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 تاریــخ التأسیس 
  عدد الفروع داخل المملكة بما فیھا المركز الرئیسي 
  المكاتب عدد 
 عدد الفروع خارج المملكة 

  

  

  األردنـــياألردنـــي  مؤسسات الجھــاز المصرفــيمؤسسات الجھــاز المصرفــي
 ))22001188  نھایة عامنھایة عام((  

 3  البنك المركزي األردنيالبنك المركزي األردني 1964
 

 البــنـوك األردنیــــــــة

 بنـــــوك تجـاریــــــــة

 123 - 78 ـي ش.م.عـــالبنــــــــــك الــعـــــــــربـــ 1930
 9 - 55 ــــــــيـــالــبـنــــك األھــــــلــــي األردن 1956
 15 5 75 ــــك األردنــــــبـــــــــــــنــــــــــــــــــــ 1960
 20 18 73 ـانـــبـنك القـــــــــاھرة عمـــــــــــــــــــ 1960
 16 12 117 لــــــبـــنك اإلسكان للــتجارة والتمــویــ 1974
 - - 64 ــيـــالــبنــك األردنـــــي الكویتـــــــــــــ 1977
 4 1 29 ـــــيـــالبنـــــك التجـــــــاري األردنــــــ 1978
 1 16 18 ستثـــمار العـربـي األردنــــــــــيبنك اإل 1978
 - - 27 بنك المؤسسة العربیة المصرفیــــة (األردن) 1989
 - - 12 ـــاريـــستثمـــــــــــــــــاإلالـبنـــــــــك  1989
 - - 47 ـــــــــــادــــــبنـــــــــــــــــــــــك االتحــ 1991
 - - 19 األردن -بنك سوسیتــــــھ جنـــــــــرال  1993
 - - 14 ـــــــــيـبـــنـــــك المــــــــال األردنـــــ 1996

 

سالمیـــــــةنـــوك إب  

 29 76 ــــــي ــالبنــــــــك اإلسالمـــــــي األردنـ 1979
 - 45 سالمــي الدولــــــيالــبــنك الـعربــي اإل 1997
 - 33 سالمياإل صفوةبنك  2010

 

 25 قــــــراض الـزراعـــــــــــيمـــؤسسـة اإل 1959
 2 ريــسكان والتطویر الحضـالمؤسسة العامة لإل 1965

 11 ـرىـــدن والقـــــــبــــنــك تنــمیــة الــمــــ 1966

 

 ملكیــــة القطاع العـــام
 مؤسسات اإلقراض المتخصصة

 شركات الصرافـــــــــة

 138 مركـــــزاً 
 

 151 فـرعـــــــاً 
 

 مكاتــــــب التمثیـــــــل

 - داخل المملكة لبنوك أجنبیة
 

غیر األردنیــــةالبــنـوك   

 1 14 البــنك العـــقـــاري المصــري العـــربــي 1951
 - 2 ـــــدیــنــــــالــــرافــمـــــصـــــــــــرف  1957

 - 4 ـــرد ــــــستــانـــــدرد تشــــارتــبنـــــــك  1969

 - 2 ـك ان ایھــــــي بـــنــــــــــــســــــیــتــــــ 1974

 - 1 ــيـــــــــت الوطنــــــــــبنـــــــك الكویـــ 2004

 - 14 ــوده ش.م.ل ــعـــــك ــــــبـــــــــــــنــــــ 2004
 1 15 ــــــــان والمھجــــــــــرــك لبنــــــبنــــــ 2004

 

     
 6 خارج المملكة لبنوك أردنیة 

 

 بنـــــوك تجـاریــــــــة

سالمیـــــــةنـــوك إب  

 - 10  يـــــــــــــــــــراجحـــالرف ــــــــمص   2011
 



 

  مـــدیـــتق
للبن��ك المرك��زي األردن��ي ن، ك��م التقری��ر الس��نوي الخ��امس والخمس��ییس��رني أن أق��دم ل

التي شھدھا االقتصاد الوطني خ�الل  النقدیةبرز التطورات االقتصادیة وأ یستعرضوالذي 
 .2018عام 

، 2018خ���الل ع���ام  1.9%فق���د س���جل الن���اتج المحل���ي اإلجم���الي الحقیق���ي نم���واً نس���بتھ 
بإس�تمرار حال�ة ع�دم الیق�ین الت�ي ، مت�أثراً  2017خ�الل ع�ام  2.1%بالمقارنة مع نمو نس�بتھ 

وك�ذلك  م�ن جھ�ة، ،تشھدھا المنطقة والتي س�اھمت ف�ي انخف�اض ت�دفق اإلس�تثمار األجنب�ي
أكث���ر القطاع���ات  اح���دعتب���ر یُ ت االس���تخراجیة، وال���ذي ف���ي أداء قط���اع الص���ناعا التب���اطؤ

من جھة أخرى. ویأتي ذلك في الوقت  ،في أدائھ الرتباطھ بالطلب العالمي تقلباً االقتصادیة 
حی�ث حق�ق ال�دخل . الذي أظھرت فیھ بع�ض مؤش�رات القط�اع الخ�ارجي تحس�ناً ف�ي أدائھ�ا

، كم��ا انخف��ض 3.5%، وارتفع��ت الص��ادرات الكلی��ة بنس��بة 13.1%الس��یاحي نم��واً قوی��اً بل��غ 
م��ن الن��اتج المحل��ي  10.3%العج��ز ف��ي الحس��اب الج��اري، باس��تثناء الم��نح، لیبل��غ م��ا نس��بتھ 

مت�أثراً  4.5%. وبلغ مع�دل التض�خم م�ا نس�بتھ 2017في عام  %13.3اإلجمالي، بالمقارنة مع 
م��ن جھ��ة،  2018ف��ي بدای��ة ع��ام  ب��اإلجراءات الس��عریة والض��ریبیة الت��ي اتخ��ذتھا الحكوم��ة

وارتف��اع أس��عار ال��نفط والس��لع والخ��دمات المرتبط��ة بھ��ا ف��ي األس��واق العالمی��ة، م��ن جھ��ة 
 0.2أخ�رى. وعل��ى ص��عید المالی��ة العام��ة، انخف��ض العج��ز الم��الي الكل��ي بع��د الم��نح بمق��دار 

 . من الناتج المحلي اإلجمالي %2.4لیصل إلى ما نسبتھ  2018نقطة مئویة في عام 
حتیاطیات األجنبیة (بما فیھا الذھب ووحدات حقوق الس�حب الخاص�ة) االكما حافظت 

وھو یكفي لتغطیة  ملیار دوالر، 13.4، إذ بلغت وفقاً للمعاییر الدولیة على مستویات مریحة
األم�ر ال�ذي یعك�س  ما یزید عن سبعة أشھر من مستوردات المملكة م�ن الس�لع والخ�دمات،

 ،كوعاء للمدخرات م�ن جھ�ة، والثق�ة بأساس�یات االقتص�اد األردن�يجاذبیة الدینار األردني 
 من جھة أخرى.

إل�ى إص�الح المالی�ة العام�ة،  ةالھادف�جھودھ�ا  2018واص�لت الحكوم�ة خ�الل ع�ام وقد 
ومعالجة االختالالت التي تعاني منھا، وبم�ا یس�ھم ف�ي تك�ریس مب�دأ االعتم�اد عل�ى ال�ذات. 

 وی�أتي ف�يھامة على صعید اإلصالحات الھیكلیة،  وضمن ھذا السیاق، تم تحقیق إنجازات
مق��دمتھا إق��رار ق��انون مع��دل لق��انون ض��ریبة ال��دخل ال��ذي یش��كل الركی��زة األساس��یة لنظ��ام 

. ھذا في ضریبي أكثر شمولیة وفعالیة وعدالة، ویعالج مشكلتي التجنب والتھرب الضریبي
الوقت الذي حرص فیھ البنك المركزي على اتباع سیاسة نقدیة ومصرفیة تتس�م بالوض�وح 
والشفافیة والمرونة العالیة والتفاعل مع التطورات االقتصادیة المحلی�ة والخارجی�ة، بھ�دف 
المحافظ��ة عل��ى أرك��ان االس��تقرار النق��دي والمص��رفي والم��الي، وض��مان س��المة ومنع��ة 

 الجھاز المصرفي. 
الدؤوبة ، أتقدم بالشكر الجزیل لكافة العاملین في البنك المركزي على جھودھم وختاماً 
الجھ�ات الحكومی��ة  كم�ا أُع�رب ع�ن عظ�یم ش�كري لكاف�ةإلخ�راج ھ�ذا التقری�ر.  ف�ي س�عیھم

 .توفیر البیانات الالزمة إلعداده فيالستجابتھا والبنوك والمؤسسات المالیة وغیر المالیة 
 
 فریــزمحمد د. زیاد                                                                           

 دارة ظ  ورئیس مجلس اإلـالمحاف            
  



 
√ 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      
                      2018في عــام  خالصة الوضع االقتصادي

  
  
  

                          القطـــــاع الحقیقـــي
 ......................................................................................................... نتاجاإل

 ......................................................................................التطورات القطاعیة 
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 ........................................................................ مخفض الناتج المحلي اإلجمالي
 ........................................................................ الرقم القیاسي ألسعار المستھلك

   ..............................................ل .....................................................سوق العم
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 .................................................................. قوة العمل (المشتغلون والمتعطلون)
   ............................................ر .........................نتاج والتشغیل واألسعاسیاسات اإل

   .................................... )2019( ممارسة األعمال تقریر : نتائج األردن ضمن)1(إطار 

 

   القطـــاع النقــدي والمصــرفي والمالـــي
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 وللفصــل األا

 

 الفصــل الثاني

 الصفحــــة

  المحتویــــــــــاتالمحتویــــــــــات
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 ..................................................................................... نشاط البنوك المرخصة
 ................................................................... المیزانیة الموحدة للبنوك المرخصة

 .................................................................. البنوك المرخصةھیكل الودائع لدى 
 .........................................الممنوحة من قبل البنوك المرخصة  التسھیالت االئتمانیة
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 2018 عام في خالصة الوضع االقتصادي

 
تنفی�������ذ  2018خ�������الل ع������ام  األردن واص������ل

لحف�اظ عل�ى واإلصالحات الھادفة ال�ى اسیاسات ال
محرك���ات  االس���تقرار االقتص���ادي الكل���ي وتعزی���ز

ورغ��م اس��تمرار ص��عوبة  .وزی��ادة ش��مولھ النم��و
 الحس����اب الج����اري س����جلاألوض����اع الخارجی����ة، 

 تحس����ناً  كنس����بھ م����ن الن����اتج المحل����ي اإلجم����الي
م���دعوماً باس���تعادة الص���ادرات زخ���م نموھ���ا ف���ي 
اعق��اب ف��تح الح��دود م��ع الع��راق، وب��النمو الق��وي 

واصلت الحكوم�ة  كما .الذي سجلھ قطاع السیاحة
إص���الح المالی���ة العام���ة  جھودھ���ا الرامی���ة إل���ى

والت���ي ومعالج���ة االخ���تالالت الت���ي تع���اني منھ���ا، 
العج����ز الم����الي الكل����ي  انخف����اضس����اھمت ف����ي 

 0.2للموازنة العامة بع�د الم�نح الخارجی�ة بمق�دار 
من الناتج المحل�ي  2.4%نقطة مئویة، لیصل إلى 

. 2017ف�ي ع�ام  من الناتج 2.6%اإلجمالي، مقابل 
نم��ا الن��اتج المحل��ي اإلجم��الي  ،وف��ي ض��وء ذل��ك
وھ���و  ،2018 خ���الل ع���ام %1.9الحقیق���ي بنس���بة 

اعل�ى م�ن متوس�ط مع��دالت النم�و المس�جلة ل��دول 
 (MENA)وش�مال افریقی�ا منطقة الشرق األوسط 

 .1.4%خالل نفس العام والبالغ 
أم���ا عل���ى الص���عید النق���دي والمص���رفي، فق���د 
اس��تمر البن��ك المرك��زي بتنفی��ذ سیاس��تھ النقدی��ة 

تقرار النق���دي الرامی���ة إل���ى الحف���اظ عل���ى االس���
نف��س الوق��ت، ت��وفیر وف��ي  ،والم��الي ف��ي المملك��ة

التموی��ل ال��الزم للنش��اط االقتص��ادي بكل��ف وآج��ال 
االحتیاطی�ات األجنبی�ة  إجم�الي . وقد ح�افظمالئمة

مریح�ة، إذ ھ اللدى البنك المركزي عل�ى مس�تویات
ملی��ار  13.4م��ا مق��داره  2018بل��غ ف��ي نھای��ة ع��ام 

كفي لتغطی�ة م�ا یزی�د ع�ن س�بعة ی وھو ما دوالر،
أش����ھر م����ن مس����توردات المملك����ة م����ن الس����لع 

الم��دة المتع��ارف د ع��ن ض��عف ویزی��والخ��دمات، 
م���دى كفای���ة االحتیاطی���ات  لقی���اس علیھ���ا دولی���اً 

 ثالث��ة أش��ھر. كم��ا اتخ��ذ البن��ك ةاألجنبی��ة والبالغ��
جمل���ة م���ن اإلج���راءات لتنظ���یم عم���ل  المرك���زي

ادة ق�درتھا وزی�البنوك وتقوی�ة مراكزھ�ا المالی�ة، 
كان���ت داخلی���ة أو  دمات س���واءً الص���عل���ى تحم���ل 

خارجی��ة. وش��ھدت میزانی��ة البن��وك العامل��ة ف��ي 
 مدفوع����ةً بارتف����اع، 3.7%المملك����ة نم����واً بل����غ 

 بنس�بةالتسھیالت االئتمانیة الممنوح�ة م�ن قبلھ�ا 
وتحسن وتی�رة نم�و ودائ�ع العم�الء ل�دیھا ، %5.6
  . 2018خالل عام  ، وذلك2.0% بنسبة

 القطــاع الحقیقــــي
نم�واً  2018سجل االقتصاد ال�وطني خ�الل ع�ام 

خ�الل  2.1%بالمقارنة مع نمو نسبتھ ، 1.9% نسبتھ
. وقد تأثر األداء االقتص�ادي خ�الل ع�ام 2017عام 

بإس��تمرار حال��ة ع��دم الیق��ین الت��ي تش��ھدھا  2018
المنطقة، والتي ساھمت بانخفاض تدفق االستثمار 

األجنب��ي المباش��ر ال��وارد ال��ى المملك��ة، م��ن جھ��ة،   
وك�����ذلك التب�����اطؤ ف�����ي أداء قط�����اع الص�����ناعات 

ح��د أكث��ر القطاع��ات أاالس��تخراجیة، وال��ذي یعتب��ر 
االقتص���ادیة تقلب���اً ف���ي أدائ���ھ إلرتباط���ھ بالطل���ب 

ي، من جھة أخرى. وعل�ى ال�رغم م�ن ذل�ك، العالم
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أعل��ى م��ن متوس��ط  بق��ي مع��دل النم��و االقتص��ادي
ل���دول منطق���ة الش���رق  ةالمس���جلالنم���و  تمع���دال

) خ���الل ع���ام MENAاألوس���ط وش���مال إفریقی���ا (
 وج����اء النم����و االقتص����ادي .1.4%والب����الغ  2018

م�دفوعاً ب��النمو المت��أتي  2018خ��الل ع��ام  المتحق�ق
ص�����ادیة، ال س�����یما م�����ن معظ�����م القطاع�����ات االقت

العق��ارات، و"خ��دمات الم��ال والت��أمین"، و"النق��ل 
والتخ���������زین واالتص���������االت"، و"الص���������ناعات 
التحویلی��ة"، إذ س��اھمت ھ��ذه القطاع��ات مجتمع��ة 

م��ن   68%أو م��ا نس��بتھ ،نقط��ة مئوی��ة 1.3بمق��دار 
  .2018خالل عام  سجلمعدل النمو الم

وفي ضوء تجاوز معدل النمو الس�كاني والب�الغ 
معدل النمو االقتصادي المتحقق خالل ع�ام ل %2.5
نص���یب الف���رد م���ن الن���اتج  مؤش���ر، تراج���ع 2018

لیص�ل إل�ى  0.6%المحلي اإلجمالي الحقیقي بنسبة 
معدل البطالة بین األردنی�ین م�ا  بلغو. دینار 2,810
 بإس�تمرار مت�أثراً ، 2018خ�الل ع�ام  18.6% نسبتھ

التح�دیات الت�ي یع��اني منھ�ا س��وق العم�ل، ال س��یما 
ستحواذ العمالة الوافدة متدنیة األجر، وخصوص�اً إ

م��ن ف��رص العم��ل  ج��زءالعمال��ة الس��وریة، عل��ى 
 المستحدثة في االقتصاد.

وفیم���ا یتعل���ق بالمس���توى الع���ام لألس���عار، فق���د 
) CPIس���جل ال���رقم القیاس���ي ألس���عار المس���تھلك (

، مت���أثراً ب���اإلجراءات الت���ي 4.5%تض���خماً بنس���بة 
م��ن جھ��ة،  2018 امتخ��ذتھا الحكوم��ة ف��ي بدای��ة ع��إ

سعار النفط في األسواق العالمیة أوارتفاع متوسط 
 من جھة أخرى.، 30.7%بنسبة 

وفي الجانب التشریعي، قام�ت الحكوم�ة خ�الل 
بتبني عدد من اإلجراءات والتش�ریعات  2018عام 

الھامة التي من ش�أنھا المس�اھمة ف�ي تعزی�ز البیئ�ة 

االقتص�ادي، ھ�ذا الجاذبة لالستثمار وتحفیز النم�و 
إل���ى جان����ب تنظ����یم س����وق العم����ل ورف����ع مع����دل 

 المشاركة االقتصادیة.
            وعل����ى ص����عید تنافس����یة بیئ����ة األعم����ال ف����ي 

                       تقری�������ر ممارس�������ة األعم�������ال األردن، أظھ�������ر 
الص���ادر ع���ن البن���ك ال���دولي، تراج���ع  2019 لع���ام

 ب�ةترتیب األردن بواقع مرتب�ة واح�دة لیحت�ل المرت
بالرغم من  دولة شملھا التقریر 190من أصل  104

تحس��ن ترتی��ب األردن ف��ي مؤشر"الحص��ول عل��ى 
وذلك للع�ام الث�اني عل�ى مرتبة  25اإلئتمان" بواقع 

الت��والي، لیص��بح مق��دار التق��دم الحاص��ل ف��ي ھ��ذا 
مرتب���ة من���ذ ب���دء ش���ركة المعلوم���ات  51 المؤش���ر

  .2015 اإلئتمانیة بممارسة أعمالھا في نھایة عام

 القطاع النقدي والمصرفي والمالي
 اتب�اع2018 البنك المرك�زي خ�الل ع�ام  واصل

المرون�ة و ش�فافیةبالسیاسة نقدی�ة ومص�رفیة تتس�م 
لتط�����ورات االقتص�����ادیة واالس�����تجابة المناس�����بة ل

، وذلك انسجاماً مع ھدف البنك المحلیة والخارجیة
الحف������اظ عل������ى االس������تقرار النق������دي ب المتمث������ل

وك��ذلك الحف��اظ عل��ى جھ��از  ،والمص��رفي والم��الي
  .مصرفي سلیم ومتین

 س��عربرف��ع   2018ق��ام البن��ك خ��الل ع��ام وق��د
 100 الفائدة على نافذة اإلیداع أرب�ع م�رات وبواق�ع

 أدوات السیاس����ة النقدی����ةوعل����ى  ،نقط����ة أس����اس
نقط�ة أس�اس. وف�ي  75 ثالث مرات بواقع االخرى

البنك المرك�زي ب�ین متطلب�ات  وازن ،الوقت نفسھ
ت�وفیر وب�ین تحقیق االس�تقرار النق�دي م�ن جان�ب، 

 من جانب آخر، لنشاط االقتصاديل التمویل الالزم
 میس�رال تموی�لال مواصلتھ ت�وفیرمن خالل  خاصةً 

 البن���وك تمنحھ���ا الت���ي لق���روضل األج���ل وطوی���ل
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ببرن��امج إع��ادة  المش��مولة االقتص��ادیة للقطاع��ات
 فائ��دة بأس��عار ،قطاع��ات تس��عة والبالغ��ة التموی��ل،

 .تفضیلیة وثابتة
وقد شھدت البنوك المرخصة تحس�ناً ف�ي أدائھ�ا 

حقق���ت نم���واً ف���ي إجم���الي  ، إذ2018خ���الل ع���ام 
 نم���و وتی���رة وتحس���نت ،3.7% بنس���بة موجوداتھ���ا

 نم����ت كم����ا ،2.0% بنس����بة لتنم����و ل����دیھا الودائ����ع
 بنس��بة اقبلھ�� م��ن الممنوح��ة االئتمانی��ة التس��ھیالت

كان معظمھا للقط�اع الخ�اص. وفیم�ا یتعل�ق  %5.6
بأسعار الفائدة في السوق المص�رفي، فق�د انخف�ض 

نقط����ة أس����اس،  88نح����و ھ����امش س����عر الفائ����دة ب
 .3.96%، لیبلغ 2017 بالمقارنة مع نھایة عام

إل��ى جان��ب ذل��ك، ق��ام البن��ك المرك��زي باتخ��اذ 
العدی��د م��ن اإلج��راءات الت��ي م��ن ش��أنھا أن تع��زز 

ف��ي المملك��ة والمحافظ��ة عل��ى  االس��تقرار الم��الي
متان��ة الجھ��از المص��رفي، وذل��ك م��ن خ��الل جمل��ة 
م���ن اإلج���راءات المتعلق���ة بتنظ���یم عم���ل البن���وك 
وتقویة مراكزھا المالیة. كما عمل البنك المركزي 
على تعزیز االشتمال المالي وإیجاد البنی�ة التحتی�ة 
الكفیلة بتوسیع نط�اق الخ�دمات المالی�ة، باإلض�افة 

الق�رار االئتم�اني لألف�راد  مأسس�ةعل�ى إلى العم�ل 
والشركات والبن�وك، وك�ذلك تط�ویر أنظم�ة ال�دفع 

 والتسویة.

 قطـاع  المالیــة العامـــة
تنفی����ذ  2018واص����لت الحكوم����ة خ����الل ع����ام 

البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي والھیكل�ي، 
بالتع��اون م��ع ص��ندوق النق��د ال��دولي، الھ��ادف إل��ى 
إصالح المالیة العامة، ومعالج�ة االخ�تالالت الت�ي 
تعاني منھا، وبما یسھم ف�ي تك�ریس مب�دأ االعتم�اد 

عل���ى ال���ذات، باالرتك���از عل���ى إص���الحات مالی���ة 
م����ن  متدرج����ة المس����ار ومس����تمرة. عل����ى ال����رغم

استمرار ت�أثر االقتص�اد األردن�ي بالتح�دیات الت�ي 
فرضتھا ظروف ع�دم الیق�ین ف�ي المنطق�ة، فق�د ت�م 
تحقی��ق إنج��ازات ھام��ة عل��ى ص��عید اإلص��الحات 
الھیكلی���ة، وف���ي مق���دمتھا إق���رار الق���انون المع���دل 
لق����انون ض����ریبة ال����دخل ال����ذي یش����كل الركی����زة 
األساس��یة لنظ��ام ض��ریبي أكث��ر ش��مولیة وفعالی��ة 

، ویع���الج بش���كل أكث���ر ص���رامة مش���كلتي وعدال���ة
التجن��ب والتھ��رب الض��ریبي. ویتوق��ع ان ی��نعكس 
ذل��ك ایجاب��اً عل��ى العج��ز الم��الي للموازن��ة العام��ة، 
والوص��ول بنس��ب ال��دین الع��ام إل��ى الن��اتج المحل��ي 
اإلجمالي إلى مستویات آمنة ومستدامة، مع األخ�ذ 
بعین االعتبار عدم التأثیر سلباً على ذوي ال�دخول 

توس���طة والمنخفض���ة، أو المس���اس بمتطلب���اتھم الم
 األساسیة.

وق��د أس��فرت اإلص��الحات المالی��ة الت��ي نف��ذتھا 
ع�ن تحس�ن أداء المالی�ة  2018الحكومة خالل ع�ام 

العام����ة، حی����ث انخف����ض العج����ز الم����الي الكل����ي 
 0.2للموازن��ة العام��ة بع��د الم��نح الخارجی��ة بمق��دار 

تج م�ن الن�ا 2.4%نقطة مئویة، لیصل إلى ما نسبتھ 
المحلي اإلجمالي، بالمقارنة مع عجز مالـي نسبتھ 

. وق�د ج�اء ذل�ك 2017م�ن النـــ�ـاتج ف�ي ع�ام  %2.6
محص����لة الرتف����اع ك����ل م����ن اإلی����رادات العام����ة 
(اإلی���رادات المحلی���ة والم���نح الخارجی���ة) بنس���بة 

عن المس�توى  4.8%، والنفقات العامة بنسبة %5.6
 . 2017المسجل في عام 

نی��ة، فق��د ارتف��ع الرص���ید وفیم��ا یتعل��ق بالمدیو
الق�ائم إلجم��الي ال��دین الع��ام (ال��داخلي والخ��ارجي) 
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ملی�ون دین�ار،  1,039.1بمقدار  2018في نھایة عام 
ملی���ون دین���ار، أو م���ا  28,308.3لیص���ل إل���ى نح���و 

 27,269.2م��ن الن��اتج، بالمقارن��ة م��ع  94.4%نس��بتھ 
م��ن الن��اتج) ف��ي نھای��ة ع��ام  94.3%ملی��ون دین��ار (

ا االرتف�����اع نتیج�����ة لتغطی�����ة . وج�����اء ھ�����ذ2017
االحتیاج�ات التمویلی�ة للموازن�ة العام�ة، باإلض��افة 
إل��ى الق��روض المكفول��ة لك��ل م��ن ش��ركة الكھرب��اء 

ت بلغ��الوطنی��ة وس��لطة المی��اه األردنی��ة. ھ��ذا وق��د 
 ش��ركة الكھرب��اء الوطنی��ـة وس��ـلطة المی��اهمدیونی��ة 
ف��ي نھای��ة ع��ام  ملی��ار دین��ار 7.4ح��والي  األردنی��ة

% من الرصید القائم إلجم�الي ال�دین 26.1( 2018
العام). وضمن ذات السیاق، ارتف�ع الرص�ید الق�ائم 

لیبل���غ  2018لص���افي ال���دین الع���ام ف���ي نھای���ة ع���ام 
م��ن  89.7%ملی��ون دین��ار، أو م��ا نس��بتھ  26,900.6

ملی���ون  25,435.7الن���اتج، مقاب���ل بلوغ���ھ ح���والي 
م��ن الن��اتج، ف��ي نھای��ة  88.0%دین��ار، أو م��ا نس��بتھ 

 .2017ام ع
 القطــــاع الخارجــــي

انخفض العجز في الحساب الجاري، باس�تثناء 
م���ن الن���اتج  10.3%إل���ى  2018ف���ي ع���ام  الم���نح،

من الناتج ف�ي  13.3%المحلي اإلجمالي مقارنة مع 
، متض��مناً الم��نح، العج��ز. كم��ا انخف��ض 2017ع��ام 
من الناتج المحلي اإلجمالي، مقارنة مع  7.0%إلى 

 . 2017من الناتج خالل عام  %10.6
ویُعزى اإلنخفاض في عجز الحساب الج�اري 
إلى استمرار الدخل السیاحي بتحقیق معدالت نم�و 
مرتفعة للعام الثاني عل�ى الت�والي، إذ نم�ا ف�ي ع�ام 

، م�����دفوعاً بارتف�����اع أع�����داد 13.1%بنس�����بة  2018
الس���یاح، والتغی���رات باألھمی���ة النس���بیة لجنس���یات 
الس��یاح، مم��ا أث��ر إیجاب��اً عل��ى زی��ادة ال��وفر ف���ي 

حساب الخدمات، وك�ذلك نتیج�ة النخف�اض العج�ز 
ف��ي می��زان الس��لع، م��دعوماً بارتف��اع الص��ادرات 

، وانخفاض المستوردات بنس�بة 3.5%الكلیة بنسبة 
اع المس���توردات م���ن . وب���الرغم م���ن ارتف���%1.4

، إال أن األث������ر النس������بي 23.5%الطاق������ة بنس������بة 
للمس��توردات م��ن غی��ر الطاق��ة، والت��ي انخفض��ت 

، دف����ع بالمس����توردات الكلی����ة نح����و 6.4%بنس����بة 
االنخفاض مما أدى إلى تحول العجز في الحس�اب 
الج���اري (غی���ر النفط���ي) إل���ى وف���ر بلغ���ت نس���بتھ 

 من الناتج المحلي اإلجمالي. %3.0
أسفرت المعامالت الرأسمالیة آخر، من جانب 

عن صافي ت�دفق لل�داخل  2018خالل عام والمالیة 
ذ س���جل االس���تثمار إ .ملی���ون دین���ار 2,740.6بل���غ 

ملی�ون  679.8المباشر صافي تدفق لل�داخل مق�داره 
س���جلت اس���تثمارات الحافظ���ة ت���دفقاً  بینم���ادین���ار، 
ملی��ون دین��ار. وق��د أفض��ت  146.5مق��داره  للخ��ارج

المی������زان تس������جیل لس������ابقة ال������ى لتط������ورات اا
عج��زاً مق��داره لمی��زان الم��دفوعات  اإلجمالـــ��ـي

 100.2 بل���غ مقاب���ل ف���ائض ،ملی���ون دین���ار 1,684.8
 . 2017ملیون دینار خالل عـــام 

وقد أظھر وض�ع االس�تثمار ال�دولي ف�ي نھای�ة 
رتفاع��اً ف��ي ص��افي التزام��ات المملك��ة إ 2018ع��ام 

ملی��ون دین��ار،  32,094.7نح��و الخ��ارج لیص��ل إل��ى 
ملی��ون دین�ار ف��ي نھای��ة ع��ام  29,432.7مقارن�ة م��ع 

رص���ید  إلنخف���اضوق���د ج���اء ذل���ك نتیج���ة . 2017
األص����ول المالی����ة الخارجی����ة لكاف����ة القطاع����ات 

 883.3االقتص���ادیة المقیم���ة ف���ي المملك���ة بمق���دار 
ملیون دینار، وارتفاع  17,811.7ملیون دینار لتبلغ 

ى كاف���ة رص���ید الخص���وم المالی���ة الخارجی���ة عل���
القطاعات االقتصادیة المقیم�ة ف�ي المملك�ة بمق�دار 

 ملیون دینار. 49,906.4ملیون دینار لتبلغ  1,778.7
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 الرئیســـةالمؤشـــرات االقتصادیـــة 
 بالملیــون دینــار ¨ 2018–2014 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

 10,309 10,053 9,798 9,532 8,804 عـــدد السكـــان (بالملیــــون نسـمة)

 18.6* 18.3* 15.3 13.0 11.9 معدل البطالة (%)

       ار ــــــاالنتـــــاج واألسع

 29,984.2 28,903.4 27,829.6 26,925.1 25,595.8 اإلجمالي بأسعار السوق الجاریة المحليالناتج  

 29,842.6 28,756.9 27,613.0 26,618.0 25,299.9 اإلجمالي بأسعار السوق الجاریة القوميالناتج  

بأسعار السوق  جماليإلالمحلي امعدل النمو في الناتج 
 1.9 2.1 2.1 2.6 3.4 الثابتة (%)

 33,349.5 31,986.9 30,982.6 30,607.3 30,460.8 إجمالي الدخل القومي المتاح باألسعار الجاریة

معدل النمو في إجمالي الدخل القومي المتاح  
 2.5 1.5 0.0 -2.0 3.2 باألسعار الثابتة (%)

 4.5 3.3 -0.8 -0.9 2.9 التغیر في الرقم القیاسي ألسعار المستھلك (%)

 1.8 1.7 1.3 2.5 3.7 الناتج المحلي اإلجمالي (%) التغیر في مخفض

      ود والبنـــــوكـــــالنق

    معدل سعر صرف الدینار مقابل الدوالر األمریكي  
 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 (دوالر/ دینار)

 M2( 29,240.4 31,605.5 32,876.2 32,957.6 33,359.3عرض النقد (

 7,368.3 9,122.6 8,845.4 8,137.3 7,932.3 األجنبیة للجھاز المصرفيصافي الموجودات  

 25,991.0 23,835.0 24,030.8 23,468.2 21,308.1 صافي الموجودات المحلیة للجھاز المصرفي 

 10,112.5 9,349.7 10,453.8 11,386.4 10,473.9 صافي الدیون على الحكومة المركزیة 

 23,709.6 22,525.8 20,590.3 18,704.5 17,852.8 (مقیم)الدیون على القطاع الخاص    

 -7,831.1 -8,040.5 -7,013.3 -6,622.7 -7,018.6  )1(صافي العوامل األخرى   

 25,667.6 25,642.2 25,968.2 26,014.5 24,013.1 الودائع بالدینار لدى البنوك المرخصة 

 8,180.5 7,555.5 6,931.8 6,584.0 6,247.9 الودائع بالعمالت األجنبیة لدى البنوك المرخصة 

 5.75 5.0 3.75 3.75 4.25 سعر إعادة الخصم (%) 

 4.289 3.101 2.080 - - أشھر (%) 6سعر فائدة اذونات الخزینة  

 یظھر في جدول المسح النقدي.یشتمل على الدیون على المؤسسات العامة والدیون على المؤسسات المالیة وبند صافي العوامل األخرى كما   : )1(    
 .تم تعدیل منھجیة مسح العمالة والبطالة 2017األول  ع:   اعتباراً من الرب        *  
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 المؤشـــرات االقتصادیـــة الرئیســـة (تابـــــع)
 بالملیــون دینــار ¨ 2018–2014 

 2014 2015 2016 2017 2018 

      ة العامــــــــةـــــالمالی

 7,839.6 7,425.3 7,069.6 6,796.8 7,267.6 إجمالي اإلیرادات والمساعدات الخارجیة
 26.1 25.7 25.4 25.2 28.4 النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (%)

 8,567.3 8,173.2 7,948.2 7,722.7 7,851.1 جمالي اإلنفاق إ
 28.6 28.3 28.6 28.7 30.7 النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (%)

 -727.6 -747.9 -878.6 -925.9 -583.5 الكليالمالي العجز/ الوفر 
 -2.4 -2.6 -3.2 -3.5 -2.3 النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (%)

 16,220.7 15,402.1 15,793.7 15,486.3 14,621.5 لدین العام الداخليا جماليإلالرصید القائم 
 54.1 53.3 56.8 57.5 57.1 (%)النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 14,813.1 13,568.6 13,780.4 13,457.4 12,525.4 لدین العام الداخليا صافيل الرصید القائم
 49.4 46.9 49.5 50.0 48.9 النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (%)

 12,087.5 11,867.2 10,299.0 9,390.5 8,030.1 )2(الرصید القائم للدین العام الخارجي
 40.3 41.1 37.0 34.9 31.4 النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (%)

      )3( ارة الخارجیــة ومیــزان المدفوعـــاتــالتج

 -2,107.8 -3,053.9 -2,619.2 -2,418.1 -1,851.7 الحســاب الجـــاري
 -7.0 -10.6 -9.4 -9.0 -7.2 النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (%)

 -7,239.4 -7,593.2 -6,807.3 -7,336.2 -8,495.6 )-(العجز  المیزان التجاري
 -24.1 -26.3 -24.5 -27.3 -33.2 النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (%)

 5,518.5 5,333.1 5,359.6 5,561.4 5,953.6 الصادرات السلعیة (فوب)
 12,757.9 12,926.3 12,166.9 12,897.6 14,449.2 )4(المستوردات السلعیة (فوب) 

 1,766.3 1,455.8 1,035.1 1,235.9 1,778.9 میزان الخدمات (صافي)
 -141.6 -146.5 -216.6 -307.1 -295.9 (صافي) االولي الدخل

 3,506.9 3,230.0 3,369.6 3,989.3 5,160.9 (صافي) الدخل الثانوي
 -2,740.6 -2,267.0 -2,269.7 -1,785.4 -967.7 :الحساب الرأسمالي والمالي (صافي)، منھ

 674.4 1,441.1 1,102.6 1,136.2 1,546.7  االستثمار األجنبي المباشر في األردن صافي

 : النشرة االحصائیة الشھریة/ البنك المركزي األردني.  المصدر
 یمثل ھذا الرصید إجمالي القروض المسحوبة مطروحا منھ إجمالي التسدیدات. :    ) 2( 
 . عن صندوق النقد الدوليلیل اعداد میزان المدفوعات الصادر وفق الطبعة السادسة من د :    ) 3( 

     ال تشتمل على مستوردات الجھات غیر المقیمة.  :      ) 4(
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 الفصل األول
 القطـــاع الحقیقـــي

نمواً  2018خالل عام س���جل االقتص���اد الوطني 
سبتھ سبتھ ، %9.1 ن خالل  %2.1بالمقارنة مع نمو ن
. وقد تأثر األداء االقتص����ادي خالل عام 2017عام 

بإس������تمرار حالة عدم الیقین التي تش������ھدھا  2018
نخفاض تدفق االستثمار االمنطقة، والتي ساھمت ب

   األجنبي المباش������ر الوارد الى المملكة، من جھة،
التب���اطؤ في أداء قط���اع الص������ن���اع���ات ك���ذل���ك و

أكثر القطاعات حد أوالذي یعتبر االس������تخراجیة، 
رتب��اط��ھ ب��الطل��ب إلفي أدائ��ھ  تقلب��اً االقتص��������ادی��ة 

عالمي، من جھة أخرى. وعلى الرغم م لك، ال ن ذ
متوس������ط  على منأ بقي معدل النمو االقتص������ادي

لدول منطق�ة الش������رق  ةالمس������جل�النمو  تمع�دال
 2018خالل عام ) MENAاألوسط وشمال إفریقیا (

بالغ   المتحقق وجاء النمو االقتص�������ادي .%1.4وال
بالنمو المتأتي من معظم  مدفوعاً  2018خالل عام 

القط��اع��ات االقتص�������ادی��ة، ال س������یم��ا العق��ارات، 
و"خ��دم��ات الم��ال والت��أمین"، و"النق��ل والتخزین 
یة"، إذ  ناعات التحویل واالتص�������االت"، و"الص������

نقطة  3.1 س�����اھمت ھذه القطاعات مجتمعة بمقدار
 س��جلمن معدل النمو الم %68 أو ما نس��بتھ ،مئویة

  .2018خالل عام 
وفي ض��وء تجاوز معدل النمو الس��كاني والبالغ 

معدل النمو االقتص��ادي المتحقق خالل عام ل %2.5
ناتج  مؤش������ر، تراجع 2018 یب الفرد من ال نص������

لیص��ل إلى  0.6%المحلي اإلجمالي الحقیقي بنس��بة 
معدل البطالة بین األردنیین ما  بلغو. دینار 2,810
 بإس���تمرار متأثراً ، 2018خالل عام  18.6% نس���بتھ

التحدیات التي یعاني منھا س����وق العمل، ال س����یما 
ستحواذ العمالة الوافدة متدنیة األجر، وخصوصاً إ

من فرص العم��ل  جزءالعم��ال��ة الس������وری��ة، على 
 المستحدثة في االقتصاد.

