


2020

التقرير السنوي 





حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
 الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم





حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد
 األمير الحسين بن عبد هللا الثاني المعظم



مجلس إدارة

سعادة السيد هاني القاضي
بنك االستثمار العربي األردني / رئيس مجلس اإلدارة

سعادة السيد محمد موسى داود
البنك األهلي األردني / نائب رئيس المجلس
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الدكتـور ماهر المحروق
المدير العام

سعادة الدكتور عدنان األعرج
بنك لبنان والمهجر / عضوًا

سعادة السيد كمال البكري
بنك القاهرة عمان / عضوًا

سعادة اآلنسة نور جرار
سيتي بنك / عضوًا

عطوفة الدكتور ماهر الشيخ حسن
البنك المركزي األردني / عضوًا مراقبًا

سعادة السيد منتصر الدواس
البنك االستثماري / عضوًا

سعادة السيد عمار الصفدي
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل / عضوًا

سعادة السيد نعمة صباغ
البنك العربي / عضوًا

سعادة الدكتور حسين سعيد
البنك اإلسالمي األردني / عضوًا
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غير  البنوك  وفروع  األردنية  البنوك  لجميع  إلزامية  الجمعية  في  العضوية  تعتبر 
األردنية العاملة في األردن، وتتكون عضوية الجمعية كما في نهاية عام 2020 من 

البنوك التالية: 
األعضاء

أواًل: البنوك األردنية:

الموقع االلكترونيتاريخ التأسيس اسم العضوالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

البنك العربي 

البنك األهلي األردني 

بنك القاهرة عمان 

بنك األردن 

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

البنك األردني الكويتي 

بنك االستثمار العربي األردني

البنك التجاري األردني

البنك اإلسالمي األردني 

البنك االستثماري

 ABC بنك

بنك االتحاد 

بنك سوسيته جنرال / األردن 

بنك المال األردني

البنك العربي اإلسالمي الدولي 

بنك صفوة اإلسالمي

1930

1956

1960

1960

1974

1977

1978

1978

1978

1989

1989

1991

1993

1996

1997

2009

www.arabbank.com.jo

www.ahli.com

www.cab.jo

www.bankofjordan.com

www.hbtf.com

www.jkb.com

www.ajib.com

www.jcbank.com.jo

www.jordanislamicbank.com

www.investbank.jo

www.bank-abc.com/world/Jordan

www.bankaletihad.com

www.sgbj.com.jo

www.capitalbank.jo

www.iiabank.com.jo

www.safwabank.com
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ثانيًا: البنوك غير األردنية

الموقع االلكترونيتاريخ التأسيس اسم العضوالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

البنك العقاري المصري العربي 

مصرف الرافدين 

سيتي بنك 

بنك ستاندرد تشارترد

بنك عودة 

بنك الكويت الوطني 

بنك لبنان والمهجر 

مصرف الراجحي

1951

1957

1974

2002

2004

2004

2004

2011

www.aqaribank.jo

www.rafidainamman.com

www.citibank.com/jordan

www.sc.com/jo

www.bankaudi.com.jo

www.nbk.com/jordan

www.blom.com.jo

www.alrajhibank.com.jo
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قائمة المحتويات
الموضوع

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

كلمة المدير العام

الفصل األول: التطورات االقتصادية العالمية واألردنية خالل عام 2020

أ. خالصة تطورات االقتصاد العالمي واإلقليمي 

ب. التطورات االقتصادية في األردن خالل عام 2020

أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية 

ثانيًا: أداء المالية العامة

ثالثًا: أداء القطاع الخارجي 

رابعًا: المؤشرات النقدية والمصرفية

ج. آفاق االقتصاد األردني في عام 2021

الفصل الثاني: التطورات النقدية والمصرفية خالل عام 2020 

أواًل: قرارات البنك المركزي المرتبطة بأسعار الفائدة على أدوات السياسة 
النقدية خالل عام 2020

ثانيًا: التطورات المصرفية خالل عام 2020

أ( تطور موجودات ومطلوبات البنوك العاملة في األردن

الصفحة

12

15

17

18

19

20

22

23

24

25

27

28

28

29
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الموضوع

ب( موجودات ومطلوبات البنوك من العمالت األجنبية 

ج( رأس المال واالحتياطيات والمخصصات

د( التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة 

هـ( الودائع لدى البنوك المرخصة 

و( مؤشرات المتانة المالية للبنوك 

ز ( هيكل أسعار الفائدة 

ح( تقاص الشيكات  

الفصل الثالث: أضواء على أبرز نشاطات وإنجازات الجمعية خالل عام 2020

أ– قضايا ودفاع

ب– الفعاليات واألنشطة التدريبية

ج- نشاطات وأخبار أخرى

د- إصدارات جمعية البنوك خالل عام 2020

الفصل الرابع: البيانات المالية للجمعية وتقرير مدقق الحسابات لعام 2020

الصفحة

31

33

33

37

39

40

42

47

49

49

53

60

67
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السادة أعضاء الجمعية المحترمين...
لقد كان عام 2020 عامًا استثنائيًا نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها على 
االقتصــاد العالمــي واالقتصــاد األردنــي كجــزء مــن االقتصــاد العالمــي. 
ولقــد كان دور القطــاع المصرفــي األردنــي حاضــرًا وبقــوة كمــا هــي 
عادتــه دومــًا ليكــون ســندًا قويــًا لالقتصــاد الوطنــي، حيــث كان مــن أول 
القطاعــات الوطنيــة التــي تصــدت لمواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا، 
ولتقــدم البنــوك خــالل هــذه العــام العديــد مــن اإلنجــازات والمبــادرات 
التــي تجعلنــا نشــعر بالفخــر النتمائنــا لهــذا القطــاع العريــق. وقــد 
أعطــى الحضــور القــوي للبنــوك مزيــدًا مــن الزخــم لإلجــراءات الحكومية 
ووّفر إشــارات تطمينيه للمســتثمرين والمســاهمين والمودعين في 
جميــع القطاعــات ممــا أســهم فــي المحافظــة علــى االســتقرار المالــي 

والنقــدي وعــزز الثقــة فــي االقتصــاد الوطنــي.

حيــث قامــت البنــوك فــي ظــل تلــك الجائحــة بتوفيــر الســيولة لمختلــف 
القطاعــات بمــا فيهــا القطــاع الخارجــي، ممــا أدى الســتمرارية تدفــق 
الصــادرات والمســتوردات وســاهم فــي اســتمرارية عمــل االقتصــاد 
ككل. كمــا حرصــت البنــوك علــى ضــخ تمويــل إضافــي فــي االقتصــاد 
والــذي انعكــس فــي ارتفــاع التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة بحوالــي 
1552 مليــون دينــار أو مــا نســبته 5.7 % خــالل عــام 2020. فضــاًل عــن 
قيــام البنــوك بتمويــل الخزينــة األردنيــة، ممــا ســاعد الحكومــة فــي توفير 
الســيولة الالزمة لالســتمرار بدفع التزاماتها ومســتحقاتها دون تأخير. 

كمــا جــاءت االســتجابة العاليــة للبنــوك مــن خــالل تنفيــذ برنامــج البنــك 
المركــزي لدعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والبالغــة قيمتــه 
500 مليــون دينــار، إضافــة لتنفيــذ برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل 

القطاعــات االقتصاديــة والبالغــة قيمتــه 1200 مليــون دينــار. 

والتزمــت البنــوك بتخفيــض أســعار الفوائــد علــى التســهيالت القائمــة 
بمقــدار 150 نقطــة أســاس علــى تســهيالت األفــراد وعمــالء التجزئــة 
والشــركات الصغــرى والمتوســطة، وتخفيــض أســعار فائــدة أفضــل 
العمــالء بمقــدار 100 نقطــة أســاس، االمــر الــذي كان لــه أثــر إيجابــي 
ملمــوس علــى كافة شــرائح المجتمــع. وانطالقًا من الدور المســؤول 
للبنــوك وإدراكًا منهــا لصعوبــة الظــرف علــى المواطنيــن والشــركات، 

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

هاني القاضي
رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن

حضرات السادة أعضاء جمعية 
البنوك المحترمين...

يســعدني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي 
الثانــي واألربعــون عــن نشــاطات الجمعيــة 
وبياناتهــا   ،2020 عــام  خــالل  وإنجازاتهــا 
الماليــة المدققــة للســنة المالية المنتهية 
فــي 31 / 12 / 2020، إضافــة لتقريــر مدققــي 

الحســابات الموجــه لهيئتكــم العامــة.

1552
500
1200

مليون

مليون

مليون

تمويل إضافي في االقتصاد األردني

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

دعم وتمويل القطاعات االقتصادية
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ســارعت البنــوك بتأجيــل أقســاط قــروض االفــراد حيــث بلغــت قيمــة األقســاط المؤجلــة حوالــي 800 مليــون دينــار خــالل أول عشــرة أشــهر 
مــن عــام 2020. كذلــك عملــت البنــوك علــى إعــادة هيكلــة وجدولة تســهيالت الشــركات التــي تأثرت بتداعيات الجائحة وبقيمة تجــاوزت 3 مليار 
دينار. وقد أكدت الجائحة على أهمية استثمار البنوك في البنية التحتية التكنولوجية، والذي أدى لبيئة تكنولوجية متطورة وذات مستويات 
أمــان مرتفعــة تعــد األفضــل علــى مســتوى المنطقــة، االمــر الــذي مكنهــا مــن تقديــم معظــم خدماتهــا إلكترونيــًا دون حاجــة العمــالء لزيــارة 
فــروع البنــوك. كمــا جــاءت مبــادرات البنــوك ومســارعتها لدعــم الجهــود الوطنيــة لمواجهــة أزمــة كورونــا مــن خــالل تبرعاتهــا لصنــدوق همــة 
وطــن وحســاب وزارة الصحــة وحســاب الخيــر بحوالــي 37 مليــون دينــار ليؤكــد علــى دور المواطنــة الصالحــة والمســؤولية المجتمعية للبنوك. 

إن األدوار الكبيــرة والمتعــددة التــي لعبتهــا البنــوك خــالل عــام 2020، والتــي اســتعرضنا بعضــًا منهــا، تؤكــد الــدور الرئيســي للقطاع المصرفي 
ــى الصمــود أمــام مختلــف  ــة وقــادرة عل ــة المالي ــع بالمتان ــة تتمت ــة قوي ــأن البنــوك مؤسســات وطني ــي، وب كصمــام أمــاٍن لالقتصــاد الوطن
التحديــات، ومســتعدة دومــًا لتســخير كل إمكانياتهــا لخدمــة األردن. وال يســعني هنــا إال أن أشــكر بنوكنــا األعضــاء علــى مواقفهــا الوطنيــة 

والمشــرفة والتــي كانــت مبعــث فخــرٍ واعتــزازٍ لنــا، وأن أثمــن عاليــًا مواقفهــا وجهودهــا التــي بذلتهــا خــالل عــام 2020. 

السادة أعضاء الجمعية المحترمين...
اســتطاعت جمعيــة البنــوك فــي عــام 2020 تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات المهمــة والتــي تصــب فــي تحقيــق رؤيتهــا ورســالتها، وفــي تنفيــذ 
خطتهــا االســتراتيجية والتنفيذيــة. ونظــرًا ألن عــام 2020 كان اســتثنائيًا، فقــد كانــت اســتجابة جمعيــة البنــوك اســتثنائية أيضــًا حيــث أبــدت 
الجمعيــة مرونــة وتكيفــًا كبيــرًا فــي التعامــل مــع االزمــة ومســتجداتها. وحرصنــا فــي جمعية البنــوك ومنذ بداية الجائحــة على متابعة مختلف 
التفاصيــل المتعلقــة بهــا أواًل بــأول، وبالتنســيق مــع البنــوك األعضــاء. حيــث تــم تشــكيل خليــة أزمــة لمتابعــة اإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل 
البنــوك للتعامــل مــع التطــورات المتعلقــة بجائحــة كورونــا. وتــم التنســيق مــع البنــوك واســتمزاج آرائهــم فــي شــهر آذار حــول التعامــل مــع 
المســتجدات المتعلقــة بجائحــة كورونــا، ومعرفــة مــدى جاهزيــة البنــوك واســتعدادها للتعامــل مــع أي تطــورات قــد تحــدث، إضافة لمعرفة 

أي مقترحــات أو تدابيــر مناســبة لزيــادة قــدرة البنــوك علــى التصــدي ألي ظــروف مســتجدة. 

وفيمــا يتعلــق بدراســات الجمعيــة ومنشــوراتها، أصــدرت الجمعيــة تقريرهــا الســنوي الواحــد واألربعــون، وتقريــر أبــرز التطــورات المصرفيــة 
في األردن، إضافة لمجموعة من الكراســات. كما أصدرت الجمعية مجموعة كبيرة من الدراســات وأوراق العمل المتخصصة. واســتجابة 
لتوجيهــات جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي للحكومــة فــي شــهر نيســان 2020 والتــي تضمنــت تحديــد دور القطــاع البنكــي فــي دعــم مؤسســات 
األعمــال، ودفــع عجلــة االقتصــاد علــى المــدى المتوســط، قامــت الجمعيــة مباشــرًة بإعــداد ورقــة حــول دور القطــاع البنكــي فــي التخفيــف مــن 
التبعــات االقتصاديــة لجائحــة كورونــا علــى االقتصــاد األردنــي ، والتــي بينــت أهــم اإلجــراءات المتخــذة مــن البنــك المركــزي األردنــي خــالل فتــرة 
الجائحــة، وقامــت بتوضيــح دور القطــاع البنكــي فــي المملكــة فــي دعــم مؤسســات األعمــال وفــي احتــواء اآلثــار الســلبية لجائحــة كورونــا علــى 
ــار  االقتصــاد الوطنــي، إضافــة لمختلــف التدابيــر واإلجــراءات المتخــذة مــن البنــوك فــي األردن. وقامــت الجمعيــة بإصــدار دراســة حــول اآلث
المتوقعــة لجائحــة كورونــا علــى بعــض مؤشــرات االقتصــاد األردنــي وأهــم المبــادرات والحــزم التحفيزيــة المتخــذة ودور القطــاع المصرفــي، 
وأصــدرت أيضــًا نســخة محدثــة مــن تلــك الدراســة تضمنــت نظــرة استشــرافية لتأثيــر الجائحــة وتداعياتهــا علــى االقتصــاد الوطنــي ومختلــف 
المؤشــرات االقتصاديــة. وقــد تــم توزيــع جميــع دراســات الجمعيــة علــى البنــوك األعضــاء وعلــى مختلــف الجهــات ذات العالقــة، كمــا تــم 
نشــرها علــى موقــع الجمعيــة االلكترونــي. كمــا قامــت بتكليــف جهــة خارجيــة متخصصــة إلعــداد دراســة "نظــرة إلــى اآلثــار الكميــة والنوعيــة 
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لجائحــة COVID-19 علــى االقتصــاد األردنــي" والتــي هدفــت لتقييــم اآلثــار الكميــة والنوعيــة للجائحــة علــى مختلــف قطاعــات االقتصــاد األردنــي، 
وتضمنــت مقابــالت معمقــة مــع مشــاركين مــن مختلــف قطاعــات االقتصــاد األردنــي. كمــا قامت بتكليــف IPSOS إلعــداد دراســة حول تقييم 

تأثيــر أزمــة )COVID-19( علــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي األردن. 

وكممثــل للقطــاع المصرفــي، جــاءت عضويــة الجمعيــة فــي المجلــس االستشــاري للسياســات االقتصاديــة، وحضــور الجمعيــة فــي جميــع 
االجتماعــات التــي عقدهــا المجلــس، إضافــة لمشــاركتها الفعالــة مــن خــالل تقديــم ورقــة تفصيليــة بعنــوان "تصــورات ومقترحــات جمعيــة البنــوك 
لدعــم االقتصــاد األردنــي فــي مواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا فــي المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل"، والتــي تضمنــت الدراســة حقائــق عــن 
القطــاع المصرفــي األردنــي وأهميتــه فــي االقتصــاد الوطنــي، بمــا فــي ذلــك حجــم القطــاع وأهميته لالقتصــاد األردنــي، وأهم نقاط القــوة في القطاع 
المصرفــي، وحجــم العمالــة فيــه، واالنتشــار الجغرافــي لــه داخــل وخــارج األردن، ودور القطــاع فــي تصديــر الخدمــات الماليــة واســتقطاب العمــالت 
األجنبيــة، وفــي تحقيــق دخــل لشــريحة واســعة مــن المســاهمين والمودعيــن، وربحيــة القطاع المصرفي وإســهاماته في الحصيلــة الضريبية. كما 

بحثــت الدراســة فــي اإلجــراءات الحاليــة والمتوســطة وطويلــة األجــل المتعلقــة بالقطــاع المصرفــي األردنــي للتعامــل مــع أزمــة جائحــة كورونــا.

وفيمــا يتعلــق بتعزيــز العالقــات بيــن البنــوك، قامــت الجمعية خالل عام 2020 بعقد الخلوة المصرفية الثانية عالية المســتوى بحضور رؤســاء 
المجالــس واإلدارات العامــة والتنفيذيــة فــي البنــوك األعضــاء، وحضــور محافــظ البنــك المركــزي ونائبيــه واإلدارات العليــا فــي البنــك المركــزي 
األردنــي. ونظمــت الجمعيــة عــدة لقــاءات وفعاليــات جمعــت البنوك األعضاء لمناقشــة مختلف األمور والمواضيع محل االهتمام المشــترك. 

هــذا وأشــير هنــا بــأن الجهــود الحثيثــة التــي تــم بذلهــا قــد تكللت بإطالق صنــدوق رأس المال واالســتثمار األردني كأضخم صندوٍق اســتثماري 
يؤسســه القطــاع الخــاص مــن هــذا النــوع، وأكبــر شــركة تؤســس مــن حيــث رأس المــال في تاريخ المملكة، وبرأســمال يبلــغ 275 مليون دينار 
تســاهم فيــه جميــع البنــوك األردنيــة، وهنــا أتوجــه بالشــكر الجزيــل مــن البنــوك المســاهمة علــى اســتجابتهم العالية ومبادرتهم للمســاهمة 
ــأن هــذا الصنــدوق  ــاخ االســتثمار فــي المملكــة، علمــًا ب ــًا علــى من فــي الصنــدوق وبمــا يعــزز الثقــة فــي االقتصــاد الوطنــي وينعكــس إيجاب

االســتثماري ســيخصص لدعــم الشــركات األردنيــة الواعــدة. 

كمــا قطعــت الجمعيــة خطــواٍت كبيــرة بالتنســيق والتعــاون مــع البنــوك األعضــاء فيمــا يتعلــق بمقتــرح إنشــاء شــركة عقاريــة والتــي يتوقــع 
إطالقهــا خــالل الفتــرة القادمــة. 

وفيمــا يتعلــق بالنشــاطات الترويجيــة واإلعالميــة، فقــد حرصــت الجمعيــة على االنفتاح على وســائل االعــالم، وأصدرت الجمعيــة العديد من 
البيانــات الصحفيــة والتــي أكــدت علــى دور البنــوك ومبادراتهــا، ووضحــت موقــف القطــاع المصرفــي خــالل الجائحــة، وأثنــت علــى الجهــود التــي 
بذلتهــا البنــوك. وأصــدرت الجمعيــة بيانــًا أوضحــت فيــه جملــة مــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا البنــوك، إضافــة اللتــزام البنــوك بتخفيــض أســعار 
الفوائــد، مــع التأكيــد علــى اســتمرار البنــوك بتقديــم الدعــم للقطاعــات االقتصاديــة المختلفة. كما قامت الجمعية بإطــالق الحملة الترويجية 
األولــى للقطــاع المصرفــي األردنــي فــي عــام 2020، والتــي اســتهدفت ترويــج القطــاع المصرفــي األردنــي، وإلقــاء الضــوء علــى دوره المحــوري 
فــي االقتصــاد األردنــي، وفــي تمويــل مختلــف القطاعــات واألفــراد، وفــي توضيــح المســؤولية المجتمعيــة للبنــوك. كمــا نفــذت الجمعيــة وفي 
أواخــر عــام 2020 وبدايــة عــام 2021 الحملــة الثانيــة والتــي ركــزت علــى دور البنــوك خــالل جائحــة كورونــا. وقد حققت الحملتان أهدافهما ونجحتا 

فــي عكــس الصــورة المشــرقة لــه، وفــي إلقــاء الضــوء علــى دوره المحــوري فــي االقتصــاد األردنــي. 

وبالنســبة لتطويــر وتحديــث الجمعيــة، فقــد اســتكملت الجمعيــة في عــام 2020 جميع اإلجراءات التشــريعية لتعديل األنظمــة الداخلية لها 
بمــا فــي ذلــك نظــام الجمعيــة ونظــام الموظفيــن، كمــا تــم تحديــث الهيــكل التنظيمــي، وتــم االنتهــاء مــن أعمــال الترميــم والصيانــة لمبنــى 

الجمعيــة ومرافقهــا بالكامل. 

إن هــذا يمثــل عرضــًا ســريعًا ومختصــرًا ألهــم منجــزات الجمعيــة خــالل عــام 2020، آمليــن أن نكــون قــد وفقنــا فــي خدمة بنوكنــا األعضاء وبما 
فيــه من خيــرٍ القتصادنــا الوطني. 

السادة أعضاء الجمعية المحترمين...
فــي ختــام كلمتــي ال يســعني إال أن أتقــدم بخــاص الشــكر والتقديــر مــن كافــة بنوكنــا األعضــاء ممثلــة بمجالــس إداراتهــا وإداراتهــا التنفيذيــة 
وكوادر الموظفين فيها على ســرعة اســتجابتهم وتفاعلهم وتعاونهم المســتمر مع الجمعية. وأشــكر البنك المركزي األردني على ســرعة 
االســتجابة والتواصــل الفعــال وعلــى دعمــه التــام والمســتمر للجمعيــة. كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل لجميــع العامليــن فــي الجمعيــة علــى 

جهودهــم التــي بذلوهــا خــالل العــام لخدمــة القطــاع المصرفــي وفــي تحقيــق أهــداف الجمعيــة.
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كمــا قامــت الجمعيــة بمتابعــة وثيقــة لمختلــف التطــورات المتعلقــة 
بجائحــة كورونــا وتقييــم آثارهــا وانعكاســاتها علــى مختلــف القطاعــات 
والبنــك  األعضــاء  البنــوك  مــع  كثــب  عــن  والتنســيق  االقتصاديــة، 
المركــزي ومــع مختلــف الجهات ذات العالقة لتنســيق الجهــود الرامية 

لمواجهتهــا. 

