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ر�ؤيتنا

املحافظ����ة عل����ى دورنا الري����ادي بكوننا من اأكفاأ جمعي����ات البنوك يف املنطقة من حي����ث تقدمي اخلدمات 

ع�صاء لدعم قدراتها ومتكينها من تعظيم م�صاهماتها يف حتقيق  التنمية امل�صتدامة يف اململكة. للبنوك الأ

ر�سالتنا

ع�صاء،  ن�صع���ى اإىل الرتق���اء بالعم���ل امل�ص���ريف والنهو����ص ب���ه، وذلك من خ���ال رعاي���ة م�صالح البن���وك الأ

خرين، وتطوير اأ�صاليب اأداء اخلدمات امل�صرفية،  وحتقيق اأعلى درجات التن�صيق فيما بينهم ومع ال�صركاء الآ

إتباع نظم واإجراءات موحدة لهذه الغاية. وحتديثها، وتر�صيخ مفاهيم العمل امل�صريف واأعرافه، وا

قيــمــنا
ع�صاء بروح الفري���ق الواحد مبا فيه من خدم���ة للمجتمع والقت�صاد    العمتتل امل�شتترك: نعمل م���ع الأ

الوطني.

ف�صل املمار�صات العاملية.   التطور واحلداثة: ن�صعى لتطوير اأ�صاليب اأداء اخلدمات امل�صرفية وفقاً لأ

ع�صاء وي�صف���ي على خدماتهم  فكار اخلاق���ة مبا يخدم الأ   االبتتتكار والتميتتز: نعمل عل���ى تطوير الأ

طابع اجلودة والتميز.

  النزاهة وال�شفافية: نقل املعرفة وتبادل املعلومات وفق اأعلى درجات النزاهة وال�صفافية.

  املهنية:  منار�ص عملنا باحرتافية عالية وتغطية �صاملة واإحاطة تامة لكل ما يحدث يف البيئة امل�صرفية 

ردنية والعربية والعاملية. الأ

  امل�شداقية: نتبع نهج الدقة واملوثوقية ونتحرى عن م�صادر معلوماتنا بدقة عالية.

  اال�شتمرارية يف التعلم والتدريب: نعمل على الرتقاء بامل�صتوى العلمي و العملي ومواكبة كل ما 

ردين. هو جديد يف املجالت امل�صرفية واملالية لكافة العاملني يف اجلهاز امل�صريف الأ
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با�صم خليل ال�صامل

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

�صعدة، حيث ارتفع عدد البنوك  خري تطورات وا�صحة وعلى جميع الأ ردن خال العقد الأ حققت البنوك العاملة يف الأ

ردن منواً بن�صبة 5.3% �صنوياً  ردن من 21 بنكاً يف عام 2003 اإىل 26 بنكاً يف عام 2012، كما �صهد عدد الفروع يف الأ العاملة يف الأ

يل باأكرث من 9.6% �صنوياً لت�صل اإىل 1219 جهاز.  لي�صل اإىل 702 فرع يف عام 2011، بينما ارتفع عدد اأجهزة ال�صراف الآ

ردن، فقد حقق اإجمايل موجودات البنوك ارتفاعاً ملحوظاً  وعلى �صعيد موؤ�صرات امليزانية املجمعة للبنوك العاملة يف الأ

مبعدل منو �صنوي 10.8% خال الفرتة 2003-2012، لت�صل املوجودات اإىل 39.3 مليار دينار يف نهاية 2012. وارتفع ر�صيد 

ردن مبعدل منو �صنوي 12.3% لت�صل اإىل 17.8 مليار دينار  الت�صهيات الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأ

ردن خال نف�ص الفرتة مبعدل منو �صنوي 10.4% لي�صل اإىل 25  يف عام 2012. كما ارتفع ر�صيد الودائع لدى البنوك يف الأ

ردن منواً �صنوياً  مليار دينار يف نهاية عام 2012. هذا وقد حقق ح�صاب راأ�ص املال والحتياطيات واملخ�ص�صات للبنوك يف الأ

مبعدل 14.6% لي�صل اإىل 8.4 مليار دينار يف نهاية عام 2012. 

ردين، فقد انخف�صت ن�صبة الديون غري العاملة ب�صكل ملحوظ  وعلى �صعيد موؤ�صرات املتانة املالية للقطاع امل�صريف الأ

ول من عام 2012، وتعترب الن�صبة �صمن امل�صتويات املقبولة واملتعارف عليها  منذ عام 2003 لت�صل اإىل 8.4 % يف الن�صف الأ

ول من 2012. وبلغت ن�صبة كفاية راأ�ص املال 18.6% يف  عاملياً. وفيما يتعلق بن�صبة التغطية فقد بلغت 63.2% يف الن�صف الأ

دنى  دنى املطلوب من البنك املركزي )12%(، ومن احلد الأ ول من 2012، والتي تعترب اأعلى بكثري من احلد الأ الن�صف الأ

املقرر من جلنة بازل )8%(. اأما ن�صبة الرافعة املالية ف�صهدت منواً ملحوظاً خال الفرتة )2003-2012/6( لرتتفع اإىل 

ول من 2012.  13.3% يف الن�صف الأ

خرية لكن مب�صتويات اأقل من تلك التي  ربعة الأ وقد �صهدت موؤ�صرات الربحية للبنوك ثباتاً ن�صبياً خال ال�صنوات الأ

حققتها يف ال�صنوات ال�صابقة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق امل�صاهمني 4.8% بينما بلغ معدل العائد على املوجودات 

ول من عام 2012.  0.6% يف نهاية الن�صف الأ

ردين حتقيق املزيد من التقدم والنمو يف الفرتات القادمة ومبا ي�صاهم يف تعزيز  واأخرياً، فاإننا ناأمل لقطاعنا امل�صريف الأ

ورفعة اقت�صادنا الوطني يف ظل ح�صرة �صاحب اجلالة الها�صمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني حفظه اهلل ورعاه. 





د. عديل قندح

املدير العام

حول  واملوؤ�صرات  والبيانات  املعلومات  اأحدث  توفري  على  ردن  الأ يف  البنوك  جمعية  حر�ص  من  انطاقاً 

ردين«  ردين، فقد ارتاأينا اأن ن�صدر الطبعة اخلام�صة من درا�صة »تطور القطاع امل�صريف الأ القطاع امل�صريف الأ

لت�صيف اإىل �صابقاتها حتديثاً جلميع البيانات. 

إدارة  ردين يف ا ول دور البنك املركزي الأ وقد مت تق�صيم هذه الطبعة اإىل ع�صرة ف�صول، حيث تناول الف�صل الأ

ردن من حيث الهيكل وتطور عدد البنوك  ال�صيا�صة النقدية، وتناول الف�صل الثاين واقع البنوك العاملة يف الأ

اأما الف�صل الثالث فبحث يف تطور املوجودات، وراأ�ص املال والحتياطيات  يل.  والفروع واأجهزة ال�صراف الآ

واملخ�ص�صات، والودائع، والت�صهيات. و�صلط الف�صل الرابع ال�صوء على اأهم موؤ�صرات املتانة املالية للجهاز 

�صامية وح�ص�ص  ردين. وتناول الف�صان اخلام�ص وال�صاد�ص ح�ص�ص البنوك التجارية والبنوك الإ امل�صريف الأ

ردين.  ردنية من اإجمايل املوجودات والودائع والت�صهيات للقطاع امل�صريف الأ ردنية والبنوك غري الأ البنوك الأ

اأكرب  تركز  ن�صبة  ا�صتعرا�ص  ردين من خال  الأ امل�صريف  ال�صوق  الرتكز يف  ملو�صوع  ال�صابع  الف�صل  وتطرق 

بنكني واأكرب ثاثة بنوك وموؤ�صر هريفندال هري�صمان وذلك من حيث املوجودات والودائع والت�صهيات. اأما 

�صهم  �صعار الأ رقام القيا�صية لأ داء البنوك املدرجة يف بور�صة عمان من حيث الأ الف�صل الثامن مت التطرق لأ

ردنيني يف البنوك املدرجة يف البور�صة. وتناول الف�صل التا�صع تطور هيكل  وحجم التداول وم�صاهمة غري الأ

ردين، فيما بحث الف�صل العا�صر تقا�ص ال�صيكات. اأ�صعار الفوائد يف ال�صوق امل�صريف الأ

ردين  إذ ن�صدر هذه الدرا�صة لناأمل اأن ت�صهم يف ت�صليط املزيد من ال�صوء على اأداء اجلهاز امل�صريف الأ إننا ا وا

خري، خا�صة يف ظل ما �صهدته هذه احلقبة من اأزمات مالية واقت�صادية ع�صفت مبعظم دول  خال العقد الأ

العامل، كما ناأمل اأن تكون هذه الدرا�صة مرجعاً وافيا لكل ذوي العاقة واملهتمني. 





الفصل األول

البنك المركزي األردين والسياسة النقدية

)1-1( مقدمة

)1-2( اأدوات ال�سيا�سة النقدية 

)1-3( اجتاهات ال�سيا�سة النقدية من عام 2003 اإىل نهاية عام 2012

)1-4( اأهم التعليمات التي اأ�سدرها البنك املركزي خالل الفرتة 2003 

 2012 -

ردين )1-5( اأدوات الرقابة امل�سرفية التي ي�ستخدمها البنك املركزي الأ

ردن  )1-6( تطبيق بازل II يف الأ

ردن  )1-7( تطبيق بازل III يف الأ





1�

)1-1( مقدمة

البنك  ردنية. ويقوم  الأ بالكامل من قبل احلكومة  راأ�س مال مملوك  1964 ك�سخ�سية اعتبارية م�ستقلة ذات  ردين عام  البنك املركزي الأ تاأ�س�س 

املركزي بعدد كبري من املهام لعل اأبرزها اإ�سدار اأوراق النقد وامل�سكوكات يف اململكة، واحلفاظ على ال�ستقرار النقدي، وتوفري ال�سيولة الالزمة للبنوك 

املرخ�سة واإدارة احتياطيات البنوك، كما ي�سعى اإىل تعزيز �سالمة موؤ�س�سات اجلهاز امل�سريف من خالل اأ�ساليب الرقابة املختلفة. كذلك يقوم البنك 

جنبية والعمل كبنك وم�ست�سار للحكومة. املركزي بحفظ واإدارة احتياطي اململكة من الذهب والعمالت الأ

ردين على حتقيق ثالثة اأهداف وطنية ت�ستمل على امل�ساهمة فـي �سمان ال�ستقرار النقدي واملايل، وامل�ساهمة يف حتقيق  ويعمل البنك املركزي الأ

التنمية القت�سادية والجتماعية ال�ساملة، وامل�ساهمة يف توفري بيئة ا�ستثمارية جاذبة. ويف �سبيل حتقيق ذلك، قام البنك املركزي ب�سياغة �ستة اأهداف 

موؤ�س�سية تت�سمن على:

 املحافظة على ال�ستقرار النقدي يف اململكة: وذلك باملحافظة على ا�ستقرار معدلت الت�سخم و�سعر ال�سر ف، و اإيجاد هيكل اأ�سعار فائدة وم�ستويات 

�سيولة تتوافق مع حجم الن�ساط القت�سادي، وتوفري البيئة املنا�سبة حل�سد املدخرات ومتويل ال�ستثمار، والحتفاظ باحتياطيات اململكة من العمالت 

جنبية والذهب واإدارتها.  الأ

جنبية  جنبية، والحتفاظ باحتياطيات اململكة من العمالت الأ  �سمان قابلية حتويل الدينار: وذلك بتلبية احتياجات ال�سوق املحلي من العمالت الأ

والذهب واإدارتها، و مراقبة اأ�سعار ال�سرف واأعمال ال�سرافني.

 املحافظة على �سالمة ومنعة  اجلهاز امل�سريف: وذلك من خالل التحقق من �سحة اأعمال واأداء موؤ�س�سات اجلهاز امل�سريف و�سالمة مراكزها املالية 

ومدى التزامها بتطبيق قواعد احلاكمية املوؤ�س�سية وفق تعليمات البنك املركزي. 

جمالية الفوري )RTGS(، وتقا�س وت�سوية ال�سيكات امل�سرفية   املحافظة على نظام مدفوعات وطني اآمن ومتطور: من خالل اإدارة نظام الت�سويات الإ

ال�سادرة والواردة من خالل نظام املقا�سة اللكرتونية لل�سيكات.

ردين: وذلك بتوفري موا�سفات اأمنية عالية يف النقد امل�سدر مع املحافظة على جودة اأوراق النقد امل�سدرة و�سحب  مان يف النقد الأ  املحافظة على الثقة والأ

ردين بكميات كافية من اأوراق النقد وامل�سكوكات. غري ال�سالح من التداول ومتابعة عمليات تزييف العملة الوطنية و�سبطها، وتاأمني ال�سوق الأ

 ن�سر وتعميق املعرفة املالية وامل�سرفية: وذلك بتوفري م�سادر املعلومات ون�سر البيانات والتقارير وحمالت التوعية.

 )1-2( اأدوات ال�شيا�شة النقدية 

الغري  دوات  والأ املبا�سرة )التقليدية(  دوات  الأ دوات هي  الأ اململكة على نوعني من  النقدية يف  لل�سيا�سة  اإدارته  ردين يف  الأ املركزي  البنك  اعتمد 

طار الت�سغيلي لل�سيا�سة النقدية يف عام 2012.   مبا�سرة، كما قام البنك املركزي بتحديث الإ

دوات املبا�صرة )التقليدية(:  اأ- الأ

دوات التقليدية املبا�سرة يف اإدارة ال�سيا�سة النقدية يف اململكة ولغايات �سبط  اعتمد البنك املركزي وحتى بداية ت�سعينيات القرن املا�سي على الأ

�سافة اإىل فر�س �سقوف  لزامي، بالإ دوات يف �سعر اإعادة اخل�سم ون�سبة الحتياطي الإ حجم ومنو ال�سيولة يف القت�ساد الوطني.  وقد متثلت هذه الأ

الئتمان  هيكل  على  للتاأثري  دارية  الإ جراءات  الإ اإىل  الفرتة  تلك  املركزي خالل  البنك  كذلك جلاأ  حيان.  الأ بع�س  الئتماين يف  التو�سع  على  مبا�سرة 

امل�سريف وكلفته من خالل حتديد اأ�سعار الفوائد على القرو�س والودائع واإلزام البنوك بتوجيه جزء من حمفظتها املالية نحو ا�ستثمارات معينة. 

دوات الغري مبا�صرة:  ب - الأ

دوات التقليدية املبا�سرة مل يكن بالفعالية املطلوبة للتاأثري على حجم ال�سيولة يف القت�ساد  بعد اأن اأثبتت التجربة باأن ا�ستخدام البنك املركزي لالأ

اأ�سهمت يف تقليل كفاءة تخ�سي�س املوارد يف القت�ساد  اأحدث ت�سوهات ت�سعريية وهيكلية يف القطاع امل�سريف وبالتايل  اأن ا�ستخدامها  الوطني، كما 

�سلوب غري املبا�سر يف اإدارة ال�سيا�سة النقدية وذلك من خالل عمليات ال�سوق املفتوحة،  تباع الأ الوطني، عمد البنك املركزي منذ نهاية عام 1993 لإ

يداع  كرث �سيوعًا يف اإدارة ال�سيا�سة النقدية لدى البنوك املركزية يف الدول املتقدمة. وقد ا�ستخدم البنك املركزي يف ذلك �سهادات الإ �سلوب الأ وهو الأ

يداع ي�ساعد على امت�سا�س ال�سيولة الزائدة يف القت�ساد الوطني  دارة ال�سيولة املحلية. فاإ�سدار �سهادات الإ التي اأ�سدرها خ�سي�سًا لهذه الغاية كاأداة لإ

يداع يف �سخ ال�سيولة اإىل  اإعادة �سراء �سهادات الإ �سعار وعلى �سعر ال�سرف. ويف املقابل، ت�ساعد عمليات  وبالتايل منعها من التاأثري على م�ستوى الأ

يداع،  جل الق�سري. واإىل جانب �سهادات الإ القت�ساد الوطني عند اللزوم، ف�ساًل عن دورها يف ت�سهيل مهمة البنوك يف اإدارة حمافظها املالية يف الأ

يداع لليلة واحدة يف اإدارته لل�سيا�سة النقدية.  ي�ستخدم البنك املركزي اأي�سًا اأدوات �سعر اإعادة اخل�سم ونافذة الإ
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طار الت�صغيلي احلايل لل�صيا�صة النقدية:  ج- حتديث الإ

بهدف زيادة فعالية وكفاءة اإدارة ال�سيا�سة النقدية، وحر�سًا من البنك املركزي على تو�سيع قاعدة اأدواته الكفيلة بتحقيق اأهدافه الت�سغيلية املتمثلة 

بالتاأثري على م�ستوى احتياطيات البنوك الفائ�سة وتوجيه �سعر فائدة اإقرا�س ما بني البنوك نحو م�ستواه امل�ستهدف لليلة واحدة، قررت جلنة عمليات 

طار الت�سغيلي لل�سيا�سة النقدية. وقد ت�سمنت تلك التعديالت على: ردين اإجراء العديد من التعديالت على الإ ال�سوق املفتوحة يف البنك املركزي الأ

طار الت�سغيلي لل�سيا�سة النقدية لتوجيه  1 -  نظام الكوريدور )Corridor System(: �سي�ستمر البنك املركزي بتطبيق نظام الكوريدور �سمن الإ

العائد على  �سعرين ميثالن  النظام حتديد  وي�سمل هذا  امل�ستهدف.  البنوك نحو م�ستواها  اإقرا�س ما بني  �سوق  جل يف  الأ الفائدة ق�سرية  اأ�سعار 

يداع  ت�سهيالت الليلة الواحدة )Standing Facilities( التي تنفذ من قبل البنك املركزي بناًء على مبادرة البنوك، وبحيث يكون �سعر نافذة الإ

على لهذا النظام. كما ي�ستمر البنك املركزي بتزويد  لليلة واحدة احلد الأ ال�سراء  اإعادة  دنى لنظام الكوريدور ويكون �سعر  لليلة واحدة احلد الأ

البنوك بحاجتها من ال�سيولة لليلة واحدة بناًء على طلبها من خالل اتفاقيات اإعادة ال�سراء ب�سعر فائدة اإعادة ال�سراء املعلن، وي�ستمر بقبول ودائع 

يداع املعلن. يداع ب�سعر فائدة نافذة الإ البنوك املرخ�سة لليلة واحدة يف نافذة الإ

طار الت�سغيلي اجلديد لتعزيز دور عمليات  2 -  عمليات ال�سوق املفتوحة املوؤقتة )Temporary Open Market Operations(: حيث يهدف الإ

دوات الرئي�سية غري املبا�سرة لل�سيا�سة النقدية، ومبا ميكن البنك املركزي من التاأثري على حجم الحتياطيات  ال�سوق املفتوحة املوؤقتة كواحدة من الأ

اأ�سعار الفائدة ال�سائدة يف ال�سوق النقدي. وقد حدد  اإقرا�س ما بني البنوك �سمن نظام الكوريدور وا�ستهداف  الفائ�سة وا�ستهداف �سعر فائدة 

دوات امل�ستخدمة يف عمليات ال�سوق النقدي مبا يلي:  البنك املركزي الأ

دوات ل�سخ و�سحب ال�سيولة  اأ -  اتفاقيات اإعادة ال�سراء ومعكو�سها )Repo and Reverse Repo(: حيث �سيقوم البنك املركزي با�ستخدام هذه الأ

�سارات ب�ساأن ال�سيا�سة النقدية من خالل التاأثري على حجم الحتياطيات الفائ�سة وتوجيه �سعر فائدة �سوق ما بني البنوك نحو  بهدف اإعطاء الإ

م�ستواه امل�ستهدف. 

