
النشرة المصرفية
نشرة شهرية

جمعية البنوك في األردن –دائرة الدراسات : إعداد
2022-تموز 



*دنيةألرأبرز المؤشرات اإلقتصادية ا

%2.5+
قتصادياالالنمومعدل 

2022للربع األول من عام 
مقارنة بالربع األول من عام 

2021
3.0%

معدل التضخم
خالل الخمسة شهور األولى من 

مقارنة بذات الفترة 2022عام 
2021من عام 

1.5%
حواالت العاملين

مليون دينار802.3
لألربعة شهور األولى من 

مقارنة بذات 2022عام 
2021الفترة من عام 

+48.3%
الكليةالصادرات 

مليون دينار 2713.9
2022للثلث األول من عام 

26.1%
الموازنةعجز

مليون دينار345.8
2022للربع األول من عام 

2021مقارنة مع نفس الفترة من عام 

+0.3%
العامإجمالي الدين 

دينارمليار 35.864
2022في نهاية آذار 

+33.2%
المستوردات

مليون دينار5832.4
2022األول من عام للثلث 

+22.3%
التجاريعجز الميزان 

مليون دينار3318.5
2022األول من عام للثلث 

22.8%
معدل البطالة

2022للربع األول من عام 
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قيم المؤشرات أعاله آلخر تاريخ متوفر* 
دائرة اإلحصاءات العامة، والبنك المركزي األردني: المصدر



المركزي احتياطيات البنك
احتياطيات البنك المركزي األجنبيةمن العمالت 

من العمالت األجنبية
األجنبيةمستوى اإلحتياطيات في استقرار 

نسبة العمالت األجنبية بانخفضت  احتياطيات البنك المركزي من 
.2021بنهاية عام مقارنًة 2022بنهاية شهر أيار من عام % 2.1

مستويات االحتياطيات تعتبر مريحة ونسبة تغطيتها 
للمستوردات تعتبر مرتفعة

9.2وتبلغمرتفعةللمستورداتاألجنبيةاالحتياطياتتغطية
2021نهاية عام شهر 2022أيار 

17.668
دوالرمليار 

18.043
دوالرمليار 
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2.1%



ةنمو في المؤشرات الرئيسي... البنوك العاملة في األردن 

إجمالي
الموجودات

61.951
مليار دينار

1.5  %

إجمالي
الودائع

40.484
مليار دينار

2.4  %

إجمالي التسهيالت
االئتمانية 

31.494
دينارمليار 

4.9  %
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القيمة كما في أيار 
2022

معدل النمو 
2021مقارنة بنهاية عام 



المصرفي مؤشرات العمق المالي للقطاع 
2022للعام 

2022نهاية أيار من عام في تشمل  بيانات البنوك المرخصة على مستوى القطاع المصرفي في األردن حسب النشرة الصادرة عن البنك المركزي األردني كما * 
.مليون دينار وفقًا لبيانات دائرة اإلحصاءات العامة32,123يبلغ 2021لعام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ** 

هذه المؤشرات تظهر الحجم الكبير 
نسبيًا للقطاع المصرفي بالمقارنة مع 

االقتصاد األردني، وهو ما يعكس عمق 
القطاع المصرفي وأهميته النسبية 

.الكبيرة

192.9%
إجمالي موجودات البنوك

إلى الناتج المحلي اإلجمالي

إجمالي الودائع لدى البنوك
إلى الناتج المحلي اإلجمالي

%126.0

حة إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنو
من البنوك إلى الناتج المحلي اإلجمالي

%98.0
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إجمالي موجودات البنوك في األردن 

نهاية عاممليون دينار
2021

أيار
2022

التغير
%التغيرمليون دينار

%10.2-647.3-6342.55695.2الموجودات األجنبية
%54715.256255.31540.12.8المحليةالموجودات

%61057.761950.5892.81.5إجمالي الموجودات
%9817.29873.856.60.6الطلبتحتودائع
%23452.924265.0812.13.5وألجلالتوفيرودائع

