ملخص تقرير األداء المقارن للبنوك العاملة في األردن خالل عامي 4102 – 4102
لقد قدم هذا التقرير تلخيصا ً وافيا ً حول التطورات التي شهدتها البنوك العاملة في المملكة خالل األعوام
( )4102 – 4102من حيث إجمالي الموجودات والودائع واألرباح قبل وبعد الضريبة مع اإلشارة إلى أهم
مقاييس الربحية لهذه البنوك وتطور كوادر الموارد البشرية فيها باإلضافة إلى عدة مؤشرات أخرى ،وكما
يلي:
 )0ترتيب البنوك حسب إجمالي الودائع:
أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الموجودات في البنوك العاملة في نهاية العام ( )4102بنسبة ()%02
مقارنة مع العام ( )4102ليصل إلى ما مقداره ( )2254مليار دينار ،موزعة بواقع ( )7253مليار دينار
للبنوك التجارية األردنية أي بنسبة ( )%3758من إجمالي موجودات البنوك في األردن ،وما مقداره ()758
مليار دينار للبنوك اإلسالمية أي بنسبة ( )%0250من إجمالي موجودات البنوك في األردن ،وما مقداره
( )753مليار دينار للبنوك األجنبية العاملة في األردن وبنسبة ( )%850من إجمالي الموجودات لدى البنوك
العاملة5
 )4ترتيب البنوك حسب التسهيالت االئتمانية المباشرة (بالصافي):
لفت التقرير إلى أن هناك ارتفاعا ً في التسهيالت االئتمانية المباشرة المقدمة من البنوك العاملة في األردن
في عام ( )4102وذلك بنسبة تصل إلى ( )%0152مقارنة مع العام ( ،)4102وذلك بقيمة تصل إلى
( )07533مليار دينار موزعة بواقع ( )02517مليار دينار للبنوك التجارية وبنسبة ( )%30من إجمالي
التسهيالت ،وما مقداره ( )2570مليار دينار للبنوك االسالمية وبنسبة ( )%4757من إجمالي التسهيالت،
وما مقداره ( )0507مليار دينار للبنوك األجنبية التجارية العاملة وبنسبة ( )%253من إجمالي التسهيالت5
 )3ترتيب البنوك حسب إجمالي الودائع:
أوضح التقرير بأن هناك ارتفاع في إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة جميعا ً في األردن عام ()4102
بنسبة تصل إلى ( )%257مقارنة مع العام ( )4102لتصل إلى ( )7357مليار دينار ،موزعة بواقع ()47
مليار دينار للبنوك التجارية وبنسبة ( )%3752من إجمالي الودائع ،و ( )7مليار دينار للبنوك االسالمية
وبنسبة ( )%0257من إجمالي الودائع و ( )457مليار دينار للنبوك التجارية األجنبية بنسبة ( )%357من
إجمالي الودائع5
 )2ترتيب البنوك حسب حقوق الملكية:
أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي حقوق الملكية للبنوك العاملة في عام ( )4102بنسبة تصل إلى ()%757
مقارنة مع العام ( )4102لتصل إلى ما مقداره ( )258مليار دينار ،وتوزعت بواقع ( )2524مليار دينار
للبنوك التجارية بنسبة ( )%3857من إجمالي حقوق الملكية ،و ( )777مليون دينار للبنوك االسالمية بنسبة
( ،)%0050و ( )273مليون دينار للبنوك التجارية األجنبية بنسبة ( )%0152من إجمالي حقوق الملكية5
 )2ترتيب البنوك حسب رأس المال:
بين التقرير بأن هناك ارتفا في إجمالي حجم رأس المال للبنوك العاملة في األردن في عام ( )4102بنسبة
تصل إلى ( )%2532مقارنة مع العام ( )4102ليصل إلى ما مقداره ( )754مليار دينار ،موزعة بواقع
( )452مليار دينار للبنوك التجارية بنسبة ( )3252من مجموع رأس المال ،وما مقداره ( )211مليون دينار