يداع بالدينار ال�سادرة عن البنك املركزي تعترب من اأدوات ال�سيا�سة النقدية و�سمن عمليات ال�سوق  يداع: حيث اأن �سهادات الإ ب - مزادات �سهادات الإ

املفتوحة ومن املمكن ا�ستخدامها ل�سحب ال�سيولة الفائ�سة اإذا ا�ستدعت الظروف ذلك. 

جنبية من خالل  للبنوك املرخ�سة ومببادرة منها ا�ستخدام مقاي�سة العمالت الأ جنبية )Currency Swap(:  ميكن  ج -  مقاي�سة العمالت الأ

التقدم بطلب للبنك املركزي. 

غرا�س ال�سيا�سة النقدية: حيث �سيعمل البنك املركزي على  وراق املالية احلكومية واملكفولة من احلكومة لأ 3 -  تعزيز حمفظة البنك املركزي من الأ

وراق بهدف التاأثري على م�ستوى ال�سيولة املحلية وتوجيه اأ�سعار الفائدة ال�سائدة يف ال�سوق.  تعزيز حمفظته من هذه الأ
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)1-3( اجتاهات ال�شيا�شة النقدية من عام 2003 اإىل نهاية عام 2012

اأهم ال�صيا�صات النقديةال�صنة

2003

�سعار وتوفري هيكل اأ�سعار فائدة تن�سجم مع الظروف القت�سادية  حر�س البنك املركزي على حتقيق ال�ستقرار النقدي املتمثل يف ا�ستقرار امل�ستوى العام لالأ

يداع. واأجرى كذلك عدة تخفي�سات يف اأ�سعار الفائدة  املحلية والعاملية. وقد و�سال البنك املركزي ا�ستخدامه لعمليات ال�سوق املفتوحة من خالل �سهادات الإ

دنى لروؤو�س  ردين وذلك من خالل رفع احلد الأ على خمتلف اأدواته النقدية. كما وا�سل البنك املركزي اإجراءاته يف تعزيز �سالمة ومنعة اجلهاز امل�سريف الأ

نظام  خرية من  الأ املرحلة  تنفيذ  املال. كذلك مت  راأ�س  كفاية  احت�ساب معدل  البلد عند  ال�سوق وخماطر  ومراعاة كل من خماطر  املرخ�سة  البنوك  اأموال 

املدفوعات الوطني واملتعلقة بالدفع مقابل الدفع والهادفة لتقلي�س خماطر ال�سيولة فيما بني البنوك. 

2004

عمل البنك املركزي على رفع اأ�سعار الفائدة على اأدوات �سيا�سته النقدية عدة مرات خالل العام وذلك متا�سيًا مع تطورات اأ�سعار الفائدة يف اأ�سواق النقد 

ردين وذلك من خالل اإ�سدار تعليمات جديدة لتنظيم عملية الوجود  العاملية. كما وا�سل البنك املركزي اإجراءاته يف تطوير ورفع كفاءة اجلهاز امل�سريف الأ

موال.  ردين يف اخلارج، وتنظيم اأعمال التحويل اللكرتوين لالأ امل�سريف الأ

2005

متا�سيًا مع تطورات اأ�سعار الفائدة يف اأ�سواق النقد العاملية قام البنك املركزي برفع اأ�سعار الفائدة على اأدوات �سيا�سته النقدية عدد من املرات خالل العام، كما 

يداع. وقد انعك�ست �سيا�سات البنك املركزي يف ارتفاع ال�سيولة املحلية وال�سيطرة على الت�سخم �سمن معدلت مقبولة.  انخف�س الر�سيد القائم ل�سهادات الإ

�سافية لتنظيم اأعمال  جراءات والتدابري الإ ردين وذلك من خالل اتخاذه لعدد من الإ كما وا�سل البنك املركزي اإجراءاته يف تعزيز منعة اجلهاز امل�سريف الأ

.II البنوك وزيادة قدرتها على مواكبة امل�ستجدات التي ت�سهدها ال�سناعة امل�سرفية عامليًا وخا�سة مقررات جلنة بازل

2006
ا�ستمر البنك املركزي يف اإدارة ال�سيا�سة النقدية وقام برفع اأ�سعار الفائدة على اأدوات �سيا�سته النقدية عدد من املرات خالل العام. كما اتخذ البنك املركزي 

. II جراءات لرفع �سوية اجلهاز امل�سريف وتعزيز قدرته على اإدارة املخاطر ا�ستنادًا اإىل اأف�سل املمار�سات العاملية وخا�سة مقررات جلنة بازل مزيدًا من الإ

2007
يداع. كذلك اأجرى البنك تعدياًل على هيكل �سعر فائدة اتفاقيات اإعادة  دوات غري املبا�سرة واملتمثلة اأ�سا�سًا ب�سهادات الإ ا�ستمر البنك املركزي يف ا�ستخدام الأ

ال�سراء بحيث �سمح ذلك للبنوك املرخ�سة بتنفيذ اتفاقيات اإعادة ال�سراء مع البنك املركزي لليلة واحدة بدًل من اأ�سبوع. 

2008

زمة املالية العاملية التي اأعقبت  ردين باملرونة والتفاعل مع التطورات القت�سادية املحلية وتداعيات الأ ات�سمت ال�سيا�سة النقدية التي اتبعها البنك املركزي الأ

اأكرب قدر من التوازن بني احتواء ال�سغوط الت�سخمية وحماية �سعر ال�سرف من جهة، وبني  �سا�سية. وقد حر�س البنك على حتقيق  اأ�سعار املواد الأ ارتفاع 

يداع ل�سبط وتنظيم حجم ال�سيولة املحلية، كما قام البنك بتخفي�س  حفز الن�ساط القت�سادي من جهة اأخرى. وقد وا�سل البنك املركزي ا�ستخدم �سهادات الإ

جراءات لرفع  لزامي. كذلك اتخذ البنك املركزي مزيدًا من الإ اأ�سعار الفائدة مرتني على كافة اأدوات ال�سيا�سة النقدية، كما مت تخفي�س ن�سبة الحتياطي الإ

جراءات  �سوية اجلهاز امل�سريف وتعزيز قدرته على اإدارة املخاطر ا�ستنادًا اإىل اأف�سل املمار�سات العاملية وخا�سة مقررات جلنة بازل، كما اتخذ العديد من الإ

الحرتازية التي �ساهمت يف جتنيب البنوك املحلية للمخاطر التي �سهدتها امل�سارف العاملية. 

2009

مع  الوطني،  القت�ساد  على  العاملية  والقت�سادية  املالية  زمة  الأ تداعيات  ملواجهة  ومتدرجة  تو�سعية  نقدية  �سيا�سات   2009 عام  خالل  املركزي  البنك  اتبع 

املحافظة يف الوقت ذاته على تعزيز اأركان ال�ستقرار النقدي يف اململكة. حيث قام البنك املركزي بتخفي�س اأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية ثالث 

لزامي على مرحلتني لت�سل اإىل 7%. كما وا�سل البنك  مرات خالل عام 2009 وبواقع 50 نقطة اأ�سا�س يف كل مرة. كما مت تخفي�س ن�سبة الحتياطي النقدي الإ

يداع بهدف تعزيز ال�سيولة املحلية يف القت�ساد الوطني.   املركزي اإيقاف اإ�سدار �سهادات الإ

2010

زمة املالية والقت�سادية العاملية،  ردين من تداعيات الأ وا�سل البنك املركزي خالل عام 2010 تبني �سيا�سات نقدية تي�سريية لدعم وتعزيز تعايف القت�ساد الأ

مع املحافظة يف الوقت ذاته على تعزيز اأركان ال�ستقرار النقدي يف اململكة. حيث قام البنك املركزي بتخفي�س اأ�سعار الفائدة الرئي�سية بواقع 50 نقطة اأ�سا�س. 

يداع بهدف تعزيز ال�سيولة املحلية يف القت�ساد الوطني.  كما ا�ستمر البنك املركزي بوقف اإ�سدار �سهادات الإ

2011

يداع بهدف توفري ال�سيولة الكافية لدى البنوك لتحفيزها على التو�سع يف  ردين خالل عام 2011 بالتوقف عن اإ�سدار �سهادات الإ ا�ستمر البنك املركزي الأ

منح الئتمان، كما قام البنك املركزي برفع اأ�سعار الفائدة الرئي�سية على اأدوات ال�سيا�سة النقدية مبقدار 25 نقطة اأ�سا�س وذلك بهدف تعزيز جاذبية الدينار 

كعملة ادخارية.  

2012

يداع بهدف توفري ال�سيولة الكافية لدى البنوك لتحفيزها على التو�سع يف منح  ردين خالل عام 2012 بالتوقف عن اإ�سدار �سهادات الإ ا�ستمر البنك املركزي الأ

الئتمان، كما قام البنك املركزي برفع اأ�سعار الفائدة الرئي�سية على جميع اأدوات ال�سيا�سة النقدية مبقدار 50 نقطة اأ�سا�س يف �سهر �سباط 2012، وذلك بهدف 

بقاء على �سعر  يداع لليلة واحدة مبقدار 75 نقطة اأ�سا�س والإ تعزيز جاذبية الدينار كعملة ادخارية. كما قرر البنك املركزي رفع اأ�سعار الفائدة على نافذة الإ

ردين وتعزيز املدخرات الوطنية.  دوات املالية املحررة بالدينار الأ خرى دون تغيري اعتبارا من 2012/12/3 لزيادة جاذبية الأ دوات النقدية الأ فائدة الأ
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)1-4( اأهم التعليمات التي اأ�شدرها البنك املركزي خالل الفرة 2003 - 2012 

ردين. وفيما يلي ن�ستعر�س  ردين باإ�سدار عدد من التعليمات التي تنظم العمل امل�سريف وتعزز مناعة ومتانة اجلهاز امل�سريف الأ قام البنك املركزي الأ

اأبرز التعليمات التي قام البنك املركزي باإ�سدارها خالل الفرتة من 2003 اإىل 2012.

200320062008

دنى لراأ�س مال البنوك العاملة  تعليمات احلد الأ   

ردن يف الأ

تعليمات راأ�س املال التنظيمي وكفاية راأ�س املال   

باملقا�سة  اخلا�سة  والتعليمات  العمل  وقواعد  اأ�سول    

لكرتونية الإ

تعليمات اإدارة موجودات / مطلوبات البنوك بالعمالت    

جنبية الأ

جنبية واملعادن الثمينة  تعليمات التعامل بالعمالت الأ   

الرئي�سية على اأ�سا�س الهام�س ل�سالح العمالء

تعليمات مراقبة المتثال   

تعليمات اأ�سهم اخلزينة   

تعليمات خطة ا�ستمرارية العمل   

واحت�ساب  الئتمانية  الت�سهيالت  ت�سنيف  تعليمات   

امل�سرفية  املخاطر  واحتياطي  التدين  خم�س�س 

العامة

)Compliance( تعليمات مراقبة المتثال  

�سالمية تعليمات ال�سيولة القانونية للبنوك الإ  

�سلم  ح�سب  ال�سيولة  لتعليمات  معدلة  تعليمات   

ال�ستحقاق

للبنوك  ال�ستحقاق  �سلم  ح�سب  ال�سيولة  تعليمات   

�سالمية الإ

اإىل  ردين  الأ بالدينار  التوظيفات  ن�سبة  تعليمات   

ردين موال بالدينار الأ م�سادر الأ

الت�سهيالت  ت�سنيف  لتعليمات  معدلة  تعليمات   

واحتياطي  التدين  خم�س�س  واحت�ساب  الئتمانية 

املخاطر امل�سرفية العامة

ومتويل  موال  الأ غ�سل  عمليات  مكافحة  تعليمات   

رهاب  الإ

2004

موال لكرتوين لالأ تعليمات اأعمال التحويل الإ   

للبنوك  اخلارجي  امل�سريف  التواجد  تعليمات    

ردنية الأ

لزامي تعليمات الحتياطي النقدي الإ   2009

تعليمات متلك م�سلحة موؤثرة يف روؤو�س اأموال البنوك   

ردنية الأ

و�ساع ال�ساغطة تعليمات اختبارات الأ  

200520072010

تعليمات وحدة ال�سيكات املرجتعة  

اأعماله  وتنظيم  التاأمني  وكيل  ترخي�س  تعليمات   

وم�سوؤولياته

خمالفات  على  النقدية  الغرامات  تعليمات   

بالعمالت  والت�سهيالت  الئتمانية  الرتكزات 

جنبية الأ

ا�ستثمارات  على  النقدية  الغرامات  تعليمات   

�سهم البنوك يف الأ

وال�سناديق  املحافظ  وت�سويق  اإدارة  تعليمات   

جنبية ل�سالح العمالء ال�ستثمارية بالعمالت الأ

تعليمات اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية    

تعليمات ال�سيولة القانونية  

تعليمات النت�سار امل�سريف الداخلي للبنوك املرخ�سة  

والرقابة  ال�سبط  اأنظمة  لتعليمات  معدلة  تعليمات   

الداخلية

ردن تعليمات احلاكمية املوؤ�س�سة للبنوك يف الأ  

دنى لراأ�سمال البنوك املرخ�سة  تعليمات احلد الأ  

ومتويل  موال  الأ غ�سل  عمليات  مكافحة  تعليمات   

رهاب  الإ

تعليمات متلك امل�سلحة املوؤثرة   

2011

جنبية  الأ بالعمالت  املبا�سرة  الت�سهيالت  تعليمات   

املمنوحة لقطاعي الت�سدير واإعادة الت�سدير 

جل للبنوك املرخ�سة تعليمات منح �سلف متو�سطة الأ  

تعليمات وحدة ال�سيكات املرجتعة   

2012

طار الت�سغيلي احلايل لل�سيا�سة النقدية حتديث الإ  

ال�سروط العامة لعمليات ال�سوق املفتوحة الدائمة   

تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة و�سفافية  

تعليمات ال�سوق املفتوحة املوؤقتة  
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ردين )1-5( اأدوات الرقابة امل�شرفية التي ي�شتخدمها البنك املركزي االأ

ردن من خالل عدد من الو�سائل والتي تت�سمن على:  يقوم البنك املركزي مبمار�سة دوره الرقابي على البنوك العاملة يف الأ

ردين ب�سلطة ترخي�س البنوك وتفرعها داخل وخارج اململكة.  1( الرتخي��ص: حيث ينفرد البنك املركزي الأ

و�ساع املالية للبنوك من خالل تزويده بالبيانات واملعلومات ب�سكل دوري، حيث يتم حتليل  2( الرقابة املكتبية: يقوم البنك املركزي مبراقبة ومتابعة الأ

نظمة والتعليمات هذه البيانات واحت�ساب اأهم الن�سب واملوؤ�سرات املالية للوقوف على الو�سع املايل للبنوك ومعرفة مدى تقيدها بالقوانني والأ

�سافة اإىل تقييم  نظمة والتعليمات النافذة، بالإ 3(  الرقابة امليدانية: وتت�سمن على القيام بزيارات ميدانية للبنوك للتاأكد من التزامها بالقوانني والأ

دارة وكفاية اأنظمة  دارية والنوعية التي ل ميكن تقييمها من خالل القوائم والتقارير املالية مثل نوعية الإ اأو�ساع البنوك ب�سكل �سامل خا�سة النواحي الإ

�سارة هنا اإىل اأن البنك املركزي ي�ستخدم نظام CAMEL لتقييم البنوك املحلية. ال�سبط والرقابة الداخلية، وجتدر الإ

ردن )1-6( تطبيق بازل II يف االأ

يف عام 2005، مت ت�سكيل جلنة عليا برئا�سة نائب حمافظ البنك املركزي وع�سوية عدد من املدراء العامني للبنوك انبثق عنها جلنة فنية وجلان 

عمل فرعية م�سرتكة من البنك املركزي والبنوك يخت�س كل منها باأحد جوانب املعيار اجلديد، وتت�سمن هذه اللجان على جلنة خماطر الئتمان، وجلنة 

�سرافية. خماطر ال�سوق، وجلنة خماطر الت�سغيل، وجلنة ان�سباط ال�سوق، وجلنة املراجعة الإ

ول من عام 2008 على اأن يكون عام 2007 فرتة للتطبيق التجريبي.  وقد مت اتخاذ القرار بالبدء بتطبيق معيار بازل II اعتبارًا من بيانات الربع الأ

�سلوب املعياري فيما يتعلق مبخاطر  �ساليب الب�سيطة التي اأتاحتها مقررات كفاية راأ�س املال بازل II، وتت�سمن تطبيق الأ وكمرحلة اأوىل مت تطبيق الأ

�سا�سي لقيا�س خماطر الت�سغيل، على اأن يتم النتقال خالل فرتة اأق�ساها خم�س �سنوات من بداية  الئتمان وخماطر ال�سوق، وتطبيق اأ�سلوب املوؤ�سر الأ

التطبيق الفعلي اإىل اأ�ساليب اأكرث تقدمًا لقيا�س املخاطر اأعاله.