وفیما یتعلق بالمستوى العام لألسعار، فقد سجل 
) تض��خماً CPIالرقم القیاس��ي ألس��عار المس��تھلك (

بة  باإلجراءات التي 4.5%بنس������ تأثراً  ھا إ، م خذت ت
عام یة  بدا فاع  2018 الحكومة في  من جھة، وارت

س��عار النفط في األس��واق العالمیة بنس��بة أمتوس��ط 
 أخرى.من جھة ، %30.7

وفي الجانب التش����ریعي، قامت الحكومة خالل 
بتبني عدد من اإلجراءات والتش��ریعات  2018عام 

ي تعزیز البیئة الھامة التي من ش���أنھا المس���اھمة ف
الجاذبة لالس��تثمار وتحفیز النمو االقتص��ادي، ھذا 
إلى ج���ان���ب تنظیم س������وق العم���ل ورفع مع���دل 

 المشاركة االقتصادیة.
            وعلى ص������عی��د تن��افس������ی��ة بیئ��ة األعم��ال في 

                       ة األع��م���ال ت��ق��ری��ر م��م���ارس���������األردن، أظ��ھ��ر 
تراجع الص��������ادر عن البن��ك ال��دولي،  2019 لع��ام

بة واحدة لیحتل المرتبة  ترتیب األردن بواقع مرت
بالرغم من  دولة شملھا التقریر 190من أصل  104

تحس���ن ترتیب األردن في مؤش���ر"الحص���ول على 
وذلك للعام الثاني على مرتبة  25اإلئتمان" بواقع 

التوالي، لیص������بح مقدار التقدم الحاص������ل في ھذا 
مات مرتبة منذ بدء ش������ركة المعلو 51 المؤش������ر

 .2015 اإلئتمانیة بممارسة أعمالھا في نھایة عام
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 جاإلنتا
 

الناتج المحلي اإلجمالي بأس��عار الس��وق  س��جل
 ، لیبلغ1.9% نس������بت��ھنمواً  2018في ع��ام  الث��ابت��ة

بالمقارنة مع نمو نس������بتھ ملیون دینار،  28,969.8
. ولدى اس����تبعاد بند "ص����افي 2017في عام  %2.1

ناتج المحلي  فإن ال ئب على المنتجات"،  الض������را
اإلجمالي، بأس������عار األس������اس الثابتة، یحقق نمواً 

خالل عام  2.2%مقابل نمو نس������بتھ  2.0%نس������بتھ 
لكجاء وقد . 2017 لة  ذ فاوتلمحص������ أداء  في لت

ففي الوقت الذي  ،ةمختلف القطاعات االقتص������ادی
التحویلی��ة"، "الص������ن��اع��ات  نم��ت فی��ھ قط��اع��ات

و"منتجو ، و"النق���ل والتخزین واإلتص���������االت"
بوتیرة متس������ارعة، ش������ھدت الخدمات الحكومیة" 

قط���اع���ات أخرى تب���اطؤاً في أدائھ���ا، أبرزھ���ا 
، الزراع���ة"الص������ن���اع���ات اإلس������تخراجی���ة"، و

، و"الكھرباء والمیاه". "و"خدمات المال والتأمین
تراجعاً في  یش����ھد  قطاع اإلنش����اءات فیما ال یزال

   .وذلك للعام الثاني على التوالي أدائھ

مخفض الناتج المحلي اإلجمالي وس������جل ھذا 
%، بالمقارنة مع ارتفاع نس��بتھ 1.8ارتفاعا بنس��بة 

. وعلی��ھ، بلغ مع��دل نمو 2017% خالل ع��ام 1.7
الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجاریة ما 

ملیون دینار.  29,984.2لیص�����ل إلى  %.73نس�����بتھ 
"ص��افي دخل عوامل اإلنتاج من بند  ولدى إض��افة

ملیون  141.6  أظھر عجزاً مقدارهالذي الخارج"، 
سعار السوق  دینار، فإن الناتج القومي اإلجمالي بأ

عن مس��تواه في  %3.8 نمواً نس��بتھ یُس��جلالجاریة 
ول��دى ملیون دین��ار.  29,842.6لیبلغ ، 7201ع��ام 

"ص��������افي التحویالت  األخ��ذ بعین اإلعتب��ار بن��د
 بنس������بة ، والذي نماالجاریة األخرى من الخارج"

 ال���دخ���ل ف���إنملیون دین���ار،  3,506.9لیبلغ  8.6%
 نمواً بنسبةیُسجل  القومي المتاح باألسعار الجاریة

  ملیون دینار. 33,349.5إلى  لیصل، 4.3%

 )1(معدالت النمو االقتصادي باألسعار الجاریة والثابتة
 نسب مئویة، 2018 - 2015

 2015 2016 2017 2018 
     باألسعار الجاریة

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار   
 3.7 3.9 3.4 5.2 السوق

الناتج القومي اإلجمالي بأسعار   
 3.8 4.1 3.7 5.2 السوق*

 4.3 3.2 1.2 0.5 إجمالي الدخل القومي المتاح**  

     (2016= 100)باألسعار الثابتة 

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار   
 1.9 2.1 2.1 2.6 السوق

الناتج القومي اإلجمالي بأسعار   
 2.0 2.4 2.4 2.6 السوق

 2.5 1.5 0.0 -2.0 إجمالي الدخل القومي المتاح  

صــــــافي  إلیھیمثل النـــــاتج المحلي اإلجمــــالي بسعر السوق الجاري مضافاً  :       *
 .في میزان المدفوعات) ولي(بند الدخل األ نتاج من الخارجدخل عوامل اإل

صافي التحویالت الجاریة األخرى من  إلیھیمثل الناتج القومي اإلجمالي مضافاً  :      ** 
 .(بند الدخل الثانوي في میزان المدفوعات) الخـــــــارج

 أولیة.  :   (1)

 

0.0

2.5

5.0

7.5

2014 2015 2016 2017 2018

ثابت جاري

معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق
2018 - نسب مئویة، 2014
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، ارتفع متوس���ط وبناًء على التطورات الس���ابقة
نص���یب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بأس���عار 

 %1.2بنس������بة  8201الس������وق الجاریة خالل عام 
 دوالر أمریكي). 4,102(دینار  990,2لیصل إلى 

 العامة ویجدر بالذكر أن دائرة اإلحص������اءات
التق��دیرات الربعی��ة للن��اتج المحلي ب��إع��داد  ق��ام��ت

وإع��ادة تق��دیر الس������نوات  ،2018لع��ام  اإلجم��الي
وفق��اً لمنھجی��ة ج��دی��دة  ،)2017-2008( الس��������ابق��ة

           تض������منت اإلنتقال من نظام الحس�������ابات القومیة
)System National Accounts SNA1968 ) لع��ام ،

، إلى نظام الحس�������ابات 1993وبعض مفاھیم نظام 
، وكذلك تعدیل س����نة األس����اس SNA 2008القومیة 

ش���ھدت  وعلیھ، .1994بدالً من عام  2016لتص���بح 

جاریة  قیم عار ال باألس������ ناتج المحلي اإلجمالي  ال
) تغیرات طفیف���ة، فیم���ا 2017-2008للس������نوات (

الناتج المحلي اإلجمالي باألس�����عار  تض�����اعفت قیم
المس��تخدمة في  س��نة األس��اس تحدیثالثابتة نتیجة 

  .أسعار السلع والخدماتإحتساب 

 التطورات القطاعیة 

ش��ھدت معظم القطاعات االقتص��ادیة الرئیس��ة 
بأس�����عار الس�����وق  اإلجماليالمكونة للناتج المحلي 

 مع��دالت نمو موجب��ة، 2018الث��ابت��ة خالل ع��ام 
" الخدمات اإلجتماعیةلقطاع " 3.8%تراوحت بین 

لقط���اع "الخ���دم���ات المنزلی���ة". في حین  0.1%و
 طفیفة بلغت اإلنش����اءات بنس����بة قطاعتراجع أداء 

"ص��افي الض��رائب على المنتجات" . أما بند %0.3
 .%1.2فقد نما بنسبة 

ناً  الخدمي وقد حققت قطاعات اإلنتاج تحس������
لتنمو بنس������ب��ة  2018في أدائھ��ا خالل ع��ام طفیف��اً 
. 2017خالل عام  2.2%، مقابل نمو نس������بتھ %2.3

تباطؤاً  الس����لعيفي حین ش����ھدت قطاعات اإلنتاج 
، بالمقارنة مع نمو 1.6%في أدائھا لتنمو بنس������بة 

وعلى الرغم من . 2017خالل عام  2.3%نس������بتھ 
قطاعات اإلنتاج ل األھمیة النس����بیة إس����تقرت ،ذلك

في الن��اتج  وقط��اع��ات اإلنت��اج الس������لعي الخ��دمي
تقریباً  المحلي اإلجمالي بأس�����عار األس�����اس الثابتة

 %37و 63% ةوالبالغ 2017عند مس�����تواھا في عام 
 قطاعات اإلنتاج الخدميوما زالت  .على التوالي

تستحوذ على النصیب األكبر من معدل نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي بأس������عار األس�������اس الثابتة، إذ 

الفرد وفقاً لمقاییس الحس�������ابات  دخلومتوس�������ط عدد الس�������كان 
 2018 - 2015 ،القومیة المختلفة

2018 2017 2016 2015  

 عدد السكان (بالملیون) 9,532 9,798 10,053 10,309
 (%) معدل النمو 7.9 2.8 2.6 2.5

2,810 2,827 2,840 2,860 
الفرد من الن����اتج نص�������ی����ب 

اإلجمالي باألس�������عار  المحلي
 الثابتة (دینار)

 (%) معدل النمو -5.3 -0.7 -0.5 -0.6

2,909 2,875 2,840 2,825 
نص�������ی����ب الفرد من الن����اتج 

اإلجمالي باألس�������عار  محليلا
 الجاریة (دینار)

 (%) معدل النمو -2.8 0.6 1.2 1.2

2,895 2,861 2,818 2,792 
الن����اتج نص�������ی����ب الفرد من 

عار  القومي اإلجمالي باألس�������
 الجاریة (دینار)

 (%) معدل النمو -2.8 0.9 1.5 1.2

3,235 3,182 3,162 3,211 
نص�������ی���ب الفرد من إجم���الي 
ال����دخ����ل ال���ق���وم���ي ال���م���ت����اح 

 باألسعار الجاریة (دینار)
 (%) معدل النمو -7.2 -1.5 0.6 1.7

 دائرة اإلحصاءات العامة.  -المصادر: 
 لبنك المركزي األردني/ النشرة اإلحصائیة الشھریة.ا  -      
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من أص���ل معدل (نقطة مئویة  1.4س���اھمت بمقدار 
، في حین س�������اھمت قطاعات اإلنتاج )2.0%نمو 

  نقطة مئویة. 0.6السلعي بمقدار 

 تطورات قطاعات اإلنتاج السلعي:  •

o :تباطؤاً في  قطاع الص���ناعةش���ھد  الص���ناعة

بة 2018أدائھ خالل عام   1.3%، إذ نما بنس������

وعلیھ، . 2017خالل عام  2.1%بالمقارنة مع 

ناتج المحلي تراجعت  یة في ال تھ النس������ب أھمی

بالمقارنة مع اإلجمالي بأسعار األساس الثابتة 

نقطة مئویة  0.2بمقدار  2017مس��تواه في عام 

مس������اھمتھ في  إنخفض������ت كما. %23.7لتبلغ 

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بأس������عار 

  )1(معدالت نمو القطاعات االقتصادیة بأسعار األساس الثابتة

 ، نسب مئویة2018 -      2015

 2015 2016 2017 2018 

الزراعة والغابات وصید  
 األسماك

 

5.0 3.8 4.8 3.2 

 0.5 13.0 -12.2 11.1 االستخراجیةالصناعات  

 1.4 1.0 1.3 1.4 الصناعات التحویلیة 

 2.2 2.5 12.9 12.7 الكھرباء والمیاه 

 -0.3 -1.1 0.9 -1.2 اإلنشاءات 

 مجموع قطاعات اإلنتاج السلعي

 

3.3 1.8 2.3 1.6 

 1.2 1.5 1.0 0.2 م والفنادقــوالمطاع ارةـالتج 

 3.2 2.7 3.1 3.1 واالتصاالتوالتخزین  النقل 

 2.9 3.0 3.3 3.0 خدمات مالیة وعقاریة وأعمال 

 3.8 3.8 3.5 3.9 خدمات اجتماعیة وشخصیة 

 1.1 0.9 1.2 2.3 منتجو الخدمات الحكومیة 

 منتجو الخدمات الخاصة التي ال  
 تھدف الربح

5.7 4.1 3.8 2.7 

 0.1 0.1 6.6 4.2 الخدمات المنزلیة 

 2.3 2.2 2.4 2.4 قطاعات الخدماتمجموع 

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار 
 الثابتھ األساس

2.8 2.2 2.2 2.0 

 المصدر   : دائرة اإلحصاءات العامة.
 : أولیـــــــة.       (1)

قتصادیة في الناتج المحلي اإلجمالي األھمیة النسبیة للقطاعات اال
  )1(بأسعار األساس الثابتة

 ، نسب مئویة2018 - 2015

 2015 2016 2017 2018 

الزراعة والغابات وصید  
 األسماك

5.8 5.9 6.1 6.1 

 2.5 2.5 2.3 2.6 الصناعات االستخراجیة 

 21.2 21.3 21.6 21.8 الصناعات التحویلیة 

 3.9 3.9 3.9 3.5 الكھرباء والمیاه 

 3.3 3.4 3.5 3.5 اإلنشاءات 

 37.0 37.1 37.2 37.2 مجموع قطاعات اإلنتاج السلعي

 10.9 11.0 11.1 11.2 التجارة والمطاعم والفنادق 

 9.6 9.5 9.5 9.4 النقل والتخزین واالتصاالت 

 25.5 25.3 25.1 24.8 خدمات مالیة وعقاریة وأعمال 

 14.9 15.0 15.2 15.3 منتجو الخدمات الحكومیة 

 2.1 2.1 1.9 2.1 خدمات أخرى 

 63.0 62.9 62.8 62.7 مجموع قطاعات الخدمات

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار 
 100.0 100.0 100.0 100.0 الثابتھ األساس

  : أولیـــــة.      (1)
 احتسبت استناداً إلى بیانات دائرة االحصاءات العامة.             

 

المحلي األھمیة النسبیة للقطاعات االقتصادیة في الناتج
2018اإلجمالي بأسعار األساس الثابتة، 

اإلنشاءات
3.3%

الصناعات
التحویلیة

21.2%

الخدمات المالیة 
واألعمالوالعقاریة

25.5%

الصناعات 
االستخراجیة

2.5 %

النقل 
واإلتصاالت

9.6 %
الكھرباء
والمیاه

3.9%

الخدمات 
الحكومیة

14.9%

التجارة
والمطاعم
والفنادق

10.9%

الزراعة
6.1 %

خدمات 
اخرى 

2.1%
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نقطة مئویة، بالمقارنة  0.3 إلى األساس الثابتة

نقطة مئویة في عام   0.5 مس����اھمة بمقدار مع

وج��اء النمو المتب��اطئ في أداء قط��اع . 2017

 الصناعة محصلة لما یلي:

 االس����تخراجیة اتقطاع الص����ناع أداء تباطؤ -

 13.0%نس����بتھ  نموقابل م 0.5%بنس����بة لینمو 

مس�اھمة  جاءتوبناًء علیھ، . 2017 خالل عام

مع���دل نمو الن���اتج المحلي  ھ���ذا القط���اع في

قریبة من  اإلجمالي بأس����عار األس����اس الثابتة

، مق��ارن��ة مع نقط��ة مئوی��ة) 0.01الص������فر (

 نقطة مئویة في عام 0.3 مس�������اھمة مقدارھا

ق��ط���اع ف��ي أداء  ال��ت��ب���اط��ؤ. وی���أت��ي 2017

 2018الص�����ناعات االس�����تخراجیة خالل عام 

 7.8%إنتاج الفوس�����فات بنس�����بة  تراجعلنتیجة 

 ،2017في عام  8.5%بالمقارنة مع نمو نس��بتھ 

 4.9%بنس�����بة  الذي نماالبوتاس باطؤ إنتاج وت

في ع��ام  15.8%ب��المق��ارن��ة مع نمو نس������بت��ھ 

  .بالطلب العالمي یّنمتأثر، 2017

 التحویلیةقطاع الص������ناعات  تحس������ن أداء -
بالمقارنة مع نمو نس���بتھ  1.4%بنس���بة  لینمو
رتفعت ا. وتبعاً لذلك، 2017خالل عام  %1.0

في مع��دل نمو الن��اتج المحلي  مس��������اھمت��ھ

، بمقدار اإلجمالي بأس�����عار األس�����اس الثابتة
 .نقطة مئویة 0.3نقطة مئویة لتصل إلى  0.1

قطاع الص������ناعة التحویلیة یش������ھد  أوقد بد

لیس���جل أعلى معدل نمو لھ  تحس���ناً في أدائھ

عودة  وذل��ك ب��التزامن مع ،2016من��ذ ع��ام 
الھ��دوء النس������بي لألوض��������اع األمنی��ة في 

والتي أس������فر عنھ��ا إع��ادة  فتح  ،المنطق��ة

 البریة مع كل من س������وریا والعراق حدودال
 حجم الصادرات إلى تلك الدول.  وارتفاع

ش������ھد الرقم القیاس������ي العام لكمیات ھذا وقد 
خالل عام  6.1%اإلنتاج الص���ناعي تراجعاً بنس���بة 

خالل عام  0.7%بالمقارنة مع تراجع نسبتھ  ،2018
 . وقد جاء ھذا التراجع محصلة لما یلي: 2017

تراجع الرقم القی���اس�������ي لكمی���ات إنت���اج  -
، بالمقارنة 7.0%الصناعات التحویلیة بنسبة 

تھ  تراجعمع   .2017خالل عام  2.4%نس������ب
ویأتي ذلك في ضوء تراجع األرقام القیاسیة 

من البنود أبرزھ���ا؛  ع���ددلكمی���ات إنت���اج 
یة"، و"المنتجات النفطیة  غذائ "المنتجات ال

تبغ". ل (الملحق  المكررة"، و"منتج���ات ا
 ).4اإلحصائي/ جدول 

الرقم القی���اس�������ي لكمی���ات إنت���اج  تب���اطؤ -
، 0.5%لینمو بنسبة الصناعات االستخراجیة 

خالل عام  13.4%نس������بتھ  نموبالمقارنة مع 
 ویأتي ذلك، بش����كل أس����اس����ي، نتیجة. 2017

الرقم القیاس������ي لألنش������طة األخرى تباطؤ 
للتعدین واس����تغالل المحاجر، بما فیھا إنتاج 

 0.6%لتنمو بنس������بة الفوس������فات والبوتاس، 
 .2017خالل عام  13.6%بالمقارنة مع 
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أما على صعید االستثمارات الصناعیة في 
یة ف، 2018خالل عام  بورص�������ة عمان لم تقم أ

شركة مساھمة عامة صناعیة وحدیثة التأسیس 
، رفعت في حینكتتاب العام. بطرح أسھمھا لإل

(عن طریق صناعیة رؤوس أموالھا  شركات 6
ت العام) بقیمة إجمالیة بلغ كتتابواإلالرس�����ملة 

بل ملیون  32.2 نار، مقا رفعت  ش������ركات 4دی
 6.4 وبقیم��ة 2017رؤوس أموالھ��ا خالل ع��ام 

  ملیون دینار.

o :في أدائھ،  تباطؤاً ش�����ھد ھذا القطاع  الزراعة

 4.8%مقابل نمو نس�����بتھ  3.2%إذ نما بنس�����بة 

عام  نا. 2017خالل  لك،  علىًء وب تراجعت ذ

ناتج مس�������اھمة  ھذا القطاع في معدل نمو ال

 اإلجمالي بأس������عار األس������اس الثابتةالمحلي 

نقطة مئویة،  0.2 نقطة مئویة لتبلغ 0.1بمقدار 

أھمیتھ النس�����بیة في الناتج  في حین إس�����تقرت

 . 6.1% عند

القطاع الزراعي خالل عام  أداءوقد تأثر 
بقرار الحكومة القاضي بفرض ضریبة  2018

 مدخالت اإلنتاج الزراعيعلى  10%بنس������بة 
یة عام ا بدا باراً من   رافق ذلك، وما 2018عت

من إض������رابات نفذھا المزارعون على خلفیة 

80.0

100.0

120.0

140.0

2014 2015 2016 2017 2018

الصناعات االستخراجیة الرقم القیاسي العام
الصناعات التحویلیة الكھرباء

)100= 2010(القیاسي لكمیات اإلنتاج الصناعي الرقم
2018 - 2014

 في القطاع الصناعي المؤشراتأھم    
2015    - 2018    

2018 2017 2016 2015  

القیمة المض���افة باألس���عار الجاریة  5,923.5 5,885.4 6,109.0 6,332.4
 (بالملیون دینار)

 
 
 
 

   

 معدل النمو باألسعار الثابتة (%) 2.4 -0.1 2.1 1.3

مخفض الن���اتج المحلي اإلجم���الي  100.5 100.0 101.6 103.9
 (2016=100) لقطاع الصناعة 

الصـ��ـ��ـ��ـ��ادرات الصناعیـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة           3,877.5 3,600.4 3,777.1 4,018.8
 (بالملیون دینار) *

الرقم القیاسي العام لكمیات اإلنتاج  100.0 97.9 97.2 91.3
 (2010=100)الصناعي 

 الصناعیة المسجلةعدد الشركات  1,891 2,455 2,189 1,706

رؤوس اموال الشركات الصناعیة  49.1 42.1 67.0 35.9
 المسجلة (بالملیون دینار)

3,419.9 2,979.4 2,491.8 2,316.0 
رص������ی��د التس������ھیالت االئتم��انی��ة 
الممنوحة من البنوك المرخص�������ة 

 (بالملیون دینار)
 : النشرة االحصائیة الشھریة/ البنك المركزي األردني. المصدر

 : الصادرات الوطنیة عدا الصادرات الزراعیة.     *      
  

 أھم المؤشرات في القطاع الزراعي
2015 - 2018    

2018 2017 2016 2015  

1,687.9 1,601.8 1,460.2 1,376.6 
 القیمة المضافة باألسعار الجاریة 

 (بالملیون دینار)

 معدل النمو باألسعار الثابتة (%) 5.0 3.8 4.8 3.2

106.9 104.7 100.0 97.9 
مخفض الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع 

  (2016 = 100)الزراعة 

183.7 251.1 249.9 296.7 
الرقم القی��اس�������ي الكمي للص��������ادرات 

 (1994 = 100)الزراعیة 

396.6 322.3 322.7 341.7 
الرقم القیاس����ي الس����عري للص����ادرات 

 (1994 = 100)الزراعیة 

 عدد الشركات الزراعیة المسجلة 720 810 816 811

21.7 120.8 15.5 12.5 
رؤوس اموال الش�������رك��ات الزراعی��ة 

 المسجلة (بالملیون دینار)

336.7 337.3 304.5 217.1 
 رص��ید التس��ھیالت االئتمانیة الممنوحة
 من البنوك المرخصة (بالملیون دینار)

 النشرة االحصائیة الشھریة/ البنك المركزي االردني.  : المصدر   
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 .)2018ھذا القرار (والذي تم إلغاؤه في أیلول 
الطل���ب  نخف���اضاكم���ا ت���أثر ھ���ذا القط���اع ب���

، على المنتجات الزراعیة األردنیة الخارجي
الرقم القیاسي لكمیات الصادرات  تراجعحیث 

 نمو، بالمقارنة مع %.826الزراعیة بنس������بة 
 نخفضا. كما 2017خالل عام  %0.5نس������بتھ 

الذي یعكس���ھ وحجم االس���تثمارات الزراعیة، 
في حجم رؤوس أموال الش������رك��ات  التراجع

الزراعیة المس������جلة لدى وزارة الص������ناعة 
جارة، لیبلغ  قارنة  21.7والت بالم نار  ملیون دی

، ھ��ذا 2017ملیون دین��ار في ع��ام  120.8مع 
ئتمانیة حجم التس�����ھیالت اإل تراجعإلى جانب 

، %0.2بنس�������ب���ة الممنوح���ة لھ���ذا القط���اع 
حجم القروض الممنوح���ة من  ضاانخف���و

سبة   عن %7.8مؤسسة اإلقراض الزراعي بن
          47.0ل��ت��ب��ل��غ  2017ع���ام  مس��������ت��واھ���ا ف��ي

 ملیون دینار.

o ی����زال ھ����ذا القط����اع یش����ھد  ال ت:اإلنش����اءا
الث��اني عل��ى  وذل��ك للع��ام ،تراجع��اً ف��ي أدائ��ھ

وإن ك����ان ب����وتیرة أق����ل م����ن ع����ام  الت����والي،
ف�����ي ع�����ام  0.3% بنس�����بة إذ تراج�����ع ،2017
خ�����الل  1.1%نس�����بتھ  تراج�����عمقاب�����ل  2018

ال�������رغم م�������ن ھ�������ذا وعل�������ى . 2017ع�������ام 
ف���ي  ھ���ذا القط���اعمس���اھمة  إال أنج���ع، االتر

المحل������ي اإلجم������الي  مع������دل نم������و الن������اتج
قریب���ة م���ن  بقی���ت بأس���عار األس���اس الثابت���ة

أھمیت����ھ  كم����ا ح����افظ تقریب����اً عل����ى ،رالص����ف
 2017 المس���جلة ف���ي ع���امالنس���بیة ف���ي الن���اتج 

تراج����ع ف����ي أداء الویع����زى  .3.3% والبالغ����ة
، ف����ي 2018قط����اع اإلنش����اءات خ����الل ع����ام 

جان���ب من���ھ، إل���ى اإلض���رابات الت���ي نف���ذتھا 
جمعی��������ة مس��������تثمري قط��������اع اإلس��������كان 
إحتجاج���اً عل���ى نظ���ام األبنی���ة الجدی���د ال���ذي 

إل�����ى ، 2018العم�����ل ب�����ھ مطل�����ع ع�����ام  بُ�����دء
جان����ب ت����أثر ھ����ذا القط����اع بتراج����ع الطل����ب 

وذل���ك عل���ى  ،عل���ى العق���ارات ف���ي المملك���ة
ال����رغم م����ن قی����ام الحكوم����ة بتمدی����د العم����ل 

مت�����ر  150بإعف�����اء أول  بقرارھ�����ا القاض�����ي
، مرب�����ع م�����ن الش�����قق والمن�����ازل المنف�����ردة

مت�����ر  180والت�����ي ال تزی�����د مس�����احتھا ع�����ن 
وق�����د  اھ�����ذ .م�����ن رس�����وم التس�����جیل مرب�����ع

العدی�����د م�����ن المؤش�����رات الجزئی�����ة ش�����ھدت 
ف���ي أدائھ���ا خ���الل  تفاوت���اً  لقط���اع اإلنش���اءات

حج�����م المس�����احات  تراج�����عإذ ، 2018ع�����ام 
 أباط�����وت، 21.5%المرخص�����ة للبن�����اء بنس�����بة 

حج��������م التس��������ھیالت الممنوح��������ة لقط��������اع 
بالمقارن�����ة  3.5% لتنم�����و بنس�����بةاإلنش�����اءات 

 .2017خ���الل ع���ام  13.3%م���ع نم���و نس���بتھ 

وعل�����ى ص�����عید نش�����اط المؤسس�����ة العام�����ة 
لإلس������كان والتط������ویر الحض������ري، قام������ت 

 خمس����ةبتنفی����ذ  2018المؤسس����ة خ����الل ع����ام 
مش��������اریع لتط��������ویر األراض��������ي (قط��������ع 
األراض�������ي المخدوم�������ة) بكلف�������ة إجمالی�������ة 

ملی���ون دین���ار، ت���م إنج���از  17.6ت بنح���و ق���در
منھ�����ا بكلف�����ة إجمالی�����ة ق�����درت  مش�����روعین

 ملیون دینار. 1.1بنحو 
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o قطاع "الكھرباء  س������جل والمیاه: الكھرباء
في أدائھ لینمو بنس����بة طفیفاً والمیاه" تباطؤاً 

خالل عام  2.5%، مقابل نمو نس������بتھ %2.2
، ح���افظ ھ���ذا القط���اع على وعلی���ھ. 2017

في مع��دل نمو الن��اتج المحلي مس��������اھمت��ھ 
المس���جلة اإلجمالي بأس���عار األس���اس الثابتة 

نقطة مئویة، كما  0.1والبالغة  2017في عام 
سبیة في الناتج حافظ على  والبالغة أھمیتھ الن

. وی��أتي التب��اطؤ في أداء ھ��ذا القط��اع %3.9
نتیج��ة انخف��اض الطل��ب على الكھرب��اء من 

التي قبل القطاعات االقتص�����ادیة الرئیس�����یة 
شھدت تباطؤاً في أدائھا، كقطاع الصناعات 

، من جھة، وتحّول عدد من س������تخراجیةاال
المص���انع والش���ركات الكبرى نحو االعتماد 

على إنت���اج الكھرب���اء بواس������ط���ة الط���اق���ة 
 المتجددة، من جھة أخرى.

 تطورات القطاعات الخدمیة: •
o :س������جل ھذا  النقل والتخزین واالتص������االت

، 3.2%في أدائھ، إذ نما بنسبة تحسناً القطاع 

حافظ  وقد. 2.7%بالمقارنة مع نمو نس������بتھ 

ھذا القطاع على مس�������اھمتھ في معدل نمو 

الناتج المحلي اإلجمالي بأس�����عار األس�����اس 

والبالغة  ،2017الثابتة المس������جلة خالل عام 

تقریب��اً على ح��افظ كم��ا ، نقط��ة مئوی��ة 0.3

. 9.6%أھمیتھ النسبیة في الناتج والتي بلغت 

إیجابي نتیجة وقد تأثر قطاع النقل بش������كل 

وعودة حرك���ة  إع���ادة فتح الح���دود البری���ة

 ،والعراق امع كل من س��وری الش��حن البري

بش������ك��ل أكبر  یظھر أثرهیتوقع أن  وال��ذي

العدید شھدت ھذا و . السنوات القادمةخالل 

 لقطاع النقل تحس���ناً الجزئیة  المؤش���راتمن 

 %.47بنسبة عدد المغادرین  ، كنمودائھاأفي 

الكمیات المش������حونة و  ،عدد المس������افرینو

 3.8%بنس������ب��ة األردنی��ة  الملكی��ةعلى متن 

 . على التوالي 10.6%و

فقد تأثر بتراجع قطاع االتص���االت،  أما     
قل  خدمات نس�������ب إنتش�������ار ھاتف المتن ال

كان واإلنترنت عام  بین الس������  2018خالل 
ال��ت��رت��ی���ب ع��ل��ى  %94.0و %89.9ل��ت��ب��ل��غ 

 %111.0بالمقارنة مع نس����بة إنتش����ار بلغت 

  اإلنشاءات قطاعالمؤشرات في  ھمأ
 2015- 2018    

 2015 2016 2017 2018 

 القیمة المضافة باألسعار الجاریة 
 (بالملیون دینار) 

837.1 860.1 865.2 871.1 

 -0.3 -1.1 0.9 -1.2 مـعـــدل النمــو باألسعار الثابتة (%)

مخفض الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع 
 102.8 101.8 100.0 98.2 (2016 = 100)اإلنشاءات 

ھیالت اإل لتس�������     م���انی���ة ئترص�������ی���د ا
              ـ������������ة البنوك المرخص������ الممنوحة من

 (بالملیون دینار)
4,904.5 5,827.7 6,601.0 6,830.4 

 122 147 121 148 عدد الشركات اإلنشائیة المسجلة 

رؤوس أموال الش������ركات اإلنش�������ائیة  
 3.9 4.9 5.2 7.7 المسجلة (بالملیون دینار)

 32,484 43,277 39,410 35,775 (رخصة) عدد رخص البناء الممنوحة

 المساحة المرخصة للبناء 
 10,917 13,908 13,310 13,123 (ألف متر مربع)

 المصدر :  النشرة اإلحصائیة الشھریة / البنك المركزي االردني.
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 .2017خالل ع���ام  التواليعلى  %114.5و
المحلیة الش������دیدة المنافس������ة ھذا إلى جانب 

نعكس����ت اوالتي  ،التي یش����ھدھا ھذا القطاع
 ، والحاجة لإلس��تثماراألس��عارفي انخفاض 

من في األجی���ال المتق���دم���ة  بش������ك���ل أكبر
   .الخدمات التي یقدمھا ھذا القطاع

o  :ش������ھد ھذا القطاع خدمات المال والتأمین

 3.4%في أدائ���ھ، إذ نم���ا بنس������ب���ة  تب���اطؤاً 

خالل عام  3.8%بالمقارنة مع نمو نس������بتھ 

 نھإال أ ھذا التباطؤمن وعلى الرغم  .2017

مس������اھمتھ في معدل نمو الناتج  حافظ على

 المحلي اإلجمالي بأس�����عار األس�����اس الثابتة

نقطة  0.3 والبالغة 2017المس������جلة في عام 

أھمیتھ النسبیة  كما حافظ تقریباً على ،مئویة

 ویعزى. 9.3%نحو  والتي تُش����كلفي الناتج 

التباطؤ في أداء ھذا القطاع، في جانب منھ، 

حجم التداول في بورص���ة عمان  تراجعإلى 

بة بالمقارنة مع نمو نس������بتھ  20.7% بنس������

، إلى جانب تباطؤ نمو 2017في عام  %25.6

ید التس������ھیالت اإلئتمانیة الممنوحة  رص������

 لتنمو ،من قبل البنوكللقطاعات االقتصادیة 

 8.0%بالمقارنة مع نمو نس��بتھ  5.5% بنس��بة

 . فیم��ا ش������ھ��د قط��اع الت��أمین2017في ع��ام 

أرباح شركات  إرتفاعوالذي یعكسھ  تحسناً 

 22.7 والتي بلغ��ت قب��ل الض������ریب��ة الت��أمین

دینار  لیونم 3.2ملیون دینار بالمقارنة مع 

 .2017في عام 

o استقراراً نسبیاً  ھذا القطاع سجل :العقارات

، مس�����جالً 2017في أدائھ، بالمقارنة مع عام 

، لیح���افظ ب���ذل���ك على 2.5%نمواً نس������بت���ھ 

المس��جلة في نمو الناتج في معدل مس��اھمتھ 

 وعلى نقطة مئویة،  0.4والبالغة  2017عام 

 .%16.2 البالغةأھمیتھ النس������بیة في الناتج 

المؤش����رات وعلى الرغم من ذلك، أظھرت 

العقاریة في المملكة تراجعاً في الطلب على 

حجم الت��داول في تراجع  حی��ث ،العق��ارات

، بالمقارنة مع 13.0%س����وق العقار بنس����بة 

. 2017خالل ع��ام  14.1%تراجع نس������بت��ھ 

 ،6.5%وتراجع عدد الش���قق المباعة بنس���بة 

خالل  10.3%بالمقارنة مع تراجع نس������بتھ 

ي الرقم القیاس���وبالمقابل، س���جل  .2017عام 

رتفاعاً االعام ألس������عار األص������ول العقاریة 

 لیص��ل إلى 0.1%وبنس��بة  طفیفاً في مس��تواه

طة 120.3 قارنة مع نق طة في  120.1 بالم نق

رتفاع أس����عار وذلك محص����لة ال ،2017عام 

 ،األص���ول العقاریة في عدد من المحافظات

)، 0.4%عمان (و)، 0.9%الطفیلة ( ؛أبرزھا

 ) من جھ���ة، وتراجع���ھ في0.4%جرش (و

 دباأم ؛أبرزھا األخرى عدد من المحافظات
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 ال���ع���ق��ب���ةو)، 2.7%( ع���ج���ل���ونو)، %3.7(

 ). 8(الملحق اإلحصائي/ جدول). %1.9(

o شھد ھذا القطاع : منتجو الخدمات الحكومیة

، بالمقارنة 1.1%دائھ لینمو بنسبة أفي تحسناً 

. 2017 خالل ع���ام 0.9% مع نمو نس������بت���ھ

یھ،  مس�������اھمتھ في معدل نمو  إرتفعتوعل

الناتج المحلي اإلجمالي بأس�����عار األس�����اس 

 2017عن مس���تواھا المس���جل في عام  الثابتة

نقطة  0.2نقطة مئویة لتصل إلى  0.1بمقدار 

 أھمیتھ النسبیة كما حافظ تقریباً على ،مئویة

. وی���أتي %14.9والتي تُش������ك���ل  في الن���اتج

 التحس������ن في أداء ھ��ذا القط��اع إنعك��اس��������اً 

"تعویض��������ات الع��املین" في  إلرتف��اع بن��د

ال��م��وازن���ة ال��ع���ام���ة، وال���ذي ی��ع��ت��ب��ر م��ن 

المؤش����رات الرئیس����ة الدالة على أداء قطاع 

منتجو الخدمات الحكومیة، والذي نما بنسبة 

%2.4. 

