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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

مروان عو�س            

                      رئي�ص جمل�ص الإدارة 

بقي القطاع امل�صريف الأردين مبناأى عن التداعيات املبا�صرة لالأزمة املالية العاملية، وظل حمافظًا على 

متانته وا�صتقراره، وا�صتطاع ت�صجيل منٍو مطرٍد يف كافة موؤ�صراته املالية الرئي�صية. ويعود الف�صل يف ذلك 

اإىل جمموعة من العوامل اأبرزها ال�صيا�صة احل�صيفة التي اتبعها البنك املركزي لدرء عواقب الأزمة عن 

بذلتها  التي  للجهود احلثيثة  بالإ�صافة  الأردن،  العاملة يف  للبنوك  الكفوؤة  والإدارات  الأردين،  القت�صاد 

احلكومة الأردنية. 

فقد �صهدت موجودات البنوك العاملة يف الأردن منوًا ملحوظًا منذ العام 2000، وا�صتمر هذا النمو حتى 

يف ظل الأزمة املالية العاملية لت�صل قيمة املوجودات اإىل ما يزيد قلياًل عن 31 مليار دينار يف نهاية اأيلول 

من عام 2009، و ا�صتمر ر�صيد الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة بالرتفاع لي�صل يف 

نهاية اأيلول من عام 2009 اإىل ثالثة اأ�صعاف ما كان عليه يف عام 2000. وبالن�صبة لر�صيد الودائع لدى 

البنوك العاملة يف الأردن، والذي يعترب اأحد اأهم موؤ�صرات الثقة يف القطاع امل�صريف الأردين، فقد �صجل 

منوًا مطردًا منذ عام 2000 لي�صل نحو ع�صرين مليار دينار يف نهاية �صهر اأيلول من عام 2009. 

قوة  املال  راأ�ص  كفايـة  ن�صب  اأثبتت  فقد  الأردن،  يف  العاملة  للبنوك  املالية  املتانة  موؤ�صرات  �صعيد  وعلى 

القطاع امل�صريف الأردين بت�صجيلها م�صتويات اأعلى من احلد الأدنى املطلوب وفقًا لتعليمات البنك املركزي 

اأن ن�صبة الديون غري العاملة اإىل اإجمايل الديون بقيت عند م�صتويات متدنية،  ومعايري بازل )2(. كما 

ومل تظهر زيادة غري طبيعية بفعل الأزمة. وبالن�صبة ل�صيولة القطاع امل�صريف الأردين فقد ارتفعت ن�صبتها 

وبهام�ص كبري عن متطلبات البنك املركزي. 

اأما موؤ�صرات الربحية، فقد اأظهرت بع�ص الرتاجع يف الن�صف الأول من عام 2009 باملقارنة مع ال�صنوات 

ال�صابقة، لتعك�ص التباطوؤ الذي طال معظم القطاعات القت�صادية احلقيقية يف اململكة هذا العام.

واأخريًا، فاإننا ناأمل اأن يتح�صن الأداء القت�صادي يف خمتلف القطاعات القت�صادية يف اململكة يف العام 

2010 لينعك�ص يف النهاية على ن�صاط القطاع امل�صريف ب�صكٍل عام. 
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كلمة املدير العام 

                                                                                   

                                                                                                                            الدكتور عديل قندح 

                                                                                                              املـديـر الـعـام  

للمعلومات والبيانات واملوؤ�صرات الإح�صائية  امل�صتمر  التحديث  اإدارة اجلمعية على  انطالقًا من حر�ص 

امل�صريف  القطاع  “تطور  درا�صة  من  الثالثة  الطبعة  ن�صدر  اأن  ارتاأينا  الأردين،  امل�صريف  القطاع  حول 

ملو�صوع  تغطيتها  على  عالوة  تاريخ،  ولأقرب  البيانات  جلميع  حتديثًا  �صابقاتها  اإىل  لت�صيف  الأردين” 

الأزمة املالية العاملية واأبعادها على القت�صاد الكلي واجلهاز امل�صريف الأردين. 

ووفقًا للمنهجية املتبعة يف الطبعتني الأوىل والثانية من هذه الدرا�صة، فقد مت تق�صيم هذه الطبعة اإىل اثني 

ع�صر جزءًا اأي�صًا، حيث تناول اجلزء الأول دور البنك املركزي الأردين يف اإدارة ال�صيا�صة النقدية، وتناول 

اأما اجلزء  البنوك والفروع.  الهيكل وتطور عدد  الثاين واقع اجلهاز امل�صريف الأردين من حيث  اجلزء 

والت�صهيالت،  والودائع،  واملخ�ص�صات،  والحتياطيات  املال  وراأ�ص  املوجودات،  تطور  يف  فبحث  الثالث 

وموؤ�صرات املتانة املالية. وتناول اجلزءان الرابع واخلام�ص ح�ص�ص البنوك التجارية والبنوك الإ�صالمية 

والت�صهيالت.  والودائع  املوجودات  كل من  اإجمايل  الأردنية يف  والبنوك غري  الأردنية  البنوك  وح�ص�ص 

وبحث اجلزء ال�صاد�ص مبو�صوع الرتكز امل�صريف يف اجلهاز امل�صريف الأردين، فيما تناول اجلزء ال�صابع 

ترتيب البنوك وح�ص�صها يف املوجودات، والودائع، والت�صهيالت، وحقوق امللكية، وراأ�ص املال، والأرباح، 

وعدد العاملني. اأما اجلزء الثامن فقد بحث يف تطور اأداء البنوك املدرجة يف بور�صة عمان ليغطي موا�صيع 

الرقم القيا�صي لأ�صعار الأ�صهم املدرجة يف البور�صة وحجم التداول وم�صاهمة غري الأردنيني يف البنوك 

املدرجة يف البور�صة. وتناول اجلزء التا�صع تطور هيكل اأ�صعار الفوائد يف ال�صوق امل�صريف الأردين، فيما 

اجلزء  اأما  امل�صرفية.  تطور اخلدمات  ع�صر يف  احلادي  واجلزء  ال�صيكات  تقا�ص  العا�صر  اجلزء  بحث 

الثاين ع�صر والأخري فبحث يف اأداء اجلهاز امل�صريف الأردين يف ظل الأزمة املالية العاملية. 

  

واإننا اإذ ن�صدر هذه الطبعة، لناأمل اأن ت�صهم يف ت�صليط مزيدًا من ال�صوء على اأداء اجلهاز امل�صريف الأردين 

وخا�صة يف ظل اندلع الأزمة املالية العاملية، كما ناأمل اأن تكون مرجعًا لكل ذوي العالقة واملهتمني. 
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اجلزء الأول

البنك املركزي الأردين وال�صيا�صة النقدية

-    اأدوات ال�صيا�صة النقدية

-    اجتاهات ال�صيا�صة النقدية من عام 2000 اإىل اأيلول 2009

-    اأهم التعليمات التي اأ�صدرها البنك املركزي خالل الفرتة من 2000 اإىل اأيلول 2009

-   اأدوات الرقابة امل�صرفية التي ي�صتخدمها البنك املركزي الأردين

-   تطبيق بازل II يف الأردن
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اأوًل: البنك املركزي الأردين وال�صيا�صة النقدية

مال  راأ�ص  ذات  م�صتقلة  اعتبارية  ك�صخ�صية   1964 عام  الأردين  املركزي  البنك  تاأ�ص�ص 

املهام  بعدد كبري من  املركزي  البنك  ويقوم  الأردنية.  قبل احلكومة  بالكامل من  مملوك 

لعل اأبرزها اإ�صدار اأوراق النقد وامل�صكوكات يف اململكة، واحلفاظ على ال�صتقرار النقدي، 

وتوفري ال�صيولة الالزمة للبنوك املرخ�صة واإدارة احتياطيات البنوك، كما ي�صعى اإىل تعزيز 

�صالمة موؤ�ص�صات اجلهاز امل�صريف من خالل اأ�صاليب الرقابة املختلفة. كذلك يقوم البنك 

كبنك  والعمل  الأجنبية  والعمالت  الذهب  من  اململكة  احتياطي  واإدارة  بحفظ  املركزي 

وم�صت�صار للحكومة.

ويعمل البنك املركزي الأردين على حتقيق ثالثة اأهداف وطنية ت�صتمل على امل�صاهمة فـي 

�صمان ال�صتقرار النقدي واملايل، وامل�صاهمة يف حتقيق التنمية القت�صادية والجتماعية 

ال�صاملة، وامل�صاهمة يف توفري بيئة ا�صتثمارية جاذبة. ويف �صبيل حتقيق ذلك، قام البنك 

املركزي ب�صياغة �صتة اأهداف موؤ�ص�صية تت�صمن على:

ا�صتقرار معدلت  باملحافظة على  اململكة: وذلك  النقدي يف  ال�صتقرار  املحافظة على   .1

مع  تتوافق  �صيولة  وم�صتويات  فائدة  اأ�صعار  هيكل  اإيجاد  و   ال�صرف،  و�صعر  الت�صخم 

حجم الن�صاط القت�صادي، وتوفري البيئة املنا�صبة حل�صد املدخرات ومتويل ال�صتثمار، 

والحتفاظ باحتياطيات اململكة من العمالت الأجنبية والذهب واإدارتها. 

العمالت  من  املحلي  ال�صوق  احتياجات  بتلبية  وذلك  الدينار:  حتويل  قابلية  �صمان   .2

الأجنبية، والحتفاظ باحتياطيات اململكة من العمالت الأجنبية والذهب واإدارتها، و 

مراقبة اأ�صعار ال�صرف واأعمال ال�صرافني.

�صحة  من  التحقق  خالل  من  وذلك  امل�صريف:  اجلهاز  ومنعة   �صالمة  على  املحافظة   .3

التزامها  ومدى  املالية  مراكزها  و�صالمة  امل�صريف  اجلهاز  موؤ�ص�صات  واأداء  اأعمال 

بتطبيق قواعد احلاكمية املوؤ�ص�صية وفق تعليمات البنك املركزي. 

الت�صويات  نظام  اإدارة  ومتطور: من خالل  اآمن  نظام مدفوعات وطني  املحافظة على   .4
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الإجمالية الفوري )RTGS(، وتقا�ص وت�صوية ال�صيكات امل�صرفية ال�صادرة والواردة 

من خالل نظام املقا�صة اللكرتونية لل�صيكات.

عالية  اأمنية  موا�صفات  بتوفري  وذلك  الأردين:  النقد  والأمان يف  الثقة  على  املحافظة   .5

يف النقد امل�صدر مع املحافظة على جودة اأوراق النقد امل�صدرة و�صحب غري ال�صالح 

من التداول ومتابعة عمليات تزييف العملة الوطنية و�صبطها، وتاأمني ال�صوق الأردين 

بكميات كافية من اأوراق النقد وامل�صكوكات.

6. ن�صر وتعميق املعرفة املالية وامل�صرفية: وذلك بتوفري م�صادر املعلومات ون�صر البيانات 

والتقارير وحمالت التوعية. 

 اأدوات ال�صيا�صة النقدية : 

اعتمد البنك املركزي الأردين يف اإدارته لل�صيا�صة النقدية يف اململكة على نوعني من الأدوات 

هي الأدوات التقليدية املبا�صرة والأدوات الغري مبا�صرة. 

1- الأدوات التقليدية املبا�صرة : 

اعتمد البنك املركزي وحتى بداية ت�صعينيات القرن املا�صي على الأدوات التقليدية املبا�صرة 

القت�صاد  يف  ال�صيولة  ومنو  حجم  �صبط  ولغايات  اململكة  يف  النقدية  ال�صيا�صة  اإدارة  يف 

الإلزامي،  الحتياطي  ون�صبة  اخل�صم  اإعادة  �صعر  يف  الأدوات  هذه  متثلت  وقد  الوطني.  

بالإ�صافة اإىل فر�ص �صقوف مبا�صرة على التو�صع الئتماين يف بع�ص الأحيان. كذلك جلاأ 

الئتمان  هيكل  على  للتاأثري  الإدارية  الإجراءات  اإىل  الفرتة  تلك  خالل  املركزي  البنك 

البنوك  واإلزام  والودائع  القرو�ص  على  الفوائد  اأ�صعار  وكلفته من خالل حتديد  امل�صريف 

بتوجيه جزء من حمفظتها املالية نحو ا�صتثمارات معينة. 

2- الأدوات الغري مبا�صرة: 

اأثبتت التجربة باأن ا�صتخدام البنك املركزي لالأدوات التقليدية املبا�صرة مل يكن  اأن  بعد 

ا�صتخدامها  اأن  كما  الوطني،  القت�صاد  ال�صيولة يف  على حجم  للتاأثري  املطلوبة  بالفعالية 

كفاءة  تقليل  اأ�صهمت يف  وبالتايل  امل�صريف  القطاع  وهيكلية يف  ت�صعريية  ت�صوهات  اأحدث 
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تخ�صي�ص املوارد يف القت�صاد الوطني، عمد البنك املركزي منذ نهاية عام 1993 لإتباع 

الأ�صلوب غري املبا�صر يف اإدارة ال�صيا�صة النقدية وذلك من خالل عمليات ال�صوق املفتوحة، 

الدول  يف  املركزية  البنوك  لدى  النقدية  ال�صيا�صة  اإدارة  يف  �صيوعًا  الأكرث  الأ�صلوب  وهو 

املتقدمة. وقد ا�صتخدم البنك املركزي يف ذلك �صهادات الإيداع التي اأ�صدرها خ�صي�صًا 

لهذه الغاية كاأداة لإدارة ال�صيولة املحلية. فاإ�صدار �صهادات الإيداع ي�صاعد على امت�صا�ص 

ال�صيولة الزائدة يف القت�صاد الوطني وبالتايل منعها من التاأثري على م�صتوى الأ�صعار وعلى 

�صعر ال�صرف. ويف املقابل، ت�صاعد عمليات اإعادة �صراء �صهادات الإيداع يف �صخ ال�صيولة 

اإدارة  يف  البنوك  مهمة  ت�صهيل  يف  دورها  عن  ف�صاًل  اللزوم،  عند  الوطني  القت�صاد  اإىل 

حمافظها املالية يف الأجل الق�صري. واإىل جانب �صهادات الإيداع، ي�صتخدم البنك املركزي 

اأي�صًا اأدوات �صعر اإعادة اخل�صم ونافذة الإيداع لليلة واحدة يف اإدارته لل�صيا�صة النقدية. 



10

اجتاهات ال�صيا�صة النقدية من عام 2000 اإىل اأيلول 2009: 

اأهم ال�صيا�صات النقديةال�صنة

2000

تبني البنك املركزي �صل�صلة من الإجراءات والتدابري النقدية الهادفة اإىل توفري حجم مالئم من ال�صيولة املحلية لتعزيز الن�صاط 

القت�صادي يف اململكة ومبا يكفل ا�صتقرار �صعر ال�صرف واحتواء ال�صغوط الت�صخمية، بالإ�صافة اإىل تعزيز منعة و�صالمة اجلهاز 

امل�صريف الأردين. ويف هذا ال�صدد اأجرى البنك املركزي تخفي�صات تدريجية على اأ�صعار الفائدة على اأدواته النقدية الرئي�صية، 

كما خف�ص ن�صبة الحتياطي الإلزامي.      

2001

حافظت ال�صيا�صة النقدية على ا�صتقرار اأ�صعار �صرف الدينار الأردين وامل�صتوى العام لالأ�صعار، بالإ�صافة ل�صمان هيكل مالئم 

ل�صعر الفائدة. وا�صتخدم البنك املركزي يف ذلك الأدوات غري املبا�صرة واملتمثلة اأ�صا�صًا ب�صهادات الإيداع. كذلك خف�ص البنك 

املركزي اأ�صعار الفائدة على اأدواته النقدية. 

2002

اأ�صعار �صرف الدينار مقابل الدولر و�صبط م�صتوى  اإدارة ال�صيا�صة النقدية للمحافظة على ا�صتقرار  ا�صتمر البنك املركزي يف 

الأ�صعار �صمن م�صتوى متدين، بالإ�صافة لتوفري اأ�صعار فائدة اأكرث مالئمة للظروف املحيطة. وا�صتخدم البنك املركزي عمليات 

ال�صوق املفتوحة من خالل �صهادات الإيداع. كذلك ا�صتمر البنك املركزي يف خف�ص اأ�صعار الفائدة على اأدواته النقدية. 

2003

حر�ص البنك املركزي على ال�صتقرار النقدي املتمثل يف ا�صتقرار امل�صتوى العام لالأ�صعار وتوفري هيكل اأ�صعار فائدة تن�صجم مع 

الظروف القت�صادية. وقد وا�صل البنك املركزي ا�صتخدامه لعمليات ال�صوق املفتوحة من خالل �صهادات الإيداع. واأجرى كذلك 

عدة تخفي�صات يف اأ�صعار الفائدة على خمتلف اأدواته النقدية. كما وا�صل البنك املركزي اإجراءاته يف تعزيز �صالمة ومنعة اجلهاز 

امل�صريف الأردين وذلك من خالل رفع احلد الأدنى لروؤو�ص اأموال البنوك املرخ�صة ومراعاة كل من خماطر ال�صوق وخماطر البلد 

عند احت�صاب معدل كفاية راأ�ص املال. كذلك مت تنفيذ املرحلة الأخرية من نظام املدفوعات الوطني واملتعلقة بالدفع مقابل الدفع 

والهادفة لتقلي�ص خماطر ال�صيولة فيما بني البنوك. 

2004

عمل البنك املركزي على رفع اأ�صعار الفائدة على اأدوات �صيا�صته النقدية عدة مرات خالل العام وذلك متا�صيًا مع تطورات اأ�صعار 

الفائدة يف اأ�صواق النقد العاملية. كما وا�صل البنك املركزي اإجراءاته يف تطوير ورفع كفاءة اجلهاز امل�صريف الأردين وذلك من 

خالل اإ�صدار تعليمات جديدة لتنظيم عملية الوجود امل�صريف الأردين يف اخلارج، وتنظيم اأعمال التحويل اللكرتوين لالأموال. 

كذلك مت تنفيذ املرحلة الأخرية من نظام املدفوعات الوطني واملتعلقة بالدفع مقابل الدفع والهادفة لتقلي�ص خماطر ال�صيولة 

فيما بني البنوك.  

2005

متا�صيًا مع تطورات اأ�صعار الفائدة يف اأ�صواق النقد العاملية قام البنك املركزي برفع اأ�صعار الفائدة على اأدوات �صيا�صته النقدية 

عدد من املرات خالل العام، كما انخف�ص الر�صيد القائم ل�صهادات الإيداع. وقد انعك�صت �صيا�صات البنك املركزي يف ارتفاع 

اجلهاز  منعة  تعزيز  يف  اإجراءاته  املركزي  البنك  وا�صل  كما  مقبولة.  معدلت  �صمن  الت�صخم  على  وال�صيطرة  املحلية  ال�صيولة 

البنوك وزيادة قدرتها على  اأعمال  لتنظيم  امل�صريف الأردين وذلك من خالل اتخاذه لعدد من الإجراءات والتدابري الإ�صافية 

.II مواكبة امل�صتجدات التي ت�صهدها ال�صناعة امل�صرفية عامليًا وخا�صة مقررات جلنة بازل

2006

ا�صتمر البنك املركزي يف اإدارة ال�صيا�صة النقدية وقام برفع اأ�صعار الفائدة على اأدوات �صيا�صته النقدية عدد من املرات خالل 

العام. كما اتخذ البنك املركزي مزيدًا من الإجراءات لرفع �صوية اجلهاز امل�صريف وتعزيز قدرته على اإدارة املخاطر ا�صتنادًا اإىل 

. II اأف�صل املمار�صات العاملية وخا�صة مقررات جلنة بازل

2007

ا�صتمر البنك املركزي يف ا�صتخدم الأدوات غري املبا�صرة واملتمثلة اأ�صا�صًا ب�صهادات الإيداع. كذلك اأجرى البنك تعدياًل على هيكل 

اإعادة ل�صراء مع البنك املركزي لليلة  اإعادة ال�صراء بحيث �صمح ذلك للبنوك املرخ�صة بتنفيذ اتفاقيات  �صعر فائدة اتفاقيات 

واحدة بدًل من اأ�صبوع. 
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2008

ات�صمت ال�صيا�صة النقدية التي اتبعها البنك املركزي الأردين باملرونة والتفاعل مع التطورات القت�صادية املحلية وتداعيات الأزمة 

املالية العاملية التي اأعقبت ارتفاع اأ�صعار املواد الأ�صا�صية. وقد حر�ص البنك على حتقيق اأكرب قدر من التوازن بني احتواء ال�صغوط 

الت�صخمية وحماية �صعر ال�صرف من جهة، وبني حفز الن�صاط القت�صادي من جهة اأخرى. وقد وا�صل البنك املركزي ا�صتخدم 

�صهادات الإيداع ل�صبط وتنظيم حجم ال�صيولة املحلية، كما قام البنك بتخفي�ص اأ�صعار الفائدة مرتني على كافة اأدوات ال�صيا�صة 

اجلهاز  �صوية  لرفع  الإجراءات  من  مزيدًا  املركزي  البنك  اتخذ  كذلك  الإلزامي.  الحتياطي  ن�صبة  تخفي�ص  مت  كما  النقدية، 

امل�صريف وتعزيز قدرته على اإدارة املخاطر ا�صتنادًا اإىل اأف�صل املمار�صات العاملية وخا�صة مقررات جلنة بازل، كما اتخذ العديد 

من الإجراءات الحرتازية التي �صاهمت يف جتنيب البنوك املحلية للمخاطر التي �صهدتها امل�صارف العاملية. 

اأيلول

2009

ا�صتمر البنك املركزي باإدارة ال�صيا�صة النقدية للتخفيف من تداعيات الأزمة املالية العاملية على اجلهاز امل�صريف الأردين. ووا�صل 

اأ�صعار  بتخفي�ص  قام  كما  الوطني،  القت�صاد  املحلية يف  ال�صيولة  تعزيز  بهدف  الإيداع  �صهادات  اإ�صدار  اإيقاف  املركزي  البنك 

الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية. 
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اأهم التعليمات التي اأ�صدرها البنك املركزي خالل الفرتة من 2000 اإىل اأيلول 2009

قام البنك املركزي الأردين باإ�صدار عدد من التعليمات التي تنظم العمل امل�صريف وتعزز 

مناعة ومتانة اجلهاز امل�صريف الأردين. وفيما يلي ن�صتعر�ص اأبرز التعليمات التي قام البنك 

املركزي باإ�صدارها خالل الفرتة من 2000 اإىل اأيلول 2009.

200020052007

•تعليمات متلك العقارات 	
•تعليمات متلك البنوك ل�صركات تاأمني •تعليمات وحدة ال�صيكات املرجتعة	 	

التاأمني وتنظيم  •تعليمات ترخي�ص وكيل  	
اأعماله وم�صوؤولياته

•تعليمات الغرامات النقدية على خمالفات  	
والت�صهيالت  الئتمانية  الرتكزات 

بالعمالت الأجنبية

على  النقدية  الغرامات  •تعليمات  	
ا�صتثمارات البنوك يف الأ�صهم

•تعليمات اإدارة وت�صويق املحافظ وال�صناديق  	
ل�صالح  الأجنبية  بالعمالت  ال�صتثمارية 

العمالء

•تعليمات اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية   	
•تعليمات ال�صيولة القانونية 	

•تعليمات النت�صار امل�صريف الداخلي للبنوك  	
املرخ�صة

ال�صبط  اأنظمة  لتعليمات  معدلة  •تعليمات  	
والرقابة الداخلية

يف  للبنوك  املوؤ�ص�صة  احلاكمية  •تعليمات  	
الأردن

•تعليمات ال�صيولة القانونية 	

2001

لأعمالها  البنوك  ممار�صة  •تعليمات  	
بو�صائل اإلكرتونية

•تعليمات خدمات البوندد 	
تركزات  • 	“ الئتمان  حدود  تعليمات 

الئتمان”

2006

•اأ�صول وقواعد العمل والتعليمات اخلا�صة  	
باملقا�صة الإلكرتونية

مطلوبات   / موجودات  اإدارة  •تعليمات  	
البنوك بالعمالت الأجنبية

الأجنبية  بالعمالت  التعامل  •تعليمات  	
اأ�صا�ص  على  الرئي�صية  الثمينة  واملعادن 

الهام�ص ل�صالح العمالء

•تعليمات مراقبة المتثال 	
•تعليمات اأ�صهم اخلزينة 	

•تعليمات خطة ا�صتمرارية العمل 	
الئتمانية  الت�صهيالت  ت�صنيف  •تعليمات  	
واحتياطي  التدين  خم�ص�ص  واحت�صاب 

املخاطر امل�صرفية العامة

• 	)Compliance( تعليمات مراقبة المتثال

موجودات/مطلوبات  اإدارة  •تعليمات  	
البنوك بالعمالت الأجنبية

2002

لالأ�صهم  البنوك  متلك  •تعليمات  	
واحل�ص�ص يف روؤو�ص اأموال ال�صركات  

الودائع  على  الفوائد  •تعليمات  	
والت�صهيالت

2008

للبنوك  القانونية  ال�صيولة  •تعليمات  	
الإ�صالمية

ح�صب  لل�صيولة  لتعليمات  معدلة  •تعليمات  	
�صلم ال�صتحقاق

ال�صتحقاق  �صلم  ح�صب  ال�صيولة  •تعليمات  	
للبنوك ال�صالمية

الأردين  بالدينار  التوظيفات  ن�صبة  •تعليمات  	
اىل م�صادر الأموال بالدينار الأردين

ت�صنيف  لتعليمات  معدلة  •تعليمات  	
خم�ص�ص  واحت�صاب  الئتمانية  الت�صهيالت 

امل�صرفية  املخاطر  واحتياطي  التدين 

العامة

الأموال  غ�صل  عمليات  مكافحة  •تعليمات  	
ومتويل الإرهاب

2003

•تعليمات احلد الأدنى لراأ�ص مال البنوك  	
العاملة يف الأردن

وكفاية  التنظيمي  املال  راأ�ص  •تعليمات  	
راأ�ص املال

2004

الإلكرتوين  التحويل  اأعمال  •تعليمات  	
لالأموال

اخلارجي  امل�صريف  التواجد  •تعليمات  	
للبنوك الأردنية

•تعليمات الحتياطي النقدي الإلزامي 	

2009

روؤو�ص  يف  موؤثرة  م�صلحة  متلك  •تعليمات  	
اأموال البنوك الأردنية

•تعليمات اختبارات الأو�صاع ال�صاغطة 	

- اأدوات الرقابة امل�صرفية التي ي�صتخدمها البنك املركزي الأردين

يقوم البنك املركزي مبمار�صة دوره الرقابي على البنوك العاملة يف الأردن من خالل عدد 

من الو�صائل والتي تت�صمن على: 
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1( الرتخيـ�س: حيث ينفرد البنك املركزي الأردين ب�صلطة ترخي�ص البنوك وتفرعها داخل 

وخارج اململكة. 

2( الرقابة املكتبية: يقوم البنك املركزي مبراقبة ومتابعة الأو�صاع املالية للبنوك من خالل 

واحت�صاب  البيانات  يتم حتليل هذه  دوري، حيث  ب�صكل  واملعلومات  بالبيانات  تزويده 

اأهم الن�صب واملوؤ�صرات املالية للوقوف على الو�صع املايل للبنوك ومعرفة مدى تقيدها 

بالقوانني والأنظمة والتعليمات

3(  الرقابة امليدانية: وتت�صمن على القيام بزيارات ميدانية للبنوك للتاأكد من التزامها 

ب�صكل  البنوك  اأو�صاع  تقييم  اإىل  بالإ�صافة  النافذة،  والتعليمات  والأنظمة  بالقوانني 

القوائم  خالل  من  تقييمها  ميكن  ل  التي  والنوعية  الإدارية  النواحي  خا�صة  �صامل 

والتقارير املالية مثل نوعية الإدارة وكفاية اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية، وجتدر 

الإ�صارة هنا اإىل اأن البنك املركزي ي�صتخدم نظام CAMEL لتقييم البنوك املحلية. 

الأردن  يف   II تطبيق بازل

املركزي وع�صوية عدد  البنك  نائب حمافظ  برئا�صة  ت�صكيل جلنة عليا   2005 مت يف عام 

من املدراء العامني للبنوك انبثق عنها جلنة فنية وجلان عمل فرعية م�صرتكة من البنك 

املركزي والبنوك يخت�ص كل منها باأحد جوانب املعيار اجلديد، وتت�صمن هذه اللجان على 

جلنة خماطر الئتمان، وجلنة خماطر ال�صوق، وجلنة خماطر الت�صغيل، وجلنة ان�صباط 

ال�صوق، وجلنة املراجعة الإ�صرافية.

وقد مت اتخاذ القرار بالبدء بتطبيق معيار بازل II اعتبارًا من بيانات الربع الأول من عام 

2008 على اأن يكون عام 2007 فرتة للتطبيق التجريبي. وكمرحلة اأوىل مت تطبيق الأ�صاليب 

الب�صيطة التي اأتاحتها مقررات كفاية راأ�ص املال بازل II، وتت�صمن على تطبيق الأ�صلوب 

املوؤ�صر الأ�صا�صي  اأ�صلوب  ال�صوق، وتطبيق  املعياري فيما يتعلق مبخاطر الئتمان وخماطر 

لقيا�ص خماطر الت�صغيل، على اأن يتم النتقال خالل فرتة اأق�صاها خم�ص �صنوات من بداية 

التطبيق الفعلي اإىل اأ�صاليب اأكرث تقدمًا لقيا�ص املخاطر اأعاله.
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ال�صوق.  وخماطر  الت�صغيل،  وخماطر  الئتمان،  خماطر  تعليمات  باإعداد  اللجان  وقامت 

كما ا�صدر البنك املركزي الأردين تعليمات نطاق التطبيق التي تو�صح مكونات راأ�ص املال 

 .II التنظيمي يف معيار بازل

للبنوك  تعليماته  املركزي  البنك  اأ�صدر  فقد  اجلديد،  للمعيار  الفعلي  للتطبيق  وبالن�صبة 

الأول  الربع  بيانات  لتعليمات بازلII  اعتبارًا من  املال وفقًا  راأ�ص  لتزويده بنماذج كفاية 

من عام 2008، مع ال�صتمرار بتزويده بنماذج الكفاية ح�صب بازل I وب�صكل موازي حتى 

تاريخ 2009/3/31. وقد بداأ البنك املركزي بعمليات التحقق من �صحة الحت�صاب وفقًا 

ملتطلبات التعليمات اجلديدة من خالل اإر�صال فريق متخ�ص�ص قام بعمل فح�صًا ميدانيًا 

لبيانات )15( بنكًا لغاية �صهر 2008/9 ويجري العمل حاليًا على ا�صتكمال ذلك لدى باقي 

البنوك.

عند  الرقابية  وال�صلطات  البنوك  تواجه  التي  والتحديات  ال�صعوبات  اأهم  حيث  من  اأما 

تطبيقها للمعيار اجلديد، فتتمثل يف غياب �صركات الت�صنيف الئتماين املحلية مما يحد 

من قدرة البنوك على ال�صتفادة من الأوزان التف�صيلية للعمالء احلا�صلني على ت�صنيف 

الت�صنيف الئتماين  العمالء امل�صنفني من قبل �صركات  ائتماين مرتفع، كذلك قلة عدد 

اخلارجية، بالإ�صافة اإىل حداثة اإدارات املخاطر يف بع�ص البنوك وخا�صة ال�صغرية منها، 

تاأهيلها  الرقابية بهدف  ال�صلطات  البنوك ويف  العاملني يف  بكفاءة  الرتقاء  اإىل  واحلاجة 

لتطبيق متطلبات املعيار اجلديد.
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اجلزء الثاين

واقع اجلهاز امل�صريف

-   هيكل اجلهاز امل�صريف الأردين

-   عدد البنوك املرخ�صة

-   التفرع امل�صريف
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ثانيًا: واقع اجلهاز امل�صريف 

- هيكل اجلهاز امل�صريف الأردين

يتكون اجلهاز امل�صريف الأردين من البنك املركزي الأردين والبنوك املرخ�صة. وت�صتمل 

البنوك املرخ�صة على جميع البنوك الأردنية ) التجارية والإ�صالمية( والبنوك الأجنبية 

)غري الأردنية( العاملة يف اململكة والتي تقبل الودائع ، ول ي�صمل هذا التعريف املوؤ�ص�صات 

املالية. 

وتق�صم البنوك العاملة يف الأردن كما يف نهاية اأيلول عام 2009 اإىل ما يلي: 

اأوًل: البنوك الأردنية: 

1- البنوك التجارية:

جدول رقم )1(

البنوك التجارية الأردنية العاملة يف الأردن كما يف اأيلول 2009

 - 19 -

������ : ����� ����� ����  

� ����� ����� ���������  

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

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

�� ������� ����������� .  

  

��� ����� ��� ����� ���� � ��� ����� � ������� ���2009��� �� ��  :  

���� :������� ������ :  

1� �������� ������: 

 ��� ����)1(  

 ������ ����� � ��� ����� � ������� ������� ��������2008  

����� ����� ���  ������� ����� 

1  ����� ����� 1930 

2  ����� ����� ����� 1956 

3  ���� ������� ��� 1960 

4  ����� ��� 1960 

5  �������� ������� ������ ��� 1974 

6  ������ ����� ����� 1977 

7 ����� ����� �������� ��� 1978 

8  ����� ������� ����� 1978 

9 ��������� �����  1989 

10  ����� ������� ������� ������ ��� 1989 

11  ����� ��� 1991 

12  ����� ������ ��� / ����� 1993 

13  ����� ���� ��� 1996 
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2- البنوك الإ�صالمية: 

جدول رقم )2(

البنوك الإ�صالمية الأردنية العاملة يف الأردن كما يف اأيلول 2009

ثانيًا: البنوك الأجنبية )غري الأردنية( : وجميعها بنوك جتارية 

جدول رقم )3(

البنوك غري الأردنية العاملة يف الأردن كما يف اأيلول 2009

- عدد البنوك املرخ�صة

ارتفع عدد البنوك املرخ�صة العاملة يف الأردن من 21 بنكًا عام 2000 اإىل 23 بنكًا كما هو 

اإ�صالمية(، وثمانية  اأردنيًا )اثنان منها بنوك  15 بنكًا  2009، منها  اأيلول  العدد يف نهاية 

يف  الرتفاع  جنم  وقد  اأجنبية(.  بنوك  وثالثة  عربية  بنوك  خم�صة  )منها  اأجنبية  بنوك 

 2000 عام  بنوك  الأردن من خم�صة  العاملة يف  الأجنبية  البنوك  زيادة  البنوك عن  عدد 

اإىل ثمانية بنوك، حيث منح البنك املركزي الأردين الرتخي�ص لثالثة بنوك اأجنبية للعمل 

الكويت  وبنك  عودة  وبنك  واملهجر  لبنان  بنك  هي:  البنوك  وهذه   ،2004 عام  الأردن  يف 

الوطني. باملقابل انخف�ص عدد البنوك الوطنية من 16 بنكًا اإىل 15 بنكًا عام 2005 ب�صبب 

اندماج بنك فيالدلفيا مع البنك الأهلي الأردين بتاريخ 2005/1/12. 

