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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�س���عى اإل���ى الرتق���اء بالعم���ل امل�س���ريف والنهو����ض به، وذلك م���ن خالل رعاية م�س���الح البنوك الأع�س���اء، 
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 2017 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 �سالح رجب حّماد / 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 2017 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 2017

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 2017

143. تطورات ال�صيا�صة النقدية خالل عام 2017

245. الحتياطيات الأجنبية 

346. موجودات / مطلوبات البنوك العاملة يف الأردن

448. املوجودات واملطلوبات من العمالت الأجنبية 

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

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

52اأ. بطاقات الئتمان

61ب. القرو�ص ال�صخ�صية

64ج. القرو�ص ال�صكنية والعقارية )لالأفراد(

67د. قرو�ص ال�صيارات

71هـ . القرو�ص امل�صرفية املجمعة

771. الودائع لدى البنوك املرخ�صة 

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

73اأوًل: توزيع اأ�صحاب ح�صابات الودائع من الأفراد ح�صب اجلن�ص

75ثانيًا: توزيع املقرت�صني الأفراد ح�صب اجلن�ص

77ثالثًا: 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 2017

84ب. عدد الفروع داخل وخارج الأردن

86ت. التوزيع اجلغرايف للفروع داخل الأردن

287. تطور عدد املكاتب 

87اأ. املكاتب املفتتحة خالل عام 2017

88ب. عدد املكاتب داخل وخارج الأردن

88ت. التوزيع اجلغرايف للمكاتب داخل الأردن

389. تطور عدد اأجهزة ال�صراف الآيل

89اأ. 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 2017

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

2107. تطور تقا�ص ال�صيكات خالل عام 2017

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 2017

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

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

1161. عدد العاملني 

2161. توزيع العاملني يف البنوك ح�صب املوؤهل العلمي

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

4163. الو�صع الجتماعي للعاملني

5163. التوزيع اجلغرايف للعاملني يف البنوك ح�صب املحافظة 

6166. الدورات التدريبية 

7167. ال�صتقالت والتعيينات

169الف��س���ل احلادي ع�سر: ن�ساطات اجلمعية خالل عام 2017

171اأ- اجتماعات جلان اجلمعية

172ب– الجتماعات الأخرى

176ج– الندوات واملحا�صرات والدورات التدريبية

186د- ن�صاطات واأخبار اأخرى

198هـ. اإ�صدارات جمعية البنوك خالل عام 2017

201الف��س���ل الثاين ع�سر: البيانات املالية وتقرير مدققي احل�سابات لعام 2017
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قائمة اجلداول
    

رقم 
اجلدول

رقم ال�سفحةالعنوان

28معدلت النمو القت�سادي يف العامل 1

47امليزانية املوحدة للبنوك املرخ�سة2

48موجودات البنوك املرخ�سة من العمالت الأجنبية3

48مطلوبات البنوك املرخ�سة من العمالت الأجنبية4

49توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب اأ�سنافها 5

50توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب نوع العملة 6

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

52-60بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 82017

61القرو�ض ال�سخ�سية املمنوحة من البنوك خالل عام 92017

62-63�صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صخ�صية املمنوحة خالل عام 102017

64القرو�ض ال�سكنية والعقارية )لالأفراد( املمنوحة من البنوك خالل عام 112017

65-67�صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صكنية والعقارية )لالأفراد( املمنوحة خالل عام 122017

68قرو�ض ال�سيارات املمنوحة من البنوك خالل عام 132017

69-70�صروط وخ�صائ�ض قرو�ض ال�صيارات املمنوحة خالل عام 142017

71القرو�ض امل�سرفية املجمعة املمنوحة خالل عام 152017

72توزيع الودائع ح�سب اأنواعها الرئي�سية 16

73توزيع الودائع ح�سب نوع العملة 17

83تطور عدد البنوك والفروع يف الأردن 182017-2009

84الفروع املفتتحة خالل عام 192017

85عدد الفروع داخل وخارج الأردن كما يف نهاية 202017

86توزيع الفروع على املحافظات كما يف نهاية 212017

87املكاتب املفتتحة خالل عام 222017

88عدد املكاتب داخل وخارج الأردن كما يف نهاية 232017

89توزيع املكاتب على املحافظات كما يف نهاية 242017

90توزيع اأجهزة ال�سراف الآيل على املحافظات كما يف نهاية عام 252017

92 اخلدمات التي تقدمها اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك حتى نهاية 262017

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 282017

98تطور الرقم القيا�سي لأ�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف بور�سة عمان للفرتة )2009 – 2017(29

99التطور ال�سهري للرقم القيا�سي لأ�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل عام 302017

100حجم التداول على اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل الفرتة )2009 - 2017(31

101التطور ال�سهري حلجم التداول على اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل عام 322017

102م�ساهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�سهم البنوك املدرجة يف بور�سة عمان  خالل الفرتة )2009 – 2017(33

108ال�سيكات املتداولة واملرجتعة من خالل املقا�سة اللكرتونية )2016 – 2017(34

113 الو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الودائع باأ�سنافها خالل الفرتة  2009 – 352017

114الو�سط املرجح ال�سهري لأ�سعار الفائدة على الودائع باأ�سنافها خالل عام 362017

116الو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت باأ�سنافها 2009 – 372017

117تطور الو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت باأ�سنافها خالل عام 382017

119التطور ال�سنوي لأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية )2009 – 2017(39

120 التطور ال�سهري لأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية خالل عام 402017

121معدل اأ�سعار فائدة الإقرا�ض بني البنوك ) اجلوديرب � الأ�سعار املعلنة( للفرتة من  2008 - 412017

122اأ�سعار فائدة الإقرا�ض بني البنوك ) اجلوديرب � الأ�سعار املعلنة( لعام 422017

123حجم الن�صاط يف �صوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 432017

130 اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 442016

131الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف املمنوحة من البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع 452016

132اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 462016

133حقوق امللكية يف البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 472016

134راأ�ض مال البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 482016

135 الربح قبل ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 492016

136 �سايف الربح بعد ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 502016

137معدل العائد على موجودات البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 512016

138معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 522016

139 عدد فروع البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 532016

140عدد اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 542016

141عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 552016

149-157اخلدمات امل�سرفية اجلديدة التي قامت البنوك باإدخالها عام 562017



2 0 1 7 2التقرير السنوي التاسع والثالثون -  0 1 7 17التقرير السنوي التاسع والثالثون - 

رقم 
اجلدول

رقم ال�سفحةالعنوان

161توزيع العاملني يف البنوك ح�سب اجلن�ض  572017-2009

162توزيع العاملني ح�سب املوؤهل العلمي 2017-2009 58

162توزيع العاملني ح�سب الفئة العمرية 592017-2009

163توزيع العاملني ح�سب الو�سع الجتماعي 602017-2009

164التوزيع اجلغرايف للعاملني يف البنوك ح�سب املحافظة كما يف نهاية 612017

165توزيع العاملني لدى البنوك ح�سب املحافظة والبنك لعام 622017

166عدد املوظفني الذين ا�سرتكوا يف دورات تدريبيه عام 632017

167ال�ستقالت والتعيينات 642017-2009
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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

45احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية  وتغطيتها للم�ستوردات بالأ�سهر3

50توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب اأ�سنافها يف نهاية عام 2017 4

51توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب نوع العملة يف نهاية عام 2017 5

52توزيع الت�صهيالت االئتمانية ح�صب الن�صاط االقت�صادي يف نهاية عام 2017 6

72توزيع الودائع ح�سب اأنواعها يف نهاية عام 2017 7

73توزيع الودائع ح�سب نوع العملة يف نهاية عام 2017 8

74العدد القائم لأ�سحاب الودائع ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 2017 9

74التوزيع الن�سبي لعدد اأ�سحاب الودائع ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 102017

75القيمة الإجمالية لودائع الأفراد ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 112017

75التوزيع الن�سبي للقيمة الإجمالية لودائع الأفراد ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 122017

76العدد القائم للمقرت�سني الأفراد ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 132017

76التوزيع الن�سبي لعدد املقرت�سني الأفراد ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 142017

77القيمة الإجمالية لقرو�ض الأفراد ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 2017 15

77التوزيع الن�سبي للقيمة الإجمالية لقرو�ض الأفراد ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 2017 16

78العدد القائم للعمالء الأفراد احلا�سلني على بطاقات ائتمان ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 172017

78التوزيع الن�سبي لعدد العمالء الأفراد احلا�سلني على بطاقات ائتمان ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 182017

79القيمة الإجمالية ل�سقوف البطاقات الئتمانية املمنوحة للعمالء الأفراد ح�سب اجلن�ض كما يف نهاية عام 2017 19

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

79عام 2017 

98التطور ال�سنوي للرقم القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم )2017-2009( 21

99التطور ال�سهري للرقم القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم  خالل عام  2017 22

100التطور ال�سنوي حلجم التداول خالل الفرتة )2017-2009(23

101التطور ال�سهري حلجم التداول خالل عام  2016 24

102ن�سبة م�ساهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�سهم البنوك )2017-2009(25

114الو�سط املرجح لأ�سعار الفوائد على الودائع باأ�سنافها )2017-2009( 26

115التطور ال�سهري لأ�سعار الفوائد على الودائع باأ�سنافها خالل عام 2017 27
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رقم
ال�سكل

رقم ال�سفحةعنوان ال�سكل

116الو�سط املرجح لأ�سعار الفوائد على الت�سهيالت باأ�سنافها 28

117التطور ال�سهري لأ�سعار الفوائد على الت�سهيالت باأ�سنافها خالل عام 2017 29

118التطور ال�سنوي لهام�ض �سعر الفائدة )2017-2009( 30

118التطور ال�سهري لهام�ض �سعر الفائدة خالل عام 2017 31

122التطور ال�سهري لأ�سعار فائدة الإقرا�ض بني البنوك )اجلوديرب( خالل عام 2017 32

123تطور جمموع املبالغ املقر�سة يف �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 332017

124تطور عدد عمليات الإقرا�ض والقرتا�ض يف �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2017 34

124اأ�سعار فائدة الإقرا�ض املرجح فيما بني البنوك )املعلنة والفعلية( ليلة واحدة خالل عام 2017 35
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ح�صرات ال�صادة اأع�صاء جمعية البنوك املحرتمني،،،

ي�صـــعدين اأن اأقـــدم لكـــم التقريـــر ال�صـــنوي التا�صـــع والثالثون عن ن�صـــاطات 
اجلمعية واإجنازاتها خالل عام 2017، وبياناتها املالية املدققة لل�صـــنة املنتهية يف 
2017/12/31، بالإ�صافة اإلى تقرير مدققي احل�صابات املوجه جلمعيتكم املوقرة 

حول نتائج فح�صهم لتلك البيانات.

ال�صادة اأع�صاء اجلمعية املحرتمني ،،،

�صـــجلت موؤ�صـــرات القت�صـــاد الوطنـــي اأداًء متفاوتًا خالل عـــام 2017، حيث 
بقـــي معـــدل النمو القت�صـــادي عند م�صـــتوى 2% وهو نف�ص امل�صـــتوى امل�صـــجل يف 
العام ال�صـــابق، مما يعك�ص حالـــة التباطوؤ التي مير بها القت�صـــاد الأردين.  فيما 
ارتفع معدل الت�صـــخم يف عام 2017 اإلى 3.3%، وارتفع معدل البطالة لي�صل اإلى 
18.3%. وارتفعـــت الإيرادات املحلية وامل�صـــاعدات اخلارجية للمملكة خالل عام 

2017 مبعـــدل اأعلـــى من النمو يف الإنفاق احلكومي، مما �صـــاهم يف تقلي�ص عجز املوازنة. ومع ذلك فقد �صـــجل اإجمايل الدين العام 
ارتفاعـــًا يف عام 2017 لي�صـــل اإلـــى 95.9% من الناجت املحلـــي الإجمايل. وفيما يتعلق مبوؤ�صـــرات القطاع اخلارجي، فقد انخف�صـــت 
ال�صـــادرات وارتفعت امل�صـــتوردات مما زاد من عجز امليزان التجاري، بينما ارتفعت حوالت العاملني وال�صتثمار الأجنبي املبا�صر يف 
الأردن يف عام 2017. اأما الحتياطيات الأجنبية من العمالت الأجنبية فقد انخف�صـــت بن�صـــبة 4.9%، لت�صل اإلى 12.25 مليار دولر 

يف نهاية عام 2017.

اأما القطاع امل�صـــريف الأردين فقد ظل حمافظًا على متانته وا�صـــتقراره، وا�صتطاع اأن ي�صجل تطوراٍت ملمو�صة خالل العام 2017. 
حيـــث ارتفعت موجودات البنوك املرخ�صـــة بن�صـــبة 1.5% لت�صـــل اإلى 49.1 مليار دينـــار يف نهاية عام 2017، وحققت الت�صـــهيالت 
الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك املرخ�صـــة ارتفاعًا كبريًا بن�صـــبة 8.0% لت�صـــل اإلى 24.7 مليار دينار، كما ارتفعت الودائع لدى 

البنوك املرخ�صة بن�صبة 0.9% لت�صل اإلى 33.2 مليار دينار. 

ال�صادة اأع�صاء اجلمعية املحرتمني ،،، 

ا�صمحوا يل اأن اأتقدم بال�صكر اجلزيل اإلى جميع اأع�صاء اجلمعية على جهودهم التي بذلوها طوال العام لتحقيق اأهداف اجلمعية، 
كما اأ�صكر حمافظ البنك املركزي الأردين وجميع اأجهزة وموظفي البنوك الأع�صاء على تعاونهم امل�صتمر مع اجلمعية ملا فيه م�صلحة 

القطاع امل�صريف والقت�صاد الوطني ككل يف ظل �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�صني حفظه اهلل ورعاه.

    

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

مو�سى �سحادة
رئي�ض جمل�ض الإدارة
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قامـــت اجلمعيـــة خالل عـــام 2017 مبناق�صـــة ومتابعة خمتلف الق�صـــايا 
التي عر�صـــت عليها وخا�صـــة تلـــك التي عر�صـــتها البنوك الأع�صـــاء، ومتت 
مناق�صـــة هذه الق�صـــايا بعمق من قبـــل اللجان الفنية املخت�صـــة يف اجلمعية 
ورفـــع مالحظات البنـــوك حولها للجهـــات املعنية. وقد كانت ا�صـــتجابة 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 2017 حول مو�صوعات وق�صايا تهم 
اجلهاز امل�صريف. حيث مت عقد 10 ور�ص عمل، و15 دورة تدريبية، بالإ�صافة 
لتنظيم جل�صـــة حوارية بعنوان تي�صـــري و�صـــول ال�صـــركات الرياديـــة للتمويل، 

وندوة حول تعليمات البنوك ذات الأهمية النظامية، وندوة تعريفية عن اجليل التايل من اأنظمة تكنولوجيا املعلومات، اإ�صافة 
لتنظيم امللتقى اخلام�ص للم�صوؤولية املجتمعية للبنوك. 

ويف جمال الدرا�صـــات، اأ�صـــدرت اجلمعية خالل عام 2017 جمموعة من املن�صـــورات والتقارير والدرا�صـــات ذات العالقة 
باجلهـــاز امل�صـــريف الأردين. حيث قامت اجلمعية باإ�صـــدار التقرير ال�صـــنوي الثامـــن والثالثون لعـــام 2016 باللغتني العربية 

والجنليزية، كما اأ�صدرت كرا�صة الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الردن خالل عامي 2015 و2016. 

ول ي�صـــعني اإل اأن اأتوجه بجزيل ال�صـــكر والمتنان اإلى ال�صـــادة رئي�ص واأع�صـــاء جمل�ص الإدارة والذين مل يدخروا جهدًا يف 
دعـــم اجلمعيـــة باأفكارهم وخرباتهم املتميزة، واإلى كافة البنوك الأع�صـــاء لتعاونهم املثمر مـــع اجلمعية، كما اأتقدم بخال�ص 

ال�صكر والتقدير لكافة العاملني باجلمعية على جهودهم املبذولة لتطوير اأعمال اجلمعية. 

كلمة املدير العام

الدكتور عديل قندح 
امل�دي�ر ال�ع�ام





الفصـل األول 

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

1. اآفاق القت�ساد العاملي 

خالل عام 2017 تزايدت وترية النتعا�ص القت�صادي العاملي الذي بداأ منذ منت�صف عام 2016، حيث ارتفع معدل منو القت�صاد العاملي 
اإلى 3.8% يف عام 2017 وهو اأعلى معدل حمقق منذ عام 2012. 

وقد جاء هذا التح�صن يف معدل النمو العاملي يف عام 2017 نتيجة حت�صن معدلت النمو يف القت�صاديات املتقدمة والقت�صاديات ال�صاعدة 
والنامية على حٍد �صواء. فقد ارتفع معدل النمو يف القت�صاديات املتقدمة اإلى 2.3% يف عام 2017 مقارنًة مع معدل 1.7% يف العام ال�صابق. 
حيث ارتفع معدل النمو يف الوليات املتحدة الأمريكية من 1.5% اإلى 2.3%، وارتفع معدل النمو يف منطقة اليورو من 1.8% اإلى 2.3%، كما 
�صهد القت�صاد الياباين منوًا ملحوظًا لريتفع معدل النمو من 0.9% اإلى 1.7%. اأما القت�صاديات املتقدمة الأخرى فقد ارتفع معدل النمو فيها 
من 2.1% اإلى 2.5% يف عام 2017. كذلك الأمر بالن�صبة لالقت�صاديات ال�صاعدة والنامية والتي حت�صن معدل النمو القت�صادي فيها لي�صل 

اإلى 4.8% يف عام 2017 مقارنًة مع 4.4% يف عام 2016. 

اأما فيما يتعلق باآفاق القت�صاد العاملي، فيتوقع اأن ي�صتمر زخم النتعا�ص القت�صادي خالل عام 2018 لريتفع معدل منو القت�صاد العاملي 
اأما يف عام 2019 ف�صيبقى معدل منو  املتوقع يف القت�صاديات املتقدمة والقت�صاديات ال�صاعدة والنامية.  للنمو  اإلى 3.9%، وذلك نتيجة 

القت�صاد العاملي يف نف�ص امل�صتوى نتيجة التباطوؤ املتوقع يف القت�صاديات املتقدمة.
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جدول رقم )1(

معدلت النمو القت�سادي يف العامل  

متوقعفعلي

2010201120122013201420152016201720182019

5.44.33.53.53.63.53.23.83.93.9العامل

3.01.71.21.32.12.31.72.32.52.2القت�صاديات املتقدمة

2.51.62.21.72.62.91.52.32.92.7الوليات املتحدة الأمريكية

0.21.32.11.82.32.42.0-0.9-2.11.6منطقة اليورو

0.11.52.00.41.40.91.71.20.9-4.2اليابان

4.62.92.02.43.02.12.12.52.42.3الدول املتقدمة الأخرى

7.46.45.45.14.74.34.44.84.95.1القت�صاديات ال�صاعدة والنامية 

الأقاليم واملجموعات الدولية

4.36.62.54.93.94.73.25.84.33.7اأوروبا ال�صاعدة والنامية

2.00.42.12.22.1-4.65.33.72.51.0كومنولث الدول امل�صتقلة

9.67.97.06.96.86.86.56.56.56.6اآ�صيا ال�صاعدة والنامية

0.61.32.02.8-6.14.62.92.91.30.3اأمريكا الالتينية و الكاريبي

ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا 
4.74.45.02.62.82.54.92.63.43.7واأفغان�صتان وباك�صتان

4.94.45.12.52.62.44.92.23.23.6ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا

امل�سدر: تقرير اآفاق القت�ساد العاملي WEO، �سندوق النقد الدويل، ني�سان، 2018.
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�سكل رقم )1(: معدلت النمو يف الناجت املحلي احلقيقي
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2. اآفاق القت�ساد الإقليمي

على الرغم من زيادة التعايف العاملي، اإل اأن هناك تباطوؤ وا�صح يف معدل النمو القت�صادي ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا، وذلك 
نظرًا لإجراءات التكيف مع اأ�صعار النفط املنخف�صة وتاأثري ال�صراعات ال�صائدة يف الإقليم. حيث �صجل معدل النمو اأدنى م�صتوياته يف عام 

2017 ليبلغ 2.2% مقارنًة مع 4.9% يف عام 2016. 

اإل اأن التوقعات ت�صري لوجود حت�صن يف اآفاق القت�صاد الإقليمي ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا، حيث يتوقع اأن ترتفع معدلت النمو 
اإلى 3.2% يف عام 2018 واإلى 3.6% يف عام 2019. 

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

يف البلدان امل�صدرة للنفط يف املنطقة، و�صل النمو القت�صادي اإلى م�صتويات متدنية يف عام 2017، وخا�صة يف دول اخلليج العربي والتي 
انخف�ص الناجت املحلي الكلي لها بن�صبة 0.2%، حيث �صهدت ال�صعودية اأول انكما�ص اقت�صادي لها منذ عام 2009 بفعل تاأثري تخفي�ص اإنتاج 

النفط مبوجب اتفاق اأوبك، كما �صهد الطلب املحلي يف الإمارات وقطر انخفا�صًا نتيجة �صعف ثقة امل�صتهلكني وامل�صتثمرين.

لكن التوقعات ت�صري اإلى ت�صارع النمو القت�صادي يف الدول امل�صدرة للنفط يف املنطقة خالل عامي 2018 و2019 نتيجة ا�صتمرار تعايف 
ت�سارع  �أن  �إال  �ملحلي.  �لطلب  تن�سيط  بهدف  �ملتبعة  �ملايل  �ل�سبط  �إجر�ء�ت  تخفيف  �لدول  تلك  من  �لعديد  ولقيام  �لنفطي،  غري  �لن�ساط 
النمو يبقى حماطًا بالعديد من املخاطر واأهمها احتمالية حدوث ت�صييق يف الأو�صاع املالية العاملية، وت�صاعد التوترات التجارية، والتوترات 

اجلغرافية وال�صيا�صية، اإ�صافة حلالة عدم اليقني التي حتيط بالآفاق املتوقعة لأ�صعار النفط. 

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

اجلهود  بفعل  افريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  للنفط  امل�صتوردة  الدول  اقت�صاديات  اأداء  حت�صن  اإلى  املتوفرة  البيانات  ت�صري 
والإ�صالحات التي بذلتها تلك الدول لتح�صني م�صتويات الثقة وزيادة الطلب اخلارجي. 

ومن املتوقع ا�صتمرار التعايف القت�صادي يف الدول امل�صتوردة للنفط يف املنطقة يف عام 2018، نتيجة للمكا�صب املتحققة من الإ�صالحات 
اجلارية، وحت�صن م�صتوى الثقة حمليًا يف بع�ص الدول، والنتعا�ص املطرد يف الطلب اخلارجي. 

اإل اأن هناك العديد من املخاطر ال�صلبية التي قد توؤثر على النمو القت�صادي لتلك الدول، حيث 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. 
وهذا يتطلب العمل على ت�صريع وترية الإ�صالحات الهيكلية التي تعمل على حت�صني بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية، اإ�صافة للحاجة ملوا�صلة 

اإجراءات ال�صبط املايل. 
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الفصـل الثاني 

التطورات االقتصادية 
األردنية خالل عام 2017
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�صجلت موؤ�صرات القت�صاد الوطني اأداًء متفاوتًا خالل عام 2017، حيث بقي معدل النمو القت�صادي عند نف�ص امل�صتوى امل�صجل يف العام 
املا�صي، والذي يعترب من اأقل امل�صتويات امل�صجلة يف الأعوام ال�صابقة، مما يعك�ص حالة التباطوؤ التي مير بها القت�صاد الأردين. وارتفعت اأي�صًا 

معدلت الت�صخم يف عام 2017، مع ارتفاع وا�صح يف معدل البطالة. 

وفيما يتعلق باملالية العامة، فقد ارتفع اإجمايل الإيرادات املحلية وامل�صاعدات اخلارجية للمملكة خالل عام 2017 مبعدل اأعلى من النمو 
يف الإنفاق احلكومي، مما �صاهم يف تقلي�ص عجز املوازنة. ومع ذلك فقد �صجل اإجمايل الدين العام ارتفاعًا يف عام 2017 لي�صل اإلى %95.9 

من الناجت املحلي الإجمايل.

وفيما يتعلق مبوؤ�صرات القطاع اخلارجي، فقد انخف�صت ال�صادرات وارتفعت امل�صتوردات يف عام 2017، وهو ما �صاهم يف زيادة ملحوظة 
يف عجز امليزان التجاري، بينما ارتفع حجم ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر يف الأردن وارتفعت 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 
والنقدية  واملالية  القت�صادية  املوؤ�صرات  اأهم  ن�صتعر�ص  يلي  وفيما   .2017 عام  يف  منوًا  املرخ�صة  للبنوك  والودائع  والت�صهيالت  املوجودات 

وامل�صرفية يف الأردن خالل عام 2017. 

1. الإنتاج والأ�سعار وال�سركات

الثابتة 11.872 مليار دينار يف نهاية عام 2017 باملقارنة مع  ال�صوق  باأ�صعار  الناجت املحلي الإجمايل  بلغ  الناجت املحلي الإجمايل:   
11.643 مليار دينار يف نهاية عام 2016، وبهذا فقد بلغ معدل النمو 2.0% يف عام 2017 وهو نف�ص املعدل املحقق يف العام ال�صابق. 
اململكة خالل  امل�صجلة يف  النمو  اأقل معدلت  تعترب من  الأخريين  العامني  املحققة خالل  النمو  اأن معدلت  اإلى  الإ�صارة هنا  وجتدر 

العقدين الأخريين. 

وعلى ال�صعيد القطاعي، فقد حققت جميع القطاعات القت�صادية يف اململكة منوًا خالل عام 2017، با�صتثناء قطاع الت�صييد والذي 
تراجع بن�صبة 1.1%. وكان النمو الأعلى من ن�صيب قطاع التعدين واملحاجر والذي منا بن�صبة 12.9%، يليه القطاع الزراعي والذي 

منا بن�صبة 4.8%، فيما حققت باقي القطاعات القت�صادية معدلت منو موجبة ويف حدود ل تتجاوز %4.0. 

والت�صالت على  النقل  وقطاع  التحويلية  ال�صناعات  وقطاع  الأعمال  والعقارات وخدمات  والتاأمني  املال  وقد حافظ قطاع خدمات 
مرتبتهم باعتبارهم اأكرث القطاعات م�صاهمًة يف الناجت املحلي الإجمايل، حيث بلغت م�صاهمتهم يف الناجت املحلي الإجمايل 20.7% و 

16.2% و14.8% على التوايل يف عام 2017، وهو ما ي�صكل 51.7% من الناجت املحلي الإجمايل.

 الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك: ارتفع الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك يف عام 2017 لي�صل اإلى 119.3 نقطة مقارنًة مع 115.5 
نقطة يف عام 2016. وبذلك فقد ارتفع معدل الت�صخم يف عام 2017 لي�صل اإلى 3.3%، مقارنًة مع معدل ت�صخم �صالب بلغ -%0.8 

يف عام 2016. 

 الرقم القيا�سي لأ�سعار املنتجني ال�سناعيني: ارتفع الرقم القيا�صي العام لأ�صعار املنتجني ال�صناعيني بن�صبة 3.7% يف عام 2017 
مقارنًة مع انخفا�ص ن�صبته -8.5% يف عام 2016.

 البطالة: ارتفع معدل البطالة خالل عام 2017 لي�صل اإلى 18.3% مقارنًة مع ن�صبة 15.3% يف عام 2016 ون�صبة 13.0% يف عام 
.2015
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2. املالية العامة

 اإجمايل الإيرادات املحلية وامل�ساعدات اخلارجية: ارتفع اإجمايل الإيرادات املحلية وامل�صاعدات اخلارجية بن�صبة 5% يف عام 2017 
ال�صابق. وجاء هذا النمو كمح�صلة لرتفاع الإيرادات املحلية  اإلى 7.42 مليار دينار مقارنًة مع 7.07 مليار دينار يف العام  لت�صل 
بن�صبة 7.8% وانخفا�ص امل�صاعدات اخلارجية بن�صبة 15.3%. وبلغت ن�صبة الإيرادات املحلية وامل�صاعدات اخلارجية اإلى الناجت املحلي 

الإجمايل 26.1% يف عام 2017 مقارنًة مع ن�صبة 25.8% يف عام 2016.   

 اإجمايل الإنفاق احلكومي: ارتفع اإجمايل الإنفاق احلكومي بن�صبة 2.8% يف عام 2017 لي�صل 8.17 مليار دينار مقارنًة مع 7.95 
النفقات  وارتفاع  بن�صبة %2.8  اجلارية  النفقات  ارتفاع  خلفية  على  احلكومي  الإنفاق  ارتفاع  جاء  وقد   .2016 عام  دينار يف  مليار 
الراأ�صمالية بن�صبة 3%. وبلغت ن�صبة الإنفاق احلكومي اإلى الناجت املحلي الإجمايل 28.7% يف عام 2017 مقارنًة مع ن�صبة 29% يف عام 

   .2016

 العجز يف املوازنة: نظرًا لنمو اإجمايل الإيرادات املحلية وامل�صاعدات اخلارجية بن�صبة تفوق النمو يف اإجمايل الإنفاق احلكومي، فقد 
تقل�ص العجز بعد امل�صاعدات يف موازنة عام 2017 بن�صبة 14.9% لي�صل اإلى 748 مليون دينار مقارنًة مع عجز مقداره 879 مليون 
دينار يف عام 2016. وي�صكل عجز املوازنة يف عام 2017 ن�صبة 2.6% من الناجت املحلي الإجمايل مقارنًة مع 3.2% يف العام ال�صابق. 

3. الدين العام

 اإجمايل الدين الداخلي للحكومة املركزية: انخف�ص اإجمايل الدين الداخلي للحكومة املركزية من 15.8 مليار دينار يف عام 2016 
اإلى 15.4 مليار دينار يف عام 2017 حمققًا بذلك انخفا�ص ن�صبته 2.5%. كما انخف�صت ن�صبة الدين العام الداخلي اإلى الناجت املحلي 

الإجمايل من 57.5% يف عام 2016 اإلى 53.9% يف عام 2017. 

 ر�سيد الدين العام اخلارجي: ارتفع ر�صيد الدين العام اخلارجي من 10.3  مليار دينار يف عام 2016 اإلى 11.9 مليار دينار يف عام 
2017، وبن�صبة ارتفاع بلغت 15.2%. وبهذا فقد ارتفعت ن�صبة الدين العام اخلارجي للناجت املحلي الإجمايل من 37.5% عام 2016 

اإلى 41.7% يف عام 2017. 

 اإجمايل الدين العام: ارتفع اإجمايل الدين العام يف عام 2017 بن�صبة 4.5% لي�صل اإلى 27.3 مليار دينار مقارنًة مع 26.1 مليار 
دينار يف عام 2016. وبهذا فقد ارتفعت ن�صبة اإجمايل الدين العام اإلى الناجت املحلي الإجمايل من 95.1% عام 2016 اإلى %95.9 

عام 2017. 
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4. القطاع اخلارجي

 ال�سادرات الوطنية: ارتفعت ال�صادرات الوطنية يف عام 2017 بن�صبة طفيفة بلغت 1.8% لت�صل اإلى 4.47 مليار دينار مقارنًة مع  
4.40 مليار دينار يف عام 2016. 

 املعاد ت�سديره: انخف�صت قيمة املعاد ت�صديره خالل العام 2017 بن�صبة ملحوظة بلغت 13.9% لت�صل اإلى 829 مليون دينار مقارنًة 
مع 963 مليون دينار يف عام 2016. 

ال�سادرات الكلية: انخف�ص حجم ال�صادرات الكلية )ال�صادرات الوطنية + املعاد ت�صديره( خالل عام 2017 بن�صبة طفيفة بلغت   
1.1% لتبلغ 5.30 مليار دينار، مقارنًة مع 5.36 مليار دينار يف عام 2016. 

 امل�ستوردات: ارتفعت امل�صتوردات خالل عام 2017 بن�صبة 5.6% لت�صل اإلى 14.49 مليار دينار مقارنًة مع 13.72 مليار دينار يف عام 
 .2016

 عجز امليزان التجاري: ارتفع عجز امليزان التجاري بن�صبة 9.9% لي�صل اإلى 9.19 مليار دينار يف عام 2017 مقارنًة مع عجز مقداره 
8.36 مليار دينار يف عام 2016. 

 حوالت العاملني: حققت حوالت العاملني خالل عام 2017 ارتفاعًا طفيفًا بلغت ن�صبته 0.3% لت�صل اإلى 2.372 مليار دينار باملقارنة 
مع 2.366 مليار دينار يف عام 2016. 

 ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف الأردن: ارتفع حجم ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر يف الأردن يف عام 2017 بن�صبة 7.2% لي�صل اإلى 1182 
مليون دينار مقارنًة مع 1103 مليون دينار يف عام 2016.

5. القطاع النقدي وامل�سريف

 ال�سيولة املحلية: ارتفعت ال�صيولة املحلية )ع2( خالل عام 2017 لت�صل اإلى 32.96 مليار دينار، حمققًة بذلك ارتفاعًا بن�صبة طفيفة 
بلغت 0.2% عن م�صتواها يف نهاية عام 2016.

 ر�سيد الحتياطيات الأجنبية لدى البنك املركزي: انخف�صت احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية يف عام 2017 بن�صبة 

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
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اإلى 12.25 مليار دولر يف نهاية عام 2017 مقارنًة مع 12.88 مليار دولر يف نهاية عام 2016. وهذا امل�صتوى من  4.9%، لت�صل 
الحتياطيات يكفي لتغطية م�صتوردات اململكة من ال�صلع واخلدمات لنحو )6.9( �صهر تقريبًا.

 موجودات البنوك املرخ�سة: �صجل ر�صيد موجودات البنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2017 ارتفاعًا بن�صبة 1.5% لي�صل اإلى 49.103 
مليار دينار، مقارنًة مع 48.384 مليار دينار يف نهاية عام 2016. 

 الت�سهيالت الئتمانية: ارتفعت الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2017 مبقدار 1831 مليون 
دينار اأو ما ن�صبته 8.0%، لت�صل اإلى 24.737 مليار دينار مقارنًة مع 22.906 مليار دينار يف نهاية عام 2016. 

 الودائع: ارتفع ر�صيد اإجمايل الودائع لدى البنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2017 بن�صبة طفيفة بلغت 0.9% لي�صل اإلى 33.198 مليار 
دينار، مقارنًة مع 32.900 مليار دينار يف نهاية عام 2016.

الأ�صهم  لأ�صعار  العام  القيا�صي  الرقم  انخف�ص  احلرة:  القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم مرجحاً بالقيمة ال�سوقية لالأ�سهم  الرقم   
اإلى 2127 نقطة، وبانخفا�ص ن�صبته 2% عن  مرجحًا بالقيمة ال�صوقية لالأ�صهم احلرة يف نهاية عام 2017 بحوايل 44 نقطة لي�صل 

م�صتواه يف نهاية عام 2016. 

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.  
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تابعت موؤ�صرات النقود والبنوك يف الأردن تطورها خالل عام 2017 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 2017 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 2017

اأ( قرارات البنك املركزي املرتبطة باأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية خالل عام 2017

قام البنك املركزي الأردين خالل عام 2017 برفع اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية الرئي�صية اأربع مرات وذلك كما يلي: 

- رفع اأ�صعار الفائدة الرئي�صية يف �صهر �صباط 2017 

قرر البنك املركزي الردين رفع اأ�صعار الفائدة الرئي�صية على اأدوات ال�صيا�صة النقدية مبقدار )50( نقطة اأ�صا�ص وذلك اعتبارًا من يوم 
الأربعاء املوافق 2017/2/22 لي�صبح هيكل ا�صعار الفائدة على النحو التايل:

 رفع �صعر الفائدة الرئي�صي للبنك املركزي )CBJ Main Rate( من 2.75% الى %3.25.

 رفع �صعر فائدة نافذة الإيداع للدينار من 1.75% اإلى %2.25.

 رفع �صعر الفائدة على �صهادات اليداع لي�صبح �صمن املدى )%3.00 - %3.25(.

 رفع �صعر فائدة اتفاقيات اعادة ال�صراء لليلة واحدة من 3.50% اإلى %4.00.

 رفع �صعر فائدة اإعادة اخل�صم من 3.75% اإلى %4.25.

 الإبقاء على اأ�صعار الفائدة التي يتقا�صاها البنك املركزي على برنامج دعم القطاعات القت�صادية )برنامج ال�صلف متو�صطة الجل 
للبنوك( كما هو عند 1.75% للم�صاريع داخل العا�صمة و1.00% للم�صاريع يف باقي املحافظات. 

- رفع اأ�سعار الفائدة الرئي�سية يف �سهر اآذار 2017 

قرر البنك املركزي الردين رفع اأ�صعار الفائدة الرئي�صية على اأدوات ال�صيا�صة النقدية مبقدار )25( نقطة اأ�صا�ص وذلك اعتبارًا من يوم 
الأحد املوافق 2017/3/19 لي�صبح هيكل ا�صعار الفائدة على النحو التايل:

 رفع �صعر الفائدة الرئي�صي للبنك املركزي )CBJ Main Rate( من 3.25% اإلى %3.50.

 رفع �صعر فائدة نافذة الإيداع للدينار من 2.25% اإلى.%2.50. 

 رفع �صعر الفائدة على �صهادات اليداع لي�صبح �صمن املدى )%3.25 - %3.50(.

 رفع �صعر فائدة اتفاقيات اعادة ال�صراء لليلة واحدة من 4.00% اإلى %4.25.

 رفع �صعر فائدة اإعادة اخل�صم من 4.25% اإلى %4.50.

 الإبقاء على اأ�صعار الفائدة التي يتقا�صاها البنك املركزي على برنامج دعم القطاعات القت�صادية )برنامج ال�صلف متو�صطة الجل 
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للبنوك( كما هو عند 1.75% للم�صاريع داخل العا�صمة و1.00% للم�صاريع يف باقي املحافظات. 

- رفع اأ�سعار الفائدة الرئي�سية يف �سهر حزيران 2017 

قرر البنك املركزي الردين رفع اأ�صعار الفائدة الرئي�صية على اأدوات ال�صيا�صة النقدية مبقدار )25( نقطة اأ�صا�ص وذلك اعتبارًا من يوم 
الأحد املوافق 2017/6/18 لي�صبح هيكل ا�صعار الفائدة على النحو التايل:

 رفع �صعر الفائدة الرئي�صي للبنك املركزي )CBJ Main Rate( من 3.50% اإلى %3.75.

 رفع �صعر فائدة نافذة الإيداع للدينار من 2.50% اإلى.%2.75. 

 رفع �صعر الفائدة على �صهادات اليداع لي�صبح �صمن املدى )%3.50 - %3.75(.

 رفع �صعر فائدة اتفاقيات اعادة ال�صراء لليلة واحدة من 4.50% اإلى %4.75.

 رفع �صعر فائدة اإعادة اخل�صم من 4.50% اإلى %4.75.

 الإبقاء على اأ�صعار الفائدة التي يتقا�صاها البنك املركزي على برنامج دعم القطاعات القت�صادية )برنامج ال�صلف متو�صطة الجل 
للبنوك( كما هو عند 1.75% للم�صاريع داخل العا�صمة و1.00% للم�صاريع يف باقي املحافظات. 

- رفع اأ�سعار الفائدة الرئي�سية يف �سهر كانون الأول 2017 

قرر البنك املركزي الردين رفع اأ�صعار الفائدة الرئي�صية على اأدوات ال�صيا�صة النقدية مبقدار )25( نقطة اأ�صا�ص وذلك اعتبارًا من يوم 
الأحد املوافق 2017/12/17 لي�صبح هيكل ا�صعار الفائدة على النحو التايل:

 رفع �صعر الفائدة الرئي�صي للبنك املركزي )CBJ Main Rate( من 3.75% اإلى %4.00.

 رفع �صعر فائدة نافذة الإيداع للدينار من 2.75% اإلى.%3.00. 

 رفع �صعر فائدة اتفاقيات اعادة ال�صراء لليلة واحدة من 4.50% اإلى %4.75.

 رفع �صعر فائدة اإعادة اخل�صم من 4.75% اإلى %5.00.

 الإبقاء على اأ�صعار الفائدة التي يتقا�صاها البنك املركزي على برنامج دعم القطاعات القت�صادية )برنامج ال�صلف متو�صطة الجل 
للبنوك( كما هو عند 1.75% للم�صاريع داخل العا�صمة و1.00% للم�صاريع يف باقي املحافظات. 

ب( اأهم التعليمات والتعاميم ال�سادرة عن البنك املركزي الأردين خالل عام 2017

قام البنك املركزي خالل عام 2017 باتخاذ العديد من الجراءات الهادفة لتطوير البيئة الت�صريعية امل�صرفية، وذلك من خالل اإ�صدار 
جمموعة من التعليمات والتعاميم للبنوك املرخ�صة ومنها ما يلي: 

- تعليمات الإجراءات الداخلية للتعامل مع �صكاوى عمالء مزودي اخلدمات املالية وامل�صرفية 

- تعليمات التعامل مع البنوك ذات الأهمية النظامية حمليًا رقم 2017/2.

- تعليمات ب�صاأن التدقيق اخلارجي رقم 2017/69.

- تعميم بخ�صو�ص الدليل الر�صادي ملكافحة متويل الإرهاب رقم 9679/4/10.
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2. الحتياطيات الأجنبية 

انخف�صت احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية يف عام 2017 بن�صبة 4.9%، لت�صل اإلى 12.25 مليار دولر يف نهاية عام 2017 
مقارنًة مع 12.88 مليار دولر يف نهاية عام 2016. وهذا امل�صتوى من الحتياطيات يكفي لتغطية م�صتوردات اململكة من ال�صلع واخلدمات لنحو 

)6.9( �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 2017 ارتفاعًا ن�صبته 1.5% لي�صل اإلى 49.103 مليار دينار، 
مقارنًة مع 48.384 مليار دينار يف نهاية عام 2016.

اأ. املوجودات الأجنبية 

ارتفع بند املوجودات الأجنبية للبنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2017 مبقدار 217.1 مليون دينار )4.0%( عن م�صتواه يف نهاية عام 2016، 
لي�صجل بذلك ر�صيد املوجودات الأجنبية 5.662 مليار دينار يف نهاية عام 2017 مقارنًة مع 5.445 مليار دينار عام 2016.

وقد جاء الرتفاع امل�صجل يف املوجودات الأجنبية خالل عام 2017 كمح�صلة لالرتفاع يف جميع بنود املوجودات الأجنبية با�صتثناء بند 
دينار  مليون   27.1 مبقدار  الأجنبية(  )بالعمالت  ال�صندوق  يف  النقد  بند  ارتفع  حيث   ،%0.4 بن�صبة  انخف�ص  والذي  الأخرى  املوجودات 
)15.5%(، وارتفعت الأر�صدة لدى بنوك يف اخلارج مبقدار 129.9 مليون دينار )3.3%(، وارتفعت حمفظة الوراق املالية )غري مقيم( 

بقيمة 40.3 مليون دينار )5.6%(، وارتفعت الت�صهيالت الئتمانية للقطاع اخلا�ص )غري املقيم( بقيمة 20.4 مليون دينار )%4.3(.

ب. املوجودات املحلية  

ارتفع بند املوجودات املحلية للبنوك املرخ�صة يف نهاية عام 2017 مبقدار 501.9 مليون دينار )1.2%( عن م�صتواه يف نهاية عام 2016، 
لي�صل بذلك ر�صيد املوجودات املحلية اإلى 43.441 مليار دينار يف نهاية عام 2017 مقارنًة مع 42.940 مليار دينار عام 2016.

وياأتي هذا الرتفاع يف املوجودات املحلية خالل عام 2017 كمح�صلة لرتفاع الديون على القطاع اخلا�ص )املقيم( بحوايل 1936 مليون 
اأو ما ن�صبته  اإلى 22.503 مليار دينار، وارتفاع الديون على املوؤ�ص�صات املالية بحوايل 120.1 مليون دينار  اأو ما ن�صبته 9.4% لت�صل  دينار 
65.7%، وارتفاع الأر�صدة لدى البنك املركزي )بالعمالت الأجنبية( بحوايل 109 مليون دينار )14.8%(. فيما انخف�صت الديون على القطاع 
اإلى 10.293 مليار دينار، وانخف�صت كذلك املوجودات الأخرى بحوايل  العام بحوايل 793.6 مليون دينار )7.2%( يف عام 2017 لت�صل 

682.7 مليون دينار )%15.8(.
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جدول رقم )2(

امليزانية املوحدة للبنوك املرخ�سة

ن�سبة التغري%قيمة التغري20162017مليون دينار

املوجودات

%5444.65661.7217.14.0املوجودات  الأجنبية

%174.5201.627.115.5نقد يف ال�صندوق )بالعمالت الأجنبية(

%3934.94064.8129.93.3اأر�صدة لدى بنوك يف اخلارج

%716.9757.240.35.6حمفظة الأوراق املالية )غري مقيم(

%479.8500.220.44.3الت�صهيالت الئتمانية  للقطاع اخلا�ص )غري مقيم(

%0.4-0.6-138.5137.9موجودات اأجنبية اأخرى

%42938.943440.8501.91.2املوجودات  املحلية

%7.2-793.6-11086.210292.6الديون على القطاع العام

%20567.422502.91935.59.4الديون على القطاع اخلا�ص )مقيم( 

%182.8302.9120.165.7الديون على املوؤ�ص�صات املالية 

%3.1-186.0-6036.55850.5 الحتياطيات

%731.5840.1108.614.8اأر�صدة لدى البنك املركزي ) بالعمالت الأجنبية(

%15.8-682.7-4334.53651.8موجودات  اأخرى

%48383.549102.5719.01.49اإجمايل املوجودات 

املطلوبات

%5.8-521.5-8966.08444.5ودائع حتت الطلب

%34.2-15.8-46.230.4موؤ�ص�صات عامة غري مالية

%10.7-2.6-24.221.6البلديات واملجال�ص القروية

%4.7-3.2-67.464.2املوؤ�ص�صات املاليـة

%63.2-114.0-180.566.5موؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي

%4.5-385.9-8647.78261.8القطاع اخلا�ص )مقيم(

%19712.320161.6449.32.3ودائع التوفري ولأجل

%20.6-57.0-277.0220.0موؤ�ص�صات عامة غري مالية

%38.258.220.052.4البلديات واملجال�ص القروية

%22.9-72.8-318.1245.3املوؤ�ص�صات املاليـة

%773.8983.6209.827.1موؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي

%18305.218654.5349.31.9القطاع اخلا�ص )مقيم( 

%6430.76799.1368.45.7املطلوبات الأجنبية 

%15.4-174.3-1130.2955.9ودائع احلكومة املركزية

%499.3527.428.15.6القرتا�ص من البنك املركزي

%7261.27564.2303.04.2راأ�ص املال والحتياطيات واملخ�ص�صات

%4383.84649.8266.06.1املطلوبات  الأخرى

%48383.549102.5719.01.5اإجمايل املطلوبات
امل�سدر: البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية 
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4. املوجودات واملطلوبات من العمالت الأجنبية 

ارتفعت موجودات البنوك املرخ�صة من العمالت الأجنبية من 9.78 مليار دينار عام 2016 اإلى 10.16 مليار دينار عام 2017، والتي 
بقيمة  املالية  الأوراق  بند حمفظة  ارتفاع  اأ�صا�صًا عن  الرتفاع  ال�صابق. وقد جنم هذا  العام  ارتفاع مقدارها 4.0% عن ر�صيد  ن�صبة  ت�صكل 

360.7 مليون دينار )%23.7(.

جدول رقم )3(

موجودات البنوك املرخ�سة من العمالت الأجنبية

ن�سبة التغري%التغري20162017مليون دينار

%174.5201.627.115.5النقد يف ال�صندوق

%731.5840.1108.614.8اأر�صدة لدى البنك املركزي

%4375.44454.579.11.8اأر�صدة لدى البنوك

%1522.91883.6360.723.7حمفظة الأوراق املالية

%4.7-123.4-2647.92524.5الت�صهيالت الئتمانية

%20.1-65.5-325.1259.6اأخرى

%10163.9386.64.0  9777.3املوجودات 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 604 مليون دينار لت�صل اإلى 10.26 مليار دينار يف عام 2017 
والتي ت�صكل ن�صبة ارتفاع تبلغ 6.3% عن العام ال�صابق. 

