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دارة كلمة رئي�س جمل�س الإ

لالقت�ساد  حتققت  وكبرية  كثرية  اجنازات  من  جزءًا  امل�سريف  القطاع  اجنازات  تعترب 

ردين، وجاءت انعكا�سًا وا�سحًا للجهود املكثفة الهادفة اإىل حتقيق املزيد من ال�ستقرار  الأ

القليلة  ال�سنوات  خالل  نوعيًا  تطورًا  ردين  الأ امل�سريف  العمل  �سهد  فقد  والنقدي.  املايل 

على  تعتمد  التي  اللكرتونية  واخلدمات  عمال  الأ نحو  التوجه  جمالت  يف  خا�سة  املا�سية 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت وا�ستحداث اخلدمات امل�سرفية اجلديدة. 

داء املايل للبنوك حيث حققت نتائج جيدة نربزها فيما يلي :  وانعك�س كل ذلك على الأ

كرث من �سعفني خالل الفرتة 2000-اآب 2008،  حيث  ارتفاع موجودات البنوك لأ  -

ارتفعت من 12.9 مليار دينار يف نهاية عام 2000 اإىل 30.1 مليار دينار يف نهاية 

اآب 2008، لت�سكل ما ن�سبته 239.8 % من الناجت املحلي الإجمايل باأ�سعار ال�سوق 

اجلارية لعام 2007. 

ردن ب�سكل تدريجي خالل الفرتة  ارتفاع ر�سيد الودائع لدى البنوك العاملة يف الأ  -

18.1 مليار دينار كما يف  اإىل   2000 8.2 مليار دينار عام  2008 من  2000-اآب 

نهاية اآب 2008، ، لت�سكل ما ن�سبته 136.4 % من الناجت املحلي الإجمايل باأ�سعار 

الودائع  ل�سالح  هيكليًا  تغريًا  الودائع  ر�سيد  و�سهد   .2007 لعام  اجلارية   ال�سوق 

ردين كعملة ادخارية.   ردين مما ي�سري اإىل زيادة جاذبية الدينار الأ بالدينار الأ

-  ارتفاع ر�سيد الت�سهيالت املمنوحة من البنوك من 4.5 مليار دينار عام 2000 اإىل  

جنبية  13.3 مليار دينار يف نهاية اآب 2008، و�سكلت ن�سبة الت�سهيالت بالعمالت الأ

اإىل اإجمايل الت�سهيالت 13.2% كما يف نهاية اآب 2008. 

2008، حيث  2000-حزيران  الفرتة  للبنوك خالل  املالية  املتانة  موؤ�سرات  ارتفاع   -

بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال 17.6% ون�سبة الديون غري العاملة اإىل اإجمايل الديون 

4% ون�سبة تغطية خم�س�س تدين الت�سهيالت للديون غري العاملة 64.9% ومعدل 

ال�سيولة  ون�سبة   %1.8 املوجودات  على  العائد  ومعدل   %13.6 امللكية  على  العائد 

 .%138.1

موؤ�س�سات  منحها  على  درجت  التي  للبنوك  الئتمانية  الت�سنيفات  على  ذلك  انعك�س  وقد 

البنوك  من  عدد  ارتقى  حيث  عالية،  وم�سداقية  خربة  وذات  متخ�س�سة  عاملية  ت�سنيف 

يف  امل�سرفية  واملوؤ�س�سات  البنوك  قائمة  ت�سدر  وبع�سها  جدا  رفيعة  درجات  اإىل  ردنية  الأ

و�سط ب�سكل عام.  منطقة ال�سرق الأ

الدكتور مي�صيل مارتو 

دارة                        رئي�س جمل�س الإ
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كلمة املدير العام 

انطالقًا من حر�س اإدارة اجلمعية ب�سرورة واأهمية توفري ون�سر بع�س املعلومات والبيانات 

ردين، راأينا اأن ن�سدر هذه الدرا�سة حتت  واملوؤ�سرات الإح�سائية حول القطاع امل�سريف الأ

ردين«. والتي تاأتي تنفيذًا ملا وعدنا به من اإجراء حتديث  ا�سم »تطور القطاع امل�سريف الأ

ردن« التي ن�سرناها �سابقًا.  م�ستمر لدرا�سة »البنوك العاملة يف الأ

ول دور البنك املركزي  لقد مت تق�سيم الدرا�سة اإىل اثني ع�سر جزءًا، حيًث تناول اجلزء الأ

ردين من  ردين يف اإدارة ال�سيا�سة النقدية، وتناول اجلزء الثاين واقع اجلهاز امل�سريف الأ الأ

ردين وتطور عدد البنوك والفروع، اأما اجلزء الثالث فبحث  حيث هيكل اجلهاز امل�سريف الأ

ردين من حيث تطور املوجودات، وراأ�س املال والحتياطيات  يف تطور اجلهاز امل�سريف الأ

واملخ�س�سات، والودائع، والت�سهيالت، وموؤ�سرات املتانة املالية. وتناول اجلزء الرابع واجلزء 

ردنية والبنوك  �سالمية وح�س�س البنوك الأ اخلام�س ح�س�س البنوك التجارية والبنوك الإ

ال�ساد�س بالرتكز  ردنية من حيث املوجودات والودائع والت�سهيالت. وبحث اجلزء  غري الأ

ردين، واجلزء ال�سابع بني تطور اأداء البنوك املدرجة يف  امل�سريف يف اجلهاز امل�سريف الأ

امل�سريف  ال�سوق  الفوائد يف  اأ�سعار  هيكل  تطور  الثامن  اجلزء  تناول  فيما  عمان،  بور�سة 

ردين. وبني اجلزء التا�سع تقا�س ال�سيكات. واجلزء العا�سر تطور اخلدمات امل�سرفية.  الأ

واجلزء احلادي ع�سر تطور ت�سنيف البنوك ح�سب موؤ�س�سات الت�سنيف العاملية. فيما تناول 

خري ترتيب البنوك ح�سب اأداء املوجودات، والودائع، والت�سهيالت،  اجلزء الثاين ع�سر والأ

رباح بعد ال�سريبة، وعدد العاملني.  وحقوق امللكية، وراأ�س املال، والأ

  

ردين، ملا  كلنا اأمل اأن ت�سهم الدرا�سة يف ت�سليط ال�سوء على تطور اأداء اجلهاز امل�سريف الأ

فيه الفائدة لكل ذوي العالقة واملهتمني. موؤكدين على اأن الجناز املتميز للقطاع امل�سريف 

احلديثة  الت�سريعات  وتوفر  املالئمة  الكلية  القت�سادية  البيئة  توفر  نتيجة  ردين حتقق  الأ

وال�سيا�سات القت�سادية والنقدية واملالية احل�سيفة يف اململكة. 

                                                                                   

                                                                                                                            الدكتور عديل قندح 

                                                                                                              املـديـر الـعـام  
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ول اجلزء الأ

ردين وال�صيا�صة النقدية البنك املركزي الأ

اأدوات ال�سيا�سة النقدية  -

اجتاهات ال�سيا�سة النقدية  -

ردين �سيا�سة �سعر �سرف الدينار الأ  -

�سيا�سة اأ�سعار الفائدة  -
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ردين وال�صيا�صة النقدية  اأوًل: البنك املركزي الأ

ردين حتقيقها يف ا�ستقرار  تتمثل عنا�سر ال�ستقرار النقدي التي ي�ستهدف البنك املركزي الأ

�سعار وا�ستقرار �سعر �سرف الدينار وخلق هيكل اأ�سعار فائدة ين�سجم مع  امل�ستوى العام لالأ

الظروف القت�سادية املحلية والتطورات الدولية. وي�سعى البنك املركزي اإىل حتقيق ذلك 

من خالل تنظيم منو ال�سيولة املحلية يف القت�ساد الوطني مبا يتنا�سب مع ا�ستقرار امل�ستوى 

�سعار وا�ستقرار �سعر ال�سرف من جهة ومتويل الن�ساط القت�سادي احلقيقي من  العام لالأ

جهة ثانية. 

-  اأدوات ال�صيا�صة النقدية : 

�- �صيا�صة نقدية مبا�صرة : 

داأب البنك املركزي على �سبط منو ال�سيولة يف القت�ساد الوطني، حتى اأوائل الت�سعينات،  

من خالل ا�ستخدام اأدوات ال�سيا�سة النقدية التقليدية )املبا�سرة(، واملتمثلة يف �سعر اإعادة 

التو�سع  املبا�سرة على  ال�سقوف  لزامي، عالوة على  الإ النقدي  ون�سب الحتياطي  اخل�سم 

جراءات  الئتماين يف حالت معينة. واىل جانب ذلك جلاأ البنك خالل تلك الفرتة اإىل الإ

دارية للتاأثري على هيكل الئتمان امل�سريف وكلفته، وذلك من خالل حتديد اأ�سعار الفائدة  الإ

على القرو�س والودائع واإلزام البنوك بتوجيه جزء من حمفظتها املالية نحو ا�ستثمارات 

دوات مل تكن بالفعالية املطلوبة للتاأثري على حجم  بعينها. وقد اأثبتت التجربة، اأن هذه الأ

ال�سيولة يف القت�ساد الوطني، ف�ساًل عن اأنها اأدت اإىل ت�سوهات �سعريه وهيكلية يف القطاع 

امل�سريف، وبالتايل اإىل تقليل كفاءة تخ�سي�س املوارد يف القت�ساد الوطني.

 2- �صيا�صة نقدية غري مبا�صرة: 

�سلوب غري املبا�سر يف اإدارة ال�سيا�سة  1993، اأخذ البنك املركزي يتبع الأ منذ نهاية عام 

كرث �سيوعًا يف اإدارة ال�سيا�سة  �سلوب الأ النقدية من خالل عمليات ال�سوق املفتوحة، وهو الأ

�سلوب يقوم البنك املركزي  النقدية عند البنوك املركزية للدول املتقدمة.  و�سمن هذا الأ
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يداع التي اأ�سدرها خ�سي�سًا لهذه الغاية كاأداة رئي�سة لمت�سا�س  با�ستخدام �سهادات الإ

�سعار ب�سكل عام  ال�سيولة الزائدة يف القت�ساد وبالتايل منعها من التاأثري على م�ستوى الأ

من جهة، وعلى �سعر ال�سرف من جهة اأخرى. وقد جلاأ البنك املركزي اإىل ا�ستحداث اأداة 

يداع يف ظل عدم كفاية اإ�سدارات اأدوات الدين العام احلكومي والتي ترتبط  �سهادات الإ

دوات من  الأ لتلك  الثانوي  ال�سوق  العامة من جهة، و�سعف  املوازنة  بتمويل عجز  مبا�سرة 

جل اأ�سبوع يف �سخ  يداع لأ جهة ثانية. ويف املقابل، ت�ساعد عمليات اإعادة �سراء �سهادات الإ

ال�سيولة اإىل القت�ساد الوطني عند اللزوم ف�ساًل عن دورها يف ت�سهيل مهمة البنوك يف 

البنك  يداع، ي�ستخدم  جل الق�سري. واىل جانب �سهادات الإ املالية يف الأ اإدارة حمافظها 

يداع لليلة واحدة يف اإدارته لل�سيا�سة  املركزي اأي�سًا اأدوات �سعر اإعادة اخل�سم ونافذة الإ

النقدية. 

-  اجتاهات ال�صيا�صة النقدية: 

ردين اجتاهات متباينة بني الت�سدد والت�ساهل  اتخذت ال�سيا�سة النقدية للبنك املركزي الأ

�سواق املالية الدولية.  يف �سوء التطورات القت�سادية املحلية وتطورات اأ�سعار الفائدة يف الأ

تخفي�س  بهدف  �سواء  مت�سددة  نقدية  ب�سيا�سة  عام  ب�سكل  الت�سعينات  فرتة  متيزت  فقد 

معدلت الت�سخم كما حدث يف اأوائل الت�سعينات، اأو بهدف تعزيز ا�ستقرار �سعر ال�سرف 

جنبية ب�سكل  كما حدث يف اأوا�سط واأواخر الت�سعينات، عندما ارتفع الطلب على العمالت الأ

اأدوات  الفائدة على خمتلف  اأ�سعار  ارتفاع  على ذلك يف حينه  ترتب  وقد  ومفاجئ.   حاد 

ال�ستقرار  تر�سخ  بعد  اأما  قيا�سية.  م�ستويات  اإىل  املركزي  البنك  لدى  النقدية  ال�سيا�سة 

وقد  بالي�سر،   النقدية  ال�سيا�سة  متيزت  فقد  حتديدًا،   1999 عام  اأوا�سط  ومنذ  النقدي، 

اأمكن خالل هذه الفرتة تخفي�س �سعر الفائدة على خمتلف اأدوات ال�سيا�سة النقدية اإىل 

اأن البنك  اإدارة ال�سيا�سة النقدية . غري  �سلوب اجلديد يف  اإتباع الأ اأدنى م�ستوى لها منذ 

املركزي اجته منذ اأوا�سط عام 2004 لبع�س الت�سدد من خالل رفع اأ�سعار الفائدة، وذلك 

جتنبًا لل�سغوط الت�سخمية املحتملة جراء تزايد الطلب املحلي. 
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ردين:  - �صيا�صة �صعر �صرف الدينار الأ

ردين اأنظمة و�سيا�سات خمتلفة ل�سعر �سرف الدينار منذ اإ�سداره  تبنى البنك املركزي الأ

ردين  عام 1950 وحتى نهاية عام 2006، حيث عمل خالل تلك الفرتة على ربط الدينار الأ

اخلا�سة  ال�سحب  حقوق  ب�سلة  ثم  ومن  مريكي  الأ بالدولر  ثم  ومن  �سرتليني  الإ باجلنيه 

ردين بتاريخ 1988/10/15بتعومي �سعر �سرف الدينار  )SDR(. وقام البنك املركزي الأ

بتثبيت  املركزي  البنك  قام   1989 �سباط  منذ   .Managed Float اأ�سا�س مدار  على 

�سعر الدينار مقابل الدولر، ويف نهاية اأيار من عام 1989 قام البنك املركزي بربط الدينار 

ول  اأو ما ي�سمى بوحدة حقوق ال�سحب اخلا�سة، ومنذ �سهر ت�سرين الأ ب�سلة من العمالت 

مريكي.  ردين بالدولر الأ 1995 مت ربط الدينار الأ

-  �صيا�صة اأ�صعار الفائدة: 

اأدخل البنك املركزي اإ�سالحات متعددة على هذه ال�سيا�سة بهدف خلق هيكل اأ�سعار فائدة 

و�ساع القت�سادية ال�سائدة حمليًا و تطورات اأ�سعار الفائدة يف  مرن ومالئم ين�سجم مع  الأ

�سالحات القت�سادية يف نهاية الثمانينات وبداية  �سواق العاملية. فمنذ بداية تطبيق الإ الأ

الت�سعينات من القرن املا�سي، بداأ البنك املركزي بتحرير اأ�سعار الفائدة الدائنة واملدينة 

غري  �سلوب  الأ م�ستخدمًا  ال�سوق  قوى  اإىل  م�ستوياتها  حتديد  وترك  امل�سرفية  ال�سوق  يف 

�سعار.  املبا�سر لتوجيه تلك الأ

اأ�سعار الفائدة يف ال�سوق امل�سريف ب�سكل غري مبا�سر،  ويعمل البنك املركزي للتاأثري على 

وذلك من خالل تعديل اأ�سعار الفائدة الرئي�سة على اأدوات �سيا�سته النقدية  )�سعر اإعادة 

عمليات  ومن خالل  يداع(  الإ �سهادات  �سراء  اإعادة  و�سعر  يداع،  الإ نافذة  �سعر  اخل�سم، 

يداع بالدينار.  ال�سوق املفتوحة املتمثلة يف بيع �سهادات الإ





��

اجلزء الثاين

واقع اجلهاز امل�صريف

ردين هيكل اجلهاز امل�سريف الأ  -

عدد البنوك املرخ�سة  -

التفرع امل�سريف  -





��

ثانيًا: واقع اجلهاز امل�صريف 

ردين - هيكل اجلهاز امل�صريف الأ

ردنية ) التجارية  ردين، والبنوك الأ ردين من البنك املركزي الأ يتكون اجلهاز امل�سريف الأ

وذات  احلكومية  املتخ�س�سة  قرا�س  الإ وموؤ�س�سات  ردنية،  الأ غري  والبنوك  �سالمية(  والإ

امللكية امل�سرتكة، و�سركات ال�سرافة، ومكاتب التمثيل داخل اململكة لبنوك اأجنبية اأو خارج 

اململكة لبنوك اأردنية. 

ردن كما يف نهاية اأيلول عام 2008 اإىل ما يلي:  وتق�سم البنوك العاملة يف الأ

ردنية:  اأوًل: البنوك الأ

البنوك التجارية:  -1

جدول رقم )�(

ردن كما يف اأيلول 2008 ردنية العاملة يف الأ البنوك التجارية الأ

تاريخ التاأ�صي�س ا�صم البنكالرقم

1930البنك العربي 1

ردين 2 هلي الأ 1956البنك الأ

1960بنك القاهرة عمان 3

ردن 4 1960بنك الأ

�سكان للتجارة والتمويل 5 1974بنك الإ

ردين الكويتي 6 1977البنك الأ

ردين7 1978بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين 8 1978البنك التجاري الأ

ردين لال�ستثمار والتمويل 9 1989البنك الأ

ردن 10 1989بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الأ

1991بنك الحتاد 11

ردن 12 1993بنك �سو�سيته جرنال / الأ

ردين 13 1996بنك املال الأ
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�سالمية:  البنوك الإ  -2

جدول رقم )2(

ردن كما يف ) اأيلول2008( ردنية العاملة يف الأ �صالمية الأ البنوك الإ

ردنية:   ثانيًا: البنوك غري الأ

جدول رقم )�(

ردن كما يف ) اأيلول2008( ردنية العاملة يف الأ البنوك غري الأ

-  عدد البنوك املرخ�صة

ردن من 21 بنكًا عام 2000 اإىل 23 بنكًا عام  ارتفع عدد البنوك املرخ�سة العاملة يف الأ

ردن من خم�سة  جنبية العاملة يف الأ 2007. وقد نتج هذا التغري نتيجة زيادة عدد البنوك الأ

لثالثة  الرتخي�س  ردين  الأ املركزي  البنك  منح  حيث  بنوك  ثمانية  اإىل   2000 عام  بنوك 

2004 وهذه امل�سارف هي: بنك لبنان واملهجر وبنك  ردن عام  بنوك اأجنبية للعمل يف الأ

تاريخ التاأ�صي�س ا�صم البنكالرقم

ردين 1 �سالمي الأ 1978البنك الإ

�سالمي الدويل 2 1997البنك العربي الإ

�صنة الرتخي�س ا�صم الع�صوالرقم

1HSBC1949

1951البنك العقاري امل�سري العربي 2

1957م�سرف الرافدين 3

1974�سيتي بنك 4

2002بنك �ستاندرد ت�سارترد 5

2004بنك عودة 6

2004بنك الكويت الوطني 7

2004بنك لبنان واملهجر 8
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عودة وبنك الكويت الوطني انطالقًا من �سعي البنك املركزي اإىل تعزيز قوة وحيوية القطاع 

امل�سريف . باملقابل انخف�س عدد البنوك الوطنية من 16 بنكًا اإىل 15 بنكًا عام 2005 نتيجة 

ردين بتاريخ 2005/1/12.  هلي الأ اندماج بنك فيالدلفيا مع البنك الأ

ردن يف نهاية عام 2007 ثالثة وع�سرين بنكًا،  هذا وبلغ عدد البنوك املرخ�سة العاملة يف الأ

تتوزع بواقع 15 بنكًا اأردنيًا )منها بنكان اإ�سالميان(، وثمانية بنوك اأجنبية )منها خم�سة 

بنوك عربية(. 

