف توفري التمويل لنحو 1250 م�صروعًا, واأن يوفر نحو �صتة اآلف فر�صة عمل, 
وذلك من خالل �صمان خماطر تعرث القرو�ص بن�صبة 85 باملئة من القيمة الإ�صمية للقرو�ص والفوائد امل�صتحقة, على األ يزيد مبلغ القر�ص عن 
100 األف دينار, فيما �صيدعم الربنامج اأ�صحاب امل�صاريع الريادية البتكارية حديثة التاأ�صي�ص على اإطالق م�صاريعهم وال�صتفادة من فر�ص 

التمويل التي يقدمها الربنامج.

واملتو�صطة,  ال�صغرية  للم�صاريع  املركزي  البنك  يوليها  التي  املتقدمة  الأهمية  اإطار  ياأتيان يف  الربناجمني  اأن هذين  الدكتور فريز  وبني 
النمو  معدلت  توا�صع  ظل  يف  العمل  فر�ص  وخلق  امل�صتدام  القت�صادي  النمو  لتحقيق  الأجنع  الو�صيلة  باعتبارهما  منها,  النا�صئة  وخا�صة 
القت�صادي التي تفر�صها الأو�صاع الراهنة. واأ�صاف فريز اأن هذه املبادرة تاأتي ا�صتكماًل للمبادرات ال�صابقة التي قام بها البنك املركزي, 
وتهدف اإلى تقوية اأ�صا�صيات البيئة القت�صادية ال�صليمة لتوفري املناخ املالئم واجلاذب لال�صتثمار وتطوير بيئة العمال وتعزيز الدور املحوري 
للقطاع اخلا�ص ومتكينه للقيام بدوره املن�صود يف خلق مزيد من فر�ص العمل وتخفي�ص معدلت البطالة وحفز النمو القت�صادي. م�صريًا اإلى 
اأن البنك املركزي تبنى عددًا من الربامج الهادفة لتوفري التمويل للقطاعات القت�صادية ذات القيمة امل�صافة املحلية العالية والتي ت�صمل 
اأنظمة املدفوعات والت�صوية, لتعزيز الأمان  اإلى جهود البنك املركزي يف تطوير  اأ�صار  قطاعات ال�صناعة وال�صياحة والطاقة املتجددة. كما 
والكفاءة يف نظم الدفع والت�صويات, كذلك ترخي�ص �صركة املعلومات الئتمانية, انطالقا من دورها يف تي�صري قرارات منح الئتمان وحت�صني 

فر�ص احل�صول على القرو�ص للقطاعات الإنتاجية.

بدوره قال الدكتور حممد اجلعفري مدير عام ال�صركة الردنية ل�صمان القرو�ص اأن برنامج �صمان امل�صاريع النا�صئة اأو حديثة التاأ�صي�ص, 
اأن جهود ال�صركة تاأتي �صمن ال�صيا�صة  ياأتي يف اإطار جمموعة برامج تعمل ال�صركة على تطويرها بالإ�صافة الى براجمها احلالية. م�صيفًا 
�لعامة للبنك �ملركزي بخ�شو�ض تطوير بيئة �لعمال وتوفري �لتمويل بال�شروط و�لآجال �ملنا�شبة للقطاعات �لقت�شادية �ملختلفة مع �عطاء 
اولوية خا�صة للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة. وبني اأن ال�صركة تعمل على تطوير خدماتها وبراجمها لتكون داعمة للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة 

ابتداء من كونها فكرة مبدعة ورائدة اأو م�صروع نا�صئ حتت التاأ�صي�ص اأو م�صروع قائم ي�صعى للنمو والتو�صع.

واو�صح اأن برنامج �صمان قرو�ص امل�صاريع ال�صغرية النا�صئة مببلغ 35 مليون دينار �صيمول من خالل قرو�ص بدون فائدة اأو قرو�ص مي�صرة 
ل�صمان ا�صتدامة ال�صندوق وتعظيم الأثر القت�صادي املتوقع الى جانب الربنامج اخلا�ص بكفالة التمويل ال�صالمي بقيمة 10 ماليني دينار 
ليبلغ جمموع الربناجمني 45 مليون دينار, علما باأن م�صاهمة البنك املركزي يف هذه الربامج �صتكون من خالل تقدمي قر�صني بقيمة 10.3 

مليون دينار لربنامج التمويل للبنوك التقليدية و 5 ماليني مليون دينار للربنامج اخلا�ص بالبنوك ال�صالمية.

ويقوم الربنامج على ا�صتثمار الموال املتاحة للربناجمني يف ادوات الدين العام او ايداعات لدى البنوك, يف حني ي�صتخدم العائد املرتاكم 
لتغطية اخل�صائر املحتملة للتمويالت دون امل�صا�ص بقيمة الموال املتاحة لربنامج ال�صمان. وناق�ص فريز خالل الجتماع قرار جمل�ص ادارة 
ال�صركة الردنية ل�صمان القرو�ص بخ�صو�ص زيادة راأ�صمالها الى 30 مليون دينار مب�صاركة ما بني البنك املركزي والبنوك العاملة يف اململكة 
احلالية  الربامج  �صمان  �صقوف  زيادة  من  ال�صركة  متكني  اإلى  الزيادة  هذه  وتهدف  الغاية.  لهذه  عادي  غري  لجتماع  العامة  الهيئة  ودعوة 
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وا�صتحداث ادوات �صمان جديدة للقرو�ص املوجهة للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة و�صمانات ائتمان �صادرات ملوا�صلة دعم امل�صدرين الردنيني.

جمعية البنوك يف الأردن ت�سارك يف ور�سة عمل حول تطبيقات قانون المثال ال�سريبي للح�سابات الأجنبية

�صاركت جمعية البنوك يف الأردن يف اأعمال ور�صة العمل التي نظمتها �صركة براي�ص ووتر هاو�ص كوبرز )PWC( يف عمان يوم الثالثاء 
الأجنبية )فاتكا( مب�صاركة خرباء يف معايري  للح�صابات  ال�صريبي  والتي هدفت ملناق�صة تطبيقات قانون المتثال  ني�صان 2016  املوافق 12 

المتثال وح�صور عدد من الدارات التنفيذية للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية وممثلي �صركات الو�صاطة املالية و�صركات التاأمني. 

الوطني من خماطر غ�صيل الموال  اأهمية المتثال يف تطبيقات قانون فاتكا كونه ي�صمن حماية القت�صاد  الور�صة  امل�صاركون يف  واأكد 
ومتويل الإرهاب ويوفر يف الوقت ذاته حماية للموؤ�ص�صات املالية املحلية ويحافظ على عالقاتها كبنوك مرا�صلة للتعامل مع املوؤ�ص�صات املالية 

�صواء يف الوليات املتحدة الأمريكية و باقي دول العامل التي بداأت تتبع النهج الأمريكي يف تتبع دافعي ال�صرائب من مواطنيها.

وقال مندوب حمافظ البنك املركزي نائب املحافظ الدكتور ماهر ال�صيخ ح�صن, اإن البنوك تدرك اأهمية تطبيق خطة اللتزام بتطبيقات 
فاتكا وجميع املوؤ�ص�صات املالية على درجة عالية من اللتزام. واأ�صاف اأن النموذج الذي يدر�ص الأردن توقيعه �صمن تطبيقات فاتكا, يت�صمن 
توقيع احلكومة اتفاقية مع الوليات املتحدة الأمريكية للتعاون يف تطبيقات قانون المتثال ال�صريبي للح�صابات الأجنبية لتتولى رفع التقارير 
التي ت�صلها من املوؤ�ص�صات املالية اإلى م�صلحة ال�صرائب الأمريكية, الأمر الذي يحفظ ال�صتقرار املايل والقت�صادي للمملكة. موؤكدًا اأن هذا 
النموذج ميثل حماية اأكرب املوؤ�ص�صات امل�صرفية واملالية ويحافظ على ال�صيادة الوطنية, ويعد اأ�صلوبًا اأف�صل ملعاجلة مو�صوع التهرب ال�صريبي, 
لي�ص فقط مع الوليات املتحدة الأمريكية, بل مع الدول التي اتخذت نهجها يف متابعة ح�صابات مواطنيها اخلارجية. وقال نائب املحافظ اأن 
هذه النموذج الذي يتمثل بتوقيع احلكومات اتفاقية تزود مبوجبها التقارير مل�صلحة ال�صرائب الأمريكية مت اعتماده من دول عديدة يف املنطقة 
منها قطر والكويت والإمارات العربية املتحدة واجلزائر, حيث تعد املوؤ�ص�صات املالية مبوجبه ممثلة يف المتثال دون احلاجة اإلى توقيع اتفاقية 
تكون  املالية على م�صتوى عاٍل,  املوؤ�ص�صات  وكانت  اللتزام عاليًا  كلما كان م�صتوى  اأنه  اإلى  الأمريكية. م�صريًا  ال�صرائب  خا�صة مع م�صلحة 
هناك حماية اأكرب من غ�صيل الأموال والتهرب ال�صريبي ومتويل الإرهاب, موؤكدًا حر�ص القطاع املايل يف املحافظة على �صالمة اململكة وعدم 

ا�صتغالل املوؤ�ص�صات املالية يف حتقيق �صرر اقت�صادي اأو امني.

