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هاني القا�شي
رئي�س مجل�س الدارة

 ،1978 عام   الثاني  ت�شرين  �شهر  في  عامًا  اأربعين  قبل  البنوك  جمعية  تاأ�ش�شت 
الأع�شاء  م�شالح  رعاية  خالل  من  به  والنهو�ض  الم�شرفي  بالعمل  الرتقاء  بهدف 
الخدمات  اأداء  اأ�شاليب  وتطوير  الم�شتركة،  لمنفعتهم  تحقيقا  بينهم  فيما  والتن�شيق 

الم�شرفية وتحديثها، وتر�شيخ مفاهيم العمل الم�شرفي واأعرافه. 

عامًا،  لأربعين  تمتد  التي  م�شيرتها  عبر  الأردن،  في  البنوك  جمعية  تمكنت  وقد 
من تحقيق العديد من الإنجازات الهامة. ولم تدخر الجمعية جهدًا في خدمة البنوك 

الأع�شاء وتحقيق م�شلحة القطاع الم�شرفي والقت�شاد الأردني ككل.

فمنذ تاأ�شي�شها، تعتبر الجمعية بيت و�شوت البنوك الأع�شاء، وحر�شت طوال تلك 
لمنفعتهم  تحقيقًا  بينهم  فيما  والتن�شيق  الأع�شاء  البنوك  رعاية م�شالح  الفترة على 
الم�شتركة، ولعبت دورًا كبيرًا في التن�شيق بين البنوك والو�شول لروؤية موحدة تعك�ض 
دوٍر  لعب  من  الجمعية  وتمكنت  الموا�شيع.  مختلف  اإزاء  وموقفها  البنوك  نظر  وجهة 
ن�شٍط وفاعٍل في ح�شد الراأي وك�شب التاأييد للعديد من الق�شايا ذات العالقة بالعمل 

الم�شرفي.

الأردني وعك�ض  الم�شرفي  القطاع  الجمعية خالل م�شيرتها على ترويج  وحر�شت 
ال�شورة الم�شرقة له، ولم تتوانى يومًا عن اإ�شدار البيانات والت�شريحات والتو�شيحات 
التي ت�شتهدف اإزالة الغمو�ض حول كل ما يثار عن البنوك الأع�شاء، ون�شرها في مختلف 

و�شائل الإعالم المرئية والم�شموعة والمقروءة لتزويد الراأي العام بالحقائق والأرقام 
والمعلومات الدقيقة. كما حر�شت الجمعية اأي�شًا على ترويج الم�شوؤولية المجتمعية في 

القطاع الم�شرفي الأردني، وتعزيز نهج ال�شتدامة بين البنوك الأع�شاء. 

الأردن��ي،  الم�شرفي  القطاع  في  الب�شرية  الموارد  وتطوير  التدريب  �شعيد  وعلى 
عملت الجمعية على تنظيم مجموعة متميزة من الفعاليات والبرامج التدريبية، وور�ض 

عمل، والندوات والمنتديات. 

حر�شت  فقد  الجمعية،  ت�شدرها  التي  والمن�شورات  الدرا�شات  �شعيد  على  اأم��ا 
التطورات  ولتعك�ض  الم�شرفي  العمل  مجالت  اأهم  لتغطي  ونوعًا  كمًا  تطويرها  على 
المالية والم�شرفية والقت�شادية في المملكة. وتقوم الجمعية بتوفير جميع درا�شاتها 
واإ�شداراتها من خالل ن�شخ ورقية يتم توزيعها على مختلف الجهات، ون�شخ الكترونية 

متوفرة على الموقع اللكتروني للجمعية باللغتين العربية والنجليزية.

واإنني اإذ اأهنئ الجمعية بمنا�شبة الذكرى الأربعين لتاأ�شي�شها، لأتمنى لها تحقيق 
المزيد من التقدم والزدهار في خدمة القطاع الم�شرفي الأردني والقت�شاد الأردني 
الح�شين  ابن  الثاني  الملك عبداهلل  الها�شمية  الجاللة  في ظل ح�شرة �شاحب  ككل، 

حفظه اهلل ورعاه. 

كلمة رئي�س مجل�س الإدارة 
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د. عدلي قندح
المدير العام

ي�شرن���ي اأن اأ�شع بين اأيديك���م هذا الإ�شدار الخا�ض من اإ�ش���دارات جمعية البنوك 
والذي ياأتي تحت عنوان »اإ�شاءات على اأبرز اإنجازات ومبادرات وبرامج جمعية البنوك 

في الأردن« والذي ت�شدره الجمعية بمنا�شبة مرور اأربعين عام على تاأ�شي�ض الجمعية.

حيث يمثل هذا الإ�شدار ر�شدًا وتوثيقًا موجزًا لأهم المحطات في م�شيرة الجمعية، 
ويعر�ض اأهم نواحي ومجالت عمل الجمعية وانجازاتها خالل الأربعين �شنة الما�شية، 
كما اأنه يعر�ض اأهم التطورات في م�شيرة القطاع الم�شرفي الأردني خالل نف�ض الفترة. 

ويت�شم���ن هذا الإ�شدار عل���ى جزاأين رئي�شيين، حيث يلقي الجزء الأول ال�شوء على 
اأب���رز اإنجازات ومبادرات وبرامج جمعية البن���وك في الأردن منذ تاأ�شي�شها عام 1978 
وحت���ى الآن. بينما يتناول الجزء الثاني اأهم التط���ورات التي حققها القطاع الم�شرفي 

الأردني خالل الأربعين عامًا الما�شية.

