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جمعية البنوك يف الأردن

متوز 2020

عمان - الأردن



جميع احلقوق حمفوظة جلمعية البنوك يف الأردن
ول ي�سمح باإعادة اإ�سدار هذه الكرا�سة اأو اأي جزء

منها اأو تخزينها يف نطاق ا�ستعادة املعلومات اأو نقلها
اأو ا�ستن�ساخها اأو ترجمتها باأي �سكل من الأ�سكال دون

اإذن خطي من اجلمعية، ويجوز القتبا�س منها لغايات 
البحث العلمي بعد الإ�سارة اإلى امل�سدر
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قائمة املحتويات

رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

٥تقدمي

٧املقدمة

٩دليل املنهجية واملفاهيم امل�ضتخدمة

١٠اأواًل: ترتيب البنوك ح�ضب بع�ض بنود قائمة املركز املايل

١٦ثانياً: ترتيب البنوك ح�ضب بع�ض بنود قائمة الدخل

٢٠ثالثاً: ترتيب البنوك ح�ضب اأهم موؤ�ضرات الربحية

٢٤رابعاً: ترتيب البنوك ح�ضب اأهم موؤ�ضرات املتانة املالية

٢٨خام�ضاً: ترتيب البنوك ح�ضب موؤ�ضرات التفرع امل�ضريف

٣٢�ضاد�ضاً: املوارد الب�ضرية يف البنوك العاملة يف االأردن

٣٤�ضابعاً: ملخ�ض الأهم املوؤ�ضرات املالية للبنوك العاملة يف االأردن
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تقدمي

امل�سريف  بالعمل  الرتقاء  على  تاأ�سي�سها  ومنذ  الأردن  يف  البنوك  جمعية  تعمل 
بينهم  فيما  والتن�سيق  الأع�ساء  البنوك  م�سالح  رعاية  خالل  من  به  والنهو�س 
اخلدمات  اأداء  اأ�ساليب  لتطوير  �سعيها  الى  بالإ�سافة  امل�سرتكة،  ملنفعتهم  حتقيقا 

امل�سرفية وحتديثها، وتر�سيخ العمل امل�سريف واأعرافه.

الذي ت�سطلع به اجلمعية، وحر�سا منها على توفري  الكبري  الدور  وانطالقا من 
املعلومات الدقيقة مبو�سوعية و�سفافية، ارتاأت اجلمعية اأن تقوم باإعداد درا�سات 
عن  ولالإجابة  امل�سريف،  بالعمل  يتعلق  غمو�س  اأي  لتو�سيح  ومفيدة  خمت�سرة 
امل�سريف  باجلهاز  املتعلقة  الق�سايا  خمتلف  حول  املطروحة  والآراء  ال�ستف�سارات 

الأردين، بجانب دورها التعليمي والتثقيفي لزياد الوعي امل�سريف.

واإننا ناأمل مع ا�سدارنا لهذه الدرا�سات اأن حتقق الفائدة املرجوة منها يف تو�سيح 
حقائق الأمور، بالعتماد على البيانات واملعلومات من م�سادرها الأ�سا�سية.

 
                                                                               هاين القا�سـي

                                                                                 رئي�س جمل�س الدارة





7
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املقدمة

احلادي  املجلد  من  الثاين  العدد  اأيديكم  بني  ت�سع  اأن  الأردن  يف  البنوك  جمعية  ي�سر 
ع�سر ل�سل�سلة كرا�سات اجلمعية والذي ياأتي حتت عنوان »الأداء املقارن للبنوك العاملة يف 

الأردن خالل عامي 2018 و2019«.

�سهدتها  التي  التطورات  ملجمل  وافيًا  تلخي�سًا  طياتها  يف  لتحمل  الكرا�سة  هذه  وتاأتي 
حيث   .2018 ال�سابق  العام  مع  مقارنًة   2019 العام  خالل  اململكة  يف  العاملة  البنوك 
يتناول اجلزء الأول منها تطور البنود الرئي�سية يف قائمة املركز املايل من حيث اإجمايل 
امللكية  بالإ�سافة حلقوق  الأردن،  العاملة يف  البنوك  والودائع يف  والت�سهيالت  املوجودات 
يف  العاملة  للبنوك  الدخل  قائمة  بنود  اأهم  على  فيت�سمن  الثاين  اجلزء  اأما  املال.  وراأ�س 
و�سايف  ال�سريبة  قبل  الربح  يف  واملتمثلة   2018 عام  مع  مقارنًة   2019 عام  خالل  الأردن 

الربح بعد ال�سريبة.

ويتناول اجلزء الثالث اأهم مقايي�س الربحية للبنوك العاملة يف الأردن والتي تربط 
بني قائمة املركز املايل وقائمة الدخل واملتمثلة يف معدل العائد على املوجودات ومعدل 
العائد على حقوق امللكية خالل عام 2019 مقارنًة مع عام 2018. اأما اجلزء الرابع فيتناول 
اأهم موؤ�سرات املتانة املالية للبنوك واملتمثلة يف ن�سبة كفاية راأ�س املال ون�سبة الديون غري 
العاملة الى اإجمايل الديون. ويتناول اجلزء اخلام�س اأهم موؤ�سرات التفرع امل�سريف للبنوك 
العاملة يف الأردن مبا يف ذلك عدد الفروع وعدد اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك. 
يف  الأردن  يف  العاملة  البنوك  يف  الب�سرية  املوارد  وتوزيع  تطور  ال�ساد�س  اجلزء  ويتناول 

نهاية عام 2019 مقارنًة مع عام 2018. 

ب�سكٍل تنازيل ح�سب كل معيار من  البنوك  اأخذنا بعني العتبار مراعاة ترتيب  ولقد 
ملجموع  بالن�سبة  بنك  لكل  الن�سبية  الأهمية  احت�ساب  اإلى  بالإ�سافة  ال�سابقة،  املعايري 
لت�سمل  رئي�سية  فئات  ثالثة  اإلى  البنوك  تق�سيم  راعينا  كما  اململكة.  يف  العاملة  البنوك 
وجتدر  الأجنبية.  التجارية  والبنوك  الإ�سالمية  والبنوك  الأردنية  التجارية  البنوك 
اإلى اأن بيانات البنوك هي لفروع الأردن ول ت�سمل بيانات ال�سركات التابعة  الإ�سارة هنا 

والفروع اخلارجية.

اأداء  على  ال�سوء  من  املزيد  ت�سليط  يف  ت�ساهم  اأن  لناأمل  الكرا�سة  هذه  ن�سدر  اإذ  واإننا 
املالية  موؤ�سراته  اأهم  تعك�س  واأن  و2018،   2019 العامني  خالل  الأردين  امل�سريف  القطاع 

وتوفرها لكل ذوي العالقة واملهتمني.
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دليل املنهجية واملفاهيم امل�ستخدمة

§ البنـوك 	 لـدى  الودائـع  ي�سـمل  التجاريـة:  للبنـوك  الودائـع  اإجمـايل 
النقديـة. والتاأمينـات  العمـالء،  وودائـع  امل�سرفيـة،  واملوؤ�س�سـات 

§ بعـد 	 الربـح  �سـايف  هـو   :2019 لعـام  امللكيـة  حقـوق  علـى  العائـد  معـدل 
و2019.  2018 لعامـي  امللكيـة  حقـوق  متو�سـط  علـى  مق�سـومًا   2019 لعـام  ال�سريبـة 

§ ال�سريبـة 	 بعـد  الربـح  �سـايف  هـو   :2019 لعـام  املوجـودات  علـى  العائـد  معـدل 
لعـام 2019 مق�سـومًا علـى متو�سـط املوجـودات لعامـي 2018 و2019. 