جدول رقم )�( 

)Sep.2008 - 2000( ردن جنبية العاملة يف الأ ردنية والأ عدد البنوك الأ

ردن، التقرير ال�سنوي، اأعداد خمتلفة   امل�سدر: جمعية البنوك يف الأ

ال�صنة

عدد البنوك عدد البنوك الوطنية

جنبية الأ
املجموع

بنوك اإ�صالمية بنوك جتارية 

2000142521

2001142521

2002142521

2003142521

2004142824

2055132823

2006132823

2007132823

Sep2008132823
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�صكل رقم )�( 

- التفرع امل�صريف 

اأ- عدد الفروع: 

2007، ليبلغ  559 فرعًا داخل اململكة كما يف نهاية عام  بلغ عدد فروع البنوك املرخ�سة 

يف  العاملة  البنوك  لفروع  جمايل  الإ العدد  اإىل  ال�سكان  )عدد  امل�سرفية  الكثافة  موؤ�سر 

اململكة( يف نهاية عام 2007 نحو 10.3 األف ن�سمة لكل فرع مقارنة مع 10.9 األف ن�سمة 

لكل فرع لعام 2006.

ردنية، فكان ذلك من خالل فتح  وعلى �سعيد النت�سار والتو�سع امل�سريف خارج احلدود الأ

137 فرعًا خارج حدود اململكة اأو تاأ�سي�س بنوك م�ستقلة خا�سة بها، اأو عن طريق التحالف 

مع موؤ�س�سات مالية وم�سرفية. وياأتي هذا اخليار ال�سرتاتيجي، التو�سع اخلارجي، لعدد 

املحلي،  ال�سوق  ل�سيق  نظرا  قليمية،  والإ املجاورة  �سواق  الأ بع�س  يف  ردنية  الأ البنوك  من 

والتو�سع  النمو  وال�ستفادة من فر�س  وال�ستثمار،  للعمل  نوافذ جديدة وحيوية  وبحثا عن 

اجلديد، وتطوير اأعمالها واأن�سطتها مبا ميكنها من املناف�سة ويو�سع قاعدة عمالئها. 
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���ك ���ر��  ���ك إ�����  ���ك ا�����

  

� ������ �����

�������� ���  :  

    ���� ��� ���  ������  ��������� ���  �� ������ ����      ��� ���� � ��� ����  ������   ����     �������� �������)  ����

         � ������� ������ ����� ����� ����� �� ������������ (  � ��� ���� ����   �� ��,�     ��� ���� ������   �� ������ 

��,���� ��� ���� ���  ���� ����.  

)Sep.2008 - 2000(
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جدول رقم )�( 

يل )2000 - 2007(  عدد الفروع واملكاتب واأجهزة ال�صراف الآ

ردن، التقرير ال�سنوي، اأعداد خمتلفة    امل�سدر: جمعية البنوك يف الأ

�صكل رقم )2(

ب- عدد املكاتب  

اململكة و19 مكتبًا خارج حدود  79 مكتبًا داخل حدود  البنوك املرخ�سة  بلغ عدد مكاتب 

اململكة كما يف نهاية عام 2007. 

ال�صنة

عدد املكاتبعدد الفروع
عدد اأجهزة ال�صراف 

يل الآ داخل 

اململكة 
خارج اململكة 

داخل 

اململكة 
خارج اململكة 

200044612415324377

200146413915324377

200244212915714534

200344413713825577

200444813615627617

20055061279620663

20065161248322724

20075591377919846

- ١٩ -

              ��� ��� �� ��� ���� �������� ����� ���� ����� ������� ������� ���� �������      ������� ���� ���� ����� 

             ������� ����� ������ �� ������� ���� �� �� ��� ���� ������ ���� ����� �� .      ����������� ������ ���� ���� �

                   ������ �� ���� ����� ����� ���� ���� ���������� ������ ������ ��� � ������� ������ �� ���� ������� ������

                   ��� ������ ��� �������� ������ ������ ������ ������� ����� ��� �� ��������� ���������� ����� ������ �����

������ ����� ����� ������� .  

 ��� ����)� (  

 ������ ��� ��� ������ ������ �������)���������(    
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)2007 - 2000(
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�صكل رقم )�(

يل ج- عدد اأجهزة ال�صراف الآ

املا�سي،  القرن  الثمانينيات من  اململكة يف بداية  يل يف  ال�سراف الآ اأجهزة  ا�ستخدام  مت 

يل ونقاط البيع يف كافة مناطق اململكة ويف فروع البنوك  وتنت�سر اليوم اأجهزة ال�سراف الآ

ويقلل  التعامل  ي�سهل  مما  واجلامعات  وامل�ست�سفيات  التجارية  املراكز  وكربيات  العاملة 

يل التي توفرها البنوك  العتماد على التعامل بالنقد. هذا وبلغ عدد اأجهزة ال�سراف الآ

ردنية 846 جهازًا كما يف نهاية عام 2007.  داخل احلدود الأ

�صكل رقم )�(

- ٢٠ -

����� ��� ���  ������ �������� � ������ ���� ���� �������������� ���� ���� ������  ��� ���� � ��� ���� .  
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                  ��� ��� ������ ����� ����� ������ ������ ����� �� ����������� ����� � ������ � ��� ������ ����� ������� � ��

                  �������� ���� �� �������� ���������� �������� ������ ������ ������� ������ ���� �� ������ ����� ���� � �����

����    ������ ������� ��� ������� � .               �������� ������ ���� ������ ������ ��� ��� ������ ����� ��� ���� ������ 

 ��� ���� � ��� ���������� .  

 ��� ���)�(  

)2007 - 2000(

- ٢١ -
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اجلزء الثالث

تطور اجلهاز امل�صريف

تطور املوجودات  -

تطور راأ�س املال والحتياطيات واملخ�س�سات  -

تطور الت�سهيالت الئتمانية  -

تطور الودائع  -

ردين موؤ�سرات املتانة املالية للجهاز امل�سريف الأ  -
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ثالثًا: تطور اجلهاز امل�صريف 

- تطور املوجودات

كرث من �سعفني خالل الفرتة 2000-اآب  ردن لأ ت�ساعفت موجودات البنوك العاملة يف الأ

2008،  حيث ارتفعت من 12.9 مليار دينار يف نهاية عام 2000 اإىل 30.1 مليار دينار يف 

نهاية اآب من عام 2008 ، بزيادة قدرها 17.2 مليار دينار اأو ما ن�سبته 133.0 %، ومبعدل 

الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  البنوك  موجودات  ن�سبة  وارتفعت   .  %  11.3 بلغ  �سنوي  منو 

باأ�سعار ال�سوق اجلارية من 215.3 % عام 2000 اإىل 239.8 % عام 2007. 

جدول رقم )�( 

 )Aug.2008 - 2000 ( GDP ردن باملليون دينار ون�صبتها اإىل موجودات البنوك العاملة يف الأ

ردين     امل�سدر: البنك املركزي الأ

ال�صنة

اإجمايل 

املوجودات
جنبيةاملوجودات املحلية املوجودات الأ

معدل النمو 

جمايل  لإ

املوجودات

ن�صبة اإجمايل 

املوجودات اإىل 

GDP

مليون دينارمليون دينار

ن�صبة اإىل 

اإجمايل 

املوجودات 

)%(

مليون دينار

ن�صبة اإىل 

اإجمايل 

املوجودات )%(

%%

200012913.59201.871.303711.728.7011.80215.30

200114153.69825.669.40432830.609.60222.40

200215119.310626.670.304492.729.706.80222.50

200315701.511319.772.104381.827.903.90217.20

200417821.11281971.905002.128.1013.50220.50

200521086.515724.774.605361.825.4018.30234.00

200624237.618034.274.406203.425.6014.90239.80

200726815.620299.175.706516.524.3010.64228.77

Aug 200830105.623888.679.356217.020.6512.27-
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�صكل رقم )�( 

�صكل رقم )�( 

-  تطور راأ�س املال والحتياطيات واملخ�ص�صات

اإميانًا من البنك املركزي باأن وجود موؤ�س�سات م�سرفية قوية يعترب من اأ�سا�سيات تعزيز 

قدرة تلك املوؤ�س�سات على املناف�سة املحلية واخلارجية، فقد طلب البنك املركزي من البنوك 

 40 اإىل  دينار   مليون   20 من  لراأ�سمالها  دنى  الأ احلد  رفع   2003/8/20 بتاريخ  ردنية  الأ

مليون دينار على اأن يتم حتقيق هذا امل�ستوى بنهاية عام 2007. ويذكر يف هذا املجال اأن 

- ٢٣ -

�����:  ����� ������ �����  

 ��� ���)� (  

ا�����دات ا������ وا������ �����ك ا������ �� ا�ردن  (٢٠٠٠-اب٢٠٠٨)
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 ��� ���)�(   

ه��� ��ز�� ����دات ا����ك ا������ �� ا�ردن آ�� �� ����� ���م  ٢٠٠٧

ا�����دات ا������ 

%٣٠�٢٤

ا�����دات ا������ 

%٧٠�٧٥

��������� ����������� ���� ��� ����

����������� �� ��� ������� ��� ���� ����� ������� �� ���� ���� ������ ������ ���� ��� ������ ����� �������

���� �� ������ ����� ��� ��� ��������� ������� �� ��������/�/���� ��� ���  ��� ������� ������  ������ 

�����  �� ����� ���� ��� �� ��� ����� �����  ��� ������ ����������.  ���� ������ �� ���� ��� � �����) ��������

 ���� ��� (     ������ ��� ���� �����������        ���� ���� ������ ���� ��� ��   ����      ������ ��� ����� ����� 

 ��� ���� � �� �������� .  

 ��� ����)� (  

)Aug.2008 - 2000(

- ٢٣ -

�����:  ����� ������ �����  

 ��� ���)� (  

ا�����دات ا������ وا������ �����ك ا������ �� ا�ردن  (٢٠٠٠-اب٢٠٠٨)
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ه��� ��ز�� ����دات ا����ك ا������ �� ا�ردن آ�� �� ����� ���م  ٢٠٠٧

ا�����دات ا������ 

%٣٠�٢٤

ا�����دات ا������ 

%٧٠�٧٥

��������� ����������� ���� ��� ����

����������� �� ��� ������� ��� ���� ����� ������� �� ���� ���� ������ ������ ���� ��� ������ ����� �������

���� �� ������ ����� ��� ��� ��������� ������� �� ��������/�/���� ��� ���  ��� ������� ������  ������ 

�����  �� ����� ���� ��� �� ��� ����� �����  ��� ������ ����������.  ���� ������ �� ���� ��� � �����) ��������

 ���� ��� (     ������ ��� ���� �����������        ���� ���� ������ ���� ��� ��   ����      ������ ��� ����� ����� 

 ��� ���� � �� �������� .  

 ��� ����)� (  

)2007(

24.30%

75.70%
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البنوك كافة )با�ستثناء بنك واحد( قد متكنت خالل العامني 2005و2006 من رفع روؤو�س 

اأموالها لت�سل اأعلى من 40 مليون دينار قبل الوقت املحدد لها يف نهاية عام 2007. 

جدول رقم )�( 

)Aug.2008 - 2000( تطور راأ�س املال والحتياطيات واملخ�ص�صات

ردين                                          امل�سدر: البنك املركزي الأ

�صكل رقم )�( 

ال�صنة

راأ�س املال والحتياطيات 

واملخ�ص�صات 

مليون دينار 

20001377.9

20011436.2

20021545.1

20031623.2

20041874.3

20052252.6

20063183.3

20073523.0

Aug 20083821.0

- ٢٤ -

 �������� ����������� ���� ��� ���� )����� ������ (  
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رأس ا���ل وا��������ت وا������ت �����ك (٢٠٠٠-اب ٢٠٠٨)
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)Aug.2008 - 2000(
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- تطور الت�صهيالت الئتمانية

جنبية :  ردين وبالعمالت الأ اأ- تطور الت�صهيالت بالدينار الأ

ارتفاع ر�سيد الت�سهيالت املمنوحة من البنوك من 4.5 مليار دينار عام 2000 اإىل    -

13.3 مليار دينار يف نهاية اآب من عام 2008 بزيادة قدرها 8.7 مليار دينار اأو 

مبا ن�سبته 191.0 % ، ومبعدل منو �سنوي بلغ 13.2 % .

-  ارتفاع ن�سبة الت�سهيالت الئتمانية املقدمة من البنوك اإىل الناجت املحلي الإجمايل 

باأ�سعار ال�سوق اجلارية من 75.8 % عام 2000 اإىل 96.4 % عام 2007 . 

جنبية اإىل اإجمايل الت�سهيالت من %13.4  انخفا�س ن�سبة الت�سهيالت بالعمالت الأ  -

عام 2000 اإىل 13.2% كما يف نهاية اآب من عام 2008. 

جدول رقم )8( 

  GDP ردن ون�صبتها اإىل اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك العاملة يف الأ

)Aug.2008 - 2000(

ردين                           امل�سدر: البنك املركزي الأ

ال�صنة

اإجمايل 

الت�صهيالت
جنبيةالت�صهيالت بالعملة املحلية الت�صهيالت بالعمالت الأ

معدل النمو 

جمايل  لإ

الت�صهيالت

ن�صبة اإجمايل 

الت�صهيالت اإىل 

GDP

مليون دينارمليون دينار

ن�صبة اإىل 

اإجمايل 

الت�صهيالت %

مليون دينار

ن�صبة اإىل 

اإجمايل 

الت�صهيالت %

%%

20004,546.53,936.886.59609.713.411.8075.80

20014,948.94,251.985.92697.014.088.9077.80

20025,130.04,311.984.05818.115.953.7075.50

20035,262.44,333.082.34929.417.662.6072.80

20046,189.25,227.984.47961.315.5317.6076.60

20057,744.36,887.488.94856.911.0625.1085.90

20069,761.98,761.889.761,000.110.2426.1096.60

200711,295.610,199.790.301,095.99.7015.7196.37

Aug 200813,259.511,506.686.781,752.913.2217.39-
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�صكل رقم )8( 

�صكل رقم )�( 

ب . تطور الت�صهيالت ح�صب اأ�صنافها:  

اإىل   2000 عام   %59.6 من  الت�سهيالت  اإجمايل  اإىل  وال�سلف  القرو�س  ن�سبة  ارتفاع   -

81.5% عام 2007، مقابل انخفا�س ن�سبة اجلاري مدين والكمبيالت من 31.2% و %9.1 

عام 2000 اإىل 14.7% و 3.9% عام 2007 على التوايل. 

- ٢٦ -

ا������ت ا������ �� ا����ك ا������ ������ت ا������ وا������ (٢٠٠٠-اب٢٠٠٨)
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����� �����%����� �����%����� �����%

�����

����٥�١٠٤٥٤٦�٣٩�٦٠٤١٥�٤٥٩�٢٠٢٧١١�٨٣١�١٤١٩

����٦�٤٠٤٩٤٨�٣٩�٩٠٤٦٥�١٦٢�٦٠٣١١٥�٢٢٧�١٣٦٨

����٧٠٥١٣٠�٢٧�٨٠٣٩٧�٦٦٦�٤٠٣٤٢٨�٢٢٥�١٣٠٤

)Aug.2008 - 2000(
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������ .  
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)Aug.2008 - 2000( تطور اأ�صناف الت�صهيالت املمنوحة من البنوك املرخ�صة

ردين                           امل�سدر:  البنك املركزي الأ

�صكل رقم )�0( 

ال�صنة

كمبيالتقرو�س و�صلفجاري مدين

املجموع مليون 

دينار
%مليون دينار%

مليون 

دينار
%

20001419.831.202711.459.60415.39.104546.5

20011368.227.603115.162.90465.39.404948.6

20021304.225.403428.666.80397.27.705130

20031304.724.803620.568.80337.26.405262.4

20041343.421.704499.672.70346.25.606189.2

20051572.920.305813.975.10357.54.607744.3

20061580.516.207722.179.10459.34.709761.9

20071658.614.689199.881.45437.23.8711295.6

Aug 20081842.213.8910914.382.31503.03.7913259.5

- ٢٧ -

����٤�٤٠٥٢٦٢�٢٦�٨٠٣٣٧�٥٦٨�٨٠٣٦٢٠�٧٢٤�١٣٠٤

����٢�٦٠٦١٨٩�٢٥�٧٠٣٤٦�٦٧٢�٧٠٤٤٩٩�٤٢١�١٣٤٣

����٣�٦٠٧٧٤٤�٥٤�١٠٣٥٧�٩٧٥�٣٠٥٨١٣�٩٢٠�١٥٧٢

����٩�٧٠٩٧٦١�٣٤�١٠٤٥٩�١٧٩�٢٠٧٧٢٢�٥١٦�١٥٨٠

����٢�٤٣٧��,��٨�٩١٩٩��,��٦�١٦٥٨�,��
١١٢٩٥�

٦

Aug ����٧٩�٠٣�٣١٥٠٣�٣٨٢�٨٩١٠٩١٤�٢١٣�١٨٤٢

١٣٢٥٩�

٥

                            ����� :  ����� ������ �����  
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)Aug.2008 - 2000(
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ج.  توزيع الت�صهيالت على القطاعات القت�صادية: 

ن�ساءات ، ال�سناعة ( على %51.7  ا�ستحوذت ثالثة قطاعات رئي�سة )التجارة العامة ، الإ

لقطاع   %16.1 و  العامة  التجارة  لقطاع   %22.5  ( البنوك  من  املمنوحة  الت�سهيالت  من 

ن�ساءات و 13.1% لقطاع ال�سناعة( خالل الفرتة ) 2000-اب2008 (. فيما مل تتجاوز  الإ

اإجمايل  من   %17.5 وال�سياحة  والنقل  املالية  واخلدمات  والزراعة  التعدين  قطاعات 

ن�سبة  �سكلت  فيما   ،) 2000-اب2008   ( الفرتة  خالل  البنوك  من  املمنوحة  الت�سهيالت 

�سارة اإىل اأن اغلب  خرى اإىل اإجمايل الت�سهيالت حوايل 30.8% ، وجتدر الإ الت�سهيالت الأ

هذه الت�سهيالت هي قرو�س �سخ�سية ومنها اأي�سًا �سراء اأ�سهم . 

- ٢٧ -

����٤�٤٠٥٢٦٢�٢٦�٨٠٣٣٧�٥٦٨�٨٠٣٦٢٠�٧٢٤�١٣٠٤

����٢�٦٠٦١٨٩�٢٥�٧٠٣٤٦�٦٧٢�٧٠٤٤٩٩�٤٢١�١٣٤٣

����٣�٦٠٧٧٤٤�٥٤�١٠٣٥٧�٩٧٥�٣٠٥٨١٣�٩٢٠�١٥٧٢

����٩�٧٠٩٧٦١�٣٤�١٠٤٥٩�١٧٩�٢٠٧٧٢٢�٥١٦�١٥٨٠

����٢�٤٣٧��,��٨�٩١٩٩��,��٦�١٦٥٨�,��
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٦
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توزيع الت�صهيالت املمنوحة من البنوك املرخ�صة على القطاعات القت�صادية )Aug.2008 - 2000()مليون دينار( 

ردين.                              امل�سدر: البنك املركزي الأ

�صكل رقم )�2( 

20002001200220032004200520062007Aug 2008القطاع

128.0105.5102.998.8113.6110.9140.9156.2187.5الزراعة
100.777.795.378.077.756.542.865.743.1التعدين

683.4728.6789.8801.4895.3981.61093.11348.11632.0ال�صناعة
1112.51206.11250.91327.31472.91585.01916.62434.73033.4التجارة العامة

ن�صاءات 744.9728.9764.9804.5953.21162.11560.81942.12275.7الإ
134.2132.1163.6166.6174.1219.6291352.3366.4خدمات النقل

155.2171.0173.5172.8154.9181.2195.1255.8302.4ال�صياحة والفنادق واملطاعم
240.0326.4349.7349.0494.3554.1637.3733.7799.2خدمات و مرافق عامة

152.8150.9139.7133.197.2176.1242.1390.1427.7اخلدمات املالية
1094.81321.71299.71330.91756.02717.23642.23616.94192.1اأخرى

- ٢٨ -

�  .��������� �������� ��� �������� �����:   

������� ����� ������ ���� ) ������ ������� ��������� �  ������� ( �����,� % ������ �� ������� �������� ��

 )��,�%� � ���� � ������ ��������,� % � �������� �������,� %������� ����� (������ ���  )���� �

������(  . �������� ������ ������ ������� �������� ������� ������ ������ � ������,� % ������ �������� 

 ��� ������ �� ������� ������ )�����������(  ���� ���� ��� �� ����� �������� ���� �������� ��

 ������,� % ���� ���� ����� ����� ����� ���� �� �������� ��� ���� �� �� ������ ���� � .  