o ھذا القطاع ش������ھد  :تجارة الجملة والتجزئة

بالمقارنة  1.3%بنسبة تباطؤاً في أدائھ لینمو 

 ورغم ذل���ك، 2017.خالل ع���ام  1.6%مع 

مس������اھمتھ في معدل حافظ ھذا القطاع على 

بأسعار األساس  نمو الناتج المحلي اإلجمالي

نقطة  0.1والبالغة  2017المسجلة لعام  الثابتة

 أھمیت��ھ النس������بی��ة في الن��اتج ، وعلىمئوی��ة

من المؤش����رات . و8.7% والتي تُش����كل نحو

ك��ل من نمو ال��دال��ة على نمو ھ��ذا القط��اع، 

االئتمانیة المقدمة للقطاع حجم التس������ھیالت 

)، وحص������یل��ة ض������ریب��ة المبیع��ات %5.6(

والرقم القیاس������ي ألس������عار تجارة  ،)%6.4(

ن یش����ھد ھذا ومن المتوقع أ ).2.3%الجملة (

الفترة القط���اع إنتع���اش��������اً في أدائ���ھ خالل 

الحرك��ة عودة وذل��ك في ض������وء الق��ادم��ة، 

، ال س���یما العراق، الجوارالتجاریة مع دول 

غالق ة إل كبیر نتیج��والتي ت��أثرت بش������ك��

 بس��بب األوض��اع األمنیة التي الحدود البریة 

 .تلك الدول شھدتھا

o القطاع س��جل ھذا :قطاع المطاعم والفنادق 

بالمقارنة مع نمو نس����بتھ  1.0% نمواً نس����بتھ

، ال تزال وعلی���ھ. 2017% خالل ع���ام 1.1

الناتج نمو مس�������اھمة ھذا القطاع في معدل 

الثابتة لي بأس�����عار األس�����اس المحلي اإلجما

أھمیتھ  كما حافظ على ،قریبة من الص������فر

 2017عام  المس�����جلة فيالنس�����بیة في الناتج 

 أما قطاع الس����یاحة فقد. 2.3% والتي تُش����كل

حی��ث  2018خالل ع��ام متمیزاً  ئ��ھك��ان أدا

الس������ی��اح الق��ادمین إلى المملك��ة  ع��دد رتفعإ

والذي أدى بدوره إلى ارتفاع  ،7.8%بنس���بة 

 .13.1%الدخل السیاحي بنسبة 
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 راألسعا
 

 2018شھد المستوى العام لألسعار خالل عام 

، حی��ث بلغ مع��دل 2017 ارتف��اع��ا مق��ارن��ة بع��ام

النس��بي في متوس��ط الرقم التض��خم، مقاس��اً بالتغیر 

 4.5% س�����عار المس�����تھلك، ما نس�����بتھالقیاس�����ي أل

فیما بلغ معدل ، 2017 في عام 3.3% مع بالمقارنة

التض��خم، مقاس��اً بالتغیر النس��بي في مخفض الناتج 

% بالمقارنة مع 1.8المحلي اإلجمالي، ما نس������بتھ 

المستوى  رتفاع في.  ویأتي اال2017% في عام 1.7

نتیج��ةً لعوام��ل  2018خالل ع��ام الع��ام لألس������ع��ار

تمثلت بحزمة اإلجراءات  ، والتيمن جھة داخلیة

 ،2018التي اتخ���ذتھ���ا الحكوم���ة في ب���دای���ة ع���ام 

مل لت  ،من جھة أخرى خارجیة وعوا والتي تمث

سعار النفط  في األسواق العالمیة أ متوسط بارتفاع

% 23.6بالمقارنة مع ارتفاع نس���بتھ  30.7% بنس���بة

 ال یزال معدل التضخموبشكل عام، . 2017في عام 

، وفقاً للمقاییس المختلفة، ض�����من حدود المس�����جل

مناسبة للنشاط االقتصادي، وبما یؤدي إلى تحفیز 

 . المملكةالبیئة االدخاریة واالستثماریة في 

ییس  مق���ا یالً ألبرز  تحل نورد  لي  ی یم���ا  وف

 التضخم:

  مخفض الناتج المحلي اإلجمالي 

مقاس������اً بمخفض الناتج  ،بلغ معدل التض������خم

 خالل ع��ام  1.8%م��ا نس������بت��ھ  ،المحلي اإلجم��الي

وقد تأثر . 2017في عام  1.7% مع بالمقارنة 2018

والس������لع  أس������ع��ار النفطرتف��اع اب�� مخفض الن��اتج

ھا طة ب مات المرتب خد یة  وال عالم في األس������واق ال

وتبع��اً . محلی��اً  تكلف��ة اإلنت��اج وإنعك��اس ذل��ك على

رتفاعاً الذلك، ش������ھدت بعض القطاعات اإلنتاجیة 

، ال س�����یما قطاع بوتیرة متس�����ارعة في أس�����عارھا

 ارتفاعاً  س��جلوالذي  "االس��تخراجیة اتالص��ناع"

 10.3% نس��بتھ إنكماشبالمقارنة مع  11.5% بنس��بة

  أھم المؤشرات في القطاع السیاحي
2015 - 2018        

 2015 2016 2017 2018 

 4,922.1 4,565.2 4,236.0 4,811.3 أعداد السیاح (ألف سائح)

 إجمالي الدخل السیاحي/ الناتج 
 المحلي اإلجمالي بأسعار السوق 

 الجاریة (%) *
10.7 10.3 11.4 12.4 

 القیمة المضافة لقطاع السیاحة 
 1,863.3 1,646.8 1,435.5 1,443.0  باألسعار الجاریة (بالملیون دینار) **

 11.7 13.7 -1.7 -8.7 معدل النمو باألسعار الثابتة (%) **

 رصید التسھیالت االئتمانیة الممنوحة 
 592.1 619.7 597.7 593.1 من البنوك المرخصة (بالملیون دینار) 

 588 601 573 558 عدد الفنادق

 30.0 30.4 28.2 27.7 عدد الغرف (ألف غرفة)

 20.5 20.7 19.3 19.1 عدد العاملین في الفنادق (ألف عامل)

 عدد العاملین في القطاع السیاحي
 51.5 51.3 50.4 49.1 (ألف عامل)  

 النشرة االحصائیة الشھریة/ البنك المركزي االردني.  - :المصادر   
 وزارة السیاحة واآلثار.  -         

 إجمالي الدخل السیاحي وفقاً لبیانات میزان المدفوعات.          *    :
 تقدیرات البنك المركزي األردني. :     **              
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قطاعات  أس������عار، كما ارتفعت 2017 خالل عام

 ،ال��ع��ق���ارات"، وت��ج���ارة ال��ج��م��ل���ة وال��ت��ج��زئ���ة"

 1.5%و 2.3%" بنس������ب���ة المط���اعم والفن���ادقو"

 في حین ش�����ھدت قطاعات .، على الترتیب1.3%و

 2017بالمقارنة مع عام  أخرى تراخیاً في أسعارھا

لتنمو  "التحویلیة الص���ناعات"و ،الزراعة برزھا أ

بة  3.0%، 4.7% بالمقارنة مع 1.4% ،2.1% بنس������

 .2017خالل عام  على الترتیب

 الرقم القیاسي ألسعار المستھلك 
ارتفع معدل التض�خم، مقاس�اً بالتغیر النس�بي 

الرقم القیاسي ألسعار المستھلك  متوسط في

)CPI عام بل 4.5% لیبلغ 2018)، خالل  قا  م

من  ، م��دفوع��اً بجمل��ة2017 في ع��ام %3.3

العوام��ل ال��داخلی��ة والخ��ارجی��ة. وق��د تمثل��ت 

ب یة  لداخل التي اتخذتھا اإلجراءات العوامل ا

یة عام الحكوم بدا برزھا أ، ومن 2018ة في 

ورفع الضریبة العامة  ،تحریر أسعار الخبز

ععلى المبیعات   دد من الس������لع والخدماتل

سبة وأ معفاة التي كانت  صفر أو خاضعة لن

س����عار أارتفاع فیما كان  .10% لتص����بح %4

في والس������لع والخدمات المرتطبة بھا  النفط 

من أبرز العوام���ل س�������واق الع���المی���ة األ

 الخارجیة التي أثرت على األس��عار المحلیة.

معدل التض����خم الذي وبالرغم من ذلك، بقي 

 2018االقتص�����اد الوطني خالل عام س�����جلھ 

من معـ�������ـ�������دل التضخم المسجل  بكثیر أقل

 وس�����ط وش�����مال افریقیالمنطقة الش�����رق األ

(MENA)  11.4%والبالغ . 

وق���د ج���اء االرتف���اع في المس������توى الع���ام 

 محصلة لما یلي: 2018 لألسعار خالل عام

 أس������عار عدد من المجموعات والبنودرتفاع ا •

؛ أبرزھ��ا بن��د "الحبوب بش������ك��ل متس��������ارع

 مقابل تراجع بلغ 21.2%بنس������بة  ومنتجاتھا"

جراء تحریر  وذل��ك ،2017 ع��امخالل  %0.2

لى ارتفاع أس���عار باإلض���افة إ ،س���عار الخبزأ

 لألرق��ام وفق��اً  9.0% بنس������ب��ة اً الحبوب ع��المی��

والزراع��ة منظم��ة األغ��ذی��ة الص��������ادرة عن 

)FAO( . التبغ والس������ج��ائر" "وس������ج��ل بن��د

بالمقارنة مع ارتفاع  14.7%ارتفاعاً بنس������بة 

القاض��ي  ة، متأثراً بقرار الحكوم7.9%نس��بتھ 

برفع الض������ریبة الخاص�������ة على الس������جائر 

-1.5

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

9.0

2010 2012 2014 2016 2018

مـعــدل التـضـخم السنوي
نسب مئویة، 2010-2018

GDP مقاساً بالتغیر النسبي في مخفض

CPI مقاساً بالتغیر النسبي في
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 .المطروحة لالستھالك المحلي بمبالغ متفاوتة

، وتفعیل كما أدى االرتفاع في أس������عار النفط

ضمن فاتورة الكھرباء  فرق أسعار الوقود بند

 ، إلى ارتفاع أس������عار بند2018 في بدایة عام

بالمقارنة مع  8.2% "الوقود واإلنارة" بنس��بة 

أس����عار  ش����ھدتكما  .2017خالل عام  2.9%

"ال���م���ط���اع���م وال���ف���ن���ادق"، و اإلی���ج���ارات،

، و"ال��ت��ج��ھ��ی��زات وال��م��ع���دات ال��م��ن��زل��ی���ة"

و"الزیوت والدھون"، و"المش������روبات غیر 

 ،الكحولی��ة"، و"األلب��ان ومنتج��اتھ��ا والبیض"

ما وحت ابنس��ب متفاوتة تر رتفاعاً بمس��تواھاا

مت���أثرة بعوام���ل الطل���ب 7.2% و 1.6% بین

 .والعرض في السوق المحلیة

المجموعات والبنود المذكورة وقد ساھمت 

 برفع معدل التض������خم بمقدارأعاله مجتمعة 

أقل  مئویة، بالمقارنة مع مس������اھمة نقطة 2.9

 .2017 نقطة مئویة خالل عام 1.0بلغت 

ع���دد من أس�������ع���ار  في رتف���اعاال تب���اطؤ •

 ،والصحة ،النقل أبرزھا، والبنود المجموعات

 9.9% أسعارھا بنسبة رتفعتا والتي ،والتعلیم

على الترتی�ب، ب�المق�ارن�ة مع  2.7%و 5.6%و

 %2.9و %8.5و %12.9ارتف�اع أكبر نس������بت�ھ 

س������اھمت  وقد. 2017 عامعلى التوالي خالل 

التض��خم تلك المجموعات والبنود برفع معدل 

 ،2018 نقط��ة مئوی��ة خالل ع��ام 1.7 بمق��دار

نقطة مئویة في  2.1أكبر بلغت مقابل مساھمة 

 .2017عام 

 2018  -  2017التضخم خالل عامي           

المكونة  المجموعات
 لسلة المستھلك

األھمیة 
 النسبیة

 التغیر النسبي
(%) 

المساھمة في 
 التضخم

 (نقطة مئویة)

  2017 2018 2017 2018 

 4.5 3.3 4.5 3.3 100 جمیع المواد

. األغذیة 1
والمشروبات غیر 

 الكحولیة، منھا:
33.365 0.4- 3.2 0.1- 1.0 

 0.0 -0.4 -0.1 -5.0 8.244 اللحوم والدواجن   

الخضروات والبقول       
 الجافة والمعلبة

3.886 5.0 1.8- 0.2 0.1- 

. المشروبات 2
الكحولیة والتبغ 
 والسجائر، منھا:

4.431 7.9 14.6 0.4 0.7 

 0.7 0.3 14.7 7.9 4.403 التبغ والسجائر   

.  المالبس واألحذیة، 3
 منھا:

3.549 2.4- 1.5- 0.1- 0.1- 

 -0.1 -0.1 -1.7 -2.9 2.789 المالبس     

 0.8 0.6 3.5 2.8 21.920 . المساكن، منھا:4 

 0.5 0.4 2.7 2.5 15.570 اإلیجارات     

 0.3 0.1 8.2 2.9 4.847 الوقود واإلنارة     

. التجھیزات والمعدات   5
 المنزلیة

4.186 1.6 1.7 0.1 0.1 

 0.1 0.2 5.6 8.5 2.212 . الصحة6

 1.4 1.7 9.9 12.9 13.575 .  النقل7

 0.0 0.1 0.2 1.8 3.504 .  االتصاالت8

 0.1 0.2 2.2 7.4 2.274 . الثقافة والترفیھ9

 0.2 0.2 2.7 2.9 5.407 .  التعلیم10

 0.1 0.0 7.2 0.2 1.834 . المطاعم والفنادق11

. السلع والخدمات 12
 األخرى

3.746 6.3 1.8 0.2 0.1 

 .المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة
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 تراجع  أس�����عار عدد من المجموعات والبنود •

بند "الخض������روات  أبرزھا  ،بش������كل طفیف

 ،1.8% والبقول الج��اف��ة والمعلب��ة" بنس������ب��ة

)، %1.5ومجموع���ة "المالبس واألح���ذی���ة" (

"اللحوم )، و%0.2( و"الفواكة والمكس�����رات"

جن"  وفي ض�������وء ذل���ك،  ).%0.1( وال���دوا

مجتمعة  س�������اھمت ھذه المجموعات والبنود

 بلغتبنس��بة بس��یطة بتخفیض معدل التض��خم 

 نقطة مئویة.  0.1
 

 سوق العمل
 

العدید من من یعاني س���وق العمل في المملكة     

الھیكلی���ة المزمن���ة والتي ی���أتي في  اإلختالالت

لداخلین الجدد إلى س������وق  مقدمتھا ارتفاع عدد ا

العم��ل نتیج��ة ارتف��اع مع��دالت النمو الس������ك��اني 

(الطبیعی��ة وغیر الطبیعی��ة)، ومزاحم��ة العم��ال��ة 

الوافدة (المرخص������ة وغیر المرخص������ة) للعمالة 

عم���ل الفرص  على األردنی���ة في الحص�������ول

مخرجات  المس������تحدثة، وض������عف المواءمة بین

النظام التعلیمي وإحتیاجات س���وق العمل، فض���الً 

نخفاض نس����بة إنخراط األردنیین في س����وق اعن 

ما بین اإلناث، جاوز  العمل، ال س������ی والتي لم تت

في أحس������ن األحوال. وق���د ترافق���ت ھ���ذه  %40

 اإلختالالت مع عدم قدرة االقتصاد على إستحداث

فرص عمل كافیة تستوعب الداخلین الجدد لسوق 

العمل بس��بب ض��عف معدالت النمو االقتص��ادي، 

 وتراجع قدرة  القطاع العام على التوظیف بس��بب

تجاوز عدد العاملین في ھذا القطاع حاجتھ الفعلیة 

ما ش�����ھده عام  ویض�����اف إلى ذلك، من الموظفین

ین  2018 ی ن ین األرد ترب مغ ل بعض ا عودة  من 

القیود  نتیج���ةفي دول الخلیج العربي، الع���املین 

التي فرض������تھ��ا بعض تل��ك ال��دول على العم��ال��ة 

الوافدة لدیھا. وقد س��اھم كل ذلك في ارتفاع معدل 

، 2018في عام  18.6%البطالة بین األردنیین لیبلغ 

 ،في المملك��ة ردنیینلغیر األ 17.6%في حین بلغ 

وبذلك بلغ معدل البطالة الكلي (لألردنیین وغیر 

. وفیم��ا یلي نورد 18.3%ألردنیین) م��ا نس������بت��ھ ا

تحلیالً ألبرز مؤش���رات س���وق العمل في المملكة 

 :2018خالل عام 

 المتعطلون 

ع���دد األردنیین المتعطلین عن العم���ل بلغ 

لي 2018خالل ع���ام  عط���ل  323.0 حوا ت م لف                    أ

إن��اث). ونتیج��ةً ل��ذل��ك،   30.1%ذكور، و%69.9 (

ارتفع معدل البطالة (نس����بة المتعطلین إلى إجمالي 
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لة ، حیث بلغ 18.6% قوة العمل) إلى طا عدل الب م

            ب���ی���ن ف���ي ح���ی���ن ب���ل���غ ، 16.5%ب���ی���ن ال���ذك���ور 

 . 26.8%اإلناث 

أما على مس������توى المحافظات، فقد س������جلت 

، 15.4% محافظة الكرك أدنى معدل بطالة بنس������بة

       فیم���ا س������جل���ت مح���افظ���ة الطفیل���ة أعلى مع���دل 

 . 23.5% وبنسبة

وبحسب الفئة العمریة، ُسجل أعلى معدل بطالة 

 ، 46.3% س������نة وبنس������بة 15-19في الفئة العمریة 

  بینم���ا ینخفض مع���دل البط���ال���ة ض������من الفئ���ات 

 العمریة األعلى. 

جل أعلى معدل ووفقاً ل لمس�����توى التعلیمي، س�����ُ

الش������ھادة الجامعیة (بكالوریوس بطالة بین حملة 

، األمر ال�ذي یعكس، في 23.5% ف�أعلى) بنس������ب�ة

جانٍب منھ، الض���عف في مواءمة مخرجات النظام 

 التعلیمي في المملكة مع إحتیاجات سوق العمل. 

 المشتغلـــون 
 2018عدد المشتغلین األردنیین خالل عام  بلغ

% ذكور 81.2ألف مش�������تغ���ل ( 1,411.3 حوالي

% إناث). وعلیھ، بلغت نسبة المشتغلین إلى 18.8و

. 29.5% س��نة فأكثر 15مجموع الس��كان من أعمار 
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التعلیمي، فقد شّكل المشتغلون من  فقاً للمستوىوو

ذوي المؤھالت العلمی��ة ث��انوي ف��أق��ل م��ا نس������بت��ھ 

من إجمالي المش������تغلین، في حین ش������ّكل  59.2%

 المش����تغلون من حملة الش����ھادة الجامعیـ����������ـ����������ة 

 .31.6%(بكالوریوس فأعــلى) مـا نسبتھ 

وفي ما یتعلق بتوزیع العاملین على األنش������طة 
االقتص�����ادیة،  ال تزال  القطاعات الخدمیة األكثر 

 القطاعات ما هتش������غیالً للعمالة، إذ یعمل في ھذ
األردنیین،  من اجمالي المش������تغلین 81.9% یقارب

ما في فاع  ال س������ی لد مة وا عا عات "اإلدارة ال طا ق
والض�������م���ان االجتم���اعي"، و"تج���ارة الجمل���ة 

  .التعلیموالتجزئة"، و

من  60.1%ي ویوظف القط���اع الخ���اص حوال
إجم��الي المش������تغلین األردنیین، في حین یوظف  

 من المشتغلین.  39.9% القطاع العام ما نسبتھ

ھري  متوس�������ط األجر الش������� لى  نظر إ ل وب���ا
من  59.4% أن م���ا نس������بت���ھللمش������تغلین، یتبین 

             بین المش������تغلین یتق��اض������ون روات��ب تتراوح م��ا
         دینار شھریاً. 499-300

  والمتعطلون) (المشتغلون العملقوة 

حوالي  2018بلغ عدد س��كان المملكة خالل عام 
ملیون نس����مة. وقد بلغ عدد األردنیین حوالي  10.3
ملیون نس����مة، ش����ّكلت قوة العمل منھم حوالي  7.1
ملیون ش����خص. وعلیھ، بلغ معدل المش����اركة  1.7

االقتصادیة الخام (قوة العمل األردنیة منسوبة إلى 
، فیما 26.4%مجموع الس��كان األردنیین) ما نس��بتھ 

العمل   بلغ معدل المشاركة االقتصادیة المنقّح (قوة
ثر)، س�����نة فأك 15منس�����وبة إلى مجموع الس�����كان 

والذي یعبّر عن مدى اس����تغالل الموارد البش����ریة 
للذكور  56.4%( 36.2%في االقتص����اد، ما نس����بتھ 

  لإلناث). 15.4%و
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إلى  ،التحلیل الس����ابق لس����وق العملیتبین من 
أن مش��كلة البطالة في المملكة ھي مش��كلة ھیكلیة، 

إجراءات إص������الحی��ة  األمر ال��ذي یتطل��ب إتخ��اذ
ناجعة لمعالجتھا. ولھذه الغایة واص������لت الحكومة 
جھودھا الرامیة إلص��الح س��وق العمل، من خالل 
االس������تمرار بتطبیق مخرج���ات اإلس������تراتیجی���ة 

یة لتنمیة الموارد البش������ریة ( )، 2016-2025الوطن
والتي تض����منت العدید من اإلص����الحات للنھوض 

ھد كة، ب یة التعلیمیة في الممل ف توفیر قوى بالعمل
تمتلك الكفاءات والمھارات التي تتوافق مع  عاملة

كما واص������لت وزارة العمل  س������وق.الاحتیاجات 
جھودھا الرامیة لتنظیم س������وق العمل في المملكة 

بھدف التأكد  ،تفتیش����یةال تكثیف جوالتھامن خالل 
، من جھة آمنة وجاذبةومن توفر بیئة عمل صحیة 

من جھة أخرى.  ،المخالفة العمالة الوافدة وض��بط 
عن ض���بط  ھذه الجوالت التفتیش���یة أس���فرت وقد 
ألف عامل وافد مخالف، تم إتخاذ اإلجراءات  12.2

 .القانونیة بحقھم

 قص������یرة الم�دى وض������من الخطط الحكومی�ة 
، تضمنت خطة لمعالجة مشكلة البطالة في المملكة

العدید  2019-2020 للعامینأولویات عمل الحكومة 
إلى محاربة مش��كلة البطالة  الھادفةمن اإلجراءات 

 ج��دی��دة ألف فرص��������ة عم��ل 30من خالل توفیر 
تض����اف إلى فرص العمل المس����تحدثة في كل عام 
من خالل التدریب المھني، وتوس������یع ص������ناعات 
المحیك��ات والمالبس في المن��اطق الص������ن��اعی��ة 

مؤھلة. ھذا إلى جانب تحس������ین بیئة العمل من ال
توفیر بیئة ص�����دیقة لعمل المرأة، وتش�����جیع  خالل

التحویل اإللكتروني من قبل الش������ركات لرواتب 
واجور الع���املین، وت���أمین ربط جمیع المن���اطق 

 الصناعیة بوسائل النقل العام.

ذلك، واصلت المؤسسات المعنیة ل وباإلضافة
جھودھا في  2018م بالتدریب والتش�����غیل خالل عا
تأھیلھم بم�ا یتالءم  تدریب الع�اطلین عن العم�ل و

من العمالة المحلیة المدّربة  العمل سوقومتطلبات 
والمؤھلة. وض����من ھذا اإلطار، قامت مؤس����س����ة 

ألف متدرب  24.4 التدریب المھني بتدریب قرابة
ض����من تخص����ص����ات متنوعة. كما عقد ص����ندوق 

دورة  1,175المل���ك عب���دهللا الث���اني للتنمی���ة نحو 
 25.3اس����تفاد منھا حوالي  2018تدریبیة خالل عام 

  .ألف متدرب

من جانٍب آخر، وإیماناً بأھمیة دور المشاریع 
الصغیرة والمتوسطة في توفیر فرص العمل، قدم 
البن���ك الوطني لتموی���ل المش���������اریع الص������غیرة 

عدد سكان المملكة
ألف10,309

عدد سكان األردنیین
ألف7,138

سنة فأكثر15السكان في سن العمل عدد
ألف4,675

غیر النشیطین اقتصادیاً 
63.8%

)قوة العمل(النشیطین اقتصادیاً 
%36.2

متعطلون
6.7%

مشتغلون
29.5%

 2018لعام  ھیكل سوق العمل في المملكة
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 ملیون دینار، 49.3 والمتوس������طة قروض������اً بقیمة

ملیون  28.1وص������ندوق التنمیة والتش������غیل بقیمة 
كم��ا بلغ حجم القروض . 2018دین��ار خالل ع��ام 

الممنوحة ض������من برامج التمویل المعمول بھا في 
ال��ب��ن���ك ال��م��رك��زي األردن��ي، وال��م��وج��ھ���ة ن��ح��و 

، ذات القیمة المضافة العالیةاالقتصادیة القطاعات 
لي  ین���ار خالل ع���ام  159.3حوا یون د  2018مل

مش�����روعاً، مس�����اھمة بذلك في  267توزعت على 
 فرصة عمل.  2700توفیر 

 

 سیاسات اإلنتاج والتشغیل واألسعار
 

طار الجھود الرس����میة الرامیة إلى تحفیز إض����من 

النمو االقتصادي، وتحسین قدرة االقتصاد الوطني 

ھا، وتعزیز  باطؤ التي یمر ب لة الت حا جاوز  على ت

عمال المناخ االس���تثماري المالئم لتحس���ین بیئة اال

یة  مارات المحل ید من االس������تث طاب المز واس������تق

واألجنبی��ة، وتنظیم س������وق العم��ل المحلي ورفع 

معدل المشاركة االقتصادیة، أقرت الحكومة خالل 

العدید من اإلجراءات والتشریعات التي  2018 عام

من ش������أنھا المس������اھمة في تحقیق ذلك. وفیما یلي 

 أبرز ما تم إنجازه بھذا الخصوص: 

قرت أ، تحفیز النمو االقتص���اديعلى ص���عید  •

الحكومة عدداً من اإلجراءات والتش������ریعات 

التي تھدف إلى تعزیز ودعم النمو االقتصادي 

 في المملكة، ومن أبرزھا:

o  برأس  یادةرالص������ندوق األردني للإطالق

 دوالرملیون  50( والرملیون د 98 م���ال

 والرملیون د 48مقدمة من البنك الدولي و

 یھ���دفو .من البن���ك المركزي األردني)

الى زی���ادة التموی���ل المق���دم  الص������ن���دوق

ئة والص��غیرة في مراحلھا للش��ركات الناش��

عمال وخلق بیئة محفزة لرواد األ المبكرة،

ساھم في التقلیل  األردنیین المبدعین، مما ی

من مش����كلة التمویل التي تواجھ العدید من 

 .الشركات الناشئة

o  " ولوی��ات عم��ل الحكوم��ة أإطالق خط��ة

وترتكز ھذه الخطة  ."2019-2020 للعامین

ھي: دول��ة  ،رئیس������ی��ة مح��اورعلى ثالث��ة 

 .الق��انون، ودول��ة اإلنت��اج، ودول��ة التك��اف��ل

 ثم��اني عش������رة ینبثق عن ھ�ذه المح��اورو

في رفع لھا انعكاس مباش����ر  وطنیة أولویة

 وتتض�����منالمواطنین.  معیش�����ةمس�����توى 

 توفیربرزھا : أالخطة العدید من األھداف 

 لألردنیین إض����افیة ألف فرص����ة عمل 30

، وزیادة حجم االس�����تثمار األجنبي س�����نویاً 

)، والص�����ادرات 10%المباش�����ر بنس�����بة (

 ) سنویاً.5%الوطنیة بنسبة (

o  راتياماإل تفاقیة بین صندوق خلیفةإتوقیع 

 لتطویر المش���اریع ومؤس���س���ة ولي العھد،

وذلك بھدف تمكین المش���اریع الریادیة من 
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تعزیز النمو  جھودالمس��������اھم��ة في دعم 

االقتص����ادي، وتحقیق التنمیة االقتص����ادیة 

 وبموج��ب االتف��اقی��ة، یق��دم .واالجتم��اعی��ة

 100 صندوق خلیفة لتطویر المشاریع مبلغ

ملیون دوالر لمؤس������س������ة ولي العھد، لیتم 

منحھ��ا كقروض میس������رة لرّواد األعم��ال 

والش���ركات الناش���ئة، والمش���اریع التنمویة 

 طة.سالصغر والصغیرة والمتومتناھیة 

 ، تم خالل عام تحفیز االس���تثمارعلى ص���عید  •

اص��������دار ع��دد من القوانین واألنظم��ة  2018

الھادفة الى تحس������ین البیئة االس������تثماریة في 

 المملكة، ومن أبرزھا:

o  أو  نیةردقرار منح الجنس������یة األإص������دار

، األج��ان��باإلق��ام��ة ال��دائم��ة للمس������تثمرین 

برزھا إیداع أ ،وفقاً لش������روط معینة وذلك

مة  عة بقی نك  1.5ودی لدى الب ملیون دوالر 

المركزي األردني وش���راء س���ندات خزینة 

نشاء مشروع إالر، أو ملیون دو 1.5بقیمة 

ملیون  2س مال ال یقل عن اس���تثماري برأ

 1.5وال یقل عن  ،دوالر داخل العاص������مة

یھدف ھذا و ملیون دوالر خارج العاصمة.

ت األجنبیة جذب االس������تثمارا القرار إلى

وتوطینھ��ا في المملك��ة، مم��ا یس��������اھم في 

    تعزیز النش���������اط االقتص���������ادي، وخلق 

 فرص العمل.

o في  صندوق حمایة المستثمریننظام اقرار

 .2018لس������ن��ة  )47(األوراق الم��الی��ة رقم 

إلى تعویض عمالء الوسیط  النظام یھدفو

جة  نات مة خس�������ائرھم ال مالي عن قی عن ال

حالة إفالس أو تص������فیة الوس������یط المالي 

تص���فیة إجباریة، وفق األحكام الواردة في 

في ھذا النظام، مما یس����اھم في زیادة الثقة 

س������وق األوراق المالیة وجذب المزید من 

 االستثمارات.

o نظام ش������ركات رأس المال المغامر قرارإ 

إلى النظام ویھدف  .2018لس��نة (143)  رقم

رأس المال المغامر  ش����ركاتتنظیم أحكام 

من حیث رأس������مالھا وأعمالھا وأس������لوب 

بما یس������اھم في توفیر وس������ائل و ،إدارتھا

سطة في لتمویل الشركات الصغیرة والمتو

 .مراحل تأسیسھا

o لس������نة  )21عس�������ار رقم (قانون اإلقرار إ

تحقیق  علىوس������یعمل ھذا القانون  ،2018

الھامة التي من ش����أنھا  المتطلباتعدد من 

المس���������اھم���ة في النھوض ب���الوض�������ع 

وتحس����ین ترتیب األردن في االقتص����ادي 

یجاد إ، من خالل التنافس�����یة الدولیة تقاریر

عس���ار المدین إفي معالجة  تش���ریعي طارإ

عتباریاً، إطبیعیاً أو  اً ش���خص���  س���واء كان

عھ على تص���ویب وض���عھ المادي، یوتش���ج
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التعثر التي وتمكینھ من الخروج من حالة 

یتعرض لھا، وتأمین آلیات فاعلة للتعاون 

 . مع المدین والمعسر

o موال إقرار ق��انون ض������م��ان الحقوق ب��األ

، لتس�����ھیل 2018) لس�����نة 20المنقولة رقم (

حص��ول المش��اریع الص��غیرة والمتوس��طة 

فض����ل، من خالل أعلى التمویل بش����روط 

قتراض بض�����مان األموال المنقولة لھذه اإل

 المشاریع.

، تم خالل عام  صعید سیاسات التشغیلوعلى  •

ھادفة إلى  2018 خاذ عدد من اإلجراءات ال إت

س����وق في وتش����جیع إنخراط األردنیین تنظیم 

 العمل، ومن أبرزھا:

o ص������دار تعلیمات نظام العمل المرن لعامإ 

من  (13)الص������ادرة بموجب المادة ، 2018

،  2017لس�����نة  )(22نظام العمل المرن رقم 

ھدف لذي ی تعزیز المش�������اركة في  الى وا

سوق العمل وخصوصاً النساء، من خالل 

وتخفیض  ،تفعیل الدوام الجزئـي للموظفین

عدد أیام وساعات الدوام الرسمي المقررة 

) س����اعة عمل 21ش����ریطة أن ال تقل عن (

كما س������محت التعلیمات  .فعلیة أس������بوعیاً 

من المنزل أو  س������واءً  ،العم��ل عن بُع��دب��

لیم األعم���ال  غیره، بحی���ث یمكن تس�������

المطلوب��ة من خالل تطبیق��ات التكنولوجی��ا 

 .شخصیاً الحدیثة أو 

o تف�اقی�ات الثن�ائی�ة ال�دولی�ة، تم إلوض������من ا

تف���اقی���ة بین األردن وقطر، إالتوقیع على 

آالف فرص�������ة عمل  10تھدف إلى توفیر 

 ،. وفي ھ��ذا الص��������ددفي قطر لألردنیین

لكترونیة المنص����ة اإلأطلقت وزارة العمل 

لتق��دیم طلب��ات العم��ل األردنی��ة القطری��ة 

. وقد بلغ عدد األردنیین ضمن ھذه اإلتفاقیة

ن على تأشیرات عمل ضمن ھذه یالحاصل

حتى نھایة  أردنيألف  2.6اإلتفاقیة حوالي 

  .2018عام 
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 نتائج األردن ضمن تقریر ممارسة األعمال
Doing Business Report 2019* 

 

، ویستقصي التشریعات 2003یصدر تقریر ممارسة أنشطة األعمال سنویاً عن البنك الدولي منذ عام  •
واألنظمة التي تشجع أنشطة األعمال والمعیقات التي تحد من توفر بیئة مناسبة لممارسة أنشطة 

دولة عربیة، وھو ما یساعد صانعي القرار في تحدید مصادر ھذه  17دولة، منھا  190األعمال في 
 .والتغلب علیھا الصعوبات، وبالتالي إجراء التصحیحات الالزمة

 
 نتائج األردن في التقریر

 190من أصل  104یظھر التقریر تراجع الترتیب العام لألردن بواقع مرتبة واحدة فقط لیحتل المرتبة  •
 . 2018في تقریر  103دولة مشمولة بالتقریر، بالمقارنة مع المرتبة 

 

 
 

نتیجة تراجع ترتیب عدد من  2019 یأتي التراجع في ترتیب المملكة ضمن تقریر ممارسة األعمال •
 المؤشرات أبرزھا "استخراج تراخیص البناء"، "الحصول على الكھرباء"، "التجارة عبر الحدود". 

وعلى الرغم من التراجع الطفیف في ترتیب األردن في التقریر، إال أنھ تمكن من تحقیق تحسن  •
مرتبة، وذلك للعام الثاني على التوالي، لیصبح  25ملحوظ في مؤشر "الحصول على اإلئتمان" وبواقع 

سة أعمالھا مرتبة منذ بدء شركة المعلومات اإلئتمانیة بممار 51مقدار التقدم الحاصل في ھذا المؤشر 
في التقریر. كما تمكن من تحقیق تقدم في عدد من المؤشرات  134، محتالً المرتبة 2015عام  في نھایة

 أبرزھا "حمایة المستثمرین"، و"تنفیذ العقود".
 