ــة خــالل عــام 2020 بمناقشــة وبحــث ومتابعــة  وقــد اســتمرت الجمعي
مختلــف القضايــا التــي عرضــت عليها وخاصــة من قبل البنــوك األعضاء، 
وذلــك مــن خــالل الجمعيــة واللجــان الفنيــة المختصــة فيهــا، والتنســيق 
تجــاه  عاليــة  اســتجابًة  أبــدت  والتــي  المعنيــة  الجهــات  مختلــف  مــع 
المالحظات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية باســم البنوك. كما 
تابعــت الجمعيــة تطــورات جائحــة كورونــا وتابعــت مختلــف المواضيــع 
المتعلقــة  والتشــريعات  والماليــة،  النقديــة  بالسياســة  المتعلقــة 
بالجهــاز المصرفــي األردنــي، والقطــاع المالي واالقتصاد الكلــي، وأصدرت 

دراســات وتوضيحــات وبيانــات صحفيــة تجــاه العديــد منهــا.  

وفــي مجــال التدريــب والتثقيــف المالــي والمصرفــي، عقــدت جمعيــة 
الفعاليــات  مــن  مجموعــة   2020 عــام  خــالل  األردن  فــي  البنــوك 
واألنشــطة التدريبيــة والتــي تســتهدف تعزيــز المــوارد البشــرية فــي 
البنــوك األعضــاء ورفــع كفاءتهــا، وإكســابها المعــارف والمعلومــات 
ذات  المجــاالت  فــي  والمســتجدات  التطــورات  بمختلــف  المتعلقــة 

المصرفــي.  بالعمــل  العالقــة 

وفــي مجــال الدراســات، أصــدرت الجمعيــة خــالل عــام 2020 مجموعــة 
من المنشورات والتقارير والدراسات ذات العالقة بالجهاز المصرفي 
األردنــي. بمــا فــي ذلــك التقريــر الســنوي الواحــد واألربعــون، وتقريــر أبــرز 
التطــورات المصرفيــة فــي االردن خــالل عــام 2019، إضافــة لمجموعــة 

مــن الكراســات والعديــد مــن الدراســات المتخصصــة. 

وال يســعني فــي النهايــة إال أن أتوجــه بجزيــل الشــكر واالمتنــان إلــى 
الســادة رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن لــم يألــوا جهــدًا فــي دعــم 
الجمعيــة بأفكارهــم وخبراتهــم المتميــزة، وإلــى كافــة البنــوك األعضــاء 
لتعاونهــم المثمــر مــع الجمعيــة، كمــا أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر 
لكافــة العامليــن بالجمعيــة علــى جهودهــم المبذولــة لتطويــر أعمــال 

الجمعيــة. 

كلمة
المدير العام

الدكتور ماهر المحروق
المدير العام

حرصت الجمعية خالل عام 2020 
على متابعة وتنفيذ جميع األهداف 

والمحاور االستراتيجية

التي تخص العام الثالث لخطتها االستراتيجية 
ــي أقرهــا مجلــس اإلدارة  ــى أكمــل وجــه، والت عل

لألعــوام 2018 - 2021.
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أ. خالصة تطورات االقتصاد العالمي واإلقليمي
 االقتصــاد العالمــي: التقديــرات التــي صــدرت مؤخــرًا للعــام 2020 تشــير إلــى أن انكمــاش االقتصــاد العالمــي ســيكون بحوالــي 
- 3.5 % فــي عــام 2020، وهــي توقعــات أفضــل مــن الســابقة بحوالــي 0.9 % والتــي كانــت تتوقــع انكماشــًا لعــام 2020 بنحــو - 4.4 %، 
وذلــك نتيجــة للتعافــي األقــوى مــن المتوقــع فــي المتوســط فــي مختلــف المناطــق خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2020. وبعــد هــذا 
االنكمــاش، مــن المتوقــع أن يحقــق االقتصــاد العالمــي نمــوًا قــدره 5.5 % فــي عــام 2021 ونمــوًا قــدره 4.2 % فــي عــام 2022. وقــد 
تحســنت توقعــات آفــاق االقتصــاد العالمــي فــي عــام 2021 نتيجــًة لسياســات الدعــم اإلضافيــة فــي بعــض االقتصــادات الكبــرى، 
وتوقعــات ازديــاد قــوة النشــاط االقتصــادي فــي وقــت الحــق مــن العــام الحالــي 2021 نظــرًا لتطــور اللقاحــات. وتماشــيًا مــع التعافــي 
المتوقــع فــي االقتصــاد العالمــي، فتشــير التوقعــات إلــى نمــو حجم التجارة العالمية بنســبة 8 % فــي العــام 2021، كما يتوقع أن تنمو 
تجــارة البضائــع بشــكٍل أكبــر مــن تجــارة الخدمــات نظــرًا لضعــف الســفر واالنتقــال بيــن الحــدود بفعــل المخــاوف المتعلقــة بانتشــار 

العــدوى والتــي يتوقــع أن تســتمر نســبيًا خــالل العــام الحالــي.  

 االقتصاديــات المتقدمــة: بعــد نمــو اقتصــادي بلــغ 1.6 % فــي االقتصاديات المتقدمة، شــهدت تلــك االقتصاديات انكماش 
اقتصــادي بنســبة - 4.9 % فــي عــام 2020. حيــث شــهد االقتصــاد األمريكــي تراجعــًا بحوالــي - 3.4 %، وانكمــش اقتصــاد منطقــة اليــورو 
بنســبة - 7.2 %، وكذلــك شــهد االقتصــاد اليابانــي تراجعــًا بنحــو - 5.1 %، فيمــا تراجــع الناتــج فــي المملكــة المتحــدة بنســبة - 10.0 %، وفــي 
كنــدا بحوالــي - 5.5 %، وفــي باقــي االقتصاديــات المتقدمــة انكمــش االقتصــاد بحوالــي - 2.5 %. أمــا آفــاق النمــو المتوقعــة للعــام 2021، 
فقــد شــهدت تحســنًا واضحــًا وخصوصــًا فــي ظــل سياســات الدعــم القويــة وتوقعــات توفــر اللقاحــات علــى نطــاق واســع فــي فصل 
الصيــف القــادم، حيــث يتوقــع أن تشــهد االقتصــادات المتقدمــة تعافيــًا واضحــًا ليبلــغ معــدل النمــو االقتصــادي فيهــا 4.3 % فــي عام 
2021.  ويتوقــع أن يبلــغ معــدل النمــو االقتصــادي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 5.1 % فــي عــام 2021، وفــي منطقــة اليــورو 4.2 %، 
وفــي اليابــان 3.1 %، وفــي المملكــة المتحــدة 4.5 %، وفــي كنــدا 3.6 %، وفــي باقــي االقتصاديــات المتقدمــة 3.6 %. وعلــى الرغــم مــن النمو 

المتوقــع فــي عــام 2021، إال أن التنبــؤات األوليــة تشــير لتباطــؤ النمــو لالقتصاديــات المتقدمــة فــي عــام 2022 ليبلــغ 3.1 %.

 االقتصاديات الصاعدة والنامية: أشــارت التقديرات األخيرة إلى أن االنكماش االقتصادي المســجل في االقتصاديات 
الصاعــدة والناميــة فــي عــام 2020 يقــدر بحوالــي - 2.4 %، مقارنــًة مــع نمــو بمقــدار 3.6 % فــي العــام الســابق. حيــث أثــرت جائحــة كورنــا 
ســلبيًا علــى النشــاط االقتصــادي فــي جميــع االقتصاديــات الصاعــدة والناميــة، وشــهدت اقتصاديــات آســيا الصاعــدة والناميــة 
انكماشــًا بنســبة - 1.1 % فــي عــام 2020، بينمــا بلــغ االنكمــاش - 2.8 % فــي أوروبــا الصاعــدة والناميــة، و- 7.4 % فــي أمريــكا الالتينيــة 
والكاريبــي، و- 2.6 % فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء، و- 3.2 % فــي الشــرق األوســط وآســيا الوســطى. أمــا آفــاق النمــو المتوقعــة لهــذه 
االقتصاديــات فــي العــام 2021 فتشــير إلــى تعافــي قــوي بحيــث يتوقــع أن يبلــغ النمــو االقتصــادي 6.3 %. ويأتــي هــذا االنتعــاش نتيجــًة 
لتوقعــات النمــو المرتفعــة لمختلــف االقتصاديــات الصاعــدة والناميــة. حيــث يتوقع أن تنمو آســيا الصاعدة والنامية بنحــو 8.3 % في 
عــام 2021، فيمــا يتوقــع أن يبلــغ معــدل النمــو االقتصــادي فــي أوروبــا الصاعــدة والناميــة 4.0 %، وفــي أمريــكا الالتينية والكاريبــي 4.1 %، 

وفــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء 3.2 %، وفــي الشــرق األوســط وآســيا الوســطى بحوالــي 3.0 %.   

األعضاء
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آفاق النمو في االقتصاد العالمي 

معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي )%(
متوقعتقديريفعلي

الناتج العالمي 

االقتصادات المتقدمة 

الواليات المتحدة 

منطقة اليورو

اليابان

المملكة المتحدة

كندا

اقتصادات متقدمة أخرى

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

آسيا الصاعدة والنامية

 أوروبا الصاعدة والنامية

  أمريكا الالتينية والكاريبي

  إفريقيا جنوب الصحراء

  الشرق األوسط وآسيا الوسطى

2019
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5.5 -

2.5 -

2.4 -

1.1 -
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7.4 -
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2022

4.2

3.1

2.5

3.6

2.4
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4.1

3.1

5.0

5.9

3.9

2.9

3.9

4.2

2021

5.5

4.3

5.1
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3.1

4.5
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3.6

6.3

8.3

4.0

4.1

3.2

3.0

* المصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق االقتصاد العالمي، كانون الثاني 2021.

ب. التطورات االقتصادية في األردن خالل عام 2020
شــهد االقتصــاد األردنــي انكماشــًا فــي عــام 2020 نتيجــة لجائحــة كورنــا وتداعياتهــا علــى االقتصــاد العالمــي والمحلــي علــى حــٍد ســواء. 
وتشــير البيانــات المتوفــرة إلــى أن معــدل االنكمــاش المســجل فــي المملكــة يبلــغ 1.55 % فــي الثالثة أربــاع األولى من عــام 2020، بينما 

تشــير التوقعــات الحكوميــة بــأن معــدل االنكمــاش يقــدر بحوالــي 3.0 % لكامــل عــام 2020. 

أمــا معــدل التضخــم فقــد ســجل مســتويات منخفضــة بلغــت 0.3 % فــي عــام 2020، بينمــا ارتفــع معــدل البطالــة إلــى 22.7 % فــي نهايــة عــام 2020، 
فيمــا وصــل االســتثمار األجنبــي المباشــر خــالل الثالثــة أربــاع األولــى مــن عــام 2020 إلــى حوالــي 390 مليــون دينــار، كمــا انخفضــت حــواالت العامليــن 
بنســبة بلغــت 9.1 % خــالل عــام 2020 مقارنــة بعــام 2019. وأظهــرت مؤشــرات الماليــة العامــة ارتفــاع عجــز الموازنــة العامــة بنســبة 37.1 % خــالل 
األحد عشــر شــهرًا األولى من عام 2020 ليشــكل 6.2 % من الناتج المحلي اإلجمالي، وارتفاع إجمالي الدين العام بنســبة 9.3 % في نهاية تشــرين 

الثانــي مــن عــام 2020 ليشــكل 105.1 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
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أمــا أداء القطــاع الخارجــي فقــد أظهــر تحســنًا خــالل عــام 2020 وذلــك فــي ظــل انخفــاض الصــادرات الكليــة بوتيــرة أقــل مــن انخفــاض 
المســتوردات، حيــث انخفضــت الصــادرات الكليــة بنســبة 4.5 % وانخفضــت المســتوردات بنســبة 11.3 %، وتبعــًا لذلــك انخفــض عجــز الميزان 

التجــاري بنســبة 16.5 % خــالل عــام 2020 مقارنــًة بعــام 2019.  

وعلــى صعيــد المؤشــرات النقديــة والمصرفيــة، فقــد ارتفعــت احتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبية في نهاية عــام 2020 بنســبة 11.1  % 
عــن مســتوياتها فــي نهايــة عــام 2019. فيمــا ســجلت مؤشــرات القطــاع المصرفــي فــي نهايــة عــام 2020 نمــوًا واضحــًا على مختلــف األصعدة بما 

فــي ذلــك نمــو الموجــودات بنســبة 6.4 %، ونمــو التســهيالت االئتمانيــة بنســبة 5.7 %، فيمــا نمــت الودائع لدى البنوك بنســبة 4.2 %. 

وعلــى الرغــم مــن ممــا ســبق، فتشــير التوقعــات بخصــوص آفــاق االقتصــاد األردنــي لعــام 2021 إلــى تحقيــق االقتصــاد األردنــي لنمــو %2.5 فــي 
العــام 2021 و3.0 % فــي العــام 2022 و3.1 % فــي العــام 2023. 

وفي السياق التالي سنستعرض أهم المؤشرات االقتصادية األردنية خالل عام 2020:

أواًل: المؤشرات االقتصادية األساسية 

 الرقــم القياســي ألســعار المســتهلكين: ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلكين فــي عــام 2020 ليصــل إلــى 101.1 
نقطــة بالمقارنــة مــع 100.8 نقطــة فــي العــام الســابق. وبالتالــي فقــد بلــغ معــدل التضخــم فــي عــام 2020 حوالــي 0.3 %، مقارنــًة مــع معــدل 

تضخــم بلــغ 0.8 % فــي العــام 2019. 
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تقديري*الثالثة أرباع األولى

 معدل النمو االقتصادي )بأسعار السوق الثابتة( )%(

 معدل التضخم )%(

* مقدر استنادًا لتوقعات وزارة المالية كما وردت في مشروع الموازنة العامة.

 النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي: ألقــت 
جائحــة كورونــا ومــا رافقهــا مــن إجــراءات وتدابيــر هادفــة 
للحيلولــة دون انتشــار الوبــاء، بمــا فــي ذلــك اإلغــالق العــام 
والجزئــي، فــي تأثــر وتراجــع معــدالت النشــاط االقتصــادي 
فــي المملكــة. وتتفاوت التقديرات المتوفرة حتــى اآلن حول 
مــدى االنكمــاش الــذي سيشــهده الناتــج المحلــي اإلجمالي 
األردنــي بأســعار الســوق الثابتــة خــالل العــام 2020. حيــث 
بلــغ معــدل االنكمــاش االقتصــادي - 1.55 % للثالثــة أربــاع 
األولــى مــن عــام 2020، فيمــا تشــير التوقعــات الحكوميــة 
إلــى أن االنكمــاش االقتصــادي ســيبلغ حوالــي - 3.0 % لعــام 

2020 كامــاًل. 
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 الرقم القياسي ألسعار األسهم مرجحاً بالقيمة السوقية لألســهم الحــرة: انخفــض الرقــم القياســي العــام 
ألســعار األســهم المرجــح بالقيمة الســوقية في نهايــة عــام 2020 بحوالــي 158 نقطــة أو مــا نســبته 8.7 % ليصــل إلــى 1657.2نقطــة، مقارنًة 

مــع 1815.2 نقطــة فــي نهايــة عــام 2019. 

 حــواالت العامليــن: تشــير البيانــات المتعلقــة 
بحــواالت العامليــن إلــى أنهــا انخفضــت بحوالــي 240 
مليــون دينــار أو مــا نســبته 9.1 % خــالل عــام 2020 لتصــل 
إلــى 2389.3 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 2629.7 مليــون 

دينــار فــي عــام 2019.

 االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي األردن: انخفــض االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي األردن خــالل الثالثــة أرباع األولــى من عام 
2020 بنســبة 1.8 % ليبلــغ حوالــي 389.9 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 397.1 مليــون دينــار فــي الثالثــة أربــاع األولــى من عــام 2019. 

% 15.3

2,365.7

1,102.6

% 19.1

2,629.7

% 22.7

2,389.3

518.1

% 18.3

2,371.9

1,441.1397.1

% 18.6

2,606.3

678.0389.9% 1.8 -

2016

2016

2016

2019

2019

2020

2020

2019

2017

2017

201720192020

2018

2018

2018
الثالثة أرباع األولىالثالثة أرباع األولى

التغير

 معدل البطالة )%(

 حواالت العاملين )مليون دينار (

 االستثمار االجنبي المباشر في األردن )مليون دينار (

 معــدل البطالــة: ارتفــع معــدل البطالــة إلــى 22.7 % 
فــي عــام 2020، مقارنــة مــع 19.1 % فــي عــام 2019، كمــا بلــغ 
معــدل البطالــة 18.6 % فــي عــام 2018، و18.3 % فــي عــام 

2017 و15.3 % فــي عــام 2016. 
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ثانياً: أداء المالية العامة
على صعيد أهم التطورات التي شهدتها المالية العامة، فيمكن إجمالها باآلتي: 

 إجمالــي اإليــرادات العامــة: انخفــض إجمالــي اإليــرادات العامــة خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2020 بحوالــي 215.1 
مليــون دينــار أو مــا نســبته 3.3 % لتبلــغ 6351.9 مليــون دينــار مقابــل 6567 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2019. 

 إجمالــي النفقــات العامــة: ارتفعــت النفقــات العامــة خــالل األحد عشــر شــهرًا األولى من عام 2020 بنســبة 3.4 % لتبلــغ 8119.3 
مليــون دينــار مقابــل 7855.7 مليــون دينــار خــالل نفــس الفترة من عــام 2019. 

 عجــز الموازنــة: بلــغ عجــز الموازنــة بعــد المنــح 1767.3 مليــون دينــار خــالل األحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2020، مقابــل عجــز بلــغ 
حوالــي 1288.7 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2019 وبنســبة ارتفــاع بلغــت 37.1 %. وبلغــت نســبة العجــز بعد المنــح إلى الناتج 
المحلــي اإلجمالــي خــالل االحــد عشــر شــهرًا األولــى مــن عــام 2020 حوالــي 6.2 % مقارنــًة مــع عجــز بلغــت نســبته 4.5 % خــالل نفس الفترة 

مــن عــام 2019.

أما بالنسبة لتطورات الدين العام في األردن فيمكن تلخيصها على النحو اآلتي: 

 الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة: ارتفــع إجمالــي الديــن العــام الداخلــي للحكومــة المركزيــة )موازنــة عامــة 
ومؤسســات مســتقلة( بنســبة 6.4 % ليصل إلى 18.878 مليار دينار في نهاية شــهر تشــرين الثاني 2020 )ما نســبته 60.4 % من الناتج 

المحلــي اإلجمالــي(، مقارنــًة مــع 17.738 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2019 )56.1 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي(.

 الديــن العــام الخارجــي: ارتفــع رصيــد الديــن العــام الخارجــي )موازنــة ومكفــول( بنســبة بلغــت 13.5 % ليصــل إلــى حوالــي 14 مليــار 
دينــار فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2020 )44.8 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي( مقارنــة مــع 12.338 مليــار دينار فــي نهاية عام 

2019 )39 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي(.

 إجمالــي الديــن العــام: ارتفــع إجمالــي الديــن العــام بنســبة 9.3 % فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2020 مقارنــًة مع نهاية 
عــام 2019، ليصــل إلــى حوالــي 32.89 مليــار دينــار أو مــا نســبته 105.1 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مقارنــًة مــع حوالــي 30.07 مليــار دينــار 

أو مــا نســبته 95.2 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي نهايــة عــام 2019.

201720182019مليون دينار
20192020

نسبة التغير 
)%(

اجمالي االيرادات والمساعدات الخارجية

اجمالي االنفاق

العجز قبل المساعدات

العجز بعد المساعدات

العجز بعد المساعدات إلى الناتج المحلي اإلجمالي %

7,425.3

8,173.2

1,455.9

747.9

% 2.6

7,839.6

8,567.3

1,622.3

727.6

%2.4

7,754.3

8,812.7

1,846.8

1,058.4

% 3.4

6,567.0

7,855.7

1,501.2

1,288.7

% 4.5

6,351.9

8,119.3

2,479.5

1,767.3

% 6.2

% 3.3 -

% 3.4

% 65.2

% 37.1

% 1.7

األحد عشر 
شهرًا األولى

األحد عشر 
شهرًا األولى
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ثالثاً: أداء القطاع الخارجي 
على صعيد القطاع الخارجي فقد شهد التطورات التالية: 

 الصــادرات: انخفضــت الصــادرات الكلية )الصــادرات الوطنية + 
المعــاد تصديــره( خــالل عــام 2020 بنســبة 4.5 % لتصــل إلــى حوالــي 

5639.7 مليــون دينــار مقارنــًة مــع 5905.3 مليــون دينــار خــالل عــام 

2019. وقــد جــاء االنخفــاض فــي الصــادرات الكليــة نتيجــة الرتفــاع 

تصديــره  المعــاد  وانخفــاض   ،%  1.0 بنســبة  الوطنيــة  الصــادرات 

بنســبة 34.6 % خــالل عــام 2020 مقارنــًة بعــام 2019. ويشــار هنــا 

أن ارتفــاع الصــادرات الوطنيــة خــالل عــام 2020 بالرغــم مــن جائحــة 

كورونــا هــو مؤشــر جيــد وإيجابــي ويعكــس اســتمرارية النشــاط 

التصديــري دون انقطــاع.  

 المســتوردات: انخفضــت قيمــة المســتوردات خــالل عــام 
2020 بنســبة 11.3 % لتصــل إلــى 12077.8 مليــون دينــار، مقارنًة مع 

13611.0 مليــون دينــار خــالل عــام 2019. 

 العجــز التجــاري: نتيجــة انخفــاض الصــادرات الكليــة بوتيــرة 
أقــل مــن انخفــاض المســتوردات، فقــد انخفــض عجــز الميــزان 

 6438.1 إلــى  ليصــل   %  16.5 بنســبة   2020 عــام  خــالل  التجــاري 

مليــون دينــار، مقارنــًة مــع عجز تجــاري مقــداره 7705.7 مليون دينار 

خــالل عــام 2019. 