 - 20 -

2� ������� ������ :  

 ��� ����)2(  

 ������ ����� � ��� ����� � ������� ������� �������2008  

����� ����� ���  ������� ����� 

1  ����� ������ ����� 1978 

2 �� ����� ������ ����� ��� 1997 

  

  

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

 ��� ����)3(  

 ������ ����� � ��� ����� � ������� ������� ��2008  

����� ����� ���  ������� ��� 

1 HSBC 1949 

2  ����� ����� ������� ����� 1951 

3 �� ���� ������ 1957 

4  ��� ��� 1974 

5  ������� ������� ��� 2002 

6  ���� ��� 2004 

7  ����� ������ ��� 2004 

8  ������ ����� ��� 2004 

  

  

� ������ ������ ��� 

�����   ��� ������   ������      �� ����� � �������21    ��� ����� 2000 ��  23 �����       ���� ���� � ����� �� ���  ��2009 �

  ����15    ������� ����� )   ������ ���� ���� �����(     ������ ���� ������ �)      ������ ���� ����� ����� ���� ��� ���� .(   �� ���� �

   � �������   ������ ���    ������ ����� ��         ��� ���� ��� �� ����� � ������� �������2000   ���� ����� ��   �   ���� ���

   ������ �����          ��� ����� � ����� ������ ���� ����� ������� �����2004�   ����   �������� :     ������� ������ ���

    ����� ������ ���� ���� ���� .       �� ������� ������ ��� ���� �������16    �� ����� 15    ��� ����� 2005   ���� ������

������� ���������� ����� ����� ����� ��  12/1/2005 .  
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2� ������� ������ :  

 ��� ����)2(  

 ������ ����� � ��� ����� � ������� ������� �������2008  

����� ����� ���  ������� ����� 

1  ����� ������ ����� 1978 

2 �� ����� ������ ����� ��� 1997 

  

  

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

 ��� ����)3(  

 ������ ����� � ��� ����� � ������� ������� ��2008  

����� ����� ���  ������� ��� 

1 HSBC 1949 

2  ����� ����� ������� ����� 1951 

3 �� ���� ������ 1957 

4  ��� ��� 1974 

5  ������� ������� ��� 2002 

6  ���� ��� 2004 

7  ����� ������ ��� 2004 

8  ������ ����� ��� 2004 

  

  

� ������ ������ ��� 

�����   ��� ������   ������      �� ����� � �������21    ��� ����� 2000 ��  23 �����       ���� ���� � ����� �� ���  ��2009 �

  ����15    ������� ����� )   ������ ���� ���� �����(     ������ ���� ������ �)      ������ ���� ����� ����� ���� ��� ���� .(   �� ���� �

   � �������   ������ ���    ������ ����� ��         ��� ���� ��� �� ����� � ������� �������2000   ���� ����� ��   �   ���� ���

   ������ �����          ��� ����� � ����� ������ ���� ����� ������� �����2004�   ����   �������� :     ������� ������ ���

    ����� ������ ���� ���� ���� .       �� ������� ������ ��� ���� �������16    �� ����� 15    ��� ����� 2005   ���� ������

������� ���������� ����� ����� ����� ��  12/1/2005 .  
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جدول رقم )4( 

عدد البنوك الأردنية والأجنبية العاملة يف الأردن )2000-اأيلول 2009 ( 

�صكل رقم )1( 

-  التفرع امل�صريف 

اأ- عدد الفروع: 

2008، ليبلغ  593 فرعًا داخل اململكة كما يف نهاية عام  بلغ عدد فروع البنوك املرخ�صة 

يف  العاملة  البنوك  لفروع  الإجمايل  العدد  اإىل  ال�صكان  )عدد  امل�صرفية  الكثافة  موؤ�صر 

اململكة( يف نهاية عام 2008 حوايل 9.9 األف ن�صمة لكل فرع ، مقارنًة مع 10.2 األف ن�صمة 

لكل فرع عام 2007 و 10.9 األف ن�صمة لكل فرع لعام 2006.
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 ��� ����)4 (  

 ������ ��� ����� � ������� �������� �������)2000� �����2009(    

������� ������ ���  

�����  

 ����� ����   ������ ����  

 ������ ���������� �����  

2000  14  2  5  21  
2001  14  2  5  21  
2002  14  2  5  21  
2003  14  2  5  21  
2004  14  2  8  24  
2005  13  2  8  23  
2006  13  2  8  23  
2007  13  2  8  23  
2008 13  2  8  23  

 �����200913  2  8  23  
����� :����� � ������ ���� ������������ ������� ������   
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���ر ��د ا����ك ا�رد��� وا������ ا������ �� ا�ردن  (٢٠٠٠- أ���ل ٢٠٠٩)

���ك ���ر��  ���ك إ�����  ���ك ا�����

  

  

�  ����� ������ 
  

�������� ���  :  

    ���� ��� ���  ������  ������593 ���     � � ��� ������ ���� ��   ��� ���2008 ����� �   ����    �������� ��������)  ����

         � ������� ������ ����� ����� ����� �� ������������ (  � ��� ���� 2008   ���� 9.9        �������� � ��� ��� ���� ��� 

 ��10.2 ��� ��� ���� ���  ���2007�  10.9��� ��� ���� ���  ���� 2006.  
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 ��� ����)4 (  

 ������ ��� ����� � ������� �������� �������)2000� �����2009(    

������� ������ ���  

�����  

 ����� ����   ������ ����  

 ������ ���������� �����  

2000  14  2  5  21  
2001  14  2  5  21  
2002  14  2  5  21  
2003  14  2  5  21  
2004  14  2  8  24  
2005  13  2  8  23  
2006  13  2  8  23  
2007  13  2  8  23  
2008 13  2  8  23  

 �����200913  2  8  23  
����� :����� � ������ ���� ������������ ������� ������   
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���ك ���ر��  ���ك إ�����  ���ك ا�����

  

  

�  ����� ������ 
  

�������� ���  :  

    ���� ��� ���  ������  ������593 ���     � � ��� ������ ���� ��   ��� ���2008 ����� �   ����    �������� ��������)  ����

         � ������� ������ ����� ����� ����� �� ������������ (  � ��� ���� 2008   ���� 9.9        �������� � ��� ��� ���� ��� 

 ��10.2 ��� ��� ���� ���  ���2007�  10.9��� ��� ���� ���  ���� 2006.  
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جدول رقم )5( 

تطور موؤ�صر الكثافة امل�صرفية )2008-2000 (

وعلى �صعيد النت�صار والتو�صع امل�صريف خارج احلدود الأردنية، فقد بلغ عدد الفروع خارج 

التو�صع  ال�صرتاتيجي،  اخليار  هذا  وياأتي   .2008 عام  نهاية  يف  فرعًا   222 اململكة  حدود 

اخلارجي، لعدد من البنوك الأردنية يف بع�ص الأ�صواق املجاورة والإقليمية، نظرًا ملحدودية 

ال�صوق املحلي، وبحثًا عن نوافذ جديدة وحيوية للعمل وال�صتثمار، وال�صتفادة من فر�ص 

النمو والتو�صع اجلديد، وتطوير اأعمالها واأن�صطتها مبا ميكنها من املناف�صة ويو�صع قاعدة 

عمالئها. 

جدول رقم )6( 

عدد الفروع واملكاتب واأجهزة ال�صراف الآيل )2008-2000 ( 
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 ��� ����)5 (  

�� ���� ���� ������� �����)2000�2007(   

  2000 2001 
2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

 ����������� ������� * *  108901072810824116481196910816 10853 10238 9865 

 **����� � ������� ������ ���� ��� ��� ������� ������ ��� �� ����� �� ������� ������� ����.  

  

  ����        �������� ����� ���� ����� ������� ������� ����             ������� ����� ����� ������� ���� ��� ���222                

�����     ��� ���� � 2008 .                ������� ���� � �������� ������ �� ���� ������� ������ ����������� ����� ��� ����

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

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

  

 ��� ����)6 (  

 ������ ��� ��� ������ ������ �������)2000�2008(    

������ ���  ������ ���  

�����  

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

��� ������ ����� ��� 

2000  446 124 153 24 377 

2001  464 139  153 24 377 

2002  442 129 157 14 534 

2003  444 137 138 25 577 

2004  448 136 156 27 617 

2005  506 127 96 20 663 

2006  516 124 83  22 724 

2007  559 137 79 19 846 

2008 593 222 65 20 944 

����� :����� � ������ ���� ������������ ������� � �����   
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 ��� ����)5 (  

�� ���� ���� ������� �����)2000�2007(   

  2000 2001 
2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

 ����������� ������� * *  108901072810824116481196910816 10853 10238 9865 

 **����� � ������� ������ ���� ��� ��� ������� ������ ��� �� ����� �� ������� ������� ����.  

  

  ����        �������� ����� ���� ����� ������� ������� ����             ������� ����� ����� ������� ���� ��� ���222                

�����     ��� ���� � 2008 .                ������� ���� � �������� ������ �� ���� ������� ������ ����������� ����� ��� ����

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

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

  

 ��� ����)6 (  

 ������ ��� ��� ������ ������ �������)2000�2008(    

������ ���  ������ ���  

�����  

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

��� ������ ����� ��� 

2000  446 124 153 24 377 

2001  464 139  153 24 377 

2002  442 129 157 14 534 

2003  444 137 138 25 577 

2004  448 136 156 27 617 

2005  506 127 96 20 663 

2006  516 124 83  22 724 

2007  559 137 79 19 846 

2008 593 222 65 20 944 

����� :����� � ������ ���� ������������ ������� � �����   
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�صكل رقم )2(

�صكل رقم )3(

ب- عدد املكاتب  

اململكة و20 مكتبًا خارج حدود  65 مكتبًا داخل حدود  البنوك املرخ�صة  بلغ عدد مكاتب 

اململكة كما يف نهاية عام 2008. 
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��   ������ ��� 

 ����� ��� ��� ������ ������65 � ������ ���� ���� ������20���� ���� ���� ������  ��� ���� � ��� ��2008 .  
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��   ������ ��� 

 ����� ��� ��� ������ ������65 � ������ ���� ���� ������20���� ���� ���� ������  ��� ���� � ��� ��2008 .  
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�صكل رقم )4(

ج- عدد اأجهزة ال�صراف الآيل

كانت البنوك العاملة يف الأردن �صباقة لتبني وا�صتخدام اأحدث الأ�صاليب التكنولوجية يف 

ثمانينيات  لبداية  اململكة  يف  الآيل  ال�صراف  اأجهزة  ا�صتخدام  ويعود  املختلفة،  عملياتها 

القرن املا�صي، وتنت�صر اليوم اأجهزة ال�صراف الآيل ونقاط البيع يف كافة مناطق اململكة 

ويف فروع البنوك العاملة وكربيات املراكز التجارية وامل�صت�صفيات واجلامعات، الأمر الذي 

يوفر للعمالء خدمة على مدار ال�صاعة وي�صفي مزيدًا من ال�صهولة واملرونة والو�صول اإىل 

اخلدمات امل�صرفية. وقد بلغ عدد اأجهزة ال�صراف الآيل املنت�صرة يف اململكة 944 جهازًا 

 ٪12.6 الأجهزة حوايل  ال�صنوي يف عدد  النمو  معدل  بلغ  كما   ،2008 عام  نهاية  كما يف 

�صنويًا خالل الثالث �صنوات الأخرية. 

ويجدر بالذكر هنا اأن عدد اأجهزة ال�صراف الآيل لكل مليون ن�صمة يف الأردن قد ارتفع من 

121 جهاز لكل مليون ن�صمة يف عام 2005، اإىل 161 جهاز لكل مليون ن�صمة يف نهاية عام 

مليون  لكل  240 جهاز  والبالغ  العاملي  املتو�صط  الرقم مع  2008، ومن خالل مقارنة هذا 

للنمو  فر�صه  اأمامه  يزال  ل  الأردن  يف  الآيل  ال�صراف  �صوق  اأن  مالحظة  ميكننا  ن�صمة، 

والتطور وزيادة عدد الأجهزة يف اململكة. 
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�� ��� ������ ����� ��� 

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

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

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

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

    ������ � �������944       ��� ���� � ��� ������ 2008            ����� ������ ��� � ������ ����� ���� ��� ��� �12.6 %

����� ����� ����� ��� ������ .  

  

                 �� ����� �� ����� � ���� ����� ��� ��� ������ ����� ��� �� ��� ������ ����121       ����� ����� ��� ����  �

  ���2005   �� �161         ��� ���� � ���� ����� ��� ���� 2008          ������� ������ ������ �� ����� ��� ������ ��� ��� �

240                     ������� ������� ����� ���� ����� ���� � ����� � ��� ������ ��� �� ����� ����� ����� ����� ��� ���� 

������ � ������ ��� .  
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 �صكل رقم )5(

�صكل رقم )6(

وفيما يتعلق بعدد اأجهزة ال�صراف الآيل لكل 1000 مرت مربع يف الأردن، فقد ارتفع العدد 

من 7 اأجهزة / 1000 كم2 عام 2005 لي�صل اإىل 11 جهاز / 1000كم2 عام 2008. 
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�صكل رقم )7(

اأما على �صعيد النت�صار اجلغرايف لأجهزة ال�صراف الآيل يف اململكة، فت�صري الإح�صائيات 

يف  موجودة  الأجهزة  من   ٪67 باأن  حمافظة  لكل  الآيل  ال�صراف  اأجهزة  بعدد  اخلا�صة 

8٪، يف حني  9٪، ومن ثم الزرقاء بن�صبة  العا�صمة، يليها حمافظة اربد بن�صبة  حمافظة 

كانت ح�صة باقي املحافظات ل تتجاوز ٪4. 

ويف هذا الإطار، ومن خالل تق�صيم اململكة اإىل ثالثة اأقاليم، �صكلت اأجهزة ال�صراف الآيل 

املوجود يف اإقليم الو�صط 80٪ من جمموع اأجهزة ال�صراف الآيل. بينما كانت الن�صبة ٪12 

لإقليم ال�صمال و 8٪ لإقليم اجلنوب. ويالحظ هنا وجود تركز كبري يف اإقليم الو�صط نتيجة 

لرتفاع الكثافة ال�صكانية فيه باملقارنة مع باقي الأقاليم. 
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 ��� ���)7(  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

    ��� ����� ���67 %     � ������ ������ �� ������� �����    ��� ���� ����� ����� �  ��9%      ����� ������� � ��� �8% �

 ������ � ������� ���� ��� ���� �� �4 .%  

  

    ������ ��� ��      �� ������ ����� ��� ���           ����� ����� � ������ ��� ������ ����� ���� ������� ����80 % ��

   ��� ������ ����� ���� .    ������ ���� �����12 %    � ������ �����8 % ����� ����� .     ����� ���� ��� �����

������� ���� �� �������� ��� �������� ������� ������ ����� ����� ����� � ��� .  
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�صكل رقم )8( 

توزيع اأجهزة ال�صراف الآيل يف اململكة ح�صب املحافظة )%(

�صكل رقم )9(

توزيع اأجهزة ال�صراف الآيل يف اململكة ح�صب الإقليم )%(
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 ��� ���)8(   
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ثالثًا: تطور اجلهاز امل�صريف 

- تطور املوجودات

�صهدت موجودات البنوك العاملة يف الأردن خالل الفرتة 2000 - اأيلول 2009 منوًا ملحوظًا 

بلغ 18.3 مليار دينار اأو ما يعادل ن�صبة منو 141.9٪ تقريبًا. حيث ارتفعت املوجودات من 

12.9 مليار دينار يف نهاية عام 2000 اإىل 31.2 مليار دينار يف نهاية اأيلول من عام 2009 

ومبعدل منو �صنوي 10.4٪. كما بلغت ن�صبة اإجمايل موجودات البنوك املرخ�صة اإىل الناجت 

املحلي الإجمايل حوايل 221٪ خالل الفرتة من 2000 اإىل 2008، الأمر الذي يعك�ص مدى 

اأهمية وحجم اجلهاز امل�صريف الأردين بالن�صبة لالقت�صاد الأردين ككل. 

على �صعيٍد اآخر، كان هناك منو ملحوظ يف ن�صبة املوجودات املحلية اإىل اإجمايل موجودات 

2009, يف  اأيلول  نهاية  82.7٪ يف  اإىل  لت�صل   2005 عام  منذ  الأردن  العاملة يف  البنوك 

حني �صهدت ن�صبة املوجودات الأجنبية تراجعًا وا�صحًا لت�صل اإىل 17.3٪ يف نهاية اأيلول 

2009. ولعل اأهم اأ�صباب التغري يف هيكل موجودات البنوك يعود اإىل الأزمة املالية العاملية 

الأمر  والواردات،  القطاع اخلارجي من انخفا�ٍص يف ال�صادرات  اآثار على  وما تركته من 

الذي قل�ص من املوجودات الأجنبية للبنوك العاملة يف الأردن والتي كانت موجهة يف الغالب 

لتمويل القطاع اخلارجي. 

جدول رقم )7( 

موجودات البنوك العاملة يف الأردن باملليون دينار ون�صبتها اإىل الناجت املحلي الإجمايل )2000 – اأيلول 2009( 
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������ : ����� ����� ���� 
� �������� ���� 

  ����������� ������      ����� � �������   ������ ���2000 �   ����� 2009     ��� ������� ���� 18.3     �� �� ����� ����� 

    �� ���� �����141.9 %�������. ���   ������   �������� ��12.9�����  �����  ���� �  ����2000  ��31.2 ������  

  �����     �� ����� ���� �  ���2009     ���� �� ����� 10.4 .%  ���  ����        �� ������� ������� ������� ���� ����

    ����� ���� ����������  221 %    �� ������ ���2000   �� 2008     ���� ���� ���� �      ������ ����� ���� ���

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

  

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

2005    �� ���� 82.7 %�    ����� ���� 2009           ������� ������� ������� �������� ���� ���� �� � �   �� �����

17.3 %    ����� ���� �2009 .               ����� ��� ������� ������ ����� �� ���� ������ ������� ���� � ����� ����� ��� ����

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

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

  

 ��� ����)7 (  

 ������ ������������ � ������������ �������   ���������  ����� ���� ������)2000 –���� � 2009 (  

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

 ���� ����� ����

�������� 

 �������� ���� ����

 ��GDP 

����� 

����� ����� ����� �����  

 ���� �� ����

 ��������(%)  

����� ����� 

 ���� �� ����

 ��������(%)  

% %  

2000 12913.5 9201.8 71.30 3711.7 28.70 11.80 215.28 

2001 14153.6 9825.6 69.40 4328 30.60 9.60 222.43 

2002 15119.3 10626.670.30 4492.7 29.70 6.80 222.54 

2003 15701.5 11319.772.10 4381.8 27.90 3.90 217.21 

2004 17821.1 12819.071.90 5002.1 28.10 13.50 220.59 

2005 21086.5 15724.774.60 5361.8 25.40 18.30 236.25 

2006 24237.6 18034.274.40 6203.4 25.60 14.90 233.55 

2007 26815.6 20299.175.70 6516.5 24.30 10.64 222.41 

2008 29796.6 23986.380.50% 5810.3 19.50% 11.12 197.89 

����� 2009  31233.6 25833.482.71% 5400.2 17.29% 4.82 - 

�����:  ����� ������ �����  
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�صكل رقم )10( 

�صكل رقم )11( 

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

للبنوك  واملخ�ص�صات  والحتياطيات  املال  راأ�ص  ح�صاب  �صهده  الذي  الكبري  النمو  يعترب 

�صحة  على  املوؤ�صرات  اأبرز  اأحد   2009 اأيلول  وحتى   2000 عام  منذ  الأردن  يف  العاملة 

ومتانة اجلهاز امل�صريف الأردين، ملا لذلك من انعكا�صات مبا�صرة يف تعزيز مالءة البنوك 

وزيادة قدرتها على مواجهة املخاطر املختلفة وبالتايل توفري حماية اأكرب لأموال املودعني. 
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  ����   ����� �����    ���� ���� ����         ����� � ������� ������ �������� ����������� ���� ��� � ���  ��2000  ��� 

  �����2009    ���� ���   �������              ����� � ������ �������� �� ���� �� ������ ����� ����� ������ ��� ���  �����

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

 ��� �����������  �����    �� ������ ���  ���2000    ���� ���   ������ �����   ��� ��2009   ���� 3    ����� ����� �������

�    ���� �� ����13.14 % ������ � .       ����� �������� ����� ��� ��� ���     ���� �� ��������2004      ����� �� ����� 
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 ��� ���)10 (  

ا�����دات ا������ وا������ �����ك ا������ �� ا�ردن  (٢٠٠٠ - أ���ل ٢٠٠٩)
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 ��� ���)11 (  

ه��� ��ز�� ����دات ا����ك ا������ �� ا�ردن آ�� �� ����� أ����ل  ٢٠٠٩

ا�����دات ا������ 
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� �������� ����������� ���� ��� ���� 
  ����   ����� �����    ���� ���� ����         ����� � ������� ������ �������� ����������� ���� ��� � ���  ��2000  ��� 

  �����2009    ���� ���   �������              ����� � ������ �������� �� ���� �� ������ ����� ����� ������ ��� ���  �����

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

 ��� �����������  �����    �� ������ ���  ���2000    ���� ���   ������ �����   ��� ��2009   ���� 3    ����� ����� �������

�    ���� �� ����13.14 % ������ � .       ����� �������� ����� ��� ��� ���     ���� �� ��������2004      ����� �� ����� 
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 2000 عام  من  الفرتة  خالل  واملخ�ص�صات  والحتياطيات  املال  راأ�ص  ح�صاب  منا  حيث 

�صنوي  تقريبًا ومبعدل منو  دينار  مليار   3 2009 مببلغ  عام  الثالث من  الربع  نهاية  وحتى 

13.14٪ يف املتو�صط. وقد بداأ هذا النمو بالتزايد امللفت اعتبارًا من عام 2004 وو�صل اإىل 

اأعلى م�صتوياته يف عام 2006 حينما بلغ معدل النمو يف ح�صاب راأ�ص املال والحتياطيات 

واملخ�ص�صات للبنوك العاملة يف الأردن حوايل 41.3٪ وبزيادة قدرها 931 مليون دينار 

اإىل  تعود  النمو يف هذا احل�صاب  اأ�صباب  اأبرز  اأن  اإىل  وي�صار هنا   .2005 تقريبًا عن عام 

طلب البنك املركزي من البنوك الأردنية بتاريخ 2003/8/20 رفع احلد الأدنى لراأ�صمالها 

عام  بنهاية  امل�صتوى  يتم حتقيق هذا  اأن  على  دينار،  مليون   40 اإىل  دينار   مليون   20 من 

2007. وقد قامت البنوك كافة )با�صتثناء بنك واحد( برفع روؤو�ص اأموالها خالل العامني 

2005 و2006 اإىل م�صتويات اأكرب من 40 مليون دينار وقبل الوقت املحدد. 

جدول رقم )8( 

تطور راأ�س املال والحتياطيات واملخ�ص�صات ) 2000 – اأيلول 2009( 
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  ��������  �  ���2006        ���� � ����� ���� ��� �����  ��� ���    �������� ����������� ��  �����    ����� � ��������

  ����41.3 %   ����� �������931    ����� �����   �������   ��� ��2005 .            ���� � ������ ������ ���� �� �� ��� �����

    �� ���� �����       ������� ������ �� ������ ����� ���  ������20/8/2003  ��� ���     �� ������� ����20   ������

�����    �� 40  ����� ����� �     ��� ���� ��� �� ���      ��� ������ ������2007.      ���� ������ ���� ���)  ���� ��� �������� (

 ������ ��� ������ ���� ����2005� 2006 �� ��� ������� �� 40���� ����� ���� ����� �����  .  

  

 ��� ����)8 (  

�������� ���� ��� ���� �������� ��� )2000 – ����� 2009 (  

 �������� ����������� ���� ��� 

�����  

 ����� �����  

����� ����  

%  

2000  1377.9 4.66% 

2001  1436.2 4.23% 

2002  1545.1  7.58% 

2003  1623.2  5.05% 

2004  1874.3  15.47% 
2005  2252.6  20.18% 

2006  3183.3  41.32% 

2007  3523.0 10.67% 

2008 3803.5 7.96% 

 �����2009 4345.3  14.24% 

�����: ����� ������ �����  

  

 ��� ���)12 (  
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�صكل رقم )12( 

- تطور الت�صهيالت الئتمانية

اأ- تطور الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأردن بالدينار الأردين 

وبالعمالت الأجنبية: 

- ارتفع الر�صيد الإجمايل للت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة من 4.6 

مليار دينار عام 2000 اإىل  13.2 مليار دينار يف نهاية اأيلول من عام 2009 وبزيادة 

قدرها 8.6 مليار دينار، اأو مبا ن�صبته 187٪، ومبعدل منو �صنوي بلغ ٪12.89.

- ارتفعت الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة بالدينار الأردين من 3.9 

مليار دينار عام 2000 اإىل  11,6 مليار دينار يف نهاية اأيلول من عام 2009 وبزيادة 

اأما   .٪13.3 بلغ  �صنوي  منو  ومبعدل   ،٪197 ن�صبته  مبا  اأو  دينار  مليار   7.7 قدرها 

الت�صهيالت بالعملة الأجنبية فقد حققت ارتفاعًا مبا يعادل 929 مليون دينار ومبعدل 

منو �صنوي بلغ 12٪ يف املتو�صط.

- �صكلت الت�صهيالت الئتمانية بالعملة املحلية يف نهاية اأيلول 2009 ما ن�صبته 88.3٪ من 

اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأردن، بينما �صكلت 

الت�صهيالت الئتمانية بالعملة الأجنبية حوايل 11.7٪ فقط من اإجمايل الت�صهيالت. 
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  ��������  �  ���2006        ���� � ����� ���� ��� �����  ��� ���    �������� ����������� ��  �����    ����� � ��������

  ����41.3 %   ����� �������931    ����� �����   �������   ��� ��2005 .            ���� � ������ ������ ���� �� �� ��� �����

    �� ���� �����       ������� ������ �� ������ ����� ���  ������20/8/2003  ��� ���     �� ������� ����20   ������

�����    �� 40  ����� ����� �     ��� ���� ��� �� ���      ��� ������ ������2007.      ���� ������ ���� ���)  ���� ��� �������� (

 ������ ��� ������ ���� ����2005� 2006 �� ��� ������� �� 40���� ����� ���� ����� �����  .  

  

 ��� ����)8 (  

�������� ���� ��� ���� �������� ��� )2000 – ����� 2009 (  

 �������� ����������� ���� ��� 

�����  

 ����� �����  

����� ����  

%  

2000  1377.9 4.66% 

2001  1436.2 4.23% 

2002  1545.1  7.58% 

2003  1623.2  5.05% 

2004  1874.3  15.47% 
2005  2252.6  20.18% 

2006  3183.3  41.32% 

2007  3523.0 10.67% 

2008 3803.5 7.96% 

 �����2009 4345.3  14.24% 

�����: ����� ������ �����  

  

 ��� ���)12 (  
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- من املمكن مالحظة التنامي امل�صتمر يف ن�صبة الت�صهيالت الئتمانية اإىل الناجت املحلي 

الإجمايل وخا�صة يف ال�صنوات الأخرية لتتجاوز حدود 85٪ من الناجت. مما يوؤكد على 

اأهمية اجلهاز امل�صريف يف القت�صاد الأردين.
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جدول رقم )9( 

اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك العاملة يف الأردن ون�صبتها اإىل GDP )2000 – اأيلول 2009( 

�صكل رقم )13( 

�صكل رقم )14(
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� ��� ���)9 (  

������ �� ������� ��������� �������� ��������� � �������   �� �������GDP) 2000 – ����� 2009 (  

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

����� 

����� ����� ����� ����� 

 ������ ���� 

 ��������% 

����� ����� 

 ������ ���� 

 ��������%

 ����� ����

���� 

�������� 

% 

 �������� 

 �� ��������

GDP 

% 

2000 4,546.5 3,936.8 86.59%      609.7 13.41% 1.80% 75.80% 

2001 4,948.9 4,251.9 85.92%      697.0 14.08% 8.90% 77.77% 

2002 5,130.0 4,311.9 84.05%      818.1 15.95% 3.70% 75.51% 

2003 5,262.4 4,333.0 82.34%      929.4 17.66% 2.60% 72.80% 

2004 6,189.2 5,227.9 84.47%      961.3 15.53% 17.60% 76.61% 

2005 7,744.3 6,887.4 88.94%      856.9 11.06% 25.10% 86.77% 

2006 9,761.9 8,761.8 89.76%    1,000.1 10.24% 26.10% 94.07% 

2007 11,295.6 10,199.7 90.30%    1,095.9 9.70% 15.71% 93.69% 

2008 13,044.3 11,370.1 87.17%    1,674.2 12.83% 17.39% 86.63% 

 �����2009 
13,163.9 11,625.4 88.31%    1,538.5 11.69% 0.92%  - 

�����:  ����� ������ �����  

 ��� ���)13 (  

ا������ت ا������ �� ا����ك ا������ ������ت ا������ وا������ (٢٠٠٠ - أ���ل ٢٠٠٩)
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 ��� ���)14(  

ه��� ��ز�� ا������ت ا������ �� ا����ك �� ����� أ���ل  ٢٠٠٩

ا������ت ������� 

ا������ ٣�٨٨%

ا������ت ������� 

ا������ ٧�١١%
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� ��� ���)9 (  

������ �� ������� ��������� �������� ��������� � �������   �� �������GDP) 2000 – ����� 2009 (  
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2006 9,761.9 8,761.8 89.76%    1,000.1 10.24% 26.10% 94.07% 

2007 11,295.6 10,199.7 90.30%    1,095.9 9.70% 15.71% 93.69% 

2008 13,044.3 11,370.1 87.17%    1,674.2 12.83% 17.39% 86.63% 

 �����2009 
13,163.9 11,625.4 88.31%    1,538.5 11.69% 0.92%  - 

�����:  ����� ������ �����  

 ��� ���)13 (  

ا������ت ا������ �� ا����ك ا������ ������ت ا������ وا������ (٢٠٠٠ - أ���ل ٢٠٠٩)
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 ��� ���)14(  

ه��� ��ز�� ا������ت ا������ �� ا����ك �� ����� أ���ل  ٢٠٠٩

ا������ت ������� 

ا������ ٣�٨٨%

ا������ت ������� 

ا������ ٧�١١%
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� ��� ���)9 (  

������ �� ������� ��������� �������� ��������� � �������   �� �������GDP) 2000 – ����� 2009 (  

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

����� 

����� ����� ����� ����� 

 ������ ���� 

 ��������% 

����� ����� 

 ������ ���� 

 ��������%

 ����� ����

���� 

�������� 

% 

 �������� 

 �� ��������

GDP 

% 

2000 4,546.5 3,936.8 86.59%      609.7 13.41% 1.80% 75.80% 

2001 4,948.9 4,251.9 85.92%      697.0 14.08% 8.90% 77.77% 

2002 5,130.0 4,311.9 84.05%      818.1 15.95% 3.70% 75.51% 

2003 5,262.4 4,333.0 82.34%      929.4 17.66% 2.60% 72.80% 

2004 6,189.2 5,227.9 84.47%      961.3 15.53% 17.60% 76.61% 

2005 7,744.3 6,887.4 88.94%      856.9 11.06% 25.10% 86.77% 

2006 9,761.9 8,761.8 89.76%    1,000.1 10.24% 26.10% 94.07% 

2007 11,295.6 10,199.7 90.30%    1,095.9 9.70% 15.71% 93.69% 

2008 13,044.3 11,370.1 87.17%    1,674.2 12.83% 17.39% 86.63% 

 �����2009 
13,163.9 11,625.4 88.31%    1,538.5 11.69% 0.92%  - 

�����:  ����� ������ �����  

 ��� ���)13 (  

ا������ت ا������ �� ا����ك ا������ ������ت ا������ وا������ (٢٠٠٠ - أ���ل ٢٠٠٩)
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 ��� ���)14(  

ه��� ��ز�� ا������ت ا������ �� ا����ك �� ����� أ���ل  ٢٠٠٩

ا������ت ������� 

ا������ ٣�٨٨%
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ا������ ٧�١١%
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ب . تطور الت�صهيالت ح�صب اأ�صنافها:  

- �صهدت ن�صبة القرو�ص وال�صلف اإىل اإجمايل الت�صهيالت ارتفاعًا مطردًا خالل الفرتة من 

2000 اإىل اأيلول 2009، حيث ارتفعت ن�صبتها من 59.6٪ عام 2000 اإىل 85٪ يف نهاية 

 Retail( بالتجزئة  امل�صريف  العمل  ازدياد  الرتفاع حقيقة  ويعك�ص هذا   .2009 اأيلول 

Banking( من قبل البنوك العاملة يف الأردن.

انخف�صت  حيث  وا�صحًا  تراجعًا  الت�صهيالت  اإجمايل  اإىل  مدين  اجلاري  ن�صبة  حققت   -

ن�صبتها من 31.2٪ يف عام 2000 وب�صكل تدريجي لت�صل اإىل 12.6٪ يف نهاية اأيلول 

2009. كذلك انخف�صت ن�صبة الكمبيالت من 9.1٪ يف عام 2000 لت�صل اإىل ٪2.4 

يف نهاية اأيلول 2009.

جدول رقم )10(

تطور اأ�صناف الت�صهيالت املمنوحة من البنوك املرخ�صة )2000- اأيلول 2009(
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� . ������� ��� �������� ���� :   

�   ���� �� ���� � ������  ���    �������� ���� ��      �� ������ ��� ������ ��������2000     ������ �� 2009 �

    ������ ������ ���  ��59.6 %  ���2000   �� 85 %    ����� ���� �2009 .     ������ ������� ��� �����

 �������� ����� ����� ������)Retail Banking (����� � ������� ������ ��� ��. 