%10611.710781.0169.31.6االجنبية المطلوبات
%985.91021.635.73.6المركزيةالحكومةودائع

%8.0-138.5-1737.21598.7المركزيالبنكمناالقتراض
%1.2-110.8-9044.38933.5والمخصصاتواالحتياطياتالمالرأس

%5408.55476.968.41.3األخرىالمطلوبات
%61057.761950.5892.81.5إجمالي المطلوبات
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إجمالي الودائع لدى البنوك في األردن 

7.6%

78.1%

13.2%1.1%

عام قطاع
مقيمخاصقطاع
مقيمغيرخاصقطاع

مصرفيةغيرماليةمؤسسات

2022أيار –المودعة الجهةحسبتوزيع الودائع

28.5%

16.8%

54.7%
الطلبتحت

توفيـر 
ألجل 

2022أيار –نوع الوديعة حسبتوزيع الودائع نهاية عاممليون دينار
2021

أيار
2022

التغير 
%التغيرمليون دينار

%2805.33075.9270.69.6العـــــامالقطــــاع

%985.91021.635.73.6الحكومة المركزية

%24.827.8312.1القرويةوالمجالسالبلديات

%279.2301.422.28.0الماليةغيرالعامةالمؤسسات

%1515.41725.1209.713.8االجتماعيالضمانمؤسسة

%36717.037407.6690.61.9الخـــــــاصالقطــــاع

%30988.231636.5648.32.1(مقيم)خاصقطاع

%5266.45323.256.81.1(مقيمغير)خاصقطاع

%3.1-14.5-462.4447.9ةمصرفيغيرماليةمؤسسات

%39522.340483.5961.22.4الودائعاجمالي
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نهاية عاممليون دينار
2021

أيار
2022

التغير 
%التغيرمليون دينار

%39522.340483.5961.22.4اجمالي الودائع

%30684.631503.2818.62.7الودائع بالدينار األردني

%0.2-%77.8%77.6٪ من اجمالي الودائع

%8837.78980.3142.61.6ةالودائع بالعمالت األجنبي

%0.2--%22.2%22.4٪ من اجمالي الودائع

توزيع الودائع حسب نوع العملة

77.8%

22.2%

نيبالدينار األردالودائع
ة الودائع بالعمالت األجنبي

2022أيار –نوع العملة حسبتوزيع الودائع

أيار األجنبية من إجمالي الودائع كما في نهاية  شهرالودائع بالعمالت هناك تراجع طفيف في نسبة 
2021عام مقارنًة مع نهاية 2022من عام 
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ي البنوك فمن قبل التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة 
األردن 

%  90.9ما نسبته ( المقيم وغير المقيم)شكلت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص 
2022االئتمانية خالل شهر أيار من إجمالي التسهيالت 

6.2%2.5%0.4%

88.7%

2.2%

المركزيةالحكومة

العامةالمؤسسات

الماليةالمؤسسات

(مقيم)الخاصالقطاع

(مقيمغير)الخاصالقطاع

الجهة توزيع التسهيالت االئتمانية حسب
2022أيار  –المقترضة 

عامنهايةمليون دينار
2021

أيار
2022

التغير 
مليون دينار

التغير
%

%1816.41958.7142.37.8الحكومة المركزية

%686.5791.1104.615.2المؤسسات العامة

%12.8-16.5-129.0112.5المؤسسات المالية

%26708.827949.91241.14.6(مقيم)القطاع الخاص 

%0.8-5.8-687.8682.0(غير مقيم)القطاع الخاص 

%30028.531494.21465.74.9يةإجمالي التسهيالت االئتمان
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2022أيار –االقتصاديتوزيع التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك حسب النشاط 

1.4%
زراعة

مليون دينار439.8

0.7%
تعدين
مليون دينار213.7

12.1%
صناعة

مليون دينار3821.7

15.4%
خدمات ومرافق عامة

مليون دينار4859.9

1.2%
خدمات نقل

مليون دينار366.3

2.3%
سياحة وفنادق ومطاعم

مليون دينار712.0

2.6%
خدمات مالية

مليون دينار830.8

23.9%
تسهيالت معظمها : خرىأ

لألفراد
دينارمليون 7512.4

25.3%
انشاءات
مليون دينار7957.9

15.2%
تجارة عامة

مليون دينار4779.7
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أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