20162017201820192020البند
التغير النسبي

)%( 

الدين الداخلي للحكومة المركزية

% من الناتج المحلي االجمالي

رصيد الدين العام الخارجي

% من الناتج المحلي االجمالي

إجمالي الدين العام

% من الناتج المحلي االجمالي

15,793.7

% 56.8

10,299.0

% 37.0

26,092.7

% 93.8

15,402.1

% 53.3

11,867.2

%41.1

27,269.2

% 94.3

16,220.7

% 54.1

12,087.5

% 40.3

28,308.2

% 94.4

17,738.0

% 56.1

12,338.2

% 39.0

30,076.2

% 95.2

18,878.4

% 60.4

14,008.9

% 44.8

32,887.3

% 105.1

% 6.4

% 4.3

% 13.5

% 5.8

% 9.3

% 9.9

تشرين الثاني

* إحصاءات الدين العام تشمل الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي. 
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2017مليون دينار 2016

2016

14,499.9

7.5

14,391.8

7.5

13,392.2

7.3

14,329.3

9.4

15,919.7

9.2

% 11.1

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

التغير )%(

201820192020
التغير النسبي 

)%(

الصادرات الوطنية

المعاد تصديره

الصادرات الكلية

المستوردات

الميزان التجاري

4504.2

828.9

5333.1

14553.7

9220.6 -

4396.5

963.0

5359.5

13720.4

8360.8 -

4674.7

828.0

5502.7

14420.0

8917.3 -

4995.7

909.6

5905.3

13611.0

7705.7-

5044.4

595.3

5639.7

12077.8

6438.1-

1.0

34.6-

4.5-

11.3-

16.5-

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة.

رابعاً: المؤشرات النقدية والمصرفية
فيما يتعلق بأبرز التطورات التي شهدها القطاع النقدي والمصرفي، فقد كانت كما يلي:

 الســيولة المحلية: ارتفعت الســيولة المحلية )ع2( في نهاية عام 2020 بمقدار 2042 مليون دينار أو ما نســبته 5.8 % لتصل إلى 
37.01 مليــار دينــار تقريبــًا، مقارنــًة مــع 34.97 مليــار دينــار في نهاية عــام 2019. 

 االحتياطيــات األجنبيــة: ارتفعــت احتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة فــي نهايــة عــام 2020 بنســبة 11.1 % عــن 
مســتوياتها المســجلة فــي نهايــة عــام 2019، حيــث بلغــت االحتياطيــات فــي نهايــة عــام 2020 حوالــي 15.920 مليــار دوالر مقارنــًة مــع 

14.329 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2019. 

احتياطيــات البنــك المركــزي مــن العمــالت األجنبيــة )بمــا فيــه الذهــب وحقــوق الســحب الخاصــة( )مليــون دوالر أمريكــي(

الـتـغـطـيـة لـمـسـتـوردات الـممـلـكـة من الـسـلـع والـخـدمـات )باألشهـر(
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 موجــودات البنــوك المرخصــة: ســجل رصيــد موجــودات البنــوك المرخصــة فــي نهايــة عــام 2020 ارتفاعًا بنســبة 6.4 % ليصل إلى 
57.05 مليــار دينــار، مقارنــًة مــع 53.64 مليــار دينــار فــي نهاية عــام 2019. 

 رأس المال واالحتياطيات والمخصصات: ارتفع رصيد رأس المال واالحتياطيات والمخصصات لدى البنوك المرخصة 
بنســبة 7.6 % فــي نهايــة عــام 2020 ليصــل إلــى 8772 مليــون دينــار، مقارنــًة مــع 8153 مليــون دينار في نهاية عــام 2019. 

 التســهيالت االئتمانية: ارتفعت التســهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية عام 2020 بمقدار 1552 
مليــون دينــار أو مــا نســبته 5.7 % لتصــل إلــى 28.634 مليــار دينــار، مقارنــًة مــع 27.082 مليــار دينــار في نهاية عــام 2019. 

 الودائــع: ارتفــع رصيــد إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة عــام 2020 بنســبة 4.2 % ليصــل إلــى 36.789 مليار دينــار، مقارنًة 
مــع 35.305 مليــار دينــار فــي نهاية عــام 2019. 

20162017201820192020مليون دينار
التغير
)%( 

إجمالي الموجودات

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات

اجمالي التسهيالت االئتمانية

اجمالي الودائع

48383.5

7261.2

22905.8

32900.0

49102.5

7564.2

24736.8

33197.7

50917.8

7865.8

26111.8

33848.1

53,642.0

8,152.6

27,082.2

35305.3

57,049.2

8,772.3

28,634.6

36,789.1

% 6.4

% 7.6

% 5.7

% 4.2

* المصدر: البنك المركزي األردني.

ج. آفاق االقتصاد األردني في عام 2021
على الرغم من التحديات التي واجهها االقتصاد األردني في عام 2020 بفعل جائحة كورونا وتداعياتها على االقتصاد الوطني، إال أن 
النظرة المستقبلية لعام 2021 تعكس وجود توقعات إيجابية ترتبط بتوفر مجموعة من العوامل التي قد تحسن األداء االقتصادي 
الكلي، ومنها عودة معظم القطاعات االقتصادية للعمل مع توقع استكمال فتح جميع القطاعات خالل النصف األول من العام 

الحالي في حال تم السيطرة على الوضع الوبائي وتم توفير المطاعيم لشريحة واسعة من المواطنين. 

ووفقًا لتوقعات الحكومة والتي استندت عليها في مشروع الموازنة العامة لسنة 2021، يمكن تحديد مجموعة من التوقعات حول 
األداء االقتصادي في عام 2021 والتي تشمل ما يلي: 

 يتوقع أن تشهد معدالت النمو االقتصادي في األردن تعافيًا في عام 2021 ليبلغ معدل النمو 2.5 %، كما تشير توقعات الحكومة إلى تحسن أكبر 
في معدالت النمو في األعوام التالية لتصل إلى 3.0 و3.1 % في األعوام 2022 و2023 على التوالي. ويشار في هذا الصدد أن التقرير األخير الصادر عن 
البنك الدولي توقع معدالت النمو االقتصادي في المملكة للعام 2021 بحدود 1.8 %، والتي تعتبر أقل بحوالي 0.7 % عن توقعات الحكومة األردنية.

 يتوقع أن يبلغ النمو في الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي حوالي 3.8 % في عام 2021، بينما سيرتفع إلى 5.0 % في عام 2022 و5.6 % في عام 2023.
 من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1.3 % في عام 2021 مقارنًة مع 0.3 % في عام 2020. 

 من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري - 6.9 % من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2021، بينما يتوقع تراجع عجز الحساب الجاري إلى - 3.5 % 
في عام 2022 وإلى - 3.3 % في عام 2023.

 من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 2055 مليون دينار في عام 2021 وهو ما يشكل 6.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لعام 2021.
 من المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين العام بحوالي 2,467.3 مليون دينار في عام 2021 ليصل إلى 35.7 مليار دينار، مرتفعًا بنسبة 7.4 % عن رصيده 

الحالي، وبالتالي سترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 106.4 % حاليًا إلى 110.1 % في نهاية عام 2021.
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أواًل: قرارات البنك المركزي المرتبطة بأسعار الفائدة 
على أدوات السياسة النقدية خالل عام 2020

خفــض أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة 50 نقطــة فــي بدايــة 
شــهر آذار 2020

قــررت لجنــة عمليــات الســوق المفتوحــة فــي البنــك المركــزي، خفــض أســعار الفائــدة علــى كافــة أدوات السياســة النقديــة بواقــع 50 
نقطــة أســاس اعتبــارًا مــن يــوم الخميــس الموافــق 5 /3 /2020، لتصبــح كمــا يلــي:

 سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي )CBJ Main Rate(:ر3.50% سنويًا.

 سعر فائدة اتفاقيات اعادة الشراء لليلة واحدة: 4.25 % سنويًا.

 سعر فائدة إعادة الخصم 4.5 % سنويًا.

 سعر فائدة نافذة االيداع للدينار لليلة واحدة: 2.75 % سنويًا.

فــي حيــن أبقــى البنــك المركــزي األردنــي علــى أســعار الفائــدة التــي يتقاضاهــا علــى برنامــج دعــم القطاعــات االقتصاديــة )برنامــج الســلف 
متوســطة األجــل للبنــوك( كمــا هــو عنــد 1.75 % للمشــاريع داخــل محافظــة العاصمــة، و1.00 % للمشــاريع فــي باقــي المحافظــات.

خفــض أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة 100 نقطــة فــي 
منتصــف شــهر اذار 2020

قــررت لجنــة عمليــات الســوق المفتوحــة فــي البنــك المركــزي األردنــي خفــض أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة بواقــع 100 
نقطــة أســاس اعتبــارًا مــن يــوم الثالثــاء الموافــق 17 /3 /2020، لتصبــح كمــا يلــي: 

 سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي )CBJ Main Rate(ر: 2.5 % سنويًا.

 سعر فائدة اتفاقيات اعادة الشراء لليلة واحدة: 3.25 % سنويًا.

 سعر فائدة إعادة الخصم 3.5 % سنويًا.

 تخفيض سعر فائدة نافذة االيداع للدينار لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصبح 2.00 % سنويًا.

ثانياً: التطورات المصرفية خالل عام 2020
حققــت المؤشــرات المصرفيــة للبنــوك العاملــة فــي األردن تطــورات ملموســة خــالل عــام 2020، حيــث ارتفعــت الموجــودات والودائــع 
والتســهيالت االئتمانيــة بمــا نســبته 6.4 %، 4.2 %، و5.7 % علــى التوالــي فــي نهايــة عــام 2020. كما حقق رصيــد رأس المال واالحتياطيات 
والمخصصــات لــدى البنــوك العاملــة فــي األردن نمــوًا بنســبة 7.6 %. وأظهــرت مؤشــرات المتانــة الماليــة القــوة والســالمة الماليــة 
للبنــوك العاملــة فــي األردن. وفيمــا شــهدت أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة انخفاضــًا خــالل عــام 2020، فقــد انخفــض 
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الوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى الودائــع ألجــل، كمــا انخفــض الوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى القــروض والســلف. وشــهدت 
الشــيكات المقدمــة للتقــاص انخفاضــًا مــن حيــث العــدد والقيمــة خــالل عــام 2020 مقارنــًة مــع عــام 2019، بينمــا ارتفعــت الشــيكات المعــادة 

مــن حيــث العــدد والقيمــة. وفيمــا يلــي نســتعرض تفاصيــل التطــورات المصرفيــة خــالل عــام 2020. 

أ( تطور موجودات ومطلوبات البنوك العاملة في األردن
ســجل رصيــد موجــودات / مطلوبــات البنــوك المرخصــة فــي نهايــة عــام 2020 ارتفاعًا بنســبة 6.4 % ليصــل إلى 57.049 مليــار دينار، مقارنًة 

مــع 53.642 مليــار دينــار فــي نهاية عــام 2019.

1( الموجودات المحلية  
ارتفعــت الموجــودات المحليــة للبنــوك المرخصــة فــي نهايــة عــام 2020 بمقــدار 2706 مليــون دينــار )5.6 %( عــن مســتواها فــي نهايــة عــام 
2019، ليصــل بذلــك رصيــد الموجــودات المحليــة للبنــوك المرخصــة إلــى 50.766 مليــار دينــار مقارنــًة مــع 48.060 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2019.

وقــد جــاء االرتفــاع فــي الموجــودات المحليــة نتيجــة ارتفــاع الديــون علــى القطــاع الخــاص )المقيــم( بحوالــي 1491.2 مليــون دينــار أو مــا نســبته 
6.0 %، لتصــل إلــى 26.234 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020، باإلضافــة الــى ارتفــاع الديــون علــى القطــاع العــام بحوالــي 627 مليــون دينــار 
وبنســبة 5.1 % لتصــل الــى 12.875 مليــار دينــار فــي نهايــة 2020. كمــا ارتفعــت الديــون علــى المؤسســات الماليــة بمقــدار 192.8 مليــون دينــار 
وبنســبة 48.2 %، وارتفــع بنــد االحتياطيــات بحوالــي 482 مليــون دينــار أو مــا نســبته 8.5 %، ليصــل إلى 6.123 مليار دينــار مقارنة مع 5.641 مليار 

دينار بنهاية العام 2019.

2( الموجودات األجنبية  
ارتـفـعـــت الـمـوجـــودات األجـنـبـيـــة للـبـنـــوك المرخـــصة 

فــي   %  12.6 نســبته  مــا  أو  دينــار  مليــون   701 بحوالــي 
ــة عــام  ــًة بمســتواها فــي نهاي ــة عــام 2020 مقارن نهاي
2019، ليســجل بذلــك رصيــد الموجــودات األجنبيــة 
للبنــوك المرخصــة 6.283 مليــار دينــار مقارنــًة مــع 
5.582 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2019. وقــد جــاء 
االرتفــاع فــي الموجــودات األجنبيــة نتيجــة ارتفــاع 
بنــد األرصــدة لــدى بنــوك فــي الخــارج بمقــدار 
677 مليــون دينــار )17.7 %(، وارتفــاع بنــد النقــد 
فــي الصنــدوق )بالعمــالت األجنبيــة( بمقــدار 

الموجــودات  وارتفــاع   ،)%  37( دينــار  مليــون   77
األجنبيــة األخــرى بمقــدار 9.7 مليــون دينــار أو مــا 
نســبته 11.9 %. بالمقابــل انخفضــت التســهيالت 
االئتمانيــة للقطــاع الخــاص )غيــر المقيــم( بمقــدار 

61.5 مليــون دينــار أو مــا نســبته 9.1 %، كمــا انخفضــت 
محفظــة األوراق الماليــة )غيــر مقيــم( بمقــدار 1.2 مليــون دينــار 

او مــا نســبته 0.1 %. 
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الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة
مليون دينار

الموجودات

المطلوبات

نسبة التغير )%(قيمة التغير20192020

الموجودات األجنبية

نقد في الصندوق )بالعمالت األجنبية(

أرصدة لدى بنوك في الخارج

محفظة األوراق المالية )غير مقيم(

التسهيالت االئتمانية  للقطاع الخاص )غير مقيم(

موجودات أجنبية أخرى

الموجودات المحلية

الديون على القطاع العام

الديون على القطاع الخاص )مقيم(

الديون على المؤسسات المالية

االحتياطيات

أرصدة لدى البنك المركزي ) بالعمالت األجنبية(

موجودات  أخرى

إجمالي الموجودات

ودائع تحت الطلب

مؤسسات عامة غير مالية

البلديات والمجالس القروية

المؤسسات الماليـة

مؤسسة الضمان االجتماعي

القطاع الخاص )مقيم(

ودائع التوفير وألجل

مؤسسات عامة غير مالية

البلديات والمجالس القروية

المؤسسات الماليـة

مؤسسة الضمان االجتماعي

القطاع الخاص )مقيم(

المطلوبات األجنبية

ودائع الحكومة المركزية

االقتراض من البنك المركزي

رأس المال واالحتياطيات والمخصصات

المطلوبات األخرى

إجمالي المطلوبات

5582.3
207.2

3816.8
802.3
674.4
81.6

48059.7
12247.8
24742.8
399.9
5641.5
763.8

4263.9
53642.0

8125.9
31.8
12.7
69.5
51.0

7960.9
22210.8
203.4
38.3

309.6
1328.3

20331.2
8049.8
912.5
880.2
8152.6
5310.2

53642.0

6283.2
283.8
4494.1
801.1
612.9
91.3

50766.0
12874.8
26234.0

592.7
6123.1
734.1

4207.3
57049.2

8956.2
59.3
9.7

70.9
143.2
8673.1
22111.5
204.1
18.8

340.4
1370.1

20178.1
9539.6
944.9
1622.9
8772.3
5101.8

57049.2

700.9
76.6
677.3
1.2 -

61.5 -
9.7

2706.3
627.0
1491.2
192.8
481.6
29.7 -
56.6 -

3407.2

830.3
27.5
3.0 -
1.4

92.2
712.2
99.3 -

0.7
19.5 -
30.8
41.8

153.1 -
1489.8

32.4
742.7
619.7

208.4 -
3407.2

% 12.6
% 37.0
% 17.7
% 0.1 -
% 9.1 -
% 11.9
% 5.6
% 5.1
% 6.0

% 48.2
% 8.5
% 3.9 -
% 1.3 -
% 6.4

% 10.2
% 86.5
% 23.6 -
% 2.0

% 180.8
% 8.9

% 0.4 -
% 0.3

% 50.9 -
% 9.9
% 3.1

% 0.8 -
% 18.5
% 3.6

% 84.4
% 7.6

% 3.9 -
% 6.4

* المصدر: البنك المركزي األردني.
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ب( موجودات ومطلوبات البنوك من العمالت األجنبية 
ارتفعــت موجــودات البنــوك المرخصــة مــن العمــالت األجنبيــة مــن 11.12 مليــار دينــار عــام 2019 إلــى 12.27 
مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020، لتشــكل نســبة ارتفــاع مقدارهــا 10.3 %. وقــد نجــم هــذا االرتفــاع أساســًا 
عــن ارتفــاع بنــد األرصــدة لــدى البنــوك بقيمــة 655 مليــون دينــار )16.3 %(، وارتفــاع النقــد فــي الصنــدوق 
بحوالــي 77 مليــون دينــار )37 %(، وارتفــاع محفظــة األوراق الماليــة بقيمــة 198 مليــون دينــار )7.4 %(، وبنــد 

التســهيالت االئتمانيــة بقيمــة 228 مليــون دينــار )7.2 %(.
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مليون دينار

مليون دينار

2019

2019

2020

2020

التغير

التغير

نسبة التغير 
)%(

نسبة التغير 
)%(

النقد في الصندوق

أرصدة لدى البنك المركزي

أرصدة لدى البنوك

محفظة األوراق المالية

التسهيالت االئتمانية

أخرى

الموجودات من العمالت األجنبية

ودائع العمالء

الحكومة المركزية

المؤسسات العامة

مؤسسات مالية غير مصرفية

قطاع خاص

التأمينات النقدية

ودائع البنوك

أخرى

المطلوبات من العمالت األجنبية

207.2

763.8

4033.4

2667.3

3158.2

293.8

11123.7

8198.0

60.8

44.3

44.3

8048.6

535.3

2488.7

408.8

11630.8

283.8

734.1

4688.9

2865.5

3385.8

307.2

12265.3

8555.2

61.1

41.9

35.9

8416.3

462.7

2767.4

666.5

12451.8

76.6

29.7 -

655.5

198.2

227.6

13.4

1141.6

357.2

0.3

2.4 -

8.4 -

367.7

72.6 -

278.7

257.7

821.0

% 37.0

% 3.9 -

% 16.3

% 7.4

% 7.2

% 4.6

% 10.3

% 4.4

% 0.5

% 5.4 -

% 19.0 -

% 4.6

% 13.6 -

% 11.2

% 63.0

% 7.1

موجودات البنوك المرخصة من العمالت األجنبية

مطلوبات البنوك المرخصة من العمالت األجنبية

المصدر: البنك المركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية 

المصدر: البنك المركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية 

أمــا مطلوبــات البنــوك المرخصــة مــن العمــالت األجنبيــة فقــد ارتفعــت بمقــدار 821 مليــون دينــار لتصــل إلــى 12.452 مليــار دينار فــي نهاية عام 
2020 والتــي تشــكل نســبة ارتفــاع تبلــغ 7.1 % عــن العام الســابق 2019. 
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توزيع التسهيالت االئتمانية حسب أصنافها )مليون دينار(

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب أصنافها
مليون دينارمليون دينار

نسبة التغير 20192020
)%( األهمية النسبة

)%( 
األهمية النسبة

)%(
جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت وإسناد مخصومة

ذمم بنوك إسالمية

بطاقات االئتمان

إجمالي التسهيالت االئتمانية

% 7.43 -

% 5.19

% 17.38

% 13.12

% 6.02

% 5.73

2937.8

17557.1

182.4

6230.6

174.3

27082.2

2719.6

18468.1

214.1

7048.0

184.8

28634.6

% 10.85

% 64.83

% 0.67

% 23.01

% 0.64

% 100.00

% 9.50

% 64.50

% 0.75

% 24.61

% 0.65

% 100.00

المصدر: البنك المركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية 

ج( رأس المال واالحتياطيات والمخصصات
حقــق رصيــد رأس المــال واالحتياطيــات والمخصصــات لــدى البنــوك 
ــة عــام 2020 ليصــل  العاملــة فــي األردن نمــوًا بنســبة 7.6 % فــي نهاي
إلــى 8772.3 مليــون دينــار، مقارنــًة مــع 8152.6 مليــون دينــار فــي نهايــة 

عــام 2019.

د( التسهـيـــالت االئـتـمانيـــة الممنوحــة 
من الـبــنـــوك المرخـصـــة 

ارتفــع الرصيــد القائــم إلجمالــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن 
البنــوك المرخصــة مــن 27.08 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2019 إلــى 
28.63 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020، وبارتفــاع مقــداره 1.55 مليــار 

دينــار أو مــا نســبته 5.73 %.

واتخــذت معظــم التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن قبــل البنــوك 
العاملــة فــي األردن شــكل القــروض والســلف والتــي شــكلت حوالــي 
بينمــا شــكلت ذمــم  االئتمانيــة،  التســهيالت  إجمالــي  64.5 % مــن 
الجــاري  أمــا  التســهيالت،  إجمالــي  مــن   %  24.6 البنــوك اإلســالمية 
ــاالت واإلســناد  ــن فقــد شــكل 9.5 %، فيمــا بلغــت حصــة الكمبي مدي
المخصومــة 0.75 %. ويشــار فــي هــذا الصــدد أن بطاقــات االئتمــان لــم 
تشــكل ســوى 0.65 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحة. 
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توزيع التسهيالت حسب العملة
مليون دينار

نسبة التغير 20192020
)%( األهمية النسبية

)%( 
األهمية النسبية

)%( 

بالدينار األردني

بالعمالت األجنبية

المجموع

% 5.56

% 6.97

% 5.73

23816.6

3265.6

27082.2

25141.5

3493.1

28634.6

% 87.9

% 12.1

% 100.0

% 87.8

% 12.2

% 100.0

 المصدر: البنك المركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية 

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب أصنافها في نهاية عام 2020

قروض وسلف

ذمم البنوك 
إسالمية

كمبياالت وإسناد مخصومة جاري مدين

بطاقات االئتمان

% 64.50

% 24.61

% 0.75 % 9.50

% 0.65

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب نوع العملة 

أمــا عــن تطــور التســهيالت االئتمانيــة حســب نــوع العملــة، فقــد شــكلت التســهيالت بالدينــار األردنــي مــا نســبته 87.8 % مــن إجمالــي 
التســهيالت فــي نهايــة عــام 2020 بالمقارنــة مــع نســبة 87.9 % فــي عــام 2019. وتبعــًا لذلــك، فقــد بلغــت األهميــة النســبية للتســهيالت 

االئتمانيــة بالعمــالت األجنبيــة 12.2 % مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة فــي نهايــة عــام 2020.