 .2018یعكس بیئة األعمال في عام ∫ *
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 :2019-2018ویظھر الجدول التالي تصنیف األردن وفقاً لكل مؤشر خالل عامي      

التغیر في  2019 2018 المؤشــر
 الترتیب

 1- 104 103 )190(من اصل  الترتیب العام في التقریر

 1- 106 105 بدء المشروع )1

 29- 139 110 استخراج تراخیص البناء )2

 22- 62 40 الحصول على الكھرباء )3

 - 72 72 تسجیل الممتلكات )4

 25+ 134 159 ئتمانالحصول على اإل )5

 21+ 125 146 حمایة المستثمرین )6

 2+ 95 97 دفع الضرائب )7

 21- 74 53 التجارة عبر الحدود )8

 10+ 108 118 تنفیذ العقود )9

 4- 150 146 تسویة حاالت اإلعسار )10

 
دولة عربیة مشمولة بالتقریر، وھي بذلك تتفوق  17من أصل  9أما عربیاً، احتلت المملكة المرتبة  •

مارات في المرتبة األولى، تلتھا على بیئة األعمال في العدید من الدول المجاورة. وقد حلت اإل
المغرب، ثم البحرین، ثم ُعمان. فیما تذیلت الیمن ترتیب الدول العربیة المشمولة في التقریر. أما 

دول العالم في التقریر، تلتھا سنغافورة، ثم الدنمارك، فیما حلت عالمیاً، ال تزال نیوزلندا تتصدر 
 عالمیاً. 8الوالیات المتحدة األمریكیة في المرتبة 

 
 )1( إطـــــار تابع
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 الفصل الثاني
 القطاع النقدي والمصرفي والمالـي

 اتباع2018 خالل عام البنك المركزي  واص���ل

المرونة و ش��فافیةالبس��یاس��ة نقدیة ومص��رفیة تتس��م 

لتطورات االقتص������ادیة واالس������تجابة المناس������بة ل

البنك  وذلك انسجاماً مع ھدف، المحلیة والخارجیة

الحف���اظ على االس�������تقرار النق���دي ب��� المتمث���ل

وكذلك الحفاظ على جھاز  ،والمص������رفي والمالي

  .مصرفي سلیم ومتین

 س������عربرفع   2018ق��ام البن��ك خالل ع��ام وق��د

 100 نافذة اإلیداع أربع مرات وبواقعالفائدة على 

 أدوات الس������یاس�������ة النقدیةوعلى  ،نقطة أس�������اس

نقطة أس����اس. وفي  75 ثالث مرات بواقع االخرى

بین متطلبات البنك المركزي  وازن ،الوقت نفس����ھ

توفیر وبین تحقیق االس������تقرار النقدي من جانب، 

 ،من جانب آخر لنشاط االقتصاديل التمویل الالزم

 میس�رال تمویلال توفیرمواص�لتھ من خالل  خاص�ةً 

 البنوك تمنحھ���ا التي لقروضل األج���ل وطوی���ل

ببرنامج إعادة  المش�����مولة االقتص�����ادیة للقطاعات

 فائدة بأس�����عار ،قطاعات تس�����عة والبالغة ،التمویل

 .ةوثابت تفضیلیة

وقد شھدت البنوك المرخصة تحسناً في أدائھا 

حقق���ت نمواً في إجم���الي  ، إذ2018خالل ع���ام 

 نمو وتیرة وتحس������نت ،3.7% بنس������بة موجوداتھا

 نم���ت كم���ا ،2.0% بنس������ب���ة لتنمو ل���دیھ���ا الودائع

 بنس������بة اقبلھ من الممنوحة االئتمانیة التس������ھیالت

ما یتعلق  %5.6 كان معظمھا للقطاع الخاص. وفی

بأس�عار الفائدة في الس�وق المص�رفي، فقد انخفض 

نقط��ة أس��������اس،  88نحو ھ��امش س������عر الف��ائ��دة ب

 .3.96%، لیبلغ 2017 بالمقارنة مع نھایة عام

إلى ج��ان��ب ذل��ك، ق��ام البن��ك المركزي ب��اتخ��اذ 

ھا أن تعزز  عدید من اإلجراءات التي من ش�������أن ال

االس������تقرار الم�الي في المملك�ة والمح�افظ�ة على 

متانة الجھاز المصرفي، وذلك من خالل جملة من 

اإلجراءات المتعلق��ة بتنظیم عم��ل البنوك وتقوی��ة 

نك المركزي على  یة. كما عمل الب مال مراكزھا ال

یز االش������تم��ال الم��الي وإیج��اد البنی��ة التحتی��ة تعز

الكفیلة بتوس���یع نطاق الخدمات المالیة، باإلض���افة 

القرار االئتماني لألفراد  مأس����س����ةإلى العمل على 

والش������ركات والبنوك، وكذلك تطویر أنظمة الدفع 

 والتسویة.
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 ةالنقدیالبنك المركزي والسیاسة 
 

 خالل عامواص�������ل البنك المركزي األردني 
الحفاظ على إلى  س������یاس������تھ النقدیة الرامیة 2018

والمح��افظ��ة على مع��دالت  ،االس������تقرار النق��دي
تض���خم ض���من مس���تویات مناس���بة، وتعزیز الثقة 

من خالل  ،ب���ال���دین���ار األردني كوع���اء ادخ���اري
توفیر ھیكل أس����عار فائدة یتناس����ب مع التطورات 

  .المحلیة واإلقلیمیة والدولیة

 على أدوات الس�����یاس�����ة  أس�����عار الفائدة
 النقدیة

بنك المركزي برفع أس������عار قرارات ال ھدفت
ظھر وقد الدینار، الحفاظ على جاذبیة  إلىالفائدة 

ذلك جلیاً من خالل تعدیل أس������عار الفائدة التي لھا 
قام البنك  حیث ،التأثیر األكبر على جاذبیة الدینار

عام ئدة  2018 المركزي خالل  فا عار ال برفع أس������
على كافة أدوات الس������یاس������ة النقدیة ثالث مرات 

وعلى نافذة اإلیداع أربع  ،نقطة أس���اس 75 وبواقع
نقطة أس������اس. وبذلك أص������بح  100 مرات وبواقع

ھیكل أس���عار الفائدة على أدوات الس���یاس���ة النقدیة 
 كما یلي: 2018 في نھایة عام

، 4.75%سعر الفائدة الرئیسي للبنك المركزي  •
 .2017في نھایة عام  4.00%مقابل 

فاقیات إعادة الش������راء ألجل  • ئدة ات س������عر فا
لكل منھما، مقابل  %4.75أس������بوع وش������ھر 

 .2017في نھایة عام  %4.00
س����عر الفائدة على تس����ھیالت إعادة الخص����م  •

 . 2017في نھایة عام  5.00%، مقابل %5.75

س���عر الفائدة على اتفاقیات إعادة الش���راء للیلة  •
حدة  بل 5.50%وا قا عام  4.75%، م یة  ھا في ن

2017 . 

لة واحدة  • نافذة اإلیداع للی ئدة على  فا س������عر ال
 .2017في نھایة عام  3.00%، مقابل %4.00

سعر الفائدة على شھادات اإلیداع ألجل أسبوع  •
 .2017في نھایة عام  4.00%، مقابل %4.75

قرر البنك المركزي اإلبقاء  ،وفي الوقت نفسھ
على أس����عار فائدة برنامج إعادة تمویل القطاعات 

 1.75%االقتصادیة الحیویة لدیھ دون تغییر بنسبة 
في ب���اقي  1.00%داخ���ل الع���اص������م���ة عم���ان و

بھدف المساھمة في حفز النمو ذلك و ،المحافظات
االقتصادي وخلق فرص عمل جدیدة، خاصة بین 

 .فئة الشباب
  جنبیة ألا واالحتیاطیاتسعر الصرف 

 ردنيألسعر صرف الدینار ا •

قام البنك المركزي بتثبیت س������عر ص������رف 
منذ تش��رین  الدینار األردني بالدوالر األمریكي

 نظ���امھ���ذا ال أثب���ت ق���دو ،1995 أول من ع���ام
أنھ ما زال یخدم االقتص�����اد و ،نجاعتھ وفعالیتھ

س�����میة ویمثل الرافعة اإل ،األردني واس�����تقراره
 ش��ھد عاموقد للس��یاس��ة النقدیة للبنك المركزي. 

سعر صرف الدینار األردني  اً فيارتفاع 2018
بة بل كل من الیورو بنس������ یھ و، 4.0% مقا الجن

 بنس����بة اً ، وانخفاض����5.8% بنس����بة االس����ترلیني
یاباني، وذلك بالمقارنة مع  %0.4 مقابل الین ال

 مس���تویات أس���عار الص���رف الس���ائدة في نھایة 
 .2017 عام
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 جنبیةألا حتیاطیاتاال •
بلغ رص������ید إجمالي االحتیاطیات األجنبیة 
لذھب وحقوق  ھا ا ما فی نك المركزي، ب لدى الب

ما مقداره  2018السحب الخاصة، في نھایة عام 
رص��������ی���د ، ح��ی���ث ب��ل��غ م��ل��ی���ار دوالر 13.4

 11.5حوالي  االحتیاطیات من العمالت األجنبیة
ملیار دوالر،  1.8 رصید الذھبوملیار دوالر، 

 .ملیون دوالر 32.0وحقوق الس����حب الخاص����ة 
لمعاییر الدولیة المس������تخدمة لعدید من اوفقاً لو

لقیاس مدى كفایة االحتیاطیات األجنبیة، یعتبر 
األجنبی���ة  االحتی���اطی���ات من مس������توى الھ���ذا 

عزز االس���تقرار النقدي في یو ،اً مریح مس���توىً 
یكفي ھ���ذا المس�������توى من حی���ث  ،المملك���ة

 أش���ھر س���بعةاطیات لتغطیة ما یزید عن االحتی
، من مس���توردات المملكة من الس���لع والخدمات

أي بم���ا یزی���د عن ض������عف المعی���ار ال���دولي 
  .أشھرالمتعارف علیھ والذي یبلغ ثالثة 

 ةـــة المحلیــــالسیول 
بلغ حجم الس����یولة المحلیة بمفھومھا الواس����ع 

)M2یار  33.4 ما مقداره 2018 ) في نھایة عام مل
 ملی��ار دین��ار في نھ��ای��ة ع��ام 33.0 دین��ار، مق��اب��ل

2017.  
 

وبتحلی���ل تطورات الس������یول���ة المحلی���ة وفق���اً 
 لمكوناتھا والعوامل المؤثرة علیھا، یتبین ما یلي:

  مكونات السیولة المحلیة •
o 2018 بلغ حجم النقد المتداول في نھایة عام 

قداره ید  4.3 ما م نار، وھو رص������ یار دی مل
 مماثل تقریباً للرصید المسجل في نھایة عام

2017 . 
o  بلغ حجم الودائع ض���من مفھوم الس���یولة في

ملیار دینار،  29.1 ما مقداره 2018 نھایة عام
ملیار دینار في نھایة  28.6 مقابل رص��ید بلغ

 . 2017 عام

 على السیولة المحلیة لعوامل المؤثرةا •
o  المحلیةصافي الموجودات  

بلغ رص����ید ص����افي الموجودات المحلیة 
ما  2018 امــــللجھاز المصرفي في نھایة ع

ملی��ار دین��ار، ب��المق��ارن��ة مع  26.0مق��داره 
ملیار دینار في نھایة  23.8 رص������ید مقداره

 . 2017 عام
o صافي الموجودات األجنبیة  

بلغ رص���ید ص���افي الموجودات األجنبیة 
ما  2018 للجھاز المص������رفي في نھایة عام

ملیار دینار، بالمقارنة مع رصید  7.4مقداره 
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لمكوناتھـــــاالسیولة المحلیـــــة وفقــــاً 
، بالملیون دینار2014-2018

ودائع تحت الطلب بالدینار النقد المتداول شبھ النقد* 
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. 2017ملیار دینار في نھایة عام  9.1 مقداره
رص��ید ص��افي الموجودات األجنبیة  وقد بلغ

م��ا  2018 للبن��ك المركزي في نھ��ای��ة ع��ام
  ملیار دینار. 9.2 مقداره

   المركزي البنكمیزانیة 
البنك المركزي  إجمالي موجوداترص��ید  بلغ

ملیار دینار،  12.9 ما مقداره 2018عام  نھایة في
 2017ملی��ار دین��ار في نھ��ای��ة ع��ام  13.4مق��اب��ل 

  ).13 (الملحق اإلحصائي/ جدول
ج���ان���ب الموجودات، یالحظ  وب���اس������تعراض •

 246.2 ارتف���اع الموجودات المحلی���ة بمق���دار
)، بس������ب��ب ارتف��اع بن��د 15.8%ملیون دین��ار (
لموجودات  مق���دارا ب یون  242.7 األخرى  مل

وارتفاع الدیون على كل من المؤسسات  ،دینار
 ،)30.8%ملیون دین��ار ( 59.9 الم��الی��ة بمق��دار

ملیون دینار  15.6 والبنوك المرخص������ة بمقدار
لدیون على %4.5( لك انخف�اض في ا بل ذ قا  ،(

 ). 8.7%ملیون دینار ( 71.9 القطاع العام بمقدار

یة  • بل، انخفض�������ت الموجودات األجنب في المقا
جاء ذلك  ،)6.0%ملیون دینار ( 712.2 بحوالي

س������ندات وأذونات" النخفاض بند " محص������لةً 
وبن��د  ،)22.8%( ملیون دین��ار 1,060.0 بمق��دار

)، 11.6%ملیون دین��ار ( 171.5ال��ذھ��ب بمق��دار 
 20.4بمقدار الخاص�������ة وبند حقوق الس������حب 

وارتف���اع بن���د "النق���د  ،)47.3%ملیون دین���ار (
 539.7 واألرص�������دة والودائع الجاھزة" بمقدار

 ).11.0%ملیون دینار (

 ش������ھ���دت أم���ا في ج���ان���ب المطلوب���ات، فق���د •
 748.6 ارتف��اع��اً بحوالي المطلوب��ات األجنبی��ة

ودائع  رتف��اعالج��اء ذل��ك نتیج��ة  ،دین��ار ملیون
ملیون دینار، وارتفاع  743.5االحتیاطي بمقدار 

 5.1ودائع الھیئات والمؤس��س��ات الدولیة بمقدار 
 .)5.0%ملیون دینار (

 التغیر في العوامل المؤثرة على السیولة المحلیة
 ، بالنسب المئویة2018 -2014 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 (%) معـــدل النمــو 

 -19.2 3.1 8.7 2.6 14.6 األجنبیة (صافي)الموجودات 

 9.0 -0.8 2.4 10.1 4.2 الموجودات المحلیة (صافي)

 9.2 -9.2 -6.3 8.2 -1.0 صافي الدیون على القطاع العام

 الدیون على القطاع الخاص 
 5.3 9.4 10.1 4.8 3.7 (مقیم)

 25.8 77.7 68.9 -1.0 0.5 الدیون على المؤسسات المالیة

 0.8 17.1 9.8 -5.6 -4.3 العوامل األخرىصافي 

 1.2 0.2 4.0 8.1 6.9 السیولة المحلیة

 
) M2( نسب التغیر من رصید عرض النقد

  في العام السابق (%)

 -5.3 0.8 2.2 0.7 3.7 الموجودات األجنبیة (صافي) 

 6.5 -0.6 1.8 7.4 3.2 الموجودات المحلیة (صافي)

 2.8 -3.1 -2.3 3.0 -0.4 العامصافي الدیون على القطاع 

 الدیون على القطاع الخاص 
 3.6 5.9 6.0 2.9 2.3 (مقیم)

 0.4 0.7 0.4 0.0 0.0 الدیون على المؤسسات المالیة

 -0.2 -4.1 -2.2 1.5 1.2 صافي العوامل األخرى
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العوامل المؤثرة على السیولة المحلیة
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انخفاضاً  المطلوبات المحلیةفي المقابل، شھدت  •
 ذلك )، جاء9.6%ملیون دینار ( 1,214.6بمقدار 

محص������لةً النخفاض ودائع البنوك المرخص������ة 
وودائع  ،)12.4%ملیون دین��ار ( 773.2 بحوالي

نار  446.2 الحكوم�ة المركزی�ة بمق�دار  ملیون دی
ملیون  34.1 )، والنقد المص������در بمقدار%46.5(

 )، وودائع تح��ت الطل��ب بمق��دار0.7%دین��ار (
نار 21.1 ند "رأس  ،ملیون دی فاع كل من ب وارت

 یات والمخص�����ص�����ات" بمقدارالمال واالحتیاط
نار ( 43.8 ند "المطلوبات 13.5%ملیون دی )، وب

  ).6.8%ملیون دینار ( 16.2 األخرى" بمقدار

 جراءات المصرفیةالتشریعات واإل 
أولى البنك المركزي منعة الجھاز المص���رفي 

وضع سیاسات بتمثلت  ،في األردن أھمیة قصوى
یة تحرص على زیادة كفاءة البنوك في  مص������رف
مزاولة العملیات المص������رفیة وتعزیز دورھا في 
 االقتص��������اد الوطني، وحم��ایتھ��ا من أی��ة مخ��اطر

 . كم��ا اتخ��ذ البن��ك المركزي خالل ع��اممحتمل��ة
المزی��د من اإلجراءات الھ��ادف��ة إلى تنظیم  2018

عم��ل البنوك وتعزیز مراكزھ��ا الم��الی��ة، وتفعی��ل 
دورھا في تمویل النش���اط االقتص���ادي. وفیما یلي 

 ه اإلجراءات:ملخص لھذ
ال��دولي إص��������دار تعلیم��ات تطبیق المعی��ار  −

 ،)2018/13رقم ( (IFRS9) للتق��اریر الم��الی��ة
ھا ثل في مض������مون عالوة على اإلطار ، تم

 ،إلدارة المخ���اطر منھجی���ةً  ،المح���اس������بي
بھ���دف  ،وتح���دی���داً إدارة مخ���اطر االئتم���ان

المحافظة على سالمة ومتانة الوضع المالي 
ال��ذي یتطل��ب من مجلس إدارة  للبن��ك، األمر

 مكونات میزانیة البنك المركزي األردني 
 بالملیار دینار، 2018 - 2014

 2014 2015 2016 2017 2018 

 11.1 11.8 11.8 12.5 12.1 الموجودات األجنبیة 

 1.8 1.6 1.7 1.8 1.9 الموجودات المحلیة 

الدیون على الحكومة 
 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2 المركزیة

ال����دی���ون ع���ل���ى ال���ب���ن���وك 
 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 المرخصة

 0.6 0.5 0.5 0.4 0.2 أخـــــــرى

 12.9 13.4 13.5 14.3 14.0 الموجودات = المطلوبات 

 4.8 4.8 4.6 4.3 4.2 النقد المصدر 

 5.4 6.2 6.4 7.6 7.3 منھا: ،ودائع البنوك المرخصة 

 0.6 0.6 1.0 1.1 0.3 شھادات اإلیداع بالدینار

 0.5 1.0 1.0 0.9 1.0 ودائع الحكومة المركزیة 

 2.2 1.4 1.5 1.5 1.5 أخـــــــــرى 

 

الموجـــــودات

2018، النسبیة لمكونات میزانیة البنك المركزياألھمیات

الدیون على 
الحكومة 
المركزیة 

5.8%

أخرى

5.4%

الدیون على 
البنوك المرخصة 

2.8%

الموجودات 
األجنبیة 

86.0%

المطلوبــــات

أخرى

16.6%

النقد المصدر

37.2%

ودائع الحكومة المركزیة
4.0%

ودائع
البنوك

المرخصة
42.2%
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البن��ك واللج��ان ذات العالق��ة المنبثق��ة عن��ھ 
التحقق من وجود وتطبیق س��یاس��ات مالئمة 

بحی��ث تكون ھ��ذه  ،إلدارة مخ��اطر االئتم��ان
المنظومة قادرة على الوص������ول إلى النتائج 
ط الكافي مقابل مخاطر  التي تض������من التحوُّ

یھ .االئتمان المتوقعة فإن على مجلس  ،وعل
اإلدارة توفیر ھیك��ل الح��اكمی��ة المن��اس��������ب 

ھ��ذا لض������م��ان التطبیق الس������لیم لمتطلب��ات 
 .رالمعیا

ل األموال إص�������دار تعلیمات مكافحة غس������� −
وتموی���ل اإلرھ���اب الخ���اص���������ة ب���البنوك 

) لتأطیر وتعزیز 2018/14المرخص����ة رقم (
حیث  ،العمل بالمنھج المبني على المخاطر

ش����امل لمخاطر  لزمت البنوك بإجراء تقییمأُ 
غسل األموال وتمویل اإلرھاب لدیھا بشكٍل 

مجلس  قبل منھجیة معتمدة منل اً س���نوي وفق
یتم من خالل��ھ تح��دی��د وتقییم وفھم  ،إدارتھ��ا

مخاطر غس�������ل األموال وتمویل اإلرھاب 
فیم���ا یتعلق ب���العمالء وال���دول والمن���اطق 
الجغرافیة والمنتجات والخدمات والعملیات 

وبحی��ث یتن��اس�������ب  ،وقنوات تق��دیم الخ��دم��ة
نط��اق وش��������دة وظیف��ة إدارة المخ��اطر مع 
یات ونش�������اطات  ید عمل عة وحجم وتعق طبی

نك ومس������توى مخا طر غس�������ل األموال الب
كما أكدت التعلیمات  .وتمویل اإلرھاب لدیھ

على ض����رورة توفر س����یاس����ات وض����وابط 
وإجراءات إلدارة وخفض مخاطر غس�������ل 

موال وتمویل اإلرھاب واتخاذ إجراءات األ
تم تحدیدھا یتتوافق مع درجة المخاطر التي 

 .بموجب التقییم

إص���������دار تعلیم���ات التكیف مع المخ���اطر  −
ك والمؤس������س������ات المالیة الس������یبرانیة للبنو

 هح��ی���ث ت��ھ���دف ھ���ذ ،2018/2/6ب��ت���اری��خ 
البنوك والمؤس��س��ات  قدرةالتعلیمات لتعزیز 

المالیة وش���ركات المعلومات االئتمانیة على 
التص��������دي لمح��اوالت الھجوم اإللكتروني 

تمكینھم من مواصلة لسعیاً  ،بشكل تقني عالٍ 
 ،تقدیم خدماتھم وتنفیذ عملیاتھم بش�����كل آمن

ولتحفیزھم على االس����تثمار في مجال األمن 
ألھمیتھ في تحقیق  ،اإللكتروني والس��یبراني

 .نھضة تقنیة تخدم االقتصاد الوطني
وفي إطار دعم الش��ركات الص��غیرة ومتوس��طة  •

الدور من البنك المركزي بأھمیة  إیماناً الحجم، و
في تحقیق التنمیة  یلعبھ ھذا القطاعالكبیر الذي 

حیث تعتبر من القوى الرئیس������ة  ،االقتص������ادیة
المحركة لالقتص�����اد الوطني من خالل توفیرھا 
فرص العمل واالس���تثمار والمس���اھمة في زیادة 

اس�����تمر البنك  ،الص�����ادرات. ومن ھذا المنطلق
المركزي في تق���دیم جمل���ةً من الحوافز للبنوك 
المرخص���ة، حیث قام بتعزیز دوره في تش���جیع 

ت القیم��ة القط��اع��ات االقتص�������ادی��ة المحلی��ة ذا
المضافة العالیة، وكذلك المشروعات الصغیرة 

البن��ك  رن��امج، من خالل بومتوس������ط��ة الحجم
لمركزي نحو إل ا موج���ھ  ل موی���ل وا ت ل ع���ادة ا

قطاعات الص������ناعة، والس������یاحة، والزراعة، 
متج���ددة، وتكنولوجی��ا المعلوم��ات، والط���اق���ة ال

. كما قام البنك المركزي االستشارات الھندسیةو
ثالثة قطاعات أخرى  ش�����مولب 2018خالل عام 

قطاع الص������حة، ض������من ھذا البرنامج، وھي 
قطاع النقل (ش������ركات النقل)، وقطاع التعلیم و

لم�ا لھ�ا من  ،(الت�دریب المھني والفني والتقني)
أھمیة متمیزة في االقتصاد الوطني وخاصة في 
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وب���ذل���ك أص������بح ع���دد  ،دعم النمو والتوظیف
ات قطاع 9 القطاعات المستھدفة ضمن البرنامج

حیویة تس���ھم بش���كل أس���اس���ي في خلق وتوفیر 
 فرص العمل.

ھذا ویبلغ حجم األموال المتاحة ض�����من ھذا 
ملیار دینار، تم الموافقة على  1.2البرنامج نحو 

 51.7%ملیون دینار ( 620.0إقراض ما مقداره 
من إجمالي المبلغ المتاح)، واستفاد منھا حوالي 

فرصة  9,400ساھمت في توفیر مشروع،  903
 .2018 عمل، حتى نھایة عام

وحرص��������اً من البن���ك المركزي على إت���اح���ة  •
 مالیاً  المس����تبعدین المجتمع فئات كافة وص����ول

 تعلیمات" تم إص��دار المص��رفیة، الخدمات إلى
 تس�����ري والتي" األس�����اس�����ي البنكي الحس�����اب
. المملكة في العاملة البنوك كافة على أحكامھا
 جمیع تمكین إلى التعلیم���ات ھ���ذه وتھ���دف

 حس���اب امتالك من قانونیاً  المؤھلین المواطنین
 ثق���اف���ة تعزیز إلى یؤدي ال���ذي األمر ،بنكي

 وتحس��ین علیھم التس��ھیل في ویس��اھم ،االدخار
 التنمیة وتیرة تس��ریعو ،لھم المعیش��ي المس��توى

 س��اس��ياأل البنكي الحس��اب ویمثل .االقتص��ادیة
 وبحیث ،التكالیف منخفض مص������رفیاً  حس������اباً 

 یمتلكون ال والذین المجتمع لفئات متاحاً  یكون
 البنوك مع التعامل في ویرغبون بنكیة حسابات
 دخلھم مع تتن���اس���������ب وكلف ح���دود ض������من
 .وقدراتھم

مبدأ المس����اواة بین فئات المجتمع كافة ل اً وإحقاق •
 الخدمات المالیة والمصرفیة في الحصول على

تم إص��������دار تعلیم���ات حم���ای���ة ، ب���دون تمییز
االحتی��اج�ات المس������تھل��ك الم��الي للعمالء ذوي 

والتي تنص على  ،2018/11/28 بتاریخ الخاصة
ض������رورة وض������ع إجراءات محددة ومكتوبة 

 االحتیاجات الخاص����ةللتعامل مع العمالء ذوي 
وتض�مین ذلك في الس�یاس�ات العامة واالئتمانیة 

للبنوك والمؤس������س�������ات الم��الی��ة غیر البنكی�ة، 
واألخ��ذ بعین االعتب��ار المتطلب��ات الخ��اص��������ة 

عند تص�میم  االحتیاجات الخاص�ةللعمالء ذوي 
 المنتج��ات والخ��دم��ات المص������رفی��ة والم��الی��ة.

على البنوك ھ��ذه التعلیم��ات  وتس������ري أحك��ام
والمؤس������س��������ات الم��الی��ة غیر البنكی��ة ك��اف��ة 

 ،إش����رافھوالخاض����عة لرقابة البنك المركزي و
ویأتي ذلك حرص�������اً من البنك المركزي على 
حمایة مس��تھلكي الخدمات المالیة والمص��رفیة، 
باإلض�������افة إلى تعزیز االش������تمال المالي في 
ئات المجتمع من الوص������ول  المملكة وتمكین ف

 إلى الخدمات المالیة والمصرفیة.
 

 ةنشاط البنوك المرخص
 

البنوك المرخص����ة  مؤش����راتاس����تمر تحس����ن 
، إذ نم��ت 2018 الع���امل���ة في المملك���ة خالل ع��ام

، وتحس����نت وتیرة 3.7% میزانیتھا الموحدة بنس����بة
بة ھا لتنمو بنس������ لدی ، كما نمت 2.0% نمو الودائع 

         االتس�������ھیالت االئتم���انی���ة الممنوح���ة من قبلھ���
 .5.6%بنسبة 

بنك��اً  24 وبلغ ع��دد البنوك الع��امل��ة في األردن
عام یة  ھا نت ،2018 في ن كا عد أن  كاً  25 ب على  بن

وذلك بعد استحواذ ، الماضیة األربعالسنوات  مدى
األردن على بنك أبو ظبي  -بنك س����وس����یتھ جنرال

 بنكاً  عش����ر س����تة إلى الوطني. وتتوزع ھذه البنوك
 فروع وثمانیة إس������المیة، بنوك ثالثة منھا أردنیاً،
 وتمارس .إس������المي لبنك فرع منھا أجنبیة، لبنوك
 فرعاً  844 خالل من أنش������طتھا البنوك ھذه جمیع

فرعاً  818، مقابل المملكة داخل موزعة مكتباً  83و
 البیانات وتش������یر. 2017مكتباً في نھایة عام  76و

 عدد إجمالي إلى السكان عدد مؤشر أنإلى  األولیة
 ألف 12.2 حوالي بلغ قد المملكة في العاملة الفروع

 .2018 عام نھایة في فرع لكل نسمة
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ما ما أ یة البنوك بفروع یتعلق فی عاملة األردن  ال
 2018في نھایة عام  عددھا وص���ل فقد الخارج، في
 مكتب���اً  21و تمثی���ل مك���ات���ب 6و فرع���اً  188 إلى

 تعمل مكتباً  21و فرعاً  91 منھا أفش������ور، ووحدتي
 .الفلسطینیة األراضي في
  للبنوك المرخصة الموحدةالمیزانیة 

واص��لت المیزانیة الموحدة للبنوك المرخص��ة 
بوتیرة أعلى من والع���امل���ة في المملك���ة نموھ���ا 

 1,815.3 الع��امین الس��������ابقین، إذ ارتفع��ت بمق��دار
 لتص�����ل إلى 2018 ) خالل عام3.7%ملیون دینار (

 1,250.3 ملی���ار دین���ار، مق���اب���ل ارتف���اع بلغ 50.9
) 1.5%ملیون دینار ( 719.0) و2.7%ملیون دینار (

على التوالي، مم���ا  2017و 2016 ل ع���اميخال
البنوك  أنش������ط�ةیعكس التحس������ن المس������تمر في 

  ).15 (الملحق اإلحصائي/ جدول
ج���ان���ب الموجودات، وبنظرة تحلیلی���ة إلى   •

المحلی���ة بمق���دار  الموجوداتیالحظ ارتف���اع 
)، بس�����بب ارتفاع 4.4%ملیون دینار ( 1,925.1

ال��دیون على ك��ل من القط��اع الخ��اص (مقیم) 
) والقطاع 5.3%ملیون دینار ( 1,183.9بمقدار 

)، كما 8.6%ملیون دینار ( 888.2العام بمقدار 
األخرى بمق��دار المحلی��ة ارتفع��ت الموجودات 

ق���اب���ل ذل���ك  ،)15.6%ملیون دین���ار ( 569.1
انخف���اض في أرص���������دة البنوك ل���دى البن���ك 

ملیون  798.0المركزي ب���ال���دین���ار بحوالي 
. ومن جھة أخرى، انخفض������ت )14.9%(دینار

ملیون  109.8 الموجودات األجنبی���ة بحوالي
 كل من محص������ل�ة النخف�اض ،)1.9%دین�ار (

أرصدة البنوك المحلیة لدى البنوك في الخارج 
)، 5.6%( م���ل���ی���ون دی���ن���ار 228.1 ب���م���ق���دار

 60.2والموجودات األجنبی���ة األخرى بمق���دار 
ومحفظ���ة األوراق ، )43.7%( ملیون دین���ار

ملیون دین�ار  16.7الم�الی�ة (غیر مقیم) بمق�دار 
لتسھیالت االئتمانیة ارتفاع كل من او ،)%2.2(

المقدمة من البنوك للقطاع الخاص (غیر مقیم) 
، والنق��د )31.0%ملیون دین��ار ( 155.1 بمق��دار

ص������ن��دوق (ب��العمالت األجنبی��ة) بمق��دار في ال
 .)19.9%ملیون دینار ( 40.1

أما في جانب المطلوبات، فقد ش������ھدت ودائع  •
ملیون  944.8 التوفیر وألج��ل ارتف��اع��اً بحوالي

)، بینما انخفض������ت الودائع تحت 4.7%دینار (
)، 5.8%ملیون دین��ار ( 491.8 الطل��ب بمق��دار

 307.6كما ارتفعت المطلوبات األخرى بمقدار 
) و"رأس ال����م����ال 6.6%م����ل����ی����ون دی����ن����ار (

 301.6واالحتیاطیات والمخص��ص��ات" بمقدار 
). وفي نفس الس������ی���اق، 4.0%ملیون دین���ار (

 ارتفع��ت المطلوب��ات األجنبی��ة للبنوك بحوالي
  ).7.9%ملیون دینار ( 535.8

الموجـــــودات

، خصةالنسبیة لمكونات المیزانیة الموحدة للبنوك المراألھمیات
أخرى2018

9.0%
الموجودات 

األجنبیة
10.9%

الدیون  على
القطاع العام  

22.0%

نقد في 
الصندوق

وأرصدة لدى
البنك المركزي

11.6%

الدیون على القطاع 
)مقیم(الخاص 

46.5%

المطلوبـــــات
ودائع القطاع 

)مقیم(الخاص 

52.9%

ودائع القطاع العام 
والمؤسسات المالیة

6.0%

المال رأس
واالحتیاطیات 
والمخصصات 

15.4%

أخرى

11.3% المطلوبات 
األجنبیة

14.4%
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  لدى البنوك المرخصة الودائعھیكل 
نوك  ب ل ئع ل���دى ا لودا مو ا ن یرة  ت فع���ت و ارت

بالمقارنة مع العامین  2018 خالل عامالمرخص������ة 
ملیون دینار  650.4بحوالي  تالس������ابقین، إذ ارتفع

 33.8 إلى رص����یدھا لیص����ل 2018 ) في عام%2.0(
ملیون  301.5ملیار دینار، بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 

نار ( نار ( 297.7) و0.9%دی الل ) خ0.9%ملیون دی
(ال��م��ل��ح��ق  ع��ل��ى ال��ت��وال��ي 2017و 2016 ع���ام��ي

  ).16 اإلحصائي/ جدول
ھیكل الودائع وفقاً لنوع العملة،  صعیدعلى  أما •

نار حوالي لدی با غت الودائع  قد بل یار  25.7 ف مل
 25.6 ، بالمقارنة مع2018 دینار في نھایة عام

. أم�ا الودائع 2017 ملی�ار دین�ار في نھ�ای�ة ع�ام
ملیار  8.2 األجنبیة فقد بلغت حوالي بالعمالت

عام یة  ھا نار في ن قارنة مع2018 دی بالم  ، 7.6 
 . 2017 ملیار دینار في نھایة عام

ص������عی���د ھیك���ل الودائع وفق���اً للجھ���ة  وعلى •
المودع��ة، فق��د بلغ��ت ودائع القط��اع الخ��اص 

ما مق�داره یة  26.9 (مقیم)  ھا ملی�ار دین�ار في ن
من إجمالي  79.6% ، مشكلةً ما نسبتھ2018 عام

الودائع لدى البنوك المرخصة. في حین، بلغت 
 ودائع القط��اع الخ��اص (غیر مقیم) م��ا مق��داره

ملی��ار دین��ار، كم��ا بلغ��ت ودائع ك��ل من  3.8
القط��اع الع��ام والمؤس������س��������ات الم��الی��ة غیر 

 390.1ملیار دینار و 2.7 المص������رفیة ما مقداره
  ملیون دین���ار على التوالي، وذل���ك في نھ���ای���ة 

  .2018 عام
  

 مكونات المیزانیة الموحدة للبنوك المرخصة
 ، بالملیار دینار2018 - 2014

 2014 2015 2016 2017 2018 

 5.6 5.7 5.4 4.7 4.7 الموجودات األجنبیة

 11.2 10.3 11.1 11.5 11.0  الدیون على القطاع العام

الدیون على القطاع 
 23.7 22.5 20.6 18.7 17.8  الخاص (مقیم)

نقد في الصندوق وأرصدة 
 5.9 6.7 6.8 8.0 7.6  لدى البنك المركزي

 4.5 3.9 4.5 4.2 3.8 أخـــــــــــرى

 50.9 49.1 48.4 47.1 44.9 الموجودات = المطلوبات

 7.3 6.8 6.4 6.7 6.7 المطلوبات األجنبیة
ودائع القطاع الخاص 

 26.9 26.9 27.0 25.8 24.0 (مقیم)

االقتراض من البنك 
 0.8 0.5 0.5 0.5 0.6 المركزي

رأس المال واالحتیاطیات  
 7.9 7.6 7.3 7.1 6.8 والمخصصات

 8.0 7.3 7.2 7.0 6.8 أخـــــــــــرى
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وفیم��ا یتعلق بنوع الودیع��ة، فق��د اس������تحوذت  •
الودائع ألجل على ما یزید عن نص��ف رص��ید 

، 55.6%بنس������ب�ة إجم�الي الودائع ل�دى البنوك 
 تالھا الودائع تحت الطلب، إذ ش�كلت ما نس�بتھ

من إجم���الي الودائع، وأخیراً ودائع  %27.7
 . 16.7% التوفیر بنسبة

 التس������ھیالت االئتم��انی��ة الممنوح��ة من قب��ل 
 المرخصة البنوك

واص������ل��ت التس������ھیالت االئتم��انی��ة نموھ��ا  •
، إذ ارتفع���ت 2018 اإلیج���ابي خالل ع���ام

لي حوا ین���ار ( 1,375.0 ب یون د ل )، 5.6%م
ملیار دینار،  26.1 لیص�������ل رص������یدھا إلى

ملیار دینار  24.7 بالمقارنة مع رص������ید بلغ
   (الملحق اإلحص�������ائي/  2017 في نھایة عام

  ).16 جدول
وفقاً للجھة وعلى ص��عید توزیع التس��ھیالت  •

، فق���د ارتفع���ت التس������ھیالت المقترض���������ة
یة الممنوحة للقطاع الخاص (مقیم)  االئتمان

ملیون  1,264.2 بحوالي 2018ع���ام  خالل
، دینارملیار  23.0 ) لتص��ل إلى5.8%دینار (

من  88.1% مس�����تحوذاً بذلك على ما نس�����بتھ
ع إجمالي التس����ھیالت، بینما اس����تحوذ القطا

من إجم��الي  9.3% الع��ام على م��ا نس������بت��ھ
 التسھیالت.