وف���ي ه���ذه المنا�شب���ة، ل ي�شعن���ي اإل اأن اأتقدم بخال����ض ال�شكر والمتن���ان لبنوكنا 
الأع�ش���اء على تعاونه���م المثمر مع الجمعية، وعل���ى ا�شتجابتهم العالي���ة وتفاعلهم مع 
مختل���ف الموا�شي���ع والق�شايا المطروح���ة من الجمعي���ة. كما اأ�شكر البن���ك المركزي 
الأردن���ي على تن�شيق���ه الم�شتمر وتوا�شله الفعال مع الجمعية ف���ي كل ما يتعلق بالبنوك 
الأع�شاء والعمل الم�شرفي ب�شكٍل عام. واأ�شكر روؤ�شاء واأع�شاء مجال�ض اإدارة الجمعية 
المتعاقب���ة عل���ى دعمه���م الم�شتم���ر والمتوا�ش���ل لجميع نواح���ي عمل الجمعي���ة، وعلى 

جهودهم الكبيرة المبذولة في تطوير وتح�شين الجمعية. 

واإنن���ا اإذ ناأم���ل اأن ي�شاه���م ه���ذا الإ�شدار في اإعط���اء القارئ فكرة عام���ة وت�شورًا 
�شموليًا عن دور الجمعية الحيوي، واأهميتها الكبيرة بالن�شبة للبنوك الأع�شاء وللقطاع 
الم�شرفي الأردني ككل، لناأمل اأن يكون توثيقًا لإنجازات الجمعية الما�شية، واأن ي�شكل 

دافعًا لها نحو المزيد من التقدم والنجاح. 

كلمة المدير العام









9

يه���دف هذا الج���زء لإلقاء ال�شوء عل���ى بع�ٍض من اأه���م واأبرز اإنج���ازات ومبادرات 
وبرامج جمعية البنوك في الأردن منذ تاأ�شي�شها عام 1978 وحتى الآن. 

1 - التخطيط ال�شتراتيجي في جمعية البنوك

اعتم���دت الجمعية منذ عقٍد من الزمان نه���ج التخطيط ال�شتراتيجي كاأداة رئي�شية 
لتحقي���ق روؤيته���ا واأهدافها الأ�شا�شي���ة، ولتلبية احتياج���ات وتوقعات البن���وك الأع�شاء، 
حي���ث بداأت الجمعي���ة باإعداد خططها ال�شتراتيجية منذ ع���ام 2009. وا�شتكماًل لنهج 
التخطي���ط ال�شتراتيج���ي، اأقر مجل����ض الإدارة الحال���ي الخطة ال�شتراتيجي���ة الرابعة 
لجمعية البنوك لالأع���وام 2020-2018، والتي ت�شمنت �شتة محاور ا�شتراتيجية ينبثق 
عنه���ا مجموعة م���ن الأهداف الفرعية، وتحر����ض الإدارة التنفيذية للجمعية على تنفيذ 

كافة بنود تلك الخطة.

2 - الجوديبر

طرحت جمعية البنوك على البنوك الع�شاء فكرة ايجاد �شعر فائدة مرجعي لأ�شعار 
القرا����ض بين البنوك بالدين���ار الردني في الن�شف الول من ع���ام 2005 نظرًا لعدم 
وج���ود �شعر فائدة مرجعي لأ�شعار فائ���دة القرا�ض بين البنوك، و�شكلت فريق عمل قام 
باإع���داد ت�شور حول المو�ش���وع، ودعت لجتماع �شم كافة البنوك الع�شاء وممثلين عن 

البنك المركزي الأردني تم التفاق خالله على الفكرة والت�شور المطروح. 

وق���د ترك���زت الجه���ود الم�شترك���ة بين جمعي���ة البن���وك والبنك المرك���زي الردني 
 Benchmark Rate والبن���وك العامل���ة في الردن عل���ى اإيجاد موؤ�شر مرجعي محل���ي
لأ�شعار القرا�ض بين البنوك بالدينار الردني لالآجال الق�شيرة )من يوم واحد الى 12 
�شه���رًا( يمتاز بال�شتمرارية والواقعية ويتم تثبيته يوميًا ا�شتنادًا الى معدل اأ�شعار فائدة 
القرا����ض بي���ن البنوك لهذه الفترات والتي تعك�ض ظ���روف ال�شوق من حيث الطلب على 
ال�شيولة واتجاهات ا�شع���ار الفائدة ق�شيرة الجل، وذلك على غرار �شعر الإقرا�ض بين 

البنوك في لندن )LIBOR( والعديد من ال�شواق الخرى.

وق���د تم اعتماد ا�شم الجوديب���ر )JODIBOR( اأي �شعر فائدة الإقرا�ض فيما بين 
البن���وك ف���ي الأردن لليلة واحدة، وتم الإعالن ر�شميًا عن اإط���الق الجوديبر اعتبارًا من 

1/11/2005 بعد انتهاء الفترة التجريبية للم�شروع والتي بداأت في 1/8/2005.

وتق���وم الجمعية منذ ذلك الوقت بن�شر موؤ�ش���رات الجوديبر ولمختلف الآجال ب�شكٍل 
يومي على موقعها اللكتروني. 