§ فقـط 	 املوجـودات  اإجمـايل  ت�سـمل  الإ�سـالمية:  للبنـوك  املوجـودات  اإجمـايل 
الغـري. ل�سالـح  املـدارة  احل�سـابات  وبـدون 

§ جميـع 	 املاليـة  التوظيفـات  ت�سـمل  الإ�سـالمية:  للبنـوك  املاليـة  التوظيفـات 
املوؤجلـة  البيـوع  ذمـم  فيهـا  مبـا  البنـك  مـن  املمنوحـة  والتمويـالت  القرو�ـس  اأنـواع 
بال�سـايف،  بالتمليـك  منتهيـة  اإجـارة  وموجـودات  بال�سـايف،  الأخـرى  والذمـم 
احل�سـابات  ت�سـمل  ول  بال�سـايف،  الأخـرى  التمويليـة  ال�سـتثمارات  اأو  والتمويـالت 

الغـري.  ل�سالـح  املـدارة 

§ الأوعيـة 	 ت�سـمل  الإ�سـالمية:  للبنـوك  الدخاريـة  الأوعيـة  اأر�سـدة  اإجمـايل 
العمـالء  وح�سـابات  امل�سرفيـة،  واملوؤ�س�سـات  البنـوك  ح�سـابات  علـى  الدخاريـة 
ول  امل�سـرتك،  ال�سـتثمار  اأ�سحـاب  حقـوق  وجممـوع  النقديـة،  والتاأمينـات  اجلاريـة، 

الغـري. ل�سالـح  املـدارة  احل�سـابات  ت�سـمل 

§ اخلا�سـة 	 البنـوك  بيانـات  علـى  الدرا�سـة  هـذه  يف  الـواردة  البيانـات  ت�سـمل 
اخلارجيـة. والفـروع  التابعـة  ال�سـركات  بيانـات  ت�سـمل  ول  الأردن  بفـروع 

§ )ال�سـنة 	 املقارنـة  ب�سـنة  املتعلقـة  البيانـات  وحتديـث  تعديـل  يتـم  قـد 
ال�سـابقة. بياناتـه  حتديـث  اأو  بتعديـل  بنـك  اأي  قـام  حـال  يف  ال�سـابقة( 



ترتيب البنوك ح�سب بع�س
ًل بنود قائمة املركز املايل

اأو
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اأ. ترتيب البنوك ح�سب اإجمايل املوجودات
ارتفع اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2019 بن�سبة 5.18% عن قيمته يف نهاية عام 2018، لي�سل 
اإلى 51.09 مليار دينار، والتي تتوزع بواقع 39.16 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )76.7% من اإجمايل موجودات 
للبنوك  دينار  مليار  و3.07  املوجودات(  اإجمايل  من   %17.3( الإ�سالمية  للبنوك  دينار  مليار  و8.86  الأردن(،  يف  البنوك 

التجارية الأجنبية )6% من اإجمايل املوجودات(.

جدول رقم )1(: اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2019 
مقارنة مع عام 2018

ية
ردن

االأ
ية 

جار
الت

ك 
بنو

ال

البنك
20192018

ن�ضبة التغري
(%) ترتيب

2019
املوجودات

مليون دينار
الن�ضبة الإجمايل
املوجودات (%)

ترتيب
2018

املوجودات
مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
املوجودات (%)

6.17%19.66%19.8419,549.0%110,138.0البنك العربي
2.08%14.38%13.9626,986.2%27,131.5بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل

9.95%5.77%6.0332,803.0%33,082.0بنك االحتاد
3.44%5.25%5.1742,551.4%42,639.2البنك االأردين الكويتي

2.03-%5.06%4.7252,459.0%52,409.0البنك االأهلي االأردين
2.82%4.68%4.5762,273.0%62,337.0بنك االردن

5.47%4.51%4.5372,192.0%72,312.0بنك القاهرة عمان
4.82%3.89%3.8881,889.0%81,980.0بنك اال�ضتثمار العربي االأردين

8.97%3.73%3.8691,811.2%91,973.6بنك املال االأردين
0.48%3.51%3.35101,702.7%101,711.0بنك �ضو�ضيته جرنال - االأردن 

0.99%2.62%2.52111,274.4%111,286.9البنك التجاري االأردين
ABC 0.62-%2.32%2.19121,127.0%121,120.0بنك

1.96%2.10%2.03131,019.0%131,039.0البنك اال�ضتثماري
4.04%77.49%76.7%76.7%39,159.23اإجمايل موجودات البنوك التجارية االأردنية

ية
الم

الإ�ض
ك ا

بنو
ترتيبالبنكال

2019
املوجودات

مليون دينار
الن�ضبة الإجمايل
املوجودات (%)

ترتيب
2018

املوجودات
مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
املوجودات (%)

ن�ضبة التغري
(%)

6.92%8.57%8.7114,161.0%14,449.0البنك االإ�ضالمي االأردين
6.55%4.45%4.5022,159.0%22,300.4البنك العربي اال�ضالمي الدويل

38.89%2.31%3.0531,121.0%31,557.0بنك �ضفوة اال�ضالمي
8.61%1.05%1.084507.7%4551.4م�ضرف الراجحي *

11.44%16.36%7,948.75 17.3%8,857.79اإجمايل موجودات البنوك االإ�ضالمية

ية
جنب

االأ
ية 

جار
الت

ك 
بنو

ال

ترتيبالبنك
2019

املوجودات
مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
املوجودات (%)

ترتيب
2018

املوجودات
مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
املوجودات (%)

ن�ضبة التغري
(%)

9.18%-1.53%1.321741.0%1673.0بنك لبنان واملهجر 
14.67%-1.45%1.172702.0%2599.0بنك عودة 

64.55%0.71%1.124347.0%3571.0البنك العقاري امل�ضري العربي 
0.94%-1.05%0.993511.2%4506.4بنك �ضتاندرد ت�ضارترد

16.38%0.61%0.675295.4%5343.8�ضيتي بنك
11.58%-0.52%0.436250.8%6221.7بنك الكويت الوطني

11.36%0.29%0.307139.0%7154.8م�ضرف الرافدين
2.79%6.15%2,986.38 6.0%3,069.71اإجمايل موجودات البنوك التجارية االأجنبية
5.18%100.0%48,572.04 100.0%51,086.73اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف االأردن

       
      امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.

      * بنك اأجنبي.
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ب. ترتيب البنوك ح�سب الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف
ارتفعت الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف املقدمة من البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2019 بن�سبة %2.41 
مقارنة مع عام 2018 لت�سل اإلى 25.19 مليار دينار، تتوزع بواقع 17.64 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )70% من 
للبنوك  دينار  مليار  و1.23  الت�سهيالت(  اإجمايل  من   %25.1( الإ�سالمية  للبنوك  دينار  مليار  و6.32  الت�سهيالت(  اإجمايل 

التجارية الأجنبية )4.9% من اإجمايل الت�سهيالت(.

جدول رقم )2(: الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف املمنوحة من البنوك العاملة 
يف الأردن يف نهاية عام 2019 مقارنة مع عام 2018

ية
ردن

االأ
ية 

جار
الت

ك 
بنو

ال

البنك

20192018

ن�ضبة التغري
(%) ترتيب

2019

الت�ضهيالت االئتمانية
 املبا�ضرة / بال�ضايف

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الت�ضهيالت االئتمانية

 املبا�ضرة / بال�ضايف (%)

ترتيب
2018

الت�ضهيالت االئتمانية
 املبا�ضرة / بال�ضايف

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الت�ضهيالت االئتمانية

 املبا�ضرة / بال�ضايف (%)
%0.10%13,865.015.72%13,869.015.36البنك العربي

%2.23-%23,300.413.42%23,226.912.81بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل
%10.62%31,506.06.12%31,666.06.61بنك االحتاد

%6.05-%41,393.35.67%41,309.05.20البنك االأردين الكويتي
%5.19-%61,176.04.78%51,115.04.43البنك االأهلي االأردين

%2.65-%71,131.04.60%61,101.04.37بنك القاهرة عمان
%9.90-%51,192.04.85%71,074.04.26بنك االردن