ردين تعليمات نطاق التطبيق  وقامت اللجان باإعداد تعليمات خماطر الئتمان، وخماطر الت�سغيل، وخماطر ال�سوق. كما ا�سدر البنك املركزي الأ

 .II التي تو�سح مكونات راأ�س املال التنظيمي يف معيار بازل

  IIبازل لتعليمات  وفقًا  املال  راأ�س  كفاية  بنماذج  لتزويده  للبنوك  تعليماته  املركزي  البنك  اأ�سدر  فقد  للمعيار اجلديد،  الفعلي  للتطبيق  وبالن�سبة 

ول من عام 2008، مع ال�ستمرار بتزويده بنماذج الكفاية ح�سب بازل I وب�سكل موازي حتى تاريخ 2009/3/31. وقد بداأ  اعتبارًا من بيانات الربع الأ

البنك املركزي بعمليات التحقق من �سحة الحت�ساب وفقًا ملتطلبات التعليمات اجلديدة من خالل اإر�سال فريق متخ�س�س قام بعمل فح�سًا ميدانيًا 

لبيانات )15( بنكًا لغاية �سهر 2008/9 ويجري العمل حاليًا على ا�ستكمال ذلك لدى باقي البنوك.

اأما من حيث اأهم ال�سعوبات والتحديات التي تواجه البنوك وال�سلطات الرقابية عند تطبيقها للمعيار اجلديد، فتتمثل يف غياب �سركات الت�سنيف 

وزان التف�سيلية للعمالء احلا�سلني على ت�سنيف ائتماين مرتفع، كذلك قلة عدد  الئتماين املحلية مما يحد من قدرة البنوك على ال�ستفادة من الأ

�سافة اإىل حداثة اإدارات املخاطر يف بع�س البنوك وخا�سة ال�سغرية منها، واحلاجة  العمالء امل�سنفني من �سركات الت�سنيف الئتماين اخلارجية، بالإ

اإىل الرتقاء بكفاءة العاملني يف البنوك ويف ال�سلطات الرقابية بهدف تاأهيلها لتطبيق متطلبات املعيار اجلديد. ي�ساف اإىل تلك التحديات عدم وجود 

بيانات تاريخية �ساملة ومكتملة ميكن العتماد عليها لتطبيق الطرق املتقدمة لقيا�س املخاطر، و�سعف التن�سيق مع ال�سلطات الرقابية يف الدول امل�سيفة 

جنبية يف الدول  م للم�سارف الأ بخ�سو�س تطبيق معيار بازل II على التواجد امل�سريف اخلارجي، و�سعف التن�سيق مع ال�سلطات الرقابية يف الدول الأ

امل�سيفة. 

ردن )1-7( تطبيق بازل III يف االأ

ول من عام 2010، واملراجعة املن�سورة  ردين لتطبيق مقررات جلنة بازل للرقابة امل�سرفية التي �سدرت يف �سهر كانون الأ يف اإطار توجه البنك املركزي الأ

قيام  ب�سرورة  يفيد  املرخ�سة  للبنوك  تعميم  باإ�سدار   2011/10/16 بتاريخ  املركزي  البنك  قام   ،”III يف �سهر حزيران 2011 حتت عنوان “بازل

البنوك العاملة باململكة بدرا�سة مدى تاأثري تطبيق مقررات بازل III على النواحي التالية:

1- ن�سب كفاية راأ�س املال

2- ن�سبة �سايف التمويل امل�ستقر ون�سبة تغطية ال�سيولة

3- ن�سبة الرافعة املالية

رباح 4- العائد على حقوق امل�ساهمني و�سيا�سة توزيع الأ
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نظمة والبيانات وعملية رفع التقارير وتكنولوجيا املعلومات 5- الأ

�سرتاتيجية للبنك 6- اخلطة الإ

كذلك ن�س التعميم على �سرورة قيام البنوك بتقييم قدراتها )وفقًا ملقررات بازل III( يف املجالت التالية: 

و�ساع  الأ �سيناريوهات  من  اأي  ملواجهة  الالزم  املال  براأ�س  والتنبوؤ  لها  تتعر�س  قد  التي  املادية  املخاطر  ملقابلة  الالزم  املال  راأ�س  مقدار  حتديد   -

ال�ساغطة. 

 .III املوائمة بني الحتياطيات احلالية والحتياطيات املطلوبة مبوجب مقررات بازل -

- حتديث احلاكمية املوؤ�س�سية. 

ول من عام 2011 وذلك  ومبوجب هذا التعميم، طلب البنك املركزي من البنوك املرخ�سة اأن ترفع اإليه التقرير املطلوب يف موعد اأق�ساه كانون الأ

على اأن يتم التطبيق بناًء على بيانات 2011/6/30.  لكن قام البنك املركزي لحقًا بتاأجيل موعد تزويده بنتائج الدرا�سة امل�سار اإليها حتى نهاية �سهر 

حزيران 2012 وبحيث يتم احت�ساب اأثر التطبيق على اأ�سا�س بيانات 2011/12/31. 







الفصل الثاين

هيكل الجهاز المصريف األردين

ردين )2-1( هيكل اجلهاز امل�سريف الأ

)2-2( عدد البنوك املرخ�سة

)2-3( التفرع امل�سريف
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ردين )2-1( هيكل اجلهاز امل�شريف االأ

ردنية والبنوك غري  ردين والبنوك املرخ�سة. وت�ستمل البنوك املرخ�سة على جميع البنوك الأ ردين من البنك املركزي الأ يتكون اجلهاز امل�سريف الأ

ردن كما  �سالمية( العاملة يف اململكة والتي تقبل الودائع، ول ي�سمل هذا التعريف املوؤ�س�سات املالية. وتت�سمن البنوك العاملة يف الأ ردنية )التجارية والإ الأ

يف نهاية عام 2012 على ما يلي:

جدول رقم )1(

ردن كما يف نهاية عام 2012 اأ�صماء وت�صنيفات البنوك العاملة يف الأ
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تاريخ التاأ�صي�صا�صم البنكالرقم

1930البنك العربي1

ردين2 هلي الأ 1956البنك الأ

1960بنك القاهرة عمان3

ردن4 1960بنك الأ

�سكان للتجارة والتمويل5 1974بنك الإ

ردين الكويتي6 1977البنك الأ

ردين7 1978بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين8 1978البنك التجاري الأ

1989البنك ال�ستثماري9

ردن10 1989بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الأ
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ردن12 1993بنك �سو�سيته جرنال / الأ

ردين13 1996بنك املال الأ
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1HSBC1949

1951البنك العقاري امل�سري العربي2

1957م�سرف الرافدين3

1974�سيتي بنك4

2002بنك �ستاندرد ت�سارترد5

2004بنك عودة6

2004بنك الكويت الوطني7
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2011م�سرف الراجحي1
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)2-2( عدد البنوك املرخ�شة

ردن من 21 بنكًا يف عام 2003 اإىل 26 بنكًا كما هو العدد يف نهاية عام 2012، وتق�سم هذه البنوك اإىل  ارتفع عدد البنوك املرخ�سة العاملة يف الأ

16 بنكًا اأردنيًا )ثالثة منها بنوك اإ�سالمية(، وع�سرة بنوك اأجنبية )منها بنك واحد اإ�سالمي(. وقد جنم الرتفاع يف عدد البنوك عن زيادة البنوك 

ردين الرتخي�س لثالثة بنوك اأجنبية  ردن من خم�سة بنوك عام 2003 اإىل ثمانية بنوك عام 2004، حيث منح البنك املركزي الأ جنبية العاملة يف الأ الأ

ردنية من 16 بنكًا  ردن عام 2004، وهذه البنوك هي: بنك لبنان واملهجر وبنك عودة وبنك الكويت الوطني. باملقابل انخف�س عدد البنوك الأ للعمل يف الأ

ردين بتاريخ 2005/1/12، ثم عاد وارتفع عدد البنوك املرخ�سة العاملة يف  هلي الأ اإىل 15 بنكًا عام 2005 ب�سبب اندماج بنك فيالدلفيا مع البنك الأ

�سالمي، وبنك اأبو ظبي الوطني، اإ�سافة  ردن دبي الإ ردين، وهما بنك الأ ردن يف نهاية عام 2009 بعد ح�سول بنكني على ترخي�س البنك املركزي الأ الأ

ردين خالل عام 2011 وهو م�سرف الراجحي. اإىل ح�سول بنك اآخر على ترخي�س البنك املركزي الأ

جدول رقم )2( 

ردن )2012-2003(  جنبية العاملة يف الأ ردنية والأ عدد البنوك الأ

ال�سنة

ردنية جنبيةعدد البنوك الأ عدد البنوك الأ

املجموع

بنوك اإ�سالميةبنوك جتاريةبنوك اإ�سالميةبنوك جتارية

20031425021

20041428024

20051328023

20061328023

20071328023

20081328023

20091328023

20101339025

20111339126

20121339126

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

�صكل رقم )1(

ردن )2012-2003( جنبية العاملة يف الأ ردنية والأ تطور عدد البنوك الأ

ك
نو

لب
د ا

عد

البنوك األردنية البنوك التجارية
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 )2-3( التفرع امل�شريف 

اأ- عدد الفروع وانت�صارها اجلغرايف 

بلغ عدد فروع البنوك املرخ�سة 702 فرع داخل اململكة كما يف نهاية عام 2011، وبهذا بلغ معدل النمو ال�سنوي لعدد الفروع داخل اململكة حوايل 

5.3% �سنويًا خالل الفرتة 2011-2003. 

وقد بلغ موؤ�سر الكثافة امل�سرفية )عدد ال�سكان اإىل العدد الإجمايل لفروع البنوك العاملة يف اململكة( حوايل 8.9 األف ن�سمة لكل فرع يف نهاية عام 

2011، مقارنًة مع 9.2 األف ن�سمة لكل فرع عام 2010، و 9.7 األف ن�سمة لكل فرع عام 2009 و 9.9 األف ن�سمة لكل فرع لعام 2008. 

جدول رقم )3( 

تطور موؤ�صر الكثافة امل�صرفية )2011-2003(

200320042005200620072008200920102011

11779119421081610853102389865966191798902موؤ�سر الكثافة امل�سرفية **

ردن. ** موؤ�سر الكثافة امل�سرفية هو عبارة عن عدد ال�سكان مق�سومًا على عدد فروع البنوك العاملة يف الأ

النمو  معدل  وبلغ   ،2011 عام  نهاية  يف  فرعًا   165 اململكة  خارج  الفروع  عدد  بلغ  فقد  ردن،  الأ خارج  امل�سريف  اجلغرايف  النت�سار  �سعيد  وعلى 

حوايل 5.3% �سنويًا خالل الفرتة )2003-2011(. وميكن مالحظة وجود متاثل كبري يف معدل النمو الداخلي واخلارجي للفروع .  وياأتي هذا اخليار 

قليمية، نظرًا ملحدودية ال�سوق املحلي، وبحثًا عن نوافذ جديدة  �سواق املجاورة والإ ردنية يف بع�س الأ ال�سرتاتيجي - التو�سع اخلارجي، لعدد من البنوك الأ

وحيوية للعمل وال�ستثمار، وال�ستفادة من فر�س النمو والتو�سع اجلديد، وتطوير اأعمالها واأن�سطتها مبا ميكنها من املناف�سة ويو�سع قاعدة عمالئها. 

جدول رقم )4( 

يل )2011-2003(  عدد الفروع واملكاتب واأجهزة ال�صراف الآ

ال�سنة

عدد املكاتبعدد الفروع

عدد اأجهزة ال�سراف 

يل الآ

خارج اململكة داخل اململكة خارج اململكة داخل اململكة 

200344413713825577

200444813615627617

20055061279620663

20065161248322724

20075591377919846

20085932226520944

200961914466231023

20106661558171129

20117021657291219

%9.64%4.03%6.72-%5.33%5.34متو�سط النمو ال�سنوي

ردن، التقرير ال�سنوي، اأعداد خمتلفة  امل�سدر: جمعية البنوك يف الأ
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�صكل رقم )2(

تطور عدد الفروع داخل وخارج اململكة )2011-2003(
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داخل اململكة خارج اململكة

كرب من الفروع يرتكز يف العا�سمة عمان  ردن على حمافظات اململكة، فيالحظ باأن العدد الأ وبالن�سبة للتوزيع اجلغرايف لفروع البنوك العاملة يف الأ

بن�سبة تبلغ 62.8% من اإجمايل عدد الفروع يف اململكة، تليها حمافظة اإربد بن�سبة 10%، ثم حمافظة الزرقاء بن�سبة 9%، يف حني كانت ح�سة املحافظات 

الت�سعة الباقية يف حدود 18% من اإجمايل عدد الفروع يف اململكة.

كرب  ردن على اأقاليم اململكة الثالثة، فيالحظ باأن اإقليم الو�سط يحوز على الن�سبة الأ وفيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف لفروع البنوك العاملة يف الأ

من عدد الفروع وبن�سبة بلغت 78.5% من اإجمايل عدد الفروع يف اململكة. بينما بلغت ن�سبة الفروع يف اإقليم ال�سمال حوايل 13.7%، ويف اإقليم اجلنوب 

7.8% من اإجمايل عدد الفروع يف اململكة. 

�صكل رقم )3(

ردن على حمافظات اململكة كما يف نهاية عام 2011 )%( توزيع فروع البنوك العاملة يف الأ
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�صكل رقم )4(

قليم كما يف نهاية عام 2011 )%( توزيع الفروع يف اململكة ح�صب الإ

ب- عدد املكاتب  

ردن اإىل 72 مكتبًا يف نهاية عام 2011، مقارنًة بعدد مكاتب بلغ 138 يف نهاية عام 2003. وتبلغ ن�سبة  تراجع عدد مكاتب البنوك املرخ�سة داخل الأ

اإىل قيام البنوك العاملة يف  اأن الرتاجع يف عدد املكاتب يعود  6.7% �سنويًا يف املتو�سط، وي�سار هنا  ردن حوايل  النخفا�س يف عدد املكاتب داخل الأ

ردن باإتباع ا�سرتاتيجيات تو�سعية تت�سمن تطوير جزء من املكاتب وحتويلها التي اإىل فروع م�سرفية، مما اأدى لتقل�س عدد املكاتب مقابل زيادة عدد  الأ

الفروع. 

اأما عدد املكاتب خارج حدود اململكة فقد بلغ عددها 9 مكاتب يف نهاية عام 2011، مبتو�سط معدل منو �سنوي بلغ 4% تقريبًا خالل الفرتة )2003-

ردن كان قد حقق اأعلى معدل له يف عام 2003 حيث بلغ معدل النمو 79% نتيجة ارتفاع عدد  2011(. ويذكر يف هذا ال�سدد اأن عدد املكاتب خارج الأ

املكاتب من 14 مكتب اإىل 25 مكتب، اأما يف ال�سنوات التالية فقد تذبذب معدل التغري بني النمو والرتاجع ليكون املتو�سط العام %4. 

�صكل رقم )5(

تطور عدد املكاتب داخل وخارج اململكة )2011-2003(
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يل وانت�صارها اجلغرايف ج- عدد اأجهزة ال�صراف الآ

�ساليب التكنولوجية يف عملياتها املختلف، حيث يعود ا�ستخدام اأجهزة ال�سراف  ردن �سباقة لتبني وا�ستخدام اأحدث الأ كانت البنوك العاملة يف الأ

يل ونقاط البيع يف كافة مناطق اململكة ويف فروع البنوك  يل يف اململكة لبداية عقد الثمانينيات من القرن املا�سي. وتنت�سر اليوم اأجهزة ال�سراف الآ الآ

واملرونة  ال�سهولة  من  مزيدًا  وي�سفي  ال�ساعة  مدار  على  خدمة  للعمالء  يوفر  الذي  مر  الأ واجلامعات،  وامل�ست�سفيات  التجارية  املراكز  وكربى  العاملة 

والو�سول اإىل اخلدمات امل�سرفية. 

يل املنت�سرة يف اململكة 1219 جهازًا يف نهاية عام 2011، حمققًة بذلك ارتفاعًا مطردَاً منذ عام 2003. ويبلغ معدل  وقد بلغ عدد اأجهزة ال�سراف الآ

يل حوايل 9،6% �سنويًا يف املتو�سط خالل الفرتة )2011-2003(. النمو يف عدد اأجهزة ال�سراف الآ

يل لكل  يل اأكرب من معدل النمو يف عدد ال�سكان، فقد اأدى هذا لرتفاع عدد اأجهزة ال�سراف الآ ونظرًا اإىل اأن معدل النمو يف اأجهزة ال�سراف الآ

ردن من 110 جهاز / مليون ن�سمة يف عام 2003 اإىل 195 جهاز / مليون ن�سمة يف عام 2011. كما انخف�س موؤ�سر الكثافة امل�سرفية  مليون ن�سمة يف الأ

يل من 9.1 األف ن�سمة لكل جهاز يف عام 2003 اإىل 5.1 األف ن�سمة لكل جهاز �سراف اآيل يف عام 2011.  لعدد اأجهزة ال�سراف الآ

ردن، فقد ارتفع العدد من 6 اأجهزة / 1000 كم2 عام 2003 اإىل 14 جهاز  يل لكل 1000 كيلو مرت مربع يف الأ اأما من حيث عدد اأجهزة ال�سراف الآ

/ 1000كم2 عام 2011. 