جدول رقم )4(

مطلوبات البنوك املرخ�سة من العمالت الأجنبية

ن�سبة التغري%التغري20162017مليون دينار

%6931.87555.5623.79.0ودائع العمالء

%11.9-16.3-137.4121.1  احلكومة املركزية

%15.521.35.837.4  املوؤ�ص�صات العامة

%22.7-5.0-22.017.0  موؤ�ص�صات مالية غري م�صرفية

%6756.97396.1639.29.5  قطاع خا�ص

%421.4432.511.12.6التاأمينات النقدية

%3.2-65.1-2022.71957.6ودائع البنوك

%279.4313.934.512.3اأخرى

%9655.310259.5604.26.3املطلوبات من العمالت الأجنبية

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

حقق ح�صاب راأ�ص املال والحتياطيات واملخ�ص�صات للبنوك العاملة يف الأردن منوًا بن�صبة 4.2% خالل عام 2017، لي�صل اإلى 7.564 
مليار دينار مقارنًة مع 7.261 مليار دينار يف نهاية عام 2016. 

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

اإلى  نهاية عام 2016  دينار يف  املرخ�صة من 22.91 مليار  البنوك  املمنوحة من  الئتمانية  الت�صهيالت  القائم لإجمايل  الر�صيد  ارتفع 
24.74 مليار دينار يف نهاية عام 2017، وبارتفاع مقداره 1831 مليون دينار اأو ما ن�صبته %8.0. 

واتخذت معظم الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأردن �صكل القرو�ص وال�صلف والتي �صكلت حوايل 66.2% من 
اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية، بينما �صكلت ذمم البنوك الإ�صالمية 21.6% من اإجمايل الت�صهيالت، اأما اجلاري مدين فقد �صكل %10.8، 
اإجمايل  من   %0.6 �صوى  ت�صكل  مل  الئتمان  بطاقات  اأن  ال�صدد  هذا  يف  وي�صار   .%0.8 املخ�صومة  والإ�صناد  الكمبيالت  ح�صة  بلغت  فيما 

الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة. 

جدول رقم )5(

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

الن�سبة لإجمايل الت�سهيالت )%(20162017نوع الت�سهيالت

%2510.02672.410.8جاري مدين

%14957.616364.766.2قرو�ص و�صلف

%241.8207.20.8كمبيالت واإ�صناد خم�صومة

%5046.15340.121.6ذمم بنوك اإ�صالمية

%150.3152.40.6بطاقات الئتمان

%22905.824736.8100.0اإجمايل 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 2017

جاري مدين
10.8%

بطاقات االئتمان
0.6%

ذمم بنوك إسالمية
21.6%

كمبياالت وإسناد مخصومة
0.8%

قروض وسلف
66.2%

اأما عن تطور الت�صهيالت الئتمانية ح�صب نوع العملة، فقد �صكلت الت�صهيالت بالدينار الأردين ما ن�صبته 89.5% من اإجمايل الت�صهيالت 
يف نهاية عام 2017 باملقارنة مع ن�صبة 88.1% يف عام 2016. وتبعًا لذلك، فقد بلغت الأهمية الن�صبية للت�صهيالت الئتمانية بالعمالت الأجنبية 

10.5% من اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية يف عام 2017.

جدول رقم )6(

توزيع الت�سهيالت الئتمانية ح�سب نوع العملة 

الت�سهيالت الئتمانية

20162017

مليون 
دينار

الأهمية الن�سبية
% 

مليون 
دينار

الأهمية الن�سبية
% 

%22141.489.5%20186.688.1بالدينار الأردين

%2595.410.5%2719.211.9بالعمالت الأجنبية

%24736.8100%22905.8100املجموع

    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 2017

10.5%

89.5%

وبالن�سبة لتوزيع �لت�سهيالت �الئتمانية وفقًا للن�ساط �القت�سادي يف نهاية عام 2017، فقد ا�صتحوذت قطاعات الإن�صاءات والتجارة العامة 
واخلدمات واملرافق العامة على 58.8% من اإجمايل الت�صهيالت املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأردن. وقد ا�صتحوذ قطاع الن�صاءات على 
احل�صة الأكرب من الزيادة يف الت�صهيالت حيث ارتفع ر�صيد الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة لهذا القطاع مبقدار 773 مليون دينار )%13.3(. 

جدول رقم )7(

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

20162017
الأهمية الن�سبيةمليون دينارالأهمية الن�سبيةمليون دينار

%337.31.4%304.51.3الزراعة

%255.21.0%288.41.3التعدين

%2724.211.0%2203.49.6ال�صناعة

%4230.917.1%4075.517.8التجارة العامة

%6601.026.7%5827.725.4الإن�صاءات

%354.31.4%355.81.6خدمات النقل

%619.72.5%597.72.6ال�صياحة والفنادق واملطاعم

%3707.215.0%3296.214.4خدمات ومرافق عامة

%632.52.6%577.22.5اخلدمات املالية

%5274.521.3%5379.423.5اأخرى

%24736.8100.0%22905.8100.0املجموع

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



2 0 1 7 التقرير السنوي التاسع والثالثون -  522 0 1 7 التقرير السنوي التاسع والثالثون - 

�سكل رقم )6(: توزيع الت�صهيالت االئتمانية ح�صب الن�صاط االقت�صادي يف نهاية عام 2017

اإلنشاءات
26.7%

خدمات النقل
1.4%

السياحة والفنادق واملطاعم
2.5%

خدمات ومرافق عامة
15.0%

اخلدمات املالية
2.6%

أخرى
21.3%

الزراعة
1.4% التعدين

1.0%
الصناعة

11.0%

التجارة العامة
17.1%

اأ. بطاقات الئتمان

اأ�صدرت البنوك العاملة يف الأردن خالل عام 2017 ما يقارب من 105 اآلف بطاقة ائتمان. ومن اأهم اأنواع البطاقات التي اأ�صدرتها البنوك 
الئتمانية  البطاقات  �صوق  املعلومات حول  بع�ص  يعطي  التايل  باأنواعها. واجلدول  كارد  املا�صرت  وبطاقات  باأنواعها  فيزا  الأردن بطاقات  يف 

املمنوحة من البنوك العاملة يف الأردن خالل عام 2017. 

جدول رقم )8(

بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2017

البنك
العالمة 
التجارية

عدد 
البطاقات 
املمنوحة

ر�صوم اإ�صدار 
البطاقة 

)بالدينار(

�صعر 
الفائدة/ 

ن�صبة 
املرابحة %

العمولة على 
ال�صحب النقدي

حتويل الراتب
احلد 
الأدنى 
للدخل

�صقف البطاقة

البنك 
العربي

 %4بحد %1.75)0-100( دينار16477فيزا كارد
ادنى 4 دنانري

حتويل راتب + غري 
حتويل راتب

 400
دينار

)300 – 50 األف( 
دينار

)50-100( 1699ما�صرت كارد
دينار

 %4بحد 1.75%
ادنى 4 دنانري

حتويل راتب + غري 
حتويل راتب

 400
دينار

)300 – 50 األف( 
دينار
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تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2017

البنك
العالمة 
التجارية

عدد 
البطاقات 
املمنوحة

ر�صوم اإ�صدار 
البطاقة 

)بالدينار(

�صعر 
الفائدة/ 

ن�صبة 
املرابحة %

العمولة على 
ال�صحب النقدي

حتويل الراتب
احلد 
الأدنى 
للدخل

�صقف البطاقة

البنك 
الأهلي 
الأردين

ما�صرت كارد 
حتويل راتب%4%1.75جمانًا2461– كال�صيكية

 200
دينار

6 اأ�صعاف �صريطة 
األ يتجاوز عْب الدين 

60%

فيزا كارد – 
كال�صيكية

حتويل راتب%4%1.75جمانًا2457
 200
دينار

6 اأ�صعاف �صريطة 
األ يتجاوز عْب الدين 

60%

ما�صرت كارد 
حتويل راتب%4%1.75جمانًا43– ذهبية

 500
دينار

6 اأ�صعاف �صريطة 
األ يتجاوز عْب الدين 

60%

فيزا كارد – 
ذهبية

حتويل راتب%4%1.75جمانًا16
 500
دينار

6 اأ�صعاف �صريطة 
األ يتجاوز عْب الدين 

60%

ما�صرت كارد 
World –148حتويل راتب%4%1.75جمانًا

 1200
دينار

6 اأ�صعاف �صريطة 
األ يتجاوز عْب الدين 

60%

فيزا كارد – 
بالتينيوم

حتويل راتب%4%1.75جمانًا38
 1200

دينار

6 اأ�صعاف �صريطة 
األ يتجاوز عْب الدين 

60%

ما�صرت كارد 
 World –

Elite
حتويل راتب%4%1201.75 دينار176

 3000
دينار

6 اأ�صعاف �صريطة 
األ يتجاوز عْب الدين 

60%

فيزا كارد – 
Infinite81حتويل راتب%4%1001.75 دينار

 3000
دينار

6 اأ�صعاف �صريطة 
األ يتجاوز عْب الدين 

60%

بنك 
القاهرة 

عمان
2300ما�صرت كارد

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

25-75 دينار 
ح�صب نوع البطاقة

1.75%

%4 على  
املبلغ امل�صحوب 

وبحد اأدنى  
دنانري

م�سروط بحد �أدنى 
150 دينار اأو 
تاأمينات نقدية 

100%
بالدينار

 500
دينار

10 اأ�صعاف للقطاع 
العام و ) اأ�صعاف 

للقطاع اخلا�ص و 2 
�صعف جلهات العمل 

غري املعتمدة

بنك 
الردن

11،028فيزا كارد

ر�صوم الإ�صدار 
جمانية للبطاقات 
الف�صية والذهبية، 
اأما ر�صوم اإ�صدار 

البطاقة البالتينية 
هو 75 دينار 
وجمانًا لعمالء 

باقات املميز

1.75%
 %4من املبلغ 
امل�صحوب وبحد 
اأدنى 4 دنانري

غري م�سروط
  250

دينار
ت�صل الى 5 اأ�صعاف 
الراتب لبع�ص ال�صرائح
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تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2017

البنك
العالمة 
التجارية

عدد 
البطاقات 
املمنوحة

ر�صوم اإ�صدار 
البطاقة 

)بالدينار(

�صعر 
الفائدة/ 

ن�صبة 
املرابحة %

العمولة على 
ال�صحب النقدي

حتويل الراتب
احلد 
الأدنى 
للدخل

�صقف البطاقة

بنك 
ال�سكان 
للتجارة 
والتمويل

%4 وبحد %301.75 دينار8،997فيزا كال�صيك
اأدنى 2 دينار

غري م�سروط 
يف حال وجود 
�صمانات اأخرى

 250
دينار

)200-3اآلف( دينار

%4 وبحد %601.75 دينار372فيزا الذهبية
اأدنى 2 دينار

غري م�سروط 
يف حال وجود 
�صمانات اأخرى

 750
دينار

 5،000 – 3،001
دينار

فيزا 
البالتينية

%4 وبحد %601.75 دينار410
اأدنى 2 دينار

غري م�سروط 
يف حال وجود 
�صمانات اأخرى

 750
دينار

 5،000 – 3،001
دينار

فيزا 
 Signature
امل�صرتكة مع 

�خلطوط 
القطرية

%4 وبحد %801.75 دينار287
اأدنى 2 دينار

غري م�سروط 
يف حال وجود 
�صمانات اأخرى

 1،250
دينار

 10،000 – 5،001
دينار

فيزا 
Signature2،0064 وبحد %801.75 دينار%

اأدنى 2 دينار

غري م�سروط 
يف حال وجود 
�صمانات اأخرى

 1،750
دينار

 10،000 – 5،001
دينار

فيزا 
Infinite3064 وبحد %1201.75 دينار%

اأدنى 2 دينار

غري م�سروط 
يف حال وجود 
�صمانات اأخرى

 3،750
دينار

10،001 دينار واأكرث

ما�صرتكارد 
كال�صيك

%4 وبحد %301.75 دينار4،617
اأدنى 2 دينار

غري م�سروط 
يف حال وجود 
�صمانات اأخرى

 250
دينار

 3،000 – 200
دينار

ما�صرتكارد 
الذهبية

%4 وبحد %601.75 دينار233
اأدنى 2 دينار

غري م�سروط 
يف حال وجود 
�صمانات اأخرى

 750
دينار

 5،000 – 3،001
دينار

ما�صرتكارد 
البالتينية

%4 وبحد %601.75 دينار298
اأدنى 2 دينار

غري م�سروط 
يف حال وجود 
�صمانات اأخرى

 750
دينار

 5،000 – 3،001
دينار

ما�صرتكارد 
 World

Elite
%4 وبحد %1201.75 دينار269

اأدنى 2 دينار

غري م�سروط 
يف حال وجود 
�صمانات اأخرى

 3،750
دينار

10،001 دينار واأكرث
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تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2017

البنك
العالمة 
التجارية

عدد 
البطاقات 
املمنوحة

ر�صوم اإ�صدار 
البطاقة 

)بالدينار(

�صعر 
الفائدة/ 

ن�صبة 
املرابحة %

العمولة على 
ال�صحب 
النقدي

حتويل 
الراتب

�صقف البطاقةاحلد الأدنى للدخل

البنك الأردين 
الكويتي

ما�صرتكارد 
كال�صيك

 %4وبحد %151.75 دينار2799
ادنى 4 دنانري

نعم
250 دينار للجهات املعتمدة 

وغري املعتمدة 500 دينار
 1500-250

دينار

ما�صرتكارد 
تيتانيوم

%4وبحد %301.75 دينار1330
ادنى 4 دنانري

نعم
250 دينار للجهات املعتمدة 

وغري املعتمدة 500 دينار
 5000-1500

دينار

ما�صرتكارد 
بالتينيوم

%4وبحد %751.75 دينار314
ادنى 4 دنانري

نعم
250 دينار للجهات املعتمدة 

وغري املعتمدة 500 دينار
 10000-5000

دينار

ما�صرتكارد 
وورلد

%4وبحد %1001.75 دينار601
ادنى 4 دنانري

نعم
250 دينار للجهات املعتمدة 

وغري املعتمدة 500 دينار
20000-10000

دينار

ما�صرتكارد 
وورلد يليت

%4وبحد %3001.75 دينار298
ادنى 4 دنانري

نعم
20000 دينار - 

مفتوح

بطاقات م�صرتكة مع امللكية الردنية

البطاقة 
البالتينية

%4 بحد %752.2 دينار51
ادنى 4 دنانري

نعم
250 دينار للجهات املعتمدة 

وغري املعتمدة 500 دينار
3500 دينار

البطاقة 
الذهبية

%4 بحد %502.2 دينار62
ادنى 4 دنانري

نعم
250 دينار للجهات املعتمدة 

وغري املعتمدة 500 دينار
3500-1500

دينار

البطاقة 
الكال�صيكية

%4 بحد %252.2 دينار183
ادنى 4 دنانري

نعم
250 دينار للجهات املعتمدة 

وغري املعتمدة 500 دينار
1500-250

دينار

فيزا

فيزا 
كال�صيك 

دوارة
%4 بحد %151.75 دينار50

ادنى 4 دنانري
نعم

250 دينار للجهات املعتمدة 
وغري املعتمدة 500 دينار

3500-250
دينار

فيزا جولد 
دوارة

%4 بحد %301.75 دينار14
ادنى 4 دنانري

نعم
250 دينار للجهات املعتمدة 

وغري املعتمدة 500 دينار
3500 دينار

بطاقة 
م�صرتكة مع 

كوزمو
%4 بحد %202 دينار4

ادنى 4 دنانري
نعم

250 دينار للجهات املعتمدة 
وغري املعتمدة 500 دينار

250 دينار

البطاقة 
الذهبية 

charge
-05 دينار1

بحد   4%
ادنى 4 دنانري

نعم
املعتمدة  للجهات  052 دينار 

وغري املعتمدة 005 دينار
دينار  3500

البطاقة 
الكال�صيكية 
charge

دينار0  100-
بحد   4%

ادنى 4 دنانري
نعم

املعتمدة  للجهات  دينار   250
وغري املعتمدة 500 دينار

3500-250
دينار

بطاقة فيزا 
انفينيت

دينار24  150-
%4 بحد 

ادنى 4 دنانري
نعم

املعتمدة  للجهات  052 دينار 
وغري املعتمدة 005 دينار

دينار  5000
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تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2017

البنك
العالمة 
التجارية

عدد 
البطاقات 
املمنوحة

ر�صوم اإ�صدار 
البطاقة 

)بالدينار(

�صعر 
الفائدة/ 

ن�صبة 
املرابحة %

العمولة على 
ال�صحب 
النقدي

حتويل الراتب
احلد الأدنى 

للدخل
�صقف البطاقة

 تابع / البنك 
الأردين 
الكويتي

بطاقات امرييكان اك�صرب�ص

دولر3�صنتوريون  4000-
%4 وبحد 
اأدنى 51 

دولر
دولر--  50000

دولر21بالتينة  750-
%4 وبحد 
اأدنى 51 

دولر
دولر--  20000

دولر12ذهبية  175-
%4 وبحد 
اأدنى 51 

دولر
دولر--  5000

-59 دولر2خ�صراء
وبحد   4%
اأدنى 15 

دولر
دولر--  3000

بنك ال�ستثمار 
العربي الأردين

ما�صرت 
كارد 

Credit
678

 )100-0(
دينار ح�صب 
نوع البطاقة

1.75%4%
مقابل حتويل راتب	 
بدون حتويل راتب	 
تاأمينات نقدية	 

بحد اأعلى 100 300 دينار
األف دينار

ما�صرت 
كارد

Debit
--جمانًا564

ر�صيد ح�صاب 
العميل

فيزا

Debit
%4%1.75جمانًا4785

مقابل حتويل راتب	 
بدون حتويل راتب	 
تاأمينات نقدية	 

بحد اأعلى 100 300 دينار
األف دينار

فيزا

Credit
--جمانًا1872

ر�صيد ح�صاب 
العميل

البنك التجاري 
الأردين

ما�صرت 
كارد

%4 بحد %1.75جمانًا3149
اأدنى 4 دنانري

-350 دينارح�صب ال�صيا�صة

البنك 
ال�ستثماري

--------

ABC بنك

فيزا كارد:
كال�صيكية

ذهبية
بالتينيوم

Infinite

1،067 )100-25(
دينار

 1.75%
�صهري،  
 21%
�صنوي

30025،000 دينارغري م�سروط4%
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تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2017

البنك
العالمة 
التجارية

عدد 
البطاقات 
املمنوحة

ر�صوم اإ�صدار 
البطاقة 

)بالدينار(

�صعر 
الفائدة/ 

ن�صبة 
املرابحة %

العمولة على 
ال�صحب النقدي

حتويل الراتب
احلد 
الأدنى 
للدخل

�صقف البطاقة

)100-0( 6031فيزا كاردبنك الحتاد
دينار

%4 بحد اأدنى 3 1.75%
دنانري

م�سروط �أو غري 
م�سروط �أو تامني 

نقدي
5 اأ�صعاف350 دينار

بنك �سو�سيته 
جرنال - الأردن

ما�صرت كارد 
 Credit
Classic

%351.75 دينار452
 2% SGBJ

 ATM  4%
 Non - SGBJ

ATM

�صريطه حتويل 
الراتب

300 قطاع 
خا�ص

 200
قطاع عام

ح�صب املوافقات 
الإدارية

ما�صرت كارد 
 Credit

Titanium
500 دينار50

 2% SGBJ
 ATM  4%

 Non - SGBJ
ATM

�صريطه حتويل 
الراتب

300 قطاع 
خا�ص

 200
قطاع عام

ح�صب املوافقات 
الإدارية

ما�صرت كارد

 Charge
Classic

%351.75 دينار33
 2% SGBJ

 ATM  4%
 Non - SGBJ

ATM

�صريطه حتويل 
الراتب

300 قطاع 
خا�ص

 200
قطاع عام

ح�صب املوافقات 
الإدارية

ما�صرت كارد

 Charge
Titanium

500 دينار16
 2% SGBJ

 ATM  4%
 Non - SGBJ

ATM

�صريطه حتويل 
الراتب

300 قطاع 
خا�ص

 200
قطاع عام

ح�صب املوافقات 
الإدارية

ما�صرت كارد

 Charge
USD

600 دينار48
 2% SGBJ

 ATM  4%
 Non - SGBJ

ATM

�صريطه حتويل 
الراتب

300 قطاع 
خا�ص

 200
قطاع عام

ح�صب املوافقات 
الإدارية

ما�صرت كارد

  Charge
Euro

700 دينار41
 2% SGBJ

 ATM  4%
 Non - SGBJ

ATM

�صريطه حتويل 
الراتب

300 قطاع 
خا�ص

 200
قطاع عام

ح�صب املوافقات 
الإدارية

ما�صرت كارد

 charge
Platinum

1000 دينار1
 2% SGBJ

 ATM  4%
 Non - SGBJ

ATM

�صريطه حتويل 
الراتب

300 قطاع 
خا�ص

 200
قطاع عام

ح�صب املوافقات 
الإدارية

350 دينار18فيزا كال�صيك
 2% SGBJ

 ATM  4%
 Non - SGBJ

ATM

�صريطه حتويل 
الراتب

300 قطاع 
خا�ص

 200
قطاع عام

ح�صب املوافقات 
الإدارية

500 دينار14فيزا الذهبية
 2% SGBJ

 ATM  4%
 Non - SGBJ

ATM

�صريطه حتويل 
الراتب

300 قطاع 
خا�ص

 200
قطاع عام

ح�صب املوافقات 
الإدارية

 Visa
Infinite3341200 دينار

 2% SGBJ
 ATM  4%

 Non - SGBJ
ATM

�صريطه حتويل 
الراتب

300 قطاع 
خا�ص

 200
قطاع عام

ح�صب املوافقات 
الإدارية
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تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2017

البنك
العالمة 
التجارية

عدد 
البطاقات 
املمنوحة

ر�صوم اإ�صدار البطاقة 
)بالدينار(

�صعر 
الفائدة/ 

ن�صبة 
املرابحة 

%

العمولة على 
ال�صحب 
النقدي

حتويل الراتب
احلد 
الأدنى 
للدخل

�صقف البطاقة

بنك املال 
الأردين

و�صفر920بطاقات الفيزا و50  و25  م�سروط �أو تاأمني 751.75%4% 
نقدي

50 األف دينار500 دينار

بطاقات 
املا�صرت

و�صفر19 و50  و25  م�سروط �أو تاأمني 751.75%4% 
نقدي

50 األف دينار500 دينار

البنك 
الإ�سالمي 

الأردين

ما�صرت كارد 
50 دينار37ذهبية

ل يوجد

طبقًا لنظام 
ال�صرائح

)ح�صب فئة 
املبلغ املطلوب(

غري م�سروط

ح�صب 
�صقف 

البطاقة 
املطلوب

ح�صب 
الو�صع املايل 
والجتماعي 

للعميل )مالئمة 
العميل(

جمانا180ما�صرت وورد

Signature33570 دينار

فيزا كارد 
50 دينار230ذهبية

فيزا كارد 
2000 دينار25 دينار1273ف�صية

فيزا كارد 
100 دينار15 دينار807حملية

جمانا39تابعة زوجات
بحد �صقف 

البطاقة 
ال�صا�صية

البنك العربي 
ال�سالمي 

الدويل

بطاقات الفيزا 
املق�صطة  

لل�صراء 
وال�صحب 

النقدي

250-1000 200 دينار4-25 دينار14984
دينار

بطاقات 
النرتنت 
املق�صطة 

)ب�صعار فيزا(
200 دينار--10 دينار726

50-750
USD

بطاقات فيزا 
-50 دينار102الذهبية

 2% +
1.96

 1400
دينار

50000-1001
دينار

بنك  �سفوة 
ال�سالمي

حتويل راتب اأو %2504 دينار82فيزا كال�صيكية
تاأمني نقدي

240-3005000 دينار

حتويل راتب اأو %5004 دينار33فيزا ذهبية
تاأمني نقدي

 2،500
دينار

15000-2000

فيزا 
Signature301حتويل راتب اأو %10004 دينار

تاأمني نقدي
 5000

دينار
50000-5000
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تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2017

البنك
العالمة 
التجارية

عدد 
البطاقات 
املمنوحة

ر�صوم اإ�صدار البطاقة 
)بالدينار(

�صعر 
الفائدة/ 

ن�صبة 
املرابحة 

%

العمولة على 
ال�صحب 
النقدي

حتويل 
الراتب

�صقف البطاقةاحلد الأدنى للدخل

م�سرف 
الراجحي

250- 1999--3004 دينار138فيزا كال�صيكية

2000-4999--5004 دينار17فيزا ذهبية

--6504 دينار15فيزا بالتينيوم
 up to
5000

البنك العقاري 
امل�سري العربي

864فيزا كارد

25 دينار ر�صوم 
ا�صدار وجتديد �صنوي-

بطاقة ف�صية

50 دينار ر�صوم 
ا�صدار وجتديد �صنوي 

– بطاقة ذهبيه

1.75%
%4 من قيمة 
احلركة و بحد 
ادنى 4 دنانري

غري 
م�سروط

قطاع عام: 300 
دينار

قطاع خا�ص: 
400 دينار

مهنيني وا�صحاب 
اعمال حره ومقيم 

غري اردين: 
1000 دينار

50000 دينار

م�سرف 
الرافدين

ل يوجد

ل يوجد�سيتي بنك

بنك �ستاندرد 
ت�سارترد

410فيزا كارد

فيزا كال�صيك 25 
دينار )جمانا لل�صنة 

الولى(
فيزا جولد 50 دينار 
)جمانا لل�صنة الولى(

فيزا بالتينوم 75 
دينار )جمانا لل�صنة 

الولى(
وهي جمانا لعمالء 

برايوريتي

 1.75%
ولعمالء 

برايوريتي 
1.65%

%4 بحد 
اأدنى 4 دنانري

غري 
م�سروط

500 دينار

الكال�صيك 
من 750 ال 
2999 دينار
الذهبية من 
3000 الى 

6999 دينار 
البالتينية 

7000 دينار 
اأو اكرث 

بنك عودة
غري %4%1.75اقل ر�صوم 25 دينار249فيزا كارد

م�سروط
ل يتعدى 350 كحد ادنى

DBR

غري %4%1.75اقل ر�صوم 25 دينار1430ما�صرت كارد
م�سروط

ل يتعدى 350 كحد ادنى
DBR

بنك الكويت 
الوطني - 

الأردن
%4 وبحد %1.75جمانا لل�صنة الأولى41فيزا كارد

اأدنى  دنانري4

حتويل 
راتب 

م�سروط 
اأو غري 

م�سروط 
اأو مهن 

حرة

500 50-500(
األف(

دينار

تامني 
نقدي

غري حمدد
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تابع /  جدول رقم )8( بطاقات الئتمان املمنوحة من البنوك خالل عام 2017

البنك
العالمة 
التجارية

عدد 
البطاقات 
املمنوحة

ر�صوم اإ�صدار البطاقة 
)بالدينار(

�صعر 
الفائدة/ 

ن�صبة 
املرابحة 

%

العمولة على 
ال�صحب 
النقدي

حتويل الراتب
احلد الأدنى 

للدخل
�صقف البطاقة

بنك لبنان 
واملهجر

فيزا 
Signature486م�سروط �أو غري %4%1001.75 دينار

م�سروط
15000 دينار350 دينار

م�سروط �أو غري %4%351.75 دينار724فيزا الذهبية
م�سروط

15000 دينار350 دينار

ما�صرت كارد 
كال�صيكية

م�سروط �أو غري %4%351.75 دينار113
م�سروط

15000 دينار350 دينار

ما�صرت كارد 
تيتانيوم

م�سروط �أو غري %4%351.75 دينار55
م�سروط

15000 دينار350 دينار

ما�صرت كارد 
بالتينية

م�سروط �أو غري %4%751.75 دينار13
م�سروط

15000 دينار350 دينار

بنك اأبو ظبي 
الأول )بنك اأبو 
ظبي الوطني 

�سابقاً(

29فيزا كارد
35 دينار ف�صية
65 دينار ذهبية

Infinite جمانًا
1.75%

%4 بحد 
اأدنى اأربعة 

دنانري
-

   600
دينار

50000 دينار

- غري متوفر
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ب. القرو�ض ال�سخ�سية

وقد  دينار.  مليار  قيمتها حوايل 1.351  بلغت  األف قر�ص �صخ�صي خالل عام 2017،  اأكرث من 164  الأردن  العاملة يف  البنوك  منحت 
ا�صرتطت معظم البنوك حتويل الراتب ملنح القرو�ص ال�صخ�صية، وتراوح �صعر الفائدة ما بني 8.0% اإلى 13.5% لدى البنوك التجارية، فيما 
تراوحت ن�صبة املرابحة من )2% مع وجود تاأمينات نقدية( اأو 3.5% اإلى 8.0% 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 2017

البنك
عدد طلبات القرو�ض ال�سخ�سية
املقدمة للبنك خالل عام 2017

عدد القرو�ض ال�سخ�سية
املمنوحة خالل عام 2017

قيمة القرو�ض املمنوحة خالل عام 
2017 )دينار(

30,21318,823191,556,260البنك العربي
17,02210,679138,103,518البنك الأهلي الأردين

31,40026,907121,254,000بنك القاهرة عمان
15,00012,45491,321,445بنك الردن

30,18628,749280,996,892بنك ال�سكان للتجارة والتمويل
9,0276,64659,200,000البنك الأردين الكويتي

4,3362,52738,489,744بنك ال�ستثمار العربي الأردين
5,4484,73068,656,552البنك التجاري الأردين

-- -البنك ال�ستثماري
ABC 9,7209,48564,977,991بنك
8,3436,62479,309,923بنك الحتاد

2,1081,55114,851,247بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 
1,48387612,600,685بنك املال الأردين

15,95215,95247,900,000البنك الإ�سالمي الأردين )1(
7,5386,89611,745,745البنك العربي ال�سالمي الدويل )1(

2,8371,73822,396,286بنك  �سفوة الإ�سالمي )1(
6,2804,26033,979,518م�سرف الراجحي )1(

1,6151,34617,016,475البنك العقاري امل�سري العربي 
5546,000م�سرف الرافدين 

000�سيتي بنك
3313214,267,752بنك �ستاندرد ت�سارترد

3,6012,14533,500,000بنك عودة 
87561,438,040بنك الكويت الوطني - الأردن

2,7651,54915,045,857بنك لبنان واملهجر 

بنك اأبو ظبي الأول 
)بنك اأبو ظبي الوطني �سابقاً(

105792,092,375

205,402164,3981,350,746,305املجموع

- غري متوفر

 ملوظفي البنك نف�سه فقط

)1( متثل التمويالت ال�سخ�سية.



2 0 1 7 التقرير السنوي التاسع والثالثون -  622 0 1 7 التقرير السنوي التاسع والثالثون - 

جدول رقم )10(

�صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صخ�صية املمنوحة خالل عام 2017

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�سرتط حتويل 
راتب/ ح�صاب 

بنكي

حتويل راتب/تعامل مع 
البنك

70 األف 
دينار

%1 لل�صنة %8.5 -  %10.5 متناق�صة
الولى

بحد ادنى 6 
�صهور و بحد 

اق�صى  8 �صنوات

البنك الأهلي 
الأردين

حتويل راتبم�سروط
70 األف 

دينار
11.5% - 8.5%--

الكتفاء بتحويل راتبحتويل راتببنك القاهرة عمان
100 األف 

دينار
 %1  لل�صنة %9 - %13.5 متناق�صة

الأولى فقط
8 �صنوات

حتويل راتبم�سروطبنك الردن
70 الف 

دينار
ت�صل لغاية 8 %1%8 متناق�ص

�صنوات

بنك ال�سكان 
للتجارة والتمويل

ال ي�سرتط
راتب، عقار، �صيارة، 
نقدي، مالءة مالية

%9-%10.25 متناق�صةغري حمدد
عمولة ملرة 

واحدة عند املنح 
بن�صبة 1%

8 �صنوات

البنك الأردين 
الكويتي

8 �صنوات%1%9.5 - %11.5 متناق�صة50 الف-م�سروط

بنك ال�ستثمار 
العربي الأردين

م�سروط

1. الكتفاء بتحويل 
راتب

2. كفيل
3. رهن �صيارة 

بدون حد 
اعلى 

فائدة متناق�صة
%1 عن ال�صنة 

الولى فقط
8 �صنوات 

البنك التجاري 
الأردين

م�سروط
حتويل الراتب / �صمان 

ح�صب ال�صريحة
125 األف 

دينار
لغاية 8 �صنوات%1ابتداء من 8.99%

------البنك ال�ستثماري

ABC بنك
م�سروط للقرو�ض 
ال�صخ�صية مقابل 

حتويل راتب

حتويل راتب للقر�ص 
ال�صخ�صي مقابل 

حتويل راتب 

70 األف 
دينار

%8 -%11.75  للقرو�ص 
املتناق�صة مقابل حتويل راتب 

%1 مقطوعة 
ملرة واحدة

8 �صنوات

م�سروطبنك الحتاد
الكتفاء بتحويل 

الراتب
55 األف 

دينار
8 �صنوات%1%8.99 متناق�صة

بنك �سو�سيته جرنال 
- الأردن 

م�سروط
حتويل راتب / كفيل / 

�صمان عيني
35 األف 

دينار

%9.75 متناق�صة للقطاع العام
%10.75 متناق�صة للقطاع 

اخلا�ص
يف حال فتح ح�صاب مكا�صب يتم 

احت�صاب فائدة تف�صيلية بقيمة اقل 
%0.5 من الفائدة املعلنة

لغاية 8 �صنوات%1 ملرة واحدة 

م�سروطبنك املال الأردين

كفيل لل�صركات الغري 
معتمدة

�صيكات حت�صيل لغري 
املوظفني

100 األف 
دينار

8 �صنوات%1اأقل �صعر فائدة %8.25 متناق�صة
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البنك
حتويل
الراتب

ال�صمانات
املطلوبة

احلد الأق�صى
للقر�ص

�صعر
الفائدة / ن�صبة املرابحة  %

العمولة
ال�صنوية %

فرتة ال�صداد
بال�صنة

البنك الإ�سالمي 
الأردين

يعتمد على 
طبيعة عمل 

املتعامل

تعتمد على قيمة التمويل 
ونوعه

ان ل تزيد جمموع 
�الق�ساط �لقائمة 

واجلديدة عن 
%50 من الدخل 

املثبت

-%5.5 �صنويًا
بحد اق�صى 7 

�صنوات لتمويالت 
املرابحة

البنك العربي 
ال�سالمي الدويل

م�سروط

حتويل الراتب وقد يتم 
ا�صافة اية �صمانات  

ح�صب ال�صيا�صة 
الئتمانية  

ن�صبة اللتزامات 
للراتب بحد اق�صى  

  50%
تبدا من % 3.5  

ل يوجد 
عمولة 

1-8 �صنوات

بنك  �سفوة 
ال�سالمي

%1 و ملرة %6.50 - %758 الف دينارحتويل الراتبم�سروط
واحدة

7 �صنوات

م�سروطم�سرف الراجحي

التمويالت ال�صخ�صية: 
ل يوجد

التمويالت ال�صخ�صية 
مقابل رهن عقار: رهن 

العقار

للتمويالت ال�صخ�صية 
70 األف دينار

التمويل �صخ�صي 
مقابل رهن عقار 
100 األف دينار

%5-%7.5 جلميع 
التمويالت ال�صخ�صية

%2 للتمويالت ال�صخ�صية 
مقابل تاأمينات نقدية

%4.5- %7للتمويالت 
ال�صخ�صية مقابل رهن عقار

ل يوجد 
عمولة

1-8 �صنوات

البنك العقاري 
امل�سري العربي 

من %10 و لغاية %11 88 األف دينارحتويل راتبم�سروط
متناق�صة 

8 �صنوات1%

5 �صنوات-%153 األف دينار-م�سروطم�سرف الرافدين 
------�سيتي بنك

بنك �ستاندرد 
ت�سارترد

70 األف دينارالكتفاء بتحويل الراتبم�سروط

ح�صب الراتب ال�صهري بالدينار 
1500 دينار وما فوق 

%8.25 متناق�صة
)1000 الى 1499(

%8.5 متناق�صة
اأقل من 1000 دينار 9% 

متناق�صة

%1 لل�صنة 
الأولى فقط

8 �صنوات

8 �صنوات-%9.99 متناق�صة70 األف دينارالراتب + كفيلم�سروطبنك عودة 

بنك الكويت الوطني 
- الأردن

م�سروط
 و غري م�سروط

حتويل راتب
كفالت �صخ�صية 
تاأمينات نقدية 

%1 لل�صنة %9 متناق�صة 40 األف دينار 
الأولى فقط 

5 �صنوات 

بنك لبنان واملهجر 
م�سروط

 و غري م�سروط
كفيل اأو �صمانات اأخرى

40 األف على اأن ل 
يتجاوز عبء الدين 

50%
8 �صنوات9%1%

بنك اأبو ظبي الأول 
)بنك اأبو ظبي 
الوطني �سابقاً(

6 �صنوات%1متناق�صة مبعدل %5010 األف دينار--

- غري متوفر

 ملوظفي البنك نف�سه فقط.

تابع / جدول رقم )10( �صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صخ�صية املمنوحة خالل عام 2017
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ج. القرو�ض ال�سكنية والعقارية )لالأفراد(

منحت البنوك العاملة يف الأردن خالل عام 2017 قرو�ص �صكنية وعقارية لالأفراد بلغ عددها 27655 قر�ص، وبقيمة اإجمالية بلغت حوايل 
738.1 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 3.0% اإلى 10.5% لدى البنوك التجارية، فيما تراوحت ن�صبة املرابحة من 5.5% اإلى 9.0% 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 2017

البنك
عدد طلبات القرو�ض العقارية 

وال�سكنية لالأفراد
املقدمة للبنك خالل عام 2017

عدد طلبات القرو�ض العقارية 
وال�سكنية لالأفراد

املمنوحة خالل عام 2017

قيمة طلبات القرو�ض العقارية 
وال�سكنية املمنوحة لالأفراد
خالل 2017 )بالدينار(

2,4161,01267,085,826البنك العربي
1,52861348,128,854البنك الأهلي الأردين

1,63459621,420,000بنك القاهرة عمان
1,16148935,203,018بنك الردن

1,9001,80991,286,201بنك ال�سكان للتجارة والتمويل
88834128,300,000البنك الأردين الكويتي

1631317,920,742بنك ال�ستثمار العربي الأردين
37917716,733,760البنك التجاري الأردين

--- البنك ال�ستثماري
ABC 32327712,210,711بنك
1,07177151,301,216بنك الحتاد

31119621,062,062بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 
40916018,494,928بنك املال الأردين

13,50713,507105,500,000البنك الإ�سالمي الأردين )1(
6,6386,097110,372,253البنك العربي ال�سالمي الدويل )1(

1,55172751,525,278بنك  �سفوة الإ�سالمي )1(
79530318,394,375م�سرف الراجحي )1(

75622,842,905البنك العقاري امل�سري العربي 
1150,000م�سرف الرافدين 

000�سيتي بنك
39262,637,715بنك �ستاندرد ت�سارترد

200787,260,000بنك عودة 
3613903,125بنك الكويت الوطني - الأردن

48325117,228,982بنك لبنان واملهجر 
بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو ظبي الوطني 

�سابقاً(
48182,259,702

35,55627,655738,121,653املجموع

- غري متوفر

 ملوظفي البنك نف�سه فقط
)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 2017

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 العقارم�سروطالبنك العربي
يت�صمن التامني 
على احلياة + 

العقار

700 األف 
دينار

من �صنة الى 6.5%1% -7.5%
30 �صنة

البنك الأهلي 
الأردين

رهن العقارغري م�سروط
تاأمني على احلياة 

والعقار
500 األف 

دينار
25 �صنة6.75%1%

بنك القاهرة عمان
م�سروط للقطاع 
العام وال�صركات 

املعتمدة للبنك

كفالة ال�صريك 
الزوجي

مليون دينارنعم
جودايرب م�صافًا اإليه 

هام�ص يرتاوح بني 
%1 اإلى 3%

1%
لل�صنة الأولى 

فقط

ترتاوح من20 
�صنة ولغاية 30 

�صنة

م�سروطبنك الردن
رهن العقار

حتويل الراتب
تاأمني على احلياة 

و العقار
250 األف 

دينار
لغاية 25 �صنة7%1%

بنك ال�سكان 
للتجارة والتمويل

%7- %9.25غري حمددنعمرهن العقارال ي�سرتط
عمولة ملرة 

واحدة عند املنح 
بن�صبة 1%

25 �صنة

البنك الأردين 
الكويتي

رهن عقارم�سروط
نعم تامني على 

احلياه
ل يوجد

 7.5% -6.25% 
متناق�صة

30 �صنة1%

بنك ال�ستثمار 
العربي الأردين

غري م�سروط
1. الرهن 

العقاري
2. حتويل راتب

فائدة متناق�صةبدون حد اعلىعلى احلياه فقط
%1 عن ال�صنة 

الولى فقط
بحد اعلى 25 

�صنة

البنك التجاري 
الأردين

نعمرهن عقاريم�سروط
500 األف 

دينار
30 عامل يوجدابتداء من 6.5%

-------البنك ال�ستثماري

ABC بنك

للح�صول على 
فرتة �صداد 
اأطول يتم 

��سرت�ط حتويل 
الراتب

رهن العقار
نعم يوجد تامني 

على احلياة و على 
العقار

500 الف 
دينار

  9.5% - 7.25%
كحد اق�صى

%1 مقطوعة 
ملرة واحدة

25 �صنة

بنك الحتاد
م�سروط �أو غري 

م�سروط
نعمرهن العقار

500 األف 
دينار

25 �صنة%1%8 متناق�صة

بنك �سو�سيته 
جرنال - الأردن 

غري م�سروط

رهن العقار 
املراد متويله / 
حتويل الراتب 

ان امكن / 
كفيل

نعم )على احلياة و 
العقار(

350 األف 
دينار

%7.25 ولغاية 
%7.75 فائدة ثابته 
لل�صنة الولى ومتغرية 

لباقي ال�صنوات 
)متناق�صة(

%1 )ملرة 
واحدة(

لغاية 30 �صنة

رهن العقارم�سروطبنك املال الأردين
نعم على احلياة 

والعقار
1.5 مليون 

دينار
اقل �صعر% 6.5 

متناق�صة
احلد الأق�صى 1%

30 �صنة
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تابع / جدول رقم )12( �صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صكنية والعقارية )لالأفراد( املمنوحة خالل عام 2017

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

البنك الإ�سالمي 
الأردين 

يعتمد على 
طبيعة عمل 

املتعامل

رهن العقار من 
الدرجة الولى

ي�صرتك املتعامل 
ب�صندوق التاأمني 

التباديل وفق 
�أحكام و�سروط 

الإ�صراك يف 
ال�صندوق

ان ل تزيد 
جمموع 

�الق�ساط 
القائمة 

واجلديدة عن 
%50 من 
الدخل املثبت

مبتو�صط 5.5%  
�صنويًا

-
بحد اأق�صى 7 

�صنوات

البنك العربي 
ال�سالمي الدويل

حتويل 
الراتب

او اقتطاع 
با�صتثناء 
العمالء 
املغرتبني

-حتويل الراتب 
با�صتثناء املغرتبني.

-العقار م�صجل 
با�صم البنك يف 

متويالت الجارة.
- الرهن يف حال 

كان التمويل ب�صيغة 
املرابحة

نعم

بحد اق�صى 
%50  من 

الراتب
بحد 250 الف 

دينار

1-25 �صنةل يوجدتبدا من  7.5% 

غري م�سروطبنك  �سفوة ال�سالمي

مرابحة : رهن 
ال�صقة الجارة : 

ت�صجيل العقار با�صم 
البنك

نعم
350 الف 

دينار
%1 و ملرة 8% - 9%

واحدة
25 �صنة

م�سروطم�سرف الراجحي

- متويالت ال�صكني 
الإجارة: ل يوجد

- متويالت ال�صكني 
مرابحة: رهن عقار

نعم
500 األف 

دينار

متويالت ال�صكني 
الإجارة

8.5% - 8%
متويالت ال�صكني 

مرابحة
6.8% - 5.8%

ل يوجد

متويالت 
ال�صكني الإجارة

1-30 �صنة
متويالت 

ال�صكني مرابحة
 10 - 1

�صنوات

البنك العقاري امل�سري 
العربي 

رهن عقاريغري م�سروط
التامني على 

احلياة و العقار
750 األف 

دينار
من %9.5 و لغاية 

10.5%1%

لغاية 30 عام 
للقطاع العام 

25 عام للقطاع 
اخلا�ص

20 �صنة-%503 األف دينارنعم-م�سروطم�سرف الرافدين  

-------�سيتي بنك

رهن العقارم�سروطبنك �ستاندرد ت�سارترد
نعم تاأمني حياة و 

تاأمني عقار
%1 لل�صنة %6.5 متناق�صةمليون دينار

الأولى فقط
30 �صنة
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تابع / جدول رقم )12( �صروط وخ�صائ�ض القرو�ض ال�صكنية والعقارية )لالأفراد( املمنوحة خالل عام 2017

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

نعمرهن العقارم�سروطبنك عودة 
500 األف 

دينار
25 �صنة-8%

بنك الكويت الوطني 
- الأردن

م�سروط
و غري 
م�سروط

رهن عقاري
تاأمني حياه وتاأمني 

عقار
500 األف 

دينار
%1 لل�صنة %7 متناق�صة

الأولى فقط
20 �صنة

نعمرهن عقارغري م�سروطبنك لبنان واملهجر 

500 األف 
دينار  على اأن 
ل يتجاوز عْب 
الدين 50%

30 �صنة7.7%1%

بنك اأبو ظبي الأول 
)بنك اأبو ظبي الوطني 

�سابقاً(
25 �صنة%1%5.99 متناق�صة1 مليوننعمرهن العقار-

- غري متوفر

 باأ�سلوب املرابحة

  ملوظفي البنك نف�سه فقط

د. قرو�ض ال�سيارات

منحت البنوك العاملة يف اململكة خالل عام 2017 حوايل 48.5 األف قر�ص لتمويل �صراء �صيارة، وبقيمة اإجمالية بلغت 496.6 مليون دينار 
تقريبًا، ومبتو�صط مبلغ متويل 10240 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 7.0% لدى البنوك الإ�صالمية. وتراوحت ن�صبة العمولة التي تتقا�صاها البنوك ما بني �صفر و 1%، وبفرتة �صداد ت�صل حتى 10 �صنوات.