 ��� ����)�� (  

 ��������� �������� ��� ������ ������ �� ������� �������� ����� )����� ������() ����� ����� (  
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��������,�����,�����,�����,�����,�����,�����,�����,�����,�
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1.68% 0.94%

)Aug.2008 - 2000(



2�

�صكل رقم )��( 

- تطور الودائع

جنبية:  ردين وبالعمالت الأ �أ – الودائع بالدينار الأ

-2000 ردن ب�سكل تدريجي خالل الفرتة  ارتفع ر�سيد الودائع لدى البنوك العاملة يف الأ

2007 من 8.2 مليار دينار عام 2000 اإىل 18.1 مليار دينار كما يف نهاية �سهر اآب من 

عام 2008 بزيادة قدرها 9.9 مليار دينار اأو ما ن�سبته     120.3% ، ومبعدل منو �سنوي بلغ 

10.3 % . وانخف�ست ن�سبة الودائع لدى البنوك اإىل الناجت املحلي الإجمايل باأ�سعار ال�سوق 

2007 . ويت�سح اأن التغري الهيكلي  136.4 % عام  2000 اإىل  137.1 % عام  اجلارية من 

ردين  ردين مما ي�سري اإىل زيادة جاذبية الدينار الأ للودائع كان ل�سالح الودائع بالدينار الأ

كعملة ادخارية.  

3.45%

- ٢٩ -
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���� �� ��,� �����    �����      ��� ���� � �����   ��   �������   ����� ������   ��,�  ������        ������ ��� �� ������      

���,� %   ����� ���    ��� ���� ��,� . % ������      ������ ��� ������� ���� ��    ���� ������  ������  ������� 

  ����� �� ������ ���,� %   ������� ��  ���,� %   ������� .       ������� ������ ����� �� �����  ���  �����

�� �������� ������� �� ��� �� ��� ����� ������� ������ ������������ ����� .   
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����٠٠�٠٠١٣٧�٣٣٦�٦٤٠�٦٧٣٥١٧�٧٥٩�٣٥٢٠٣�٨٧٢١

����٩٠�٤٠١٣٧�٩٤٧�١٤٠�٠٦٣٨٣٥�٦٥٩�٧٥٥٣٢�٩٣٦٧

����٩٠�٤٠١٣٧�٩٨٦�٥٣٨�٠٢٣٨٨٦�٩٦١�٤٦٠٨٢�٩٩٦٩

����١٠�٠٠١٤٣�٥٢١٦�٤٤٠�٤٨٤٦٨٥�٧٥٩�١٦٨٧٨�١١٥٦٤
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 )Aug.2008 - 2000( GDP  ردن ون�صبتها اإىل اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأ

ردين.                         امل�سدر: البنك املركزي الأ

�صكل رقم )��( 

ال�صنة

اإجمايل 

الودائع
جنبيةالودائع بالعملة املحلية الودائع بالعمالت الأ

معدل النمو 

جمايل  لإ

الودائع

ن�صبة 

اإجمايل 

الودائع اإىل 

GDP

مليون دينارمليون دينار

ن�صبة اإىل 

اإجمايل 

الودائع %

مليون دينار

ن�صبة اإىل 

اإجمايل 

الودائع %

%%

20008224.55000.260.803224.339.209.60137.10

20018721.35203.759.673517.640.336.00137.00

20029367.75532.659.063835.140.947.40137.90

20039969.46082.961.023886.538.986.40137.90

200411564.16878.759.484685.440.5216.00143.10

200513119.38364.563.764754.836.2413.40145.60

200614591.99427.164.615164.835.3911.20144.40

200715988.110618.066.415370.133.599.57136.40

Aug 200818117.413013.671.835103.828.1713.32-

- ٣٠ -
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     �����: ����� ������ ����� .  
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 ب- تطور الودائع ح�صب اأ�صنافها:  

تغري هيكل الودائع ح�سب اأ�سنافها خالل العقد املا�سي ل�سالح الودائع حتت الطلب وعلى 

من  الودائع  اإجمايل  اإىل  الطلب  حتت  الودائع  ن�سبة  ارتفعت  حيث  جل،  لأ الودائع  ح�ساب 

جل  16.0% عام 2000 اإىل 26.9% كما يف نهاية اآب 2008، مقابل انخفا�س ن�سبة الودائع لأ

من 72.2% عام 2000 اإىل 61.2% كما يف نهاية اآب 2008، وحمافظة ودائع التوفري على 

ن�سبتها تقريبًا خالل نف�س الفرتة. 

جدول رقم )�2( 

 )Aug.2008 - 2000( ردن تطور اأ�صناف الودائع لدى البنوك العاملة يف الأ

ال�صنة

جلتوفريحتت الطلب لأ

املجموع مليون 

دينار
%

مليون 

دينار
%

مليون 

دينار
%

20001313.716.00970.811.805940.072.208224.5

20011529.317.501067.212.206124.870.208721.3
20021920.420.501233.813.206213.566.309367.7
20032338.823.501510.615.206120.061.409969.4
20043244.128.101828.615.806491.456.1011564.1
20053674.428.001956.614.907488.357.1013119.3
20063835.426.301997.113.708759.460.0014591.9
20074001.925.032002.912.539983.362.4415988.1

Aug-084867.626.872168.811.9711081.061.1618117.4

- ٣٠ -

����٦٠�٤٠١٤٥�٢٤١٣�٨٣٦�٧٦٤٧٥٤�٥٦٣�٣٨٣٦٤�١٣١١٩

����٤٠�٢٠١٤٤�٣٩١١�٨٣٥�٦١٥١٦٤�١٦٤�٩٩٤٢٧�١٤٥٩١

����٤٠�٥٧١٣٦�٥٩٩�١٣٣�٤١٥٣٧٠�٠٦٦�١١٠٦١٨�١٥٩٨٨

Aug ����٣٢�١٧١٣�٨٢٨�٨٣٥١٠٣�٦٧١�٤١٣٠١٣�١٨١١٧-

     �����: ����� ������ ����� .  

 ��� ���)�� (  
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 ��� ���)�� (  

ه��� ��ز�� ا��دا�� ��� ��ع ا����� ���م ٢٠٠٧

ا��دا�� ������� 

ا������

%٤١�٦٦
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ا������

%٥٩�٣٣

  

 � � ����������� ������� ���  :   

)2007(

33.59%

66.41%
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�صكل رقم )��( 

ردين.  -  موؤ�صرات املتانة املالية للجهاز امل�صريف الأ

�- ن�صبة كفايـة راأ�س املال:

املخاطر  ملواجهة  البنك  قبل  من  به  املحتفظ  املال  راأ�س  كفاية  مدى  الن�سبة  هذه  تقي�س 

التي قد يتعر�س لها، ويتكون ب�سطها من راأ�س املال التنظيمي للبنك والذي يت�سمن )راأ�س 

خرى مثل الديون  رباح/اخل�سائر املدورة وبع�س البنود الأ املال املدفوع والحتياطيات والأ

املخاطر  واحتياطي  للبيع  املتوفرة  �سهم  لالأ العادلة  القيمة  يف  املرتاكم  والتغري  امل�ساندة 

اأموال البنوك وال�سركات  امل�سرفية العامة وذلك بعد طرح ا�ستثمارات البنك يف روؤو�س 

خرى( يف حني يتكون مقامها من خماطر الئتمان )التي تتكون من املوجودات  املالية الأ

والبنود خارج امليزانية بعد ترجيحها باأوزان املخاطر املنا�سبة( وخماطر ال�سوق، وبالرغم 

بني  ما   )2008 )2000-حزيران  الفرتة  خالل  الن�سبة  هذه  �سهدتها  التي  التقلبات  من 

الرتفاع والنخفا�س اإل اأنها حافظت خالل هذه الفرتة كاملة على هام�س مريح فوق احلد 

دنى املقرر من جلنة بازل  دنى املطلوب من قبل البنك املركزي والبالغ )12%( واحلد الأ الأ

والبالغ )8%(، وقد و�سلت هذه الن�سبة اإىل اأدنى م�ستوى لها يف نهاية عام 2003 حيث بلغ 

اأعلى م�ستوياتها يف  اإىل  الن�سبة لإجمايل البنوك )15.9%(، يف حني و�سلت  معدل هذه 

- ٣١ -

           ����� �� ������� ���� ����� ����� ��� ������� ��� ������� ���� ���      ���� �������� ���� ���� �   ���� 

    ������� ���� ������       �� ������� ���� �� ����� ����,� %  �������   �� ��,� %      �� ����� � ������� �

   ��� ���� ����� �����  ����   �� �����,� %  �������   �� ��,� %   � ���  ������ �����    ������ ����� ������

 ��� ������� ������ ��������� ��� .  

 ��� ����)�� (  

 ������ ��� ������� ����� ��������� � �������) ����������� (  

����� ���������

���������� �����
%

����� �����
%

����� �����
%

�����

٥�٢٠٨٢٢٤�٠٧٢�٨٠٥٩٤٠�٨١١�٠٠٩٧٠�٧١٦�٢٠٠٠١٣١٣

٣�٢٠٨٧٢١�٨٧٠�٢٠٦١٢٤�٢١٢�٥٠١٠٦٧�٣١٧�٢٠٠١١٥٢٩

٧�٣٠٩٣٦٧�٥٦٦�٢٠٦٢١٣�٨١٣�٥٠١٢٣٣�٤٢٠�٢٠٠٢١٩٢٠

٤�٤٠٩٩٦٩�٠٦١�٢٠٦١٢٠�٦١٥�٥٠١٥١٠�٨٢٣�٢٠٠٣٢٣٣٨

١�١٠١١٥٦٤�٤٥٦�٨٠٦٤٩١�٦١٥�١٠١٨٢٨�١٢٨�٢٠٠٤٣٢٤٤

٣�١٠١٣١١٩�٣٥٧�٩٠٧٤٨٨�٦١٤�٠٠١٩٥٦�٤٢٨�٢٠٠٥٣٦٧٤

٩�٠٠١٤٥٩١�٤٦٠�٧٠٨٧٥٩�١١٣�٣٠١٩٩٧�٤٢٦�٢٠٠٦٣٨٣٥

١�٤٤١٥٩٨٨�٣٦٢�٥٣٩٩٨٣�٩١٢�٠٣٢٠٠٢�٩٢٥�٢٠٠٧٤٠٠١

Aug-٤�١٦١٨١١٧�٠٦١�٩٧١١٠٨١�٨١١�٨٧٢١٦٨�٦٢٦�٠٨٤٨٦٧

                         �����: ����� ������ ����� .   

  

  

 ��� ���)�� (  

ه��� ��ز�� ا��دا�� ��� ا������ ����م  ٢٠٠٧

��� ا����

%٠٣�٢٥

�����

%٥٣�١٢

 ���

%٤٤�٦٢

  

  

������ ����� ������ ������ ������ ������ .

)2007(

62.44% 12.53%

25.03%



��

نهاية عام 2006 حيث بلغت )21.4%( وقد نتج هذا الرتفاع امللحوظ ب�سكل رئي�سي عن 

رباح مرتفعة مما  قيام معظم البنوك بزيادة روؤو�س اأموالها خالل عام 2006، وحتقيقها لأ

انعك�س ب�سكل اإيجابي على ن�سبة كفاية راأ�س املال لديها. 

ان حمافظة البنوك على هام�س مريح من ن�سبة كفاية راأ�س املال خالل الفرتة )2000- 

دنى املطلوب من قبل البنك املركزي والبالغ )12%( واحلد  حزيران 2008( فوق احلد الأ

دنى املقرر من جلنة بازل والبالغ )8%(، يدل على اأن البنوك وعلى الرغم من التو�سع  الأ

الكبري يف توظيفاتها خا�سة يف الت�سهيالت ما زالت حتتفظ براأ�سمال كاٍف ملواجهة املخاطر 

وهذا ُيعزز من ا�ستقرار اجلهاز امل�سريف ب�سكل خا�س و ال�ستقرار املايل ب�سكل عام. 

�صكل رقم )��( 

2- ن�صبة الديون غري العاملة/ اإجمايل الديون:

على  م�سى  التي  الديون  اأنها  على  العاملة  غري  الديون  املركزي  البنك  تعليمات  ُتعرف 

ا�ستحقاقها مدة 90 يوم فاأكرث، حيث انخف�ست ن�سبة الديون غري العاملة )ال�سافية( / 

ول  اإجمايل الديون من )17.1%( يف نهاية عام 2002 اإىل )4.0%( يف نهاية الن�سف الأ

الن�سبة  الن�سبة، وقد جاء انخفا�س هذه  اأدنى م�ستوى ت�سل له هذه  2008 وهو  من عام 

داء القت�سادي يف اململكة والذي انعك�س ب�سكل اإيجابي  نتيجة عدة عوامل اأهمها حت�سن الأ

وحت�سيل  موجوداتها  اإدارة  يف  البنوك  كفاءة  وزيادة  ال�سداد،  على  العمالء  قدرة  على 

- ٣٣ -
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��������� �� ������ ����  /������ ����:�  

          ��� ������ ��� ��� ������� �� ������ ������ ����� ������� �����      ��� ��������� ��� ��� ��      ���� ������� ��� 

      ������� �� ������ ���� �����)������� / (    �� ������ ����)��,� (%     ���� ���� �����   �� )�,� (%   ����� �

     ��� �� ���� ���������                 ���� ����� ��� ����� ������ ��� ����� ��� ��� ������� ��� �� ��� ����� ��� ��� 

��                    � ������� ������ ������ ������� ��� ������ ���� ��� ���� ���� ����� ����� ������ � �������� ����� �

                    �������� ��� ������� �� ������ ������ ������ �� ������ ���� ��� ��� ���� �� ������� ������ ����� �������� �����

������� �����.  

  

  

  

  

 ��� ���)��(   

)Jun.2008 - 2000(



��

�سافة اإىل عامل مهم وهو قيام العديد من البنوك باإعدام الديون غري العاملة  ديونها، بالإ

التي يقابلها خم�س�سات بالكامل.

�صكل رقم )�8( 

)Coverage    Ratio( ن�صبة تغطيـــة خم�ص�س تدين الت�صهيـالت للديون غري العاملـة -�

تقي�س هذه الن�سبة مدى كفاية املخ�س�سات املقتطعة من قبل البنوك ملواجهة ديونها غري 

العاملة، وقد طراأ حت�سن كبري على هذه الن�سبة حيث ارتفعت من )42.8%( يف نهاية عام 

2000 لت�سل اإىل اأعلى م�ستوى لها يف نهاية عام 2006 حيث بلغت ما ن�سبته )80%( لتعود 

ول من عام 2008،حيث بلغت ما ن�سبته )%64.9( ،  اإىل النخفا�س يف نهاية الن�سف الأ

علما بان و�سول هذه الن�سبة اإىل م�ستويات مرتفعة كما هو احلال اعتبارًا من عام 2005 

خالل  من  الئتمان  خماطر  مواجهة  على  البنوك  قدرة  زيادة  يعك�س  اإيجابي  موؤ�سر  هو 

اإيراداتها دون احلاجة اإىل اللجوء اإىل راأ�س املال، مما ي�سكل حماية لروؤو�س اأموال البنوك 

وبالتايل تعزيز مالءتها وهذا ينعك�س ايجابيًا على ال�ستقرار املايل يف اململكة، وقد جاء 

ارتفاع هذه الن�سبة وو�سولها اإىل م�ستويات مريحة نتيجة لنخفا�س الديون غري العاملة 

�سافة اإىل حر�س البنك املركزي على اأن تقوم البنوك بر�سد خم�س�سات كافية ملقابلة  بالإ

ديونها غري العاملة.

- ٣٤ -
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�� ������� �� ������ �������� ��� ��� ����� ���� (Coverage  Ratio)  

                    ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������� �� ����� ������ ������ ��� �� ������� ������� ����� ��� ������ ��� ����

     �� ������ ��� ������)��,� (%    ��� ���� �����     � ����� ���� �� ����      ��� ���� � �����     ��� ���� ��� 

  �����)�� (%          ��� �� ���� ����� ���� � ������ �� �������������     ����� �� ���� )��,� (%    ���� ���� �

             ��� �� �������� ���� �� ��� ������ ������� �� ������ ��� ��������         ������� ���� ����� ���� ���� ���� �� 

  ���� ������ ���                  ������ ����� ����� ���� ���� �� ����� ��� �� ������ �� ����� ��� �������� ��� �� ������� 

                      �� ������� ������� ���� ������� ��� ��� ������� � ���� �������� ��� ������� ����� ���� ����� ����� �������

      ���� �� ������ ����� ����� ���� �������            ����� ���� ������ ���� �� ��� ������ ����� ��� �� ������� ���

������� �� ����� ������ �����.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ��� ���)�� (  

)Jun.2008 - 2000(
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�صكل رقم )��( 

:)Return on Equity(:  معدل العائد على حقوق امل�صاهمني -�

نهاية  يف   )%4.2( من  الن�سبة  هذه  ارتفعت  فقد  البنوك  اأرباح  يف  امل�ستمر  للنمو  نتيجة 

عام 2000 لت�سل اإىل اأعلى م�ستوى لها يف نهاية عام 2005، حيث بلغت )20.9%( وعلى 

الرغم من ا�ستمرار تنامي حجم اأرباح البنوك بعد عام 2005 اإل اأن هذه الن�سبة انخف�ست 

2007 وذلك نتيجة النمو الكبري يف حقوق  2006 واىل )12.6%( عام  اإىل )15%( عام 

م�ساهمي البنوك منذ بداية عام 2006 والذي مل ي�ساحبه منو مماثل يف اأرباح البنوك.

�صكل رقم )20( 

- ٣٥ -
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��  ������ ���� ��� ������ ���� :(Return on Equity)-

            �� ������ ��� ������ ��� ������ ����� � ������ ����� �����)�,� (% ��� �   ��� �����      �� ����� ���� �� ���� 

    ��� ���� �����    ���� ��� �)��,� (%         ������ ����� ��� ����� ������� �� ����� ����  ���   ��������   �� �� 

     �� ����� ������ ���)�� (%  �������   ��� )��,� (%  �������        ����� ���� � ����� ����� ����� ����

 ��� ����� ��� ���������������� ����� � ���� �� ������ � ����� .  

 ��� ���)�� (  

���ل ا����� ���� ����ق ا��������  
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��  ������ ���� ��� ������ ���� :(Return on Equity)-

            �� ������ ��� ������ ��� ������ ����� � ������ ����� �����)�,� (% ��� �   ��� �����      �� ����� ���� �� ���� 

    ��� ���� �����    ���� ��� �)��,� (%         ������ ����� ��� ����� ������� �� ����� ����  ���   ��������   �� �� 

     �� ����� ������ ���)�� (%  �������   ��� )��,� (%  �������        ����� ���� � ����� ����� ����� ����

 ��� ����� ��� ���������������� ����� � ���� �� ������ � ����� .  

 ��� ���)�� (  
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: ) Return on Assets( معدل العائد على املوجودات -�

و�سل معدل العائد على املوجودات اإىل اأعلى م�ستوياته يف نهاية عام 2005 حيث بلغ )%2( 

ثم انخف�س قلياًل يف نهاية عام 2006 اإىل )1.7%( نتيجة منو موجودات البنوك ب�سكل 

يفوق منو اأرباحها.

�صكل رقم )�2( 

�- ال�صيولـة :

تقي�س ن�سبة ال�سيولة القانونية حجم املوجودات ال�سائلة املتوفرة لدى البنك من�سوبا اإىل 

بعد ذلك  لتاأخذ   )%179.6( 2003 نهاية عام  بلغت يف  داء، حيث  الأ التزاماته متوجبة 

ول من عام 2008 )138.1%( اإل اأنها  بالنخفا�س امل�ستمر حتى بلغت يف نهاية الن�سف الأ

دنى ملتطلبات البنك املركزي والبالغ )100%(. جاء هذا  ما زالت اأعلى بكثري من احلد الأ

النخفا�س نتيجة ا�ستمرار البنوك يف التو�سع يف الت�سهيالت )والتي ل تعترب من املوجودات 

خرى. ومن اجلدير ذكره  ر�سدة النقدية واملوجودات ال�سائلة الأ ال�سائلة( على ح�ساب الأ

انه وب�سكل عام فان ارتفاع ن�سب ال�سيولة ب�سكل كبري يعك�س عدم كفاءة البنوك يف توظيف 

�سيولة  خماطر  يعك�س  �سلبي  موؤ�سر  الكبري  انخفا�سها  يعترب  حني  يف  اأموالها،  م�سادر 

مان  مان وال�سيولة والربحية مع اإعطاء الأ مرتفعة، وبالتايل فان على البنوك املوائمة بني الأ

- ٣٦ -

��  �������� ��� ������ ����( Return on Assets) :- 

            ��� ���� � �������� ���� �� �������� ��� ������ ���� �������    ��� ��� )� (%       ���� ���� � ����� ���� �

���� �� )�,� (%����� �� ������������ �� ���� ���� ������ ��.  