مليون دينار
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توزيع التسهيالت االئتمانية حسب العملة كما في نهاية عام 2020

بالعمالت 
األجنبية

بالدينار األردني

% 12.2
% 87.8

وعلى صعيد توزيع التسهيالت االئتمانية وفقا للنشاط 
اســتحوذت  فقــد   ،2020 عــام  نهايــة  فــي  االقتصــادي 
اإلنشــاءات  قطــاع  هــي  اقتصاديــة،  قطاعــات  أربعــة 
الخدمــات والمرافــق  العامــة وقطــاع  التجــارة  وقطــاع 
العامــة وقطــاع الصناعــة، علــى 68.7 % مــن التســهيالت 
التســهيالت االئتمانيــة  ارتفــع رصيــد  االئتمانيــة. حيــث 
الممنوحــة لقطــاع اإلنشــاءات بمقــدار 286.7 مليون دينار 
%( عــن الرصيــد فــي نهايــة عــام 2019، وارتفعــت   4.11(
التســهيالت الممنوحــة لقطــاع الصناعــة بمقــدار 168.1 
مليــون دينــار )5.01 %(، وارتفعــت التســهيالت الممنوحــة 
لقطــاع الخدمــات والمرافــق العامــة بمقــدار 91.6 مليــون 
دينــار )2.15 %(، وارتفعــت التســهيالت الممنوحــة لقطــاع 
التجــارة العامــة بمقــدار 293.2 مليــون دينــار )6.93 %(. كمــا 
ســجل رصيــد التســهيالت المصنفــة تحــت بنــد )أخــرى( 
والــذي يمثــل فــي أغلبيتــه تســهيالت ممنوحــة لألفــراد 

ارتفاعــًا بمقــدار 531 مليــون دينــار )8.84 %(. 
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النشاط االقتصادي
مليون دينار

20192020
نسبة التغير 

)%( األهمية 
النسبية

األهمية 
النسبية

الزراعة

التعدين

الصناعة

التجارة العامة

اإلنشاءات

خدمات النقل

السياحة والفنادق والمطاعم

خدمات ومرافق عامة

الخدمات المالية

أخرى

المجموع

% 23.86

% 20.18 -

% 5.01

% 6.93

% 4.11

% 12.39

% 15.30

% 2.15

% 3.34

% 8.84

% 5.73

336.5

296.4

3353.6

4231.1

6975.4

343.1

638.0

4269.0

634.8

6004.3

27082.2

416.8

236.6

3521.7

4524.3

7262.1

385.6

735.6

4360.6

656.0

6535.3

28634.6

% 1.24

% 1.09

% 12.38

% 15.62

% 25.76

% 1.27

% 2.36

% 15.76

% 2.34

% 22.17

% 100.00

% 1.46

% 0.83

% 12.30

% 15.80

% 25.36

% 1.35

% 2.57

% 15.23

% 2.29

% 22.82

% 100.00

المصدر: البنك المركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النشاط االقتصادي

توزيع التسهيالت االئتمانية حسب النشاط االقتصادي كما في نهاية عام 2020

مليون دينار

% 1.35

% 1.46

% 2.29

% 15.80

% 2.57

% 0.83

% 22.82

% 25.36

% 15.23

% 12.30
خدمات النقل

الزراعة

الخدمات المالية

التجارة العامة

السياحة  والفنادق 
والمطاعم

التعدين

أخرى

اإلنشاءات

خدمات ومرافق 
عامة

الصناعة

الفصل الثاني التطورات النقدية والمصرفية خالل عام 2020  36



ودائع التوفير

الودائع ألجل

ودائع تحت الطلب

هـ( الودائع لدى البنوك المرخصة
ارتفــع رصيــد إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة عــام 2020 بمقــدار 1.48 مليــار دينــار أي ما نســبته 4.2 % ليصل إلــى 36.79 مليار 

دينــار تقريبــًا مقارنــًة مــع 35.31 مليــار دينــار فــي نهاية عــام 2019.

وقــد جــاء االرتفــاع فــي رصيــد إجمالــي الودائــع فــي نهايــة عــام 2020 نتيجــة ارتفــاع كل مــن ودائــع القطــاع الخــاص بمقــدار 1311.6 مليــون دينــار 
)4.01 %( لتصــل إلــى 34.04 مليــار دينــار مقارنــة مــع 32.73 مليــار دينــار بنهايــة العــام 2019، وارتفــاع ودائــع القطــاع العــام بمقــدار 172.2 مليــون 

دينــار )6.68 %( لتصــل إلــى 2.75 مليــار دينــار مقارنــة مــع 2.58 مليــار دينــار بنهايــة العــام 2019. 

أمــا بالنســبة للتطــور الهيكلــي ألصنــاف الودائــع الرئيســية )تحــت الطلــب، وتوفيــر، وألجــل(، فقد حــازت الودائع ألجل على أعلى نســبة من بين 
أصنــاف الودائــع األخــرى لتبلــغ أهميتهــا 54.51 % مــن إجمالــي الودائــع فــي نهايــة عــام 2020 بالمقارنــة مــع نســبة 56.57 % في نهاية عــام 2019. 
أمــا الودائــع تحــت الطلــب فقــد شــكلت مــا نســبته 28.56 %، وشــكلت ودائــع التوفيــر نســبة 16.93 % مــن إجمالــي الودائع في نهاية عــام 2020. 

توزيع الودائع حسب نوع الوديعة
مليون دينار

نسبة التغير 20192020
)%( األهمية النسبية

)%( 
األهمية النسبية

)%( 

ودائع تحت الطلب

ودائع التوفير

الودائع ألجل

إجمالي الودائع

% 10.64

% 6.71

% 0.41

% 4.20

9497.6

5835.0

19972.7

35305.3

10508.5

6226.8

20053.8

36789.1

% 26.90

% 16.53

% 56.57

% 100

% 28.56

% 16.93

% 54.51

% 100

المصدر: البنك المركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية 

توزيع الودائع حسب أنواعها الرئيسية

توزيع الودائع حسب أنواعها الرئيسية

مليون دينار

% 16.93

% 54.51

% 28.56
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وبالنظــر إلــى تطــورات الودائــع خــالل عــام 2020 وفقــًا لنــوع العملــة، يالحــظ ارتفــاع بنــد الودائــع بالدينــار األردنــي بحوالــي 1.13 مليــار دينــار والتــي 
تشــكل نســبة ارتفــاع 4.16 % عــن قيمتهــا فــي نهايــة عــام 2019، باإلضافــة الــى ارتفــاع الودائــع بالعمــالت األجنبيــة بمــا نســبته 4.36 % عــن 

مســتواها فــي نهايــة عــام 2019. 

توزيع الودائع حسب نوع العملة
مليون دينار

نسبة التغير 20192020
)%( األهمية النسبية

)%( 
األهمية النسبية

)%( 

الودائع بالدينار األردني

الودائع بالعمالت األجنبية

إجمالي الودائع

% 4.16

% 4.36

% 4.20

27107.3

8198.0

35305.3

28233.9

8555.2

36789.1

% 76.78

% 23.22

% 100

% 76.75

% 23.25

% 100

المصدر: البنك المركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية

توزيع الودائع حسب نوع العملة

مليون دينار

توزيع الودائع حسب نوع العملة كما في نهاية عام 2020

الودائع
بالعمالت األجنبية

الودائع
بالدينار األردني

% 23.25% 76.75
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و( مؤشرات المتانة المالية للبنوك   
تظهر آخر البيانات المتوفرة حول مؤشرات المتانة المالية للبنوك العاملة في األردن ما يلي: 

 ارتفاع نسبة الديون غير العاملة إلى 5.4 % في النصف األول للعام 2020، مقارنًة مع نسبة 5.0 % في نهاية عام 2019. 

 بلغــت نســبة تغطيــة الديــون غيــر العاملــة 68 % فــي النصــف األول للعــام 2020، مقارنــًة مــع 69.5 % فــي نهايــة عــام 2019. أمــا الجــزء غيــر 
المغطــى مــن الديــون غيــر العاملــة فقــد شــكل مــا نســبته 7.31 % مــن حقــوق المســاهمين لــدى البنــوك فــي النصــف األول للعــام 2020، 

مقارنــة مــع 6.27 % فــي نهايــة عــام 2019.

 بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 17.93 % فــي النصــف األول للعــام 2020، مقارنــًة مــع نســبة 18.28 % فــي نهايــة عــام 2019. وتعتبــر هــذه 
النســبة أعلــى بكثيــر مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي ومــن قبــل لجنــة بــازل.  

 حققــت البنــوك العاملــة فــي األردن معــدل عائــد علــى الموجــودات بلــغ 0.64 % فــي النصــف األول للعــام 2020، مقارنة مــع 1.18 % في نهاية 
عام 2019.

 بلــغ معــدل العائــد علــى حقــوق المســاهمين فــي البنــوك العاملــة فــي األردن 5.2 % فــي النصــف األول للعــام 2020، مقارنة مــع 9.44 % في 
نهاية عــام 2019.

 بلغت نســبة الســيولة القانونية لدى البنوك المرخصة 128.9 % في النصف األول للعام 2020، مقارنًة مع 133.8 % في نهاية عام 2019. 
وتعتبــر هــذه النســبة أعلــى مــن الحــدود الدنيا المطلوبة من البنك المركــزي األردني والبالغــة )100 %(. 

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة

20152016201720182019المؤشر )%(
النصف األول

2020

نسبه الديون غير العاملة إلجمالي الديون

نسبه تغطية الديون غير العاملة

نسبة الجزء غير المغطى من الديون غير العاملة إلى 
حقوق المساهمين

نسبه كفاية راس المال

نسبه السيولة القانونية

)ROE( العائد على حقوق المساهمين

)ROA( العائد على الموجودات

% 4.90

% 74.70

% 4.50

% 19.06

% 149.00

% 10.30

% 1.30

% 4.30

% 77.90

% 3.60

% 18.50

% 137.80

% 8.90

% 1.10

% 4.20

% 75.40

% 4.10

% 17.80

% 130.10

% 9.10

% 1.20

% 4.90

% 79.30

% 4.20

% 16.94

% 131.90

% 9.60

% 1.20

% 5.00

% 69.50

% 6.27

% 18.28

% 133.80

% 9.44

% 1.18

% 5.40

% 68.00

% 7.31

% 17.93

% 128.90

% 5.20

% 0.64
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ز ( هيكل أسعار الفائدة

1( أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية 

قام البنك المركزي األردني بخفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية مرتين خالل عام 2020 لتصبح كما يلي:

 انخفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي "CBJ Main Rate" من )4.00 %( في نهاية عام 2019 إلى )2.50 %( في نهاية عام 2020.

 انخفض سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة من )3.25 %( سنويًا في نهاية عام 2019 إلى )2.00 %( سنويًا في نهاية عام 2020.

 انخفــض ســعر فائــدة اتفاقيــات إعــادة الشــراء لليلــة واحــدة مــن )4.75 %( ســنويًا فــي نهايــة عــام 2019 إلــى )3.25 %( ســنويًا فــي نهايــة 
عــام 2020.

 انخفض سعر فائدة إعادة الخصم من )5.00 %( إلى )3.50 %( سنويًا.

2( الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع 

 الودائــع تحــت الطلــب: انخفــض الوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى الودائــع تحــت الطلــب فــي نهايــة عــام 2020 بمقــدار 6 نقــاط 

أســاس عــن مســتواه المســجل فــي نهايــة عــام 2019 ليبلــغ 0.27 %.

 ودائــع التوفيــر: انخفــض الوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى ودائــع التوفيــر فــي نهايــة عــام 2020 بمقــدار 29 نقطــة أســاس عــن 

مســتواه المســجل فــي نهايــة عــام 2019 ليبلــغ 0.34 %.

 الودائــع ألجــل: انخفــض الوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى الودائــع ألجــل فــي نهايــة عــام 2020 بمقــدار 127 نقطــة أســاس عــن 

مســتواه المســجل فــي نهايــة عــام 2019 ليبلــغ 3.65 %.

3( الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية
 الجــاري مديــن: انخفــض الوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى الجــاري مديــن فــي نهايــة عــام 2020 بمقــدار 117 نقطــة أســاس عــن 

مســتواه المســجل فــي نهايــة عــام 2019 ليبلــغ 7.30 %. 

 القــروض والســلف: انخفــض الوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى القــروض والســلف فــي نهايــة عــام 2020 بمقــدار 129 نقطــة 
أســاس عــن مســتواه المســجل فــي نهايــة عــام 2019 ليبلــغ 7.17 %. 

 الكمبياالت واإلســناد المخصومة: انخفض الوســط المرجح ألســعار الفائدة على الكمبياالت واإلســناد المخصومة في نهاية عام 
2020 بمقدار 104 نقطة أســاس عن مســتواه المســجل في نهاية عام 2019 ليبلغ 8.51 %. 

 ســعر الفائــدة ألفضــل العمــالء: انخفــض الوســط المرجــح ألســعار الفائــدة ألفضل العمــالء في نهاية عام 2020 بمقــدار 100 نقطة 
أســاس عن مســتواه المســجل في نهاية عام 2019 ليبلغ 8.33 %.
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هيكل أسعار الفوائد
)%(

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت

2016 20152017201820192020

تحت الطلب

توفير

ألجل

جاري مدين

قروض وسلف

كمبياالت واسناد مخصومة

سعر اإلقراض ألفضل العمالء

0.32

0.62

3.06

0.34

0.55

3.80

0.26

0.56

3.04

0.38

0.71

4.73

0.33

0.63

4.92

0.27

0.34

3.65

8.01

8.24

8.70

8.37

7.60

7.83

10.42

8.37

8.77

8.64

10.23

8.83

8.41

8.69

9.64

9.57

8.47

8.46

9.55

9.33

7.30

7.17

8.51

8.33

4( أسعار فائدة اإلقراض ما بين البنوك )الجوديبر (

تشير تطورات أسعار فائدة اإلقراض بين البنوك )الجوديبر( خالل عام 2020 إلى ما يلي: 

 انخفاض معدل أسعار فائدة اإلقراض الستحقاق ليلة واحدة عام 2020 مقارنًة مع عام 2019 بمقدار 155 نقطة ليبلغ )2.437 %(.

 انخفاض معدل أسعار فائدة اإلقراض الستحقاق أسبوع عام 2020 مقارنًة مع عام 2019 بمقدار 158 نقطة ليبلغ )2.974 %(.

 انخفاض معدل أسعار فائدة اإلقراض الستحقاق شهر واحد عام 2020 مقارنًة مع عام 2019 بمقدار 151 نقطة ليبلغ )3.807 %(.

 انخفــاض معــدل أســعار فائــدة اإلقــراض الســتحقاق ثالثــة أشــهر خــالل العــام 2020 مقارنــًة بمعدلــه لســنة 2019 بمقــدار 139 نقطــة 
ليصــل إلــى )4.894 %(.

 انخفــاض معــدل أســعار فائــدة اإلقــراض الســتحقاق ســتة أشــهر خــالل العــام 2020 مقارنــة بمعدلــه لســنة 2019 بمقــدار 143 نقطــة 
ليصــل إلــى )5.910 %(.

 انخفــاض معــدل أســعار فائــدة اإلقــراض الســتحقاق ســنة واحــدة خــالل عــام 2020 مقارنــًة بمعدلــه لســنة 2019 بمقــدار 146 نقطــة 
ليصــل إلــى )6.103 %(.
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معدل أسعار فائدة اإلقراض بين البنوك )الجوديبرـ  األسعار المعلنة( للفترة من 2010 إلى 2020 )%(

سنةستة أشهرثالثة أشهرشهر واحد أسبوع واحدليلة واحدةالفترة

2.783

3.435

4.498

5.046

4.455

3.851

3.587

4.501

5.064

5.314

3.807

3.257

3.840

4.812

5.574

5.035

4.516

4.368

5.338

6.010

6.284

4.894

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3.745

4.235

5.229

6.076

5.573

5.132

5.055

6.218

7.037

7.342

5.910

2.236

2.668

3.658

4.131

3.258

2.495

2.036

3.186

3.700

3.991

2.437

4.414

4.871

5.762

6.660

6.038

5.640

5.650

6.659

7.313

7.559

6.103

2.409

3.073

4.126

4.581

3.788

3.120

2.755

3.591

4.223

4.556

2.974

المصدر: األسعار المعلنة في نشرات الجوديبر اليومية الصادرة عن الجمعية. 

ح( تقاص الشيكات  

لمحة تاريخية عن تقاص الشيكات
يقــدم البنــك المركــزي األردنــي خدمــة تقــاص الشــيكات للبنــوك المرخصــة بموجــب قانونــه رقــم )23( لســنة 1971 وتعديالتــه فــي الفقــرة 

ب مــن المــادة )37(. وقــد مــر نظــام مقاصــة الشــيكات بعــدة مراحــل حيــث كانــت البدايــة بالنظــام اليــدوي حتــى شــهر تمــوز مــن عــام 1997 

لينتقــل بعــد ذلــك العمــل علــى نظــام المقاصــة اآلليــة حتــى شــهر تمــوز 2007 ثــم انتقلــت الخدمــة نقلــة نوعيــه إلــى التقــاص االلكترونــي 

حيــث بــدأ تطبيــق تحصيــل الشــيكات فــي نفــس اليــوم علــى مســتوى البنــوك اعتبــارا مــن 4/ 11 /2007. وتعــرف المقاصــة االلكترونيــة علــى 

أنهــا عمليــة تبــادل المعلومــات )والتــي تشــمل بيانــات وصــور ورمــوز الشــيكات( بوســائل الكترونيــة مــن خــالل مركــز المقاصــة االلكترونيــة 

فــي البنــك المركــزي األردنــي وتحديــد صافــي األرصــدة الناتجــة عــن هــذه العمليــة فــي وقــت محــدد. حيــث يتــم تحصيــل الشــيكات فــي نفس 

اليــوم علــى مســتوى البنــوك علــى النحــو التالــي:

 الشــيكات التــي تــودع مــن قبــل العمــالء مــن الســاعة 8:00 صباحــا ً ولغايــة الســاعة 12:00 ظهــراً تحّصــل فــي نفــس يوم العمل 

ويســمح للعميــل بســحب مبلغ الشــيك فــي يوم العمــل التالي.

 الشيكات التي تودع بعد الساعة 12:00 ظهراً تحّصل في جلسة يوم العمل التالي.

ويتــم تقديــم خدمــة تقــاص الشــيكات مــن خــالل المقاصــة االلكترونيــة تحــت غطــاء قانونــي لتشــغيلها والمتمثــل بقانــون البنــك المركزي 

األردنــي، وقانــون المعامــالت االلكترونيــة، وأصــول وقواعــد العمــل والتعليمــات الخاصــة بالمقاصــة االلكترونيــة. وكان الهــدف مــن 
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المقاصــة االلكترونيــة هــو االنتقــال مــن نظــام المقاصــة اآللــي إلــى نظــام المقاصــة االلكترونــي للشــيكات، والتوقــف عــن تــداول الشــيكات 

الورقيــة لغايــة التقــاص عنــد مرحلــة إيداعهــا فــي البنــوك، وتحصيــل الشــيكات حــق نفــس اليــوم لكافــة مناطق المملكــة، إضافة إلــى زيادة 

الثقــة بالشــيكات كأداة وفــاء، والحــد مــا أمكــن مــن زيــادة حجــم الشــيكات المعــادة.

كما وقد حقق نظام المقاصة االلكترونية فوائد على المســتويين: مســتوى البنوك، ومســتوى العمالء، فبالنســبة للبنوك تتمثل 

الفائــدة بمعرفــة وضــع البنــك المالــي فــي وقــت محــدد مســبقًا، والتوظيــف األمثــل لألمــوال لــدى البنــوك، والحصــول علــى معلومــات 

ــوك،  ــى البن ــة مــن وال ــل مــن مخاطــر نقــل الشــيكات الورقي ــات دقيقــة عــن الشــيكات ونظــام أرشــفة دقيــق وســريع، والتقلي وإحصائي

وإمكانيــة الحصــول علــى صــور وبيانــات عــن الشــيكات مــن خــالل نظــام المقاصة االلكترونية بســرعة وســهولة، ويعمل النظــام على مدار 

24 ســاعة وبالتالــي هنــاك متســع مــن الوقــت إلرســال الشــيكات مهمــا كان عددهــا. أمــا بالنســبة للعمــالء فقــد أصبــح تحصيــل الشــيك 

يتــم فــي نفــس اليــوم الــذي يتــم إيداعــه فيــه، ومعرفــة وضــع الشــيك مقبــول أو مرفــوض فــي نفــس اليــوم، كمــا ويقيــد مبلــغ الشــيك فــي 

حســاب المســتفيد فــي نفــس اليــوم )إذا كان اإليــداع قبــل الســاعة 12:00 ظهــرًا( أو فــي يــوم العمــل التالــي )إذا كان اإليــداع بعــد الســاعة 

12:000ظهــرا ً(، إضافــة إلــى زيــادة الثقــة بالشــيكات والتعامــل بهــا.

تطور تقاص الشيكات

شــهدت الشــيكات المقدمــة للتقــاص انخفاضــًا مــن حيــث العــدد والقيمــة خــالل عــام 2020 مقارنــًة مــع عــام 2019، حيــث انخفــض عــدد 

الشــيكات المقدمــة للتقــاص مــن 9294.9 ألــف شــيك عــام 2019 إلــى 6953.7 ألــف شــيك عــام 2020، كمــا انخفضــت قيمــة الشــيكات 

المقدمــة للتقــاص لنفــس الفتــرة مــن 40968.5 مليــون دينــار إلــى 34235.0 مليــون دينــار.

كمــا يالحــظ ارتفــاع الشــيكات المعــادة فــي نهايــة عــام 2020 مقارنــًة بمــا كانــت عليــه فــي نهايــة عــام 2019 مــن حيث العدد والقيمة بنســبة 

10.1 % و10.3 % علــى التوالــي. أمــا مــن جانــب نســبة عــدد الشــيكات المعــادة الــى عــدد الشــيكات المقدمــة للتقــاص فقــد بلغــت 6.7 % فــي 

نهايــة عــام 2020 حيــث اشــتملت علــى مــا نســبته 77.5 % شــيكات معــادة لعــدم كفايــة الرصيــد و22.5 % شــيكات معــادة ألســباب أخــرى. 