أم���ا توزیع التس������ھیالت وفق���اً للنش���������اط  •
فق��د ارتفع��ت التس������ھیالت  االقتص��������ادي،

االئتم���انی���ة الممنوح���ة لمعظم القط���اع���ات 
، إذ ارتفعت 2018خالل عام  االقتص�������ادیة

عة  نا طاع الص������ التس������ھیالت الممنوحة لق
)، 12.5%م��ل��ی��ون دی��ن���ار ( 340.1 ب��م��ق���دار

ملیون  239.7وقطاع التجارة العامة بمقدار 
)، والتس��ھیالت الممنوحة تحت 5.7%دینار (

 النسبیة للودائع لدى البنوك المرخصةاألھمیات 
 بالنسب المئویة، 2018 - 2014

 2014 2015 2016 2017 2018 
حسب الجھة 

 المودعة 
     

 7.9 7.0 7.5 8.3 8.2 قطاع عام

 79.6 81.1 81.9 79.1 79.2 قطاع خاص (مقیم)

قطاع خاص (غیر 
 مقیم)

11.4 11.2 9.4 11.0 11.3 

مؤسسات مالیة غیر 
 مصرفیة

1.2 1.4 1.2 0.9 1.2 

      حسب نوع الودیعة 

 27.7 29.6 31.3 30.5 29.7 تحت الطلب  

 16.7 17.3 15.9 14.1 13.8 توفیر  

 55.6 53.1 52.8 55.4 56.5 ألجل  

      حسب نوع العملة

 75.8 77.2 78.9 79.8 79.4 بالدینار  

 24.2 22.8 21.1 20.2  20.6  باألجنبي   
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بن���د "أخرى"، والتي تمث���ل في غ���البیتھ���ا 
التس������ھیالت الممنوح���ة لألفراد لغ���ای���ات 

ملیون دین��ار  237.0اس������تھالكی��ة، بمق��دار 
 229.9)، وقطاع اإلنش������اءات بمقدار %4.5(

)، وقط���اع "خ���دم���ات 3.5%ملیون دین���ار (
قدار  مة" بم عا نار  145.7ومرافق  ملیون دی

)، وكل من قطاع "الخدمات المالیة" %3.9(
مق���دار  ب ین  تع���د ل ین���ار  135.7وا یون د ل م

)، 39.4%ملیون دین���ار ( 100.5) و%21.5(
انخفض���������ت  ،على التوالي. في المق���اب���ل

التس������ھیالت االئتم��انی��ة الممنوح��ة لك��ل من 
سیاحة والفنادق والمطاعم" بمقدار  "قطاع ال

خدمات ")، وقطاع 4.5%ملیون دینار ( 25.4
)، 7.2%ملیون دین��ار ( 25.5بمق��دار  "النق��ل

       م��ل��ی��ون  0.6ال��زراع���ة ب��م��ق���دار وق��ط���اع 
  ). 0.2%دینار (

سھیالت االئتمانیة  • ومن الجدیر بالذكر أن الت
األجنبیة قد ش������كلت ما  تالممنوحة بالعمال

من إجم��الي التس������ھیالت  11.2% نس������بت��ھ
 10.5% ، مق��اب��ل2018 االئتم��انی��ة خالل ع��ام

 .2017 خالل عام
 أسعار الفائدة في السوق المصرفي 

الوسط المرجح ألسعار الفائدة على كافة  ارتفع
بینم���ا انخفض ، 2018 أنواع الودائع خالل ع���ام

الوس������ط المرجح على ك��اف��ة أنواع التس������ھیالت 
بل  یة الممنوحة من ق مان البنوك المرخص�������ة االئت

ئدة على 2018 خالل عام فا ناء س������عر ال باس������تث  ،
والذي ارتفع بمقدار طفیف  "القروض والس������لف"

جاوز  قاط أس�������اس.  خمسلم یت ما یلي أبرز ن وفی
تطورات أس��عار الفائدة على التس��ھیالت االئتمانیة 

 والودائع لدى البنوك المرخصة:
 أسعار الفائدة على التسھیالت االئتمانیة •

o الفائدة على تس������ھیالت الجاري  بلغ س������عر
، 8.41% ما نس���بتھ 2018 مدین في نھایة عام

، 2017 في نھ��ای��ة ع��ام 8.77% مق��ارن��ة مع
 نقطة أساس.  36 قدره بانخفاض

o بلغ س������عر الفائدة على القروض والس������لف 
عام %8.69 یة  ھا قارنة مع2018 في ن بالم  ، 
، أي ب��ارتف��اع 2017 في نھ��ای��ة ع��ام %8.64
 أساس.  نقاط 5 مقدارهطفیف 

o  بلغ س����عر الفائدة على الكمبیاالت واألس����ناد
یة عام 9.64% المخص������ومة ، 2018 في نھا

، 2017 في نھ���ای���ة ع���ام 10.23% مق���اب���ل
 نقطة أساس.  59 بانخفاض مقداره

o  بلغ أدنى سعر فائدة إقراض ألفضل العمالء
، 9.57% م��ا نس������بت��ھ 2018 في نھ��ای��ة ع��ام

بذلك بمقدار نقطة أس�������اس عن  74 مرتفعاً 
 .2017 مستواه المسجل في نھایة عام

 أسعار الفائدة على الودائع •
o  بلغ س������عر الفائدة على الودائع تحت الطلب

 ، مقابل0.38% ما نس��بتھ 2018 في نھایة عام
 مقداره ارتفاعب، 2017 في نھایة عام %0.34

 نقاط أساس. 4
o  بلغ سعر الفائدة على ودائع التوفیر في نھایة

 0.55% ، مقابل0.71% ما نس������بتھ 2018 عام
 16 مق��داره ب��ارتف��اع، 2017 في نھ��ای��ة ع��ام
 نقطة أساس.  

اط األھمیة النسبیة للتسھیالت الممنوحة وفقاً للنش
2018االقتصادي، 

اإلنشاءات
%26.2

خرىأ *
%21.1

تجارة عامة
%17.1

خدمات ومرافق 
عامة

%14.8

الصناعة والتعدین
%13.1

قطاعات أخرى
%7.7

.تھالكیةیمثل في غالبیتھ التسھیالت الممنوحة لألفراد لغایات اس* 
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o 4.73% بلغ س�����عر الفائدة على الودائع ألجل 
في نھایة  3.80% ، مقابل2018 في نھایة عام

نقط��ة  93 ، أي ب��ارتف��اع مق��داره2017 ع��ام
 أساس. 

o  ،ھامش س������عر  انخفضفي ض������وء ما تقدم
، مقاس������اً بالفرق 2018 الفائدة في نھایة عام

بین س������عر الفائدة على القروض والس������لف 
 88 وسعر الفائدة على الودائع ألجل، بمقدار

 2017 أساس عن مستواه في نھایة عام نقطة
 .     3.96% لیبلغ

 نشاط البنوك األردنیة في األراضي الفلسطینیة 

لم یقتص���ر تحس���ن أداء البنوك األردنیة محلیاً، 
في األراض����ي  للبنوك اإلیجابي األداءبل اس�����تمر 

الفلس����طینیة أیض����اً، إذ ش����ھدت المیزانیة الموحدة 
لفروع البنوك األردنیة العاملة في فلسطین ارتفاعاً 

نار ( 59.4 بنحو عام1.2%ملیون دی  2018 ) خالل 
ملیون دینار، مقابل  4,812.1لیص��ل رص��یدھا إلى 

ید بلغ  یة عام 4,752.7رص������ ھا نار في ن  ملیون دی
 ).18 لملحق اإلحصائي/ جدول(ا 2017

ففي جانب الموجودات، جاء االرتفاع بش������كل 
الرتفاع رص������ید محفظة األوراق  محص������لةعام 

قع بوا لی���ة  لم���ا ین���ار ( 57.7 ا یون د ل )، 11.7%م
 24.0 وأرص�������دة لدى الجھاز المص������رفي بمقدار

)، وانخف���اض الموجودات 1.6%ملیون دین���ار (
 ). 10.6%ملیون دینار ( 19.9 األخرى بمقدار

في المقابل، جاء االرتفاع في جانب المطلوبات 
نتیجة الرتفاع كل من "رأس المال واالحتیاطیات 

 ملیون دین���ار  27.5 والمخص������ص��������ات" بمق���دار
 21.5 )، وودائع الجھاز المص������رفي بمقدار%4.3(

، والمطلوب���ات األخرى )10.2%ملیون دین���ار (
 . )5.7%ملیون دینار ( 16.4بمقدار 

 

 شركات التأمین
 

بلغ عدد ش������ركات التأمین العاملة في األردن  
ش������ركة  15، منھا 2018ش������ركة في نھایة عام  24

مرخص����ة لممارس����ة أعمال التأمینات المش����تركة 
 8(الت���أمین���ات الع���ام���ة والت���أمین على الحی���اة)، و

ش������ركات مرخص������ة لممارس������ة أعمال التأمینات 
العامة، وش��ركة واحدة مرخص��ة لممارس��ة أعمال 

 التأمین على الحیاة.
یة الموحدة  حة للمیزان تا نات الم یا وتش������یر الب

إلى ارتفاع  2017لش������ركات التأمین في نھایة عام 
 36.8إجم���الي الموجودات/ المطلوب���ات بمق���دار 

ایة عام ) عن مس������تواه في نھ4.0%ملیون دینار (
ملیون دین��ار (الملحق  952.4لیص��������ل إلى  2016

 ).19اإلحصائي/ جدول 
ففي جانب الموجودات، یالحظ ارتفاع كل من 

 31.0بمقدار  "بند "اس���تثمارات وموجودات أخرى
یة 6.8%ملیون دین��ار ( )، وبن��د "األرص�������دة النق��د

ملیون  7.1والودائع لش������رك��ات الت��أمین" بمق��دار 

 الوسط المرجح ألسعار الفائدة الفعلیة على الودائع
 *لدى البنوك المرخصة االئتمانیةوالتسھیالت 

 بالنسب المئویة، 2018 – 2014

 2014 2015 2016 2017 2018 
      الودائع

 0.38 0.34 0.26 0.32 0.43 تحت الطلب

 0.71 0.55 0.56 0.62 0.79 توفیر

 4.73 3.80 3.04 3.06 4.11 ألجل

      التسھیالت االئتمانیة    

 8.41 8.77 7.60 8.01 9.15 جاري مدین

 8.69 8.64 7.83 8.24 8.84 قروض وسلف

 9.64 10.23 10.42 8.70 9.95 كمبیاالت

تمثل أسعار الفائدة في ھذا الجدول متوسطات مرجحة لمختلف العمالء على مستوى :  * 
  على مستوى الجھاز المصرفي.البنك الواحد ولمختلف البنوك 
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)، وانخفاض "الذمم المدینة " بمقدار 2.6%دینار (
)، وذل��ك في نھ��ای��ة ع��ام 0.7%ملیون دین��ار ( 1.3

بالمقارنة مع مس���تویاتھا المس���جلة في نھایة  2017
 . 2016عام 

أما في جانب المطلوبات، فقد ارتفع كل من بند 
ملیون دین��ار  26.6بمق��دار  "االحتی��اطی��ات الفنی��ة"
 15.1بمقدار  "المطلوبات األخرى")، وبند %6.6(

 بن���دانخفض ك���ل من )، و22.5%ملیون دین���ار (
)، 21.2%(ملیون دینار  2.4المخص���ص���ات بمقدار 

ملیون دین��ار  1.8بمق��دار  "ال��ذمم ال��دائن��ة"وبن��د 
)، وب����ن����د "رأس ال����م����ال ال����م����دف����وع %1.5(

)، 0.2%ملیون دینار ( 0.7واالحتیاطیات" بمقدار 
  وذلك بالمقارنة بمس������تویاتھا المس������جلة في نھایة 

 . 2016عام 

نش�����اط ش�����ركات التأمین الخاص  وبالنظر إلى
باألقس�اط المحص�لة والتعویض�ات المدفوعة خالل 

، یالحظ ارتفاع األقس�������اط المحص������لة 2018عام 
) لتص��������ل إلى 2.1%ملیون دین��ار ( 12.6بمق��دار 

ملیون دین���ار، وارتف���اع التعویض���������ات  606.7
) لتص����ل 1.7%ملیون دینار ( 7.6المدفوعة بمقدار 

 ملیون دینار. 466.3إلى 

أما بخص���وص األقس���اط المحص���لة خالل عام 
، فیالحظ أن االرتفاع قد تركز في األقس�����اط 2018

 13.3" بمق��دار الطبي المحص������ل��ة لفرع "الت��أمین
)، وفرع "التأمین على الحیاة" 7.9%ملیون دینار (

). وق��د ش������ّكل��ت 8.0%ملیون دین��ار ( 6.4بمق��دار 
األقساط المحصلة لفرع "التأمین على السیارات" 

من إجمالي األقس��اط المحص��لة،  37.6%ما نس��بتھ 

، أم��ا 30.0%تاله فرع "الت��أمین الطبي" بنس������ب��ة 
لت���أمین على  لت���أمین األخرى، وھي "ا فروع ا
الحی��اة" و"الت��أمین ض��������د الحریق واألض������رار 

و"الت��أمین ض��������د الحوادث األخرى للممتلك��ات" 
فقد اس����تحوذت  "التأمین البحري والنقل"والعامة، 

سبتھ  من  3.0%و 3.7%و 11.5%و 14.2%على ما ن
إجمالي األقس���اط المحص���لة على التوالي (الملحق 

  ).20االحصائي/ جدول 

أما بخص�����وص التعویض�����ات المدفوعة خالل 
، فیالحظ أن االرتف���اع ق���د تركز في 2018ع���ام 

التعویض���������ات الم���دفوع���ة لفرع "الت���أمین على 
قدار  یارات" بم نار ( 19.2الس������ )، 8.6%ملیون دی

اس��تحوذ و ،52.1%وبنس��بة اس��تحواذ وص��لت إلى 
من  34.2%ت��أمین الطبي على م��ا نس������بت��ھ فرع ال

إجمالي التعویض�����ات المدفوعة من قبل ش�����ركات 
  ).21التأمین (الملحق اإلحصائي/ جدول 

 األھمیات النسبیة لألقساط المحصلة من قبل شركات التأمین
 ، بالنسب المئویة2018 -2014 

 2014 2015 2016 2017 2018* 

 37.6 39.2 38.6 40.3 40.4 السیارات

 30.0 28.4 29.4 28.1 27.1 الطبي  

 14.2 13.4 12.1 11.1 10.1 الحیاة

 3.7 3.6 3.5 3.8 4.6 الحوادث العامة  

 3.0 3.1 3.5 4.1 4.8 البحري والنقل

الحریـ�������������ـ�������������ق 
واألضـ������ـ������ـ������رار 
 األخرى للممتلكات

13.0 12.6 12.8 12.3 11.5 

 والتجارة والتموین.المصدر: وزارة الصناعة 
 أولیة.:     *     
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 بورصة عمان
  

ش����ھدت مؤش����رات بورص����ة عمان خالل عام 
تبایناً في أدائھا مقارنةً بالعام الس����ابق، حیث  2018

بة  انخفض تداول بنس������ انخفض و، 20.7%حجم ال
الرقم القیاس�����ي ألس�����عار األس�����ھم المرجح بالقیمة 

، 10.2%الس������وقی��ة لألس������ھم الحرة بم��ا نس������بت��ھ 
وتراجعت القیمة الس������وقیة لألس������ھم المدرجة في 

ملیار  16.1لتص�����ل إلى  5.0%البورص�����ة بنس�����بة 
من الناتج  55.7%دینار، مش������ّكلةً بذلك ما نس������بتھ 

المحلي اإلجمالي. ھذا وقد س��جل ص��افي تعامالت 
قاً  تدف بمقدار  موجباً المس������تثمرین غیر األردنیین 

أھم ب��وفیم��ا یلي ملخص��������اً . ملیون دین��ار 484.5
        مؤش������رات األداء في بورص���������ة عم���ان خالل 

 : 2018عام 

ملیون  606.9حجم الت���داول بنحو  انخفض •
) عن مس����تواه المس����جل خالل 20.7%دینار (

ملیون دینار،  2,319.3لیص�����ل إلى  2017عام 
 ملیون دین���ار  596.7ق���دره  ارتف���اعمق���اب���ل 

. وج����اء ھ����ذا 2017) خ����الل ع����ام %25.6(
حجم التداول  النخفاضمحص������لةً  االنخفاض

ملیون دینار  795.5في القطاع المالي بمقدار 
تداول في قطاع %42.0( )، وانخفاض حجم ال

م��ل��ی��ون دی��ن���ار  144.0ال��خ���دم���ات ب��م��ق���دار 
قط��اع ارتف��اع حجم الت��داول في )، و%38.4(

) 50.7%ملیون دینار ( 332.6الصناعة بمقدار 
 ). 22(الملحق اإلحصائي/ جدول 

تراجعت القیمة الس��وقیة لألس��ھم المدرجة في  •

ملیون  839.9بنحو  2018خالل عام البورصة 

) عن نھایة العام الس���ابق لتص���ل 5.0%دینار (

 األھمیات النسبیة للتعویضات المدفوعة من قبل شركات التأمین
 ، بالنسب المئویة2018 –2014 

 2014 2015 2016 2017 2018* 

 52.1 48.8 46.4 51.9 48.1 السیارات

 34.2 34.8 32.6 33.7 30.8 الطبي  

 7.1 9.5 8.2 5.6 5.9 الحیاة

 1.3 1.3 1.4 1.5 1.8 الحوادث العامة  

 1.2 1.0 0.9 2.0 1.9 البحري والنقل

الحریـ�������������ـ�������������ق 
واألضـ������ـ������ـ������رار 
 األخرى للممتلكات

11.5 5.3 10.5 4.7 4.2 

 المصدر: وزارة الصناعة والتجارة والتموین.
 األھمیات النسبیة لحجم التداول في بورصة عمان حسب القطاعات  : أولیة.    *    

 بالنسب المئویة ،2018 – 2014

 2014 2015 2016 2017 2018 

 42.6 22.4 30.2 10.1 16.7 الصناعـة

 10.0 12.8 18.2 21.4 16.5 الخدمات

 47.4 64.8 51.6 68.5 66.8 المالــــي

 المصدر: بورصة عمان.
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ملیار دینار، مش���ّكلةً بذلك ما نس���بتھ  16.1إلى 

من الن��اتج المحلي اإلجم��الي، مق��اب��ل  %55.7

قدره  نار ( 376.8انخفاض    )،2.2%ملیون دی

من الن���اتج المحلي  58.7%أو م���ا نس������بت���ھ 

 .2017اإلجمالي في عام 

 470.8انخفض عدد األس������ھم المتداولة بنحو  •

 1,245.9) لیص������ل إلى 27.4%ملیون س������ھم (

 120.0ملیون س������ھم، مق��اب��ل انخف��اض ق��دره 

عام 6.5%ملیون س������ھم ( ما 2017) خالل  . ك

فذة بنحو  عدد العقود المن ألف  205.7انخفض 

 511.8) لیص�������ل إلى ما یقارب 28.7%عقد (

عام  یة  بالنظر إلى 2018ألف عق�د في نھ�ا . و

عدد األس��ھم المتداولة قطاعیاً، تبین اس��تحواذ 

من  60.6%القط��اع الم��الي على م��ا نس������بت��ھ 

، تاله 2018األس���ھم التي تم تداولھا خالل عام 

قطاع ، ثم 21.2%قطاع الص������ناعة وبنس������بة 

 .18.2%الخدمات بنسبة 

أما فیما یتعلق بص��افي تعامالت المس��تثمرین  •
غیر األردنیین في بورص��ة عمان، فقد س��جل 

ملیون  484.5بلغ  موجب���اً لھ���ذا الع���ام ت���دفق���اً 
ملیون  334.3قدره  سالبدینار، مقارنة بتدفق 

عام  نار خالل  مة 2017دی غت قی ھذا وقد بل  .
األس���ھم المش���تراة من قبل المس���تثمرین غیر 

  1,231.8 نحـو  2018نھایة عام  األردنیین في

ون دینار، في حـ��ـ��ین بلغـ��ـ��ت قیمة األسھم ملی
 ملیون دینار. 747.3و المباعة نح

 

 الرقم القیاسي العام ألسعار األسھم 
القیاس�����ي ألس�����عار األس�����ھم  الرقمانخفض  •

المرجح بالقیمة السوقیة لرأس المال في عام 
مق���دار  2018 قط���ة ( 212.3ب ) عن 5.3%ن

 3,797.1مستواه في نھایة العام السابق لیبلغ 
نقطة. وقد جاء ھذا االنخفاض نتیجة لتراجع 
عار أس������ھم كل من  یاس������ي ألس������ الرقم الق

 304.5بمقدار  "شركات الصناعة والتعدین"
بمقدار  لخدماتش���ركات ا)، و11.6%نقطة (
و"البنوك والشركات )، 14.7%نقطة ( 136.9

لی���ة" لم���ا مق���دار  ا قط���ة ( 89.2ب )، 1.1%ن
ارتفاع الرقم القیاس������ي ألس������عار أس������ھم و

) 9.1%نقطة ( 115.3بمقدار  تأمینال شركات
 ).23(الملحق اإلحصائي/ جدول 

 عملیات شــــراء وبیــــع المستثمرین غیر األردنیین لألســھم
 في بورصــــة عمـــــان

 بالملیون دینار، 2018 - 2014

 2014 2015 2016 2017 2018 

 1,231.8 994.9 666.5 981.7 362.7 المجموع العام للشراء

 214.7 638.6 520.3 894.3 262.1 عرب

 1,017.1 356.3 146.2 87.4 100.6 أجانب

 747.3 1,329.2 429.4 971.1 384.8 المجموع العام للبیع

 177.2 1,177.6 304.1 873.5 247.8 عرب

 570.1 151.6 125.3 97.6 137.0 أجانب

 484.5 334.3- 237.1 10.6 -22.2 صافي االستثمار

 37.4 539.0- 216.2 20.8 14.3 عرب 

 447.1 204.7 20.9 -10.2 -36.4 أجانب

 المصدر: بورصة عمان
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ألس��عار األس��ھم المرجح  القیاس��يبلغ الرقم  •
في نھایة عام  الحرة لألس��ھمبالقیمة الس��وقیة 

نقط��ة، مس������جالً ب��ذل��ك  1,908.8نحو  2018
) عن 10.2%(نقطة  218.0انخفاض�������اً قدره 

مس���تواه في نھایة العام الس���ابق، مقارنة مع 
طة ( 43.5بلغ  انخفاض یة 2.0%نق ھا ) في ن

. وقد جاء ھذا االنخفاض محصلة 2017عام 
قط��اع ك��ل من الرقم القی��اس������ي ل نخف��اضال

قدار  عة بم نا طة ( 346.8الص������ ، )15.6%نق
 228.8والرقم القیاس��ي للقطاع المالي بمقدار 

انخف��اض الرقم القی��اس������ي و)، 7.9%نقط��ة (
نقط���ة  169.9لقط���اع الخ���دم���ات بمق���دار 

 ).24) (الملحق اإلحصائي/ جدول %11.7(

  

 

 ىالمؤسسات المالیة األخر
 

باإلض��افة إلى المؤس��س��ات التي تم اس��تعراض 
شطتھا، ھناك العدید من المؤسسات المالیة غیر  أن
المص���رفیة التي تنش���ط في مجال مس���اندة األعمال 
المص������رفیة كض������مان ودائع العمالء، وض������مان 
القروض، وض�����مان ائتمان الص�����ادرات، وإعادة 
تمویل القروض الس��كنیة، باإلض��افة إلى ص��ندوق 

ض�����مان االجتماعي. وتقف ھذه اس�����تثمار أموال ال
المؤس��س��ات جنباً إلى جنب مع المؤس��س��ات المالیة 
المص������رفیة في رس������م المالمح المتكاملة للجھاز 
الم���الي والمص������رفي في المملك���ة. وفیم���ا یلي 

اس���تعراض ألبرز أنش���طة ھذه المؤس���س���ات خالل     
 :2018عام 
 مؤسسة ضمان الودائع 

خالل عام  الودائعواص���لت مؤس���س���ة ض���مان 
أنش��طتھا الرامیة إلى تحقیق أھدافھا المتمثلة  2018

في حمایة المودعین لدى البنوك المرخص�������ة من 
 تحفیزبھدف وذلك خالل ض������مان ودائعھم لدیھا، 

االدخ���ار وتعزیز االس������تقرار والثق���ة ب���النظ���ام 
وض��من جھود المؤس��س��ة  ،المص��رفي في المملكة

المس�����تمرة لتوس�����یع خطتھا ونش�����اطھا في حمایة 
 المودعین. 

وافق مجلس الوزراء  وعلى الصعید القانوني،
على  2018/2/26) تاریخ 6692بموجب قراره رقم (

مش��روع القانون المعدل للمؤس��س��ة والذي یتض��من 
العض�����ویة اإلجباریة للبنوك  -1ھي: ثالثة محاور 

حمایة الاإلس�����المیة في المؤس�����س�����ة بھدف توفیر 
ضمان لشریحة أكبر من المودعین لدى البنوك الو
حص����ول المؤس����س����ة على  -2عاملة في المملكة. ال

دور في عملی���ات إیج���اد حلول للبنوك المتعثرة 
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لك  نا نك المركزي، لیص������بح ھ ھا الب والتي یقوم ب
تعاون وتنس���یق للمس���اھمة معھ في تلك العملیات، 
وذلك بالتزامن مع التعدیل المقترح من قبل البنك 

إلغاء ش��رط تقدیم  -3المركزي على قانون البنوك. 
طالبة من المودع لدفع مبالغ الض���مان المس���تحقة م

بما یسھم في تسھیل وتسریع إجراءات عملیة دفع 
وقد بلغت  مبالغ التعویض للمودعین المس������تحقین.

 ما مقداره  2018قیمة الودائع المضمونة خالل عام 
 من إجمالي الودائع 75.7%ملیون دینار ( 19,421.3
ل��دى الجھ��از المص������رفي)، مق��ارن��ة مع  ب��ال��دین��ار
من إجمالي الودائع  75.4%ملیون دینار ( 19,340.1
لدى الجھاز المص������رفي) في نھایة عام بالدینار 

2017. 
أما على الص�����عید المالي، فقد بلغت رس�����وم   

االش����تراك التي قامت المؤس����س����ة بتحص����یلھا من 
عام   48.4حوالي  2018البنوك األعض�������اء خالل 

كما حققت المؤس���س���ة عوائد ص���افیة  ملیون دینار،
وعلیھ،   ملیون دینار. 36.4على استثماراتھا بلغت 

ملیون  774.5وص����لت احتیاطیات المؤس����س����ة إلى 
ملیون  690.9مقارنة مع  2018دینار في نھایة عام 
، 12.1%أي بنمو نسبتھ  ،2017دینار في نھایة عام 

لتبلغ نس����بة تغطیة احتیاطیات المؤس����س����ة للودائع 
في نھایة  4.0%عة ألحكام القانون ما نسبتھ الخاض

 .2017في نھایة عام  3.6%، مقارنة مع 2018عام 

كما بلغت القیمة الدفتریة لمحفظة اس����تثمارات 
ملیون دینار في نھایة عام  760.8المؤسسة حوالي 

)، وبمعدل 5.2%، بمتوسط عائد بلغ حوالي (2018
 2017) عن قیمتھ���ا في نھ���ای���ة ع���ام 15.9%نمو (

 ملیون دینار.  656.7والتي بلغت 

 الشركة األردنیة لضمان القروض 

وقعت الش������ركة األردنیة لض������مان القروض 
ع�دد  عاتف�اقی�ات تع�اون مثم�اني  2018خالل ع�ام 

، كما وقعت الش��ركة بوالص البنوك المش��اركة من
ض��مان ائتمان ص��ادرات مع عدد من المص��درین 

 . بوالص 8وعددھا 

نی�����ة لض�����مان كم�����ا واص�����لت الش�����ركة األرد
الق���روض العم���ل عل���ى تحقی���ق أھ���دافھا المتمثل���ة 
ف����ي ت����وفیر الض����مانات الت����ي یحتاجھ����ا مجتم����ع 
األعم���������ال الص���������غیرة ومتوس���������طة الحج���������م، 
والمس������اھمة ف������ي دع������م االقتص������اد ال������وطني، 
وت�����وفیر ف�����رص العم�����ل. فق�����د قام�����ت الش�����ركة 

، 2018األردنی���ة لض���مان الق���روض خ���الل ع���ام 
 ،وم�����ن خ�����الل جمی�����ع ب�����رامج الض�����مان ل�����دیھا

س���میة إقرض���اً بقیم���ة  1,860ل���ـ  بتق���دیم ض���ماناتھا
 ملیون دینار.  110.0وصلت إلى 

وقد بلغ عدد القروض المض������مونة القائمة في 
قرض بقیم���ة  4,601حوالي  2018نھ���ای���ة ع���ام 

ملیون دینار، مقارنة مع  105.1مض������مونة بلغت 
ملیون دینار عام  93قرض بقیمة مض���مونة  4,349
2017. 

كما واص������لت الش������ركة دعمھا للص������ادرات 
األردنی���ة من خالل برن���امج ض������م���ان ائتم���ان 

 2018الص��ادرات، حیث قامت الش��ركة خالل عام 
شحنة تصدیریة وبقیمة  1,016بتقدیم الضمان لـ������� 

شحنة  986ملیون دینار، بالمقارنة مع ضمان  58.5
 . 2017ملیون دینار في عام  52.0تصدیریة بقیمة 

تائج أفض�������ل ولتمكین الش������ركة  من تحقیق ن
م قدّ للنھوض ببرنامج ض���مان ائتمان الص���ادرات، 
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ملیون دین��ار  50البن��ك المركزي س������لف��ة ق��درھ��ا 
لرفع س��قف الض��مان للمش��اریع الناش��ئة. للش��ركة 

وكان برنامج ض��مان تمویل المش��اریع الناش��ئة قد 
تم اطالقھ بمبادرة من البنك المركزي بالتعاون مع 

یل بش��روط كة لتوفیر التموالبنوك العاملة في الممل
 .و حدیثة التأس����یسمیس����رة للش����ركات الناش����ئة أ

     وض�����من ھذا اإلطار، قدمت الش�����ركة ض�����مانات 
 6.2مش��روع ناش��ىء بقیمة إس��میة بلغت  110 ـ��������ل

ملیون  5.25ملیون دینار وبقیمة مض������مونة بلغت 
دینار ض�����من برنامج ض�����مان تمویل المش�����اریع 

 الناشئة. 
كما تم رفع الحد األعلى لمبلغ القرض الواحد 
ض����من برنامج التمویل الص����ناعي والخدمات إلى 

ك بم�ا ل��وذ ،لف دین��ارأ 550ملیون دین��ار ب�دالً من 
یتالئم مع االحتیاجات التمویلیة للقطاع الص����ناعي 

 والخدمي.
وعلى الص������عی���د الم���الي، بلغ���ت اإلیرادات 

حوالي  2018التشغیلیة المتحققة للشركة خالل عام 
ألف دینار في  1,426.0ألف دینار، مقابل  1,652.0

، في حین بلغت اإلیرادات االس����تثماریة 2017عام 
 1.9المتحقق��ة للش������رك��ة خالل نفس الع��ام حوالي 

دین��ار في ع��ام  ملیون 1.5دین��ار، مق��اب��ل  ملیون
2017  . 

أما فیما یتعلق باألرباح الص���افیة للش���ركة، فقد 
غت  عا 697بل نار في  بل 2018م ألف دی قا  731، م

 .2017ألف دینار في عام 

 الشركة األردنیة إلعادة تمویل الرھن العقاري 

واصلت الشركة األردنیة إلعادة تمویل الرھن 
العقاري دورھا الفاعل في تطویر وتفعیل س������وق 

التمویل اإلس���كاني وتلبیة الحاجات الس���كنیة لذوي 
الدخول المنخفض����ة، إذ قامت الش����ركة خالل عام 

اتف���اقی���ة إع���ادة تموی���ل  26ب���التوقیع على  2018
قروض س���كنیة تراوحت آجالھا ما بین س���نة وأقل 

س������نوات، وبلغت قیمة ھذه االتفاقیات نحو  5من 
ملیون دینار. وبذلك یص������بح عدد اتفاقیات  207.5

قروض إع��ادة التموی��ل للقروض الس������كنی��ة التي 
وحتى  1996أبرمتھا الش����ركة منذ تأس����یس����ھا عام 

اتف��اقی��ة بمبلغ  273م��ا مجموع��ھ  2018نھ��ای��ة ع��ام 
قدره  غت  1,467.0إجمالي  لك بل كذ نار،  ملیون دی

أرصدة قروض إعادة التمویل القائمة منذ التأسیس 
ملیون   506.5ما مجموعھ 2018وحتى نھایة عام 

 دینار. 

بال  وقد س�������اھمت ھذه القروض في زیادة إق
المواطنین األردنیین على امتالك الس������كن، وفي 

الغ المخص����ص����ة من قبل البنوك لغایات زیادة المب
منح القروض الس������كنی���ة، مم���ا أدى إلى زی���ادة 
المنافس�����ة التي یش�����ھدھا الس�����وق المص�����رفي في 
سكني وزیادة  شروط اإلقراض ال مجاالت تحسین 
مة  آجال س�������داده، مما س�������اعد على أن تكون قی
األقس���اط لس���داد القروض الس���كنیة ض���من المقدرة 

المواطنین  على الس������داد للش������ریحة األوس������ع من
 المقترضین. 

أما فیما یتعلق بمص��ادر التمویل التي اعتمدتھا 
الش������ركة لتوفیر األموال الالزمة لمنح القروض، 
فقد تمثلت في إص�����داراتھا من أس�����ناد القرض في 
س��وق رأس المال المحلي، حیث بلغت قیمة أس��ناد 

ما  2018القرض التي أصدرتھا الشركة خالل عام 
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قداره  لك حجم ملیون د 207.5م بذ نار، لیص�������ل  ی
إص��داراتھا من أس��ناد القرض منذ تأس��یس��ھا وحتى 

ملیون دینار، وآلجال  1,584.0إلى  2018نھایة عام 
سنوات، علماً بأن  5 إلىأقل فتراوحت ما بین سنة 

ھ��ذه اإلص��������دارات ق��د نُف��ذت بطریق��ة االكتت��اب 
الخاص أو العام وبیعت لألفراد وللمؤس������س�������ات 

القطاعین العام والخاص.  المالیة واالستثماریة من
وقد بلغ الرص�����ید اإلجمالي القائم من إص�����دارات 

ما  2018الشركة من أسناد القروض في نھایة عام 
 ملیون دینار.  490.5مجموعھ 

  صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي 
تلعب المؤس����س����ة العامة للض����مان االجتماعي 
دوراً حیوی���اً على الص�������عی���دین االقتص���������ادي 

عي، كونھ��ا تعم��ل على تعزیز الحم��ای��ة واالجتم��ا
للعاملین المش��مولین في مظلة الض��مان. كما تعمل 
على استثمار أموالھا في مشاریع اقتصادیة ومالیة 
من خالل خبرات اس������تثماریة وقرار اس������تثماري 
متوازن ورقابة على األداء في س����بیل تنمیة القیمة 
الحقیقیة لموجوداتھا، مما یعزز قدرة المؤس�����س�����ة 

لوف��اء ب��التزام��اتھ��ا تج��اه المؤمن علیھم في على ا
الضمان. ولھذه الغایة تم إنشاء صندوق الستثمار 
أموال الضمان االجتماعي والذي باشر أعمالھ في 

 .2003مطلع عام 

ووفقاً ألحدث البیانات المتوفرة في نھایة عام 
، حقق ص�����ندوق اس�����تثمار أموال الض�����مان 2018

الموجودات/ االجتم���اعي ارتف���اع���اً في إجم���الي 
) عن مس�����تواه 10.8%دینار (یار المطلوبات بلغ مل

دینار.  ملیار 10.2لیص��ل إلى  ،2017في نھایة عام 

وبتحلی���ل ج���ان���ب الموجودات، یتبین أن الزی���ادة 
 467.7تركزت في بند "محفظة الس����ندات" بمقدار 

بن���د "محفظ���ة أدوات و )،10.0%ملیون دین���ار (
دین���ار ملیون  419.6الس������وق النق���دي" بمق���دار 

)، كم���ا ارتفع ك���ل من بن���د "موجودات %43.6(
)، وبند 15.1%ملیون دینار ( 70.0أخرى" بمقدار 

ملیون دین���ار  44.6"محفظ���ة القروض" بمق���دار 
 "محفظ��ة االس������تثم��ار العق��اري"، وبن��د )%19.4(

نار 16.6بمقدار  ند )2.9%( ملیون دی "محفظة ، وب
 .)0.4%( بمقدار ملیون دینار االستثمار السیاحي"

في المق��اب��ل، انخفض بن��د "محفظ��ة االس������تثم��ار 
باألس������ھم (المس�������اھمات العامة والمس�������اھمات 

 ). 0.9%ملیون دین�ار ( 19.5الخ�اص�������ة)" بمق�دار 
 ).25(الملحق اإلحصائي/ جدول 

بي لموجودات  لنس������� لتوزیع ا ویالحظ من ا
الص��ندوق اعتماده بش��كل كبیر على االس��تثمار في 

كل ( ندات" التي تش������ ) من 50.3%"محفظة الس������
إجمالي الموجودات، وكذلك "محفظة االستثمارات 
باألس������ھم (المس�������اھمات العامة والمس�������اھمات 

محفظة " یلیھا بند،  )20.0%بنس�����بة ( الخاص�����ة)"
) من إجمالي 13.5%أدوات السوق النقدي" بنسبة (

 .2018الموجودات لعام 
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 الثالثالفصل 
قطاع المالیة العامـــة 

 تنفی��ذ 2018الحكوم��ة خالل ع��ام  واص������ل��ت
الوطني لإلصالح االقتصادي والھیكلي،  البرنامج

الھادف إلى بالتعاون مع ص������ندوق النقد الدولي، 
المالیة العامة، ومعالجة االختالالت التي إص����الح 

تكریس مبدأ االعتماد تعاني منھا، وبما یس�����ھم في 
ب��االرتك��از على إص������الح��ات م��الی��ة  ،على ال��ذات

. على الرغم من مت��درج��ة المس��������ار ومس������تمرة
التحدیات التي اس����تمرار تأثر االقتص����اد األردني ب

تم  فقد ،فرض������تھا ظروف عدم الیقین في المنطقة
تحقیق إنجازات ھامة على ص�����عید اإلص�����الحات 

مع���دل ال ق���انونال في مق���دمتھ���ا إقراروالھیكلی���ة، 
ض������ریب��ة ال��دخ��ل ال��ذي یش������ك��ل الركیزة  لق��انون

فعالیة ش���مولیة و ام ض���ریبي أكثرظلن األس���اس���یة
 ویعالج بش�����كل أكثر ص�����رامة مش�����كلتي وعدالة،
. ویتوقع ان ینعكس التھرب الض������ریبيوالتجنب 

، للموازن�ة الع�ام�ةز الم�الي العج ایج�اب�اً علىذل�ك 
الناتج المحلي  إلىوالوص�����ول بنس�����ب الدین العام 

مستدامة، مع األخذ ومستویات آمنة اإلجمالي إلى 
بعین االعتبار عدم التأثیر س��لباً على ذوي الدخول 

المس����اس بمتطلباتھم أو  ،المتوس����طة والمنخفض����ة
 األساسیة.