و�صدد نائب املحافظ على الهتمام الكبري بثقافة اللتزام مبينًا اأن البنك املركزي يبذل جهودًا يف هذا املجال بعقد لقاءات مع املعنيني 
بدوائر المتثال يف البنوك, ودعم هذه الدوائر باملوارد الكافية مبمار�صة عملها.

اأن املوؤ�ص�صات املالية التي ل تلتزم برفع تقارير حول ح�صابات الأمريكيني وتطورات  اأكد مدير عام جمعية البنوك يف الأردن  من جانبه 
ح�صاباتهم لديها تتعر�ص اإلى عقوبات اأبرزها عدم التعامل كبنوك مرا�صلة, وقال اأن من م�صلحة املوؤ�ص�صات املالية اللتزام بتطبيقات القانون, 
حتى ل تبقى خارج النظام امل�صريف الدويل, مبينًا اأن جمعية البنوك كانت من اأوائل املوؤ�ص�صات التي تابعت قانون فاتكا, وذلك للتوعية يف 
تطبيقات القانون وجتنب تبعات عدم تطبيقه, ودعا اإلى ا�صتثمار قانون فاتكا لتوقيع اتفاقية جتنب الزدواج ال�صريبي بني الأردن والوليات 
املتحدة, رغم تاأكيده اأن قانون ال�صريبة الأمريكي يراعي هذه امل�صاألة. واأكد اأن الأردن قطع �صوطا مهمًا يف �صبيل اللتزام بتطبيق قانون فاتكا. 

وبني ال�صريك امل�صوؤول يف �صركة براي�ص ووتر هاو�ص كوبرز الأردن, مي�صيل الأورفلي, اأن املوؤ�ص�صات املالية وخ�صو�صًا البنوك, لديها فكرة 
واأكد  القانون.  املالية و�صركات ال�صتثمار معرفة حول تطبيقات  التاأمني والو�صاطة  اأن ت�صكل �صركات  كاملة عن تطبيقات فاتكا, ومن املهم 
اأهمية التفاقية التي �صتوقعها احلكومة الأردنية مع م�صلحة ال�صرائب الأمريكية �صينظم العالقة بني املوؤ�ص�صات املالية الأردنية وم�صلحة 
للموؤ�ص�صات  التقارير, ويوفر حماية  املوؤ�ص�صات, وهو ما ي�صهل عملية رفع  نيابة عن هذه  ال�صريبية  التقارير  ال�صرائب بحيث ترفع احلكومة 
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املالية وي�صمن عدم تغيري قواعد المتثال بقانون فاتكا. وعر�ص اخلبريان حممد عراجي وفادي بوكران لالإجراءات املتبعة يف تطبيقات فاتكا 
التجارب يف هذا املجال.

 جمعية البنوك ت�سارك يف ور�سة عمل ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ض

�صاركت جمعية البنوك يف الأردن يف ور�صة العمل التي نظمتها ال�صركة الأردنية ل�صمان القرو�ص بتاريخ 6 ت�صرين الأول 2016 برعاية 
حمافظ البنك املركزي الأردين وبالتعاون مع جمعية البنوك, والتي جاءت بهدف الطالع على التجربة الكورية يف جمال �صمان القرو�ص, 
املركزي ,  البنك  املحافظ مندوبًا عن حمافظ  نائب  ال�صيخ ح�صن  الدكتور ماهر  الور�صة  واملتو�صطة. وح�صر  ال�صغرية  لل�صركات  خ�صو�صًا 

 و�صارك يف الور�صة جمموعة من مدراء وموظفي البنوك العاملني يف جمال اقرا�ص ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة. 

وقال مدير عام ال�صركة الأردنية ل�صمان القرو�ص, الدكتور حممد اجلعفري, اإن ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة لها دور مهم يف القت�صاد 
الوطني من حيث م�صاهمتها يف الناجت املحلي الجمايل وقدرتها على توظيف الأيدي العاملة, ولكفاءتها يف توظيف راأ�ص املال. واأ�صاف, اأن 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, ورغم اأهميتها بخلق الوظائف وا�صهامها يف الناجت, اإل انها ل حتظى بن�صبة كبرية من الت�صهيالت التي متنحها 
البنوك يف اململكة, وهو ما يعد من التحديات الرئي�صة التي تواجه هذا النوع من ال�صركات. واأكد اجلعفري اأن من التحديات الأخرى التي تواجه 
هذه ال�صركات غياب البيانات املالية حول ن�صاطاتها وعدم وجود �صجل ائتمان, و�صعف ال�صمانات ومن هنا ياأتي عمل املوؤ�ص�صة الأردنية ل�صمان 
القرو�ص كاأداة لدعم ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة وم�صاعدتها يف التغلب على التحديات التي تواجهها.  وقال اجلعفري اإن ال�صمانات التي 
تقدمها �صركة �صمان القرو�ص ت�صهم بتنفيذها ملهامها يف حتقيق ال�صمول املايل وتعزيز قدرة ال�صركات العاملة يف ال�صوق, لفتا اإلى اأن �صقف 

ال�صمان يف الأردن لزال متدنيا �صواء كقيمة اأم كن�صبة من الناجت.

وحول م�صتقبل �صمان القرو�ص يف الأردن, اأكد الدكتور اجلعفري اأن هناك اأدواتا جديدة ابرزها ال�صندوق الأردين لدعم الإبداع للم�صاهمة 
يف دعم امل�صروعات النا�صئة والذي اأ�ص�صه البنك املركزي الأردين بالتعاون مع البنك الدويل, مع رفع �صقف ال�صمان للقرو�ص التي ت�صمنها 
املوؤ�ص�صة. وبني اأنه لتمكني ال�صركة من القيام باملهام اجلديدة, وافق البنك املركزي والبنوك امل�صاهمة يف ال�صركة على زيادة راأ�صمال ال�صركة 

اإلى 30 مليون دينار. 

 وعر�ص اخلبريان من موؤ�ص�صة �صمان القرو�ص الكورية, جوجن جو يل, و�صنيوجن هوجن, اأنظمة �صمان القرو�ص واآليات متويل ال�صركات 
ال�صغرية واملتو�صطة يف كوريا, اإلى جانب برامج �صمانات القرو�ص الدولية.  كما ا�صتعر�صا تطورات برامج �صمان القرو�ص ومتويل ال�صركات 

ال�صغرية واملتو�صطة التي بداأت منذ عام 1960, اإلى جانب ا�صتعرا�ص اأنظمة �صمان القرو�ص يف عدد من الدول منها تايوان واليابان. 

اأهمها  عديدة  جمالت  يف  والأردن  كوريا  بني  املعرفة  تبادل  برنامج  �صمن  تاأتي  الور�صة  اأن  الأردن  يف  البنوك  جمعية  عام  مدير  وقال 
اخلدمات املالية, موؤكدا اأهمية جتربة �صمان القرو�ص يف كوريا, خ�صو�صا ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, والتي تعد من اأغنى التجارب يف 
هذا املجال على م�صتوى العامل,  وبني اأن الربنامج ميتد اإلى 8 �صهور يت�صمن تبادل الزيارات واخلربات يف جمالت عديد, وذلك بدعم من 

البنك املركزي الأردين.

جمعية البنوك ت�سارك يف اجتماع اللجنة التوجيهية لن�سر الثقافة املالية

�صاركت جمعية البنوك يف الأردن باجتماع اللجنة التوجيهية والفنية لن�صر الثقافة املالية يف البنك املركزي الأردين يوم الثالثاء املوافق 12 
متوز 2016, والذي التاأم برئا�صة حمافظ البنك املركزي الأردين الدكتور زياد فريز, وح�صور اع�صاء اللجنة.
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ومت خالل الجتماع الطالع على املنجزات التي حتققت يف م�صروع التعليم املايل يف املدار�ص, والو�صع املايل للم�صروع واإجراءات البنك 
املركزي حيال مراجعة الك�صوفات املالية للم�صروع والتدقيق عليها, وتعيني مدقق خارجي لتدقيق ح�صابات امل�صروع لعام 2015 وحتديد اتعابه.

