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 كلمة رئيس جملس اإلدارة 
 

 السيدات والسادة مسامهي جمموعة بنك األردن الكرام إىل 
 عمالء جمموعة بنك األردن الكرام إىل السادة 

 الكرام إىل فريق موظفي جمموعة بنك األردن
 إىل شركائنا يف الدول اليت نعمل هبا  

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  

 
تقرير   ا  األردن متضمن لبنك نيالثاين والست  السنويالتقرير قدم حلضراتكم وأامسحوا يل ابمسي وابسم أعضاء جملس اإلدارة أن أرحب بكم  

 .  2022السنة املالية  خالل اجملموعةأبرز اإلجنازات اليت حققتها و  2022نتائج أعمال جمموعة بنك األردن للعام جملس اإلدارة و 
 

متقدم ونتائج مستدامة وذلك بفعل السياسات احلكيمة والنهج القيادي السليم    مستوى أداء    2022حقق بنك األردن خالل عام  
التحول الرقمي والتطوير  والرؤية االسرتاتيجية اليت يعمل البنك على حتقيقها من خالل االســتمرار بتبين خطــط مستقبلية تستند على  

حقق البنك أرابحا  صافية بعد الضرائب واملخصصات   ، فعلى مستوى الرحبية  املستمر يف مناذج األعمال وفقا  ألفضل املمارسات العاملية. 
  كما   .2021% مقارنة بنهاية عام  11.5، بنمو بلغت نسبته  2022مليون دينار لعام    40.1العائدة حلقوق مسامهي البنك مببلغ  

ني مستوايت مرتفعة تعترب من األفضل يف القطاع املصريف، حيث ارتفع  سجل العائد على متوسط األصول والعائد على حقوق املسامه
. كما بلغ العائد على متوسط  2021% ابلعام 1.3مقارنة مبعدل  2022% يف هناية عام 1.4العائد على متوسط األصول ليسجل 

، فبلغت  املركز املايل يف  وصالبة    حافظ البنك على قاعدة رأمسالية قوية و   . 2021% لعام  7.8  % مقارنة  مبعدل8حقوق املسامهني  
%، وهي  22.66نسبة كفاية رأس املال  ، وسجلت  %11.8بنمو بلغت نسبته    مليون دينار  529.2حقوق مسامهي البنك حوايل  
 .  واجلهات الرقابية  IIIمتطلبات ابزل   أعلى من النسبة املقررة حسب

 
  املاضي مقارنة ابلعام  %  6.2نسبة  منوا  بمليون دينار حمققا     137.3على صعيد األداء التشغيلي، سجل صايف إيراد الفوائد والعموالت  و 
لنموذج التوقعات  كما استمر البنك بتعزيز خمصصاته وبنائها وفقا   و .  2022من إمجايل الدخل املتحقق ابلعام  %  93مشكال  ما نسبته  و 

املستقبلية واالقتصادية  تغطية  ، حيث  االئتمانية  نسبة  لبلغت  العاملة  املخصصات  أفضل  94.52لتسهيالت غري  من  تعترب  % وهي 
% لنسبة التسهيالت غري العاملة إىل إمجايل التسهيالت االئتمانية )بعد  8النسب يف القطاع املصريف. كما حافظ البنك على مستوى  

 ، مما يؤكد على سالمة وجودة احملفظة االئتمانية للبنك وحتقيق التوازن بني العائد واملخاطر.  2022ئد املعلقة( يف هناية عام  تنزيل الفوا
 

إجيابيا   %، حيث ارتفعت حمفظة  5.3مليار دينار حمققة منوا  بنسبة    2.9أصول البنك حوايل    فبلغت   وشهدت مؤشرات املركز املايل أداءا  
 108%، كما ارتفعت ودائع العمالء حبوايل  1.8  تهنسببلغت  مليار دينار بنمو    1.5التسهيالت االئتمانية ابلتكلفة املطفأة إىل حوايل  
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بات  مليار دينار. مما أسهم يف تلبية متطل   2.02لتصل إىل حوايل    2021مقارنة بعام    2022% يف هناية عام  5.7مليون دينار وبنسبة  
 %. 277.3% ونسبة تغطية السيولة 133.6التمويل والسيولة للمجموعة، حيث سجلت نسبة السيولة القانونية للمجموعة 

 
 السادة املسامهني الكرام  

 
مواصلة التطوير وتبين أفضل املمارسات يف سبيل حتقيق قيمة نوعية للعمالء واالرتقاء    2022استهدفت جمموعة بنك األردن ابلعام  

  Digital Transformationالتحول الرقمي  اليت اختذت من  اسرتاتيجية تقنية املعلومات  إطالق    2022اء. فشهد العام  ابألد
حيث سيتم تطبيق حتول رقمي تدرجيي لتقدمي وتوفري انسيابية يف جتربة العميل، ومبا يتواءم مع األهداف االسرتاتيجية  ركيزة أساسية لبنائها،  