وقد أس����فرت اإلص����الحات المالیة التي نفذتھا 
عن تحس�����ن أداء المالیة  2018الحكومة خالل عام 

الم���الي الكلي  عجزالحی���ث انخفض  الع���ام���ة،
مة لموازنة ل عا عد المنحال خارجیة ب قدار  ال  0.2بم

من الناتج  2.4%نقطة مئویة، لیص��ل إلى ما نس��بتھ 

المحلي اإلجمالي، بالمقارنة مع عجز مالـ��ي نسبتھ 
وقد جاء ذلك  .2017من النـ��ـ��ـ��ـ��اتج في عام  %2.6

اإلیرادات الع���ام���ة محص������ل���ة الرتف���اع ك���ل من 
 ةنس������ب��بح الخ��ارجی��ة) (اإلیرادات المحلی��ة والمن

 المس�توىعن  4.8%بنس�بة  النفقات العامةو ،%5.6
 . 2017المسجل في عام 

یة بالمدیون ید ، فقد ارتفع وفیما یتعلق  الرص������
قائم لدین ال عام إلجمالي ا خارجي) ال لداخلي وال  (ا

ملیون دینار،  1,039.1بمقدار  2018 في نھایة عام
ملیون دین��ار، أو م��ا  28,308.3لیص��������ل إلى نحو 

 27,269.2بالمقارنة مع  ،من الناتج 94.4%نس������بتھ 
من الن��اتج) في نھ��ای��ة ع��ام  94.3%ملیون دین��ار (

تغطی���ة 2017 ل یج���ة  ت ن . وج���اء ھ���ذا االرتف���اع 
باإلض������افة االحتیاجات التمویلیة للموازنة العامة، 

القروض المكفولة لكل من ش������ركة الكھرباء إلى 
 بلغتھذا وقد . األردنیة الوطنیة وس������لطة المیاه

 شركة الكھرباء الوطنیـ����ة وسـ����لطة المیاهمدیونیة 
 في نھ��ای��ة ع��ام ملی��ار دین��ار 7.4 حوالي األردنی��ة

لدین ا إلجمالي القائم رص������یدالمن  26.1%( 2018
القائم  رص��یدالارتفع  وض��من ذات الس��یاق،. العام)

لیبلغ  2018 ل��دین الع��ام في نھ��ای��ة ع��املص�������افي ا
من  89.7%ملیون دینار، أو ما نس������بتھ  26,900.6

ملیون  25,435.7مق���اب���ل بلوغ���ھ حوالي  ،الن���اتج
في نھایة  ،من الناتج 88.0%دینار، أو ما نس������بتھ 

 .2017عام 
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 ةالموازنة العامــــ
 

للحكومة المركزیة ش��ھد الوض��ع المالي الكلي 

خالل عام  العامة تحس��ناً في أدائھ ض��من الموازنة

، وذلك بفض����ل اس����تمرار الحكومة في تنفیذ 2018

ید من االص������الحات الم�الی�ة، والتي ركزت ا لمز

، حیث بشكل خاص على تعزیز اإلیرادات المحلیة

مالي الكلي لعجز الانخفض  عد ال مة ب عا لموازنة ال

ملیون دینار، لیص��ل  20.3المنح الخارجیة بحوالي 

نار ( 727.6إلى  ناتج المحلي  2.4%ملیون دی من ال

 747.9اإلجم��الي)، ب��المق��ارن��ة مع عجز مق��داره 

نار ( عام  2.6%ملیون دی ناتج) خالل  . 2017من ال

 894.7ول�دى اس������تثن��اء المنح الخ��ارجی��ة، الب��الغ��ة 

مالي نار، یرتفع العجز ال للموازنة  الكلي ملیون دی

مة  عا تھ  1,622.3إلى ال ما نس������ب نار، أو  ملیون دی

من  5.0%من الناتج، بالمقارنة مع ما نس��بتھ  %5.4

وقد جاء ھذا التحسن في أداء . 2017في عام الناتج 

الموازنة العامة محصلة الرتفاع اإلیرادات العامة 

ف���اع النفق���ات رتملیون دین���ار، وا 414.3بمق���دار 

 ملیون دینار.  394.1العامة بمقدار 

وقد أسھم التحسن في جانب اإلیرادات العامة 

في انخفاض الفجوة بین إیرادات  2018خالل عام 

تغطیة  الحكومة ونفقاتھا، وبالتالي تحس�����ن نس�����بة

نقطة  0.7اإلیرادات العامة للنفقات العامة بمقدار 

        لتص��������ل  ،2017في ع��ام مئوی��ة عن مس������تواھ��ا 

 .91.5%إلى 

  اإلیرادات العامــــــة 

العامة (اإلیرادات المحلیة  اإلیرادات ارتفعت

عن مس�����تواھا  2018الخارجیة) خالل عام  نحوالم

ملیون دین��ار  414.3بواقع  2017المتحقق في ع��ام 

نار. وقد  7,839.6)، لتص�������ل إلى %5.6( ملیون دی

اإلیرادات ك��ل من ج��اء ذل��ك محص������ل��ة الرتف��اع 

ملیون دین���ار، والمنح  227.5المحلی���ة بمق���دار 

  .ملیون دینار 186.8الخارجیة بمقدار 

-2,000.0

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

2014 2015 2016 2017 2018

إجمالي اإلنفاق  اإلیرادات العامة الوفرالكلي / العجز 

خالصة الموازنة العامة للحكومة المركزیة
بالملیون دینار، 2018-2014

 تطور اإلیرادات العامة والنفقات العامــــة
 ، بالملیون دینار2018 - 2015

     
2018 2017 2016 2015 

 

 اإلیرادات العامة 6,796.8 7,069.6 7,425.3 7,839.6

 معدل النمو (%)   -6.5 4.0 5.0 5.6

 النفقات العامة 7,722.7 7,948.2 8,173.2 8,567.3

 معدل النمو (%)   -1.6 2.9 2.8 4.8

 العجز/الوفر الكلي -925.9 -878.6 -747.9 -727.6

2.4- 2.6- 3.2- 3.5- 
النس�������ب����ة إلى الن����اتج   

ال��م��ح��ل��ي اإلج��م����ال��ي 
(%) 
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 اإلیرادات المحلیة •

عن مستواھا في  اإلیرادات المحلیةارتفعت 

قدار 2017عام  نار 227.5بم )، 3.4%( ملیون دی

. وقد جاء ھذا ملیون دینار 6,944.9 لتص����ل إلى

یة  یادة اإلیرادات الض������ریب االرتف�اع نتیج�ة لز

)، لتص�ل إلى 4.4%ملیون دینار ( 192.0بمقدار 

ملیون دین��ار، وزی��ادة اإلیرادات غیر  4,535.6

)، 1.5%ملیون دینار ( 35.5الض������ریبیة بمقدار 

ش����كلت ملیون دینار. وقد  2,409.3لتص����ل إلى 

جزء  ل بی���ة ا ی براإلیرادات الض�������ر من  األك

 .65.3%یرادات المحلیة وبنسبة بلغت اإل

وعلى ص������عید تطورات البنود الرئیس�������ة 

لإلیرادات الض������ریبی��ة، فق��د ارتفع��ت المكون��ة 

سلع والخدمات  العامة على ضریبةحصیلة ال ال

یون دین���ار  191.1بمق���دار  لغ 6.4%(مل ب ت ل  (

 ارتف��اعملیون دین��ار، ب��المق��ارن��ة مع  3,184.6

. ویشكل ھذا البند 2017خالل عام  3.8%نسبتھ 

الجزء األكبر من اإلیرادات الض��ریبیة وبنس��بة 

فاع حص������%70.2 بة . ویعزى ارت لة الض������ری ی

، في جانب منھالعامة على الس������لع والخدمات، 

قیام الحكومة بإلغاء العدید من اإلعفاءات إلى 

من ضریبة المبیعات، ورفع النسب المفروضة 

على ع��دد من الس������لع. ومن أبرز البنود التي 

ارتفعت حص���یلتھا، ض���ریبة المبیعات على كل 

من الس��لع المحلیة والخدمات والقطاع التجاري 

على التوالي.  ،%9.4و 11.2%و 18.9%س������بة بن

ومن جھة أخرى، انخفضت حصیلة الضرائب 

 . 6.3%على السلع المستوردة بنسبة 

الدخل  حصیلة الضرائب على كما ارتفعت

 )،2.9%(ملیون دین��ار  27.0بمق��دار  واألرب��اح

وقد جاء ھذا   .ملیون دینار 965.0لتص������ل إلى 

 أھم مؤشـــرات اإلیـــرادات العامــــة
 ، بالملیون دینار2018 -2015 

     
2018 2017 2016 2015  

 اإلیرادات المحلیة 5,910.6 6,233.6 6,717.4 6,944.9

88.6 90.5 88.2 87.0 
ال��نس��������ب����ة إل��ى إج��م����ال��ي 
اإلی������رادات وال������م������ن������ح 

 الخارجیة (%)

91.1 94.4 90.1 89.2 
النس��بة إلى النفقات الجاریة 

(%) 

23.2 23.2 22.4 22.0 
النس�������بة إلى الناتج المحلي   

 اإلجمالي (%)

 المنح الخارجیة 886.2 836.0 707.9 894.7

11.4 9.5 11.8 13.0 
ال��نس��������ب����ة إل��ى إج��م����ال��ي 
اإلی������رادات وال������م������ن������ح 

 الخارجیة (%)

3.0 2.4 3.0 3.3 
المحلي   النس�������بة إلى الناتج 

 اإلجمالي (%)

7,839.6 7,425.3 7,069.6 6,796.8 
اإلیرادات المحلی����ة والمنح 

 الخارجیة

91.5 90.8 88.9 88.0 
 ي ـــــــى إجمالــبة إلـالنسـ

 (%) اإلنفاق

26.1 25.7 25.4 25.2 
النس�������بة إلى الناتج المحلي   

 اإلجمالي (%)
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لة الرتفاع االرتفاع،  بش������كل رئیس، محص������

لدخل من الش������ركات  ئب ا لة ض������را حص������ی

ملیون دینار،  19.6ومش���روعات أخرى بمقدار 

 األفراددخل الض�����رائب على وارتفاع عائدات 

 إیرادات وقد ش������كلتملیون دینار.  7.5بمقدار 

ومش����روعات الش����ركات  منض����رائب الدخل 

 ض��رائبالمن إجمالي  79.0% ما نس��بتھ أخرى

ملیون  762.3واألرب���اح، لتبلغ  ال���دخ���ل على

شكل الضرائب على دخل األفراد  تدینار. فیما 

 202.8 لتس��جل ،21.0%یة والبالغة النس��بة المتبق

 ملیون دینار. 

على حص������یل��ة الض������رائ��ب ب وفیم��ا یتعلق
التج��ارة والمع��امالت ال��دولی��ة، فق��د س������جل��ت 

)، 3.7%ملیون دینار ( 11.4انخفاض�������اً بمقدار 
 ملیون دینار.  292.9لتصل إلى 

 ،وعلى ص�����عید اإلیرادات غیر الض�����ریبیة
المحلیة، لث اإلیرادات والتي تش��كل ما یقارب ث

ع قد ارتف لةف ند ت حص������ی  اإلیرادات األخرى ب
ص�����ل إلى ت)، ل1.5%ملیون دینار ( 36.2بمقدار 

ملیون دینار. وقد جاء ذلك محص������لة  2,398.4
، 9.5%الرتف��اع اإلیرادات المختلف��ة بنس������ب��ة 

وانخفاض إیرادات كل من دخل الملكیة بنس����بة 
. 1.6%، وبیع الس����لع والخدمات بنس����بة %14.8
ع��ات التق��اع��دی��ة، فق��د انخفض��������ت قتط��اأم��ا اإل

قدار  ھا بم نار 0.7حص������یلت )، 6.0%( ملیون دی
  ملیون دینار. 10.9لتصل إلى 

 اإلیـــــرادات المحلیـــــةمكونـــات 
 ، بالملیون دینار2018 - 2015

     
2018 2017 2016 2015 

 

 اإلیرادات الضریبیة 4,096.8 4,254.3 4,343.6 4,535.6

65.3 64.7 68.2 69.3 
 بة إلى اإلیرادات ــــالنس  

 المحلیة (%)  

15.1 15.0 15.3 15.2 
النسبة إلى الناتج المحلي    

 اإلجمالي (%)

 األخرىاإلیرادات  1,795.2 1,964.1 2,362.2 2,398.4

34.5 35.2 31.5 30.4 
النس�������ب��ة إلى اإلیرادات     

 المحلیة (%)

8.0 8.2 7.1 6.7 
النسبة إلى الناتج المحلي   

 اإلجمالي (%)

 االقتطاعات التقاعدیة 18.6 15.2 11.6 10.9

0.2 0.2 0.2 0.3 
النس�������ب��ة إلى اإلیرادات 

 المحلیة (%)

0.04 0.04 0.1 0.1 
النسبة إلى الناتج المحلي 

 (%) اإلجمالي

 إجمالي اإلیرادات المحلیة 5,910.6 6,233.6 6,717.4 6,944.9

 

الضرائب على الدخل 
واالرباح

13.9%
اتالمبیعضریبة

45.9%

الضرائب على 
التجارة 

والمعامالت 
الدولیة 

4.2%

ضریبة 
بیع العقار

1.3%

إیرادات بیع 
السلع والخدمات

13.0%

إیرادات اخرى 
21.5%

2018،ھیكل اإلیرادات المحلیة

اإلقتطاعات      
التقاعدیة

0.2%
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 الخارجیة المنح •

، الموجھ��ة ل��دعم الخ��ارجی��ة ارتفع��ت المنح

مة،  عا نة ال عام المواز قدار 2018في   186.8بم

) مق���ارن���ة بمس������تواھ���ا 26.4%( ملیون دین���ار

 894.7لتص���ل إلى نحو  ،2017المتحقق في عام 

ملیون دین���ار. وق���د توزع���ت تل���ك المنح على 

 النحو التالي:

o  منح��ة الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة بقیم��ة

 ملیون دینار. 535.1

o  حة مة من یة بقی ندوق الخلیجي للتنم الص������

  ملیون دینار. 158.8

o  منح���ة مجموع���ة الس�������وق األوروبی���ة

 ملیون دینار. 36.0المشتركة بقیمة 

o  دینار. ملیون 164.8منح أخرى بقیمة  

وفي إط���ار منح���ة دول مجلس التع���اون 

الخلیجي، والتي تم بموجبھ���ا تخص������یص م���ا 

ملی���ارات دوالر أمریكي لتموی���ل  5مق���داره 

في المملكة على مدى خمس  تنمویةمش�������اریع 

، فق��د تم تحوی��ل م��ا (2012 - 2016)س������نوات 

نار  2.38مجموعھ  یار دی أي ما یعادل نحو (مل

، علماً 2018حتى نھایة عام  )ملیار دوالر 3.36

بأن المملكة لم تتلق أیة مبالغ من حص������ة قطر 

 .ملیار دوالر) 1.25( في المنحة الخلیجیة

  النفقات العامــــــة 

 2018ارتفع���ت النفق���ات الع���ام���ة في ع���ام 
)، لتبلغ 4.8%ملیون دین���ار ( 394.1بمق���دار 
ملیون دینار، مقارنة بارتفاع نس������بتھ  8,567.3

. وق���د ج���اء ذل���ك نتیج���ة 2017في ع���ام  %2.8
قدار  جاریة بم قات ال فاع النف ملیون  506.6الرت

دینار، وانخفاض النفقات الرأس������مالیة بمقدار 
  ملیون دینار. 112.5

التقاعد 
توالتعویضا

15.5%
مخصصات الجھاز 

العسكري
29.0%

النفقات 
الرأسمالیة

11.1%

تعویضات 
العاملین

16.5%

فوائد القروض
11.7%

نفقات أخرى 
11.6%

اإلعانات
4.6%

2018،ھیكل النفقات العامة

 العامـةأھم مؤشرات النفقات 
 ، بالملیون دینار2018 - 2015

     
2018 2017 2016 2015 

 

 النفقات الجاریة 6,624.5 6,919.1 7,113.0 7,619.6

النس��بة إلى إجمالي اإلنفاق  85.8 87.1 87.0 88.9
(%) 

 

25.4 24.6 24.9 24.6 
النس������بة إلى الناتج المحلي 

 (%) اإلجمالي

 النفقات الرأسمالیة 1,098.2 1,029.1 1,060.2 947.7

النس��بة إلى إجمالي اإلنفاق  14.2 12.9 13.0 11.1
(%) 

النس������بة إلى الناتج المحلي  4.1 3.7 3.7 3.2
 اإلجمالي (%)

 إجمالي اإلنفاق  7,722.7 7,948.2 8,173.2 8,567.3

النس������بة إلى الناتج المحلي   28.7 28.6 28.3 28.6
 اإلجمالي (%) 
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 الجاریةالنفقات  •

 7.1%بنس������ب��ة  الج��اری��ةالنفق��ات  ارتفع��ت

 نمو نس���بتھ بالمقارنة معملیون دینار)،  506.6(

 ملیون 7,619.6لتبلغ ، 2017ع���ام في  %2.8

وتس������تحوذ النفقات الجاریة على الجزء  دینار.

، 88.9%وبنسبة بلغت النفقات العامة األكبر من 

المحلي  من الناتج 25.3%كما تش���كل ما یقارب 

 اإلجمالي. 

ج��اری��ة بمع��دل لرتف��اع النفق��ات اونتیج��ة ال

، فق���د ارتف���اع اإلیرادات المحلی���ةمع���دل یفوق 

ت، مقاس������اً مؤش������ر اإلعتماد على الذا انخفض

بنس������ب���ة تغطی���ة اإلیرادات المحلی���ة للنفق���ات 

في  94.4%بالمقارنة مع  91.1%الجاریة، إلى 

                . 2017عام 

نتیج��ة وق��د ج��اء ارتف��اع النفق��ات الج��اری��ة 

الرتف��اع الع��دی��د من البنود المكون��ة لھ��ا، وفي 

مقدمتھا بند اإلعانات (متض������مناً إعانات دعم 

، وبند مدفوعات فوائد 34.3%الس������لع) بنس������بة 

الدین العام (الداخلي والخارجي) على أس������اس 

. كم��ا ارتفع بن��د 17.3%االس������تحق��اق بنس������ب��ة 

، 6.8%مخص���ص���ات الجھاز العس���كري بنس���بة 

وفي  .2.4%وتعویض��������ات الع��املین بنس������ب��ة 

المقابل، انخفض بند اس��تخدام الس��لع والخدمات 

 .22.2%بنسبة 

ة ـ��ـ��ـ��ات الجاریـ��ـ��ل النفقـ��وبالنظر إلى ھیك

أن بیالحظ  ،)28جدول  /ق اإلحصائيـ��ـ��(الملح

 ھي نفق��ات )81.9%( النفق��ات الج��اری��ة غ��البی��ة

بینما تش������كل النفقات المرنة الجزء  مرنة،غیر 

. وتُعد مخص�����ص�����ات %18.1المتبقي وبنس�����بة 

الجھاز العس��كري من أھم النفقات غیر المرنة، 

من إجمالي النفقات  32.6%وتش�����كل ما نس�����بتھ 

الجاریة، وتش���كل تعویض���ات العاملین (رواتب 

 نحو وأجور ومس��اھمات الض��مان االجتماعي)

 التق��اع��د والتعویض��������اتھ��ا نفق��ات یتل ،%18.6

ا )13.2%(وف��وائ���د ال��ق��روض  )،%17.5( . أم���ّ

 اس������تخدامد فأھمھا بن ،المرنة النفقات الجاریة

من  3.9%الذي یش��كل حوالي  الس��لع والخدمات

 ). 1.6%دعم (ال، وبند إجمالي النفقات الجاریة

بالتص������نیف الوظیفي للنفقات  وفیما یتعلق 

اس������تحوذت نفق���ات الحم���ای���ة فق���د الج���اری���ة، 

االجتماعیة على الحص�������ة الكبرى من النفقات 

بة بلغت  تلتھا نفقات  ،22.3%الجاریة، وبنس������

، ونفق��ات 18.3%الخ��دم��ات العمومی��ة بنس������ب��ة 

 )،15.8%الس������الم��ة (النظ��ام الع��ام وش������ؤون 

والتعلیم  )،12.3%والصحة ( )،15.4%والدفاع (

 3.7% وتتوزع النسبة المتبقیة البالغة)، %12.2(

 .على بنود أخرى
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 النفقات الرأسمالیـــــة •

 10.6%بنسبة  النفقات الرأسمالیة انخفضت

دینار)، بالمقارنة مع نمو نس���بتھ  ملیون 112.5(

ملیون  947.7 إلى، لتص����ل 2017في عام  %3.0

. وتش����كل النفقات الرأس����مالیة ما نس����بتھ دینار

مةمن  %11.1 عا قات ال كل النف ، وال تزال تش������

). من جھة 3.1%نس����بة متواض����عة من الناتج (

النفقات نس��بة ( اإلنجازنس��بة  انخفض��تأخرى، 

الرأس������مالیة الفعلیة إلى النفقات الرأس������مالیة 

         إلى) الموازن���ة الع���ام���ة ق���انون المق���ّدرة في

في ع��ام  87.1%ب��المق��ارن��ة مع  ،82.2% نحو

2017 . 

وبالنظر إلى مكونات النفقات الرأس������مالیة، 

یة ذات الطبیعة  مال یالحظ بأن النفقات الرأس������

الج��اری��ة (تش������م��ل دعم الوح��دات الحكومی��ة، 

واس������تخدام الس������لع والخدمات، وتعویض������ات 

العاملین، وبند دراسات وأبحاث) تستحوذ على 

 يمن النفقات الرأسمالیة، وبند 50.5%ما نسبتھ 

نحو  نیش��كال " واألبنیةاألش��غال واإلنش��اءات"

. وتتوزع النس������ب��ة المتبقی��ة، والب��الغ��ة %31.9

     ، ع��ل���ى ال��ب���ن���ود األخ��رى، وأھ��م���ھ���ا%17.6

األجھزة والمع��دات، واألراض������ي، والت��أثی��ث 

  واللوازم.

بالتص������نیف الوظیفي للنفقات  وفیما یتعلق 

الرأس������م��الی��ة، اس������تحوذت نفق��ات الش������ؤون 

سبة بلغت  االقتصادیة على الحصة الكبرى وبن

بند اإلس������كان والمرافق "، فیما ش������كل %29.7

، تاله بندا الص��حة 23.8%ما نس��بتھ  "المجتمعیة

). وتوزع���ت النس������ب���ة 19.4%والتعلیم مع���اً (

  على نفقات أخرى. 27.1%المتبقیة البالغة 

 الموازنــة العامــةوفر  /عجـــز 

اإلیرادات  يفي جانب ،التطورات انعكس����ت

على  2018خالل عام  ،النفقات العامةوالعامة 

لموازن��ة الع��ام��ة بمختلف الم��الي الكلي لعجز ال

 وذلك على النحو التالي: ،مقاییسھ

بع��د  ،لموازن��ة الكلي لالم��الي عجز ال انخفض •

ملیون  727.6إلى لیص�������ل  ،المنح الخ��ارجی��ة

 ،)المحلي اإلجم��الي من الن��اتج 2.4%دین��ار (

 2.6%ملیون دینار ( 747.9 عجز مقداره مقابل

یتجاوز وھو بذلك  .2017من الناتج) في عام 

أجھزة وآلیات  
ومعدات

12.8%

نفقات رأسمالیة
ةذات طبیعة جاری

50.5%

تجھیز
وتأثیث

0.6%

أشغال وإنشاءات 
وأبنیة
31.9%

التصنیف االقتصادي للنفقات الرأسمالیة، 2018

راضيأ
2.1%

مواد 
ولوازم

2.1%
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في قانون الموازنة  المقدرالعجز المالي الكلي 

ملیون  204.3، بنحو 2018العامة للسنة المالیة 

 یرتفع ،الخ��ارجی��ة المنحاس������تثن��اء وب��. دین��ار

 1,622.3لموازن���ة إلى الكلي لالم���الي عجز ال

، بالمقارنة مع من الناتج) 5.4%ملیون دینار (

من  5.0%ملیون دینار ( 1,455.9عجز مقداره 

 .2017الناتج) في عام 

بعد المنح  أولیاً  وفراً الموازنة العامة  س������جلت •

  االع�ام�ة مطروح�اً منھ� اإلیرادات( الخ�ارجی�ة

الفوائد  مدفوعاتالنفقات العامة بعد اس�����تبعاد 

ملیون دین���ار  276.7 على ال���دین الع���ام) بلغ

مق��داره  أولي وفرمق��اب��ل  ،من الن��اتج) %0.9(

عام  من الناتج) في 0.4%ملیون دینار ( 108.3

 تس��جل . ولدى اس��تثناء المنح الخارجیة،2017

مة الموازنة عا یاً  ال  618.0یبلغ نحو  عجزاً أول

نار ( بل عجز  2.1%ملیون دی ناتج)، مقا من ال

من  2.1%ملیون دین��ار ( 599.6أولي مق��داره 

 . 2017الناتج) في عام 

لج���اري  • لعجز ا لغ ا محلی���ة ب ل (اإلیرادات ا

 674.8 نحو النفق�ات الج�اری�ة)مطروح�اً منھ�ا 

نار ( ناتج) 2.3%ملیون دی بل  ،من ال عجز مقا

من  1.4%ملیون دینار ( 395.6مقداره جاري 

 . 2017في عام  اتج)ـالن

 
 

 ةموازنات الوحدات الحكومیة المستقل
 

 موازن���ات الوح���داتارتفع العجز الم���الي ل

 2018الحكومیة المس��تقلة خالل عام  (المؤس��س��ات)

ملیون دینار، مقابل  234.5لیص������ل إلى ما مقداره 

. وقد 2017ملیون دینار في عام  96.8عجز مقداره 

الخالص�������ة المجمعة لموازنات الوحدات  اظھرت

 57وحدة حكومیة (من أص���ل  11الحكومیة تحقیق 

قدار  یاً بم مال یة) عجزاً  ملیون  476.5وحدة حكوم

الكھرب��اء  ومن الج��دیر ذكره أن ش������رك��ة دین��ار.

قدیر، قد س������جلت  قاً ألرقام إعادة الت یة، وف الوطن

ملیون دین��ار، مق��اب��ل  174.2عجزاً م��الی��اً بمق��دار 

نار في عام   5.6عجز مالي قدره . 2017ملیون دی

عجزاً مالیاً، وفقاً ألرقام  س���لطة المیاهكما س���جلت 

بل  282.9إعادة التقدیر، مقداره  نار، مقا ملیون دی

                        ن دی���ن���ار ف���ي م���ل���ی���ـ��������������و 239.9ع���ج���ز ب���ل���غ 

 . 2017عام 

 الوفر المالـي مقاییــس العجـز/
 (%) ، كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي2018 - 2015

    
 2018 2017 2016 2015 

 (بعد المنح) العجز/الوفراألولي -0.04 -0.2 0.4 0.9

 العجز/الوفراألولي (قبل المنح) -3.3 -3.2 -2.1 -2.1

 العجز/الوفرالجاري   -2.7 -2.5 -1.4 -2.3

 العجز/الوفرالكلي (بعد المنح) -3.5 -3.2 -2.6 -2.4

 العجز/الوفرالكلي (قبل المنح) -6.8 -6.2 -5.0 -5.4
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قات للوحدات  جانبي اإلیرادات والنف یل  وبتحل
، یالحظ بأن 2018الحكومیة المس������تقلة خالل عام 
ملیون دینار  40.7إیراداتھا قد انخفض�������ت بمقدار 

ملیون دینار. وقد تص�����درت  1,440.5لتص�����ل إلى 
ت، إیرادات بیع الس����لع والخدمات إجمالي اإلیرادا

ملیون دینار)، في  1,154.5( 80.1%وبنس���بة بلغت 
حین بلغ الدعم الحكومي (الجاري والرأس������مالي) 

ملیون  153.8الممنوح لتلك المؤس��س��ات ما مقداره 
   38.4كم���ا بلغ���ت المنح الخ���ارجی���ة نحو  دین���ار،

 ملیون دینار. 

وفیما یتعلق بإجمالي نفقات الوحدات الحكومیة 
 6.2%بنس���بة  2018المس���تقلة، فقد ارتفعت في عام 

ملیون دینار. وقد جاء ذلك  1,675.0لتص�������ل إلى 
، 10.4%نتیجة الرتفاع نفقاتھا الرأس����مالیة بنس����بة 

الوحدات المستقلة  نفقاتلتبلغ حصتھا من إجمالي 
بنس���بة  ریة، وارتفاع نفقاتھا الجا33.0%ما نس���بتھ 

 نفقاتجمالي من إ67.0% نحو  شكلتوالتي ، %4.2
            (الملحق اإلحص������ائي/ جدول الوحدات المس������تقلة

 ب).  - 26

وفي ضوء سعي الحكومة نحو تعزیز شمولیة 
الموازنة العامة، وش��مولیة البیانات المالیة الواردة 
بة على نفقات المؤس������س�������ات  فیھا، وزیادة الرقا

، قامت بنقل بویبھاحس���اباتھا وتالمس���تقلة وض���بط 
لة من  29موازنات  ئة مس������تق یة وھی وحدة حكوم

لى ق��انون ق��انون موازن��ات الوح��دات الحكومی��ة إ
 دارةإ لى نظ��امالع��ام��ة، وإخض�������اعھ��ا إ ةالموازن��

 المعلومات المالیة الحكومیة.

 

 مالعـــــا نــدیـال
 

ل��دین الع��ام إلجم��الي ا الرص������ی��د الق��ائمارتفع 
بمقدار  2018) في نھایة عام والخارجيالداخلي (

ملیون  28,308.3ملیون دینار، لیص��ل إلى  1,039.1
من الن���اتج المحلي اإلجم���الي)،  94.4%دین���ار (

من الناتج في نھایة  94.3%بالمقارنة مع ما نس���بتھ 
رص������ید الالرتفاع  نتیجة. وقد جاء ذلك 2017عام 
قائم لداخلي إلجمالي ا ال عام ا  818.6بمقدار لدین ال

ملیون  16,220.7ملیون دینار، لیس������جل ما مقداره 
ل��دین الع��ام ارتف��اع وا من الن��اتج)، 54.1%دین��ار (

ملیون دینار، لیص�����ل إلى  220.3 الخارجي بمقدار
ین���ار ( 12,087.5 یون د ل تج) 40.3%م لن���ا  .من ا

لدین العام، بش������كل ا إجمالي ویعكس االرتفاع في
یة للموازنة العامة،  أس�������اس، االحتیاجات التمویل

باإلض����افة إلى القروض المكفولة لكل من ش����ركة 
. ویذكر ردنیةاأل الكھرباء الوطنیة وس������لطة المیاه

في ھذا المجال أن إجمالي مدیونیة شركة الكھرباء 
قد ش����كلت حوالي  األردنیة الوطنیة وس����لطة المیاه

 2018لدین العام في نھایة عام إجمالي امن  %26.1
 من الناتج).   %24.7(

مة  من جھة أخرى، انخفض�������ت ودائع الحكو
ملیون دینار،  425.8لدى الجھاز المصرفي بمقدار 

مقارنة بمس������تواھا في نھایة  2018في نھایة عام 
ملیون دین��ار.  1,407.7، لتص��������ل إلى 2017ع��ام 
دین لص������افي الالرص������ید القائم ارتفع ، فقد وعلیھ

ملیون دینار، لیص��ل  1,244.5العام الداخلي بمقدار 
من  49.4%ملیون دینار ( 14,813.1إلى ما مقداره 
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الدین الرص�����ید القائم لص�����افي ارتفع  كماالناتج). 
قدار  عام بم ما  1,464.9ال جل  نار، لیس������ ملیون دی

 89.7%ملیون دینار، أو ما نسبتھ  26,900.6مقداره 
من الن��اتج في  88.0%من الن��اتج، ب��المق��ارن��ة مع 

 .2017نھایة عام 

قاً آلجال  لدین العام وف وباس������تعراض ھیكل ا
االس���تحقاق (العمر المتبقي الس���تحقاق الدین)، في 

عام  یة  ھا عام  2018ن یة  ھا قارنة مع ن ، 2017بالم
یالحظ أن نس���بة الدیون قص���یرة األجل (مس���تحقة 
الس����داد خالل س����نة أو أقل) من إجمالي الدیون قد 

دیون ال نس��بة بینما انخفض��ت، 18.5%إلى  ارتفعت
سنة  متوسطة وطویلة األجل (الدین المستحق بعد 

 17.1%، بالمقارنة مع 81.5% لتص���ل إلىأو أكثر) 
، وذلك ، على التوالي2017في نھایة عام  82.9%و

نحو ، على الرغم من توجھ الحكومة، بش�����كل عام
االقتراض متوس�������ط وطوی���ل األج���ل لتخفیض 

ومخاطر أس������عار  الداخلي،مخاطر إعادة التمویل 
 الفائدة المحلیة.

وفیما یتعلق بتص������نیف الدین العام وفقاً للجھة 

لدین جمالي اإالدائنة، یالحظ بأن الجزء األكبر من 

العام الداخلي مصدره الدیون المقدمة من المصادر 

من إجمالي  34.7%البنكیة، والذي ش��كل ما نس��بتھ 

 العام، في حین ش������ّكلت الدیون المقدمة منالدین 

المص��ادر غیر البنكیة (أبرزھا ص��ندوق اس��تثمار 

أما  .22.6%جتماعي) ما نس��بتھ أموال الض��مان اإل

الخارجي، فقد ش����كلت الدیون  العام لدینلبالنس����بة 

إجمالي من  22.9%من القطاع الخاص ما نس������بتھ 

ن من الجھات والدی تلدین العام، في حین ش������كلا

الرس������میة (حكومات ومؤس������س������ات مالیة دولیة 

   .19.8%وإقلیمیة) ما نسبتھ 

وبالنظر إلى المؤش������رات الرئیس������یة للدین، 

كمؤش�����رات المالءة المالیة (القدرة على الس�����داد) 

ومؤش����رات الس����یولة، فیمكن اس����تعراض أبرزھا 

  ضمن الجدول أدناه:

الدین العام قصیر األجل
18.5%

الدین العام طویل األجل
81.5%

استحقاق لدین العام حسب تاریخ اھیكل إجمالي 
2018،الدین

)رضقوفقاً للعمر المتبقي لل(

2018لدین العام وفقاً للجھة الدائنة، إجمالي اھیكل 

الدین الخارجي الدین الداخلي

مصادر بنكیة
%34.7

غیر بنكیةمصادر
%22.6

الدائنون من القطاع الخاص
%22.9

الرسمیونالدائنون

%19.8
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 الدین العام الداخلي 

ل�دین الع�ام إلجم�الي ا الرص������ی�د الق�ائم ارتفع
الداخلي (ض��من الموازنة والمؤس��س��ات المس��تقلة) 

، 2018ملیون دین�ار في نھ�ای�ة ع�ام  818.6 بمق�دار
، لیص���ل 2017بالمقارنة مع مس���تواه في نھایة عام 

قداره  ما م نار. 16,220.7إلى  ھذا  ملیون دی وجاء 
 قتراضاإل نحو الحكوم��ة لتوج��ھاالرتف��اع نتیج��ة 

عجز بالس������ندات المحلیة لتغطیة عجز الموازنة و
باإلض��افة إلى تس��دید قروض س��لطة  ،س��لطة المیاه

 إجمالي الدیننس������بة  ارتفعت، وبناًء علیھالمیاه. 