جمعية البنوك ت�سارك يف الور�سة التي نظمتها ال�سفارة اليطالية حول ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة والنا�سئة

�صاركت جمعية البنوك يف الأردن يف الور�صة التي نظمتها ال�صفارة اليطالية يف عمان يوم اخلمي�ص املوافق 10 اآذار 2016 بالتعاون مع 
البنك الأوروبي لإعادة العمار والتنمية والبنك املركزي الأردين وجمعية البنوك يف الأردن وكريف الأردن. وبحثت الور�صة يف اأهمية متكني 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة والنا�صئة من الو�صول اإلى م�صادر التمويل لدورها يف القت�صاد الوطني من ناحية حتقيق النمو القت�صادي 
ناق�ص  كما  املجال.  الإيطالية يف هذا  التجربة  ال�صركات مبحاكاة  الأردنية يف متويل هذه  التجربة  البناء على  واأهمية  العمل,  وتوفري فر�ص 
امل�صاركون يف الور�صة النموذج اليطايل يف متويل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة وق�ص�ص النجاح يف هذا املجال, ودورها يف حتقيق النمو 

و�صبل تعزيز متويل هذه ال�صركات.

وقال الدكتور زياد فريز حمافظ البنك املركزي الأردين اإن حتقيق النمو القت�صادي امل�صتدام ومتكني ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة من 
الأولويات الوطنية والتي نعمل جميعا على حتقيقها. ولفت اإلى اأهمية هذا النوع من ال�صركات يف القت�صاد الوطني والتي متثل حوايل %95 
وتلعب دورًا حيويًا يف دعم النمو القت�صادي ومكافحة الفقر والبطالة, ل�صيما اأنها ت�صهم يف توظيف نحو 70% من القوى العاملة يف القطاع 
اخلا�ص يف ال�صوق وت�صهم بحوايل 40% من الناجت املحلي الإجمايل. كما ا�صتعر�ص فريز واقع التمويل لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف الأردن 
وجهود احلكومة والبنك املركزي يف متكينها من الو�صول اإلى م�صادر التمويل, مبينًا اأن اأبرز ال�صعوبات التي تواجه هذه ال�صركات تتمثل يف 
توفري ال�صمانات ونق�ص املعلومات الئتمانية وعدم الإملام الكايف من اإدارة البنوك لهذا النوع من التمويل, منوهًا باأن احلكومة والبنك املركزي 
الئتماين  ال�صتعالم  �صركة  وتاأ�صي�ص  دوليني  مانحني  مع  بالتعاون  برامج متويل  ال�صركات من خالل  لهذه  التمويل  مهمة  ت�صهيل  على  عمال 

و�صندوق وطني لتمويل ال�صركات النا�صئة و�صندوق اأخر ل�صمان هذه القرو�ص. 

ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف الأردن من خالل تو�صيع  اأن تعزيز قطاع  ال�صفري اليطايل يف عمان  من جانبه قال جيوفاين براوزن 
فر�ص احل�صول على التمويل يعد ركنا ا�صا�صيا يف ا�صرتاتيجية التنمية الأردنية. م�صريًا اإلى التجربة اليطالية يف جمال متويل هذه ال�صركات 
ومبينًا اأن النظام الإيطايل يعتمد كثريًا على ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة والتي ت�صكل نحو 90% من القت�صاد الإيطايل وتلعب دورًا حيويًا 
يف النمو القت�صادي والعملية التنموية للبالد. ولفت اإلى اأن العالقات الأردنية الإيطالية تعتمد كثريًا على ال�صادرات وتبلغ �صنويا نحو 600 
مليون يورو وت�صمل ال�صادرات الإيطالية اإلى الأردن املولدات الكهربائية واملنتجات البرتولية واملجوهرات, فيما ت�صمل ال�صادرات الأردنية اإلى 
اإيطاليا الذهب واملجوهرات والملنيوم والأ�صمدة الكيماوية اخلام وامل�صنعة واملن�صوجات. كما اأكد براوزن اأن الت�صابه القت�صادي بني البلدين 
مع العالقات ال�صيا�صية املميزة, ت�صجع املجتمع الإيطايل على دعم الأردن وهو ما مت تاأكيده خالل موؤمتر لندن, حيث اأعلنت اإيطاليا عن دعم 
مقداره 400 مليون دولر لالأردن ولبنان ا�صتجابة للتحديات التي تواجه هذين البلدين يف التعامل مع اأزمة الالجئني ال�صوريني, اإلى جانب 

الدعم الفني والتقني واملايل.

وقال مو�صى �صحادة رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك يف الأردن, اأن القت�صاد الأردين عانى خالل ال�صنوات الأخرية من جمموعة من 
�ل�شغوط و�لتحديات، و�لتي جاءت كمح�شلة للنز�عات و�ل�شطر�بات �ل�شيا�شية و�لأمنية �لتي ت�شهدها �ملنطقة �لعربية، وخ�شو�شا يف �لدول 
التنمية القت�صادية  الوطني وعرقلة م�صرية  التحتية لالقت�صاد  البينة  واأرهق  اململكة املحدودة,  املحيطة, وهو ما �صكل �صغوطا على موارد 
ككل, مبا يف ذلك قطاع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة. واأ�صاف اأن هذه الظروف والأعباء ال�صتثنائية جعلت احلاجة اأكرب لربامج ا�صتثمارية 
ا�صتثنائية يف الأردن من قبل املجتمع الدويل, لتمكنه من متابعة مهامه وم�صوؤولياته من ناحية وحتقيق النمو القت�صادي من ناحية اأخرى وهو 
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ما يتطلب املزيد من برامج التمويل املي�صر وبرامج ال�صمان املوجهة لت�صهيل و�صول ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة للتمويل, التي تعاين من 
�صعف يف الو�صول اإلى م�صادر التمويل حيث ل تتجاوز ما ن�صبته 9% من اإجمايل الت�صهيالت يف اأح�صن الأحوال.

بدوره, قال املدير الإقليمي ملوؤ�ص�صة التمويل الدولية الدكتور اأحمد عتيقة اأن دعم ال�صركات النا�صئة وال�صغرية واملتو�صطة للو�صول اإلى 
م�صادر التمويل يعد من ال�صرتاتيجيات التي تركز على املوؤ�ص�صة يف الأردن, وهو ما ي�صمل دعمًا �صاماًل لتح�صني البيئة التنظيمية والقانونية 
للو�صول اإلى التمويل, مو�صحًا اأن ذلك ي�صمل اأي�صا تقدمي قرو�ص لهذه ال�صركات وا�صت�صارات يف هذا املجال للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية عري 

البنكية يف اململكة.

وقالت هايكة هامغارت رئي�صة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اأن الو�صول اإلى م�صادر التمويل لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
ي�صكل اهتمامًا ا�صرتاتيجيًا للبنك الذي ينظر لهذا القطاع على اأنه العمود الفقري لأي اقت�صاد. واأ�صافت اأن امل�صروعات ال�صغرية يف الأردن 

ت�صكل اأغلبية يف القت�صاد الأردين وتعد من اأكرب امل�صاهمني يف خلق فر�ص العمل وحتقيق النمو القت�صادي ال�صامل.

واأكد مدير عام جمعية البنوك يف الأردن اأن اأهمية الور�صة تكمن يف جمعها الأطراف املحلية والدولية املعنية بتمويل ال�صركات ال�صغرية 
واملتو�صطة, من البنوك واملنظمني, والبنك املركزي الأردين, واجلهات املانحة الدولية والإقليمية ممثلي ال�صركات من غرفة التجارة وغرف 
ال�صناعة. واأ�صاف اأنها عر�صت اأمام ال�صركاء ق�ص�ص النجاح واأدوات التمويل ورفع هذا املو�صوع على �صلم الأولوية وو�صع اأهداف �صنوية 

لزيادة حجم التمويل لهذا النوع من ال�صركات مقارنة بحجم التمويل الكلي.

وقال ثوما�ص راهن, من جي اأي زد للتعاون الأملاين, يف ورقة عمل قدمها بعنوان ترويج ال�صتمال املايل من خالل تعزيز احلوكمة يف قطاع 
ال�صركات متناهية ال�صغر, اإن الأردن يعد ثالث دولة على م�صتوى املنطقة يف عدد املوؤ�ص�صات التي تقر�ص ال�صركات متناهية ال�صغري, حيث 
بداأت عمليات التمويل قبل نحو 20 عاما وبن�صبة منو �صنوية تقارب 20%, م�صيفًا اأن عدد املقرت�صني يف هذا الفرتة بلغ 340 األف مقرت�ص ن�صط, 

مبجموع مبالغ 222 مليون دولر.