ح املستهدفة. وقد تضمنت االسرتاتيجية جمموعة من املبادرات واملشاريع اليت سيتم  ئلألسواق والشراللبنك يف تقدمي أفضل اخلدمات  
والذي يتم تطبيقه ابلتعاون مع شركة رائدة    Middleware Projectوأبرز هذه املشاريع   ت القادمة تنفيذها خالل فرتة الثالث سنوا

يف هذا اجملال، ومبا سيمكن البنك من دمج خمتلف التقنيات واألدوات وقواعد البياانت يف نظام واحد، حيث سينعكس ذلك على  
 علومات.  حتسني تكامل األعمال وسرعة تطبيق املشاريع، وتعزيز أمن امل

 
فقد مت إطالق منصة اخلدمات املصرفية اإللكرتونية للشركات  واستكماال  ملشاريع البنك يف جمال تطوير اخلدمات اإللكرتونية والرقمية  

BOJ Business Banking     وذلك ضمن خطط البنك الرامية لدفع التحول الرقمي من خالل توفري حلول مصرفية مرنة ومتطورة
( من خالل التطبيق  Virtualإطالق منتج البطاقات املدفوعة مسبقا  متعددة العمالت واليت سيتم إصدارها افرتاضيا  ) للشركات. كما مت  

 البنكي بعمليت الدينار والدوالر األمريكي.  
 

؛ فتم  Operational Excellencyللوصول إىل متيز العمليات  كما قام البنك بتطوير مناذج األعمال وتطوير اإلطار التنظيمي  
مبا يعزز أمهية هذا القطاع ومتكينه   CIBالعمل على إعادة تنظيم قطاع األعمال من حيث أتسيس قطاع الشركات واملؤسسات املالية   

من حتقيق النمو املستهدف يف السوق احمللي ويف األسواق اخلارجية املستهدفة ضمن خطط التفرع اخلارجي. كما مت إعادة تنظيم دوائر  
ت من حيث اخلروج ابلشكل التنظيمي للقطاع بشكل ينسجم مع توجهات البنك ورؤيته االسرتاتيجية ويعزز أمهية القطاع  قطاع العمليا

العمليات بشكل يضفي عليها املرونة والسرعة يف   بصفته مسؤوال  عن مساندة ومتكني قطاعات األعمال والرتكيز على إعادة هندسة 
عكس على جتربتهم. هذا وقد استهدف البنك االرتقاء بقطاع أعمال اخلزينة ووضع األسس إلدارة  التنفيذ مبا يواكب تطلعات العمالء وين 

 أعمال اخلزينة على مستوى جمموعة بنك األردن حيث مت إعداد منوذج العمل املستهدف لدائرة اخلزينة على مستوى جمموعة بنك األردن.  
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 السادة املسامهني الكرام 
 

حيث    .2022ابلعام  يف خمتلف مؤشراته املالية يف ظل التطورات والتغريات الدولية واالقتصادية  أداء مستدام  لقد متكن البنك من حتقيق  
% ابلعام  6.1% مقابل  3.4  سيسجل    العاملي  ادي االقتصالنمو  أن  التوقعات االقتصادية الصادرة عن صندوق النقد الدويل إىل    أشارت 

.  %2.7مقابل التوقعات السابقة البالغة    2023% يف عام  2.9ليسجل  النمو االقتصادي العاملي  معدل  رفعت التوقعات  . فيما  2021
يف ظل    2023  خالل عام يف التأثري على النشاط االقتصادي   وكرانياوالغزو الروسي ألارتفاع أسعار الفائدة   ر سيستم  وعلى صعيد مواز  

تطورا  وتعافيا  يف العديد من مؤشراته مرتكزا  على    2022شهد االقتصاد الوطين ابلعام  وعلى الصعيد احمللي  أزمة تضخم طويلة األمد.  
% عام  2.4ت منو االقتصاد الوطين من  رفع صندوق النقد الدويل توقعا ، حيث  القطاعات االقتصادية إىل الدورانمعظم  عودة عجلة  

 . 2023% للعام 2.7إىل  2022
 

ركيزة  ال مع خطة طريق واضحة لتكون  مبساراته السياسية واالقتصادية واإلدارية حتديث وطين شامل  مشروع  تطبيق  األردن  هذا وقد شهد  
شعار  حول  تتمحور  واليت    وعلى كافة املستوايت. ولعل رؤية التحديث االقتصادي   اجلهود واملوارد ريهداف الوطنية وتسخ لألساسية  األ

.  ستكون نقطة التحول لبناء وأتسيس بيئة تنموية استثمارية تزخر ابلفرص   -ابملبادارت واملشاريع اليت سيتم تنفيذها    -"مستقبل أفضل"  
وسيعمل البنك على املسامهة يف مشاريع ومباردات رؤية التحديث االقتصادي من خالل الربامج واملشاريع التمويلية اليت يقدمها ويشارك  

   مبا يليب متطلبات العمالء ويعزز والءهم وثقتهم ابلبنك.  تطوير واالرتقاء خبدمات التكنولوجيا املالية  ال هبا، إضافة اىل 
  

 