جدول رقم )5(

يل داخل اململكة )2011-2003( جهزة ال�صراف الآ اأهم موؤ�صرات النت�صار اجلغرايف لأ

يل لكل 1000 كم2 عدد اأجهزة ال�سراف الآ عدد ال�سكان لكل جهاز �سراف  عدد اأجهزة ال�سراف لكل  مليون ن�سمة ال�سنة

6 9064 110 2003
7 8671 115 2004
7 8255 121 2005
8 7735 129 2006
9 6765 148 2007

11 6197 161 2008
11 5846 171 2009
13 5415 185 2010
14 5126 195 2011

 �صكل رقم )6(

يل )2011-2003( تطور عدد اأجهزة ال�صراف الآ
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�صكل رقم )7(:

ردن )2011-2003( يل لكل مليون ن�صمة يف الأ عدد اأجهزة ال�صراف الآ
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�صكل رقم )8(

يل لكل 1000 كم مربع عدد اأجهزة ال�صراف الآ

م2
ك

10
00

ة/ 
هز

ج
األ

د 
عد

6
7 7

8
9

11 11
13

14

0

2

4

6

8

10

12

14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

كرب من اأجهزة ال�سراف  يل على حمافظات اململكة يف نهاية عام 2011، فيالحظ باأن الن�سبة الأ جهزة ال�سراف الآ وبالن�سبة للتوزيع اجلغرايف لأ

جهزة، ثم حمافظة  جهزة يف اململكة، تليها حمافظة اإربد بن�سبة 10.3% من الأ يل ترتكز يف العا�سمة عمان بن�سبة تبلغ 66.5% من اإجمايل عدد الأ الآ

يل. الزرقاء بن�سبة 6.9%، يف حني كانت ح�سة املحافظات الت�سعة الباقية بحدود 16.3% من عدد اأجهزة ال�سراف الآ

كرب من عدد  يل على اأقاليم اململكة الثالثة، فيالحظ باأن اإقليم الو�سط يحوز على الن�سبة الأ جهزة ال�سراف الآ وفيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف لأ

يل يف اإقليم ال�سمال حوايل %13.5،  يل بن�سبة بلغت 78.8% من اإجمايل عدد الفروع يف اململكة، بينما بلغت ن�سبة اأجهزة ال�سراف الآ اأجهزة ال�سراف الآ

يل يف اململكة.  ويف اإقليم اجلنوب 7.8% من اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآ
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�صكل رقم )9( 

يل يف اململكة ح�صب املحافظة كما يف نهاية عام 2011 )%( توزيع اأجهزة ال�صراف الآ

�صكل رقم )10(

قليم كما يف نهاية عام 2011 )%( يل يف اململكة ح�صب الإ توزيع اأجهزة ال�صراف الآ
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)3-1(  تطور املوجودات

 %150 23.6 مليار دينار وهو ما يعادل ن�سبة منو  بلغ  –2012 ارتفاعًا ملحوظًا   2003 ردن خالل الفرتة  العاملة يف الأ البنوك  �سهدت موجودات 

تقريبًا. حيث ارتفعت املوجودات من 15.7 مليار دينار يف نهاية عام 2003 اإىل 39.3 مليار دينار يف نهاية عام 2012، ومبعدل منو �سنوي %10.8.

مر الذي  وقد بلغ متو�سط ن�سبة اإجمايل موجودات البنوك املرخ�سة اإىل الناجت املحلي الإجمايل حوايل 205% خالل الفرتة من 2003 اإىل 2012، الأ

ردين ككل.  ردين ويبني مدى اأهمته لالقت�ساد الأ يعك�س عمق وحجم اجلهاز امل�سريف الأ

ردن خالل الفرتة )2003- على �سعيٍد اآخر، كان هناك اجتاه متزايد ب�سكٍل عام يف ن�سبة املوجودات املحلية اإىل اإجمايل موجودات البنوك يف الأ

جنبية تراجعًا ن�سبيًا  2012( لت�سل اإىل  83.8% من املوجودات يف نهاية عام 2012  وهي اأعلى ن�سبة لها خالل الفرتة، يف حني �سهدت ن�سبة املوجودات الأ

زمة  لت�سل اإىل 16.2% يف نهاية عام 2012. ويالحظ اأن الرتفاع الوا�سح يف ن�سبة املوجودات املحلية ظهر منذ عام 2008 وهو العام الذي ظهرت فيه الأ

املالية العاملية وبداأت اآثارها تت�سح على القطاع اخلارجي. 

جدول رقم )6( 

جمايل )2003 – 2012(  ردن باملليون دينار ون�صبتها اإىل الناجت املحلي الإ موجودات البنوك العاملة يف الأ

ال�صنة
اإجمايل املوجودات

مليون دينار

معدل النمو 

جمايل  لإ

املوجودات

%

جنبيةاملوجودات املحلية املوجودات الأ
ن�صبة اإجمايل 

املوجودات اإىل 

GDP
% مليون دينار

ن�صبة اإىل اإجمايل 

املوجودات )%(

مليون دينار
ن�صبة اإىل اإجمايل 

املوجودات )%(

200315701.53.8511319.772.094381.827.91217.21

200417821.113.501281971.935002.128.07220.27

200521086.518.3215724.774.575361.825.43236.25

200624237.614.9418034.274.416203.425.59227.04

200726815.610.6420299.175.706516.524.30221.04

200829796.611.1223986.380.505810.319.50191.08

200931956.97.2526647.283.385309.716.62188.96

201034973.19.4428868.682.556104.517.45186.40

201137686.47.7631400.583.326285.916.68184.05

201239275.44.2232922.383.826353.116.18178.8

ردين  امل�سدر: البنك املركزي الأ
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�صكل رقم )11( 

ردن )2003 – 2012( جنبية للبنوك العاملة يف الأ املوجودات املحلية والأ

مليون دينار
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�صكل رقم )12( 

ردن كما يف نهاية عام 2012  هيكل توزيع موجودات البنوك العاملة يف الأ

املوجودات احمللية

املوجودات االجنبية

%83.8

%16.2

)3-2( تطور راأ�س املال واالحتياطيات واملخ�ش�شات

ردن منذ عام 2003 وحتى نهاية عام 2012 اأحد  يعترب النمو الكبري الذي �سهده ح�ساب راأ�س املال والحتياطيات واملخ�س�سات للبنوك العاملة يف الأ

ردين، ملا لذلك من انعكا�سات مبا�سرة يف تعزيز مالءة البنوك وزيادة قدرتها على مواجهة املخاطر  اأبرز املوؤ�سرات على �سحة ومتانة اجلهاز امل�سريف الأ

موال املودعني. املختلفة وبالتايل توفري حماية اأكرب لأ

وقد ارتفع ح�ساب راأ�س املال والحتياطيات واملخ�س�سات منذ عام 2003 وحتى عام 2012 بحوايل 4225 مليون دينار ومبعدل منو �سنوي بلغ %14.6 
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يف املتو�سط. وقد بداأ هذا النمو بالتزايد امللفت اعتبارًا من عام 2004 وو�سل اإىل اأعلى م�ستوياته يف عام 2006 حينما بلغ معدل النمو يف ح�ساب راأ�س 

ردن حوايل 41.3% وبزيادة قدرها 931 مليون دينار تقريبًا عن عام 2005. وي�سار هنا اإىل اأن  املال والحتياطيات واملخ�س�سات للبنوك العاملة يف الأ

دنى لراأ�سمالها من 20 مليون  ردنية بتاريخ 2003/8/20 رفع احلد الأ اأبرز اأ�سباب النمو يف هذا احل�ساب يعود اإىل طلب البنك املركزي من البنوك الأ

دينار  اإىل 40 مليون دينار، على اأن يتم حتقيق هذا امل�ستوى بنهاية عام 2007. وقد قامت البنوك كافة )با�ستثناء بنك واحد( برفع روؤو�س اأموالها خالل 

دنى  العامني 2005 و2006 اإىل م�ستويات اأكرب من 40 مليون دينار وقبل الوقت املحدد. كذلك قام البنك املركزي بتاريخ 2010/12/16 برفع احلد الأ

جنبية، على اأن حتقق البنوك هذا امل�ستوى من راأ�س املال قبل  ردنية و50 مليون دينار للبنوك الأ لراأ�سمال البنوك لي�سبح 100 مليون دينار للبنوك الأ

نهاية عام 2011.  

جدول رقم )7( 

تطور راأ�ص املال والحتياطيات واملخ�ص�صات ) 2003 – 2012( 

ال�صنة
راأ�ص املال والحتياطيات واملخ�ص�صات 

)مليون دينار (

معدل النمو

%

20031623.25.05

20041874.315.47

20052252.620.18

20063183.341.32

20073523.010.67

20083803.57.96

20094374.815.02

20104949.713.14

20115397.29.04

20125848.28.36

ردين امل�سدر: البنك املركزي الأ

�صكل رقم )13( 

ردن )2012-2003( تطور راأ�ص املال والحتياطيات واملخ�ص�صات للبنوك العاملة يف الأ
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)3-3( تطور الت�شهيالت االئتمانية

جنبية:  ردين وبالعمات الأ ردن بالدينار الأ اأ- تطور الت�صهيات الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأ

ردن من 5.3 مليار دينار عام 2003 اإىل 17.8 مليار دينار يف نهاية  ارتفع ر�سيد اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأ  -

عام 2012، وبزيادة قدرها 12.5 مليار دينار تقريبًا اأو ما ن�سبته 239%، ومبعدل منو بلغ 12.3% �سنويًا يف املتو�سط.

ردين من 4.3 مليار دينار عام 2003 اإىل 15.5 مليار دينار يف نهاية عام  ارتفعت الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة بالدينار الأ  -

جنبية فقد حققت ارتفاعًا  2012، وبزيادة قدرها 11.2 مليار دينار اأو ما ن�سبته 258%، ومبعدل منو �سنوي 14% يف املتو�سط. اأما الت�سهيالت بالعملة الأ

مبا يعادل 1.4 مليار دينار اأو ما ن�سبته 147%، ومبعدل منو �سنوي بلغ 12.1% يف املتو�سط.

تراوحت ن�سبة الت�سهيالت بالعملة املحلية من 82-90% من اإجمايل الت�سهيالت خالل الفرتة )2003-2012( وبلغت ن�سبتها 87.1% يف نهاية عام   -

جنبية فقد تراوحت من 10-18 خالل نف�س الفرتة وبلغت ن�سبتها 12.9% يف نهاية عام 2012.  2012. اأما ن�سبة الت�سهيالت بالعملة الأ

ردين خالل الفرتة )2003- ردن ما بني 73-93% من الناجت املحلي الإجمايل الأ �سكلت الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأ  -

ردين مبختلف �سرائحه وقطاعاته.  2012(، وهذا يعك�س الدور الكبري الذي ت�سطلع به البنوك يف متويل القت�ساد الأ

جدول رقم )8( 

 )2012 – 2003( GDP ردن ون�صبتها اإىل اإجمايل الت�صهيات الئتمانية املمنوحة من البنوك العاملة يف الأ

ال�سنة

اإجمايل 

الت�سهيالت

مليون دينار

معدل منو 

اإجمايل 

الت�سهيالت 

%

جنبيةالت�سهيالت بالعملة املحلية الت�سهيالت بالعمالت الأ

ن�سبة اإجمايل 

الت�سهيالت اإىل 

GDP
% مليون دينار

ن�سبة اإىل اإجمايل 

الت�سهيالت %

مليون دينار

ن�سبة اإىل اإجمايل 

الت�سهيالت %

20035،262.42.584،333.082.34929.417.6672.80
20046،189.217.615،227.984.47961.315.5376.50

20057،744.325.136،887.488.94856.911.0686.77

20069،761.926.058،761.889.761،000.110.2491.44

200711،295.615.7110،199.790.301،095.99.7093.11

200813،044.315.4811،370.187.171،674.212.8383.65

200913،317.22.0911،771.788.391،545.511.6178.74

201014451.48.5212750.788.231700.711.7777.02

201115851.29.6914044.988.601806.311.4077.41

201217829.812.4815532.187.112297.712.8981.2

ردين  امل�سدر: البنك املركزي الأ
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�صكل رقم )14( 

ردن ح�صب العملة )2003 – 2012( الت�صهيات الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأ

QÉæjO ¿ƒ«∏e
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�صكل رقم )15(

ردن كما يف نهاية عام 2012 هيكل توزيع الت�صهيات الئتمانية املقدمة من قبل البنوك العاملة يف الأ

á«∏ëŸG á∏ª©dÉH äÓ«¡°ùàdG

á«ÑæL’G äÓª©dÉH äÓ«¡°ùàdG

%12.9

%87.1

ب . تطور الت�صهيات ح�صب اأ�صنافها:  

�سهدت ن�سبة القرو�س وال�سلف اإىل اإجمايل الت�سهيالت ارتفاعًا مطردًا خالل الفرتة )2003 -  2012(، حيث ارتفعت ن�سبتها من 68.8% يف عام   -

2003 اإىل 85.8% يف عام 2012. 

حققت ن�سبة اجلاري مدين اإىل اإجمايل الت�سهيالت تراجعًا وا�سحًا حيث انخف�ست ن�سبتها من 24.8% يف عام 2003 وب�سكل تدريجي لت�سل اإىل   -

12.7% يف عام 2012. 

انخف�ست ن�سبة الكمبيالت وال�سناد املخ�سومة اإىل اإجمايل الت�سهيالت من 6.4% يف عام 2003 لت�سل اإىل 1.5% يف عام 2012.  -
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جدول رقم )9(

تطور اأ�صناف الت�صهيات املمنوحة من البنوك املرخ�صة )2003- 2012(

ال�سنة

كمبيالت وا�سناد خم�سومةقرو�س و�سلفجاري مدين

املجموع

%مليون دينار%مليون دينار%مليون دينار

20031304.724.83620.568.8337.26.45262.4

20041343.421.74499.672.7346.25.66189.2

20051572.920.35813.975.1357.54.67744.3

20061580.516.27722.179.1459.34.79761.9

20071658.614.79199.881.4437.23.911295.6

20081769.613.610859.083.2415.73.213044.3

20091599.612.011418.085.7299.62.313317.2

20101782.012.312403.885.8265.61.914451.4

20112025.512.813538.085.4287.71.815851.2

20122257.312.715297.585.8275.01.517829.8

ردين  امل�سدر:  البنك املركزي الأ

�صكل رقم )16(

تطور الت�صهيات الئتمانية ح�صب اأ�صنافها )2003 – 2012(
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�صكل رقم )17( 

هيكل الت�صهيات الئتمانية ح�صب اأ�صنافها كما يف نهاية عام 2012

قروض وسلف

جاري مدين كمبياالت واسناد
مخصومة

%12.7

%85.8

%1.5

ج -  توزيع الت�صهيات على القطاعات القت�صادية: 

ن�ساءات، وال�سناعة( على 54.7% من اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك  ا�ستحوذت ثالثة قطاعات رئي�سة )التجارة العامة، الإ

ردن خالل الفرتة )2003 - 2012(، حيث بلغت ن�سبة الت�سهيالت املمنوحة لقطاع التجارة العامة 22.6% من جمموع الت�سهيالت، بينما  العاملة يف الأ

ن�ساءات 18.8%، والقطاع ال�سناعي 13.3%، يف حني كانت ح�سة باقي القطاعات القت�سادية 18.5%. وقد �سكلت الت�سهيالت  كانت ح�سة قطاع الإ

فراد حوايل 26.8% من اإجمايل الت�سهيالت.  خرى والتي تت�سمن يف معظمها على الت�سهيالت املمنوحة لالأ الأ

جدول رقم )10( 

توزيع الت�صهيات املمنوحة من البنوك املرخ�صة على القطاعات القت�صادية )2003- 2012( )مليون دينار( 

2003200420052006200720082009201020112012القطاع

 التوزيع

 الن�سبي

 خالل الفرتة

2003-

2012

%98.8113.6110.9140.9156.2210.0231.2211.8229.2254.91.5الزراعة

%78.077.756.542.865.748.360.255.479.573.00.6التعدين

%801.4895.3981.61093.11348.11597.61631.21929.02297.22672.013.3ال�سناعة

%1327.31472.91585.01916.62434.72897.53195.43594.03779.03754.922.6التجارة العامة

ن�ساءات %804.5953.21162.11560.81942.12293.12582.53167.73463.63682.618.8الإ

%166.6174.1219.6291352.3370.5453.1484.1531.6554.53.1خدمات النقل

ال�سياحة والفنادق 

واملطاعم

172.8154.9181.2195.1255.8366.6427.9457.3493.7505.62.8%

خدمات و مرافق

عامة

349.0494.3554.1637.3733.7870.3909.51050.01135.32015.77.6%

%133.197.2176.1242.1390.1437.7434.1408.3430.5486.12.8اخلدمات املالية

%1330.91756.02717.23642.23616.93952.73392.13093.83411.63830.526.8اأخرى

%5262.46189.27744.39761.911295.613044.313317.214451.415851.217829.8100.0املجموع
ردين امل�سدر: البنك املركزي الأ
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�صكل رقم )18(

ردن ح�صب القطاعات القت�صادية )2003- 2012( توزيع الت�صهيات الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأ

التجارة العامة

اإلنشاءات

خدمات النقل

السياحة والفنادق واملطاعم

خدمات ومرافق عامة

اخلدمات املالية

أخرى

الزراعة

التعدين

الصناعة
%13.3

%7.6

%2.8
%3.1

%0.6
%1.5

%2.8

%26.8

%22.6

%18.8

* مت احت�ساب الن�سب الواردة يف هذا ال�سكل من خالل جمع الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة لكل قطاع من عام 2003 اإىل 2012 ومن ثم ق�سمة الناجت على اإجمايل الت�سهيالت املمنوحة خالل نف�س الفرتة.