ويف ورقة عمل حول دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( حتت عنوان تدخالت الوكالة يف دعم ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
للو�صول اإلى م�صادرة التمويل, اأكد ممثل الوكالة اأن م�صكلة متويل هذا النوع من ال�صركات ل تكمن يف �صح الأموال او م�صادر التمويل, بل 
اإلى طرح  واأ�صار  ال�صمانات.  واإدارة ال�صتثمارات, وك�صب ثقة املمولني وتوفر املوجودات مقابل  ا�صتقطاب  تكمن يف نق�ص املعرفة يف كيفية 
برنامج التناف�صية الأردين والذي يهدف اإلى تعزيز تناف�صية قطاع اقت�صاد املعرفة  مبا ي�صمل التكنولوجيا النظيفة والرعاية ال�صحية والعلوم 
احليوية وتكنولوجيا الت�صالت واملعلومات. ونوه اإلى برنامج ت�صهيالت �صمان القرو�ص الأردين بالتعاون مع موؤ�ص�صة ال�صتثمار اخلارجي ملا 
وراء البحار )OPIC(, الذي يقدم �صمانات قرو�ص لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف اململكة بقيمة 250 مليون دولر بالتعاون مع عدد من 

البنوك العاملة يف اململكة, كما تناول برنامج بناء القدرات املوؤ�ص�صية يف جمال الطاقة, وبرنامج دعم ال�صركات املحلية.

عمان  القاهرة  بنك  ا�صتعر�ص  كما  واملتو�صطة,  ال�صغرية  ال�صركات  متويل  جمال  يف  الإيطالية  التجربة  كا�صرتونوفو  الربتو  وا�صتعر�ص 
جتربته يف جمال متويل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة والهتمام الذي يوليه لهذا النوع من التمويل. وا�صتعر�ص اأحمد العامودي مدير عام 
�صركة كريف الأردن, اخلدمات التي �صتقدمها كريف الأردن من توفري معلومات ائتمانية عن العمالء, �صركات واأفراد, ما ي�صهل على البنوك 

اتخاذ القرار ال�صتثماري وي�صرع من اإجراءات منح التمويل.

جمعية البنوك ت�سارك يف موؤمتر التكامل امل�سريف العربي الذي نظمه احتاد امل�سارف العربية

�صاركت جمعية البنوك يف الأردن ممثلًة برئي�ص جمل�ص الإدارة مو�صى �صحادة واملدير العام للجمعية يف موؤمتر التكامل امل�صريف العربي 
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الذي نظمه احتاد امل�صارف العربية يف بريوت بتاريخ 30-31 اآذار 2016.

وقدم مو�صى �صحادة ورقة عمل بعنوان “مقومات التكامل امل�صريف العربي”, اأكد فيها اأن تفعيل التقارب العربي والعمل على بناء �صراكات 
اأهم هذه املقومات والتحديات  اأهم ركائز النهو�ص بالقت�صادات العربية, م�صتعر�صًا  التكامل القت�صادي العربي, يعد من  حقيقية جت�صد 
اإن القت�صاد العربي يتعر�ص منذ اأكرث من خم�ص �صنوات للعديد  التي تواجه الدول العربية وحتد من قدراته على التكامل امل�صريف. وقال 
من التحديات واملخاطر والتي اأثرت على معدلت التنمية وطالت خمتلف القطاعات القت�صادية, مبينًا اأن اأبرز هذه التحديات تزايد حدة 
�ل�شر�عات وتعمقها، �إ�شافة لهبوط �أ�شعار �لنفط و�لتي دفعت �لعديد من �لدول �لنفطية ل�شتخد�م �حتياطاتها �ملالية �لوقائية، و�للجوء �إلى 
خيارات التمويل ما اأمكن, وال�صعي اإلى �صبط اأو�صاع املالية العامة, وهو ما اأظهر احلاجة اإلى منو يقوده القطاع اخلا�ص, واإلى �صرورة تنويع 

�لن�شاط �لقت�شادي، وتوفري �ملزيد من فر�ض �لعمل، ل�شيما بعد �أن تفاقمت معدلت �لبطالة يف �لدول �لعربية لتتجاوز حدود %16.

البنية  وتعزيز  ال�صغوطات,  ومواجهة  التحديات  على  للتغلب  الهادفة  والإجراءات  ال�صيا�صات  من  جمموعة  اتخاذ  اإلى  �صحادة  ودعا 
القت�صادات  منها  تعاين  التي  الهيكلية  الختاللت  جتاوز  على  والعمل  ال�صاملة,  للتنمية  فاعلة  من�صة  لتكون  وتاأهيلها  العربية  القت�صادية 
العاملية. وت�صمل هذه  اأ�صواقها املحلية ويتجاوزها لالأ�صواق  انتاجها حاجة  اإلى دول منتجة يفوق  التحول من دول م�صتهلكة  العربية, وتعزيز 
املعامل  وا�صحة  عمل  برامج  وتبني  والأمني,  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  وتعزيز  العربية  ال�صيا�صية  بالبيئة  الثقة  ا�صتعادة  والجراءات  ال�صيا�صات 
الر�صيدة,  احلاكمية  واإتباع  املجتمعية  امل�صوؤولية  وتعزيز  ال�صفافية  زيادة  على  الرتكيز  مع  وامل�صتدامة  ال�صاملة  القت�صادية  التنمية  لتحقيق 
وت�صجيع اقت�صاديات ال�صوق يف �صوء مناف�صة حرة وعادلة للجميع, وتو�صيع نطاق التعاون القت�صادي العربي وتاأ�صي�ص ال�صركات وامل�صروعات 
الكربى داخل احلدود العربية, والرتكيز على القطاعات الواعدة وذات الأثر الأكرب يف التنمية القت�صادية العربية, وال�صتفادة من ق�ص�ص 
وا�صحة  ا�صرتاتيجيات  وتبني  الدول,  باقي  وتعميمها على  القت�صادية  القطاعات  العربية يف خمتلف  الدول  العديد من  املتوفرة يف  النجاح 

وعملية لدعم ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف الدول العربية.

وجه  يف  وا�صحة  مناعة  اأثبت  وال�صتقرار  واملتانة  القوة  حيث  من  العربي,  امل�صريف  اجلهاز  حققها  التي  النجاحات  اإلى  �صحادة  واأ�صار 
التحديات املحيطة, واأثبت وجوده يف ال�صاحة العاملية. م�صريًا اإلى اأن القطاع امل�صريف العربي يتمتع بالعديد من املقومات واخل�صائ�ص والتي 
جتعله حمورًا للتنمية يف الدول العربية, ومبينًا اأن اأهمية القطاع امل�صريف العربي تت�صح من خالل موؤ�صرات اأبرزها عدد البنوك يف الدول 
العربية الذي يقدر بنحو 500 موؤ�ص�صة م�صرفية, ت�صم بنوكًا جتارية واإ�صالمية ومتخ�ص�صة, ومبوجودات جتاوزت 3.1 تريليون دولر يف نهاية 
عام 2015, والتي ت�صكل ما ن�صبة 110% من الناجت املحلي الإجمايل العربي, فيما بلغت ودائع العمالء يف البنوك العربية حوايل 2 تريليون 

دولر, وبلغت التمويالت املمنوحة من البنوك العربية حوايل 1.7 تريليون دولر. 

من جهته, قدم مدير عام اجلمعية ورقة عمل بعنوان “دور الفوائ�ص املالية يف اإعادة البناء والإعمار: م�صروع مار�صال عربي”, حيث اأ�صار 
اإلى اأن م�صادر الفوائ�ص املالية العربية تنبع من اأربعة اأ�صكال هي موازنات الدول, وال�صناديق ال�صيادية, والأموال العربية اخلارجية, والبنوك 
تبلغ حوايل  العربية  املالية  الأ�صواق  ترليون دولر, وموجودات  بنحو 3.3  تقد  العربية  البنوك  اأن موجودات  العربية, مبينًا  املالية  والأ�صواق 

تريليون دولر, اإلى جانب حوايل 1.8 ترليون دولر موجودة لدى ال�صناديق ال�صيادية العربية ال�صتة الرئي�صة.

كما تناولت الورقة تبعات انخفا�ص ا�صعار النفط على القت�صادات العربية وحجم الفوائ�ص املالية العربية, نظرا لأن النفط هو امل�صدر 
الأ�صا�صي والعمود الفقري لقت�صادات الدول العربية النفطية وي�صكل ن�صبة كبرية من الناجت املحلي الإجمايل, والنمو القت�صادي مرتبط ب�صكل 
الناجت والت�صغيل وال�صتثمارات اخلا�صة واحلكومية  اأ�صعار النفط على اليرادات احلكومية ومعدلت  باأ�صعار النفط, وتاأثري انخفا�ص  وثيق 
وامل�صرتكة. كما اأ�صارت الورقة اإلى اأبرز نتائج الدرا�صة امل�صحية التي اأجرتها جمعية البنوك حول مو�صوع التمويل امل�صريف لل�صركات ال�صغرية 

املتو�صطة يف الأردن واأهم التو�صيات التي خرجت بها الدرا�صة فيما يتعلق بالبنوك وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة.
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ويف اختتام اأعمال املوؤمتر, مت ا�صتخال�ص العديد من التو�صيات الهادفة لتعزيز التكامل امل�صريف والقت�صادي يف املنطقة العربية, والتي 
ت�صمل ما يلي:

وامل�صروعات  القطاعات  نحو  العربية  ال�صتثمارات  وتوجيه  واملتو�صطة,  ال�صغرية  امل�صروعات  متويل  يف  العربية  امل�صارف  دور  تفعيل 
الإمنائية, والعمل على تطوير الأ�صواق املالية العربية, واإبراز الفر�ص ال�صتثمارية اأمام روؤو�ص الأموال العربية, و�صمان توجهها نحو ال�صتثمار 

يف القت�صاد احلقيقي.