�    ���� ����   ���� �����            ��� ������� ����� ��� ������ ������� �������� ���� ��31.2 %   ���� �

2000      �� ���� ����� ����� 12.6 %    ����� ���� �2009 .    ���� ����� ����   �� ���������9.1 %

 ��� �2000 �� ���� 2.4 % ����� ���� �2009.  

  

 ��� ����)10(  

 ������ ������ �� ������� �������� ����� ����)2000� ��2008(  

���� ���� ���� ���� ������� 

����� 

����� ����� % ����� ����� % ����� ����� % 

����� 

2000 1419.8 31.20 2711.4 59.60 415.3 9.10 4546.5 

2001 1368.2 27.60 3115.1 62.90 465.3 9.40 4948.6 

2002 1304.2 25.40 3428.6 66.80 397.2 7.70 5130 

2003 1304.7 24.80 3620.5 68.80 337.2 6.40 5262.4 

2004 1343.4 21.70 4499.6 72.70 346.2 5.60 6189.2 

2005 1572.9 20.30 5813.9 75.10 357.5 4.60 7744.3 

2006 1580.5 16.20 7722.1 79.10 459.3 4.70 9761.9 

2007 1658.6 14.68 9199.8 81.45 437.2 3.87 11295.6 

2008 1769.6 13.60 10859 83.2 415.7 3.2 13044.3 

2009ا���ل   1652.8 12.60 11196.585.0 314.6 2.4 13163.9 

                            ����� :  ����� ������ �����  
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�صكل رقم )15(

�صكل رقم )16( 

ج.  توزيع الت�صهيالت على القطاعات القت�صادية: 

 ٪52 على  ال�صناعة(  الإن�صاءات،  العامة،  )التجارة  رئي�صة  قطاعات  ثالثة  ا�صتحوذت 

اأيلول  من الت�صهيالت املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأردن خالل الفرتة )2000- 

2009(، حيث بلغت ن�صبة الت�صهيالت املمنوحة لقطاع التجارة العامة 22.6٪ من جمموع 

الت�صهيالت، بينما كانت ح�صة قطاع الإن�صاءات 16.5٪، والقطاع ال�صناعي 12.9٪. فيما 
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 ��� ���)15(  
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��وض و��� ��ري ���� آ�����ت

  

  

 ��� ���)16 (  

ه��� ا������ت ��� ا������ آ�� �� ����� أ���ل  ٢٠٠٩

��ري ���� 

%٦٠�١٢

��وض و���

%٠٠�٨٥

آ�����ت

%٤٠�٢

  

  

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

������� ����� ������ ���� )������ ������� ��������� �������� ( ���52 % �� ������� �������� �� ��� ������

 ����� � ������������� ��� )2000� ����� 2009( ������ ������� ����� ������� �������� ���� ���� ��� �

22.6 % �������� ���� ��� ���� ����� ��������� ���� ��16.5% ������� ������� �12.9 .% � ����

���� ������ ������ �������� ��� ��������� ������ ������� ����� �����17.8 % ������ �� ������� �������� 

 ������ ��� ������)2000� �����2009( . ���� ��� �������� ���� �� ����� �������� ����30.2 . %  
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 ��� ���)15(  
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 ��� ���)16 (  

ه��� ا������ت ��� ا������ آ�� �� ����� أ���ل  ٢٠٠٩

��ري ���� 

%٦٠�١٢

��وض و���

%٠٠�٨٥

آ�����ت

%٤٠�٢

  

  

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

������� ����� ������ ���� )������ ������� ��������� �������� ( ���52 % �� ������� �������� �� ��� ������

 ����� � ������������� ��� )2000� ����� 2009( ������ ������� ����� ������� �������� ���� ���� ��� �

22.6 % �������� ���� ��� ���� ����� ��������� ���� ��16.5% ������� ������� �12.9 .% � ����

���� ������ ������ �������� ��� ��������� ������ ������� ����� �����17.8 % ������ �� ������� �������� 

 ������ ��� ������)2000� �����2009( . ���� ��� �������� ���� �� ����� �������� ����30.2 . %  
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مل تتجاوز قطاعات التعدين والزراعة وال�صياحة واخلدمات املالية وخدمات النقل ٪17.8 

وقد   .)2009 )2000-اأيلول  الفرتة  خالل  البنوك  من  املمنوحة  الت�صهيالت  اإجمايل  من 

�صكلت ن�صبة الت�صهيالت الأخرى اإىل اإجمايل الت�صهيالت ٪30.2 . 

جدول رقم )11( 

     توزيع الت�صهيالت املمنوحة من البنوك املرخ�صة على القطاعات القت�صادية )2000- اأيلول 2009(  

�صكل رقم )17( 
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 ��� ����)11 (  

      ��� ������ ������ �� ������� �������� ����� ��������� ��������)2000� ����� 2009(   )         ����� ����� (  

������  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

����� 
2009 

������� 128.0 105.5 102.9 98.8 113.6 110.9 140.9 156.2 210.0 203.7 

������� 100.7 77.7 95.3 78.0 77.7 56.5 42.8 65.7 48.3 50.3 

������� 683.4 728.6 789.8 801.4 895.3 981.6 1093.1 1348.1 1597.6 1529.3 

������� ������  1112.5 1206.11250.91327.31472.91585.0 1916.6 2434.7 2897.5 3110.8 

�������� 744.9 728.9 764.9 804.5 953.2 1162.1 1560.8 1942.1 2293.1 2431.9 

����� ����� 134.2 132.1 163.6 166.6 174.1 219.6 291 352.3 370.5 424.3 

������� �������� �������155.2 171.0 173.5 172.8 154.9 181.2 195.1 255.8 366.6 361.5 

����� � ����� ���� 240.0 326.4 349.7 349.0 494.3 554.1 637.3 733.7 870.3 875.8 

������ ������ 152.8 150.9 139.7 133.1 97.2 176.1 242.1 390.1 437.7 389.1 

���� 1094.8 1321.71299.71330.91756.02717.2 3642.2 3616.9 3952.7 3787.2 

����� :����� ������ ����� .  

 ��� ���)17 (  

��ز�� ا������ت ا������� �� ا����ك ��� ا������ت ا�����د�� (٢٠٠٠-أ���ل ٢٠٠٩)

ا������� 

%٨٩�١٢

ا������

%٨٥�٠

ا��را��

%٦٩�١

ا�����ءات 

%٥١�١٦

ا�����رة  ا������ 

%٥٩�٢٢

ا�������  وا�����دق  وا������� 

%٧٠�٢

ا������ت  ا������� 

%٨٥�٢

�����ت  و ��ا�� ����� 

%٧٠�٦

�����ت  ا����

%٩٩�٢

أ��ى

%٢٤�٣٠

  

 *�� �� ���� ��� ������� ��������� �������� �� ��� �� ����� ��� � ������� ����� ������ � �

2000 ����� �� 2009 ��� ������ ���� � ��� ������ ��� ��� ������� �������� ����.  
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 ��� ����)11 (  

      ��� ������ ������ �� ������� �������� ����� ��������� ��������)2000� ����� 2009(   )         ����� ����� (  

������  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

����� 
2009 

������� 128.0 105.5 102.9 98.8 113.6 110.9 140.9 156.2 210.0 203.7 

������� 100.7 77.7 95.3 78.0 77.7 56.5 42.8 65.7 48.3 50.3 

������� 683.4 728.6 789.8 801.4 895.3 981.6 1093.1 1348.1 1597.6 1529.3 

������� ������  1112.5 1206.11250.91327.31472.91585.0 1916.6 2434.7 2897.5 3110.8 

�������� 744.9 728.9 764.9 804.5 953.2 1162.1 1560.8 1942.1 2293.1 2431.9 

����� ����� 134.2 132.1 163.6 166.6 174.1 219.6 291 352.3 370.5 424.3 

������� �������� �������155.2 171.0 173.5 172.8 154.9 181.2 195.1 255.8 366.6 361.5 

����� � ����� ���� 240.0 326.4 349.7 349.0 494.3 554.1 637.3 733.7 870.3 875.8 

������ ������ 152.8 150.9 139.7 133.1 97.2 176.1 242.1 390.1 437.7 389.1 

���� 1094.8 1321.71299.71330.91756.02717.2 3642.2 3616.9 3952.7 3787.2 

����� :����� ������ ����� .  

 ��� ���)17 (  

��ز�� ا������ت ا������� �� ا����ك ��� ا������ت ا�����د�� (٢٠٠٠-أ���ل ٢٠٠٩)

ا������� 

%٨٩�١٢

ا������

%٨٥�٠

ا��را��

%٦٩�١

ا�����ءات 

%٥١�١٦

ا�����رة  ا������ 

%٥٩�٢٢

ا�������  وا�����دق  وا������� 

%٧٠�٢

ا������ت  ا������� 

%٨٥�٢

�����ت  و ��ا�� ����� 

%٧٠�٦

�����ت  ا����

%٩٩�٢

أ��ى

%٢٤�٣٠

  

 *�� �� ���� ��� ������� ��������� �������� �� ��� �� ����� ��� � ������� ����� ������ � �

2000 ����� �� 2009 ��� ������ ���� � ��� ������ ��� ��� ������� �������� ����.  

  

        )مليون دينار( 
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�صكل رقم )18( 

- تطور الودائع

اأ – الودائع بالدينار الأردين وبالعمالت الأجنبية: 

ارتفع ر�صيد الودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن ب�صكل تدريجي خالل الفرتة 2000 – 

اأيلول 2009 من 8.2 مليار دينار عام 2000 اإىل 19.7 مليار دينار يف نهاية �صهر اأيلول من 

عام 2009 وبزيادة مقدارها 11.5 مليار دينار اأو ما ن�صبته 139.1٪ ، ومبعدل منو �صنوي 

باأ�صعار  الناجت املحلي الإجمايل  اإىل  البنوك  الودائع لدى  . وانخف�صت ن�صبة   ٪ 10.2 بلغ 

ال�صوق اجلارية من 137.1٪ عام 2000 اإىل 120.22٪ يف نهاية عام 2008. 

وفيما يتعلق بهيكل الودائع من حيث العملة، فقد ارتفعت ن�صبة الودائع بالعملة املحلية اإىل 

 ,2009 اأيلول  �صهر  نهاية  77.4٪ يف  اإىل  لت�صل   2000 عام   ٪60.8 من  الودائع  اإجمايل 

وقد بداأ ظهور النمو املطرد وامللحوظ يف هذه الن�صبة منذ عام 2005. اأما من حيث ن�صبة 

الودائع بالعمالت الأجنبية اإىل اإجمايل الودائع فقد تراجعت ب�صكل كبري من 39.2٪ عام 

2000 اإىل 22.6٪ يف نهاية اأيلول 2009. ويت�صح من خالل هذه الن�صب اأن التغري الهيكلي 

للودائع كان ل�صالح الودائع بالدينار الأردين مما ي�صري اإىل زيادة جاذبية الدينار الأردين 

كعملة ادخارية.  
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 ��� ���)18 (  
��ز�� ا������ت ا������� ��� ا������ت ا�����د�� �� ����� أ����ل  ٢٠٠٩

ا������ 

%٦٢�١١

ا������

%٣٨�٠ 

ا��را�� 

%٥٥�١

ا����رة ا����� 

%٦٣�٢٣

ا����ءات

%٤٧�١٨

أ��ى

%٧٧�٢٨

ا�����ت ا������ 

%٩٦�٢

�����ت  و ��ا�� ����� 

%٦٥�٦

����� و���دق و�����

%٧٥�٢

����ت ا����

%٢٢�٣

  

 
� ������� ����  

 �–������� �������� ����� �������� ������� :   

����� ����     ������ ��� �������     ����� � �������     ������ ��� ����� ����2000 –   ����� 2009 ��  8.2   �����  �����

  ���2000 �� 19.7 �����   �����       �� ����� ��� ���� �  ���2009 �  ����������  ���11.5 �����        ������ ��� �� ������  

139.1 %   ����� ���    ��� ���� 10.2 . % ������      ������ ��� ������� ���� ��     ����� ������  ������  ������� 

 ������� ������ 137.1% ��� 2000��  120.22 % ���� � ���2008 .  

  

                   ��� ������� ���� �� ����� ������� ������� ���� ������ ��� ������� ��� �� ������� ���� ����� �����60.8 %  ����

2000    �� ���� 77.4 %     ����� ��� ���� �2009             ��� ���� ������ ��� � ������� ����� ����� ���� ��� ��� � �

2005 .    �� ��� ���� ����� ��� ������� ���� �� ������� ������� ������� ���� ��� �� ���39.2 %  ����2000 

  ��22.6 %    ����� ���� �2009 .  �����     � �� ����� ��� ��� ��    ������� ������ ����  ���    ��������� ������� ����

 �� ��� �� ����� ������������ ������  ������������ ����� .   
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جدول رقم )12( 

اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن ون�صبتها اإىل GDP )2000- اأيلول 2009( 

�صكل رقم )19( 
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 ��� ����)12 (  

���� ������ ��� ������� ����� � �������  ��������� GDP) 2000� ����� 2009 (  

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

����� 

������ ���� ����� ����� 

 ������ ���� 

������� % 

����� ����� 

 ������ ���� 

������� % 

 ����� ����

����������� 

% 

 �������� 

 �� �������

GDP 

% 

2000 8224.5 5000.2 60.80 3224.3 39.20 6.04 137.11 

2001 8721.3 5203.7 59.67 3517.6 40.33 7.41 137.06 

2002 9367.7 5532.6 59.06 3835.1 40.94 6.42 137.88 

2003 9969.4 6082.9 61.02 3886.5 38.98 16.00 137.91 

2004 11564.1 6878.7 59.48 4685.4 40.52 13.45 143.14 

2005 13119.3 8364.5 63.76 4754.8 36.24 11.22 146.99 

2006 14591.9 9427.1 64.61 5164.8 35.39 9.57 140.61 

2007 15988.1 10618.0 66.41 5370.1 33.59 13.23 132.61 

2008  18102.6 13013.6 71.83 5103.8 28.17 8.62 120.22 

 �����2009  19662.9 15217.0 77.39 4445.9 22.61 6.04 - 
�����: ����� ������ ����� .  

  

 ��� ���)19 (  

ا��دا�� ��ى ا����ك ا������ ������� ا������ وا������ (٢٠٠٠-أ���ل ٢٠٠٩)

0
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ن
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�
��

إ����� ا��دا�� ا��دا�� ������� ا������ ا��دا�� ������ت ا������
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 ��� ����)12 (  

���� ������ ��� ������� ����� � �������  ��������� GDP) 2000� ����� 2009 (  

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

����� 

������ ���� ����� ����� 

 ������ ���� 

������� % 

����� ����� 

 ������ ���� 

������� % 

 ����� ����

����������� 

% 

 �������� 

 �� �������

GDP 

% 

2000 8224.5 5000.2 60.80 3224.3 39.20 6.04 137.11 

2001 8721.3 5203.7 59.67 3517.6 40.33 7.41 137.06 

2002 9367.7 5532.6 59.06 3835.1 40.94 6.42 137.88 

2003 9969.4 6082.9 61.02 3886.5 38.98 16.00 137.91 

2004 11564.1 6878.7 59.48 4685.4 40.52 13.45 143.14 

2005 13119.3 8364.5 63.76 4754.8 36.24 11.22 146.99 

2006 14591.9 9427.1 64.61 5164.8 35.39 9.57 140.61 

2007 15988.1 10618.0 66.41 5370.1 33.59 13.23 132.61 

2008  18102.6 13013.6 71.83 5103.8 28.17 8.62 120.22 

 �����2009  19662.9 15217.0 77.39 4445.9 22.61 6.04 - 
�����: ����� ������ ����� .  

  

 ��� ���)19 (  

ا��دا�� ��ى ا����ك ا������ ������� ا������ وا������ (٢٠٠٠-أ���ل ٢٠٠٩)

0
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ر
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�
د
 
ن
�
�
��

إ����� ا��دا�� ا��دا�� ������� ا������ ا��دا�� ������ت ا������
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�صكل رقم )20( 

 ب- تطور الودائع ح�صب اأ�صنافها:  

�صهدت الفرتة من 2000-اأيلول 20009 تغيريًا كبريًا يف هيكلة الودائع ح�صب نوع الوديعة، 

حيث ارتفعت ن�صبة الودائع حتت الطلب اإىل اإجمايل الودائع من 16.0٪ عام 2000 اإىل 

25.9٪ يف نهاية اأيلول 2009. باملقابل انخف�صت ن�صبة الودائع لأجل من 72.2٪ عام 2000 

اإىل 61.7٪ يف نهاية اأيلول 2009، فيما حققت ن�صبة ودائع التوفري ارتفاعًا طفيفًا لت�صل 

اإىل 12.4٪ يف نهاية اأيلول 2009 مقارنًة مع 11.8٪ يف عام 2000. 

جدول رقم )13( 

تطور اأ�صناف الودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن )2000-اأيلول 2009( 
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 ��� ���)20 (  

ه��� ��ز�� ا��دا�� ��� ��ع ا����� �� ����� أ���ل  ٢٠٠٩

ا��دا�� �������  

ا������ 

%٣٩�٧٧

ا��دا�� ������ت 

ا������ 

%٦١�٢٢

  

  

 � � ����������� ������� ���  :   

    �� ������ ����2000�  �����20009            ����� ���� ������ ��� �������� ��� ��� ������� ����� � ����� ������   ���

       �� ������� ���� �� ����� ��16.0 %  ���2000   �� 25.9 %    ����� ���� �2009 .    ������� ���� ����� �������

   �� ���72.2 %  ���2000   �� 61.7 %    ����� ���� �2009          ����� ������ �������� ������ ����� ���� ���� ���� �

 ��12.4 % ����� ���� �2009 �� ������� 11.8 % ��� �2000 .  

  

 ��� ����)13 (  

 ������ ��� ������� ����� ��������� � �������) 2000� �����2009 (  

����� �� ���� ��� 

����� ����� ����� 
% 

����� ����� 
% 

����� ����� 
% 

����� 

2000 1313.7 15.97 970.8 11.80 5940 72.22 8224.5 

2001 1529.3 17.54 1067.2 12.24 6124.8 70.23 8721.3 

2002 1920.4 20.50 1233.8 13.17 6213.5 66.33 9367.7 

2003 2338.8 23.46 1510.6 15.15 6120 61.39 9969.4 

2004 3244.1 28.05 1828.6 15.81 6491.4 56.13 11564.1 

2005 3674.4 28.01 1956.6 14.91 7488.3 57.08 13119.3 

2006 3835.4 26.28 1997.1 13.69 8759.4 60.03 14591.9 

2007 4001.9 25.03 2002.9 12.53 9983.3 62.44 15988.1 

2008 4512 24.92 2143.6 11.84 11447 63.23 18102.6 

 19662.9 61.69 12131 12.44 2445.5 25.87 5086.4 2009أ���ل

                         �����:   ����� ������ �����  
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 ��� ���)20 (  

ه��� ��ز�� ا��دا�� ��� ��ع ا����� �� ����� أ���ل  ٢٠٠٩

ا��دا�� �������  

ا������ 

%٣٩�٧٧

ا��دا�� ������ت 

ا������ 

%٦١�٢٢

  

  

 � � ����������� ������� ���  :   

    �� ������ ����2000�  �����20009            ����� ���� ������ ��� �������� ��� ��� ������� ����� � ����� ������   ���

       �� ������� ���� �� ����� ��16.0 %  ���2000   �� 25.9 %    ����� ���� �2009 .    ������� ���� ����� �������

   �� ���72.2 %  ���2000   �� 61.7 %    ����� ���� �2009          ����� ������ �������� ������ ����� ���� ���� ���� �

 ��12.4 % ����� ���� �2009 �� ������� 11.8 % ��� �2000 .  

  

 ��� ����)13 (  

 ������ ��� ������� ����� ��������� � �������) 2000� �����2009 (  

����� �� ���� ��� 

����� ����� ����� 
% 

����� ����� 
% 

����� ����� 
% 

����� 

2000 1313.7 15.97 970.8 11.80 5940 72.22 8224.5 

2001 1529.3 17.54 1067.2 12.24 6124.8 70.23 8721.3 

2002 1920.4 20.50 1233.8 13.17 6213.5 66.33 9367.7 

2003 2338.8 23.46 1510.6 15.15 6120 61.39 9969.4 

2004 3244.1 28.05 1828.6 15.81 6491.4 56.13 11564.1 

2005 3674.4 28.01 1956.6 14.91 7488.3 57.08 13119.3 

2006 3835.4 26.28 1997.1 13.69 8759.4 60.03 14591.9 

2007 4001.9 25.03 2002.9 12.53 9983.3 62.44 15988.1 

2008 4512 24.92 2143.6 11.84 11447 63.23 18102.6 

 19662.9 61.69 12131 12.44 2445.5 25.87 5086.4 2009أ���ل

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



41

�صكل رقم )21( 

- موؤ�صرات املتانة املالية للجهاز امل�صريف الأردين. 

1- ن�صبة كفايـة راأ�س املال:

تقي�ص هذه الن�صبة مدى كفاية راأ�ص املال املحتفظ به من قبل البنك ملواجهة املخاطر التي 

قد يتعر�ص لها، ووفقًا لتعليمات البنك املركزي الأردين فاإن راأ�ص املال التنظيمي يجب اأن 

ل يقل عن 12٪ من املوجودات والبنود خارج امليزانية املرجحة باملخاطر وكذلك خماطر 

ال�صوق، وتعترب هذه الن�صبة احلد الأدنى لكفاية راأ�ص املال. ويتكون ب�صط الن�صبة من راأ�ص 

املال التنظيمي للبنك والذي يت�صمن )راأ�ص املال املدفوع والحتياطيات والأرباح/اخل�صائر 

العادلة  القيمة  يف  املرتاكم  والتغري  امل�صاندة  الديون  مثل  الأخرى  البنود  وبع�ص  املدورة 

ا�صتثمارات  بعد طرح  العامة وذلك  امل�صرفية  املخاطر  واحتياطي  للبيع  املتوفرة  لالأ�صهم 

من  مقامها  يتكون  حني  يف  الأخرى(،  املالية  وال�صركات  البنوك  اأموال  روؤو�ص  يف  البنك 

خماطر الئتمان )التي تتكون من املوجودات والبنود خارج امليزانية بعد ترجيحها باأوزان 

املخاطر املنا�صبة( وخماطر ال�صوق. 

وبالرغم من التقلبات التي �صهدتها هذه الن�صبة خالل الفرتة )2000-حزيران 2009( ما 

بني الرتفاع والنخفا�ص،  اإل اأنها حافظت خالل هذه الفرتة على هام�ص مريح فوق احلد 
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 ��� ���)21 (  

ه��� ��ز�� ا��دا�� ��� ا������ �� ����� أ�����ل ٢٠٠٩

��� ا����

%٩٠�٢٥

�����

%٤٠�١٢

���

%٧٠�٦١

  

  

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

1����� ��� ������ ���� :�  

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

    ��� ����� ������         �� ��� � �� �� �������� ���� ���12 %       ������� ������ �������� ���� ������� �������� ��

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

   ����� �����)    ������� ����������� ������ ���� ���/      �������� ������� ���� ����� ������ ���� ������ ������

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

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

������ ������� ��� �������� ���� �������������� ������  (����� �����.   

        ��� ��� ������ ��� ����� ��� �������� �� �������  ���)2000�  ������2009 (   ������� ������� �� ��  �   ��� �� 

                ������ ����� ��� �� ������ ���� ��� ��� ���� ���� ��� ������ ��� ��� �����)12 (%   ����� ���� ����

     ������� ���� ��� ��)8(%             ��� ���� � �� ����� ��� �� ������ ��� ���� ��� �2003       ��� ����� ���� ���  �
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الأدنى املطلوب من قبل البنك املركزي )12٪( واحلد الأدنى املقرر من جلنة بازل والبالغ 

)8٪(، وقد و�صلت هذه الن�صبة اإىل اأدنى م�صتوى لها يف نهاية عام 2003 حيث بلغ معدل 

هذه الن�صبة لإجمايل البنوك 15.9٪، يف حني و�صلت اإىل اأعلى م�صتوياتها يف نهاية عام 

21.4٪، وقد نتج هذا الرتفاع امللحوظ ب�صكل رئي�صي عن قيام معظم  2006 حيث بلغت 

البنوك بزيادة روؤو�ص اأموالها خالل عام 2006، وحتقيقها لأرباح مرتفعة مما انعك�ص ب�صكل 

اإيجابي على ن�صبة كفاية راأ�ص املال لديها. وحمافظة البنوك على هام�ص مريح من ن�صبة 

املطلوب من  الأدنى  فوق احلد   )2009 الفرتة )2000- حزيران  املال خالل  راأ�ص  كفاية 

قبل البنك املركزي ومن جلنة بازل يدل على اأن البنوك وعلى الرغم من التو�صع الكبري يف 

توظيفاتها خا�صة يف الت�صهيالت، اإل اأنها ل تزال حتتفظ براأ�صمال كاٍف ملواجهة املخاطر  

مم يعزز من ا�صتقرار اجلهاز امل�صريف ب�صكل خا�ص وال�صتقرار املايل ب�صكل عام. 

�صكل رقم )22( 

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

اأنها الديون التي م�صى  فت تعليمات البنك املركزي الأردين الديون غري العاملة على  عرَّ

على ا�صتحقاقها مدة 90 يوم فاأكرث. وقد انخف�صت ن�صبة الديون غري العاملة )ال�صافية( / 

 2007 اأدنى م�صتوياتها عام  اإىل  لت�صل   2002 نهاية عام  17.1٪ يف  الديون من  اإجمايل 

بن�صبة بلغت 4.1٪، وقد جاء انخفا�ص هذه الن�صبة نتيجة عدة عوامل اأهمها حت�صن الأداء 
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    ������ ���� ������15.9%           ��� ���� � �������� ���� �� ���� �� � �2006    ���� ��� 21.4%�   ��� ��� 

                ���� ��� ������ ���� ������ ������ ���� ���� �� ����� ���� ������ ������� ���2006     ������ �������� �

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

    ������ ��� ����)2000�   ������ 2009 (         ������ ����� ��� �� ������ ���� ��� ����     ��� ��� ���� ��� ��

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

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

 ��� ���)22 (  

���� آ���� رأس ا���ل 
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2�������� �� ������ ����  /������ ����:�  

  �����  ������ ����� �������  � �����          �������� ��� ��� ��� ������ ��� ��� ������� �� ����� �� � �90 ������ ���  .

  ���      ������� �� ������ ���� �����)�������( /      ��� ������ ����17.1 %      ���� ����� �2002    ��� �� �����

  ��������  ���2007    ���� ������ 4.1%  �               ����� ���� ����� ������ ���� ����� ������ ��� ����� ��� ���

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

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

�������.  
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القت�صادي يف اململكة والذي انعك�ص ب�صكل اإيجابي على قدرة العمالء على ال�صداد، وزيادة 

اإىل عامل مهم وهو قيام  اإدارة موجوداتها وحت�صيل ديونها، بالإ�صافة  البنوك يف  كفاءة 

العديد من البنوك باإعدام الديون غري العاملة التي يقابلها خم�ص�صات بالكامل.

ارتفعت خالل  4.2٪، كما  اإىل  لت�صل   2008 الرتفاع يف عام  الن�صبة عاودت  اأن هذه  اإل 

الن�صف الأول من عام 2009 لت�صل اإىل 6.4٪ وذلك انعكا�صًا لالأزمة املالية العاملية والتي 

اأحدثت تباطوؤ طال معظم القطاعات القت�صادية يف الأردن ودفعت عددًا من املقرت�صني 

لتاأخري �صداد م�صتحقاتهم للبنوك.   

�صكل رقم )23( 

)Return on Equity(:  3- معدل العائد على حقوق امل�صاهمني

نتيجة للنمو امل�صتمر يف اأرباح البنوك فقد ارتفعت هذه الن�صبة من )4.2٪( يف نهاية عام 

اأن هذه  اإل   ،٪20.9 2005، حيث بلغت  اأعلى م�صتوى لها يف نهاية عام  2000 لت�صل اإىل 

الن�صبة انخف�صت خالل الأعوام 2006 و 2007 بفعل ارتفاع حقوق امل�صاهمني يف البنوك، 

لت�صل اإىل 15.0٪ عام 2006، ثم اإىل 12.6٪ يف عام 2007، ثم حت�صنت قلياًل يف عام 

األقت  الأردين  القت�صاد  على  وتبعاتها  املالية  الأزمة  اأن  اإل   .٪15.1 اإىل  لت�صل   2008

بظاللها على معدل العائد على حقوق امل�صاهمني لتنخف�ص اإىل 6.2٪ خالل الن�صف الأول 

من العام 2009. 
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         ��� � ������� ����� ������ ��� �� ��2008    �� ���� 4.2% �� �        ��� �� ���� ����� ��� ������ �2009 

   �� ����6.4 %                ����� � ���������� ��������� ���� ��� ����� ����� ���� ������� ������ ����� �������� ����

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

  

 ��� ���)23 (  

���� ا����ن ��� ا������ إ�� إ������ ا�����ن  
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3� ������ ���� ��� ������ ����  :(Return on Equity)- 
            �� ������ ��� ������ ��� ������ ����� � ������ ����� �����)4.2 (%    ��� ���� �2000      ������ ���� �� ���� 

     ��� ���� � ��2005    ���� ��� �20.9%          ������� ��� ����� ������ ��� �� �� �2006   � 2007   ����� 

      ������� � ������ ���� ������   �� ����15.0 %  ���2006    �� � �12.6 %   ��� �2007     ������ ���� � �

   ��� �2008    �� ���� 15.1 .%              ��� ������ ���� ��� ����� ���� ����� ������� ��� ������� ������ ����� �� ��

 �� ������ ������ ����6.2 % ����� �� ���� ����� ���2009 .  
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�صكل رقم )24( 

 : )Return on Assets ( 4- معدل العائد على املوجودات

2005، حيث  نهاية عام  اأي�صًا يف  اأعلى م�صتوياته  اإىل  املوجودات  العائد على  و�صل معدل 

البنوك  موجودات  نتيجة منو   ٪1.7 اإىل   2006 عام  نهاية  قلياًل يف  انخف�ص  ثم   ،٪2 بلغ 

ب�صكل يفوق منو اأرباحها، ثم انخف�ص اإىل 1.6٪ يف نهاية 2007. بعدها اأظهر معدل العائد 

على املوجودات بع�ص التح�صن يف عام 2008 لي�صل اإىل 1.7٪ مرة اأخرى، اإل اأنه ما لبث 

0.7٪ يف الن�صف الأول من العام  اأن انخف�ص بفعل الأزمة املالية وتداعياتها لي�صل اإىل 

.2009

�صكل رقم )25( 
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 ��� ���)24 (  

���ل ا����� ��� ���ق ا�����ه��� 
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4� �������� ��� ������ ���� ( Return on Assets) :-  
         �������� ���� �� �������� ��� ������ ���� ���  �����    ��� ���� �2005    ��� ��� �2%�      ���� � ����� ���� � 

  ���2006   �� 1.7 %       ������� �� ���� ���� ������ ������� �� �����     �� ���� � �1.6 %�    ����� 2007. 

           ��� � ������ ��� �������� ��� ������ ���� ���� �����2008    �� ���� 1.7 %        �� ���� �� ��� �� ����� ���

 �� ���� ��������� ������ ����� ���� ����0.7 % ����� �� ���� ����� �2009.  

 ��� ���)25 (  

���ل ا����� ��� ا�������دات
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 ��� ���)24 (  

���ل ا����� ��� ���ق ا�����ه��� 
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4� �������� ��� ������ ���� ( Return on Assets) :-  
         �������� ���� �� �������� ��� ������ ���� ���  �����    ��� ���� �2005    ��� ��� �2%�      ���� � ����� ���� � 

  ���2006   �� 1.7 %       ������� �� ���� ���� ������ ������� �� �����     �� ���� � �1.6 %�    ����� 2007. 

           ��� � ������ ��� �������� ��� ������ ���� ���� �����2008    �� ���� 1.7 %        �� ���� �� ��� �� ����� ���

 �� ���� ��������� ������ ����� ���� ����0.7 % ����� �� ���� ����� �2009.  

 ��� ���)25 (  

���ل ا����� ��� ا�������دات
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5- ال�صيولـة :

اإىل  ال�صائلة املتوفرة لدى البنك من�صوبة  القانونية حجم املوجودات  ال�صيولة  تقي�ص ن�صبة 

التزاماته التي يتوجب عليه اأدائها. وقد بلغت ن�صبة ال�صيولة القانونية للبنوك الأردنية اأعلى 

م�صتوياتها يف نهاية عام 2003 لت�صل اإىل 179.6٪، لتاأخذ بعد ذلك بالنخفا�ص امل�صتمر 

حتى بلغت 141.0٪ يف نهاية عام 2008 ومن ثم ارتفعت قلياًل يف الن�صف الأول من عام 

2009 لت�صل اإىل 154.1٪. وتعترب ن�صبة ال�صيولة منذ عام 2003 وحتى الآن اأعلى بكثري من 

احلد الأدنى ملتطلبات البنك املركزي والبالغ )100٪(. وميكن تف�صري انخفا�ص ن�صبة ال�صيولة 

يف ال�صنوات ال�صت الأخرية كنتيجة ل�صتمرار البنوك يف التو�صع يف الت�صهيالت )والتي ل 

تعترب من املوجودات ال�صائلة( على ح�صاب الأر�صدة النقدية واملوجودات ال�صائلة الأخرى. 

ومن اجلدير ذكره انه وب�صكل عام فان ارتفاع ن�صب ال�صيولة ب�صكل كبري يعك�ص عدم كفاءة 

اأموالها، يف حني يعترب انخفا�صها الكبري موؤ�صر �صلبي يعك�ص  البنوك يف توظيف م�صادر 

خماطر �صيولة مرتفعة، وبالتايل فان على البنوك املوائمة بني الأمان وال�صيولة والربحية 

مع اإعطاء الأمان وال�صيولة اأولوية على الربحية. وبهذا ال�صدد،  فاإن البنك املركزي ومن 

خالل رقابته على اجلهاز امل�صريف يركز على الإدارة ال�صليمة لل�صيولة من خالل تعليمات 

اأ�صدرها يف عام 2000 حول ال�صيولة ح�صب �صلم ال�صتحقاق )Maturity Ladder ( والتي 

تاأخذ بعني العتبار املوائمة بني اآجال م�صادر الأموال وا�صتخداماتها وعدم العتماد على 

م�صادر اأموال متذبذبة وق�صرية الأجل لتمويل موجودات طويلة الأجل.