%4.27%8833.03.39%8868.53.45بنك املال االأردين
%4.76%9803.53.27%9841.73.34بنك �ضو�ضيته جرنال - االأردن 
%9.18%10697.02.83%10761.03.02بنك اال�ضتثمار العربي االأردين

%0.11-%11669.72.72%11669.02.66البنك التجاري االأردين
ABC 1.53%12587.02.39%12596.02.37بنك%

%2.53-%13553.02.25%13539.02.14البنك اال�ضتثماري
اإجمايل الت�ضهيالت االئتمانية املبا�ضرة / بال�ضايف 

%0.40-%17,706.8972.00 %17,636.1770.02لدى البنوك التجارية االأردنية

ية
الم

الإ�ض
ك ا

بنو
ترتيبالبنكال

2019

اأر�ضدة التوظيفات
املالية / بال�ضايف

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الت�ضهيالت االئتمانية

 املبا�ضرة / بال�ضايف (%)

ترتيب
2018

اأر�ضدة التوظيفات
املالية / بال�ضايف

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الت�ضهيالت االئتمانية

 املبا�ضرة / بال�ضايف (%)

ن�ضبة التغري
(%)

7.06%12.67%13.2513,117.0%13,337.0البنك االإ�ضالمي االأردين 
0.39%6.01%5.8921,476.8%21,482.6البنك العربي اال�ضالمي الدويل

31.92%3.16%4.073777.0%31,025.0بنك �ضفوة اال�ضالمي
8.97%1.77%1.884434.9%4473.9م�ضرف الراجحي *

اإجمايل ار�ضدة التوظيفات املالية / بال�ضايف لدى 
8.83%23.61%5,805.69 25.09%6,318.51البنوك اال�ضالمية

ية
جنب

االأ
ية 

جار
الت

ك 
بنو

ال

ترتيبالبنك
2019

الت�ضهيالت االئتمانية
 املبا�ضرة / بال�ضايف

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الت�ضهيالت االئتمانية

 املبا�ضرة / بال�ضايف (%)

ترتيب
2018

الت�ضهيالت االئتمانية
 املبا�ضرة / بال�ضايف

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الت�ضهيالت االئتمانية

 املبا�ضرة / بال�ضايف (%)

ن�ضبة التغري
(%)

103.89%0.73%1.463180.0%1367.0البنك العقاري امل�ضري العربي 
9.63-%1.52%1.341374.0%2338.0بنك لبنان واملهجر 

2.09%1.17%1.162287.0%3293.0بنك عودة 
4.15-%0.68%0.634166.3%4159.4بنك �ضتاندرد ت�ضارترد

2.62%0.22%0.22555.0%556.4�ضيتي بنك
2.93-%0.07%0.07617.2%616.7بنك الكويت الوطني

59.68%0.00%0.0070.3%70.4م�ضرف الرافدين
اإجمايل الت�ضهيالت االئتمانية املبا�ضرة / بال�ضايف 

14.00%4.39%1,079.71 4.89%1,230.90لدى البنوك التجارية االأجنبية

اإجمايل الت�ضهيالت االئتمانية املبا�ضرة / بال�ضايف 
2.41%100.0%24,592.30 100.0%25,185.58لدى البنوك العاملة يف االأردن

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
* بنك اأجنبي.

%3.34%30,742.3976.98 %31,769.8976.03اإجمايل الودائع لدى البنوك التجارية االأردنية %3.34%30,742.3976.98 %31,769.8976.03اإجمايل الودائع لدى البنوك التجارية االأردنية
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الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل عامي 2018 و2019 

ج. ترتيب البنوك ح�سب اإجمايل الودائع
ارتفع اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2019 بن�سبة 4.64% مقارنة مع عام 2018 لي�سل اإلى 
مليار  الودائع( و7.71  اإجمايل  الأردنية )76% من  التجارية  للبنوك  مليار دينار  مليار دينار، تتوزع بواقع 31.77   41.79
دينار للبنوك الإ�سالمية )18.4% من اإجمايل الودائع( و2.31 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية )5.5% من اإجمايل 

الودائع(.

جدول رقم )3(: اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2019 مقارنة مع عام 2018

ية
دن

الأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20192018
ن�ضبة 
التغري
(%)

ترتيب
2019

اجمايل الودائع
مليون دينار

الن�ضبة 
الإجمايل

الودائع (%)

ترتيب
2018

اجمايل الودائع
مليون دينار

الن�ضبة 
الإجمايل

الودائع (%)
%5.70%18,089.020.26%18,550.020.46البنك العربي

%0.56%25,755.114.41%25,787.513.85بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل
%11.82%32,292.05.74%32,563.06.13بنك االحتاد

%2.92%52,002.45.01%42,060.84.93البنك االأردين الكويتي
%3.54-%42,006.05.02%51,935.04.63البنك االأهلي االأردين

%2.88%61,805.04.52%61,857.04.44بنك االردن
%0.12-%71,676.04.20%71,674.04.01بنك القاهرة عمان

%9.06%91,490.03.73%81,625.03.89بنك اال�ضتثمار العربي االأردين
%0.91-%81,524.93.82%91,511.13.62بنك �ضو�ضيته جرنال - االأردن 

%8.03%101,376.73.45%101,487.23.56بنك املال االأردين
%1.27-%111,023.32.56%111,010.32.42البنك التجاري االأردين

ABC 0.56%12885.02.22%12890.02.13بنك%
%0.24%13817.02.05%13819.01.96البنك اال�ضتثماري

%3.34%30,742.3976.98 %31,769.8976.03اإجمايل الودائع لدى البنوك التجارية االأردنية

ية
الم

الإ�ض
ك ا

نو
لب

ترتيبالبنكا
2019

اجمايل اأر�ضدة
االأوعية 
االدخارية

مليون دينار

الن�ضبة 
الإجمايل

الودائع (%)

ترتيب
2018

اجمايل اأر�ضدة
االأوعية 
االدخارية

مليون دينار

الن�ضبة 
الإجمايل

الودائع (%)

ن�ضبة 
التغري
(%)

6.68%9.11%9.2913,638.0%13,881.0البنك االإ�ضالمي االأردين
6.39%4.74%4.8221,891.5%22,012.4البنك العربي اال�ضالمي الدويل 

43.58%2.36%3.243943.0%31,354.0بنك �ضفوة اال�ضالمي
8.62%1.06%1.104423.4%4459.9م�ضرف الراجحي *

اإجمايل اأر�ضدة االأوعية االدخارية لدى البنوك 
11.77%17.27%6,895.94 18.44%7,707.25االإ�ضالمية

ية
جنب

االأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

ترتيبالبنك
2019

اجمايل الودائع
مليون دينار

الن�ضبة 
الإجمايل

الودائع (%)

ترتيب
2018

اجمايل الودائع
مليون دينار

الن�ضبة 
الإجمايل

الودائع (%)

ن�ضبة 
التغري
(%)

14.24-%1.53%1.251611.0%1524.0بنك لبنان واملهجر 
74.82%0.69%1.154274.0%2479.0البنك العقاري امل�ضري العربي 

21.79-%1.42%1.062569.0%3445.0بنك عودة 
1.38-%1.01%0.963404.8%4399.2بنك �ضتاندرد ت�ضارترد

18.82%0.55%0.625219.7%5261.0�ضيتي بنك
21.45-%0.39%0.296156.0%6122.6بنك الكويت الوطني

26.67%0.15%0.19761.2%777.5م�ضرف الرافدين
0.55%5.75%2,295.64 5.52%2,308.22اإجمايل الودائع لدى البنوك التجارية االأجنبية
4.64%100.0%39,933.98 100.0%41,785.37اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف االأردن

               امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
               * بنك اأجنبي.