2 0 1 7 التقرير السنوي التاسع والثالثون -  682 0 1 7 التقرير السنوي التاسع والثالثون - 

جدول رقم )13(

قرو�س ال�سيارات املمنوحة من البنوك خالل عام 2017

البنك
عدد طلبات قرو�ض ال�سيارات

املقدمة للبنك خالل عام 2017
عدد قرو�ض ال�سيارات

املقبولة خالل عام 2017
قيمة قرو�ض ال�سيارات

املمنوحة خالل 2017 )بالدينار(

4632244,724,233البنك العربي

112481,296,794البنك الأهلي الأردين

3161021,497,000بنك القاهرة عمان

1,40787513,913,149بنك الردن

1,3901,32420,162,995بنك ال�سكان للتجارة والتمويل

6603175,500,000البنك الأردين الكويتي

12992,900بنك ال�ستثمار العربي الأردين

1,5001,08815,952,026البنك التجاري الأردين

--- البنك ال�ستثماري

ABC 169160,130بنك

6,1842,10728,034,950بنك الحتاد

4033564,228,150بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

6615895,821,340بنك املال الأردين
20,91820,918178,100,000البنك الإ�سالمي الأردين )1(

13,39712,326115,849,359البنك العربي ال�سالمي الدويل )1(
3,0792,28927,212,299بنك  �سفوة الإ�سالمي )1(

20055745,595م�سرف الراجحي )1(

3023345,498البنك العقاري امل�سري العربي 

000م�سرف الرافدين

000�سيتي بنك

000بنك �ستاندرد ت�سارترد

5642844,580,000بنك عودة 

100بنك الكويت الوطني - الأردن

12,6675,56268,396,854بنك لبنان واملهجر 

بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو ظبي الوطني 
�سابقاً(

000

63,98048,505496,613,272املجموع

- غري متوفر

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

�صروط وخ�صائ�ض قرو�ض ال�صيارات املمنوحة خالل عام 2017

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�صيارةالبنك العربي

ال�صيارة اجلديدة من 
%70 الى 100%

ال�صيارة امل�صتعملة من 
%65 الى 90%

flat 5% جديدة
م�صتعملة 5.5%  

flat
من �صنة الى 7 %1 لل�صنة الأولى

�صنوات

حتويل راتب اأو رهن �صيارةالبنك الأهلي الأردين

حتويل راتب جديدة 
100%

حتويل راتب م�صتعملة 
80%

رهن �صيارة جديدة 80%
رهن �صيارة م�صتعملة 

60%

حتويل راتب 11%
رهن �صيارة 12%

بدون عمولة
حتويل راتب 7 �صنوات
رهن �صيارة 5 �صنوات

بنك القاهرة عمان

حتويل الراتب للقطاع العام 
واجلهات املعتمدة -اأ- 

والقطاع اخلا�ص غري املعتمد 
حتويل راتب اإن اأمكن + رهن 

�صيارة

ترتاوح ما بني %50 الى 
100%

ترتاوح ما بني هام�ص 
%1.35 اإلى 

%5.25 + جودايرب 
6 اأ�صهر – متناق�صة

عمولة لل�صنة 
الأولى فقط

ترتاوح ما بني 6 اإلى 
8 �صنوات

بنك الردن
رهن �صيارة

حتويل الراتب
لغاية 8 �صنوات%1%5 ثابتة100%

بنك ال�سكان للتجارة 
والتمويل

دخل موثق كايف ورهن 
ال�صيارة

لغاية 100%
 5.25%-4.5%

FLAT

عمولة ملرة واحدة 
عند املنح بن�صبة 

1%
8 �صنوات

%9 - %10.5 %70 - %100رهن ال�صيارةالبنك الأردين الكويتي
متناق�صة

8 �صنوات1%

بنك ال�ستثمار العربي 
الأردين

1. حتويل راتب
فائدة متناق�صة%280. رهن ال�صيارة

%1 عن ال�صنة 
الولى فقط

6 �صنوات

ت�صل لغاية %100رهن �صيارة / تاأمني �صاملالبنك التجاري الأردين
ابتداء من 3.99% 

Flatلغاية 8 �صنواتبدون عمولة

-----البنك ال�ستثماري

ABC رهن ال�صيارةبنك
%90 لل�صيارات اجلديدة 

و %80 لل�صيارات 
امل�صتعملة

%1 مقطوعة ملرة 10.5%
واحدة

7 �صنوات لل�صيارات 
اجلديدة 10 �صنوات 
لل�صيارات امل�صتعملة 

باأنواع معينة

8 �صنوات%1%4.5 ثابتة%100رهن �صيارةبنك الحتاد

بنك �سو�سيته جرنال - 
الأردن

رهن ال�صيارة + التامني 
ال�صامل املجري ل�صالح البنك 
+ اإمكانية طلب حتويل الراتب 

او كفيل

%80 م�صتعمل
%90 جديد

 10.75%
)متناق�صة( م�صتعمل

 9.75%
)متناق�صة( جديد
%7.25 )ثابته( 

لقرو�ص �صركة انظمة 
الت�صليف

لغاية 7 �صنوات1%
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تابع / جدول رقم )14( �صروط وخ�صائ�ض قرو�ض ال�صيارات املمنوحة خالل عام 2017

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(

بنك املال الأردين
رهن ال�صيارة

+حتويل الراتب او �صيكات 
حت�صيل

ن�صب التمويل تختلف ح�صب 
ال�صرائح املرتبطة مب�صدر 

الدخل ومكان العمل 
وموديل ال�صيارة حيث 

اقل ن�صبة متويل 50% 
واق�صى ن�صبة  100% 

لكل من ال�صيارات اجلديدة 
ال�صيارات امل�صتعملة وذلك 

ح�صب ال�صريحة

اقل �صعر 8.5% 
متناق�صة

8 �صنوات1%

البنك الإ�سالمي الأردين
حتويل الراتب، كفيل براتب 

حمول، رهن ال�صيارة
بحد اأق�صى 5 �صنوات-%5.5 �صنويًامن 80% - 100%

البنك العربي ال�سالمي 
الدويل

حتويل الراتب او اقتطاع 
وقد يتم ا�صافة �صمانات 

اخرى وفقا ل�صيا�صة البنك 
الئتمانية

بدون عمولةتبدا من  %3.5 ت�صل % 100 
1-8 �صنوات

7 �صنوات %1وملرة واحدة%5.50 - %7%90رهن املركبةبنك  �سفوة ال�سالمي

م�سرف الراجحي
- حتويل راتب
 -رهن ال�صيارة

1-8  �صنواتبدون عمولة5% - 90%6% - 70%

البنك العقاري امل�سري 
العربي

حتويل راتب او رهن �صيارة

للرواتب املحولة 100% 
للجديد و امل�صتعمل

للرواتب غري املحول ت�صل 
لغاية %90 للجديد و 
لغاية 80 % للم�صتعمل

من %7 و لغاية 
بدون عمولة%7.5 متناق�صة

8 �صنوات للرواتب 
املحولة ال�صيارات 

اجلديدة و 6 �صنوات 
للرواتب الغري حمولة 

�صيارات امل�صتعملة

-----م�سرف الرافدين

-----�سيتي بنك

-----بنك �ستاندرد ت�سارترد

رهن �صيارةبنك عودة
%90 م�صتعملة
7 �صنوات-%5.25 ثابتة%100 جديدة

بنك الكويت الوطني - 
الأردن

رهن �صيارة
%85 للجديدة

%70 للم�صتعملة

%10 للجديدة
%11.5 للم�صتعملة

متناق�صة

%1 لل�صنة الأولى 
فقط

7 �صنوات للجديدة
5 �صنوات للم�صتعملة

بنك لبنان واملهجر
رهن ال�صيارة
حتويل الراتب

80%
8 �صنوات85%9.7%1%

بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو 
ظبي الوطني �سابقاً(

-----

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

قامت البنوك العاملة يف الأردن مبنح قرو�ص م�صرفية جممعة خالل عام 2017 بقيمة اإجمالية بلغت حوايل 46 مليون دينار. وقد ا�صتفاد 
قرية  اإن�صاء  ال�صم�صية ومتويل  للطاقة  م�صروع  القرو�ص هو متويل  تلك  الغاية من  كانت  وال�صياحة، حيث  الطاقة  القرو�ص قطاعي  من هذه 

�صياحية. 

جدول رقم )15(

القرو�س امل�سرفية املجمعة املمنوحة خالل عام 2017

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

عدد البنوك امل�ساركة بالقر�ض
مليون دولرمليون دينار

552-طاقة �صم�صية )متويل حمطة ب�صعة 50 ميغاو�ط(البنك العربي

1-7متويل عقاري )ان�صاء قرية �صياحية(بنك املال الردين

 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 2017 لي�صل اإلى 33.2 مليار دينار، وبارتفاع مقداره 297.7 مليون 
دينار )0.9%( عن ر�صيد الودائع يف نهاية عام 2016. 

وقد جاء الرتفاع يف ر�صيد اإجمايل الودائع خالل عام 2017 نتيجة لرتفاع ودائع القطاع اخلا�ص مبقدار 431.7 مليون دينار )%1.4(، 
فيما انخف�صت ودائع القطاع العام مببلغ 134 مليون دينار )5.4%(، وذلك باملقارنة مع م�صتوياتها ال�صائدة يف نهاية عام 2016. 

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 53.1% من اإجمايل الودائع يف نهاية عام 2017 باملقارنة مع ن�صبة 52.8% يف عام 2016. اأما الودائع 

حتت الطلب فقد �صكلت ما ن�صبته 29.6%، و�صكلت ودائع التوفري ن�صبة 17.3% من اإجمايل الودائع يف نهاية عام 2017. 
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جدول رقم )16(

توزيع الودائع ح�سب اأنواعها الرئي�سية 

نوع الوديعة

20162017
ن�صبة التغري

%
مليون دينار

الأهمية الن�صبية
مليون دينار%

الأهمية الن�صبية
%

%4.6-%9833.229.6%10312.631.3ودائع حتت الطلب

%10.0%5739.317.3%5218.115.9ودائع التوفري

%1.5%17625.253.1%17369.352.8الودائع لأجل

%0.9%33197.7100%32900.0100اإجمايل الودائع

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

�سكل رقم )7(: توزيع الودائع ح�سب اأنواعها يف نهاية عام 2017

17.3%

53.1%

29.6%

وبالنظر اإلى تطورات الودائع خالل عام 2017 وفقًا لنوع العملة، يالحظ ارتفاع بند الودائع بالعمالت الأجنبية بحوايل 623.7 مليون 
دينار والتي ت�صكل ن�صبة ارتفاع 9.0% عن قيمتها يف نهاية عام 2016، مقابل تراجع يف الودائع بالدينار الأردين بحوايل 326 مليون دينار اأو 

ما ن�صبته 1.3% عن م�صتواها يف نهاية عام 2016. 
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جدول رقم )17(

توزيع الودائع ح�سب نوع العملة 

نوع العملة

20162017
ن�سبة التغري

% مليون دينار
الأهمية الن�سبية

مليون دينار%
الأهمية الن�سبية

%
%1.3-%25642.277.2%25968.278.9الودائع بالدينار الأردين

%9.0%7555.522.8%6931.821.1الودائع بالعمالت الأجنبية

%0.9%33197.7100%32900.0100اإجمايل الودائع

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

�سكل رقم )8(: توزيع الودائع ح�سب نوع العملة يف نهاية عام 2017

22.8%

77.2%

8. التوزيع اجلندري للعمالء الأفراد يف البنوك العاملة يف الأردن

قامت جمعية البنوك يف الأردن خالل عام 2017 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 3217577 مودع، تتوزع بواقع 2152405 
مودع من الذكور، و 1065172 مودع من الإناث. وبهذا فقد بلغت ن�صبة اأ�صحاب الودائع من الذكور 66.9% من اإجمايل عدد املودعني لدى 

البنوك العاملة يف الأردن، فيما بلغت ن�صبة اأ�صحاب الودائع من الإناث حوايل %33.1.
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�سكل رقم )9(: العدد القائم لأ�سحاب الودائع ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2017

ذكور إناث
0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000
عدد احلسابات

2,152,405

1,065,172

�سكل رقم )10(: التوزيع الن�سبي لعدد اأ�سحاب الودائع ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2017

66.9%

33.1%

ذكور

اناث

اأما من حيث القيمة الإجمالية لودائع الأفراد بالدينار، فقد بلغت حوايل 23.2 مليار دينار، منها حوايل 17.01 مليار دينار للمودعني 
الذكور،  و 6.19 مليار دينار للمودعني الإناث، وبهذا فقد �صكلت ودائع الذكور 73.3% من اإجمايل قيمة ودائع الأفراد لدى البنوك العاملة يف 

الأردن، فيما بلغت ن�صبة ودائع الإناث حوايل %26.7.



2 0 1 7 2التقرير السنوي التاسع والثالثون -  0 1 7 75التقرير السنوي التاسع والثالثون - 

�سكل رقم )11(: القيمة الإجمالية لودائع الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2017

ذكور إناث
0

2,000

4,000

6,000

8,000
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12,000
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16,000
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مليون دينار

17,008
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�سكل رقم )12(: التوزيع الن�سبي للقيمة الإجمالية لودائع الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2017

26.7%

73.3%

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 871753 مقرت�ص، تتوزع بواقع 695653 مقرت�ص من 
الذكور، و 176100 مقرت�ص من الإناث. وبهذا فقد بلغت ن�صبة املقرت�صني الذكور 79.8% من اإجمايل عدد املقرت�صني الأفراد من البنوك 

العاملة يف الأردن، فيما بلغت ن�صبة املقرت�صني الإناث %20.2.
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�سكل رقم )13(: العدد القائم للمقر�سني الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2017

ذكور إناث
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�سكل رقم )14(: التوزيع الن�سبي لعدد املقر�سني الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2017

20.2%

79.8%

اناث

ذكور

اأما من حيث القيمة الإجمالية لقرو�ص الأفراد بالدينار، فقد بلغت حوايل 9.61 مليار دينار، منها حوايل 7.94 مليار دينار للمقرت�صني 
الذكور،  و 1.67 مليار دينار للمقرت�صني الإناث، وبهذا فقد �صكلت قرو�ص الذكور 82.6% من اإجمايل قيمة قرو�ص الأفراد من البنوك العاملة 

يف الأردن، فيما بلغت ن�صبة قرو�ص الإناث حوايل %17.4.
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�سكل رقم )15(: القيمة الإجمالية لقرو�س الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2017
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�سكل رقم )16(: التوزيع الن�سبي للقيمة الإجمالية لقرو�س الأفراد ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2017

17.4%

82.6%

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 314082 عميل، يتوزعون بواقع 
249607 عميل من الذكور، و 64475 عميل من الإناث. وبهذا فقد بلغت ن�صبة العمالء الذكور احلا�صلني على بطاقات ائتمان 79.5% 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 %20.5.
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�سكل رقم )17(: العدد القائم للعمالء الأفراد احلا�سلني على بطاقات ائتمان ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2017
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�سكل رقم )18(: التوزيع الن�سبي لعدد العمالء الأفراد احلا�سلني على بطاقات ائتمان ح�سب اجلن�س كما يف نهاية عام 2017

20.5%

79.5%

اناث

ذكور

اأما من حيث القيمة الإجمالية ل�صقوف البطاقات الئتمانية املمنوحة للعمالء الأفراد بالدينار، فقد بلغت حوايل 754.92 مليون دينار، 
الئتمان  بطاقات  �صقوف  �صكلت  فقد  وبهذا  الإناث،  للعمالء  دينار  مليون   136.34 و  الذكور،  للعمالء  دينار  مليون   618.58 حوايل  منها 
اإجمايل قيمة �صقوف بطاقات الئتمان املمنوحة لالأفراد، فيما بلغت ن�صبة �صقوف بطاقات الئتمان املمنوحة  املمنوحة للذكور 81.9% من 

لالإناث حوايل %18.1.
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�سكل رقم )19(: القيمة الإجمالية ل�سقوف البطاقات الئتمانية املمنوحة للعمالء الأفراد ح�سب اجلن�س

كما يف نهاية عام 2017
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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 2017

18.1%

81.9%

اناث

ذكور
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بلغ عدد البنوك العاملة يف الأردن 25 بنكًا مع نهاية عام 2017، 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 806 فرعًا و79 مكتبًا 
)بناًء على بيانات 24 بنك(. وبلغ موؤ�صر الكثافة امل�صرفية )عدد ال�صكان اإلى العدد الإجمايل لفروع البنوك العاملة يف اململكة( يف نهاية عام 

2017 نحو 12473 ن�صمة لكل فرع. 

جدول رقم ) 18(

تطور عدد البنوك والفروع يف الأردن 2017-2009

ال�سنة

عدد البنوك الأجنبيةعدد البنوك الوطنية

عدد الفروعاملجموع

بنوك اإ�سالميةبنوك جتاريةبنوك اإ�سالميةبنوك جتارية

20091328023619

20101339025666

20111339126702

20121339126722

20131339126742

20141338125770

20151338125786

20161338125808

20171338125 806

 با�ستثناء البيانات اخلا�سة بالبنك ال�ستثماري.

1. تطور عدد الفروع 

اأ. الفروع املفتتحة خالل عام 2017

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 
اأنحاء اململكة. حيث قامت 9 بنوك خالل عام 2017 بافتتاح فروع جديدة داخل الأردن ليبلغ عدد  عدد فروعها لتكون منت�صرة يف خمتلف 
الفروع اجلديدة بنهاية عام 2017 داخل الأردن 17 فرعًا جديدًا، بينما بلغ عدد الفروع املفتتحة خالل عام 2017 خارج الأردن 9 فروع مت 

افتتاحها من قبل ثالثة بنوك.
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جدول رقم )19(

 الفروع املفتتحة خالل عام 2017

اأ�سم البنك
الفروع املفتتحة خارج الأردنالفروع املفتتحة داخل الأردن

الدولة / املدينةا�سم الفرعالعدداملدينة/ املحافظةا�سم الفرعالعدد

04البنك العربي

اجليزة / م�صرفرع النيل

6 اأكتوبر / م�صرفرع مول م�صر
القاهرة/ م�صرفرع واترواي

اأبو ظبي / الماراتفرع الزاهية

1البنك الأهلي الأردين
الكركفرع موؤته

3
فرع بيت �صاحور

بيت �صاحور / 
فل�صطني

طولكرم / فل�صطنيفرع طولكرم

رام اهلل / فل�صطنيفرع املا�صيون

0الزرقاءفرع اجلامعة الها�صمية1بنك القاهرة عمان

2بنك الردن
اربدفرع مدينة احل�صن ال�صناعية

0
العا�صمة )عمان(فرع ام اذينة

1بنك ال�سكان للتجارة والتمويل
العا�صمة )عمان(فرع دير غبار

2
طولكرم / فل�صطنيفرع طولكرم

نابل�ص / فل�صطنيفرع رفيديا

2البنك الأردين الكويتي
العا�صمة )عمان(فرع �صارع ال�صخرة امل�صرفة

0
جر�صفرع جر�ص

5بنك الحتاد

العا�صمة )عمان(فرع املقابلني

0
العا�صمة )عمان(فرع هاي واي مول

البلقاءفرع ال�صلط

الكركفرع الكرك

اإربدفرع �صارع جامعة الريموك

0اربدفرع اربد - الق�صيلة1البنك العربي ال�سالمي الدويل
0العا�صمة )عمان(فرع الرابية1بنك �سفوة ال�سالمي

3  البنك العقاري امل�سري العربي
العا�صمة )عمان(فرع خلدا

0 العا�صمة )عمان(فرع ماركا

العا�صمة )عمان(فرع الإذاعة والتلفزيون

179املجموع

 مكاتب مت حتويها الى فروع.
- البنوك التي مت اإدراجها باجلدول هي فقط البنوك التي قامت بافتتاح فروع جديدة داخل اأو خارج الأردن خالل عام 2017.

ب. عدد الفروع داخل وخارج الأردن

بلغ عدد فروع البنوك املرخ�صة العاملة يف الأردن 806 فرع داخل الأردن منت�صرة على خمتلف مناطق اململكة و191 فرع خارج الأردن 
بنهاية عام 2017.
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جدول رقم )20(

عدد الفروع داخل وخارج الأردن كما يف نهاية 2017

اأ�سم البنك
عدد الفروع

خارج الأردنداخل الأردن

74121البنك العربي

569البنك الأهلي الأردين

7420بنك القاهرة عمان

7314بنك الردن

11716بنك ال�سكان للتجارة والتمويل

645البنك الأردين الكويتي

181بنك ال�ستثمار العربي الأردين

275البنك التجاري الأردين

--البنك ال�ستثماري

ABC 270بنك

440بنك الحتاد

170بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

120بنك املال الأردين

740البنك الإ�سالمي الأردين

420البنك العربي ال�سالمي الدويل

250بنك �سفوة ال�سالمي

70م�سرف الراجحي

140البنك العقاري امل�سري العربي 

20م�سرف الرافدين

20�سيتي بنك

50بنك �ستاندرد ت�سارترد

140بنك عودة 

10بنك الكويت الوطني - الأردن

150بنك لبنان واملهجر 

20بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو ظبي الوطني �سابقاً(

806191املجموع

- غري متوفر 
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ت. التوزيع اجلغرايف للفروع داخل الأردن

تنت�صر فروع البنوك البالغ عددها 806 فرع على خمتلف حمافظات اململكة، حيث ت�صتحوذ العا�صمة عمان على ما ن�صبته 62.3% من 
اإجمايل عدد الفروع لتاأتي بعدها حمافظة اربد التي ت�صتحوذ على ما ن�صبته 9.9% من اإجمايل الفروع تليها حمافظة الزرقاء بن�صبة %8.9 

من اإجمايل الفروع، ليتبقى ما ن�صبة 18.9% من اإجمايل الفروع منت�صرة على باقي املحافظات.

جدول رقم )21(

توزيع الفروع على املحافظات كما يف نهاية 2017

املجموعاملفرقالطفيلةعجلونجر�صمعانمادباالكركالعقبةالبلقاءالزرقاءاربدالعا�صمةالبنك

503751112111174البنك العربي

345451211101156البنك الأهلي الأردين

3710762321111374بنك القاهرة عمان

4710711111120173بنك الردن

+601514914151221115بنك ال�سكان للتجارة والتمويل
2*

464541110100164البنك الأردين الكويتي

141201000000018بنك ال�ستثمار العربي الأردين

172131110000127البنك التجاري الأردين

-------------البنك ال�ستثماري

ABC 191111110100127بنك

315221110000144بنك الحتاد

111111110000017بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

81201000000012بنك املال الأردين

3511951413121174البنك الإ�سالمي الأردين

البنك العربي ال�سالمي 
الدويل

224521211111142

212200000000025بنك  �سفوة ال�سالمي

5110000000007م�سرف الراجحي

101101000000114البنك العقاري امل�سري العربي 

2000000000002م�سرف الرافدين

2000000000002�سيتي بنك

4100000000005بنك �ستاندرد ت�سارترد

121001000000014بنك عودة 

1000000000001بنك الكويت الوطني - الأردن

121101000000015بنك لبنان واملهجر 

بنك اأبو ظبي الأول
)بنك اأبو ظبي الوطني �سابقاً(

2000000000002

+5028072441822131499714804املجموع
2*

- غري متوفر 

 فرع متنقل جلميع املحافظات 
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2. تطور عدد املكاتب 

اأ. املكاتب املفتتحة خالل عام 2017

بهدف اإي�صال خدماتها اإلى اأكرب عدد يف املجتمع تقوم البنوك بافتتاح مكاتب لها بالأ�صواق التجارية واجلامعات وغريها لتقدم من خاللها 
عدة خدمات. حيث مت افتتاح 9 مكاتب داخل الأردن من قبل 4 بنوك خالل العام 2017.

جدول رقم )22(

املكاتب املفتتحة خالل عام 2017

البنك
املكاتب املفتتحة داخل الأردن

املحافظةا�سم املكتبالعدد

البلقاءمكتب ج�صر امللك ح�صني1بنك الردن

3بنك ال�سكان للتجارة والتمويل

العا�صمة )عمان(مكتب العبديل مول

العا�صمة )عمان(مكتب حي الروابي

ماأدبامكتب اجلامعة الأملانية الأردنية

2بنك ال�ستثمار العربي الأردين
العا�صمة )عمان(مكتب البوابات 2 - مطار امللكية علياء الدويل

العا�صمة )عمان(مكتب اجلوازات  2 - مطار امللكية علياء الدويل

3البنك الإ�سالمي الأردين

العا�صمة )عمان(مكتب �صفا بدران

الطفيلةمكتب احل�صا

البلقاءمكتب عني البا�صا

9املجموع

-  البنوك التي مت اإدراجها باجلدول هي فقط البنوك التي قامت بافتتاح مكاتب جديدة داخل اأو خارج الأردن خالل عام 2017.
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ب. عدد املكاتب داخل وخارج الأردن

بلغ عدد مكاتب البنوك املرخ�صة 79 مكتب منت�صرة بعدة مناطق داخل الأردن و5 مكاتب خارج الأردن بنهاية عام 2017.

جدول رقم )23(

عدد املكاتب داخل وخارج الأردن كما يف نهاية 2017

اأ�سم البنك
املكاتب

خارج الأردنداخل الأردن

00البنك العربي
01البنك الأهلي الأردين

152بنك القاهرة عمان
31بنك الردن

130بنك ال�سكان للتجارة والتمويل
00البنك الأردين الكويتي

161بنك ال�ستثمار العربي الأردين
20البنك التجاري الأردين

--البنك ال�ستثماري
ABC 00بنك
00بنك الحتاد

00بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 
00بنك املال الأردين

260البنك الإ�سالمي الأردين
00البنك العربي ال�سالمي الدويل

00بنك �سفوة ال�سالمي
00م�سرف الراجحي

00البنك العقاري امل�سري العربي 
00م�سرف الرافدين

20�سيتي بنك
00بنك �ستاندرد ت�سارترد

10بنك عودة 
00بنك الكويت الوطني - الأردن

10بنك لبنان واملهجر 
00بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو ظبي الوطني �سابقاً(

795املجموع

- غري متوفر 

ت. التوزيع اجلغرايف للمكاتب داخل الأردن

تنت�صر مكاتب البنوك داخل الأردن والبالغ عددها 79 مكتب يف نهاية عام 2017 على جميع حمافظات اململكة، حيث ت�صتحوذ العا�صمة 
عمان على ما ن�صبته 40.5% من اإجمايل عدد املكاتب، تليها حمافظة اربد مبا ن�صبته 13.9% من اإجمايل عدد املكاتب، تليها حمافظة العقبة 

بن�صبة 10.1% من اإجمايل عدد املكاتب، لتتوزع باقي املكاتب على باقي حمافظات اململكة.
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جدول رقم ) 24(

توزيع املكاتب على املحافظات كما يف نهاية 2017

املجموعاملفرقالطفيلةعجلونجر�ضمعانمادباالكركالعقبةالبلقاءالزرقاءاربدالعا�سمةالبنك

0000000000000البنك العربي

0000000000000البنك الأهلي الأردين

33112003110015بنك القاهرة عمان

0003000000003بنك الردن

73001010000113بنك ال�سكان للتجارة والتمويل

0000000000000البنك الأردين الكويتي

112102000000016بنك ال�ستثمار العربي الأردين

0100100000002البنك التجاري الأردين

-------------البنك ال�ستثماري

ABC 0000000000000بنك

0000000000000بنك الحتاد

0000000000000بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

0000000000000بنك املال الأردين

82321220112226البنك الإ�سالمي الأردين

0000000000000البنك العربي ال�سالمي الدويل

0000000000000بنك  �سفوة ال�سالمي

0000000000000م�سرف الراجحي

0000000000000البنك العقاري امل�سري العربي 

0000000000000م�سرف الرافدين

2000000000002�سيتي بنك

0000000000000بنك �ستاندرد ت�سارترد

1000000000001بنك عودة 

0000000000000بنك الكويت الوطني - الأردن

0000100000001بنك لبنان واملهجر 

بنك اأبو ظبي الأول
)بنك اأبو ظبي الوطني �سابقاً(

0000000000000

3211568233222379املجموع

- غري متوفر 

 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 1707 جهاز يف نهاية عام 2017 مقارنًة بـ 1606 جهاز يف نهاية عام 2016. بحيث 
تنت�صر هذه الأجهزة يف جميع حمافظات اململكة وبن�صٍب متفاوتة لتح�صل العا�صمة عمان على احل�صة الأكرب وبن�صبة 66.1% من اإجمايل عدد 
الأجهزة، تاأتي بعدها حمافظة اربد بن�صبة 10.4% من اإجمايل عدد الأجهزة، تليها حمافظة الزرقاء بن�صبة 6.7% من اإجمايل عدد الأجهزة، 

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

توزيع اأجهزة ال�صراف الآيل على املحافظات كما يف نهاية عام 2017

املجموعاملفرقالطفيلةعجلونجر�شمعانمادباالكركالعقبةالبلقاءالزرقاءاربدالعا�صمةالبنك

منها يف 
نف�ش 
مبنى 
فروع 
البنك

139101064142111118092البنك العربي

8395114221102112161البنك الأهلي الأردين

833412867462117171104بنك القاهرة عمان

88151244121120413483بنك الردن

بنك ال�صكان للتجارة 
والتمويل

12733191171147133322927

73557322010019964البنك الأردين الكويتي

بنك ال�صتثمار العربي 
الأردين

51150300000006031

البنك التجاري 
الأردين

33643312000015329

--------------البنك ال�صتثماري

ABC 40212211010015128بنك

72921212000019047بنك الحتاد
بنك �صو�صيته جرنال 

- الأردن 
14111111000002017

37420200000004515بنك املال الأردين
البنك الإ�صالمي 

الأردين
933023679576676205150

البنك العربي 
ال�صالمي الدويل

48442231211127147

48442000000005825بنك  �صفوة ال�صالمي

32530000000014113م�صرف الراجحي

البنك العقاري امل�صري 
العربي 

12110100000011615

00000000000000م�صرف الرافدين

00000000000000�صيتي بنك

61000000000076بنك �صتاندرد ت�صارترد

_232001000000026بنك عودة 

بنك الكويت الوطني 
- الأردن

60000000000063

15110200000001916بنك لبنان واملهجر 

بنك اأبو ظبي الأول 
)بنك اأبو ظبي الوطني 

�صابقاً(
50000000000053

11281771146454403026151415301707876املجموع

- 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 2017
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√√√√√√√√√√√√√√√البنك العربي
√√√√√√√√√البنك الأهلي الأردين

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

√√√√√√√√√√√√√√√√بنك ال�سكان للتجارة والتمويل
√√√√√√√√√√√√البنك الأردين الكويتي

√√*√√√√√√√√√√√√بنك ال�ستثمار العربي الأردين
√√√√√√√√√√√√البنك التجاري الأردين

------------------البنك ال�ستثماري

ABC بنك√√√√√√√√√√
√√√√√√√**√√√√√بنك الحتاد

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

√√√√√√√√√√البنك الإ�سالمي الأردين
√√√√√√√√√√√البنك العربي ال�سالمي الدويل

√√√√√بنك  �سفوة ال�سالمي
√√√√√√√√م�سرف الراجحي

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

�سيتي بنك )2(

√√√√√√√√√√√بنك �ستاندرد ت�سارترد
√√√√√√√√بنك عودة 

√√√√√√بنك الكويت الوطني - الأردن
√√√√√√بنك لبنان واملهجر 

بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو ظبي 
الوطني �سابقاً(

√√√√√√√√√

- غري متوفر
)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 فقط

  من خالل نظام اأي فواتريكم
- 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�صرتاك بخدمة هال عربي )البنك الناطق(

بنك القاهرة عمان

E-fawateercom

Paypal

Union Western

mobile payment Jomopay

خدمة فواتريكمبنك ال�سكان للتجارة والتمويل

البنك الأردين الكويتي
1. �صحن بطاقات البنك الأردين الكويتي املدفوعة م�صبقًا

2. اأوامر الدفع عرب ال�صراف الآيل )خدمة بدون بطاقة( 

بنك الحتاد
1. طلب تغيري رقم الهاتف النقال

العمالء ر�صا  اإ�صتبيان   .2

البنك الإ�سالمي الأردين

EFAWATEERcom 1. خدمة اإي فواتريكم

Ibanking 2.تفعيل ال�صرتاك بقنوات بنكية الكرتونية

 .)Mobile Banking( 3.تفعيل يوزر تطبيق الهاتف امل�صريف

ايداع تعليمات بوا�صطة مغلفالبنك العربي ال�سالمي الدويل

ا�صافة او تغيري رقم الهاتفم�سرف الراجحي

ال�صراف الآيل الناطق لذوي الحتياجات اخلا�صةبنك �ستاندرد ت�سارترد

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





الفصل الخامس 

أداء البنوك المدرجة في 
بورصة عمان 

خالل عام 2017
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بلغ عدد البنوك املدرجة يف بور�صة عمان 15 بنكًا مع نهاية عام 2017، تراوحت اأ�صعار اإغالقها من 0.79 دينار اإلى 8.37 دينار. وقد بلغ 
عدد اأ�صهم البنوك التي مت تداولها حوايل 92.1 مليون �صهم فيما بلغ حجم التداول لهذه الأ�صهم 250 مليون دينار. واجلدول التايل يبني اأبرز 

موؤ�صرات التداول للبنوك املدرجة على البور�صة خالل عام 2017.

جدول رقم )28(

بع�س موؤ�سرات التداول للبنوك املدرجة على بور�سة عمان خالل عام 2017

الرمزالبنك

�سعر 
الإغالق
)نهاية 
)2016

اأعلى �سعر
خالل 
2017

اأدنى 
�سعر

خالل 
2017

�سعر 
الإغالق
)نهاية 
)2017

معدل 
ال�سعر
2017

حجم التداول
)دينار(

عدد ال�سهم

ARBK6.176.945.165.605.92112,191,97818,957,870البنك العربي

THBK9.3010.738.308.378.874,018,258453,031بنك ال�سكان

BOJX2.883.062.503.002.8029,075,19410,377,628بنك الردن

EXFB0.830.990.780.790.8814,063,07515,970,037بنك املال

AHLI1.151.271.091.181.1814,146,15811,978,824البنك الهلي

CABK1.851.981.411.501.6820,012,14911,921,038بنك القاهرة عمان

JOIB3.864.543.473.653.9529,215,5307,403,560بنك الإ�سالمي الأردين

UBSI2.012.041.571.621.694,550,2632,688,009بنك الإحتاد

AJIB1.701.811.601.751.72732,227425,268بنك ال�ستثمار العربي

JCBK1.401.401.141.191.261,785,8671,416,297البنك التجاري الأردين

ABCO1.321.401.151.171.241,881,3841,513,107بنك ااملوؤ�س�سة العربية

JOKB3.944.053.463.503.8210,003,4522,621,204الأردين الكويتي

INVB1.491.631.351.531.452,153,8611,481,102البنك ال�ستثماري

SGBJ0.951.150.951.101.09434,950400,131بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

SIBK1.281.371.211.221.275,718,1844,489,785بنك �سفوة الإ�سالمي

امل�سدر: بور�سة عمان / الن�سرة ال�سنوية لعام 2017

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 109 نقطة )1.3%( لي�صل 
اإلى 8335.2 نقطة يف نهاية عام 2017، اأما الرقم القيا�صي لل�صوق ب�صكٍل عام فقد تراجع بن�صبة بلغت 1.5% لي�صل اإلى 4009.4 نقطة يف 

نهاية عام 2017. 
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جدول رقم )29(

تطور الرقم القيا�سي لأ�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف بور�سة عمان للفرة )2009 – 2017(

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

ال�سوقالبنوك

20099368.05520.1

20108848.35318.0

20117542.34648.4

20127297.44593.9

20138035.24336.7

20148373.04237.6

20158463.74229.9

20168444.54069.7

20178335.24009.4

امل�سدر: بور�سة عمان 

�سكل رقم )21(: التطور ال�سنوي للرقم القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم )2009 - 2017(
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جدول رقم )30(

التطور ال�سهري للرقم القيا�سي لأ�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل عام 2017

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

ال�سوقالبنوك

8728.84093.88كانون الثاين

8956.04182.58�سباط

9177.94312.50اآذار

8642.74159.84ني�صان

8563.84133.97اأيار

8498.34102.81حزيران

8468.04076.11متوز

8417.64063.78اآب

8294.94009.75اأيلول

8128.73927.89ت�صرين الأول

8190.13963.81ت�صرين الثاين

8335.24009.44كانون الأول

امل�سدر: بور�سة عمان 

�سكل رقم )22(: التطور ال�سهري للرقم القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم خالل عام 2017
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2. حجم التداول 

تراجع حجم التداول يف اأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة خالل عام 2017 لينخف�ص من 261 مليون دينار يف عام 2016 اإلى 250 مليون 
دينار يف عام 2017. كما �صهد حجم التداول الكلي يف بور�صة عمان انخفا�صًا من 1.822 مليار دينار يف عام 2016 اإلى 1.652 مليار دينار 

يف عام 2017. 

جدول رقم )31(

حجم التداول على اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل الفرة )2009 - 2017(

ال�سنة
حجم التداول  )مليون دينار(

البنوك / ال�سوق )%(ال�سوقالبنوك

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

2017249.981651.5015.1

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

�سكل رقم )23(: التطور ال�سنوي حلجم التداول خالل الفرة )2009 - 2017(
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جدول رقم )32(

التطور ال�سهري حلجم التداول على اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة خالل عام 2017

ال�سهر
حجم التداول )مليون دينار(

البنوك / ال�سوق )%(ال�سوقالبنوك

14.727136.64910.8كانون الثاين

45.246169.25226.7�سباط

26.117187.80913.9اآذار

22.621202.50511.2ني�صان

21.845150.05814.6اأيار

13.594100.38613.5حزيران

14.421164.6678.8متوز

18.645135.21013.8اآب

13.79386.22516.0اأيلول

12.407107.87611.5ت�صرين الأول

25.770104.62724.6ت�صرين الثاين

20.796106.24019.6كانون الأول

249.9831651.50415.1املجموع

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

�سكل رقم )24(: التطور ال�سهري حلجم التداول خالل عام 2017
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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 
اأنظار امل�صتثمرين من خارج اململكة.  املالية اجليدة للجهاز امل�صريف الأردين، ونظرًا للقوة واملتانة املالية التي يتمتع بها، مما جعله حمط 
وقد بلغ متو�صط ن�صبة م�صاهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك املدرجة على بور�صة عمان 59.6% خالل الفرتة من 2009 اإلى 2017، 

وو�صلت الن�صبة اإلى 58.3% يف عام 2017.

جدول رقم )33(

م�ساهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�سهم البنوك املدرجة يف بور�سة عمان خالل الفرة )2009 – 2017(

ن�سبة م�ساهمة غري الأردنيني %ال�سنة

200958.25

201057.90

201159.40

201260.00

201361.00

201460.30

201560.20

201660.70

201758.30

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 )2009 - 2017(
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يتناول هذ� �جلزء مو�سوع تقا�ض �ل�سيكات ويلقي �ل�سوء على �أهم نقاط �لتحول �لتاريخية �لتي مر بها يف �ململكة، باالإ�سافة �لى ت�سليط 
ال�صوء على التغريات التي �صهدتها ال�صيكات املقدمة للتقا�ص وال�صيكات املعادة خالل عام 2017.

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

ويتم تقدمي خدمة تقا�ص ال�صيكات من خالل املقا�صة اللكرتونية حتت غطاء قانوين لت�صغيلها واملتمثل بقانون البنك املركزي الأردين، 
هو  اللكرتونية  املقا�صة  من  الهدف  وكان  اللكرتونية.  باملقا�صة  اخلا�صة  والتعليمات  العمل  وقواعد  واأ�صول  اللكرتونية،  املعامالت  وقانون 
التقا�ص عند مرحلة  الورقية لغاية  ال�صيكات  لل�صيكات، والتوقف عن تداول  اإلى نظام املقا�صة اللكرتوين  النتقال من نظام املقا�صة الآيل 
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.

2. تطور تقا�س ال�سيكات

�صهدت ال�صيكات املقدمة للتقا�ص انخفا�صًا من حيث العدد والقيمة خالل عام 2017 مقارنًة مع العام 2016، حيث انخف�ص عدد ال�صيكات 
املقدمة  ال�صيكات  قيمة  انخف�صت  كما  �صيك يف عام 2017،  األف  اإلى 10315.5  �صيك يف عام 2016  األف  للتقا�ص من 10361.2  املقدمة 

للتقا�ص لنف�ص الفرتات من 46202.4 مليون دينار اإلى 45990.6 مليون دينار.
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جدول رقم )34(

ال�سيكات املقدمة للتقا�س واملعادة لعامي 2016 و 2017

ن�سبة التغري %20162017البيان

ال�سيكات املقدمة للتقا�ض

%0.44-10361.210315.5العدد )األف(

%0.46-46202.445990.6القيمة )مليون دينار(

   ال�صيكات املعادة

%3.27-498.8482.5العدد )األف(

%13.15-1831.81590.9القيمة )مليون دينار(

-%4.68%4.81ن�صبة اإلى عدد ال�صيكات املقدمة للتقا�ص )%(

-%3.46%3.96ن�صبة اإلى قيمة ال�صيكات املقدمة للتقا�ص )%(

ال�سيكات املعادة لعدم كفاية الر�سيد

%298.73021.10العدد )األف(

%976.7997.62.14القيمة )مليون دينار(

-%62.59%59.88ن�صبة اإلى عدد ال�صيكات املعادة )%(

-%62.71%53.32ن�صبة اإلى قيمة ال�صيكات املعادة )%(

ال�سيكات املعادة  لأ�سباب اأخرى

%9.80-200.1180.5العدد )األف(

%30.60-855593.4القيمة )مليون دينار(

-%37.41%40.12ن�صبة اإلى عدد ال�صيكات املعادة )%(

-%37.30%46.68ن�صبة اإلى قيمة ال�صيكات املعادة )%(

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

و  بن�صبة %3.27  والقيمة  العدد  2016 من حيث  عام  عليه يف  كانت  مقارنًة مبا   2017 عام  املعادة يف  ال�صيكات  انخفا�ص  كما يالحظ 
13.15% على التوايل. اأما من ناحية ن�صبة عدد ال�صيكات املعادة الى ال�صيكات املقدمة للتقا�ص فقد بلغت 4.68% يف عام 2017 حيث ا�صتملت 
على ما ن�صبته 62.6% �صيكات معادة لعدم كفاية الر�صيد و 37.4% �صيكات معادة لأ�صباب اأخرى. كما �صجلت ن�صبة قيمة ال�صيكات املعادة الى 
قيمة ال�صكات املقدمة للتقا�ص 3.46% يف عام 2017، ُت�صكل منهم ال�صيكات املعادة لعدم كفاية الر�صيد ما ن�صبته 62.7% وال�صيكات املعادة 

لأ�صباب اأخرى ما ن�صبته %37.3.
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ي�صتعر�ص هذا الف�صل تطورات الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الودائع والت�صهيالت الئتمانية باأ�صنافها املختلفة، بالإ�صافة اإلى تطور 
البنوك  الإقرا�ص بني  اأ�صعار فائدة  النقدية، وتطور  ال�صيا�صة  اأدوات  الفائدة على  اأ�صعار  الف�صل تطور  ي�صتعر�ص  الفائدة. كما  هام�ص �صعر 

)اجلوديرب(.

1.تطور اأ�سعار الفوائد على الودائع

�صهدت اأ�صعار الفوائد على الودائع مبختلف اأ�صكالها التغيريات التالية خالل عام 2017: 

 الودائع حتت الطلب: ارتفع الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الودائع حتت الطلب يف نهاية 2017 مبقدار 8 نقاط �أ�سا�ض عن م�ستو�ه 
يف نهاية عام 2016 ليبلغ %0.34. 

 ودائع التوفري: انخف�ص الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على ودائع التوفري يف نهاية عام 2017 مبقدار نقطة اأ�صا�ص واحدة عن م�صتواه 
امل�صجل يف نهاية عام 2016 ليبلغ %0.55. 

 الودائع لأجل: ارتفع الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الودائع لأجل يف نهاية عام 2017 مبقدار 76 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه يف نهاية 
عام 2016 ليبلغ %3.80. 

جدول رقم )35(

 الو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الودائع باأ�سنافها خالل الفرة 2009 – 2017

ال�سنة
حتت الطلب

)%(
توفري
)%(

لأجل
)%(

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

20170.340.553.80

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 )2009 - 2017(

%
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5.0

6.0

ألجل توفير حتت الطلب

2017

 

جدول رقم )36(

الو�سط املرجح ال�سهري لأ�سعار الفائدة على الودائع باأ�سنافها خالل عام 2017

ال�سهر
حتت الطلب

)%(
توفري
)%(

لأجل
)%(

0.300.563.04كانون الثاين

0.210.613.10�سباط

0.220.573.13اآذار

0.230.563.28ني�صان

0.210.553.33اأيار

0.250.543.35حزيران

0.260.543.51متوز

0.250.523.58اآب

0.260.523.64اأيلول

0.270.543.69ت�صرين الأول

0.270.533.74ت�صرين الثاين

0.340.553.80كانون الأول

0.260.553.43املعدل

0.340.613.80اأعلى �سعر

0.210.523.04اأدنى �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 2017
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2. تطور اأ�سعار الفوائد على الت�سهيالت

�صهدت اأ�صعار الفائدة على الت�صهيالت مبختلف اأ�صكالها التغيريات التالية خالل عام 2017: 

 اجلاري مدين: ارتفع الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على اجلاري مدين يف نهاية عام 2017 مبقدار 117 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه يف 
نهاية عام 2016 ليبلغ %8.77. 

 القرو�ص وال�صلف: ارتفع الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على القرو�ص وال�صلف يف نهاية عام 2017 مبقدار 81 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه 
يف نهاية عام 2016 ليبلغ %8.64. 

 الكمبيالت والإ�صناد املخ�صومة: انخف�ص الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الكمبيالت والإ�صناد املخ�صومة يف نهاية عام 2017 
مبقدار 19 نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه امل�صجل يف نهاية عام 2016 ليبلغ %10.23. 

 �صعر الفائدة لأف�صل العمالء: ارتفع �صعر فائدة الإقرا�ص لأف�صل العمالء يف نهاية عام 2017 مبقدار 46 عن م�صتواه امل�صجل يف نهاية 
عام 2016 ليبلغ %8.83.
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جدول رقم )37(

الو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت باأ�سنافها )2009 – 2017(

ال�سنة
جاري مدين

)%(
قرو�ض و�سلف

)%(
كمبيالت واإ�سناد خم�سومة

)%(
�سعر الإقرا�ض لأف�سل العمالء 

)%(

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

20178.778.6410.238.83

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 )2009 - 2017(

%

كمبياالت واسناد مخصومة جاري مدين قروض وسلف سعر االقراض ألفضل العمالء
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جدول رقم )38( 

تطور الو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت باأ�سنافها خالل عام 2017

ال�سهر
جاري مدين

)%(
قرو�ض و�سلف

)%(
كمبيالت واإ�سناد خم�سومة

)%(

�سعر الإقرا�ض لأف�سل 
العمالء 

)%(

8.027.929.128.38كانون الثاين

7.857.888.928.43�سباط

8.358.188.798.58اآذار

8.378.249.178.59ني�صان

8.258.429.478.59اأيار

8.278.429.728.63حزيران

8.448.4610.218.74متوز

8.648.489.778.75اآب

8.598.659.708.75اأيلول

8.638.759.678.78ت�صرين الأول

8.628.689.848.78ت�صرين الثاين

8.778.6410.238.83كانون الأول

8.408.399.558.65املعدل

8.778.7510.238.83اأعلى �سعر

7.857.888.798.38اأدنى �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 2017
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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 2017 ارتفاعًا طفيفًا مبقدار 5 نقاط �أ�سا�ض لي�سل �إلى 4.84% باملقارنة مع هام�ص مقداره 
4.79% يف عام 2016. 

�سكل رقم )30(: التطور ال�سنوي لهام�س �سعر الفائدة )2009 - 2017(
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�سكل رقم )31(: التطور ال�سهري لهام�س �سعر الفائدة خالل عام 2017
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4. تطور اأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية 

قام البنك املركزي الأردين خالل عام 2017 برفع �أ�سعار �لفائدة على �أدو�ت �ل�سيا�سة �لنقدية �لرئي�سية �أربع مر�ت وذلك يف �سهر �سباط 
واآذار وحزيران وكانون الأول من عام 2017، وبحيث اأ�صبحت كما يلي:   

 رفع �صعر الفائدة الرئي�صي للبنك املركزي )CBJ Main Rate( من 2.75% اإلى %4.00.

 رفع �صعر فائدة اإعادة اخل�صم من 3.75% اإلى %5.00.

 رفع �صعر فائدة على اتفاقيات اإعادة ال�صراء لليلة واحدة من 3.50% اإلى %4.75.

 رفع �صعر فائدة نافذة الإيداع للدينار من 1.75% اإلى %3.00.

 رفع �صعر الفائدة على �صهادات اليداع لي�صبح �صمن املدى )%3.50 - %3.75(.