  الكرام  السادة املسامهني
 

سياسية  متاشيا  مع الرؤى امللكية السامية لضمان النمو االقتصادي وتوفري البيئة املناسبة للنمو مبختلف أبعادها االقتصادية واالجتماعية وال
السرتاتيجية البنك اليت تبناها بتوسيع أعماله يف دول    وترمجة    ، لالندماج يف اإلقتصاد العاملي بشكل عام ويف الوطن العريب بشكل خاص

فقد مت    ،أسواقها منوا  ملحوظا  وفرصا  واعدة  مما سينعكس إجيااب  على اخلدمات املقدمة لعمالئنا احلاليني واملستقبليني  اليت تشهد  اإلقليم
تقدمي اخلدمات املالية واملصرفية اليت تليب احتياجات    ى ، الذي سيعمل علإطالق أعمال البنك يف اجلمهورية العراقية من خالل فرع بغداد 

العاملية يف هذا اجملال  املمارسات  العراق توسيع نطاق خدماته لعمالئه من قطاعات    ،العمالء وفقا  ألفضل  البنك يف  تواجد  وسيتيح 
   الشركات املتواجدين يف األردن والعراق. 

 
وقد استهدف البنك السوق السعودي    ،الالزمة ملزاولة األعمال املصرفية يف اململكة العربية السعوديةكافة الرتاخيص  على  حصل البنك  كما  

مصحوبة بتقدم    ،مبا ميثله من فرص واعدة على املستوى االستثماري واالقتصادي مع وجود بنية حتتية تقنية متطورة على مستوى الدولة 
 ما يشهده االقتصاد السعودي من تطورات حتفز مشاركة أكرب من القطاع اخلاص احمللي  كبري يف خدمات التكنولوجيا املالية. إضافة إىل

على تلبية متطلبات بدء النشاط الصادرة من البنك املركزي السعودي ضمن  . حيث يعمل البنك  2030واألجنيب ابالستناد إىل رؤية  
 .  2023ومن املستهدف مباشرة العمل يف اململكة العربية السعودية خالل النصف الثاين من عام   ،متكاملة  خطة عمل 
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 السادة املسامهني الكرام  
 

وتوفري احللول واخلدمات املصرفية ودفع عجلة النمو  زيد من النجاحات واإلجنازات  حتقيق امل  2023ستواصل جمموعة بنك األردن ابلعام  
االرتقاء ابخلدمات واحللول الرقمية وااللكرتونية وفقا  ألفضل املمارسات  وسنعمل على مواصلة    ،فيهااالقتصادي يف الدول اليت نتواجد  

 املتبعة يف الصناعة املصرفية.  

حتقيق أداء متوزان ومستدام على مستوى النتائج املالية مع األخذ ابالعتبار خصوصية كل سوق  استمرارية    2023ابلعام  نستهدف  و  
وسنعمل كذلك على متابعة التغريات    ، تحدايت االقتصادية واجليوسياسية يف املستقبل املنظوريعمل به البنك، وبيئة األعمال املتوقعة وال

تطوير اسرتاتيجيات وخطط أعمال على مستوى جمموعة بنك األردن،  كما سنعمل على    والتطورات يف األسواق حملي ا وإقليم ا وعاملي ا.
حتديد رؤية مستقبلية واضحة ضمن  للمجموعة  نتواجد هبا، ومبا حيقق    هبدف حتديد جماالت وفرص النمو املستهدفة يف األسواق اليت

   األسواق املستهدفة وتوجيه املوارد لذلك. 

 
 

 السادة املسامهني الكرام  
 

البنك  % من رأمسال  18أوصى جملس اإلدارة للهيئة العامة بتوزيع أرابح نقدية على املسامهني بنسبة  يف ضوء النتائج اليت مت حتقيقها فقد  
 وتدوير ابقي األرابح.  ، مليون دينار 36ومببلغ 

 

أتوجه ابلشكر والتقدير ألعضاء جملس اإلدارة على جهودهم ودعمهم املستمر لتحقيق اإلجنازات واملكانة اليت وصلت هلا  تام  اخليف  و 
لنا لبذل املزيد    واليت ستبقى حافزا    بنك األردن   مبجموعة الراسخة  لتقدير ملسامهينا وعمالئنا على ثقتهم  اب كما أتوجه    ،جمموعة بنك األردن

 . وكل التقدير لفريق موظفي البنك على جهودهم وعطائهم يف تقدمي أفضل مستوايت اخلدمات للعمالء  ،من اجلهد والعطاء 
 

يف استقرار اجلهاز    ل عاالف  ودوره  الداعمة لالبتكار وزايدة التنافسية   أتوجه ابلشكر اجلزيل إىل البنك املركزي األردين على جهودهكما  
 .ورعاه هللا حفظه احلسني ابن الثاين امللك عبدهللا اجلاللة اهلامشية  صاحب  حضرة  ظل يف  االقتصادية دعمه لكافة القطاعات املصريف و 

 
 التوفيق ،،،  ويل وهللا

 
 فاخوري  توفيق  شاكر

 رئيس جملس اإلدارة  
 