%3.34%30,742.3976.98 %31,769.8976.03اإجمايل الودائع لدى البنوك التجارية االأردنية %3.34%30,742.3976.98 %31,769.8976.03اإجمايل الودائع لدى البنوك التجارية االأردنية
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الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل عامي 2018 و2019 

د. ترتيب البنوك ح�سب حقوق امللكية
ارتفع اإجمايل حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2019 بن�سبة 3.5% مقارنة مع عام 2018 لي�سل اإلى 
6.33 مليار دينار يف نهاية عام 2019 والتي تتوزع بواقع 4.89 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )77.3% من اإجمايل 
حقوق امللكية( و854.1 مليون دينار للبنوك الإ�سالمية )13.5% من اإجمايل حقوق امللكية( و582.3 مليون دينار للبنوك 

التجارية الأجنبية )9.2% من اإجمايل حقوق امللكية(.

جدول رقم )4(: حقوق امللكية يف البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2019 مقارنة مع عام 2018

ية
دن

الأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20192018
ن�ضبة التغري

(%)
 

ترتيب
2019

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
حقوق امللكية 

(%)

ترتيب
2018

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
حقوق امللكية 

(%)
3.61%16.29%16.311996.000%11,032.000البنك العربي

7.47%15.65%16.252956.800%21,028.300بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل
0.27%6.67%6.463407.700%3408.800البنك االأردين الكويتي

2.73%-6.59%6.204403.000%4392.000بنك االردن
2.16%6.05%5.975370.000%5378.000بنك االحتاد

4.21%5.05%5.096309.000%6322.000بنك القاهرة عمان
1.70%4.81%4.737294.000%7299.000البنك االأهلي االأردين

0.49%-4.48%4.308273.602%8272.252بنك املال االأردين
1.55%3.16%3.109193.000%9196.000بنك اال�ضتثمار العربي االأردين

0.67%-2.45%2.3510150.000%10149.000البنك اال�ضتثماري
ABC 2.03%-2.42%2.2911148.000%11145.000بنك

3.98%2.13%2.1412130.206%12135.393البنك التجاري االأردين
4.61%2.08%2.1013127.158%13133.019بنك �ضو�ضيته جرنال - االأردن 

2.78%77.84%4,758.466 77.30%4,890.764اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك التجارية االأردنية

ية
الم

الإ�ض
ك ا

نو
لب

ترتيبالبنكا
2019

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
حقوق امللكية 

(%)

ترتيب
2018

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
حقوق امللكية 

(%)

ن�ضبة التغري
(%)

7.38%6.43%6.671393.000%1422.000البنك االإ�ضالمي االأردين

10.47%3.17%3.392193.891%2214.198البنك العربي اال�ضالمي الدويل

2.13%2.31%2.283141.000%3144.000بنك �ضفوة اال�ضالمي
9.48%1.10%1.17467.500%473.900م�ضرف الراجحي *

7.38%13.01%795.391 13.50%854.098اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك االإ�ضالمية

ية
جنب

االأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

ترتيبالبنك
2019

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
حقوق امللكية 

(%)

ترتيب
2018

حقوق امللكية
مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
حقوق امللكية 

(%)

ن�ضبة التغري
(%)

8.70%1.50%1.58192.000%1100.000بنك عودة 
5.43%1.47%1.50390.134%295.030بنك الكويت الوطني

3.26%1.50%1.50192.000%395.000بنك لبنان واملهجر 
3.31%1.38%1.38484.500%487.300بنك �ضتاندرد ت�ضارترد

0.44%1.19%1.16572.890%573.210م�ضرف الرافدين
4.57%1.12%1.13668.614%671.749�ضيتي بنك

1.69%0.97%0.95759.000%760.000البنك العقاري امل�ضري العربي 

4.14%9.15%559.138 9.20%582.289اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك التجارية االأجنبية

3.50%100.0%6,112.995 100.0%6,327.152اإجمايل حقوق امللكية يف البنوك العاملة يف االأردن
        امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.

       * بنك اأجنبي.



15

الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل عامي 2018 و2019 

هـ. ترتيب البنوك ح�سب راأ�س املال
ارتفع اإجمايل راأ�س املال للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2019 بن�سبة 1.13% مقارنة مع عام 2018 لي�سل اإلى 3.4 
مليار دينار، والتي تتوزع بواقع 2.59 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية )76.12% من جمموع راأ�س املال( و450 مليون 
دينار للبنوك الإ�سالمية )13.24% من جمموع راأ�س املال( و361.4 مليون دينار للبنوك التجارية الأجنبية )10.63% من 

جمموع راأ�س املال(.

جدول رقم )5(: راأ�س مال البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2019 مقارنة مع عام 2018

ية
دن

الأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

 ن�ضبة20192018
التغري
(%)

 

ترتيب
2019

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�ضبة 
الإجمايل

راأ�ض املال (%)

ترتيب
2018

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
راأ�ض املال (%)

0.00%19.08%18.861641.0%1641.0البنك العربي
0.00%9.37%9.272315.0%2315.0بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل

4.15%5.74%5.915193.0%3201.0البنك االأهلي االأردين
0.00%5.95%5.893200.0%4200.0بنك االردن

0.00%5.95%5.893200.0%4200.0بنك املال االأردين
5.56%5.36%5.596180.0%6190.0بنك القاهرة عمان

0.00%4.76%4.717160.0%7160.0بنك االحتاد
0.00%4.46%4.418150.0%8150.0بنك اال�ضتثمار العربي االأردين

0.00%3.57%3.539120.0%9120.0البنك التجاري االأردين
ABC 0.00%3.27%3.2410110.0%10110.0بنك

0.00%2.98%2.9411100.0%11100.0البنك االأردين الكويتي
0.00%2.98%2.9411100.0%11100.0البنك اال�ضتثماري

0.00%2.98%2.9411100.0%11100.0بنك �ضو�ضيته جرنال - االأردن 
0.70%76.45%2,569.00 76.12%2,587.00اإجمايل راأ�ض مال البنوك التجارية االأردنية

ية
الم

الإ�ض
ك ا

نو
لب

ترتيبالبنكا
2019

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�ضبة 
الإجمايل

راأ�ض املال (%)

ترتيب
2018

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
راأ�ض املال (%)

 ن�ضبة
التغري
(%)

11.11%5.36%5.891180.0%1200.0البنك االإ�ضالمي االأردين

0.00%2.98%2.942100.0%2100.0البنك العربي اال�ضالمي الدويل

0.00%2.98%2.942100.0%2100.0بنك �ضفوة اال�ضالمي
0.00%1.49%1.47450.0%450.0م�ضرف الراجحي *

4.65%12.80%430.00 13.24%450.00اإجمايل راأ�ض مال البنوك االإ�ضالمية
ية

جنب
االأ

ية 
جار

الت
ك 

نو
لب

ا

ترتيبالبنك
2019

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�ضبة 
الإجمايل

راأ�ض املال (%)

ترتيب
2018

راأ�ض املال
مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
راأ�ض املال (%)

 ن�ضبة
التغري
(%)

0.00%1.83%1.81161.4%161.4بنك �ضتاندرد ت�ضارترد
0.00%1.49%1.47250.0%250.0البنك العقاري امل�ضري العربي 

0.00%1.49%1.47250.0%250.0م�ضرف الرافدين
0.00%1.49%1.47250.0%250.0�ضيتي بنك
0.00%1.49%1.47250.0%250.0بنك عودة 

0.00%1.49%1.47250.0%250.0بنك الكويت الوطني
0.00%1.49%1.47250.0%250.0بنك لبنان واملهجر 

0.00%10.75%361.40 10.63%361.40اإجمايل راأ�ض مال البنوك التجارية االأجنبية
1.13%100.0%3,360.40 100.0%3,398.40اإجمايل راأ�ض مال البنوك العاملة يف االأردن

          امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
         * بنك اأجنبي.