جدول رقم )39(

التطور ال�سنوي لأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية )2009 – 2017(

�سعر الفائدة الرئي�سي )%(ال�سنة
�سعر اإعادة

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

نافذة الإيداع لليلة واحدة )%(

4.7504.5002.500ــ2009

4.2504.0002.000ــ2010

4.5004.2502.250ــ2011

5.0004.7504.000ــ2012

4.5004.2503.500ــ2013

4.254.002.75ــ2014

20152.503.753.501.50

20162.753.753.501.75

20174.005.004.753.00

 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 2017

�سعر الفائدة الرئي�سي )%(ال�سهر
�سعر اإعادة

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

نافذة الإيداع لليلة واحدة 
)%(

2.753.753.501.75كانون الثاين

3.254.254.002.25�سباط

3.504.504.252.50اآذار

3.504.504.252.50ني�صان

3.504.504.252.50اأيار

3.754.754.502.75حزيران

3.754.754.502.75متوز

3.754.754.502.75اآب

3.754.754.502.75اأيلول

3.754.754.502.75ت�صرين الأول

3.754.754.502.75ت�صرين الثاين

4.005.004.753.00كانون 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 2017 اإلى ما يلي: 

 ارتفاع معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق ليلة واحدة عام 2017 مقارنًة مع عام 2016 مبقدار 115 نقطة ليبلغ )%3.186(.

 ارتفاع معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق اأ�صبوع عام 2017 مقارنًة مع عام 2016 مبقدار 84 نقطة ليبلغ )%3.591(.

 ارتفاع معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق �صهر واحد عام 2017 مقارنًة مع عام 2016 مبقدار 91 نقطة ليبلغ )%4.501(.

 ارتفاع معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق ثالثة اأ�صهر خالل العام 2017 مقارنًة مبعدله ل�صنة 2016 مبقدار 97 نقطة لي�صل اإلى 
.)%5.338(

 ارتفاع معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق �صتة اأ�صهر خالل العام 2017 مقارنة مبعدله ل�صنة 2016 مبقدار 116 نقطة لي�صل اإلى 
.)%6.218(

 ارتفاع معدل اأ�صعار فائدة الإقرا�ص ل�صتحقاق �صنة واحدة خالل عام 2017 مقارنًة مبعدله ل�صنة 2016 مبقدار 101 نقطة لي�صل اإلى 
.)%6.659(
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جدول رقم )41(

معدل اأ�سعار فائدة الإقرا�س بني البنوك ) اجلوديرب ـ الأ�سعار املعلنة( للفرة من  2006 اإلى 2017

�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

20173.1863.5914.5015.3386.2186.659

   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 2017، والذي يبني اأن معدلت 
اأ�صعار فائدة الإقرا�ص جلميع ال�صتحقاقات قد �صجلت اأدنى املعدلت خالل ال�صهر الأول من العام، واأعلى املعدلت يف ال�صهر الأخري من العام.



2 0 1 7 التقرير السنوي التاسع والثالثون -  1222 0 1 7 التقرير السنوي التاسع والثالثون - 

جدول رقم )42(

اأ�سعار فائدة الإقرا�س بني البنوك ) اجلوديرب ـ الأ�سعار املعلنة( لعام 2017

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

2.2572.8653.7674.5675.3525.902كانون الثاين

2.4232.9843.8834.6865.4776.018�سباط

3.0773.4484.3465.1736.0406.501اآذار

3.2253.5754.4885.3196.2136.656ني�صان

3.2193.5754.4885.3196.2136.656اأيار

3.3033.6594.5745.4136.3066.741حزيران

3.4633.8164.7345.5886.4846.900متوز

3.4563.8164.7345.5886.4846.900اآب

3.4563.8164.7345.5886.4846.900اأيلول

3.4483.8164.7345.5846.4846.895ت�صرين الأول

3.4253.8164.7345.5756.4846.881ت�صرين الثاين

3.4853.9074.7945.6566.6006.963كانون الأول

3.1863.5914.5015.3386.2186.659املعدل

2.2572.8653.7674.5675.3525.902اأدنى �سعر

3.4853.9074.7945.6566.6006.963اأعلى �سعر

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

�سكل رقم )32(: التطور ال�سهري لأ�سعار فائدة القرا�س بني البنوك )اجلوديرب( خالل عام 2017
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وفيما يتعلق بحجم ن�ساط �سوق ما بني �لبنوك لليلة و�حدة خالل عام 2017 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 اأعلى هام�ص يف �صهر ت�صرين الثاين والبالغ 0.338% يف حني بلغ الهام�ص �صفر يف �صهر اآذار.

جدول رقم )43(

حجم الن�صاط يف �صوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2017

عدد العملياتال�سهر
جمموع املبالغ 

املقر�سة
هام�ض�سعر فائدة الإقرا�ض املرجح�سعر فائدة الإقرا�ض املرجح

الت�سعريفيما بني البنوك )ال�سعر الفعلي( فيما بني البنوك )ال�سعر املعلن( )دينار مليون(

%3642537.42.2572.3950.138كانون الثاين
%4142955.62.4232.5810.158�سباط
%4383167.03.0773.0770.000اآذار

%0.035-30926850.3.2253.190ني�صان
%0.065-2582146.53.2193.154اأيار

%0.103-2912168.33.3033.200حزيران
%0.104-2952446.53.4633.359متوز
%0.172-2522049.93.4563.284اآب

%0.236-2302849.03.4563.220اأيلول
%0.283-2372715.03.4483.165ت�صرين الأول
%0.338-1461192.03.4253.087ت�صرين الثاين
%0.335-2132364.03.4853.150كانون 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 2017
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�سكل رقم )34(: تطور عدد عمليات القرا�س والقرا�س يف �سوق ما بني البنوك لليلة واحدة خالل عام 2017
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الفصل الثامن 

تحليل األداء المقارن 
للبنوك العاملة في األردن  
خالل

عام 2017
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ت�صمن هذا الف�صل على تلخي�صٍ واٍف ملجمل التطورات التي �صهدتها البنوك العاملة يف الأردن خالل العام 2017، حيث تناول اجلزء الأول 
منها تطور البنود الرئي�صية يف قائمة املركز املايل من حيث اإجمايل املوجودات والت�صهيالت والودائع يف البنوك العاملة يف الأردن، 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 2017 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 2017. 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 2017.

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 
تخ�ص فروع البنوك العاملة يف الأردن فقط ول ت�صمل بيانات ال�صركات التابعة والفروع اخلارجية. وفيما يلي تف�صيل لأهم املفاهيم امل�صتخدمة 

�صمن هذا 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 2017: هو �صايف الربح بعد ال�صريبة لعام 2017 مق�صومًا على متو�صط حقوق امللكية لعامي 2016 
و 2017.

 معدل العائد على املوجودات لعام 2017: هو �صايف الربح بعد ال�صريبة لعام 2017 مق�صومًا على متو�صط املوجودات لعامي 2016 و 
 .2017

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

البنك مبا فيها ذمم  املمنوحة من  والتمويالت  القرو�ص  اأنواع  املالية جميع  التوظيفات  ت�صمل  الإ�صالمية:  للبنوك  املالية  التوظيفات   
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�صدة الأوعية الدخارية للبنوك الإ�صالمية: 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.

 قد يتم تعديل وحتديث البيانات املتعلقة ب�صنة املقارنة )ال�صنة ال�صابقة( 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 2017 بن�صبة 2.1% عن قيمته يف نهاية عام 2016، لي�صل اإلى 46.45 
مليار دينار، والتي تتوزع بواقع 35.4 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )76.2% من اإجمايل موجودات البنوك يف الأردن(، و 7.7 مليار 

دينار للبنوك الإ�صالمية )16.6% من اإجمايل املوجودات( و 3.4 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية )7.3% من اإجمايل املوجودات(.
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جدول رقم )44(: اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 2016

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20172016
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2017

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

ترتيب
2016

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

%3.50-%19,267.020.37%18,943.019.25البنك العربي
%2.69%26,750.914.84%26,932.214.92بنك ال�سكان للتجارة والتمويل

%16.55%52,447.05.38%32,852.06.14البنك الأردين الكويتي
%3.87%32,563.15.63%42,662.35.73بنك الحتاد

%4.47-%42,505.05.51%52,393.05.15البنك الأهلي الأردين
%10.54%62,005.24.41%62,216.54.77بنك الردن

%7.96%71,998.04.39%72,157.04.64بنك القاهرة عمان
%1.65-%81,817.94.00%81,788.03.85بنك املال الأردين

%0.83%91,678.63.69%91,692.53.64بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%3.68%101,304.02.87%101,352.02.91بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

%8.78%111,171.32.57%111,274.12.74البنك التجاري الأردين
ABC 1.08%121,099.32.42%121,111.22.39بنك%

NANANANANANANAالبنك ال�ستثماري
%2.22%34,607.2676.06%35,373.8376.16اإجمايل موجودات البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2017

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

ترتيب
2016

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

ن�سبة التغري
)%(

%2.73%14,100.09.01%14,212.09.07البنك الإ�سالمي الأردين
%4.18%21,969.84.33%22,052.14.42البنك العربي ال�سالمي الدويل

%4.15%3921.12.02%3959.32.07بنك �سفوة ال�سالمي
%13.77%4413.70.91%4470.71.01م�سرف الراجحي 

%3.91%7,404.6816.27%7,694.1016.56اإجمايل موجودات البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2017

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

ترتيب
2016

املوجودات
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
املوجودات )%(

ن�سبة التغري
)%(

%6.85-%1832.01.83%1775.01.67بنك عودة
%3.56-%2786.01.73%2758.01.63بنك لبنان واملهجر

%16.68%3395.20.87%3461.10.99بنك �ستاندرد ت�سارترد
%0.07%6336.10.74%4336.30.72البنك العقاري امل�سري العربي

%15.64-%4375.70.83%5316.90.68�سيتي بنك
بنك اأبو ظبي الأول

%12.26-%5351.60.77%6308.50.66)بنك اأبو ظبي الوطني - �سابقاً(

%4.48%7279.90.62%7292.40.63بنك الكويت الوطني - الأردن
%0.05%8132.60.29%8132.70.29م�سرف الرافدين

%3.10-%3,488.987.67%3,380.877.28اإجمايل موجودات البنوك التجارية الأجنبية
%2.08%45,500.92100.0%46,448.80100.0اإجمايل 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 2017 بن�صبة 8.4% مقارنة مع عام 
2016 لت�صل اإلى 23.0 مليار دينار، تتوزع بواقع 16.5 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )71.7% من اإجمايل الت�صهيالت( و 5.3 مليار 

دينار للبنوك الإ�صالمية )23.2% من اإجمايل الت�صهيالت( و 1.2 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية )5.1% من اإجمايل الت�صهيالت(.

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

2017 مقارنة مع عام 2016

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20172016
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2017

الت�سهيالت 
الئتمانية

املبا�سرة / بال�سايف
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الت�سهيالت الئتمانية

املبا�سرة / بال�سايف )%(

ترتيب
2016

الت�سهيالت 
الئتمانية

املبا�سرة / بال�سايف
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الت�سهيالت الئتمانية

املبا�سرة / بال�سايف )%(

%24.93%22,872.013.56%13,588.015.62البنك العربي
%6.25%13,080.614.54%23,273.114.25بنك ال�سكان للتجارة والتمويل

%1.93%31,381.96.52%31,408.66.13بنك الحتاد
%9.26%41,188.05.61%41,298.05.65البنك الأردين الكويتي

%16.89%71,042.54.92%51,218.65.31بنك الردن
%2.29%51,177.05.56%61,204.05.24البنك الأهلي الأردين

%3.42%61,052.04.97%71,088.04.74بنك القاهرة عمان
%7.36-%8898.64.24%8832.43.62بنك املال الأردين

%1.59%9681.23.22%9692.03.01بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%14.44%11568.02.68%10650.02.83بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 

%12.46%10572.22.70%11643.52.80البنك التجاري الأردين
ABC 8.22%12529.12.50%12572.62.49بنك%

NANANANANANANAالبنك ال�ستثماري
اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف 

%9.48%15,043.0971.01%16,468.7771.70لدى البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2017

اأر�صدة التوظيفات
املالية / بال�صايف

مليون دينار

الن�صبة لإجمايل
الت�صهيالت الئتمانية

املبا�صرة / بال�صايف )%(

ترتيب
2016

اأر�صدة التوظيفات
املالية / بال�صايف

مليون دينار

الن�صبة لإجمايل
الت�صهيالت الئتمانية

املبا�صرة / بال�صايف )%(

ن�صبة التغري
)%(

%1.59%12,887.013.63%12,933.012.77البنك الإ�سالمي الأردين 
%12.36%21,201.35.67%21,349.85.88البنك العربي ال�سالمي الدويل

%11.58%3602.62.84%3672.42.93بنك �سفوة ال�سالمي
%18.33%4309.91.46%4366.71.60م�سرف الراجحي 

اإجمايل ار�سدة التوظيفات املالية / بال�سايف لدى 
%6.42%5,000.8523.60%5,321.9423.17البنوك ال�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2017

الت�صهيالت الئتمانية
املبا�صرة / بال�صايف

مليون دينار

الن�صبة لإجمايل
الت�صهيالت الئتمانية

املبا�صرة / بال�صايف )%(

ترتيب
2016

الت�صهيالت الئتمانية
املبا�صرة / بال�صايف

مليون دينار

الن�صبة لإجمايل
الت�صهيالت الئتمانية

املبا�صرة / بال�صايف )%(

ن�صبة التغري
)%(

%1.93%1363.01.71%1370.01.61بنك لبنان واملهجر 
%2.77-%2325.01.53%2316.01.38بنك عودة 

%8.09%3150.70.71%3162.90.71البنك العقاري امل�سري العربي 
%11.16%4133.50.63%4148.40.65بنك �ستاندرد ت�سارترد

بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو 
%7.25%599.30.47%5106.50.46ظبي الوطني - �سابقاً(

%17.06%648.50.23%656.80.25�سيتي بنك
%23.93-%721.60.10%716.40.07بنك الكويت الوطني - الأردن

%47.87%80.090.00%80.140.00م�سرف الرافدين
اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف 

%3.10%1,141.695.39%1,177.135.13لدى البنوك التجارية الأجنبية
اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف 

%8.41%21,185.62100.0%22,967.83100.0لدى البنوك العاملة يف الأردن

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

�رتفع �إجمايل �لود�ئع لدى �لبنوك �لعاملة يف �لأردن يف نهاية عام 2017  بن�صبة 0.32% مقارنة مع عام 2016 لي�صل �إلى 38.2  مليار 
دينار، تتوزع بو�قع 28.9 مليار دينار للبنوك �لتجارية �لأردنية )75.7% من �إجمايل �لود�ئع( و 6.7 مليار دينار للبنوك �لإ�صالمية )%17.6 

من �إجمايل �لود�ئع( و 2.6 مليار دينار للبنوك �لتجارية �لأجنبية )6.7% من �إجمايل �لود�ئع(.

جدول رقم )46(: اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 2016

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20172016
ن�سبة التغري

(%) ترتيب
2017

اجمايل الودائع
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الودائع (%)

ترتيب
2016

اجمايل الودائع
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
الودائع (%)

%4.88-%17,934.020.85%17,547.019.77البنك العربي
%2.17%25,605.814.73%25,727.215.00بنك ال�سكان للتجارة والتمويل

%0.17%32,163.25.69%32,167.05.68بنك الحتاد
%4.45%51,933.05.08%42,019.05.29البنك الأردين الكويتي

%7.36-%42,133.05.61%51,976.05.18البنك الأهلي الأردين
%10.61%61,573.64.14%61,740.54.56بنك الردن

%8.24%71,566.04.12%71,695.04.44بنك القاهرة عمان
%1.51%81,455.43.82%81,477.43.87بنك ال�ستثمار العربي الأردين

%4.99-%91,441.53.79%91,369.63.59بنك املال الأردين
%4.49%101,135.02.98%101,186.03.11بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

%9.05%11995.72.62%111,085.82.84البنك التجاري الأردين
ABC 1.00%12887.72.33%12896.62.35بنك%

NANANANANANANAالبنك ال�ستثماري
%0.22%28,823.9575.75 %28,886.9975.67اإجمايل الودائع لدى البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

ترتيبالبنكا
2017

اجمالي أرصدة
األوعية االدخارية

مليون دينار

النسبة 
إلجمالي

الودائع )%(

ترتيب
2016

اجمالي أرصدة
األوعية 
االدخارية

مليون دينار

النسبة 
إلجمالي

الودائع )%(

نسبة التغير
)%(

%1.92%13,646.09.58%13,716.09.73البنك الإ�سالمي الأردين
%3.77%21,738.04.57%21,803.64.72البنك العربي ال�سالمي الدويل

%3.97%3767.42.02%3797.82.09بنك �سفوة ال�سالمي
%13.58%4348.80.92%4396.21.04م�سرف الراجحي 

%3.28%6,500.1717.08 %6,713.5517.59اإجمايل اأر�سدة الأوعية الدخارية لدى البنوك الإ�سالمية
ية

جنب
الأ

ية 
جار

الت
ك 

نو
لب

ا

ترتيبالبنك
2017

اجمالي الودائع
مليون دينار

النسبة 
إلجمالي

الودائع )%(

ترتيب
2016

اجمالي الودائع
مليون دينار

النسبة 
إلجمالي

الودائع )%(

نسبة التغير
)%(

%3.53-%2652.01.71%1629.01.65بنك لبنان واملهجر
%10.62-%1697.01.83%2623.01.63بنك عودة

%24.57%4285.70.75%3355.90.93بنك �ستاندرد ت�سارترد
بنك اأبو ظبي الأول (بنك اأبو ظبي الوطني 

%16.35-%5285.60.75%4238.90.63- �سابقاً)
%20.74-%3301.20.79%5238.80.63�سيتي بنك

%10.81-%6257.50.68%6229.70.60البنك العقاري امل�سري العربي
%5.77%7190.50.50%7201.40.53بنك الكويت الوطني - الأردن

%2.76-%857.00.15%855.40.15م�سرف الرافدين
%5.66-%2,726.457.17 %2,572.066.74اإجمايل الودائع لدى البنوك التجارية الأجنبية
%0.32%38,050.57100.0 %38,172.60100.0اإجمايل 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 2017 بن�صبة 4% مقارنة مع عام 2016 لي�صل اإلى 6 مليار دينار يف نهاية 
عام 2017 والتي تتوزع بواقع 4.7 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )77.2% من اإجمايل حقوق امللكية( و 748.7 مليون دينار للبنوك 

الإ�صالمية )12.4% من اإجمايل حقوق امللكية( و 628 مليون دينار للبنوك التجارية الأجنبية )10.4% من اإجمايل حقوق امللكية(.

جدول رقم )47(: حقوق امللكية يف البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 2016

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20172016
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2017

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية )%(

ترتيب
2016

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية )%(

%3.71%2951.60016.37%1986.90016.32بنك ال�سكان للتجارة والتمويل
%0.94%1961.00016.53%2970.00016.04البنك العربي

%0.45%3440.0007.57%3442.0007.31البنك الأردين الكويتي
%6.68%4393.9006.77%4420.2006.95بنك الردن

%19.19%5306.7815.28%5365.6536.05بنك الحتاد
%3.07%6293.0005.04%6302.0004.99بنك القاهرة عمان

%0.68%7292.0005.02%7294.0004.86البنك الأهلي الأردين
%3.95%8257.6124.43%8267.7824.43بنك املال الأردين

%0.15-%9196.8003.38%9196.5003.25بنك ال�ستثمار العربي الأردين
ABC 0.89%10146.8972.53%10148.2042.45بنك%

%2.27%11140.5512.42%11143.7392.38البنك التجاري الأردين
%0.75%12133.0002.29%12134.0002.22بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

NANANANANANANAالبنك ال�ستثماري
%3.50%4,513.14077.62%4,670.97877.24اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2017

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية )%(

ترتيب
2016

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية )%(

ن�سبة التغري
)%(

%9.33%1343.0005.90%1375.0006.20البنك الإ�سالمي الأردين
%12.06%2155.7992.68%2174.5832.89البنك العربي ال�سالمي الدويل

%4.26%3132.2312.27%3137.8602.28بنك �سفوة ال�سالمي
%9.68%455.8720.96%461.2781.01م�سرف الراجحي 

%9.00%686.90111.81%748.72212.38اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2017

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية )%(

ترتيب
2016

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
حقوق امللكية )%(

ن�سبة التغري
)%(

%0.00%1104.0001.79%1104.0001.72بنك عودة
%3.49%286.0001.48%289.0001.47بنك لبنان واملهجر

%1.53%385.5961.47%386.9021.44بنك الكويت الوطني - الأردن
%1.32-%483.3001.43%482.2001.36بنك �ستاندرد ت�سارترد

%2.97%569.3701.19%571.4301.18م�سرف الرافدين
%5.34%664.6151.11%668.0641.13�سيتي بنك

بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو ظبي الوطني 
%6.16%761.7001.06%765.5001.08- �سابقاً(

%2.29%859.5651.02%860.9301.01البنك العقاري امل�سري العربي
%2.26%614.14610.56%628.02610.38اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك التجارية الأجنبية
%4.02%5,814.188100.0%6,047.725100.0اإجمايل 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 2017  بن�صبة 4.6% مقارنة مع عام 2016 لي�صل اإلى 3.3 مليار دينار، 
والتي تتوزع بواقع 2.46 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )74.5% من جمموع راأ�ص املال( و 430 مليون دينار للبنوك الإ�صالمية )%13 

من جمموع راأ�ص املال( و 411.4 مليون دينار للبنوك التجارية الأجنبية )12.5% من جمموع راأ�ص املال(.

جدول رقم )48(: راأ�س مال البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 2016

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20172016
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2017

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

ترتيب
2016

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
را�ض املال )%(

%0.00%1641.020.30%1641.019.42البنك العربي
%25.00%2252.07.98%2315.09.54بنك ال�سكان للتجارة والتمويل

%0.00%3200.06.33%3200.06.06بنك الردن
%0.00%3200.06.33%3200.06.06بنك املال الأردين

%5.14%6175.05.54%5184.05.57البنك الأهلي الأردين
%0.00%5180.05.70%6180.05.45بنك القاهرة عمان

%28.00%8125.03.96%7160.04.85بنك الحتاد
%0.00%7150.04.75%8150.04.54بنك ال�ستثمار العربي الأردين

%6.31%9112.93.58%9120.03.63البنك التجاري الأردين
ABC 0.00%10110.03.48%10110.03.33بنك%

%0.00%11100.03.17%11100.03.03البنك الأردين الكويتي
%0.00%11100.03.17%11100.03.03بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

NANANANANANANAالبنك ال�ستثماري
%4.86%2,345.8874.30%2,460.0074.51اإجمايل راأ�ض مال البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2017

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

ترتيب
2016

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

ن�سبة التغري
)%(

%20.00%1150.04.75%1180.05.45البنك الإ�سالمي الأردين
%0.00%2100.03.17%2100.03.03البنك العربي ال�سالمي الدويل

%0.00%2100.03.17%2100.03.03بنك �سفوة ال�سالمي
%0.00%450.01.58%450.01.51م�سرف الراجحي 

%7.50%400.0012.67%430.0013.02اإجمايل راأ�ض مال البنوك الإ�سالمية
ية

جنب
الأ

ية 
جار

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2017

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

ترتيب
2016

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�سبة لإجمايل
راأ�ض املال )%(

ن�سبة التغري
)%(

%0.00%161.41.94%161.41.86بنك �ستاندرد ت�سارترد
%0.00%250.01.58%250.01.51البنك العقاري امل�سري العربي

%0.00%250.01.58%250.01.51م�سرف الرافدين
%0.00%250.01.58%250.01.51�سيتي بنك
%0.00%250.01.58%250.01.51بنك عودة

%0.00%250.01.58%250.01.51بنك الكويت الوطني - الأردن
%0.00%250.01.58%250.01.51بنك لبنان واملهجر

%0.00%250.01.58%250.01.51بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو ظبي الوطني - �سابقاً(
%0.00%411.4013.03%411.4012.46اإجمايل راأ�ض مال البنوك التجارية الأجنبية
%4.56%3,157.28100.0%3,301.40100.0اإجمايل 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

اإلى 805.5  بن�صبة 5% مقارنة مع عام 2016 لي�صل  ال�صريبة يف نهاية عام 2017  الأردن قبل  العاملة يف  البنوك  اأرباح  اإجمايل  ارتفع 
مليون دينار، والتي تتوزع بواقع 605 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية )75.1% من جمموع الأرباح قبل ال�صريبة(  و 141.6 مليون دينار 
للبنوك الإ�صالمية )17.6% من جمموع الأرباح قبل ال�صريبة ( و 58.9 مليون دينار للبنوك التجارية الأجنبية )7.3% من جمموع الأرباح 

قبل ال�صريبة(. 

جدول رقم )49(: الربح قبل ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 2016

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20172016
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2017

الربح قبل ال�سريبة
مليون دينار

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

ترتيب
2016

الربح قبل ال�سريبة
مليون دينار

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

%19.08%2152.00019.82%1181.00022.47البنك العربي
%2.35%1152.90019.93%2156.50019.43بنك ال�سكان للتجارة والتمويل

%19.45%350.9006.64%360.8007.55بنك الردن
%4.42%441.5575.42%443.3925.39بنك الحتاد

%1.20%633.3004.34%533.7004.18البنك الأردين الكويتي
%17.50-%540.0005.22%633.0004.10بنك القاهرة عمان

%22.44-%731.2004.07%724.2003.00بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%67.15%1013.7301.79%822.9502.85بنك املال الأردين

ABC 17.97-%820.8902.72%917.1362.13بنك%
%300.00%124.0000.52%1016.0001.99البنك الأهلي الأردين

%29.41-%917.0002.22%1112.0001.49بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 
%58.14-%1110.4221.36%124.3630.54البنك التجاري الأردين

NANANANANANANAالبنك ال�ستثماري
اإجمايل الربح قبل ال�سريبة للبنوك التجارية 

%6.54%567.9074.04%605.0475.11الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2017

الربح قبل ال�سريبة
مليون دينار

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

ترتيب
2016

الربح قبل ال�سريبة
مليون دينار

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

ن�سبة التغري
)%(

%3.35-%183.70010.91%180.90010.04البنك الإ�سالمي الأردين
%25.64%234.6434.52%243.5255.40البنك العربي ال�سالمي الدويل

%0.83-%38.7451.14%38.6731.08بنك �سفوة ال�سالمي
%16.14%47.3110.95%48.4911.05م�سرف الراجحي 

%5.35%134.4017.52%141.5917.58اإجمايل الربح قبل ال�سريبة للبنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2017

الربح قبل ال�سريبة
مليون دينار

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

ترتيب
2016

الربح قبل ال�سريبة
مليون دينار

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

ن�سبة التغري
)%(

%13.64-%122.0002.87%119.0002.36بنك عودة 
%12.50-%216.0002.09%214.0001.74بنك لبنان واملهجر 

%28.75%46.6150.86%38.5171.06�سيتي بنك
بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو 

%3.39%55.9000.77%46.1000.76ظبي الوطني - �سابقاً(

%40.30-%36.7000.87%54.0000.50بنك �ستاندرد ت�سارترد
%11.96-%63.1610.41%62.7830.35بنك الكويت الوطني - الأردن

%0.44%72.2700.30%72.2800.28م�سرف الرافدين
%6.82%82.0500.27%82.1900.27البنك العقاري امل�سري العربي 

اإجمايل الربح قبل ال�سريبة للبنوك التجارية 
%9.01-%64.708.44%58.877.31الأجنبية

%5.02%766.99100.0%805.50100.0اإجمايل 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

ارتفع اإجمايل اأرباح البنوك العاملة يف الأردن بعد ال�صريبة يف نهاية عام 2017 بن�صبة 7.2% مقارنة مع عام 2016 لي�صل اإلى 548.5 مليون 
دينار والتي تتوزع بواقع 417.1 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية )76% من جمموع الأرباح بعد ال�صريبة( و 93.9 مليون دينار للبنوك 
الإ�صالمية )17.1% من جمموع الأرباح بعد ال�صريبة( و 37.5 مليون دينار للبنوك التجارية الأجنبية )6.8% من جمموع الأرباح بعد ال�صريبة(.

جدول رقم )50(: �سايف الربح بعد ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 2016

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20172016
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2017

الربح بعد ال�سريبة
مليون دينار

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

ترتيب
2016

الربح بعد ال�سريبة
مليون دينار

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

%19.42%2103.00020.13%1123.00022.43البنك العربي
%6.53%1104.20020.37%2111.00020.24بنك ال�سكان للتجارة والتمويل

%20.60%333.5006.55%340.4007.37بنك الردن
%0.73%429.1505.70%429.3645.35بنك الحتاد

%15.38-%526.0005.08%522.0004.01بنك القاهرة عمان
%1.40-%621.5004.20%621.2003.87البنك الأردين الكويتي

%281.66%115.4141.06%720.6633.77بنك املال الأردين
%23.56-%720.8004.07%815.9002.90بنك ال�ستثمار العربي الأردين

%140.00%125.0000.98%912.0002.19البنك الأهلي الأردين
ABC 20.11-%813.9422.72%1011.1382.03بنك%

%27.27-%911.0002.15%118.0001.46بنك �سو�سيته جرنال - الأردن
%71.33-%108.3191.63%122.3850.43البنك التجاري الأردين

NANANANANANANAالبنك ال�ستثماري
اإجمايل الربح بعد ال�سريبة للبنوك التجارية 

%9.23%381.8274.63%417.0576.04الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2017

الربح بعد ال�سريبة
مليون دينار

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

ترتيب
2016

الربح بعد ال�سريبة
مليون دينار

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

ن�سبة التغري
)%(

%0.19%154.00010.55%154.1009.86البنك الإ�سالمي الأردين
%25.14%223.0134.50%228.7985.25البنك العربي ال�سالمي الدويل

%0.41%35.6061.10%35.6291.03بنك �سفوة ال�سالمي
%15.25%44.6910.92%45.4070.99م�سرف الراجحي 

%7.59%87.3117.06%93.9317.13اإجمايل الربح بعد ال�سريبة للبنوك الإ�سالمية
ية

جنب
الأ

ية 
جار

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2017

الربح بعد ال�سريبة
مليون دينار

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

ترتيب
2016

الربح بعد ال�سريبة
مليون دينار

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

ن�سبة التغري
)%(

%14.29-%114.0002.74%112.0002.19بنك عودة
%18.18-%211.0002.15%29.0001.64بنك لبنان واملهجر

%44.86%43.8670.76%35.6011.02�سيتي بنك
بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو 

%2.63%53.8000.74%43.9000.71ظبي الوطني - �سابقاً(

%45.65-%34.6000.90%52.5000.46بنك �ستاندرد ت�سارترد
%0.65%81.5300.30%61.5400.28م�سرف الرافدين

%17.37-%71.8420.36%71.5220.28بنك الكويت الوطني - الأردن
%23.29-%61.8620.36%81.4290.26البنك العقاري امل�سري العربي

اإجمايل الربح بعد ال�سريبة للبنوك التجارية 
%11.79-%42.508.31%37.496.84الأجنبية

اإجمايل الربح بعد ال�سريبة للبنوك العاملة يف 
%7.20%511.64100.0%548.48100.0الأردن

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

�صجل متو�صط معدل العائد على موجودات البنوك العاملة يف الأردن 1.035% يف عام 2017. وقد بلغ متو�صط معدل العائد على املوجودات 
للبنوك التجارية الأردنية 1.02%، بينما بلغ املعدل 1.13% للبنوك الإ�صالمية، و1.01% للبنوك التجارية الأجنبية.

جدول رقم )51(: معدل العائد على موجودات البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 2016

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20172016
الزيادة )النق�سان(

عن العام املا�سي ترتيب
2017

معدل العائد على
املوجودات )%(

ترتيب
2016

معدل العائد على
املوجودات )%(

%0.19%11.727%11.920بنك الردن
%0.07%21.530%21.600بنك ال�سكان للتجارة والتمويل

%0.21%71.140%31.350البنك العربي
%0.85%110.300%41.150بنك املال الأردين

%0.06-%61.180%51.120بنك الحتاد
%0.19-%51.270%61.080بنك القاهرة عمان

ABC 0.31-%31.320%71.010بنك%
%0.36-%41.300%80.940بنك ال�ستثمار العربي الأردين

%0.02-%90.860%90.840البنك الأردين الكويتي
%0.28-%80.870%100.590بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

%0.28%120.200%110.480البنك الأهلي الأردين
%0.37-%100.568%120.200البنك التجاري الأردين

NANANANANAالبنك ال�ستثماري
%0.00%1.02%1.02متو�سط معدل العائد على املوجودات للبنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2017

معدل العائد على
املوجودات )%(

ترتيب
2016

معدل العائد على
املوجودات )%(

الزيادة )النق�سان(
عن العام املا�سي

%0.20%21.200%11.400البنك العربي ال�سالمي الدويل
%0.07-%11.370%21.300البنك الإ�سالمي الأردين

%0.16%31.060%31.220م�سرف الراجحي 
%0.06-%40.660%40.600بنك �سفوة ال�سالمي

%0.06%1.07%1.13متو�سط معدل العائد على املوجودات للبنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2017

معدل العائد على
املوجودات )%(

ترتيب
2016

معدل العائد على
املوجودات )%(

الزيادة )النق�سان(
عن العام املا�سي

%0.49%31.130%11.620�سيتي بنك
%0.12-%11.620%21.500بنك عودة

%0.15%61.030%31.180بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو ظبي الوطني - �سابقاً(
%0.23-%21.330%41.100بنك لبنان واملهجر
%0.00%41.100%41.100م�سرف الرافدين

%0.50-%51.090%60.590بنك �ستاندرد ت�سارترد
%0.08-%70.610%70.530بنك الكويت الوطني - الأردن

%0.12-%80.540%80.420البنك العقاري امل�سري العربي
%0.05-%1.06%1.01متو�سط معدل العائد على املوجودات للبنوك التجارية الأجنبية
%0.007-%1.042%1.035متو�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 8.13% يف عام 2016 اإلى 7.61% يف عام 2017 وبانخفا�ص قدرة 
0.53%. وقد بلغ متو�صط معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية الأردنية 7.6%، بينما بلغ املعدل 11.47% للبنوك الإ�صالمية، و 

5.68% للبنوك التجارية الأجنبية.

جدول رقم )52(: معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 2016

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20172016
الزيادة )النق�سان(

عن العام املا�سي ترتيب
2017

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

ترتيب
2016

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

%1.97%310.770%112.740البنك العربي
%0.41%211.090%211.500بنك ال�سكان للتجارة والتمويل

%1.03%78.902%39.930بنك الردن
%1.80-%410.600%48.800بنك ال�ستثمار العربي الأردين

%1.04-%59.770%58.730بنك الحتاد
%5.75%112.125%67.870بنك املال الأردين

%6.85-%114.400%77.550بنك القاهرة عمان
ABC 2.08-%69.630%77.550بنك%

%2.74-%88.740%96.000بنك �سو�سيته جرنال - الأردن
%0.17-%104.970%104.800البنك الأردين الكويتي

%2.44%121.580%114.020البنك الأهلي الأردين
%4.39-%96.070%121.680البنك التجاري الأردين

NANANANANAالبنك ال�ستثماري
%0.62-%8.22%7.60متو�سط العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2017

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

ترتيب 
2016

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

الزيادة )النق�سان(
عن العام املا�سي

%1.80%215.600%117.400البنك العربي ال�سالمي الدويل
%1.43-%116.520%215.090البنك الإ�سالمي الأردين

%0.82%38.410%39.230م�سرف الراجحي 
%0.05-%44.220%44.170بنك �سفوة ال�سالمي

%0.28%11.19%11.47متو�سط العائد على حقوق امللكية للبنوك الإ�سالمية
ية

جنب
الأ

ية 
جار

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2017

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

ترتيب 
2016

معدل العائد على
حقوق امللكية )%(

الزيادة )النق�سان(
عن العام املا�سي

%2.14-%113.700%111.560بنك عودة
%2.61-%212.710%210.100بنك لبنان واملهجر

%2.45%45.990%38.440�سيتي بنك
%0.20-%36.300%46.100بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو ظبي الوطني - �سابقاً(

%2.45-%55.480%53.030بنك �ستاندرد ت�سارترد
%0.85-%63.220%62.370البنك العقاري امل�سري العربي

%0.10-%72.200%72.100م�سرف الرافدين
%0.41-%82.180%81.770بنك الكويت الوطني - الأردن

%0.79-%6.47%5.68متو�سط العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية الأجنبية
%0.53-%8.13%7.61متو�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

بلغت  ارتفاع  اإلى 806 فرع يف نهاية عام 2017، وبن�صبة  الأردن من 796 فرع يف نهاية عام 2016  العاملة يف  البنوك  ارتفع عدد فروع 
1.26%. وقد بلغ عدد فروع البنوك التجارية الأردنية 603 فرع )74.8% من اإجمايل عدد الفروع( و 148 فرع للبنوك الإ�صالمية )18.4% من 

اإجمايل عدد الفروع( و 55 فرعًا تابعًا للبنوك التجارية الأجنبية )6.8% من اإجمايل عدد الفروع(.

جدول رقم )53(: عدد فروع البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 2016

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20172016
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2017

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد  الفروع )%(

ترتيب
2016

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد الفروع )%(

%0.00%111714.70%111714.52بنك ال�سكان للتجارة والتمويل
%0.00%2749.30%2749.18البنك العربي

%1.37%3739.17%2749.18بنك القاهرة عمان
%2.82%4718.92%4739.06بنك الردن

%4.92%5617.66%5647.94البنك الأردين الكويتي
%1.82%6556.91%6566.95البنك الأهلي الأردين

%7.32%7415.15%7445.46بنك الحتاد
%6.90-%8293.64%8273.35البنك التجاري الأردين

ABC 0.00%9273.39%8273.35بنك%
%0.00%10182.26%10182.23بنك ال�ستثمار العربي الأردين
%0.00%11172.14%11172.11بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

%0.00%12121.51%12121.49بنك املال الأردين
NANANANANANANAالبنك ال�ستثماري

%1.34%59574.75%60374.81اإجمايل عدد فروع البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2017

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد الفروع )%(

ترتيب
2016

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد الفروع )%(

ن�سبة التغري
)%(

%0.00%1749.30%1749.18البنك الإ�سالمي الأردين
%2.44%2415.15%2425.21البنك العربي ال�سالمي الدويل

%0.00%3253.14%3253.10بنك  �سفوة ال�سالمي
%0.00%470.88%470.87م�سرف الراجحي 

%0.68%14718.47%14818.36اإجمايل عدد فروع البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2017

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد الفروع )%(

ترتيب
2016

عدد الفروع
داخل الأردن

الن�سبة لإجمايل
عدد الفروع )%(

ن�سبة التغري
)%(

%7.14%1141.76%1151.86بنك لبنان واملهجر
%0.00%1141.76%2141.74بنك عودة

%27.27%3111.38%2141.74البنك العقاري امل�سري العربي
%16.67-%460.75%450.62بنك �ستاندرد ت�سارترد

%0.00%620.25%520.25م�سرف الرافدين
%0.00%620.25%520.25�سيتي بنك

بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو ظبي الوطني 
%0.00%620.25%520.25- �سابقاً(

%66.67-%530.38%810.12بنك الكويت الوطني - الأردن
%1.85%546.78%556.82اإجمايل عدد فروع البنوك التجارية الأجنبية
%1.26%796100.0%806100.0اإجمايل 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 1606 جهاز يف عام 2016 اإلى 1707 جهاز يف عام 2017، وبن�صبة 
ارتفاع بلغت 6.3%. وقد بلغ عدد اأجهزة ال�صراف الآيل التابعة للبنوك التجارية الأردنية 1253 جهازًا )73.4% من اإجمايل عدد اأجهزة 
ال�صراف الآيل(، فيما بلغ عدد الأجهزة التابعة للبنوك الإ�صالمية 375 جهازًا )22% من اإجمايل عدد الأجهزة( وبلغ عدد الأجهزة التابعة 

للبنوك التجارية الأجنبية 79 جهازًا )4.6% من اإجمايل عدد الأجهزة(.

جدول رقم )54(: عدد اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 2016

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20172016
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2017

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل عدد
الأجهزة  )%(

ترتيب
2016

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل عدد
الأجهزة )%(

%1.33%122614.07%122913.42بنك ال�سكان للتجارة والتمويل
%10.43%316310.15%218010.54البنك العربي

%4.27%216410.21%317110.02بنك القاهرة عمان
%11.67%41207.47%41347.85بنك الردن

%4.31%51167.22%51217.09البنك الأهلي الأردين
%7.61%6925.73%6995.80البنك الأردين الكويتي

%15.38%7784.86%7905.27بنك الحتاد
%3.45%8583.61%8603.51بنك ال�ستثمار العربي الأردين

%6.00%10503.11%9533.10البنك التجاري الأردين
ABC 3.77-%9533.30%10512.99بنك%

%4.26-%11472.93%11452.64بنك املال الأردين
%0.00%12201.25%12201.17بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

NANANANANANANAالبنك ال�ستثماري
اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك التجارية 

%5.56%118773.91%125373.40الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2017

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل عدد
الأجهزة  )%(

ترتيب
2016

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل عدد
الأجهزة  )%(

ن�سبة التغري
)%(

%7.89%119011.83%120512.01البنك الإ�سالمي الأردين
%16.39%2613.80%2714.16البنك العربي ال�سالمي الدويل

%0.00%3583.61%3583.40بنك �سفوة الإ�سالمي
%20.59%4342.12%4412.40م�سرف الراجحي 

%9.33%34321.36%37521.97اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك الإ�سالمية
ية

جنب
الأ

ية 
جار

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك
ترتيب
2017

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل عدد
الأجهزة  )%(

ترتيب
2016

عدد اأجهزة
ال�سراف الآيل

الن�سبة لإجمايل عدد
الأجهزة  )%(

ن�سبة التغري
)%(

%0.00%1261.62%1261.52بنك عودة
%18.75%2161.00%2191.11بنك لبنان واملهجر

%6.67%3150.93%3160.94البنك العقاري امل�سري العربي
%12.50-%480.50%470.41بنك �ستاندرد ت�سارترد

%0.00%560.37%560.35بنك الكويت الوطني - الأردن
بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو ظبي 

%0.00%650.31%650.29الوطني - �سابقاً(

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

اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك التجارية 
%3.95%764.73%794.63الأجنبية

اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك العاملة 
%6.29%1606100.00%1707100.00يف الأردن

امل�سدر: بيانات البنوك.
 بنك اأجنبي.

  ل يوجد لديها اأجهزة �سراف اآيل
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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 20065 موظفًا وموظفة يف عام 2016 اإلى 20582 موظفًا وموظفة يف عام 
2017، وبن�صبة ارتفاع مقدارها 2.6%. وقد بلغ عدد العاملني يف البنوك التجارية الأردنية 15112 موظفًا وموظفة )73.4% من جمموع عدد العاملني(، 
فيما بلغ عدد العاملني يف البنوك الإ�صالمية 4086 موظفًا وموظفة )19.9% من جمموع عدد العاملني(، ويف البنوك التجارية الأجنبية 1384 موظفًا 

وموظفة )6.7% من جمموع عدد العاملني(.

جدول رقم )55(: عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2017 مقارنة مع عام 2016

ية
دن

لأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20172016
ن�سبة التغري

)%( ترتيب
2017

جمموع 
العاملني

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني )%(

ترتيب
2016

جمموع 
العاملني

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني )%(

%2.84%1299014.90%1307514.94البنك العربي
%1.38%2239311.93%2242611.79بنك ال�سكان للتجارة والتمويل

%6.15%315787.86%316758.14بنك الردن
%3.80%415537.74%416127.83بنك القاهرة عمان

%12.55-%513796.87%512065.86البنك الأهلي الأردين
%3.56%611515.74%611925.79البنك الأردين الكويتي

%11.15%710225.09%711365.52بنك الحتاد
%3.68%97063.52%87323.56بنك ال�ستثمار العربي الأردين

%0.56%87133.55%97173.48البنك التجاري الأردين
%5.32-%105832.91%105522.68بنك املال الأردين

ABC 4.07%114922.45%115122.49بنك%
%4.92%122641.32%122771.35بنك �سو�سيته جرنال - الأردن

NANANANANANANAالبنك ال�ستثماري
%1.94%1482473.88%1511273.42اإجمايل عدد العاملني يف البنوك التجارية الأردنية

ية
الم

لإ�س
ك ا

نو
لب

البنكا
ترتيب
2017

جمموع 
العاملني

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني )%(

ترتيب
2016

جمموع 
العاملني

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني )%(

ن�سبة التغري
)%(

%4.43%1223611.14%1233511.34البنك الإ�سالمي الأردين
%3.65%28774.37%29094.42البنك العربي ال�سالمي الدويل

%19.25%34782.38%35702.77بنك �سفوة ال�سالمي
%8.80%42501.25%42721.32م�سرف الراجحي 

%6.38%384119.14%408619.85اإجمايل عدد العاملني يف البنوك الإ�سالمية

ية
جنب

الأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

البنك
ترتيب
2017

جمموع 
العاملني

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني )%(

ترتيب
2016

جمموع 
العاملني

الن�سبة لإجمايل
عدد العاملني )%(

ن�سبة التغري
)%(

%21.53%13531.76%14292.08بنك لبنان واملهجر
%2.47-%23241.61%23161.54البنك العقاري امل�سري العربي

%4.17-%32881.44%32761.34بنك عودة
%6.91-%41880.94%41750.85بنك �ستاندرد ت�سارترد

%38.89-%51080.54%5660.32بنك الكويت الوطني - الأردن
%9.68-%6620.31%6560.27�سيتي بنك

%15.09-%7530.26%7450.22بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو ظبي الوطني - �سابقاً(
%12.50-%8240.12%8210.10م�سرف الرافدين

%1.14-%14006.98%13846.72اإجمايل عدد العاملني يف البنوك التجارية الأجنبية
%2.58%20065100.00%20582100.00اإجمايل 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

2017

46448.80

45500.92

2.0
8%

22967.83

21185.62

8.4
1%

2016

76.16%
16.56%

7.28%

71.7%
23.17%

5.13%

75.67%
17.59%

6.74%

77.24%
12.38%

10.38%

20172016

20172016

20172016

38172.60

38050.57

0.3
2%

6047.725

5814.188

4.0
2%

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 ٢٠١٧

توزيع اجمالي التسهيالت االئتمانية املباشرة / بالصافي املمنوحة من
البنوك العاملة في األردن كما في نهاية عام ٢٠١٧

توزيع اجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٧

توزيع اجمالي حقوق امللكية للبنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٧
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20172016

548.48

511.64

2017

3301.4

2157.28

4.5
6%

5.0
2%

7.2
%

805.5766.99

2016

20172016

74.51%
13.02%

12.46%

75.11%
17.58%

7.31%

76.04%
17.13%

6.84%

1.02%

1.13%

1.01%

اجمالي رأس املال للبنوك العاملة في األردن 
(مليون دينار)

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

   20172016

1.035%

1.042%

(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 ٢٠١٧

توزيع الربح قبل الضريبة للبنوك العاملة في االردن
كما في نهاية عام ٢٠١٧

توزيع صافي الربح بعد الضريبة للبنوك العاملة في االردن
كما في نهاية عام ٢٠١٧

توزيع العائد على املوجودات (ROA)  للبنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٧

0.88%

0.93%

0.98%

1.03%

1.08%

1.13%

1.18%

0.007%
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806

796

1.2
6%

20172016

20172016

20172016

1707

1606

6.2
9%

20582

20065

2.5
8%

74.81%

18.36%

6.82%

73.4%

21.97%

4.63%

73.42%

19.85%

6.72%

20172016

7.61%

8.13% 0.53%

(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 ٢٠١٧

توزيع عدد اجهزة الصراف اآللي التابعة للبنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٧

توزيع عدد فروع البنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٧

معدل العائد على حقوق امللكية(ROE) للبنوك العاملة في األردن 
كما في نهاية عام ٢٠١٧

0.00%

2.000%

4.000%

6.000%

8.000%

10.000%

12.000%

7.60%
11.47%

5.68%
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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 2017.