2021نهاية عام 

سعر الفائدة 
الرئيسي

سعـر إعادة 
الخصم

سعر فائدة 
اتفاقيات إعادة

الشراء
سعر فائدة 

نافذة اإليداع 
لليلة واحدة

2.50%

3.50%
3.25%

2.00%

2022نهاية شهر أيار 

سعر الفائدة 
الرئيسي

سعـر إعادة 
الخصم

سعر فائدة 
اتفاقيات إعادة

الشراء
سعر فائدة 

نافذة اإليداع 
لليلة واحدة

3.25%

4.25% 4.00%

2.75%

2020نهاية عام 

سعر الفائدة 
الرئيسي

سعـر إعادة 
الخصم

سعر فائدة 
اتفاقيات إعادة

الشراء
سعر فائدة 

نافذة اإليداع 
لليلة واحدة

2.50%

3.50%
3.25%

2.00%
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هيكل أسعار الفائدة

2022نهاية شهر أيار 2021نهاية عام 

سعر اإلقراض ألفضل العمالء المتوسط المرجح ألسعار 
الفائدة على القروض والسلف

المتوسط المرجح ألسعار 
الفائدة على الودائع ألجل

8.37%

6.95%

3.45%

سعر اإلقراض ألفضل العمالء المتوسط المرجح ألسعار 
الفائدة على القروض والسلف

المتوسط المرجح ألسعار 
الفائدة على الودائع ألجل

8.77%

7.05%

3.55%
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*الخزينة سندات على أسعار الفائدة 

2022نهاية شهر أيار من عام 2021خالل عام 

3.250% 3.366% 3.250%**

4.820%

5.999%

ناستحقاق سنتي 3استحقاق 
سنوات

5استحقاق 
سنوات

10استحقاق 
سنوات

15استحقاق 
سنة

3.487%
4.442%

5.118% 5.027%
5.999%

ناستحقاق سنتي 3استحقاق 
سنوات

5استحقاق 
سنوات

10استحقاق 
سنوات

15استحقاق 
سنة

ولكل استحقاق2022و2021تمثل سعر الفائدة على آخر إصدار في عام * 
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أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك العاملة في األردن
نهاية عام

2021
كفاية رأس مال مرتفعة 

%(  12)أعلى بكثير من الحد األدنى المطلوب من البنك المركزي 
%(10.5)ومن لجنة بازل 

سيولة مرتفعة
%(100)أعلى من الحد األدنى المطلوب من البنك المركزي 

نهاية عام
2020

نوعية أصول جيدة
مياً عالنسبة ديون غير عاملة منخفضة وضمن المستويات اآلمنة 

نسبة تغطية مرتفعة
من الديون غير العاملة، أما الجزء غير % 79.9المخصصات تغطي 

من حقوق مساهمي البنوك% 4.2المغطى فال يشكل سوى 

%18.30نسبة كفاية رأس المال

نسبة السيولة القانونية

نسبة الديون غير العاملة

نسبة التغطية

18.00%

141.5%

79.9%

5.0%

136.5%

71.5%

5.5%
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مؤشرات الربحية للبنوك العاملة في األردن
نهاية عام

2021

يةاالئتمانالخسائرمخصصاتانخفاضمعبالتزامن
تحسنهنالكاألردنية،البنوكلدىالمتوقعة

يعكسمماللبنوك،الربحيةمؤشراتفيواضح
تعافيوبدءاألردنياالقتصادأداءفيالتحسن
وتداعياتنتائجمناالقتصاديةالقطاعاتمعظم