�صكل رقم )26( 
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5� �������� :�  

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

  ����        �������� ���� ������� ������ ��������� ������� ����    ��� ���� �2003    �� ����179.6%  �    ���� ��� �����

     ���� �� ������ �������138.1 %    ��� ���� �2008  � ���     � ����� ������    ���� �����    ���� ��2009 

   �� ����154.1 .%�      ��� ��� ������� ���� ����2003    ��� ���           ������ �������� ���� ���� �� ���� ����

   ������� ������)100 .(%         � ����� ���� ������� � ������� ���� ����� ���� ����  ������    � ������� ������

  ������   �������� �)     ������� �������� �� ���� � ���� (       ������ ������� ��������� ������� ������ ���� ��� .

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

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

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

              ��� � ������ ������� ��� �� ������� ������� ������ ��� ���� ����� �����2000      ���� ��� ������� ��� 

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

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

 ��� ���)26 (  

���� ا������ 
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اجلزء الرابع

البنوك الإ�صالمية العاملة يف الأردن

-   ح�صة البنوك الإ�صالمية من املوجودات

-   ح�صة البنوك الإ�صالمية من الودائع

-   ح�صة البنوك الإ�صالمية من الت�صهيالت
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رابعًا: البنوك الإ�صالمية العاملة يف الأردن

بلغ عدد البنوك الإ�صالمية العاملة يف الأردن بنكان، وكالهما اأردنيان.

- ح�صة البنوك الإ�صالمية من املوجودات

ت�صري البيانات الواردة يف اجلدول رقم )14( اإىل اأن ح�صة البنوك الإ�صالمية من اإجمايل 

موجودات البنوك العاملة يف الأردن قد ارتفعت من 7.59٪ يف عام 2000 لت�صل اإىل اأعلى 

م�صتوياتها يف نهاية عام 2008 بن�صبة بلغت  10.71٪. واأمام هذا الرتفاع يف ح�صة البنوك 

الإ�صالمية، فقد �صهدت ن�صبة موجودات البنوك التجارية العاملة يف الأردن انخفا�صًا من 

92.41٪ يف عام 2000 اإىل 89.29٪ يف نهاية عام 2008. 

جدول رقم )14( 

توزيع موجودات اجلهاز امل�صريف بني البنوك التجارية والبنوك الإ�صالمية )2000 - 2008( 
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������ :����� � ������� ������� ������  

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

 
� � ������ ��� �������������� �� 

   �������� ���   � �������   ��� �����)14 (  ��            �� ����� � ������� ������ ������� ���� �� ������� ������ ��� ��

   �� ������7.59 %   ��� �2000         ��� ���� � �������� ���� �� ���� 2008      ���� ����� 10.71 .%   ���� �����

   ��� ��� � �������              �� ������� ����� � ������� �������� ������ ������� ���� ���� ��� �������� ���92.41 %

 ��� �2000 �� 89.29 % ��� ���� �2008 . 

  

 ��� ����)14 (  

������� ������� �������� ������ �� ����� ����� ������� �����) 2000 � 2008 (  

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

����� 

%  % 

2000 92.41 7.59 

2001 92.28 7.72 

2002 91.35 8.65 

2003 90.14 9.86 

2004 90.53 9.47 

2005 91.13 8.87 

2006 91.18 8.82 

2007 92.00 8.00 

2008 89.29 10.71 

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



50

�صكل رقم )27( 

�صكل رقم )28( 

 - ح�صة البنوك الإ�صالمية من الودائع

ارتفعت ح�صة البنوك الإ�صالمية من اإجمايل ودائع البنوك العاملة يف الأردن من ٪7.33 

عام 2000 لت�صل اإىل اأعلى م�صتوياتها يف نهاية عام 2008 بن�صبة بلغت 11.91٪. باملقابل 

انخف�صت ن�صبة ودائع البنوك التجارية اإىل اإجمايل ودائع العاملة يف الأردن من ٪92.67 

يف عام 2000 اإىل 88.09٪ يف نهاية عام 2008. 
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%
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�   ������� ������ ���������� �� 
             �� ����� � ������� ������ ����� ���� �� ������� ������ ��� ������7.33 %  ���2000     �������� ���� �� ���� 

    ��� ���� �2008    ���� ����� 11.91 .%            ����� � ������� ����� ���� �� �������� ������ ����� ���� ����� �������

 ��92.67 % ��� �2000 �� 88.09 % ��� ���� �2008 . 

 

 - 47 -

  

 ��� ���)27 (  

92.41

7.59

92.28

7.72

91.35

8.65

90.14

9.86

90.53

9.47

91.13

8.87

91.18

8.82

92.00

8.00

89.29

10.71

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

��ز�� ����دات ا����ك ا������ ��� ا����ك ا����ر�� وا����ك ا������ (٢٠٠٠-٢٠٠٨)

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

%

�

  

  

 ��� ���)28 (  

��ز�� ����دات ا����ك ا������ ��� ا����ك ا����ر�� وا����ك ا������ ���م ٢٠٠٨

���� ����دات ا����ك 

ا����ر�� إ��� إ������   

ا�����دات

%٣�٨٩

���� ����دات ا����ك 

ا������ إ�� إ������  

ا�����دات

%٧�١٠

  

  

�   ������� ������ ���������� �� 
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 ��92.67 % ��� �2000 �� 88.09 % ��� ���� �2008 . 

 



51

جدول رقم )15( 

توزيع الودائع لدى اجلهاز امل�صريف بني البنوك التجارية والبنوك الإ�صالمية )2008-2000(

�صكل رقم )29( 

�صكل رقم )30( 
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 ��� ����)15 (  

������� ������� �������� ������ �� ����� ����� ��� ������� �����) 2000�2007(  

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

����� 

% % 

2000 92.67 7.33 

2001 93.34 6.66 

2002 91.31 8.69 

2003 89.82 10.18 

2004 90.10 9.90 

2005 90.60 9.40 

2006 96.40 3.60 

2007 94.00 6.00 

2008 88.09 11.91 

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

ت�صري البيانات الواردة يف اجلدول رقم )16( اإىل اأن ح�صة البنوك الإ�صالمية من اإجمايل 

الت�صهيالت الئتمانية املقدمة من قبل البنوك العاملة يف الأردن قد ارتفع ب�صكل ملحوظ 

بلغت  بن�صبة   2008 نهاية عام  اأعلى م�صتوياتها يف  اإىل  لت�صل   2000 7.68٪ يف عام  من 

13.54٪ ومبعدل منو 76.3٪. واأمام هذا الرتفاع يف ح�صة البنوك الإ�صالمية، فقد �صهدت 

ن�صبة الت�صهيالت املقدمة من البنوك التجارية انخفا�صًا من 92.32٪ يف عام 2000 اإىل 

86.46٪ يف نهاية عام 2008. 

جدول رقم )16( 

توزيع الت�صهيالت املقدمة من اجلهاز امل�صريف بني البنوك التجارية والبنوك الإ�صالمية )2008-2000(

�صكل رقم )31( 
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�  ������� ������ ����������� �� 

   �������� ���   � �������   ��� �����)16 (  ��            �� ��� �� ������ ��������� �������� ���� �� ������� ������ ��� ��

  ��� ������ ���         �� ����� ���� ����� �� ����� � ����7.68 %   ��� �2000         ���� ���� � �������� ���� �� ���� 

2008    ���� ����� 13.54 %   �� �����76.3 .%           ����� ���� ��� �������� ������ ��� � ������� ��� �����

 �� ������� �������� ������ �� ������ ��������92.32 % ��� �2000 �� 86.46 % ��� ���� �2008 . 
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����� 

% % 

2000 92.32 7.68 

2001 92.77 7.23 

2002 91.83 8.17 

2003 91.38 8.62 

2004 91.28 8.72 

2005 91.69 8.31 

2006 91.67 8.33 

2007 92.00 8.00 

2008 86.46 13.54 
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  ��� ������ ���         �� ����� ���� ����� �� ����� � ����7.68 %   ��� �2000         ���� ���� � �������� ���� �� ���� 

2008    ���� ����� 13.54 %   �� �����76.3 .%           ����� ���� ��� �������� ������ ��� � ������� ��� �����
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�صكل رقم )32( 
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 ��� ���)32 (  
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اجلزء اخلام�س

البنوك الأجنبية العاملة يف الأردن

-   ح�صة البنوك غري الأردنية )الأجنبية( من املوجودات

-   ح�صة البنوك غري الأردنية )الأجنبية( من الودائع

-   ح�صة البنوك غري الأردنية )الأجنبية( من الت�صهيالت
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خام�صًا: البنوك الأجنبية العاملة يف الأردن

ارتفع عدد البنوك الأجنبية العاملة يف الأردن من خم�صة بنوك يف عام 2000 اإىل ثمانية 

اأيلول 2009. وتت�صمن هذه البنوك على خم�صة بنوك عربية وثالثة بنوك  بنوك يف نهاية 

اأجنبية. 

- ح�صة البنوك غري الأردنية )الأجنبية( من املوجودات

من  الأردن  يف  العاملة  البنوك  موجودات  اإجمايل  من  الأجنبية  البنوك  ح�صة  ارتفعت 

10.04٪ يف عام 2000 لت�صل اإىل اأعلى م�صتوياتها يف نهاية عام 2008 وبن�صبة ٪11.14. 

باملقابل �صكلت موجودات البنوك الأردنية حوايل 88.86٪ يف نهاية عام 2008. 

جدول رقم )17(

توزيع موجودات اجلهاز امل�صريف بني البنوك الأردنية والبنوك غري الأردنية )2008-2000(

�صكل رقم )33( 
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������ :�� ������� ����������� � �����  

 ��� � ���� ��� �� ����� � ������� ������� ������ ��� �����2000 ����� ���� � ���� ����� �� 2009 . ������

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

�  ������� �� ������ ���)������� (�������� �� 
  ������� ������ ��� ������ �� ����� � ������� ������ ������� ���� ��10.04 % ��� �2000  ����� �� ���� 

     ��� ���� � ��������2008   ������ 11.14 .%       ���� ������� ������ ������� ���� �������88.86 %   ��� ���� �

2008 .  

 ��� ����)17(  

 ������� ������ �� ����� ����� ������� ������������ �� �������) 2000�2008(  

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

����� 

% % 

2000 89.96 10.04 

2001 91.03 8.97 

2002 89.43 10.57 

2003 91.78 8.22 

2004 90.71 9.29 

2005 90.56 9.44 

2006 90.02 9.98 

2007 91.00 9.00 

2008 88.86 11.14 

�����                                : ������ ������ ��������  
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%
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������ :�� ������� ����������� � �����  

 ��� � ���� ��� �� ����� � ������� ������� ������ ��� �����2000 ����� ���� � ���� ����� �� 2009 . ������

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

�  ������� �� ������ ���)������� (�������� �� 
  ������� ������ ��� ������ �� ����� � ������� ������ ������� ���� ��10.04 % ��� �2000  ����� �� ���� 

     ��� ���� � ��������2008   ������ 11.14 .%       ���� ������� ������ ������� ���� �������88.86 %   ��� ���� �

2008 .  

 ��� ����)17(  

 ������� ������ �� ����� ����� ������� ������������ �� �������) 2000�2008(  

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

����� 

% % 

2000 89.96 10.04 

2001 91.03 8.97 

2002 89.43 10.57 

2003 91.78 8.22 

2004 90.71 9.29 

2005 90.56 9.44 

2006 90.02 9.98 

2007 91.00 9.00 

2008 88.86 11.14 

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

%
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�صكل رقم )34( 

- ح�صة البنوك غري الأردنية )الأجنبية( من الودائع

ارتفعت ح�صة البنوك الأجنبية من اإجمايل ودائع البنوك العاملة يف الأردن من 10.03٪ يف 

عام 2000 لت�صل اإىل 11.14٪ يف نهاية عام 2008. باملقابل �صكلت ودائع البنوك الأردنية 

حوايل 88.86٪ يف نهاية عام 2008. 

جدول رقم )18( 

توزيع الودائع لدى اجلهاز امل�صريف بني البنوك الأردنية والبنوك غري الأردنية )2008-2000(
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 ��� ���)34 (  

��ز�� ����دات ا����ك ا������ ��� ا����ك ا�رد��� وا����ك ��� ا�رد��� ���م ٢٠٠٨

���� ����دات ا����ك 

ا�رد��� إ�� إ������  

ا�����دات

%٨٦�٨٨

���� ����دات ا����ك 

��� ا�رد��� إ�� إ������  

ا�����دات

%١٤�١١

  

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

            ���� � �������� ������� ����� ���� �� ������� ������ ��� ������    ��� �10.03 %    ���� �2000    �� ����� 

11.14 % ��� ���� �2008 . ���� ������� ������ ����� ���� �������88.86 % ��� ���� �2008 .  

  

 ��� ����)18 (  

������� �� ������� ������� ������ �� ����� ����� ��� ������� �����) 2000�2007(  

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

�����  

% % 

2000 89.97 10.03 

2001 91.06 8.94 

2002 89.49 10.51 

2003 92.12 7.88 

2004 91.41 8.59 

2005 90.74 9.26 

2006 88.58 11.42 

2007 89.00 11.00 

2008 88.86 11.14 

             �����        :������ ������ ��������  
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 ��� ���)34 (  

��ز�� ����دات ا����ك ا������ ��� ا����ك ا�رد��� وا����ك ��� ا�رد��� ���م ٢٠٠٨

���� ����دات ا����ك 

ا�رد��� إ�� إ������  

ا�����دات

%٨٦�٨٨

���� ����دات ا����ك 

��� ا�رد��� إ�� إ������  

ا�����دات

%١٤�١١

  

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

            ���� � �������� ������� ����� ���� �� ������� ������ ��� ������    ��� �10.03 %    ���� �2000    �� ����� 

11.14 % ��� ���� �2008 . ���� ������� ������ ����� ���� �������88.86 % ��� ���� �2008 .  

  

 ��� ����)18 (  

������� �� ������� ������� ������ �� ����� ����� ��� ������� �����) 2000�2007(  

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

�����  

% % 

2000 89.97 10.03 

2001 91.06 8.94 

2002 89.49 10.51 

2003 92.12 7.88 

2004 91.41 8.59 

2005 90.74 9.26 

2006 88.58 11.42 

2007 89.00 11.00 

2008 88.86 11.14 

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

  



59

�صكل رقم )35( 

�صكل رقم )36( 

 - ح�صة البنوك غري الأردنية )الأجنبية( من الت�صهيالت

تذبذبًا كبريًا  الأجنبية  البنوك  املمنوحة من قبل  الئتمانية  الت�صهيالت  ن�صبة  •�صهدت  	
خالل الفرتة من 2000- 2008. وقد بلغت هذه الن�صبة اأعلى م�صتوياتها يف عام 2007 

امل�صريف  اجلهاز  يقدمها  التي  الت�صهيالت  ر�صيد  اإجمايل  من   ٪14.0 اإىل  لت�صل 

الأردين، اإل اأنها عاودت النخفا�ص يف نهاية عام 2008 لت�صل اإىل ٪10.66. 
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 ��� ���)35 (  
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���� ا��دا�� ��ى ا����ك ا�رد��� إ�� إ����� ا��دا���  ���� ا��دا�� ��ى ا����ك ��� ا�رد��� إ�� إ����� ا��دا��� 

%

  

  

  

 ��� ���)36 (  

��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��

%٨٦�٨٨

���� ا��دا�� ��ى ا����ك  

��� ا�رد��� إ��  

إ����� ا��دا��

%١٤�١١

  

  

�   ������� �� ������ ���)������� (�������� �� 
•                   ��� ������� ���� ����� ������� ������� ������ ��� �� ������� ��������� �������� ���� ����2000� 

2008 .     ������ ��� ���� ���     ��� � �������� ����2007    �� ���� 14.0 %     ��������� ���� ���� ��

 ��� ���� � ������ ����� ��� �� ������ ����� ����� ������ ���2008 �� ���� 10.66 .% 
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 ��� ���)35 (  
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���� ا��دا�� ��ى ا����ك ا�رد��� إ�� إ����� ا��دا���  ���� ا��دا�� ��ى ا����ك ��� ا�رد��� إ�� إ����� ا��دا��� 

%

  

  

  

 ��� ���)36 (  

��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��

%٨٦�٨٨

���� ا��دا�� ��ى ا����ك  

��� ا�رد��� إ��  

إ����� ا��دا��

%١٤�١١

  

  

�   ������� �� ������ ���)������� (�������� �� 
•                   ��� ������� ���� ����� ������� ������� ������ ��� �� ������� ��������� �������� ���� ����2000� 

2008 .     ������ ��� ���� ���     ��� � �������� ����2007    �� ���� 14.0 %     ��������� ���� ���� ��

 ��� ���� � ������ ����� ��� �� ������ ����� ����� ������ ���2008 �� ���� 10.66 .% 

  

  

2008
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جدول رقم )19( 

توزيع الت�صهيالت املقدمة من اجلهاز امل�صريف بني البنوك الأردنية والبنوك غري الأردنية )2008-2000(

�صكل رقم )37( 

�صكل رقم )38( 
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 ��� ����)19 (  

�� �� ������� ������� ������ �� ����� ����� �� ������ �������� ����������) 2000�2007(  

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

����� 

%  % 

2000 90.00 10.00 

2001 92.05 7.95 

2002 90.80 9.20 

2003 91.26 8.74 

2004 91.22 8.78 

2005 91.31 8.69 

2006 90.61 9.39 

2007 86.00 14.00 

2008 89.34 10.66 

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

 ��� ���)37 (  
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���� ا������ت ا������ �� ا����ك ا�رد��� إ�� إ����� ا������ت ���� ا������ت ا������ �� ا����ك ا������ إ�� إ����� ا������ت

%

  
  

 ��� ���)38 (  

��ز�� �����ت ا����ك ا������ ��� ا����ك ا�رد��� وا����ك ��� ا�رد��� ���م ٢٠٠٨

���� ا������ت 

ا������ �� ا����ك 

ا�رد��� إ�� إ����� 

ا������ت

%٣٤�٨٩

���� ا������ت 

ا������ �� ا����ك 

��� ا�رد��� إ�� 

إ����� ا������ت

%٦٦�١٠
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 ��� ����)19 (  

�� �� ������� ������� ������ �� ����� ����� �� ������ �������� ����������) 2000�2007(  

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

����� 

%  % 

2000 90.00 10.00 

2001 92.05 7.95 

2002 90.80 9.20 

2003 91.26 8.74 

2004 91.22 8.78 

2005 91.31 8.69 

2006 90.61 9.39 

2007 86.00 14.00 

2008 89.34 10.66 

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

%

  
  

 ��� ���)38 (  

��ز�� �����ت ا����ك ا������ ��� ا����ك ا�رد��� وا����ك ��� ا�رد��� ���م ٢٠٠٨

���� ا������ت 

ا������ �� ا����ك 

ا�رد��� إ�� إ����� 

ا������ت

%٣٤�٨٩

���� ا������ت 

ا������ �� ا����ك 

��� ا�رد��� إ�� 

إ����� ا������ت

%٦٦�١٠
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 ��� ����)19 (  

�� �� ������� ������� ������ �� ����� ����� �� ������ �������� ����������) 2000�2007(  

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

����� 

%  % 

2000 90.00 10.00 

2001 92.05 7.95 

2002 90.80 9.20 

2003 91.26 8.74 

2004 91.22 8.78 

2005 91.31 8.69 

2006 90.61 9.39 

2007 86.00 14.00 

2008 89.34 10.66 

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

%

  
  

 ��� ���)38 (  

��ز�� �����ت ا����ك ا������ ��� ا����ك ا�رد��� وا����ك ��� ا�رد��� ���م ٢٠٠٨

���� ا������ت 

ا������ �� ا����ك 

ا�رد��� إ�� إ����� 
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%٣٤�٨٩
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اجلزء ال�صاد�س

الرتكز امل�صريف

-   تركز املوجودات

-   تركز الودائع

-   تركز الت�صهيالت
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�صاد�صًا: الرتكز امل�صريف

يقا�ص الرتكز امل�صريف باحت�صاب ح�ص�ص اكرب ثالثة بنوك يف اإجمايل املوجودات والودائع 

والت�صهيالت )وت�صري الدرا�صات اإىل انه اإذا كانت ن�صبة الرتكز لأكرب ثالثة بنوك اكرب من 

البيانات املتوفرة عن  40٪ فان القطاع امل�صريف ت�صوده حالة من الحتكار(. وكما ت�صري 

الأردن، فقد انخف�صت ن�صبة الرتكز ب�صكل ملحوظ خالل العقد املا�صي وهذا موؤ�صر على 

زيادة درجة املناف�صة يف اجلهاز امل�صريف الأردين. 

- تركز املوجودات

انخف�صت ح�صة موجودات اأكرب ثالثة بنوك يف اإجمايل موجودات البنوك املرخ�صة من 

53.2٪ عام 2000 اإىل 47.7٪ عام 2008. 

- تركز الودائع

من  املرخ�صة  البنوك  لدى  الودائع  اإجمايل  يف  بنوك  ثالثة  اأكرب  ودائع  ح�صة  انخف�صت 

53.7٪ عام 2000 اإىل 50.2 ٪ عام 2008. 

- تركز الت�صهيالت

انخف�صت ح�صة ت�صهيالت اأكرب ثالثة بنوك يف اإجمايل الت�صهيالت املمنوحة من البنوك 

املرخ�صة من 49.8 ٪ عام 2000 اإىل 53.2٪ عام 2008 . 

�صكل رقم )39( 
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������ :����� ������  

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

          �� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ���� ���40 %       �������� �� ���� ����� ����� ������ ��� .(    ���� �����

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

����� ����� ����� � ������� .  

� �������� ���� 
�����  ���� ���        ���� � ���� ���� ��� ����������  ������ ������    �� 53.2 %  ���2000   �� 47.7 % ���

2008 .  

� ������� ���� 
�����   � ����� ��� � ��    ������� ���� � ���� ���   ������ ������ ���    �� 53.7 %  ���2000   �� 50.2 %   ����

2008 .  

� �������� ���� 
�����   � ������ ���     ����� ���� � ���� ���� �����    ������ ������ �� �������    �� 49.8 %    ����2000  �� 

53.2 % ���2008 .   

 ��� ���)39 (  
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اجلزء ال�صابع

ترتيب البنوك وفقًا لبع�س املوؤ�صرات املالية لعام 2008

-  ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل املوجودات

-  ترتيب البنوك ح�صب معدل العائد على املوجودات

-  ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل الودائع

-  ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل الت�صهيالت

-  ترتيب البنوك ح�صب حقوق امللكية

-  ترتيب البنوك ح�صب معدل العائد على حقوق امللكية

-  ترتيب البنوك ح�صب راأ�ص املال

-  ترتيب البنوك ح�صب الربح قبل ال�صريبة

-  ترتيب البنوك ح�صب الربح بعد ال�صريبة

-  ترتيب البنوك ح�صب عدد العاملني

- ترتيب البنوك ح�صب معدل املوجودات لكل موظف

-  ترتيب البنوك ح�صب �صايف الربح قبل ال�صريبة لكل موظف
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ترتيب البنوك وفقًا لبع�س املوؤ�صرات املالية لعام 2008

مليون   28735.408 قيمته  ما   2008 عام  املرخ�صة يف  البنوك  موجودات  اإجمايل  بلغ   -

 ٪78.15( الأردنية  التجارية  للبنوك  دينار  مليون   22457.524 بواقع  تتوزع  دينار، 

 ٪10.71  ( الإ�صالمية  للبنوك  دينار  مليون   3076.650 و  املوجودات(  اإجمايل  من 

3201.234 مليون دينار للبنوك الأجنبية )11.14٪ من  من اإجمايل املوجودات( و 

اإجمايل املوجودات(. 

 ٪1.39 بلغت  حني  يف   ،  ٪1.36 املرخ�صة  البنوك  موجودات  على  العائد  معدل  بلغ   -2

للبنوك التجارية الأردنية، و 1.36٪ للبنوك الإ�صالمية، و 1.32٪ للبنوك الأجنبية. 

بواقع  تتوزع  دينار،  مليون   22300.952 املرخ�صة  البنوك  لدى  الودائع  اإجمايل  بلغ   -3

17161.375 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية )76.95٪ من اإجمايل الودائع( 

و  الودائع(  اإجمايل  من   ٪11.91( الإ�صالمية  للبنوك  دينار  مليون   2656.212 و 

2483.365 مليون دينار للبنوك الأجنبية )11.14٪ من اإجمايل الودائع(. 

4- بلغ ر�صيد الت�صهيالت املقدمة من البنوك املرخ�صة 12750.985 مليون دينار، تتوزع 

اإجمايل  من   ٪75.80( الأردنية  التجارية  للبنوك  دينار  مليون   9667.524 بواقع 

اإجمايل  13.54٪ من   ( الإ�صالمية  للبنوك  دينار  1725.377 مليون  و  الت�صهيالت( 

اإجمايل  من   ٪10.66( الأجنبية  للبنوك  دينار  مليون   1358.084 و  الت�صهيالت( 

الت�صهيالت(. 

بواقع  تتوزع  دينار،  مليون   3600.341 املرخ�صة  للبنوك  امللكية  حقوق  اإجمايل  بلغ   -5

حقوق  اإجمايل  من   ٪81.79( الأردنية  التجارية  للبنوك  دينار  مليون   2944.548

حقوق  اإجمايل  من   ٪7.03  ( الإ�صالمية  للبنوك  دينار  مليون   253.199 و  امللكية( 

حقوق  اإجمايل  من   ٪11.20( الأجنبية  للبنوك  دينار  مليون   402.594 و  امللكية( 

امللكية(. 

6- بلغ معدل العائد على موجودات البنوك املرخ�صة 10.68٪ ، يف حني بلغت ٪10.19 

للبنوك   ٪10.15 و  الإ�صالمية،  للبنوك   ٪15.94 و  الأردنية،  التجارية  للبنوك 

الأجنبية. 
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7-  بلغ جمموع راأ�ص مال البنوك املرخ�صة 1958.867 مليون دينار، تتوزع بواقع 1561.036 

مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية )79.69٪ من جمموع راأ�ص املال( و 154.250 

مليون دينار للبنوك الإ�صالمية ) 7.88٪ من جمموع راأ�ص املال( و 243.581 مليون 

دينار للبنوك الأجنبية )12.83٪ من جمموع راأ�ص املال(. 

8-   بلغ جمموع الأرباح قبل ال�صريبة للبنوك املرخ�صة 553.521 مليون دينار، تتوزع بواقع 

و  التجارية الأردنية )76.57٪ من جمموع الأرباح(  للبنوك  423.871 مليون دينار 

61.433 مليون دينار للبنوك الإ�صالمية ) 11.10٪ من جمموع الأرباح( و 68.217 

مليون دينار للبنوك الأجنبية )12.33٪ من جمموع الأرباح(. 

دينار،  مليون   378.647 املرخ�صة  للبنوك  ال�صريبة  بعد  الأرباح  �صايف  جمموع  بلغ   -9

تتوزع بواقع 290.681 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية )76.77٪ من جمموع 

جمموع  من   ٪11.00  ( الإ�صالمية  للبنوك  دينار  مليون   41.649 و  الأرباح(  �صايف 

�صايف الأرباح( و 46.317 مليون دينار للبنوك الأجنبية )12.22٪ من جمموع �صايف 

الأرباح(. 

10- بلغ جمموع العاملني يف البنوك املرخ�صة 15.878 عامال ، منهم 12.326 عامال  يف 

البنوك التجارية الأردنية )77.62٪ من جمموع عدد العاملني( و2.024 عامال يف 

البنوك الإ�صالمية ) 12.75٪ من جمموع عدد العاملني( و 1.528 عامال يف البنوك 

الأجنبية )9.62٪ من جمموع عدد العاملني(. 

لكل  دينار  األف   2157.784 املرخ�صة  البنوك  لكل موظف يف  املوجودات  معدل  بلغ   -11

موظف، يف حني بلغ 1792.12 األف دينار يف البنوك التجارية الأردنية و 2179.51 

األف دينار يف البنوك الإ�صالمية و 2746.56 األف دينار يف البنوك الأجنبية. 

12- بلغ معدل �صايف الربح لكل موظف يف البنوك املرخ�صة 38.9 األف دينار لكل موظف، 

يف حني بلغ 33.38 األف دينار يف البنوك التجارية الأردنية و 30.57 األف دينار يف 

البنوك الإ�صالمية و 49.95 األف دينار يف البنوك الأجنبية. 
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1- ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل املوجودات لعام 2008 )فروع الأردن فقط(

ترتيب البنوك التجارية الأردنية 

ترتيب البنوك الإ�صالمية 

ترتيب البنوك الأجنبية 
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1. � ����� ���� �������� ���� ��� �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ا����ك ����� 

 2008�����  ا����

 ا�����دات

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا�����دات

(%) 

 25.02 7189.000 1 ا���� ا�����

 15.76 4528.000 2 ��� ا����ن �����رة وا������

 6.17 1772.000 3 �����ا���� ا�رد�� ا�

 5.71 1640.000 4 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 5.10 1465.450 5 ��� ا�ردن

 4.04 1161.782 6 ��� ا���ه�ة ���ن

 3.90 1121.894 7 ��� ا����د

 3.20 919.196 8 ��� ا���ل ا�رد��

 2.40 689.000 9 ا���� ا������ري

 2.13 610.916 10 ا���� ا����ري ا�رد��

 1.98 568.000 11 ��� ا������ ا������ ا������� ا�ردن

 1.80 516.000 12 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 0.96 276.286 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 78.15 22457.524 ا������

   . 2007��� �����ت ��م *     

  

  ا������ ا����ك ����� 

 2008�����  ا����

 ا�����دات

 )�ن د���ر���(

 ا����� إ�� إ����� ا�����دات

(%) 

 7.55 2170.338 1 ا���� ا����� ا�رد��

 3.15 906.312 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 10.71 3076.650 ا������

  

  ا������ ا����ك ����� 

 2008�����  ا����

 ا�����دات

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا�����دات

(%) 

HSBC ���1 923.000 3.21 

 2.09 601.800 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.50 431.329 3 ��� ��دة

 1.20 346.000 4 ��� ����ن وا�����

 1.15 330.000 5 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 0.74 213.200 6 ��� ا����� ا�����

��� ���� 7 212.669 0.74 
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(%) 
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 0.50 143.236 8 ���ف ا��ا����

 11.14 3201.234 ا������

  

2 . ���� �������� ��� ������ ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك          

 2008�����  ا����

  ���ل ا����� ��� ا�����دات

% 

 2.05 1 ا���� ا�رد�� ا������

 2.05 2 ��� ا����ن �����رة وا������

 1.90 3 ن��� ا�رد

 1.60 4 ��� ا������ ا������ ا������� ا�ردن

 1.55 5 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

  1.34 6 ا���� ا����ري ا�رد��

 1.33  7  ��� ا����د

 1.20 8 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 1.20 9 ا���� ا������ري

 1.13 10 ��� ا���ل ا�رد��

 1.10  11 ا���� ا�����

 1.05 12 ��ه�ة ���ن��� ا�

 0.54 13 ا���� ا�ه�� ا�رد��

  1.39  ا����ل

  2007��� �����ت ��م              *

  

  ا������ ����� ا����ك          

 2008�����  ا����

  ���ل ا����� ��� ا�����دات

% 

 1.72  1 ا���� ا����� ا�رد��

 1.00 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

  1.36  ا����ل

  
  ا������ ����� ا����ك           

 2008�����  ا����

  ���ل ا����� ��� ا�����دات

% 

HSBC ��� 1 2.79 

��� ���� 2 2.09 

 1.46 3 ��� ا����� ا�����

 1.23 4 ��� �����رد ���ر��د

 1.20 5 ��� ����ن وا�����

 1.15 6 ��� ��دة

 0.55 7 ���ف ا��ا����
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2. ترتيب البنوك ح�صب معدل العائد على املوجودات لعام 2008 )فروع الأردن فقط(

ترتيب البنوك التجارية الأردنية 

 ترتيب البنوك الإ�صالمية 

ترتيب البنوك الأجنبية 
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 0.50 143.236 8 ���ف ا��ا����

 11.14 3201.234 ا������
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 0.06 8 ا�����ا���� ا����ري ا����ي 

  1.32  ا����ل

3 . ���� ������� ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك      

 ا����� إ�� إ����� ا��دا�� ا��دا��

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

 27.64 6165.000 1 ا���� ا�����

 15.10 3367.000 2 �������� ا����ن �����رة وا�

 5.73 1278.000 3 ا���� ا�رد�� ا������

 5.37 1197.000 4 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 4.46 995.320 5 ��� ا�ردن

 4.22 941.338 6 ��� ا���ه�ة ���ن

 3.46 771.100 7 ��� ا����د

 2.52 561.504 8 ��� ا���ل ا�رد��

 2.34 522.058 9 ا���� ا������ري

 1.98 442.155 10 ا���� ا����ري ا�رد��

 1.85 413.000 11 ��� ا������ ا������ ا�������

 1.54 343.000 12 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 0.74 164.900 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 76.95 17161.375 ا������

   2007��� �����ت ��م *          
       

  ا������ ك ����� ا����      

 ا����� إ�� إ����� ا��دا�� ا��دا��

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

 8.44 1881.687 1 ا���� ا����� ا�رد��

 3.47 774.525 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 11.91 2656.212 ا������

  

  ا������ ����� ا����ك      

  إ�� إ����� ا��دا��ا����� ا��دا��

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

HSBC ��� 1 740.369 3.32 

 2.22 496.000 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.57 349.530 3 ��� ��دة

 1.14 254.000 4 ��� ����ن وا�����

 1.07 238.000 5 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

��� ���� 6 153.991 0.69 

 0.67 149.550 7 ��� ا����� ا�����
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3. ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل الودائع لعام 2008 )فروع الأردن فقط(

ترتيب البنوك التجارية الأردنية 

     
 ترتيب البنوك الإ�صالمية 

ترتيب البنوك الأجنبية 
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 0.06 8 ا�����ا���� ا����ري ا����ي 

  1.32  ا����ل

3 . ���� ������� ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك      

 ا����� إ�� إ����� ا��دا�� ا��دا��

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

 27.64 6165.000 1 ا���� ا�����

 15.10 3367.000 2 �������� ا����ن �����رة وا�

 5.73 1278.000 3 ا���� ا�رد�� ا������

 5.37 1197.000 4 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 4.46 995.320 5 ��� ا�ردن

 4.22 941.338 6 ��� ا���ه�ة ���ن

 3.46 771.100 7 ��� ا����د

 2.52 561.504 8 ��� ا���ل ا�رد��

 2.34 522.058 9 ا���� ا������ري

 1.98 442.155 10 ا���� ا����ري ا�رد��

 1.85 413.000 11 ��� ا������ ا������ ا�������

 1.54 343.000 12 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 0.74 164.900 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 76.95 17161.375 ا������

   2007��� �����ت ��م *          
       

  ا������ ك ����� ا����      

 ا����� إ�� إ����� ا��دا�� ا��دا��

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

 8.44 1881.687 1 ا���� ا����� ا�رد��

 3.47 774.525 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 11.91 2656.212 ا������

  

  ا������ ����� ا����ك      

  إ�� إ����� ا��دا��ا����� ا��دا��

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

HSBC ��� 1 740.369 3.32 

 2.22 496.000 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.57 349.530 3 ��� ��دة

 1.14 254.000 4 ��� ����ن وا�����

 1.07 238.000 5 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

��� ���� 6 153.991 0.69 

 0.67 149.550 7 ��� ا����� ا�����
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 0.06 8 ا�����ا���� ا����ري ا����ي 

  1.32  ا����ل

3 . ���� ������� ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك      

 ا����� إ�� إ����� ا��دا�� ا��دا��

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

 27.64 6165.000 1 ا���� ا�����

 15.10 3367.000 2 �������� ا����ن �����رة وا�

 5.73 1278.000 3 ا���� ا�رد�� ا������

 5.37 1197.000 4 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 4.46 995.320 5 ��� ا�ردن

 4.22 941.338 6 ��� ا���ه�ة ���ن

 3.46 771.100 7 ��� ا����د

 2.52 561.504 8 ��� ا���ل ا�رد��

 2.34 522.058 9 ا���� ا������ري

 1.98 442.155 10 ا���� ا����ري ا�رد��

 1.85 413.000 11 ��� ا������ ا������ ا�������

 1.54 343.000 12 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 0.74 164.900 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 76.95 17161.375 ا������

   2007��� �����ت ��م *          
       

  ا������ ك ����� ا����      

 ا����� إ�� إ����� ا��دا�� ا��دا��

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

 8.44 1881.687 1 ا���� ا����� ا�رد��

 3.47 774.525 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 11.91 2656.212 ا������

  

  ا������ ����� ا����ك      

  إ�� إ����� ا��دا��ا����� ا��دا��

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

HSBC ��� 1 740.369 3.32 

 2.22 496.000 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.57 349.530 3 ��� ��دة

 1.14 254.000 4 ��� ����ن وا�����

 1.07 238.000 5 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

��� ���� 6 153.991 0.69 

 0.67 149.550 7 ��� ا����� ا�����
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 0.46 101.925 8 ���ف ا��ا����

 11.14 2483.365 ا������

4 . ���� �������� ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 ا����� إ�� إ����� ا������ت ا������ت

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

 17.87 2279.000 1 ا���� ا�����

 13.69 1745.000 2 ��� ا����ن �����رة وا������

 8.33 1062.000 3 ا���� ا�رد�� ا������

 6.07 774.000 4 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 5.90 752.000 5 ��� ا�ردن

 4.64 591.388 6 ��� ا����د

 4.52 576.859 7  ��� ا���ل ا�رد��

 4.40 561.487 8 ��� ا���ه�ة ���ن

 3.00 383.019 9 ا���� ا����ري ا�رد��

 2.34 298.920 10 ا���� ا������ري

 1.91 244.000 11 ��� ا������ ا������ ا�������

 1.84 235.000 12 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 1.29 164.851 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 75.80 9667.524 ا������

   2007 ��� �����ت ��م *    

     -����� ���   

  

  ا������  ����� ا����ك     

 2008�����  ا����

 ا������ت

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا������ت

(%) 

 11.25 1434.002 1 ا���� ا����� ا�رد��

 2.29 291.375 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 13.54 1725.377 ا������

  

  ا������ ����� ا����ك    

 2008�����  ا����

 ا������ت

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا������ت

(%) 

HSBC ��� 1 385.000 3.02 

 2.03 259.000 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.67 212.402 3 ��� ��دة

 1.45 185.000 4 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 1.26 161.000 5 ��� ����ن وا�����

 0.70 89.160 6 �� ا�������� ا���

��� ���� 7 66.522 0.53 
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 0.06 8 ا�����ا���� ا����ري ا����ي 

  1.32  ا����ل

3 . ���� ������� ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك      

 ا����� إ�� إ����� ا��دا�� ا��دا��

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

 27.64 6165.000 1 ا���� ا�����

 15.10 3367.000 2 �������� ا����ن �����رة وا�

 5.73 1278.000 3 ا���� ا�رد�� ا������

 5.37 1197.000 4 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 4.46 995.320 5 ��� ا�ردن

 4.22 941.338 6 ��� ا���ه�ة ���ن

 3.46 771.100 7 ��� ا����د

 2.52 561.504 8 ��� ا���ل ا�رد��

 2.34 522.058 9 ا���� ا������ري

 1.98 442.155 10 ا���� ا����ري ا�رد��

 1.85 413.000 11 ��� ا������ ا������ ا�������

 1.54 343.000 12 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 0.74 164.900 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 76.95 17161.375 ا������

   2007��� �����ت ��م *          
       

  ا������ ك ����� ا����      

 ا����� إ�� إ����� ا��دا�� ا��دا��

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

 8.44 1881.687 1 ا���� ا����� ا�رد��

 3.47 774.525 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 11.91 2656.212 ا������

  

  ا������ ����� ا����ك      

  إ�� إ����� ا��دا��ا����� ا��دا��

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

HSBC ��� 1 740.369 3.32 

 2.22 496.000 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.57 349.530 3 ��� ��دة

 1.14 254.000 4 ��� ����ن وا�����

 1.07 238.000 5 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

��� ���� 6 153.991 0.69 

 0.67 149.550 7 ��� ا����� ا�����



72

4. ترتيب البنوك ح�صب اإجمايل الت�صهيالت لعام 2008 )فروع الأردن فقط(

ترتيب البنوك التجارية الأردنية 

ترتيب البنوك الإ�صالمية  

 ترتيب البنوك الأجنبية 

 - 64 -

 0.46 101.925 8 ���ف ا��ا����

 11.14 2483.365 ا������

4 . ���� �������� ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 ا����� إ�� إ����� ا������ت ا������ت

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

 17.87 2279.000 1 ا���� ا�����

 13.69 1745.000 2 ��� ا����ن �����رة وا������

 8.33 1062.000 3 ا���� ا�رد�� ا������

 6.07 774.000 4 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 5.90 752.000 5 ��� ا�ردن

 4.64 591.388 6 ��� ا����د

 4.52 576.859 7  ��� ا���ل ا�رد��

 4.40 561.487 8 ��� ا���ه�ة ���ن

 3.00 383.019 9 ا���� ا����ري ا�رد��

 2.34 298.920 10 ا���� ا������ري

 1.91 244.000 11 ��� ا������ ا������ ا�������

 1.84 235.000 12 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 1.29 164.851 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 75.80 9667.524 ا������

   2007 ��� �����ت ��م *    

     -����� ���   

  

  ا������  ����� ا����ك     

 2008�����  ا����

 ا������ت

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا������ت

(%) 

 11.25 1434.002 1 ا���� ا����� ا�رد��

 2.29 291.375 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 13.54 1725.377 ا������

  

  ا������ ����� ا����ك    

 2008�����  ا����

 ا������ت

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا������ت

(%) 

HSBC ��� 1 385.000 3.02 

 2.03 259.000 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.67 212.402 3 ��� ��دة

 1.45 185.000 4 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 1.26 161.000 5 ��� ����ن وا�����

 0.70 89.160 6 �� ا�������� ا���

��� ���� 7 66.522 0.53 
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 0.46 101.925 8 ���ف ا��ا����

 11.14 2483.365 ا������

4 . ���� �������� ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 ا����� إ�� إ����� ا������ت ا������ت

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

 17.87 2279.000 1 ا���� ا�����

 13.69 1745.000 2 ��� ا����ن �����رة وا������

 8.33 1062.000 3 ا���� ا�رد�� ا������

 6.07 774.000 4 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 5.90 752.000 5 ��� ا�ردن

 4.64 591.388 6 ��� ا����د

 4.52 576.859 7  ��� ا���ل ا�رد��

 4.40 561.487 8 ��� ا���ه�ة ���ن

 3.00 383.019 9 ا���� ا����ري ا�رد��

 2.34 298.920 10 ا���� ا������ري

 1.91 244.000 11 ��� ا������ ا������ ا�������

 1.84 235.000 12 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 1.29 164.851 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 75.80 9667.524 ا������

   2007 ��� �����ت ��م *    

     -����� ���   

  

  ا������  ����� ا����ك     

 2008�����  ا����

 ا������ت

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا������ت

(%) 

 11.25 1434.002 1 ا���� ا����� ا�رد��

 2.29 291.375 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 13.54 1725.377 ا������

  

  ا������ ����� ا����ك    

 2008�����  ا����

 ا������ت

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا������ت

(%) 

HSBC ��� 1 385.000 3.02 

 2.03 259.000 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.67 212.402 3 ��� ��دة

 1.45 185.000 4 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 1.26 161.000 5 ��� ����ن وا�����

 0.70 89.160 6 �� ا�������� ا���

��� ���� 7 66.522 0.53 
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4 . ���� �������� ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 ا����� إ�� إ����� ا������ت ا������ت

 ا����

 �����

 (%) )����ن د���ر( 2008

 17.87 2279.000 1 ا���� ا�����

 13.69 1745.000 2 ��� ا����ن �����رة وا������

 8.33 1062.000 3 ا���� ا�رد�� ا������

 6.07 774.000 4 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 5.90 752.000 5 ��� ا�ردن

 4.64 591.388 6 ��� ا����د

 4.52 576.859 7  ��� ا���ل ا�رد��

 4.40 561.487 8 ��� ا���ه�ة ���ن

 3.00 383.019 9 ا���� ا����ري ا�رد��

 2.34 298.920 10 ا���� ا������ري

 1.91 244.000 11 ��� ا������ ا������ ا�������

 1.84 235.000 12 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 1.29 164.851 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 75.80 9667.524 ا������

   2007 ��� �����ت ��م *    

     -����� ���   

  

  ا������  ����� ا����ك     

 2008�����  ا����

 ا������ت

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا������ت

(%) 

 11.25 1434.002 1 ا���� ا����� ا�رد��

 2.29 291.375 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 13.54 1725.377 ا������

  

  ا������ ����� ا����ك    

 2008�����  ا����

 ا������ت

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا������ت

(%) 

HSBC ��� 1 385.000 3.02 

 2.03 259.000 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.67 212.402 3 ��� ��دة

 1.45 185.000 4 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 1.26 161.000 5 ��� ����ن وا�����

 0.70 89.160 6 �� ا�������� ا���

��� ���� 7 66.522 0.53 

 - -  - ���ف ا��ا����

 10.66 1358.084 ا������
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5. ترتيب البنوك ح�صب حقوق امللكية لعام 2008 )فروع الأردن فقط(

ترتيب البنوك التجارية الأردنية 

ترتيب البنوك الإ�صالمية 

ترتيب البنوك الأجنبية 

 - 65 -

5 . ���� ������ ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ���ق ا������

 )����ن د���ر(

  ا������ا����� إ�� إ����� ���ق 

(%) 

 23.79 856.000 1 ��� ا����ن �����رة وا������

 16.02 576.400 2 ا���� ا�����

 6.34 228.000 3 ا���� ا�رد�� ا������

 5.91 214.727  4 ��� ا����د

 5.17 186.000 5 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 5.11 183.774 6 ��� ا���ل ا�رد��

 4.48 161.240 7 ��� ا�ردن

 3.57 128.343 8   ا���ه�ة ���ن���

 3.28 118.000 9 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 2.37 85.302 10 ا���� ا������ري

 2.37 85.112 11 ا���� ا����ري ا�رد��

 2.04 73.500 12 ��� ا������ ا������ ا������� 

 1.34 48.150 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 81.79 2944.548 ا������

   2007��� �����ت ��م * 

  
  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ���ق ا������

 )����ن د���ر(

  ا����� إ�� إ����� ���ق ا������

(%) 

 4.47 160.990 1 ا���� ا����� ا�رد��

 2.56 92.209 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 7.03 253.199 ا������

  
  ���� ا������� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ���ق ا������

 )����ن د���ر(

  ا����� إ�� إ����� ���ق ا������

(%) 

HSBC ���1 101.000 2.81 

 1.92 69.000 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.67 60.100 3 ��� ا����� ا�����

 1.19 42.862 4 ��� ��دة

 1.06 38.000 5 ��� ����ن وا�����

��� ���� 6 34.903 0.97 

 0.83 29.729 7 ���ف ا��ا����

 0.75 27.000 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 11.2 402.594 ا������

 - 65 -

5 . ���� ������ ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ���ق ا������

 )����ن د���ر(

  ا������ا����� إ�� إ����� ���ق 

(%) 

 23.79 856.000 1 ��� ا����ن �����رة وا������

 16.02 576.400 2 ا���� ا�����

 6.34 228.000 3 ا���� ا�رد�� ا������

 5.91 214.727  4 ��� ا����د

 5.17 186.000 5 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 5.11 183.774 6 ��� ا���ل ا�رد��

 4.48 161.240 7 ��� ا�ردن

 3.57 128.343 8   ا���ه�ة ���ن���

 3.28 118.000 9 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 2.37 85.302 10 ا���� ا������ري

 2.37 85.112 11 ا���� ا����ري ا�رد��

 2.04 73.500 12 ��� ا������ ا������ ا������� 

 1.34 48.150 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 81.79 2944.548 ا������

   2007��� �����ت ��م * 

  
  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ���ق ا������

 )����ن د���ر(

  ا����� إ�� إ����� ���ق ا������

(%) 

 4.47 160.990 1 ا���� ا����� ا�رد��

 2.56 92.209 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 7.03 253.199 ا������

  
  ���� ا������� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ���ق ا������

 )����ن د���ر(

  ا����� إ�� إ����� ���ق ا������

(%) 

HSBC ���1 101.000 2.81 

 1.92 69.000 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.67 60.100 3 ��� ا����� ا�����

 1.19 42.862 4 ��� ��دة

 1.06 38.000 5 ��� ����ن وا�����

��� ���� 6 34.903 0.97 

 0.83 29.729 7 ���ف ا��ا����

 0.75 27.000 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 11.2 402.594 ا������
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5 . ���� ������ ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ���ق ا������

 )����ن د���ر(

  ا������ا����� إ�� إ����� ���ق 

(%) 

 23.79 856.000 1 ��� ا����ن �����رة وا������

 16.02 576.400 2 ا���� ا�����

 6.34 228.000 3 ا���� ا�رد�� ا������

 5.91 214.727  4 ��� ا����د

 5.17 186.000 5 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 5.11 183.774 6 ��� ا���ل ا�رد��

 4.48 161.240 7 ��� ا�ردن

 3.57 128.343 8   ا���ه�ة ���ن���

 3.28 118.000 9 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 2.37 85.302 10 ا���� ا������ري

 2.37 85.112 11 ا���� ا����ري ا�رد��

 2.04 73.500 12 ��� ا������ ا������ ا������� 

 1.34 48.150 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 81.79 2944.548 ا������

   2007��� �����ت ��م * 

  
  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ���ق ا������

 )����ن د���ر(

  ا����� إ�� إ����� ���ق ا������

(%) 

 4.47 160.990 1 ا���� ا����� ا�رد��

 2.56 92.209 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 7.03 253.199 ا������

  
  ���� ا������� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ���ق ا������

 )����ن د���ر(

  ا����� إ�� إ����� ���ق ا������

(%) 

HSBC ���1 101.000 2.81 

 1.92 69.000 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.67 60.100 3 ��� ا����� ا�����

 1.19 42.862 4 ��� ��دة

 1.06 38.000 5 ��� ����ن وا�����

��� ���� 6 34.903 0.97 

 0.83 29.729 7 ���ف ا��ا����

 0.75 27.000 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 11.2 402.594 ا������
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6- ترتيب البنوك ح�صب معدل العائد على حقوق امللكية لعام 2008 )فروع الأردن فقط(

ترتيب البنوك التجارية الأردنية 

 ترتيب البنوك الإ�صالمية 

ترتيب البنوك الأجنبية 
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6.  ���� ������ ���� ��� ������ ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك          

 2008�����  ا����

  �������ل ا����� ��� ���ق ا��

% 

 16.77 1 ��� ا�ردن

 16.72 2 ا���� ا�رد�� ا������

 13.10 3 ��� ا������ ا������ ا������� ا�ردن

 12.79 4 ا���� ا�����

 10.57 5 ��� ا����ن �����رة وا������

 10.23 6 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 10.00 7 ا���� ا������ري

 9.47 8 ��� ا���ه�ة ���ن

 9.26 9 ا����ري ا�رد��ا���� 

 6.58  10 ��� ا����د

 6.40  11 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 5.97 12 ��� ا���ل ا�رد��

 4.65 13 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 10.19 ا����ل

   2007��� �����ت ��م                * 

  
  ا������ ����� ا����ك          

 2008�����  ا����

  ��� ���ق ا���������ل ا����� 

% 

 23.87 1 ا���� ا����� ا�رد��

 8.00 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 15.94 ا����ل

  
  ا������ ����� ا����ك          

 2008�����  ا����

  ���ل ا����� ��� ���ق ا������

% 

HSBC ��� 1 25.21 

��� ���� 2 13.87 

 12.04  3 ��� �����رد ���ر��د

 11.82 4 دة��� ��

 10.30 5 ��� ����ن وا�����

 4.80 6 ��� ا����� ا�����

 2.43 7 ���ف ا��ا����

 0.72 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 10.15 ا����ل
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6.  ���� ������ ���� ��� ������ ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك          

 2008�����  ا����

  �������ل ا����� ��� ���ق ا��

% 

 16.77 1 ��� ا�ردن

 16.72 2 ا���� ا�رد�� ا������

 13.10 3 ��� ا������ ا������ ا������� ا�ردن

 12.79 4 ا���� ا�����

 10.57 5 ��� ا����ن �����رة وا������

 10.23 6 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 10.00 7 ا���� ا������ري

 9.47 8 ��� ا���ه�ة ���ن

 9.26 9 ا����ري ا�رد��ا���� 

 6.58  10 ��� ا����د

 6.40  11 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 5.97 12 ��� ا���ل ا�رد��

 4.65 13 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 10.19 ا����ل

   2007��� �����ت ��م                * 

  
  ا������ ����� ا����ك          

 2008�����  ا����

  ��� ���ق ا���������ل ا����� 

% 

 23.87 1 ا���� ا����� ا�رد��

 8.00 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 15.94 ا����ل

  
  ا������ ����� ا����ك          

 2008�����  ا����

  ���ل ا����� ��� ���ق ا������

% 

HSBC ��� 1 25.21 

��� ���� 2 13.87 

 12.04  3 ��� �����رد ���ر��د

 11.82 4 دة��� ��

 10.30 5 ��� ����ن وا�����

 4.80 6 ��� ا����� ا�����

 2.43 7 ���ف ا��ا����

 0.72 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 10.15 ا����ل
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6.  ���� ������ ���� ��� ������ ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك          

 2008�����  ا����

  �������ل ا����� ��� ���ق ا��

% 

 16.77 1 ��� ا�ردن

 16.72 2 ا���� ا�رد�� ا������

 13.10 3 ��� ا������ ا������ ا������� ا�ردن

 12.79 4 ا���� ا�����

 10.57 5 ��� ا����ن �����رة وا������

 10.23 6 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 10.00 7 ا���� ا������ري

 9.47 8 ��� ا���ه�ة ���ن

 9.26 9 ا����ري ا�رد��ا���� 

 6.58  10 ��� ا����د

 6.40  11 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 5.97 12 ��� ا���ل ا�رد��

 4.65 13 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 10.19 ا����ل

   2007��� �����ت ��م                * 

  
  ا������ ����� ا����ك          

 2008�����  ا����

  ��� ���ق ا���������ل ا����� 

% 

 23.87 1 ا���� ا����� ا�رد��

 8.00 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 15.94 ا����ل

  
  ا������ ����� ا����ك          

 2008�����  ا����

  ���ل ا����� ��� ���ق ا������

% 

HSBC ��� 1 25.21 

��� ���� 2 13.87 

 12.04  3 ��� �����رد ���ر��د

 11.82 4 دة��� ��

 10.30 5 ��� ����ن وا�����

 4.80 6 ��� ا����� ا�����

 2.43 7 ���ف ا��ا����

 0.72 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 10.15 ا����ل
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7- ترتيب البنوك ح�صب راأ�س املال لعام 2008 )فروع الأردن فقط(

ترتيب البنوك التجارية الأردنية 

ترتيب البنوك الإ�صالمية 

ترتيب البنوك الأجنبية 
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7.  ���� ���� ��� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 رأس ا���ل

 )�ن د���ر���(

 ا����� إ�� إ����� رأس ا���ل

(%) 

 18.17 356.000 1 ا���� ا�����

 12.86 252.000 2 ��� ا����ن �����رة وا������

 6.75 132.280 3 ��� ا���ل ا�رد��

 5.62 110.000 4 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 5.10 100.000 5 ��� ا�ردن

 5.10 100.000 6 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 5.10 100.000 7 ا���� ا�رد�� ا������

 4.85 95.000 8 ��� ا����د

 4.08 80.000 9 ��� ا���ه�ة ���ن

 3.55 69.575 10 ا���� ا����ري ا�رد��

 3.29 64.400 11 ��� ا������ ا������ ا������� ا�ردن

 3.13 61.325 12 ا���� ا������ري

 2.07 40.456 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 79.69 1561.036 ا������

   2007��� �����ت ��م                 * 

  

  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 رأس ا���ل

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� رأس ا���ل

(%) 

 4.15 81.250 1 ا���� ا����� ا�رد��

 3.73 73.000 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 7.88 154.250 ا������

  
  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 رأس ا���ل

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� رأس ا���ل

(%) 

 2.55 50.000 1 ��� ا����� ا�����

 2.23 43.733 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.60 31.328 3 ��� ��دة

 1.53 30.000 4  *��� ����ن وا�����

HSBC ���5 25.000 1.28 

��� ����  6 23.520 1.20 

 1.02 20.000 7 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 1.02 20.000 8 ���ف ا��ا����

 12.43 243.581 ا������

   2007��� �����ت ��م        * 
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7.  ���� ���� ��� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 رأس ا���ل

 )�ن د���ر���(

 ا����� إ�� إ����� رأس ا���ل

(%) 

 18.17 356.000 1 ا���� ا�����

 12.86 252.000 2 ��� ا����ن �����رة وا������

 6.75 132.280 3 ��� ا���ل ا�رد��

 5.62 110.000 4 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 5.10 100.000 5 ��� ا�ردن

 5.10 100.000 6 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 5.10 100.000 7 ا���� ا�رد�� ا������

 4.85 95.000 8 ��� ا����د

 4.08 80.000 9 ��� ا���ه�ة ���ن

 3.55 69.575 10 ا���� ا����ري ا�رد��

 3.29 64.400 11 ��� ا������ ا������ ا������� ا�ردن

 3.13 61.325 12 ا���� ا������ري

 2.07 40.456 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 79.69 1561.036 ا������

   2007��� �����ت ��م                 * 

  

  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 رأس ا���ل

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� رأس ا���ل

(%) 

 4.15 81.250 1 ا���� ا����� ا�رد��

 3.73 73.000 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 7.88 154.250 ا������

  
  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 رأس ا���ل

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� رأس ا���ل

(%) 

 2.55 50.000 1 ��� ا����� ا�����

 2.23 43.733 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.60 31.328 3 ��� ��دة

 1.53 30.000 4  *��� ����ن وا�����

HSBC ���5 25.000 1.28 

��� ����  6 23.520 1.20 

 1.02 20.000 7 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 1.02 20.000 8 ���ف ا��ا����

 12.43 243.581 ا������

   2007��� �����ت ��م        * 
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7.  ���� ���� ��� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 رأس ا���ل

 )�ن د���ر���(

 ا����� إ�� إ����� رأس ا���ل

(%) 

 18.17 356.000 1 ا���� ا�����

 12.86 252.000 2 ��� ا����ن �����رة وا������

 6.75 132.280 3 ��� ا���ل ا�رد��

 5.62 110.000 4 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 5.10 100.000 5 ��� ا�ردن

 5.10 100.000 6 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 5.10 100.000 7 ا���� ا�رد�� ا������

 4.85 95.000 8 ��� ا����د

 4.08 80.000 9 ��� ا���ه�ة ���ن

 3.55 69.575 10 ا���� ا����ري ا�رد��

 3.29 64.400 11 ��� ا������ ا������ ا������� ا�ردن

 3.13 61.325 12 ا���� ا������ري

 2.07 40.456 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 79.69 1561.036 ا������

   2007��� �����ت ��م                 * 

  

  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 رأس ا���ل

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� رأس ا���ل

(%) 

 4.15 81.250 1 ا���� ا����� ا�رد��

 3.73 73.000 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 7.88 154.250 ا������

  
  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 رأس ا���ل

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� رأس ا���ل

(%) 

 2.55 50.000 1 ��� ا����� ا�����

 2.23 43.733 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.60 31.328 3 ��� ��دة

 1.53 30.000 4  *��� ����ن وا�����

HSBC ���5 25.000 1.28 

��� ����  6 23.520 1.20 

 1.02 20.000 7 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 1.02 20.000 8 ���ف ا��ا����

 12.43 243.581 ا������

   2007��� �����ت ��م        * 
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8- ترتيب البنوك ح�صب الربح قبل ال�صريبة لعام 2008 )فروع الأردن فقط(

ترتيب البنوك التجارية الأردنية 

ترتيب البنوك الإ�صالمية 

ترتيب البنوك الأجنبية 
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8.  ���� ������� ��� ����� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  د��� ا����ر�� ا�ر����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

ا����� إ�� إ����� ا���� 

  ��� ا������

(%) 

 21.86 121.000 1 ��� ا����ن �����رة وا������

 19.10 105.740 2  ا���� ا�����

 9.39 52.000 3  ا���� ا�رد�� ا������

 6.63 36.710 4 ��� ا�ردن

 3.44 19.061 5  ��� ا����د

 2.71 15.000 6 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 2.55 14.131 7 ��� ا���ه�ة ���ن

 2.47 13.671 8 ��� ا���ل ا�رد��

 2.24 12.400 9 ��� ا������ ا������ ا������� 

 1.94 10.713 10 ا���� ا������ري

 1.78 9.833 11 ا���� ا����ري ا�رد��

 1.45 8.000 12 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 1.01 5.612 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 76.57 423.871 ا������

   2007��� �����ت ��م * 

  

  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

ا����� إ�� إ����� ا���� 

  ��� ا������

(%) 

 9.05 50.061 1 ا���� ا����� ا�رد��

 2.05 11.372 2 � ا����� ا����� ا��و��ا���

 11.10 61.433 ا������

  
  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

ا����� إ�� إ����� ا���� 

  ��� ا������

(%) 

HSBC ��� 1 33.000 5.96 

 2.00 11.076 2 ��� �����رد ���ر��د

��� ���� 3 6.809 1.23 

 1.23 6.787 4 ��� ��دة

 0.90 5.000 5 ��� ����ن وا�����

 0.76 4.200  6 ��� ا����� ا�����

 0.24 1.313 7 ���ف ا��ا����

 0.01 0.032 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 12.33 68.217 ا������
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8.  ���� ������� ��� ����� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  د��� ا����ر�� ا�ر����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

ا����� إ�� إ����� ا���� 

  ��� ا������

(%) 

 21.86 121.000 1 ��� ا����ن �����رة وا������

 19.10 105.740 2  ا���� ا�����

 9.39 52.000 3  ا���� ا�رد�� ا������

 6.63 36.710 4 ��� ا�ردن

 3.44 19.061 5  ��� ا����د

 2.71 15.000 6 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 2.55 14.131 7 ��� ا���ه�ة ���ن

 2.47 13.671 8 ��� ا���ل ا�رد��

 2.24 12.400 9 ��� ا������ ا������ ا������� 

 1.94 10.713 10 ا���� ا������ري

 1.78 9.833 11 ا���� ا����ري ا�رد��

 1.45 8.000 12 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 1.01 5.612 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 76.57 423.871 ا������

   2007��� �����ت ��م * 

  

  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

ا����� إ�� إ����� ا���� 

  ��� ا������

(%) 

 9.05 50.061 1 ا���� ا����� ا�رد��

 2.05 11.372 2 � ا����� ا����� ا��و��ا���

 11.10 61.433 ا������

  
  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

ا����� إ�� إ����� ا���� 

  ��� ا������

(%) 

HSBC ��� 1 33.000 5.96 

 2.00 11.076 2 ��� �����رد ���ر��د

��� ���� 3 6.809 1.23 

 1.23 6.787 4 ��� ��دة

 0.90 5.000 5 ��� ����ن وا�����

 0.76 4.200  6 ��� ا����� ا�����

 0.24 1.313 7 ���ف ا��ا����

 0.01 0.032 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 12.33 68.217 ا������
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8.  ���� ������� ��� ����� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  د��� ا����ر�� ا�ر����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

ا����� إ�� إ����� ا���� 

  ��� ا������

(%) 

 21.86 121.000 1 ��� ا����ن �����رة وا������

 19.10 105.740 2  ا���� ا�����

 9.39 52.000 3  ا���� ا�رد�� ا������

 6.63 36.710 4 ��� ا�ردن

 3.44 19.061 5  ��� ا����د

 2.71 15.000 6 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 2.55 14.131 7 ��� ا���ه�ة ���ن

 2.47 13.671 8 ��� ا���ل ا�رد��

 2.24 12.400 9 ��� ا������ ا������ ا������� 

 1.94 10.713 10 ا���� ا������ري

 1.78 9.833 11 ا���� ا����ري ا�رد��

 1.45 8.000 12 *��� ا������ر ا����� ا�رد��

 1.01 5.612 13 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 76.57 423.871 ا������

   2007��� �����ت ��م * 

  

  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

ا����� إ�� إ����� ا���� 

  ��� ا������

(%) 

 9.05 50.061 1 ا���� ا����� ا�رد��

 2.05 11.372 2 � ا����� ا����� ا��و��ا���

 11.10 61.433 ا������

  
  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

ا����� إ�� إ����� ا���� 

  ��� ا������

(%) 

HSBC ��� 1 33.000 5.96 

 2.00 11.076 2 ��� �����رد ���ر��د

��� ���� 3 6.809 1.23 

 1.23 6.787 4 ��� ��دة

 0.90 5.000 5 ��� ����ن وا�����

 0.76 4.200  6 ��� ا����� ا�����

 0.24 1.313 7 ���ف ا��ا����

 0.01 0.032 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 12.33 68.217 ا������
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9- ترتيب البنوك ح�صب الربح بعد ال�صريبة لعام 2008 )فروع الأردن فقط(

ترتيب البنوك التجارية الأردنية 

ترتيب البنوك الإ�صالمية 

ترتيب البنوك الأجنبية 
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9.  ���� ������� ��� ����� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ��ك ����� ا��

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا���� ��� ا������

(%) 

 23.50 89.000 1 ��� ا����ن �����رة وا������

 19.32 73.170 2 ا���� ا�����

 9.51 36.000  3 ا���� ا�رد�� ا������

 6.86 25.980 4 ��� ا�ردن

 3.71 14.064 5 ���د��� ا�

 3.12 11.831  6 ��� ا���ه�ة ���ن

 2.70 10.217 7 ��� ا���ل ا�رد��

 2.43 9.200 8 ��� ا������ ا������ ا������� ا�ردن

 2.19 8.310 9 ا���� ا������ري

 1.69 6.400 10 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 1.02 3.854 11 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 0.70 2.655 12 ي ا�رد��ا���� ا����ر

 - - - ��� ا������ر ا����� ا�رد��

 76.77 290.681 ا������

                - ����� ���   

  

  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا���� ��� ا������

(%) 

 9.28 35.141 1 ا���� ا����� ا�رد��

 1.72 6.508 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 11.00 41.649 ا������

  

  

  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا���� ��� ا������

(%) 

HSBC ���1 23.000 6.07 

 1.87 7.098 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.26 4.782 3 دة��� ��

��� ���� 4 4.755 1.26 

 0.79 3.000 5 ��� ����ن وا�����

 0.74 2.800 6 ��� ا����� ا�����

 0.18 0.691 7 ���ف ا��ا����

 0.05 0.191 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 12.22 46.317 ا������
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9.  ���� ������� ��� ����� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ��ك ����� ا��

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا���� ��� ا������

(%) 

 23.50 89.000 1 ��� ا����ن �����رة وا������

 19.32 73.170 2 ا���� ا�����

 9.51 36.000  3 ا���� ا�رد�� ا������

 6.86 25.980 4 ��� ا�ردن

 3.71 14.064 5 ���د��� ا�

 3.12 11.831  6 ��� ا���ه�ة ���ن

 2.70 10.217 7 ��� ا���ل ا�رد��

 2.43 9.200 8 ��� ا������ ا������ ا������� ا�ردن

 2.19 8.310 9 ا���� ا������ري

 1.69 6.400 10 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 1.02 3.854 11 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 0.70 2.655 12 ي ا�رد��ا���� ا����ر

 - - - ��� ا������ر ا����� ا�رد��

 76.77 290.681 ا������

                - ����� ���   

  

  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا���� ��� ا������

(%) 

 9.28 35.141 1 ا���� ا����� ا�رد��

 1.72 6.508 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 11.00 41.649 ا������

  

  

  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا���� ��� ا������

(%) 

HSBC ���1 23.000 6.07 

 1.87 7.098 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.26 4.782 3 دة��� ��

��� ���� 4 4.755 1.26 

 0.79 3.000 5 ��� ����ن وا�����

 0.74 2.800 6 ��� ا����� ا�����

 0.18 0.691 7 ���ف ا��ا����

 0.05 0.191 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 12.22 46.317 ا������
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9.  ���� ������� ��� ����� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ��ك ����� ا��

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا���� ��� ا������

(%) 

 23.50 89.000 1 ��� ا����ن �����رة وا������

 19.32 73.170 2 ا���� ا�����

 9.51 36.000  3 ا���� ا�رد�� ا������

 6.86 25.980 4 ��� ا�ردن

 3.71 14.064 5 ���د��� ا�

 3.12 11.831  6 ��� ا���ه�ة ���ن

 2.70 10.217 7 ��� ا���ل ا�رد��

 2.43 9.200 8 ��� ا������ ا������ ا������� ا�ردن

 2.19 8.310 9 ا���� ا������ري

 1.69 6.400 10 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 1.02 3.854 11 ا�ردن/ ��� ������ ���ال 

 0.70 2.655 12 ي ا�رد��ا���� ا����ر

 - - - ��� ا������ر ا����� ا�رد��

 76.77 290.681 ا������

                - ����� ���   

  