جدول رقم )56( اخلدمات امل�سرفية اجلديدة التي قام البنك باإدخالها عام 2017

مزود اخلدمةو�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

البنك العربي

خدمة التعرف على 
العميل بالنظام 

   Customer(احليوي
 Biometric

)Authentication

خدمة التعرف على العميل من خالل �صريان الإ�صبع، حيث ميكن 
اإمتام حركات ال�صحب والإيداع النقدي بكل �صهولة بدون احلاجة 

لإظهار وثيقة اإثبات ال�صخ�صية كاملعتاد وبدون اأي مناذج ورقية 
من خالل اأجهزة التابلت املخ�ص�صة للخدمة.

01systems صركة�

خدمة ايداع ال�صيكات الفوري 
)CDM(

اإيداع ال�صيكات على مدار ال�صاعة بخطوات ب�صيطة واآمنة بدون 
مغلف عرب جمموعة خمتارة من اأجهزة ال�صراف الآيل التابعة 

للبنك العربي.
NCR صركة�

البنك الأهلي الأردين

تعديل جوائز ح�صابات التوفري 
لربامج ح�صابات التوفري 

املختلفة

جوائز ح�صاب قو�صان الأهلي:
�صهر 3 و9 �صحب على �صقة يف العقبة مدفوعة كامل التكاليف 

)احلد الأدنى للدخول بال�صحب 1000 دينار(
�صهر 6 و12 ال�صحب على فيال و250 األف دينار كا�ص يف جرين 

لند )واحلد الأدنى للدخول بال�صحب   2000 دينار(
�صحب ربع �صنوي على �صيارة )احلد الأدنى للدخول بال�صحب 

200 دينار(
جوائز ح�صاب اأبناء الأهلي:

�صهري �صحب على 10 رابحني باجلائزة ببالي �صتي�صن لكل رابح 
)احلد الأدنى لدخول ال�صحب 200 دينار(

�صحب ربع �صنوي على بالي �صتي�صن + 5000 دينار  كا�ص )احلد 
الأدنى لدخول ال�صحب 200 دينار(.

داخليا

اطالق ح�صاب توفري جديد 
»�صباب الأهلي«

منتج ي�صتهدف عمالء البنك ذوي الفئة العمرية بني 18 عام 
و35 عام.

متتاز اجلائزة والتي هي عبارة عن �صيارة يقام ال�صحب عليها ربع 
�صنويا، واحلد الأدنى للخول بال�صحب هو 200 دينار.

داخليا

اطالق حملة %0 للبطاقات 
لكافة التجار

برنامج تق�صيط اأي م�صرتيات بقيمة 500 دينار واأكرث ملدة ت�صل 
الى 6 �صهور، لتق�صيط امل�صرتيات املذكورة على العميل.

الت�صال على مركز الت�صال املبا�صر بعد امام احلركة واعالم 
البنك برغبته بتق�صيط احلركة.

داخليا

اإ�صافة جتار جدد لربامج 
تق�صيط بفائدة 0%

اإ�صافة جتار جدد على قائمة امل�صرتكني بربامج التق�صيط بفائدة 
داخليا%0 لي�صبح جمموعهم 36 تاجر.

اطالق  Chatbot الأول 
من نوعه يف القطاع امل�صريف 

الأردين

 Facebook على تطبيق Chatbot  اطالق
Messenger متكن العمالء من خالله ال�صتف�صار على مزايا 
واملنتجات وخدمات البنك املختلفة، بالإ�صافة الى قناة ل�صتقبال 

�صكاوى ومقرتحات العمالء.
وغريها من و�صائل الرتفيه على العمالء )مثل الألعاب وحالة 

الطق�ص(

داخليا
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مزود اخلدمةو�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

تابع / البنك الأهلي 
الأردين

التعديل على منتج الوديعة 
املميزة

التعديل على منتج الوديعة املميزة بالدينار لإعطاء العميل اخليار 
بدفع الفائدة �صهريا اأو عند ال�صتحقاق، بالإ�صافة الى اطالق 

منتج الوديعة املميزة بالدولر حيث توفر اأي�صا اخليار للعميل بدفع 
الفائدة �صهريا اأو عند ال�صتحقاق.

داخليا

اطالق خدمة النرتنت 
امل�صريف لعمالء ال�صركات 

واملوؤ�ص�صات ال�صغرية 
واملتو�صطة

تطوير خدمات النرتنت امل�صريف اخلا�ص لل�صركات للتمكن من 
اإدارة ح�صاباتهم واأعمالهم امل�صرفية من اأي مكان ويف اأي وقت

T24

اطالق خدمة اأي فواتريكم 
لعمالء ال�صركات بخا�صية 

مدخل ومدقق

مت اطالق اخلدمة لعمالء ال�صركات مببداأ مدخل وحمدث نظرا 
لطبيعة هذه احل�صابات 

T24

بنك القاهرة عمان

برنامج �صغلي
قرو�ص اإنتاجية متنح لالأفراد واملوؤ�ص�صات وال�صركات واأ�صحاب 

امل�صاريع ال�صغرية ذوي الأن�صطة املختلفة وغريها.

 Frankfurt school
 of finance &
management

حمفظتي
بطاقات تابعة ملحفظة اإلكرتونية مفعلة على جهاز الهاتف املحمول 

للقيام باملعامالت النقدية و املدفوعات ال�صهرية.
Mahfazti Jomopay

قرو�ص الطاقة املتجددة
برنامج اإقرا�صي ملنتجات الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة حيث 

يقوم ال�صندوق ب�صداد الفوائد املرتتبة على القرو�ص.
�صندوق ت�صجيع الطاقة

برنامج ولء ومكافات 
البطاقات باأنواعها

تطوير داخليمنح نقاط للبطاقات عن كل حركة �سر�ء عرب �لبطاقة

تطوير داخليمت التعديل على اجلوائز و تفا�صيل احل�صاببرنامج ح�صابات التوفري

 E-trading منتج للتداول الإلكرتوين بالأدوات ال�صتثمارية املختلفة لالأ�صواق
الإقليمية والعاملية. 

تطوير داخلي 

�صهادة اإيداع بالدولر 
الأمريكي

تطوير داخليا�صتحداث عمولة جديدة -الدولر- ل�صهادات الإيداع

تطوير داخلي تعديل �صيا�صة املنح اخلا�صة بقرو�ص ال�صيارات منتج قرو�ص ال�صيارات 

بنك الردن

خدمة الر�صائل الن�صية 
الدولية 

خدمة تنبيهية تتيح للعميل معرفة ر�صائل التنبيهات على بطاقاته 
الئتمانية عند ا�صتخدام �صبكات الهاتف املحمول الدولية خارج 

الردن
EMP، A2A

 OTP )Verified by
 Visa(

ميزة خا�صة يف بطاقات فيزا من بنك الأردن، تخّول العميل 
الت�صوق ب�صكل امن على النرتنت من خالل اإر�صال )كلمة مرور 

ملرة واحدة( عرب الهاتف اخللوي للعميل يف كل عملية ت�صوق عند 
طلبها �صمن املواقع اللكرتونية امل�صّجلة يف اخلدمة مما مينح 

درجة اأمان اإ�صافية مل�صتخدمي البطاقة عرب النرتنت

EMP

تابع / جدول رقم )56( اخلدمات امل�سرفية اجلديدة التي قام البنك باإدخالها عام 2017
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مزود اخلدمةو�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

بنك ال�صكان للتجارة 
والتمويل

منتج وديعة لأجل بجوائز
توفري  اأ�صا�ص  على  يقوم  جديد  لأجل  وديعة  ح�صاب  عن  عبارة  هو 
وذلك  وال�صركات  الأفراد  لعمالء  اأ�صبوعيًا  جوائز  ربح  فر�صة 

 مت تطويرها داخليًاللودائع التي ر�صيدها 50 األف دينار فاأكرث.

تطوير ح�صاب م�صتقبلي

الأطفال  من  العمالء  ل�صريحة  موجه  توفري  عبارة عن ح�صاب  هو 
الذين تقل اأعمارهم عن 18 �صنة ويقوم هذا احل�صاب على اأ�صا�ص 
وامل�صاركة  لأبنائهم  لالدخار  والمهات  لالآباء  الفر�صة  توفري 

بفر�صة الربح باإحدى جوائز ح�صاب م�صتقبلي.

مت تطويرها داخليًا

برنامج ح�صابات الرواتب 
اجلديدة

العمالء  ل�صريحة  املزايا  من  جمموعة  توفري  اأ�صا�ص  على  يقوم 
الى  بالإ�صافة  فاأكرث  دينار   500 عن  املحولة  الرواتب  اأ�صحاب 

التاأهل للفوز باإحدى اجلوائز ال�صهرة �صمن الربنامج
مت تطويرها داخليًا

برنامج العمالء الأردنيني 
املغرتبني

هو عبارة عن جمموعة من اخلدمات التي تقدم للعمالء الأردنيني 
احل�صابات  فتح  من  العمالء  متكن  والتي  قطر  دولة  يف  املغرتبني 

واحل�صول على القرو�ص ال�صكنية دون احل�صور اإلى الأردن
مت تطويرها داخليًا 

البنك الأردين الكويتي

خدمة اأوامر الدفع النقدي 
ACO عرب ال�صراف اليل

ان�صاء اأوامر دفع نقدي من خالل نظام النرتنت البنكي او تطبيق 
املوبايل البنكي مل�صتفيد. ليقوم امل�صتفيد متلقي الدفعة ب�صرفها 
من خالل �صبكة اأجهزة ال�صرافات اللية التابعة للبنك الأردين 

الكويتي.

ميكن ان يكون امل�صتفيد العميل نف�صه من�صئ الدفعة او م�صتفيد 
اخر �صواء كام عميل البنك ام ل

مزود خارجي:

 BPC و�صركة ICSfs صركة�
SmartVista

خدمة الدفع اللكرتوين عن 
طريق اخل�صم املبا�صر من 

ح�صاب عميل البنك 

توفر اخلدمة و�صيلة ت�صديد فواتري ودفعات جديدة للعمالء عرب 
موقع اإي-فواتريكم الر�صمي واملواقع احلكومية الر�صمية امل�صرتكة 

باخلدمة كمفوتر ومواقع الت�صوق اللكرتونية املعتمدة من قبل 
البنك املركزي و �صركة مدفوعاتكم ولي�ص من خالل قنوات 

البنك.

مزود خارجي:

A2A صركة مدفوعاتكم و�صركة�

بطاقات دينارك املدفوعة 
م�صبقا واملربوطة باملحافظ 

اللكرتونية

ا�صدار بطاقات دينارك املدفوعة واملربوطة مبحافظ عمالء 
�صركة دينار اللكرتونية والتي يتم اإعادة �صحنها من خالل 

املحفظة اللكرتونية

مزود خارجي:

ICSfs صركة�

اطالق بطاقة وولد ايليت 

هي بطاقة مت اطالقها للعمالء املميزين جدا ذوي الدخول العالية 
متتع البطاقة مبزايا فريده ورائعة جتعلها لي�صت فقط و�صيلة دفع بل 
و�صيله للراحة والمان والرفاهية تنا�صب وطبيعة هذه الفئة ، منها 
600 �صالة لدى  الدخول الى �صالت رجال العمال يف اكرث من 
اكرث من 280 دول يف العامل بالإ�صافة الى ميزات تاأمينية لل�صفر 
الى  بالإ�صافة  �صفرة  اثناء  البال  وراحة  الطمئنان  حاملها  تعطي 
ميزات تتعلق باحل�صول على ليايل ا�صافية عند احلجز يف الفنادق 
البطاقة على  وبرامج خ�صوماتكما حتتوي  الكثري  العاملية وغريها 
خدمة امل�صاعد ال�صخ�صي املميزة لوي�ص الرابع ع�صر لتوفري خدمات 

مميزة حلامليها

مزود خارجي:

�صركة ما�صرتكارد

تابع / جدول رقم )56( اخلدمات امل�سرفية اجلديدة التي قام البنك باإدخالها عام 2017
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مزود اخلدمةو�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

تابع / البنك الأردين 
الكويتي

 MasterCard خدمة
 Secure Code

على   MasterCard Secure Code  خدمة اإطالق 
بهدف  الكويتي  الردين  للبنك  الئتمانية  املا�صرتكارد  بطاقات 
و لتخفي�ص  للعمالء ب�صورة اف�صل  توفري معايري احلماية والمان 
احتمالية حدوث الحتيالت على البطاقات  ، و اخلدمة عبارة عن 
معيار حماية خا�ص بعمليات ال�صراء من خالل النرتنت للعمليات 

التي تتم من خالل بطاقات ما�صرتكارد الئتمانية.

مزود خارجي:

�صركة ال�صرق الو�صط خلدمات 
MEPS الدفع

خدمة %2عائد نقدي مع 
حمطة وقود حولف 

جولف  الوقود  حمطة  مع  نقدي  عائد   2% خدمة  اطالق  مت 
%2 عائد نقدي للعميل عند ا�صتخدام بطاقته  بحيث يتم ارجاع 
املنت�صرة  جولف  الوقود  حمطات  خالل  من  ما�صرتكارد  الئتمانية 

يف اململكة .

 مزود خارجي:

�صركة ال�صرق الو�صط خلدمات 
MEPS الدفع

 Priority اطالق خدمة
pass على بطاقات وورلد 

ايليت 

 Priority العمال  رجال  ل�صالت  الدخول  خدمة  تطبيق  مت 
البطاقة  حلامل  تتيح  بحيث  ايليت  وورلد  بطاقات  على   Pass
الدخول الى اكرث من 600 �صالة يف املطارات العاملية ومت ا�صدار 

بطاقات Priority Pass لعمالء بطاقات وورلد ايليت .

مزود خارجي:

Priority pass صركة�

بنك ال�صتثمار العربي 
الأردين

خدمة املوبايل البنكي

Mobile Banking
 Mobile تتيح للعمالء ادارة اموالهم عرب تطبيق

BankingICS صركة�

اإيداع ال�صيكات عرب ال�صراف 
اليل

�صركة  ICS   مع �صركة EMPتتيح للعمالء امكانية ايداع ال�صيكات عرب ال�صراف اليل

حتديث بيانات العميل عرب 
النرتنت البنكي

�صركة ICSتتيح للعمالء امكانية حتديث بياناته عرب النرتنت البنكي

اي فواتريكم عرب ال�صراف 
اليل

�صركة  ICS   مع �صركة EMPتتيح للعمالء دفع الفواتري عن طريق  ال�صراف اليل

الت�صجيل الذاتي على خدمة 
النرتنت البنكي

تتيح للعمالء الت�صجيل الذاتي على النرتنت البنكي وادارة امواله 
بدون حاجه للذهاب للفرع

ICS صركة�

البنك التجاري الأردين

Super صهادات اإيداع ملدة ربط 24 و 36 �صهر وباأ�صعار فوائد مناف�صة�صهادات اإيداع�ICS

خدمة تاأجيل �الأق�ساط
تاأجيل ق�صط القر�ص ال�صكني وال�صخ�صي للعمالء يف حال رغبتهم 

بذلك
ICS

World بطاقة لعمالء النخبة ب�صقوف عالية لها العديد من املزايابطاقةMEPS

ABC بنك
اخلدمات اللكرتونية عرب 

النرتنت 

 )Digital Platform( مت تطوير وحتديث املن�صة الرقمية
اخلا�صة باخلدمات اللكرتونية للبنك وذلك عن طريق تقدمي 

اأف�صل اخلدمات امل�صرفية والتي متتاز بالأمان وال�صرعة. 

  ABC املوؤ�ص�صة الم )بنك
البحرين( 
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بنك الحتاد

ح�صاب توفري �صروق

حتقيق ا�صتقالِل واأمان املادي مع ح�صاب التوفري اجلديد من 
�ص لل�صيدات من »بنك الحتاد«. �صواًء اأكنِت اأّمًا  »�صروق« املخ�صّ
اأو تنتظرين طفاًل يف امل�صتقبل القريب اأو �صيدة اأعمال اأو موظفة 
اأو طالبة، فاإن هذا احل�صاب يلبي احتياجاتك، ويوّفر لِك ال�صعور 

بالطماأنينة وال�صتقرار، ومينحِك الثقة مب�صتقبل اأف�صل لك 
وجلميع اأفراد عائلتِك.

اجلوائز:

    6 جوائز عبارة عن راتب �صهري تبلغ قيمته 1000 
دينار اأردين ملدة 25 عام

    6 جوائز نقدية قيمتها  100 األف دينار اأردين 

داخلي 

قر�ص ال�صركات النا�صئة
قر�ص لل�صركات النا�صئة بقيمة ت�صل الى 250 الف دينار اأردين 
مع �سروط �سد�د مرنة تتنا�سب مع دورة �لتدفق �لنقدي �خلا�سة 

بالعميل ودون احلاجة لأي �صمانات 

بالتعاون مع ال�صركة الأردنية 
ل�صمان القرو�ص

قر�ص الطاقة املتجددة 
قر�ص بن�صبة %100 وب�صعر فائدة %0 لغايات تركيب اأنظمة 

الطاقة املتجددة اأو اأجهزة تر�صيد الطاقة 
بالتعاون مع ال�صركة الأردنية 

JREEEF ل�صمان القرو�ص و

قر�ص �صركتي 
قر�ص بقيمة ت�صل الى 50 الف دينار اأردين مع اأ�صعار فائدة 

مناف�سة و�سروط مرنة.
بالتعاون مع ال�صركة الأردنية 

ل�صمان القرو�ص

ح�صاب جاري اأعمايل 
ح�صاب جاري بالدينار الأردين يتم تقدمي ميزات اإ�صافية للعمالء 

عليه 
مت تطوير املنتج داخليا 

اأك�صيلرييت ال�صركات 
ال�صغرية واملتو�صطة

من�صة اإلكرتونية لتوفري املوارد والدعم الفني لل�صركات ال�صغرية 
واملتو�صطة 

بالتعاون مع �صركة توم�صون رويرتز

بنك �صو�صيته جرنال - 
الأردن

 Evolution 2 ح�صاب �صهادات اإيداع يقدم ن�صب فوائد خا�صة ومناف�صة بتاريخ
ا�صتحقاق 18 �صهر وحد اأدنى لالكتتاب 50000 دينار اأردين. 

Evolution 2 /
 USD

ح�صاب �صهادات اإيداع بالدولر الأمريكي بتاريخ ا�صتحقاق 18 
�صهر حد اأدنى لالكتتاب 50000 دولر اأمريكي.
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بنك املال الأردين

ك�صف  احل�صاب
حت�صني و�صف احلركات على ك�صف ح�صابات العميل على كافة 

القنوات  ليت�صنى للعميل الطالع على جميع حركاته بكل �صهولة
مت تطويرها داخليا

برنامج »VIP اليوم”
برنامج م�صريف ي�صتهدف �صريحة املوظفني املحولة رواتبهم، 

ي�صمل جمموعة وا�صعة من اخلدمات واملنتجات مبميزات فريدة 
من نوعها خلدمة هذه ال�صريحة.

مت تطويره داخليا

خدمة املبلغ الفوري
عبارة عن قر�ص �صخ�صي بقيمة 3000 دينار ميكن للعميل 

احل�صول عليه مبجرد الت�صال مبركز اخلدمة الهاتفية، وبفائدة 
مميزة وبدون عمولة �صداد مبكر.

مت تطويرها داخليا من خالًل 
برنامج »VIP اليوم”

ا�صرتجاع نقدي بن�صبة 10% 
من فوائد القر�ص ال�صخ�صي

منح �لعميل �حلا�سل على قر�ض �سخ�سي �سمن �سروط وحمدد�ت 
معينة ميزة احل�صول على ال�صرتجاع النقدي بن�صبة %10 من 

الفائدة املحت�صبة على قر�صه ال�صخ�صي

مت تطويرها داخليا من خالًل 
برنامج »VIP اليوم”

جائزة »تذكرتك الى العامل« 
بالتعاون مع امللكية الردنية

- اجلائزة هي تذكرة �صفر ب�صقف 20 الف دينار اردين يتم 
ال�صحب على جائزتني بنهاية كل ربع �صنة.

- مدة �صالحية التذكرة 15 عام من تاريخ احل�صول عليها، 
وميكنك ا�صتعمالها حلجز تذاكر ال�صفر للرابح ولأفراد عائلته 

ولأي وجهه حول العامل مع امللكية الردنية خالل هذه الفرتة.

مت تطويرها داخليا من خالًل 
برنامج »VIP اليوم”

امكانية حتمل البنك لر�صوم 
الرهن العقاري بالإ�صافة الى 
اعفاء العميل من ر�صوم املنح

للعميل احلا�صل على قر�ص ا�صكان بن�صبة متويل %80 اأو اقل 
بالإ�صافة الى اعفاء العميل من ر�صوم املنح مقابل زيادة ب�صعر 

الفائدة على القر�ص املمنوح %0.25 للعمالء امل�صرتكني 
بربنامج »VIP اليوم” اأو زيادة �صعر الفائدة اخلا�صة لهذه 

ال�صريحة بن�صبة 0.5% لعمالء ال�صرائح الخرى

مت تطويرها داخليا

10 %- 15 % ال�صرتجاع 
النقدي على بطاقات فيزا 

الئتمانية

ا�صرتجاع %15 على كافة الفواتري يف جميع املطاعم و10% 
من قيمة م�صرتيات من ال�صوبرماركت واملتاجر املعتمدة عند 

 ،Platinum وفيزا ،Signature ا�صتخدام بطاقات فيزا
وفيزا Gold الئتمانية من كابيتال بنك يف الأردن. 

EMP صركة�

البنك الإ�صالمي الأردين

خدمة املوبايل البنكي 
 )Banking Mobile(

- الإ�صدار الأول

ت�صهيل تقدمي اخلدمات البنكية بطريقة امنة مثل: التحويالت بني 
احل�صابات، وال�صتعالم عن ح�صابات و متويالت املتعامل، وطلبات 

ك�صف ح�صاب ر�صمي، وطلب ا�صدار دفرت �صيكات ودفع فواتري 

�صركة تطبيقات التقنية للم�صتقبل 
)فاكت(

بطاقة الفيزا �صجنت�صر
 VISA

 )SIGNATURE(
Card

بطاقة اعتماد تقدم خدمات مميزة لكبار متعاملي م�صرفنا مثل 
الدخول الى 850 قاعة رجال الأعمال يف اغلب مطارات العامل

�صركة فيزا العاملية

الإ�صدار الفوري
اتاحة ا�صدار البطاقات امل�صرفية من خالل الفروع مما ي�صاعد 

ب�صرعة تقدمي اخلدمة للمتعاملني وال�صتفادة من خدمات 
البطاقات

gemalto

املوقع اللكرتوين
)JIB Website(

حتديث املوقع اللكرتوين ب�صكل جديد وع�صري، وتقدمي خدمات 
مميزة من خالله ت�صهل على املتعامل التعرف على م�صرفنا 

وفروعه ومواقع �صرافته وخدمات اأخرى ا�صافية
Dot.jo

خدمات ال�صراف اليل
مت تقدمي خدمة تفعيل ح�صابات القنوات اللكرتونية خالل عام 

2017HSPS
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البنك العربي ال�صالمي 
الدويل

منتج متكني
جمموعة من احللول امل�صرفية لالأفراد واملوؤ�ص�صات ال�صغرية 

واملتو�صطة وامل�صممة للتمكني القت�صادي للمراأة وللم�صاريع 
ال�صغرية واملتو�صطة اململوكة اأو املدارة من قبل �صيدات 

تقدم متويالت امل�صاريع ال�صغرية 
واملتو�صطة �صمن هذا الربنامج 

بالتعاون مع ال�صركة الأردنية 
ل�صمان القرو�ص

منتج فرح

منتج الزواج املي�صر والذي يقدم التمويل للمقبلني على الزواج 
ب�سروط مي�سرة وبتكاليف خمف�سة لتمويل جمموعة و��سعة من 
احتياجات الزواج مبا فيها �صالة الأفراح، امل�صوغات، والأثاث 

والكهربائيات مع فرتة �صامح ت�صل اإلى 60 يوم وملدة �صداد 48 
�صهر بالإ�صافة اإلى تقدمي بطاقة العربي الإ�صالمي الئتمانية 

املق�صطة ب�صقف 1000 دينار ب�صيغة القر�ص احل�صن 

-

بنك �صفوة ال�صالمي

New Mobile App.

اطالق خدمة املوبايل بنك بحلته اجلديدة وبخدماته املميزة 
مثل )الدخول بالب�صمة، والتحويل من خالل QR وغريها..( 

و تفعيل خدمة التحويل الفوري لبنوك حملية من خالل نظام 
ACH  على كل من بنك الإنرتنت وبنك املوبايل.

ICSfs

تفعيل خدمة ال�صرتاك الذاتي 
يف خدمتي بنك النرتنت 

وتطبيق الهاتف النقال

تفعيل خدمة ال�صرتاك التلقائي باخلدمات الإلكرتونية والتي كان 
لها الأثر يف زيادة اأعداد ال�صتخدام وتقليل الأعباء الإدارية يف 

عملية طباعة الأرقام ال�صرية
ICSfs

اإطالق خدمة الإيداع النقدي 
 Online Cash الفوري

Deposit

اطالق خدمة اليداع النقدي الفوري على بع�ص ال�صرافات اللية 
لبنك �صفوة ال�صالمي، حيث �صيتمكن متعاملينا من ايداع املبالغ 

النقدية ب�صكل فوري.
NI

 منتج متويل الب�صائع ب�صيغة 
امل�صاومة

يهدف الى متكني املتعاملني من متويل خمتلف الجهزة الكهربائية 
و الثاث بنف�ص ال�صعر النقدي و لفرتات متتد الى 3 �صنوات  و ذلك 
من خالل اتفاقيات مع كبار التجار العاملني يف ال�صوق الردين يف 
و  ال�صيارات  غيار  قطع  و  املفرو�صات  و  الكهربائية  الجهزة  جمال 

انظمة الطاقة املتجددة 

داخلي

م�صرف الراجحي

PNA in BranchesNCRايداع ب�صرافات الفروع

تطوير خدمة املبا�صر 
 Online (لالأفراد

service(
بنك الراجحيتطوير واجهة اخلدمة و ا�صافة و تعديل اخلدمات اخرى

 mobile طرح خدمة
application

ميكن العمالء من اإدارة ح�صاباتهم وبطاقاتهم الئتمانية والطالع 
على تفا�صيلها يف اأي وقت، وح�صاب التمويالت وودائعهم بالإ�صافة 

اإلى اإجراء التحويالت النقدية بني احل�صابات. كذلك، ميّكن 
التطبيق من حتديد مواقع الفروع و اأجهزة ال�صراف الآيل.

بنك الراجحي
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تابع / م�صرف الراجحي

طرح خدمة الدفع اللكرتوين 
 Efawteercomعرب 

خدمة مبا�صر لالأفراد

متكن خدمة الراجحي مبا�صر العمالء من دفع فواتريهم 
الكرتونيا من خالل خدمة اإي-فواتريكم.

بنك الراجحي

طرح خدمة الدفع اللكرتوين 
 Efawteercom
 mobile عن طريق

banking

ميكن العمالء من دفع فواتريهم عن طريق خدمة اإي-فواتريكم 
بنك الراجحيواملتوفرة من خالل التطبيق.

 Online طرح خدمة
account opening

يقوم العميل بتعبئة كافة بياناته ال�صخ�صية )بيانات الهوية ، 
مكان ال�صكن ، بيانات جهة العمل ،....،الخ( و بعد 12 �صاعة 

ي�صل العميل ر�صالة ن�صية برقم مرجعي متكنه من زيارة اأي فرع 
ل�صتكمال اإجراءات فتح ح�صاب جاري لدى امل�صرف

بنك الراجحي

منتج ال�صتثمار امل�صرتك 
بعملة الدولر

يقوم امل�صرف با�صتثمار اأموال العمالء املتعاقدين معه لغايات 
ال�صتثمار امل�صرتك بعملة الدولر

بنك الراجحي

البنك العقاري امل�صري 
العربي

ح�صابات توفري بجوائز ي�صتهدف جميع �صرائح املجتمع، جوائز منتج عقاري الوفري
نقدية يومية واأ�صبوعية و�صحوبات خا�صة بالإ�صافة الى اجلائزة 

الكربى واجلوائز العينية.

ايداع نقدي عن طريق 
�صرافات اآلية يف مواقع 

حمددة
ايداع نقدي عن طريق ال�صراف الآيل

�صيتي بنك
 Citi Interest

 Optimization
)CIO(

يقوم البنك بح�صاب الفائدة الدائنة على ار�صدة العمالء الذين 
ميلكون ح�صابات مع �صيتي بنك يف عدة دول بالنظر للر�صيد 

الكلي لهوؤلء العمالء يف هذه الدول و من ثم حتديد ن�صبة الفائدة 
الدائنة التي �صتدفع على هذه الأر�صدة  كما يتم التفاق عليه مع 

العمالء

�صيتي بنك

بنك �صتاندرد ت�صارترد

Mobile Banking الدخول على احل�صاب امل�صريف عن طريق الأنرتنت-تطبيق
الهاتف املحمول

بنك �صتاندرد ت�صارترد

 One time
 password )OTP(

 for internet
 shopping

خدمة الرقم ال�صري ملرة واحدة وذلك حلماية البطاقة اأو 
للح�صاب عند الت�صوق عرب النرتنت

CA Arabia

Prepaid Serviceمدفعاتكمخدمة الدفع امل�صبق على اأي فواتريكم

 Advance
payment serviceمدفوعاتكمخدمة الدفع املقدم على اأي فواتريكم

SCB biller hack اأ�صبح بنك �صتاندرد ت�صارترد بنك مفوتر على خدمة اأي فواتريكم
ويقبل دفعات القرو�ص والبطاقات الئتمانية

مدفوعاتكم

ال�صراف الآيل الناطق لذوي 
الحتياجات اخلا�صة

متت اإ�صافة �صوت خلدمة ال�صراف الآيل يف الفرع الرئي�صي 
)ال�صمي�صاين( لكي تكون مهيئة خلدمة ذوي الحتياجات اخلا�صة

بنك �صتاندرد ت�صارترد

تابع / جدول رقم )56( اخلدمات امل�سرفية اجلديدة التي قام البنك باإدخالها عام 2017
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مزود اخلدمةو�سف خمت�سر للخدمةا�سم اخلدمةالبنك

بنك الكويت الوطني - 
الأردن

حتميل الرواتب من خالل 
النرتنت

مت ا�صافة خدمة جديدة خا�صة بال�صركات بحيث تتمكن ال�صركة 
من حتميل واتب موظفيها من خالل النرتنت البنكي اخلا�ص بها

مزود خارجي: 
eFAWATEERcom-

Estarta

اجهزة ال�صراف اليل 
اجلديدة 

مت ا�صتبدال و حتديث جميع ال�صرافات اللية التي تتميز باأعلى 
املوا�صفات و املقايي�ص التقنية العاملية

مزود خارجي:

NI – NCR

املوقع اللكرتوين اجلديد 
اطالق املوقع اللكرتوين اجلديد لبنك الكويت الوطني- الردن  

مبا يتنا�صب مع الهوية املوؤ�ص�صية اخلا�صة بالبنك
بنك الكويت الوطني

اخلدمات امل�صرفية عرب 
النرتنت 

بنك الكويت الوطنيتطوير و حتديث النظام الداعم للخدمات امل�صرفية عرب النرتنت  

بنك لبنان واملهجر

Efawatrceom

برنامج الولء للبطاقات 
الئتمانية

Gowen Points

تابع / جدول رقم )56( اخلدمات امل�سرفية اجلديدة التي قام البنك باإدخالها عام 2017
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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 

يو�صح اجلدول ادناه تطور عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأردن لالأعوام 2009 – 2017، ليبني اأن عدد العاملني لعام 2017 قد بلغ 
20582 موظفًا وموظفة يف البنوك العاملة يف الأردن.

جدول رقم )57(

توزيع العاملني يف البنوك ح�سب اجلن�س 2017-2009

ذكورال�سنة
التوزيع الن�سبي 

)%(
اإناث

التوزيع الن�سبي 
)%(

املجموع

20091040665.90538434.1015790

20101093865.84567534.1616613

20111143465.91591334.0917347

20121176565.85610134.1517866

20131218866.16623533.8418423

20141281665.95661734.0519433

20151321265.75688334.2520095

20161341765.22715634.7820573

2017* 1346165.4712134.620582

  با�ستثناء البيانات اخلا�سة بالبنك ال�ستثماري.

امل�سدر : بيانات البنوك

ن�صيته  ليتبقى ما  ن�صبته 65.4% لعام 2017  الذكور ما  العاملني  البنوك ح�صب اجلن�ص فقد �صجل عدد  العاملني يف  بتوزيع  يتعلق  وفيما 
34.6% للعاملني الناث. وتدل هذه الإح�صائيات على التطور 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 �صكلت ن�صبة العاملني من حملة ال�صهادات اجلامعية )دكتوراه، ماج�صتري، 
بكالوريو�ص ودبلوم عايل( احل�صة الأكرب من اإجمايل عدد املوظفني بنهاية عام 2017 والتي بلغت 78.5%. باملقابل �صجلت ن�صبة العاملني من 

حملة التوجيهي ودون التوجيهي ما ن�صبته 10.9% من اجمايل عدد العاملني يف نهاية عام 2017. 
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جدول رقم )58(

توزيع العاملني ح�سب املوؤهل العلمي 2017-2009 

ال�سنة
دون التوجيهيتوجيهيدبلوم/ معهددبلوم عايل و بكالوريو�ضماج�ستريدكتوراه

املجموع
%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

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

2017*570.313226.41477671.8218210.67873.814587.120582

 با�ستثناء البيانات اخلا�سة بالبنك ال�ستثماري.

امل�سدر: بيانات البنوك

3. توزيع العاملني يف البنوك ح�سب الفئة العمرية

�صكل العاملني الذين تقل اأعمارهم عن 25 �صنة ما ن�صبته 9.4% من اجمايل عدد املوظفني بنهاية عام 2017، بالإ�صافة الى ما ن�صبته 
66.6% للعاملني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 25 �صنة و39 �صنة، لت�صجل بذلك ن�صبة العاملني الذين تقل اأعمارهم عن ال 40 عاما الن�صبة 
الأكرب من اجمايل عدد العاملني لعام 2017.يف حني بلغت ن�صبة العاملني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 40 �صنة و59 �صنة ما ن�صبته %23.7، 

كما �صكلت ن�صبة العاملني الذين تتجاوز اأعمارهم 60 عامًا وما زالوا على راأ�ص عملهم 0.3% من اجمايل عدد العاملني يف نهاية عام 2017.

جدول رقم )59(

توزيع العاملني ح�سب الفئة العمرية 2017-2009

ال�سنة
اأكرث من 60 �سنة40-59 �سنة25-39 �سنةاقل من 25 �سنة

املجموع
%العدد%العدد%العدد%العدد

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

2017*19329.41370066.6487823.7720.320582

 با�ستثناء البيانات اخلا�سة بالبنك ال�ستثماري.

امل�سدر: بيانات البنوك
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4. الو�سع الجتماعي للعاملني

يبني اجلدول ادناه توزيع العاملني ح�صب الو�صع الجتماعي، والذي يظهر ان ن�صبة العاملني املتزوجني قد بلغت 63.2% من اجمايل عدد 
املوظفني لعام 2017 ليتبقى ما ن�صبته 36.8% للعاملني العازبني.

جدول رقم )60(

توزيع العاملني ح�سب الو�سع الجتماعي 2017-2009

ال�سنة
متزوجونعازبون

املجموع
%العدد%العدد

2009617439.1961660.915790

2010670340.3991059.716613

2011670838.71063961.317347

2012678838.01107862.017866

2013690137.51152262.518423

2014743438.31199961.719433

2015766138.11243461.920095

2016775537.71281862.320573

2017*757936.81300363.220582

 با�ستثناء البيانات اخلا�سة بالبنك ال�ستثماري.

امل�سدر: بيانات البنوك

5. التوزيع اجلغرايف للعاملني يف البنوك ح�سب املحافظة 

بلغ عدد موظفي البنوك يف حمافظة العا�صمة 17191 موظفًا وموظفة اأي ما ن�صبته 83.5% من جمموع موظفي البنوك، يف حني ا�صتحوذت 
ن�صبة %1.8  على  البلقاء  تليها حمافظة  ن�صبة %3.7  على  الزرقاء  البنوك وحمافظة  موظفي  ن�صبة 4.8% من جمموع  على  اربد  حمافظة 

وحمافظة الكرك على ن�صبة 1.3% وحمافظة العقبة على ما ن�صبته 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 2017 

الرتكز اجلغرايف للعاملني )%(عدد العاملنياملحافظة

%1719183.5حمافظة العا�صمة

%9824.8حمافظة اربد

%7653.7حمافظة الزرقاء

%3701.8حمافظة البلقاء

%2431.2حمافظة العقبة

%2711.3حمافظة الكرك

%1510.7حمافظة مادبا

%1340.7حمافظة معان

%1150.6حمافظة جر�ص

%1100.5حمافظة عجلون

%780.4حمافظة الطفيلة

%1720.8حمافظة املفرق

%20582100.0املجموع

 با�ستثناء البيانات اخلا�سة بالبنك ال�ستثماري.

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 2017

املفرقالطفيلةعجلون جر�ضمعانمادباالكركالبلقاءالعقبةالزرقاء اربد العا�سمةا�سم البنك 

287937581927109105579البنك العربي

1007483317362010109088البنك الأهلي الأردين

116112779286442211022151033بنك القاهرة عمان

14208756162391081017019بنك الردن

بنك ال�سكان للتجارة 
والتمويل

1857181127296344193911201719

10294246152691008007البنك الأردين الكويتي

بنك ال�ستثمار العربي 
الأردين

68217201300000000

61834107238800009البنك التجاري الأردين

------------ البنك ال�ستثماري

ABC 46176668606006بنك

1026382611118800008بنك الحتاد
بنك �سو�سيته جرنال - 

الأردن 
25066604500000

522815700000000بنك املال الأردين

1481233193298391364836442833البنك الإ�سالمي الأردين

البنك العربي ال�سالمي 
الدويل

7224747138189989811

5332017000000000بنك  �سفوة ال�سالمي

247169000000000م�سرف الراجحي

البنك العقاري امل�سري 
العربي 

282978000000010

2100000000000م�سرف الرافدين

5600000000000�سيتي بنك

17050000000000بنك �ستاندرد ت�سارترد

26190600000000بنك عودة 

بنك الكويت الوطني - 
الأردن

6600000000000

39511101300000000بنك لبنان واملهجر 

بنك اأبو ظبي الأول )بنك 
اأبو ظبي الوطني �سابقاً(

4500000000000

1719198276524337027115113411511078172املجموع

- غري متوفر
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 38019 موظف  تابعة  تدريب  التي مت عقدها مبراكز  التدريبية  بالدورات  امل�صاركني  بلغ عدد  خالل عام 2017، حيث 
بلغ عدد امل�صاركني بالدورات التدريبية التي مت عقدها مبراكز تدريب حملية 6681 موظف وموظفة، يف حني بلغ عدد امل�صاركني بالدورات 

التدريبية التي مت عقدها مبراكز تدريب خارج الأردن 377 موظف وموظفة .

جدول رقم )63(

عدد املوظفني الذين ا�سركوا يف دورات تدريبيه عام 2017

اأ�سم البنك
يف مراكز تدريب خارج الأردنيف مراكز تدريب حمليةيف مركز التدريب التابع للبنك

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

25951659331211276البنك العربي
4683127760112البنك الأهلي الأردين

995597280151142بنك القاهرة عمان
28152048716634بنك الردن

210261814520352بنك ال�سكان للتجارة والتمويل
2143135024146244البنك الأردين الكويتي

10647916010بنك ال�ستثمار العربي الأردين
925447131105115البنك التجاري الأردين

البنك ال�ستثماري

ABC 293915511657200بنك
139414014233882217بنك الحتاد

111985320163223بنك �سو�سيته جرنال - الأردن 
11856102721112بنك املال الأردين

30181531243106500البنك الإ�سالمي الأردين
173740727345272البنك العربي ال�سالمي الدويل

171164247319691بنك  �سفوة ال�سالمي
177631652201م�سرف الراجحي

107521396550البنك العقاري امل�سري العربي 
0014731م�سرف الرافدين

381810100�سيتي بنك
21817617111917بنك �ستاندرد ت�سارترد

163143505231بنك عودة 
3828371100بنك الكويت الوطني - الأردن

2401871016300بنك لبنان واملهجر 
26195300بنك اأبو ظبي الأول )بنك اأبو ظبي الوطني �سابقاً(

25192128274785189629780املجموع

- غري متوفر

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 2301 موظفًا وموظفة خالل عام 2017، فيما بلغ عدد الذين تركوا اخلدمة جلميع الأ�صباب 2015 
موظفًا وموظفة عام 2017.يف حني بلغ معدل دوران املوظفني يف عام 2017 والذي ميثل )جمموع ال�صتقالت/جمموع املوظفني × 100%( ما 

ن�صبته %9.79.

جدول رقم )64(

ال�ستقالت والتعيينات 2009- 2017

التعييناتال�ستقالت   ال�سنة
معدل دوران 

املوظفني )%(

20092229202614.12

2010 2240320213.48

2011 1909277411.00

20121975242611.05

20132024270610.99

20142301301411.84

20152793329813.90

20162108261610.25

*2017201523019.79

  با�ستثناء البيانات اخلا�سة بالبنك ال�ستثماري.

  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 خالل

عام 2017
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قامت اجلمعية خالل عام 2017 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 2017 حول مو�صوعات 
وق�صايا تهم اجلهاز امل�صريف. 

ويف جمال الدرا�صات، اأ�صدرت اجلمعية خالل عام 2017 جمموعة من املن�صورات والتقارير والدرا�صات ذات العالقة باجلهاز امل�صريف 
الأردين.  وفيما يلي ن�صتعر�ص اأبرز ن�صاطات اجلمعية خالل العام 2017.

اأ– اجتماعات جلان اجلمعية 

جمعية البنوك تعقد اجتماعاً ملناق�سة م�سودة م�سروع اتفاقية عامة لإعادة ال�سراء 

عقدت جمعية البنوك يف الأردن اجتماعًا بتاريخ 31 متوز 2017 �صم الدوائر القانونية واخلزينة يف البنوك وممثلي البنك املركزي الأردين 
ملناق�صة م�صودة م�صروع اتفاقية عامة لإعادة ال�صراء الواردة من البنك املركزي الأردين، وذلك يف اإطار جهود البنك لتطوير ال�صوق الثانوي 
لالأوراق املالية احلكومية، ملا له من اأهمية يف زيادة فاعلية وكفاءة ادوات البنوك يف توفري ال�صيولة، وا�صتكماًل لالإطار القانوين الذي يحكم 
العالقات التعاقدية بني البنوك يف اتفاقيات البيع واإعادة ال�صراء لالأوراق احلكومية با�صتخدام نظام ادارة الوراق املالية احلكومية وايداعها 

 . ) DEPO/X( يف البنك املركزي

وقد مت ت�صكيل جلنة من ممثلي الدوائر القانونية واخلزينة يف البنوك وممثلي البنك املركزي للخروج ب�صيغة نهائية من م�صروع التفاقية.

جمعية البنوك تعقد اجتماعاً ملناق�سة مو�سوع الربط اللكرتوين بني وزارة املالية والبنوك العاملة يف اململكة

عقدت جمعية البنوك يف الأردن اجتماعًا مل�صوؤويل الدوائر القانونية يف البنوك بتاريخ 15 ت�صرين الأول 2017 ملناق�صة كتاب وزير املالية 
بخ�صو�ص مو�صوع ال�صري يف اإجراءات و�صع احلجز على الأموال املنقولة العائد للمكلفني املطالبني لدى وزارة املالية / مديرية الأموال العامة 

اأ�صوًة بدائرة �صريبة الدخل واملوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي. 

جمعية البنوك تعقد اجتماعاً ملناق�سة م�سروع قانون ال�سركات املعرو�ض حالياً على جمل�ض النواب

عقدت جمعية البنوك يف الأردن اجتماعًا للجنة القانونية للجمعية اجتماعًا ناق�صت خالله م�صروع قانون ال�صركات املعرو�ص حاليًا على 
جمل�ص النواب. 
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جمعية البنوك تعقد اجتماعاً ملناق�سة ملراجعة وتقييم الآلية املتبعة من قبل البنوك يف ا�ستيفاء وتوريد ر�سوم الطوابع على خمتلف 

املعامالت البنكية 

عقدت جمعية البنوك اجتماعًا بتاريخ 17 ت�صرين الأول 2017 �صم مدراء الدوائر القانونية واملالية يف البنوك العاملة يف اململكة وذلك 
ملراجعة وتقييم الآلية املتبعة من قبل البنوك يف ا�صتيفاء وتوريد ر�صوم الطوابع على خمتلف املعامالت البنكية. 

وبناًء على نتائج وتو�صيات الجتماع، قامت اجلمعية مبخاطبة معايل وزير املالية مطالبًة باإ�صدار تعليمات مبقت�صى الفقرة )ب( من املادة 
)4( من قانون ر�صوم طوابع الواردات متكن البنوك من ا�صتيفاء الر�صوم بطريقة مرنه و�صريعة من خالل حتويل قيمة الر�صوم اإلى ح�صاب 
اليرادات العامة لدى البنك املركزي الردين مبوجب ر�صالة �صويفت وختم املعاملة اخلا�صعة للر�صوم مبا يفيد ا�صتيفاء الر�صوم وقيمتها وتاريخ 

ا�صتيفاء الر�صوم املقررة اأو اأي و�صيلة اخرى منا�صبة. 

جمعية البنوك تعقد اجتماع ملناق�سة م�سروع قانون امللكية العقارية لعام 2015

عقدت جمعية البنوك اجتماعًا ملدراء الدوائر القانونية يف البنوك ملناق�صة م�صروع قانون امللكية العقارية لعام 2015. وبحث املجتمعون 
م�صروع القانون واملواد الواردة فيه، ومت اإر�صال مالحظات البنوك حول تلك البنود ل�صيما التي تتقاطع مع اهتمامات البنوك.

جمعية البنوك تعقد اجتماع ملناق�سة مالحظات البنوك على م�سودة تعليمات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

عقدت جمعية البنوك يف الأردن اجتماعًا �صم مدراء المتثال والدوائر القانونية يف البنوك، وذلك ملناق�صة مالحظات البنوك العاملة يف 
اململكة حول م�صروع تعليمات مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب الوارد من البنك املركزي الأردين.

وتن�ص املادة 37 من قانون رقم )46( ل�صنة 2007، قانون مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب على اأن تقوم اللجنة الوطنية ملكافحة 
غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب امل�صكلة وفقا لأحكام هذا القانون بو�صع التعليمات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون مبا يف ذلك ال�صوابط 
والأ�ص�ص املتعلقة بالإخطار عن العمليات التي ي�صتبه باأنها مرتبطة بغ�صل الأموال اأو متويل الإرهاب وال�صوابط املتعلقة بالت�صريح عن الأموال 
املنقولة عرب احلدود والإجراءات املتعلقة بالت�صريح، وتنفيذ اللتزامات الواردة يف القرارات الدولية وفقا لأحكام البند )2( من الفقرة )اأ( 

من املادة )6( من القانون.

ومتخ�ص الجتماع عن ت�صكيل جلنة م�صغرة من ممثلي البنوك لتوحيد املالحظات واخلروج بتو�صية ت�صمل هذه املالحظات حول م�صودة 
التعليمات ليتم ار�صال هذه التو�صيات اإلى البنك املركزي.

ب– الجتماعات الأخرى

جمعية البنوك تعقد اجتماعاً ملناق�سة املعاجلة ال�سريبية ملخ�س�سات الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة

ملناق�صة  وذلك  واملبيعات  الدخل  �صريبة  دائرة  يف  واملعنيني  الأع�صاء  البنوك  مندوبي  �صم  اجتماعًا  الأردن  يف  البنوك  جمعية  عقدت 
املعاجلة ال�صريبية ملخ�ص�صات الت�صهيالت الئتمانية غري العاملة. وقد وجاء هذا الجتماع بناًء على كتاب بنك ABC رقم )2192( تاريخ 
2017/3/22 واملتعلق بنظام امل�صاريف واملخ�ص�صات وال�صتهالك والإعفاءات رقم 55 ل�صنة 2015 ال�صادر مقت�صى الفقرة )اأ( من املادة 
)77( من قانون �صريبة الدخل رقم )34( ل�صنة 2014، والذي يحق فيه للبنك تنزيل خم�ص�صات الت�صهيالت الئتمانية غري العاملة التي 
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ير�صدها وفق احكام قانون البنوك والتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين. 