التاأكيد على اأولوية حتقيق تكامل م�صريف عربي عرب جمموعة م�صرفية عربية عابرة للحدود وقادرة على اأداء دور اأكرب يف املحافل املالية 
الدولية. اإ�صافة لتو�صيع نطاق التعاون القت�صادي العربي لريتفع من مرحلة التجارة العربية البينية اإلى م�صتويات ال�صتثمار العربي امل�صرتك, 
وتاأ�صي�ص ال�صركات وامل�صاريع الكربى عرب احلدود, وهو ما ي�صهل تنفيذ م�صروعات كبرية عالية التكلفة لي�ص من ال�صهل على اأي بلد عربي اأن 

يقوم بها منفردا.

ا�صتكمال تطبيق منطقة التجارة احلرة, واإقامة احتاد جمركي عربي, ومنطقة ا�صتثمارية عربية بهدف تعميق التعاون القت�صادي العربي 
وحتفيز التجارة وال�صتثمارات العربية البينية, وحتقيق �صراكة اقت�صادية حقيقية من خالل اإحياء ال�صوق العربية امل�صرتكة, واإطالق املقا�صة 

العربية امل�صرتكة, واإر�صاء نظام ل�صوق نقدية م�صرتكة.

تو�صيع �صبكة الت�صالت والتعاون امل�صرتك مع الحتادات امل�صرفية والهيئات الرقابية والتنظيمية الدولية, وتوفري البنى التحتية الالزمة 
للتو�صع يف ال�صمول املايل وتهيئة بيئة تنظيمية وقانونية ورقابية موؤاتيه.

اإعطاء دور اأكرب للقطاع اخلا�ص يف حتقيق التكامل القت�صادي, وذلك من خالل اإ�صراكه يف املفاو�صات التجارية, وت�صجيعه على ال�صتثمار 
الفر�ص  وتوفري  التجارية  العالقات  لتن�صيط  العربية  الدول  بني  العرب  الأعمال  ورجال  امل�صتثمرين  تنقل  حرية  و�صمان  العربية,  الدول  يف 

ال�صتثمارية.

توظيف فائ�ص ال�صيولة يف امل�صارف العربية اأو ال�صناديق ال�صيادية العربية يف بناء حمافظ ت�صتثمر يف ما لكل دولة عربية من مزايا ن�صبية 
بغية اإحداث تكامل عربي م�صريف واقت�صادي يف القطاعني العام واخلا�ص.

اإجناز م�صروع ربط نظام املدفوعات بني امل�صارف العربية لتحقيق ال�صهولة وال�صالمة حلركة الأموال وحريتها وتعزيز ان�صياب التجارة 
وال�صتثمار وتنقل روؤو�ص الأموال بني الدول, واإن�صاء هيئة عربية م�صرتكة ملتابعة ق�صايا تبيي�ص الأموال ومتويل الإرهاب يف الدول العربية.

مدير عام جمعية البنوك ي�سارك بعدد من الن�ساطات املت�سلة باأعمال اجلمعية

التي تت�صل بعمل اجلمعية والقطاع امل�صريف ب�صكل عام. حيث  الن�صاطات  البنوك يف الأردن يف جمموعة من  �صارك مدير عام جمعية 
املعيار  اثر  مناق�صة  الأول 2016, مت خالله  ت�صرين   9 بتاريخ  املالية  لال�صت�صارات  �صيجما  �صرطة  نظمته  الذي  التقدميي  العر�ص  �صارك يف 
املايل الدويل )IFRS9(, وتاأثرياته على القطاع امل�صريف الأردين, اإلى جانب ال�صبل العملية لإدارة املحافظ الئتمانية والأعمال املرتتبطة 
به, اإلى جانب تاأثري املعيار املايل الدويل على امل�صاهمني يف البنوك, وروؤ�صائها على حد �صواء.  كما �صارك الدكتور قندح يف اجتماع اللجنة 
العليا املكلفة مبتابعة وتنفيذ منح �صندوق ال�صهيد معاذ الك�صا�صبة الذي التاأم يف وزارة التعليم العايل يوم 17 ت�صرين الأول 2016 بخ�صو�ص 
متابعة الجراءات اخلا�صة بتنفيذ املنح الدرا�صية من �صندوق ال�صهيد الطيار معاذ الك�صا�صبة للمنح الدرا�صية, واملقدمة من البنوك الع�صاء 
وذلك للموافقة على اعتماد تنفيذ منح �صندوق ال�صهيد معاذ الك�صا�صبة وعددها 27 منحة من خالل وزارة التعليم العايل للعام الدرا�صي 

2017/2016 والتي مل ت�صتغل للعام املا�صي 2016/2015 ب�شبب عدم وجود طلبة متقدمني تنطبق عليهم �ل�شروط. 
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مدير عام اجلمعية ي�سارك يف املوؤمتر الدويل الثالث لل�سخر الزيتي 

�صارك مدير عام جمعية البنوك يف الأردن يف املوؤمتر الدويل الثالث لل�صخر الزيتي, الذي نظمته وزارة الطاقة والرثوة املعدنية بالتعاون 
مع جامعة كولورادو لعلوم املناجم و�صركات ال�صخر الزيتي العاملة يف اململكة, والذي التاأم يف ق�صر امللك ح�صني بن طالل للموؤمترات يف 

البحر امليت يف الفرتة من 21-22 ت�صرين الثاين 2016. 

امل�صروعات  متويل  حول  مو�صوعات  والتعدين,  الطاقة  قطاعي  يف  املعنية  من  ودولية  حملية  هيئات  فيه  �صاركت  الذي  املوؤمتر  وناق�ص 
واأهمية  الزيتي  ال�صخر  �صناعة  يف  امل�صتخدمة  التقنيات  تطوير  م�صتجدات  ناق�صوا  كما  الراهنة.  والتحديات  الزيتي  لل�صخر  ال�صتثمارية 
ا�صرتاتيجيات  جانب  اإلى  اململكة,  مناطق  خمتلف  يف  للخام  وال�صتغالل  التنقيب  عمليات  من  للمزيد  العاملية  ال�صركات  اهتمام  ا�صتقطاب 
القت�صادية  والتحديات  الزيتي  ال�صخر  خام  خ�صو�صا  وحمليا  عامليا  للطاقة  بديلة  كم�صادر  التقليدية  غري  اخلامات  ا�صتغالل  و�صيا�صات 

وال�صتثمارية وادارة امل�صكالت البيئية والجتماعية. 

وقال مدير عام اجلمعية يف ورقة العمل التي قدمها يف املوؤمتر باأن البنوك تعمل با�صتمرار على تلبية احتياجات ال�صوق من عمليات التمويل 
وتواكبها من خالل املنتجات املالية التي توفرها للعمالء �صواء ال�صركات الكبرية واملتو�صطة وال�صغرية ومتناهية ال�صغر, وخ�صو�صا ما يت�صل 
منا�صب  لتوفري متويل  البنوك  معها  الأردين وجتاوبت  املركزي  البنك  اطلقها  عديدة  برامج  هناك  اأن  مبينًا  والطاقة.  التعدين  عمليات  يف 
ي�صمى  ما  لتوفري  البنوك  تبنتها  التي  الربامج  العديد من  اإلى جانب  والتعدين,  الطاقة  العاملة يف قطاع  ال�صركات  ومن �صمنها  لل�صركات, 
التي تراعي ال�صرتاطات  وامل�صروعات  املباين اخل�صراء  البيئية الهتمام الكرب, من خالل متويل  الذي يويل ال�صتدامة  بالتمويل الخ�صر 

البيئية وتقليل ا�صتهالك الطاقة واملياه. 

وقدمت �صركات تطوير ال�صخر الزيتي العاملة يف الردن خالل املوؤمتر عر�ص للمراحل التي قطعتها م�صاريعها يف اململكة لالن, و�صيتم 
حتليل ومناق�صة توقعات كربى املوؤ�ص�صات العاملية املخت�صة مبجال الطاقة وما يتعلق باأ�صعار النفط املتوقعة خالل العوام املقبلة. وركزت اأعمال 
التطورات  ب�صكل خا�ص, ومناق�صة  ب�صكل عام ويف الردن  العامل  الزيتي يف  تواجهها م�صروعات تطوير ال�صخر  التي  التحديات  املوؤمتر على 

العاملية واملحلية والتحديات التي تواجه �صناعة الطاقة يف العامل.