ترتيب البنوك ح�سب بع�س
نيًا بنود قائمة الدخل
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الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل عامي 2018 و2019 

اأ. ترتيب البنوك ح�سب الربح قبل ال�سريبة
ارتفع اإجمايل اأرباح البنوك العاملة يف الأردن قبل ال�سريبة يف نهاية عام 2019 بن�سبة 3.64% مقارنة مع عام 2018 لي�سل 
اإلى 874.7 مليون دينار، والتي تتوزع بواقع 655.3 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية )74.9% من جمموع الأرباح قبل 
ال�سريبة( و164.7 مليون دينار للبنوك الإ�سالمية )18.8% من جمموع الأرباح قبل ال�سريبة( و54.7 مليون دينار للبنوك 

التجارية الأجنبية )6.3% من جمموع الأرباح قبل ال�سريبة(. 

جدول رقم )6(: الربح قبل ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2019 مقارنة مع عام 2018

ية
دن

الأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

ن�ضبة 20192018
التغري
(%)

ترتيب
2019

الربح قبل 
ال�ضريبة

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الربح قبل 

ال�ضريبة (%)

ترتيب
2018

الربح قبل 
ال�ضريبة

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الربح قبل ال�ضريبة 

(%)
%6.13%1212.00025.12%1225.00025.72البنك العربي

%42.36%2102.70012.17%2146.20016.71بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل
%9.18-%450.1005.94%345.5005.20بنك االحتاد
%27.87-%361.0007.23%444.0005.03بنك االردن

%4.76-%542.0004.98%540.0004.57بنك القاهرة عمان
%18.66%828.4003.36%633.7003.85البنك االأهلي االأردين

%13.01-%736.9004.37%732.1003.67البنك االأردين الكويتي
%35.94-%637.8914.49%824.2742.78بنك املال االأردين

%4.35-%923.0002.73%922.0002.52بنك اال�ضتثمار العربي االأردين
%23.31%1113.3001.58%1016.4001.87البنك اال�ضتثماري

%27.87%1212.2571.45%1115.6731.79بنك �ضو�ضيته جرنال - االأردن 
%28.04%135.8240.69%127.4570.85البنك التجاري االأردين

ABC 80.00-%1015.0001.78%133.0000.34بنك%
اإجمايل الربح قبل ال�ضريبة للبنوك التجارية 

%2.33%640.3775.87 %655.3074.92االأردنية

ية
الم

الإ�ض
ك ا

نو
لب

ترتيبالبنكا
2019

الربح قبل 
ال�ضريبة

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الربح قبل 

ال�ضريبة (%)

ترتيب
2018

الربح قبل 
ال�ضريبة

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الربح قبل ال�ضريبة 

(%)

ن�ضبة 
التغري
(%)

17.51%8.93%10.13175.400%188.600البنك االإ�ضالمي االأردين
3.69%5.54%5.54246.763%248.488البنك العربي اال�ضالمي الدويل

31.30%1.55%1.97313.100%317.200بنك �ضفوة اال�ضالمي

7.22%1.15%1.1949.700%410.400م�ضرف الراجحي* 

13.61%17.18%144.96 18.83%164.69اإجمايل الربح قبل ال�ضريبة للبنوك االإ�ضالمية
ية

جنب
االأ

ية 
جار

الت
ك 

نو
لب

ا

ترتيبالبنك
2019

الربح قبل 
ال�ضريبة

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الربح قبل 

ال�ضريبة (%)

ترتيب
2018

الربح قبل 
ال�ضريبة

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الربح قبل ال�ضريبة 

(%)

ن�ضبة 
التغري
(%)

42.95%1.02%1.4138.635%112.344�ضيتي بنك
36.84-%2.25%1.37119.000%212.000بنك عودة 

23.08-%1.54%1.14213.000%310.000بنك لبنان واملهجر 
5.95%1.00%1.0248.400%48.900بنك �ضتاندرد ت�ضارترد

33.51%0.60%0.7755.055%56.749بنك الكويت الوطني
16.53%0.31%0.3562.607%63.038م�ضرف الرافدين

15.00-%0.24%0.1972.000%71.700البنك العقاري امل�ضري العربي 

اإجمايل الربح قبل ال�ضريبة للبنوك التجارية 
االأجنبية

54.73%6.26 58.70%6.95%-6.76

اإجمايل الربح قبل ال�ضريبة للبنوك العاملة يف 
االأردن

874.722%100.0 844.032%100.0%3.64

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
* بنك اأجنبي.
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الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل عامي 2018 و2019 

ب. ترتيب البنوك ح�سب �سايف الربح بعد ال�سريبة
اأرباح البنوك العاملة يف الأردن بعد ال�سريبة يف نهاية عام 2019 بن�سبة 0.34% مقارنة مع عام 2018  انخف�س اإجمايل 
لي�سل اإلى 588.1 مليون دينار والتي تتوزع بواقع 446.2 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية )75.9% من جمموع الأرباح 
دينار  مليون  و36.7  ال�سريبة(  بعد  الأرباح  جمموع  من   %17.9( الإ�سالمية  للبنوك  دينار  مليون  و105.2  ال�سريبة(  بعد 

للبنوك التجارية الأجنبية )6.2% من جمموع الأرباح بعد ال�سريبة(.

جدول رقم )7(: �سايف الربح بعد ال�سريبة للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2019 مقارنة مع عام 2018

ية
دن

الأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

  ا

البنك

 ن�ضبة20192018
التغري
(%) 

ترتيب
2019

الربح بعد 
ال�ضريبة

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الربح بعد 

ال�ضريبة (%)

ترتيب
2018

الربح بعد 
ال�ضريبة

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الربح بعد 

ال�ضريبة (%)
2.00%25.42%26.021150.000%1153.000البنك العربي

45.87%13.12%19.20277.400%2112.900بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل
11.31%-5.69%5.07433.600%329.800بنك االحتاد
36.59%-6.95%4.42341.000%426.000بنك االردن

13.79%-4.91%4.25629.000%525.000بنك القاهرة عمان
13.16%3.22%3.66819.000%621.500البنك االأهلي االأردين

29.76%-4.27%3.01725.200%717.700البنك االأردين الكويتي
48.25%-5.50%2.86532.461%816.799بنك املال االأردين

0.00%2.54%2.55915.000%915.000بنك اال�ضتثمار العربي االأردين
15.00%1.69%1.961010.000%1011.500البنك اال�ضتثماري

19.27%1.38%1.65128.147%119.717بنك �ضو�ضيته جرنال - االأردن 
11.80%0.80%0.90134.729%125.287البنك التجاري االأردين

ABC 80.00%-1.69%0.341010.000%132.000بنك
اإجمايل الربح بعد ال�ضريبة للبنوك التجارية 

2.05%-77.20%455.54 75.88%446.20االأردنية

ية
الم

الإ�ض
ك ا

نو
لب

ترتيبالبنكا
2019

الربح بعد 
ال�ضريبة

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الربح بعد 

ال�ضريبة (%)

ترتيب
2018

الربح بعد 
ال�ضريبة

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الربح بعد 

ال�ضريبة (%)

 ن�ضبة
التغري
(%)

9.04%8.44%9.23149.800%154.300البنك االإ�ضالمي االأردين
7.82%5.40%5.85231.891%234.384البنك العربي اال�ضالمي الدويل

19.05%1.42%1.7038.400%310.000بنك �ضفوة اال�ضالمي
4.84%1.05%1.1146.200%46.500م�ضرف الراجحي  *

9.24%16.32%96.29 17.89%105.18اإجمايل الربح بعد ال�ضريبة للبنوك االإ�ضالمية

ية
جنب

االأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

ترتيبالبنك
2019

الربح بعد 
ال�ضريبة

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الربح بعد 

ال�ضريبة (%)

ترتيب
2018

الربح بعد 
ال�ضريبة

مليون دينار

الن�ضبة الإجمايل
الربح بعد 

ال�ضريبة (%)

 ن�ضبة
التغري
(%)

33.33%-2.03%1.36112.000%18.000بنك عودة 
46.37%0.90%1.3245.299%27.755�ضيتي بنك

22.22%-1.53%1.1929.000%37.000بنك لبنان واملهجر 
10.91%0.93%1.0435.500%46.100بنك �ضتاندرد ت�ضارترد

44.56%0.57%0.8353.389%54.899بنك الكويت الوطني
9.58%0.28%0.3161.670%61.830م�ضرف الرافدين

21.43%-0.24%0.1971.400%71.100البنك العقاري امل�ضري العربي 
اإجمايل الربح بعد ال�ضريبة للبنوك التجارية 

االأجنبية
36.68%6.24 38.26%6.48-%4.11

اإجمايل الربح بعد ال�ضريبة للبنوك العاملة يف 
االأردن

588.072%100.0 590.086%100.0-%0.341

   امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
    * بنك اأجنبي.