 ��� ���)�� (  

���ل ا������ ���� ا�������دات  
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�� �������� :�  

                  � ���� ��� ������ ������ ��������� �� ������ ����� ��� ������� ������� �������� ��� ��������� ������� ���� ����

   ��� ��������) ���,� (% ���� � ���� �� ������ ������� ��� ��� �����    ���� ��� ���� ���������� 

)���,� (%              ������� ������ ����� ������� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� ��� ��)��� .(%    ������� ��� ���

        �������� � ������ � ������ ������� �����)     ������� �������� �� ���� � ���� (       �������� ������� ����� ���

 ������ �������������� � .  ������ ��� ���� ��� ���� ������� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ���� ����� ���

                    ���� ��� ������� ������� ����� ���� ���� ��� ���� ����� ������� ���� �� � ������� ����� ����� � ������

        �� ����� �� ������� �������� ����� �� ������� ������    ������ ��� ������ �������� ��� .      ������ ����� ���  ����� ����

                  ��� � ������ ������� ��� �� ������� ������� ������ ��� ���� ����� ����� ��� ������ ��� �������  ��� 

)Jun.2008 - 2000(



��

وال�سيولة اأولوية على الربحية. وبهذا ال�سدد  فاإن البنك املركزي ومن خالل رقابته على 

دارة ال�سليمة لل�سيولة من خالل تعليمات اأ�سدرها يف عام  اجلهاز امل�سريف يركز على الإ

بعني  تاأخذ  والتي   )  Maturity Ladder( ال�ستحقاق  �سلم  ح�سب  ال�سيولة  حول   2000

وا�ستخداماتها وعدم العتماد على م�سادر  موال  الأ اآجال م�سادر  املوائمة بني  العتبار 

جل. جل لتمويل موجودات طويلة الأ اأموال متذبذبة وق�سرية الأ

�صكل رقم )22( 

- ٣٧ -

 �������� ��� ��� �������)Maturity Ladder ( � �� ������� ������� ��� ���� ����   ������� ������ ���

���� ����� ������� ������ ���� ����� ������� ����� ����� ��� ������� ���� �����������.  
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اجلزء الرابع

ردن �صالمية العاملة يف الأ البنوك الإ

�سالمية من املوجودات ح�سة البنوك الإ  -

�سالمية من الودائع ح�سة البنوك الإ  -

�سالمية من الت�سهيالت ح�سة البنوك الإ  -



�0



��

ردن �صالمية العاملة يف الأ رابعًا: البنوك الإ

�صالمية من املوجودات - ح�صة البنوك الإ

ت�سري البيانات املتوفرة يف اجلدول رقم )13( اأدناه اإىل ما يلي: 

�سالمية على ما ن�سبته 8.0% من موجودات اجلهاز امل�سريف  ا�ستحواذ البنوك الإ  •
ردين كما يف نهاية عام 2007، مقابل ما ن�سبته 92.0 % للبنوك التجارية.  الأ

�سالمية  الإ والبنوك  التجارية  البنوك  بني  املوجودات  توزيع  يف  تذبذب  وجود   •
نهاية  يف  �سالمية  الإ البنوك  ل�سالح  لت�ستقر   ،)2007-2000  ( الفرتة  خالل 

الفرتة، حيث ارتفعت ح�ستها من املوجودات ب�سكل طفيف من 7.6% عام 2000 

اإىل 8.0% عام 2007، مقابل انخفا�س ح�سة البنوك التجارية من 92.4% عام 

2000 اإىل 92.0% عام 2007 . 

جدول رقم )��( 

�صالمية )2000 - 2007(  توزيع موجودات اجلهاز امل�صريف بني البنوك التجارية والبنوك الإ

                                   امل�سدر: البيانات املالية للبنوك 

ال�صنة

ن�صبة موجودات البنوك التجارية اإىل 

اإجمايل املوجودات

�صالمية اإىل  ن�صبة موجودات البنوك الإ

اإجمايل املوجودات

%%

200092.417.59

200192.287.72

200291.358.65

200390.149.86

200490.539.47

200591.138.87

200691.188.82

200792.008.00



�2

�صكل رقم )�2( 

�صكل رقم )�2( 

�صالمية من الودائع -  ح�صة البنوك الإ

ت�سري البيانات املتوفرة يف اجلدول رقم )14( اأدناه اإىل ما يلي: 

اجلهاز  ودائع  اإجمايل  من   %6.0 ن�سبته  ما  على  �سالمية  الإ البنوك  ا�ستحواذ   •
للبنوك   %  94.0 ن�سبته  ما  مقابل   ،2007 عام  نهاية  يف  كما  ردين  الأ امل�سريف 

التجارية. 

والبنوك  التجارية  البنوك  بني  امل�سريف  اجلهاز  ودائع  توزيع  يف  تذبذب  وجود   •
انخف�ست  حيث  التجارية،  البنوك  ل�سالح  الفرتة  نهاية  يف  لي�ستقر  �سالمية  الإ

�سالمية من اإجمايل الودائع من 7.3% عام 2000 اإىل 6.0% عام  ح�سة البنوك الإ
- ٤٠ -
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��ز�� ����دات ا����ك ا������ ��� ا����ك ا����ر�� وا����ك ا������ (٢٠٠٠-٢٠٠٧)

���� ����دات ا����ك ا������ إ�� إ����� ا�����دات

���� ����دات ا����ك ا����ر�� إ�� إ����� ا�����دات

%

  

 ��� ���)�� (  

��ز�� ����دات ا����ك ا������ ��� ا����ك ا����ر�� وا����ك ا������ ���م ٢٠٠٧

���� ����دات ا����ك 

ا����ر�� إ�� إ����� 

ا�����دات

 %٠�٩٢

���� ����دات ا����ك 

ا������ إ�� إ����� 

ا�����دات

 %٠�٨

  

  

�  ������� ������ ���������� ��

 ��� ����� � ������� �������� ���)�� (��� �� �� ����� :

•   ������ ��������������   ���    ����� ���,� %  ��     ����� ����� ����� ���������    �� ���� � ���   ������ 

�� �� �������� ��,� % �������� ������ .  

)2007 - 2000(

- ٤٠ -

  

 ��� ���)��(   
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��ز�� ����دات ا����ك ا������ ��� ا����ك ا����ر�� وا����ك ا������ (٢٠٠٠-٢٠٠٧)

���� ����دات ا����ك ا������ إ�� إ����� ا�����دات

���� ����دات ا����ك ا����ر�� إ�� إ����� ا�����دات

%

  

 ��� ���)�� (  

��ز�� ����دات ا����ك ا������ ��� ا����ك ا����ر�� وا����ك ا������ ���م ٢٠٠٧

���� ����دات ا����ك 

ا����ر�� إ�� إ����� 

ا�����دات

 %٠�٩٢

���� ����دات ا����ك 

ا������ إ�� إ����� 

ا�����دات

 %٠�٨

  

  

�  ������� ������ ���������� ��

 ��� ����� � ������� �������� ���)�� (��� �� �� ����� :

•   ������ ��������������   ���    ����� ���,� %  ��     ����� ����� ����� ���������    �� ���� � ���   ������ 

�� �� �������� ��,� % �������� ������ .  

8.0%

92.0%

)2007(



��

2007، مقابل ارتفاع ح�سة البنوك التجارية من 92.7% عام 2000 اإىل %94.0 

عام 2007. 

جدول رقم )��( 

�صالمية )2000 - 2007( توزيع الودائع لدى اجلهاز امل�صريف بني البنوك التجارية والبنوك الإ

                         امل�سدر: البيانات املالية للبنوك 

�صكل رقم )�2( 

ال�صنة

ن�صبة الودائع لدى البنوك التجارية اإىل 

اإجمايل الودائع

�صالمية اإىل  ن�صبة الودائع لدى البنوك الإ

اإجمايل الودائع

%%
200092.677.33

200193.346.66

200291.318.69

200389.8210.18

200490.109.90

200590.609.40

200696.403.60

200794.006.00

- ٤١ -

•        ���� �� ����� ����� ����� ����� � ����� ����    �� ������� ������� �������� ��      ����� ������ ���� � ����

  ��������������� ���           �� ������� ���� �� ������� ������ ��� ������,� %   ��������   �� �,� %

��� ����� ����� ������� ���������� ������  �� ��,� % ������� �� ��,� % ������� .

 ��� ����)�� (  

������� ������� �������� ������ �� ����� ����� ��� ������� �����) ���������(  

���� �� ����� ����������� ������������� ���� �� ���� �� ����� ��� ���������� �� �������������� 

�����
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                          ����� : ������ ������ ��������  

 ��� ���)�� (  

92.67

7.33

93.34

6.66

91.31

8.69

89.82

10.18

90.10

9.90

90.60

9.40

96.40

3.60

94.00

6.00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

��ز�� ودا�� ا����ك ا������ ��� ا����ك ا����ر�� وا����ك ا������ (٢٠٠٠-٢٠٠٧)

���� ا��دا�� ��ى ا����ك ا����ر�� إ�� إ����� ا��دا�� ���� ا��دا�� ��ى ا����ك ا������ إ�� إ����� ا��دا��

%

  

  

  

  

  

  

  

  

)2007 - 2000(
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�صكل رقم )�2( 

�صالمية من الت�صهيالت - ح�صة البنوك الإ

ت�سري البيانات املتوفرة يف اجلدول رقم )15( اأدناه اإىل ما يلي: 

الت�سهيالت  ر�سيد  من   %8.0 ن�سبته  ما  على  �سالمية  الإ البنوك  ا�ستحواذ   •
ردين كما يف نهاية عام 2007، مقابل  الئتمانية التي يقدمها اجلهاز امل�سريف الأ

ما ن�سبته 92.0 % للبنوك التجارية. 

البنوك  بني  امل�سريف  اجلهاز  من  املقدمة  الت�سهيالت  توزيع  يف  تذبذب  وجود   •
�سالمية، لي�ستقر على �سكل ارتفاع طفيف يف ح�سة الت�سهيالت  التجارية والبنوك الإ

�سالمية من 7.7% عام 2000 اإىل 8.0% عام 2007، مقابل  املقدمة من البنوك الإ

انخفا�س ح�سة البنوك التجارية من 92.3% عام 2000 اإىل 92.0% عام 2007. 

)2007(

- ٤٢ -

  

 ��� ���)�� (  

��ز�� ودا�� ا����ك ا������ ��� ا����ك ا����ر�� وا����ك ا������ ���م ٢٠٠٧

���� ودا�� ا����ك 

ا����ر�� إ�� إ����� 

ا��دا��

 %٠�٩٤

���� ودا�� ا����ك 

ا������ إ�� إ����� 

ا��دا��

 %٠�٦

  

  

���� ������� ������ �������� ��

 ��� ����� � ������� �������� ���)�� (��� �� �� ����� :

•   ������ �������     ����� �� ��� ��������,� %     ��������� �������� ���� ��       ������ ������ ������� ���

����� ��� ���� � ��� ���� ����� �� ����� ���,� % ����� ��������� .  

•          ����� �� ����� ����� �� ������ �������� ����� � ����� ����    �� �������� ������� �������� �   ���� ����

   ������ �������        ������ �� ������ �������� ��� � �������   �� �,� %  �������   �� �,� %  ����

����� ������ ��� ����� ����� �������� �� ��,� % ������� �� ��,� % ������� .

 ��� ����)�� (  

������� ������� �������� ������ �� ����� ����� �� ������ �������� �����) ���������(  

���� �� ������ �� ������ �������� �������������� ���� ������ �� ������ �� ������ ������������� � ���� ���������

�����

%%
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 ��� ���)�� (  
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��ز�� �����ت ا����ك ا������ ��� ا����ك ا����ر�� وا����ك ا������ (٢٠٠٠-٢٠٠٧)

���� ا������ت ا������ �� ا����ك ا������ إ�� إ����� ا������ت

���� ا������ت ا������ �� ا����ك ا����ر�� إ�� إ����� ا������ت

%

  

 ��� ���)�� (  

��ز�� �����ت ا����ك ا������ ��� ا����ك ا����ر�� وا����ك ا������ ���م ٢٠٠٧

���� �����ت ا����ك 

ا����ر�� إ�� إ����� 

ا������ت

 %٠�٩٢

���� �����ت ا����ك 

ا������ إ�� إ����� 

ا������ت

 %٠�٨
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         ����� : ������ ������ ��������  

 ��� ���)�� (  
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��ز�� �����ت ا����ك ا������ ��� ا����ك ا����ر�� وا����ك ا������ (٢٠٠٠-٢٠٠٧)

���� ا������ت ا������ �� ا����ك ا������ إ�� إ����� ا������ت

���� ا������ت ا������ �� ا����ك ا����ر�� إ�� إ����� ا������ت

%

  

 ��� ���)�� (  

��ز�� �����ت ا����ك ا������ ��� ا����ك ا����ر�� وا����ك ا������ ���م ٢٠٠٧

���� �����ت ا����ك 

ا����ر�� إ�� إ����� 

ا������ت

 %٠�٩٢

���� �����ت ا����ك 

ا������ إ�� إ����� 

ا������ت

 %٠�٨

  

  

  

  

  

  

  

  

)2007(

92.0%

8.0%

ال�صنة

ن�صبة الت�صهيالت املقدمة من البنوك التجارية اإىل 

اإجمايل الت�صهيالت

�صالمية اإىل  ن�صبة الت�صهيالت املقدمة من البنوك الإ

اإجمايل الت�صهيالت

%%
200092.327.68
200192.777.23
200291.838.17
200391.388.62
200491.288.72
200591.698.31
200691.678.33
200792.008.00

جدول رقم )��( 

�صالمية )2000 - 2007( توزيع الت�صهيالت املقدمة من اجلهاز امل�صريف بني البنوك التجارية والبنوك الإ

                     امل�سدر: البيانات املالية للبنوك 

)2007 - 2000(





��

اجلزء اخلام�س

ردن جنبية العاملة يف الأ البنوك الأ

ردنية من املوجودات ح�سة البنوك غري الأ  -

ردنية من الودائع ح�سة البنوك غري الأ  -

ردنية من الت�سهيالت -  ح�سة البنوك غري الأ



�8



��

ردن جنبية العاملة يف الأ خام�صًا: البنوك الأ

جنبية( من املوجودات ردنية )الأ - ح�صة البنوك غري الأ

ت�سري البيانات املتوفرة يف اجلدول رقم )16( اأدناه اإىل ما يلي: 

موجودات  اإجمايل  من   %9.0 ن�سبته  ما  على  ردنية  الأ غري  البنوك  ا�ستحواذ   •
 %91.0 ن�سبته  ما  مقابل   ،2007 عام  نهاية  يف  كما  ردين  الأ امل�سريف  اجلهاز 

ردنية.  للبنوك الأ

غري  والبنوك  ردنية  الأ البنوك  بني  املوجودات  توزيع  يف  طفيف  تذبذب  وجود   •
ردنية يف نهاية  ردنية خالل الفرتة )2000-2007(، لي�ستقر ل�سالح البنوك الأ الأ

الفرتة، حيث ارتفعت ح�ستها من املوجودات من ما يقارب 90.0% عام 2000 اإىل 

ردنية من 10.0% عام  91.0% عام 2007، مقابل انخفا�س ح�سة البنوك غري الأ

2000 اإىل 9.0% عام 2007 . 

جدول رقم )��( 

ردنية )2000 - 2007( ردنية والبنوك غري الأ توزيع موجودات اجلهاز امل�صريف بني البنوك الأ

                        امل�سدر: البيانات املالية للبنوك 

ال�صنة

ردنية اإىل  ن�صبة موجودات البنوك الأ

اإجمايل املوجودات

ردنية اإىل  ن�صبة موجودات البنوك غري الأ

اإجمايل املوجودات

%%
200089.9610.04

200191.038.97

200289.4310.57

200391.788.22

200490.719.29

200590.569.44

200690.029.98

200791.009.00



�0

�صكل رقم )�2( 

�صكل رقم )�0( 

جنبية( من الودائع ردنية )الأ ح�صة البنوك غري الأ  -

ت�سري البيانات املتوفرة يف اجلدول رقم )17( اأدناه اإىل ما يلي: 

11.0% من اإجمايل ودائع اجلهاز  ردنية على ما ن�سبته  ا�ستحواذ البنوك غري الأ  •
للبنوك   %89.0 ن�سبته  ما  مقابل   ،2007 عام  نهاية  يف  كما  ردين  الأ امل�سريف 

ردنية.  الأ

ردنية  الأ البنوك  بني  امل�سريف  اجلهاز  ودائع  توزيع  يف  طفيف  تذبذب  وجود   •
ردنية،  الأ غري  البنوك  ل�سالح  الفرتة  نهاية  يف  لي�ستقر  ردنية  الأ غري  والبنوك 

- ٤٦ -

  

  

  

 ��� ���)�� (  
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��ز�� ����دات ا����ك ا������ ��� ا����ك ا�رد��� وا����ك ���� ا�رد�����  (٢٠٠٠-٢٠٠٧)

���� ����دات ا����ك ��� ا�رد��� إ�� إ����� ا�����دات

���� ����دات ا����ك ا�رد��� إ�� إ����� ا�����دات

%

  

  

 ��� ���)�� (  

��ز�� ����دات ا����ك ا������ ��� ا����ك ا�رد��� وا����ك ��� ا�رد��� ���م ٢٠٠٧

���� ����دات ا����ك 

ا�رد��� إ�� إ����� 

ا�����دات

 %٠٠�٩١

���� ����دات ا����ك 

��� ا�رد��� إ�� إ����� 

ا�����دات

 %٠٠�٩

  

� ������� �� ������ ���)������� (������� ��

��� �������� ��� ��� ����� � ����)�� (��� �� �� ����� :

•   ������ �������  ��   ��� �������   ����� ����,� %     ����� ����� ����� ����� ���� ��       ���� ����� � ��� 

���� ����� �� ����� ���,� %������� ������ .

•          ������� ������ �� ����� ����� ����� ����� � ���� ����� ����        ������ ���� � ������ ������� �� ������� 

           �� �������� �� ����� ������ ��� �������� �� ������ ������,� %  �������   �� ��,� %  ����

)2007 - 2000(

- ٤٦ -

  

  

  

 ��� ���)�� (  

89.96

10.04

91.03

8.97

89.43

10.57

91.78

8.22

90.71

9.29

90.56

9.44

90.02

9.98

91.00

9.00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

��ز�� ����دات ا����ك ا������ ��� ا����ك ا�رد��� وا����ك ���� ا�رد�����  (٢٠٠٠-٢٠٠٧)

���� ����دات ا����ك ��� ا�رد��� إ�� إ����� ا�����دات

���� ����دات ا����ك ا�رد��� إ�� إ����� ا�����دات

%

  

  

 ��� ���)�� (  

��ز�� ����دات ا����ك ا������ ��� ا����ك ا�رد��� وا����ك ��� ا�رد��� ���م ٢٠٠٧

���� ����دات ا����ك 

ا�رد��� إ�� إ����� 

ا�����دات

 %٠٠�٩١

���� ����دات ا����ك 

��� ا�رد��� إ�� إ����� 

ا�����دات

 %٠٠�٩

  

� ������� �� ������ ���)������� (������� ��

��� �������� ��� ��� ����� � ����)�� (��� �� �� ����� :

•   ������ �������  ��   ��� �������   ����� ����,� %     ����� ����� ����� ����� ���� ��       ���� ����� � ��� 

���� ����� �� ����� ���,� %������� ������ .