O/Nاجلوديرب
3.928

One Week
4.491

One Month
5.300

Three Months
6.244
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3 - ال�شتعالم الئتماني 

قام���ت جمعية البن���وك ومنذ �شدور قان���ون المعلومات الئتماني���ة الأردني رقم )15( 
ل�شن���ة 2010، ببذل جهود كبي���رة لدفع وتعجيل عملية اإن�شاء �شرك���ة ا�شتعالم ائتماني في 
الأردن.  وف���ي ه���ذا ال�شدد قام���ت الجمعية خالل عام 2010 بعم���ل درا�شة حول �شركات 
ال�شتع���الم والت�شني���ف الئتماني تجربت���ي م�شر والبحرين مقارنة م���ع قانون المعلومات 
الئتماني���ة الأردني رقم )15( ل�شنة 2010 وتم عر�شها على مجل�ض اإدارة جمعية البنوك 
والذي اأقر توزيعها على البنوك الأع�شاء لالطالع واإبداء المالحظات. كما قامت الجمعية 
بمخاطب���ة البنوك ل�شتمزاج اآرائها حول رغبتها المبدئية ف���ي الم�شاهمة في اإن�شاء �شركة 
معلوم���ات ائتمانية اأردنية، وقد تلقت الجمعية ردودًا ايجابية من معظم البنوك للم�شاهمة 
ف���ي اإن�شاء ال�شركة مع التاأكي���د على �شرورة اأن ي�شبح قانون المعلوم���ات الئتمانية قانونًا 
دائمًا واأن ي�شدر البنك المركزي الأنظمة والتعليمات التف�شيلية للموافقة على م�شاهمتها 

بال�شركة المزمع اإن�شاوؤها.

وا�شتكم����اًل لجه����ود الجمعي����ة في تاأ�شي�����ض �شركة ال�شتع����الم الئتمان����ي، فقد قامت 
الجمعية خالل ع����ام 2011 بالتباحث مع محافظ البنك المركزي الأردني حول مو�شوع 
تاأ�شي�����ض �شرك����ة ا�شتعالم ائتماني. وق����رر رئي�ض مجل�ض اإدارة جمعي����ة البنوك في الأردن 
م����روان عو�ض ت�شكي����ل “لجنة توجيهية” موؤقتة برئا�شته وع�شوي����ة كٍل من معالي ال�شيدة 
نادية ال�شعي����د، ونائب محافظ البنك المركزي الأردن����ي، وال�شيد كمال البكري، وال�شيد 
هيث����م قمحي����ة، والدكتور عدلي قندح. وقد عقدت اللجن����ة التوجيهية عدة اجتماعات في 
مقر الجمعية لمناق�شة وبحث مختلف التفا�شيل المتعلقة باإن�شاء �شركة ا�شتعالم ائتماني. 

وقام���ت الجمعية بتاري���خ 29/5/2011 بتوجيه دعوة من خالل اإعالن في ال�شحف 
اليومي���ة لجميع الجهات المهتمة بتاأ�شي�ض �شركة ا�شتع���الم ائتماني من موؤ�ش�شات مالية 

و�ش���ركات تاأمين و�شركات مالية و�شركات تمويل تاأجيري و�شركات البيع الآجل، لح�شور 
الجتماع الت�شاوري، كما قامت الجمعية بتوجيه دعوة للبنوك الأع�شاء لح�شور الجتماع 
المذك���ور لغايات تاأ�شي�ض �شركة ا�شتع���الم ائتماني في المملكة. كما ا�شت�شافت الجمعية 
اجتماعا ت�شاوريًا لخب���راء م�شرفيين وعاملين في ال�شوق المالية المحلية للت�شاور حول 

خطوات اإن�شاء �شركة ا�شتعالم ائتماني ح�شب متطلبات القانون. 

وبع���د �شل�شل���ة من الجتماع���ات للجن���ة التوجيهية، ت���م ت�شكيل لجنة فني���ة تنفيذية 
برئا�ش���ة معال���ي ال�شيدة ناديا ال�شعي���د وع�شوية كل من ال�شيد هيث���م قمحية، و د.عدلي 
قن���دح، و د.اأحمد عتيقة مدير مكتب موؤ�ش�ش���ة التمويل الدولية في الأردن، وال�شيد خالد 
الهده���د ممثل قط���اع الت�شالت وتكنولوجيا المعلومات، وال�شي���دة منى �شختيان ممثلة 

عن قطاع التمويل الم�شغر.

وق���د عق���دت اللجنة الفني���ة مجموعة م���ن الجتماع���ات، والتي اأ�شبح���ت بعد ذلك 
اللجن���ة التاأ�شي�شية ل�شركة ال�شتعالم الئتمان���ي. وقامت اللجنة بتعيين م�شت�شار قانوني 
ومحامي للبدء باإجراءات ت�شجي���ل ال�شركة والقيام بالأعمال القانونية الالزمة، وتعيين 
)IFC( م�شت�ش���ارًا فني���ًا وخبيرًا لت�شجي���ل ال�شركة، ودرا�شة ر�شائ���ل الهتمام المر�شلة 
م���ن قب���ل ال�ش���ركاء اال�شتراتيجيين والمفا�شل���ة بينهم، واإع���داد �ش���روط العطاء الذي 
�شير�ش���ل اإلى ال�ش���ركات، ومفاو�ش���ة المتقدمين للعط���اء للو�شول اإلى ت�شمي���ة ال�شريك 
ال�شتراتيج���ي الفائز بالعطاء وبالتعاون مع IFC، والنتهاء من م�شودة التفاق النهائي 
لل�شراك���ة والت�شغيل وعر�شه���ا على الم�شاهمي���ن للموافقة، وت�شجي���ل ال�شركة ب�شيغتها 
و�شروطه���ا النهائية وفقًا لتفاقي���ة الت�شغيل والم�شاركة واأخ���ذ الموافقات الالزمة. وقد 
تم الإعالن عن تاأ�شي�ض �شركة ال�شتعالم الئتماني في جمعية البنوك في الأردن بتاريخ 

15/12/2014، بال�شراكة مع �شركة “كريف CRIF” العالمية. 
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وبموج���ب قانون فاتكا يتعين على دافعي �شرائب اأمريكيين محددين يمتلكون اأ�شوًل 
مالي���ة خ���ارج الوليات المتح���دة، اأن يقدم���وا تقريرًا ببيان���ات تلك الأ�ش���ول لم�شلحة 
الإي���رادات المحلي���ة الأمريكي���ة »IRS«. ويطلب هذا القان���ون، اأي�شًا، م���ن الموؤ�ش�شات 
المالي���ة الأجنبي���ة اإر�شال تقاري���ر مبا�شرة اإلى م�شلح���ة ال�شرائ���ب الأمريكية تت�شمن 
معلومات معينة عن الح�شابات المالية التي يحملها دافعو ال�شرائب الأمريكيين اأو التي 

تحملها جهات اأجنبية يحمل فيها دافعوا �شرائب اأمريكيون ن�شبة ملكية مهمة. 