  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا���� ��� ا������

(%) 

 9.28 35.141 1 ا���� ا����� ا�رد��

 1.72 6.508 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 11.00 41.649 ا������

  

  

  ا������ ����� ا����ك 

 2008�����   ا����

 ا���� ��� ا������

 )����ن د���ر(

 ا����� إ�� إ����� ا���� ��� ا������

(%) 

HSBC ���1 23.000 6.07 

 1.87 7.098 2 ��� �����رد ���ر��د

 1.26 4.782 3 دة��� ��

��� ���� 4 4.755 1.26 

 0.79 3.000 5 ��� ����ن وا�����

 0.74 2.800 6 ��� ا����� ا�����

 0.18 0.691 7 ���ف ا��ا����

 0.05 0.191 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 12.22 46.317 ا������
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10. ترتيب البنوك ح�صب عدد العاملني لعام 2008 )فروع الأردن فقط(

ترتيب البنوك التجارية الأردنية 

ترتيب البنوك الإ�صالمية 

ترتيب البنوك الأجنبية 
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10 . ���� ������� ��� ��� ������ �����2008) �� ����� �����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 ����ع ا������� 2008�����  أ�� ا����

ا����� إ�� إ����� ��د ا������� 

(%) 

 18.73 2974 1 ا���� ا�����

 11.42 1813 2 ��� ا����ن �����رة وا������

 8.92 1417 3 ��� ا���ه�ة ���ن

 8.76 1391 4 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 8.60 1365 5 ��� ا�ردن

 5.39 856 6 ا���� ا�رد�� ا������

 3.00 476 7 ا���� ا����ري ا�رد��

 2.92 463 8 ��� ا����د

 2.59 412 9 ��� ا������ ا������ ا�������

 2.34 372 10 ��� ا������ر ا����� ا�رد��

 2.08 331 11 ��� ا���ل ا�رد��

 1.53 243 12 ا���� ا������ري

 1.34 213 13 ا�ردن/   ���ال��� ������

 77.62 12326 ا�����ع

  

  

  ا������ ����� ا����ك 

 ����ع ا������� 2008�����  أ�� ا����

ا����� إ�� إ����� ��د ا������� 

(%) 

 10.43 1656 1 ا���� ا����� ا�رد��

 2.32 368 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 12.75 2024 ا�����ع

  

  ا������ ��ك ����� ا��

 ����ع ا������� 2008�����  أ�� ا����

ا����� إ�� إ����� ��د ا������� 

(%) 

 ���HSBC 1 424 2.67 

 1.73 275 2 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 1.67 265 3 ��� �����رد ���ر��د

 1.13 180 4 ��� ����ن وا�����

 1.10 174 5 ��� ��دة

 0.83 132 6 ��� ا����� ا�����

��� ���� 7 56 0.35 

 0.14 22 8 ���ف ا��ا����

 9.62 1528 ا�����ع
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10 . ���� ������� ��� ��� ������ �����2008) �� ����� �����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 ����ع ا������� 2008�����  أ�� ا����

ا����� إ�� إ����� ��د ا������� 

(%) 

 18.73 2974 1 ا���� ا�����

 11.42 1813 2 ��� ا����ن �����رة وا������

 8.92 1417 3 ��� ا���ه�ة ���ن

 8.76 1391 4 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 8.60 1365 5 ��� ا�ردن

 5.39 856 6 ا���� ا�رد�� ا������

 3.00 476 7 ا���� ا����ري ا�رد��

 2.92 463 8 ��� ا����د

 2.59 412 9 ��� ا������ ا������ ا�������

 2.34 372 10 ��� ا������ر ا����� ا�رد��

 2.08 331 11 ��� ا���ل ا�رد��

 1.53 243 12 ا���� ا������ري

 1.34 213 13 ا�ردن/   ���ال��� ������

 77.62 12326 ا�����ع

  

  

  ا������ ����� ا����ك 

 ����ع ا������� 2008�����  أ�� ا����

ا����� إ�� إ����� ��د ا������� 

(%) 

 10.43 1656 1 ا���� ا����� ا�رد��

 2.32 368 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 12.75 2024 ا�����ع

  

  ا������ ��ك ����� ا��

 ����ع ا������� 2008�����  أ�� ا����

ا����� إ�� إ����� ��د ا������� 

(%) 

 ���HSBC 1 424 2.67 

 1.73 275 2 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 1.67 265 3 ��� �����رد ���ر��د

 1.13 180 4 ��� ����ن وا�����

 1.10 174 5 ��� ��دة

 0.83 132 6 ��� ا����� ا�����

��� ���� 7 56 0.35 

 0.14 22 8 ���ف ا��ا����

 9.62 1528 ا�����ع
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10 . ���� ������� ��� ��� ������ �����2008) �� ����� �����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 ����ع ا������� 2008�����  أ�� ا����

ا����� إ�� إ����� ��د ا������� 

(%) 

 18.73 2974 1 ا���� ا�����

 11.42 1813 2 ��� ا����ن �����رة وا������

 8.92 1417 3 ��� ا���ه�ة ���ن

 8.76 1391 4 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 8.60 1365 5 ��� ا�ردن

 5.39 856 6 ا���� ا�رد�� ا������

 3.00 476 7 ا���� ا����ري ا�رد��

 2.92 463 8 ��� ا����د

 2.59 412 9 ��� ا������ ا������ ا�������

 2.34 372 10 ��� ا������ر ا����� ا�رد��

 2.08 331 11 ��� ا���ل ا�رد��

 1.53 243 12 ا���� ا������ري

 1.34 213 13 ا�ردن/   ���ال��� ������

 77.62 12326 ا�����ع

  

  

  ا������ ����� ا����ك 

 ����ع ا������� 2008�����  أ�� ا����

ا����� إ�� إ����� ��د ا������� 

(%) 

 10.43 1656 1 ا���� ا����� ا�رد��

 2.32 368 2 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 12.75 2024 ا�����ع

  

  ا������ ��ك ����� ا��

 ����ع ا������� 2008�����  أ�� ا����

ا����� إ�� إ����� ��د ا������� 

(%) 

 ���HSBC 1 424 2.67 

 1.73 275 2 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 1.67 265 3 ��� �����رد ���ر��د

 1.13 180 4 ��� ����ن وا�����

 1.10 174 5 ��� ��دة

 0.83 132 6 ��� ا����� ا�����

��� ���� 7 56 0.35 

 0.14 22 8 ���ف ا��ا����

 9.62 1528 ا�����ع
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11. ترتيب البنوك ح�صب معدل املوجودات لكل موظف لعام 2008 )فروع الأردن فقط(

ترتيب البنوك التجارية الأردنية 

ترتيب البنوك الإ�صالمية 

ترتيب البنوك الأجنبية 
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11 . ���� ���� ��� �������� ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 أ�� د���ر ��� ���� 2008�����  ا����

 2,835.39 1 ا���� ا������ري

 2,777.03 2 د����� ا���ل ا�ر

 2,497.52 3 ��� ا����ن �����رة وا������

 2,417.28 4 ا���� ا�����

 2,281.43 5 ��� ا����د

 2,070.09 6 ا���� ا�رد�� ا������

 1,387.10 6 ��� ا������ر ا����� ا�رد��

 1,378.64 8 ا�ردن/��� ا������ ا������ ا�������

 1,297.12 9 ا�ردن/ ��� ������  ���ال

 1,283.44 10 ا���� ا����ري ا�رد��

 1,179.01 11 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 1,073.59 12 ��� ا�ردن

 819.89 13 ��� ا���ه�ة ���ن

 1792.12 ا����ل 

 

  

  ا������ ����� ا����ك 

 أ�� د���ر ��� ���� 2008�����  ا����

 3,048.43 1 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 1,310.59 2 �� ا����� ا�رد��ا��

 2179.51 ا����ل 

 

 

  ا������ ����� ا����ك 

 أ�� د���ر ��� ���� 2008�����  ا����

 6,510.73 1 ���ف ا��ا����

��� ���� 2 3,797.66 

 2,478.90 3 ��� ��دة

 2,270.94 4 ��� �����رد ���ر��د

 ���HSBC 5 2,176.89 

 1,922.22 6 ��� ����ن وا�����

 1,615.15 7  ��� ا����� ا�����

 1,200.00 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 2746.56 ا����ل
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11 . ���� ���� ��� �������� ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 أ�� د���ر ��� ���� 2008�����  ا����

 2,835.39 1 ا���� ا������ري

 2,777.03 2 د����� ا���ل ا�ر

 2,497.52 3 ��� ا����ن �����رة وا������

 2,417.28 4 ا���� ا�����

 2,281.43 5 ��� ا����د

 2,070.09 6 ا���� ا�رد�� ا������

 1,387.10 6 ��� ا������ر ا����� ا�رد��

 1,378.64 8 ا�ردن/��� ا������ ا������ ا�������

 1,297.12 9 ا�ردن/ ��� ������  ���ال

 1,283.44 10 ا���� ا����ري ا�رد��

 1,179.01 11 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 1,073.59 12 ��� ا�ردن

 819.89 13 ��� ا���ه�ة ���ن

 1792.12 ا����ل 

 

  

  ا������ ����� ا����ك 

 أ�� د���ر ��� ���� 2008�����  ا����

 3,048.43 1 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 1,310.59 2 �� ا����� ا�رد��ا��

 2179.51 ا����ل 

 

 

  ا������ ����� ا����ك 

 أ�� د���ر ��� ���� 2008�����  ا����

 6,510.73 1 ���ف ا��ا����

��� ���� 2 3,797.66 

 2,478.90 3 ��� ��دة

 2,270.94 4 ��� �����رد ���ر��د

 ���HSBC 5 2,176.89 

 1,922.22 6 ��� ����ن وا�����

 1,615.15 7  ��� ا����� ا�����

 1,200.00 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 2746.56 ا����ل
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11 . ���� ���� ��� �������� ���� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����( 
  

  ا����ر�� ا�رد��� ����� ا����ك 

 أ�� د���ر ��� ���� 2008�����  ا����

 2,835.39 1 ا���� ا������ري

 2,777.03 2 د����� ا���ل ا�ر

 2,497.52 3 ��� ا����ن �����رة وا������

 2,417.28 4 ا���� ا�����

 2,281.43 5 ��� ا����د

 2,070.09 6 ا���� ا�رد�� ا������

 1,387.10 6 ��� ا������ر ا����� ا�رد��

 1,378.64 8 ا�ردن/��� ا������ ا������ ا�������

 1,297.12 9 ا�ردن/ ��� ������  ���ال

 1,283.44 10 ا���� ا����ري ا�رد��

 1,179.01 11 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 1,073.59 12 ��� ا�ردن

 819.89 13 ��� ا���ه�ة ���ن

 1792.12 ا����ل 

 

  

  ا������ ����� ا����ك 

 أ�� د���ر ��� ���� 2008�����  ا����

 3,048.43 1 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 1,310.59 2 �� ا����� ا�رد��ا��

 2179.51 ا����ل 

 

 

  ا������ ����� ا����ك 

 أ�� د���ر ��� ���� 2008�����  ا����

 6,510.73 1 ���ف ا��ا����

��� ���� 2 3,797.66 

 2,478.90 3 ��� ��دة

 2,270.94 4 ��� �����رد ���ر��د

 ���HSBC 5 2,176.89 

 1,922.22 6 ��� ����ن وا�����

 1,615.15 7  ��� ا����� ا�����

 1,200.00 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 2746.56 ا����ل
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12. ترتيب البنوك ح�صب �صايف الربح قبل ال�صريبة لكل موظف لعام 2008 )فروع الأردن فقط(

ترتيب البنوك التجارية الأردنية

ترتيب البنوك الإ�صالمية 

ترتيب البنوك الأجنبية  
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12 . ���� ���� ��� ������� ��� ����� ��� ��� ������ �����2008) ��� ����� ����(  

  
  ا����ر�� ا�رد�������� ا����ك    

 أ�� د���ر ��� ���� 2008�����  أ�� ا����

 66.74 1  ا����ن �����رة وا���������

 60.75 2 ا���� ا�رد�� ا������

 44.09 3 ا���� ا������ري

 41.30 4 ��� ا���ل ا�رد��

 39.24 5 ��� ا����د

 35.55 6 ا���� ا�����

 30.10 7 ا�ردن/��� ا������ ا������ ا�������

 26.89 8 ��� ا�ردن

 26.35 9 ا�ردن/ ��� ������  ���ال

 21.51 10 ��� ا������ر ا����� ا�رد��

 20.66 11 ا���� ا����ري ا�رد��

 10.78 12 ا���� ا�ه�� ا�رد��

 9.97 13 ��� ا���ه�ة ���ن

 33.38 ا����ل 

  

  ا������ ����� ا����ك    

 أ�� د���ر ��� ���� 2008�����  أ�� ا����

 30.90 1 ا���� ا����� ا����� ا��و��

 30.24 2 ا���� ا����� ا�رد��

 30.57 ا����ل 

  

  ا������  ����� ا����ك     

 أ�� د���ر ��� ���� 2008�����  أ�� ا����

��� ���� 1 121.59 

 ���HSBC 2 77.83 

 59.68 3 ���ف ا��ا����

 41.80 4 ��� �����رد ���ر��د

 39.01 5 ��� ��دة

 31.82 6  ��� ا����� ا�����

 27.78 7 ���ن وا�������� �

 0.12 8 ا���� ا����ري ا����ي ا�����

 49.95 ا����ل 
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 41.80 4 ��� �����رد ���ر��د
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اجلزء الثامن 

تطور اأداء البنوك املدرجة يف بور�صة عمان 

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

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

-  م�صاهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة
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ثامنًا: تطور اأداء البنوك املدرجة يف بور�صة عمان

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

و�صل الرقم القيا�صي لأ�صعار اأ�صهم البنوك املدرجة يف بور�صة عمان يف نهاية �صهر ت�صرين 

2008، مما  11380.1 نقطة يف نهاية عام  10051.5 نقطة مقارنة مع  2009 اإىل  الأول 

يعني انخفا�ص بن�صبة 11.67٪ مقابل ن�صبة انخفا�ص و�صلت اإىل 9.50٪ للرقم القيا�صي 

العام للبور�صة. 

جدول رقم )20( 

الرقم القيا�صي لأ�صعار الأ�صهم املرجح بالقيمة ال�صوقية ) 2000-ت�صرين الأول 2009(

�صكل رقم )40(

 - 75 -

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

                ���� ����� ��� ���� � ���� ����� � ������ ������ ���� ����� ������� ����� ���2009   �� 10051.5  ���� 

�   �� �����11380.1      ��� ���� � ���� 2008      ����� ����� ��� �� �11.67 %        �� ����� ������ ����� �����

9.50 %������� ����� ������� ����� .  

 ��� ����)20 (  

 ����� ����� ������� ����� ������� ������� ����� )2000� ���� �����2009(  

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

�����  

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

2000 1331.0 1987.0 

2001 1727.0 2752.0 

2002 1700.2 2556.6 

2003 2614.5 4433.6 

2004 4245.5 7230.9 

2005 8191.5 16892.0 

2006 5518.1 10704.7 

2007 7519.3 13886.7 

2008 6243.1 11380.1 

Oct-09 5649.7 10051.5 

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

 ��� ���)40(  

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

                ���� ����� ��� ���� � ���� ����� � ������ ������ ���� ����� ������� ����� ���2009   �� 10051.5  ���� 

�   �� �����11380.1      ��� ���� � ���� 2008      ����� ����� ��� �� �11.67 %        �� ����� ������ ����� �����

9.50 %������� ����� ������� ����� .  

 ��� ����)20 (  

 ����� ����� ������� ����� ������� ������� ����� )2000� ���� �����2009(  

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

�����  

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

2000 1331.0 1987.0 

2001 1727.0 2752.0 

2002 1700.2 2556.6 

2003 2614.5 4433.6 

2004 4245.5 7230.9 

2005 8191.5 16892.0 

2006 5518.1 10704.7 

2007 7519.3 13886.7 

2008 6243.1 11380.1 

Oct-09 5649.7 10051.5 

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

 ��� ���)40(  

(���� ���� ����������) ������� ������� ����� ������� �����
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الرقم القيا�صي لأ�صعار الأ�صهم املرجح بالقيمة ال�صوقية ) 2000-ت�صرين الأول 2009(
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- حجم التداول لأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة

اإجمايل حجم التداول يف  اإىل  اأ�صهم البنوك املدرجة  انخف�صت ن�صبة حجم التداول على 

لها يف  م�صتوى  اأدنى  لت�صجل   2009 الأول  2004-ت�صرين  الفرتة  تدريجيًا خالل  البور�صة 

نهاية �صهر ت�صرين الأول من عام 2009 عند م�صتوى ٪8.77 .

جدول رقم )21(

حجم التداول لأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة ) 2000-ت�صرين الأول 2009(

�صكل رقم )41( 
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� ������� ���������� � ������ ������ ����  
                   ������� ��� ������� ������� � ������� ��� ���� �� ������ ������ ���� ��� ������� ��� ���� �����2004�

� ���� ����2009 ��� �� ���� ����� ��� ���� � �� ����� ��� ����� 2009 ����� ��� 8.77. %  

 ��� ����)21(  

��� ������� � ����������� � ������ �����)  2000� ���� �����2009(  

 ������� ��� )����� �����( 

����� 

������ �����  ������ / �����(%)  

2000 128.56 287.80 44.67 

2001 300.28 662.55 45.32 

2002 349.78 946.70 36.95 

2003 524.84 1855.17 28.29 

2004 1693.00 3793.25 44.63 

2005 6043.41 16871.05 35.82 

2006 2867.83 14209.87 20.18 

2007  2460.80 12348.10 19.93 

2008 2983.90 20318.00 14.69 

Oct-09* 748.94 8536.10 8.77 

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

                          )*(  ���� ����� ���� �� ������2009  

  

 ��� ���)41 (  

(���� ���� ����� �����) ������� ���
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� ������� ���������� � ������ ������ ����  
                   ������� ��� ������� ������� � ������� ��� ���� �� ������ ������ ���� ��� ������� ��� ���� �����2004�
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- م�صاهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة

من  البور�صة  يف  املدرجة  البنوك  اأ�صهم  ملكية  يف  الأردنيني  غري  م�صاهمة  ن�صبة  ارتفعت 

55.17 ٪ عام 2000 اإىل 58.84٪ يف عام 2008، لكنها عادت لتنخف�ص اإىل 58.23٪ يف 

ت�صرين الأول 2009 .

جدول رقم )22( 

م�صاهمة غري الأردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك )2000-ت�صرين الأول 2009(

�صكل رقم )42( 
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� ������ ���� ����� � ������� �� ������������ � ������  
���� ���������� ������ ���� ����� � ������� �� ����� ������� � ��  ��55.17 %  ���2000 �� 58.84 %

 � ���2008 �� ������ ���� ����� �58.23 % ���� ����� �2009.  

 ��� ����)22 (  

 ������ ���� ����� � ������� �� �����)2000� ���� �����2009( 
����� ����� ����  �� �������% 

2000 55.172 

2001 49.255 

2002  50.20 

2003 49.80 

2004 51.20 

2005 54.70 

2006 54.95 

2007 57.35 

2008 58.835 

Oct-09 58.234 

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

  

 ��� ���)42 (  

(���� ���� ����� �����) ������ ���� ����� � ������� �� ����� ����
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� ������ ���� ����� � ������� �� ������������ � ������  
���� ���������� ������ ���� ����� � ������� �� ����� ������� � ��  ��55.17 %  ���2000 �� 58.84 %

 � ���2008 �� ������ ���� ����� �58.23 % ���� ����� �2009.  

 ��� ����)22 (  

 ������ ���� ����� � ������� �� �����)2000� ���� �����2009( 
����� ����� ����  �� �������% 
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2001 49.255 
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2003 49.80 
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                                              ����� :���������    

  

 ��� ���)42 (  
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اجلزء التا�صع

تطور هيكل اأ�صعار الفوائد يف ال�صوق امل�صريف الأردين

-  تطور اأ�صعار الفوائد على الودائع

-  تطور اأ�صعار الفوائد على الت�صهيالت

-  هام�ص �صعر الفائدة

-  �صعر الفائدة لأف�صل العمالء

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

-  تطور اأ�صعار فائدة الإقرا�ص بني البنوك )اجلوديرب(

-  تطور �صعر فائدة الإقرا�ص والقرتا�ص فيما بني البنوك ل�صتحقاق ليلة واحدة )ال�صعر الفعلي 

واملعلن(
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تا�صعًا: تطور هيكل اأ�صعار الفوائد يف ال�صوق امل�صريف الأردين

- تطور اأ�صعار الفوائد على الودائع

�صهد الو�صط املرجح لأ�صعار الفائدة على الودائع مبختلف اأ�صكاله انخفا�صًا ملحوظًا خالل 

الرتفاع  وكان   ،2008 عام  حتى  التدريجي  بالرتفاع  بداأ  ثم  ومن   ،2004-2000 الفرتة 

 161 2006 عندما ارتفع  الودائع لأجل عام  الفائدة على  للو�صط املرجح لأ�صعار  ملحوظًاً 

نقطة اأ�صا�ص عن م�صتواه امل�صجل عام 2005، وعلى الرغم من الرتفاع الذي �صهدته اأ�صعار 

 ,2000 اأنها مل ت�صل اإىل امل�صتوى امل�صجل عام  اإل  اأ�صكالها  الفائدة على الودائع مبختلف 

وعادت لتنخف�ص ب�صكل وا�صح خالل الأ�صهر الت�صعة الأوىل من عام 2009، وذلك مبقدار 

36, 20، و125 نقطة اأ�صا�ص على ودائع حتت الطلب وتوفري ولأجل على التوايل مقارنًة مبا 

كانت علية خالل عام 2008. 

جدول رقم )23(

الو�صط املرجح لأ�صعار الفوائد على الودائع لدى البنوك ) 2000-اأيلول 2009 (
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������ : ����������� ����� ��������� ����� ����� �   

  

� ������� ��� ������� ����� ���� 
��� ����� ����� ������� ������ ����� ������� ��� ����� ��� ������� �������  ������2000�2004��� � ��� � 

� �� ������� �������� ��2008 �������� ������� ���� � ����� �������� ������� ��� ������� ����� ��� 2006 

 ����� �����161 ��� ����� ������ �� ���� ���� 2005 ��� ������� ����� ����� ���� ������� �� ����� ���� �

 ��� ����� ������ �� ��� � ��� �� ������ ����� �������2000 ����� ��� ���� ���� ������ ����� �

 ��� �� ���� ������2009 ����� ���� �36 �20� �125 ��� ���� ����� ����� �� ����� ��� ���� ���� 

 ��� ��� ���� ���� �� ������� ������2008 .  

  

  

 ��� ����)23(  

� ����� ���������������� ��� �������  ������ ���  )2000� �����2009(   

 ����� �� ���� ��� 

����� % % % 

2000 1.200 3.760 6.550 

2001 1.060 2.910 5.190 

2002 0.910 1.840 3.970 

2003 0.500 0.880 2.750 

2004 0.380 0.730 2.490 

2005 0.470 0.830 3.520 

2006 0.870 0.990 5.130 

2007 0.940 1.100 5.560 

2008 1.010 1.040 5.660 

Sep-2009 0.650 0.840 4.410 

                                          ����� : ����� ������ �����  
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�صكل رقم )43(

- تطور اأ�صعار الفوائد على الت�صهيالت

-2000 الفرتة  خالل  باأنواعها  الت�صهيالت  على  الفوائد  لأ�صعار  املرجح  الو�صط  انخف�ص 

2004، ثم عاود لالرتفاع التدريجي حتى عام 2008، وقد ا�صتمر هذا الرتفاع على �صعر 

الفائدة للجاري مدين والكمبيالت والإ�صناد املخ�صومة خالل الأ�صهر الت�صعة الأوىل من 

عام 2009، بينما انخف�ص �صعر الفائدة على القرو�ص وال�صلف خالل الأ�صهر الت�صعة الأوىل 

الت�صهيالت  على  الفائدة  اأ�صعار  �صهدته  الذي  الرتفاع  من  الرغم  وعلى   .2009 عام  من 

مبختلف اأنواعها اإل اأنها مل ت�صل اإىل امل�صتوى امل�صجل عام 2000. 

جدول رقم )24(

الو�صط املرجح لأ�صعار الفوائد على الت�صهيالت املمنوحة من البنوك ) 2000-اأيلول 2009 (
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�� ��� �)43(  

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

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sep-09

��� ا���� ����� ���

%

  

  

� �������� ��� ������� ����� ���� 
 ����� ����� ����� ���� �������� �������� ��� ������� ��� ������2000�2004 ������� ���� � ������� �

 ��� ��2008 ����� ��� ������� ������� ���������� ���� ������ ������� ��� ��� ������� ��� ����� ��� �

 ��� �� ���� ������2009 ��� �� ���� ������ ����� ��� ������ ������ ��� ������� ��� ���� ����� �

2009 .�� ���� ������� �� ����� ���� ������ �� ��� � ��� �� ������� ����� �������� ��� ������� ����� ���

 ��� �����2000 .  

 ��� ����)24(  

����� ����� ������������� ��� �������  ������ �� �������  )2000� �����2009(   

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

����� % % % 

2000 11.600 11.380 12.810 

2001 10.420 10.450 11.880 

2002 9.350 9.850 10.950 

2003 9.430 8.920 10.240 

2004 8.790 7.590 8.980 

2005 9.260 8.100 7.920 

2006 9.230 8.560 8.720 

2007 9.830 8.860 9.450 

2008 9.310 9.480 8.890 

Sep-2009 9.930 9.180 9.150 

                                         ����� : ����� ������ �����  
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�� ��� �)43(  

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

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sep-09

��� ا���� ����� ���

%

  

  

� �������� ��� ������� ����� ���� 
 ����� ����� ����� ���� �������� �������� ��� ������� ��� ������2000�2004 ������� ���� � ������� �

 ��� ��2008 ����� ��� ������� ������� ���������� ���� ������ ������� ��� ��� ������� ��� ����� ��� �

 ��� �� ���� ������2009 ��� �� ���� ������ ����� ��� ������ ������ ��� ������� ��� ���� ����� �

2009 .�� ���� ������� �� ����� ���� ������ �� ��� � ��� �� ������� ����� �������� ��� ������� ����� ���

 ��� �����2000 .  

 ��� ����)24(  

����� ����� ������������� ��� �������  ������ �� �������  )2000� �����2009(   

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

����� % % % 

2000 11.600 11.380 12.810 

2001 10.420 10.450 11.880 

2002 9.350 9.850 10.950 

2003 9.430 8.920 10.240 

2004 8.790 7.590 8.980 

2005 9.260 8.100 7.920 

2006 9.230 8.560 8.720 

2007 9.830 8.860 9.450 

2008 9.310 9.480 8.890 

Sep-2009 9.930 9.180 9.150 

                                         ����� : ����� ������ �����  
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�صكل رقم )44( 

- هام�س �صعر الفائدة

يف �صوء تطورات اأ�صعار الفائدة على الودائع والت�صهيالت، �صهد هام�ص �صعر الفائدة مقا�صًا 

بالفرق بني �صعر الفائدة على القرو�ص وال�صلف و�صعر الفائدة على الودائع لأجل تذبذبًا 

خالل الفرتة 2000-2008. فقد �صهد عام 2003 اأعلى هام�ص �صعر فائدة حيث بلغ ٪6.17 

2007، ليعود بعد ذلك  3.30٪ يف عام  اإل انه بعد ذلك بداأ بالنخفا�ص التدريجي ليبلغ 

لالرتفاع ليبلغ 3.82٪ يف عام 2008 و 4.77٪ ب�صهر اأيلول 2009.

جدول رقم )25( 

هام�س �صعر الفائدة ) 2000-اأيلول 2009 (
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 ��� ���)44 (  

(���� ����� �����) �������� �������� ��� ������� ����� ����
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��ري ���� ��وض و��� آ�����ت وإ���د ������ 

%

  

 
� ������� ��� ���� 

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

 ��� ������� ��� ������� ��� ������� ���� ������ ������ ������2000�2008 . ��� ��� ���2003 ���� ���� 

 ����� ��� ��� ���6.17 % ������� ������� ��� ��� ��� ��� �� �����3.30 % ��� �2007 ��� ��� ����� �

 ����� �������3.82 % ��� �2008 � 4.77 % ����� ����2009.  

 ��� ����)25 (  

 ������� ��� ���� )2000� �����2009(   

 ���� ���� ���  ������� ��� ����

����� % % % 

2000 11.380 6.550 4.830 

2001 10.450 5.190 5.260 

2002 9.850 3.970 5.880 

2003 8.920 2.750 6.170 

2004 7.590 2.490 5.100 

2005 8.100 3.520 4.580 

2006 8.560 5.130 3.430 

2007 8.860 5.560 3.300 

2008 9.480 5.660 3.820 

Sep-2009 9.180 4.410 4.770 

                                               ����� : ����� ������ �����  
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 ��� ���)44 (  

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

6.0
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��ري ���� ��وض و��� آ�����ت وإ���د ������ 

%

  

 
� ������� ��� ���� 

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

 ��� ������� ��� ������� ��� ������� ���� ������ ������ ������2000�2008 . ��� ��� ���2003 ���� ���� 

 ����� ��� ��� ���6.17 % ������� ������� ��� ��� ��� ��� �� �����3.30 % ��� �2007 ��� ��� ����� �

 ����� �������3.82 % ��� �2008 � 4.77 % ����� ����2009.  

 ��� ����)25 (  

 ������� ��� ���� )2000� �����2009(   

 ���� ���� ���  ������� ��� ����

����� % % % 

2000 11.380 6.550 4.830 

2001 10.450 5.190 5.260 

2002 9.850 3.970 5.880 

2003 8.920 2.750 6.170 

2004 7.590 2.490 5.100 

2005 8.100 3.520 4.580 

2006 8.560 5.130 3.430 

2007 8.860 5.560 3.300 

2008 9.480 5.660 3.820 

Sep-2009 9.180 4.410 4.770 

                                               ����� : ����� ������ �����  
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 ��� ���)44 (  

(���� ����� �����) �������� �������� ��� ������� ����� ����
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��ري ���� ��وض و��� آ�����ت وإ���د ������ 

%

  

 
� ������� ��� ���� 

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

 ��� ������� ��� ������� ��� ������� ���� ������ ������ ������2000�2008 . ��� ��� ���2003 ���� ���� 

 ����� ��� ��� ���6.17 % ������� ������� ��� ��� ��� ��� �� �����3.30 % ��� �2007 ��� ��� ����� �

 ����� �������3.82 % ��� �2008 � 4.77 % ����� ����2009.  

 ��� ����)25 (  

 ������� ��� ���� )2000� �����2009(   

 ���� ���� ���  ������� ��� ����

����� % % % 

2000 11.380 6.550 4.830 

2001 10.450 5.190 5.260 

2002 9.850 3.970 5.880 

2003 8.920 2.750 6.170 

2004 7.590 2.490 5.100 

2005 8.100 3.520 4.580 

2006 8.560 5.130 3.430 

2007 8.860 5.560 3.300 

2008 9.480 5.660 3.820 

Sep-2009 9.180 4.410 4.770 

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

  

ودائع لأجل
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�صكل رقم )45( 

- �صعر الفائدة لأف�صل العمالء

نهاية  2000 حتى  عام  بداية  منذ  تدريجيًا  انخفا�صًا  العمالء  لأف�صل  الفائدة  �صعر  �صهد 

عام 2004 لريتفع بعد ذلك تدريجيًا ليبلغ 8.45٪ يف عام 2008، ثم عاد لينخف�ص ب�صكل 

طفيف ليبلغ 8.38٪ ل�صهر اأيلول من عام 2009. 

جدول رقم )26( 

�صعر الفائدة لأف�صل العمالء )2000-اأيلول 2009(
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 ��� ���)45 (  

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

 ��� ����� ��� ������� ������� ������ ���� ������� ��� ���2000 ��� ���� �� 2004�� �����  ��� � ����� �������

8.45 % ��� �2008 ����� ���� ���� ������ ��� � �8.38 % ��� �� ����� ����2009.   

  

 ��� ����)26 (  

 ������ ���� ������� ���)2000������ 2009( 
 ������� �������������  

����� 

%  

2000 9.500 

2001 8.000 

2002 7.250 

2003 6.500 

2004 6.000 

2005 7.000 

2006 7.500 

2007 8.150 

2008 8.450 

Sep-2009 8.380 

                                                           ����� : ����� ������ �����  
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 ��� ���)45 (  

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

 ��� ����� ��� ������� ������� ������ ���� ������� ��� ���2000 ��� ���� �� 2004�� �����  ��� � ����� �������

8.45 % ��� �2008 ����� ���� ���� ������ ��� � �8.38 % ��� �� ����� ����2009.   