•          ������� ������ �� ����� ����� ����� ����� � ���� ����� ����        ������ ���� � ������ ������� �� ������� 

           �� �������� �� ����� ������ ��� �������� �� ������ ������,� %  �������   �� ��,� %  ����

) 2007(

91.00%

9.00%



��

عام   %11.0 اإىل   2000 عام   %10.0 من  املوجودات  من  ح�ستها  ارتفعت  حيث 

ردنية من ما يقارب 90.0% عام 2000  2007، مقابل انخفا�س ح�سة البنوك الأ

اإىل 89.0% عام 2007. وميكن اأن يعزى ذلك اإىل دخول ثالثة بنوك غري اأردنية 

ردنية عام 2004.  لل�سوق امل�سرفية الأ

جدول رقم )��( 

ردنية )2000 - 2007( ردنية والبنوك غري الأ توزيع الودائع لدى اجلهاز امل�صريف بني البنوك الأ

                             امل�سدر: البيانات املالية للبنوك

�صكل رقم )��( 

ال�صنة

ردنية اإىل  ن�صبة الودائع لدى البنوك الأ

اإجمايل الودائع

ردنية  ن�صبة الودائع لدى البنوك غري الأ

اإىل اإجمايل الودائع

%%
200089.9710.03
200191.068.94
200289.4910.51
200392.127.88
200491.418.59
200590.749.26
200688.5811.42
200789.0011.00

- ٤٧ -

�����      �� ������� ������ ��� ����� �����   ����� ��  ��,� %  �������   �� ��,� %   �������� .

��� ���� ���� �� ��� ���� �� ���� ��� ������� ������� ����� ������ �� ����� .

 ��� ����)�� (  

������� �� ������� ������� ������ �� ����� ����� ��� ������� �����) ���������(  

���� �� ����� ���������� ������������� ���� �� ���� �� ����� ���������� �� ������� ���� �� ������

�����  

%%

������,����,��

������,���,��

������,����,��

������,���,��

������,���,��

������,���,��

������,����,��

������,����,��

             �����        :������ ������ ��������  

  

 ��� ���)�� (  
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��ز�� ودا�� ا����ك ا������ ��� ا����ك ا�رد��� وا����ك ��� ا�رد��� (٢٠٠٠-٢٠٠٧)

���� ا��دا�� ��ى ا����ك ��� ا�رد��� إ�� إ����� ا��دا��

���� ا��دا�� ��ى ا����ك ا�رد��� إ�� إ����� ا��دا��

%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)2007 - 2000(



�2

�صكل رقم )�2( 

جنبية( من الت�صهيالت ردنية )الأ - ح�صة البنوك غري الأ

ت�سري البيانات املتوفرة يف اجلدول رقم )18( اأدناه اإىل ما يلي: 

ر�سيد  اإجمايل  من   %14.0 ن�سبته  ما  على  ردنية  الأ غري  البنوك  ا�ستحواذ   •
ردين كما يف نهاية عام 2007، مقابل  الت�سهيالت التي يقدمها اجلهاز امل�سريف الأ

ردنية.  ما ن�سبته 86.0% للبنوك الأ

بني  امل�سريف  اجلهاز  من  املقدمة  الت�سهيالت  توزيع  يف  طفيف  تذبذب  وجود   •
ردنية لي�ستقر على �سكل ارتفاع ملحوظ يف ح�سة  ردنية والبنوك غري الأ البنوك الأ

ردنية من 10.0% عام 2000 اإىل %14.0  الت�سهيالت املقدمة من البنوك غري الأ

اإىل   2000 90.0% عام  ردنية من  البنوك الأ 2007، مقابل انخفا�س ح�سة  عام 

86.0% عام 2007 . 

- ٤٨ -

  

 ��� ���)�� (  

��ز�� ودا�� ا����ك ا������ ��� ا����ك ا�رد��� وا����ك ��� ا�رد��� ���م ٢٠٠٧

���� ا��دا�� ��ى ا����ك 

ا�رد��� إ�� إ����� 

ا��دا��

%٠٠�٨٩

���� ا��دا�� ��ى ا����ك 

��� ا�رد��� إ�� 

إ����� ا��دا��

%٠٠�١١

  

  

� �� ��� ������� �� ����)������� (�������� ��

 ��� ����� � ������� �������� ���)�� (��� �� �� ����� :

•   ������ �������  ��   ��� �������   ����� ����,� %   ���� ��  ����       ������ ������ ������ ��� ��������

����� ��� ���� � ��� ���� ����� �� ����� ���,� %��������� ���� .

•   ������ �� ����� ����� �� ������ �������� ����� � ���� ����� ����    �������� ��� �������� �������

��    ������ ��� ��� ��������� ������ �� ������ �������� ��� �  �� �� ���������,� %  �������� 

  ����,� %  ��������      ������ ��� ����� �����    �� ���������,� %   ��������   �� ��,� %  ����

���� . 

 ��� ����)�� (  

������� �� ������� ������� ������ �� ����� ����� �� ������ �������� �����) ���������(  

���� �� ������ �� ������������� �������������� ���� �� ���� �� ������ �� ��������������� �� ������������ ���� �� 

�����

%%

������,����,��

������,���,��

������,���,��

������,���,��

������,���,��

������,���,��

������,���,��

)2007(

89.00%

11.00%



��

جدول رقم )�8( 

ردنية )2000 - 2007( ردنية والبنوك غري الأ توزيع الت�صهيالت املقدمة من اجلهاز امل�صريف بني البنوك الأ

                               امل�سدر: البيانات املالية للبنوك 

�صكل رقم )��( 

ال�صنة

ردنية اإىل  ن�صبة الت�صهيالت املقدمة من البنوك الأ

اإجمايل الت�صهيالت

ردنية اإىل  ن�صبة الت�صهيالت املقدمة من البنوك غري الأ

اإجمايل الت�صهيالت

%%
200090.0010.00
200192.057.95
200290.809.20
200391.268.74
200491.228.78
200591.318.69
200690.619.39
200786.0014.00

- ٤٩ -

������,����,��

           �����  : ������ ������ ��������  

 ��� ���)�� (  
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��ز�� �����ت ا����ك ا������ ��� ا����ك ا�رد��� وا����ك ��� ا�رد��� (٢٠٠٠-٢٠٠٧)

���� ا������ت ا������ �� ا����ك ��� ا�رد��� إ�� إ����� ا������ت

���� ا������ت ا������ �� ا����ك ا�رد��� إ�� إ����� ا������ت

%

  

  

 ��� ���)�� (  

��ز�� �����ت ا����ك ا������ ��� ا����ك ا�رد��� وا����ك ��� ا�رد��� ���م ٢٠٠٧

���� ا������ت 

ا������ �� ا����ك 

ا�رد��� إ�� إ�����  

ا������ت

 %٠٠�٨٦

���� ا������ت 

ا������ �� ا����ك 

��� ا�رد��� إ�� 

إ����� ا������ت

 %٠٠�١٤

  

  

  

  

  

  

  

  

)2007 - 2000(

%



��

�صكل رقم )��( 

- ٤٩ -

������,����,��

           �����  : ������ ������ ��������  
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��ز�� �����ت ا����ك ا������ ��� ا����ك ا�رد��� وا����ك ��� ا�رد��� (٢٠٠٠-٢٠٠٧)

���� ا������ت ا������ �� ا����ك ��� ا�رد��� إ�� إ����� ا������ت

���� ا������ت ا������ �� ا����ك ا�رد��� إ�� إ����� ا������ت

%

  

  

 ��� ���)�� (  

��ز�� �����ت ا����ك ا������ ��� ا����ك ا�رد��� وا����ك ��� ا�رد��� ���م ٢٠٠٧

���� ا������ت 

ا������ �� ا����ك 

ا�رد��� إ�� إ�����  

ا������ت

 %٠٠�٨٦

���� ا������ت 

ا������ �� ا����ك 

��� ا�رد��� إ�� 

إ����� ا������ت

 %٠٠�١٤

  

  

  

  

  

  

  

  

)2007(

86.00%

14.00%



��

اجلزء ال�صاد�س

الرتكز امل�صريف

تركز املوجودات  -

تركز الودائع  -

تركز الت�سهيالت  -





��

�صاد�صًا: الرتكز امل�صريف

يقا�س الرتكز امل�سريف باحت�ساب ح�س�س اكرب ثالثة بنوك يف اإجمايل املوجودات والودائع 

كرب ثالثة بنوك اكرب من  والت�سهيالت )وت�سري الدرا�سات اإىل انه اإذا كانت ن�سبة الرتكز لأ

البيانات املتوفرة عن  40% فان القطاع امل�سريف ت�سوده حالة من الحتكار(. وكما ت�سري 

ردن، فقد انخف�ست ن�سبة الرتكز ب�سكل ملحوظ خالل العقد املا�سي وهذا موؤ�سر على  الأ

ردين.  زيادة درجة املناف�سة يف اجلهاز امل�سريف الأ

تركز املوجودات  -

انخف�ست ح�سة موجودات اأكرب ثالثة بنوك يف اإجمايل موجودات البنوك املرخ�سة من 

53.18% عام 2000 اإىل 47.80% عام 2007. 

تركز الودائع  -

من  املرخ�سة  البنوك  لدى  الودائع  اإجمايل  يف  بنوك  ثالثة  اأكرب  ودائع  ح�سة  انخف�ست 

53.74% عام 2000 اإىل 50.35 % عام 2007. 

تركز الت�صهيالت  -

انخف�ست ح�سة ت�سهيالت اأكرب ثالثة بنوك يف اإجمايل الت�سهيالت املمنوحة من البنوك 

املرخ�سة من 49.79 % عام 2000 اإىل 41.99% عام 2007 . 

�صكل رقم )��( 

- ٥١ -

  

������ :����� ������  

�  ���   ����� ������  ��� ��� �������    ���� ����� ����      ��������� �������� �������� )�    ��� �� �������� ���

   � ���� ���� ���       �� ��� ���� ���� ��� ������� %  �� ������ ���     �������� �� ���� ����� ��� .(    ���� �����

  ��������    ������ �� �������                ����� ������ ��� ���� ���� ����� ����� ��� ����� ���� ������ ���� ����� ���

����� ����� ����� � ������� .  

��������� ����

����� ��  ���� �       ���� � ���� ���� ��� ����������  ������ ������    �� ��,�� %  �������   �� ��,�� %

 ������� .  

�������� ����

�����   � ����� ���     ������� ���� � ���� ���� �������� ������ ���   ����,�� %  �������� �� ��,�� % 

 ������� .  

��������� ����

�����  ����� ��� � �     ����� ���� � ���� ���� �����    ������ ������ �� �������    �� ��,�� %   �������  �� 

��,�� % ������� .   

 ��� ���)�� (  

��آ� ا�����دات وا��دا�� وا������ت �� اآ�� ���� ���ك ��م  ٢٠٠٠

ا��دا�� 

%٧٤�٥٣

ا������ت 

%٧٩�٤٩

ا�����دات 

%١٨�٥٣

  

  

49.79%

53.74%

53.18%

2000
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�صكل رقم )��( 

- ٥٢ -

  

 ��� ���)�� (  

��آ� ا�����دات ا��دا�� وا������ت �� اآ�� ���� ���ك ��م  ٢٠٠٧

ا��دا�� 

%٣٥�٥٠

ا�����دات 

%٨٠�٤٧

ا������ت 

%٩٩�٤١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2007

41.99%

50.35%

47.80%
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اجلزء ال�صابع 

تطور اأداء البنوك املدرجة يف بور�صة عمان 

�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة الرقم القيا�سي لأ  -

�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة حجم التداول لأ  -

ردنيني يف ملكية اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة م�ساهمة غري الأ  -





��

�صابعًا: تطور اأداء البنوك املدرجة يف بور�صة عمان

�صعار اأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة الرقم القيا�صي لأ  -

�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف بور�سة عمان يف نهاية �سهر اأيلول  و�سل الرقم القيا�سي لأ

2008 اإىل 14408.6 نقطة مقارنة مع 13886.7 نقطة يف نهاية عام 2007، مما يعني منو 

بن�سبة 3% مقابل ن�سبة منو و�سلت اإىل 17% للرقم القيا�سي العام للبور�سة. 

جدول رقم )��( 

)Sep.2008 - 2000( صهم املرجح بالقيمة ال�صوقية� �صعار الأ الرقم القيا�صي لأ

                                                      امل�سدر: بور�سة عمان 

�صكل رقم )��( 

ال�صنة

�صهم املرجح بالقيمة ال�صوقية �صعار الأ الرقم القيا�صي لأ

الرقم القيا�صي للبنوكالرقم القيا�صي العام

20001331.01987.0

20011727.02752.0

20021700.22556.6

20032614.54433.6

20044245.57230.9

20058191.516892.0

20065518.110704.7

20077519.313886.7

Sep 20088846.214408.6

- ٥٥ -

ا���� ا������ ا����� ������� ا������  (٢٠٠٠- ا���ل ٢٠٠٨)
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�������� ���������� � ������ ������ ���� 

���� ���� �        ������ ������ ���� ��� ������� ��� ��   ���� ��� ����         ������� ��� ������� ������� � ��������

  ��������� ��    � ����� ��� ����        ��� �� ����� ��� ���� � ���� ���    ����� ��,�� %  �������,� %  ����

���� � ��,� % ������� .  

 ��� ����)�� (  

��� ������� ����� ������� � ������ �����)  ����� ���������(  

������� ���  )����� �����(

�����

����������� ������ / �����(%)  

٦٧�٨٠٤٤�٥٦٢٨٧�٢٠٠٠١٢٨

٣٢�٥٥٤٥�٢٨٦٦٢�٢٠٠١٣٠٠

٩٥�٧٠٣٦�٧٨٩٤٦�٢٠٠٢٣٤٩

٢٩�١٧٢٨�٨٤١٨٥٥�٢٠٠٣٥٢٤

٦٣�٢٥٤٤�٠٠٣٧٩٣�٢٠٠٤١٦٩٣

٨٢�٠٥٣٥�٤١١٦٨٧١�٢٠٠٥٦٠٤٣

١٨�٨٧٢٠�٨٣١٤٢٠٩�٢٠٠٦٢٨٦٧

����  ٩٣�١٠١٩�٨٠١٢٣٤٨�٢٤٦٠

Sep-٨٥�٠٠١٣�١٨٠٨١��,����٠٨

                           ����� :����� ����  

 ��� ���)�� (  

)Sep.2008 - 2000(



�2

�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة حجم التداول لأ  -

اإجمايل حجم التداول يف  اإىل  اأ�سهم البنوك املدرجة  انخف�ست ن�سبة حجم التداول على 

نهاية  يف  لها  م�ستوى  اأدنى  لت�سجل   2008 2004-اأيلول  الفرتة  خالل  تدريجيًا  البور�سة 

�سهر اأيلول من عام 2008 عند م�ستوى 13.85% مقابل 44.6% عام 2004 و 19.9% عام 

 .2007

جدول رقم )20( 

)Sep.2008 - 2000( صهم البنوك املدرجة يف البور�صة� حجم التداول لأ

         امل�سدر: بور�سة عمان

�صكل رقم )�8( 

ال�صنة

حجم التداول  )مليون دينار(

ال�صوقالبنوك
البنوك / ال�صوق 

)%(
2000128.56287.8044.67

2001300.28662.5545.32

2002349.78946.7036.95

2003524.841855.1728.29

20041693.003793.2544.63

20056043.4116871.0535.82

20062867.8314209.8720.18

20072460.8012348.1019.93

Sep-082504.0018081.0013.85

- ٥٦ -

��� ا���اول (٢٠٠٠-ا���ل٢٠٠٨)
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������� ���� ����� � ������� �� ������������ � ������ 

���� ������ �� ����� ������� ����� � ����������� � ������ ������  ����,�� % � ��������  ��,�  %

 �� ����� ���� � �������.

 ��� ����)�� (  

 ������ ���� ����� � ������� �� �����)����� ���������(

���������� ����  �� �������%

������,���

������,���

����  ��,��

������,��

������,��

������,��

������,��

������,��

Sep ������,���

                                              ����� :���������    

 ��� ���)�� (  

)Sep. 2008 - 2000(



��

ردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة م�صاهمة غري الأ  -

من  البور�سة  يف  املدرجة  البنوك  اأ�سهم  ملكية  يف  ردنيني  الأ غري  م�ساهمة  ن�سبة  ارتفعت 

55.17 % عام 2000 اإىل 58.7 % يف نهاية اأيلول من عام 2008.

جدول رقم )�2( 

)Sep.2008 - 2000( ردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك م�صاهمة غري الأ

 امل�سدر: بور�سة عمان 

�صكل رقم )��( 

ردنيني %ال�صنة ن�صبة م�صاهمة غري الأ

200055.172

200149.255

200250.20

200349.80

200451.20

200554.70

200654.95

200757.35

Sep 200858.675

- ٥٧ -

���� ���ه�� ��� ا�رد���� �� ����� ا��� ا����ك  (٢٠٠٠-ا���ل٢٠٠٨)
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�������� ��� ������� ����� ����

��������� ��� ������� ����� ����

�������� ��� ����

� ��������� ���� �������

)Sep.2008 - 2000(





��

اجلزء الثامن

ردين تطور هيكل اأ�صعار الفوائد يف ال�صوق امل�صريف الأ

تطور اأ�سعار الفوائد على الودائع  -

تطور اأ�سعار الفوائد على الت�سهيالت  -

هام�س �سعر الفائدة  -

ف�سل العمالء �سعر الفائدة لأ  -

تطور اأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية  -

قرا�س بني البنوك )اجلوديرب( تطور اأ�سعار فائدة الإ  -



��



��

ردين  ثامنًا: تطور هيكل اأ�صعار الفوائد يف ال�صوق امل�صريف الأ

تطور اأ�صعار الفوائد على الودائع  -

�سعار الفائدة على الودائع مبختلف اأ�سكاله انخفا�سًا ملحوظًا خالل  �سهد الو�سط املرجح لأ

الرتفاع  وكان   ،2007 عام  حتى  التدريجي  بالرتفاع  بداأ  ثم  ومن   ،2004-2000 الفرتة 

 161 2006 عندما ارتفع  جل عام  الودائع لأ الفائدة على  �سعار  للو�سط املرجح لأ ملحوظًاً 

نقطة اأ�سا�س عن م�ستواه امل�سجل عام 2005، وعلى الرغم من الرتفاع الذي �سهده اأ�سعار 

 .2000 اأنها مل ت�سل اإىل امل�ستوى امل�سجل عام  اإل  اأ�سكالها  الفائدة على الودائع مبختلف 

وىل من عام 2008.  �سهر الثمانية الأ وعادت لتنخف�س ب�سكل طفيف خالل الأ

جدول رقم )22( 

)Aug.2008 - 2000( صعار الفوائد على الودائع لدى البنوك� الو�صط املرجح لأ

ردين                                      امل�سدر: البنك املركزي الأ

جلتوفريحتت الطلب لأ

%%%ال�صنة
20001.2003.7606.550

20011.0602.9105.190

20020.9101.8403.970

20030.5000.8802.750

20040.3800.7302.490

20050.4700.8303.520

20060.8700.9905.130

20070.9401.1005.560

Aug-20080.9201.0505.420
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�صكل رقم )�0( 

تطور اأ�صعار الفوائد على الت�صهيالت  -

-2000 الفرتة  خالل  باأنواعها  الت�سهيالت  على  الفوائد  �سعار  لأ املرجح  الو�سط  انخف�س 

2004، ثم عاود لالرتفاع التدريجي حتى عام 2007. وعلى الرغم من الرتفاع الذي �سهده 

اأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت مبختلف اأنواعها اإل اأنها مل ت�سل اإىل امل�ستوى امل�سجل عام 

وىل من عام 2008.  �سهر الثمانية الأ 2000. وعادت لالنخفا�س الطفيف خالل الأ

جدول رقم )�2( 

)Aug.2008 - 2000( صعار الفوائد على الت�صهيالت املمنوحة من البنوك� الو�صط املرجح لأ

ردين          امل�سدر: البنك املركزي الأ

قرو�س و�صلفجاري مدين
كمبيالت واإ�صناد 

خم�صومة

%%%ال�صنة
200011.60011.38012.810

200110.42010.45011.880

20029.3509.85010.950

20039.4308.92010.240

20048.7907.5908.980

20059.2608.1007.920

20069.2308.5608.720

20079.8308.8609.450

Aug-20089.8109.0409.160

- ٥٩ -

�����,����,����,���

�����,����,����,���

�����,����,����,���

�����,����,����,���

Aug����� �,����,����,���

                                          ����� : ����� ������ �����  

 ��� ���)�� (  

���ر ا���ر ا�����ة ��� ا��دا�� �������� (٢٠٠٠-اب٢٠٠٨)

3.76
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��������� ��� ������� ����� ����

��� ����� ����� ����� � �������� �������� ��� ������� ��� ��������������� � ������� ������� ���� �

 ��� ������ .��� ���� ������� �� ����� ���� ����� �������� ��� ������� ����� �������� �� ��� � ��� �� 

 ��� ����� ���������� . ��� �� ���� �������� ����� ��� ������ ������ ��������� .  