وقد اأدركت جمعية البنوك في الأردن ب�شكٍل مبكر انعكا�شات هذا القانون على البنوك 
العامل���ة ف���ي الأردن، حيث نظمت جمعية البنوك بالتعاون م���ع ديلويت اند توت�ض ور�شتي 
عم���ل الأولى يوم 4 تموز 2011 والثانية بتاري���خ 4 اآذار 2012 للتعريف بقانون المتثال 
ال�شريبي على الح�شابات الخارجية” “فاتكا” وتبعاته ومتطلباته من مختلف الجهات. 
وتناول���ت الور�شتي���ن، الت���ي ح�شرهما ممثل���ون عن البن���وك المحلية والبن���ك المركزي 
الأردني وديلوي���ت الأردن، المتطلبات الواجب على البنوك المحلية والموؤ�ش�شات المالية 
الراغب���ة في تطبيق هذا القانون تنفيذها قب���ل �شريان القانون، كما تم مناق�شة مو�شوع 

فاتكا من قبل مجل�ض اإدارة الجمعية.

وق���د عقدت جمعي���ة البن���وك ف���ي الأردن، بالتعاون مع اتح���اد الم�ش���ارف العربية 
والتحاد الدولي لل�شرافين العرب، منتدى الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون المتثال 
ال�شريب���ي للح�شاب���ات الخارجي���ة )FATCA( والم�شتج���دات ف���ي المعايي���ر الدولية 
لمكافحة غ�شل الأموال التي اأقرتها FATCA، والتو�شيات المتعلقة بالعقوبات المالية 

والتهرب ال�شريبي، بم�شاركة 100 خبير م�شرفي من 12 دولة عربية واأجنبية.

كما اأع���دت الجمعية ورقة مخت�ش���رة حول مزايا وعيوب المناه���ج المتاحة لتطبيق 
فات���كا، وبعد ا�شتمزاج اآراء بع�ض الجهات بما فيها البنوك الأع�شاء وجهات ا�شت�شارية، 
اأو�ش���ت الورقة باأف�شلية منه���ج IGA وخا�شة النموذج الأول )IGA1(. وقد تم تقديم 

هذه الورقة في اجتماع مع البنك المركزي الأردني.  

وبتاري���خ 13/5/2013 عق���د اجتم���اع في البن���ك المركزي الأردن���ي ح�شره معالي 
محاف���ظ البنك المرك���زي الأردني ومعال���ي رئي�ض جمعي���ة البنوك ف���ي الأردن، اإ�شافة 
لممثلي���ن ع���ن دائرة �شريبة الدخ���ل والمبيعات، وعن وزارة المالي���ة، وعن وزارة العدل 
ووزارة الخارجي���ة وهيئة التاأمين واإرن�شت ويونغ. وق���د اأ�شفر الجتماع عن ت�شكيل لجنة 

لدرا�شة مناهج فاتكا وبيان النموذج الأف�شل اعتماده في الأردن.

التط���ورات  لمناق�ش���ة  اجتم���اع  بعق���د  الجمعي���ة  قام���ت   28/11/2013 وبتاري���خ 
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7 - اأمن و�شالمة المعلومات

يعتب���ر مو�شوع اأمن و�شالمة المعلومات من الموا�شيع ذات الأهمية الكبيرة بالن�شبة 
للبن���وك الأع�ش���اء، خا�ش���ًة ف���ي �شوء م���ا ي�شهده ه���ذا المجال م���ن تط���وراٍت م�شتمرة 

ومت�شارعة. ومن هنا، قامت الجمعية باإيالء هذا الجانب اأهمية كبيرة من خالل ت�شكيل 
لجنة متخ�ش�شة هي لجنة اأمن ومخاطر المعلومات.

حي���ث تعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية لمناق�ش���ة مختلف الموا�شيع ذات العالقة 
باأم���ن و�شالم���ة المعلوم���ات، وتقوم باإج���راء درا�شات ح���ول موا�شي���ع متخ�ش�شة ورفع 

تو�شياتها لإدارة الجمعية ومجل�ض الإدارة. 

كما عقدت الجمعية مجموعة كبيرة من الجتماعات المتعلقة بمو�شوع اأمن و�شالمة 
المعلومات ناق�شت موا�شيع متنوعة مثل االأنماط الجرمية المتبعة في االحتيال والتزوير 
وعملي���ات القر�شن���ة الإلكترونية، وقامت اللجن���ة باقتراح نموذج تبلي���غ عن حدث اأمن 

المعلومات.  

وف���ي ذات ال�شدد، عقدت الجمعي���ة مجموعة من الدورات والن���دوات وور�ض العمل 
والتي هدف���ت لمناق�شة مختلف الموا�شيع المتعلقة باأمن و�شالمة المعلومات، مثل ور�ض 
العمل التي تناولت طرق التحايل اللكتروني والجريمة اللكترونية، والجرائم الم�شرفية 

الحديثة، وك�شف التزوير والحتيال الم�شرفي.