، مقابل 54.1%العام الداخلي إلى الناتج  لتصل إلى 
 .2017من الناتج في نھایة عام  53.3%ما نسبتھ 

إلجم�الي الرص������ی�د الق�ائم في  االرتف�اعج�اء 

الرصید القائم الرتفاع  محصلةالعام الداخلي  لدینا

ل��دین الع��ام ال��داخلي ض������من الموازن��ة ا إلجم��الي

 13,352.3ملیون دینار، لیص�����ل إلى  805.5بمقدار 

فاع  نار، وارت ید ملیون دی قائم إلجماليالرص������  ال

 الدین العام الداخلي للمؤس���س���ات المس���تقلة بمقدار

ملیون دینار. ھذا  2,868.5ملیون دینار، لیبلغ  13.2

ض��من  وقد ش��كلت الدیون على الحكومة المركزیة

العام لدین اإجمالي من  82.3%ما نس����بتھ  الموازنة

الدیون على المؤس�����س�����ات الداخلي، فیما ش�����كلت 

   الحكومی��ة بموازن��ات مس������تقل��ة النس������ب��ة المتبقی�ة

 .17.7%البالغة 

العام الداخلي،  لدینا مص�����ادر وباس�����تعراض

 المقدم من المصادر البنكیة رصید الدین أنیالحظ 

 لیص�������ل إلى ملیون دینار، 319.0بمقدار  ارتفعقد 

ش���كل ی، ل2018ملیون دینار في نھایة عام  9,824.1

تھبذلك  عام  لدیناإجمالي من  60.6% ما نس������ب ال

لداخلي یة عام  61.7% مقابل ،ا وقد  .2017في نھا

 ملیون دین��ار 7,320.1 توزع��ت ھ��ذه ال��دیون بواقع

من  45.1%( على ش�����كل س�����ندات وأذونات خزینة

ملیون  2,504.0و ،)الع��ام ال��داخلي ل��دیناإجم��الي 

من  15.5%( لى ش���كل تس���ھیالت مباش���رةع دینار

 أبرز مؤشرات الدین الرئیسیة
 ، نسب مئویة2015-2018

 2015 2016 2017 2018 

     أوالً: مؤشرات المالءة المالیة

جمالي الدین الرص�����ید القائم إل
 94.4 94.3 93.8 92.4 الناتج المحلي االجمالي العام/

جمالي الدین الرص�����ید القائم إل
 407.6 405.9 418.6 420.9 اإلیرادات المحلیة العام/

 الع��ام ل��دینالرص�������ی��د الق��ائم ل
 174.0 176.7 165.2 158.9 اإلیرادات المحلیة الخارجي/

الع��ام  ل��دینالرص�������ی��د الق��ائم ل
من  الص���������ادرات الخ���ارجي/

 السلع والخدمات
93.8 106.8 116.9 113.1 

     ثانیاً: مؤشرات السیولة

 الخ�ارجي/ الع�ام خ�دم�ة ال�دین
 18.7 17.6 26.8 24.7 اإلیرادات المحلیة

 الخ�ارجي/ الع�ام خ�دم�ة ال�دین
م���ن الس���������ل���ع  الص����������ادرات

 والخدمات
14.6 17.3 11.6 12.2 

اإلیرادات  فوائ��د ال��دین الع��ام/
 14.5 12.7 13.4 15.5 المحلیة

ال���دین الع���ام/ ال���دین قص�������یر    
 18.5 17.1 19.1 26.0           األجل(1)                                         

 . 2019مالیة الحكومة العامة، كانون الثانينشرة  / : وزارة المالیة المصدر
 الدین مستحق السداد خالل سنة أو أقل.  :    (1)     
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لداخلي)إجمالي ا لدیون المقدمة  .لدین العام ا أما ا

                ف�ق���د ب�ل��غ���ت  ،م�ن ال�مص���������ادر غ�ی��ر ال�ب��ن��ك��ی���ة

نار ملیون 6,396.6 نحو ما ، دی لة  تھ مش������ك نس������ب

(الملحق ال��داخلي  الع��ام ل��دینإجم��الي امن  %39.4

     ).29جدول  /اإلحصائي

حرك���ة أوراق ال���دین الع���ام  وعلى ص������عی���د

س��ندات خزینة بما فیھا س��ندات وأذونات (الداخلي 

خالل  إصداراتھاحجم  بلغ، فقد )المؤسسات العامة

ملیون دین���ار،   4,166.4م���ا مق���داره 2018ع���ام 

عن مستواه في  ملیون دینار 235.4ره مقدا بارتفاع

. وقد توزعت اإلص�������دارات الحكومیة 2017عام 

 على النحو التالي:

o ملیون دینار. 885.0خزینة بقیمة  أذونات 

o  ملیون دینار. 3,281.4سندات خزینة بقیمة 

ال��دین  إطف��اءاتحجم  انخفض وفي المق��اب��ل،

 1,003.1 بمق��دار 2018ع��ام خالل  الع��ام ال��داخلي

نار، لیص�������ل إلى  نار. 3,411.9ملیون دی  ملیون دی

مق���دار اإلص���������دارات حجم ونتیج���ة لتج���اوز 

نحو  اإلص�������داراتفقد بلغ ص�������افي اإلطفاءات، 

 طفاءاتإملیون دینار، بالمقارنة مع صافي  754.5

 .2017ملیون دینار في عام  484.0بقیمة 

واس������تمراراً لمس������اعي الحكومة الرامیة إلى 

س�����یع قاعدة تنویع مص�����ادر التمویل المتاحة، وتو

، صكوك الثالثة، وللمرة المستثمرین، فقد أصدرت

إس����المیة لص����الح ش����ركة الكھرباء الوطنیة بقیمة 

نار، في ش������ھر آملیون د 150.0 ألجل  ،2018 بی

. وتجدر 5.47%خمس س�����نوات، وبمعدل عائد بلغ 

نُفذ في عام  األول كان قداإلشارة إلى أن اإلصدار 

ئد بلغ  75.0 ، بقیمة2016 نار وبمعدل عا ملیون دی

، 2017، بینما نُفذ اإلص�������دار الثاني في عام %3.5

               م��ل��ی��ون دی��ن���ار وب��م��ع���دل ع���ائ���د  75.0ب��ق��ی��م���ة 

 .4.1%غ بل

حجم اإلص���دارات خالل عام  ارتفاعوقد أدى 

أوراق الفوائ��د الم��دفوع��ة على  ارتف��اعإلى  2018

ر، ملیون دین��ا 59.8بمق��دار ال��دین الع��ام ال��داخلي 

 9.9%، مش���كلة ما نس���بتھ ملیون دینار 684.8لتبلغ 

یةمن ا فاع، إلیرادات المحل نقطة  0.6مقداره  بارت

 .2017مئویة عن مستواھا في عام 

ئدة على األوراق  فا عار ال بأس������ ما یتعلق  وفی
، فقد (أوراق الدین العام الداخلي) المالیة الحكومیة

بلغت على س����ندات الخزینة ألجل خمس س����نوات 

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2014 2015 2016 2017 2018

الدیــــن العــــــام الداخلـــــي 
2014-2018،  بالملیون دینار

صافي الدین الداخلي

الداخليالدیناجمالي
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)، 6.29%، وألج��ل س������بع س������نوات (5.25%نحو 
وألجل خمس  )،6.79%وألجـ��ـ��ـ��ل عشر سنوات (

 5.56%ـ�����������ة مع بالمقارن )،7.9%س�����نة ( ةعش�����ر
، على 2017في ع���ام  8.00%و 6.92%و 6.41%و

 التوالي.  

 لدین العام الخارجيا 

 الرص������ی��د الق��ائم لل��دین الع��ام الخ��ارجي ارتفع

بمق��دار  2018في نھ��ای��ة ع��ام  (موازن��ة ومكفول)

، لیص���������ل إلى م���ا مق���داره ملیون دین���ار 220.3

نار 12,087.5 ناتج المحلي  40.3%( ملیون دی من ال

 41.1%ملیون دینار ( 11,867.2اإلجمالي)، مقابل 

ناتج) في نھایة عام  إلى  . ویعزى ذلك2017من ال

في  محلیة بالدوالرس���ندات إص���دار قیام الحكومة ب

 700.0بقیمة  2018ش������ھر تش������رین األول من عام 

بعد تس������تحق )، ملیون دینار 497.0(دوالر  ونملی

 ،بالمقابل. 5.25%، وبسعر فائدة بلغ خمس سنوات

 برزھاأدیون خارجیة،  تس�������دیدب قامت الحكومة

من قروض ملیون دین��ار  364.8حوالي تس��������دی��د 

      ی��داتدمھ��ا تس��������(معظص������ن��دوق النق��د ال��دولي 

  .)(SBA)ئتماني التفاقیة قرض اإلستعداد اإل

برفع  قتراض الخارجيإلوقد س�����اھم ص�����افي ا

 283.8بمقدار  للدین العام الخارجي القائمالرص���ید 

كم�ا س�������اھم  .)ملیون دوالر 399.7(ملیون دین�ار 

أس���عار ص���رف العمالت الرئیس���ة للدول  انخفاض

 ملیون دین��ار 63.5ال��دائن��ة مق��اب��ل ال��دین��ار بمق��دار 

 .)ملیون دوالر 89.4(

 لدین العام الخارجيا ولدى استعراض مصادر

 س���نداتال یالحظ بأن رص���ید، 2018في نھایة عام 

(بما فیھا س���ندات الیوروبوندز والس���ندات المحلیة 

لدین العام امن  53.5%ش���كلت ما نس���بتھ  )بالدوالر

المؤس������س������ات قروض  الخارجي، بینما ش������كلت

وأبرزھ�ا  ،27.0%م�ا نس������بت��ھ اإلقلیمی��ة وال�دولی��ة 

)، 13.2%القروض المق���دم���ة من البن���ك ال���دولي (

القروض ). أم��ا 4.4%وص������ن��دوق النق��د ال��دولي (

(الثنائیة المقدمة من الحكومات العربیة واألجنبیة 

 لدین العام الداخلياأبرز مؤشرات 
 ، بالملیون دینار2018 - 2015

2018 2017 2016 2015  

جمالي الرص�������ید القائم إل 15,486.3 15,793.7 15,402.1 16,220.7
 الدین العام الداخلي

النس����بة إلى الناتج المحلي  57.5 56.8 53.3 54.1
 اإلجمالي (%)

حكوم��ة ل��دى الودائع ي إجم��ال 2,028.9 2,013.3 1,833.5 1,407.7
 الجھاز المصرفي

ص������افي الرص������ید القائم ل 13,457.4 13,780.4 13,568.6 14,813.1
 الدین العام الداخلي

النس����بة إلى الناتج المحلي   50.0 49.5 46.9 49.4
 اإلجمالي (%)

  )1(حركة أوراق الدین  العام    

 إصــــدار 3,620.0 5,546.0 3,931.0 4,166.4

 إطفـــــاء 3,833.1 5,317.0 4,415.0 3,411.9

 فوائــــد 752.9 658.1 625.0 684.8

 : وزارة المالیة. المصدر
 :  تشمل سندات المؤسسات العامة.     (1)
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لدین العام امن  19.5%والتص�������دیریة) فش������كلت 

الخارجي. وقد اس������تحوذت القروض الثنائیة على 

بلغ الجزء األكبر من تل��ك القروض، وبرص������ی��د 

ملیون دینار  2,169.8ملیون دینار، مقابل  2,131.6

في حین س������جلت القروض  ،2017في نھایة عام 

 36.2التصدیریة تراجعاً في رصیدھا، لتصل إلى 

بل  قا نار، م یة  50.6ملیون دی ھا نار في ن ملیون دی

. وق�د ج�اءت الی�اب�ان في مق�دم�ة ال�دول 2017ع�ام 

الدائنة للمملكة، حیث ش���كلت قروض���ھا ما نس���بتھ 

تلیھ��ا  ،م��دیونی���ة الخ���ارجی���ةالمن إجم���الي  %6.1

 5.1%القروض المق��دم��ة من فرنس��������ا وبنس������ب��ة 

  ).30جدول  /اإلحصائي (الملحق

ما یتعلق بتوزیع قاً  وفی یة وف خارج القروض ال

ب��ال��دوالر المقیّم��ة ال��دیون  ش������ّكل��تلنوع العمل��ة، 

عام الخارجيامن  الجزء األكبر األمریكي  لدین ال

 بالیوروالمقیّمة تلتھا الدیون  ،72.4% وبنسبة بلغت

)، 6.0%( الین الی��اب��اني، ومن ثم 8.5%وبنس������ب��ة 

الدینار و ،)5.6%( ووحدة حقوق الس��حب الخاص��ة

). أم��ا ال��دیون ب��العمالت األخرى، 5.3%( الكویتي

. ویعود 2.2%فقد ش����كلت النس����بة المتبقیة والبالغة 

إلى س������بة الدین المقیمة بالدوالر نس������بب ارتفاع 

إلقتراض نحو اسیاسة الحكومة الھادفة إلى التوجھ 

بالعمالت  بدالً من اإلقتراض  لدوالر األمریكي  با

األخرى، وذلك لتقلیل المخاطر الناتجة عن تذبذب 

 أسعار الصرف.

مس������حوب��ات من ج��ان��ب آخر، انخفض��������ت  

خارجیة قدار القروض ال نار  1,038.6بم  ملیون دی

ملیون  1,193.8م��ا قیمت��ھ  لتبلغ ،2018خالل ع��ام 

المؤس���س���ات  من المس���حوبات وقد ش���كلت .دینار

یة  لدول یة وا غة اإلقلیم بال نار  584.1ال ما ملیون دی

ن إجمالي مس������حوبات القروض م 48.9%نس������بتھ 

من عدة  مس���حوبات القروضوش���كلت  .الخارجیة

ما نس�����بتھ  ،)محلیة بالدوالر مقرض�����ین (س�����ندات

 497.0من إجم���الي المس������حوب���ات، لتبلغ  %41.6

المس������حوبات من  في حین ش������كلت ،ملیون دینار

)، ملیون دین��ار 111.6( 9.3%الص������ن��اعی��ة  ال�دول

 0.1%مس����حوبات القروض من مص����ادر أخرى و

   .)31جدول  /(الملحق اإلحصائي

فق��د  دین الع��ام الخ��ارجي،ال��إدارة  وفي مج��ال

غت یة والمكفولة) القروض بل خارجیة (الحكوم  ال

 1,387.1نحو  2018 المتع���اق���د علیھ���ا خالل ع���ام
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ملیون دوالر أمریكي). وقد  1,953.6ملیون دینار (

یب اس������تحوذ تمویل عجز الموازنة على  النص������

ملیون  1,198.9من تل���ك القروض بقیم���ة  األكبر

 طاقةجھ المبلغ المتبقي لدعم قطاع الدینار، بینما وُ 

 ). 32جدول  حصائي/(الملحق اإل

وت���الی���اً توزیع إجم���الي القروض الخ���ارجی���ة    

 :2018المتعاقد علیھا خالل عام 

o  497.0إص���دار س���ندات محلیة بالدوالر بقیمة 
 ملیون دینار.

o  قرض البنك الدولي ومؤس��س��ة اإلنماء الدولیة

 ملیون دینار. 276.2بقیمة 

o  یةقرض الحكومة بان یا مة  ال ملیون  213.0بقی

 دینار. 

o  قرض البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمیة

 ملیون دینار. 188.1بقیمة 

o  109.8قرض الحكوم���ة األلم���انی���ة بقیم���ة    
 ملیون دینار.

o  قد العربي بقیمة ندوق الن  103.0 قرض ص������

 ملیون دینار.

فقد لدین العام الخارجي، ا وعلى ص����عید خدمة

فوائد) الالتس������دیدات المدفوعة (األقس������اط و بلغت

عام  قداره 2018خالل  نار  1,300.1ما م  ملیون دی

ملیون دین��ار  1,179.7من الن��اتج)، مق��اب��ل  %4.3(

 رتف��اعب��ا ، أيمن الن��اتج) 4.1%( 2017في ع��ام 

قداره  نارملیون  120.4م جة .دی لك، ا ونتی  رتفعلذ

قاس لمعدل خدمة ا لذي ی عام الخارجي (وا دین ال

إلى إجمالي الصادرات  بنسبة التسدیدات المدفوعة

دخ�ل عوام�ل  ب�اس������تثن�اء من الس������لع والخ�دم�ات

، مق���اب���ل 12.2% إلى 2018خالل ع���ام  اإلنت���اج)

 .2017عام  خالل %11.6

 لدیـــن العــــام الخارجــــيا أبرز مؤشرات
 ، بالملیون دینار2018 - 2015

2018 2017 2016 2015  

  )1(الرصید القائم للدین العام الخارجي 9,390.5 10,299.0 11,867.2 12,087.5

 نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (%)ال 34.9 37.0 41.1 40.3

 التسدیدات المدفوعة  1,462.5 1,670.5 1,179.7 1,300.1

 أقســـــــاط 1,230.2 1,434.0 888.3 921.9

 فوائــــــــد  232.4 236.5 291.4 378.2

 )2(الخارجي (%) العام معدل خدمة الدین     14.6 17.3 11.6 12.2
 المالیة.: وزارة  المصدر

 یمثل رصید القروض المسحوبة بعد استبعاد التسدیدات. : (1) 
 یمثل نسبة التسدیدات المدفوعة (األقساط + الفوائد) إلى إجمالي الصادرات من السلع والخدمات باستثناء دخل عوامل اإلنتاج. : (2)
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 ةاإلجراءات والتشریعات المالی
 

من  جمل��ة 2018اتخ��ذت الحكوم��ة خالل ع��ام 

یة والس������عریة مال واإلداریة، وذلك  اإلجراءات ال

عملیة االص����الح االقتص����ادي التي  إطار منض����

تنتھجھا بھدف ض������بط أوض�������اع المالیة العامة، 

ومع��الج��ة االختالالت التي تع��اني منھ��ا الموازن��ة 

ات تعزیز اإلیراد في مجال وخص�����وص�����اً العامة، 

مب��دأ  وبم��ا یكرسالمحلی��ة، وكبح الھ��در الم��الي، 

االعتماد على الذات. وقد ركزت اإلجراءات على 

لة إص������الح ظام الض������ریبي، مواص������          تمثلت الن

لدخل بة ا قانون ض������ری قانون المعدل ل  ،بإقرار ال

العائدات لى زیادة إالھادفة  تنفیذ بعض القراراتو

 ،إلغاء بعض اإلعفاءات الضریبیة مثل ،الضریبیة

ب��إجراء عملی��ة الحكوم��ة  اراس������تمر فض������الً عن

الش������ھري ألس������ع��ار المحروق�ات، وفق��اً التع��دی�ل 

للتطورات في أس������عار النفط الخام في األس������واق 

 العالمیة. 

وفیما یلي تفصیالً باإلجراءات الحكومیة التي 

 :2018خالل عام  تم اتخاذھا

 :في مجال االیرادات الضریبیة 

ص���دور نظام معدل لنظام الض���ریبة الخاص���ة  •

) لس���نة 80، ویقرأ مع النظام رقم (2018لس���نة 

رفع الض��ریبة الخاص��ة على  یتض��من، و2000

 ):2018(كانون الثاني  كما یليعدد من البنود 

o   20المشروبات الغازیة لتصبح.% 

o  30لتصبح  98و 95البنزین اوكتان.% 

o  جائر بمقدار بة  200الس������ فلس على كل عل

مطروحة لالس����تھالك المحلي، وفقاً لس����عر 

 البیع للمستھلك.

سیارة ركوب  • فرض ضریبة خاصة على كل 

مستوردة وفقاً لوزنھا، وذلك على النحو التالي 

 ):2018(كانون الثاني 

من  جین���ةمركب���ات الھالع���دم تج���دی���د إعف���اء  •

بة الخاص�������ة بدأت الحكومة الض������ری لذي  ، ا

المفروضة على سیارات الركوب المستوردة الضریبة الخاصة 
 وفقاً لوزنھا

 وزن السیارة المبلغ المفروض

 دینار 500
س�������ی���ارات الركوب التي ال یتج���اوز 

 كغم 1,000وزنھا 

 دینار 750
س�����یارات الركوب التي یتجاوز وزنھا 

 كغم 1,250كغم وال یزید عن  1,000

 دینار 1,000
س�����یارات الركوب التي یتجاوز وزنھا 

 كغم 1,500كغم وال یزید عن  1,250

 دینار 1,500
س�����یارات الركوب التي یتجاوز وزنھا 

 كغم 1,500
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لتص���بح تلك المركبات ، 2012بتطبیقھ في عام 

، بدالً من 55%خاضعة لضریبة خاصة بنسبة 

من دون  ھجینةة في حال ش������راء مركب ،%25

في حال شطب مركبة . أما شطب مركبة قدیمة

 ةتص���بح نس���ب ھجینةمركبة قدیمة واس���تبدالھا ب

(كانون الثاني  %12.5بدالً من  %40الض���ریبة 

وقد تم إعادة النظر في ھذه النس�ب في  ).2018

 :واتخاذ اإلجراءات التالیة، 2018شھر تموز 

o على  المفروضة تخفیض الضریبة الخاصة
، التي ال تتجاوز س������عة ھجینةس������یارات الال

          ع��ل��ى ، ل��تص��������ب��ح cc 2500 م��ح��رك��ھ���ا
 التالي:النحو 

o  تخفیض الضریبة الخاصة المفروضة على

التي تس��تبدل بالس��یارات  ھجینةس��یارات الال

  الق��دیم��ة التي یتم ش������طبھ��ا، لتص������بح على 

  النحو التالي:

o  المفروضة على تعدیل الضریبة الخاصة

 وزن السیارات لتصبح على النحو التالي:

  الضریبة العامة على  على صعیداإلجراءات
 المبیعات:

رفع نسبة الضریبة العامة على المبیعات على  •

الخاضعة إلى نسبة الصفر تلك و ةالسلع المعفا

بق��اء على بعض مع اإل ،%10لتص������بح  %4و

الضریبة الخاصة على السیارات الھجینة التي ال تتجاوز سعة 
 cc 2500محركھا 

 تاریخ تنفیذ القرار النسبة المفروضة

 31/12/2018 ولغایة 1/7/2018اعتباراً من  30%

 31/12/2019 ولغایة 1/1/2019اعتباراً من  35%

 31/12/2020 ولغایة 1/1/2020اعتباراً من  40%

 31/12/2021 ولغایة 1/1/2021اعتباراً من  45%

 

التي تستبدل الضریبة الخاصة على السیارات الھجینة 
 بالسیارات القدیمة التي یتم شطبھا

 تاریخ تنفیذ القرار النسبة المفروضة

 31/12/2018 ولغایة 1/7/2018اعتباراً من  12.5%

 2019/12/31 ولغایة 1/1/2019 من اعتباراً  20%

 31/12/2020 ولغایة 1/1/2020اعتباراً من  25%

 31/12/2021 ولغایة 1/1/2021اعتباراً من  30%

 

 الضریبة الخاصة المفروضة على وزن السیارات

 وزن السیارة المبلغ المفروض

 كغم 1,000یتجاوز وزنھا سیارات الركوب التي ال  دینار 350

یارات الركوب التي یتجاوز وزنھا  دینار 500 كغم  1,000س�������
 كغم 1,250وال یزید عن 

 دینار 1,000
یارات الركوب التي یتجاوز وزنھا  كغم  1,250س�������

 كغم 1,500وال یزید عن 

 كغم 1,500سیارات الركوب التي یتجاوز وزنھا  دینار 1,500
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لتوفیر  وذلك س������اس������یة دون تغییرالس������لع األ

الحمایة االجتماعیة واالقتص���ادیة لذوي الدخل 

 ).2018(كانون الثاني المتدني والمتوسط 

إخضاع الكتب، والصحف والمجالت الدوریة  •

المطبوعة، وكتب األطفال المص�����ورة، وكتب 

لى ض��ریبة المبیعات بنس��بة إالرس��م والتلوین، 

 ).2018الصفر (شباط 

العامة  ض���ریبةاللى إخض���اع الدجاج المجمد إ •

، وإض��افة مادة زیت %4نس��بة بالمبیعات  على

السلع المعفاة  إلىالزیتون غیر المعدل كیماویاً 

من الض������ریبة العامة على المبیعات (ش������باط 

2018.( 

عات خفض  • مة على المبی عا بة ال لى إالض������ری

على منتجات الص������یدلة واألدویة  %4 نس������بة

باس������تثناء حقائب اإلس������عاف ومحض������رات (

لى نفس وإخض�����اع البنود التالیة إ)، الص�����یدلة

الت مدخالت ص�����ناعة األدویة، واآلالنس�����بة: 

الص����ناعیة التي تس����تخدم لص����ناعة  والمعدات

واألجھزة المخبریة وتوابعھا الالزمة  ،دویةاأل

وقطع الغیار المس���توردة  ،للص���ناعات الدوائیة

 ).2018والمحلیة (شباط 

إعفاء البنود أدناه من ض����ریبة المبیعات، علماً  •

ذار آ( %5بأنھا كانت تخض��ع للض��ریبة بنس��بة 

2018:( 

o  شكالھا.أالفضة بجمیع 

o .الذھب نصف المشغول 

o لماس المشغول وغیر المشـــغول.األ 

o جزاؤھا من ذھب.أالحلي والمجوھرات و 

o  من فض���ة وأجزائھا مص���نوعات الص���یاغة

 خرى.أومعادن ثمینة 

o  المص����نوعات من معادن عادیة بقش����رة من

 خرى ثمینة.أمعادن 

o  خدمات تص�����نیع وص�����یاغة الذھب والحلي

 والمجوھرات.

اس�����تمرار العمل بالقرار المنتھي العمل بھ في  •

من  %10، والقاض����ي باقتطاع 2017نھایة عام 

جمالي الراتب الش������ھري لجمیع العاملین في إ

القطاع العام ممن تزید رواتبھم الش�����ھریة عن 

فقط على  القرار ن یطبقأدین��ار، على  2,000

رئیس الوزراء وأعض�������اء الفریق الوزاري، 

باراً من یة  1/7/2018 وذلك اعت ھا عام وحتى ن

 ).2018(تموز  2018

قة المتج�ددة وأجھزتھ�ا  • إعف�اء مص�������ادر الط�ا
ومدخالت ترشید استھالك الطاقة من الرسوم 
الجمركیة وإخضاعھا لضریبة المبیعات بنسبة 

 .)2018(تموز  الصفر

إعفاء بعض الس��لع الغذائیة الطازجة (خض��ار  •

وفواكھ) من الض�����ریبة العامة على المبیعات، 
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 %،10بعد أن كانت خاض���عة لض���ریبة بنس���بة 

باإلض����افة إلى تخفیض نس����بة الض����ریبة على 

مجموع��ة أخرى من المنتج��ات الزراعی��ة من 

تاج  تم. كما %4 إلى 10% إعفاء مدخالت اإلن

ن الض������ریبة العامة على المبیعات الزراعي م

 ).2018یلول أ(

سنة  معدِّلقانون  إقرار • لقانون ضریبة الدخل ل
، 2014لسنة  )34(، ویقرأ مع القانون رقم 2018

(كانون  1/1/2019على أن یعمل بھ اعتباراً من 
 .(2)إطار  ،)2018األول 

 :في مجال الرسوم الجمركیة 

تخفیض التعریف��ة الجمركی��ة على مواد نب��اتی�ة  •
زراعیة التربة الرئیس���یة كمس���تعملة بص���ورة 

خضاعھا لنسبة الصفر بدالً من إ(كوكوبیت) و
 ).2018(كانون الثاني  30%

رفع التعریف��ة الجمركی��ة على تجھیزات مع��دة  •
خل أو اأو لتدعیم المد قاالتللس������ ةومص������مم

المس������توردة من قبل المص�������انع  ،تآالمنش�������
صفر البدالً من  %20لتصبح  ،كمدخالت انتاج
 .)2018(كانون الثاني 

تخفیض التعریفة الجمركیة على ورق الكتابة  •
 %10بدالً من  ،%5صبح تل A4والطباعة قیاس 

 ).2018(نیسان 

 یرادات غیر الضریبیة:في مجال اإل 

تخفیض رسوم نقل ملكیة المركبات من شخص  •
كان طبیعیاً أو معنویاً (بإستثناء  آخر، سواءً إلى 

نشائیة)، المركبات العمومیة والزراعیة واإل
 ):2018لتصبح على النحو التالي (كانون الثاني 

إص�������دار تعلیمات الرقابة على المص������وغات  •

لس������نة  )4(الذھبیة والفض������یة والبالتینیة رقم 

، والمتض�������من���ة تع���دی���ل األجور التي 2018

تتقاض��اھا مؤس��س��ة المواص��فات والمقاییس بدل 

دینار مقابل دمغ  350 تقدیم الخدمات، لتص������بح

كیلوغرام واح���د من المص������وغ���ات ال���ذھبی���ة 

یة، و  ق 850المش������غولة المحل نار م بل دمغ دی ا

كیلوغرام واح���د من المص������وغ���ات ال���ذھبی���ة 

دینار مقابل دمغ  100المش��غولة المس��توردة، و 

كیلوغرام واح��د من المص������وغ��ات الفض������ی��ة 

دینار مقابل دمغ  1,000 المشغولة المستوردة، و

كیلوغرام واح��د من المص������وغ��ات البالتینی��ة 

المشغولة المستوردة أو المحلیة (تشرین الثاني 

2018.( 

رسوم نقل ملكیة المركبات، باستثناء مركبات العمومي 
 والزراعي واإلنشائي

 CCفئة المحرك 

المركبات التي ال یتجاوز 
 سنوات 10عمرھا 

المركبات التي یتجاوز 
 سنوات 10عمرھا 

 الرسم الحالي الرسم السابق الرسم الحالي الرسم السابق

 30 40 40 50 1,500حتى  

 60 80 80 100 2,000حتى  1,500أكبر من  

 100 120 200 400  2,000أكبر من  
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  أخرى:قرارات 

دینار للطن  222تحدید سعر الطحین الموحد بـ  •

الخبز العربي دون بیع س��عار أالواحد، وتحدید 

 31/12/2018حتى ت��اریخ  تغلیف في المخ��ابز

 ):2018على النحو التالي (كانون الثاني 

o  فلس/كیلو غرام. 320الكماج الكبیر 

o  فلس/كیلو غرام. 400الكماج الصغیر 

o  و المشروح أو الورد أو المنقوش أالطابون

 فلس/كیلو غرام. 350

اعتباراً من  %10رفع أجور النقل العام بنس���بة  •

شمل القرار حافالت النقل 7/2/2018تاریخ  . وی

العام وس���یارات التاكس���ي والس���رفیس العاملة 

 .)2018على جمیع الخطوط (شباط 

ى ــالمثبت عل دوـار الوقـــرق أسعـتعدیل بند ف •

الل عام ـ��ـ��خ شھريبشكل رباء ـ��ـ��الكھفاتورة 

 300، مع إعفاء الش����رائح التي تس����تھلك 2018

ش�ھر فلس�اً في  18كیلو واط وما دون، لیص�بح 

فلس��ات في ش��ھر  4، مقابل 2018األول  كانون

  .نفس العاممن  كانون الثاني

وحدة حكومیة وھیئة مس��تقلة  29نقل موازنات  •

الوح��دات الحكومی��ة إلى  اتمن ق��انون موازن��

قانون الموازنة العامة، وذلك بھدف ض������بط 

وترش��ید اإلنفاق العام وتعزیز الش��فافیة وآلیات 

الرق��اب��ة على الوح��دات الحكومی��ة (تش������رین 

 ).2018األول 

  في مجال تنفیذ سیاسة تحریر أسعار

 المحروقات:

تم تعدیل أسعار جمیع المشتقات النفطیة بنسب  •

، مع %16.0و %1.8 تراوح���ت بین متف���اوت���ھ

، وفقاً س������عر اس������طوانة الغاز المنزلي تثبیت

 للجدول التالي:

 2018 تطورات أسعار المشتقات النفطیة خالل عام

وحـدة  المـــــادة
 القیـاس

  كانون أول    

2017 

  كانون أول    

2018 

نسـبة التغیر 
(%) 

البنزین الخالي من    
 4.2 750.0 720.0 لتر فلس/ 90الرصاص 

البنزین الخالي من  
 2.1 965.0 945.0 لتر فلس/ 95الرصاص 

البنزین الخالي من  
 1.8 1,115.0 1,095.0 لتر فلس/ 98الرصاص 

 12.0 605.0 540.0 لتر فلس/ السوالر 

 12.0 605.0 540.0 لتر فلس/ الكاز
اسطوانة الغاز 

المنزلي           
 كغم) 12.5(سعة 

دینــار/        
 0.0 7.0 7.0 اسطوانـة

 15.9 446.5 385.4 طن دینار/ (%)زیت الوقود 

وقود الطائرات 
 11.0 465.0 419.0 لتر فلس/ للشركات المحلیة

وقود الطائرات 
 10.8 470.0 424.0 لتر فلس/ للشركات األجنبیة

وقود الطائرات 
 10.5 485.0 439.0 لتر فلس/ للرحالت العارضة

 16.0 441.2 380.3 طن دینار/ األسفلت 

 .در: شركة مصفاة البترول األردنیةالمص
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 )2(ار إطـــــ
 

 معدل لقانون ضریبة الدخل القانون ال
 

لس��نة  )38( ص��درت اإلرادة الملكیة الس��امیة بالموافقة على قانون معدل لقانون ض��ریبة الدخل رقم
، والذي تم العمل بھ اعتباراً من 2014لس������نة  )34(، بحیث یقرأ مع قانون ض������ریبة الدخل رقم 2018

یة العامة في المملكة، وكأحد 1/1/2019 یة لتعزیز أداء المال تدابیر المال قانون كأحد ال . وقد جاء ھذا ال
 2016الموقعة في ش����ھر آب  )EFF(المعاییر الھیكلیة التي تض����منتھا اتفاقیة تس����ھیل الص����ندوق الممتد 

جراءات، وضمان العدالة والمساواة ومیة من خالل تبسیط اإلرادات الحكإلى تعزیز اإلی التعدیل یھدفو
عفاءات الض���ریبیة، ن التوس���ع في اإلفي المعاملة الض���ریبیة، وإص���الح التش���وه االقتص���ادي الناتج ع

 وبالتالي تحفیز النمو االقتصادي. 