�صكل رقم )19( 

ردن ح�صب القطاعات القت�صادية كما يف نهاية عام 2012 توزيع الت�صهيات الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك العاملة يف الأ

اإلنشاءاتالتجارة العامة

خدمات النقل

السياحة والفنادق واملطاعم

خدمات ومرافق عامة

اخلدمات املالية

أخرى

الزراعة

التعدين

الصناعة

%20.7
%21.1

%21.5

%2.7
%1.4

%0.4

%3.1 %2.8%11.3

%15.0
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)3-4( تطور الودائع

جنبية:  ردين وبالعمات الأ اأ – الودائع بالدينار الأ

ردن ب�سكل تدريجي خالل الفرتة )2003 –2012( من حوايل 10 مليار دينار عام 2003 اإىل 25 مليار  ارتفع ر�سيد الودائع لدى البنوك العاملة يف الأ

دينار يف نهاية عام 2012، بزيادة مقدارها 15 مليار دينار تقريبًا اأو ما ن�سبته 150%، ومبعدل منو �سنوي بلغ 10.4% يف املتو�سط. 

وقد انخف�ست ن�سبة الودائع اإىل الناجت املحلي الإجمايل باأ�سعار ال�سوق اجلارية من 137.9% عام 2003 اإىل 113.7% يف نهاية عام 2012. 

خري با�ستثناء  وفيما يتعلق بهيكل الودائع من حيث العملة، فقد حققت ن�سبة الودائع بالعملة املحلية لإجمايل الودائع منوًا مطردًا خالل العقد الأ

عوام الثالثة ال�سابقة. يف املقابل تراجعت ن�سبة الودائع بالعمالت  العام 2012 حيث تراجعت فيه الن�سبة اإىل 70.9% مقارنًة مع ن�سبة جتاوزت 78% يف الأ

خري با�ستثناء العام 2012 حيث عادت الن�سبة لالرتفاع لت�سل اإىل 29.1 % مقارنًة مع ن�سب ل  جمايل الودائع ب�سكل وا�سح خالل العقد الأ جنبية لإ الأ

خري يعود للتخوفات التي انت�سرت نتيجة تراجع احتياطي  عوام الثالثة ال�سابقة. وي�سار اإىل اأن التغري يف هيكل الودائع خالل العام الأ تتجاوز 22% يف الأ

ردين، مما دفع بع�س املودعني لتحويل ودائعهم من الدينار  جنبية لدى البنك املركزي وارتفاع عجز املوازنة والقلق من تراجع قيمة الدينار الأ العمالت الأ

اإىل الدولر. 

جدول رقم )11( 

 )2012 - 2003( GDP ردن ون�صبتها اإىل اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأ

ال�سنة

اإجمايل الودائع

مليون دينار

معدل النمو 

لإجمايل الودائع

%

جنبيةالودائع بالعملة املحلية الودائع بالعمالت الأ

ن�سبة اإجمايل 

الودائع اإىل 

GDP
% مليون دينار

ن�سبة اإىل اإجمايل 

الودائع  %

مليون دينار

ن�سبة اإىل اإجمايل 

الودائع %

20039969.46.46082.961.03886.539.0137.9

200411564.116.06878.759.54685.440.5142.9

200513119.313.48364.563.84754.836.2147.0

200614591.911.29427.164.65164.835.4136.7

200715988.19.610618.066.45370.133.6131.8

200818102.613.213348.573.74754.126.3116.1

200920298.412.115865.078.24433.421.8120.0

201022504.810.917617.278.34887.621.7119.9

201124377.98.319119.178.45258.821.6119.1

201224969.72.417711.170.97258.629.1113.7

ردين امل�سدر: البنك املركزي الأ
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�صكل رقم )20(

جنبية )2003 –2012( ردن بالعملة املحلية والعمات الأ  الودائع لدى البنوك العاملة يف الأ
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�صكل رقم )21( :

 هيكل توزيع الودائع ح�صب نوع العملة كما يف نهاية عام 2012

الودائع بالعملة احمللية

الودائع بالعمالت االجنبية

%70.9

%29.1

ب- تطور الودائع ح�صب اأ�صنافها:  

�سهدت الفرتة من 2003- 2012 تغيريًا وا�سحًا يف هيكل الودائع ح�سب نوع الوديعة، حيث ارتفعت ن�سبة الودائع حتت الطلب لإجمايل الودائع من 

جل من 61.4% عام 2003 اإىل 55.3% يف عام 2012، فيما حققت  23.5% عام 2003 اإىل 29.8% يف عام 2012. باملقابل انخف�ست ن�سبة الودائع لأ

ن�سبة ودائع التوفري تراجعًا طفيفًا لت�سل اإىل 14.9% يف عام 2012 مقارنًة مع 15.1% يف عام 2003. 
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جدول رقم )12( 

ردن )2003- 2012(  تطور اأ�صناف الودائع لدى البنوك العاملة يف الأ

ال�سنة

جلتوفريحتت الطلب لأ

املجموع

%مليون دينار%مليون دينار%مليون دينار

20032338.823.51510.615.1612061.49969.4

20043244.128.11828.615.86491.456.111564.1

20053674.428.01956.614.97488.357.113119.3

20063835.426.31997.113.78759.460.014591.9

20074001.925.02002.912.59983.362.515988.1

20084512.024.92143.611.911447.063.218102.6

20095307.426.22566.412.612424.661.220298.4

20105971.126.52976.913.213556.860.322504.8

20116876.828.23374.713.814126.458.024377.9

20127452.829.83714.414.913802.555.324969.7

ردين   امل�سدر: البنك املركزي الأ

�صكل رقم )22( 

تطور توزيع الودائع ح�صب اأ�صنافها خال الفرتة )2003- 2012(
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)4-1( مقدمة

وتت�سمن هذه   .2012 ول  الأ الن�سف  اإىل   2003 الفرتة من  ردين خالل  الأ امل�سريف  للجهاز  املتانة  موؤ�سرات  اأهم  الف�سل ل�ستعرا�س  يهدف هذا 

�سول وت�سمل ن�سبة الديون غري العاملة اإىل اإجمايل الديون ون�سبة التغطية. اأما املجموعة  املوؤ�سرات على ثالثة جمموعات رئي�سية اأولها موؤ�سرات نوعية الأ

الثانية فت�سم موؤ�سرات كفاية راأ�س املال وت�سمل ن�سبة كفايـة راأ�س املال ون�سبة الرافعة املالية. وت�سم املجموعة الثالثة موؤ�سرات الربحية والكفاءة مبا 

يف ذلك هام�س الفائدة اإىل اإجمايل الدخل، ومعدل العائد على حقوق امل�ساهمني، ومعدل العائد على املوجودات، والربح قبل ال�سريبة وبعد ال�سريبة، 

ون�سبة ال�سيولة. 

�شول )4-2( موؤ�شرات نوعية االأ

:)Nonperforming Loans to Total Loans( 1. ن�صبة الديون غري العاملة/ اإجمايل الديون

عرفت تعليمات البنك املركزي رقم 15040/1/10 بتاريخ 2009/12/10 الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة على اأنها الت�سهيالت الئتمانية التي 

تت�سف باأي من ال�سفات التالية:

�سل املبلغ و/اأو الفوائد اأو  جمود ح�ساب اجلاري من )90 - 179( يوم  1- م�سى على ا�ستحقاقها اأو ا�ستحقاق اأحد اأق�ساطها اأو عدم انتظام ال�سداد لأ

للت�سهيالت الئتمانية دون امل�ستوى، ومن )180-359( يوم للت�سهيالت الئتمانية امل�سكوك يف حت�سيلها، و)360( يوم فاأكرث للت�سهيالت الئتمانية 

الهالكة. 

2- اجلاري مدين املتجاوز لل�سقف املمنوح بن�سبة )10%( فاأكرث وملدة )90( يومًا فاأكرث.

دد. 3- الت�سهيالت الئتمانية التي م�سى على تاريخ انتهاء �سريانها مدة )90( يوم فاأكرث ومل جتجُ

ي �سركة مت اإعالن و�سعها حتت الت�سفية. ي عميل اأعلن اإفال�سه اأو لأ 4- الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة لأ

5- الت�سهيالت الئتمانية التي مت هيكلتها لثالث مرات خالل �سنة.  

6- احل�سابات اجلارية وحتت الطلب املك�سوفة ملدة )90( يومًا فاأكرث.

7- قيمة الكفالت املدفوعة نيابة عن العمالء ومل تجُقّيد على ح�ساباتهم وم�سى على دفعها )90( يومًا فاأكرث. 

وقد �سهدت ن�سبة الديون غري العاملة اإىل اإجمايل الديون انخفا�سًا ملحوظًا منذ عام 2003 لت�سل اإىل اأدنى م�ستوياتها يف عام 2007 بن�سبة بلغت 

داء القت�سادي الذي انعك�س ب�سكل اإيجابي على قدرة العمالء على ال�سداد، وزيادة كفاءة البنوك يف اإدارة موجوداتها وحت�سيل  4.1%، نتيجة حت�سن الأ

�سافة اإىل قيام العديد من البنوك باإعدام الديون غري العاملة التي يقابلها خم�س�سات بالكامل. وقد بداأت الن�سبة بالرتفاع التدريجي منذ  ديونها، بالإ

ول من عام 2012. وعلى الرغم من ذلك تبقى ن�سبة الديون غري العاملة  عام 2008 لت�سل اإىل 8.5% يف عام 2011، ولتبلغ 8.4% خالل الن�سف الأ

�سمن امل�ستويات املقبولة املتعارف عليها عامليًا.  
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�صكل رقم )23( 

ن�صبة الديون غري العاملة اإىل اإجمايل الديون )%(
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)Coverage Ratio( 2. ن�صبة التغطية

تقي�س هذه الن�سبة مدى كفاية املخ�س�سات املقتطعة من قبل البنوك ملواجهة ديونها غري العاملة. ويبني تطور ن�سبة التغطية خالل الفرتة )2003-

ول  2012/6( باأن الن�سبة بلغت اأعلى م�ستوياتها )80%( يف عام 2006، اإل اأنها انخف�ست بعد ذلك لت�سل اإىل 52.3% يف عام 2011، اأما يف الن�سف الأ

اأن حتافظ على  ردن ا�ستطاعت  العاملة يف الأ البنوك  باأن  القول  63.2%. وب�سكٍل عام ميكن  لتبلغ  الن�سبة ب�سكل ملحوظ  2012 فقد ارتفعت  من عام 

خم�س�سات كافية لتغطية اأكرث من 60% من ديونها غري العاملة يف املتو�سط خالل الفرتة )2003-2012/6(. وي�سار يف هذا ال�سدد اإىل القدرة الكبرية 

للبنوك على مواجهة اجلزء غري املغطى من الديون غري العاملة نتيجة احتفاظها مب�ستويات مرتفعة من راأ�س املال. 

�صكل رقم )24(

ن�صبة التغطية )%(
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)4-3( موؤ�شرات كفايتة راأ�س املال

-:)Capital Adequacy Ratio( 1- ن�صبة كفاي�ة راأ�ص املال

ردين  تقي�س هذه الن�سبة مدى كفاية راأ�س املال الذي يحتفظ به من البنك ملواجهة املخاطر التي قد يتعر�س لها. ووفقًا لتعليمات البنك املركزي الأ

فاإن راأ�س املال التنظيمي يجب اأن ل يقل عن 12% من املوجودات والبنود خارج امليزانية املرجحة باملخاطر وكذلك خماطر ال�سوق، وتعترب هذه الن�سبة 

رباح/اخل�سائر  دنى لكفاية راأ�س املال. ويتكون ب�سط الن�سبة من راأ�س املال التنظيمي للبنك والذي يت�سمن )راأ�س املال املدفوع والحتياطيات والأ احلد الأ

�سهم املتوفرة للبيع واحتياطي املخاطر امل�سرفية العامة وذلك  خرى مثل الديون امل�ساندة والتغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالأ املدورة وبع�س البنود الأ

خرى(، يف حني يتكون مقامها من خماطر الئتمان )التي تتكون من املوجودات  بعد طرح ا�ستثمارات البنك يف روؤو�س اأموال البنوك وال�سركات املالية الأ

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

ردن على م�ستوى مرتفع لن�سبة كفاية راأ�س املال خالل الفرتة )2003- 2012/6(، بحيث حافظت الن�سبة على  وقد حققت البنوك العاملة يف الأ

دنى املطلوب من قبل البنك املركزي والبالغ )12%(، ويزيد بحوايل 11% عن  هام�س مريح يزيد بحوايل 7% يف املتو�سط خالل كامل الفرتة عن احلد الأ

دنى املقرر من جلنة بازل والبالغ )%8(.  احلد الأ

وقد و�سلت ن�سبة كفاية راأ�س املال اإىل اأدنى م�ستوياتها يف عام 2003 حيث بلغت 15.9%، يف حني و�سلت اإىل اأعلى م�ستوياتها يف عام 2006 حني 

رباح مرتفعة ن�سبيًا. وقد بلغت الن�سبة 18.6% يف نهاية  بلغت 21.4% كمح�سلة لقيام معظم البنوك بزيادة روؤو�س اأموالها خالل عام 2006 وحتقيقها لأ

ول من عام 2012. الن�سف الأ

دنى املطلوب من البنك املركزي ومن جلنة بازل خالل الفرتة )2003- 2012/6( يدل على اأن  وحمافظة البنوك على ن�سبة كفاية اأعلى من احلد الأ

ردين من  ردن حتتفظ براأ�سمال كاٍف ملواجهة املخاطر املختلفة التي قد تتعر�س لها، وهو ما يوؤكد على متانة وا�ستقرار اجلهاز امل�سريف الأ البنوك يف الأ

جهة، ويعزز ال�ستقرار املايل يف اململكة من جهة اأخرى. 

�صكل رقم )25(: 

ن�صبة كفاية راأ�ص املال  )%(
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-:)Leverage Ratio( 2- ن�صبة الرافعة املالية

يعرب هذا املقيا�س عن ن�سبة حقوق م�ساهمي البنوك اإىل اإجمايل املوجودات. وقد �سهدت هذه الن�سبة منوًا ملحوظًا خالل الفرتة )2012/6-2003( 

ول من عام 2012. وقد ظلت ن�سبة الرافعة املالية طوال الفرتة املذكورة اأعلى بهام�س  لرتتفع من 7.5% يف عام 2003 اإىل 13.3% يف نهاية الن�سف الأ

كبري من متطلبات البنك املركزي والبالغة )6%(، مما ي�سري اإىل ارتفاع قدرة البنوك على مواجهة املخاطر التي قد تواجهها، ويوؤكد على املتانة املالية 

لها. 
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�صكل رقم )26( 

ن�صبة الرافعة املالية  )%(
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)4-4( موؤ�شرات الربحية والكفاءة 

 :)Interest Margin to Gross Income( 1- هام�ص الفائدة اإىل اإجمايل الدخل

�سا�سية  الأ الوظيفة  بالتايل تعك�س مدى م�ساهمة  البنك، وهي  اإجمايل دخل  الفوائد يف  البنك من  اأرباح  الن�سبة مدى م�ساهمة �سايف  تقي�س هذه 

رباح.  للبنوك )Core Business( - واملتمثلة يف احل�سول على الودائع وتقدمي القرو�س - يف الأ

وعلى الرغم من تذبذب الن�سبة خالل الفرتة )2003-2012/6(، اإل اأنها ظلت حم�سورة بني 56.4% و 74.3%، وبلغ املتو�سط العام للن�سبة خالل 

كامل الفرتة حوايل 67.5%، مما يعني باأن اأكرث من ثلثي دخل البنوك ياأتي من الفائدة، بينما ي�سكل الدخل من غري الفوائد حوايل 32.5%. وهذا املوؤ�سر 

رباح، وهو بالتايل ي�ساهم يف تعزيز ا�ستقرار وا�ستمرارية اأرباحها.  يعك�س اعتماد البنوك على ن�ساطها الرئي�سي يف حتقيق الأ

�صكل رقم )27( 

ن�صبة هام�ص الفائدة اإىل اإجمايل الدخل  )%(
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-)Return on Equity(:  2- معدل العائد على حقوق امل�صاهمني

�سهد معدل العائد على حقوق امل�ساهمني تزايدًا ملفتًا منذ عام 2003 وحتى عام 2005 لرتتفع الن�سبة من 9.9% اإىل 20.9%. بعدها بداأت الن�سبة 

ول من عام 2012 )وهو ما يعادل معدل عائد �سنوي يبلغ %9.6(.  بالرتاجع التدريجي لت�سل اإىل 4.8% يف نهاية الن�سف لأ

 

�صكل رقم )28( 

معدل العائد على حقوق امل�صاهمني )%(
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 -:)Return on Assets( 3- معدل العائد على املوجودات

�سهد معدل العائد على املوجودات ارتفاعًا ملحوظًا منذ 2004 لي�سل اإىل 2% وهو اأعلى م�ستوى له يف نهاية عام 2005، بعدها بداأ معدل العائد على 

ول من عام 2012 )وهو ما يعادل عائد �سنوي %1.2( .  املوجودات بالرتاجع تدريجيًا لي�سل اإىل 0.6% يف نهاية الن�سف الأ

�صكل رقم )29( 

معدل العائد على املوجودات  )%(
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:)Profits Before and After Taxes( 4- الربح قبل ال�صريبة وبعد ال�صريبة

رباح بالنمو حتى عام 2009 والذي تراجعت فيه م�ستوياتها عن  حققت اأرباح البنوك منوًا وا�سحًا جتاوزت ن�سبته 200% يف عام 2005، وا�ستمرت الأ

ول من 2012 حوايل 322 مليون دينار قبل ال�سريبة، و 229 مليون دينار بعد ال�سريبة.  ال�سنوات ال�سابقة، وقد بلغت اأرباح البنوك يف نهاية الن�سف الأ

خرية.  ردن جتاوزت 1.2 مليار دينار اأردين خالل ال�سنوات الع�سرة الأ وي�سار يف هذا ال�سدد اإىل اأن ال�سرائب املدفوعة من قبل البنوك يف الأ

�صكل رقم )30( 
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صافي الربح قبل الضريبة

)Liquidity Ratio( 5- ن�صبة ال�صيول�ة

تقي�س ن�سبة ال�سيولة القانونية حجم املوجودات ال�سائلة املتوفرة لدى البنك ن�سبًة اإىل التزاماته التي يتوجب عليه اأدائها. وقد بلغت ن�سبة ال�سيولة 

ردن اأعلى م�ستوياتها يف عام 2003 حيث بلغت 179.6%، لتبداأ بعد ذلك بالنخفا�س التدريجي حمققة اأدنى م�ستوياتها يف عام  القانونية للبنوك يف الأ

ن  ول من عام 2012. وتعترب ن�سبة ال�سيولة منذ عام 2003 وحتى الآ 2008 وبن�سبة بلغت 141.2%. وقد بلغت ن�سبة ال�سيولة 148.4%  يف نهاية الن�سف الأ

دنى ملتطلبات البنك املركزي والبالغ )100%(. وبهذا ال�سدد  فاإن البنك املركزي ومن خالل رقابته على اجلهاز امل�سريف يركز  اأعلى بكثري من احلد الأ

دارة ال�سليمة لل�سيولة من خالل تعليمات اأ�سدرها يف عام 2000 حول ال�سيولة ح�سب �سلم ال�ستحقاق )Maturity Ladder( والتي تاأخذ بعني  على الإ

جل. جل لتمويل موجودات طويلة الأ موال وا�ستخداماتها وعدم العتماد على م�سادر اأموال متذبذبة وق�سرية الأ العتبار املوائمة بني اآجال م�سادر الأ



��

�صكل رقم )31( 

ن�صبة ال�صيولة  )%(

النصف
االول

احلد األدنى املقرر من البنك املركزي (١٠٠٪)
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الفصل الخامس 

البنوك اإلسالمية العاملة يف األردن 

)5-1( مقدمة

�سالمية من املوجودات )5-2( ح�سة البنوك الإ

�سالمية من الودائع  )5-3( ح�سة البنوك الإ

�سالمية من الت�سهيالت )5-4( ح�سة البنوك الإ
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)5-1( مقدمة

ردن حتى نهاية عام 2012 اأربعة بنوك اإ�سالمية، وتت�سمن هذه البنوك على ثالثة بنوك اإ�سالمية اأردنية،  �سالمية العاملة يف الأ بلغ عدد البنوك الإ

وبنك اإ�سالمي غري اأردين.  