8 - تقنية المعلومات

تعتب���ر تقني���ة المعلوم���ات اأحد اأه���م المجالت الت���ي تعتم���د عليها البن���وك لتنفيذ 
عملياته���ا البنكي���ة والم�شرفية، وهي من اأكثر المجالت الت���ي ت�شهد تطوراٍت متالحقة 
ومتعاقبة. وم���ن هنا، قامت الجمعية باإيالء هذا الجانب اأهمية كبيرة من خالل ت�شكيل 
لجن���ة متخ�ش�شة هي لجنة تقنية المعلومات والتي تتول���ى بحث ومتابعة ومناق�شة كافة 

الموا�شيع المتعلقة بتقنية المعلومات.



15

9 - �شريبة الدخل

يعتب���ر مو�شوع �شريب���ة الدخل من اأكث���ر الموا�شيع تاأثيرًا عل���ى مختلف القطاعات 
القت�شادي���ة ف���ي الأردن بما فيها قط���اع البنوك. وانطالقًا م���ن دور الجمعية في تمثيل 
البن���وك والدفاع ع���ن م�شالحهم، قام���ت الجمعية بلع���ب دوٍر فاعل فيم���ا يتعلق باإبداء 
مالحظات القطاع الم�شرفي على جميع م�شاريع القوانين، وعقد الجتماعات التي ت�شم 
البنوك والجهات ذات العالقة لمناق�شة تفا�شيل وبنود تلك الم�شاريع، اإ�شافة لمخاطبة 

الحكومة الأردنية ومجل�ض النواب لتو�شيح مالحظات ومطالب القطاع الم�شرفي.

فمثاًل قامت الجمعية بعقد اجتماعات عديدة لمناق�شة م�شودة قانون �شريبة الدخل 
ل�شنة 2009، كما تم ا�شتخال�ض مالحظات البنوك واإر�شالها لمختلف الجهات المعنية. 

كم���ا اأع���دت الجمعية درا�شة حول انعكا�شات م�شروع قان���ون �شريبة الدخل المقترح 
على القت�شاد الوطني. 

وقام���ت الجمعية با�شتم���زاج اآراء البن���وك حول م�شاري���ع القوانين المع���دل لقانون 
ال�شريب���ة في ع���ام 2018، وقامت باإر�شال تل���ك المالحظات اإلى مجل����ض النواب واإلى 
الحكومة الأردني���ة واإلى ديون الراأي والت�شريع، كما قامت بالجتماع مع لجنة القت�شاد 
وال�شتثم���ار في مجل�ض النواب لمناق�ش���ة مالحظات البنوك وتو�شيح وجهة نظر القطاع 
الم�شرفي. وبنف�ض الوقت، اأ�شدرت الجمعية درا�شة تف�شيلية تبحث في اآثار وانعكا�شات 
م�شاري���ع القوانين المعدلة لقوانين ال�شريبة عل���ى القطاع الم�شرفي و�شائر القطاعات 
القت�شادي���ة في المملكة، اإ�شافة لأثره���ا على القت�شاد الوطني ككل، وقدمت الدرا�شة 
تو�شي���ات وحلول بديلة لزي���ادة الإيرادات ال�شريبي���ة وبدون الم�شا����ض بن�شب ال�شريبة 

الحالية.

10 - مجالت البيئة والمياه والطاقة

حظيت مجالت البيئة والمياه والطاقة على اهتماٍم بالغ من جمعية البنوك في الأردن، 
حي���ث يت�شح هذا جليًا من خ���الل الم�شاركة الفاعلة للجمعية ف���ي مختلف الجتماعات 
واللج���ان والموؤتمرات التي تتعلق بهذه المجالت. كم���ا اهتمت الجمعية بتطوير التمويل 
البيئ���ي والتمويل الأخ�شر وذل���ك بالتعاون مع مختلف الجه���ات ذات العالقة مثل وزارة 

البيئة والبنك المركزي ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وموؤ�ش�شة التمويل الدولية.

فعل���ى �شبيل المث���ال، نظمت جمعية البنوك ف���ي الأردن عام 2009 ن���دوة حول دور 
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وا�شتهدف���ت العمل على ت�شهيل و�شول تلك ال�ش���ركات للتمويل الم�شرفي وبال�شكل الذي 
ينعك����ض اإيجابًا عل���ى البنوك الأع�ش���اء وعلى ال�ش���ركات ال�شغي���رة والمتو�شطة، وعلى 

القت�شاد الوطني ككل. 

وق���د كانت الجمعية من الجهات التي بداأت بالتركيز على قطاع ال�شركات ال�شغيرة 
والمتو�شط���ة ب�شكٍل مبكر ن�شبيًا، حيث قامت على �شبيل المثال بعقد ور�شة عمل في عام 
2009 حول قرو�ض الم�شاريع ال�شغيرة والمتو�شطة، وذلك بالتعاون مع برنامج التنمية 
القت�شادي���ة )�شابق( الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. وعقدت 
الجمعي���ة ف���ي ع���ام 2009 الملتقى الثال���ث لالإقرا����ض بالتجزئة وتموي���ل الم�شروعات 
ال�شغي���رة والمتو�شط���ة، وذلك بالتع���اون مع مرك���ز الأردن اليوم للتنمي���ة. حيث ناق�ض 
الملتقى الذي عقد على مدار يومين عدة اأوراق عمل بحثت في واقع الإقرا�ض بالتجزئة 
وتموي���ل الم�شاريع ال�شغيرة والمتو�شطة في الأردن وال�شيا�شات النقدية والمالية واأثرها 
عل���ى الإقرا�ض بالتجزئ���ة، بالإ�شاف���ة لإدارة مخاط���ر الإقرا�ض بالتجزئ���ة، والجوانب 

القانونية فيه.