ترتيب البنوك ح�سب اأهم
لثًا موؤ�سرات الربحية

ثا
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الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل عامي 2018 و2019 

اأ. ترتيب البنوك ح�سب معدل العائد على املوجودات
انخف�س متو�سط معدل العائد على موجودات البنوك العاملة يف الأردن من 1.147% يف عام 2018 اإلى 1.087% يف عام 
2019 وبانخفا�س قدرة 0.06%. وقد بلغ متو�سط معدل العائد على املوجودات للبنوك التجارية الأردنية 0.92%، بينما 

بلغ املعدل 1.19% للبنوك الإ�سالمية، و1.34% للبنوك التجارية الأجنبية.

جدول رقم )8(: معدل العائد على موجودات البنوك العاملة 

يف الأردن يف نهاية عام 2019 مقارنة مع عام 2018

ية
دن

الأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

   ا
    

    
    

    
    

    

البنك

الزيادة20192018
النق�ضان

عن العام املا�ضي
ترتيب
2019

معدل العائد على
املوجودات (%)

ترتيب
2018

معدل العائد على
املوجودات (%)

0.50%1.10%1.606%1بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل
0.07%-1.62%1.553%2البنك العربي

0.70%-1.83%1.131%3بنك االردن
0.12%1.00%1.127%4البنك اال�ضتثماري
0.19%-1.30%1.114%5بنك القاهرة عمان

0.22%-1.23%1.015%6بنك االحتاد
0.91%-1.80%0.892%7بنك املال االأردين

0.10%0.78%0.8811%8البنك االأهلي االأردين
0.07%-0.85%0.7810%9بنك اال�ضتثمار العربي االأردين

0.30%-0.98%0.688%10البنك االأردين الكويتي
0.04%0.53%0.5712%11بنك �ضو�ضيته جرنال - االأردن 

0.04%0.37%0.4113%12البنك التجاري االأردين
ABC 0.76%-0.94%0.189%13بنك

0.186%-1.102% 0.916%متو�ضط معدل العائد على املوجودات للبنوك التجارية االأردنية

ية
الم

الإ�ض
ك ا

نو
لب

ترتيبالبنكا
2019

معدل العائد على
املوجودات (%)

ترتيب
2018

معدل العائد على
املوجودات (%)

الزيادة (النق�ضان)
عن العام املا�ضي

0.04%1.50%1.541%1البنك العربي اال�ضالمي الدويل
0.07%1.19%1.263%2البنك االإ�ضالمي االأردين

0.04%-1.27%1.232%3م�ضرف الراجحي*
0.04%-0.79%0.754%4بنك �ضفوة اال�ضالمي

0.007%1.188% 1.194%متو�ضط معدل العائد على املوجودات للبنوك االإ�ضالمية

ية
جنب

االأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

ترتيبالبنك
2019

معدل العائد على
املوجودات (%)

ترتيب
2018

معدل العائد على
املوجودات (%)

الزيادة (النق�ضان)
عن العام املا�ضي

0.70%1.73%2.431%1�ضيتي بنك
0.82%1.25%2.073%2بنك الكويت الوطني

0.05%1.20%1.254%3م�ضرف الرافدين
0.40%-1.63%1.232%4بنك عودة 

0.07%1.13%1.205%5بنك �ضتاندرد ت�ضارترد
0.11%-1.10%0.996%6بنك لبنان واملهجر 

0.17%-0.41%0.247%7البنك العقاري امل�ضري العربي 
0.136%1.207% 1.344%متو�ضط معدل العائد على املوجودات للبنوك التجارية االأجنبية
0.060%-1.147% 1.087%متو�ضط معدل العائد على املوجودات للبنوك العاملة يف االأردن

                        امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
                       * بنك اأجنبي.
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الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل عامي 2018 و2019 

ب. معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف الأردن
اإلى 7.70% يف عام 2019  العاملة يف الأردن من 8.24% يف عام 2018  للبنوك  امللكية  العائد على حقوق  انخف�س متو�سط 
بلغ  بينما   ،%7.3 الأردنية  التجارية  للبنوك  امللكية  حقوق  على  العائد  معدل  متو�سط  بلغ  وقد   .%0.54 قدرة  وبانخفا�س 

املعدل 11.6% للبنوك الإ�سالمية، و6.2% للبنوك التجارية الأجنبية.

جدول رقم )9(: معدل العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة
 يف الأردن يف نهاية عام 2019 مقارنة مع عام 2018

ية
دن

الأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك
الزيادة20192018

(النق�ضان)
عن العام املا�ضي

ترتيب
2019

معدل العائد على
حقوق امللكية (%)

ترتيب
2018

معدل العائد على
حقوق امللكية (%)

%0.17-%115.260%115.09البنك العربي
%3.37%68.000%211.37بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل

%1.16-%59.130%37.97بنك االحتاد
%1.58-%49.500%47.92بنك القاهرة عمان

%0.19-%77.900%57.71بنك اال�ضتثمار العربي االأردين
%0.69%97.000%67.69البنك اال�ضتثماري

%0.97%106.500%77.47بنك �ضو�ضيته جرنال - االأردن 
%0.78%116.470%87.25البنك االأهلي االأردين

%3.42-%39.960%96.54بنك االردن
%5.83-%211.990%106.16بنك املال االأردين

%1.58-%125.920%114.34البنك االأردين الكويتي
%0.53%133.450%123.98البنك التجاري االأردين

ABC 5.70-%87.070%131.37بنك%

%1.02-%8.32 %7.30متو�ضط العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية االأردنية

ية
الم

الإ�ض
ك ا

نو
لب

ترتيبالبنكا
2019

معدل العائد على
حقوق امللكية (%)

ترتيب
2018

معدل العائد على
حقوق امللكية (%)

الزيادة (النق�ضان)
عن العام املا�ضي

0.45%-17.300%16.851%1البنك العربي اال�ضالمي الدويل
0.37%12.960%13.332%2البنك االإ�ضالمي االأردين

0.49%-9.680%9.193%3م�ضرف الراجحي*
1.12%5.900%7.024%4بنك �ضفوة اال�ضالمي

0.14%11.46% 11.60%متو�ضط العائد على حقوق امللكية للبنوك االإ�ضالمية

ية
جنب

االأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

ترتيبالبنك
2019

معدل العائد على
حقوق امللكية (%)

ترتيب
2018

معدل العائد على
حقوق امللكية (%)

الزيادة (النق�ضان)
عن العام املا�ضي

3.30%7.750%11.053%1�ضيتي بنك
3.91%-12.240%8.331%2بنك عودة 

1.31%-8.800%7.492%3بنك لبنان واملهجر 
0.52%6.580%7.104%4بنك �ضتاندرد ت�ضارترد

1.46%3.830%5.295%5بنك الكويت الوطني
0.21%2.300%2.517%6م�ضرف الرافدين

0.50%-2.350%1.856%7البنك العقاري امل�ضري العربي 

0.03%-6.26% 6.23%متو�ضط العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية االأجنبية

0.540%-8.243% 7.703%متو�ضط العائد على حقوق امللكية للبنوك العاملة يف االأردن

                   امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
                  * بنك اأجنبي.