.كوروناجائحةأزمة

خاللةالضريببعدالبنوكأرباحصافيالرتفاعنتيجة
تحسنتفقد،2020بعاممقارنة2021عام

علىالعائدبمعدلوالمتمثلةالربحيةمؤشرات
العائدومعدل%1.00بلغالذي(ROA)الموجودات

%8.30بلغالذي(ROE)المساهمينحقوقعلى
.2021عامبنهاية

نهاية عام
2020

صافي الربح قبل الضريبة

صافي الربح بعد الضريبة

العائد على الموجودات

العائد على حقوق
المساهمين

805
مليون دينار

%5.10

%0.60 ROA

ROE

550
مليون دينار

1.00%

8.30%

493
مليون دينار

328
مليون دينار

15 البنك المركزي األردني، مؤشرات المتانة المالية: المصدر



نظام الدفع –أهم إحصائيات المحافظ االلكترونية
(جوموبي)بواسطة الهاتف النقال 

مليون1.74
عدد العمالء

حركةألف 720
منفذة من خالل نظام الدفع 

النقالبواسطة الهاتف 

دينارمليون 84.1
قيمة معامالت نظام الدفع 

النقالبواسطة الهاتف 
2022أيار 

مليون 20221.79حزيران 
العمالءعدد 

حركةألف 787
منفذة من خالل نظام الدفع 

النقالبواسطة الهاتف 
مليون دينار98.4

قيمة معامالت نظام الدفع 
النقالبواسطة الهاتف 
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والعمرية الجندريةبعض االحصائيات 
لعمالء المحافظ االلكترونية

17 2022، التقارير الشهرية ألنظمة الدفع، شهر حزيران (جوباك)والتقاصالشركة األردنية ألنظمة الدفع : المصدر

ية 
مر

الع
ئة 

الف
(

ات
نو

لس
با

)
عدد العمالء

توزيع عمالء المحافظ االلكترونية حسب الفئة 
2022حزيران -(بالسنوات)العمرية 

عدد عمالء المحافظ االلكترونية حسب 
2022حزيران –الجنس 

67.1%

ذكور32.9%
إناث



مليون حركة3.52
شهرخاللالنظامخاللمنالمنفذةالحركاتعدد

2022عاممنحزيران
(0.6%)شهرخاللحركةمليون3.54معمقارنة

2022عاممنأيار

دينارمليون 843
خاللالنظامخاللمنالمنفذةالحركاتقيمة
2022عاممنحزيرانشهر

(1.8%)شهرخاللدينارمليون828معمقارنة
2022عاممنأيار

مفوتر399
في نهاية شهر حزيران من عام 

2022
(2.3% ) مفوتر390مع مقارنة

2022في نهاية شهر أيار من عام 

خدمة 1032
عام من نهاية شهر حزيران في 

2022
(2.9% ) خدمة 1003مع مقارنة

2022في نهاية شهر أيار من عام 

اً إحصائيات نظام عرض وتحصيل الفواتير الكتروني
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أهم إحصائيات نظام الدفع الفوري كليك 

ألف300.3
إجمالي عدد العمالء

ألف حركة396
الدفع منفذة من خالل نظام 

الفوري كليك

دينارمليون 74.0
معامالت المنفذة من قيمة 

نظام الدفع الفوري كليكخالل 
2022أيار 

ألف 2022336.7حزيران 
إجمالي عدد العمالء

حركةألف 505
الدفع منفذة من خالل نظام 

الفوري كليك

مليون دينار97.4
قيمة معامالت المنفذة من 
خالل نظام الدفع الفوري كليك
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والعمرية وجنسيات الجندريةبعض االحصائيات 
العمالء  لنظام الدفع الفوري كليك

20 2022، التقارير الشهرية ألنظمة الدفع، شهر حزيران (جوباك)والتقاصالشركة األردنية ألنظمة الدفع : المصدر

ية 
مر

الع
ئة 

الف
(

ات
نو

لس
با

)
عدد العمالء

توزيع العمالء حسب الفئة العمرية 
2022حزيران –توزيع العمالء حسب الجنسية 2022حزيران -(بالسنوات)

97.5%

2.5%

أردنيين

نغير أردنيي
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