كم���ا تعاون���ت الجمعي���ة م���ع مختل���ف الجه���ات ذات العالق���ة بال�ش���ركات ال�شغيرة 
والمتو�شط���ة في الأردن، بما فيها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والموؤ�ش�شة الأردنية 
لتطوي���ر الم�شاريع القت�شادي���ة )JEDCO(، ووزارة ال�شناعة والتجارة، وغيرها من 
الجه���ات. فمثاًل، ت���م التعاون مع وزارة التخطيط والتع���اون الدولي لتنظيم وعقد ور�شة 
عم���ل لمناق�ش���ة الن�شخة الأولى من اآلي���ات تنفيذ برنامج تموي���ل الم�شروعات ال�شغيرة 
والمتو�شط���ة، بح�ش���ور وزير التخطي���ط والتعاون الدول���ي والمدير التنفي���ذي للموؤ�ش�شة 
الأردني���ة لتطوير الم�شاري���ع القت�شادية وممثلين عن الجه���ات الدولية الممولة وممثلي 

البنوك الأع�شاء. 

كما عق���دت جمعي���ة البن���وك والموؤ�ش�ش���ة الأردنية لتطوي���ر الم�شاري���ع القت�شادية 
)جيدكو( عدة اجتماعات لمبادرة اإن�شاء �شندوق لدعم الم�شاريع المتو�شطة وال�شغيرة 

 .OPIC في الأردن من خالل موؤ�ش�شة

ونظم���ت الجمعي���ة في ع���ام 2014 ور�ش���ة عمل لمناق�ش���ة تجارب تموي���ل ال�شركات 
ال�شغي���رة والمتو�شطة، وذلك بهدف بناء ا�شتراتيجي���ة للبنوك الأردنية وتنمية عمليات 
الإقرا����ض لل�شركات ال�شغي���رة والمتو�شطة في البنوك، وتطوير الخب���رات الأردنية في 

هذا المجال وال�شعوبات التي تواجه ت�شميم منتجات لهذا النوع من الموؤ�ش�شات.

كم���ا عقدت الجمعية ور�شة عمل حول �شمان تموي���ل الم�شروعات ال�شغيرة النا�شئة 
بالتعاون مع ال�شركة الأردنية ل�شمان القرو�ض.

وقام���ت الجمعية في عام 2016 باإ�شدار درا�شة م�شحية بعنوان ال�شركات ال�شغيرة 
والمتو�شط���ة ف���ي الأردن: تحلي���ل جوان���ب العر�ض والطل���ب بالتركيز على اآلي���ات واآفاق 

التمويل الم�شرفي.
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كم���ا قامت الجمعي���ة بتنظيم لقاءات متعددة جمعت رئي����ض واأع�شاء مجل�ض الإدارة 
والمدي���ر العام مع العديد م���ن الوزراء في الحكومات الأردني���ة، مثل اجتماعات مجل�ض 
اإدارة جمعي���ة م���ع وزي���ر الع���دل، ووزير التخطي���ط والتع���اون الدولي، ووزي���ر ال�شناعة 

والتجارة، ووزير المالية، ووزير ال�شتثمار، ووزير العمل. 

والتق���ت الجمعية بالعديد م���ن م�شوؤولي الموؤ�ش�شات العامة، مث���ل اللقاءات مع اأمانة 
عمان، ودائرة �شريبة الدخل والمبيعات، ودائرة مراقبة ال�شركات، والموؤ�ش�شة الأردنية 
لتطوي���ر الم�شاري���ع القت�شادي���ة، ودائ���رة الجمارك، ومديري���ة الأمن الع���ام، والمعهد 

الق�شائي الأردني، وغيرها من الهيئات والموؤ�ش�شات العامة في المملكة.

16 - مذكرات التفاهم 

في اإطار حر�ض الجمعية على تعزيز عالقاتها مع جمعيات البنوك العربية والعالمية، 
ومع الموؤ�ش�شات المالية الدولي���ة والموؤ�ش�شات والهيئات المحلية، قامت الجمعية بتوقيع 

عدد من مذكرات تفاهم مع العديد من تلك الجهات. 

حي���ث قامت الجمعي���ة بتوقيع مذكرة تفاهم م���ع جمعية البن���وك الرومانية في عام 
2009، به���دف تعزيز فر�ض التعاون وتبادل المعلومات الم�شرفية وا�شتك�شاف مجالت 
جدي���دة للتق���ارب القت�شادي والتع���اون المالي بي���ن البلدين.  كما وقع���ت الجمعية في 
ع���ام 2009 اأي�ش���ًا مذك���رة تفاهم مع جمعية البن���وك في فل�شطين لبن���اء اإطار للتعاون 
بي���ن الجمعيتين وتعزيز فر�ض للتعاون بين الأردن وفل�شطين. وتم في عام 2011 توقيع 
مذك���رة تفاهم م�شتركة مع جمعية البنوك في تركيا، والبنك المركزي ال�شوري وجمعية 

م�شارف لبنان.

كم���ا وقعت الجمعية مذك���رات تفاهم مع برنامج �شابق SABEQ الممول من خالل 
)USAID( في ع���ام 2008، ومذكرة تفاهم مع موؤ�ش�شة التمويل الدولية )IFC( في 

عام 2011. 
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وعل���ى ال�شعي���د المحل���ي، قام���ت الجمعي���ة بتوقيع عدٍد م���ن مذك���رات التفاهم مع 
موؤ�ش�ش���ات وطني���ة وتعليمية واقت�شادي���ة وخيرية. حيث وقعت الجمعي���ة في عام 2010 
مذك���رة تفاهم الجامع���ة الها�شمية به���دف التعاون بي���ن الطرفين في مج���ال التدريب 
المتخ�ش����ض لطالب كلي���ة القت�شاد في القط���اع الم�شرفي. ووقع���ت الجمعية كذلك 
مذكرة تفاه���م مع جامعة فيالدلفيا للتعاون في مجال التدري���ب. اإ�شافة لتوقيع مذكرة 
تفاه���م مع مجموعة ط���الل اأبو غزالة لزيادة تع���اون الجانبين في اإع���ادة تهيئة وتاأهيل 

الحوا�شيب وتوزيعها في المناطق الأقل حظًا. 