كما ســجلت نســبة قيمة الشــيكات المعادة الى قيمة الشــيكات المقدمة للتقاص 5.1 % في نهاية عام 2020، ُتشــكل منهم الشــيكات 

المعــادة لعــدم كفايــة الرصيــد مــا نســبته 75 % والشــيكات المعــادة ألســباب أخــرى مــا نســبته 25 %.
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الشيكات المقدمة للتقاص والمعادة لعامي 2019 و2020

نسبة التغير20192020البيان
)%( 

العدد )ألف(

القيمة )مليون دينار(

العدد )ألف(

القيمة )مليون دينار(

نسبة إلى عدد الشيكات المقدمة للتقاص )%(

نسبة إلى قيمة الشيكات المقدمة للتقاص )%(

العدد )ألف(

القيمة )مليون دينار(

نسبة إلى عدد الشيكات المعادة )%(

نسبة إلى قيمة الشيكات المعادة )%(

العدد )ألف(

القيمة )مليون دينار(

نسبة إلى عدد الشيكات المعادة )%(

نسبة إلى قيمة الشيكات المعادة )%(

9294.9

40968.5

425.4

1570.7

% 4.58

% 3.83

273.0

1013.1

% 64.17

% 64.50

152.4

557.5

% 35.83

% 35.49

6953.7

34235.0

468.2

1733.1

% 6.73

% 5.06

363.0

1299.2

% 77.53

% 74.96

105.2

433.9

% 22.47

% 25.04

% 25.19 -

% 16.44 -

% 10.06

% 10.34

-

-

% 32.97

% 28.24

-

-

% 30.97 -

% 22.17 -

-

-

المصدر: البنك المركزي األردني/ النشرة اإلحصائية الشهرية. 

الشيكات المقدمة للتقاص

الشيكات المعادة

الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد

الشيكات المعادة ألسباب أخرى

الفصل الثاني التطورات النقدية والمصرفية خالل عام 2020  44







3
الفصل الثالث

أضـــــواء عـــلـــى 
أبـرز نـشاطـات 
وإنــــــجــــــــــــازات 
الجمعية خـالل 

عام 2020



قامــت الجمعيــة خــالل عــام 2020 بمناقشــة ومتابعــة مختلــف القضايــا التــي عرضــت عليها 
وخاصــة تلــك التــي عرضتهــا البنــوك األعضــاء، وقــد تمــت مناقشــة هــذه القضايــا بعمــق مــن قبــل 
اللجــان الفنيــة المختصــة فــي الجمعيــة وتــم رفــع مالحظــات البنــوك حولهــا للجهــات المعنيــة. وقــد كانــت 

اســتجابة تلــك الجهــات علــى درجــة عاليــة مــن الجديــة، حيــث تــم اخــذ العديــد مــن المالحظــات والمقترحــات 

التــي تقدمــت بهــا الجمعيــة باســم البنــوك حــول مختلــف القضايــا. 

وفــي مجــال التدريــب، عقــدت الجمعيــة مجموعــة مــن الفعاليــات واألنشــطة التدريبيــة والتــي تناولــت 

موضوعــات وقضايــا ذات عالقــة بالعمــل المصرفــي. وفــي مجــال الدراســات، أصــدرت الجمعيــة خــالل عــام 

2020 مجموعــة مــن المنشــورات والتقاريــر والدراســات ذات العالقــة بالجهــاز المصرفــي األردنــي. وفيما يلي 

نســتعرض أبــرز نشــاطات الجمعيــة خــالل العــام 2020.
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قامــت الجمعيــة خــالل عــام 2020 ببحــث ومتابعــة مختلــف 

المواضيــع ذات العالقــة بالبنــوك األعضــاء، وقامــت بمناقشــة 

تلــك المواضيــع ومخاطبــة الجهات المعنية بخصوصها. ومن 

هــذه المواضيــع مــا يلــي: 

 تنظيــم اجتمــاع لممثلــي البنــوك لمناقشــة موضــوع عمولــة 

خصــم التاجــر مقابــل عمليــات الدفــع المحليــة وآليــة التعامــل 

مــع تعليمــات البنــك المركــزي الصــادرة بهــذا الخصــوص.

 تجميــع مالحظــات البنــوك األعضــاء علــى مشــروع نظام شــركات 

التمويــل وتوحيــد وتبويبها وإرســالها للبنــك المركزي.

بخصــوص  العــدل  وزارة  مــن  الــواردة  المالحظــة  متابعــة   

المركــزي  البنــك  وتزويــد  البنــوك  مــن  الراجعــة  الحــواالت 

ذلــك. حــول  البنــوك  ردود  بملخــص 

 توحيــد وتبويــب مالحظــات البنــوك األعضــاء علــى مشــروع 

تعليمــات تملــك البنــوك لألســهم والحصــص فــي رؤوس 

أمــوال الشــركات وإرســالها للبنــك المركــزي.

مشــروعات  قانــون  بموجــب  الصــادرة  األنظمــة  دراســة   

الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخاص وإرســال مالحظات 

الجمعيــة إلــى منتــدى االســتراتيجيات األردنــي.

فــي  ورد  مــا  بخصــوص  والــرأي  التشــريع  ديــوان  مخاطبــة   

علــى  االطــالع  حــول  اإلســالمية  المراكــز  نظــام  مشــروع 

الســرية  ألحــكام  ذلــك  ومخالفــة  المصرفيــة  الحســابات 

المصرفيــة.

 متابعة مشــروع خدمة الحجز وفك الحجز إلكترونيًا مع وزارة 

العــدل والبنــوك األعضــاء حيــث تم تزويــد وزارة العدل والبنك 

المركــزي بمالحظــات البنــوك األعضــاء الفنيــة والقانونيــة 

حــول هــذا المشــروع.      

 المتابعــة مــع البنــك المركــزي والهيئــة المســتقلة لالنتخابات 

والبنــوك األعضــاء حــول الشــروط الموحــدة لفتح الحســابات 

للقوائــم االنتخابية.

 تنظيــم اجتمــاع للمختصيــن فــي األمــور الضريبية فــي عدد من 

البنوك لمناقشــة موضوعي االقتطاع لحســاب المســاهمة 

والضريبــة  المقيميــن  غيــر  العمــالء  أربــاح  مــن  الوطنيــة 

المفروضــة علــى األربــاح المعــدة للتوزيــع، حيــث تــم تشــكيل 

لجنــة مصغــرة لمتابعــة ذلــك وتــم إعــداد مقتــرح لتعديــل 

تعليمــات االقتطــاع لضريبــة الدخــل وتزويــد دائــرة ضريبــة 

ــه. الدخــل والمبيعــات ب

 دراســة ومناقشــة موضــوع الكفــاالت وخطابــات الضمــان 

اللجنــة  التعطيــل، وذلــك مــن خــالل  المحليــة خــالل فتــرة 

ــة فــي البنــك المركــزي  ــرة القانوني ــة والدائ ــة للجمعي القانوني

حيــث قــام البنــك المركزي بناء على طلب الجمعية بمخاطبة 

رئيــس الــوزراء إلصــدار أمــر دفاع يعالج هــذا الموضوع حفاظًا 

علــى حقــوق كافــة األطــراف.

األحــكام  علــى  البنــوك  مالحظــات  بأهــم  وثيقــة  إعــداد   

والنصــوص الــواردة فــي المشــروع المعــدل لقانــون مكافحــة 

غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لعــام 2020، وارســال تلــك 

المركــزي األردنــي. للبنــك  المالحظــات 

 اســتمزاج آراء البنــوك األعضــاء حــول المشــروع المعــدل 

االحتســاب،  ونمــاذج  الســيولة  تغطيــة  نســبة  لتعليمــات 

وتجميــع مالحظــات البنــوك وإرســالها إلــى البنــك المركــزي.

ب– الفعاليات واألنشطة التدريبية
عقــدت جمعيــة البنــوك فــي األردن خــالل عــام 2020 مجموعــة مــن الفعاليــات واألنشــطة التدريبيــة والتــي تســتهدف تعزيــز المــوارد 

البشــرية فــي البنــوك األعضــاء ورفــع كفاءتهــا، وإكســابها المعــارف والمعلومــات المتعلقــة بمختلــف التطــورات والمســتجدات فــي 

المجــاالت ذات العالقــة بالعمــل المصرفــي. وفيمــا يلــي نســتعرض أهــم الفعاليــات واألنشــطة التدريبيــة للجمعيــة خــالل عــام 2020: 

أ– قضايا ودفاع 
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الخلوة الثانية للقيادات المصرفية

ــاركة محافــظ البنــك المركــزي األردنــي الدكتــور  تحــت رعايــة ومشــ
زيــاد فريــز، نظمــت جمعيــة البنوك في األردن، وللمــــرة الثانية علــــى 
التوالــي، الخلــوة الثانيــة للقيــادات المصرفيــة فــي األردن، وســط 
حضــور مميــز مــن رؤســاء مجالــس اإلدارات والرؤســاء التنفيذييــن 

والمديريــن للبنــوك األعضــاء.

وناقشــت الجلســة األولــى "التوقعات االقتصاديــة لألردن لعــام 2020"، 
التــي  الســــتة  واالجتماعيــة  والجيوسياســــية  االقتصاديــة  العوامــل 
ســتؤثر علــى األردن والبنــوك األردنيــة فــي عــام 2020. وحاضــر فــي هــــذه 
الجلســــة ماريــــوس ماراثفتيــــس، الذي يشــــغل حاليًا عضــــو مجلــــس 
إدارة بنك )هيلينيــــك( في قبرص، وشغل سابقا منصب كبير الخبراء 
االقتصادييــن الرئيســيين فــي بنــك )ســتاندرد تشــارترد(. أمــا الجلســة 
ــادرات االســتباقية فــي  ــة أخــذ المب ــوة، فبحثــت فــي "أهمي ــة للخل الثاني
مجــال غســل األمــوال"، بحيــث ناقشــــت الــدروس المســــتفادة مــن 
عمليــات االحتيــال المصرفــي الكبيــرة مؤخــرًا وأهميــة ودور مكافحــة 
غســــل األمــوال. وحاضــر بهــذه الجلســة هــوارد كوبــر المديــر التنفيــذي 
فــي  مشــارك  ورئيــس  والتحقيقــات  األعمــال  مخاطــر  مجــال  فــي 
مجموعــة التحقيقــات الماليــة العالميــة فــي شــركة "Kroll"، وناقشــــت 
الجلســة الثالثة "مســتقبل العمل المصرفــي وأثر التطــور التكنولوجي 
ــر فــــي هــــذه الجلســــة  ــارع علــى الصناعــة المصرفيــــة"، وحاضــ المتســ
بريــــت كينغ، وهــــو خبير معــــروف علــى المســتوى العالمي في دراســة 
أثر التكنولوجيا على العمل المصرفي وكان مستشــــارًا إلدارة الرئيس 

األمريكــي الســابق أوبامــا حــول مســتقبل العمــل المصرفــي.

ورشــة عمــل بعنــوان "دراســة حــول 
اهــم االحــكام المســتحدثة فــي قانون 

الملكيــة العقاريــة"
نظمــت جمعيــة البنــوك فــي شــهر تشــرين األول 2020 ورشــة عمــل 
بعنــوان "دراســة حــول اهــم االحــكام المســتحدثة فــي قانــون الملكيــة 
العقاريــة" وذلــك عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي. وافتتح الورشــة مدير عام 
جمعيــة البنــوك الدكتــور ماهــر المحــروق وحاضــر فيها مستشــار ديوان 
التشــريع والــرأي الدكتــور عبــد الرحمــن الذنيبــات، وبحضــور عــدد مــن 

ممثلــي البنــوك األعضــاء. 

واســتعرضت الورشــة قانــون الملكيــة العقارية واالحكام المســتحدثة 
المتعلقــة  االحــكام  تنظــم  قانونــا   )13( الغــاء  تضمــن  والــذي  فيــه 
بالعقــارات بشــكل عــام والتــي تشــمل: قانــون األراضــي العثمانــي، 
وقانــون تســوية األراضــي والميــاه رقــم )40( لســنة 1952، وقانــون 
تحويــل األراضــي مــن نــوع الميــري إلــى ملــك رقــم )41( لســنة 1953، 
وقانــون تحديــد األراضــي ومســحها وتثمينهــا رقــم )42( لســنة 1953، 
ــًا للديــن رقــم )46( لســنة  وقانــون وضــع األمــوال غيــر المنقولــة تأمين
1953، وقانــون تقســيم األمــوال غيــر المنقولــة المشــتركة رقــم )48( 
ــة رقــم )49(  ــر المنقول ــون التصــرف فــي األمــوال غي لســنة 1953، وقان
لســنة 1953، وقانــون تصــرف األشــخاص المعنوييــن فــي األمــوال غيــر 
ــون معــدل لألحــكام المتعلقــة  ــة رقــم )61( لســنة 1953، وقان المنقول
باألموال غير المنقولة رقم )51( لسنة 1958، وقانون تسجيل األموال 
غيــر المنقولــة التــي لــم يســبق تســجيلها رقــم )6( لســنة 1964، وقانــون 
ملكيــة الطوابــق والشــقق رقــم )25( لســنة 1968، وقانــون االســتمالك 
رقــم )12( لســنة 1987، وقانــون إيجــار األمــوال غيــر المنقولــة وبيعهــا 
لغيــر األردنييــن واألشــخاص المعنوييــن رقــم )47( لســنة 2006. كمــا 
تناولــت الورشــة بعــض االشــكاالت التــي ثــارت عنــد تطبيــق احــكام 
القانــون الملكيــة العقاريــة والتــي عالجهــا الفصــل الثانــي مــن قانــون 

ــة رقــم )13( لســنة 2019. ــة العقاري الملكي
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عقــدت جمعيــة البنــوك فــي األردن فــي شــهر تشــرين األول 
2020 ورشــة عمــل متخصصــة حــول قانــون ضمــان الحقــوق 
فــي األمــوال المنقولــة، وذلــك مــن خــالل تقنيــة االتصــال المرئي. 

وافتتح الورشة مدير عام الجمعية، وحاضر فيها المحامية النا 
ســالمة المتخصصــة فــي قانــون ضمــان الحقــوق فــي األمــوال 
والمصرفييــن  القانونييــن  مــن  عــدد  وبمشــاركة  المنقولــة، 

العامليــن فــي القطــاع المصرفــي.

وناقشــت الورشــة العديــد مــن االحــكام القانونيــة التي تضمنها 
قانــون ضمــان الحقــوق فــي األمــوال المنقولــة، ومــن ضمنهــا 

أولويــة حقــوق الضمــان في الضمانــة المنقولة.  

كمــا تطرقــت الورشــة ألهــم النقــاط المســتحدثة تشــريعيًا فــي 
هــذا القانــون، والتــي مــن شــأنها تحســين بيئــة االعمــال فــي 
األردن مــن خــالل التطبيقــات الجديــدة التــي افردهــا القانــون، 
بهــدف إنشــاء حقــوق ضمــان لصالــح الغيــر واالســتفادة مــن 
هــذه الحقــوق مــن قبــل األشــخاص الطبيعييــن واالعتبارييــن 
وكذلــك المتخصصيــن مــن القانونييــن. كمــا تناولــت الورشــة 
موضــوع إنفــاذ حقــوق الضمــان فــي األمــوال، وعمليــة التنفيــذ 
علــى األمــوال المنقولــة فــي حــال تخلــف المديــن عــن الوفــاء 
بااللتزام المضمون، والمبادئ الرئيســية المتعلقة بحق الدائن 

فــي وضــع اليــد علــى الضمانــة فــورًا فــي حــال عــدم الســداد. 
كذلــك بحثــت الورشــة فــي تحديــد األولويــة والترتيــب الزمنــي 
الــذي يتــم فيــه إشــهار الحقــوق المتنافســة فــي مواجهــة الغيــر، 
واالســتثناءات علــى األصــل، واالعتبارات الرئيســية فــي اإلصالح 
القانونــي للمعامــالت المضمونــة بمنقــول بمــا فيهــا قانــون 
المعلومــات  وقانــون  المنقولــة  باألمــوال  الحقــوق  ضمــان 
االئتمانيــة وقانــون اإلعســار وقانــون الشــركات والتشــريعات 

الثانويــة واألنظمــة.

المصطلحــات  أهــم  آخــر  اســتعراض  الورشــة،  خــالل  وتــم 
األمــوال  فــي  الحقــوق  ضمــان  لقانــون  القانونيــة  والمبــادئ 
التــي  الثانيــة  المــادة  2018، ومنهــا  20 لســنة  رقــم  المنقولــة 
تضمنت حـــق الضمان، وهو الحـــق العينـــي التبعـي -الناشئ عن 
اتفــاق- الــذي يقــع علــى المــال المنقــول ضمانــًا للوفــاء بالتــزام، 
إضافــة لمفهــوم الضمانــة، وهــو المــال المنقــول الــذي يوضــع 
تأمينــًا للوفــاء بالتــزام، ومصطلــح الضامــن وهــو مــن ينشــئ 
حــق الضمــان وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون، والمضمــون لــه أي 
المســتفيد مــن حــق الضمــان، إضافــة لمفهــوم اإلشــهار، وهــو 
قيــد الحقــوق التــي تــرد علــى األمــوال المنقولــة فــي الســجل 
لغايــات نفاذهــا فــي مواجهــة الغيــر، ويشــمل ذلــك مــا يطــرأ 

عليهــا مــن تعديــالت )تعديــل، تمديــد، إنهــاء، اعتــراض(.

ورشة عمل متخصصة حول قانون ضمان الحقوق في األموال المنقولة
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نظمــت جمعيــة البنــوك فــي األردن فــي شــهر تشــرين األول 2020 
ورشــة عمــل متخصصــة والتــي تعــد األولــى مــن نوعهــا حــول قانــون 
االعســار. وافتتــح الورشــة مديــر عــام الجمعيــة وحاضــر فيهــا مراقــب 
عــام الشــركات الســابق المحامــي رمــزي نزهــه، وبحضــور عــدد مــن 

العامليــن والموظفيــن فــي الجهــاز المصرفــي. 

بحثــت الورشــة فــي قانــون االعســار الذي تم إقــراره ســنة 2018، والذي 
جــاء انســجاما مــع المعاييــر الدوليــة والممارســات المتبعــة والتــي 
تتطلــب ضــرورة إطــار تنظيمــي وتشــريعي وبمــا يصــب فــي مصلحــة 

االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز الثقــة بالبيئــة االســتثمارية.

مــن  أساســي  جــزء  باعتبــاره  االعســار  قانــون  الورشــة  وناقشــت 
منظومة التشــريعات الناظمة لبيئة األعمال المحلية، 
وأنــه يوفــر اإلطــار القانونــي الــذي يســاهم فــي معالجــة 
اإلشــكاالت والتحديــات الماليــة التــي تواجــه الشــركات 
اللجــوء  لتجنــب  األخيــر  الخيــار  وهــو  األعمــال،  ورجــال 

للتصفيــة االجباريــة.

كما ناقشــت الورشــة دواعي قانون االعســار وخصوصًا 
ِقــَدم التشــريعات وعــدم فعاليتهــا، وتشــتت األحــكام 
للمديــن،  القانونــي  والشــكل  تشــريعات،  عــدة  فــي 
وغيــاب التشــريعات الناظمة لعمليــات إعادة التنظيم، 
التســوية  طــرق  اســتخدام  وعــدم  الهيكلــة،  إعــادة 
خــارج المحاكــم بشــكل واســع، وغيــاب وكالء اإلعســار 

المهنييــن والمحترفيــن والمهــرة، وقواعــد األولويــة فــي التوزيــع علــى 
ــى انخفــاض  ــرة فــي تشــريعات متعــددة، باإلضافــة ال الدائنيــن متناث

معــدالت اســترداد الديــن- تراكــم الديــون المتعثــرة.

مصلحــة  اإلعســار  قانــون  يحقــق  كيــف  الورشــة  تناولــت  كمــا 
صاحــب المشــروع، والعمــال والموظفيــن، والدائنيــن، والمنظومــة 
االقتصاديــة الشــاملة، ويعنــي ذلــك تطويــر المنظومــة مــن تســهيل 
أمــوال المديــن وتوزيعهــا علــى الدائنيــن لتمر بمرحلة انقاذ المشــروع. 

كمــا بحثــت الورشــة فــي مرجعيــة قانــون اإلعســار واألنظمــة الصــادرة 
بموجبــه، والجهــات التــي اســتثناها قانــون اإلعســار من نطاقــه، وآثار 

االعســار علــى الجهــات التــي ســمح لهــا القانون. 

نظمــت جمعيــة البنــوك فــي األردن فــي شــهر نيســان 2020 ورشــة 
عمــل الكترونيــة حــول موضــوع أثــر فايــروس كورونــا علــى قطــاع 
االعمــال )التحديــات والتوصيــات(، وبالتعــاون مــع KPMG األردن. 
وحاضــر فــي هــذه الورشــة مجموعــة مــن المــدراء التنفيذيــن فــي 
شــركة KPMG وحضرهــا عــدد مــن المــدراء العامييــن ومــدراء الدوائــر 
في القطاع المصرفي. هذا وتضمنت الورشــة ثالث محاور رئيســية 
وشــملت  التشــريعات  االعمــال،  اســتمرارية  خطــة  محــاور  هــي: 
الضمــان االجتماعــي )تأميــن الشــيخوخة( والتعليمــات الجديــدة 
المتعلقــة باجتماعــات الهيئــات العامــة. وامــر الدفــاع رقــم 5 وأثــره 
علــى االســتحقاقات الضريبيــة )ضريبــة الدخــل وضريبــة المبيعات(، 

والبيانــات الماليــة.

 2020 أيــار   19 بتاريــخ  األردن  فــي  البنــوك  جمعيــة  نظمــت 
"اآلثــار  حــول   zoom تقنيــة  بواســطة  الكترونيــة  محاضــرة 
االقتصادية لجائحة COVID-19" حاضر بها خبير اقتصادي من 
UBS، تطــرق مــن خاللهــا الــى تداعيــات الجائحــة على االقتصاد 
العالمــي واألســواق الماليــة، وكيــف ســتغير الجائحــة العالــم 
ونمــط الحيــاة، باإلضافــة الــى تداعيــات الجائحــة علــى الشــرق 

األوســط واألردن وعلــى أســواق الطاقــة.

ورشة متخصصة حول قانون اإلعسار

ورشــة عمــل الكترونيــة حــول "أثــر 
فايــروس كورونا على قطاع االعمال: 

تحديــات وتوصيــات" 

تــنـظـيـــم مـحـاضـــرة الـكـتـرونـيـــة 
بــعــنــــوان "اآلثـــــار االقــتـصـاديــــة 

"COVID-19 لــجـائــحــــــة 
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جمـعيـة الـبـنـوك تـعـقد اجـتـمـاع الهيئة العامة العادية للعام 2020 
عقــدت جمعيــة البنــوك فــي األردن اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي ناقشــت خاللــه تقريــر مجلــس اإلدارة عن أعمال الجمعية لعــام 2019، 

وأقــرت الحســابات الختاميــة وصادقــت علــى تقريــر مدققي الحســابات، فيما اقرت الموازنة التقديرية للجمعية للســنة الماليــة 2020.

ج- نشاطات وأخبار أخرى

اتفاقيــة لتأســيس شــركة اســتثمارية بيــن صنــدوق أمــوال الضمان وشــركة 
البنــوك التجارية

البنــوك  وقــع صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي وشــركة 
التجاريــة، فــي وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن، اتفاقيــة عقــد تأســيس 
شــركة جديــدة بهــدف االســتثمار فــي مشــاريع البنــى التحتيــة والمشــاريع 

التنمويــة الكبــرى.