للبنوك االسالمية بنسبة ( ،)%0457وما مقداره ( )200مليون دينار للبنوك التجارية األجنبية بنسبة
( )%0457من مجموع رأس المال5
 )6ترتيب البنوك حسب الربح قبل الضريبة:
لفت التقرير إلى أن هناك ارتفاع في إجمال ارباح البنوك العاملة في األردن قبل الضريبة في عام ()4102
بنسبة تصل إلى ( )%253مقارنة مع العام ( )4102لتصل إلى ما مقداره ( )87453مليون دينار ،موزعة
بواقع ( )78057مليون دينار للبنوك التجارية بنسبة ( )%37من مجموع األرباح قبل الضريبة ،وما مقداره
( )01757مليون دينار للبنوك االسالمية بنسبة ( )%0453من مجموع األرباح قبل الضريبة ،وما مقداره
( )3054مليون دينار للبنوك التجارية األجنبية بنسبة تصل إلى ( )%857من مجموع األرباح قبل الضريبة5
 )7ترتيب البنوك حسب صافي األرباح بعد الضريبة:
أشار التقرير إلى أن هناك انخفاض في اجمالي أرباح البنوك العاملة في األردن بعد الضريبة في عام
( )4102بنسبة تصل إلى ( )%452مقارنة مع العام ( )4102لتصل إلى ما مقداره ( )287مليون دينار،
وقد توزعت بواقع ( )270مليون دينار للبنوك التجارية وبنسبة انخفاض تصل إلى ( )%3750من مجموع
األرباح بعد الضريبة ،وما مقداره ( )3452مليون دينار للبنوك االسالمية بنسبة انخفاض تصل إلى
( ،)%0452وما مقداره ( ) %2757مليون دينار للبنوك التجارية األجنبية بنسبة انخفاض تصل إلى
( )%852من مجموع األرباح بعد الضريبة5
 )8ترتيب البنوك حسب معدل العائد على الموجودات:
أوضح التقرير بأن هناك ارتفاع في متوسط معد العائد على موجودات البنوك العاملة في األردن في عام
( )4102بنسبة تصل إلى ( )%0548مقارنة مع العام ( )4102بنسبة ارتفاع وصلت إلى ( ،)%1510وقد
بلغ متوسط معدل العائد على موجودات البنوك التجارية األردنية ما نسبته ( ،)%0577في حين بلغ متوسط
العائد على الموجودات للبنوك االسالمية ( ،)%1577وما نسبته ( )%0578بالنسبة للبنوك التجارية
األجنبية5
 )9ترتيب البنوك العاملة في األردن حسب معدل العائد على حقوق الملكية:
لفت التقرير إلى أن هناك انخفاض في متوسط العائد على حقوق الملكية للبنوك العاملة بنسبة انخفاض
مقدارها ( )%1530حيث بلغت عام ( )4102ما نسبته ( )%7503في حين بلغت عام ( )4102ما نسبته
( ،)%7588وقد بلغ متوسط معدل العائد على حقوق الملكية للبنوك التجارية ( )%7582وللبنوك االسالمية
( ،)%7423وللبنوك التجارية األجنبية (5)%3577
 )01ترتيب البنوك العاملة حسب عدد الفروع داخل األردن:
أشار التقرير إلى ارتفاع في عدد فروع البنوك العاملة في األردن في عام ( )4102بنسبة ارتفاع بلغت
( )%450مقارنة مع العام ( ،)4102حيث وصل عدد الفروع للبنوك العاملة داخل األردن ما مقداره
( )387فرع ،وقد توزعت بواقع ( )274فرع للبنوك التجارية وبنسبة ( )%32574من إجمالي عدد
الفروع ،وبلغ عدد فروع البنوك االسالمية ( )020فرع بنسبة ( )%03572من إجمالي عدد الفروع ،وبلغ
عدد فروع البنوك التجارية األجنبية ( )27فرع بنسبة ( )%7532من إجمالي عدد الفروع5
)00

ترتيب البنوك حسب عدد أجهزة الصراف اآللي داخل األردن:

بين التقرير أن هناك ارتفاع في عدد أجهزة الصراف اآللية عام ( )4102بنسبة ( )%758مقارنة مع العام
( )4102حيث بلغ عدد أجهزة الصراف اآللية ( )0288جهاز صراف آلي ،وقد توزعت بواقع ()0041

جهاز تابع للبنوك التجارية بنسبة ( )%3257من إجمالي عدد أجهزة الصراف اآللية ،وعدد ( )473جهاز
صراف تابع للبنوك االسالمية بنسبة ( )%41من إجمالي عدد أجهزة الصراف اآللية ،وعدد ( )30جهاز
صراف تابع للبنوك التجارية األجنبية بنسبة ( )%258من إجمالي عدد األجهزة5
)04

ترتيب البنوك حسب عدد العاملين:

أوضح التقرير أن هناك ارتفاع في عدد العاملين في جميع البنوك العاملة في األردن عام ( )4102بنسبة
تصل إلى ( )%752مقارنة مع العام ( ،)4102حيث وصل عدد العاملين في جميع البنوك العاملة إلى
( )41172موظفاً ،وقد توزعت بواقع ( )02177موظفا ً في البنوك التجارية بنسبة ( )%3258من إجمالي
عدد العاملين في البنوك ،كما بلغ عدد العاملين في البنوك االسالمية ( )7734موظفا ً بنسبة ( )%0854من
إجمالي عدد العاملين في البنوك ،وبلغ عدد العاملين في البنوك التجارية األجنبية ( )0771موظفا ً بنسبة
( )%757من إجمالي عدد العاملين في البنوك5