ووقع���ت الجمعية في عام 2017 مذكرة تفاهم مع مب���ادرة �شمو الأميرة عالية بنت 
الح�شين لإعادة تدوير الورق ل�شالح المدار�ض الحكومية في المملكة.

كم���ا وقع���ت جمعية البن���وك في ع���ام 2011 مذكرة تفاه���م مع الموؤ�ش�ش���ة الأردنية 
لتطوي���ر الم�شاري���ع القت�شادية بهدف ت�شهيل ح�شول ال�ش���ركات المتو�شطة وال�شغيرة 
عل���ى التمويل. وقامت اأي�شًا بتوقيع مذك���رة تفاهم مع المعهد الق�شائي الأردني في عام 
2015 للتع���اون ف���ي مجال التدريب وعقد ور����ض العمل لتهيئة ق�ش���اة موؤهلين ومدربين 
ورف���ع كفاءتهم في الق�شايا المتعلقة بالعم���ل الم�شرفي من الناحية الفنية الم�شرفية، 

والتي من �شانها اأن ت�شرع البت في هذه الق�شايا. 

وي�ش���ار في هذا ال�ش���دد اإلى اأن الجمعية كان���ت الراعي والمن�ش���ق الأ�شا�شي لتوقيع 
العديد من التفاقيات بين البنوك العاملة في الأردن وبين بع�ض الجهات المحلية، حيث 
قامت الجمعية برعاية التفاقية التي وقعتها البنوك مع دائرة �شريبة الدخل والمبيعات 
ع���ام 2015 بهدف ت�شهيل اإج���راءات فك واإيقاع الحجز على اأم���وال وودائع الأ�شخا�ض 
وال�ش���ركات التي ي�شدر بحقها ق���رارات حجز �شريبية. كم���ا ان الجمعية كانت الراعي 
الأ�شا�ش���ي لالتفاقيات التي وقعتها البنوك م���ع الموؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي في 

عام 2017.
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17 - مجالت التحكيم وحل المنازعات

رك���زت الجمعية خالل العقدين الأخيرين على اأهمي���ة التحكيم، ودعت اإلى �شرورة 
اإن�شاء غرفة للتحكيم في النزاعات الم�شرفية بين البنوك والعمالء.

واإيمان���ًا م���ن الجمعية ب�شرورة اإيج���اد ق�شاء م�شرفي متخ�ش����ض، قامت الجمعية 
بتوقي���ع مذكرة تفاهم مع المعهد الق�شائي الأردني، وال���ذي يتم بموجبها توفير تدريب 
م�شرف���ي متخ�ش����ض للق�ش���اة من قبل خب���راء ومتخ�ش�شي���ن في العم���ل الم�شرفي، 
وبال�شكل الذي ي�شهم في توفير وزيادة المعرفة الم�شرفية للق�شاة، ويمكنهم من اإ�شدار 

الأحكام في الق�شايا الم�شرفية المعقدة.

وق���د كان لجمعية البن���وك دور فاعل في اإطالق مبادئ عم���ان لت�شوية الديون خارج 
المحاكم، والذي اأطلقته الجمعية بالتعاون مع موؤ�ش�شة التمويل الدولية )IFC( في حفل 
اإطالق عقد في مقر الجمعية برعاية محافظ البنك المركزي الأردني في �شهر ت�شرين 

الأول 2015. 

حيث جاء اإ�شدار هذه المبادئ بهدف م�شاعدة ال�شركات التي تواجه �شعوبات مالية 
ف����ي ال�شتمرار بممار�ش����ة اأن�شطتها وتح�شي����ن اأو�شاعها، وهو ما ي�شهم ف����ي تعزيز النمو 
القت�شادي في المملكة. وت�شاهم مبادئ عمان لت�شوية الديون خارج المحاكم في التقليل 
م����ن التكلف����ة والوقت لت�شوية ال�شعوب����ات المالية التي تواجه المدي����ن وتزيد من معدلت 
ال�شت����رداد للدائنين وتزي����د ثقتهم بالقدرة عل����ى ا�شترداد اأموالهم، مم����ا يح�شن فر�ض 

الح�شول على الئتمان وي�شجع نمو ال�شركات ال�شغيرة والمتو�شطة. 

18 - التدريب 

اإدراكًا من حر�ض جمعية البنوك على التطوير الم�شتمر للموارد الب�شرية في القطاع 
الم�شرف���ي الأردني ورف���ده باأحدث المع���ارف واآخ���ر الم�شتجدات المحلي���ة والإقليمية 
والعالمي���ة في مجال العمل الم�شرفي، حر�شت الجمعي���ة على تنظيم مجموعة متميزة 
من الفعاليات التدريبية وب�شكٍل دوري، والتي اتخذت �شكل محا�شرات تعريفية، وبرامج 
تدريبية، وور�ض عمل، ون���دوات ومنتديات متخ�ش�شة ورفيعة الم�شتوى تناولت موا�شيع 

فائقة الأهمية. 
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1 - تطور عدد البنوك العاملة في الأردن والتفرع الم�شرفي لها

ارتفع عدد البنوك العاملة في الأردن من 13 عام 1978 اإلى 25 في عام 2017. 

اأم���ا بالن�شبة للتفرع الم�شرفي للبنوك في الأردن، فقد ارتفع عدد فروع البنوك من 
98 فرع عام 1978 اإلى 818 فرع عام 2017.