  

 ��� ����)26 (  

 ������ ���� ������� ���)2000������ 2009( 
 ������� �������������  

����� 

%  

2000 9.500 

2001 8.000 

2002 7.250 

2003 6.500 

2004 6.000 

2005 7.000 

2006 7.500 

2007 8.150 

2008 8.450 

Sep-2009 8.380 

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

  

  

  

  



93

�صكل رقم )46(

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

القت�صادية  للتطورات  ومواكبة  الدولية  النقد  اأ�صواق  ت�صهدها  التي  للتطورات  ا�صتجابة 

�صيا�صته  اأدوات  فائدة  اأ�صعار  على  عديدة  تغيريات  باإجراء  املركزي  البنك  قام  املحلية، 

النقدية، حيث قام البنك املركزي الأردين خالل عام 2000 بتخفي�ص �صعر اإعادة اخل�صم 

�صراء  اإعادة  اتفاقيات  على  الفائدة  و�صعر   ،٪6.5 اإىل  لي�صل  مئوية  نقطة   1.5 بواقع 

7.5٪، وقد ا�صتمر البنك  1.75 نقطة مئوية لي�صل اإىل  �صهادات الإيداع بالدينار بواقع 

على خمتلف  تخفي�صات  باإجراء   2003 و   ،2002  ,2001 الأعوام  الأردين خالل  املركزي 

اأدوات �صيا�صته النقدية اإىل اأن قام بعام 2004 برفع اأ�صعار فائدة اأدوات �صيا�صته النقدية 

خم�ص مرات خالل الن�صف الثاين من العام وبواقع 25 نقطة اأ�صا�ص لكل مرة ل�صعر اإعادة 

اخل�صم واتفاقيات اإعادة ال�صراء، وت�صع مرات مبقدار 25 اأو 50 نقطة اأ�صا�ص لكل مرة ل�صعر 

اإعادة اخل�صم واتفاقيات اإعادة ال�صراء خالل عام 2005، واأربع مرات متتالية مبقدار 25 

نقطة اأ�صا�ص لكل مرة على اأ�صعار الفائدة على اأدوات �صيا�صته النقدية خالل عام 2006, 

با�صتثناء �صعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي اقت�صر على الرفع ثالث مرات خالل 

عام 2006، ليعود بعد ذلك البنك املركزي اإىل تخفي�ص اأ�صعار الفوائد حيث قام يف عام 

2007 بتخفي�ص اأ�صعار الفائدة على كافة اأدوات �صيا�صته النقدية بواقع 50 نقطة اأ�صا�ص، 
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 ��� ���)46(  
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� ������� ������� ����� ��� ������� ����� ���� 

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

����������� ����� ����� ���  ������� ������ ����� ��� ��� ����� ������ ����� ��� ��� �2000 ��� ������ 

 ����� ���� �����1.5 �� ���� ����� ���� 6.5%�������� ��� ������� ���� � �������� ������ ������ ���� ����� 

 �����1.75 �� ���� ����� ���� 7.5% ������ ��� ����� ������ ����� ����� ��� �2001 �2002 � �2003 

 ���� ��� �� �� ������� ������ ����� ���� ��� ������ ������2004 �� ������� ������ ����� ����� ����� ���� 

 ��� ���� ������ ����� �� ����� �����25 ���� ������� ����� ��������� ���� ����� ���� ��� ��� ���� ���� 

 ����� ����25 �� 50������ ����� ��������� ���� ����� ���� ��� ��� ���� ����   ��� ���2005 ���� ����� �

 ����� �������25����� ��� ��� ��� ���� ����  � ������� ��� ��� ������� ������ ����� ��2006 ��� �������� �

 ��� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ������ ����� �����2006 �� ������ ����� ��� ��� ����� �

 ��� � ��� ��� ������� ����� ����2007��� ������� ������ ����� ���� ��� ������� ����� ������  ��50 ���� 

 ���� ��� ���� � ����� �� ����� �����2007 � ��� ������ ����� �������� ����� ��� ���� ��� ����� ������ 

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

 ����� ��� ����� �����7.25% ��� ��� ������� ������� ����� ��� ������� ����� ������ ������ ����� ����� ��� �
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اإ�صافة اإىل قيامه يف مطلع �صهر اأيار 2007 باإجراء تعديل على هيكل �صعر فائدة اتفاقيات 

اإعادة ال�صراء بحيث مت ال�صماح من خالل هذا التعديل للبنوك املرخ�صة بتنفيذ اتفاقيات 

اآنذاك  بلغ  فائدة  وب�صعر  اأ�صبوع  من  بدًل  واحدة  لليلة  املركزي  البنك  مع  ال�صراء  اإعادة 

7.25٪، وقد ا�صتمر البنك املركزي بتخفي�ص اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية 

 50 2008 ، ومرتني بواقع  اأ�صا�ص خالل عام  75 نقطة  حيث قام بتخفي�صها مرتني بواقع 

نقطة اأ�صا�ص لكل مرة خالل الأ�صهر الت�صعة الأوىل من عام 2009 . 

جدول رقم )27( 

اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية )2000-اأيلول 2009(

�صكل رقم )47( 
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 ����� ���� ��������75 ��� ��� ���� ���� 2008 ����� ����� � 50 ������ ����� ��� ��� ��� ���� ���� 

 ��� �� ����2009 .   

  

 ��� ����)27 (  

������� ����� ��� ������� ����� ������� )2000� �����2009(  

 

 ���

����� 

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

����� 

����  

%  

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

2000 6.500 7.500 6.000 6.050  5.625 

2001 5.000 6.000 3.900 4.000  3.750 

2002 4.500   5.500 3.000 3.450  2.750 

2003 2.500 3.500 2.100 2.150  2.000 

2004 3.7504.000 4.750 2.850 3.200  2.250 

2005 6.500 7.500 6.200 6.950 6.850 4.500 

2006 7.500 8.500 6.700 6.862 6.850 5.250 

2007  7.000 6.750  5.750 5.867 �� 4.750 

2008 6.250 6.000  5.641 5.936  4.000 

Sep-2009 5.250 5.000     3.000 

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

*            ����� ����� ��� �� ���� ���� ���� ���� ������� ������ ������ ����� �� ����� ������ ����� ����2008     .  

  

 ��� ���)47 (  

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

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sep-09

ا��دة ا���� ���دات ا��اع ���� ���ر 

���دات ا��اع ��� ���ر  ����ة ا���اع ���� وا��ة 

%
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 ����� ���� ��������75 ��� ��� ���� ���� 2008 ����� ����� � 50 ������ ����� ��� ��� ��� ���� ���� 

 ��� �� ����2009 .   

  

 ��� ����)27 (  

������� ����� ��� ������� ����� ������� )2000� �����2009(  

 

 ���

����� 

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

����� 

����  

%  

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

2000 6.500 7.500 6.000 6.050  5.625 

2001 5.000 6.000 3.900 4.000  3.750 

2002 4.500   5.500 3.000 3.450  2.750 

2003 2.500 3.500 2.100 2.150  2.000 

2004 3.7504.000 4.750 2.850 3.200  2.250 

2005 6.500 7.500 6.200 6.950 6.850 4.500 

2006 7.500 8.500 6.700 6.862 6.850 5.250 

2007  7.000 6.750  5.750 5.867 �� 4.750 

2008 6.250 6.000  5.641 5.936  4.000 

Sep-2009 5.250 5.000     3.000 

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

*            ����� ����� ��� �� ���� ���� ���� ���� ������� ������ ������ ����� �� ����� ������ ����� ����2008     .  

  

 ��� ���)47 (  

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

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sep-09

ا��دة ا���� ���دات ا��اع ���� ���ر 

���دات ا��اع ��� ���ر  ����ة ا���اع ���� وا��ة 

%
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- تطور اأ�صعار فائدة الإقرا�س بني البنوك )اجلوديرب(

لأ�صعار  مرجعي  فائدة  �صعر  اإيجاد  فكرة  الأع�صاء  البنوك  على  البنوك  جمعية  طرحت 

الإقرا�ص بني البنوك بالدينار الأردين يف الن�صف الأول من عام 2005 نظرًا لعدم وجود 

�صعر فائدة مرجعي لأ�صعار فائدة الإقرا�ص بني البنوك ، وقد تركزت اجلهود امل�صرتكة بني 

جمعية البنوك والبنك املركزي الأردين والبنوك العاملة يف الأردن لإيجاد موؤ�صر مرجعي 

حملي Benchmark Rate لأ�صعار الإقرا�ص بني البنوك بالدينار الأردين لالآجال الق�صرية 

اإيجاد منحنى عائد  12 �صهرًا(.  وكان الهدف من ذلك التوجه هو  اإىل  ) من يوم واحد 

لل�صوق النقدي بالدينار الأردين، ميكن من خالله مقارنة عوائد ال�صوق النقدي، كما ميهد 

الطريق اإىل اإيجاد اأدوات وم�صتقات لأ�صعار الفائدة بالدينار الأردين.

اعتمدت البنوك ا�صم اجلوديرب )JODIBOR( اأي �صعر الفائدة الرئي�صي املرجعي لالآجال 

تكلفة  حتديد  لغايات  وامل�صتثمرين  املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  بني  امل�صتخدم  الق�صرية 

عن  ر�صميًا  الإعالن  مت  وقد  والراأ�صمايل،  النقدي  ال�صوق  يف  الأردين  بالدينار  القرتا�ص 

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

بداأت يف 2005/8/1.

�صرف(  )ميثــــاق  باعتـــبارها  معاييــر  و�صـــع  مت  املعنـــيــة  الأطـــراف  جمــيــــع  وبتوافـــق 

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

للتعامل �صمن القيم الأخالقية املتعارف عليها يف هذا املجال. 

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

 ، الآجال  لكافة  بالت�صعري  تفوي�صها  بنوك ومت  امل�صاركة: مت اختيار ع�صرة  البنوك  عدد   -

وكانت تلك البنوك ممثلة لكافة البنوك العاملة يف اململكة : البنوك الأردنية وغري الأردنية ، 

البنوك الكبرية وال�صغرية ) البنك العربي ، بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل ، بنك املال 

الأردين ، البنك الأهلي ، بنك الأردن ، بنك الحتاد ، البنك الأردين الكويتي ، بنك القاهرة 

عمان ، البنك العقاري امل�صري العربي ، بنك عودة ( . 
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- ت�صعري كافة الآجال: تقوم البنوك الع�صرة بت�صعري كافة الآجال با�صتخدام ثالثة ك�صور 

ع�صرية ) مدة ليلة واحدة ، واأ�صبوع ، و�صهر ، وثالثة اأ�صهر ، و�صتة اأ�صهر ، و�صنة ( . 

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

الآجال بعد ان يتم ا�صتبعاد اأدنى �صعرين واأعلى �صعرين واحت�صاب املتو�صط احل�صابي 

اإل انه مت تعديل منهجية احت�صاب املعدل بحيث يتم  الب�صيط لالأ�صعار ال�صتة املتبقية. 

لالأ�صعار  الب�صيط  احل�صابي  املتو�صط  واحت�صاب  فقط  �صعر  واأعلى  �صعر  اأدنى  ا�صتبعاد 

الثمانية املتبقية. 

- احت�صاب معامل الختالف:  ولقيا�ص مدى ت�صتت الأ�صعار، يتم احت�صاب معامل الختالف 

املعياري  النحراف  بق�صمة  وذلك  الع�صرة  البنوك  لأ�صعار   Coefficient of Variation

لع�صرة بنوك على معدل الأ�صعار لع�صرة بنوك و�صرب الناجت مبائة. 

- ا�صتخراج منحنى العائد: يتم اأي�صًا ا�صتخراج منحنى العائد بذلك اليوم ويتم مقارنته يف 

الجتاه عن اليوم ال�صابق وعن يوم 2005/8/29 الذي اعترب يوم الأ�صا�ص. 

- الإعالن عن اأ�صعار اجلوديرب: يتم الإعالن عن اأ�صعار اجلوديرب يف متام ال�صاعة احلادية 

ع�صرة من �صباح كل يوم عمل ويتم ن�صره على املوقع اللكرتوين للجمعية وعلى املوقع 

اللكرتوين للبنك املركزي. 

بداأت  قد  ال�صتحقاقات  لكافة  البنوك  بني  ما  الإقرا�ص  فائدة  اأ�صعار  اأن  ويالحظ  هذا 

بالنخفا�ص التدريجي منذ بداية عام 2007 حتى و�صلت اإىل اأدنى معدلتها خالل الأ�صهر 

الع�صرة الأوىل من عام 2009.

جدول رقم )28( 

تطور اأ�صعار فائدة الإقرا�س بني البنوك _اجلوديرب )2005-ت�صرين الأول 2009(
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� ��   ����� ������� ������� �� :�  �����  �����             �������� ���� �� ��� ����� �� ��� ��� ������ ���� ������

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

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

������� .  

� ������ ����� ������  :  ������� ����� ������ ��� ������� ���� ��� ������Coefficient of 

Variation               ���� ����� ������ ���� ��� ���� ����� ������� ������ ����� ���� ������ ������ ����� 

���� �������� �� .  

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

 ���29/8/2005����� ��� ���� ����  .  

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

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

  

                   ��� ����� ��� ������� ������� ���� �� ���������� ����� ������ �� �� ������ ����� ����� �� ����� ���2007 

��� �� ���� ������ ����� ��� ������ ��� �� ���� �� 2009.  

  

 ��� ����)28 (  

 ������ �� ������ ����� ����� ����_ ������ ���� � ���)2005����� ����� 2009( 
 2005 2006 2007 2008 Oct-09 

O/N 4.625 6.242 5.138 5.079 3.511 

ONE WEEK 5.142 6.425 5.425 5.428 3.893 

ONE MONTH 6.008 6.608 5.872 5.744 4.480 

THREE MONTHS 6.742 6.900 6.244 6.100 5.049 

SIX MONTHS 7.583 7.300 6.388 6.387 5.572 

ONE YEAR 7.942 7.758 6.850 6.927 6.287 

                         ����� :������ ����  
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�صكل رقم )48( 

واحدة  ليلة  ل�صتحقاق  البنوك  بني  فيما  والقرتا�س  الإقرا�س  فائدة  �صعر  تطور   -

)ال�صعر الفعلي واملعلن(.

وفيما يتعلق ب�صعر فائدة الإقرا�ص فيما بني البنوك ل�صتحقاق ليله واحده )ال�صعر الفعلي 

واملعلن(، فقد مت احت�صاب هام�ص الت�صعري مقا�صًا بالفرق بني ال�صعر الفعلي ال�صادر عن 

حيث  )اجلوديرب(،  اجلمعية  عن  وال�صادر  املعلن  ال�صعر  منه  مطروحًا  املركزي  البنك 

الهام�ص  ال�صعرين كان متذبذبا خالل )2005-2008(، فقد كان  الهام�ص بني  اأن  لوحظ 

يبلغ 0.004٪ يف عام 2005 لكنه ارتفع ليبلغ 0.253٪ يف عام 2006 ثم عاد وانخف�ص اإىل 

0.009٪ يف عام 2007 ليعود بعدها لالرتفاع اإىل 0.430٪ يف عام 2008 م�صجال بذلك 

اأعلى هام�ص خالل الفرتة .

جدول رقم )29(

�صعر فائدة الإقرا�س املرجح فيما بني البنوك لليلة واحدة )ال�صعر املعلن والفعلي( )2005- 2008(
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 ��� ���)48 (  

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2005 2006 2007 2008 Oct2009

O/N ONE WEEK ONE MONTH THREE MONTHS SIX MONTHS ONE YEAR

(���� ���� ����� �����) ������_ ������ �� ������ ����� ����� ����

  

  
�  ���� ����� ���� ������� ������ �� ���� �������� ������ ����� ���)������ ������ �����.( 
 

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

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

)������( ��� �          ��� ������� ��� ������� �� ����� �� ���� )2005�2008(      ���� ����� ��� ��� �0.004 %

   ��� �2005     ����� ����� ���� 0.253%    ��� � 2006      �� ����� ��� � 0.009 %   ��� �2007     ������ ������ 

 �� �������0.430 % ��� �2008 ������ ��� ���� ���� ���� ���� .  

 
� ���� ��)29(  

 ����� ����� ������ �� ���� ����� ������ ����� ���)������� ����� �����) (2005� 2008( 
����� ������ ����� ��� ����� ������ ����� ���  ���� 

����� 

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

2005 4.625% 4.629% 0.004% 

2006 6.242% 6.495% 0.253% 

2007 5.138% 5.147% 0.009% 

2008 5.079% 4.649% -0.430% 
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 ��� ���)48 (  

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2005 2006 2007 2008 Oct2009

O/N ONE WEEK ONE MONTH THREE MONTHS SIX MONTHS ONE YEAR

(���� ���� ����� �����) ������_ ������ �� ������ ����� ����� ����

  

  
�  ���� ����� ���� ������� ������ �� ���� �������� ������ ����� ���)������ ������ �����.( 
 

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

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

)������( ��� �          ��� ������� ��� ������� �� ����� �� ���� )2005�2008(      ���� ����� ��� ��� �0.004 %

   ��� �2005     ����� ����� ���� 0.253%    ��� � 2006      �� ����� ��� � 0.009 %   ��� �2007     ������ ������ 

 �� �������0.430 % ��� �2008 ������ ��� ���� ���� ���� ���� .  

 
� ���� ��)29(  

 ����� ����� ������ �� ���� ����� ������ ����� ���)������� ����� �����) (2005� 2008( 
����� ������ ����� ��� ����� ������ ����� ���  ���� 

����� 

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

2005 4.625% 4.629% 0.004% 

2006 6.242% 6.495% 0.253% 

2007 5.138% 5.147% 0.009% 

2008 5.079% 4.649% -0.430% 
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ال�صكل رقم )49(

وعلى �صعيد �صلوك هام�ص الت�صعري ال�صهري خالل العام 2009، يالحظ اأن الهام�ص اخذ 

بالنخفا�ص التدريجي حتى و�صل اإىل 0.006٪ يف نهاية �صهر ت�صرين الثاين 2009. مما 

ت�صجيع  اإىل  يدعو  وهذا  املنفذ  وال�صعر  املعلن  ال�صعر  بني  كبريًا  ارتباطًا  هنالك  اأن  يعني 

البنوك على اعتماد موؤ�صر اجلوديرب كموؤ�صر لأ�صعار الفائدة يف اجلهاز امل�صريف.

جدول رقم )30(

�صعر فائدة الإقرا�س املرجح فيما بني البنوك )ال�صعر املعلن والفعلي( ليلة واحدة 

لالأ�صهر 2009/11-2009/1
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 ��� �����)49(  

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

4.20%

4.40%

4.61%

4.81%

5.01%

5.22%

5.42%

5.63%

5.83%

6.03%

6.24%

6.44%

6.64%

2005 2006 2007 2008

ا���� ا����� ا���� ا�����

  
  

         ����� ��� ������ ������ ���� ���� ���� ����2009     ����� �� ���� �       �� ���� �� ������� ������� ���

0.006 %���� � ����� ����� ��� 2009.  

  
�� ���� �)30(  

 ����� ��������� ������ �� ���� ����� )������� ����� ����� ( ����� ���� �����1/2009�11/2009  

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

����� 

 ������ �� ����)����� �����* (  ������ �� ����)������ �����** ( ������ 

1/2009 4.474% 4.434% -0.040% 

2/2009 4.239% 4.208% -0.031% 

3/2009 3.920% 3.856% -0.064% 

4/2009 3.490% 3.426% -0.064% 

5/2009 3.192% 3.150% -0.042% 

6/2009 3.175% 3.150% -0.025% 

7/2009 3.174% 3.150% -0.024% 

8/2009 3.163% 3.150% -0.013% 

9/2009 3.157% 3.150% -0.007% 

10/2009 3.156% 3.150% -0.006% 

11/2009 3.156% 3.150% -0.006% 

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

:(**) ����� ���� ������ ����� ������ ������ �� ���� ����� )� ���������� ( ������� ������� ������� ��� ������� ����� ������ ����� �� ������� ������� ������� �����  
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         ����� ��� ������ ������ ���� ���� ���� ����2009     ����� �� ���� �       �� ���� �� ������� ������� ���

0.006 %���� � ����� ����� ��� 2009.  

  
�� ���� �)30(  

 ����� ��������� ������ �� ���� ����� )������� ����� ����� ( ����� ���� �����1/2009�11/2009  

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

����� 

 ������ �� ����)����� �����* (  ������ �� ����)������ �����** ( ������ 

1/2009 4.474% 4.434% -0.040% 

2/2009 4.239% 4.208% -0.031% 

3/2009 3.920% 3.856% -0.064% 

4/2009 3.490% 3.426% -0.064% 

5/2009 3.192% 3.150% -0.042% 

6/2009 3.175% 3.150% -0.025% 

7/2009 3.174% 3.150% -0.024% 

8/2009 3.163% 3.150% -0.013% 

9/2009 3.157% 3.150% -0.007% 

10/2009 3.156% 3.150% -0.006% 

11/2009 3.156% 3.150% -0.006% 

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

:(**) ����� ���� ������ ����� ������ ������ �� ���� ����� )� ���������� ( ������� ������� ������� ��� ������� ����� ������ ����� �� ������� ������� ������� �����  
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:(**) ����� ���� ������ ����� ������ ������ �� ���� ����� )� ���������� ( ������� ������� ������� ��� ������� ����� ������ ����� �� ������� ������� ������� �����  
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ال�صكل رقم )50(

ويالحظ من اجلدول اأدناه اأن حجم الن�صاط يف �صوق مابني البنوك قد كان متذبذبًا من 

كانون الثاين 2009 اإىل اآب 2009 �صواء فيما يتعلق بعدد العمليات اأو حجمها، وبعدها �صهد 

انخفا�صًا م�صتمرًا حتى نهاية العام. وباملح�صلة فقد انخف�ص حجم الن�صاط يف �صوق ما بني 

البنوك من 1459.9 مليون دينار يف �صهر كانون الثاين 2009 اإىل 53.0 مليون دينار فقط 

يف �صهر ت�صرين الثاين 2009.

جدول رقم )31(

حجم الن�صاط يف �صوق ما بني البنوك لليلة واحدة لالأ�صهر 2009/11-2009/1
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 ��� �����)50(  
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����/�������/� ����� ����� ���� (�������� ������) ������ �� ���� ����� ������ ����� �����

  

  

  

    �� ����� ����� �� �����        ������ ���� ��� � ������ ���         �� ���� ����� ��� ������� ��� ��2009 .  ����

    ���� ������ ������ ���� ����   �� ��855.20       ��� �� ���� ����� ����� 201      ��� ��� ��� ����� 2009   �� �� 

 ����53.0 ��� �� ���� ����� ����� 13 ����� ����� ��� ��� ����� 2009.  

  

 ��� ����)31(  

 ����� ����� ����� ������ �� �� ��� � ������ ���1/2009�11/2009  

�� ���������� ���� 

����� 

 ���

�������� (����� �����) 

Jan-09 325 1,459.90 

Feb-09 130 532.00 

Mar-09 194 749.15 

Apr-09 96 394.35 

May-09 131 582.30 

Jun-09 83 367.25 

Jul-09 201 855.20 

Aug-09 148 661.75 

Sep-09 82 373.00 

Oct-09 42 167.50 

Nov-09 13 53.00 
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ال�صكل رقم )51(

ال�صكل رقم )52(
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اجلزء العا�صر

تقا�س ال�صيكات
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عا�صرًا: تقا�س ال�صيكات

 كانت ال�صيكات من اأهم الأدوات التي ا�صتخدمت تاريخيًا ومنذ اأواخر القرن التا�صع ع�صر 

لتنفيذ الدفع بني الأطراف املختلفة �صواء يف التجارة اأو على م�صتوى امل�صتهلك. مت تطوير 

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

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

البدء  البنوك الأع�صاء ومركز املقا�صة. مت  اإلكرتوين بني  ال�صيكات وبياناتها ب�صكل  �صور 

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

اإطالق امل�صروع من اخلطوات الرائدة ويهدف اإىل تقلي�ص فرتة حت�صيل ال�صيكات اإىل نف�ص 

يوم العمل الذي يتم فيه اإيداع ال�صيك يف ح�صاب امل�صتفيد، بدل من ثالثة اأيام عمل على 

الأقل ح�صب النظام ال�صابق.

هذا وقد �صهد عام 2008 ارتفاعًا يف ال�صيكات املقدمة للتقا�ص من حيث العدد والقيمة بن�صبة 

 10901.9 للتقا�ص من  ال�صيكات املقدمة  التوايل. فقد ارتفع عدد  32.9٪ على  و   ٪9.6

2008، وارتفعت قيمة  األف �صيك خالل عام   11943.6 اإىل   2007 األف �صيك خالل عام 

 40175.8 اإىل   2007 عام  خالل  دينار  مليون   30233.7 من  للتقا�ص  املقدمة  ال�صيكات 

مليون دينار خالل عام 2008 .

بن�صبة  والقيمة  العدد  حيث  من   2008 عام  خالل  املعادة  ال�صيكات  ارتفاع  يالحظ  كما 

املقدمة  ال�صيكات  اإجمايل  اإىل  ن�صبتها  ارتفعت  وبالتايل  التوايل،  على   ٪51.2 و   ٪16.8

للتقا�ص اإىل 6.13٪ من حيث العدد و 5.29٪ من حيث القيمة. كما ارتفع عدد ال�صيكات 

املعادة لعدم كفاية الر�صيد خالل عام 2008 حيث بلغت ن�صبتها 3.5٪ من اإجمايل عدد 

ال�صيكات املقدمة للتقا�ص و 2.63٪ من اإجمايل قيمة ال�صيكات املقدمة للتقا�ص. 
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جدول رقم )32(

تقا�س ال�صيكات )2008-2000(

الثالث  الربع  ومقارنة   2009 اأيلول  �صهر  نهاية  حتى  ال�صيكات  تقا�ص  بتطور  يتعلق  وفيما 

2009 بنف�ص الفرتة املماثلة من العام املا�صي الربع الثالث 2008، يالحظ ما يلي:

- انخفا�ص ال�صيكات املقدمة للتقا�ص من حيث العدد والقيمة، فقد انخف�ص عدد ال�صيكات 

املقدمة للتقا�ص من 3069.1 األف �صيك خالل الربع الثالث 2008 اإىل 2817.8 األف 

قيمة  وانخف�صت  �صيك،  األف   251.3 مبقدار  اأي   ،2009 الثالث  الربع  خالل  �صيك 

اإىل   2008 الثالث  الربع  دينار خالل  مليون   10454.3 للتقا�ص من  املقدمة  ال�صيكات 

8304.8 مليون دينار خالل الربع الثالث 2009 اأي مبقدار 2149.5 مليون دينار.

ارتفع عدد  فقد  القيمة،  وانخف�صت من حيث  العدد  املعادة من حيث  ال�صيكات  ارتفاع   -

األف   181.2 اإىل   2008 الثالث  الربع  �صيك خالل  األف   169.3 املعادة من   ال�صيكات 

�صيك خالل الربع الثالث 2009، اأي مبقدار 11.9 األف �صيك، بينما انخف�صت قيمتها 

من 584.5 مليون دينار خالل الربع الثالث 2008 اإىل 484.7 مليون دينار خالل الربع 

الثالث 2009 اأي مبقدار 99.8 مليون دينار.

 - 93 -

 ��� ����)32(  

 ���� �������)2000�2008(  

������ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

������ ������ �������          

 �����)���( 8,891.7 8,958.2 8,577.4 8,475.4 8,516.4 9,588.9 10,931.9 10,901.9 11,943.6 

 ������)����� �����( 11,622.6 12,584.6 12,904.7 14,269.2 17,058.4 22,732.2 26,521.6 30,233.7 40,175.8 

������ �������          

 �����)���( 549.2 536.7 472.2 423.9 364.1 386.4 429.4 626.6 732.0 

 ������)����� �����( 494.0 515.5 486.5 497.1 466.4 626.8 797.1 1,404.6 2,124.5 

 ������ ������ ������� ��� �� ����% 6.18 5.99 5.51 5.00 4.28 4.03 3.93 5.75 6.13  

 ���� �� ���� ������ ������ �������% 4.25 4.10 3.77 3.48 2.73 2.76 3.01 4.65 5.29 

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

 �����)���( … … 255.2 237.3 204.1 209.4 240.8 357.3 418.9 

 ������)����� �����( … … 252.1 260.0 249.0 297.3 380.6 733.2 1,056.9 

��� �� ���� ������ ������ ������� % … … 2.98 2.80 2.40 2.18 2.20 3.28 3.51 

 ������ ������ ������� ���� �� ����% … … 1.95 1.82 1.46 1.31 1.44 2.43 2.63 

���� ����� ������ �������          

 �����)���( … … 217.0 186.6 160.0 177.0 188.6 269.3 313.0 

 ������) ����������( … … 234.4 237.1 217.4 329.5 416.5 671.4 1,067.9 

 ������ ������ ������� ��� �� ����% … … 2.53 2.20 1.88 1.85 1.73 2.47 2.62 

 ������ ������ ������� ���� �� ����% … … 1.82 1.66  1.27 1.45 1.57 2.22 2.66 

����� :����� ������ �����  

  

 ����� ����� ����� ��� ���� �� ������� ���� �����2009 ������ ����� ������� 2009 �� ������� ������ ���� 

 ������ ����� ����� �����2008��� �� ���� �:  

  

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

3069.1    ��� ��� ��� ���    ������ ��2008   �� 2817.8        ������� ����� ��� ��� ��� 2009  �� �

  �����251.3          �� ������ ������ ������� ���� ������ ���� ��� 10454.3      ������ ��� ����� ����� 

 ������2008 �� 8304.8 ������ ����� ��� ����� ����� 2009 ����� �� 2149.5����� ����� . 
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- ارتفاع ال�صيكات املعادة لعدم كفاية الر�صيد من حيث العدد والقيمة، فقد ارتفع عدد 

 2008 90.9 األف �صيك خالل الربع الثالث  ال�صيكات املعادة لعدم كفاية الر�صيد من 

اإىل 116.3 األف �صيك خالل الربع الثالث 2009 اأي مبقدار 25.4 األف �صيك، وارتفعت 

دينار  مليون   306.9 اإىل   2008 الثالث  الربع  خالل  دينار  مليون   272.6 من  قيمتها 

خالل الربع الثالث 2009 اأي مبقدار 34.3 مليون دينار. 
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اجلزء احلادي ع�صر

تطور اخلدمات امل�صرفية

- اخلدمات امل�صرفية اجلديدة
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حادي عا�صر: تطور اخلدمات امل�صرفية

- اخلدمات امل�صرفية اجلديدة:

حققت البنوك العاملة يف الأردن قفزات نوعية مهمة وقامت بخطوات مت�صارعة لتحديث 

نقلة  باإحداث  فقامت  العاملية،  امل�صرفية  ال�صناعة  تطورات  ملواكبة  منتجاتها  وتطوير 

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

املعلومات والت�صالت، وعملت على اإدخال حوايل 40 خدمة جديدة خالل عام 2008، وقد 

تركزت تلك اخلدمات اجلديدة على ت�صخري التكنولوجيا يف خدمة العمالء.

جدول رقم )34(

اخلدمات امل�صرفية اجلديدة التي قامت البنوك باإدخالها عام 2008

 - 97 -
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اجلزء الثاين ع�صر

اجلهاز امل�صريف الأردين يف ظل الأزمة املالية العاملية

-  الأزمة املالية يف �صطور

-  القت�صاد الأردين وارتباطه بالقت�صاد العاملي

-  انعكا�صات الأزمة املالية العاملية على القت�صاد الأردين 

-  انعكا�صات الأزمة املالية العاملية على ميزانية البنك املركزي الأردين 

-  انعكا�صات الأزمة املالية العاملية على البنوك املرخ�صة 
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ثاين ع�صر: اجلهاز امل�صريف الأردين يف ظل الأزمة املالية العاملية

- الأزمة املالية يف �صطور

يف اأيلول من عام 2008، �صهد العامل انطالق �صرارة الأزمة املالية العاملية، والتي اعتربت 

اأوًل بالوليات  1929. وقد ابتداأت الأزمة  الأ�صواأ من نوعها منذ زمن الك�صاد الكبري �صنة 

املتحدة الأمريكية ثم امتدت اإىل دول العامل لت�صمل الدول الأوروبية والدول الآ�صيوية والدول 

بلغ  الأمريكي. وقد  بالقت�صاد  اقت�صادها مبا�صرة  التي يرتبط  النامية  والدول  اخلليجية 

عدد البنوك التي انهارت يف الوليات املتحدة 28 بنكًا خالل العام 2008، بينما ارتفع العدد 

لي�صل اإىل 100 بنك تقريبًا يف عام 2009. 

عدم  ظاهرة  املتحدة  الوليات  يف  انت�صرت  حينما   2007 �صباط  اإىل  الأزمة  جذور  وتعود 

ت�صديد ت�صليفات الرهن العقاري املمنوحة ملدينني ل يتمتعون بقدرة كافية على الت�صديد، 

الأمر الذي �صبب اأوىل عمليات الإفال�ص يف موؤ�ص�صات م�صرفية متخ�ص�صة. بعد ذلك ويف 

�صهر اآب 2007 بداأت البور�صات بالتدهور اأمام خماطر ات�صاع الأزمة، كما قام عدد من 

كبري  ب�صكل  اأ�صهمها  قيم  انخفا�ص  عن  بالإعالن   2007 عام  نهاية  يف  الكربى  امل�صارف 

ب�صبب اأزمة الرهن العقاري. 

معدل  تخفي�ص   2008 عام  بداية  يف  الأمريكي  الحتادي  الحتياطي  قرر  ذلك  اإثر  وعلى 

فائدته الرئي�صية ثالثة اأرباع النقطة اإىل 3.50٪، ثم جرى التخفي�ص تدريجيًا اإىل 2٪ بني 

�صهري كانون الثاين ونهاية ني�صان. كما قامت احلكومة الربيطانية بتاأميم بنك “نورذرن 

روك”، واأعلن “جي بي مورغان ت�صيز” عن �صراء بنك الأعمال الأمريكي “بري �صترينز” 

ب�صعر متدن ومع امل�صاعدة املالية لالحتياطي الحتادي. 

وقد قامت وزارة اخلزانة الأمريكية  يف اأيلول 2008 بو�صع املجموعتني العمالقتني يف جمال 

ت�صليفات الرهن العقاري “فريدي ماك” و”فاين ماي” حتت الو�صاية طيلة الفرتة التي 

حتتاجانها لإعادة الهيكلة املالية، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولر. 

 ولعل اأبرز عالمات الأزمة اإعالن م�صرف ليمان براذرز اإفال�صه يف 2008/9/15، نتيجة 

ل�صعوبات مالية ع�صفت به جراء اأزمة العقار التي تعر�صت اإليها الوليات املتحدة. وقد 
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اأكرب م�صرف  رابع  قريب  وقت  يعد حتى  كان  والذي  براذرز  ليمان  �صقوط م�صرف  كان 

وعدد  دولر  مليار   691 نحو  قيمتها  بلغت  اأ�صول  بحجم  املتحدة،  الوليات  يف  ا�صتثماري 

موظفني جتاوز 25 األف موظف يف �صتى اأنحاء العامل، مبثابة اإنذار بت�صاقط وانهيار عدد 

اآخر من البنوك واملوؤ�ص�صات املالية يف اأمريكا ويف دول اأخرى من العامل، وبالذات يف ظل 

البلد  وتخطيها حدود  وانت�صارها  وال�صتثمارية  املالية  لعوملة اخلدمات  ال�صلبية  التاأثريات 

الزلزال  اأحدث حالة من  قد  براذرز  ليمان  اإفال�ص م�صرف  اأن  اإىل  اإ�صافة  الأ�صل، هذا 

بتاريخ  اإفال�ص  اأكرب ع�صر عمليات  ت�صدر  اإفال�صه  اأن  باعتبار  العامل،  م�صتوى  املايل على 

الوليات املتحدة، وت�صبب يف حدوث اآثار مالية �صلبية كبرية لالأ�صواق املالية العاملية، مبا يف 

ذلك العربية، والتي قد فقدت جزءًا كبريًا من مكا�صبها و تراجعت موؤ�صراتها املالية.