وقــال وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن الدكتــور طــارق الحمــوري: إن 
التوصــل لهــذا االتفــاق جــاء حرصــا مــن الحكومــة علــى تفعيــل الشــراكة 
مــع القطــاع الخــاص وتحفيــزه واســتثمار كافــة الجهــود لتطويــر الوضــع 
بهــذا  ولقــاءات  اجتماعــات  سلســلة  عقــد  إلــى  وأشــار  االقتصــادي. 
الخصــوص منــذ أكثــر مــن أربعــة أشــهر مــع البنــوك التجاريــة وصنــدوق 
اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي وعــدد مــن الصناديــق االســتثمارية 
ودراســة  التعــاون  آليــة  علــى  للوقــوف  واألجنبيــة  العربيــة  والســيادية 

أفضــل الســيناريوهات للشــكل القانونــي للصنــدوق.

المؤمــل  الحموري "مــن  وقــال 
باالســتثمار  الصنــدوق  يقــوم  أن 
ســيتم  التــي  الحيويــة  بالمشــاريع 
الشــراكة  مبــدأ  علــى  تنفيذهــا 
والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن 
المشــترك  العمــل  إلــى  اضافــة 
الســيادية  الصناديــق  الســتقطاب 
العربيــة واألجنبيــة للمســاهمة فــي 
الصنــدوق". وبيــن أن المشــروع فــي 
غايــة األهميــة مــن حيــث اســتثمار 
وتوظيفهــا  الوطنيــة  المدخــرات 
تعــود  اســتراتيجية  باســتثمارات 
بالفائــدة علــى المؤسســة العامــة 
والبنــوك  االجتماعــي  للضمــان 
االســتثمارية  التوجهــات  ظــل  فــي 

الجديدة لطرفي االتفاقية وكذلك تعظيم العائد على االقتصاد الوطني. 
وأضــاف أن الحكومــة هــي راعيــة هــذه المبــادرة وليســت مســاهمة فيهــا، 
مشــيدا بتجــاوب صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان والبنــوك مــع هــذه 

األطــراف. لكافــة  الفائــدة  ســتحقق  التــي  الخطــوة 

مــن جانبهــا، قالــت رئيــس صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي 
خلــود الســقاف: إن رعايــة الحكومــة لهــذه المبــادرة رغــم أنهــا ليســت 
مســاهمة فــي الصنــدوق تعــزز الثقــة بالبيئــة االســتثمارية فــي المملكــة 
وتنتقــل بالصنــدوق لمرحلــة أخــرى مــن االســتثمار وعــدم اقتصــاره علــى 
الســندات وعوائــد الودائــع. بــدوره، اكــد رئيــس جمعيــة البنــوك هانــي 
القاضــي أن تجــاوب البنــوك مــع الطــرح الحكومــي بهــذا الشــأن جــاء ايمانا 
بأهمية االســتثمار في البنى التحتية والمشــاريع االســتراتيجية بما يخدم 

االقتصــاد الوطنــي ويعظــم الفائــدة المرجــوة.
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الحملــة  إطــالق  علــى  البنــوك  جمعيــة  إدارة  مجلــس  وافــق 

الترويجية األولى للقطاع المصرفي األردني في عام 2020، والتي 

جــاءت اســتكمااًل لتنفيــذ الخطــة الترويجيــة للقطــاع المصرفــي 

األردنــي، وذلــك فــي ضــوء النجــاح الــذي حققتــه الحمــالت التــي 

ســبق وأن أطلقتهــا الجمعيــة فــي عــام 2019. 

وهدفــت الحملــة التــي تــم تنفيذهــا خــالل شــهر نيســان وأيــار مــن 

ــدًا بيد...قــواًل وفعــاًل"  عــام 2020 تحــت شــعار "البنــوك معكــم ي

لترويــج القطــاع المصرفــي األردنــي، وعكــس الصــورة المشــرقة 

ــي،  ــه، وإلقــاء الضــوء علــى دوره المحــوري فــي االقتصــاد األردن ل

توضيــح  وفــي  واألفــراد،  القطاعــات  مختلــف  تمويــل  وفــي 

المســؤولية المجتمعيــة للبنــوك. وركــزت الحملــة علــى إجــراءات 

القطــاع المصرفــي لدعــم االقتصــاد خــالل أزمــة كورونــا، بمــا فــي 

ذلــك تنفيــذ برنامــج البنــك المركــزي لدعــم الشــركات الصغيــرة 

والمتوســطة المتضــررة مــن أزمــة كورونــا، وتأجيــل أقســاط 

عمالء التجزئة والشــركات المتضررة، وتخفيض أســعار الفوائد 

علــى التســهيالت.

وقــد تمكنــت الحملــة مــن تحقيــق أهدافهــا فــي توضيــح دور 

القطــاع المصرفــي األردنــي خــالل الجائحة، كمــا حازت على تفاعل 

واهتمــام كبيــر مــن مختلــف أطياف المجتمع األردني، وأســهمت 

فــي إحــداث تغييــر مهــم فــي مســتوى الوعــي المجتمعــي لــدور 

البنــوك. 

جمعية البنوك تطلق الحملة الترويجية األولى للقطاع المصرفي األردني 
لعام 2020 تحت شعار "البنوك معكم يداً بيد...قواًل وفعاًل"
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اســتكمااًل للحملــة الترويجــي األولــى، وتأكيــدا علــى أهميــة دور 
البنــوك فــي دعــم ومســاندة االقتصــاد الوطنــي وتكاثــف جهودها 
لمواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا اطلقــت جمعيــة البنــوك فــي 
األردن فــي شــهر كانــون األول حملتهــا اإلعالميــة علــى مختلــف 
مواقــع التواصــل االجتماعــي والمواقــع اإلخباريــة االلكترونيــة 
باإلضافــة الــى الصحــف الرســمية تحــت شــعار "البنــوك معكــم 
ومكمليــن" بهــدف بيــان الــدور الــذي لعبــه القطــاع المصرفــي 
األردني في مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتي جاء فيها نشــر 
رســائل متنوعــة تشــمل جميــع اإلجــراءات والتدابيــر والمميــزات 
التــي منحتهــا البنــوك لعمالئهــا فــي ظــل الفتــرة الراهنــة، بهــدف 
فيهــا  التــي تســبب  االقتصاديــة  الضغوطــات  مــن  التخفيــف 
انتشــار فيــروس كورونــا فــي مختلــف دول العالــم ومنهــا االردن. 

التصــدي  فــي  المصرفــي  القطــاع  دور  علــى  الحملــة  وركــزت 
ــا، وإجــراءات البنــوك فــي ظــل  لمواجهــة تداعيــات جائحــة كورون
تلــك الجائحــة بمــا فــي ذلــك توفيــر الســيولة لمختلــف القطاعات 
البنــك  وضــخ تمويــل إضافــي فــي االقتصــاد، وتنفيــذ برنامــج 
وبرنامــج  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  لدعــم  المركــزي 
البنــك المركــزي لدعــم وتمويــل القطاعــات االقتصاديــة. كمــا 
ســلطت الحملــة الضــوء علــى التــزام البنــوك بتخفيــض أســعار 

الفوائــد وتأجيــل أقســاط قــروض االفــراد وإعــادة هيكلــة وجدولــة 
تســهيالت الشــركات التــي تأثــرت بتداعيــات الجائحــة. واشــارت 
الحملــة الــى تطور البنية التحتية التكنولوجية فــي البنوك وارتفاع 
مســتويات األمــان فيهــا. كمــا أوضحــت دور البنــوك فــي دعــم 
الجهود الوطنية لمواجهة أزمة كورونا وتبرعاتها لصندوق همة 
ــر، وأكــدت الحملــة  وطــن وحســاب وزارة الصحــة وحســاب الخي
أن الحضــور القــوي للبنــوك أعطــى مزيــدًا مــن الزخــم لإلجــراءات 
الحكومية ووّفر إشارات تطمينيه للمستثمرين والمساهمين 
والمودعيــن فــي جميــع القطاعــات ممــا أســهم فــي المحافظــة 
االقتصــاد  فــي  الثقــة  وعــزز  والنقــدي  المالــي  االســتقرار  علــى 
الوطنــي، ممــا يظهــر الــدور الرئيســي للقطــاع المصرفي كصمام 
أمــاٍن لالقتصــاد الوطنــي، وبأنها مؤسســات وطنية قوية تتمتع 
بالمتانــة الماليــة وقــادرة علــى الصمــود أمــام مختلــف التحديــات، 

ومســتعدة دومــًا لتســخير كل إمكانياتهــا لخدمــة األردن.

وقــد تمكنــت الحملــة مــن تحقيــق أهدافهــا فــي توضيــح دور 
القطــاع المصرفــي األردنــي خــالل الجائحة، كمــا حازت على تفاعل 
واهتمــام كبيــر مــن مختلــف أطياف المجتمع األردني، وأســهمت 
فــي إحــداث تغييــر مهــم فــي مســتوى الوعــي المجتمعــي لــدور 

البنــوك. 

جمعية البنوك تطلق الحملة الترويجية الثانية للقطاع المصرفي األردني 
لعام 2020 تحت شعار "البنوك... معكم ومكملين" 

دور البنوك في مواجهة تداعيات جائحة كورونا
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بيــان صحفــي صــادر عــن جمعيــة 
البنــوك فــي األردن حــول تخفيــض 

ــد أســعار الفوائ
أصــدرت جمعيــة البنــوك بيانــًا صحفيــًا فــي شــهر نيســان 2020 بينــت فيــه 
أنــه وانســجامًا مــع إجــراءات البنــك المركــزي االردنــي الحتــواء تداعيــات 
االقتصاديــة،  القطاعــات  مختلــف  علــى  وللتخفيــف  كورونــا  فايــروس 
واســتجابة لقــرارات البنــك المركــزي بتخفيــض أســعار الفوائــد علــى أدوات 
السياســة النقديــة التــي اجراهــا خــالل شــهر آذار الماضــي وآليــة تنفيذهــا 
بالســرعة الممكنــة، وفــي ضــوء المشــاورات التــي عقــدت بيــن البنــوك 
ــد  والبنــك المركــزي فــان البنــوك تعلــن التزامها بتخفيــض أســعار الفوائ

علــى مختلــف التســهيالت القائمــة وعلــى النحــو التالــي:

أولًا: تخفيــض أســعار الفوائــد علــى تســهيالت األفــراد وعمــالء التجزئــة بمــا 
مجموعــه 1.5 % فــي نهايــة شــهر نيســان 2020، وبغــض النظــر عــن موعــد 
اعادة تســعير تلــك التســهيالت الــدوري المنصــوص عليــه في عقــود االئتمان

الفوائــد علــى تســهيالت الشــركات الصغــرى  تخفيــض أســعار  ثانيــا: 
والمتوســطة بمــا مجموعــه 1.5 % فــي نهايــة الشــهر الحالــي وال يشــمل 
ــة مــن البنــك المركــزي. ــل المقدمــة بأســعار تفضيلي ــك برامــج التموي ذل

ثالثـًـا: تخفيــض أســعار الفائــدة ألفضــل العمالء بما مجموعــه 1 % اعتبارًا 
من نهاية شــهر نيســان 2020.

كمــا بيــن اليــان أن هــذه القــرارات انســجامًا مــع المبــادرات المختلفــة 
التــي قامــت بهــا البنــوك لدعــم الجهــد الوطنــي فــي احتــواء اآلثــار الســلبية 
لفايــروس كورونــا. وأكــد البيــان علــى البنــوك ســتقوم بإعــالم عمالئهــا 
ــد، وأشــار أن البنــوك تؤكــد  بتفاصيــل هــذا التخفيــض علــى أســعار الفوائ
اســتمرارها بتقديــم الدعــم للقطاعــات االقتصاديــة المختلفــة بمــا فــي 
ذلــك مــن خــالل البرامــج التــي أطلقهــا البنــك المركــزي لهــذه الغايــة ومنهــا 
برنامــج دعــم القطاعــات االقتصاديــة البالــغ 1.2 مليار دينــار والبرنامج األخير 
لدعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة البالــغ حجمــه 500 مليــون دينــار.

عضويــة رئيــس جمعيــة البنــوك فــي 
المجلس االستشاري للسياسات 

االقتصادية 
تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، قرر دولة رئيس الوزراء بتاريخ 15 
نيسان 2020 تشكيل المجلس االستشاري للسياسات االقتصادية، 
والــذي يضــم فــي عضويتــه 26 عضــوًا مــن بينهــم رئيــس مجلــس ادارة 
جمعيــة البنــوك الســيد هانــي القاضــي. ويهــدف المجلــس لتقديــم 

الــرأي والمشــورة حــول كل مــا يعرضــه رئيــس الــوزراء علــى المجلــس 
فــي المواضيــع االقتصاديــة، بمــا فيهــا تقديــم المشــورة بتطويــر تصــور 
لتعافــي االقتصــاد الوطنــي علــى المدى المتوســط الطويل، والتحضير 
ــى مجلــس  ــات والمقترحــات إل ــة مــا بعــد األزمــة، ورفــع التوصي لمرحل
الوزراء. هذا وعقد االجتماع األول للمجلس االستشــاري للسياســات 
االقتصاديــة بتاريــخ 22 نيســان 2020 برئاســة رئيــس الــوزراء الدكتــور 
التــي  واالولويــات  المجلــس  عمــل  آليــة  مناقشــة  وتــم  الــرزاز.  عمــر 
ــى تجــاوز  ــة عل ــز عليهــا لمســاعدة القطاعــات االقتصادي ســيتم التركي
تداعيــات هــذه المرحلــة، واســتثمار الفــرص المتاحــة للتعافــي والمنعــة 
االقتصاديــة. وقــد تــم خــالل االجتمــاع الطلــب مــن كل قطــاع تقديــم 
تصوراتــه لدعــم االقتصــاد األردنــي فــي مواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا 

فــي المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل. 

وقامــت الجمعيــة بإعــداد ورقــة بعنــوان "تصــورات ومقترحــات جمعيــة 
البنــوك فــي األردن لدعــم االقتصــاد األردنــي فــي مواجهــة تداعيــات جائحة 
وتــم تقديمهــا  القصيــر والمتوســط والطويــل"،  المــدى  فــي  كورونــا 
 26 بتاريــخ  وذلــك  االقتصاديــة  للسياســات  االستشــاري  للمجلــس 
نيســان 2020. تضمنــت الدراســة حقائــق عن القطاع المصرفــي األردني 
وأهميتــه فــي االقتصــاد الوطنــي، بمــا فــي ذلــك حجــم القطــاع وأهميتــه 
لالقتصــاد األردنــي، وأهــم نقــاط القــوة فــي القطــاع المصرفــي، وحجــم 
العمالــة فيــه، واالنتشــار الجغرافي له داخــل وخــارج األردن، ودور القطاع 
فــي تصديــر الخدمــات الماليــة واســتقطاب العمــالت األجنبيــة، وفــي 
تحقيــق دخــل لشــريحة واســعة مــن المســاهمين والمودعيــن، وربحيــة 
ــة. كمــا بحثــت  ــة الضريبي القطــاع المصرفــي وإســهاماته فــي الحصيل
الدراســة فــي اإلجــراءات الحاليــة والمتوســطة وطويلة األجل المتعلقة 

بالقطــاع المصرفــي األردنــي للتعامــل مــع أزمــة جائحــة كورونــا.

كمــا شــارك رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك فــي االجتمــاع الثانــي 
للمجلــس االستشــاري للسياســات االقتصاديــة والــذي عقــد برئاســة 
أيــار 2020. وناقــش االجتمــاع الثانــي  الــوزراء بتاريــخ 4  دولــة رئيــس 
للمجلــس اولويــات عمــل المجلــس خــالل الفتــرة المقبلــة بالتركيز على 
دعــم القطاعــات االقتصاديــة ومســاعدتها علــى الخــروج مــن االزمــة 
الحاليــة التــي تفرضهــا تداعيــات فيــروس كورونــا علــى االقتصــاد. أشــار 
رئيــس الــوزراء بهــذا الصــدد إلــى ان المجلــس ســيعمل علــى مراجعــة 
المقترحــات االوليــة التــي تقــدم بهــا ممثلــو القطــاع الخــاص بشــأن 
االولويات التي ســيتم التركيز عليها لمســاعدة القطاعات االقتصادية 
علــى تجــاوز تداعيــات هــذه المرحلــة، وايجاد مصفوفة اجــراءات تتضمن 
اولويــات عمــل المرحلــة المقبلــة. واســتمع المجلــس إلــى ايجــاز قدمــه 
رئيــس المجلــس االقتصــادي واالجتماعي عن المقترحــات والتوصيات 
المطلوبــة لــكل قطــاع، وقــرر تحويلهــا إلــى اللجــان الفرعيــة للمجلــس 
لمناقشــتها والوصــول إلــى مقترحــات قابلــة للتطبيــق مــع األخــذ بعين 

االعتبــار المحــددات الماليــة واالقتصاديــة.
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رئيــس جمعيــة البنــوك يشــارك فــي 
إنشــاء  فكــرة  لمناقشــة  اجتمــاع 
صنــدوق لالســتثمار فــي الشــركات
شــارك رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك هانــي القاضــي فــي 
ــخ 27 نيســان 2020 لبحــث ومناقشــة  ــذي عقــد بتاري االجتمــاع ال
أمــوال  اســتثمار  المركــزي وصنــدوق  والبنــك  الحكومــة  فكــرة 

الضمــان إلنشــاء صنــدوق لالســتثمار فــي الشــركات. 

وتضمن المقترح انشــاء صندوق اســتثماري برأس مال مقداره 
500 مليــون دينــار تســاهم فيــه البنوك، وصندوق اســتثمار أموال 
الضمــان، والحكومــة األردنيــة، وشــركة ضمــان القــروض، وشــركة 
إعــادة تمويــل الرهــن العقــاري، وجهــات ومؤسســات وصناديــق 

دوليــة ومحليــة أخرى. 

تعييــن الدكتــور ماهر المحــروق مديرًا 
عاماً لجمعيــة البنوك 

أعلــن رئيــس جمعيــة البنــوك فــي األردن هانــي القاضــي أن مجلــس 
إدارة الجمعيــة قــرر تعييــن الدكتــور ماهــر المحــروق مديــرًا عامــًا 

للجمعيــة اعتبــارًا مــن شــهر أيلــول 2020. 

مــن جامعــة  االقتصــاد  فــي  الدكتــوراة  درجــة  المحــروق  ويحمــل 
نيوكاســل فــي المملكــة المتحــدة، ويتمتــع بخبــرات علميــة وعملية 
كبيــرة فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وقــد شــغل منصــب مديــر 
عــام غرفــة صناعــة األردن منــذ عــام 2010، كمــا عمــل مديــرًا لمديريــة 
السياســات والدراســات في وزارة التخطيط، إضافة إلى عمله في 
العديــد مــن مؤسســات القطــاع العــام والخــاص وعملــه في مجال 
االستشــارات والتدريــب مــع العديــد مــن المرسســات الرســمية، 

وإلــى عضويتــه فــي العديــد مــن الهيئــات والمؤسســات.

مجلة البنوك تجري مقابلة مع معالي 
محافظ البنك المركزي األردني 

ــة  ــز أن جالل ــاد فري ــور زي ــي الدكت أكــد محافــظ البنــك المركــزي األردن
توليــه  منــذ  أولــى   - ورعــاه  - حفظــه هللا  الثانــي  عبــدهللا  الملــك 
ســلطاته الدســتورية الشــأن االقتصــادي اهتمامــًا كبيــرًا، وذلــك 
بهــدف تحســين مســتوى معيشــة المواطنيــن وتوفيــر فــرص 

العمــل للشــباب وتعزيــز البيئــة االســتثمارية فــــي المملكــــة، وذلــك 
مــن خــالل إيجــاد نمــط اقتصــــادي حديــث مبنــي علــى االعتمــاد علــى 
التحديــات والظــروف االســتثنائية.  الــذات وقــادر علــــى مواجهــة 
وأشــاد المحافــظ، فــي مقابلــة خاصــة مع مجلة جمعيــة البنوك في 
األردن، بالــدور المهــم الــذي قامــت بــه البنــوك العاملــة فــي المملكة 
خــالل فتــرة الجائحــة، وتعاونهــا المســــتمر ونهجهــا التشــــاركي فــي 
ترجمــة اإلجــراءات والمبــادرات التــي أطلقهــا البنــك المركــزي، األمــر 
الــذي أســــهم بصــورة واضحــة فــي التخفيــف علــى المواطنيــن 

والقطاعــات االقتصاديــة المتضــررة.

وتطــرق الدكتــور فريــز إلــى جملــة مــن اإلجــراءات التــي نفذهــا البنــك 
المركــزي والتــي امتــازت بأنهــا اســــتباقية ووقائيــة واحترازيــة، هدفــت 
التداعيــات  مواجهــة  علــى  االقتصاديــة  القطاعــات  قــدرة  لتعزيــز 
االقتصــاد  منعــة  رفــع  إلــى  باإلضافــة  كورونــا،  لجائحــة  الســلبية 

الوطنــي.

وتوقــع المحافــظ أن يشــــهد االقتصــاد الوطني انكماشــا اقتصاديا 
ــرات  ــذي ينعكــس عــن فت ــراوح حــول %3.0 وال خــالل هــذا العــام؛ يت
ــاء منــذ  اإلغــالق والحظــر التــي تــم تطبيقهــا للحــد مــن انتشــار الوب
أداء  تأثيــر جائحــة كورونــا علــى  2020. وحــول  آذار  بدايــة منتصــف 

القطــاع الخارجــي،

وأكــد د. فريــز أن الجهاز المصرفــي بالمملكة “ســليم ومتين” وقادر 
بشــكل عــام علــى تحمــل الصدمــات والمخاطــر المرتفعــة نتيجــة 
ــب كفايــة  ــتويات مرتفعــة مــن نســ تمتــع البنــوك فــي األردن بمســ
رأس المــال هــي مــن بيــن األعلــى فــي منطقة الشــرق األوســط. كما 
اســتعرض المحافــظ أبرز البيانات المالية للبنــوك المرخصة خالل 

األشــهر الثمانيــة األولــى مــن عــام 2020.
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تصريــح لمديــر عــام جمعيــة البنــوك يؤكــد أن البنــوك 
ســباقة فــي اعتمــاد الخدمــات الماليــة الرقميــة

قال مدير عام جمعية البنوك في األردن الدكتور ماهر المحروق إن البنوك كانت سباقة في اعتماد 
وإيصال الخدمات التكنولوجيا وعملية تسهيل الخدمات المالية الرقمية للعمالء. وأضاف المحروق 
في تصريح إلى أن البنوك األردنية تعمل وفقا لغايتين رئيستين من خالل تقديم وتوفير خدمات 
مالية آمنة، إضافة الى تطوير االستثمار في هذه الجزئية المهمة، مشيرا إلى أن الغاية الثانية تتعلق 
العمالء  ثقة  رقمية منافسة تسهم في االستحواذ على  التنافسية وتقديم خدمات مالية  في 
ضمن خدمات مصرفية جاذبة. وفي سياق زيادة نسبة الشمول المالي وسرعة تطوره، بين أن 
عمليات الشمول المالي للعام 2020 ارتفعت الى أكثر من 50 % من نسبة البالغين، مشيرا الى أن 
عدد المحافظ المالية تجاوزت مليونا و150 ألف محفظة. وأشار المحروق إلى أن خدمات الدفع 
االلكتروني ومن خالل نظام الدفع )إي فواتيركم( سجلت ارتفاعا في قيمة الفواتير التي المسددة 
إلكترونيا لتبلغ حوالي )5.5( مليار دينار خالل فترة األشهر التسعة األولى من العام 2020. ولفت 
الدفع  للبطاقة مع أجهزة  الدفع بدون تالمس  )الالتالمسية( في عمليات  الخدمات  إلى نظام 
باستخدام بطاقات البنك، موضحا أن هذا النظام يمكن العميل من الدفع من خالل أجهزة الدفع 
بدون تالمس فعلي بين البطاقة وأجهزة الدفع المتوفرة بمجرد اقتراب البطاقة من أجهزة الدفع 

دون الحاجة إلى استخدام الرقم السري الخاص في البطاقة.