- البنوك الأردنية

ارتفع عدد البنوك الأردنية من 8 بنوك عام 1978 اإلى 16 بنكًا اأردنيًا في نهاية عام 
2017، وت�شم البنوك الأردنية 13 بنكًا تجاريًا، و3 بنوك اإ�شالمية. 

وق���د بلغ عدد فروع البن���وك التجارية الأردنية 615 فرع في ع���ام 2017، بينما بلغ 
عدد فروع البنوك الإ�شالمية الأردنية 141 فرع عام 2017. 
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وفيم���ا يتعلق بهي���كل الودائع ح�شب النوع ل���دى البنوك العاملة ف���ي المملكة، �شكلت 
الودائ���ع لأج���ل الن�شبة الأكبر من الودائ���ع لدى البنوك، حيث ارتفع���ت ن�شبتها لإجمالي 
الودائع من %42.6 عام 1978 اإلى %53.1 عام 2017. اأما الودائع تحت الطلب، فقد 
ظلت بالمرتبة الثانية، مع مالحظة تراجع ن�شبتها من %38.5 عام 1978 اإلى 29.6% 
ف���ي عام 2017. وحلت ح�شاب���ات التوفير في المرتبة الثالثة من حي���ث الأهمية مقارنًة 
باأنواع الودائع �شالفة الذكر، مع مالحظة تراجع اأهميتها قلياًل من %19.0 عام 1978 

اإلى %17.3 عام 2017. 

وي�ش���ار ف���ي هذا ال�شدد اإلى اأن ارتفاع الودائع لأج���ل لت�شكل اأكثر من ن�شف الودائع 
لدى البنوك في الأردن يعك�ض مدى ا�شتقرار الودائع لدى البنوك في الأردن.

- تطور الت�شهيالت الئتمانية الممنوحة من البنوك العاملة في الأردن 

�شجل���ت الت�شهي���الت الئتمانية الممنوحة من البنوك العاملة ف���ي الأردن نموًا كبيرًا 
خالل الأربعين عامًا الما�شية، حيث ارتفعت قيمة الت�شهيالت الئتمانية من 333 مليون 

دين���ار ع���ام 1978 اإلى 24.7 مليار دينار ف���ي نهاية ع���ام 2017، وبمتو�شط معدل نمو 
�شنوي بلغ 12%. 

اأم���ا من ناحية توزي���ع الت�شهيالت الئتمانية على القطاع���ات القت�شادية، فيالحظ 
ترك���ز الت�شهيالت الئتماني���ة الممنوحة في عام 1978 في ثالث���ة قطاعات رئي�شية هي 
قط���اع التجارة العامة، وقط���اع الن�شاءات، وقطاع ال�شناعة، والت���ي ا�شتحوذت على ما 

ن�شبته %71 من اإجمالي الت�شهيالت الممنوحة من البنوك. 

اأما ف���ي عام 2017، فيالحظ ارتف���اع تنوع الت�شهيالت الئتماني���ة وانخفا�ض ن�شبة 
تركزه���ا في قطاع���ات اقت�شادية مح���ددة. حيث �شكل���ت الت�شهي���الت الممنوحة لأكبر 
ثالث���ة قطاعات )ه���ي الإن�شاءات، والتج���ارة العامة، والخدمات والمراف���ق العامة( ما 
ن�شبت���ه %58.8 من اإجمالي الت�شهيالت الممنوحة ف���ي عام 2017. كما يالحظ تنامي 
الت�شهي���الت الممنوح���ة لقطاع الخدمات والمراف���ق العامة لي�شبح القط���اع الثالث من 

حيث ن�شبة الت�شهيالت الممنوحة له بعد قطاعي الإن�شاءات والتجارة العامة.
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ويالح���ظ مما �شبق ح���دوث تحول ب�شيط في هيكل توزي���ع الت�شهيالت الئتمانية من 
قطاع التجارة العامة ل�شالح قطاع الخدمات والمرافق العامة.

- عمق الجهاز الم�شرفي الأردني 

يمكن قيا�ض عمق القطاع الم�شرفي واأهميته في القت�شاد من خالل احت�شاب ن�شب 
الموج���ودات والودائ���ع والت�شهيالت اإلى الناتج المحلي الإجمال���ي، وبحيث كلما ارتفعت 

الن�شبة كلما دل ذلك على عمق القطاع الم�شرفي وارتفاع اأهميته في القت�شاد. 

وت�شي���ر البيان���ات اإلى اأن موؤ�شرات عم���ق القطاع الم�شرفي الأردن���ي قد نمت باأكثر 
م���ن ال�شعف خ���الل الأربعين �شن���ة الما�شية، وهو ما ي�شي���ر اإلى تنام���ي اأهمية القطاع 
الم�شرف���ي وزيادة حجمه ن�شبًة اإلى القت�شاد الوطني ككل، وهو ما يعك�ض اأن القت�شاد 

الأردني يعتبر اقت�شادًا مرتكزًا على البنوك. 

حي���ث ارتفع���ت ن�شب���ة موج���ودات البنوك العامل���ة في المملك���ة اإلى النات���ج المحلي 
الإجمال���ي م���ن %80 في ع���ام 1978 اإلى %173 ف���ي عام 2017، كم���ا ارتفعت ن�شبة 
الودائع اإلى الناتج المحلي الإجمالي من %56 اإلى %117، وارتفعت ن�شبة الت�شهيالت 

الئتمانية اإلى الناتج المحلي من %42 اإلى 87%.



36



إضاءات على أبرز إنجازات ومبادرات وبرامج جمعية البنوك في ا�ردن 

بمناسبة مرور أربعين عام� على تأسيس الجمعية