ومبوجب النظام مت ا�صتثناء احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة وخم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية حتت املراقبة واأي خم�ص�ص عام 
مل يتم تخ�صي�صه لكل عميل على حدة. حيث اأن النظام مل يحدد متى يجوز اخراج اأي عميل من اطار الت�صهيالت غري العاملة اإلى ديون عملة 
وبالتايل عك�ص هذه املخ�ص�صات والفوائد والعمولت املعلقة الى اإيرادات، فان تعليمات ت�صنيف الت�صهيالت الئتمانية ال�صادرة من البنك 

املركزي الردين تكون هي املرجعية بهذا اخل�صو�ص.

وكانت البنوك راجعت دائرة �صريبة الدخل واملبيعات وح�صل خالف حول خم�ص�ص تدين ت�صهيالت الديون الهالكة حيث اعتربت دائرة 
�صريبة الدخل هذه الديون مبثابة ديون عاملة وبالتايل يجب عك�ص كامل خم�ص�ص تدين الت�صهيالت املتعلق بها وكامل الفوائد والعمولت 
املعلقة الى اليرادات اخلا�صعة لل�صريبة اذا تبني وجود حت�صيالت نقدية منها بغ�ص النظر عن املبلغ ومل يتم اعتماد تعليمات البنك املركزي 

الردين بهذا اخل�صو�ص على الرغم من عدم وجود ن�ص يف النظام امل�صار اليه �صابقًا.

 

جمعية البنوك تعقد اجتماعاً ملناق�سة ا�ستخدام احلرا�سات على مدار ال�ساعة واأجهزة التفتي�ض

اإلزام البنوك التجارية  اأيار 2017 �صم مندوبي البنوك الأع�صاء ملناق�صة مو�صوع  عقدت جمعية البنوك يف الأردن اجتماعًا بتاريخ 14 
ب�صرورة ا�صتخدام احلرا�صات على مدار ال�صاعة واأجهزة للتفتي�ص يف مواقعها. 

وقد جاء الجتماع بناًء على توجيهات جمل�ص اإدارة اجلمعية ملناق�صة الكتاب الوارد جلمعية البنوك من حمافظ البنك املركزي الردين 
والذي نقل فيه تو�صية اللجنة الوطنية حلماية البنية التحتية الرئي�صية والأهداف احليوية يف وزارة الداخلية واملت�صمنة اإلزام كافة البنوك 
التجارية و�صركات ال�صرافة ب�صرورة ا�صتخدام احلرا�صات على مدار ال�صاعة واأجهزة للتفتي�ص يف مواقعها حفاظًا على اأمنها و�صالمتها، وذلك 
نظرًا لقيام الكثري من البنوك التجارية يف اململكة بالعتماد على الرقابة اللكرتونية )الكامريات( يف تاأمني احلماية ملواقعها، وذلك بهدف 

تقدمي تو�صيات الى جمل�ص الدارة لتخاذ القرار املنا�صب.  

واأكد امل�صاركون يف الجتماع اأن عملية الزام البنوك بتعيني حرا�ص يف الفروع تخالف التعليمات، واأن الفروع مغطية باأنظمة املراقبة اإلى 
اأمانة عمان ل متنح ت�صاريح ورخ�ص بو�صع الك�صاك المنية اخلارجية  اأن  اإلى جانب  جانب تعيني حرا�ص داخل الفروع ح�صب ال�صرورة، 
للحرا�ص وتخالف من ي�صع هذه الك�صاك. وبالتايل فقد اأو�صى املجتمعون بعدم وجود حاجة ل�صتخدام احلرا�ص على مدار ال�صاعة كون اأنظمة 

احلماية امل�صتخدمة حاليًا تلبي احلاجة وفقا لتعليمات البنك املركزي.

جمعية البنوك تعقد اجتماعاً ملناق�سة مبادرة �سمو الأمرية عالية بنت احل�سني لإعادة تدوير الورق

الأمرية عالية بنت  الأع�صاء ملناق�صة مبادرة �صمو  البنوك  بتاريخ 14 حزيران 2017 ملندوبي  الأردن اجتماعًا  البنوك يف  عقدت جمعية 
احل�صني لإعادة تدوير الورق ل�صالح املدار�ص احلكومية يف اململكة. وقد خل�ص الجتماع اإلى التو�صية بت�صجيع البنوك على امل�صاركة يف هذه 

املبادرة الهامة عن طريق توقيع اتفاقيات ت�صم اأطراف رئي�صية هي البنوك واملبادرة و�صركة اإعادة التدوير ووزارة الرتبية والتعليم. 

جمعية البنوك تعقد اجتماعاً ملناق�سة امل�ساكل التي تواجهها البنوك يف تعاملها مع اجلهات احلكومية امل�ستفيدة من الكفالت امل�سرفية

تعاملها مع اجلهات  البنوك يف  تواجهها  التي  امل�صاكل  ت�صكيلها ملناق�صة وبحث  التي مت  للجنة  الأردن اجتماعًا  البنوك يف  عقدت جمعية 
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احلكومية امل�صتفيدة من الكفالت امل�صرفية. وقد متخ�ص الجتماع عن اإعداد كتاب مت مبوجبه خماطبة دولة رئي�ص الوزراء، وعلى اإثره مت 
الأردين وجمعية  املركزي  والبنك  والإ�صكان  العامة  ال�صغال  ووزارة  ال�صحة  وزارة  وع�صوية مندوبني عن  املالية  وزير  برئا�صة  ت�صكيل جلنة 

البنوك يف الأردن.

جمعية البنوك تعقد اجتماعاً ملناق�سة ال�سعوبات التي يواجهها قطاع اخلدمات ال�ست�سارية واملعمارية والهند�سية

عقدت جمعية البنوك يف الأردن اجتماعًا بتاريخ 12 متوز 2017 ملناق�صة امل�صاكل وال�صعوبات التي يواجهها قطاع اخلدمات ال�صت�صارية 
اجلعفري  حممد  الدكتور  القرو�ص  ل�صمان  الردنية  لل�صركة  العام  واملدير  البنوك  جمعية  عام  مدير  بح�صور  وذلك  والهند�صية،  املعمارية 
املنتدى،  اع�صاء  الإدارة طارق زريقات وعدد من  رئي�ص هيئة  ونائب  الكيالين  �صمر  املهند�صة  الهند�صي  الأعمال  ملنتدى  التنفيذية  واملديرة 

اإ�صافة ملندوبي البنوك الأع�صاء.

وقد جاء عقد هذا الجتماع بناًء على اجتماع �صابق عقد يف البنك املركزي طالب فيه املحافظ ب�صرورة مناق�صة امل�صكالت التي يواجهها 
البنك  املبا�صرة من  املي�صرة  القرو�ص  اإلى مو�صوع  الجتماع  وتطرق  الكفالت.  ال�صت�صارية وحتديدًا يف مو�صوع  الهند�صية  قطاع اخلدمات 
اإلى القطاعات امل�صتفيدة من هذه القرو�ص، ودور ال�صركة الردنية  املركزي الأردين، واإمكانية �صم قطاع اخلدمات ال�صت�صارية الهند�صية 

ل�صمان القرو�ص يف �صمان كفالت الأع�صاء لدى البنوك املحلية، فيما مت مناق�صة مو�صوع الكفالت.

واأكد املجتمعون على اأن مو�صوع الكفالت يرتبط بعدة اأمور، منها عالقة البنك بال�صركة وتعليمات البنك املركزي وطالب الإ�صدار، فيما 
يعتمد ن�ص الكفالة على قدرة ال�صركة على التفاو�ص، حيث اأن و�صع ال�صركات الهند�صية ال�صت�صارية يختلف عن و�صع املقاولني.

وقدموا مقرتحًا لو�صع دليل ار�صادي لل�صركات الهند�صية ال�صت�صارية لي�صاعدها على معرفة املتطلبات قبل التقدم لطلب ا�صدار لكفالة، 
وتوقيع العقود تبعًا للقانون الردين اأو الربيطاين، ويف�صل اأن ل يتم ال�صتناد الى اي قانون لدولة اخرى.

ا�صار  لذلك، حيث  املنا�صبة  والآلية  القرو�ص  ل�صمان  الردنية  ال�صركة  البنوك عن طريق  لدى  املخاطر  اإمكانية تخفيف  اأكدوا على  كما 
الدكتور اجلعفري اإلى اأن قطاع اخلدمات الهند�صية ال�صت�صارية يقدم خدمات فنية، ا�صت�صارية واإ�صراف وت�صميم مبالغها اقل من املقاولني 
اأنحاء  وتتميز بالإبداع الفكري، وعائدات القطاع متثل قيمة م�صافة عالية؛ فهو قطاع مهم وي�صدر اعماله لأكرث من 30 دولة من خمتلف 

العامل.

واأكد مدير عام ال�صركة الأردنية ل�صمان القرو�ص باأن ال�صركة �صتقدم مقرتح للبنوك يهدف اإلى تخفيف املتطلبات على املنتدى والأع�صاء 
وم�صاركة البنوك يف املخاطر ولتحقيق العمل يف ا�صدار كفالة وم�صاركة البنك يف املخاطر )Risk Sharing Formula ( وتكلفة م�صاركة 
املخاطر، حيث �صتقوم ال�صركة الردنية ل�صمان القرو�ص بالتاأكد من مو�صوع التكلفة والجراء ومن الطبيعي ان يكون هنالك تقا�صم وت�صارك 
قبل  بها  املتعلقة  املخاطر  ودرا�صة  لل�صركة  �صيكون هنالك حتليل  اأنه  اإلى  ونوه  البنك.  يتطلبها  التي  العمولة  ا�صافة  او  لزيادة  ولي�ص  بال�صعر 

املوافقة على هذا الجراء مع التفكري بالت�صعري والعمولت ومن املمكن ان يكون ال�صقف امل�صار اليه واملقرتح هو املليون. 

واأكد مدير عام جمعية البنوك ا�صتعداد اجلمعية لعمل ور�صة عمل لتهيئة ال�صركات ال�صت�صارية الهند�صية ملتطلبات ا�صدار الكفالة وتقدمي 
دليل ار�صادي، على اأن يتم احل�صول على ن�صخة من كتاب جمعية البنوك املتعلق مبو�صوع التجديد التلقائي للكفالة ومتابعة املنتدى مع اجلهات 
املخت�صة. كما اأو�صى مدير عام جمعية البنوك اأن يتم خماطبة البنك املركزي ب�صاأن القرو�ص املي�صرة لإ�صدار تعليمات ب�صم قطاع اخلدمات 
املنتدى  طريق  عن  احلكومية  واجلهات  الدوائر  خماطبة  يتم  اأن  على  القرو�ص،  هذه  من  امل�صتفيدة  القطاعات  اإلى  ال�صت�صارية  الهند�صية 
وال�صركات ال�صت�صارية. واأو�صى ال�صركة الردنية ل�صمان القرو�ص ب�صمان اإ�صدار حزمة من �صمانات القرو�ص لل�صركات ال�صت�صارية الراغبة 

يف ال�صتفادة من هذه القرو�ص.



2 0 1 7 2التقرير السنوي التاسع والثالثون -  0 1 7 175التقرير السنوي التاسع والثالثون - 

جمعية البنوك تعقد اجتماعاً لبحث اآليات الربط اللكرتوين بني دائرة مراقبة ال�سركات والبنوك

عقدت جمعية البنوك يف الردن ودائرة مراقبة ال�صركات اجتماعًا عر�صت فيه الدائرة ايجازًا عن بوابة متكني الأعمال واآليات التوا�صل 
والتي هي متطلبات  املال،  راأ�ص  واإيداع ن�صف  البنوك  لدى  فتح احل�صاب  اأمتتة وخماطبة  تفعيل  الى  اللقاء  البنوك. وهدف  مع  اللكرتوين 

ا�صتكمال ت�صجيل ال�صركات ذات امل�صوؤولية املحدودة من قبل دائرة مراقبة ال�صركات.  

اآليات التعاون  اأهمية اللقاء مع جمعية البنوك ومدراء تكنولوجيا املعلومات يف البنوك لبحث  واأكد مراقب عام ال�صركات رمزي نزهة، 
ل�صتكمال الربط اللكرتوين مع البنوك فيما يخ�ص اجراءات ت�صجيل ال�صركات. واأ�صاف اأن اللقاء ياأتي يف اطار �صعي دائرة مراقبة ال�صركات 

لتطوير بوابة متكني العمال واأمتتة جميع اخلدمات املقدمة من قبلها لت�صهيل وتب�صيط خدماتها.

اأهمية الربط اللكرتوين مع خمتلف اجلهات ذات العالقة لت�صهيل وتب�صيط  بدوره، اكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور عديل قندح 
الجراءات على املواطنني واخت�صار الوقت واجلهد. واأ�صار اإلى اأهمية تاأطري التعاون بني جمعية البنوك ودائرة مراقبة ال�صركات من خالل 

مذكرة تفاهم بهذا اخل�صو�ص.

ووفقا لآليات الربط بني دائرة مراقبة ال�صركات والبنوك الأردنية، فانه �صيتم فتح ح�صاب الكرتوين لكل بنك ي�صتطيع من  خالل هذا 
احل�صاب الدخول والإطالع على بيانات العميل يف حال تقدم بطلب ترخي�ص �صركة لدى دائرة مراقبة ال�صركات والتحقق من البيانات التي 

على �صوئها يتم فتح ح�صاب للعمل لدى البنك ومنحه �صهادة بذلك لغايات ا�صتكمال اجراءات ت�صجيل ال�صركة.

جمعية البنوك تنظم اجتماعاً لعر�ض م�سروع اخلارطة ال�ستثمارية للمحافظات 

عقدت جمعية البنوك اجتماعًا بتاريخ 5 ت�صرين الثاين 2017 جمع بني وزير الدولة ل�صوؤون ال�صتثمار مهند �صحادة وممثلني عن هيئة 
الفر�ص ال�صتثمارية  والتي ت�صمنت جملة من  للمحافظات  الأع�صاء وذلك لعر�ص م�صروع اخلارطة ال�صتثمارية  البنوك  ال�صتثمار وممثلي 

التنموية والريادية �صغرية ومتو�صطة احلجم )SMEs( يف خمتلف القطاعات القت�صادية

ودعا وزير الدولة ل�صوؤون ال�صتثمار مهند �صحادة البنوك يف اململكة اإلى التطلع مبنظور �صمويل للفر�ص ال�صتثمارية التي تطرحها هيئة 
اأن  التناف�صية والن�صبية لكل حمافظة وان تكون م�صوقًا لهذه امل�صروعات. واأ�صاف  ال�صتثمار، خ�صو�صًا يف املحافظات والتي تعك�ص امليزات 
امل�صروعات التي مت درا�صتها من قبل الهيئة وعددها 120 م�صروعًا بقيمة 300 مليون دينار، حتقق الفائدة جلميع ال�صركاء والبنوك املمولة طرف 
منها، وحتقق الأهداف التنموية وخ�صو�صًا توفري فر�ص عمل ت�صل اإلى 4 اآلف فر�صة يف خمتلف حمافظات اململكة، كا�صفًا اأن امل�صروعات 
ترتاوح بني �صغرية ومتو�صطة وكبرية، اإ�صافة لوجود م�صروعات كربى يف اململكة تعد فر�صا ا�صتثمارية واعدة مطروحة اأمام القطاع اخلا�ص 
على مبداأ )BOT(.  واأ�صار �صحادة اإلى اأن هيئة ال�صتثمار ا�صتقبلت 6 اهتمامات من م�صتثمرين مهتمني مب�صروعات ا�صتثمارية يف املحافظات 
الهيئة مبالحظاتهم  بتزويد  املبادرة  اإلى  البنوك  املحافظات، داعيًا ممثلي  التنموية يف  املناطق  بع�صها يف  توقيعها قريبًا  �صيتم  منها ثالثة 

وا�صتف�صاراتهم حول امل�صروعات وبناء ج�صور التعاون بني املوؤ�ص�صات الوطنية لتحقيق امل�صلحة القت�صادية على امل�صتوى الكلي واجلزئي. 

من جانبه اأكد مدير عام جمعية البنوك اأن اجلمعية بادرت للتن�صيق والتعاون مع هيئة ال�صتثمار لتعريف البنوك العاملة باململكة باخلارطة 
ال�صتثمارية والفر�ص التي توفرها من خمتلف الأحجام، ل�صيما واأن هذه الفر�ص ا�صتكملت درا�صات اجلدوى وحتتاج حاليا لعملية الت�صويق 
والتمويل، مبينًا اأن لدى البنوك فوائ�ص مالية تقارب 3 مليارات دينار جاهزة لالإقرا�ص يف حال توفرت الفر�ص ال�صتثمارية املنا�صبة للتمويل، 
ال�صليمة  الإدارات  بف�صل  وال�صالمة وذلك  املتانة  التحديات، حافظ على م�صتوى عايل من  الأردين ورغم  امل�صريف  اأن اجلهاز  اإلى  وم�صريًا 
للبنوك العاملة وللرقابة احل�صيفة التي يجريها البنك املركزي، حيث انخف�صت ن�صبة الديون غري العاملة اإلى 4.3% يف نهاية 2016، وبلغت 

ن�صبة التغطية %77. 
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اأبو عمر مدير الدرا�صات وال�صيا�صات يف هيئة ال�صتثمار امل�صروعات التي طرحتها هيئة ال�صتثمار لتنفيذها يف  وعر�ص الدكتور حممد 
فر�ص عمل  وتوفر  التنموية  الهداف  م�صروعًا حتقق  اقت�صادية حلوايل 120  درا�صات جدوى  اإعداد  م�صروعًا مت  وعددها 240  املحافظات 
جديدة. وبني اأن معدل العائد على ال�صتثمار يف هذه امل�صروعات يرتاوح بني 21% و38% وتعد م�صروعات ريادية ذات فر�ص منو عالية، والأكرث 
اأهمية اأنها تولد فر�ص عمل يف املحافظات وي�صتفيد منها اأبناء املجتمع املحلي. واأكد اأن امل�صروعات املطروحة كفر�ص ا�صتثمارية يف املحافظات 
متتاز برتابطاتها الأمامية واخللفية ما يتيح الفر�صة امام العناقيد ال�صتثمارية القائمة ال�صتفادة منها، وتن�صجم مع اخلطة التنموية التي 

اقرتها احلكومة لتنمية املحافظات يف ال�صنوات املقبلة.

ج- الندوات واملحا�سرات والدورات التدريبية

1(  ور�ض العمل:

عقدت جمعية البنوك يف الأردن خالل عام 2017 ور�ص العمل التالية: 

جمعية البنوك تنظم ور�سة عمل حول مركز خدمات النقد 

عقدت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع �صركة حماية الردنية ور�صة عمل حول خدمة مركز النقد Cash Center  وذلك بتاريخ 24 
متوز 2017. وتناولت الور�صة اإيجازًا عن تطور اخلدمات التي تقدم للبنوك من قبل املزود اخلارجي خلدمة نقل الأموال وال�صرافات الآلية، 

وتطور خدمات ال�صراف الآيل عامليًا.  

اأو  لبنك منفرد  �صواء  الأموال،  ونقل  الآلية  لل�صرافات   ) Cash Centre(  النقد وافيا عن خدمة مركز  �صركة حماية �صرحا  وقدمت 
ملجموعة من البنوك وا�صتخدام اأحدث الأجهزة والأنظمة التي توؤهلها لإدارة ومعاجلة النقد، وعن برامج هاردوير Hardware و�صوفت وير 
Software  التي ميكن اأن ت�صتخدم لهذه الغاية. كما مت خالل الجتماع ا�صتعرا�ص اأنظمة الأمن والتتبع ل�صيارات وفرق التغذية والنقل، وعر�ص 

اأفكار جديدة عن بع�ص مناذج ال�صراف الآيل وا�صتعمالتها املتطورة.   

جمعية البنوك تنظم ور�سة عمل بعنوان فح�ض الربجميات يف الأردن 

نظمت جمعية البنوك بالتعاون مع املركز الوطني لتوكيد جودة الربجميات التابع للجمعية العلمية امللكية ور�صة عمل تفاعلية حتت عنوان 
املعرفة  اأ�صا�ص  اأهمية فح�ص الربجميات ورفع اجلودة على  الور�صة  وتناولت  اآذار 2017.   8 بتاريخ  الأردن( وذلك  )فح�ص الربجميات يف 

وتطوير اخلربات والأنظمة التطبيقية يف هذا املجال.

جمعية البنوك تنظم ور�سة عمل حول الإقرا�ض الأخ�سر يف الأردن

الأردن ور�صة عمل حول  املتجددة يف  الطاقة  القاهرة و�صندوق  املتجددة يف  للطاقة  الإقليمي  املركز  بالتعاون مع  البنوك  نظمت جمعية 
 Capacity Needs Assessment on green energy and climate finance in MENA« الإقرا�ص الأخ�صر يف الأردن بعنوان
و�صارك يف الور�صة عدٌد من ممثلي دوائر التمويل يف البنوك واخلرباء يف جمال التمويل الأخ�صر،  الأول 2017.  ت�صرين  region” بتاريخ 26 

ناق�صوا خاللها التجارب الدولية يف هذا املجال والتجربة الأردنية والنجاحات التي حققتها يف ال�صنوات املا�صية.
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جمعية البنوك تنظم ور�سة عمل بعنوان تطوير طرق واأ�ساليب مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف املوؤ�س�سات املالية وغري 

املالية

واأ�صاليب  ”تطوير طرق  بعنوان  الإرهاب ور�صة عمل  الأموال ومتويل  بالتعاون مع وحدة مكافحة غ�صل  الأردن  البنوك يف  نظمت جمعية 
مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب يف املوؤ�ص�صات املالية وغري املالية“ وذلك خالل الفرتة 7 – 9 اآذار 2017. 

جمعية البنوك تنظم ور�سة عمل بعنوان الوقاية ال�سحية وال�سالمة املهنية لرفع م�ستوى الوعي والثقافة ال�سحية ملوظفي البنوك

نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع اجلمعية الأردنية للخدمات الطبية ور�صة عمل بعنوان ”الوقاية ال�صحية وال�صالمة املهنية 
لرفع م�صتوى الوعي والثقافة ال�صحية ملوظفي البنوك “ وذلك خالل الفرتة 15-16 ايار 2017 يف مقر اجلمعية. 

جمعية البنوك تنظم ور�سة عمل حول خدمة الدفع اللكرتوين للمعامالت احلكومية ملوظفي القطاع امل�سريف الردين

للمعامالت  اللكرتوين  الدفع  “خدمة  حول  عمل  ور�صة  واملبيعات  الدخل  �صريبة  دائرة  مع  بالتعاون  الأردن  يف  البنوك  جمعية  نظمت 
احلكومية ملوظفي القطاع امل�صريف الردين”  وذلك بتاريخ 19 متوز 2017. وا�صتعر�صت الور�صة اخلدمات التي تقدمها الدائرة من خالل 

موقع اخلدمات اللكرتونية بالإ�صافة اإلى خدمة الدفع اللكرتوين مع �صركة مدفوعاتكم.  

 جمعية البنوك تنظم ور�سة عمل حول تكنولوجيا املعلومات يف القطاع امل�سريف 

نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع جمعية “اإنتــاج” ور�صة عمل حول “ تكنولوجيا املعلومات يف القطاع امل�صريف” وذلك بتاريخ 
18 اأيلول 2017، بهدف تعريف ممثلي البنوك باأحدث التقنيات امل�صتخدمة حاليًا يف القطاع امل�صريف بالعامل وعلى م�صتوى الإقليم.

اأداء  اأ�صاليب  تطوير  على  للعمل  والبنوك  ال�صركات  بني  واملعرفة  اخلربات  تبادل  منفعة  بتحقيق  الكفيلة  ال�صبل  يف  الور�صة  بحثت  وقد 
اخلدمات امل�صرفية وحتديثها با�صتخدام اأحدث التقنيات يف التكنولوجيا.

للتكنولوجيا احلديثة مبختلف املجالت مبا  البنوك  ا�صتخدام  اأهمية  الور�صة على  اأعمال  افتتاحه  البنوك خالل  واأكد مدير عام جمعية 
يتواءم وحاجة اجلهاز امل�صريف، يف ظل التزام البنوك مبتطلبات البنك املركزي والبنوك العاملة يف اخلارج واحتياجاتها واأولوياتها للعامني 
القادمني. موؤكدًا على اأن التكنولوجيا يجب ان تدّعم حماية املعلومات واملحافظة على �صريتها، و�صط التوجه لإلغاء املعامالت الورقية والعتماد 
على تكنولوجيا املعلومات عو�صًا عنها، جنبًا الى جنب مع تقييم اأمتته الدوائر القانونية من حيث امتالك اأنظمة حا�صوبية لت�صيري اأعمالها، 

بالإ�صافة الى قدرة البنوك على ا�صتخدام احلو�صبة ال�صحابية.

واأكد املدير التنفيذي جلمعية �صركات تقنية املعلومات والت�صالت “انتاج” املهند�ص ن�صال البيطار، على ال�صركات الأع�صاء يف انتاج 
متلك خربات طويلة بالعمل مع اجلهاز امل�صريف املحلي. واأكد ان القطاع امل�صريف من اأف�صل القطاعات باململكة التي تدعم زيادة ن�صبة رقمنة 
اأ�صكالها لتقدمي خدمة مميزة للعمالء.  واأ�صار الى الروؤية امللكية ريت�ص  القت�صاد، نتيجة اعتماد امل�صارف امللحية على التكنولوجيا بكافة 

2025 تهدف الى زيادة رقمنة القت�صاد، حيث بلغت الرقمنة لغاية الأن نحو 8 باملئة مقارنة مع 18 باملئة لالقت�صاد الأمريكي.
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 جمعية البنوك تنظم ور�سة عمل حول اطالق منوذج اتفاقية تنفيذ برامج ادارة وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة

 USAID واملمول من الوكالة المريكية للتنمية ESCB نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع م�صروع تطوير قدرات قطاع الطاقة
ور�صة عمل حول اطالق منوذج اتفاقية تنفيذ برامج ادارة وتر�صيد ا�صتهالك الطاقة وذلك بتاريخ 8 اآب 2017. 

TOEIC جمعية البنوك تنظم ور�سة عمل حول اعتمادية اختبار اللغة الإجنليزية الدولى

نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع موؤ�ص�صة Masa for International Exams ور�صة عمل حول مو�صوع اعتمادية اختبار 
اللغة الإجنليزية الدويل  TOEIC وذلك بتاريخ 8 ت�صرين الثاين  2017.

جمعية البنوك تنظم ور�سة عمل بعنوان الكفالت يف القانون الردين واأهمية تطبيق القواعد املوحدة خلطابات ال�سمان حتت الطلب

نظمت جمعية البنوك يف الأردن ور�صة عمل بعنوان” الكفالت يف القانون الردين واأهمية تطبيق القواعد املوحدة خلطابات ال�صمان حتت 
الطلب” بتاريخ 20 كانون الأول 2017. 

2( الدورات والربامج التدريبية:

عقدت جمعية البنوك يف الأردن خالل عام 2017 الدورات والربامج التدريبية التالية:

املعلومات  واإدارة  حاكمية  جمال  يف  الأردين  املركزي  البنك  عن  ال�سادرة  التعليمات  بعنوان  تدريبية  دورة  تنظم  البنوك  جمعية 

والتكنولوجيا امل�ساحبة لها واآلية تطبيقها يف البنوك الأردنية

نظمت جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية بعنوان ” التعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين يف جمال حاكمية واإدارة املعلومات 
والتكنولوجيا امل�صاحبة لها واآلية تطبيقها يف البنوك الأردنية “ وذلك خالل الفرتة 30 كانون الثاين – 1 �سباط 2017. 

جمعية البنوك تنظم دورة تدريبية بعنوان مهارات التفاو�ض ومعاجلة وحت�سيل الديون املتعرثة 

الفرتة 6– 9  املتعرثة« وذلك خالل  الديون  التفاو�ص ومعاجلة وحت�صيل  نظمت جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية بعنوان “مهارات 
اآذار 2017. 

جمعية البنوك تنظم دورة تدريبية بعنوان التعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي الأردين يف جمال التحويل اللكرتوين لالأموال 

للعمالء وبني البنوك يف جمال احلوالت املالية املحلية واخلارجية واإدارة خماطرها

اللكرتوين  التحويل  الأردين يف جمال  املركزي  البنك  ال�صادرة عن  »التعليمات  بعنوان  تدريبية  دورة  الأردن  البنوك يف  نظمت جمعية 
لالأموال للعمالء وبني البنوك يف جمال احلوالت املالية املحلية واخلارجية واإدارة خماطرها« خالل الفرتة 20– 22 اآذار 2017. 
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جمعية البنوك تنظم دورة تدريبية بعنوان التعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي الأردين يف جمال متويل الأفراد وامل�ساريع ال�سغية 

واملتو�سطة

نظمت جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية بعنوان »التعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين يف جمال متويل الأفراد وامل�صاريع 
ال�صغية واملتو�صطة« وذلك خالل الفرتة 24– 26 ني�صان 2017. 

املذكرات  �سوء  يف  الأردنية  البنوك  يف  ووظيفتها  المتثال  واجراءات  ومعايري  قواعد  بعنوان  تدريبية  دورة  تنظم  البنوك  جمعية 

والأوامر ال�سادرة عن عن البنك املركزي الأردين ومبادئ جلنة بازل للرقابة على البنوك

نظمت جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية بعنوان ” قواعد ومعايري واجراءات المتثال ووظيفتها يف البنوك الأردنية يف �صوء املذكرات 
والأوامر ال�صادرة عن عن البنك املركزي الأردين ومبادئ جلنة بازل للرقابة على البنوك“ وذلك خالل الفرتة 22– 24 ايار2017.

التعليمات  �سوء  يف  الردنية  البنوك  يف  ووظيفته  المتثال  واإجراءات  ومعايري  قواعد  بعنوان  تدريبية  دورة  تنظم  البنوك  جمعية 

واملذكرات والأوامر ال�سادره عن البنك املركزي الردين ومبادئ جلنة بازل للرقابة على البنوك

نظمت جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية بعنوان » قواعد ومعايري واإجراءات المتثال ووظيفته يف البنوك الردنية يف �صوء التعليمات 
واملذكرات والأوامر ال�صادره عن البنك املركزي الردين ومبادئ جلنة بازل للرقابة على البنوك » خالل الفرتة 31 متوز – 2 اآب 2017. 

جمعية البنوك تنظم دورة تدريبية بعنوان التعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي الردين املتعلقة بالتعامل مع �سكاوى عمالء مزودي 

اخلدمات املالية وامل�سرفية

نظمت جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية متخ�ص�صة بعنوان »التعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي الردين املتعلقة بالتعامل مع 
�صكاوى عمالء مزودي اخلدمات املالية وامل�صرفية« وذلك خالل الفرتة من  20 – 22 ت�صرين الثاين 2017.

جمعية البنوك تنظم دورة تدريبية بعنوان تنمية املهارات القيادية

نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع �صركة MED for training and consultation دورة تدريبية بعنوان ”تنمية املهارات 
املهارات احلالية  بناء مهارات قيادية جديدة وتنمية  ايار 2017 يف مقر اجلمعية، وذلك بهدف   24 – الفرتة 22  “ وذلك خالل  القيادية 
وبالتايل تعزيز دور العمل القيادي يف موؤ�ص�صات الأعمال، عن طريق تزويد املوظفني باملعارف العلمية واملهارات ال�صلوكية والجتاهات احلديثة 

يف القيادة واإك�صابهم مهارات مهنية تعزز اجتاهاتهم اليجابية نحو موؤ�ص�صاتهم واجلمهور امل�صتهدف.

وا�صتملت الدورة التي ا�صتمرت ثالثة اأيام، على مو�صوعات حول القيادة واأمناطها، والوظائف القيادية وامل�صوؤوليات املنوطة بها والأداء 
الوظيفي القيادي وال�صبكة القيادية leadership grid  ، والتفريق بني من هو القائد ومن هو املدير، و�صياغة الهداف املوؤ�ص�صة وخطة العمل 

وتقييم الداء والتفكري الإبداعي، اإلى جانب متارين وتطبيقات عملية. 
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جمعية البنوك تنظم دورة تدريبية بعنوان منهجية البيع الأمريكية

نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع �صركة MED for training and consultation دورة تدريبية بعنوان “منهجية البيع 
الأمريكية” خالل الفرتة 24 – 26 ت�صرين الأول 2017. 

جمعية البنوك تنظم دورة تدريبية بعنوان مدراء �سد الر�سا�ض

نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع �صركة MED for training and consultation دورة تدريبية بعنوان “مدراء �صد 
)Bullet Proof Managers )BPM وذلك خالل الفرتة 26 – 28 اأيلول 2017.  الر�صا�ص” 

 جمعية البنوك تنظم دورتني تدريبيتني �سمن اإطار مذكرة التفاهم التي وقعتها مع املجل�ض الق�سائي الأردين 

عقدت جمعية البنوك دورتني تدريبيتني بعنوان ”العمليات البنكية والتجارية احلديثة“ وذلك خالل الفرتة 17 – 21 كانون الأول يف اقليم 
ال�صمال، ويف اإقليم الو�صط خالل الفرتة 10-14 كانون الأول 2017. وجاء عقد هاتني الدورتني تنفيذًا ملذكرة التفاهم التي وقعتها جمعية 
البنوك يف الأردن مع املجل�ص الق�صائي الأردين واملتعلقة مبجال التدريب وعقد ور�ص عمل لتهيئة ق�صاة موؤهلني ومدربني يف الق�صايا امل�صرفية. 

املعلومات  واإدارة  حاكمية  جمال  يف  الأردين  املركزي  البنك  عن  ال�سادرة  التعليمات  بعنوان  تدريبية  دورة  تنظم  البنوك  جمعية 

والتكنولوجيا امل�ساحبة لها واآلية تطبيقها يف البنوك الأردنية

نظمت جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية بعنوان “التعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين يف جمال حاكمية واإدارة املعلومات 
والتكنولوجيا امل�صاحبة لها واآلية تطبيقها يف البنوك الأردنية “ وذلك خالل الفرتة 30 كانون الثاين – 1 �سباط 2017. 

جمعية البنوك تنظم دورة تدريبية بعنوان مهارات التفاو�ض ومعاجلة وحت�سيل الديون املتعرثة

نظمت جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية بعنوان »مهارات التفاو�ص ومعاجلة وحت�صيل الديون املتعرثة« وذلك خالل الفرتة 6– 9 
اآذار 2017. 

جمعية البنوك تنظم دورة تدريبية بعنوان التعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي الأردين يف جمال التحويل اللكرتوين لالأموال 

للعمالء وبني البنوك يف جمال احلوالت املالية املحلية واخلارجية واإدارة خماطرها

اللكرتوين  التحويل  الأردين يف جمال  املركزي  البنك  ال�صادرة عن  »التعليمات  بعنوان  تدريبية  دورة  الأردن  البنوك يف  نظمت جمعية 
لالأموال للعمالء وبني البنوك يف جمال احلوالت املالية املحلية واخلارجية واإدارة خماطرها« خالل الفرتة 20– 22 اآذار 2017.



2 0 1 7 2التقرير السنوي التاسع والثالثون -  0 1 7 181التقرير السنوي التاسع والثالثون - 

جمعية البنوك تنظم دورة تدريبية بعنوان التعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي الأردين يف جمال متويل الأفراد وامل�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة

نظمت جمعية البنوك يف الأردن دورة تدريبية بعنوان »التعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين يف جمال متويل الأفراد وامل�صاريع 
ال�صغرية واملتو�صطة« وذلك خالل الفرتة 24– 26 ني�صان 2017. 

3( الندوات وامللتقيات واملنتديات: 

عقدت جمعية البنوك يف الأردن خالل عام 2017 الندوات وامللتقيات واملنتديات التالية:

جمعية البنوك تنظم جل�سة حوارية بعنوان تي�سري و�سول ال�سركات الريادية للتمويل 

نظمت جمعية البنوك يف الأردن بالتعاون مع ال�صركة الردنية ل�صمان القرو�ص جل�صة حوارية بعنوان ” تي�صري و�صول ال�صركات الريادية 
للتمويل“، وذلك بتاريخ 12 كانون الأول 2017 يف مقر اجلمعية.  

جمعية البنوك تنظم ندوة حول تعليمات البنوك ذات الأهمية النظامية 

نظمت جمعية البنوك يف الأردن ندوة حول تعليمات البنك املركزي الأردين املتعلقة بالبنوك ذات الأهمية النظامية حمليًا بتاريخ 20 اأيلول 
2017، وذلك لت�صليط ال�صوء على هذه التعليمات وتطبيقاتها وطريقة التعامل معها بني البنوك العاملة يف اململكة. و�صارك يف الندوة التي 

التاأمت يف مقر جمعية البنوك، مدراء دوائر املخاطر والتدقيق والمتثال يف البنوك.

وكان البنك املركزي قد اأ�صدر تعليمات البنوك ذات الأهمية النظامية حمليًا، حر�صًا على ا�صتقرار النظام املال والقت�صادي يف اململكة، 
ويف اإطار تطبيق مقررات جلنة بازل للرقابة امل�صرفية. 

واأكد مدير عام جمعية البنوك يف كلمته الفتتاحية للندوة على اأهمية هذه التعليمات التي ت�صتهدف تعزيز قدرات البنوك ذات الأهمية 
اأو�صاعها املالية، والتقليل من الآثار ال�صلبية التي قد تنتج يف حال مواجهتها  النظامية على امل�صتوى املحلي، واملحافظة على �صالمة ومتانة 
اأن التعليمات تت�صمن حماور رئي�صة ابرزها منهجية حتديد  م�صكالت جوهرية على ا�صتقرار النظام املايل والقت�صاد ب�صكل عام. كما بني 
البنوك ذات الأهمية النظامية، وراأ�ص املال الإ�صايف املطلوب من البنوك ذات الأهمية النظامية، واملتطلبات النوعية اخلا�صة بالبنوك ذات 

الأهمية النظامية والإجراءات الرقابية اخلا�صة بها، وتقليل اآثار مواجهة البنوك مل�صاكل جوهرية.

Next Generation IT Security جمعية البنوك تنظم ندوة تعريفية بعنوان

اآب  بتاريخ 16   Next Generation IT Security SOPHOS ندوة تعريفية بعنوان  بالتعاون مع  الأردن  البنوك يف  نظمت جمعية 
 .2017

جمعية البنوك تنظم امللتقى اخلام�ض للم�سوؤولية املجتمعية للبنوك بعنوان “من امل�سوؤولية املجتمعية اإلى التنمية امل�ستدامة”

نظمت جمعية البنوك يف الأردن امللتقى اخلام�ص للم�صوؤولية املجتمعية للبنوك بعنوان “من امل�صوؤولية املجتمعية اإلى التنمية امل�صتدامة” 
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برعاية حمافظ البنك املركزي الأردين وبالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة وذلك بتاريخ 15 ت�صرين الثاين 2017. 

وقال حمافظ البنك املركزي الأردين الدكتور زياد فريز يف كلمته الفتتاحية خالل امللتقى باأن القت�صاد الأردين اأظهر موؤ�صرات عديدة 
على التعايف وحتقيق معدلت منو اإيجابية يف الأعوام املقبلة. م�صيفًا باأن الأردن متكن من جتاوز العديد من التحديات يف ال�صنوات اخلم�ص 
�ملا�سية، و�لتي �أدت �لى هبوط معدل �لنمو �القت�سادي �إلى �أقل من معدالته �لتاريخية لي�سل �إلى متو�سط 2.6% �صنويًا يف فرتة ما بعد الزمة 
مقارنًة مع 7.1% يف فرتة ما قبل الزمة. وموؤكدًا اأن على الرغم من توا�صع معدلت النمو خالل الفرتة املا�صية، وارتفاع معدل املديونية اإل اأن 

هنالك موؤ�صرات عن جتاوز املرحلة الأ�صعب وتراجع حجم التحديات القائمة.

وبني فريز اأن الن�صف الأول من عام 2017 �صهد معدلت منو ايجابية بلغت 2.1%، وهي حول معدل النمو املتحقق يف العام ال�صابق، متوقعًا 
اأن ي�صل النمو للعام احلايل اإلى 2.2% مقارنًة مع 2% يف عام 2016. 

كما اأ�صار فريز اإلى اأن هذا اللقاء ياأتي بعد خطاب العر�ص الذي افتتح فيه جاللة امللك اأعمال الدورة العادية الثانية ملجل�ص الأمة، حيث 
ت�صمن اخلطاب ت�صخي�صًا واقعيًا ودقيقًا للتحديات التي مير بها اقت�صادنا الوطني، وما متليه علينا جميعًا، حكومة وموؤ�ص�صات دولة وقطاع 
خا�ص، من اجراءات عملية ملواجهتها واملحافظة على ال�صتقرار القت�صادي يف اململكة. كما اأ�صار اإلى اأن خطاب جاللة امللك يدعونا لتوفري 
�صبل احلياة الكرمية للمواطنني، وخ�صو�صًا من فئات الدخل املتو�صط واملحدود، موؤكدًا اأن الأردنيني عودونا دائما باإ�صرارهم وانتمائهم اأنهم 

عند ح�صن الظن بهم، وكلي ثقة بقدرة الردن على جتاوز جميع التحديات والعقبات التي مير بها. 

وقال املحافظ اإن قراءتنا للم�صهد القت�صادي ولتطوراته اجلزئية ت�صري اإلى بدء تعايف وعودة تدريجية لالقت�صاد الوطني الى معدلت منو 
اعلى خالل ال�صنوات املقبلة، حيث بداأ حت�صن ملمو�ص يف بع�ص موؤ�صرات القطاع اخلارجي، وانخفا�ص الرتاجع يف بع�صها الخر. 

من هذه املوؤ�صرات، قال املحافظ اإن الدخل ال�صياحي وا�صل الرتفاع بن�صبة 12.7% لنهاية ت�صرين الأول من العام ا حلايل، مقابل تراجع 
ن�صبته 1.8% للفرتة ذاتها من العام املا�صي. وكذلك حت�صن يف ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة الواردة الى اململكة بنحو 30% يف الن�صف الول 
من العام، ما رفع ن�صبتها الى الناجت الى 6% مقابل 4.7% للفرتة املقابلة من العام املا�صي. وبني اأن حتويالت العاملني �صجلت معدلت منو 

موجبة بلغت 0.7% لنهاية اأيلول من العام احلايل مقارنة مع تراجع ن�صبته 4% للفرتة ذاتها من العام املا�صي.   

واأ�صار املحافظ اإلى ا�صتقرار ال�صادرات الوطنية، بعد ان تراجعت مبا معدله 7.8% �صنويا يف عامي 2015 و2016، مو�صحا اأن ما يدعو 
للتفاوؤل اأن هذا ال�صتقرار جاء بالرغم من انخفا�ص ا�صعار ال�صادرات بن�صبة 8% لنهاية اآب، قابلها ارتفاع يف كميات ال�صادرات ب�صكل عام 

بن�صبة مماثلة، ا�صافة الى الو�صول الى ا�صواق جديدة. 

 اأما بخ�صو�ص فتح احلدود مع العراق، قال املحافظ اإن ثمة موؤ�صرات على اأن التجارة مع العراق اآخذة بالتح�صن، وذلك “مع ادراكنا اأن 
عودة حجم ال�صادرات اإلى العراق مل�صتويات ما قبل اغالق احلدود �صت�صتغرق بع�ص الوقت، حيث ناأمل اأن نلم�ص الأثر اليجابي ل�صتئناف 

التجارة مع العراق ابتداء من الن�صف الثاين من عام 2018. 

واأ�صاف اأن النفاق الراأ�صمايل منا بن�صبة 7.4% لنهاية اأيلول من العام احلايل، مقابل تراجع ن�صبته 9.4% للفرتة نف�صها من العام املا�صي، 
موؤكدا اأن هذا النمو ي�صكل قوة رافعة لالأداء القت�صادي، و�صتمتد اثاره اليجابية الى خمتلف القطاعات القت�صادية، خ�صو�صا يف �صوء توجه 
احلكومة نحو مزيد من العتماد على القطاع اخلا�ص يف تنفيذ عدد من امل�صروعات الراأ�صمالية، مثل تكري�ص لأطر ال�صراكة مع القطاع اخلا�ص 

وال�صتفادة من خرباته املرتاكمة، يف الوقت الذي �صي�صهم ذلك يف احلد من عجز املوازنة.

واأ�صار اإلى ا�صتمرار وترية النمو يف الت�صهيالت املمنوحة للقطاع اخلا�ص، وبن�صبة 7.8% لنهاية اأيلول من العام احلايل، بعد منوه بن�صبة 
جيدة اي�صا لنف�ص الفرتة من عام 2016 بلغت 7.5%، توزعت على القطاعات القت�صادية كافة، ل�صيما النتاجية منها.
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وقال الدكتور فريز اإن ذلك يعد من املوؤ�صرات اليجابية التي تدل على امكانات النمو القت�صادي يف امل�صتقبل، لفتا اإلى اأن هذه التطورات 
تاأتي يف الوقت الذي ن�صعر فيه بكل ثقة واطمئنان اإلى تطور موؤ�صرات املتانة امل�صرفية.

وثمن يف هذا الإطار جهود اإدارات البنوك العاملة يف اململكة على تعاونهم اجلاد النابع من اإح�صا�صهم العايل بامل�صوؤولية، معربًا عن ثقته 
اأن الإجنازات التي حققها اجلهاز امل�صريف الردين، وتعزيز مكانته وا�صهاماته النوعية يف دعم م�صرية اقت�صادنا الوطني �صتتوا�صل، بالرغم 

من اية �صعوبات او تقلبات يف البيئة املالية والقت�صادية حمليا وخارجيًا.

�لالزمة  و�الإمكانات  �ل�سروط  توفري  على  وحر�سهم  و�ل�سليم،  �الآمن  �مل�سريف  �لعمل  ب�سو�بط  �لثابت  �لبنوك  �لتز�م  �ملحافظ  ثمن  كما 
لرت�صيخ املمار�صات امل�صرفية الف�صلى، وح�صن اإدارة املخاطر مبا يرتقي بقدرة البنوك على حتمل ال�صدمات املحلية واخلارجية.  

ودعا البنوك اأن ت�صطلع بدور اأكرب جتاه التنمية املجتمعية، بحيث ل تقت�صر م�صوؤوليتها املجتمعية على تقدمي التربعات النقدية والعينية، 
بل يجب اأن تكون التزامًا اأخالقيًا، وتتخذ طابعا موؤ�ص�صيًا ذو قيمة م�صافة عالية وم�صتدامة يف خمتلف املجالت التعليمية، وال�صحية، والتدريب 

والتاأهيل، والبيئة، ومتكني املجتمع املحلي. 

وفيما يتعلق بال�صيا�صة النقدية، اأكد حمافظ البنك املركزي اأنه مت ال�صتمرار باملحافظة على ال�صتقرار النقدي واملايل، وزيادة جاذبية 
الدينار كمالذ امن للمدخرات املحلية واخلارجية، ورغم توا�صع منو الودائع منذ بداية العام اإل اأن الودائع بالدينار زادت منذ نهاية �صهر اآذار 

بخم�صة امثال زيادتها يف الفرتة نف�صها من العام املا�صي، وبحجم يتجاوز ن�صف مليار دينار.

وقال اإنه ورغم بع�ص العوامل غري املتكررة والتي ف�صرت يف حينه على انها انخفا�ص يف ودائع الدينار، بينما هي يف احلقيقة تعود الى 
عمليات اعادة ت�صنيف اح�صائية �صرفة، و�صفقة �صراء ا�صهم �صعودي اوجيه يف البنك العربي مل�صتثمرين اردنيني وغري اأردنيني وبحجم غري 
ماألوف و�صل الى 1.1 مليار دولر، ما يعد موؤ�صر قوة ودليل على متانة اجلهاز امل�صريف، واإميان را�صخ باأ�ص�ص ال�صتقرار النقدي وا�صتقرار 

بيئة القت�صاد الردين على املدى الطويل.  