جمعية البنوك ت�سارك يف اجتماعات �سندوق ال�ستثمار الردين

اإدارت عدٍد من  وروؤ�صاء جمال�ص  اململكة  العاملة يف  البنوك  اإدارات  روؤ�صاء جمال�ص  بجانب عدٍد من  الأردن  البنوك يف  �صاركت جمعية 
ال�صركات الكربى يف الجتماٍع الذي عقد برئا�صة نائب رئي�ص الوزراء لل�صوؤون القت�صادية وزير ال�صناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد 

العناين يوم اخلمي�ص املوافق 30 حزيران 2016 للتباحث حول �صندوق ال�صتثمار الأردين وال�صركة التي �صتن�صاأ عن ال�صندوق.

ودعا الدكتور جواد العناين البنوك الأردنية وكربى ال�صركات والأفراد وال�صناديق ال�صتثمارية ال�صيادية يف خمتلف دول العامل للم�صاهمة 
يف �صندوق ال�صتثمار الأردين وال�صركة التي �صتن�صاأ عنه. وعر�ص العناين على روؤ�صاء جمال�ص ادارات البنوك فكرة امل�صاهمة يف هذه ال�صركة 
والتي �صتتولى حتديد وتنفيذ امل�صروعات التي يحتاجها الردن ولها تاأثري كبري على القت�صاد الوطني. وقال العناين يف ت�صريحات �صحفية 
على هام�ص الجتماع اإن جاللة امللك مهد الطريق لقانون ان�صاء �صندوق ال�صتثمار الردين الذي عقدت من اجله جل�صة خا�صة ملجل�ص المة 
الخري لإقراره بهدف ا�صتقطاب ا�صتثمارات البنوك وال�صناديق ال�صيادية العربية وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص والأفراد, موؤكدًا الهتمام الكبري 
بهذه امل�صروعات الوطنية التنموية والريادية والتي �صتعود بالنفع على القت�صاد الوطني وعلى امل�صاهمني يف هذا ال�صندوق, وم�صريًا اإلى اأن 
اأجل ا�صتقطاب الأموال التي  اإلى ال�صتثمار مب�صروعات وطنية تنموية وريادية, مو�صحًا ان فكرته تقوم على الربحية من  ال�صندوق يهدف 
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نحتاجها لتنفيذ م�صروعات كربى يف قطاعات ا�صرتاتيجية وتنموية مثل النقل, والطاقة, واملياه, والبنية التحتية وغريها. 

وبني العناين اأن امل�صروعات التي ت�صمنها �صندوق ال�صتثمار هي م�صروع �صبكة ال�صكك احلديدية والوطنية, وم�صروع الربط الكهربائي مع 
اململكة العربية ال�صعودية, وم�صروع انبوب نقل النفط وامل�صتقات النفطية اإلى موقع م�صفاة البرتول, وموقع ال�صتهالك والتخزين, وم�صروع 
البنية التحتية يف مدينة خادم احلرمني ال�صريفني, وم�صروع املدينة الرتويحية يف املطل, واية م�صاريع ا�صافية يوافق عليها جمل�ص  تطوير 

الوزراء بناء على تن�صيب من املجل�ص بالتفاق مع ال�صركة. 

كما دعا العناين ال�صناديق ال�صتثمارية ال�صيادية يف خمتلف دول العامل اإلى امل�صاهمة يف ال�صركة, والتي �صتكون �صركة ربحية وتتمتع بكامل 
ال�صتقاللية, مبينًا ان العديد من ال�صناديق ال�صتثمارية اأبدت رغبتها يف امل�صاهمة بال�صركة. وتوقع العناين ان تبا�صر ال�صركة اعمالها يف 

العام اجلاري م�صريا اإلى اأنه مل يحدد بعد راأ�ص مال ال�صركة والذي �صي�صل على حد قوله باملليارات.

ويتولى ادارة ال�صندوق ال�صتثماري الأردين جمل�ص اإدارة برئا�صة رئي�ص الوزراء, وع�صوية وزير التخطيط والتعاون الدويل نائبا للرئي�ص, 
ووزراء املالية والطاقة والرثوة املعدنية وال�صناعة والتجارة والتموين ورئي�ص هيئة ال�صتثمار, وثالثة اأع�صاء ي�صميهم جمل�ص الوزراء.

هـ. اإ�سدارات جمعية البنوك خالل عام 2016

قامت جمعية البنوك يف الأردن خالل عام 2016 باإ�سدار املطبوعات التالية:

والذي ت�صمن تطورات اجلهاز  لعام 2015,  والثالثون  ال�صابع  ال�صنوي  تقريرها  الأردن  البنوك يف  اأ�صدرت جمعية  ال�صنوي:  التقرير   
امل�صريف يف عام 2015 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 امل�صرفية للبنوك التجارية العاملة يف الأردن: اأ�صدرت اجلمعية خالل عام 2016 طبعة حمدثة من 
دليل من اخلدمات واملنتجات واحللول امل�صرفية للبنوك التجارية العاملة يف الأردن, والذي يهدف لت�صليط ال�صوء على اخلدمات امل�صرفية 
اأو ال�صركات. وت�صمن الدليل على  املقدمة من البنوك التجارية, ولتعزيز املعرفة امل�صرفية لدى عمالء البنوك التجارية �صواء من الأفراد 
معلومات مف�صلة و�صاملة عن خمتلف اخلدمات واملنتجات واحللول امل�صرفية التي تقدمها البنوك التجارية العاملة يف الأردن, م�صنفًة ح�صب 

اخلدمة والبنك الذي يقدمها, وو�صف عام عن اخلدمة, اإ�صافة ل�صم مزود اخلدمة. 

التمويل  واآفاق  اآليات  على  بالرتكيز  والطلب  العر�ص  جوانب  حتليل  الأردن:  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  حول  م�صحية  درا�صة   
امل�صريف: اأ�صدرت جمعية البنوك يف الأردن درا�صة م�صحية حول ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف الأردن, حتليل جوانب العر�ص والطلب 
بالرتكيز على اآليات واآفاق التمويل امل�صريف. واعتمدت الدرا�صة على اأ�صلوب امل�صح ال�صامل من خالل ت�صميم ا�صتبيان خا�ص بالبنوك التجارية 
وا�صتبيان خا�ص بالبنوك الإ�صالمية. وجاءت الدرا�صة يف خم�صة اأجزاء رئي�صية, حيث ت�صمن اجلزء الأول على مقدمة تبني اأهداف الدرا�صة 
واأ�صلوبها والعينة التي اعتمدت عليها, وتناول اجلزء الثاين ملحة عن القطاع امل�صريف الأردين من حيث الهيكل والنت�صار اجلغرايف واخل�صائ�ص 
والعمق املايل, اإ�صافة ل�صتعرا�ص دور البنوك يف القت�صاد الأردين. فيما تناول اجلزء الثالث واقع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف الأردن, 
وبحث اجلزء الرابع يف التمويل امل�صريف املمنوح لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, من خالل بحث جمموعة من النواحي املتعلقة بوجود وحدات 
واأنواع التمويالت, وتكاليف التمويل, وم�صتويات الطلبات املقبولة واملرفو�صة واأهم  ودوائر وموظفني متخ�ص�صني يف متويل تلك ال�صركات, 
القرو�ص  �صمان  برامج  مالئمة  ومدى  البنوك,  تطلبها  التي  ال�صمانات  اأنواع  واأهم  التمويالت,  ملحفظة  الن�صبي  واحلجم  الرف�ص,  اأ�صباب 



201التقرير السنوي الثامن والثالثون

لواقع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة, بالإ�صافة ل�صتعرا�ص اأهم املبادرات املتخذة من البنك املركزي لتعزيز التمويل املوجه لهذا القطاع, 
اأهم من  فا�صتعر�ص  والأخري,  اأما اجلزء اخلام�ص  واملتو�صطة.  ال�صغرية  ال�صركات  البنوك يف متويل  تواجه  التي  العوائق  اأهم  وا�صتخال�ص 
والذي ت�صمن على تو�صيات خا�صة  واملتو�صطة,  ال�صغرية  لل�صركات  املمنوح  التمويل امل�صريف  ت�صاعد على زيادة  التي قد  والو�صائل  الآليات 

بالبنوك, وتو�صيات خا�صة بتلك ال�صركات واجلهات الأخرى ذات العالقة.