�شالمية من املوجودات )5-2( ح�شة البنوك االإ

ردن قد ارتفعت من %9.9  �سالمية من اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأ ت�سري البيانات الواردة يف اجلدول رقم )13( اإىل اأن ح�سة البنوك الإ

�سالمية، فقد �سهدت ن�سبة  يف عام 2003 لت�سل اإىل اأعلى م�ستوياتها يف نهاية عام 2011 بن�سبة بلغت  13.2%. واأمام هذا الرتفاع يف ح�سة البنوك الإ

ردن انخفا�سًا من 90.1% يف عام 2003 اإىل 86.8% يف نهاية عام 2011.  موجودات البنوك التجارية العاملة يف الأ

جدول رقم )13( 

�صامية )2003 - 2011(  توزيع موجودات اجلهاز امل�صريف بني البنوك التجارية والبنوك الإ

ال�سنة

ن�سبة موجودات البنوك التجارية 

اإىل اإجمايل املوجودات ) % (

�سالمية  ن�سبة موجودات البنوك الإ

اإىل اإجمايل املوجودات ) % (

200390.149.86

200490.539.47

200591.138.87

200691.188.82

200792.008.00

200889.2910.71

200988.6211.38

201087.2712.73

201186.8013.20

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك 

�صكل رقم )32( 

�صامية )2003 - 2011( ردن بني البنوك التجارية والبنوك الإ توزيع موجودات البنوك العاملة يف الأ
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�شالمية من الودائع )5-3( ح�شة البنوك االإ

ردن من 10.2% عام 2003 لت�سل اإىل اأعلى م�ستوياتها يف نهاية عام 2011  �سالمية من اإجمايل ودائع البنوك العاملة يف الأ ارتفعت ح�سة البنوك الإ

ردن من 89.8% يف عام 2003 اإىل 83.7% يف  بن�سبة بلغت 16.3%. باملقابل انخف�ست ن�سبة ودائع البنوك التجارية اإىل اإجمايل ودائع العاملة يف الأ

نهاية عام 2011. 

جدول رقم )14(

�صامية )2003 - 2011( توزيع الودائع لدى اجلهاز امل�صريف بني البنوك التجارية والبنوك الإ

ال�سنة

ن�سبة الودائع لدى البنوك التجارية 

اإىل اإجمايل الودائع ) % (

�سالمية  ن�سبة الودائع لدى البنوك الإ

اإىل اإجمايل الودائع ) % (

200389.8210.18

200490.109.90

200590.609.40

200696.403.60

200794.006.00

200888.0911.91

200986.5813.42

201084.7315.72

201183.7016.30

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك 

�صكل رقم )33( 

�صامية )2003 - 2011( ردن بني البنوك التجارية والبنوك الإ توزيع ودائع البنوك العاملة يف الأ
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�شالمية من الت�شهيالت )5-4( ح�شة البنوك االإ

�سالمية من اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املقدمة من البنوك العاملة يف  ت�سري البيانات الواردة يف اجلدول رقم )15( اإىل اأن ح�سة البنوك الإ

ردن قد ارتفع ب�سكل ملحوظ من 8.6% يف عام 2003 لت�سل اإىل اأعلى م�ستوياتها يف نهاية عام 2011 بن�سبة بلغت 16%. واأمام هذا الرتفاع يف ح�سة  الأ

�سالمية، فقد �سهدت ن�سبة الت�سهيالت املقدمة من البنوك التجارية انخفا�سًا من 91.4% يف عام 2003 اإىل 84% يف نهاية عام 2011.  البنوك الإ

جدول رقم )15( 

�صامية )2011-2003( توزيع الت�صهيات املقدمة من اجلهاز امل�صريف بني البنوك التجارية والبنوك الإ

ال�سنة

ن�سبة الت�سهيالت املقدمة من البنوك التجارية 

اإىل اإجمايل الت�سهيالت

) % (

�سالمية ن�سبة الت�سهيالت املقدمة من البنوك الإ

اإىل اإجمايل الت�سهيالت

) % (

200391.388.62

200491.288.72

200591.698.31

200691.678.33

200792.008.00

200886.4613.54

200986.2113.79

201084.4415.56

201184.0415.96

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك

�صكل رقم )34(

�صامية )2003 - 2011( توزيع الت�صهيات الئتمانية بني البنوك التجارية والبنوك الإ

نسبة تسهيالت املقدمة من البنوك التجارية الى إجمالي التسهيالتنسبة تسهيالت املقدمة من البنوك االسالمية الى إجمالي التسهيالت
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الفصل السادس

البنوك األجنبية العاملة يف األردن

)6-1( مقدمة

جنبية من املوجودات )6-2( ح�سة البنوك الأ

جنبية من الودائع )6-3( ح�سة البنوك الأ

جنبية من الت�سهيالت )6-4( ح�سة البنوك الأ
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)6-1( مقدمة

ردن من خم�سة بنوك يف عام 2003 اإىل ع�سرة بنوك يف نهاية عام 2012. وتت�سمن هذه البنوك على �ستة  جنبية العاملة يف الأ ارتفع عدد البنوك الأ

بنوك عربية وثالثة بنوك اأجنبية، وجميع هذه البنوك جتارية با�ستثناء بنك واحد اإ�سالمي. 

جنبية من املوجودات )6-2( ح�شة البنوك االأ

ردن من 8.2% يف عام 2003 لت�سل اإىل 11.7% يف نهاية عام 2011.  جنبية من اإجمايل موجودات البنوك العاملة يف الأ ارتفعت ح�سة البنوك الأ

ردنية حوايل 88.3% يف نهاية عام 2011.  باملقابل �سكلت موجودات البنوك الأ

جدول رقم )16(

جنبية )2003 -2011( ردنية والبنوك الأ توزيع موجودات اجلهاز امل�صريف بني البنوك الأ

ال�سنة

ردنية  ن�سبة موجودات البنوك الأ

اإىل اإجمايل املوجودات

) % (

جنبية ن�سبة موجودات البنوك الأ

اإىل اإجمايل املوجودات

) % (

200391.788.22

200490.719.29

200590.569.44

200690.029.98

200791.009.00

200888.8611.14

200988.4911.51

201088.5811.42

201188.2911.71
امل�سدر: البيانات املالية للبنوك 

�صكل رقم )35( 

جنبية )2003 - 2011(  ردنية والبنوك الأ ردن بني البنوك الأ توزيع موجودات البنوك العاملة يف الأ

نسبة موجودات البنوك االردنية الى إجمالي املوجودات نسبة موجودات البنوك االجنبية الى إجمالي املوجودات
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جنبية من الودائع  )6-3( ح�شة البنوك االأ

ردن من 7.9% يف عام 2003 لت�سل اإىل 11.8% يف نهاية عام 2011. باملقابل  جنبية من اإجمايل ودائع البنوك العاملة يف الأ ارتفعت ح�سة البنوك الأ

ردنية حوايل 88.2% يف نهاية عام 2011.  �سكلت ودائع البنوك الأ

جدول رقم )17(

جنبية )2003 – 2011( ردنية والبنوك الأ توزيع الودائع لدى اجلهاز امل�صريف بني البنوك الأ

ال�سنة

ردنية ن�سبة الودائع لدى البنوك الأ

اإىل اإجمايل الودائع

)% (

جنبية ن�سبة الودائع لدى البنوك الأ

اإىل اإجمايل الودائع

)% (

200392.127.88

200491.418.59

200590.749.26

200688.5811.42

200789.0011.00

200888.8611.14

200988.0911.91

201088.2311.77

201188.2211.78

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك

�صكل رقم )36( 

جنبية )2003 - 2011( ردنية وبني البنوك الأ توزيع الودائع بني البنوك الأ

نسبة الودائع لدى البنوك االردنية الى إجمالي الودائع نسبة الودائع لدى البنوك االجنبية الى إجمالي الودائع

92.1

7.9

91.4

8.6

90.7

9.3

88.6

11.4

89.0

11.0

88.9

11.1

88.1

11.9

88.2

11.8

88.2

11.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



�1

جنبية من الت�شهيالت )6-4( ح�شة البنوك االأ

جنبية تذبذبًا خالل الفرتة من 2003 – 2011، حيث ارتفعت من 8.7% يف عام  �سهدت ن�سبة الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك الأ

ردن، اإل اأنها  2003 لت�سل اإىل اأعلى م�ستوياتها يف عام 2007 بن�سبة بلغت 14.0% من اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املقدمة من البنوك العاملة يف الأ

عوام التالية لت�سل اإىل 10.4%، يف نهاية عام 2011. انخف�ست يف الأ

جدول رقم )18( 

جنبية )2003 - 2011( ردنية والبنوك الأ توزيع الت�صهيات املقدمة من اجلهاز امل�صريف بني البنوك الأ

ال�سنة

ردنية ن�سبة الت�سهيالت املقدمة من البنوك الأ

اإىل اإجمايل الت�سهيالت ) %(

جنبية ن�سبة الت�سهيالت املقدمة من البنوك الأ

اإىل اإجمايل الت�سهيالت ) %(

200391.268.74

200491.228.78

200591.318.69

200690.619.39

200786.0014.00

200889.3410.66

200990.649.36

201090.449.56

201189.5810.42

امل�سدر: البيانات املالية للبنوك

�صكل رقم )37( 

جنبية )2003 - 2011( ردنية وبني البنوك الأ توزيع الت�صهيات الئتمانية بني البنوك الأ

نسبة التسهيالت املقدمة من البنوك االردنية الى إجمالي التسهيالتنسبة التسهيالت املقدمة من البنوك االجنبية الى إجمالي التسهيالت

91.3

8.7

91.2

8.8

91.3

8.7

90.6

9.4

86.0

14.0

89.3

10.7

90.6

9.4

90.4

9.6

89.6

10.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011





الفصل السابع

التركــــز المصــرفــي

)7-1( مقدمة

)7-2( تركز املوجودات

)7-3( تركز الودائع

)7-4( تركز الت�سهيالت





��

)7-1( مقدمة

ميكن قيا�س الرتكز امل�سريف من خالل جمموعة من املقايي�س اأهمها ح�سة اأكرب بنكني من ال�سوق، وح�سة اأكرب ثالثة بنوك، وموؤ�سر هريفندال 

هري�سمان. ويتم تطبيق كل مقيا�س من هذه املقايي�س على اأ�سا�س احل�سة ال�سوقية من املوجودات والت�سهيالت والودائع. 

كرب بنكني على اإجمايل احل�س�س ال�سوقية جلميع البنوك من حيث املوجودات  ويتم قيا�س ح�سة اأكرب بنكني من خالل ق�سمة احل�سة ال�سوقية لأ

كرب ثالثة بنوك على اإجمايل احل�س�س ال�سوقية  والودائع والت�سهيالت. اأما ن�سبة تركز اأكرب ثالثة بنوك فيتم قيا�سها من خالل ق�سمة احل�سة ال�سوقية لأ

جلميع البنوك من حيث املوجودات والودائع والت�سهيالت. وكلما ارتفعت ن�سبة الرتكز كلما دل ذلك على انخفا�س التناف�سية يف ال�سوق امل�سريف ودل على 

وجود بنوك م�سيطرة يف ال�سوق، بينما يدل انخفا�س ن�سبة الرتكز على ارتفاع املناف�سة يف ال�سوق امل�سريف. 

اأما موؤ�سر هريفندال هري�سمان )Herfindahl–Hirschman Index - HHI( فهو يعك�س حجم ال�سركات ن�سبًة اإىل القطاع التي تعمل فيه وبالتايل 

هو موؤ�سر على م�ستوى التناف�سية بينها. ويتم احت�ساب موؤ�سر هريفندال هري�سمان من خالل جمع مربعات احل�سة ال�سوقية جلميع ال�سركات التي تعمل 

يف نف�س ال�سناعة. وتكمن اأهمية تربيع احل�سة ال�سوقية لكل �سركة يف اأنها متيز بني ال�سركات الكبرية وال�سغرية بحيث يكون الوزن الن�سبي لل�سركات 

الكبرية اأعلى من ال�سركات ال�سغرية، كما اأن جمع مربع احل�س�س ال�سوقية جلميع ال�سركات يعطي يف النهاية قيمة واحدة تعرب عن احل�سة ال�سوقية 

املوزونة جلميع ال�سركات، مما ميكن يف النهاية من احلكم على م�ستوى التناف�سية يف ال�سناعة وجلميع ال�سركات العاملة فيها. وترتاوح قيمة موؤ�سر 

هريفندال هري�سمان من �سفر اإىل واحد. بحيث اأن القيمة واحد تعك�س وجود احتكار تام يف ال�سوق ب�سبب وجود منتج واحد. اأما انخفا�س الن�سبة فيدل 

على زيادة عدد ال�سركات العاملة يف ال�سناعة وارتفاع التناف�سية فيما بينها. 

ويف ال�سياق التايل �سن�ستعر�س تطور مقايي�س الرتكز الثالثة املذكورة �سابقًا خالل الفرتة 2003-2011 للوقوف على تطورات التناف�سية يف ال�سوق 

ردين.  امل�سريف الأ

)7-2( تركز املوجودات

2003 اإىل39.0% عام  45.7% عام  ردن من  كما يبني ال�سكل رقم )38(، فقد انخف�ست ح�سة اأكرب بنكني من اإجمايل موجودات البنوك يف الأ

 .2011

�صكل رقم )38(

ن�صبة تركز اأكرب بنكني من حيث املوجودات 
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ردن قد انخف�ست من 53.1% عام 2003 اإىل 47.7% عام  ويبني ال�سكل رقم )39( باأن ح�سة اأكرب ثالثة بنوك من اإجمايل موجودات البنوك يف الأ

 .2011

�صكل رقم )39( 

ن�صبة تركز اأكرب ثاثة بنوك من حيث املوجودات
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ردين قد انخف�ست من 14،3% يف  جمايل موجودات البنوك يف ال�سوق امل�سريف الأ ويظهر ال�سكل رقم )40( باأن قيمة موؤ�سر هريفندال هري�سمان لإ

عام 2003 اإىل 10،5% يف عام 2011. 

�صكل رقم )40( 

HHI موؤ�صر هريفندال هري�صمان لرتكز املوجودات
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)7-3( تركز الودائع

ردن قد انخف�ست من 46.2% عام 2003 اإىل  من خالل ال�سكل رقم )41( ميكن مالحظة اأن ح�سة اأكرب بنكني من اإجمايل ودائع البنوك يف الأ

38.8% عام 2011. 

�صكل رقم )41( 

ن�صبة تركز اأكرب بنكني من حيث الودائع
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 .2011

�صكل رقم )42(
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ردين قد انخف�ست من 15.1% يف عام  جمايل ودائع البنوك يف ال�سوق امل�سريف الأ ويبني ال�سكل رقم )43( باأن قيمة موؤ�سر هريفندال هري�سمان لإ

2003 اإىل 10.8% يف عام 2011. 

�صكل رقم )43( 

HHI موؤ�صر هريفندال هري�صمان لرتكز الودائع
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)7-4( تركز الت�شهيالت

عام   %29.1 اإىل   2003 عام   %38.4 انخف�ست من  قد  ردن  الأ البنوك يف  ت�سهيالت  اإجمايل  بنكني من  اأكرب  باأن ح�سة  رقم )44(  ال�سكل  يبني 

 .2011

�صكل رقم )44( 

ن�صبة تركز اأكرب بنكني من حيث الت�صهيات
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ردن قد انخف�ست من 46.7% عام 2003 اإىل %41.1  كما يبني ال�سكل رقم )45( باأن ح�سة اأكرب ثالثة بنوك من اإجمايل ت�سهيالت البنوك يف الأ

عام 2011. 