وقال إن االقتصاد الرقمي هدف استراتيجي وخيار ملح وصوال إلى اقتصاد مرن وشامل ورقمي 
كامل، الفتا إلى قوة اإلمكانيات التكنولوجية في تسهيل وتحسين أداء العمليات االقتصادية في 
كافة القطاعات.  ولفت الى أن أهمية االقتصاد الرقمي تبرز أكثر وضوحا وتأثيرا في ظل ما فرضته 
جائحة كورونا من تحديات عميقة أثرت على االقتصاد الوطني، إلى التزام األردن في التوصيات الدولية 
والمحلية الخاصة بالتباعد االجتماعي والعمل المرن، وتبسيط اإلجراءات على المواطنين. ورأى في 
زيادة الشمول المالي ضرورة في تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية في األردن نحو اقتصاد أردني 
رقمي بالكامل، مشيرا إلى دور الخدمات المالية والرقمية في المساعدة وإمكانية التعافي السريع 

من اآلثار االقتصادية.
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قــال مديــر عــام جمعيــة البنــوك فــي حديــث إلــى صحيفــة "الــرأي" 
أن إجمالــي موجــودات البنــوك بلــغ حوالــي 55.27 مليــار دينــار فــي 
نهايــة شــهر آب مــن العــام 2020، الفتــا إلــى أن رصيــد الســندات 
األردنــي ســجل  المصرفــي  الجهــاز  لــدى  الحكوميــة  واألذونــات 
7.56 مليــار دينــار وهــو مــا يشــكل 13.68 % مــن إجمالــي موجــودات 
البنــوك. وقــال أن البنــوك أحــد مصــادر تمويــل الحكومــة من خالل 
اســتثمارها فــي أذونــات وســندات الخزينــة، مشــيرا إلــى أن الديــن 
الداخلــي مــن المصــادر البنكيــة شــكل مــا نســبته 42.56 % مــن 
الديــن الداخلــي للحكومــة المركزيــة فــي نهايــة النصــف األول مــن 

عــام 2020.

وذكــر انــه رصيــد الســندات واألذونــات الحكوميــة لــدى الجهــاز 
المصرفــي األردنــي بلــغ حوالــي 7.56 مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر 
آب. وفيما يتعلق بأســعار الفائدة على الســندات، بين المحروق 
أنها تتفاوت حســب تاريخ إصدار الســند، وســعر الفائدة الســائد 
فــي الســوق وقــت اإلصــدار، وبحســب فتــرة اســتحقاق الســند. 
وأضــاف أنــه كلمــا كان الســند أطــول أجاًل كان ســعر الفائدة عليه 
أعلــى، مشــيرا إلــى أن ســعر الفائــدة الســائد فــي الســوق وقــت 
إصــدار الســند يعتبــر مــن المحــددات الرئيســية، وتابــع إذا كانــت 
أســعار الفائــدة فــي الســوق )المحلــي والعالمــي( مرتفعــة، تكــون 

أســعار الفائــدة علــى الســند أعلــى.

واشــار مديــر عــام الجمعيــة إلــى أن التمويل المقدم للحكومة من 
قبــل الجهــاز المصرفــي ال يشــكل مزاحمــة للقطــاع الخــاص فــي 
الحصــول علــى التمويــل، حيــث أن الســيولة المتوفــرة في القطاع 
المصرفــي تعتبــر مرتفعــة، مشــيرا الــى أن الســيولة تتجــاوز 2.87 
مليــار دينــار فــي نهايــة تشــرين األول 2020. ولفــت إلــى إن البنــك 
المركــزي األردنــي ومــن خــالل إدارتــه للســيولة النقدية لــدى الجهاز 
المصرفــي األردنــي يحــرص وبشــكٍل مســتمر علــى توفيــر األحجــام 
القطاعــات  لكافــة  لإلقــراض  القابلــة  األمــوال  مــن  المناســبة 
االقتصادية ســواٌء كانت للحكومة أو القطاع الخاص.مشــيرًا أن 
التســهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة للقطاع 
ــى مــن  ــة األول الخــاص نمــت بنســبة 6.1 % خــالل االشــهر الثماني

العــام 2020 أو مــا مقــداره 1460 مليــون دينــار. 

وحــول أهميــة االســتثمار فــي ســندات وأذونــات الخزينــة فــي دعــم 
التنميــة وتحقيــق مكاســب لبنــوك، قــال مديــر الجمعيــة إن توفــر 

التمويــل مــن شــأنه أن يولــد 
ويدعــم  االقتصــادي  النمــو 
هــذا  ان  إلــى  الفتــا  التنميــة، 
النوع من االســتثمارات يمّول 
أهــداف التنميــة المســتدامة. 
وأذونــات  ســندات  أن  وبيــن 
الخزينــة تعــد مصــدرًا رئيســيًا 
علــى  للحصــول  للحكومــة 
التمويــل الــالزم لهــا، حيــث أن 
توفــر هــذا المصــدر التمويلــي 
يمكــن الحكومــة مــن تغطيــة 

جانــب كبيــر مــن عجــز الموازنــة، كمــا يمّكنهــا مــن تغطيــة نفقاتهــا 
العامــة بشــقيها الجاريــة والرأســمالية، ومــن تنفيــذ أهدافهــا 
التنمويــة المختلفــة. وقــال المحــروق إن ســندات الحكومــة تتميــز 
بصفتهــا مصــدر مســتمر للحصــول علــى التمويــل حيــث عــادًة 
مــا تقــوم الحكومــة بإطفــاء الســندات المســتحقة مــن خــالل 
إصــدار ســندات جديــدة مكانهــا، مشــيرا إلــى أن الحكومــة أصــدرت 
خــالل عــام 2019 ســندات وأذونــات جديــدة بقيمــة 5.8 مليــار دينــار، 

وأطفــأت 4.0 مليــار دينــار.

وأوضــح أن الســندات الحكوميــة تتميــز بآجــال أطــول تصــل حتــى 
15 ســنة، وهــو مــا يتيــح للحكومــة أكبــر قــدر مــن االســتغالل لتلــك 
البنيــة  لتمويــل مشــاريع  األمــوال ويمكنهــا مــن اســتخدامها 
التحتيــة والمشــاريع التنمويــة الكبيــرة وطويلــة األجــل، ويعطيها 
فرصــة أطــول لتســديدها. واســتدرك أن الحكــم علــى مــدى دور 
هــذا المصــدر التمويلــي فــي دعــم التنميــة يبقــى مرهونــًا بكيفيــة 
اســتغالل الحكومــة لألمــوال المتأتيــة مــن الســندات، الفتــا إلــى 
أن اســتخدامها فــي مشــاريع رأســمالية وتنمويــة ذات أثــر لــه دور 
كبيــر فــي إحــداث التنميــة المطلوبــة، بينمــا أن توجيههــا لإلنفــاق 
الجــاري ســيحقق مســاهمة محــدودة جــدًا. فــي الســياق ذاتــه 
اعتبــر مديــر الجمعيــة أن االســتثمار فــي ســندات وأذونات الخزينة 
مهــم للبنــوك بصفــة عامــة للعديــد مــن االعتبــارات وأهمهــا 
المحافظــة علــى مســتوى مخاطــر متــوازن للمحفظــة االئتمانيــة 
للبنــك، منوهــا الــى أن الســندات الحكوميــة تصنــف بأنهــا خاليــة 
مــن المخاطــر، وهــو األمــر الــذي يحقــق التنويــع الجيــد والمتــوازن 

فــي محفظــة البنــوك.

مديــر عــام الجمعيــة يتحــدث فــي لقــاء صحفــي مــع صحيفــة الــرأي عــن أهــم 
المؤشــرات المصرفيــة 
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النشرة المصرفية الشهرية:
قامــت جمعيــة البنــوك واعتبــارًا مــن شــهر كانــون الثانــي 
أبــرز  تتضمــن  شــهرية  مصرفيــة  نشــرة  بإصــدار   2020
عــرض  بطريقــة  والمصرفيــة  االقتصاديــة  المؤشــرات 
جديــدة، وتلقــي الضــوء علــى أهــم مبــادرات وأدوار القطــاع 

كورونــا. جائحــة  خــالل  وخصوصــًا  األردنــي،  المصرفــي 

د. إصدارات جمعية البنوك خالل عام 2020
قامت جمعية البنوك في األردن خالل عام 2020 بإصدار التقارير والدراسات التالية:

تقريــر أبــرز التطورات المصرفية فــي األردن خالل 

عام 2019: 
اصــدرت جمعيــة البنــوك تقريــر "أبــرز التطــورات المصرفيــة فــي األردن خــالل 
عــام 2019"، والــذي يحتــوي علــى مجموعــة واســعة مــن البيانــات والمعلومــات 
والمؤشــرات المصرفيــة التــي تخــص البنــوك العاملة فــي األردن خالل عــام 2019 
ــر علــى  ــى المســتوى اإلفــرادي. وتضمــن التقري ــي أو عل ــى المســتوى اإلجمال عل
خالصــة بأهــم التطــورات المصرفيــة األردنيــة خــالل عــام 2019، وناقــش االنتشــار 
المصرفــي للبنــوك العاملــة فــي المملكــة، كمــا تنــاول أهــم مؤشــرات البنــوك 
المدرجــة فــي بورصــة عمــان، وســلط الضــوء علــى موضــوع تقــاص الشــيكات، 
وبحــث فــي هيــكل أســعار الفوائــد فــي األردن. كمــا تنــاول التقريــر تحليــل األداء 
المقــارن للبنــوك العاملــة فــي األردن خالل عام 2019، واســتعرض أهم الخدمات 
المصرفيــة الجديــدة التــي قامــت البنوك العاملة فــي األردن بإدخالها خالل العام 

2019، إضافــة الســتعراض بعــض مؤشــرات المــوارد البشــرية فــي البنــوك.
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كراســة االداء المقــارن للبنوك العاملة فــي االردن 

خــالل عامــي 2018 و2019:
اصــدرت جمعيــة البنــوك فــي االردن كراســة االداء المقــارن للبنــوك العاملــة 
فــي االردن خــالل عامــي 2018و2019 والتــي لخصــت مجمــل التطــورات التــي 
شــهدتها البنــوك فــي األردن خــالل عــام 2019 مقارنــًة مــع العــام الســابق، بمــا 
فــي ذلــك تطــور البنــود الرئيســية فــي قائمــة المركــز المالــي، وأهــم بنــود قائمــة 
الدخــل، وأهــم مقاييــس الربحيــة، وأهــم مؤشــرات المتانــة الماليــة، ومؤشــرات 
التفــرع المصرفــي للبنــوك فــي األردن، إضافــة لتطــور وتوزيــع المــوارد البشــرية 

فــي البنــوك العاملــة فــي األردن فــي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة مــع عــام 2018.

سلسلة كراسات الجمعية:

التقرير السنوي الواحد واألربعين لجمعية البنوك:
أصــدرت الجمعيــة فــي شــهر أيــار 2020 التقريــر الســنوي الواحــد واألربعــون 
االقتصاديــة  للتطــورات  عرضــًا  تضمــن  والــذي   ،2019 عــام  عــن  للجمعيــة 
علــى المســتوى العالمــي والمحلــي، واســتعرض أهــم التطــورات النقديــة 
والمصرفيــة فــي األردن، كمــا تنــاول أبــرز نشــاطات وأعمال الجمعيــة، إضافــة 

للبيانــات الماليــة للجمعيــة لعــام 2019.
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كراســة تقييــم اليــات االنتقــال مــن اســعار الفائــدة 

الــى النمــو االقتصــادي فــي األردن:
اصــدرت جمعيــة البنــوك دراســة حــول تقييــم اليــات االنتقــال مــن اســعار 
الفائــدة الــى النمــو االقتصــادي فــي األردن، والتــي بحثــت فــي مــدى فعاليــة قنــاة 
االئتمــان كآليــة النتقــال تأثيــر التغيــر فــي أســعار الفوائــد إلــى النمــو االقتصــادي، 
باالعتمــاد علــى بيانــات ربعيــة للفتــرة 2000 - 2019. وتوصلــت الدراســة إلــى مــا 
يثبــت وجــود آليــة انتقــال مهمــة مــن أدوات السياســة النقديــة إلــى أســعار 
الفائــدة الســوقية، ومــن أســعار الفائــدة الســوقية إلــى النمــو االقتصــادي. 
كمــا أكــدت النتائــج علــى فاعليــة قنــاة االئتمــان ودورهــا فــي عكــس تأثيــر أســعار 
الفائــدة علــى النمــو االقتصــادي حيــث كان للنمــو فــي التســهيالت االئتمانيــة أو 
فــي تســهيالت القطــاع الخــاص قبــل ثالثــة أربــاع الســنة تأثيــر موجــب ومهــم 

علــى النمــو االقتصــادي.

دراسة حول التعامل بالشيكات في األردن:
أعــدت جمعيــة البنــوك دراســة حــول "التعامــل بالشــيكات فــي األردن" والتــي 
بحثت فيها حجم التعامل بالشــيكات ونســبة الشــيكات المعادة وتطوراتها 
خــالل العــام 2020 مقارنــًة مــع الســنوات الســابقة ومــع مجموعــة مــن الــدول 
العربيــة. وبينــت الدراســة بــأن حجــم الشــيكات اآلجلــة يصــل إلــى %76 مــن 
إجمالــي عــدد الشــيكات المتداولــة فــي األردن، والتــي تعتبر نســبة مرتفعة ولها 
أبعــاد ومخاطــر مهمــة ال يمكــن التغاضــي عنهــا. كمــا ناقشــت الدراســة أهــم 
أســباب رجــوع الشــيكات، ومخاطــر الشــيكات اآلجلــة علــى البنــوك، كمــا قدمت 
الدراســة مجموعــة مــن اآلليــات المقترحــة للحــد مــن ظاهــرة الشــيكات اآلجلة.
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تصورات ومقترحات جمعية البنوك لدعم االقتصاد 
األردنــي فــي مواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا فــي 

المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل:
قامــت الجمعيــة بإعــداد ورقــة بعنــوان "تصــورات ومقترحــات جمعيــة البنــوك 
فــي األردن لدعــم االقتصــاد األردنــي فــي مواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا فــي 
ــم تقديمهــا للمجلــس االستشــاري  ــر والمتوســط والطويــل"، وت المــدى القصي
للسياسات االقتصادية وذلك بتاريخ 26 نيسان 2020. تضمنت الدراسة حقائق 
عــن القطــاع المصرفــي األردنــي وأهميته في االقتصــاد الوطني، بما في ذلك حجم 
القطــاع وأهميتــه لالقتصــاد األردنــي، وأهــم نقــاط القــوة فــي القطــاع المصرفــي، 
وحجــم العمالــة فيــه، واالنتشــار الجغرافــي لــه داخــل وخــارج األردن، ودور القطــاع 
فــي تصديــر الخدمــات الماليــة واســتقطاب العمــالت األجنبيــة، وفــي تحقيــق دخــل 
لشــريحة واســعة مــن المســاهمين والمودعيــن، وربحيــة القطــاع المصرفــي 
وإســهاماته فــي الحصيلــة الضريبيــة. كمــا بحثــت الدراســة فــي اإلجــراءات الحاليــة 
والمتوســطة وطويلــة األجــل المتعلقــة بالقطــاع المصرفــي األردني للتعامل مع 

أزمــة جائحــة كورونــا.

مــن  األردنيــة  البنــوك  ألربــاح  تحليليــة  دراســة 
اســتثماراتها ومطلوباتهــا مــن خــارج المملكــة:
أعدت جمعية البنوك "دراسة تحليلية ألرباح البنوك األردنية من استثماراتها 
ومطلوباتهــا مــن خــارج المملكــة" والتــي اســتهدفت تحليــل حجــم وأهميــة 
مصــادر واســتخدامات أمــوال البنــوك األردنيــة مــن خــارج المملكــة. وقــد ركــزت 
الدراســة بشــكٍل أساســي على أربعة محاور أساســية هي اســتثمارات البنوك 
األردنيــة خــارج األردن واإليــرادات المتأتيــة عنهــا، مســاهمات غيــر األردنييــن فــي 
أســهم البنــوك األردنيــة، ودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة مــن خــارج 
األردن وأهميتهــا للبنــوك ولالقتصــاد األردنــي ككل. وتحليــل أربــاح البنــوك 
األردنيــة بالعمــالت األجنبيــة مــن اســتثماراتها ومطلوباتها مــن خارج المملكة 

لعامــي 2018 و2019. 
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إصــدار نســختين مــن دراســة "اآلثــار المتوقعــة لجائحة 
كورونــا على  االقتصــاد األردني وأهم المبادرات والحزم 

التحفيزية  المتخذة ودور القطاع المصرفي": 
أصدرت الجمعية في شهري نيسان وأيار 2020 دراسة حول "اآلثار المتوقعة 
لجائحــة كورونــا علــى  االقتصــاد األردنــي وأهــم المبــادرات والحــزم التحفيزيــة 
والمعلومــات  البيانــات  آخــر  لتعكــس  المصرفــي"،  القطــاع  ودور   المتخــذة 
المتوفــرة، وتــم توزيعهــا علــى البنــوك. بحثــت الدراســة في تطــورات وتوقعات 
العالمــي  االقتصــاد  وآفــاق  األردن،  علــى  كورونــا  لجائحــة  الصحــي  الجانــب 
واإلقليمــي، وآفــاق االقتصــاد األردنــي فــي ظــل جائحــة كورونــا بمــا فــي ذلــك 
تحليــل األثــر علــى أهــم بنــود ميــزان المدفوعــات )الميــزان التجــاري، العائــدات 
الســياحية، حــواالت العامليــن، المنــح الخارجيــة، االســتثمار األجنبــي المباشــر(، 
وتحليــل األثــر علــى الماليــة العامــة وعلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي. كمــا بحثــت 
الدراسة في أهم الحزم التحفيزية والمبادرات الهادفة للتخفيف من التبعات 
االقتصاديــة للجائحــة بالمقارنــة مــع تجارب الــدول األخرى، وفــي دور البنوك في 

التخفيــف مــن التبعــات االقتصاديــة لجائحــة كورونا علــى االقتصــاد األردنــي.

إصدارات مجلة البنوك في األردن:
أصدارت الجمعية خالل عام 2020 ثالثة أعداد من مجلة البنوك في األردن وذلك في شباط، وتموز، وتشرين الثاني 2020.
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إصدار تقرير بعنوان "المراقب المالي 
:"Financial Monitor

إلعــداد   )IPSOS( بتكليــف  األردن  فــي  البنــوك  جمعيــة  قامــت 
دراســة المراقــب المالــي )Financial Monitor(، وهــي أول دراســة 
مســحية عــن االتجاهــات الماليــة فــي األردن. وهدفــت الدراســة 
لتوفيــر فهمــًا شــاماًل عــن الصناعــة الماليــة فــي األردن مــن حيــث 
دخــل األردنييــن، وعــادات اإلنفــاق، وســلوك االدخــار واالســتثمار. 
إضافــة لبحــث المنتجــات الماليــة الموجــودة لــدى الســكان الذيــن 
لديهــم تعامــالت مــع البنــوك مثل القــروض وبطاقــات االئتمان. 
المالــي  الشــمول  أمــام  العوائــق  أهــم  الدراســة  حــددت  كمــا 
لألردنييــن الذيــن ليــس لديهــم تعامــالت مــع البنــوك، وســلطت 
وعــي  الدراســة  وقيمــت  الفجــوة.  ســد  فــرص  علــى  الضــوء 
األردنييــن واســتخدامهم واتجاهاتهــم تجــاه الخدمــات الماليــة 
غيــر التقليديــة باإلضافــة إلــى العوامــل المحفــزة والعقبــات التــي 

تعتــرض ذلــك فــي المســتقبل.

تقريــر "نظــرة إلــى اآلثــار الكميــة والنوعيــة لجائحــة 
 Arab( علــى االقتصــاد األردنــي" مــن خــالل COVID-19

Advisor Group( فــي شــهر نيســان 2020:
قامــت جمعيــة البنــوك فــي األردن بتكليــف )Arab Advisor Group( إلعــداد دراســة 
"نظــرة إلــى اآلثــار الكميــة والنوعيــة لجائحــة COVID-19 علــى االقتصــاد األردنــي" 
 Qualitative and Quantitative Insights on the Impact of COVID-19 on the(
Jordanian Economy(. وهدفت الدراســة للتقييم اآلثار الكمية والنوعية للجائحة 
علــى مختلــف قطاعــات االقتصــاد األردنــي، وتضمنــت الدراســة مقابالت متعمقة 
مــع مشــاركين مــن مختلــف قطاعــات االقتصــاد األردنــي واإلجابــة علــى مجموعــة 

مــن األســئلة.

دراسات بالتعاون مع جهات خارجية:
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جمعية البنوك في األردن - القوائم المالية 
31 كانون األول 2020

ــة مســتقلة ــة ذات شــخصية إعتباري ــة البنــوك فــي األردن جمعي ــى الســادة أعضــاء جمعي ــر مدققــي الحســابات المســتقلين إل  تقري

عمان – المملكة األردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم المالية

الـــرأي
لقــد قمنــا بتدقيــق القوائــم الماليــة المرفقــة لجمعيــة البنــوك فــي االردن )الجمعيــة( والتي تتكون مــن قائمة الموجــودات والمطلوبات 
كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 وقائمــة اإليــرادات والمصروفــات وقائمة التدفقات النقدية للســنة المنتهية فــي ذلك التاريخ وااليضاحات 

حول القوائم المالية وملخص ألهم السياســات المحاســبية.