ترتيب البنوك ح�سب
اأهم موؤ�سرات املتانة املالية عًا

اب
ر
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الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل عامي 2018 و2019 

اأ. ترتيب البنوك ح�سب ن�سبة كفاية راأ�س املال
تتمتع البنوك العاملة يف الأردن بن�سب كفاية راأ�س مال مرتفعة. واجلدول التايل يبني ترتيب البنوك من حيث ن�سب 
كفاية راأ�س املال لديها يف عامي 2018 و2019، ومن اجلدير بالذكر انه ووفقًا ملوؤ�سرات املتانة املالية ال�سادرة عن البنك 
املركزي الأردين فقد بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال  16.99%  يف الن�سف الأول من عام 2019 باملقارنة مع 16.94% يف 

نهاية عام 2018. 
جدول رقم )10(: ن�سبة كفاية راأ�س املال للبنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2019 مقارنة مع عام 2018

ية
دن

الأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك
20192018

ترتيب
2019

ن�ضبة كفاية
راأ�ض املال %

ترتيب
2018

ن�ضبة كفاية
راأ�ض املال %

15.120%19.2806%1بنك القاهرة عمان

17.730%18.4801%2البنك االأردين الكويتي

17.000%17.5002%3بنك االردن

ABC 16.700%17.2903%4بنك

15.290%16.8005%5بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل

16.480%16.6804%6البنك العربي

14.830%16.2207%7بنك اال�ضتثمار العربي االأردين

12.910%15.79010%8بنك املال االأردين

14.090%15.0809%9البنك االأهلي االأردين

12.540%14.90012%10البنك اال�ضتثماري

14.700%13.4108%11بنك �ضو�ضيته جرنال - االأردن 

12.590%12.27011%12بنك االحتاد

11.650%11.16013%13البنك التجاري االأردين

ية
الم

الإ�ض
ك ا

نو
لب

ا

ترتيبالبنك
2019

ن�ضبة كفاية
راأ�ض املال %

ترتيب
2018

ن�ضبة كفاية
راأ�ض املال %

25.120%29.1302%1م�ضرف الراجحي *

22.780%24.3303%2البنك االإ�ضالمي االأردين

18.900%20.3804%3البنك العربي اال�ضالمي الدويل

25.150%19.3601%4بنك �ضفوة اال�ضالمي

ية
جنب

االأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

ترتيبالبنك
2019

ن�ضبة كفاية
راأ�ض املال %

ترتيب
2018

ن�ضبة كفاية
راأ�ض املال %

114.470%147.5302%1بنك الكويت الوطني

160.080%138.7601%2م�ضرف الرافدين

42.390%53.5703%3�ضيتي بنك

27.550%30.2204%4بنك �ضتاندرد ت�ضارترد

21.450%23.3805%5بنك لبنان واملهجر 

20.900%23.3506%6بنك عودة 

20.390%14.6207%7البنك العقاري امل�ضري العربي 

                        امل�سدر: البيانات املالية للبنوك.
                         * بنك اأجنبي.
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الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل عامي 2018 و2019 

اأ. ترتيب البنوك ح�سب عدد الفروع داخل الأردن
نهاية عام 2019، وبن�سبة  اإلى 862 فرع يف  نهاية عام 2018  العاملة يف الأردن من 848 فرع يف  البنوك  ارتفع عدد فروع 
ارتفاع بلغت 1.65%. وقد بلغ عدد فروع البنوك التجارية الأردنية 639 فرع )74.13% من اإجمايل عدد الفروع( و171 فرع 
للبنوك الإ�سالمية )19.84% من اإجمايل عدد الفروع( و52 فرعًا تابعًا للبنوك التجارية الأجنبية )6.03% من اإجمايل 

عدد الفروع(.

جدول رقم )12(: عدد فروع البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2019 مقارنة مع عام 2018

ية
دن

الأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20192018

ن�ضبة التغري
(%)

ترتيب
2019

عدد الفروع
داخل االأردن

الن�ضبة 
الإجمايل

عدد الفروع 
(%)

ترتيب
2018

عدد الفروع
داخل االأردن

الن�ضبة 
الإجمايل

عدد الفروع 
(%)

1.71%-13.80%13.341117%1115بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل
3.85%9.20%9.40278%281البنك العربي

6.85%8.61%9.05473%378بنك القاهرة عمان
2.67%8.84%8.93375%477بنك االردن

0.00%7.55%7.42564%564البنك االأردين الكويتي
5.45%-6.49%6.03655%652البنك االأهلي االأردين

0.00%5.66%5.57748%748بنك االحتاد
13.33%3.54%3.94830%834البنك التجاري االأردين

ABC 3.70%-3.18%3.02927%926بنك
0.00%2.24%2.201019%1019بنك �ضو�ضيته جرنال - االأردن 
5.56%2.12%2.201118%1019بنك اال�ضتثمار العربي االأردين

0.00%1.65%1.621214%1214بنك املال االأردين
0.00%1.42%1.391312%1312البنك اال�ضتثماري

1.43%74.29%630 74.13%639اإجمايل عدد فروع البنوك التجارية االأردنية

ية
الم

الإ�ض
ك ا

نو
لب

ترتيبالبنكا
2019

عدد الفروع
داخل االأردن

الن�ضبة 
الإجمايل

عدد الفروع 
(%)

ترتيب
2018

عدد الفروع
داخل االأردن

الن�ضبة 
الإجمايل

عدد الفروع 
(%)

ن�ضبة التغري
(%)

5.26%8.96%9.28176%180البنك االإ�ضالمي االأردين
0.00%5.31%5.22245%245البنك العربي اال�ضالمي الدويل

9.09%3.89%4.18333%336بنك  �ضفوة اال�ضالمي
0.00%1.18%1.16410%410م�ضرف الراجحي *

4.27%19.34%164 19.84%171اإجمايل عدد فروع البنوك االإ�ضالمية

ية
جنب

االأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

ترتيبالبنك
2019

عدد الفروع
داخل االأردن

الن�ضبة 
الإجمايل

عدد الفروع 
(%)

ترتيب
2018

عدد الفروع
داخل االأردن

الن�ضبة 
الإجمايل

عدد الفروع 
(%)

ن�ضبة التغري
(%)

0.00%1.89%1.86116%116بنك لبنان واملهجر 
0.00%1.65%1.62214%214البنك العقاري امل�ضري العربي 

0.00%1.65%1.62214%214بنك عودة 
40.00%-0.59%0.3545%43بنك �ضتاندرد ت�ضارترد

0.00%0.24%0.2352%52م�ضرف الرافدين
0.00%0.24%0.2352%52�ضيتي بنك

0.00%0.12%0.1271%71بنك الكويت الوطني
3.70%-6.37%54 6.03%52اإجمايل عدد فروع البنوك التجارية االأجنبية

1.65%100.0%848 100.0%862اإجمايل عدد فروع البنوك العاملة يف االأردن
              امل�سدر: بيانات البنوك.

              * بنك اأجنبي.
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الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل عامي 2018 و2019 

ب. ترتيب البنوك ح�سب عدد اأجهزة ال�سراف الآيل داخل الأردن
ارتفع عدد اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك داخل الأردن من 1872 جهاز يف عام 2018 اإلى 2038 جهاز يف عام 2019، 
وبن�سبة ارتفاع بلغت 8.9%. وقد بلغ عدد اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك التجارية الأردنية 1480 جهازًا )%72.6 
من اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل(، فيما بلغ عدد الأجهزة التابعة للبنوك الإ�سالمية 483 جهازًا )23.7% من اإجمايل 

عدد الأجهزة( وبلغ عدد الأجهزة التابعة للبنوك التجارية الأجنبية 75 جهازًا )3.7% من اإجمايل عدد الأجهزة(.

