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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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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.
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ورشــة عمــل بعنــوان "دراســة حــول الخلوة الثانية للقيادات المصرفية
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



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.

13



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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