واأ�صار اإلى التقدم امللمو�ص الذي �صجلته اململكة يف تقرير ممار�صة العمال ال�صادر اأخريا عن البنك الدويل، حيث حت�صن ترتيب الردن 
اإلى املرتبة 103 من 118 يف تقرير العام املا�صي، حيث جاء التقدم ب�صكل رئي�ص بف�صل حت�صن معيار احل�صول على  خم�ص ع�صرة مركزا، 

الئتمان مبقدار 26 درجة، نتيجة بدء �صركة املعلومات الئتمانية اعمالها اعتبارا من العام املا�صي.

وقال املحافظ اإنه رغم كل املوؤ�صرات اليجابية التي اظهرها القت�صاد الردين، اإل اأن البناء على هذه املكت�صبات يتطلب مواجهة التحديات 
ارادتنا  نعتمد على  ان  بد  انف�صنا فال  نحن  ال  مل�صاكلنا  باإيجاد احللول  اأحد  يقوم  )لن  بانه  امللك  قاله جاللة  وا�صت�صهد مبا  اأمامنا،  املاثلة 
الدويل  املجتمع  اولويات  وتبدل  اجلديد  الواقع  مواجهة  اإلى  ودعا  وت�صميم(.  بعزمية  امامنا  التحديات  مواجهة  يف  وطاقاتنا  وامكانياتنا 
والتطورات القليمية، والتي جعلت من العتماد على الذات حتد اأكرب من اي وقت م�صى، وتنفيذ ال�صالحات دون تلكوؤ والتي ا�صبحت معروفة 

للجميع وان اأي تاأخري يف تنفيذ ال�صالحات �صتطال اأثاره ال�صلبية الأمن القت�صادي والجتماعي. 

الختاللت  مبواجهة  كفيل  القت�صادي  لالإ�صالح  الوطني  والربنامج  القت�صادي  التحفيز  خطة  بتنفيذ  قدما  احلكومة  م�صي  اأن  واأكد 
املوارد  الهدر يف  يتطلبه ذلك من �صرورة وقف  ما  العامة، مع  املالية  بعجز  املتمثلة  والداخلية  بعجز احل�صاب اجلاري،  املتمثلة  اخلارجية، 

القت�صادية املحدودة، والنفاق غري املجدي، والعفاءات غري املربرة اقت�صاديا، ومعاجلة الت�صوه يف النظام ال�صريبي.

وقال اإن كل ذلك �صي�صهم ايجابا يف تعزيز البيئة ال�صتثمارية، وتعزيز مرتكزات النمو ال�صامل، ومعاجلة م�صكلة الدين العام وو�صعه على 
م�صار تنازيل وقابل لال�صتمرار.

واأ�صاف اأن اجلهاز امل�صريف يعد �صريان التمويل الرئي�صي لالقت�صاد الوطني، واأن هذا التمويل، الذي ا�صتمر وبزخم كبري على الرغم من 
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الظروف غري املواتية التي تعر�ص لها القت�صاد الوطني طيلة ال�صنوات املا�صية، ميثل جت�صيدا واقعيا ملمار�صة البنوك مل�صوؤوليتها املجتمعية.

واإحدى  املتطورة،  العاملة يف املجتمعات  واملوؤ�ص�صات  للمنظمات  ي�صكل ثقافة ونهجا موؤ�ص�صيا  اأ�صبح  امل�صوؤولية املجتمعية  اأن مفهوم  واأكد 
قدرة  تعني  انها  اعتقد  انني  اإل  املجتمعية،  امل�صوؤولية  ملفهوم  واملقا�صد  النظرة  اختالف  من  و”بالرغم  لديها،  امل�صتدامة  التنمية  موؤ�صرات 
املوؤ�ص�صة، على اإيجاد عالقة ايجابية فيما بينها وبني املجتمع املحيط بها، وتطويرها مبا ي�صاهم يف خدمة املجتمع وازدهاره واأمنه واأمانه، 

وذلك من خالل اللتزام بتطبيق اأف�صل املمار�صات يف جمالت عمل املوؤ�ص�صة وبال�صكل الذي يكفل املوازنة بني م�صاحلها وم�صالح املجتمع.  

واأ�صار املحافظ اإلى اأن هذا املفهوم ي�صمل اللتزام امل�صتمر من قبل املوؤ�ص�صات بالت�صرف اأخالقيا وامل�صاهمة يف حتقيق التنمية القت�صادية، 
والعمل على حت�صني الظروف املعي�صية للقوى العاملة وعائالتهم، وللمجتمع ككل.  

اأن الرقام املتاحة تظهر زيادة حجم الموال التي تنفقها البنوك يف اطار امل�صوؤولية املجتمعية الى1.3% من ارباحها ارتفاعا من  وبني 
0.8% عام 2015 “وهو ما ي�صتحق ال�صادة”.  

ودعا اإلى و�صع قواعد عامة للم�صوؤولية املجتمعية للبنوك لت�صرت�صد بها باقي املوؤ�ص�صات يف بناء ا�صرتاتيجية متكنها من حتقيق اهداف 
التنمية امل�صتدامة على امل�صتوى الوطني.

جمعية البنوك تبحث �صبل تطوير وتفعيل امل�صوؤولية املجتمعية

بدوره، قال رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك يف الأردن، مو�صى عبدالعزيز �صحادة، اإن امللتقى اخلام�ص للم�صوؤولية املجتمعة، ميثل وقفة 
مهمة لتدار�ص اجنازات البنوك الأع�صاء وتوجهاتها على طريق م�صوؤوليتها املجتمعية ومتويل التنمية امل�صتدامة، وتبادل التجارب واخلربات.  

واأ�صاف يف افتتاح امللتقى الذي التاأم حتت عنوان “من امل�صوؤولية املجتمعية اإلى التنمية امل�صتدامة” اإنه مت بحث �صبل تطوير وتفعيل الأدوار 
املت�صلة بامل�صوؤولية املجتمعية مبا يعود باخلري والنفع على القطاعات كافة يف الوطن.  

واأكد اأن اجلمعية حر�صت على لعب دور فاعل يف دعم تعزيز ال�صتدامة وامل�صوؤولية املجتمعية لدى البنوك العاملة يف اململكة، حيث كانت 
اإلى اأع�صائها من خالل عقد املنتديات وامللتقيات املتخ�ص�صة، ون�صر العديد من  اجلمعية من املوؤ�ص�صات ال�صباقة لتبني هذا املفهوم ونقله 

الدرا�صات التي األقت ال�صوء على اأدوار امل�صوؤولية املجتمعية للبنوك العاملة يف الأردن.  

واأ�صار �صحادة اإلى اأن اجلمعية ان�صمت يف العام 2016 ملبادرة التمويل يف برنامج الأمم املتحدة للبيئة، كموؤ�ص�صة داعمة، لت�صبح ثاين جمعية 
بنوك يف املنطقة تن�صم للربنامج حيث �صتعمل 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.  

اإلى حتقيق امل�صلحة  ت�صعى  ال�صركات ع�صوا �صاحلا يف جمتمعاتها، بحيث  باأن تكون  امل�صوؤولية املجتمعية يق�صي  اأن مفهوم  و�صدد على 
املالية لها، اإ�صافة اإلى حتقيق م�صالح ال�صركاء الآخرين مبن فيهم امل�صتهلكون واملوظفون واملديرون والبيئة التي تعمل فيها، وو�صائل الإعالم 

واملجتمع عموما.  

و�أكد �سحادة �أن مو�سوع �مل�سوؤولية �ملجتمعية يحتل �أهمية ��ستثنائية يف �لدول �لنامية، خ�سو�سا �لدول �لتي تعاين من �سغوط يف �ملالية 
العامة وتواجه اأعباء كبرية، حيث ي�صبح من ال�صروري اأن يكون القطاع اخلا�ص �صريكا للقطاع العام يف دعم الأهداف الجتماعية والتنموية، 

واأن يتحمل م�صوؤولياته جتاه املجتمع من خالل اإ�صهاماته النوعية يف خمتلف جمالت امل�صوؤولية املجتمعية.  

واأ�صار الى اأن القطاع امل�صريف الأردين كان �صباقا يف حتمل م�صوؤولياته املجتمعية، ولعب دورا رياديا يف الت�صدي للتحديات الجتماعية، 
وتقدمي الدعم ملختلف فئات و�صرائح املجتمع الأردين، وهو ما جعل البنوك يف الأردن حتتل �صدارة امل�صاهمني يف خدمة املجتمع مقارنة مع 
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القطاعات الأخرى.  

القنوات  توفري  وت�صهم يف  وقوة،  متانة  القطاعات  اأكرث  من  وتعد  الوطني  لالقت�صاد  الفقري  العمود  ت�صكل  الأردن  البنوك يف  اإن  وقال، 
الفعالة  بامل�صاهمة  البنوك تتحمل م�صوؤولياتها  الى ان  الكلية، لفتا  ال�صيا�صات القت�صادية  النقدية وزيادة كفاءة وفعالية  لل�صيا�صة  الرئي�صة 
يف التنمية القت�صادية ال�صاملة وامل�صتدامة من خالل ا�صتقطاب املدخرات وت�صجيع الدخار وال�صتثمار، وتوزيع املوارد القت�صادية بكفاءة 

وفعالية.  

اأن البنوك تتمتع باأق�صى درجات ال�صفافية والإف�صاح وذلك وفقا للمعايري الدولية واأف�صل املمار�صات العاملية، من خالل  وبني �صحادة 
الإعالن الدوري والدقيق عن نتائجها املالية واأعمالها ال�صنوية، وهو ما يوؤكد التزام البنوك جتاه جميع اأ�صحاب امل�صالح.  

واأ�صاف اأن ال�صتدامة مبفهومها الوا�صع متثل اجلهود املبذولة ل�صمان جناح ال�صركات على املدى الطويل والتي ترتافق مع الإ�صهام يف 
التنمية القت�صادية والجتماعية، وتوفري البيئة املنا�صبة، وحتقيق ال�صتقرار للمجتمع. 

وراأى اأن مفهوم ال�صتدامة يف املوؤ�ص�صات املالية ينطوي على اأربعة اأبعاد هي ال�صتدامة املالية للموؤ�ص�صات املالية وعمالوؤها من ال�صركات، 
وال�صتدامة القت�صادية للم�صروعات وال�صركات التي تقوم املوؤ�ص�صات املالية بتمويلها من خالل دعم القت�صاد املحلي، وال�صتدامة البيئية من 
خالل املحافظة على امل�صادر الطبيعية، وال�صتدامة الجتماعية من خالل حت�صني م�صتويات املعي�صة وحماربة الفقر والهتمام برفاه املجتمع 

واحرتام حقوق الإن�صان الأ�صا�صية.  

تتوفر  حيث  ال�صتدامة،  مفهوم  تطبيق  نحو  الأردن  يف  العاملة  البنوك  من  وا�صحة  توجهات  �صهدت  املا�صية  اخلم�ص  ال�صنوات  اأن  وبني 
تقارير  التي ت�صدر  الأردن  العاملة يف  البنوك  العديد من  اأن هناك  الأردن، كما  العاملة يف  البنوك  ثلثي  لدى حوايل  ا�صتدامة  ا�صرتاتيجية 

ا�صتدامة ا�صتنادا اإلى اإطار املبادرة العاملية لإعداد التقارير.  

وقالت مديرة عالقات الأع�صاء يف برنامج الأمم املتحدة للبيئة، ليزيل فان اآ�صت، يف عر�صها ملبادرة ال�صتدامة التي اطلقها الربنامج، اإن 
مفهوم امل�صوؤولية الجتماعية لل�صركات حتول اإلى نهج ا�صرتاتيجي لدى البنوك وباتت تاأخذه املوؤ�ص�صات الت�صنيفية بعني العتبار لدى حكمها 

على اأداء البنوك.  

واأ�صافت ان من الهداف الإمنائية للقطاع امل�صريف دعم ا�صتدامة النمو القت�صادي والجتماعي والتي تتوافق مع الهداف الإمنائية 
لالأمم املتحدة، موؤكدة اأن هذا يوفر فر�صا اأكرب للبنوك لت�صاهم يف حتقيق هذه الأهداف.  

واأكدت اأهمية اأن تكون البنوك فاعلة يف عملية التمويل الأخ�صر الذي ي�صب يف حتقيق الأهداف الإمنائية، و�صرورة بناء القدرات املوؤ�ص�صية 
للبنوك للتعامل مع هذه النوع من التمويل، خ�صو�صا يف قطاع الطاقة املتجددة والبيئة و�صمان ا�صتدامة املوارد الطبيعية.  

ودعت يف هذا ال�صدد، اإلى التعاون وتبادل اخلربات والتجارب الريادية يف جمال متويل امل�صروعات التي حتقق ال�صتدامة باأبعادها كافة، 
موؤكدة اأن الأردن يعد بيئة مثالية لذلك.  

وا�صتعر�ص امل�صاركون يف امللتقى جتارب الربنامج البيئي لالأمم املتحدة وطرق اإعداد تقارير ال�صتدامة وفقا للمبادئ التوجيهية لإعداد 
تقارير ال�صتدامة )GRI( ، اإلى جانب ت�صليط ال�صوء على ال�صتدامة يف القطاع امل�صريف الأردين.   

واإ�صرتاتيجية  امل�صتدامة،  التنمية  واأهداف  املجتمعية  امل�صوؤولية  يف  الدولية  للمبادرات  الأردنية  احلكومية  املوؤ�ص�صات  ا�صتجابة  وتناولوا 
القت�صاد الأخ�صر الوطنية، اإلى جانب ق�ص�ص جناح يف امل�صوؤولية املجتمعية والتنمية امل�صتدامة مت تنفيذها يف اململكة.

و�صارك يف امللتقى، اإلى جانب ممثلي البنوك، ممثلو عدد من الوزارات واملوؤ�ص�صات منها وزارة التخطيط والتعاون الدويل ووزارة البيئة 
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وبور�صة عمان وعدد من روؤ�صاء جمال�ص الإدارة واملدراء العامون يف البنوك، ورئي�ص جمعية رجال الأعمال الأردنيني حمدي الطباع، ورئي�ص 
غرفة �صناعة الأردن عدنان اأبو الراغب.

د. ن�ساطات واأخبار اأخرى

جمعية البنوك تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وتقر موازنتها للعام 2017

عقدت جمعية البنوك يف الأردن اجتماع الهيئة العامة العادي لأع�صاء اجلمعية بتاريخ 20 اآذار 2016 برئا�صة رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية 
مو�صى �صحادة، وبح�صور ممثلي البنوك الأع�صاء. وقد اأقرت الهيئة العامة جلمعية البنوك تقرير جمل�ص الإدارة عن اأعمال اجلمعية لعام 
2016، وناق�صت اخلطة امل�صتقبلية للجمعية للعام 2017. كما �صادقت الهيئة العامة على احل�صابات اخلتامية للجمعية لعام 2016 واملوازنة 

التقديرية للعام احلايل 2017.

جمعية البنوك تعد خطتها ال�سرتاتيجية لالأعوام 2017-2019 وخطتها الت�سغيلية للعام 2017

ا�صتكماًل لنهج التخطيط ال�صرتاتيجي الذي بداأته جمعية البنوك يف الأردن منذ عام 2010، مت اإعداد وثيقة اخلطة ال�صرتاتيجية جلمعية 
البنوك لالأعوام 2017-2019، والتي ت�صمنت ثالثة حماور ا�صرتاتيجية رئي�صية يتفرع منها اأحد ع�صر هدفًا ا�صرتاتيجيًا. 

واعتمادًا على املحاور والأهداف ال�صرتاتيجية الواردة يف خطة اجلمعية، مت اإعداد اخلطة الت�صغيلية للجمعية للعام 2017. 

وقد ت�صمنت اخلطة الت�صغيلية لعام 2017 على جمموعة كبرية من الأهداف الفرعية )الت�صغيلية( بلغ عددها )56( هدفًا ت�صغيليًا فرعيًا 
والتي ت�صب يف حتقيق الأهداف واملحاور ال�صرتاتيجية.

اخلطوات املتخذة من جمعية البنوك ملتابعة مو�سوع اإن�ساء �سركتني للبنوك التجارية والإ�سالمية الأردنية 

يف اإطار جهود اجلمعية ملتابعة مو�صوع اإن�صاء �صركتني للبنوك التجارية والإ�صالمية الأردنية وذلك لأغرا�ص امل�صاهمة يف �صركة ال�صندوق 
ال�صعودي الأردين لال�صتثمار امل�صاهمة العامة املحدودة. قامت اجلمعية باتخاذ اخلطوات الرئي�صية التالية خالل عام 2017:

اإجراءات  لل�صري يف  وتكليفهم  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  الزعبي  �صريف  علي  مكتب  مع  والتن�صيق  بالت�صال  قامت اجلمعية   
الأردين لال�صتثمار  ال�صعودي  ال�صندوق  امل�صاهمة يف �صركة  الأردنية، وذلك لأغرا�ص  والإ�صالمية  التجارية  البنوك  تاأ�صي�ص �صركتي 
امل�صاهمة العامة املحدودة. حيث بلغ راأ�ص املال الأويل ل�صركة ال�صندوق ال�صعودي الأردين لال�صتثمار امل�صاهمة العامة املحدودة حوايل 
10 ماليني دولر )اأو ما يعادل 7.1 مليون دينار(، وبحيث ي�صاهم �صندوق ال�صتثمارات العامة ال�صعودي بن�صبة )90%(، بينما ت�صاهم 
�صركتي البنوك الأردنية )التجارية والإ�صالمية( بن�صبة 10% اأو ما يعادل )710( األف دينار اأردين، والتي تتوزع بواقع 83.87% ل�صركة 

البنوك التجارية، و 16.13% ل�صركة البنوك الإ�صالمية. 

 بتاريخ 8 اآذار 2017 قامت اجلمعية مبخاطبة البنوك وتزويدهم بجدول يبني توزيع م�صاهمات البنوك يف راأ�صمال ال�صركتني، اإ�صافة 
لعقد التاأ�صي�ص والنظام الأ�صا�صي ومناذج حم�صر اجتماع جمل�ص الإدارة وحم�صر اجتماع الهيئة العامة. وقامت اجلمعية بالطلب من 
البنوك  تزويدها باأي مالحظات على املرفقات اأعاله، اإ�صافة لطلب تزويد اجلمعية بكتاب تاأكيد م�صاهماتهم وعقد التاأ�صي�ص اخلا�ص 
لل�صركتني، وقد  الأول  الإدارة  العامة واجتماع جمل�ص  الهيئة  لعقد اجتماع  البنك وذلك متهيدًا  التوقيع عن  و�صهادة مفو�ص  بالبنك 
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ح�صلت اجلمعية على املعلومات والوثائق التي طلبتها. 

 قامت اجلمعية بتاريخ 29 اآذار 2017 بعقد اجتماع الهيئة العامة الأول واجتماع جمل�ص الإدارة الأول ل�صركة البنوك التجارية و�صركة 
البنوك الإ�صالمية. ومت خالل الجتماع توقيع البنوك على عقود تاأ�صي�ص ال�صركتني وعلى حما�صر اجتماع الهيئة العامة وجمل�ص الإدارة 
لكل �صركة. ومت تعيني مدقق ح�صابات وانتخاب جمل�ص اإدارة لكل �صركة، اإ�صافة لفتح ح�صاب لدى البنك املركزي الأردين ليتم فيه 

اإيداع م�صاهمات البنوك يف ال�صركتني. 

 مت ا�صتكمال اجراءات ت�صجيل ال�صركتني لدى دائرة مراقبة ال�صركات وا�صتخراج �صهادات الت�صجيل لل�صركتني بتاريخ 6 ني�صان 2017 
وذلك حتت ا�صم )�صركة جمموعة البنوك التجارية الأردنية لال�صتثمار( للبنوك التجارية الأردنية وا�صم )�صركة البنوك الإ�صالمية 
ال�صتثمار  �صندوق  �صركة  البنوك يف ح�صاب  م�صاهمات  اإيداع  كما مت  الأردنية.  الإ�صالمية  للبنوك  ال�صتثمارية(  لالأن�صطة  الأردنية 

ال�صعودي الأردين.

 قامت اجلمعية يف �صهر ني�صان 2017 مبخاطبة معايل حمافظ البنك املركزي الأردين ودولة رئي�ص الوزراء للتاأكيد على منح �صركات 
البنوك الأردنية التجارية والإ�صالمية الهادفة للم�صاهمة يف �صركة ال�صندوق ال�صعودي الأردين لال�صتثمار امل�صاهمة العامة املحدودة، 

العفاءات التي �صيتم منحها لهاتني ال�صركتني من قبل احلكومة الأردنية ومن قبل البنك املركزي الأردين. 

احتاد امل�سارف العربية ينظم منتدى امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة: الطريق الى التنمية القت�سادية والعدالة الجتماعية

– معايل املهند�ص يعرب الق�صاة وحمافظ البنك املركزي الردين معايل الدكتور زياد  حتت رعاية وزير ال�صناعة والتجارة والتموين 
فريز، نظم  احتاد امل�صارف العربية  بالتعاون مع البنك املركزي الردين وجمعية البنوك يف الردن وجمعية البنوك يف فل�صطني منتدى “ 
امل�صروعات  منتدى  العربية  امل�صارف  احتاد  نظم  الجتماعية،  والعدالة  القت�صادية  التنمية  الى  الطريق  واملتو�صطة:  ال�صغرية  امل�صروعات 

ال�صغرية واملتو�صطة: الطريق الى التنمية القت�صادية والعدالة الجتماعية، وذلك خالل الفرتة 19-20 متوز 2017. 

وم�صر  ولبنان  وفل�صطني  الردن  واقت�صادية، جاءت من  مالية  قيادية م�صرفية  �صخ�صية   250 اأكرث من  املنتدى  اأعمال  �صارك يف  وقد 
وال�صودان والبحرين واململكة العربية ال�صعودية وقطر والكويت ودولة المارات العربية املتحدة وليبيا وتون�ص واجلزائر والعراق.  

وقد حتدث يف اجلل�صة الفتتاحية تباعًا كل ال�صتاذ و�صام فتوح المني العام لحتاد امل�صارف العربية، والأ�صتاذ مو�صى �صحادة رئي�ص 
جمل�ص ادارة جمعية البنوك يف الردن، والدكتور ماهر ال�صيخ نائب حمافظ البنك املركزي الأردين بالإنابة عن معايل الدكتور زياد فريز 

حمافظ البنك املركزي الردين، واملهند�ص يعرب الق�صاة وزير ال�صناعة والتجارة والتموين.  

وقال نائب حمافظ البنك املركزي الأردين الدكتور ماهر ال�صيخ اإن ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة توفر ما بني 40 اإلى 60 باملئة من جمموع 
فر�ص العمل حول العامل، كما ت�صكل 95 باملئة من ال�صركات العاملة يف الأردن، وت�صاهم بحوايل 40 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل.  واأ�صاف 
اإن ن�صبة ال�صتمال املايل للبالغني يف الأردن بلغت الربع تقريبا، وهي ن�صبة متدنية اإذا ما قورنت بالبلدان الأخرى الواقعة �صمن فئة م�صتويات 
الدخل ذاتها عامليا ، مبينا ان الردن اعلن التزامه بزيادة ال�صتمال املايل من م�صتواه احلايل الى امل�صتوى 36.6 باملئة بنهاية عام 2020 وذلك 
�صمن ال�صكان البالغني، ا�صافة الى تخفي�ص فجوة الو�صول املايل بني اجلن�صني من 53 باملئة الى 35 باملئة.  واأ�صار اإلى اأن املركزي قام خالل 
العوام الربعة املا�صية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل وموؤ�ص�صات متويل دولية واقليمية حل�صد متويل قطاع امل�صاريع ال�صغرية 

واملتو�صطة مبا يقارب من 440 مليون دولر باأ�صعار فائدة خمف�صة و�صل منها حتى الن 220 مليون دولر اقر�صت حلوايل 16 الف م�صروع.    

وبني رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك يف الأردن مو�صى �صحادة اأن التحدي الأكرب الذي يواجه ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة هو احل�صول 
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على التمويل، حيث اأن اأكرث من ن�صف تلك ال�صركات يف الدول العربية تعاين من �صعوبات كبرية يف ذلك، م�صريا الى ان التحدي املاثل اأمام 
دول املنطقة هو خلق بيئة مواتية من �صاأنها ت�صهيل متويل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة.  واأ�صاف اأنه ومن خالل ا�صتقراء التفاعل والتداخل 
بني عوامل العر�ص والطلب والعوامل املوؤ�ص�صية والتنظيمية وغريها، ميكن ا�صتخال�ص اأهم العوائق والتحديات التي تواجه ال�صركات ال�صغرية 
واملتو�صطة يف الو�صول اإلى التمويل والتي ميكن اإيجازها بعدم كفاية ترتيبات ال�صمانات والبنية التحتية للمعلومات الئتمانية يف العديد من 
املتخ�ص�صة،  املالية  املوؤ�ص�صات  تاأثري  العربية، و�صعف وحمدودية  الدول  العديد من  العاملة يف  القرو�ص غري  ن�صبة  وارتفاع  العربية،  الدول 
و�صعف املناف�صة يف الأنظمة امل�صرفية يف بع�ص الدول، وحمدودية بدائل متويل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة من خارج القطاع امل�صريف، 

اإ�صافة للعوائق غري املالية املتعلقة مبحدودية احل�صابات املالية وال�صجالت الئتمانية لتلك ال�صركات. 

جمعية البنوك ت�ست�سيف اإطالق مبادرات اقت�سادية للبنك املركزي الأردين برعاية رئي�ض الوزراء 

الأردين  املركزي  البنك  اإطالق  اآذار2017   12 بتاريخ  البنوك  ا�صت�صافت جمعية  امللقي،  الدكتور هاين  الوزراء  رئي�ص  دولة  رعاية  حتت 
ال�صركات  لال�صتثمار يف  دينار  مليون  براأ�صمال 125  للبنوك  ا�صتثمارية  �صركات  اإن�صاء  تتمثل يف  والتي  القت�صادية،  املبادرات  ملجموعة من 

متو�صطة احلجم، اإلى جانب اطالق برنامج دعم ائتمان ال�صادرات الوطنية وتخ�صي�ص 100 مليون دينار لهذا الربنامج. 

ال�صيا�صات  جمل�ص  لتو�صيات  امل�صريف  اجلهاز  من  ا�صتجابة  تاأتي  املبادرات  هذه  اأن  فريز  زياد  الدكتور  املركزي  البنك  حمافظ  وقال 
القت�صادية الذي اأطلقه جاللة امللك، واأقرها وتبناها جمل�ص الوزراء. وبني اأن اأولى هذه املبادرات التي تهدف اإلى دعم ال�صادرات، ت�صمنت 
اإقرا�ص البنك املركزي لل�صركة الأردنية ل�صمان القرو�ص مبلغ 100 مليون دينار لتاأ�صي�ص �صندوق متكن عائداته ال�صركة من �صمان ائتمان 
ال�صادرات الردنية وتعزيز هذه ال�صادرات يف خمتلف الأ�صواق، خ�صو�صا يف الأ�صواق اجلديدة.واأ�صاف اأن البنك املركزي تعمل مع وزارة 
التخطيط والتعاون الدويل لإن�صاء ال�صندوق الأردين للريادة مببلغ 100 مليون دولر �صيتم اطالقه يف الن�صف الأول من العام احلايل، بهدف 

ال�صتثمار براأ�صمال امل�صروعات النا�صئة، ي�صاهم فيه منا�صفة البنك املركزي والبنك الدويل.

واأكد املحافظ اأنه وبهدف تعزيز التمويل لل�صركات النا�صئة ال�صغرية ومتو�صطة احلجم، �صيعمل البنك املركزي على زيادة خم�ص�صات 
برنامج �صمان القرو�ص لل�صركات النا�صئة اإلى 100 مليون دينار من اأ�صل 50 مليون، وذلك عند ا�صتكمال ا�صتنفاد املخ�ص�ص احلايل. وقال 
املحافظ اأن املبادرات التي نطلقها اليوم ت�صمل اي�صًا اإن�صاء �صركتني لال�صتثمار البنكي يف اململكة، الأولى �صركة البنوك التجارية لال�صتثمار 
براأ�ص مال 100 مليون دينار، والثانية ال�صركة ال�صالمية لال�صتثمار براأ�ص مال 25 مليون دينار. وبني اأن ال�صركتني تهدفان اإلى ال�صتثمار يف 
�ل�سركات متو�سطة �حلجم و�لتي من �ساأنها زيادة �لن�ساط وتو�سع تلك �ل�سركات ما ينعك�ض �يجابا على �لنمو و�لت�سغيل، وبالتايل �نعكا�ساته 

الإيجابية على الأن�صطة القت�صادية كافة، فيما �صينجم عن هذه ال�صركات ال�صتثمارية مبادرات و�صناديق ا�صتثمارية اأخرى.

واأكد اأن مبادرات البنوك تاأتي من قناعتها النابعة من تقييم اإيجابي مل�صتقبل القت�صاد الوطني خالل املرحلة املقبلة، م�صريًا اإلى اأن قيام 
عدد كبري من امل�صتثمرين الأردنيني وغري الأردنيني يف ال�صتثمار ب�صفقة البنك العربي، والتي جتاوزت قيمتها مليار دولر، خري دليل على 

النظرة الإيجابية مل�صتقبل القت�صاد الأردين. 

وقال املحافظ اإن الأردن اأثبت قدرته على التعامل مع التحديات بكفاءة واقتدار وعزمية ل تلني، ومت جتاوزها بقيادة جاللة امللك احلكيمة 
والإ�صالحات الوا�صعة التي نفذتها احلكومة وخمتلف موؤ�ص�صاتها، م�صيفًا اأن هذه اجلهود ما كان لها لتنجح لول التناغم والتكامل يف الأدوار 

وال�صيا�صات بني خمتلف قطاعات الدولة.

وقال اإنه يف هذا ال�صياق، جاء قرار البنك املركزي اأخريا بخ�صو�ص رفع ا�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية بهدف تعزيز تناف�صية 
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وجاذبية الدينار الردين كوعاء للمدخرات املحلية، اإل اأن البنك املركزي مل يغفل البعد التنموي، اأذ اأبقى على ا�صعار الفائدة على برامج 
اإعادة التمويل لديه دون تغيري والتي ت�صمل قطاعات ال�صناعة والزراعة وال�صياحة والطاقة املتجددة وتكنولوجيا املعلومات، والتي جتاوز املبالغ 

املمنوحة يف هذا الربنامج 300 مليون دينار، مبا فيها امل�صاريع ال�صغرية ومتو�صطة احلجم يف هذه القطاعات.

كما وفر البنك املركزي مبلغ 440 مليون دولر من املوؤ�ص�صات الدولية والإقليمية للبنوك املحلية لإعادة اإقرا�صها اإلى املوؤ�ص�صات ال�صغرية 
واملتو�صطة احلجم، بهدف احلد من ارتفاع كلفة الئتمان على هذه القطاعات، وذلك نظرا لأهمية م�صاهمتها يف الت�صغيل والنمو القت�صادي.

من جانبه، اأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك يف الأردن، مو�صى �صحادة، اأهمية املبادرات التي تاأتي تنفيذًا لبع�ص بنود احلزمة الأولى 
من تو�صيات جمل�ص ال�صيا�صات القت�صادية لتحفيز القت�صاد الوطني. وقال اإن هذه املبادرات ت�صب يف خدمة القت�صاد الوطني وحتقيق النمو 

القت�صادي امل�صتهدف وتخفيف م�صكلة البطالة وتعزيز ال�صادرات الوطنية اإلى الأ�صواق الت�صديرية اجلديدة اإلى جانب الأ�صواق التقليدية.

وبني اأن القطاع امل�صريف الأردين ا�صتطاع اأن يحقق منوًا مطردًا وملحوظًا خالل العقود القليلة املا�صية، ومتكن من اأن يحتل مكانة متميزة 
بدعٍم ورعاية من البنك املركزي الأردين، والذي ا�صتطاع تبني �صيا�صات نقدية حكيمة وح�صيفة. واأ�صاف اأن اإجمايل موجودات البنوك يف 
الأردن ت�صاعف لي�صل اإلى 48.4 مليار دينار يف نهاية عام 2016، وت�صاعفت الت�صهيالت الئتمانية باأكرث من مرتني ون�صف لتبلغ 22.9 مليار 

دينار، وارتفعت الودائع �صعفني وربع لت�صل اإلى 32.9 مليار دينار يف نهاية عام 2016.

واأكد �صحادة اأنه وعلى الرغم من الظروف ال�صعبة التي مر بها اقت�صادنا الوطني، فقد اأظهرت موؤ�صرات املتانة املالية للبنوك قوة جهازنا 
امل�صريف ومتانته وقدرته على التعامل مع الظروف وامل�صتجدات بحكمة م�صوؤولة وواعية تتفق مع املعايري الدولية ال�صليمة التي ينتهجها وفقا 
لل�صوابط والأحكام امل�صرفية املعمول بها، وتعليمات البنك املركزي امل�صتندة اإلى هذه الأحكام واملعايري. وقال اإن ن�صبة الديون غري العاملة 
بقيت منخف�صة بن�صبة اأقل من 5 باملئة من اإجمايل الديون، مع وجود خم�ص�صات كبرية لدى البنوك تغطي ثالثة اأرباع الديون غري العاملة، 
مثلما تعد ن�صبة كفاية راأ�ص املال لدى البنوك مرتفعة وتفوق بهام�ٍص كبري احلدود الدنيا املطلوبة من البنك املركزي الأردين ومن جلنة بازل.

بدوره اأكد نعمة �صباغ مدير عام البنك العربي والذي تراأ�ص اللجنة املنبثقة عن البنوك لالإعداد ملبادرة ال�صتثمار يف ال�صركات الأردنية 
متو�صطة احلجم، اأن مبادرة البنوك لال�صتثمار يف ال�صركات الردنية متو�صطة احلجم انبثقت من اإمياننا العميق بالدور احليوي الذي يلعبه 
متحدثًا  �صباغ  وقال  الوطني.  القت�صاد  وازدهار  منو  يف  م�صاهمته  على  عالوة  والت�صغيل،  العمل  فر�ص  خلق  يف  املتو�صطة  ال�صركات  قطاع 
با�صم البنوك العاملة يف الأردن اأن البنوك قامت بت�صكيل جلنة فنية متخ�ص�صة منبثقة عن القطاع امل�صريف موؤلفة من البنك العربي، وبنك 
الإ�صكان، والبنك الإ�صالمي الأردين، والبنك الأردين الكويتي، وبنك ال�صتثمار العربي الأردين، للعمل على ترجمة هذه املبادرة على اأر�ص 
الواقع من خالل تطوير هيكلية تنظيمية وقانونية لال�صتثمار يف ال�صركات الردنية متو�صطة احلجم. وبني اأن املبادرة حظيت بتجاوب لفت من 
معظم موؤ�ص�صات القطاع امل�صريف، حيث �صارك فيها 18 بنكًا، منها 15 بنكًا جتاريًا و3 بنوك اإ�صالمية. واأ�صار اإلى اأن املبادرة تقوم على تاأ�صي�ص 
�صركتني ا�صتثماريتني الأولى �صركة البنوك التجارية لال�صتثمار براأ�ص مال م�صرح به 100 مليون دينار، وهي مملوكة بالكامل من قبل البنوك 
التجارية امل�صاركة، وال�صركة الثانية �صركة البنوك الإ�صالمية لال�صتثمار براأ�ص مال م�صرح به يبلغ 25 مليون دينار، مملوكة بالكامل من قبل 
البنوك ال�صالمية الردنية. واأو�صح �صباغ اأنه �صيتم اإدارة ال�صتثمار من قبل �صركة ثالثة ذات خربة �صيتم تعيينها لهذه الغاية، وتعمل ح�صب 
�صيا�صة ا�صتثمارية ُتو�صع من قبل ال�صركتني الأ�صا�صيتني. وقال اإن املبادرة �صت�صهم يف حتقيق فر�ص النمو والتو�صع وتعظيم الدعم التنظيمي 
والإداري لل�صركات متو�صطة احلجم ذات الإدارات النوعية وامليزات التناف�صية؛ حيث �صت�صتثمر ب�صكل مبا�صر يف ملكية هذه ال�صركات على 

اأ�ص�ٍص جتارية، ما يدعم قواعد روؤو�ص اأموالها.

من جانبه قال الدكتور حممد اجلعفري مدير عام ال�صركة الأردنية ل�صمان القرو�ص اأن اإطالق برنامج �صمان ائتمان ال�صادرات بتمويل 
100 مليون دينار من البنك املركزي �صيمكن ال�صركة من تو�صيع نطاق تغطيتها التاأمينية لل�صادرات الوطنية، وقال اأن هذا الربنامج �صيتيح 
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املجال اأمام ال�صركة لتقدمي تغطية تاأمينية اأو�صع لالأ�صواق التقليدية ودخول ا�صواق ا�صافية غري مغطاة من �صركات التاأمني واإعادة التاأمني 
العاملية، يف ظل التطورات ال�صيا�صية والأمنية غري املواتية يف املنطقة.

واأ�صاف اجلعفري اأن الربنامج �صيمكن ال�صركة من تاأمني التغطية الالزمة للمقاولت الن�صائية وال�صادرات اخلدمية والفنية وال�صت�صارية، 
اإلى جانب تقدمي ال�صمان لل�صادرات التي متتد اآجال ت�صويتها ملدد اأطول مما هو معمول به حاليًا لزيادة تناف�صية ال�صادرات الوطنية وتعزيز 
ال�صندات  يف  املركزي  البنك  قر�ص  ح�صيلة  با�صتثمار  ال�صركة  �صتقوم  حيث  م�صتدام؛  اأ�صا�ص  على  �صيعمل  الربنامج  اأن  اأكد  كما  فر�صها. 
احلكومية، و�صيتم ا�صتخدام العوائد املتحققة لتغطية خماطر �صمان عمليات الت�صدير. كما اأكد اأن ال�صركة الردنية ل�صمان القرو�ص تتطلع 
اإلى القيام بدورها الوطني يف �صمان التمويل للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة و�صمان ائتمان ال�صادرات لأهميتهما البالغة يف حفز النمو وتوفري 

فر�ص العمل يف ظل تباطوؤ معدلت النمو القت�صادي وارتفاع معدلت البطالة، بحيث تقدم خدماتها وفق اأف�صل املعايري واأكفاأ ال�صبل.

بدوره قدم مدير عام جمعية البنوك عر�صًا تقدمييًا بني فيه اأن القطاع امل�صريف الأردين كان على الدوام �صريك حقيقي وفعال للقطاع 
العام يف كل ما ي�صهم يف تعزيز النمو القت�صادي وحتقيق التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة، وهو الأمر الذي انبثق عنه جمموعة كبرية من املبادرات 
امل�صرتكة، ومنها اإطالق �صركة البنوك التجارية لال�صتثمار، و�صركة البنوك الإ�صالمية لال�صتثمار. كما اأكد على اأهمية دور البنك املركزي 
الأردين يف اإدارة ال�صيا�صة النقدية واحلفاظ على ال�صتقرار النقدي واملايل مبا ي�صاهم يف حتقيق التنمية القت�صادية والجتماعية يف اململكة، 
م�صددًا على اأن حتقيق التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة، وحتقيق الأهداف الوطنية يف التعامل مع خمتلف الق�صايا القت�صادية، ل ميكن اأن يتم من 

دون بناء �صراكة حقيقية بني القطاعني العام واخلا�ص، ليكون القطاع اخلا�ص هو املحرك الرئي�صي للن�صاطات القت�صادية.

مدير عام جمعية البنوك ي�سارك يف املوؤمتر العلمي الدويل الرابع لتمكني احلوكمة املوؤ�س�سية وتطبيقاتها يف منظمات العمال اأ�سا�ساً 

لتطوير الأداء وحتقيق الهداف

�صارك مدير عام جمعية البنوك يف اأعمال املوؤمتر العلمي الدويل الرابع لتمكني احلوكمة املوؤ�ص�صية وتطبيقاتها يف منظمات العمال اأ�صا�صًا 
لتطوير الأداء وحتقيق الهداف والذي عقد خالل الفرتة 19-20 ني�صان 2017. 

اأداء البنوك واملوؤ�ص�صات  وقدم مدير عام اجلمعية ورقة عمل خالل اجلل�صة الأولى للموؤمتر تناولت مو�صوع احلوكمة ودورها يف تطوير 
املالية، حيث بني ـاأن البنوك املركزية تلعب دورًا اأ�صا�صيا يف اإر�صاء نظام حوكمة جيد داخل القطاع امل�صريف، من خالل التنظيم الحرتازي 
والرقابة امل�صرفية وتاأمني نظم الدفع. كما اأن املمار�صة ال�صليمة للحوكمة توؤدي اإلى دعم وتعزيز �صالمة اجلهاز امل�صريف، من خالل املعايري 
التي و�صعتها جلنة بازل للرقابة على البنوك وتنظيم ومراقبة ال�صناعة امل�صرفية. ويف هذا الإطار، اأ�صار مدير عام اجلمعية اإلى اجراءات 
البنك املركزي الأردين يف جمال احلوكمة، مبا فيها اإ�صدار تعليمات احلاكمية املوؤ�ص�صية للبنوك، والتي ت�صمنت على املبادئ والقواعد والأ�ص�ص 
�الإد�رة  رئي�ض جمل�ض  م�سوؤوليات  بني  �لف�سل  فيها  �ملوؤ�س�سية، مبا  للحاكمية  �لفعال  �لتطبيق  بهدف  �لبنوك  تتبعها  �أن  يجب  �لتي  و�ل�سروط 
وم�صوؤوليات املدير العام. ومبينًا اأن التعليمات ركزت على حقوق اأ�صحاب امل�صالح و�صرورة معاملتهم بعدالة و�صفافية واإف�صاح وب�صكٍل ميكنهم 

من تقييم و�صع البنك واأدائه املايل، و�صرورة اأن تكون العالقة بني الإدارة وبني اأ�صحاب امل�صالح حمكومة بقواعد امل�صاءلة.

واأ�صاف اأن احلاكمية املوؤ�ص�صية توفر اأطرا وا�صحة للرقابة وامل�صاءلة والمتثال، وتعزز النزاهة وال�صفافية، وت�صمن عدم تعار�ص امل�صالح، 
وحتقق العدالة التامة بني جميع اأ�صحاب العالقة، موؤكدا اأن امل�صتفيد الأكرب من تطبيق اأ�ص�ص احلاكمية الر�صيدة هو ال�صركة املعنية والقطاع 
الذي تنتمي اإليه والقت�صاد الوطني ككل، واأن الإدارات ال�صليمة لل�صركات امللتزمة مبقومات احلاكمية وتطبيقاتها هي الأدوات الفعلية لتحقيق 

التنمية امل�صتدامة من خالل تقوية العنا�صر الفاعلة يف بناء القت�صاد الوطني.
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مدير عام جمعية البنوك ي�سارك يف موؤمتر متكني املراأة

�صارك مدير عام جمعية البنوك يف اأعمال موؤمتر متكني املراأة الذي نظمه يف بريوت احتاد امل�صارف العربية بالتعاون مع الحتاد الدويل 
للم�صرفني العرب بتاريخ 3 اآذار 2017، وقدم مدير عام اجلمعية ورقة عمل بعنوان ”دور البنوك واملوؤ�ص�صات املالية يف الأردن يف التمكني 

القت�صادي للمراأة“. 

وقال مدير عام اجلمعية اأن اللجنة الوطنية الأردنية ل�صوؤون املراأة و�صعت اأول ا�صرتاتيجية وطنية للمراأة عام 1993، واأ�صبحت هذه اللجنة 
الأردنية  الر�صمية  املراأة، بحيث تقوم كافة اجلهات  و�صوؤون  الن�صائية  بالأن�صطة  يتعلق  الر�صمية فيما  عام 1996 املرجع لدى جميع اجلهات 
بال�صتئنا�ص براأي اللجنة. واأ�صاف اأنه رغم هذا الهتمام اإل اأن م�صاركة املراأة العربية والأردنية ب�صكل خا�ص يف الن�صاطات القت�صادية لزالت 

متدنية.

ودعا يف ورقة العمل التي قدمها يف املوؤمتر اإلى تبني خارطة طريق وا�صحة املعامل لزيادة التمكني القت�صادي للمراأة وزيادة م�صاركتها 
القت�صادية، وتوفري فر�ص عمل كرمية للن�صاء، وتوفري خيارات منا�صبة لرعاية اأطفال املراأة العاملة مثل اتباع مواعيد عمل مرنة اأو �صاعات 
اأقل، وخلق بيئة متكينية للن�صاء �صاحبات الأعمال تقوم على امل�صاواة بني اجلن�صني. كما دعا اإلى زيادة التمثيل الن�صائي يف الإدارة ومراكز 
القيادة يف دول املنطقة، وت�صجيع الن�صاء على تاأ�صي�ص امل�صاريع اخلا�صة بهن، وال�صتفادة من جتارب البنوك واملوؤ�ص�صات املالية التي تقدم 
خدمات مالية للن�صاء يف الدول الأخرى، وتبني ثقافة جمتمعية لإظهار اأهمية ومزايا واأبعاد متويل الن�صاء، ف�صاًل عن تبني اأف�صل املمار�صات 
العاملية يف جمال اخلدمات امل�صرفية لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة اململوكة من الن�صاء، وقيام البنوك بتطوير املزيد من املنتجات واخلدمات 

املوجهة للن�صاء.

واأو�صى يف هذا ال�صدد اإلى اإن�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.

جمعية البنوك تدر�ض تطوير خمرجات كلية القت�ساد بجامعة الريموك مع متطلبات �سوق العمل

ناق�ص مدير عام جمعية البنوك يف الأردن مع عميد كلية القت�صاد والعلوم الإدارية الدكتور حممد الطعامنة، ومب�صاركة الرئي�ص التنفيذي 
لبور�صة عمان نادر عازر، تطوير اخلطة الدرا�صية يف الكلية والأق�صام املعنية فيها، مبا يتنا�صب مع متطلبات �صوق العمل.

وجاء اللقاء لتلبية اأهداف الكلية يف موائمة امل�صاقات وتطوير مهارات اخلريجني مبا يلبي احتياجات �صوق العمل خ�صو�صا يف البنوك 
وال�صركات املالية وموؤ�ص�صات �صوق راأ�ص املال من بور�صة عمان ومركزي اإيداع الوراق املالية وهيئة الأوراق املالية و�صركات الكهرباء.

العمل  �صوق  القت�صادية يف  والفعاليات  ال�صركات  الإدارية وممثلي  والعلوم  القت�صاد  كلية  الكادميية يف  الق�صام  روؤ�صاء  اللقاء  وح�صر 
خ�صو�صا يف مدينة اربد.

يذكر اأن كلية القت�صاد والعلوم الدارية يف جامعة الريموك هي ثاين كلية تدر�ص التخ�ص�صات املالية وامل�صرفية والقت�صاد يف اململكة 
بعد اجلامعة الأردنية، حيث تخرج منها العديد من اخلرباء والكفاءات التي �صغلت منا�صب وزارية ومواقع متقدمة يف عدد من الوزارات، اإلى 
جانب مواقع متقدمة يف البنك املركزي الأردين والبنوك القيادية العاملة يف اململكة وجمعية البنوك، ف�صال عن امل�صاهمة يف تطوير العمل 

امل�صريف يف عدد من دول اخلليج العربي.
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جمعية البنوك ت�سارك يف ور�سة حول الريادة يف الأعمال اخل�سراء 

�صارك مدير عام جمعية البنوك يف الأردن يف ور�صة عمل حول الريادة يف الأعمال اخل�صراء التي عقدتها وزارة املياه والري بالتعاون مع 
الحتاد الأوروبي وم�صاركة عدد من الفعاليات ذات العالقة، حتت عنوان عوامل التغيري نحو القت�صاد الأخ�صر يف الأردن، وذك بتاريخ 27 

ني�صان 2017 يف عمان.