 ��� ����)�� (  

����� ����� ������������� ��� �������  ������ �� �������  )����� ������(   

��� ��������� ���� ������������������ 

�����%%%

������,�����,�����,���

������,�����,�����,���

�����,����,�����,���

�����,����,�����,���

�����,����,����,���

�����,����,����,���

�����,����,����,���

�����,����,����,���

)Aug.2008 - 2000(



��

�صكل رقم )��( 

هام�س �صعر الفائدة  -

يف �سوء تطورات اأ�سعار الفائدة على الودائع والت�سهيالت، �سهد هام�س �سعر الفائدة مقا�سًا 

جل تذبذبًا  بالفرق بني �سعر الفائدة على القرو�س وال�سلف و�سعر الفائدة على الودائع لأ

خالل الفرتة 2000-2007. فقد �سهد عام 2003 اأعلى هام�س �سعر فائدة حيث بلغ %6.17 

اإل انه بعد ذلك بداأ بالنخفا�س التدريجي ليبلغ 3.62% يف نهاية اآب من عام 2008. 

جدول رقم )�2( 

)Aug.2008 - 2000( هام�س �صعر الفائدة

ردين                    امل�سدر: البنك املركزي الأ

قرو�س 

و�سلف

جل لأ

هام�س �سعر 

الفائدة 

%%%ال�سنة
200011.3806.5504.830

200110.4505.1905.260

20029.8503.9705.880

20038.9202.7506.170

20047.5902.4905.100

20058.1003.5204.580

20068.5605.1303.430

20078.8605.5603.300

Aug-20089.0405.4203.620

- ٦٠ -

Aug����� �,����,����,���

                                         ����� : ����� ������ �����  

 ��� ���)�� (  

���ر ا���ر ا�����ة ��� ا������ت �������� (٢٠٠٠-اب٢٠٠٨)
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 ��� ������� ��� �� ������ ������ ������� ��� ���� ��� ���������� ������� ��� ������� ����� ������ ��� �

���� ������ ������ ��� ������� ��� ������� ������� ������ ��� ��������� . ��� ��� ������� ���� 

 ����� ��� ���� ��� ����,�� % ������� ������� ��� ��� ��� ��� ���� ����,�� % ��� �� �� ���� �

���� .  

 ��� ����)�� (  

 ������� ��� ���� )����� ������(   

���� �������� ���� ������� ��

�����%%%

������,����,���
٨٣٠�٤

������,����,���
٢٦٠�٥

�����,����,���
٨٨٠�٥

)Aug.2008 - 2000(



�0

�صكل رقم )�2( 

ف�صل العمالء �صعر الفائدة لأ  -

ف�سل العمالء انخفا�سًا تدريجيًا منذ بداية عام 2000 حتى نهاية عام  �سهد �سعر الفائدة لأ

2004 لريتفع بعد ذلك تدريجيًا اإىل ان بلغ 8.39% كما يف نهاية اآب من عام 2008، اإل انه 

مل ي�سجل امل�ستوي الذي كان عليه يف بداية الفرتة. 

جدول رقم )�2( 

)Aug.2008 - 2000( ف�صل العمالء �صعر الفائدة لأ

ردين  امل�سدر: البنك املركزي الأ

ال�صنة
ف�صل العمالء �صعر الفائدة لأ

%
20009.500

20018.000

20027.250

20036.500

20046.000

20057.000

20067.500

20078.150

Aug-20088.390

- ٦١ -
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�صكل رقم )��( 

تطور اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية  -

القت�سادية  للتطورات  ومواكبة  الدولية  النقد  اأ�سواق  ت�سهدها  التي  للتطورات  ا�ستجابة 

�سيا�سته  اأدوات  على  الفائدة  اأ�سعار  على  تغيريات  باإجراء  املركزي  البنك  قام  املحلية، 

على  الفائدة  اأ�سعار  بتخفي�س   2007/9/19 بتاريخ  املركزي  البنك  قيام  حيث  النقدية، 

اأدوات �سيا�سته النقدية، واملتمثلة ب�سعر اإعادة اخل�سم و�سعر اتفاقيات اإعادة ال�سراء و�سعر 

يداع لليلة واحدة مبقدار 50 نقطة اأ�سا�س وعلى النحو التايل:  الفائدة على نافذة الإ

خف�س �سعر اإعادة اخل�سم من )7.5%( اإىل )7.0%( �سنويًا.  -

خف�س �سعر اتفاقيات اإعادة ال�سراء من )7.25%( اإىل )6.75%( �سنويًا.  -

يداع” من )5.25%( اإىل )4.75%( �سنويًا. خف�س �سعر فائدة “نافذة الإ  -

اأ�سعار الفائدة  2008/2/3 بخف�س  اآخر تلك التغريات قيام البنك املركزي بتاريخ  وكان 

اإعادة  اأ�سا�س على كل من عمليات  25 نقطة  النقدية، وذلك مبقدار  اأدوات �سيا�سته  على 

على  الفائدة  اأ�سعار  اأ�سبحت  وبذلك  ال�سراء.  اإعادة  واتفاقيات  يداع  الإ ونافذة  اخل�سم 

اأدوات ال�سيا�سة النقدية على النحو التايل: 

�سعر اإعادة اخل�سم: مت خف�سه مبقدار 25 نقطة اأ�سا�س لي�سبح %6.75  -

�سعر فائدة اتفاقيات اإعادة ال�سراء لليلة واحدة: مت خف�سه مبقدار 25 نقطة اأ�سا�س   -

لي�سبح %6.50. 

- ٦٢ -
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يداع لليلة واحدة: مت خف�سه مبقدار 25 نقطة اأ�سا�س لي�سبح  �سعر فائدة نافذة الإ  -

 .%4.50

جدول رقم )�2( 

)Aug.2008 - 2000( اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية

ردين                              امل�سدر: البنك املركزي الأ

�صكل رقم )��( 

�صعر 

اإعادة

اتفاقيات اإعادة 

ال�صراء
يداع يداع�صهادات الإ نافذة الإ

ال�صنة
اخل�صم  

%
)ليلة( 

%
(اأ�صبوع( 

%
)ثالثة 

�صهور( %

)�صتة 

�صهور( %
)�صنة( %

)ليلة واحدة( 

%

20006.5007.5006.0006.0505.625

20015.0006.0003.9004.0003.750

20024.5005.5003.0003.4502.750

20032.5003.5002.1002.1502.000

20043.7504.0004.7502.8503.2002.250

20056.5007.5006.2006.9506.8504.500

20067.5008.5006.7006.8626.8505.250

4.750ـــــــ20077.0006.7505.7505.867

Aug-20086.7506.5005.6755.9264.500

- ٦٣ -
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قرا�س بني البنوك )اجلوديرب( تطور اأ�صعار فائدة الإ  -

قرا�س  �سعار الإ ع�ساء فكرة اإيجاد �سعر فائدة مرجعي لأ طرحت جمعية البنوك على البنوك الأ

ول من عام 2005 نظرًا لعدم وجود �سعر فائدة  ردين يف الن�سف الأ بني البنوك بالدينار الأ

بني جمعية  امل�سرتكة  تركزت اجلهود  وقد   ، البنوك  بني  قرا�س  الإ فائدة  �سعار  لأ مرجعي 

يجاد موؤ�سر مرجعي حملي  ردن لإ ردين والبنوك العاملة يف الأ البنوك والبنك املركزي الأ

جال الق�سرية )  ردين لالآ قرا�س بني البنوك بالدينار الأ �سعار الإ Benchmark Rate لأ

من يوم واحد اإىل 12 �سهرًا(.  وكان الهدف من ذلك التوجه هو اإيجاد منحنى عائد لل�سوق 

ردين، ميكن من خالله مقارنة عوائد ال�سوق النقدي، كما ميهد الطريق  النقدي بالدينار الأ

ردين. �سعار الفائدة بالدينار الأ اإىل اإيجاد اأدوات وم�ستقات لأ

املرجعي  الرئي�سي  الفائدة  �سعر  اأي   )JODIBOR( اجلوديرب  ا�سم  البنوك  اعتمدت 

حتديد  لغايات  وامل�ستثمرين  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  بني  امل�ستخدم  الق�سرية  جال  لالآ

ردين يف ال�سوق النقدي والراأ�سمايل، وقد مت الإعالن ر�سميًا  تكلفة القرتا�س بالدينار الأ

عن اإطالق اجلوديرب اعتبارًا من 2005/11/1 بعد انتهاء الفرتة التجريبية للم�سروع والتي 

بداأت يف 2005/8/1.

�ســـرف(  )ميثـــاق  باعتبـــارها  معـــايري  و�ســـع  مت  املعنيـــة  طــراف  الأ جمــــيع  وبتوافــــق 

Code of Conduct تلتزم به اأدبيا كافة البنوك امل�ساركة يف هذا النظام. وي�سع اإطارًا 

خالقية املتعارف عليها يف هذا املجال.  للتعامل �سمن القيم الأ

ترتكز اآلية احت�صاب موؤ�صر �صعر الفائدة املرجعي اجلوديرب )JODIBOR( على ما يلي :

جال ، وكانت  - عدد البنوك امل�ساركة: مت اختيار ع�سرة بنوك ومت تفوي�سها بالت�سعري لكافة الآ

ردنية ، البنوك  ردنية وغري الأ تلك البنوك ممثلة لكافة البنوك العاملة يف اململكة : البنوك الأ

املال  بنك   ، والتـــمويل  للتجـــارة  �سكان  الإ بنك   ، العربي  البنك   ( وال�ســـغرية  الكبرية 

ردين الكويتي ، بنك  ردن ، بنك الحتــــاد ، البنك الأ هــلي ، بنك الأ ردين ، البنك الأ الأ

القاهرة عمان ، البنك العقاري امل�سري العربي ، بنك عودة ( . 



��

جال با�ستخدام ثالثة ك�سور  جال: تقوم البنوك الع�سرة بت�سعري كافة الآ - ت�سعري كافة الآ

ع�سرية ) مدة ليلة واحدة ، واأ�سبوع ، و�سهر ، وثالثة اأ�سهر ، و�ستة اأ�سهر ، و�سنة ( . 

- اآلية الرتحيل واحت�ساب املعدل: تقوم اجلمعية باحت�ساب معدل اجلوديرب لكل اجل من 

املتو�سط احل�سابي  واحت�ساب  �سعرين  واأعلى  �سعرين  اأدنى  ا�ستبعاد  يتم  ان  بعد  جال  الآ

يتم  بحيث  املعدل  احت�ساب  منهجية  تعديل  انه مت  اإل  املتبقية.  ال�ستة  �سعار  لالأ الب�سيط 

�سعار  لالأ الب�سيط  احل�سابي  املتو�سط  واحت�ساب  فقط  �سعر  واأعلى  �سعر  اأدنى  ا�ستبعاد 

الثمانية املتبقية. 

�سعار، يتم احت�ساب معامل الختالف  - احت�ساب معامل الختالف:  ولقيا�س مدى ت�ستت الأ

�سعار البنوك الع�سرة وذلك بق�سمة النحراف املعياري  Coefficient of Variation لأ

�سعار لع�سرة بنوك و�سرب الناجت مبائة.  لع�سرة بنوك على معدل الأ

- ا�ستخراج منحنى العائد: يتم اأي�سًا ا�ستخراج منحنى العائد بذلك اليوم ويتم مقارنته يف 

�سا�س.  الجتاه عن اليوم ال�سابق وعن يوم 2005/8/29 الذي اعترب يوم الأ

- الإعالن عن اأ�سعار اجلوديرب: يتم الإعالن عن اأ�سعار اجلوديرب يف متام ال�ساعة احلادية 

املوقع  وعلى  للجمعية  اللكرتوين  املوقع  ن�سره على  ويتم  يوم عمل  كل  ع�سرة من �سباح 

اللكرتوين للبنك املركزي. 

 2005 قرا�س بني البنوك )اجلوديرب( خالل الفرتة  هذا وت�سري تطورات اأ�سعار فائدة الإ

 : يلي  ما  اإىل   2008 – اأيلول 
قرا�س ل�ستحقاق ليلة واحدة واأ�سبوع و�سهر وثالثة  ارتفاع معدل اأ�سعار فائدة الإ  -

اأ�سهر كما يف نهاية عام 2006 عن م�ستوياتها امل�سجلة يف نهاية عام 2005 و 2007 

واأيلول 2008. 

قرا�س لكافة ال�ستحقاقات كما يف نهاية اأيلول من  ارتفاع معدل اأ�سعار فائدة الإ  -

عام 2008 عن م�ستوياتها امل�سجلة يف نهاية عام 2007. 

اأيلول  �سهر  خالل  )اجلوديرب(  البنوك  بني  ما  قرا�س  الإ فائدة  اأ�سعار  معدلت  ومبقارنة 



��

قرا�س ما بني البنوك ل�سهر اأيلول من عام 2007 ، فقد  2008 مع معدلت اأ�سعار فائدة الإ

ليلة  ل�ستحقاق  نقطة   17 قدرة  ،وبانخفا�س   2008 عام  من  اأيلول  �سهر  خالل  انخف�ست 

واحدة ، و23 نقطة ل�ستحقاق اأ�سبوع ، و29 نقطة ل�ستحقاق �سهر، و43 نقطة ل�ستحقاق 

3 نقاط ل�ستحقاق  اأ�سهر، بينما ارتفعت مبقدار  اأ�سهر، و40 نقطة ل�ستحقاق �ستة  ثالثة 

�سنة .

جدول رقم )�2( 

)Sep.2008 - 2005( قرا�س بني البنوك -اجلوديرب كما يف نهاية تطور اأ�صعار فائدة الإ

 امل�سدر: جمعية البنوك

�صكل رقم )��( 

2005 2006 2007 Sep-2008

O/N 4.625 6.242 5.138 5.456

ONE WEEK 5.142 6.425 5.425 5.784

ONE MONTH 6.008 6.608 5.872 6.078

THREE MONTHS 6.742 6.900 6.244 6.375

SIX MONTHS 7.583 7.300 6.388 6.616

ONE YEAR 7.942 7.758 6.850 7.438

- ٦٦ -

ONE MONTH ٠٠٨�٦ ٦٠٨�٦ ٨٧٢�٥ ٠٧٨�٦

THREE MONTHS ٧٤٢�٦ ٩٠٠�٦ ٢٤٤�٦ ٣٧٥�٦

SIX MONTHS ٥٨٣�٧ ٣٠٠�٧ ٣٨٨�٦ ٦١٦�٦

ONE YEAR ٩٤٢�٧ ٧٥٨�٧ ٨٥٠�٦ ٤٣٨�٧
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اجلزء التا�صع

تقــــا�س ال�صيكـــات
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تا�صعًا: تقا�س ال�صيكات

دوات التي ا�ستخدمت تاريخيًا ومنذ اأواخر القرن التا�سع ع�سر  كانت ال�سيكات من اأهم الأ

طراف املختلفة �سواء يف التجارة اأو على م�ستوى امل�ستهلك. مت تطوير  لتنفيذ الدفع بني الأ

نظام مقا�سة ال�سيكات يف اململكة على عدة مراحل حيث انتقل العمل من يدوي اإىل اآيل يف 

عام 1997، اإىل حني اإطالق النظام احلايل وهو نظام تقا�س الكرتوين يعتمد على تناقل 

البدء  ع�ساء ومركز املقا�سة. مت  البنوك الأ اإلكرتوين بني  ال�سيكات وبياناتها ب�سكل  �سور 

ويعترب   ،2007 متوز  من  اخلام�س  املوافق  اخلمي�س  يوم  من  اعتبارًا  النظام  بهذا  بالعمل 

اإطالق امل�سروع من اخلطوات الرائدة ويهدف اإىل تقلي�س فرتة حت�سيل ال�سيكات اإىل نف�س 

يوم العمل الذي يتم فيه اإيداع ال�سيك يف ح�ساب امل�ستفيد، بدل من ثالثة اأيام عمل على 

قل ح�سب النظام ال�سابق. الأ

هذا وقد �سهد عام 2007 انخفا�سًا يف ال�سيكات املتداولة من حيث العدد وارتفاعًا من حيث 

القيمة، فقد انخف�س عدد ال�سيكات املتداولة من حوايل 10931.9 األف �سيك عام 2006 

اإىل  دينار  مليون   26521.6 من  قيمتها  وارتفعت   ،2007 عام  �سيك  األف   10901.9 اإىل 

30233.7 مليون دينار ) %14.0(.

اأما بخ�سو�س ال�سيكات املعادة فقد ارتفع حجمها من حيث القيمة والعدد فبلغ عددها يف 

عام 2007 نحو 626.6 األف �سيك مقابل 429.4 األف �سيك يف عام 2006، بارتفاع ن�سبته 

45.9% وقد واكب ذلك ارتفاعا يف اإجمايل قيمتها من 797.1 مليون دينار عام 2006 اإىل 

1404.6 مليون دينار عام 2007 اأو ما ن�سبته %76.2.

اأن ال�سيكات املعادة لعدم كفاية الر�سيد قد �سكلت يف  ومما يجدر ذكره يف هذا ال�سدد 

قيمة  من   %52.0 ن�سبته  وما  املعادة،  ال�سيكات  عدد  من   %57.0 ن�سبته  ما   2007 العام 

ال�سيكات املعادة.

وفيما يتعلق بتطور تقا�س ال�سيكات حتى نهاية �سهر اآب 2008 ومقارنته مع الفرتة املماثلة 

من عام 2007 واعتماد القيم ب�سكل )تراكمي(، يالحظ ما يلي: 
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املقدمة  ال�سيكات  ارتفع عدد  للتقا�س، فقد  املقدمة  ال�سيكات  وقيمة  ارتفاع عدد   -

للتقا�س من 7297.6 األف �سيك كما يف نهاية �سهر اآب 2007 اإىل 7865.8 األف 

�سيك كما يف نهاية �سهر اآب 2008، اأي مبقدار 568.2 األف �سيك، وارتفعت قيمة 

ال�سيكات املقدمة للتقا�س من 19684.0 مليون دينار كما يف نهاية �سهر اآب 2007 

اإىل 27804.4 مليون دينار كما يف نهاية �سهر اآب 2008 اأي مبقدار 8120.4 مليون 

دينار. 

ارتفاع ال�سيكات املعادة من حيث العدد والقيمة، فقد ارتفع عدد ال�سيكات املعادة   -

من 367.1 األف �سيك كما يف نهاية �سهر اآب 2007 اإىل 474.2 األف �سيك كما يف 

نهاية �سهر اآب 2008، اأي مبقدار 107.1 األف �سيك، وارتفعت قيمتها من 822.2 

مليون دينار كما يف نهاية �سهر اآب 2007 اإىل 1311.8 مليون دينار كما يف نهاية 

�سهر اآب 2008 اأي مبقدار 489.6 مليون دينار.