فــي رأينــا، إن القوائــم الماليــة المرفقــة ُتظهــر بعدالــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي للجمعية كما فــي 31 كانــون األول 2020 
وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للســنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لنظام الجمعية والسياســات المحاســبية المتبعة الواردة 

فــي إيضــاح رقــم )2( حــول القوائــم المالية.

أساس الرأي

لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، إن مســؤولياتنا وفقــًا لهــذه المعاييــر مفصلــة أكثــر ضمن بند مســؤولية مدققي 
ــي  ــة وفقــًا لقواعــد الســلوك المهن ــا هــذا. نحــن مســتقلون عــن الجمعي ــواردة فــي تقريرن ــة ال ــم المالي ــق القوائ الحســابات عــن تدقي
للمحاســبين القانونييــن الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر الســلوك المهنــي للمحاســبين باإلضافــة إلــى متطلبــات الســلوك 
المهنــي االخــرى المالئمــة لتدقيــق القوائــم الماليــة فــي األردن، وقــد التزمنــا بمتطلبــات الســلوك المهنــي ومتطلبــات المجلــس الدولــي 

لمعاييــر الســلوك المهنــي للمحاســبين. لقــد قمنــا بالحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة و مالئمــة و توفــر أساســًا إلبــداء الــرأي.

مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــا لنظــام الجمعيــة والسياســات المحاســبية الــواردة 
المتبعــة فــي إيضــاح رقــم )2( حــول القوائــم الماليــة، باإلضافــة الــى تحديــد نظــام الرقابة الداخلي الضــروري إلعداد قوائــم مالية خالية من 

األخطــاء الجوهريــة ســواء الناتجــة عــن احتيــال أو عــن غلط.

كمــا أن اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة الجمعيــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة واإلفصــاح عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ 
االســتمرارية بمــا فــي ذلــك اســتخدام مبــدأ االســتمرارية فــي المحاســبة عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، إال إذا كان فــي نيــة اإلدارة تصفيــة 

الجمعيــة أو إيقــاف عملياتهــا أو عــدم وجــود أي بديــل واقعــي آخــر ســوى القيــام بذلــك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجمعية.
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مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية 

إن أهدافنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن القوائــم الماليــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ســواء الناتجــة عــن إحتيــال أو عــن 

غلــط وإصــدار تقريــر التدقيــق الــذي يتضمــن رأينــا.

ان التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد عالــي المســتوى ولكنــه ليــس ضمانــة إن التدقيــق الذي يجري وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سيكشــف دائما 

خطــأ جوهريــا عنــد وجــوده. إن األخطــاء قــد تحــدث نتيجــة الحتيــال أو غلــط ويتــم اعتبارهــا جوهريــة، إذا كانــت منفــردًة أو مجتمعــًة يمكــن ان 

يكــون لهــا تأثيــر علــى القــرارات االقتصاديــة المتخــذة مــن قبــل مســتخدمي هــذه القوائــم الماليــة .

إننــا نقــوم بممارســة االجتهــاد المهنــي والمحافظــة علــى الشــك المهنــي  كجــزء مــن التدقيق وفقا للمعاييــر الدولية للتدقيــق، و كذلك نقوم 

بمــا يلي:

 تحديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة ، ســواء الناتجــة عــن احتيــال أو غلــط، و تصميــم وتنفيــذ اجــراءات تدقيــق 

تســتجيب لهــذه المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة توفــر أساســًا إلبــداء الــراي. إن خطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري 

ناتــج عــن احتيــال يعــد أكبــر مــن ذلــك الناتــج عــن غلــط، لمــا قــد يتضمنــه االحتيــال مــن تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو تأكيــدات غيــر 

صحيحــة أو تجــاوز لنظــام الرقابــة الداخلــي.

 الحصــول علــى فهــم لنظــام الرقابــة الداخلــي المتعلــق بالتدقيــق وذلــك لتصميــم إجراءات تدقيق مالئمة للظــروف وليس بهدف ابــداء رأي 

حــول مــدى فعاليــة نظام الرقابــة الداخلي للجمعية.

 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة.

 التوصــل الــى نتيجــة حــول مالءمــة اســتخدام االدارة لمبــدأ االســتمرارية فــي المحاســبة، وبنــاًء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، 

وفيمــا إذا كان هنــاك عــدم تيقــن جوهــري مرتبــط بأحــداث أو ظــروف قــد تلقــي بشــكوك كبيــرة حــول قدرة الجمعية علــى االســتمرار. و اذا ما 

توصلنــا الــى نتيجــة بــأن هنــاك شــك جوهــري، فعلينــا اإلشــارة فــي تقريــر التدقيــق إلــى ايضاحــات القوائــم الماليــة ذات الصلــة أو تعديــل رأينا 

اذا كانــت هــذه االيضاحــات غيــر كافيــة. إن اســتنتاجاتنا مبنيــة علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق، ومــع ذلــك 

فــإن األحــداث او الظــروف المســتقبلية قــد تــؤدي إلــى عــدم اســتمرار الجمعيــة فــي اعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.

 تقييــم العــرض العــام لهيــكل القوائــم الماليــة ومحتواهــا بمــا في ذلــك االيضاحات حولها وفيما إذا كانــت القوائم المالية تمثل المعامالت 

واألحــداث التــي تحقق العــرض العادل.

إننــا نتواصــل مــع المســؤولين المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق بنطــاق التدقيــق وتوقيتــه ومالحظــات التدقيــق المهمــة التــي تتضمــن أي 

نقــاط ضعــف مهمــة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة التــي يتــم تحديدهــا مــن قبلنــا خــالل عمليــة التدقيــق.

إرنسـت ويونــغ / األردن

أسامة فايز شخاترة

ترخيص رقم 1079

عمان – المملكة األردنية الهاشمية

3 اذار 2021
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جمعية البنوك في األردن - )جمعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة(
قائمة الموجودات والمطلوبات 

كما في 31 كانون األول 2020 

الموجودات

موجودات غير متداولة -

ممتلكات ومعدات

موجودات متداولة -

ذمم وأرصدة مدينة أخرى

نقد وأرصدة لدى البنوك

مجموع الموجودات

حقوق الجمعية والمطلوبات

حقوق الجمعية -

الوفر المتراكم

المطلوبات -

مطلوبات غير متداولة -

مخصص تعويض نهاية الخدمة

مطلوبات متداولة -

مصاريف مستحقة 

ذمم دائنة

أمانات للغير

مجموع حقوق الجمعية والمطلوبات

إيضاحات

3

4

5

6

7

8

2020

دينار

691ر880ر1

318ر57

117ر215ر1

435ر272ر1

126ر153ر3

 935ر098ر3

-

-

823ر49

368ر4

191ر54

126ر153ر3

2019

دينار

305ر708ر1

640ر14

739ر707ر1

379ر722ر1

684ر430ر3

851ر270ر3

180ر78

685

050ر70

918ر10

653ر81

684ر430ر3

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 11 جزءا من هذه القوائم المالية
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جمعية البنوك في األردن - )جمعية ذات شخصية إعتبارية مستقلة( 
قائمة اإليرادات والمصروفات

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

اإليرادات -

رسوم اشتراك األعضاء

إيراد مجلة البنوك

إيراد دورات تدريبية وندوات وقاعات

إيراد فوائد بنكية

الفائض من امانات للغير

أرباح إستبعاد ممتلكات ومعدات

إجمالي اإليرادات

المصاريف -

مصاريف مجلة البنوك

مصاريف دورات تدريبية وندوات

مصاريف إدارية

إجمالي المصاريف

)العجز( الوفر في اإليرادات عن المصروفات للسنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 11 جزءا من هذه القوائم المالية

إيضاحات

8

9

10

2020
دينـــار

461ر121ر1

657ر31

-

697ر50

-

132ر2

947ر205ر1

)851ر28(

)594ر38(

)418ر310ر1(

)863ر377ر1(

)916ر171(

2019
دينـــار

032ر133ر1

971ر45

150ر19

189ر76

000ر70

186ر11

528ر355ر1

)076ر65(

)807ر27(

)850ر276ر1(

)733ر369ر1(

)205ر14(
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جمعية البنوك في األردن - )جمعية ذات شخصية إعتبارية مستقلة(
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

األنشطة التشغيلية

العجز في اإليرادات عن المصروفات للسنة

تعديالت -

استهالكات

إيراد فوائد بنكية

أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات 

مصروف مخصص تعويض نهاية الخدمة

تغيرات رأس المال العامل -

ذمم وأرصدة مدينة أخرى

مصاريف مستحقة

ذمم دائنة

المدفوع من مخصص تعويض نهاية الخدمة

صافي التدفق النقدي )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

فوائد بنكية مقبوضة

شراء ممتلكات ومعدات ودفعات مقدمة لموردين

المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية

صافي النقص في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

النقد وما في حكمه كما في 31 كانون األول

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 11 جزءا من هذه القوائم المالية

إيضاحات

3

7

7

3

5

2020
دينـار

)916ر171(

161ر106

)697ر50(

)132ر2(

366ر28

)678ر42(

)685(

)227ر20(

)546ر106(

)354ر260(

697ر50

)166ر312(

751ر35

)718ر225(

)072ر486(

821ر696ر1

749ر210ر1

2019
دينـار

)205ر14(

005ر88

)189ر76(

)186ر11(

246ر9

876ر7

326
217ر61

-

090ر65

286ر83

)580ر318(

186ر11

)108ر224(

)018ر159(

839ر855ر1

821ر696ر1
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جمعية البنوك في األردن - )جمعية ذات شخصية إعتبارية مستقلة(
إيضاحات حول القوائم المالية

31 كانون األول 2020

)1( عــام

تم تسجيل جمعية البنوك في األردن بتاريخ 1 تشرين األول 1978 كجمعية عادية تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري والمالي، 

اســتنادًا ألحــكام قانــون الجمعيــات والهيئــات االجتماعيــة رقــم )33( لســنة 1966 والمعدلــة رقــم )9( لســنة 1971. بعــد اصدار قانــون البنوك رقم 

28 لعــام 2000 اصبحــت الجمعيــة مؤسســة بمقتضــى احــكام قانــون البنــوك وفقــا لنــص المــادة )95( منــه، حيــث أصــدر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 

29 اذار 2005 نظــام "جمعيــة البنــوك "رقــم )35( لســنة 2005 ونشــر فــي الجريــدة الرســمية العــدد 4707 الصــادر بتاريــخ 16 ايــار 2005. وتهــدف الجمعيــة 

إلــى اإلرتقــاء بالعمــل المصرفــي والنهــوض بــه مــن خــالل مــا يلي: 

1 - رعاية مصالح االعضاء والتنسيق فيما بينهم تحقيقا لمنفعتهم المشتركة.

2 - تطوير اساليب اداء الخدمات المصرفية وتحديثها.

3 - ترسيخ مفاهيم العمل المصرفي واعرافه واتباع نظم واجراءات موحده لهذه الغاية.

)2 - 1( أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية وفقًا لنظام الجمعية والسياسات المحاسبية المتبعة الواردة أدناه، ووفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية.

إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للجمعية.

)2 - 2( أهم السياسات المحاسبية

ممتلكات ومعدات -

تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالكلفــة عنــد الشــراء أو بالقيمــة العادلــة بتاريــخ التبــرع فــي حــال كونها متبــرع بها.  يتم إســتهالك الممتلكات 

والمعــدات بطريقــة القســط الثابــت وفقــًا لعمرها اإلنتاجي المتوقع حســب النســب الســنوية التالية:

   %    
مبنى الجمعية    2

أجهزة ومعدات        20

األثاث والديكور         10

ســــــيــــــــــــــــــارات          15

عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أي مــن الممتلــكات والمعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يتــم تخفيــض قيمتهــا إلــى 

القيمــة الممكــن اســتردادها ويســجل قيمــة التدنــي فــي قائمــة اإليــرادات والمصروفــات.

النقد وما في حكمه -

لغرض قائمة التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك بعد تنزيل البنوك الدائنة.
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جمعية البنوك في األردن - )جمعية ذات شخصية إعتبارية مستقلة(
إيضاحات حول القوائم المالية

31 كانون األول 2020

اإليرادات -

يتم االعتراف بايرادات رسوم االشتراك السنوي لألعضاء وفقًا لمبدأ االستحقاق. 

يتم االعتراف بإيرادات مجلة البنوك عند قبضها.

يتم االعتراف باإليرادات األخرى وفقًا لألساس النقدي.

يتم االعتراف بإيراد الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

مخصصات -

يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى الجمعيــة التــزام )قانونــي أو فعلــي( ناتــج عــن حــدث ســابق، وإن تســديد االلتزامــات محتمــل 

ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.

ذمم دائنة ومستحقات -

يتــم إثبــات المطلوبــات للمبالــغ المســتحقة الســداد فــي المســتقبل للبضائــع أو الخدمــات المســتلمة ســواء تمــت أو لــم تتــم المطالبة بها 

مــن قبــل المــورد.

تعويض نهاية الخدمة -

يتــم احتســاب تعويــض نهايــة الخدمــة بموجــب عقــد العمــل بمــا يعــادل راتــب شــهر عــن كل ســنة بعــد خصــم مســاهمة الجمعيــة فــي 

الضمــان االجتماعــي.

المساهمة في صندوق االدخار -

يتم احتساب المساهمة وفقًا لتعليمات صندوق االدخار بما يعادل 10٪ من الراتب األساسي مضاف اليه العالوات العائلية.

قرر مجلس اإلدارة في جلسته رقم )1( لعام 2020 وقف العمل بصندوق االدخار ابتداء من 1 كانون الثاني 2020 وتوزيعه على الموظفين.

المصاريف -

يتم االعتراف بالمصاريف وفقًا لمبدأ االستحقاق.

ضريبة الدخل -

إن الجمعية معفاة من ضريبة الدخل حسب قانون الضريبة رقم )34( لسنة 2014 وقانون ضريبة الدخل رقم )38( لسنة 2018.
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جمعية البنوك في األردن - )جمعية ذات شخصية إعتبارية مستقلة(
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

- 2020

الكلفـة -

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020
اإلضافات خالل السنة

المحول من دفعات مقدمة للموردين
االستبعادات

الرصيد كما في 31 كانون األول 2020

االستهالك المتراكم -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020

االستهالك للسنة 
االستبعادات 

الرصيد كما في 31 كانون األول 2020
صافي القيمة الدفترية 

كما في 31 كانون األول 2020

- 2019

الكلفـة -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019

اإلضافات
االستبعادات

الرصيد كما في 31 كانون األول 2019

يضاف: دفعات مقدمة للموردين

االستهالك المتراكم -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019

االستهالك للسنة 
االستبعادات 

الرصيد كما في 31 كانون األول 2019
صافي القيمة الدفترية 

كما في 31 كانون األول 2019

أرض 
الجمعية

دينــــار

477ر326
-
-
-

477ر326

-
-
-
-

477ر326

477ر326

-
-

477ر326

-
477ر326

-
-
-
-

477ر326

مبنى 
الجمعية

دينـــــار

413ر566ر1
585ر58
000ر100

-
998ر724ر1

205ر685
148ر31

-
353ر716

645ر008ر1

413ر566ر1

-
-

413ر566ر1

-
413ر566ر1

057ر654
148ر31

-
205ر685

208ر881

أجهزة 
ومعدات

دينــــار

825ر390
711ر8
648ر70

)384ر195(
800ر274

106ر240
956ر44

)004ر195(
058ر90

742ر184

713ر347
112ر43

-
825ر390

-
825ر390

993ر202
113ر37

-
106ر240

719ر150

أثاث وديكور 
وتحسينات

دينــــار

510ر348
970ر184

-
)473ر210(
007ر323

902ر225
237ر17

)738ر202(
401ر40

606ر282

600ر270
910ر77

-
510ر348

648ر170
158ر519

790ر216
112ر9

-
902ر225

256ر293

سيارات

دينــــار

910ر84
900ر59

-
)000ر58(
810ر86

265ر28
820ر12

)496ر32(
589ر8

221ر78

780ر85
910ر26

)780ر27(
910ر84

-
910ر84

413ر45
632ر10

)780ر27(
265ر28

645ر56

المجموع

دينـــــار

135ر717ر2
166ر312
648ر170

)857ر463(
092ر736ر2

478ر179ر1
161ر106

)238ر430(
401ر855

691ر880ر1

983ر596ر2
932ر147
)780ر27(

135ر717ر2

648ر170
783ر887ر2

253ر119ر1
005ر88

)780ر27(
478ر179ر1

305ر708ر1

)3( ممتلكات ومعدات
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ذمم مدينة

مصاريف مدفوعة مقدمًا

تأمينات مستردة

رصيد بداية السنة

العجز في اإليرادات عن المصروفات

رصيد نهاية السنة

نقد في الصندوق

حسابات جارية

ودائع لدى البنوك*

ينزل: حساب أمانات صندوق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة ومؤتمر الشمول المالي )إيضاح 8(

* تتضمن حسابات الودائع لدى البنوك ما يلي: 

 وديعة سنوية لدى البنك التجاري األردني بمبلغ 440ر653 دينار كما في 31 كانون األول 2020 )2019: 735ر365ر1 دينار(، تحمل سعر 
فائدة 4.125 ٪ سنويًا )2019: 5.163 ٪(.

 وديعة شهرية لدى البنك العربي بمبلغ 783ر588 دينار كما في 31 كانون األول 2020 )2019: 296ر308 دينار(، تحمل سعر فائدة 
.)٪ 2.5 :2019( ٪ 1.25

 وديعة شهرية لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل بمبلغ 069ر29 دينار )2019: 660ر28 دينار( كما في 31 كانون األول 2020 بسعر 
فائدة 1.5 ٪ )2019: 1.7 ٪(.

)4( ذمم وأرصدة مدينة أخرى

)6( الوفر المتراكم

)5( النقد وما في حكمه

2020
دينـــــار

727ر46

159ر9

432ر1

318ر57

2020
دينـــــار

851ر270ر3
)916ر171(
935ر098ر3

2020
دينـــــار

500ر1

413ر26

204ر187ر1

)368ر4(

749ر210ر1

2019
دينـــــار

154ر5

054ر8

432ر1

640ر14

2019
دينـــــار

056ر285ر3
)205ر14(

851ر270ر3

2019
دينـــــار

500ر1

548ر3

691ر702ر1

)918ر10(

821ر696ر1

جمعية البنوك في األردن - )جمعية ذات شخصية إعتبارية مستقلة(
إيضاحات حول القوائم المالية

31 كانون األول 2020
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جمعية البنوك في األردن - )جمعية ذات شخصية إعتبارية مستقلة(
إيضاحات حول القوائم المالية

31 كانون األول 2020

رصيد بداية السنة

مصروف مخصص تعويض نهاية الخدمة

المدفوع خالل السنة

رصيد نهاية السنة

يمثل هذا البند ما يلي:

أمانات صندوق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة للمنح الدراسية*

أمانات مؤتمر الشمول المالي**

* يمثل هذا البند مساهمات البنوك األعضاء في جمعية البنوك في األردن في صندوق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة للمنح 
الدراسية، حيث قامت الجمعية نيابة عن البنوك خالل عام 2015 بتوقيع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير 
52 منحة دراسية ولمرة واحدة للطلبة األردنيين الملتحقين في الجامعات األردنية الرسمية. وافق مجلس اإلدارة في جلسته 
المنعقدة بتاريخ 3 أيلول 2019 على عكس جزء من رصيد امانات المنح الدراسية بعد ان تم التأكد من تقديم جميع المنح حسب 

االتفاق المبرم مع وزارة التعليم العالي.

فيما يلي الحركة على هذا البند.

رصيد بداية السنة

المبالغ المدفوعة 

المعكوس الى إيرادات الجمعية 

رصيد نهاية السنة 

)7( مخصص تعويض نهاية الخدمة

)8( أمانات للغير

2020
دينـــــار

180ر78

366ر28

)546ر106(

-

2020
دينـــــار

907ر3

461

368ر4

2020
دينـــــار

457ر10

)550ر6(

-

907ر3

2019
دينـــــار

934ر68

246ر9

-

180ر78

2019
دينـــــار

457ر10

461

918ر10

2019
دينـــــار

028ر147

)571ر66(

)000ر70(

457ر10
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مكافآت

طباعة

أخرى

)9( مصروف مجلة البنوك
2020
دينـــــار

781ر15

070ر13

-

851ر28

2019
دينـــــار

350ر15

190ر49

536

076ر65

جمعية البنوك في األردن - )جمعية ذات شخصية إعتبارية مستقلة(
إيضاحات حول القوائم المالية

31 كانون األول 2020
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جمعية البنوك في األردن - )جمعية ذات شخصية إعتبارية مستقلة(
إيضاحات حول القوائم المالية

31 كانون األول 2020

رواتب وأجور ومكافآت

دعاية واعالنات 

استهالكات

أتعاب مهنية واستشارات

المساهمة في الضمان االجتماعي

مصاريف طبية

مصروف تعويض نهاية الخدمة

اتصاالت وانترنت

أمن ونظافة

طباعة وقرطاسية

مصاريف صيانة وسيارات

ضيافة

مياه وكهرباء 

ضريبة مسقفات

حفالت واجتماعات

هدايا

سفر وتنقالت

تبرعات حملة أردن النخوة

مصاريف رعاية حفل افتتاح مؤتمر صندوق النقد الدولي

المساهمة في صندوق االدخار*

أخرى

إن انشطة الجمعية معفاة من ضريبة الدخل حسب قانون ضريبة الدخل رقم )38( لسنة 2018.

)10( مصاريف إدارية

)11( ضريبة الدخل

2020
دينـــــار

618ر570

942ر257

161ر106

580ر100

761ر53

583ر42

366ر28

599ر23

036ر22

395ر20

717ر15

906ر12

059ر8

204ر6

201ر5

870ر1

18

-

-

-
402ر34

418ر310ر1

2019
دينـــــار

966ر406

209ر212

005ر88

606ر93

586ر44

002ر33

247ر9

850ر21

168ر21

193ر44

861ر16

403ر12

024ر9

050ر7

184ر29

854ر5

475ر13

000ر100

018ر43

984ر28

165ر36

850ر276ر1

* قرر مجلس اإلدارة في جلسته رقم )1( لعام 2020 وقف العمل بصندوق االدخار ابتداء من 1 كانون الثاني 2020 وتوزيعه على الموظفين.
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تصميم وإشراف فني وطباعة
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