  :Sustainability Report for the Banking Sector in Jordan تقرير ال�صتدامة يف القطاع امل�صريف الأردين 

 Sustainability Report for the Banking اأ�صدرت جمعية البنوك يف الأردن “تقرير ال�صتدامة يف القطاع امل�صريف الأردين
SCEMA ل�صالح جمعية البنوك يف الأردن باللغتني العربية والجنليزية. ويعترب  �صكيما  موؤ�ص�صة  اأعدته  Sector in Jordan” والتي 
هذا التقرير الأول من نوعه على م�صتوى اململكة والذي يهدف لتقييم جهود ال�صتدامة يف القطاع امل�صريف الأردين من خالل مراجعة اأن�صطة 
على  بالعتماد  وذلك  ال�صتدامة,  �صعيد  على  الأردين  امل�صريف  القطاع  التي حققها  الإيجابية  التغيريات  ور�صد  للبنوك,  الكلية  ال�صتدامة 
ا�صتبيان الكرتوين مت توزيعه على البنوك الأع�صاء, اإ�صافة ملراجعة املعلومات املعلنة من البنوك وخ�صو�صًا التقارير املالية وتقارير ال�صتدامة. 

 �صل�صلة كرا�صات اجلمعية:

كرا�صة رقم )1(: “وثيقة مبادئ عمان لت�صوية الديون خارج املحاكم”.

كرا�صة رقم )2(: “دور البنوك وموؤ�ص�صات التمويل يف التمكني القت�صادي للمراأة بالرتكيز على حالة الأردن” 

كرا�صة رقم )3(: “الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الردن خالل عامي 2014 ,2015” 





الفصل الثاني عشر 

البيانات المالية وتقرير 
مدققي الحسابات 

لعام 2016
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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

ال���راأي

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املرفقة جلمعية البنوك يف الردن)اجلمعية( والتي تتكون من قائمة املوجودات واملطلوبات كما يف 31 
كانون الأول 2016 وقائمة الإيرادات وامل�صروفات وقائمة التدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ والي�صاحات حول القوائم املالية 

وملخ�ص لأهم ال�صيا�صات املحا�صبية.
يف راأينا, اإن القوائم املالية املرفقة ُتظهر بعدالة, من كافة النواحي اجلوهرية, املركز املايل للجمعية كما يف 31 كانون الأول 2016 واأداءها 
املايل وتدفقاتها النقدية لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا لنظام اجلمعية وال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة يف اإي�صاح )2( حول القوائم املالية.

اأ�سا�ض الراأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق, اإن م�صوؤولياتنا وفقًا لهذه املعايري مف�صلة اأكرث �صمن بند م�صوؤولية مدققي احل�صابات 
عن تدقيق القوائم املاليةالواردة يف تقريرنا هذا. نحن م�صتقلون عن اجلمعيةوفقًا لقواعد ال�صلوك املهني للمحا�صبني القانونيني ال�صادر عن 
املجل�ص الدويل ملعايري ال�صلوك املهني للمحا�صبني بالإ�صافة اإلى متطلبات ال�صلوك املهني الخرى املالئمة لتدقيق القوائم املاليةيف الأردن, وقد 
التزمنا مبتطلبات ال�صلوك املهني ومتطلبات املجل�ص الدويل ملعايري ال�صلوك املهني للمحا�صبني. لقد قمنا باحل�صول على اأدلة تدقيق كافية و 

مالئمة و توفر اأ�صا�صًا لإبداء الراأي.

م�سوؤولية الإدارة وامل�سوؤولني املكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية 

اإن الإدارة م�صوؤولة عن اإعداد هذه القوائم املاليةوعر�صها ب�صورة عادلة وفقا لنظام اجلمعية وال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة يف اإي�صاح )2( 
حول القوائم املالية, بالإ�صافة الى حتديد نظام الرقابة الداخلي ال�صروري لإعداد قوائم ماليةخالية من الأخطاء اجلوهرية �صواء الناجتة 

عن احتيال اأو عن غلط.
كما اأن الإدارة م�صوؤولة عن تقييم قدرة اجلمعية على ال�صتمرار كمن�صاأة م�صتمرة والإف�صاح عن الأمور املتعلقة مببداأ ال�صتمرارية مبا يف 
ذلك ا�صتخدام مبداأ ال�صتمرارية يف املحا�صبة عند اإعداد القوائم املالية, اإل اإذا كان يف نية الإدارة ت�صفية اجلمعيةاأو اإيقاف عملياتها اأو عدم 

وجود اأي بديل واقعي اآخر �صوى القيام بذلك.
اإن املكلفني  باحلوكمة م�صوؤولون عن ال�صراف على عملية اإعداد التقارير املاليةللجمعية.

م�سوؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق القوائم املالية

اإن اأهدافنا تتمثل باحل�صول على تاأكيد معقول باأن القوائم املاليةككل خالية من الأخطاء اجلوهرية �صواء الناجتة عن اإحتيال اأو عن غلط 
واإ�صدار تقرير التدقيق الذي يت�صمن راأينا.

ان التاأكيد املعقول هو تاأكيد عايل امل�صتوى ولكنه لي�ص �صمانة اإن التدقيق الذي يجري وفقًا ملعايري التدقيق الدولية �صيك�صف دائما خطاأ 
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جوهريا عند وجوده. اإن الأخطاء قد حتدث نتيجة لحتيال اأو غلط ويتم اعتبارها جوهرية, اإذا كانت منفردًة اأو جمتمعًة ميكن ان يكون لها 
تاأثري على القرارات القت�صادية املتخذة من قبل م�صتخدمي هذه القوائم املالية.

اإننا نقوم مبمار�صة الجتهاد املهني واملحافظة على ال�صك املهني  كجزء من التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق, و كذلك نقوم مبا يلي:
وتنفيذ اجراءات تدقيق  و ت�صميم  اأو غلط,  الناجتة عن احتيال  �صواء  املالية,  القوائم  وتقييم خماطر الخطاء اجلوهرية يف  - حتديد 
ت�صتجيب لهذه املخاطر واحل�صول على اأدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر اأ�صا�صًا لإبداء الراي. اإن خطر عدم اكت�صاف خطاأ جوهري ناجت 
عن احتيال يعد اأكرب من ذلك الناجت عن غلط, ملا قد يت�صمنه الحتيال من تواطوؤ اأو تزوير اأو حذف متعمد اأو تاأكيدات غري �صحيحة اأو 

جتاوز لنظام الرقابة الداخلي.
- احل�صول على فهم لنظام الرقابة الداخلي املتعلق بالتدقيق وذلك لت�صميم اإجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولي�ص بهدف ابداء راأي 

حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للجمعية.
- تقييم مالءمة ال�صيا�صات املحا�صبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�صبية والي�صاحات املتعلقة بها التي قامت بها الدارة.

- التو�صل الى نتيجة حول مالءمة ا�صتخدام الدارة ملبداأ ال�صتمرارية يف املحا�صبة, وبناًء على اأدلة التدقيق التي مت احل�صول عليها, وفيما 
اإذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط باأحداث اأو ظروف قد تلقي ب�صكوك كبرية حول قدرة اجلمعيةعلى ال�صتمرار. واذا ما تو�صلنا 
الى نتيجة باأن هناك �صك جوهري, فعلينا الإ�صارة يف تقرير التدقيق اإلى اي�صاحات القوائم املاليةذات ال�صلة اأو تعديل راأينا اذا كانت 
فاإن  التدقيق, ومع ذلك  تاريخ تقرير  التي ح�صلنا عليها حتى  التدقيق  اأدلة  ا�صتنتاجاتنا مبنية على  اإن  هذه الي�صاحات غري كافية. 

الأحداث او الظروف امل�صتقبلية قد توؤدي اإلى عدم ا�صتمرار اجلمعية يف اعمالها كمن�صاأة م�صتمرة.
املعامالت  املاليةمتثل  القوائم  كانت  اإذا  وفيما  حولها  الي�صاحات  ذلك  يف  مبا  وحمتواها  املالية  القوائم  لهيكل  العام  العر�ص  تقييم   -

والأحداث التي حتقق العر�ص العادل.
�إننا نتو��شل مع �مل�شوؤولني �ملكلفني باحلوكمة فيما يتعلق بنطاق �لتدقيق وتوقيته ومالحظات �لتدقيق �ملهمة �لتي تت�شمن �أي نقاط �شعف 

مهمة يف نظام الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

اإرن�س�ت ويون��غ / الأردن         

حمم��د اإيراهي�م الكرك��ي         

ترخي�ض رقم 882         

عمان – اململكة الأردنية الها�سمية         

28 �صباط 2017         
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جمعية البنوك يف الأردن