-  ارتفاع ن�سبة عدد ال�سيكات املعادة لعدم كفاية الر�سيد من اإجمايل عدد ال�سيكات 

املعادة كما يف نهاية �سهر اآب 2008، حيث بلغت 56.28% كما يف نهاية �سهر اآب 

.2008
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جدول رقم )28( 

)Aug.2008 - 2000( تقا�س ال�صيكات

ردين                          امل�سدر: البنك املركزي الأ

�صكل رقم )��( 

20002001200220032004200520062007Aug 2008البيان

ال�صيكات املقدمة للتقا�س

لف(
أ
8,891.78,958.28,577.48,475.48,516.49,588.910,931.910,901.97,865.8العدد )ا

11,622.612,584.612,904.714,269.217,058.422,732.226,521.630,233.727,804.4القيمة )مليون دينار(

ال�صيكات املعادة

لف(
أ
549.2536.7472.2423.9364.1386.4429.4626.6474.2العدد )ا

494.0515.5486.5497.1466.4626.8797.11,404.61,311.8القيمة )مليون دينار(

6.185.995.515.004.284.033.935.756.03ن�سبة اإىل عدد ال�سيكات املقدمة للتقا�س )%(

4.254.103.773.482.732.763.014.654.72ن�سبة اإىل قيمة ال�سيكات املقدمة للتقا�س )%(

ال�صيكات املعادة لعدم كفاية الر�صيد

لف(
أ
255.2237.3204.1209.4240.8357.3266.9……العدد )ا

252.1260.0249.0297.3380.6733.2434.4……القيمة )مليون دينار(

2.982.802.402.182.203.283.39……ن�سبة اإىل عدد ال�سيكات املقدمة للتقا�س )%(

1.951.821.461.311.442.431.56……ن�سبة اإىل قيمة ال�سيكات املقدمة للتقا�س )%(

�صباب اأخرى ال�صيكات املعادة لأ

لف(
أ
217.0186.6160.0177.0188.6269.3207.2……العدد )ا

234.4237.1217.4329.5416.5671.4702.5……القيمة )مليون دينار(

2.532.201.881.851.732.472.63……ن�سبة اإىل عدد ال�سيكات املقدمة للتقا�س )%(

1.821.661.271.451.572.222.53……ن�سبة اإىل قيمة ال�سيكات املقدمة للتقا�س )%(

- ٦٩ -

������ �������  

 �����)���(٢�٦٤٧٤�٤٦٢٦�٤٤٢٩�١٣٨٦�٩٣٦٤�٢٤٢٣�٧٤٧٢�٢٥٣٦�٥٤٩

 ������)����� �����(٨�٦١،٣١١�١١،٤٠٤�٨٧٩٧�٤٦٢٦�١٤٦٦�٥٤٩٧�٥٤٨٦�٠٥١٥�٤٩٤

 ������ ������ ������� ��� �� ����(%)٠٣�٧٥٦�٩٣٥�٠٣٣�٢٨٤�٠٠٤�٥١٥�٩٩٥�١٨٥�٦

 ������ ������ ������� ���� �� ����(%)٧٢�٦٥٤�٠١٤�٧٦٣�٧٣٢�٤٨٢�٧٧٣�١٠٣�٢٥٤�٤

������ ����� ���� ������ �������

 �����)���(……٩�٣٢٦٦�٨٣٥٧�٤٢٤٠�١٢٠٩�٣٢٠٤�٢٢٣٧�٢٥٥

 ������)����� �����(……٤�٢٤٣٤�٦٧٣٣�٣٣٨٠�٠٢٩٧�٠٢٤٩�١٢٦٠�٢٥٢

 ������ ������ ������� ��� �� ����(%)……٣٩�٢٨٣�٢٠٣�١٨٢�٤٠٢�٨٠٢�٩٨٢�٢

 ������ ������ ������� ���� �� ����(%)……٥٦�٤٣١�٤٤٢�٣١١�٤٦١�٨٢١�٩٥١�١

���� ����� ������ �������

 �����)���(……٢�٣٢٠٧�٦٢٦٩�٠١٨٨�٠١٧٧�٦١٦٠�٠١٨٦�٢١٧

 ������)����� �����(……٥�٤٧٠٢�٥٦٧١�٥٤١٦�٤٣٢٩�١٢١٧�٤٢٣٧�٢٣٤

 ������ ������ ������� ��� �� ����(%)……٦٣�٤٧٢�٧٣٢�٨٥١�٨٨١�٢٠١�٥٣٢�٢

 ������ ������ ������� ���� �� ����(%)……٥٣�٢٢٢�٥٧٢�٤٥١�٢٧١�٦٦١�٨٢١�١

����� :����� ������ �����  

  

  

  

  

  

  

 ��� ���)�� (  

8,892 8,958
8,577 8,475 8,516

9,589

10,932 10,902

7,866

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

�
�
�

 
�

ا�

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aug-08

��د ا�����ت ا������ �����ص (٢٠٠٠-اب ٢٠٠٨)

  

  

 ��� ���)�� (  

)Aug.2008 - 2000(



82

�صكل رقم )��( 

�صكل رقم )�8( 

�صكل رقم )��( 

- ٧٠ -

11,623
12,585 12,905

14,269

17,058

22,732

26,522

30,234

27,804

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

ر
�
�
�
د
 
ن
�
�
�
�

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aug-08

���� ا�����ت ا������ �����ص (٢٠٠٠-اب ٢٠٠٨)

  

 ��� ���)�� (  

���� ��د و���� ا�����ت ا����دة ا�� ��د و���� ا�����ت ا������ �����ص (٢٠٠٠-اب٢٠٠٨)

6.18
5.99

5.51

5.00

4.28
4.03

3.93

5.75

6.03

4.25
4.10

3.77

3.48

2.73 2.76
3.01

4.65 4.72

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aug-08

%

��د ا�����ت ا����دة ا�� ��د ا�����ت ا������ �����ص  ���� ا�����ت ا����دة ا�� ���� ا�����ت ا������ �����ص 

  

 ��� ���)�� (  

���� ��د و���� ا�����ت ا����دة  ���م آ���� ا����� ا�� ��د و���� ا�����ت ا������ 

�����ص ٢٠٠٢-اب٢٠٠٨)

2.98

2.80

2.40

2.18 2.20

3.28
3.39

1.95
1.82

1.46
1.31

1.44

2.43

1.56

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aug-08

%

��د ا�����ت ا����دة ���م آ���� ا����� ا�� ��د ا�����ت ا������ �����ص 

���� ا�����ت ا����دة ���م آ���� ا����� ا�� ���� ا�����ت ا������ �����ص 

  

  

)Aug.2008 - 2000(

- ٧٠ -

11,623
12,585 12,905

14,269

17,058

22,732

26,522

30,234

27,804

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

ر
�
�
�
د
 
ن
�
�
�
�

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aug-08

���� ا�����ت ا������ �����ص (٢٠٠٠-اب ٢٠٠٨)

  

 ��� ���)�� (  

���� ��د و���� ا�����ت ا����دة ا�� ��د و���� ا�����ت ا������ �����ص (٢٠٠٠-اب٢٠٠٨)

6.18
5.99

5.51

5.00

4.28
4.03

3.93

5.75

6.03

4.25
4.10

3.77

3.48

2.73 2.76
3.01

4.65 4.72

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aug-08

%

��د ا�����ت ا����دة ا�� ��د ا�����ت ا������ �����ص  ���� ا�����ت ا����دة ا�� ���� ا�����ت ا������ �����ص 

  

 ��� ���)�� (  

���� ��د و���� ا�����ت ا����دة  ���م آ���� ا����� ا�� ��د و���� ا�����ت ا������ 

�����ص ٢٠٠٢-اب٢٠٠٨)

2.98

2.80

2.40

2.18 2.20

3.28
3.39

1.95
1.82

1.46
1.31

1.44

2.43

1.56

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aug-08

%

��د ا�����ت ا����دة ���م آ���� ا����� ا�� ��د ا�����ت ا������ �����ص 

���� ا�����ت ا����دة ���م آ���� ا����� ا�� ���� ا�����ت ا������ �����ص 

  

  

)Aug.2008 - 2000(

- ٧٠ -

11,623
12,585 12,905

14,269

17,058

22,732

26,522

30,234

27,804

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

ر
�
�
�
د
 
ن
�
�
�
�

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aug-08

���� ا�����ت ا������ �����ص (٢٠٠٠-اب ٢٠٠٨)

  

 ��� ���)�� (  

���� ��د و���� ا�����ت ا����دة ا�� ��د و���� ا�����ت ا������ �����ص (٢٠٠٠-اب٢٠٠٨)

6.18
5.99

5.51

5.00

4.28
4.03

3.93

5.75

6.03

4.25
4.10

3.77

3.48

2.73 2.76
3.01

4.65 4.72

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aug-08

%

��د ا�����ت ا����دة ا�� ��د ا�����ت ا������ �����ص  ���� ا�����ت ا����دة ا�� ���� ا�����ت ا������ �����ص 

  

 ��� ���)�� (  

���� ��د و���� ا�����ت ا����دة  ���م آ���� ا����� ا�� ��د و���� ا�����ت ا������ 

�����ص ٢٠٠٢-اب٢٠٠٨)

2.98

2.80

2.40

2.18 2.20

3.28
3.39

1.95
1.82

1.46
1.31

1.44

2.43

1.56

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aug-08

%

��د ا�����ت ا����دة ���م آ���� ا����� ا�� ��د ا�����ت ا������ �����ص 

���� ا�����ت ا����دة ���م آ���� ا����� ا�� ���� ا�����ت ا������ �����ص 

  

  

)Aug.2008 - 2002(



8�

اجلزء العا�صر

تطور اخلدمات امل�صرفية
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عا�صرًا: تطور اخلدمات امل�صرفية

اخلدمات امل�صرفية اجلديدة  -

ردن قفزات نوعية مهمة وقامت بخطوات مت�سارعة لتحديث  حققت البنوك العاملة يف الأ

نقلة  باإحداث  فقامت  العاملية،  امل�سرفية  ال�سناعة  تطورات  ملواكبة  منتجاتها  وتطوير 

نوعية يف تطوير خدماتها وتنويع منتجاتها مبا يتوافق مع نتائج وخمرجات ثورة تكنولوجيا 

على  تركزت  جديدة  خدمة   66 حوايل  اإدخال   2007 عام  �سهد  والت�سالت.  املعلومات 

ت�سخري التكنولوجيا يف خدمة العمالء.

جدول )�2(  

اخلدمات امل�صرفية اجلديدة التي قامت البنوك باإدخالها عام �200 

ا�صم اخلدمةا�صم اخلدمة

قبول طلبات القرو�س من خالل املوقع اللكرتوين للبنك.

تطوير خدمات البنك الناطق »هال عربي«

www.arabbank.com.jo اإطالق موقع الكرتوين جديد

يداع النقدي الفوري على 20 جهاز �سراف اآيل ت�سغيل خدمة الإ

ت�سغيل خدمة املقا�سة اللكرتونية

منتج ال�سيارات

متويل اإ�سكاين

افتتاح خم�سة فروع جديدة

يل تو�سيع �سبكة ال�سراف الآ

ا�ستحداث وحدة اجلودة لدى البنك

تاأ�سي�س مركز الت�سال املبا�سر

ت�سغيل نظام اإدارة العمالء

اإطالق وحدة متابعة التح�سيل

اإطالق وحدة متابعة العمالء

ماكن« حملة »دعنا نرتاد الأ

حملة »اعرف عميلك«

اإطالق قر�س اأعمايل

اإطالق خدمة العميل املميز

برنامج »معك« لبطاقات الفيزا الئتمانية

برنامج »احلل« للقرو�س ال�سخ�سية

برنامج »مبارك« لتمويل ال�سيارات

�سكان والتطوير احل�سري متويل م�ساريع املوؤ�س�سة العامة لالإ

تاأ�سي�س 12 مركزا متخ�س�سا لتنمية قطاع امل�سروعات ال�سغرية 

واملتو�سطة

�سول اإطالق خدمة التاأجري التمويلي لتمويل خمتلف اأنواع الأ

اإطالق احلملة اجليدة حل�سابات التوفري

ت�سغيل خدمة قبول ا�سرتاكات ال�سمان الجتماعي.

القرو�س متناهية ال�سغر

خدمة البنك انرتنت

خدمة الر�سائل البنكية من خالل اأجهزة الهاتف اخللوي

ردين تقدمي اخلدمات امل�سرفية من خالل مكاتب �سركة الربيد الأ

قرو�س املحروقات

الوديعة الذهبية

القرو�س الطبية

ت�سديد ا�سرتاكات ال�سمان الجتماعي

ت�سديد فواتري �سركة اوراجن

ت�سديد ا�سرتاكات ال�سمان الجتماعي

متويل الرحالت ال�سياحية

�سهادات اإيداع بخ�سم

حوالت )Western Union( عن طريق �سبكة النرتنت

تطبيق نظام املقا�سة اللكرتونية

خدمة )VBV( الت�سوق عرب النرتنت

يل عن طريق  جهزة ال�سراف الآ تطبيق نظام املراقبة للفروع ولأ

الكامريات

خدمة البطاقات املدفوعة م�سبقا

خدمة ABC Online امل�سرفية عرب النرتنت

خدمة ت�سديد ا�سرتاكات ال�سمان الجتماعي

بطاقة ان لل�سركات

Premier سحاب ح�ساب الربميري� افتتاح مركز متخ�س�س لأ

برنامج املكافاآت بالنقاط حلاملي البطاقات الئتمانية

برنامج تغطية الئتمان حلاملي البطاقات

افتتاح فرع جديد يف عبدون.

بطاقات الفيزا�سهادات الذهب

Visa card: sms serviceجمموعة من البطاقات الئتمانية

Visa card: sms service
Master card: sms service

LCD قر�س

ثاث قر�س الأ
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- اخلدمات امل�صرفية اللكرتونية )عرب النرتنت(

جدول رقم )�0( 

اخلدمات امل�صرفية اللكرتونية 

      - غري متوفر 

 Corporate
e-banking

Retail e-
banking

 Availability
 of Online

 services in
Jordan

WebsiteBank’s Name

YesYesYeswww.arabbank.com.joArab Bank

YesYesYeswww.ahli.comJordan Ahli Bank

NoYesYeswww.cab.joCairo Amman Bank

YesYesYeswww.bankofjordan.comBank of Jordan

YesYesYeswww.hbtf.comThe Housing Bank for Trade & Finance

YesYesYeswww.jordan-kuwait-bank.comJordan Kuwait Bank

YesYesYeswww.ajib.comArab Jordan Investment Bank

NoNoNowww.jgbank.com.joJordan Commercial Bank

YesYesYeswww.jordanislamicbank.comJordan Islamic Bank

NoYesYeswww.jifbank.comJordan Investment & Finance Bank

YesYesYeswww.arabbanking.com.joArab Banking Corp.

YesYesYeswww.unionbankjo.comUnion Bank 

YesYesYeswww.sgbj.com.joSociete General Bank-Jordan

YesYesYeswww.capitalbank.joCapital Bank

NoNoNowww.iiabank.com.joInternational Islamic Arab Bank

YesYesYeswww.jordan.hsbc.comHSBC

NoNoNowww.arakari.com.joEgyptian Arab Land Bank

NoNoNowww.rafidain-bank.orgRafidain Bank

---www.citibank.com/jordanCiti Bank

NoYesYeswww.standardchartered.comStandard Chartered

YesYesYeswww.audi.com.lbBank Audi

NoNoNowww.nbk.comNational Bank of Kuwait

YesYesYeswww.blom.com.lbBLOM Bank
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اجلزء احلادي ع�صر

تطور ت�صنيف البنوك
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حادي ع�صر: تطور ت�صنيف البنوك

منحها  على  درجت  التي  الئتمانية  الت�سنيفات  �سعيد  على  جيدة  نتائج  البنوك  حققت 

موؤ�س�سات ت�سنيف عاملية متخ�س�سة وذات خربة وم�سداقية عالية، حيث ارتقى عدد من 

ردنية اإىل درجات رفيعة جدًا وبع�س البنوك ت�سدرت قائمة البنوك واملوؤ�س�سات  البنوك الأ

و�سط ب�سكل عام . امل�سرفية يف منطقة ال�سرق الأ

ان ح�سول البنوك على ت�سنيفات جيدة ل يعك�س فقط ارتقاء يف املوؤ�سرات الئتمانية واملالية 

عامل  يف  املعتمدة  املعايري  اأعلى  اإىل  وارتفاعها  واجلودة  واملنتجات  اخلدمات  يف  وارتقاء 

دارات العليا للبنوك  ال�سناعة امل�سرفية واملالية الدولية، اإمنا يوؤكد الدور الذي تقوم به الإ

ال�سرورية  وال�سرتاتيجيات  و�سع اخلطط  اجل  تبذلها من  التي  واجلهود  كوادرها  وكافة 

�سعدة وحتى متكنها من  الأ كافة  ومتقدمة جدا على  عالية  م�ستويات  اإىل  بنوكها  لو�سول 

احل�سول على اأف�سل الت�سنيفات الئتمانية من اأكرث املوؤ�س�سات الدولية عراقة وخربة.ول 

دارات العليا  �سك ان تلك الت�سنيفات الئتمانية الرفيعة هي �سهادة على �سالمة توجهات الإ

جراءات والعمليات امل�سرفية  التي جنحت يف حتقيق اأهدافها اإ�سافة اإىل �سالمة ودقة الإ

وفق اأعلى املوا�سفات واملعايري العاملية .

جدول رقم )��( 

Moody’s Ratings ت�صنيف البنوك ح�صب

     Source: Moody’s Investors Service           

Moody’s Ratings
ArabBank 

Plc.
Cairo Amman 

Bank
The Housing Bank for 

Trade and Finance
HSBC Bank Middle 

East 

Outlook Stable Stable Stable Stable

Foreign LT Bank Deposits Ba3 Ba3 Ba3 Aa2

Local LT Bank Deposits A3 Ba1 A3 Aa2

Bank Financial Strength C+ D- C- C+

Foreign Currency ST Debt NP    

Local Currency ST Debt P-2    

Short Term  NP P-2 P-1

Senior Unsecured Debt    Aa2

Subordinated Debt    Aa3
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جدول رقم )�2( 

Fitch Ratings ت�صنيف البنوك ح�صب

   Source: Fitch Ratings               

جدول رقم )��( 

Thomson Bank Watch ت�صنيف البنوك ح�صب

Source: Thomson Bank Watch                      

جدول رقم )��( 

Standard and Poor’s ت�صنيف البنوك ح�صب

                               Source: Standard and Poor’s

Fitch Ratings
Arab Bank 

PLC.
Bank of 
Jordan

Cairo 
Amman 

Bank

The 
Housing 
Bank for 

Trade and 
Finance

Jordan Islamic 
Bank for 

Finance and 
Investment

HSBC Bank 
Middle East

Outlook Stable Stable   Stable Stable

LT Issuer Default Rating -A -BB NR NR -BB -AA

Short Term F1 B    +F1

ST Issuer Default Rating    NR B +F1

Individual Rating B C/D  NR C/D B

Support Rating 5 3 3 3 3 1

Senior Unsecured Debt      -AA

Foreign Currency LT Debt   NR    

Subordinated Debt      +A

Thomson Bank Watch Arab Bank Plc. Cairo Amman Bank
The Housing Bank for 

Trade and Finance

Long Term   WR

Short Term WR WR WR

Senior Unsecured Debt WR WR  

Standard and Poor’s Arab Bank Plc.

Outlook Stable

LT Foreign Issuer Credit BBB

LT Local Issuer Credit BBB

ST Foreign Issuer Credit 3-A

ST Local Issuer Credit 3-A
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اجلزء الثاين ع�صر

ترتيب البنوك وفقًا لبع�س املوؤ�صرات املالية

ترتيب البنوك ح�سب اإجمايل املوجودات  -

ترتيب البنوك ح�سب معدل العائد على املوجودات  -

ترتيب البنوك ح�سب الودائع  -

ترتيب البنوك ح�سب الت�سهيالت  -

ترتيب البنوك ح�سب حقوق امللكية  -

ترتيب البنوك ح�سب معدل العائد على حقوق امللكية  -

ترتيب البنوك ح�سب راأ�س املال  -

ترتيب البنوك ح�سب �سايف الربح بعد ال�سريبة  -

ترتيب البنوك ح�سب عدد العاملني  -

ترتيب البنوك ح�سب معدل املوجودات لكل موظف  -

ترتيب البنوك ح�سب �سايف الربح قبل ال�سريبة لكل موظف  -



�2



��

ثاين ع�صر: ترتيب البنوك وفقًا لبع�س املوؤ�صرات املالية لعامي �200و �200 

13 بنكا على ترتيبه كما هو يف العام  • ترتيب البنوك ح�سب اإجمايل املوجودات: حافظ 
ال�سابق بينما حت�سن ترتيب 6 بنوك وتراجع ترتيب 4 بنوك.  