جدول رقم )13(: عدد اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنوك العاملة
 يف الأردن يف نهاية عام 2019 مقارنة مع عام 2018

ية
دن

الأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

ا

البنك

20192018
ن�ضبة التغري

(%) ترتيب
2019

عدد اأجهزة
ال�ضراف 

االآيل

الن�ضبة الإجمايل 
عدد

االأجهزة  (%)

ترتيب
2018

عدد اأجهزة
ال�ضراف 

االآيل

الن�ضبة الإجمايل 
عدد

االأجهزة  (%)
43.02%9.19%12.073172%1246بنك القاهرة عمان

0.88%-12.18%11.091228%2226بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل
4.06%10.52%10.062197%3205البنك العربي

10.49%7.64%7.754143%4158بنك االردن
8.26%5.82%5.796109%5118بنك االحتاد

5.13%-6.25%5.455117%6111البنك االأهلي االأردين
6.25%5.13%5.00796%7102البنك االأردين الكويتي
13.56%3.15%3.29959%867البنك التجاري االأردين

6.45%3.31%3.24862%966بنك اال�ضتثمار العربي االأردين
ABC 1.82%2.94%2.751055%1056بنك

0.00%2.83%2.601153%1153بنك املال االأردين
2.27%2.35%2.211244%1245البنك اال�ضتثماري

3.85%1.39%1.321326%1327بنك �ضو�ضيته جرنال - االأردن 

8.74%72.70%1361 72.62%1480اإجمايل عدد اأجهزة ال�ضراف االآيل للبنوك التجارية االأردنية

ية
الم

الإ�ض
ك ا

نو
لب

ترتيبالبنكا
2019

عدد اأجهزة
ال�ضراف 

االآيل

الن�ضبة الإجمايل 
عدد

االأجهزة  (%)

ترتيب
2018

عدد اأجهزة
ال�ضراف 

االآيل

الن�ضبة الإجمايل 
عدد

االأجهزة  (%)

ن�ضبة التغري
(%)

10.34%12.39%12.561232%1256البنك االإ�ضالمي االأردين
23.17%4.38%4.96282%2101البنك العربي اال�ضالمي الدويل

2.70%3.95%3.73374%376بنك �ضفوة اال�ضالمي
0.00%2.67%2.45450%450م�ضرف الراجحي *

10.27%23.40%438 23.70%483اإجمايل عدد اأجهزة ال�ضراف االآيل للبنوك االإ�ضالمية

ية
جنب

االأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

ترتيبالبنك
2019

عدد اأجهزة
ال�ضراف 

االآيل

الن�ضبة الإجمايل 
عدد

االأجهزة  (%)

ترتيب
2018

عدد اأجهزة
ال�ضراف 

االآيل

الن�ضبة الإجمايل 
عدد

االأجهزة  (%)

ن�ضبة التغري
(%)

0.00%1.34%1.23125%125بنك عودة 
10.00%1.07%1.08220%222بنك لبنان واملهجر 

12.50%0.85%0.88316%318البنك العقاري امل�ضري العربي 
28.57%-0.37%0.2547%45بنك �ضتاندرد ت�ضارترد

0.00%0.27%0.2555%45بنك الكويت الوطني
0.00%0 0.00%0 م�ضرف الرافدين **

0.00%0 0.00%0 �ضيتي بنك **

2.74%3.90%73 3.68%75اإجمايل عدد اأجهزة ال�ضراف االآيل للبنوك التجارية االأجنبية

8.87%100.00%1872 100.00%2038اإجمايل عدد اأجهزة ال�ضراف االآيل للبنوك العاملة يف االأردن
امل�سدر: بيانات البنوك.

* بنك اأجنبي.
** ل يوجد لديها اأجهزة �سراف اآيل
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الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل عامي 2018 و2019 

اأ. ترتيب البنوك ح�سب عدد العاملني
انخف�س اجمايل عدد العاملني يف جميع البنوك العاملة يف الأردن من 21262 موظفًا وموظفة يف عام 2018 اإلى 21192 
موظفًا وموظفة يف عام 2019، وبن�سبة انخفا�س مقدارها 0.3%. وقد بلغ عدد العاملني يف البنوك التجارية الأردنية 
15553 موظفًا وموظفة )73.4% من جمموع عدد العاملني(، فيما بلغ عدد العاملني يف البنوك الإ�سالمية 4341 موظفًا 
وموظفة )20.5% من جمموع عدد العاملني(، ويف البنوك التجارية الأجنبية 1298 موظفًا وموظفة )6.1% من جمموع 

عدد العاملني(.

جدول رقم )14(: عدد العاملني يف البنوك العاملة يف الأردن يف نهاية عام 2019 مقارنة مع عام 2018

ية
دن

الأر
ة ا

ري
جا

الت
ك 

نو
لب

   ا
    

    
 

البنك

20192018
ن�ضبة التغري

(%) ترتيب
2019

جمموع 
العاملني

الن�ضبة الإجمايل
عدد العاملني (%)

ترتيب
2018

جمموع 
العاملني

الن�ضبة الإجمايل
عدد العاملني (%)

3.29%14.74%15.2713133%13236البنك العربي
4.26-%11.58%11.1322463%22358بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل

2.27-%7.45%7.3031583%31547بنك االردن
1.85-%7.36%7.2441564%41535بنك القاهرة عمان

3.16%5.65%5.8561201%51239البنك االأردين الكويتي
2.47-%5.72%5.6051216%61186البنك االأهلي االأردين

0.35-%5.39%5.3971146%71142بنك االحتاد
3.85%3.42%3.569727%8755بنك اال�ضتثمار العربي االأردين

3.57-%3.56%3.448756%9729البنك التجاري االأردين
4.11-%2.86%2.7510608%10583بنك املال االأردين

ABC 1.70-%2.49%2.4511529%11520بنك
1.93-%1.95%1.9212415%12407البنك اال�ضتثماري

1.25-%1.51%1.4913320%13316بنك �ضو�ضيته جرنال - االأردن 
0.69-%73.66%15661 73.39%15553اإجمايل عدد العاملني يف البنوك التجارية االأردنية

ية
الم

الإ�ض
ك ا

نو
لب

ترتيبالبنكا
2019

جمموع 
العاملني

الن�ضبة الإجمايل
عدد العاملني (%)

ترتيب
2018

جمموع 
العاملني

الن�ضبة الإجمايل
عدد العاملني (%)

ن�ضبة التغري
(%)

1.46%11.31%11.5112405%12440البنك االإ�ضالمي االأردين
2.08%4.52%4.622960%2980البنك العربي اال�ضالمي الدويل

0.66%2.86%2.893608%3612بنك �ضفوة اال�ضالمي
3.74-%1.51%1.464321%4309م�ضرف الراجحي *

1.09%20.20%4294 20.48%4341اإجمايل عدد العاملني يف البنوك االإ�ضالمية

ية
جنب

االأ
ية 

جار
الت

ك 
نو

لب
ا

ترتيبالبنك
2019

جمموع 
العاملني

الن�ضبة الإجمايل
عدد العاملني (%)

ترتيب
2018

جمموع 
العاملني

الن�ضبة الإجمايل
عدد العاملني (%)

ن�ضبة التغري
(%)

3.85-%1.96%1.891416%1400بنك لبنان واملهجر 
15.32%1.57%1.812333%2384البنك العقاري امل�ضري العربي 

5.91-%1.19%1.133254%3239بنك عودة 
15.72-%0.75%0.634159%4134بنك �ضتاندرد ت�ضارترد

0.00%0.27%0.27657%557�ضيتي بنك
12.70-%0.30%0.26563%655بنك الكويت الوطني

16.00%0.12%0.14725%729م�ضرف الرافدين
0.69-%6.15%1307 6.12%1298اإجمايل عدد العاملني يف البنوك التجارية االأجنبية
0.33-%100.00%21262 100.00%21192اإجمايل عدد العاملني يف البنوك العاملة يف االأردن

             امل�سدر: بيانات البنوك.
             * بنك اأجنبي.



ملخ�س لأهم املوؤ�سرات املالية
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الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل عامي 2018 و2019 
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الأداء املقارن للبنوك العاملة يف الأردن خالل عامي 2018 و2019 