)جمعية ذات �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة(

قائمة املوجودات واملطلوبات 

كما يف 31 كانون الأول 2016 

اي�ساحات
2016
دينار

2015
دينار

املوجودات

موجودات غري متداولة-

200ر378ر7091ر371ر31ممتلكات و معدات

موجودات متداولة-

817ر88023ر423ذمم واأر�سدة مدينة اأخرى

728ر420ر6812ر322ر52نقد واأر�سدة لدى البنوك

545ر444ر5612ر346ر2

745ر822ر2703ر718ر3جمموع املوجودات

الوفر املرتاكم واملطلوبات

الوفر املرتاكم -

210ر426ر3153ر378ر63الوفر املرتاكم

املطلوبات -

مطلوبات غري متداولة-

562ر68665ر758خم�س�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة

مطلوبات متداولة-

871ر22912ر1م�ساريف م�ستحقة 

003ر8924ر4اأر�سدة دائنة اأخرى

099ر148314ر8275اأمانات �سندوق ال�سهيد الطيار معاذ الك�سا�سبة للمنح الدرا�سية

973ر269330ر281

745ر822ر2703ر718ر3جمموع 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 2016

اي�ساحات
2016
دينار

2015
دينار

الإيرادات -

457ر090562ر566ر�سوم ا�سرتاك الأع�ساء

955ر79263ر49اإيراد جملة البنوك

068ر95057ر40اإيراد دورات تدريبية وندوات وقاعات

890ر46883ر68اإيراد فوائد بنكية

594ر87610ر6اإيرادات اأخرى

-319ر15اأرباح اإ�ستبعاد ممتلكات ومعدات

964ر495777ر747اإجمايل الإيرادات

امل�ساريف -

)196ر61()511ر61(9م�ساريف جملة البنوك

)892ر22()447ر23(م�ساريف دورات تدريبية وندوات

)819ر642()432ر710(10م�ساريف اإدارية

)907ر726()390ر795(اإجمايل امل�ساريف

057ر51)895ر47()عجز( فائ�ض الإيرادات عن امل�سروفات 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 2016

اي�ساحات
2016
دينار

2015
دينار

الأن�سطة الت�سغيلية

057ر51)895ر47()العجز يف( فائ�ض الإيرادات عن امل�سروفات لل�سنة

تعديالت -

296ر05144ر351ا�ستهالكات

408ر11)876ر6(7)الفائ�ض يف( خم�س�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة

)890ر83()468ر68(اإيراد فوائد بنكية

-)319ر15(اأرباح اإ�ستبعاد ممتلكات ومعدات

تغريات راأ�ض املال العامل -

486ر2981ذمم واأر�سدة مدينة اأخرى

668ر9)642ر11(م�ساريف م�ستحقة

671ر8891اأر�سدة دائنة اأخرى

696ر35)962ر97(�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة الإ�ستثمارية

088ر10774ر68فوائد بنكية مقبو�سة

)829ر10()241ر48(3�سراء ممتلكات ومعدات

-000ر19املتح�سل من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

259ر86663ر38�سايف التدفق النقدي من الأن�سطة الإ�ستثمارية

955ر98)096ر59(�سايف )النق�ض( الزيادة يف النقد وما يف حكمه

674ر007ر6292ر106ر2النقد وما يف حكمه كما يف اأول كانون الثاين

629ر106ر5332ر047ر52النقد 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 2016

)1( ع��ام

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 اأ�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.

)1-2( 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

20اأجهزة ومعدات

10الأثاث والديكور

10مراجع وكتب

15�سيارات
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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-

ال�صمان  يف  اجلمعية  م�صاهمة  خ�صم  بعد  �صنة  كل  عن  �صهر  راتب  يعادل  مبا  العمل  عقد  مبوجب  اخلدمة  نهاية  تعوي�ص  احت�صاب  يتم 
الجتماعي.

امل�ساريف-

يتم الإعرتاف بامل�صاريف وفقًا ملبداأ الإ�صتحقاق.

�سريبة الدخل-

اإن اجلمعية معفاة من �صريبة الدخل ح�صب قانون ال�صريبة رقم )34( ل�صنة 2014.
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)3( ممتلكات ومعدات

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

-2016

الكلف�ة -

162ر380ر3802ر92965ر856223ر13212ر388194ر557ر4771ر326الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2016

241ر50048ر74136ر9-000ر2--الإ�سافات

)456ر50()600ر37(-)856ر12(---ال�ستبعادات

947ر377ر2802ر67064ر233-132ر388196ر557ر4771ر326الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2016

الإ�ستهالك املرتاكم -

962ر001ر3791ر70465ر175192ر0919ر613174ر560-الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2016

051ر47551ر5885ر6-840ر1487ر31-الإ�ستهالك لل�سنة

)775ر46()600ر37(-)175ر9(---ال�ستبعادات

238ر006ر2541ر29233ر199-931ر761181ر591-الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2016

�سايف القيمة الدفرتية 
كما يف 31 كانون الأول 2016

709ر371ر0261ر37831ر34-201ر62714ر477965ر326

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

-2015

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
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ذمم واأر�سدة مدينة اأخرى  )4(

2016
دين�����ار

2015
دين�����ار

571ر9787ر4ذمم مدينة

312ر6075ر7م�ساريف مدفوعة مقدماً

132ر1321ر1تاأمينات م�سرتدة

802ر1639ر10اإيراد فوائد م�ستحقة

817ر88023ر23

النقد وما يف حكمه  )5(

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2016
دين�����ار

2015
دين�����ار

500ر5001ر1نقد يف ال�سندوق

462ر822319ر283ح�سابات جارية**

766ر099ر3592ر037ر2ودائع لدى البنوك*

728ر420ر6812ر322ر2

)099ر314()148ر275(ينزل: ح�ساب اأمانات �سندوق ال�سهيد الطيار معاذ الك�سا�سبة

629ر106ر5332ر047ر2

* تت�سمن ح�سابات الودائع لدى البنوك ما يلي: 
- وديعة �صنوية لدى البنك التجاري الأردين مببلغ 583ر573ر1 دينار كما يف 31 كانون الأول 2016 )2015: 724ر517ر1 دينار(, حتمل 

�صعر فائدة 875ر3% �صنويًا )2015: 875ر%3(.
- وديعة �صهرية لدى البنك العربي مببلغ 913ر338 دينار كما يف 31 كانون الأول 2016 )2015: 174ر459 دينار(, حتمل �صعر فائدة 

5ر%1 )2015: %1.5(.
- وديعة �صهرية لدى بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل مببلغ 863ر124 دينار )2015: 868ر122 دينار( كما يف 31 كانون الأول 2016 ب�صعر 

فائدة 75ر%1 )2015: %1.75(.
** تت�سمن احل�سابات اجلارية مبلغ 148ر275 دينار ل ميكن الت�سرف به يعود اإلى اأمانات �سندوق ال�سهيد الطيار معاذ الك�سا�سبة 

للمنح الدرا�سية.
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الوفر املرتاكم  )6(

2016
دينار

2015
دينار

153ر375ر2103ر426ر3ر�سيد بداية ال�سنة

057ر51)895ر47()العجز يف( فائ�ض الإيرادات عن امل�سروفات

210ر426ر3153ر378ر3ر�سيد نهاية ال�سنة

)7( خم�س�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة

اإن احلركة على هذا املخ�ص�ص هي كما يلي:

2016
دينار

2015
دينار

154ر56254ر65ر�سيد بداية ال�سنة

408ر11)876ر6()الفائ�ض يف( م�سروف ال�سنة

562ر68665ر58ر�سيد نهاية ال�سنة

)8(  اأمانات �سندوق ال�سهيد الطيار معاذ الك�سا�سبة للمنح الدرا�سية

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 عام 2015 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 2017/2016.
فيما يلي احلركة على هذا البند.

2016
دينار

2015
دينار

000ر099322ر314م�ساهمات البنوك امل�ستلمة

)901ر7()951ر38(املبالغ املدفوعة 

099ر148314ر275
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)9( م�سروف جملة البنوك

2016
دينار

2015
دينار

297ر53642ر42طباعة

113ر37518ر18مكافاآت

600786اأخرى

196ر51161ر61

)10( م�ساريف اإدارية

2016
دينار

2015
دينار

135ر031305ر348رواتب واأجور

989ر02611ر15حفالت واإجتماعات

305ر46227ر34امل�ساهمة يف ال�سمان الإجتماعي

524ر95821ر24امل�ساهمة يف �سندوق الإدخار

296ر05144ر51اإ�ستهالكات

527ر91219ر19م�ساريف طبية

868ر55147ر34طباعة وقرطا�سية

638ر80621ر26م�ساريف �سيانة و�سيارات

843ر44617ر19اأمن ونظافة

505ر45120ر19مياه وكهرباء 

761ر73719ر19ات�سالت وانرتنت

263ر22611ر12�سفر وتنقالت

408ر11-م�سروف تعوي�ض نهاية اخلدمة

051ر0507ر7�سريبة م�سقفات

931ر4334ر4حمروقات

849ر12810ر11�سيافة

378ر3782ر2اأتعاب مهنية

548ر78637ر59اأخرى

819ر432642ر710

)11( �سريبة الدخل

اإن اجلمعية معفاة من �صريبة الدخل ح�صب املادة رقم )4-اأ( من قانون �صريبة الدخل رقم )34( ل�صنة 2014.