�صكل رقم )45( 

ن�صبة تركز اأكرب ثاث بنوك من حيث الت�صهيات
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ردين قد انخف�ست من 11.0% يف  هذا ويظهر ال�سكل رقم )46( باأن قيمة موؤ�سر هريفندال هري�سمان لإجمايل الت�سهيالت يف ال�سوق امل�سريف الأ

عام 2003 اإىل 8.4% يف عام 2011. 

�صكل رقم )46( 

HHI موؤ�صر هريفندال هري�صمان لرتكز الت�صهيات
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الفصل الثامن

تطور أداء البنوك المدرجة يف بورصة عمان

�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة )8-1( الرقم القيا�سي لأ

�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة )8-2( حجم التداول لأ

ردنيني يف ملكية اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة )8-3( م�ساهمة غري الأ





��

�شعار اأ�شهم البنوك املدرجة يف البور�شة )8-1( الرقم القيا�شي الأ

�سعار اأ�سهم البنوك املدرجة يف بور�سة عمان يف نهاية عام 2012 اإىل 7297.4 نقطة مقارنة مع 7542.3 نقطة يف نهاية عام  و�سل الرقم القيا�سي لأ

2011، والذي ي�سكل انخفا�س ن�سبته 3.2% مقابل ن�سبة انخفا�س بلغت 1.2% يف الرقم القيا�سي العام للبور�سة.

جدول رقم )19( 

�صهم املرجح بالقيمة ال�صوقية )2003 - 2012( �صعار الأ الرقم القيا�صي لأ

ال�سنة

�سهم املرجح بالقيمة ال�سوقية �سعار الأ الرقم القيا�سي لأ

الرقم القيا�سي للبنوكالرقم القيا�سي العام

20032614.54433.6

20044245.57230.9

20058191.516892.0

20065518.110704.7

20077519.313886.7

20086243.111380.1

20095520.19368.0

20105318.08848.3

20114648.47542.3

20124593.97297.4

امل�سدر: بور�سة عمان 

�صكل رقم )47(

الرقم القيا�صي املرجح بالقيمة ال�صوقية )2003 – 2012(
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�شهم البنوك املدرجة يف البور�شة )8-2( حجم التداول الأ

انخف�ست ن�سبة حجم تداول اأ�سهم البنوك املدرجة يف بور�سة عمان اإىل اإجمايل حجم التداول ب�سكٍل ملحوظ خالل عامي 2009 و 2010، لت�سجل 

اأدنى م�ستوى لها منذ عام 2003، اإل اأن الن�سبة عاودت الرتفاع لت�سل اإىل 15.7% يف عام 2012. 

جدول رقم )20(

�صهم البنوك املدرجة يف البور�صة )2003 - 2012( حجم التداول لأ

ال�سنة

حجم التداول  )مليون دينار(

البنوك / ال�سوق )%(ال�سوقالبنوك

2003524.841855.1728.29

20041693.003793.2544.63

20056043.4116871.0535.82

20062736.1013853.2119.75

20072460.8710736.0322.92

20082983.9019225.5315.52

2009826.509134.189.05

2010514.756088.628.45

2011405.812762.7114.69

2012303.551931.9115.71

امل�سدر: بور�سة عمان

�صكل رقم )48( 

حجم التداول )2003 – 2012(
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ردنيني يف ملكية اأ�شهم البنوك املدرجة يف البور�شة  )8-3( م�شاهمة غري االأ

ردنيني يف ملكية اأ�سهم البنوك املدرجة يف البور�سة من 49.8% يف عام 2003 اإىل 60.0 يف نهاية عام 2012. ارتفعت ن�سبة م�ساهمة غري الأ

جدول رقم )21( 

ردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك )2003 - 2012( م�صاهمة غري الأ

ردنيني %ال�سنة ن�سبة م�ساهمة غري الأ

200349.80

200451.20

200554.70

200654.95

200757.35

200858.84

200958.25

201057.90

201159.40

201260.0

 امل�سدر: بور�سة عمان 

�صكل رقم )49( 

ردنيني يف ملكية اأ�صهم البنوك )2003 – 2012( ن�صبة م�صاهمة غري الأ
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الفصل التاسع

تطور هيكل أسعار الفوائد يف

السوق المصريف االردين

)9-1( تطور اأ�سعار الفوائد على الودائع

)9-2( تطور اأ�سعار الفوائد على الت�سهيالت

)9-3( هام�س �سعر الفائدة

ف�سل العمالء  )9-4( �سعر الفائدة لأ

)9-5( تطور اأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية

قرا�س بني البنوك )اجلوديرب( )9-6( تطور اأ�سعار فائدة الإ

قرا�س والقرتا�س فيما بني البنوك ل�ستحقاق  )9-7( تطور �سعر فائدة الإ

ليلة واحدة
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)9-1( تطور اأ�شعار الفوائد على الودائع

 تظهر تطورات اأ�سعار الفائدة على الودائع مبختلف اأ�سنافها خالل الفرتة )2003-2012( ما يلي:

- �سهد الو�سط املرجح ل�سعر الفائدة على الودائع حتت الطلب ارتفاع منذ عام 2005 واىل نهاية عام 2008 وقد �سجل ال�سعر اأعلى ارتفاع خالل الفرتة 

)2003-2012( يف عام 2006 وبارتفاع مقداره 40 نقطة اأ�سا�س عن م�ستواه يف عام 2005، وبعد عام 2008 بداأ ال�سعر بالنخفا�س حتى بلغ %0.42 

يف نهاية عام 2012.

- �سهد الو�سط املرجح ل�سعر الفائدة على ودائع التوفري ارتفاع منذ عام 2005 وحتى نهاية عام 2007 ثم بداأ بالنخفا�س من عام 2008 وحتى نهاية 

عام 2011 ليعود بعد ذلك بالرتفاع يف عام 2012 مبقدار 6 نقاط لي�سل اإىل 0.76% يف نهاية عام 2012.

جل ارتفاع منذ عام 2005 وحتى نهاية عام 2008 حيث �سجل اأعلى ارتفاع عام 2006 وذلك مبقدار  - �سهد الو�سط املرجح ل�سعر الفائدة على الودائع لأ

161 نقطة اأ�سا�س بينما �سهد انخفا�س يف عامي 2009، و 2010 ثم عاد بعدها لالرتفاع التدريجي حتى نهاية عام 2012 والذي ارتفع فيه مبقدار 73 

نقطة اأ�سا�س لي�سل ال�سعر اإىل 4.19% يف نهاية عام 2012.

جدول رقم )22(

�صعار الفوائد على الودائع لدى البنوك )2012-2003( الو�صط املرجح لأ

ال�سنة

حتت الطلب

%
توفري

%
جل لأ

%
20030.500.882.75

20040.380.732.49

20050.470.833.52

20060.870.995.13

20070.941.105.56

20081.011.045.66

20090.670.844.23

20100.440.773.40

20110.430.703.46

20120.420.764.19

ردين  امل�سدر: البنك املركزي الأ

 �صكل رقم )50(

تطور اأ�صعار الفائدة على الودائع باأ�صنافها )2003 _ 2012(
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)9-2( تطور اأ�شعار الفوائد على الت�شهيالت

�سعار الفائدة على الت�سهيالت خالل الفرتة )2003-2012( ما يلي: تظهر تطورات الو�سط املرجح لأ

- �سهد الو�سط املرجح ل�سعر الفائدة على اجلاري مدين تذبذبًا خالل الفرتة )2003-2012( حيث �سجل ال�سعر اأعلى ارتفاع له عام 2007 وذلك مبقدار 

60 نقطة اأ�سا�س كما و�سهد ارتفاعا خالل عام 2012 مبقدار 48 نقطة اأ�سا�س لي�سل اإىل 9.28% يف نهاية العام.

ِجل فيه اأعلى ارتفاع وذلك مبقدار 62 نقطة  - �سهد الو�سط املرجح ل�سعر الفائدة على القرو�س وال�سلف ارتفاعا منذ عام 2005 اإىل عام 2008 والذي �سجُ

اأ�سا�س ثم بداأ ال�سعر بالنخفا�س يف عام 2009 وحتى نهاية عام 2011 ليعود بعد ذلك بالرتفاع يف عام 2012 وذلك مبقدار 28 نقطة اأ�سا�س لي�سل 

اإىل 8.95% يف نهاية عام 2012.

ِجل اأعلى ارتفاع  - �سهد الو�سط املرجح ل�سعر الفائدة على الكمبيالت وال�سناد املخ�سومة حالة من عدم ال�ستقرار خالل الفرتة )2003-2012( فقد �سجُ

�سا�س لي�سل اإىل 9.59% يف نهاية العام. يف عام 2006 وذلك مبقدار 80 نقطة اأ�سا�س. كما و�سهد يف عام 2012 ارتفاعًا مبقدار 25 نقطة اأٍ

جدول رقم )23(

�صعار الفوائد على الت�صهيات املمنوحة من البنوك )2012-2003( الو�صط املرجح لأ

ال�سنة

جاري مدين

%
قرو�س و�سلف

%
كمبيالت واإ�سناد خم�سومة

%

20039.438.9210.24

20048.797.598.98

20059.268.107.92

20069.238.568.72

20079.838.869.45

20089.319.488.89

20099.039.079.17

20109.129.019.41

20118.808.679.34

20129.288.959.59

ردين  امل�سدر: البنك املركزي الأ

�صكل رقم )51(

تطور اأ�صعار الفائدة على الت�صهيات باأ�صنافها )2003 – 2012(

جاري مدين قروض وسلف كمبياالت وإسناد مخصومة

%
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)9-3( هام�س �شعر الفائدة

يف �سوء تطورات اأ�سعار الفائدة على الودائع والت�سهيالت، �سهد هام�س �سعر الفائدة مقا�سًا بالفرق بني �سعر الفائدة على القرو�س وال�سلف و�سعر 

جل انخفا�سًا منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2007 لريتفع بعد ذلك حتى نهاية عام 2010 م�سجال اأعلى ارتفاع خالل هذه الفرتة  الفائدة على الودائع لأ

وذلك مبقدار 102 نقطة يف عام 2009، ثم عاد الهام�س بالنخفا�س التدريجي منذ بداية عام 2011 اإىل اأن بلغ 4.76% يف نهاية عام 2012.

جدول رقم )24( 

هام�ص �صعر الفائدة ) 2012-2003 (

ال�سنة

قرو�س و�سلف

%
جل لأ

%
هام�س �سعر الفائدة

%
20038.922.756.17

20047.592.495.10

20058.103.524.58

20068.565.133.43

20078.865.563.30

20089.485.663.82

20099.074.234.84

20109.013.405.61

20118.673.465.21

20128.954.194.76

ردين  امل�سدر: البنك املركزي الأ

�صكل رقم )52(

هام�ص �صعر الفائدة )2003 - 2012(
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ف�شل العمالء  )9-4( �شعر الفائدة الأ

ف�سل العمالء والبالغ 100 نقطة اأ�سا�س وقد ا�ستمر  ِجل فيه اأعلى ارتفاع ل�سعر الفائدة لأ ف�سل العمالء منذ عام 2005 والذي �سجُ ارتفع �سعر الفائدة لأ

ال�سعر بالرتفاع حتى نهاية عام 2008، ثم انخف�س يف عامي 2009، و 2010 ليعود بعد ذلك بالرتفاع التدريجي حتى نهاية عام 2012 والذي ارتفع 

خالله 46 نقطة اأ�سا�س لي�سل اإىل 8.68% يف نهاية 2012.

جدول رقم )25( 

ف�صل العماء )2012-2003( �صعر الفائدة لأ

ال�صنة
ف�صل العماء �صعر الفائدة لأ

%
20036.50

20046.00

20057.00

20067.50

20078.15

20088.45

20098.34

20108.20

20118.22

20128.68

ردين  امل�سدر: البنك املركزي الأ

�صكل رقم )53(

ف�صل العماء )2003 – 2012( �صعر الفائدة لأ
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)9-5( تطور اأ�شعار الفائدة على اأدوات ال�شيا�شة النقدية

باإجراء تغيريات عديدة على  اأ�سواق النقد الدولية ومواكبة للتطورات القت�سادية املحلية، قام البنك املركزي  ا�ستجابة للتطورات التي ت�سهدها 

ردين خالل عام 2004 برفع اأ�سعار فائدة اأدوات �سيا�سته  اأ�سعار فائدة اأدوات �سيا�سته النقدية خالل الفرتة )2003-2012(، حيث قام البنك املركزي الأ

النقدية خم�س مرات خالل الن�سف الثاين من العام وبواقع 25 نقطة اأ�سا�س لكل مرة ل�سعر اإعادة اخل�سم واتفاقيات اإعادة ال�سراء، وت�سع مرات مبقدار 

25 اأو 50 نقطة اأ�سا�س لكل مرة ل�سعر اإعادة اخل�سم واتفاقيات اإعادة ال�سراء خالل عام 2005، واأربع مرات متتالية مبقدار 25 نقطة اأ�سا�س لكل مرة 

يداع لليلة واحدة الذي اقت�سر على الرفع ثالث مرات  على اأ�سعار الفائدة على اأدوات �سيا�سته النقدية خالل عام 2006، با�ستثناء �سعر فائدة نافذة الإ

خالل عام 2006، ليعود بعد ذلك البنك املركزي اإىل تخفي�س اأ�سعار الفوائد حيث قام يف عام 2007 بتخفي�س اأ�سعار الفائدة على كافة اأدوات �سيا�سته 

النقدية بواقع 50 نقطة اأ�سا�س، اإ�سافة اإىل قيامه يف مطلع �سهر اأيار 2007 باإجراء تعديل على هيكل �سعر فائدة اتفاقيات اإعادة ال�سراء بحيث مت ال�سماح 

من خالل هذا التعديل للبنوك املرخ�سة بتنفيذ اتفاقيات اإعادة ال�سراء مع البنك املركزي لليلة واحدة بدًل من اأ�سبوع وب�سعر فائدة بلغ اآنذاك %6.75، 

وقد ا�ستمر البنك املركزي بتخفي�س اأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية حيث قام بتخفي�سها مرتني بواقع 75 نقطة اأ�سا�س خالل عام 2008، 

ردين اإىل رفع  وثالثة مرات بواقع 50 نقطة اأ�سا�س لكل مرة خالل عام 2009، ومرة واحدة بواقع 50 نقطة اأ�سا�س عام 2010، ثم عاد البنك املركزي الأ

اأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية يف عام 2011 وذلك مره واحدة وبواقع 25 نقطة اأ�سا�س، اإ�سافة اإىل قيامة بعدة تغريات يف عام 2012 حيث 

يداع للدينار( بواقع 50 نقطة اأ�سا�س لكل  قام بتاريخ 2012/2/5 برفع اأ�سعار الفائدة على )�سعر اإعادة اخل�سم، اتفاقيات اإعادة ال�سراء، ونافذة الإ

خرى دون تغري، املرة  دوات الأ بقاء على �سعر فائدة الأ يداع للدينار مرتني والإ ردين برفع �سعر الفائدة على نافذة الإ منهم، ثم قام البنك املركزي الأ

وىل كانت بتاريخ 2012/5/31 وبواقع 50 نقطة اأ�سا�س والثانية بتاريخ 2012/12/3 وبواقع 75 نقطة اأ�سا�س. الأ

ول  26 ت�سرين الأ اأ�سهر بتاريخ  اأ�سهر و�ستة  جل ثالثة  يداع لأ اإ�سدار ل�سهادات الإ ردين قد قام باآخر  اأن البنك املركزي الأ �سارة اإىل  كما يجدر الإ

.2008

جدول رقم )26(

اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية )2003- 2012(

ال�سنة

�سعر اإعادة

اخل�سم  %

يداعاتفاقيات اإعادة ال�سراء �سهادات الإ

يداع نافذة الإ

)ليلة واحدة( %

)�سنة( %)�ستة �سهور( %)ثالثة �سهور( %)اأ�سبوع( %)ليلة( %

20032.5003.5002.1002.1502.000

20043.7504.0004.7502.8503.2002.250

20056.5007.5006.2006.9506.8504.500

20067.5008.5006.7006.8626.8505.250

4.750ــ20077.0006.7505.7505.867

20086.2506.0005.6415.9364.000

2.500ــــ20094.7504.500

2.000 ــــ 20104.2504.000

2.250 ــــ 20114.5004.250

4.000 ــــ 20125.0004.750

ردين  امل�سدر: البنك املركزي الأ

يداع ل�ستحقاق ثالثة اأ�سهر و�ستة اأ�سهر من �سهر ت�سرين الثاين 2008.      ردين عن اإ�سدار �سهادات الإ *توقف البنك املركزي الأ
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�صكل رقم )54( 

تطور اأ�صعار الفائدة على اأدوات ال�صيا�صة النقدية )2012-2003(

%
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سعر إعادة خصم شهادات إيداع ثالثة شهور شهادات إيداع ستة شهور نافذة االيداع ليلة واحدة

قرا�س بني البنوك )اجلوديرب(\ )9-6( تطور اأ�شعار فائدة االإ

ول من  ردين يف الن�سف الأ قرا�س بني البنوك بالدينار الأ �سعار الإ ع�ساء فكرة اإيجاد �سعر فائدة مرجعي لأ طرحت جمعية البنوك على البنوك الأ

قرا�س بني البنوك، وقد تركزت اجلهود امل�سرتكة بني جمعية البنوك والبنك املركزي  �سعار فائدة الإ عام 2005 نظرًا لعدم وجود �سعر فائدة مرجعي لأ

جال الق�سرية  ردين لالآ قرا�س بني البنوك بالدينار الأ �سعار الإ يجاد موؤ�سر مرجعي حملي Benchmark Rate لأ ردن لإ ردين والبنوك العاملة يف الأ الأ

ردين، ميكن من خالله مقارنة عوائد  )من يوم واحد اإىل 12 �سهرًا(.  وكان الهدف من ذلك التوجه هو اإيجاد منحنى عائد لل�سوق النقدي بالدينار الأ

ردين. �سعار الفائدة بالدينار الأ ال�سوق النقدي، كما ميهد الطريق اإىل اإيجاد اأدوات وم�ستقات لأ

جال الق�سرية امل�ستخدم بني البنوك واملوؤ�س�سات املالية  اعتمدت البنوك ا�سم اجلوديرب )JODIBOR( اأي �سعر الفائدة الرئي�سي املرجعي لالآ

ردين يف ال�سوق النقدي والراأ�سمايل، وقد مت الإعالن ر�سميًا عن اإطالق اجلوديرب اعتبارًا من  وامل�ستثمرين لغايات حتديد تكلفة القرتا�س بالدينار الأ

2005/11/1 بعد انتهاء الفرتة التجريبية للم�سروع والتي بداأت يف 2005/8/1.