• ترتيب البنوك ح�سب معدل العائد على املوجودات: حافظ بنك واحد على ترتيبه كما 
هو يف العام ال�سابق بينما حت�سن ترتيب 10 بنوك وتراجع ترتيب 12 بنكا.  

• ترتيب البنوك ح�سب اإجمايل الودائع: حافظت 10 بنوك على ترتيبها كما هو يف العام 
ال�سابق بينما حت�سن ترتيب 3 بنوك وتراجع ترتيب 10 بنوك. 

كما هو يف  ترتيبها  على  بنوك   10 الت�سهيالت: حافظت  اإجمايل  البنوك ح�سب  • ترتيب 
العام ال�سابق بينما حت�سن ترتيب 8 بنوك وتراجع ترتيب 5 بنوك. 

العام  يف  هو  كما  ترتيبها  على  بنوك   7 حافظت  امللكية:  حقوق  ح�سب  البنوك  • ترتيب 
ال�سابق بينما حت�سن ترتيب 5 بنوك وتراجع ترتيب 11 بنوكا. 

ترتيبها  على  بنوك   3 حافظت  امللكية:  حقوق  على  العائد  معدل  ح�سب  البنوك  • ترتيب 
كما هو يف العام ال�سابق بينما حت�سن ترتيب 8 بنوك وتراجع ترتيب 12 بنوكا. 

العام  يف  هو  كما  ترتيبها  على  بنوك   10 حافظت  املال:  راأ�س  ح�سب  البنوك  ترتيب   •
ال�سابق بينما حت�سن ترتيب 5 بنوك وتراجع ترتيب 8 بنوك. 

ترتيبها كما هو يف  بنوك على   10 ال�سريبة: حافظت  الربح قبل  البنوك ح�سب  • ترتيب 
العام ال�سابق بينما حت�سن ترتيب 8 بنوك وتراجع ترتيب 5 بنوك. 

العام  يف  هو  كما  ترتيبه  على  بنكا   15 حافظ  العاملني:  عدد  ح�سب  البنوك  ترتيب   •
ال�سابق بينما حت�سن ترتيب 4 بنوك وتراجع ترتيب 4 بنوك. 

3 بنوك على ترتيبها كما  • ترتيب البنوك ح�سب معدل املوجودات لكل موظف: حافظت 
هو يف العام ال�سابق بينما حت�سن ترتيب 11 بنكا وتراجع ترتيب 9 بنوك. 

بنوك   8 حافظت  موظف:  لكل  ال�سريبة  قبل  الربح  �سايف  ح�سب  البنوك  ترتيب   •
 7 8 بنوك وتراجع ترتيب  ال�سابق بينما حت�سن ترتيب  على ترتيبها كما هو يف العام 

بنوك. 



��

ردن فقط( ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل املوجودات لعام �200 )فروع الأ  -

جدول رقم )��( 

ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل املوجودات لعام �200 

ردين اإذا مت احت�ساب البنود خارج امليزانية.  �سالمي الأ * يختلف ترتيب البنك الإ

** ح�سب بيانات 2006 

البنك
ترتيب 

2007
املوجودات )مليون 

دينار(

الن�صبة اإىل اإجمايل 

املوجودات )%(

ترتيب 

2006

16093.0024.321البنك العربي
�سكان للتجارة والتمويل 24132.6016.492بنك الإ

ردين الكويتي 31752.006.993البنك الأ

ردين* �سالمي الأ 41596.836.374البنك الإ
ردين هلي الأ 51548.586.185البنك الأ

ردن 61276.005.096بنك الأ
71085.364.337بنك القاهرة عمان

81056.304.228بنك الحتاد
ردين 9896.823.589بنك املال الأ

ردين لال�ستثمار والتمويل 10707.372.8210البنك الأ
�سالمي الدويل 11594.002.3712البنك العربي الإ

**HSBC 12587.072.3411بنك
ردن 13574.002.2914بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الأ

ردين 14533.922.1313البنك التجاري الأ
ردين 15516.002.0616بنك ال�ستثمار العربي الأ

16483.891.9315بنك �ستاندرد ت�سارترد **
17400.001.6017بنك عودة

18304.951.2218البنك العقاري امل�سري العربي
19241.800.9620�سيتي بنك

ردن 20222.580.8921بنك �سو�سيته جرنال / الأ
21197.000.7922بنك لبنان واملهجر

22173.300.6919بنك الكويت الوطني
2384.030.3423م�سرف الرافدين**

25057.40100.00الإجمايل



��

ردن فقط( ترتيب البنوك ح�صب معدل العائد على املوجودات لعام �200 )فروع الأ  -

جدول رقم )��( 

ترتيب البنوك ح�صب معدل العائد على املوجودات لعام �200 

ردين اإذا مت احت�ساب البنود خارج امليزانية.  �سالمي الأ                * يختلف ترتيب البنك الإ
              ** ح�سب بيانات 2006 

البنك
ترتيب 

2007
معدل العائد على 

املوجودات %

ترتيب 

2006

ردين الكويتي 13.207البنك الأ

22.881بنك �ستاندرد ت�سارترد **

�سالمي الدويل 32.8013البنك العربي الإ

�سكان للتجارة والتمويل 42.602بنك الإ

HSBC 52.364بنك

ردين 62.203البنك التجاري الأ

71.908بنك الكويت الوطني

81.8117�سيتي بنك

ردن 91.6210بنك الأ

ردين * �سالمي الأ 101.5320البنك الإ

ردن 111.495بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الأ

121.419بنك القاهرة عمان

131.3012البنك العربي

141.2215بنك الحتاد

ردين 151.2016بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين 161.156بنك املال الأ

171.1021م�سرف الرافدين **

ردين لال�ستثمار والتمويل 181.0014البنك الأ

191.0022بنك عودة

201.0018بنك لبنان واملهجر

ردن 210.9611بنك �سو�سيته جرنال / الأ

ردين هلي الأ 220.5819البنك الأ

230.4623البنك العقاري امل�سري العربي

1.60املعدل



��

ردن فقط( ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل الودائع لعام �200 )فروع الأ  -

جدول رقم )��( 

ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل الودائع لعام �200 

ردين اإذا مت احت�ساب البنود خارج امليزانية.  �سالمي الأ * يختلف ترتيب البنك الإ
** ح�سب بيانات 2006 

البنك
ترتيب 

2007
الودائع 

)مليون دينار(

الن�صبة اإىل اإجمايل 

الودائع )%(

ترتيب 

2006

15312.2030.461البنك العربي

�سكان للتجارة والتمويل 23059.1017.542بنك الإ

ردين الكويتي 31024.005.873البنك الأ

ردين هلي الأ 4863.344.954البنك الأ

ردن 5857.104.915بنك الأ

�سالمي الدويل 6609.003.4917البنك العربي الإ

7597.153.426بنك القاهرة عمان

ردين لال�ستثمار والتمويل 8593.913.4010البنك الأ

HSBC 9555.203.189بنك

10539.553.097بنك الحتاد

ردين 11503.452.898بنك املال الأ

ردين * �سالمي الأ 12472.392.7111البنك الإ

ردن 13443.002.5414بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الأ

14412.792.3713بنك �ستاندرد ت�سارترد **

ردين 15343.001.9715بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين 16315.661.8112البنك التجاري الأ

17285.001.6316بنك عودة

18162.600.9318البنك العقاري امل�سري العربي

19133.000.7622بنك لبنان واملهجر

20109.900.6319�سيتي بنك

ردن 21109.590.6321بنك �سو�سيته جرنال / الأ

2292.600.5320بنك الكويت الوطني

2348.770.2823م�سرف الرافدين**
17442.30100.00الإجمايل



��

ردن فقط( ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل الت�صهيالت لعام �200 )فروع الأ  -

جدول رقم )�8( 

ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل الت�صهيالت لعام �200 

ردين اإذا مت احت�ساب البنود خارج امليزانية.  �سالمي الأ       * يختلف ترتيب البنك الإ

     ** ح�سب بيانات 2006 

البنك
ترتيب 

  2007

الت�صهيالت 

)مليون دينار( 

الن�صبة اإىل اإجمايل 

الت�صهيالت )%(  

ترتيب

 2006 

12089.0018.831البنك العربي 

�سكان للتجارة والتمويل  21590.4014.342بنك الإ

ردين الكويتي  3979.008.823البنك الأ

ردن  4695.306.274بنك الأ

ردين*  �سالمي الأ 5692.366.245البنك الإ

ردين  هلي الأ 6662.375.977البنك الأ

7508.534.586م�سرف الرافدين **

8496.674.4810بنك القاهرة عمان 

ردين  9489.304.418بنك املال الأ

10455.504.119بنك الحتاد 

ردين لال�ستثمار والتمويل  11311.362.8113البنك الأ

�سالمي الدويل  12306.002.7612البنك العربي الإ

HSBC 13298.122.6915 بنك

ردن  14252.002.2714بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الأ

ردين 15235.002.1217بنك ال�ستثمار العربي الأ

16189.001.7019بنك عودة 

17181.161.6316بنك �ستاندرد ت�سارترد **

18164.211.4818البنك العقاري امل�سري العربي 

ردن  19154.691.3920بنك �سو�سيته جرنال / الأ

20120.001.0821بنك لبنان واملهجر 

ردين  2199.000.8911البنك التجاري الأ

2279.200.7122بنك الكويت الوطني 

2346.100.4223�سيتي بنك 

جمايل 11094.27100.00الإ



�8

ردن فقط( ترتيب البنوك ح�صب حقوق امللكية لعام �200 )فروع الأ  -

جدول رقم )��( 

ترتيب البنوك ح�صب حقوق امللكية لعام �200 

 * ح�سب بيانات 2006 

البنك
ترتيب

 2007 
حقوق امللكية 

)مليون دينار( 

الن�صبة اإىل اإجمايل حقوق 

امللكية )%(

ترتيب 

 2006

�سكان للتجارة والتمويل  1823.7024.571بنك الإ

2568.0016.942البنك العربي 

3212.756.359بنك الحتاد 

ردين الكويتي  4205.006.114البنك الأ

ردين  هلي الأ 5186.805.573البنك الأ

ردين  6158.604.735بنك املال الأ

ردن  7148.604.436بنك الأ

ردين  �سالمي الأ 8133.483.988البنك الإ

9121.533.627بنك القاهرة عمان 

ردين 10118.003.5212بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين  1180.322.4010البنك التجاري الأ

ردين لال�ستثمار والتمويل  1279.952.3811البنك الأ

HSBC 1378.612.3414 بنك

�سالمي الدويل  1474.002.2113البنك العربي الإ

ردن  1567.002.0015بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الأ

1657.301.7116بنك الكويت الوطني 

1747.451.4217بنك �ستاندرد ت�سارترد *

1838.001.1322بنك عودة 

1934.001.0123بنك لبنان واملهجر 

2033.701.0119�سيتي بنك 

2132.110.9618م�سرف الرافدين *

ردن  2227.190.8120بنك �سو�سيته جرنال / الأ

2326.590.7921البنك العقاري امل�سري العربي 

3352.68100.00الإجمايل



��

ردن فقط( ترتيب البنوك ح�صب معدل العائد على حقوق امللكية لعام �200 )فروع الأ  -

جدول رقم )�0( 

ترتيب البنوك ح�صب معدل العائد على حقوق امللكية لعام �200 

* ح�سب بيانات 2006 

البنك

ترتيب

  2007 

معدل العائد على حقوق امللكية % 

ترتيب

 2006 

129.921بنك �ستاندرد ت�سارترد*

ردين الكويتي  227.802البنك الأ

�سالمي الدويل  323.4013البنك العربي الإ

HSBC 420.983 بنك

ردين  �سالمي الأ 518.488البنك الإ

ردين  615.0010البنك التجاري الأ

ردن  714.106بنك الأ

813.504البنك العربي 

913.0014�سيتي بنك 

ردن  1012.855بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الأ

�سكان للتجارة والتمويل  1112.409بنك الإ

1212.177بنك القاهرة عمان 

1311.4019بنك عودة 

ردين لال�ستثمار والتمويل  149.2012البنك الأ

159.0021بنك لبنان واملهجر 

ردن  168.5011بنك �سو�سيته جرنال / الأ

176.9018بنك الكويت الوطني 

ردين  186.4315بنك املال الأ

ردين 196.4016بنك ال�ستثمار العربي الأ

206.0617بنك الحتاد 

215.3022البنك العقاري امل�سري العربي 

ردين  هلي الأ 225.2920البنك الأ

232.4423م�سرف الرافدين* 

12.63املعدل



�00

ردن فقط( ترتيب البنوك ح�صب راأ�س املال لعام �200 )فروع الأ  -

جدول رقم )��( 

ترتيب البنوك ح�صب راأ�س املال لعام �200

 * ح�سب بيانات 2006 

البنك
ترتيب 

2007
راأ�س املال

 )مليون دينار( 

الن�صبة اإىل اإجمايل راأ�س 

املال )%( 

ترتيب 

 2006

1356.00019.981البنك العربي 

�سكان للتجارة والتمويل  2250.00014.032بنك الإ

ردين  3123.0006.903بنك املال الأ

ردين  هلي الأ 4110.0006.174البنك الأ

ردن  5100.0005.615بنك الأ

ردين 6100.0005.6113بنك ال�ستثمار العربي الأ

795.0005.3310بنك الحتاد 

875.0004.217بنك القاهرة عمان 

ردين الكويتي  975.0004.216البنك الأ

ردين  �سالمي الأ 1065.0003.658البنك الإ

ردين  1163.2503.559البنك التجاري الأ

ردن  1256.0003.1412بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الأ

ردين لال�ستثمار والتمويل  1355.0003.0914البنك الأ

1450.0002.8111بنك الكويت الوطني 

�سالمي الدويل  1540.0002.2415البنك العربي الإ

1631.3001.7619بنك عودة 

1730.0001.6820بنك لبنان واملهجر 

ردن  1826.9711.5116بنك �سو�سيته جرنال / الأ

1923.5001.3217�سيتي بنك 

2020.0001.1218البنك العقاري امل�سري العربي 

HSBC 2114.0000.7921 بنك

2213.0000.7322بنك �ستاندرد ت�سارترد *

2310.0000.5623م�سرف الرافدين *

1782.021100.00الإجمايل



�0�

ردن فقط( ترتيب البنوك ح�صب الربح قبل ال�صريبة لعام �200 )فروع الأ  -

جدول رقم )�2( 

ترتيب البنوك ح�صب الربح قبل ال�صريبة لعام �200 

* ح�سب بيانات 2006 

البنك
ترتيب

 2007 

الربح قبل 

ال�صريبة 

 )مليون دينار( 

الن�صبة اإىل اإجمايل

 الربح قبل ال�صريبة

   )%( 

ترتيب 

 2006

�سكان للتجارة والتمويل  1138.2024.191بنك الإ

2110.0019.252البنك العربي 

ردين الكويتي  353.409.353البنك الأ

ردن  434.806.094بنك الأ

ردين  �سالمي الأ 534.406.028البنك الإ

HSBC 625.654.499 بنك

ردين  هلي الأ 721.463.767البنك الأ

819.553.425بنك القاهرة عمان 

919.043.3310بنك �ستاندرد ت�سارترد *

1018.173.1811بنك الحتاد 

�سالمي الدويل  1116.002.8012البنك العربي الإ

ردين  1213.492.366بنك املال الأ

ردين  1312.412.1715البنك التجاري الأ

ردن  1411.301.9814بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الأ

ردين لال�ستثمار والتمويل  1510.451.8313البنك الأ

ردين 168.001.4016بنك ال�ستثمار العربي الأ

176.001.0518�سيتي بنك 

185.701.0017بنك الكويت الوطني 

194.900.8621بنك عودة 

203.500.6120بنك لبنان واملهجر 

ردن  213.330.5819بنك �سو�سيته جرنال / الأ
221.390.2422م�سرف الرافدين* 

230.180.0323البنك العقاري امل�سري العربي *

571.32100.00الإجمايل



�02

ردن فقط( ترتيب البنوك ح�صب عدد العاملني لعام �200 )فروع الأ  -

جدول رقم )��( 

ترتيب البنوك ح�صب عدد العاملني كما يف نهاية �200

                  * ح�سب بيانات عام 2006

اأ�صم البنك
ترتيب 

2007
جمموع 

العاملني

ترتيب 

2006

128921البنك العربي

�سكان للتجارة والتمويل 218022بنك الإ

ردين �سالمي الأ 316113البنك الإ

413896بنك القاهرة عمان

ردن 512945بنك الأ

ردين هلي الأ 612504البنك الأ

ردين الكويتي 77507البنك الأ

ردين 84658البنك التجاري الأ

940410بنك الحتاد

ردن 103989بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية/الأ

HSBC 1139312بنك

ردين 1237511بنك ال�ستثمار العربي الأ

�سالمي الدويل 1333314البنك العربي الإ

ردين 1428113بنك املال الأ

1526515بنك �ستاندرد ت�سارترد *

1626016البنك العقاري امل�سري العربي

ردين لال�ستثمار والتمويل 1724717البنك الأ

ردن 1822618بنك �سو�سيته  جرنال/ الأ

1914619بنك عودة

2012520بنك لبنان واملهجر

216821�سيتي بنك

226022بنك الكويت الوطني

233123م�سرف الرافدين*

15065املجموع



�0�

ردن  فقط( -  ترتيب البنوك ح�صب معدل املوجودات لكل موظف لعام �200 )فروع الأ

جدول رقم )��( 

ترتيب البنوك ح�صب معدل املوجودات لكل موظف كما يف نهاية عام �200

               * ح�سب بيانات عام 2006

اأ�صم البنك
ترتيب 

2007
األف دينار لكل 

موظف

ترتيب 

2006

13,555.882�سيتي بنك

ردين 23,191.534بنك املال الأ

32,888.331بنك الكويت الوطني

ردين لال�ستثمار والتمويل 42,863.853البنك الأ

52,739.738بنك عودة

62,710.655م�سرف الرافدين*

72,614.607بنك الحتاد

ردين الكويتي 82,336.009البنك الأ

�سكان للتجارة والتمويل 92,293.3410بنك الإ

102,106.8511البنك العربي

111,826.0012بنك �ستاندرد ت�سارترد *

�سالمي الدويل 121,783.786البنك العربي الإ

131,576.0013بنك لبنان واملهجر

HSBC 141,493.8214بنك

ردن 151,442.2116بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية/الأ

ردين 161,376.0015بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين هلي الأ 171,238.8619البنك الأ

ردين �سالمي الأ 181,195.5221البنك الإ

191,172.8818البنك العقاري امل�سري العربي

ردين 201,148.2217البنك التجاري الأ

ردن 21986.0920بنك الأ

ردن 22984.8723بنك �سو�سيته  جرنال/ الأ

23781.4022بنك القاهرة عمان

1926.37املعدل



�0�

ردن فقط( ترتيب البنوك ح�صب �صايف الربح قبل ال�صريبة لكل موظف لعام �200 )فروع الأ  -

جدول رقم )��( 

ترتيب البنوك ح�صب �صايف الربح قبل ال�صريبة لكل موظف كما يف نهاية عام �200 

        *ح�سب بيانات عام 2006

اأ�صم البنك
ترتيب

2007 
األف دينار لكل 

موظف

ترتيب

2006 

195.001بنك الكويت الوطني

288.243�سيتي بنك

�سكان للتجارة والتمويل 376.695بنك الإ

471.854بنك �ستاندرد ت�سارترد *

ردين الكويتي 571.206البنك الأ

HSBC 665.277بنك

�سالمي الدويل 748.0511البنك العربي الإ

ردين 848.012بنك املال الأ

944.989بنك الحتاد

1044.8410م�سرف الرافدين *

ردين لال�ستثمار والتمويل 1142.318البنك الأ

1238.0412البنك العربي

1333.5621بنك عودة

ردن 1428.3913بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية/الأ

1528.0015بنك لبنان واملهجر

ردن 1626.8914بنك الأ

ردين 1726.6919البنك التجاري الأ

ردين �سالمي الأ 1821.3522البنك الإ

ردين 1921.3316بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين هلي الأ 2017.1720البنك الأ

ردن 2114.7317بنك �سو�سيته  جرنال/ الأ

2214.0718بنك القاهرة عمان

230.6923البنك العقاري امل�سري العربي

42.06املعدل