الأعمال  املالية لقطاع  املنتجات واخلدمات  العديد من  تقدم  البنوك  اأن  الور�صة  التي قدمها خالل  الورقة  وقال مدير عام اجلميعة يف 
الريادية اخل�صراء يف الأردن ت�صمل قرو�ص ق�صرية ومتو�صطة وطويلة الأجل، ومتويل راأ�ص املال و�صراء الأ�صول الثابتة، ومتويل امل�صروعات 
النا�صئة، واإ�صدار العتمادات والكفالت الالزمة لتنفيذ امل�صروعات. كما تقدم برامج لدعم �صندوق ت�صجيع الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة، 
اإلى جانب �صلف البنك املركزي لقطاع الطاقة املتجددة وبرامج ال�صلف ال�صناعية متو�صطة الآجال، وبرامج ال�صركة الردنية ل�صمان القرو�ص.

فيما تقدم البنوك الإ�صالمية منتجات متويل ال�صيارات الهجينة وال�صيارات التي تعمل بالكهرباء، ومنتجات متويل الطاقة املتجددة ب�صيغة 
بيع املرابحة وبيع امل�صاومة، ومتويل الطاقة املتجددة للموؤ�ص�صات ال�صغرية ومتويل الأجهزة واملعدات واأنظمة تر�صيد الطاقة. 

وبني مدير عام اجلمعية اأن متطلبات منح التمويل تتمثل يف توافق التمويل مع �صيا�صات البنك الئتمانية، ووجود درا�صة جدوى اقت�صادية 
�جلهات  متطلبات  مع  وتو�فقها  �لطاقة،  و�سندوق  �ملركزي  �لبنك  مع  �ملوقعة  �التفاقيات  ب�سروط  و�اللتز�م  للم�سروعات،  مالية  وبيانات 
التنظيمية الر�صمية. م�صيفًا اأن هناك جمموعة من التحديات التي تواجه متويل الأعمال الريادية اخل�صراء ومبادرات املجتمع املدين البيئية 
والجتماعية املبتكرة، منها �صعف الوعي لدى فئات امل�صتثمرين لالإقدام على هذا النوع من ال�صتثمار وال�صتفادة من الربامج التمويلية املتاحة 
لتمويل العمال الريادية اخل�صراء، واحلاجة اإلى املزيد من الهتمام بالأعمال الريادية ال�صديقة للبيئة مع الطاقة املتجدد مثل اإعادة التدوير 
والزراعة الع�صوية وال�صناعة النظيفة وتدوير النفايات. اإلى جانب عدم وجود بيئة ت�صريعية مالئمة لتنظيم عمل هذه املوؤ�ص�صات واإعطاءها 
املنا�صبة  التمويل  م�صادر  تعدد  وعدم  لها،  الالزمة  والرتاخي�ص  املوافقات  على  للح�صول  احلكومية  الجراءات  و�صعوبة  الكافية،  احلوافز 
التي ت�صتطيع تقدمي التمويل الالزم لهذه العمال بكلف معقولة ومب�صتوى مقبول من املخاطرة، وارتفاع تكلفة تركيب اأنظمة الطاقة املتجددة 
مقارنة باملنفعة املتاأتية منها، وتذبذب تكلفة تلك الأنظمة وكرثة ال�صركات البائعة لها الأنظمة، وعدم قدرة البنية التحتية ل�صركة الكهرباء 

على ا�صتيعاب م�صاريع جديدة. 

التكنولوجيا النظيفة  واأ�صكال التمويل املبتكرة يف جمال  اأن اأهم تو�صيات البنوك يف الأردن، بخ�صو�ص طرق  وقال مدير عام اجلمعية 
والبتكار البيئي والأعمال الريادية اخل�صراء والقت�صاد الأخ�صر تت�صمن البحث عن م�صادر متويلية بتكلفة متدنية مل�صاعدة هذه امل�صروعات 
على النهو�ص وال�صتمرار، وال�صتفادة ب�صكل اكرب من التفاقيات املربمة مع اجلهات املحلية والدولية لتوفري التمويل الالزم ملثل هذا النوع من 

امل�صروعات وتغطية خماطر التعرث من ناحية وحتمل جزء من تكلفة الموال.

جمعية البنوك توقع اتفاقية منحة املرحوم زهري اخلوري الدرا�سية مع معهد الدرا�سات امل�سرفية

وقعت جمعية البنوك يف الأردن ومعهد الدرا�صات امل�صرفية اتفاقية �صندوق منحة املرحوم زهري اخلوري الدرا�صية، تقدم مبوجبه عائلة 
�خلوري منحة در��سية لدرجة �ملاج�ستري �لتي يطرحها معهد �لدر��سات �سمن �لتخ�س�سات �ملحددة ب�سروط �ملنحة. ووقع �التفاقية عن عائلة 

املرحوم زهري خوري جنله عمر، فيما وقعها عن جمعية البنوك مديرها العام، وعن معهد الدرا�صات املدير العام الدكتور ريا�ص الهنداوي.

ومبوجب �التفاقية متول عائلة �خلوري منحة در��سية و�حدة كل �سنتني لطلبة �ملاج�ستري ح�سب �سروط �لقبول �خلا�سة باملعهد، و�لتخ�س�ض 
و�ل�سروط �لو�جب توفرها بالطلبة �لر�غبني باملناف�سة على هذه �ملنحة و�المتياز�ت �ملقدمة. 
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ويتناف�ض �ملتقدمني للح�سول على �ملنحة ح�سب �لتقدير يف درجة �لبكالوريو�ض يف �لتخ�س�سات �ملحددة �سمن �سروط �لقبول و�خلربة 
العملية يف املجال املايل وامل�صريف، واملقدرة باللغة الجنليزية واملعدل يف الثانوية العامة.

اأعمدة العمل امل�صريف يف اململكة، حيث �صغل بني عامي 1961- 1964 موقع �صكرتري م�صاعد ملجل�ص النقد   وزهري اخلوري واحدا من 
الأردين، واأ�صبح بعد ذلك رئي�ص دائرة يف البنك املركزي بني عامي 1964- 1968، ليتبواأ موقع املدير التنفيذي يف البنك املركزي بني عامي 

.1973-1968

و�صاهم اخلوري يف  بناء وتاأ�صي�ص عدد كبري من املوؤ�ص�صات القت�صادية العريقة يف مقدمتها بنك الإ�صكان، الذي �صغل فيه منذ التاأ�صي�ص 
يف عام 1973 اإلى عام 1997 من�صب املدير العام ورئي�صا ملجل�ص اإدارة البنك يف الفرتة من 1997-2002، كما عمل رئي�صا ملجل�ص اإدارة جمعية 

البنوك يف الأردن حلوايل 15 عاما، فيما مثل الأردن لفرتة طويلة يف احتاد امل�صارف العربية.

مدير عام جمعية البنوك ي�سارك يف موؤمتر اقليمي حول المتثال ال�سامل ملكافحة غ�سيل الأموال وعمليات متويل الإرهاب

�صارك مدير عام جمعية البنوك يف املوؤمتر الإقليمي حول المتثال ال�صامل ملكافحة غ�صيل الأموال وعمليات متويل الإرهاب والذي نظمه 
الحتاد الدويل للم�صرفني العرب بالتعاون مع البنك املركزي القرب�صي وجمعية البنوك يف قرب�ص يف مدينة ليما�صول القرب�صية خالل الفرتة 

8 – 9 حزيران 2017.

وقدم مدير عام جمعية البنوك خالل اجلل�صة الفتتاحية للموؤمتر كلمة رئي�صية اأ�صار فيها للجهود املبذولة من قبل املجتمع الدويل ملحاربة 
غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، وموؤكدًا اأن النزاهة وال�صتقرار يف النظام املايل الدويل يجب ان ل يتاأثر مبن ينخرطون يف ن�صاطات جرمية. 
كما �صدد على اأهمية مواجهة عمليات غ�صل الأموال وحماربة متويل الإرهاب كون تاأثريها كبري على الن�صاطات القت�صادية، والتي �صاهمت يف 
زيادتها التطورات يف البيئة التكنولوجية لالت�صالت وتوفر املعلومات املالية. واأكد اأي�صًا على اأهمية املوؤمتر يف تبادل اخلربات وتعزيز م�صتوى 

التعاون يف املجال البنكي بني القطاع امل�صريف يف املنطقة ودولها.

واأ�صار مدير عام جمعية البنوك اإلى اأن دخول الأموال القذرة بعمق يف النظام املايل والطبيعة ال�صرية لعمليات غ�صل الأموال جتعل من 
ال�صعب حتديد م�صدرها اأو حجمها، مبينًا اأن الوكالة الأمريكية ملكافحة املخدرات واجلرمية قدرت اأن عمليات غ�صل الأموال يف العامل ت�صكل 
2% - 5% من الناجت املحلي الإجمايل العاملي، والتي ترتاوح بني 800 مليار دولر وتريليوين دولر، والهام�ص بني هذين الرقمني كبريًا جدًا، وهو 

بحده الأدنى يحتم علينا اأن نتعامل بجدية مع هذه امل�صكلة.

ذلك،  تدرك  الأردن،  بينها  ومن  الدول  واأن  علينا جميعًا،  توؤثر  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صل  م�صكلة  اأن  مدركًا  اأ�صبح  العامل  اأن  واأكد 
فاإنها اتخذت اجراءات وطنية ملحاربة هذه الظاهرة وخماطرها القت�صادية وال�صيا�صية والجتماعية والأمنية، تتوافق مع القانون والأنظمة 
التي  التعديالت  الت�صعينات، ومن خالل  بداأ منذ عقد  الأردن  اأن  اإلى  واأ�صار  القانون.  واإنفاذ قوة  الرقابة  لتعزيز  اأدوات  وتبنت  والتعليمات، 
ادخلها يف عام 2000 على قانون البنك املركزي، ركز على عمليات مكافحة غ�صيل الأموال، الزم فيها البنوك العاملة الإبالغ عن اأية تعامالت 

مالية قد تكون مرتبطة بعمل جرمي.

ولفت اإلى اأن البنك املركزي، ولتعزيز عملية مكافحة غ�صيل الأموال ومتويل الإرهاب، اأ�ص�ص وحدة مكافحة غ�صيل الأموال يف عام 2007، 
لتقوم بالدور القانوين يف هذا املجال، والتي تطور عملها، حيث �صبطت العديد من الق�صايا والتي تنامت يف  ال�صنوات الأخرية، ب�صبب ما 
اأن الأردن من اكرث دول املنطقة والعامل  ت�صهده املنطقة من ظروف وحتديات ب�صبب اجلماعات الإرهابية واملتطرفة. واأكد يف هذا ال�صدد 
التزاما يف مكافحة غ�صيل الأموال ومتويل الإرهاب، حيث حل يف املرتبة الثالثة عربيا واخلام�صة والثالثني عامليا يف موؤ�صر بازل ملكافحة غ�صيل 

الأموال لعام 2016.
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توقيع مذكرات تفاهم بني ال�سمان الجتماعي والبنوك لو�سع اإِ�سارة احلجز ورفعها اإلكرتونياً 

وتطوير  ت�صيري  لغايات  وذلك  اململكة  يف  عاماًل  بنكًا   25 مع  تفاهم  مذكرات   2017 اأيار  يف  الجتماعي  لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة   وقعت 
الإجراءات املتعلقة بتثبيت اإِ�صارة احلجز ورفعها عن اأموال الأ�صخا�ص وال�صركات التي ي�صدر قرارات حجز بحقهم من قبل املوؤ�ص�صة ويكونون 
من اأ�صحاب احل�صابات يف هذه البنوك وذلك لت�صهيل الإجراءات واخت�صار الوقت واجلهد. ووقع مذكرة الَتفاهم عن املُوؤ�ص�صة العامة لل�صمان 

الجتماعي مديرها العام ناديا الروابدة، وعن البنوك املدراء العامون فيها.

اأن اجلهود التوفيقية والتن�صيقية املبذولة من قبل ال�صمان الجتماعي وجمعية  اإدارة جمعية البنوك  وقال مو�صى �صحادة رئي�ص جمل�ص 
لأهدافها  تبعا  وذلك  به،  والنهو�ص  امل�صريف  بالعمل  الرتقاء  انطالقا من حر�ص اجلمعية على  املذكرات، جاءت  لتوقيع  الأردن  البنوك يف 
الأ�صا�صية واملتمثلة برعاية م�صالح البنوك الأع�صاء والتن�صيق فيما بينهم حتقيقا ملنفعتهم امل�صرتكة. واأ�صاف ان هذا الإجراء ي�صب يف خدمة 
توجه اململكة لتطبيق ا�صرتاتيجية احلكومة اللكرتونية قبل نهاية عام 2020، واأن توقيع هذه التفاقيات �صيطور الإجراءات املتعلقة بتثبيت 
اإ�صارة احلجز ورفعها على اأموال وودائع الأ�صخا�ص وال�صركات من عمالء البنوك والذين ي�صدر بحقهم قرارات حجز من قبل املوؤ�ص�صة العامة 
اآلية حديثة ومتطورة وهي عبارة عن نظام حجز الكرتوين، كما �صيمنح البنوك املوقعة �صالحية  لل�صمان الجتماعي، من خالل ا�صتخدام 

ال�صتف�صار عن بيانات املوؤمن عليهم عن طريق املوقع اللكرتوين للموؤ�ص�صة. 

من جانبها، اأكدت الروابدة اأن موؤ�ص�صة ال�صمان موؤ�ص�صة عامة اأن�صئت لتعزيز برامج الأمن الجتماعي والإ�صهام بخطط التنمية الجتماعية 
والقت�صادية، م�صيفة اأن توقيع مذكرات التفاهم اليوم مع البنوك ي�صهم يف ت�صهيل اإجراءات اإدخال طلبات و�صع ورفع اإ�صارة احلجز اإلكرتونيا 
وفقا للقرارات ال�صادرة عن املوؤ�ص�صة.  واأ�صارت اإلى جهود املوؤ�ص�صة يف توفري كافة الو�صائل والطرق التي من �صاأنها اخت�صار الوقت واجلهد 
لو�صع اإ�صارات احلجز ورفع احلجز ال�صادرة عن املوؤ�ص�صة، ما ي�صهم يف تب�صيط اجراءات املوؤ�ص�صة جتاه املن�صاآت التي ترتتب عليها مديونية 
ملوؤ�ص�صة ال�صمان، وكذلك الإ�صهام يف الرتقاء مب�صتوى اخلدمة املقدمة ملتلقي اخلدمة �صواء كانوا اأفرادا اأم من�صاآت.  واأ�صاد مدير عام جمعية 
العام والقطاع  للت�صاركية احلقيقية بني موؤ�ص�صات القطاع  انعكا�صا  تاأتي  التي  باأهمية هذه املذكرات  البنوك يف الأردن الدكتور عديل قندح 
اخلا�ص، ملا لها من اأثر مبا�صر يف الرتقاء باخلدمات، م�صيفا اأن توقيع هذه املذكرات يعد منوذجا جناحا يف جمال احلجز الإلكرتوين الذي 
يتمثل بتنفيذ طلبات موؤ�ص�صة ال�صمان يف و�صِع اإ�صارة احلجز على الأموال لدى البنوك املوقعة يف حال ورود طلب من املوؤ�ص�صة بحد اأق�صى ل 
يتجاوز يوم العمل التايل ليوم التبليغ.  واأ�صاف اأن البنوك هي موؤ�ص�صات م�صرفية مرخ�ص لها مزاولة الأعمال امل�صرفية يف اململكة، وم�صرح 
لها من قبل البنك املركزي الأردين بقبول الودائع املالية وفتح اعتمادات وح�صابات لعمالئها وغريها من الأعمال امل�صرفية الأخرى، وهي 
اجلهة الوحيدة التي ميكنها معرفة نوع وقيمة الودائع لأي عميل لديها، وهذا يتطلب ال�صرية يف ذلك، وما �صيتم هو طلب احلجز من قبل 

املوؤ�ص�صة ليقوم البنك باإجراءاته ح�صب الأ�صول.     

بالتعاون مع جمعية البنوك ملتقى عربي يناق�ض مكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب والتهرب ال�سريبي

نظم الحتاد الدويل للم�صرفيني العرب بالتعاون مع جمعية البنوك يف الأردن امللتقى ال�صنوي ملكافحة غ�صيل الأموال ومتويل الإرهاب 
الإرهاب  الأموال ومتويل  غ�صيل  ملكافحة  والو�صائل اجلديدة  الآليات  امللتقى يف  وبحث  اآب 2017.  بتاريخ 24-23  وذلك  ال�صريبي  والتهرب 
ال�صعيد  ت�صهدها املنطقة على  التي  ال�صيا�صية  التطورات  العربية، ل�صيما يف ظل  اأهمية مل�صتقبل امل�صارف  ت�صكل  والتي  ال�صريبي  والتهرب 
الإقليمي والدويل، فيما يتناول امللتقى اأ�صا�صيات ومبادئ املكافحة ح�صب متطلبات القوانني والت�صريعات الدولية، ل�صيما متطلبات جلنة بازل 

وفاتف والأمم املتحدة وغريها من املوؤ�ص�صات الدولية املعنية.

كلمته  خالل  عو�ص،  مروان  الدكتور  ال�صمان  اأموال  ا�صتثمار  �صندوق  اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  العرب  امل�صرفيني  احتاد  رئي�ص  نائب  وقال 
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الذي  الأمر  العاملي،  اأبعادا خطرية تهدد القت�صاد والأمن وال�صتقرار  املالية  اأ�صبح للجرائم  العوملة  اأنه يف ظل ظاهرة  للملتقى  الفتتاحية 
اأن املخاطر املتعددة للجرائم املالية تتطلب معايري للموؤ�ص�صات املالية،  اأعمال �صناع القرار العاملي. واأكد ،  فر�ص هذا املو�صوع على جدول 
وهو ما عملت عليه جمموعة العمل املايل التي و�صعت معايري وعملت على تعزيز التدابري املتخذة ملكافحة غ�صيل الأموال، والتي مت تطويرها 
لتكون قابلة للتطبيق عامليا، مبينا اأن هذه املعايري و�صلت حاليًا اإلى ما يعرف بـ “التو�صيات الأربعون” التي باتت متثل اأ�صا�ص املعايري الدولية 
يف جمال مكافحة غ�صل الأموال. كما اأ�صار الى اأن افرازات التطبيق املت�صدد يف جمال مكافحة الإرهاب اأدت اإلى توجه املوؤ�ص�صات املالية اإلى 
جتنب املخاطر من خالل تقييد عالقاتها مع بع�ص العمالء، وهو ما اأ�صر بالن�صاطات امل�صرفية، موؤكدا اأن ممار�صة جتنب املخاطر من قبل 

املوؤ�ص�صات املالية يعد دليال على ف�صل ال�صوق واأدى اإلى التوجه اإلى قنوات غري منظمة واأ�صر يف حتقيق هدف ال�صتمال املايل.

واأكد اأهمية اإجراءات احلد من التهرب ال�صريبي، ل�صيما القوانني التي تبنتها منظمة التعاون القت�صادي والتنمية، والتي اقرت قانونا 
اأكرث �صمولية من قانون فاتكا الأمريكي وهو قانون “جاتكا” الذي يتيح تبادل املعلومات ب�صكل تلقائي بني املوؤ�ص�صات املالية العاملية، ما يعرف 
مبعيار الإبالغ املوحد، داعيا الدول العربية اإلى �صرعة الن�صمام لهذا املعيار وتوعية املوؤ�ص�صات املالية يف اآليات تطبيقه، م�صريا الى اأن خم�ص 

دول عربية فقط ان�صمت اليه.

وقال مدير عام جمعية البنوك اأن املجتمع الدويل بذل منذ عدة �صنوات جهودًا حثيثة ملكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، وبال�صكل 
الذي مينع املتورطني يف الأن�صطة الإجرامية من ا�صتغالل �صالمة النظام املايل الدويل وا�صتقراره. واأ�صاف اأنه ورغم هذه اجلهود، يبقى هذا 
التحدي م�صتمرا لأن تلك التهديدات تتطور با�صتمرار، كما اأن طبيعة تدفقات الأموال غري امل�صروعة تتفاوت وتتقاطع بني الدول والقطاعات 

القت�صادية.

واأكد اأن املتورطني يف الأن�صطة الإجرامية يلجئون ل�صتخدام طرق متطورة يف غ�صل الأموال اأو متويل الإرهاب، حيث اأن التطورات ال�صريعة 
يف جمال التكنولوجيا والت�صالت �صمحت باأن تتحرك الأموال يف اأي مكان يف العامل ب�صهولة و�صرعة، ما يجعل مهمة مكافحة غ�صل الأموال 

اأكرث اإحلاحا من اأي وقت م�صى.

واأ�صار اإلى عدد من التطورات يف النظام املايل الدويل خالل العقود الأخرية التي جعلت من عملية اإيجاد وجتميد وم�صادرة الإيرادات 
والأ�صول امل�صتمدة من اأن�صطة اإجرامية عملية اأكرث �صعوبة، منها  “الدولرة” يف الأ�صواق ال�صوداء )ا�صتخدام الدولر الأمريكي يف املعامالت(، 
والجتاه العام نحو التحرير املايل، والتقدم الذي اأحرزته ال�صوق الأوروبية، وازدياد املالذات ال�صرية لالأموال. واأكد اأن التقدم يف التكنولوجيا 
والت�صالت اأ�صهم يف تطوير البنية التحتية املالية لت�صكل نظاما عامليا يعمل ب�صكل م�صتمر وميكن اأن تتحرك فيه الأموال املرمزة )اأي الأموال 
يف �صكل رموز على �صا�صات احلا�صوب( يف اأي مكان يف العامل ب�صرعة و�صهولة، منوهًا اإلى اأن هذا المر يعد م�صاألة مهمة توؤثر علينا جميعا 
لأن عمليات غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب ت�صكل تهديدا حقيقيا ل�صتقرار النظم املالية وم�صتويات الثقة فيها، اإ�صافة لتكاليفها الجتماعية 

وال�صيا�صية املرتفعة.

واأكد مدير عام اجلمعية اأن اهتمام الأردن مبو�صوع مكافحة غ�صيل الأموال ومتويل الإرهاب يعود اإلى ت�صعينيات القرن املا�صي، حيث �صدر 
قانون البنوك رقم )28( ل�صنة 2000 ليت�صمن اأحكاما خا�صة بعمليات غ�صيل الأموال من خالل اإلزام البنوك العاملة يف اململكة باإبالغ البنك 
املركزي الأردين ب�صكل فوري عن اأي عملية مالية تنطوي اأو تتعلق بعمل غري م�صروع اأو جرمية. كما اأ�ص�ص البنك املركزي الأردين يف عام 2004 
اإ�صافة  اإلى وحدة مكافحة غ�صيل الأموال ومتويل الإرهاب،  ق�صمًا للمعامالت املالية امل�صبوهة �صمن دائرة الرقابة امل�صرفية، والذي حتول 
لت�صكيل اللجنة الوطنية ملكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب وفقًا لأحكام املادة )5( من قانون مكافحة غ�صيل الأموال برئا�صة حمافظ 
البنك املركزي الأردين وع�صوية 9 اأع�صاء من اجلهات ذات العالقة. كما لفت مدير عام اجلمعية اإلى اأن الأردن يعد من اأكرث دول املنطقة 
والعامل امتثاًل مبكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، حيث احتل الأردن املرتبة الأولى عربيا واملرتبة 36 عامليا يف موؤ�صر بازل ملكافحة غ�صل 
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الأموال لعام 2017 وذلك من �صمن 146 دولة ي�صملها املوؤ�صر، اإلى جانب اأن الأردن من اأكرث الدول امتثال مبحاربة التهرب ال�صريبي، وهذا 
يت�صح من خالل عدد التفاقات الثنائية واملتعددة الأطراف التي وقعها الأردن مع الدول الأخرى والتي تهدف اإلى منع التهرب ال�صريبي.

جمعية البنوك ت�سارك يف اليوم العربي لل�سمول املايل بتنظيم من البنك املركزي الأردين

�صارك رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك واملدير العام للجمعية يف اليوم العربي لل�صمول املايل والذي نظمه البنك املركزي الأردين حتت 
�صعار تعزيز ال�صمول املايل لتحقيق التنمية امل�صتدامة يف الدول العربية. 

وقال حمافظ البنك املركزي الدكتور زياد فريز اأن ال�صمول املايل يعد ركيزة اأ�صا�صية يف عملية التنمية القت�صادية والجتماعية امل�صتدامة 
وذلك عرب ك�صر القيود وحترير القدرات وخلق الفر�ص احلقيقية لأفراد املجتمع للعب دور مهم يليق باملواطن العربي خا�صة، والوطن العربي 

عامة.

وقال فريز اأن البنك املركزي اأخذ على عاتقه تو�صيع رقعة التغطية املالية افقيًا وعاموديًا بحيث يتم الو�صول الى القاطنني يف املناطق 
النائية واملحافظات، وتوفري خمتلف اخلدمات ومبا يتالءم مع احتياجات كافة فئات املجتمع. واأ�صاف اأن هذا ال�صتعداد من قبل البنك املركزي 
جتلى بالبدء باتخاذ الجراءات العملية لإعداد ال�صرتاتيجية الوطنية لال�صتمال املايل، وذلك بالعمل يدًا بيد مع �صركائنا يف القطاعني العام 
وال�صغرية  املتو�صطة  ال�صركات  واأهمها متويل  املالية  �صمولية اخلدمات  لتحقيق  الالزمة  املحاور  اأبرز  ال�صرتاتيجية  تتناول  واخلا�ص، حيث 

ومتناهية ال�صغر، واأنظمة الدفع اللكرتونية، والتمويل ال�صغر، والثقافة املالية، وحماية امل�صتهلك املايل.

بدوره قال رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البنوك يف الأردن، مو�صى �صحادة، اإن مو�صوع ال�صمول املايل اأ�صبح اأحد املوا�صيع الرئي�صة املطروحة 
على طاولة الجتماعات املالية والقت�صادية املحلية والدولية، لأن ال�صمول املايل ميثل مدخاًل رئي�صيًا يف بناء ا�صرتاتيجيات التنمية ال�صاملة 
وامل�صتدامة يف خمتلف دول العامل، ولدوره الكبري يف حماربة الفقر والبطالة، ويف زيادة النتاجية، وحت�صني اآفاق التنمية وحت�صني ال�صتقرار 

املايل والجتماعي. 

وحول دور جمعية البنوك يف الأردن يف تعزيز ال�صتمال املايل، قال �صحادة اإن اجلمعية اتخذت جمموعة كبرية من اخلطوات التي ت�صب يف 
حتقيق وتعزيز ال�صمول املايل يف اململكة، و�صملت هذه اخلطوات ال�صعي لن�صر الثقافة املالية وامل�صرفية، وال�صعي لتعزيز ال�صمول املايل للمراأة 

وال�صباب ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة، اإ�صافة لتعزيز البيئة الداعمة لل�صمول املايل يف اململكة.

وحول دور البنوك العاملة يف اململكة يف تعزيز ال�صتمال املايل، قال �صحادة اإن البنوك تعد �صريكا رئي�صيًا للبنك املركزي الأردين يف حتقيق 
خطط و�صيا�صات وبرامج تعزيز ال�صتمال يف اململكة، وم�صيفًا باأن البنوك تبنت مبادرات ت�صب يف حتقيق هذا الهدف، منها تطوير جمموعة 
من اخلدمات واملنتجات واحللول امل�صرفية التي تالئم احتياجات خمتلف فئات املجتمع، اإ�صافة لتطوير خدمات متخ�ص�صة للمراأة وال�صباب 
وال�صركات النا�صئة وال�صغرية واملتو�صطة واملتناهية ال�صغر، اإلى جانب تبني وا�صتخدام اأحدث القنوات اللكرتونية وذلك لتمكني العمالء يف 
املناطق البعيدة والنائية من ال�صتفادة من اخلدمات امل�صرفية وت�صهيل الو�صول لها. كما اأ�صار اإلى دعم البنوك للعديد من املبادرات الوطنية 

يف جمال ال�صتمال املايل.

اأهم م�ساركات جمعية البنوك يف املوؤمترات واملنتديات والجتماعات خالل عام 2017

املحلية  اجلهات  خمتلف  نظمتها  التي  الفعاليات  خمتلف  يف   2017 عام  خالل  العام  باملدير  ممثلًة  الأردن  يف  البنوك  جمعية  �صاركت 
والإقليمية والدولية. 
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فعلى �صعيد املوؤمترات واملنتديات قدم مدير عام اجلمعية كلمة افتتاحية خالل احلفل الفتتاحي يف امللتقى ال�صنوي ملكافحة غ�صل الأموال 
اآب 2017. كما �صارك يف تراأ�ص جل�صة  للملتقى الذي نظمه احتاد امل�صارف العربية بتاريخ  23 - 24  ومتويل الإرهاب والتهرب ال�صريبي 
للتنمية الدارية والفنية واملنعقد حتت عنوان: راأ�ص املال املعريف  وتقدمي مداخلة خالل املوؤمتر العلمي الدويل اخلام�ص بتنظيم من متكني 
ال�صبيل الى البتكار والتجديد و�صمان جلودة الإنتاج يف املوؤ�ص�صات املالية وامل�صرفية، خالل الفرتة 19– 20 اأيلول 2017. و�صارك اأي�صًا يف 
موؤمتر ”ليلى بقيلي“ بتنظيم من معهد ت�صامن وتقدمي ورقة عمل بعنوان ”و�صع الن�صاء يف قطاع البنوك“ بتاريخ 14 ت�صرين الأول 2017. 

اإ�صافة للم�صاركة يف موؤمتر ال�صمول املايل الذي عقده البنك املركزي الأردين بتاريخ 4 كانون الأول 2017. 

 Finance in ” كما �صارك مدير عام اجلمعية يف القمة امل�صرفية العربية لعام 2017 والتي عقدها احتاد امل�صارف العربية حتت عنوان
an Unpredictable World“ خالل الفرتة 1 – 2 اأيار 2017 يف لندن. وقدم ورقة عمل حول ”دور البنوك واملوؤ�ص�صات املالية يف الأردن 

التمويل  الإ�صالمي:  املال  اآذار 2017 يف بريوت. و�صاركة يف ندوة �صناعة  بتاريخ 3  املراأة،  للمراأة“يف موؤمتر متكني  التمكني القت�صادي  يف 
الإ�صالمي واقع وروؤية، وذلك بتاريخ 21 اآذار 2017، ويف الندوة التي عقدتها موؤ�ص�صة طالل اأبو غزالة بتاريخ 21 ايار 2017 بعنوان القدرة 

التناف�صية والبتكار واملوهبة.

وقدم مدير عام اجلمعية ورقة عمل بعنوان ” البنوك الأردنية العاملة يف فل�صطني “ وذلك يف موؤمتر واقع القطاع امل�صريف الفل�صطيني: 
  Sustainability Report ” الفر�ص والتحديات، وذلك خالل الفرتة 30 – 31 كانون الثاين 2017 يف عمان، وقدم كذلك ورقة عمل بعنوان
for the Banking Sector  in Jordan“ وذلك خالل املوؤمتر امل�صريف العربي لعام 2017 والذي عقد خالل الفرتة 2 – 3 ني�صان 2017 

 The Role of Financial Actors and Expectations from Green Entrepreneurs ” يف عمان. وقدم ورقة عمل اأخرى حول
 Green entrepreneurship and eco-innovative grassroots initiatives: منتدى  يف   “and Grassroots Initiatives

agents of change towards a green economy in Jordan وذلك بتاريخ 27 ني�صان 2017 يف عمان.

كذلك قام مدير عام اجلمعية بامل�صاركة يف ملتقى كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة وذلك بتاريخ 8 متوز 2017 يف عمان، وتقدمي ورقة 
عمل يف اجلل�صة احلوارية التي عقدتها جمموعة طالل اأبو غزالة حول ”ال�صيا�صات والو�صائل املطلوبة بهدف اإنعا�ص �صوق عمان املايل“ بتاريخ 
21 كانون الأول 2017، وتقدمي ورقة عمل يف الندوة املتخ�ص�صة التي عقدها مركز الدرا�صات امل�صتقبلية يف جامعة فيالدلفيا بعنوان ”الآفاق 

امل�صتقبلية لل�صباب“ بتاريخ 23 كانون الول 2017.  

اأما على �صعيد الجتماعات، فقد �صارك مدير عام جمعية البنوك يف اجتماعات جلنة ن�صر الثقافة املالية بتاريخ 30 اآذار 2017، و30 
اإ�صافة للم�صاركة يف يف اجتماعني للجنة املالية والقت�صادية يف جمل�ص النواب بتاريخ 10  ت�صرين الأول 2017 يف البنك املركزي الأردين، 
ني�صان و11 ني�صان 2017. كما �صارك يف الجتماع الذي عقد يف جمل�ص الأعيان بتاريخ 24 ني�صان 2017 ملناق�صة قانون البنوك، ويف املوؤمتر 

ال�صحفي الذي عقده البنك املركزي الأردين مبنا�صبة اليوم العربي لل�صمول املايل بتاريخ 27 ني�صان 2017.

 The Middle East Investment Initiative -( وقام مدير عام اجلمعية بالجتماع مع ممثلي مبادرة ال�صرق الأو�صط لال�صتثمار
MEII( ملناق�صة �صبل تعاون اجلمعية مع املوؤ�ص�صة بخ�صو�ص برنامج متويلي املتعلق بال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة. وامل�صاركة يف اجتماع مع 

ممثلي البنك الدويل الذي نظمته ال�صركة الأردنية ل�صمان القرو�ص بتاريخ 10 ت�صرين الأول 2017 لبحث الآليات التي ميكن اقرتاحها مل�صاعدة 
قطاعات الت�صدير من حيث تطوير منتجات بنكية وبرامج �صمان �صادرات وغريها. وامل�صاركة يف اجتماع يف وزارة الرتبية والتعليم بخ�صو�ص 
مبادرة �صمو الأمرية عالية املتعلقة باإعادة تدوير الورق بتاريخ 1 ت�صرين الأول 2017. وح�صور اجتماع يف جامعة فيالدلفيا لتطوير اخلدمات 

التعليمية وو�صع اخلطة ال�صرتاتيجية للجامعة )2018-2022( بتاريخ 19 ت�صرين 2017. 
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هـ. اإ�سدارات جمعية البنوك خالل عام 2017

قامت جمعية البنوك يف الأردن خالل عام 2017 باإ�سدار املطبوعات التالية:

التقرير ال�سنوي: اأ�صدرت جمعية البنوك يف الأردن تقريرها ال�صنوي الثامن والثالثون لعام 2016 باللغتني العربية والجنليزية،    
والذي ت�صمن تطورات اجلهاز امل�صريف يف عام 2016 من حيث ال�صيولة واملوجودات واملطلوبات وراأ�ص املال. كما ت�صمن حتليل الأداء 
املقارن للبنوك العاملة 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.

  اإ�سدار تقرير ن�سف �سنوي وتقرير للثالثة اأرباع الأولى حول اأهم املوؤ�سرات امل�سرفية يف الأردن وتطوراتها يف عام 2017.

  �سل�سلة كرا�سات اجلمعية:

كرا�صة رقم )1(: “الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الردن خالل عامي 2015 و2016” 
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الفصل الثاني عشر 

البيانات المالية وتقرير 
مدققي الحسابات 

لعام 2017
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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 2017 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 2017 واأداءها 
املايل وتدفقاتها النقدية لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا لنظام اجلمعية وال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة الواردة يف اإي�صاح رقم )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 املالية الواردة يف تقريرنا هذا. نحن م�صتقلون عن اجلمعية وفقًا 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 املالية يف 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 املالية وعر�صها ب�صورة عادلة وفقا لنظام اجلمعية وال�صيا�صات املحا�صبية الواردة املتبعة يف 
اإي�صاح رقم )2( حول القوائم املالية، بالإ�صافة الى حتديد نظام الرقابة الداخلي ال�صروري لإعداد قوائم مالية خالية 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 اجلمعية اأو اإيقاف عملياتها اأو عدم 

وجود اأي بديل واقعي اآخر �صوى القيام بذلك.
اإن املكلفني  باحلوكمة م�صوؤولون عن ال�صراف على عملية اإعداد التقارير املالية  للجمعية.
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م�سوؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق القوائم املالية 

اإن اأهدافنا تتمثل باحل�صول على تاأكيد معقول باأن القوائم املالية ككل 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 
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:
- حتديد وتقييم خماطر الخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية ، �صواء الناجتة عن احتيال اأو غلط، و ت�صميم وتنفيذ اجراءات تدقيق 
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 اجلمعية على ال�صتمرار. و اذا ما تو�صلنا 
الى نتيجة باأن هناك �صك جوهري، فعلينا الإ�صارة يف تقرير التدقيق اإلى اي�صاحات القوائم املالية ذات ال�صلة اأو تعديل راأينا اذا كانت هذه 
الي�صاحات غري كافية. اإن ا�صتنتاجاتنا مبنية على اأدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فاإن الأحداث او 

الظروف امل�صتقبلية قد توؤدي اإلى عدم ا�صتمرار اجلمعية يف اعمالها كمن�صاأة م�صتمرة.
املعامالت  املالية متثل  القوائم  اإذا كانت  وفيما  الي�صاحات حولها  املالية وحمتواها مبا يف ذلك  القوائم  لهيكل  العام  العر�ص  تقييم   -

والأحداث التي حتقق العر�ص العادل.
�إننا نتو��سل مع �مل�سوؤولني �ملكلفني باحلوكمة فيما يتعلق بنطاق �لتدقيق وتوقيته ومالحظات �لتدقيق �ملهمة �لتي تت�سمن �أي نقاط �سعف 

مهمة يف نظام الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

اإرن�س�ت ويون��غ / الأردن         

حمم��د اإبراهي�م الكرك��ي         

ترخي�ض رقم 288         

عمان – اململكة الأردنية الها�سمية         

5 اآذار 8102          
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جمعية البنوك يف الأردن

)جمعية ذات �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة(

قائمة املوجودات واملطلوبات 

كما يف 31 كانون الأول 2017 

اإي�ساحات
2017

دينار

2016
دينار

املوجودات

موجودات غري متداولة-

709ر371ر5211ر378ر31مملتكات ومعدات

موجودات متداولة-

880ر31223ر427ذمم واأر�سدة مدينة اأخرى

681ر322ر5792ر189ر52نقد واأر�سدة لدى البنوك

561ر346ر8912ر216ر2

270ر718ر4123ر595ر3جمموع املوجودات

الوفر املرتاكم واملطلوبات

الوفر املرتاكم -

315ر378ر7393ر269ر63الوفر املرتاكم

املطلوبات -

مطلوبات غري متداولة-

686ر86758ر764خم�س�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة

مطلوبات متداولة-

229ر9091ر2م�ساريف م�ستحقة 

892ر9994ر5اأر�سدة دائنة اأخرى

148ر898275ر8251اأمانات للغري

269ر806281ر260

270ر718ر4123ر595ر3جمموع 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 2017

اإي�ساحات
2017

دينار
2016

دينار

الإيرادات -

090ر243566ر547ر�سوم ا�سرتاك الأع�ساء

792ر08149ر49اإيراد جملة البنوك

950ر10040ر40اإيراد دورات تدريبية وندوات وقاعات

468ر18768ر70اإيراد فوائد بنكية

876ر7306اإيرادات اأخرى

319ر15-اأرباح ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

495ر341747ر707اإجمايل الإيرادات

امل�ساريف -

)511ر61()840ر61(9م�ساريف جملة البنوك

)447ر23()590ر26(م�ساريف دورات تدريبية وندوات

)432ر710()487ر727(10م�ساريف اإدارية

)390ر795()917ر815(اإجمايل امل�ساريف

)895ر47()576ر108()العجز يف( الإيرادات عن امل�سروفات لل�سنة
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جمعية البنوك يف الأردن

)جمعية ذات �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة(

قائمة التدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2017

اإي�ساحات
2017

دين�ار

2016
دين�ار

الأن�سطة الت�سغيلية

)895ر47()576ر108(العجز يف الإيرادات عن امل�سروفات لل�سنة

تعديالت -

051ر36951ر354ا�ستهالكات

)876ر6(181ر76خم�س�ض )الفائ�ض يف( تعوي�ض نهاية اخلدمة

)468ر68()187ر70(اإيراد فوائد بنكية

)319ر15(-اأرباح اإ�ستبعاد ممتلكات ومعدات

تغريات راأ�ض املال العامل -

298)699ر1(ذمم واأر�سدة مدينة اأخرى

)642ر11(680ر1م�ساريف م�ستحقة

107889ر1اأر�سدة دائنة اأخرى

)962ر97()125ر117(�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة الإ�ستثمارية

107ر45468ر68فوائد بنكية مقبو�سة

)241ر48()181ر61(3�سراء ممتلكات ومعدات

000ر19-املتح�سل من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

866ر27338ر7�سايف التدفق النقدي من الأن�سطة الإ�ستثمارية

)096ر59()852ر109(�سايف )النق�ض( يف النقد وما يف حكمه

629ر106ر5332ر047ر2النقد وما يف حكمه كما يف اأول كانون الثاين

533ر047ر6812ر937ر51النقد 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 2017

ع��ام  )1(

مت ت�صجيل جمعية البنوك يف الأردن بتاريخ 1 ت�صرين الأول 1978 كجمعية عادية تتمتع بال�صخ�صية العتبارية وال�صتقالل الإداري واملايل، 
ا�صتنادًا لأحكام قانون اجلمعيات والهيئات الجتماعية رقم )33( ل�صنة 1966 واملعدلة رقم )9( ل�صنة 1971. بعد ا�صدار قانون البنوك رقم 
28 لعام 2000 ا�صبحت اجلمعية موؤ�ص�صة مبقت�صى احكام قانون البنوك وفقا لن�ص املادة )95( منه، حيث 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 .

الإيرادات –

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�صاهمة يف �صندوق الإدخار-
يتم احت�صاب امل�صاهمة وفقًا لتعليمات �صندوق الدخار مبا يعادل 10% من الراتب الأ�صا�صي م�صاف اليه العالوات العائلية.

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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ممتلكات ومعدات  )3(

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

-  2017

الكلف�ة -

947ر377ر2802ر67064ر233-132ر388196ر557ر4771ر326الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2017

781ر56-980ر32-776ر02514ر9-الإ�سافات

728ر434ر2802ر65064ر266-908ر413210ر566ر4771ر326الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2017

الإ�ستهالك املرتاكم -

238ر006ر2541ر29233ر199-931ر761181ر591-الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2017

369ر47554ر9545ر7-792ر1489ر31-الإ�ستهالك لل�سنة

607ر060ر7291ر24638ر207-723ر909191ر622-الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2017
�سايف القيمة الدفرتية   للممتلكات واملعدات 

121ر374ر5511ر40425ر59-185ر50419ر477943ر326كما يف 31 كانون الأول 2017

400ر4---400ر4--دفعات على ح�ساب �سراء ممتلكات ومعدات
�سايف القيمة الدفرتية 

521ر378ر5511ر40425ر59-585ر50423ر477943ر326كما يف 31 كانون الأول 2016

-  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 
709ر371ر0261ر37831ر34-201ر62714ر477965ر326كما يف 31 كانون الأول 2016
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ذمم واأر�سدة مدينة اأخرى  )4(

2017
دين�����ار

2016
دين�����ار

978ر6474ر8ذمم مدينة

607ر3377ر5م�ساريف مدفوعة مقدماً

132ر4321ر1تاأمينات م�سرتدة

163ر89610ر11اإيراد فوائد م�ستحقة

880ر31223ر27

النقد وما يف حكمه  )5(

2017
دين�����ار

2016
دين�����ار

500ر5001ر1نقد يف ال�سندوق

822ر123283ر206ح�سابات جارية   

359ر037ر9562ر981ر1ودائع لدى البنوك  

681ر322ر5792ر189ر2

)148ر275()898ر251(ينزل: ح�ساب اأمانات �سندوق ال�سهيد الطيار معاذ الك�سا�سبة وموؤمتر ال�سمول املايل )اأي�ساح 8(

533ر047ر6812ر937ر1

  تت�صمن ح�صابات الودائع لدى البنوك ما يلي: 

- وديعة �صنوية لدى البنك التجاري الأردين مببلغ 502ر631ر1 دينار كما يف 31 كانون الأول 2017 )2016: 583ر573ر1 دينار(، حتمل 
�صعر فائدة 875ر3% �صنويًا )2016: 875ر%3(.

-   وديعة �صهرية لدى البنك العربي مببلغ 272ر223 دينار كما يف 31 كانون الأول 2017 )2016: 913ر338 دينار(، حتمل �صعر فائدة 
19ر%2 )2016: %1.5(.

-  وديعة �صهرية لدى بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل مببلغ 182ر127 دينار )2016: 863ر124 دينار( كما يف 31 كانون الأول 2017 ب�صعر 
فائدة 07ر%2 )2016: %1.75(.

  تت�صمن احل�صابات اجلارية مبلغ 898ر251 دينار ل ميكن الت�صرف به يعود اإلى اأمانات �صندوق ال�صهيد الطيار معاذ الك�صا�صبة للمنح 

الدرا�صية وامانات موؤمتر ال�صمول املايل.
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الوفر املرتاكم  )6(

2017
دين�����ار

2016
دين�����ار

210ر426ر3153ر378ر3ر�سيد بداية ال�سنة

)895ر47()576ر108(العجز يف الإيرادات عن امل�سروفات

315ر378ر7393ر269ر3ر�سيد نهاية ال�سنة

خم�س�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة  )7(

2017
دين�����ار

2016
دين�����ار

562ر68665ر58ر�سيد بداية ال�سنة

)876ر6(181ر6م�سروف )الفائ�ض يف( خم�س�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة

686ر86758ر64ر�سيد نهاية ال�سنة

)8( اأمانات للغري

ميثل هذا البند ما يلي:

2017
دينار

2016
دين�����ار

148ر398275ر203اأمانات �سندوق ال�سهيد الطيار معاذ الك�سا�سبة للمنح الدرا�سية  

-500ر48اأمانات موؤمتر ال�سمول املايل   

148ر898275ر251

  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.
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فيما يلي احلركة على هذا البند.

2017
دينار

2016
دين�����ار

099ر148314ر275م�ساهمات البنوك امل�ستلمة

)951ر38()750ر71(املبالغ املدفوعة 

148ر398275ر203

  ميثل هذا البند م�صاهمات بع�ص البنوك يف الأردن لدعم موؤمتر ال�صمول املايل الذي عقد برعاية البنك املركزي الأردين خالل �صهر 

كانون الأول 2017.

)9( م�سروف جملة البنوك

2017
دين�����ار

2016
دين�����ار

536ر28342ر43طباعة

375ر07518ر18مكافاآت

482600اأخرى

511ر84061ر61
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)10( م�ساريف اإدارية

2017
دينـــــار

2016
دينـــــار

031ر899348ر350رواتب واأجور

026ر08115ر11حفالت واإجتماعات

462ر94434ر35امل�صاهمة يف ال�صمان الإجتماعي

958ر22724ر25امل�صاهمة يف �صندوق الإدخار

051ر36951ر54اإ�صتهالكات

912ر51919ر38م�صاريف طبية

551ر23434ر30طباعة وقرطا�صية

806ر85426ر19م�صاريف �صيانة و�صيارات

446ر44619ر19اأمن ونظافة

451ر96219ر17مياه وكهرباء 

737ر44419ر21ات�صالت وانرتنت

226ر90712ر9�صفر وتنقالت

-181ر6م�صروف تعوي�ص نهاية اخلدمة

050ر0507ر7�صريبة م�صقفات

433ر3794ر6حمروقات

128ر65411ر11�صيافة

790ر14-درا�صات واأبحاث

378ر3782ر2اأتعاب مهنية

996ر95944ر58اأخرى

432ر487710ر727

)11( �سريبة الدخل

اإن اجلمعية معفاة من �صريبة الدخل ح�صب املادة رقم )4-اأ( من قانون �صريبة الدخل رقم )34( ل�صنة 2014.

)12( ارتباطات والتزامات حمتملة

يوجد على اجلمعية التزامات راأ�صمالية ل�صراء نظام توليد الطاقة الكهربائية عن طريق اخلاليا ال�صوئية مببلغ 400ر29 دينار كما يف 31 
كانون الأول 2017.
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