طراف املعنية مت و�سع معايري باعتبارها )ميثاق �سرف( Code of Conduct تلتزم به اأدبيا كافة البنوك امل�ساركة يف هذا  وبتوافق جميع الأ

خالقية املتعارف عليها يف هذا املجال.  النظام. وي�سع اإطارًا للتعامل �سمن القيم الأ

ترتكز اآلية احت�ساب موؤ�سر �سعر الفائدة املرجعي اجلوديرب )JODIBOR( على ما يلي : 

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

ردين ، بنك  هلي الأ ردين ، البنك الأ �سكان للتجارة والتمويل ، بنك املال الأ ردنية ، البنوك الكبرية وال�سغرية ) البنك العربي ، بنك الإ ردنية وغري الأ الأ

ردين الكويتي ، بنك القاهرة عمان ، البنك العقاري امل�سري العربي ، بنك عودة ( .  ردن ، بنك الحتاد ، البنك الأ الأ

جال با�ستخدام ثالثة ك�سور ع�سرية ) مدة ليلة واحدة ، واأ�سبوع ، و�سهر ، وثالثة اأ�سهر ،  جال: تقوم البنوك الع�سرة بت�سعري كافة الآ - ت�سعري كافة الآ

و�ستة اأ�سهر ، و�سنة ( . 

�سعرين  واأعلى  �سعرين  اأدنى  ا�ستبعاد  يتم  اأن  بعد  جال  الآ من  اجل  لكل  اجلوديرب  معدل  باحت�ساب  اجلمعية  تقوم  املعدل:  واحت�ساب  الرتحيل  اآلية   -

�سعار ال�ستة املتبقية. اإل انه مت تعديل منهجية احت�ساب املعدل بحيث يتم ا�ستبعاد اأدنى �سعر واأعلى �سعر فقط  واحت�ساب املتو�سط احل�سابي الب�سيط لالأ

�سعار الثمانية املتبقية.  واحت�ساب املتو�سط احل�سابي الب�سيط لالأ

�سعار البنوك الع�سرة  �سعار، يتم احت�ساب معامل الختالف Coefficient of Variation لأ - احت�ساب معامل الختالف:  ولقيا�س مدى ت�ستت الأ

�سعار لع�سرة بنوك و�سرب الناجت مبائة.  وذلك بق�سمة النحراف املعياري لع�سرة بنوك على معدل الأ

- ا�ستخراج منحنى العائد: يتم اأي�سًا ا�ستخراج منحنى العائد بذلك اليوم ويتم مقارنته يف الجتاه عن اليوم ال�سابق وعن يوم 2005/8/29 الذي اعترب 

�سا�س.  يوم الأ



��

املوقع  على  ن�سره  ويتم  عمل  يوم  كل  �سباح  من  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  متام  يف  اجلوديرب  اأ�سعار  عن  الإعالن  يتم  اجلوديرب:  اأ�سعار  عن  الإعالن   -

اللكرتوين للجمعية وعلى املوقع اللكرتوين للبنك املركزي. 

قرا�س ما بني البنوك لكافة ال�ستحقاقات قد بداأت بالنخفا�س التدريجي منذ بداية عام 2007 حتى و�سلت اإىل  هذا ويالحظ اأن اأ�سعار فائدة الإ

اأدنى معدلتها يف نهاية عام 2010، ثم بداأت بالرتفاع التدريجي يف عام 2011 وقد ا�ستمر الرتفاع حتى نهاية عام 2012.

جدول رقم )27(

قرا�ص بني البنوك _اجلوديرب )2012-2005( تطور اأ�صعار فائدة الإ

20052006200720082009201020112012الفرتة

4.6256.2425.1385.0793.4332.2362.6683.658ليلة واحدة

5.1426.4255.4255.4283.7922.4093.0734.126اأ�سبوع

6.0086.6085.8725.7444.3572.7833.4354.498�سهر واحد

6.7426.9006.2446.1004.9123.2573.8404.812ثالثة اأ�سهر

7.5837.3006.3886.3875.4543.7454.2355.229�ستة اأ�سهر

7.9427.7586.8506.9276.1704.4144.8715.762�سنة واحدة

امل�سدر: جمعية البنوك

�صكل رقم )55(

قرا�ص بني البنوك – اجلوديرب )2012-2005( تطور اأ�صعار فائدة الإ

ليلة واحدة

%
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قرا�س واالقرا�س فيما بني البنوك ال�شتحقاق ليلة واحدة )9-7( تطور �شعر فائدة االإ

قرا�س فيما بني البنوك ل�ستحقاق ليله واحده )ال�سعر الفعلي واملعلن(، فقد مت احت�ساب هام�س الت�سعري مقا�سًا بالفرق  وفيما يتعلق ب�سعر فائدة الإ

بني ال�سعر الفعلي ال�سادر عن البنك املركزي مطروحًا منه ال�سعر املعلن وال�سادر عن اجلمعية )اجلوديرب(، حيث لوحظ اأن الهام�س بني ال�سعرين كان 

متذبذبا خالل )2005-2012(، فقد بلغ اأقل هام�س ت�سعري خالل الفرتة 0.004% يف عام 2005، يف حني مت ت�سجيل اأعلى هام�س يف عام 2006 والبالغ 

0.94%، وقد بلغ الهام�س 0.65% يف نهاية عام 2012.



��

جدول رقم )28(

قرا�ص املرجح فيما بني البنوك لليلة واحدة )ال�صعر املعلن والفعلي( )2005- 2012( �صعر فائدة الإ

ال�صنة

قرا�ص املرجح �صعر فائدة الإ

فيما بني البنوك )ال�صعر املعلن( *

قرا�ص املرجح �صعر فائدة الإ

فيما بني البنوك )ال�صعر الفعلي( **

هام�ص

الت�صعري

20054.625%4.629%0.004%

20065.552%6.495%0.943%

20075.904%5.147%-0.757%

20085.066%4.649%-0.417%

20093.438%2.645%-0.793%

20102.236%2.150%-0.086%

20112.668%2.917%0.249%

20123.658%4.309%0.651%

* من ن�سرات اجلوديرب اليومية ال�سادرة عن اجلمعية.

ردين. ** من البنك املركزي الأ

ال�صكل رقم )56(

قرا�ص فيما بني البنوك )املعلنة والفعلية( ليلة واحدة )2012-2005( اأ�صعار فائدة الإ

السعر املعلن السعر الفعلي
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)10-1( مقدمة 

 ي�ستعر�س هذا اجلزء اأهم نقاط التحول التاريخية التي مر بها تقا�س ال�سيكات يف اململكة، كما ويتناول تطور ال�سيكات املقدمة للتقا�س وال�سيكات 

املعادة خالل الفرتة )2012-2003(.

)10-2( ملحة تاريخية عن تقا�س ال�شيكات

1971 وتعديالته يف الفقرة ب من املادة  ردين خدمة تقا�س ال�سيكات للبنوك املرخ�سة مبوجب قانونه رقم )23( ل�سنة  يقدم البنك املركزي الأ

. )37(

وقد مر نظام مقا�سة ال�سيكات بعدة مراحل حيث كانت البداية بالنظام اليدوي حتى �سهر متوز من عام 1997 لينتقل بعد ذلك العمل على نظام 

لية حتى �سهر متوز 2007 ثم انتقلت اخلدمة نقلة نوعيه اإىل التقا�س اللكرتوين حيث بداأ تطبيق حت�سيل ال�سيكات يف نف�س اليوم على م�ستوى  املقا�سة الآ

البنوك اعتبارا من 2007/11/4. وتعرف املقا�سة اللكرتونية على اأنها عملية تبادل املعلومات ) والتي ت�سمل بيانات و�سور ورموز ال�سيكات ( بو�سائل 

ر�سدة الناجتة عن هذه العملية يف وقت حمدد. ردين وحتديد �سايف الأ الكرتونية من خالل مركز املقا�سة اللكرتونية يف البنك املركزي الأ

حيث يتم حت�سيل ال�سيكات يف نف�س اليوم على م�ستوى البنوك على النحو التايل:

ل يف نف�س يوم العمل وي�سمح للعميل ب�سحب مبلغ  - ال�سيكات التي تودع من قبل العمالء من ال�ساعة 8:00 �سباحاً  ولغاية ال�ساعة 12:00 ظهرًا حت�سّ

ال�سيك يف يوم العمل التايل.

ل يف جل�سة يوم العمل التايل. - ال�سيكات التي تودع بعد ال�ساعة 12:00 ظهرًا حت�سّ

ردين، وقانون  كما ويتم تقدمي خدمة تقا�س ال�سيكات من خالل املقا�سة اللكرتونية حتت غطاء قانوين لت�سغيلها واملتمثل بقانون البنك املركزي الأ

املعامالت اللكرتونية، واأ�سول وقواعد العمل والتعليمات اخلا�سة باملقا�سة اللكرتونية.

يل اإىل نظام املقا�سة اللكرتوين لل�سيكات، والتوقف عن تداول ال�سيكات  وقد كان الهدف من املقا�سة اللكرتونية هو النتقال من نظام املقا�سة الآ

الورقية لغاية التقا�س عند مرحلة اإيداعها يف البنوك، وحت�سيل ال�سيكات حق نف�س اليوم لكافة مناطق اململكة، اإ�سافة اإىل زيادة الثقة بال�سيكات كاأداة 

وفاء، واحلد ما اأمكن من زيادة حجم ال�سيكات املعادة.

الفائدة مبعرفة و�سع  تتمثل  للبنوك  العمالء، فبالن�سبة  البنوك، وم�ستوى  امل�ستويني: م�ستوى  كما وقد حقق نظام املقا�سة اللكرتونية فوائد على 

موال لدى البنوك، واحل�سول على معلومات واإح�سائيات دقيقة عن ال�سيكات ونظام اأر�سفة  مثل لالأ البنك املايل يف وقت حمدد م�سبقًا، والتوظيف الأ

دقيق و�سريع، والتقليل من خماطر نقل ال�سيكات الورقية من واىل البنوك، واإمكانية احل�سول على �سور وبيانات عن ال�سيكات من خالل نظام املقا�سة 

ر�سال ال�سيكات مهما كان عددها. اللكرتونية ب�سرعة و�سهولة، ويعمل النظام على مدار 24 �ساعة وبالتايل هناك مت�سع من الوقت لإ

اأما بالن�سبة للعمالء فقد اأ�سبح حت�سيل ال�سيك يتم يف نف�س اليوم الذي يتم اإيداعه فيه، ومعرفة و�سع ال�سيك مقبول اأو مرفو�س يف نف�س اليوم، كما 

يداع بعد ال�ساعة  يداع قبل ال�ساعة 12:00 ظهرًا ( اأو يف يوم العمل التايل ) اإذا كان الإ ويقيد مبلغ ال�سيك يف ح�ساب امل�ستفيد يف نف�س اليوم ) اإذا كان الإ

12:000ظهراً (، اإ�سافة اإىل زيادة الثقة بال�سيكات والتعامل بها.

)10-3( تطور تقا�س ال�شيكات ب�شكل �شنوي

 1 -  ال�صيكات املقدمة للتقا�ص:

�سهدت ال�سيكات املقدمة للتقا�س تذبذبًا خالل الفرتة )2003-2012(، خالل الفرتة )2003-2012(، حيث �سجلت معدلت التغري من حيث العدد 

اأعلى معدل منو عام 2006 والبالغ 14%، واأعلى معدل تراجع عام 2010 والبالغ -8.6%، بينما �سجلت معدلت التغري من حيث القيمة اأعلى معدل منو 

يف عام 2005 والذي بلغ 33.3%، واأعلى معدل تراجع عام 2009 والبالغ %13.3.

وعند احت�ساب متو�سط التغري ال�سنوي للفرتة )2003-2012( يتبني اأن ال�سيكات املقدمة للتقا�س قد ارتفعت وذلك مبقدار 2.9% من حيث العدد 

و 12.8% من حيث القيمة.
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جدول رقم )29(

تطور ال�صيكات املقدمة للتقا�ص )2012-2003(

ال�سنة

ال�سيكات املقدمة للتقا�س

القيمة )مليون دينار(العدد )األف(

20038475.4014269.20

20048516.4017058.40

20059588.9022732.20

200610931.9026521.60

200710901.9030233.70

200811943.6040175.80

200911484.9034830.60

201010498.8034305.30

201110908.8037448.70

201211141.8039808.00

2.8812.76متو�سط التغري ال�سنوي )2012-2003(

ردين / الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية امل�سدر :البنك املركزي الأ

�صكل رقم )57(
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�صكل رقم )58(

تطور قيمة الشيكات املقدمة للتقاص (٢٠٠٣ - ٢٠١٢)
مليون دينار
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2 -  ال�صيكات املعادة:

�سهدت معدلت التغري ال�سنوية لل�سيكات املعادة تذبذبا خالل الفرتة )2003-2012(، حيث بلغت اأعلى معدلت منو لها من حيث العدد والقيمة يف 

عام 2007، يف حني بلغت اأعلى معدلت الرتاجع لها من حيث العدد والقيمة يف عام 2011.

جدول رقم )30(

تطور ال�صيكات املعادة )2012-2003(

2003200420052006200720082009201020112012البيان

متو�سط 

التغري 

ال�سنوي 

-2003

2012

ال�سيكات املعادة

423.9364.1386.4429.4626.6732.0738.2712.5603.8589.13.53العدد )األف(
497.1466.4626.8797.11404.62124.52128.41877.71566.81557.515.63القيمة )مليون دينار(

ن�سبة اإىل عدد ال�سيكات املقدمة 

للتقا�س )%(

5.004.284.033.935.756.136.436.795.535.290.86

ن�سبة اإىل قيمة ال�سيكات املقدمة 

للتقا�س )%(

3.482.732.763.014.655.296.115.474.183.912.42

ال�سيكات املعادة لعدم كفاية الر�سيد

237.3204.1209.4240.8357.3418.9462.2405.7367.7360.64.90العدد )األف(
260.0249.0297.3380.6733.21056.91344.21079.4939.0915.117.50القيمة )مليون دينار(

55.9856.0654.1956.0857.0257.2362.6156.9460.9061.211.37ن�سبة اإىل عدد ال�سيكات املعادة )%(
52.3053.3947.4347.7552.2049.7563.1657.4959.9358.751.74ن�سبة اإىل قيمة ال�سيكات املعادة )%(

�سباب اأخرى ال�سيكات املعادة لأ

186.6160.0177.0188.6269.3313.0276.0306.8236.1228.42.10العدد )األف(
237.1217.4329.5416.5671.41067.9784.3798.3627.8642.614.73القيمة )مليون دينار(

1.43-44.0243.9445.8143.9242.9842.7637.3943.0639.1038.77ن�سبة اإىل عدد ال�سيكات املعادة )%(
0.86-47.7046.6152.5752.2547.8050.2736.8542.5140.0741.26ن�سبة اإىل قيمة ال�سيكات املعادة )%(

ردين / الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية امل�سدر :البنك املركزي الأ
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كما وتظهر البيانات اأن ن�سبة عدد ال�سيكات املعادة اإىل عدد ال�سيكات املقدمة للتقا�س قد بلغت 6.8% يف عام 2010 وهي اأعلى ن�سبة خالل الفرتة 

�سباب اأخرى.كما و�سجلت ن�سبة عدد ال�سيكات املعادة  )2003-2012(،  56.9% منها �سيكات معادة لعدم كفاية الر�سيد، و43.1% منها �سيكات معادة لأ

اإىل عدد ال�سيكات املقدمة للتقا�س اأدنى ن�سبها عام 2006 والبالغ 3،9%، 56.1% منها �سيكات معادة لعد كفاية الر�سيد و 43.9% منها �سيكات معادة 

�سباب اأخرى. لأ

�صكل رقم )59(

نسبة عدد الشيكات املعادة ألسباب أخرى الى عدد الشيكات املقدمة للتقاص

تطور نسبة عدد الشيكات املعادة الى عدد الشيكات املقدمة للتقاص (٢٠٠٣ - ٢٠١٢)

نسبة عدد الشيكات املعادة لعدم كفاية الرصيد الى عدد الشيكات املقدمة للتقاص
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اأما من ناحية ن�سبة قيمة ال�سيكات املعادة اإىل قيمة ال�سيكات املقدمة للتقا�س فقد �سجلت اأعلى ن�سبة عام 2009 والبالغة 6.1% منها 62.6% �سيكات 

�سباب اأخرى. واأقل ن�سبة عام 2004 والتي بلغت 2.7% ت�ستمل على 53.4% على �سيكات معادة  معادة لعدم كفاية الر�سيد و 37.4% منها �سيكات معادة لأ

�سباب اأخرى. لعدم كفاية الر�سيد، و 46.6% على �سيكات معادة لأ

�صكل رقم )60(

نسبة قيمة الشيكات املعادة لعدم كفاية الرصيد الى قيمة الشيكات املقدمة للتقاص نسبة قيمة الشيكات املعادة ألسباب أخرى الى قيمة الشيكات املقدمة للتقاص

تطور نسبة قيمة الشيكات املعادة الى قيمة الشيكات املقدمة للتقاص (٢٠٠٣ - ٢٠١٢)
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