- القت�صاد الأردين وارتباطه بالقت�صاد العاملي

مع  اقت�صاده  ويرتبط  العاملي،  القت�صاد  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  الأردين  القت�صاد  كان  ملا 

وم�صتوردات(  �صادرات  )من  التجارية  املعامالت  خالل  من  املختلفة  الدول  اقت�صاديات 

ومعامالت راأ�صمالية وا�صتثمارية وحتويالت على �صكل م�صاعدات ومنح وحوالت مغرتبني 

يتاأثر  اأن  العامل،  مع  القت�صادية  الت�صابكات  هذه  ظل  يف  الطبيعي،  من  فاإنه  و�صياحة، 

القت�صاد الأردين �صلبًا واإيجابًا مبا يحدث يف القت�صاد العاملي. 

ولدى حتليل اآثار الأزمة املالية العاملية على خمتلف القطاعات القت�صادية يف الأردن، تبني 

اأن الآثار الأولية لالأزمة املالية العاملية كانت قد ظهرت ابتداًء على ال�صوق املايل )بور�صة 

عمان( على الرغم من �صعف ارتباطها بالبور�صات العاملية الغربية، وكان ال�صبب يف ذلك 

نف�صيًا اأكرث منه لعوامل حقيقية. حيث تراجع الرقم القيا�صي لأ�صعار الأ�صهم املتداولة يف 

البور�صة بن�صبة بلغت 30٪ خالل ال�صهور الأوىل التي تلت الأزمة، وكان ذلك الرتاجع هو 

الأقل باملقارنة مع الرتاجعات التي ح�صلت يف بقية البور�صات يف دول املنطقة.
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باأنها  القول  فيمكن  الأردين،  امل�صريف  القطاع  على  والأولية  املبا�صرة  لالآثار  بالن�صبة  اأما 

والتي  العوامل  الأزمة، وكان ذلك ناجما عن جمموعة من  جاءت حمدودًة جدًا يف بداية 

من اأبرزها؛ عدم متلك البنوك العاملة يف اململكة لأي من الأوراق املالية امل�صمومة وذات 

املخاطر العالية واملرهونة بالعقارات يف الوليات املتحدة الأمريكية، والتي كانت ال�صرارة 

الأوىل امل�صئولة عن اإ�صعال فتيل الأزمة املالية. حيث اأن ابتعاد البنوك يف الأردن عن التعامل 

بال�صتثمارات التي حتمل خماطر كبرية، والتي تعرف بامل�صتقات املالية، بالإ�صافة ملمار�صة 

البنوك يف الأردن للعمل امل�صريف التجاري اأكرث من العمل امل�صريف ال�صتثماري، كان له 

دور كبري يف حماية اجلهاز امل�صريف الأردين من تداعيات الأزمة املالية.

كذلك كان حلزمة الإجراءات ال�صتباقية التي اتخذتها احلكومة الأردنية والبنك املركزي 

الأردين دورًا كبريًا يف التقليل من التاأثري ال�صلبي لتداعيات وتبعات تلك الأزمة على القطاع 

الكفوؤة  لالإدارات  كان  ذلك،  على  عالوًة  له.  الالزمة  ال�صيولة  وتوفري  الأردين،  امل�صريف 

للبنوك العاملة يف الأردن دورًا وا�صحًا يف احتواء الأزمة وجتنب اآثارها ال�صيئة وذلك من 

خالل اإتباعها ملجموعة من التدابري الوقائية. ول نن�صى اأن وجود نظام رقابي داخلي يتميز 

اجلودة  املنخف�صة  التمويل  عمليات  يف  التورط  بنوكنا  جنب  واملتانة،  واحل�صافة  بالدقة 

وذات املخاطر املرتفعة. 
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الرقم القيا�صي لأ�صعار الأ�صهم املرجح بالقيمة ال�صوقية
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الوقائية  الإجراءات  من  حزمة  بتبني  املركزي  والبنك  احلكومة  �صارعت  فقد  ذلك  ومع 

بهدف حماية اجلهاز امل�صريف والقت�صاد الأردين من التداعيات املحتملة لالزمة املالية 

العاملية. وكان من اأبرز تلك الإجراءات ما يلي: 

- اإعالن احلكومة عن �صمان عام جلميع الودائع وبدون �صقف لدى البنوك يف الأردن حتى 

 اإ�صايف وذلك لنهاية 2010.
ٍ
نهاية 2009، وقد مت متديد هذا ال�صمان موؤخرًا لعام

- تخفي�ص �صعر اإعادة اخل�صم من 6٪ اإىل ٪4.5.

- تخفي�ص ن�صبة الحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع من 10٪ اإىل ٪7.

- التوقف عن اإ�صدار �صهادات الإيداع اعتبارًا من �صهر ت�صرين الأول 2008. 

- منح العديد من الإعفاءات ال�صريبية لعدد من القطاعات مثل قطاع ال�صياحة، واإعفاء 

260 مدخل �صناعي من التعريفات اجلمركية.

-   اإعفاء ال�صقق ال�صكنية من ر�صوم الت�صجيل حتى نهاية 2009.

كذلك اتخذ البنك املركزي حزمة من الإجراءات الوقائية والحرتازية خالل ال�صتة اأ�صهر 

الأوىل من اندلع الأزمة املالية العاملية للحفاظ على �صالمة اجلهاز امل�صريف وحتفيز النمو 

القت�صادي للمملكة يف ظل تراجع ال�صغوط الت�صخمية. وقد مت تنفيذ حزمة الإجراءات 

على ثالث مراحل زمنية، وا�صتملت الإجراءات على:

- تخفيف �صروط ت�صنيف الت�صهيالت الئتمانية غري العاملة.

- تعديل التعليمات املتعلقة بال�صيولة النقدية القانونية للبنوك ل�صيما ما يتعلق ب�صوق ما بني 

البنوك حتى نهاية 2009.

 2008 اأرباحها لعام  اأموالها من خالل ر�صملة جزء من  - حث البنوك على تعزيز روؤو�ص 

بدًل من توزيعها نقدًا ..
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- انعكا�صات الأزمة املالية العاملية على القت�صاد الأردين 

ثم  مالية  اأزمة  اإىل  �صيولة،  واأزمة  ائتمان  اأزمة  من  العاملية  املالية  الأزمة  حتولت  اأن  بعد 

بداأنا  العامل،  اآثارها على القت�صاد احلقيقي يف معظم دول  اقت�صادية ظهرت  اأزمة  اإىل 

ن�صعر باآثارها على القت�صاد احلقيقي يف اململكة، وظهر ذلك على �صكل تباطوؤ يف معدلت 

النمو احلقيقي. فقد اأظهرت الإح�صاءات الر�صمية الأردنية تراجعًا يف معدل منو الناجت 

اإىل   2008 عام  الأول من  الن�صف  8.8٪ يف  من  الثابتة  ال�صوق  باأ�صعار  الإجمايل  املحلي 

3.0٪ يف الن�صف الأول من العام 2009. وقد انعك�صت اآثار التباطوؤ القت�صادي على معظم 

القطاعات القت�صادية ومنها القطاع امل�صريف وب�صورة متفاوتة. 

خالل  اخلارجية  وامل�صاعدات  املحلية  الإيرادات  اإجمايل  بلغ  العامة،  املالية  �صعيد  فعلى 

ال�صهور الت�صعة الأوىل من عام 2009 حوايل 3.25 مليار دينار وبانخفا�ص مقداره ٪17.3 

عن نف�ص الفرتة من العام ال�صابق 2008. وعلى الرغم من الثبات الن�صبي لالإيرادات املحلية 

لغاية �صهر اأيلول 2009، والتي حافظت على م�صتوى قريب من م�صتواها لنف�ص الفرتة من 

العام ال�صابق، اإل اأن امل�صاعدات اخلارجية �صهدت تراجعًا غري م�صبوق، اإذا تراجعت قيمتها 

اإىل 103 مليون دينار باملقارنة مع 481 مليون دينار يف نف�ص الفرتة من العام ال�صابق وبن�صبة 

انخفا�ص ٪78.6. 

وعلى العك�ص من اإجمايل الإيرادات، فقد �صهد اإجمايل الإنفاق خالل الت�صعة �صهور الأوىل 

من عام 2009 منوًا ملحوظًا لي�صل اإىل 4,12 مليار دينار وبارتفاع ن�صبته 18.6٪ عن نف�ص 

الفرتة من العام ال�صابق. وُتعزى هذه الزيادة اأ�صا�صًا اإىل ارتفاع النفقات الراأ�صمالية بن�صبة 

ِقرت يف وقت مبكر حيث بدء ال�صرف 
ُ
57.8٪ عن العام ال�صابق وذلك لأن املوازنة املالية اأ

على امل�صروعات يف �صهر كانون الثاين بدًل من �صهر اآذار مع بداية العام. ويف ظل تراجع 

الإيرادات وتنامي الإنفاق، انعك�ص الأثر يف املح�صلة النهائية على تفاقم العجز يف املوازنة 

)بعد امل�صاعدات( ليبلغ 865 مليون دينار، وبارتفاع ن�صبته 687.3٪ عن نف�ص الفرتة من 

العام ال�صابق. 
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وعلى �صعيد �صايف الدين العام الداخلي واخلارجي، فقد بلغ الر�صيد القائم له 5ر9 مليار 

دينار اأردين، وبلغت ن�صبة �صايف الدين العام اإىل الناجت املحلي الإجمايل 6ر58٪، علمًا بان 

ال�صقف امل�صموح به ح�صب قانون الدين العام هو٪60. 

واأظهرت اأرقام املديونية اخلارجية يف نهاية اأيلول 2009 ارتفاعًا طفيفًا مبقدار 141 مليون 

الثنائية  القرو�ص  2008. وفيما تراجعت  اآب  نهاية  3.9٪ عن م�صتواها يف  وبن�صبة  دينار 

طويلة الأجل املمنوحة لالأردن من قبل الوليات املتحدة بن�صبة 5.2٪ ومن قبل اأملانيا بن�صبة 

القرو�ص  اأن  اإىل  الإ�صارة  47.8٪. وجتدر  بن�صبة  ارتفعت قرو�ص فرن�صا  باملقابل   ،٪7.3

كما   ،٪75.3 بن�صبة  انخف�صت  قد  الدويل  النقد  قبل �صندوق  املمنوحة من  الأجل  طويلة 

انخف�صت قرو�ص البنك الدويل بن�صبة ٪4.8.  

اأما املديونية الداخلية، فقد حققت ارتفاعًا حادًا من 5.13 مليار دينار يف نهاية اآب 2008 

هذا  جنم  وقد   .٪33.2 بلغت  منو  وبن�صبة   2009 اأيلول  نهاية  يف  دينار  مليار   6.83 اإىل 

املوازنة(  )�صمن  املركزية  احلكومية  مديونية  ارتفاع  عن  الداخلية  املديونية  يف  الرتفاع 

بن�صبة 32.8٪، وارتفاع مديونية املوؤ�ص�صات احلكومية مبوازنات م�صتقلة بن�صبة ٪40.5. 

وبالن�صبة للقطاع اخلارجي، فقد انخف�صت �صادرات اململكة خالل الثمانية �صهور الأوىل 

من عام 2009 بن�صبة 19.1٪ عن قيمتها خالل نف�ص الفرتة من العام 2008. كما انخف�ص 

حجم امل�صتوردات بن�صبة 21.5٪. وقد كان ملح�صلة النخفا�ص يف ال�صادرات والواردات 

اأن انخف�ص العجز يف امليزان التجاري خالل الثمانية �صهور الأوىل من عام 2009 بن�صبة 

هذا  اأن  اإىل  هنا  الإ�صارة  وجتدر  ال�صابق.  العام  من  نف�صها  الفرتة  مع  باملقارنة   ٪23.5

النخفا�ص يف عجز امليزان التجاري ل يعني بال�صرورة حت�صن الو�صع لأن احلجم الكلي 

اآب  الر�صيد يف  باملقارنة مع   2009 اآب  21٪ حتى  انخف�ص بحدود  للتجارة اخلارجية قد 

.2008

وفيما يتعلق بتحويالت الأردنيني العاملني يف اخلارج، فقد انخف�صت خالل الثمانية �صهور 

الأوىل من عام 2009 بن�صبة 5.8٪ على الرغم من عدم عودة اأعداد كبرية من الأردنيني 

العاملني يف اخلارج. وقد يكون ال�صبب يف انخفا�ص التحويالت هو عدم زيادة رواتبهم اأو 
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الأزمة  تداعيات  ظل  يف  وبخا�صة  فيها  العاملني  الدول  من  مكافاآت  على  ح�صولهم  عدم 

فيها  مبا  العامل  دول  معظم  واقت�صاديات  اأ�صواق  اإىل  تاأثريها  امتد  والتي  العاملية  املالية 

الدول اخلليجية والتي تاأثرت �صركاتها ب�صكل وا�صح. 

وبالن�صبة للدخل ال�صياحي فقد �صهد القطاع زيادة طفيفة تعادل حوايل ن�صف باملئة عن 

العام املا�صي. يف حني �صهد ال�صتثمار الأجنبي الوارد اإىل اململكة �صايف تدفق بقيمة 310 

مليون دينار تقريبًا خالل الن�صف الأول من العام احلايل 2009 باملقارنة مع 894 مليون 

دينار خالل الن�صف الأول من عام 2008 وبن�صبة تراجع بلغت ٪65.3. 

اأ�صعار  موؤ�صر  قيمة  ارتفاع  الأرقام  اأظهرت  فقد  لالأ�صعار،  القيا�صية  الأرقام  �صعيد  وعلى 

بن�صبة  مقارنة  احلايل  العام  من  الأوىل  الثمانية  ال�صهور  خالل   ٪1.6 بن�صبة  امل�صتهلكني 

ارتفاع 13.5٪ خالل نف�ص الفرتة من العام ال�صابق. 

 ومن خالل جميع املوؤ�صرات ال�صابقة، ميكن ال�صتدلل على وجود تراجع اأو تباطوؤ يف معظم 

القطاعات واملوؤ�صرات القت�صادية الأردنية من معدلت منو و�صادرات وحوالت مغرتبني 

ودخل �صياحة، كما اأنها طالت اأرباح البنوك، وانعك�صت يف النهاية على اإيرادات اخلزينة 

العامة.

- انعكا�صات الأزمة املالية العاملية على ميزانية البنك املركزي الأردين 

البنك  ميزانية  اأظهرت  فقد  الأردن،  �صهده  الذي  القت�صادي  التباطوؤ  من  الرغم  على 

ارتفاع  اأبرزها  لعل  العام احلايل  الأوىل من  الت�صعة �صهور  املركزي تطورات كبرية خالل 

ر�صيد احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية بنهاية �صهر اأيلول 2009 بحوايل 

1.7 مليار دينار م�صجاًل بذلك منوًا غري م�صبوق بلغت ن�صبته حوايل 31.1٪ عن م�صتواه يف 

نهاية عام 2008. وقد اأدى ارتفاع الحتياطيات هذا اإىل ارتفاع املوجودات الأجنبية التي 

يحتفظ بها البنك املركزي لت�صل اإىل 8.8 مليار دينار تقريبًا يف نهاية �صهر اأيلول 2009 

وبن�صبة ارتفاع مقدارها 24٪ عن عام 2008. 
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�صكل رقم )56(

اأما املوجودات املحلية للبنك املركزي فقد انخف�صت بقيمة 78 مليون دينار تقريبًا لت�صل 

اإىل 1.7 مليار دينار تقريبًا ومبعدل انخفا�ص 4.4٪ عن عام  2008 وذلك ب�صبب انخفا�ص 

 ,2009 اأيلول  �صهر  نهاية  مع  تقريبًا  دينار  مليون   59 مبقدار  العام  القطاع  على  الديون 

بالإ�صافة لنخفا�ص ر�صيد الديون على املوؤ�ص�صات املالية بن�صبة 19.8٪ تقريبًا.

�صكل رقم )57(
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املوجودات الأجنبية للبنك املركزي الأردين

املوجودات املحلية للبنك املركزي الأردين
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 ومل ت�صهد الديون التي على البنوك املرخ�صة للبنك املركزي اأي زيادة تذكر مبا فيها من 

ت�صهيالت اإعادة اخل�صم اأو ت�صهيالت للبنوك املتعرثة، بل على العك�ص من ذلك انخف�صت 

الديون بن�صبة ب�صيطة تعادل 2.8٪ لت�صل اإىل 374 مليون دينار يف اأيلول 2009. ويف هذا 

اإ�صارة وا�صحة ل�صتقرار الأو�صاع املالية للبنوك املرخ�صة.

�صكل رقم )58(

وعلى �صعيد ودائع البنوك املرخ�صة لدى البنك املركزي، فقد حققت منوًا كبريًا مقداره 

1.4 مليار دينار منذ نهاية 2008 لت�صل اإىل 5.8 مليار دينار تقريبًا يف نهاية اأيلول 2009 

وبن�صبة منو 31٪ تقريبًا. ولعل اأهم اأ�صباب هذه الزيادة تعود لرفع البنوك املرخ�صة لر�صيد 

ارتفاع  وبن�صبة  مليار   3.7 اإىل  تقريبًا  مليار   1 من  املركزي  البنك  لدى  بفوائد  الودائع 

مقدارها 251٪، وذلك على خلفية توقف البنك املركزي عن اإ�صدار �صهادات الإيداع.
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 ������ �� ���� ����� ������ �� ���� �� ���� ����� �� ������ ����� ������ ������ ��� ��� ������ ���� �� 

 ����� ����� ����� ������ ����� ��� �� ����� ��� �� �������� ������2.8 % �� ����374 ����� � ����� ����� 

2009 .������ ������ ������ ������ ������� ����� ����� ��� ��.  
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 ������ ����� ���� ���� ��� ������� ����� ��� ������ ������ ����� ���� ����1.4 ���� ��� ����� ����� 2008 
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�صكل رقم )59(

�صكل رقم )60(

 - 109 -

 ��� ���)59(  

ا�� ا����ك ا������ ��ى ا���� ا���آ�ي

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09

������ت ا������ �������ر ا�رد��

 

 

  

 ��� ���)60(  

ا��دا�� ���ا�� و���دات ا����اع 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09

���دات ا���اع ودا�� ���ا��

  

  

  

 - 109 -

 ��� ���)59(  

ا�� ا����ك ا������ ��ى ا���� ا���آ�ي

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09

������ت ا������ �������ر ا�رد��

 

 

  

 ��� ���)60(  

ا��دا�� ���ا�� و���دات ا����اع 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09

���دات ا���اع ودا�� ���ا��

  

  

  

 ودائع



124

جدول رقم )35( 

ميزانية البنك املركزي الأردين ب�صكل ربعي من اأيلول 2008 اإىل اأيلول 2009

2008 2009 

 ��������  /��������  
����� 

 �����

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

7000.9 7090 7567.1 7942.2 8797.3 

�����  
254.4 252.8 267.4 274.2 289.9 

���� ����� ����� 
3.1 2.6 2.4 2.3 164.5 

��� ������ ������ ����� 
3472.6 1994 2519.4 1959.4 2427.8 

����� � ������ 
2503.9 4073.7 4011.0 4939.4 5148.2 

������� ������ ���� 
766.9 766.9 766.9 766.9 766.9 

��������   ����� 
1779.4 1781.9 1722.4 1747.6 1703.8 

������ ��� ������  ����� 
1256.8 1243.3 1203.3 1227.4 1184.7 

������ ��� ������ ������ 
332.2 376.3 368.0 363.8 373.5 

������ ����� ���� 
115.2 159.2 150.9 146.8 156.5 

������ ������ ������� 
217 217.1 217.1 217.0 217.0 

������ ��� ������� ������ 
92.3 89 87.7 85.8 71.4 

������ ��� ������ ���� 
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�������   ���� 
79.4 54.3 44.6 51.6 55.2 

�������� = ��������  
8780.3 8871.9 9289.5 9689.8 10501.1 

�����   ����� 
2924.8 2871.5 2778.7 2804.9 2948.8 

�����  ������ ������  
4563.6 4433.2 4976.0 5321.8 5809.2 

�������� ����� 
4049.6 3855.9 4484.5 4936.2 5432.0 

������ ������ 
2467 1166 345.0 150.0 150.0 

�������� �������  
1155.6 1296.7 1247.1 1020.0 1050.6 

�������� ������   
221 344.7 463.9 446.2 548.9 

����� ������ 
206 1048.5 2428.5 3320.0 3682.5 

������� ������� 
514 577.3 491.5 385.6 377.2 

�����  ��  ����� 
67.379 205.3 188.4 167.4 94.2 

�����  ������  ���� 
19.5 9.7 5.6 0.7 11.2 

��������   ������� 
251.8 257.2 255.0 283.3 266.4 

�����  ������  �������  
230 281.7 352.1 266.8 333.3 

���   �������  ����������� �������� 
184.3 297.4 247.3 297.4 339.9 

��������   ����� 
538.9 516 486.4 547.5 698.1 

����� : ������ ����������  

 

 - 110 -

 ��� ����)35 (  

 ����� �� ���� ���� ����� ������ ����� �������2008 ����� �� 2009  

2008 2009 

 ��������  /��������  
����� 

 �����

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

7000.9 7090 7567.1 7942.2 8797.3 

�����  
254.4 252.8 267.4 274.2 289.9 

���� ����� ����� 
3.1 2.6 2.4 2.3 164.5 

��� ������ ������ ����� 
3472.6 1994 2519.4 1959.4 2427.8 

����� � ������ 
2503.9 4073.7 4011.0 4939.4 5148.2 

������� ������ ���� 
766.9 766.9 766.9 766.9 766.9 

��������   ����� 
1779.4 1781.9 1722.4 1747.6 1703.8 

������ ��� ������  ����� 
1256.8 1243.3 1203.3 1227.4 1184.7 

������ ��� ������ ������ 
332.2 376.3 368.0 363.8 373.5 

������ ����� ���� 
115.2 159.2 150.9 146.8 156.5 

������ ������ ������� 
217 217.1 217.1 217.0 217.0 

������ ��� ������� ������ 
92.3 89 87.7 85.8 71.4 

������ ��� ������ ���� 
18.7 19 18.8 19.0 19.0 

�������   ���� 
79.4 54.3 44.6 51.6 55.2 

�������� = ��������  
8780.3 8871.9 9289.5 9689.8 10501.1 

�����   ����� 
2924.8 2871.5 2778.7 2804.9 2948.8 

�����  ������ ������  
4563.6 4433.2 4976.0 5321.8 5809.2 

�������� ����� 
4049.6 3855.9 4484.5 4936.2 5432.0 

������ ������ 
2467 1166 345.0 150.0 150.0 

�������� �������  
1155.6 1296.7 1247.1 1020.0 1050.6 

�������� ������   
221 344.7 463.9 446.2 548.9 

����� ������ 
206 1048.5 2428.5 3320.0 3682.5 

������� ������� 
514 577.3 491.5 385.6 377.2 

�����  ��  ����� 
67.379 205.3 188.4 167.4 94.2 

�����  ������  ���� 
19.5 9.7 5.6 0.7 11.2 

��������   ������� 
251.8 257.2 255.0 283.3 266.4 

�����  ������  �������  
230 281.7 352.1 266.8 333.3 

���   �������  ����������� �������� 
184.3 297.4 247.3 297.4 339.9 

��������   ����� 
538.9 516 486.4 547.5 698.1 
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����� :����� ������ �����  
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- انعكا�صات الأزمة املالية العاملية على البنوك املرخ�صة 

نوع من  اأي  للح�صول على  للحكومة  اأو  املركزي  للبنك  اململكة  العاملة يف  البنوك  تلجاأ  مل 

اأنواع الدعم املادي وهذا ناجم عن حقيقة �صالمة و�صالبة اأو�صاعها املالية. 

فقد ارتفع اإجمايل موجودات البنوك املرخ�صة يف الأردن من حوايل 29.8 مليار دينار يف 

نهاية عام 2008 اإىل 31.2 مليار دينار يف نهاية اأيلول 2009 وبن�صبة منو ٪4.8. 

�صكل رقم )61(

كذلك �صهدت املوجودات الأجنبية للبنوك املرخ�صة تراجعًا ملحوظًا لتنخف�ص يف نهاية اأيلول 

2009 بحوايل 410 مليون دينار اأو بن�صبة انخفا�ص 7.1٪ عن قيمتها يف نهاية عام 2008. 

ويعود ال�صبب الأ�صا�صي يف انخفا�ص املوجودات الأجنبية اإىل تراجع حجم ن�صاط القطاع 

املوجودات  على  انعك�ص  الذي  الأمر  وواردات،  �صادرات  من  فيه  الأردن مبا  اخلارجي يف 

الأجنبية للبنوك املرخ�صة والتي كانت ت�صاهم ب�صكل كبري يف متويل هذا القطاع. وجتدر 

من  تراجعت  قد  الأردن  خارج  بنوك  لدى  املرخ�صة  البنوك  اأر�صدة  اأن  اإىل  هنا  الإ�صارة 

4.5 مليار دينار يف نهاية 2008 اإىل 3.6 مليار دينار مع نهاية ت�صرين الأول 2009 ومبعدل 

انخفا�ص 20٪ تقريبًا. 
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 ��� ������� ������ ����� �������� ������ ������  

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

������ ������� ����� ���� �����.   

  

 ���� �� ����� � ������ ������ ������� ���� ����� ���29.8 ��� ���� � ����� ����� 2008 �� 31.2 ����� 

 ����� ���� � �����2009 �� ������ 4.8 .%  
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��� ���� ����� ���� � ������ ������� ������� ������ ������ ������� �������� �2009 ���� 410 ����� ����� 

 ����� ����� ��7.1 % ��� ���� � ������ ��2008 . ����� �� ������� �������� ����� � ������ ����� �����

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

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

 �� ������ �� ����� ����4.5 ���� � ����� ����� 2008 �� 3.6�����  ���� ����� ���� �� ����� 2009 ����� 

 �����20 %������� .  
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اأما املوجودات املحلية للبنوك املرخ�صة فقد ارتفعت من 24 مليار دينار تقريبًا يف نهاية 

عام 2008 اإىل 26 مليار دينار تقريبًا يف نهاية اأيلول 2009 وبن�صبة منو 7.7٪. ويعود هذا 

الرتفاع اإىل ازدياد الديون على القطاع العام بحوايل 17.7٪، وارتفاع احتياطيات البنوك 

املرخ�صة بحوايل ٪41.  

�صكل رقم )62(

�صكل رقم )63(
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ارتفاعًا طفيفًا من  البنوك املرخ�صة  الكلي املمنوح من  وقد �صهد ر�صيد الئتمان املحلي 

16.6 مليار دينار يف نهاية عام 2008 اإىل 17.1 مليار دينار يف نهاية اأيلول 2009 وبن�صبة 

3.5٪. يف حني كان هناك انخفا�ص طفيفًا يف حجم الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة  منو 

196 مليون  انخف�صت بحوايل  والتي  القطاع اخلا�ص  اإىل  املرخ�صة  البنوك  املمنوحة من 

الت�صهيالت  تباطوؤ  اأو  تراجع  ويعترب   .2008 تقريبًا عن عام   ٪1,65 وبن�صبة  تقريبًا  دينار 

الئتمانية نتيجة ملجموعة من العوامل اأهمها حالة التباطوؤ يف معدلت النمو التي متر بها 

واخلارجي؛  املحلي  والطلب  الأ�صعار  وتراجع  اململكة؛  يف  القت�صادية  القطاعات  خمتلف 

وتراجع التو�صع يف الن�صاطات التي كانت غري مدرو�صة بعناية من جهة، ومن جهة اأخرى 

جاءت انعكا�صًا ل�صيا�صة الت�صدد يف منح الئتمان التي اتبعتها البنوك بعد اأن اأعادت درا�صة 

�صيا�صاتها الئتمانية والتمويلية ملختلف امل�صروعات والقطاعات القت�صادية، انطالقًا من 

حر�صها على اإجراء مراجعات دورية ل�صيا�صات تقييم املخاطر، ومن احرتامها لتعليمات 

البنك املركزي والتزامها بها.

�صكل رقم )64(
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              �� ������ �������� ������ ������ �� ������ ����� ���� ������� ���� ��� ���16.6        ���� ���� � ����� ����� 2008 

  ��17.1      ���� � ����� �����   �����2009    �� ������ 3.5 .%           ��������� ���� � ������ ����� ���� ��� �� �

        ���� ������ �� ������ ������ �� ������� ������� ���������   ����    ���� �����196       ������� �������� ����� ����� 

1,65 %  ��� �� �������2008. �����  �� ����������� �������� ����� ������� �� ����� ����� �������  �������� ���� 

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

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

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

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

��.  

 ��� ���)64(� �
ا������ت  ا������ة �� ��� ا����ك ا������ �����ع ا����ص 
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                    ������ ������ ������ ����� �� � ���� ������ �������� ������ ������ ��� ������� ���� ��� ��� ��������� ���� ����

               �� ����� � ������� ������ ��� ������� ���� ����� ��� �������� ������ ��� �18.1       ��� ���� � ����� ����� 2008 

  ��19.7  ���� �����       ����� ��� ���� � �2009      ������� � �� ������ 8.6 .%        � ������ ����� ������ ��� ���� ����

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

 ������ ������ ��� ��� ����� ��� ���� ��2009 ��� � ��� ������ ������ ��� ���� �2010 .  
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ملفتًا  ارتفاعًا  املرخ�صة  البنوك  لدى  الودائع  اإجمايل  �صهد  فقد  املطلوبات،  �صعيد  وعلى 

خا�صة يف ظل الأزمة املالية وفقدان الثقة يف اأكرب امل�صارف العاملية، حيث ارتفع اإجمايل 

اإىل   2008 عام  نهاية  يف  دينار  مليار   18.1 من  الأردن  يف  العاملة  البنوك  لدى  الودائع 

19.7 مليار دينار يف نهاية �صهر اأيلول 2009 وبن�صبة منو يف مقدارها 8.6٪. وهذا يوؤكد 

على ارتفاع مقدار الثقة يف البنوك املرخ�صة وعلى ازدياد جاذبيتها للمدخرين. ولعل اأحد 

اأ�صباب ارتفاع الثقة هو قيام احلكومة الأردنية ب�صمان الودائع لدى البنوك املرخ�صة وبدون 

�صقف حتى نهاية عام 2009، ومن ثم متديد هذا ال�صمان لنهاية عام 2010. 

�صكل رقم )65(

اأبرز املوؤ�صرات على ارتفاع مالءة البنوك املرخ�صة يف الأردن هو ارتفاع راأ�ص  ولعل اأحد 

املال والحتياطيات واملخ�ص�صات التي متلكها هذه البنوك لت�صل اإىل 4.35 مليار دينار 

تقريبًا يف نهاية اأيلول 2009 وبن�صبة منو 14.2٪ عن عام 2008. 

ويعترب زيادة وتعزيز حقوق امللكية مبا فيها من راأ�ص مال واحتياطيات وخم�ص�صات من 

املوؤ�صرات اجليدة على �صحة الو�صع املايل للبنوك، خا�صًة يف ظل الأزمة املالية احلالية. 

كذلك تكمن اأهمية خا�صة لزيادة املخ�ص�صات التي يحتفظ بها البنك لأنها متثل خط دفاع 
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                  ��� �������� ����������� ���� ��� ������ �� ����� � ������ ������ ���� ������ ��� ������� ���� ��� ����

 �� ���� ������ ��� �����4.35 ����� ���� � ������� ����� ����� 2009 �� ������ 14.2 % ��� ��2008 .  

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

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

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

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

 ��� ���)66(� �
رأس ا���ل   وا��������ت   وا������ت 
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اإ�صايف قبل الحتياطيات وراأ�ص املال، الأمر الذي يعطي ح�صانة اأكرب للم�صاهمني ويعطي 

البنك قدرة اأكرب على مواجهة اأية خ�صائر قد يتعر�ص لها البنك وخا�صًة نتيجة ال�صتثمار 

يف الأ�صول عالية املخاطر. 

�صكل رقم )66(
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 ��� ���)65(  

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

 �� ���� ������ ��� �����4.35 ����� ���� � ������� ����� ����� 2009 �� ������ 14.2 % ��� ��2008 .  

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

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

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

������ ����� ����� � �������� ����� ������ ����� �� ����� �� ����� .  
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جدول رقم )36( 

امليزانية املوحدة للبنوك املرخ�صة ب�صكل ربعي من اأيلول 2008 اإىل اأيلول 2009
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 ��� ����)36 (  

 ����� �� ���� ���� ������ ������ ������ ��������2008 ����� �� 2009  

2008 2009 

 ��������  /��������  
����� 

 �����

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

5982.7 5810.3 5610 5733 5400 

��� � ������� )������� �������( 
101.3 125.7 140 133 124 

����� ��� ���� � ����� 
4571.3 4531.6 4142 4054 3626 

���� ������ ������ )�� ����( 
349.5 333.5 417 508 550 

�������� ��������� ������ ���� )�� ����( 
659.3 536.4 644 766 833 

������� ������ ���� 
301.3 283.1 266 271 267 

��������  ����� 
23931.4 23986.3 24607 25285 25833 

������ ��� ������ ����� 
3641 4353.1 4550 4726 5123 

������ ��� ������ ���� )���� ( 
12805.3 12514.5 12540 12537 12533 

������ ��� ������� ������  
232.8 246.1 206 192 190 

 ���������� 
4254.1 4013.4 4617 5093 5643 

����� � �������  
231.9 206.7 196 200 233 

����� ��� ����� ������ )��������( 
4022.2 3806.7 4422 4893 5411 

����� ��� ����� ������ ) ������� �������( 
509.1 573 478 382 368 

�������  ���� 
2489.1 2286.2 2216 2355 1977 

�������� = �������� 
29914.1 29796.6 30217 31018 31234 

����� �� ����� 
4039.2 3785.1 3768 4081 4246 

������ ���� �� ����� 
113.8 69.6 97 81 106 

�������� ������ ������� 
8 16.4 14 13 9 

������� ������� 
29.1 51.1 20 14 36 

����� ������ �������� 
42.1 48.3 65 55 61 

������ ���� )����( 
3846.2 3599.7 3572 3920 4034 

�����  ������  ���� 
11273.3 11639.3 12141 12290 12487 

������ ���� �� ����� 
570.8 595.4 593 590 647 

�������� ������ ������� 
5 3.4 4 4 4 

������� ������� 
94.7 85.3 93 117 108 

����� ������ �������� 
98.3 262.8 312 278 235 

������ ���� )���� ( 
10504.5 10692.4 11140 11302 11493 

��������   �������  
5373.7 5522.2 5559 5569 5590 

����� ������ ������� 
649.9 561.1 658 707 710 

�������  ��  �����  ������ 
411.3 373.1 373 372 372 

��� ����  �����������  �������� 
3809.4 3803.5 4021 4241 4345 

��������  ����� 
4357.3 4112.3 3697 3758 3483 

����� :����� ������ ������ �

مليون دينار
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