 التعدیالت على توس��یع القاعدة الض��ریبیة، واعتماد تص��اعدیة التكلیف الض��ریبي، من وقد تركزت
خالل تض��ییق نطاق اإلعفاءات الض��ریبیة الممنوحة لألفراد، وزیادة عدد الش��رائح والنس��ب الض��ریبیة 

عتباري (الش���ركات). كما تض���منت التعدیالت إجراءات على المفروض���ة على الش���خص الطبیعي واإل
واعتماد نظام الفوترة الضریبي صعید التھرب الضریبي؛ فألول مرة تم وضع تعریف واضح للتھرب 

ویتوقع أن یس���اھم تطبیق القانون تغلیظ العقوبات على المتھربین ض���ریبیاً. ، باإلض���افة إلى ي المملكةف
عفاءات والتخفیض����ات العدید من اإل ، وذلك بمنحھاس����تثمار في المناطق التنمویةإلتش����جیع اأیض����اً في 

    وإض����افة  ،وتش����غیل العمالة المحلیة ،تعتمد على المنطقة الجغرافیة ،ض����من أس����س ومعاییر واض����حة
  .قیمة محلیة

 2018أبرز التعدیالت التي تضمنھا القانون المعدل لقانون ضریبة الدخل لسنة 

  آالف  10ألف دینار، لیص���بح  12تخفیض اإلعفاء الش���خص���ي الممنوح للش���خص الطبیعي من
 .تالھاوما  )2020(آالف دینار لسنة  9، و)2019(دینار لسنة 

  ألف دینار لس���نة  20ألف دینار، لیص���بح  24تخفیض اإلعفاء الش���خص���ي الممنوح للعائلة من
 . تالھاوما  )2020(ألف دینار لسنة  18، و)2019(
  تخفیض اإلعف��اءات الممنوح��ة مق��اب��ل نفق��ات التعلیم، والعالج، واإلیج��ار، وفوائ��د قروض

 آالف دینار، لتصبح على النحو التالي: 4اإلسكان، والمرابحة من 
 وما تالھا. 2020ألف دینار للمكلف تبدأ من سنة  •
 وما تالھا. 2020ألف دینار لزوج المكلف تبدأ من سنة  •
 آالف دینار. 3ألف دینار لكل ولد وبحد أقصى  •
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  اعتماد مبدأ التصاعدیة في الشرائح من خالل زیادة عدد الشرائح الضریبیة للشخص الطبیعي
 على النحو التالي:من ثالث شرائح، لتصبح ست شرائح، 

لسنة  )34(قانون ضریبة الدخل رقم 
2014 

لسنة  )38(معدل لقانون ضریبة الدخل رقم القانون ال
2018 

  لدخل بة عن ا تس������توفى الض������ری
الخاض������ع للض������ریبة للش������خص 

 الطبیعي حسب النسب التالیة:
عن كل دینار من العش���رة  7% -

 آالف دینار األولى.
ع���ن ك���ل دی���ن���ار م���ن  14% -

 دینار التالیة. الـعشرة آالف
 عن كل دینار مما تالھا. 20% -

  تس������توفى الض������ریبة للش������خص الطبیعي من الدخل
 الخاضع للضریبة وفقاً للنسب التالیة:

 عن كل دینار من الخمسة آالف دینار األولى.  5% -
 عن كل دینار من الخمسة آالف دینار التالیة. 10% -
 عن كل دینار من الخمسة آالف دینار التالیة. 15% -
 عن كل دینار من الخمسة آالف دینار التالیة. 20% -
 عن كل دینار مما تالھا ولغایة ملیون دینار. 25% -
عن كل دینار من الدخل الخاض���ع للض���ریبة  30% -

 ملیون دینار. نالذي یزید ع
 

  إلغاء إعفاء كامل الدخل اإلجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة، واستبدالھ
بإعفاء أول ملیون دینار من مبیعات الش������خص الطبیعي المتأتیة من نش�������اط زراعي داخل 

ألف دینار من الدخل الص������افي للش������خص اإلعتباري المتأتي داخل  50المملكة، وإعفاء أول 
 لزراعي.المملكة من النشاط ا

 خالل خمس  %20 بش��كل تدریجي لتص��ل الى النس��بة المفروض��ة على القطاع الص��ناعي رفع
 :كما یلي) %14( النسبة الحالیھ بدالً من ،سنوات

 وما تالھا 2024 2023 2022 2021 2020 2019 

نشطة الصناعیة باستثناء األ
 %20 %19 %18 %17 %16 %15 دویة والمالبسصناعة األ

 %20 %19 %18 %16 %14 %10 دویة والمالبس صناعة األ

  اإلبقاء على النس��بة المفروض��ة على ش��ركات اإلتص��االت األس��اس��یة، وش��ركات توزیع وتولید
الكھرباء، وش����ركات تعدین المواد األس����اس����یة، وش����ركات التأمین وش����ركات إعادة التأمین، 
وشركات الوساطة المالیة والشركات المالیة، واألشخاص اإلعتباریین الذین یمارسون أنشطة 

 %.24ند التأجیر التمویلي، ع
  35اإلبقاء على النسبة المفروضة على قطاع البنوك عند%. 
  ،إنش���اء حس���اب المس���اھمة الوطنیة ورص���د موجوداتھ في الموازنة العامة لس���داد الدین العام

 حیث تتكون إیرادات ھذا الحساب مما یلي:ب
 من الدخل الخاضع للضریبة للبنوك وشركات توزیع وتولید الكھرباء. 3% •
 من الدخل الخاضع للضریبة لشركات تعدین المواد األساسیة. 7% •
من الدخل الخاضع للضریبة لشركات الوساطة المالیة والشركات المالیة واألشخاص  4% •

 اإلعتباریین الذین یمارسون أنشطة التأجیر التمویلي.
 من الدخل الخاضع للضریبة لشركات اإلتصاالت والتأمین وإعادة التأمین. 2% •
 من الدخل الخاضع للضریبة لباقي األشخاص اإلعتباریین. 1% •
 یزید عن مائتي ألف دینار للشخص الطبیعي. الذيمن الدخل الخاضع للضریبة  1% •
 التبرعات والھبات. •

 )2( إطـــــار تابع
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 الفصل الرابع
 القطــــاع الخـارجــــي

ستثناء  ،العجز في الحساب الجاريانخفض  با
من الناتج المحلي  10.3% إلى 2018في عام  ،المنح

من الن��اتج في ع��ام  13.3%اإلجم��الي مق��ارن��ة مع 
إلى  ،متض������مناً المنح ،عجزال انخفضكما . 2017
مق��ارن��ة مع  ،من الن��اتج المحلي اإلجم��الي %7.0

 . 2017خالل عام  من الناتج %10.6
نخفاض في عجز الحس��اب الجاري یُعزى اإلو

الدخل السیاحي بتحقیق معدالت نمو إلى استمرار 

ثاني على التوالي عام ال عة لل عام  ،مرتف ما في  إذ ن
م��دفوع��اً ب��ارتف��اع أع��داد  ،13.1%بنس������ب��ة  2018

تغیرات باألھمیة النس����بیة لجنس����یات الو ،الس����یاح
الس������ی��اح، مم��ا أثر إیج��اب��اً على زی��ادة الوفر في 

نخفاض العجز الوكذلك نتیجة حس�����اب الخدمات، 

مدعوماً بارتفاع الص������ادرات  ،س������لعفي میزان ال
، وانخفاض المستوردات بنسبة 3.5%الكلیة بنسبة 

الرغم من ارتف���اع المس������توردات من ب���و .%1.4
، إال أن األثر النس������بي 23.5%الط��اق��ة بنس������ب��ة 

والتي انخفض�����ت  ،للمس�����توردات من غیر الطاقة
المس������توردات الكلی��ة نحو ب�� دفع، 6.4%بنس������ب��ة 

االنخفاض مما أدى إلى تحول العجز في الحس��اب 

 3.0%إلى وفر بلغت نسبتھ  )يطغیر النف(الجاري 
 .من الناتج المحلي اإلجمالي

سفرت المعامالت الرأسمالیة أمن جانب آخر، 

عن ص���افي تدفق للداخل  2018خالل عام مالیة وال

س������جل االس������تثمار  ذإ .ملیون دینار 2,740.6بلغ 

ملیون  679.8خل مقداره ادللص��افي تدفق المباش��ر 

س������جلت اس������تثمارات الحافظة تدفقاً  بینمادینار، 

وقد أفض�������ت  .ملیون دینار 146.5مقداره  للخارج

المیزان تس�������جی���ل الى لتطورات الس���������ابق���ة ا

مقداره عجزاً لمیزان المدفوعات  اإلجمالـ���ـ���ـ���ـ���ي

 100.2 بلغ مق��اب��ل ف��ائض ،ملیون دین��ار 1,684.8

 . 2017ام ـــملیون دینار خالل ع

وقد أظھر وض���ع االس���تثمار الدولي في نھایة 

في ص�������افي التزامات المملكة  رتفاعاً إ 2018عام 

ملیون دینار،  32,094.7نحو الخارج لیص�������ل إلى 

قارنة مع  عام  29,432.7م یة  ھا نار في ن ملیون دی

رص������ی��د  نخف��اضإل نتیج��ة وق��د ج��اء ذل��ك. 2017

األص������ول الم��الی��ة الخ��ارجی��ة لك��اف��ة القط��اع��ات 

 883.3االقتص�������ادی��ة المقیم��ة في المملك��ة بمق��دار 

ملیون دینار، وارتفاع  17,811.7ملیون دینار لتبلغ 

یة الخارجیة على كافة  ید الخص������وم المال رص������

القطاعات االقتص�����ادیة المقیمة في المملكة بمقدار 

 ملیون دینار. 49,906.4ملیون دینار لتبلغ  1,778.7
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 ةالتجارة الخارجی
 

في ض����وء ارتفاع الص����ادرات الوطنیة بنس����بة 
ل س��جّ ، 1.4%وانخفاض المس��توردات بنس��بة  %3.6
درات الوطنیة مضافاً االتجارة الخارجیة (الصحجم 
 2018خالل عام استقراراً نسبیاً  )المستورداتإلیھا 
، 0.2%بانخفاض نسبتھ  ملیون دینار 19,021.6لیبلغ 

. 2017خالل عام  5.2% نس�������بتھ ارتفاع مقارنة مع
نسبة االنفتاح التجاري (حجم  انخفضت ،وتبعاً لذلك

) المحلي اإلجم��الي ی��ة إلى الن��اتجالتج��ارة الخ��ارج
خالل  65.9%مقارنة بحوالي  63.4%إلى لتص�������ل 

بة 2017عام  یة . أما نس������� تغطیة الص�������ادرات الكل
نقطة مئویة  1.8 بحوالي ارتفعتفقد للمس������توردات 

  .38.4% لتصل إلى 2017 عن مستواھا في عام

عجز  انخفض ،وفي ض������وء ھ��ذه التطورات

بة  2018خالل عام  المیزان التجاري  4.2%بنس������

نارملیون  8,834.7 لیبلغ كل  ،دی ویعزى ذلك بش������

   :رئیس إلى التطورات التالیة

  الكلیةالصادرات  

خالل عام  الص�����ادرات الكلیة للمملكة ارتفعت
ملیون  5,518.5لتص�������ل إلى  3.5% بنس������بة 2018
الص�������ادرات  الرتفاع نتیجةجاء ذلك . وقد دینار

ملیون  4,668.4لتص����ل إلى  3.6%الوطنیة بنس����بة 
الس�����لع المعاد تص�����دیرھا بنس�����بة  وارتفاع دینار،
  .ملیون دینار 850.1لتصل إلى  %2.6

 الصادرات الوطنیة  •

o یل لدى یة تطورات الص�������ادرات  تحل الوطن
 ما یلي:یالحظ  2018خالل عام 

الوطنیة من المالبس  الص�����ادراتارتفاع  -
) 11.6%( ملیون دین���ار 127.4بمق���دار 

ملیون دینار، مقابل  1,228.9لتص������ل إلى 
 . 2017خالل ع�ام  9.5%ارتف��اع نس������بت��ھ 

 مؤشرات التجارة الخارجیة
 2014– 2018                                       

 2014 2015 2016 2017 0182)1( 

  معدل النمو (%) 

 -0.2 5.2 -6.3 -9.8 4.7 التجارة الخارجیة

 3.5 -0.5 -3.6 -6.6 6.0 الصادرات الكلیة 
الصادرات 

 3.6 2.5 -8.4 -7.1 7.4 الوطنیة

 2.6 -13.9 26.1 -3.3 -2.8 المعاد تصدیره

 -1.4 6.1 -5.6 -10.7 3.9 *المستوردات 
 -4.2 10.3 -6.8 -13.1 2.8 المیزان التجاري

  نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (%) 

 63.4 65.9 65.1 71.8 83.8 التجارة الخارجیة

 18.4 18.5 19.3 20.7 23.3 الصادرات الكلیة  

الصادرات 
 15.6 15.6 15.8 17.8 20.2 الوطنیة

 2.8 2.9 3.5 2.8 3.1 المعاد تصدیره   

 47.9 50.4 49.3 54.0 63.6 *المستوردات 

 -29.5 -31.9 -30.0 -33.3 -40.6 المیزان التجاري
 تتضمن مستوردات الجھات غیر المقیمة. *   :
 : أولیــــة.  (1)

 

-12000

-8000

-4000

0

4000

8000

12000

16000

2016 2017 2018

المیزان التجاري
، بالملیون دینار 2016-2018

المستوردات الصادرات الكلیة )السلع(المیزان التجاري 



 

 القطـــاع الخارجـــي           الفصل الرابع 
 

 
73 

ك��ل من  الرتف��اع نتیج��ةوق��د ج��اء ذل��ك 
 8.4%ة بنس����بة كمیات المالبس المص����ّدر

لت ـ����������. وش�����ك3.0%بنس�����بة  س�����عاراألو
من  % 26.3ص���ادرات المالبس ما نس���بتھ

، وتع��د الوالی��ات الص��������ادرات الوطنی��ة
المتحدة األمریكیة الس������وق الرئیس لھذه 
الس�����لعة، إذ اس�����تحوذت على ما نس�����بتھ 

% من إجمالي صادرات المملكة من 87.8
 المالبس.

الص������ادرات الوطنیة من البوتاس  ارتفاع -
) لتصل 16.1%ملیون دینار ( 53.4بمقدار 

ملیون دین���ار، مق���ارن���ة مع  384.4إلى 
. 2017خالل ع�ام  9.6%نس������بت��ھ ارتف��اع 

ارت��ف���اع ال��ك��م��ی���ات  إل��ىذل���ك وی��ع��زى 
بنس��بة  واألس��عار 4.9%بنس��بة  المص��ّدرة

ما  وقد شكلت صادرات البوتاس .%10.7
من الص������ادرات الوطنیة،  8.2%نس������بتھ 

 ،الھن���دواس������تحوذت أس������واق ك���ل من 
ما نسبتھ على  ومصر ،ومالیزیا ،والصین

 من إجمالي ھذه الصادرات. %65.3
الص���ادرات الوطنیة من األس���مدة  ارتفاع -

) لتصل 27.6%ملیون دینار ( 40.9بمقدار 
ملیون دین���ار، مق���ارن���ة مع  189.3إلى 

، 2017خالل عام  3.6%انخفاض نس������بتھ 
ك��ل من رتف��اع النتیج��ة وق��د ج��اء ذل��ك 

بنس���بة  واألس���عار 23.1%بنس���بة  الكمیات
من  4.1%، لتش������ك��ل م��ا نس������بت��ھ %3.6

یة. وقد اس������تحوذت  الص�������ادرات الوطن
 الس�����ودانوتركیا و الھندأس�����واق كل من 

من إجم���الي  74.4%على م���ا نس������بت���ھ 
 الصادرات الوطنیة من ھذه السلعة.

  الصادرات الوطنیة السلعیة
 ، بالملیون دینار2018 – 2017 

 
 معدل  النمو )1(8201   2017

(%) 

 3.6 4,668.4 4,504.2 الوطنیةإجمالي الصادرات 

 11.6 1,228.9 1,101.5 المالبس

 11.6 1,079.3 967.4 الوالیات المتحدة األمریكیة

 0.0 446.8 447.0 منتجات دوائیة وصیدلیة 

 -24.0 87.8 115.6 السعودیة

 40.3 84.6 60.3 العراق

 11.3 50.1 45.0 الجزائر

 -2.1 36.5 37.3  اإلمارات

 16.1 384.4 331.0 البوتاس

 15.7 103.3 89.3 الھند

 -23.8 63.9 83.9 الصین

 52.7 42.0 27.5 مالیزیا

 38.2 42.0 30.4 مصر

 -8.1 259.1 282.0 الفوسفات

 1.5 181.3 178.7 الھند

 -18.9 55.2 68.1 ندونیسیاإ

 -19.8 226.4 282.3 الخضروات 

 -14.3 61.8 72.1 السعودیة

 -0.6 53.2 53.5 الكویت

 -33.9 39.8 60.2 اإلمارات

 27.6 189.3 148.4 األسمدة

 150.0 90.5 36.2 الھند

 -25.5 29.8 40.0 تركیا

 184.7 20.5 7.2 السودان

مستحضرات التنظیف 
 18.6 108.5 91.5 والتزیین والعطور 

 29.3 59.2 45.8 العراق

 42.6 27.1 19.0 السعودیة

 -1.5 108.4 110.1 الورق والكرتون

 -28.2 38.2 53.2 السعودیة

 42.5 31.2 21.9 العراق

 3.9 5.3 5.1 لبنان

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة.
 أولیة.:     ) 1(  
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م��ن ال��وط��ن��ی���ة الص���������ادرات  ارت��ف���اع -
"مس�������تحض�������رات التنظیف والتزیین 

ملیون دین���ار  17.0بمق���دار  والعطور"
 ،ملیون دینار 108.5) لتص��ل إلى %18.6(

خالل عام  3.2%نس�بتھ ارتفاع مقارنة مع 
 النخفاض محص������لة إذ جاء ذلك  .2017

سبة الكمیات المصّدرة  وارتفاع  17.5%بن
، مش��كلة ما نس��بتھ 43.6%بنس��بة  األس��عار

ھ���ذا  .من الص���������ادرات الوطنی���ة %2.3
العراق ك���ل من اس������تحوذت أس������واق و

من  79.5%والس������عودیة على ما نس������بتھ 
 .ھذه السلعةإجمالي صادرات المملكة من 

انخف���اض الص���������ادرات الوطنی���ة من  -
نار  55.9الخض������روات بمق�دار  ملیون دی

ملیون دینار،  226.4) لتص��ل إلى %19.8(
خالل  7.7%مقارنة مع انخفاض نس������بتھ 

 النخفاض نتیجة. وقد جاء ذلك 2017عام 
 9.4%بنس����بة  رةالكمیات المص����دّ  كل من

وقد ش�����كلت . 11.5%بنس�����بة  واألس�����عار
 الص����ادرات من الخض����روات ما نس����بتھ

واستأثرت من الصادرات الوطنیة.  %4.8
 ،والكویت ،أس������واق كل من الس������عودیة

سبتھ واإلمارات  من ھذه  68.4%على ما ن
 الصادرات.

 من الوطنی���ة انخف���اض الص���������ادرات -
 ملیون دین���ار 22.9بمق���دار  الفوس������ف���ات

ملیون دینار،  259.1) لتص�����ل إلى %8.1(
تھ  في  14.7%مقارنة مع انخفاض نس������ب

جاء ذلك محص���لة النخفاض و. 2017عام 
وارتفاع األس���عار  21.0%الكمیات بنس���بة 

وق��د ش������كل��ت . 16.3%الع��المی��ة بنس������ب��ة 
من  5.6%ص��ادرات الفوس��فات ما نس��بتھ 

الص��ادرات الوطنیة، واس��تحوذت أس��واق 
كل من الھند وإندونیس�����یا على ما نس�����بتھ 

من إجمالي الص������ادرات الوطنیة  %91.3
 من الفوسفات.

الورق "الص�ادرات الوطنیة من  انخفاض -
یون دین���ار1.7 ر بمق���دا" والكرتون  مل

ملیون دینار،  108.4لتص�����ل إلى  )%1.5(
خالل  0.9%نس������بتھ  انخفاضمقارنة مع 

 النخفاض محص���لة ذلكجاء و .2017عام 
ارتفاع و 6.5%الكمیات المص���ّدرة بنس���بة 

ما نس���بتھ  لتش���كل، 5.3%األس���عار بنس���بة 
من الص���������ادرات الوطنی���ة. وق���د  %2.3

 ،أس�����واق كل من الس�����عودیة اس�����تحوذت
 68.9%ما نس������بتھ على  ولبنان ،والعراق

ھذه من من إجمالي الص�����ادرات الوطنیة 
 .السلعة

من  وعلیھ، فقد ش�����كلت الص�����ادرات الوطنیة
والبوتاس  ،ت دوائیة وص��یدلیة"و"منتجا ،المالبس

فوس�������ف���ات ل لخض�������رواتو ،وا  ،واألس�������م���دة ،ا
 ،و"مس���تحض���رارت التنظیف والتزیین والعطور"

 63.2%نحو  2018خالل عام  و"الورق والكرتون"
 62.0%من إجم��الي الص�������ادرات الوطنی��ة مق��اب��ل 

 . 2017خالل عام 

0 250 500 750 1000 1250

المالبس

وصیدلیةدوائیةمنتجات

البوتاس

الفوسفات

الخضروات

االسمدة

لعطورواالتنظیف والتزیینمستحضرات

2018، خالل عام المصـــــدرةالسلــــــعأھـــم
بالملیون دینار 
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ص��عید التركیب الس��لعي للص��ادرات  على أما
الصادرات  سجلتفقد وفقاً لألغراض االقتصادیة، 

خالل عام من "المواد الخام والس������لع الوس������یطة" 
 ،8.3%ارتفاعاً نس�����بتھ  2017مقارنة مع عام  2018

من إجمالي الص���ادرات.  42.2%لتش���كل ما نس���بتھ 
"الس��لع االس��تھالكیة" كما س��جلت الص��ادرات من 

من  55.7%ا نس���بتھ لتش���كل م 0.6%ارتفاعاً بنس���بة 
بینم���ا ارتفع���ت  ،الوطنی���ة إجم���الي الص���������ادرات

خالل  3.1% ةنسببالصادرات من السلع الرأسمالیة 
 . 2018عام 

التوزیع الجغرافي للص���ادرات  ص���عیدعلى و
الوالی�ات أس������واق ك�ل من  اس������تحوذت ،الوطنی�ة

 ،والعراق ،والھند ،والس����عودیة ،كیةالمتحدة األمری
 67.2% ما نسبتھ على وقطر ،الكویتو ،واإلمارات

خالل عام  الوطنیة ادراتـ��ـ��ـ��الي الصـ��ـ��ـ��من إجم
  .2017عام  خالل 66.4%مقابل  2018

 المعاد تصدیره •
س��جلت الس��لع المعاد تص��دیرھا خالل عام 

) 2.6%ملیون دینار ( 21.2مقداره  رتفاعاً ا 2018
 انخفاضبالمقارنة مع  ،ملیون دینار 850.1لتبلغ 

وحافظت تقریباً  ،2017خالل عام  13.9%نسبتھ 
كما ھي في  الص���ادرات الكلیةنس���بتھا إلى على 

وتجدر . 15.4%لتس���جل ما نس���بتھ  العام الس���ابق
، اإلمارات أس������واق كل منأن اإلش�������ارة إلى 
والوالی���ات المتح���دة  ،والعراق ،والس������عودی���ة

تأثرتاألمریكیة  من إجمالي  18.8%على  اس������
   .2018السلع المعاد تصدیرھا خالل عام 

وب���اس������تعراض تركی���ب الس������لع المع���اد 
خالل  حس��ب األغراض االقتص��ادیةتص��دیرھا 

 "الرأس������مالیة"الس������لع بأن یالحظ  ،2018عام 
% من إجمالي 46.3اس����تحوذت على ما نس����بتھ 

، في حین اس�����تأثرت الس�����لع المعاد تص�����دیرھا
"الس�����لع و ،"المواد الخام والس�����لع الوس�����یطة"

، 21.6%و 32.0%على نحو  ،االس������تھالكی���ة"
 والي.ــــى التــــعل
 السلعیـة المستوردات 

انخفضت قیمة مستوردات المملكة من السلع 
ملیون دین���ار  200.5بمق���دار  2018خالل ع���ام 

مقابل  ،ملیون دینار 14,353.2) لتص���ل إلى %1.4(
فاع  قداره ارت نار ( 833.3م خالل ) 6.1%ملیون دی

فاتورة وقد جاء ذلك محصلة النخفاض . 2017عام 
لتبلغ  ،6.4% المس���توردات باس���تثناء الطاقة بنس���بة

ف���ات���ورة وارت���ف���اع  ر،م���ل���ی���ون دی���ن���ا 11,358.6
لتصل إلى ، 23.5%المستوردات من الطاقة بنسبة 

من  20.9%ما نسبتھ مشكلة  ،ملیون دینار 2,994.6
تطورات ول���دى تحلی���ل  .إجم���الي المس������توردات

، 2018مس������توردات المملكة الس������لعیة خالل عام 
 یالحظ ما یلي:

البلدان االخرى
13.4%

الھند
10.4%

اندونیسیا
1.9%

الوالیات 
المتحدة  

ةاألمریكی
26.3%

دول االتحاد 
األوروبي

3.0%

الدول العربیة
43.4%

الصین 
1.6%

2018خالل عام التوزیع الجغرافي للصادرات الوطنیة،
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المس������توردات من "وس������ائل النقل  نخفاضإ •
طعھ���ا" مق���دار وق ین���ار  341.7 ب یون د ل م

ملیون دینار،  1,293.2إلى  لتص����ل%) 20.9(
خالل عام  8.0%ارتفاع نس������بتھ  مقارنة مع

 النخف���اض نتیج���ةوق���د ج���اء ذل���ك . 2017
 5.0%بنس��بة  المس��توردةالكمیات واألس��عار 

وق���د ش������كل���ت ھ���ذه على التوالي.  16.7%و
من إجمالي  9.0%المس������توردات ما نس������بتھ 

م��ن  51.8%ال��مس��������ت��وردات. وت��م ت��ل��ب��ی���ة 
مستوردات المملكة من ھذه السلع من أسواق 

 ،لمانیاأو ،الوالیات المتحدة األمریكیةكل من 
 .المكسیكو

من "آالت وأجھزة  المس������توردات نخفاضإ •
ملیون  10.0" بمق��دار وأجزاؤھ��اكھرب��ائی��ة 

ملیون دین���ار،  515.3) لتبلغ 1.9%دین���ار (
خالل عام  14.4%مقارنة مع ارتفاع نس������بتھ 

 نخفاض األس������عارال. وذلك محص������لة 2017
 ارتفاع الكمیات المس�����توردةو 4.4%بنس�����بة 
، وقد ش���كلت ھذه المس���توردات 2.6%بنس���بة 
إجم���الي المس������توردات.  من 3.6%حوالي 

 ،وتركیا ،واس��تأثرت أس��واق كل من الص��ین
مص���ادر من  56.5%وإیطالیا على ما نس���بتھ 

 .مستوردات المملكة من ھذه السلع

ارتفاع المس����توردات من المش����تقات النفطیة  •
) لتص�����ل 37.7%ملیون دینار ( 288.1بمقدار 

 ارتفاعمقارنة مع ملیون دینار،  1,051.7 إلى
ویعزى ذلك . 2017خالل عام  18.1%نس���بتھ 

عارالرتفاع كل من  بة األس������  18.8% بنس������
، وقد 16.0% بنس������بة والكمیات المس������توردة

سبتھ  من  7.3%شكلت المشتقات النفطیة ما ن
وش���كلت أس���واق كل  .إجمالي المس���توردات

واإلمارات ما نس��بتھ  ،والتفیا ،من الس��عودیة
من إجمالي مصادر المستوردات من  %79.1

 المشتقات النفطیة.

  أبرز المستوردات السلعیة
 بالملیون دینار ،2018 –2017 

معدل النمو   )1(1820 2017 
(%) 

 -1.4 14,353.2 14,553.7 إجمالي المستوردات

 -20.9 1,293.2 1,634.8 وسائط النقل و قطعھا 

 -23.6 284.7 372.6 االمریكیھ الوالیات المتحدة

 -2.7 195.4 200.8 لمانیاأ

 -4.1 190.3 198.5 المكسیك

 37.7 1,051.7 763.6 مشتقات نفطیة 

 83.2 506.4 276.4 السعودیھ

 - 165.3 - التفیا

 50.7 160.5 106.5 اإلمارات

 12.7 875.8 776.8 النفط الخام

 8.9 845.8 776.8 السعودیة
خیوط نسیجیة ونسج 

 2.0 668.9 655.5 ومنتوجاتھا 

 16.0 295.0 254.4 الصین

 -16.7 164.5 197.5 تایوان

 -3.8 60.0 62.4 تركیا

اآلالت واألجھزة الكھربائیة 
 -1.9 515.3 525.3 وأجزاؤھا

 -9.4 201.7 222.6 الصین

 27.3 57.8 45.4 تركیا

 -10.0 31.4 34.9 یطالیاإ

 3.9 457.1 440.0 منتجات دوائیة وصیدلیة 

 6.3 62.8 59.1 لمانیاأ

 3.8 54.6 52.6 الوالیات المتحدة األمریكیة

 -14.6 44.0 51.5 فرنسا

 4.9 424.6 404.9 اللدائن

 9.2 230.7 211.3 السعودیة

 39.8 37.2 26.6 الصین

 -0.3 29.7 29.8 اإلمارات

 .المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة 
 : أولیــــة.    (1)     
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 ارتفاع المس�����توردات من النفط الخام بمقدار •
بلغ 12.8%ملیون دین���ار ( 99.0 ت  875.8) ل

نس������بت��ھ  ارتف��اعملیون دین��ار، مق��ارن��ة مع 
محص��لة ذلك جاء و. 2017خالل عام  %19.8

 33.8%بنس������بة  الرتفاع أس������عار النفط الخام
 بنس������ب��ة الكمی��ات المس������توردة وانخف��اض

 6.1%ش���كل النفط الخام ما نس���بتھ و، %15.8
وتعد الس�����عودیة من إجمالي المس�����توردات، 

لتلبیة احتیاجات المملكة  الرئیسالمص�������در 
 . 96.6% بنسبة من النفط الخام

 الل���دائنالمملك���ة من  مس������توردات ارتف���اع •
) لتصل إلى 4.9%ملیون دینار ( 19.7بمقدار 
ملیون دینار، مقارنة مع ارتفاع نسبتھ  424.6
ذلك نتیجة  وقد جاء. 2017خالل عام  %4.4

فاع كل من  عار الرت بة األس������ ، 4.7%بنس������
ش��كلت ، و0.2%بنس��بة والكمیات المس��توردة 

من  3.0%مس���توردات ھذه الس���لع ما نس���بتھ 
إجمالي المستوردات. وقد استحوذت أسواق 

على  ماراتواإل ،الصینو ،السعودیة كل من
من مص����ادر مس����توردات  70.1%ما نس����بتھ 

  .من ھذه السلعالمملكة 

منتج��ات دوائی��ة المس������توردات من " ارتف��اع •
) 3.9%ملیون دینار ( 17.1 " بمقداروص�����یدلیة
دینار، مقابل انخفاض  ملیون 457.1 لتصل إلى
 ویعود ذل��ك .2017 خالل ع��ام 4.0% نس������بت��ھ

 ،21.3%بنس�����بة  رتفاع األس�����عارال محص�����لة
 ،14.4%بنس��بة المس��توردة  الكمیاتنخفاض وا

من  3.2%وش��كلت ھذه المس��توردات ما نس��بتھ 
وقد اس���تأثرت أس���واق إجمالي المس���توردات. 

 ،الوالیات المتحدة األمریكیةو ،ألمانیاكل من 
من مص����ادر  35.3%على ما نس����بتھ  وفرنس����ا

 مستوردات المملكة من ھذه السلع.

المملك���ة من "خیوط  مس�������تورداتارتف���اع  •
 13.4نس������یجیة ونس������ج ومنتوجاتھا" بمقدار 

ملیون  668.9) لتص���ل إلى 2.0%ملیون دینار (
خالل  7.5%دینار، مقارنة مع ارتفاع نس������بتھ 

 سعاراألالرتفاع  محصلة ذلك جاء، 2017عام 
 الكمیات المس�����توردة وانخفاض 2.7%بنس�����بة 
ما نس����بتھ وش����كلت ھذه الس����لع ، 0.6%بنس����بة 

من إجمالي المستوردات. وقد استحوذت  %4.7
وتركی��ا على م��ا  ،وت��ایوان ،ك��ل من الص������ین

 من ھذه السلع.  77.7%نسبتھ 

وعلیھ، شكلت المستوردات من "وسائل النقل  
والنفط الخ���ام  ،المش������تق���ات النفطی���ةو ،وقطعھ���ا"

و"آالت  ،و"خیوط نس�����یجیة ونس�����ج ومنتوجاتھا"
منتجات دوائیة و" ،وأجھزة كھربائیة وأجزاؤھا"

من إجمالي  36.8%ما نس��بتھ  اللدائنو ،"وص��یدلیة
، 2018مس������توردات المملكة الس������لعیة خالل عام 

  .2017خالل عام  35.7%ما نسبتھ  مقابل

0 350 700 1050 1400

وقطعھاالنقلوسائل

النفطیةالمشتقات

الخامالنفط

ومنتوجاتھاونسجنسجیةخیوط

وأجزاؤھاكھربائیةوأجھزةآالت

وصیدلیةدوائیةمنتجات

اللدائن

2018، خالل عام أھم السلــــــع المســـــتوردة
بالملیون دینار
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صعید التركیب السلعي للمستوردات  ىوعل •
خالل ع��ام  االقتص��������ادی��ةوفق��اً لألغراض 

المستوردات كل من  انخفاضیالحظ  ،2018
"الس������لع و من "الس������لع الرأس������م���الی���ة"

على  10.1%و 12.3%االس��تھالكیة" بنس��بة 
المس������توردات من التوالي، بینم��ا ارتفع��ت 

"المواد الخام والس�����لع الوس�����یطة" بنس�����بة 
. كما وش����كلت 2017، مقارنة مع عام %8.5

"الس������لع كل من "الس������لع الرأس������مالیة" و
االس������تھالكی��ة" و"المواد الخ��ام والس������لع 

تھ  ما نس������ب ، 29.8%، 15.6%الوس������یطة" 
م���ن اج���م���ال���ي ع���ل���ى ال���ت���وال���ي  %52.8

 .2018المستوردات خالل عام 
توزیع الجغرافي  • ل عی���د ا أم���ا على ص�������

للمس������توردات، فتعتبر أس������واق ك���ل من 
والوالیات المتحدة  ،والص�����ین ،الس�����عودیة
یة یا ،األمریك مان یا ،واإلمارات ،وأل  ،وترك

وإیطالیا أھم مص���ادر مس���توردات المملكة 
مس����تحوذة على ما نس����بتھ  2018خالل عام 

ما من إجمالي المس��توردات، مقابل  %54.7
  .2017خالل عام  53.3%نسبتھ 

  شروط التبادل التجاري 

مؤش������ر ش������روط التب�ادل التج�اري  ارتفع •

ألسعار الصادرات  القیاسي(الرقم  السعري

منس������وب��اً إلى الرقم القی��اس������ي ألس������ع��ار 

 6.7% بنسبة 2018 المستوردات) خالل عام

 65.0، مقارنة مع نقطة 69.4إلى لیص�������ل 

. ویعزى ذل��ك إلى 2017نقط��ة خالل ع��ام 

الرقم القیاس���ي ألس���عار الص���ادرات  ارتفاع

الرقم القیاسي ألسعار  وارتفاع 7.3% بنسبة

 .0.6%المستوردات بنسبة 

     س������ج���ل مؤش������ر ش������روط التب���ادل  كم���ا •

التجاري الكمي (الرقم القیاسـ��ـ��ـ��ي لكمیات 

المس����توردات منس����وباً إلى الرقم القیاس����ي 

 2018لكمی���ات الص��������ادرات) خالل ع���ام 

، نقطة 72.5لیصل إلى  1.6%نسبتھ  ارتفاعاً 

الرقم القیاسي لكمیات  انخفاضوذلك نتیجة 

الرقم  وانخفاض، 1.6%بنسبة  المستوردات

 .3.2%قیاسي لكمیات الصادرات بنسبة ال

المقدرة على االس��تیراد  مؤش��رأما بالنس��بة ل •
(شروط التبادل التجاري السعري مضروباً 

القیاسي لكمیات الصادرات)، والذي  بالرقم
یعكس القوة الش������رائیة لقیمة الص������ادرات 
مقاس����ةً بأس����عار المس����توردات، فقد ش����ھد 

 170.0لیص������ل إلى  3.3% نس������بتھ رتفاعاً ا
 .2018نقطة خالل عام 

ا
2018التوزیع الجغرافي للمستوردات، خالل عام 

الصین
تركیا13.7%

3.8%

دول
االتحاد

األوروبي
% 21.4

العربیة الدول
%26.8 البلدان

األخرى
22.8%

الوالیات 
المتحدة

األمریكیة 
 %8.7

الھند
2.8%
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 تمیزان المدفوعا
 

االقتصاد األردني مع العالم معامالت  تأسفر
عن انخفاض العجز في  2018الخارجي خالل عام 

 31.0%بنس���بة  ،متض���مناً المنح ،الحس���اب الجاري
عجز الحس���اب انخفض كما  .2017مقارنة مع عام 

مقارنة مع  19.0%بنسبة  ،باستثناء المنح ،الجاري
أداء المعامالت الرأس���مالیة . فیما أس���فر 2017عام 

فاع التزامات المملكة نحو العالم  یة عن ارت والمال
نار. 2,740.6 بمقدارالخارجي  ناًء على  ملیون دی ب

قة، جل المیزان اإلجمالي  التطورات الس�������اب س������
ملیون  1,684.8لمیزان الم���دفوع���ات عجزاً بلغ 

عام  بل وفر مق�داره  2018دین�ار خالل   100.2مق�ا
  .2017ملیون دینار خالل عام 

 الحساب الجاري 

متض������مناً  ،عجز الحس�������اب الجاري انخفض
ملیون  2,107.8لیص��ل إلى  2018خالل عام  ،المنح
مقارنة  ،)المحلي اإلجمالي من الناتج 7.0%( دینار

من  10.6%ملیون دینار ( 3,053.9مع عجز مقداره 
ناتج ویعود  .2017) خالل عام المحلي اإلجمالي ال

حس���اب العجز في  النخفاض ،بش���كل رئیس ،ذلك
 .الدخل الثانوي حساب صافي وفر وارتفاع السلع
 ،المنحباستثناء  ،الحساب الجاريعجز سجل كما 

ملیون  3,103.3لیبلغ  انخفاض�������اً  2018خالل عام 
مقارنة  )المحلي اإلجمالي من الناتج 10.3%دینار (

لن���اتج 13.3%ملیون دین���ار ( 3,831.4مع   من ا
وفیم��ا یلي  .2017خالل ع��ام  )المحلي اإلجم��الي

أبرز تطورات المع���امالت الج���اری���ة مع الع���الم 
 الخارجي:

 353.8بمق��دار  الس������لع میزانعجز  انخف��اض •

ملیون  7,239.4) لیبلغ 4.7%ملیون دین���ار (

 دینار.

 الوفر المتحقق في حس�������اب الخدماتارتفاع  •

، وذل��ك )21.3%( ملیون دین��ار 310.5بمق��دار 

الص���ادرات الخدمیة بمقدار  الرتفاع محص���لةً 

المس������توردات  وارتف��اع ،ملیون دین��ار 351.3

ویعزى  ملیون دین��ار. 40.8الخ��دمی��ة بمق��دار 

بش������كل  ،حس������اب الخدماتوفر في  رتفاعاإل

 بند الوفر المتحقق في ص���افي الرتفاع ،رئیس

 ملیون دینار. 432.5السفر بمقدار 

 شروط التبادل التجاري السلعي 
2018 - 2014 ،(100=1994) 

 2014 2015 2016 (1)2017 (1)2018 

ش���روط التبادل 
 ال������ت������ج������اري

 السعري
66.2 70.1 63.5 65.0 69.4 

ش���روط التبادل 
 72.5 71.4 67.6 69.3 70.1 التجاري الكمي

لمق���درة على  ا
 170.0 164.6 155.7 178.6 172.9 االستیراد

 : أولیـــــة.  (1)
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میزان المدفوعات
،  بالملیون دینار2016-2018
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لدخل االعجز المسجل في حساب  انخفاض •
 لیصل إلىملیون دینار  4.9بمقدار  لياألو

 ،بشكل رئیس ،ویعود ذلك ملیون دینار. 141.6
العجز في صافي دخل االستثمار  النخفاض

 في وفرال وانخفاض ،ملیون دینار 11.4بمقدار 
ملیون  6.5صافي تعویضات العاملین بمقدار 

ومن الجدیر ذكره أن عجز الحساب  .دینار
الجاري األولي (الحساب الجاري باستثناء 

لیصل إلى ما  انخفضفوائد المدفوعة) قد ال
خالل  المحلي اإلجمالي من الناتج 5.9%نسبتھ 
من الناتج خالل  9.6%مقارنة مع  2018عام 
 .2017عام 

 الدخل الثانوي حس������اب وفر ص������افي ارتفاع •
 3,506.9صل إلى یملیون دینار ل 276.9بمقدار 

     رتف��اعال نتیج��ةوق��د ج��اء ذل��ك  .ملیون دین��ار
             القط���اع الع���ام ص���������افي تحویالت الوفر في 

 ،ملیون دینار 218.0بمقدار  (المنح الخارجیة)
ص����ـ����������افي تـ����������حویالت الوفر في  وارتفاع

ملیون  58.9 بمقدار األخرى اتالقطـ��������ـ��������اع
حواالت ص�������افي  في المقابل، انخفض دینار.

 1,967.2ص�������ل إلى یل 2.6%العاملین بنس������بة 
  .2018خالل عام  ملیون دینار

نس��بة تغطیة المقبوض��ات  ارتفعتوتبعاً لذلك، 
لتبلغ  2018الجاریة للمدفوعات الجاریة خالل عام 

خالل عام  82.5%مقارنة مع  ،87.9%ما نس������بتھ 
بلغ حجم المقبوض��ات الجاریة ما مقداره  إذ ،2017

في حین بلغت المدفوعات  ،ملیون دینار 15,333.6
ومن  ملیون دین��ار. 17,441.4 م��ا مق��دارهالج��اری��ة 

جاري غیر النفطي  جدیر ذكره أن الحس�������اب ال ال
من  3.0%بلغ  وفراً قد س������جل (متض������مناً المنح) 

، مق��اب��ل 2018الن��اتج المحلي اإلجم��الي في ع��ام 
 .2017من الناتج في عام  2.2%نسبتھ  عجز

  الرأسمالي والماليالحساب 

 والمالیة عن الرأس�����مالیةأس�����فرت المعامالت 
االلتزامات نحو العالم الخارجي  صافي في ارتفاع

 ،2018خالل ع��ام ملیون دین��ار  2,740.6بمق��دار 
ملیون دین��ار في ع��ام  2,267.0بلغ  ارتف��اعمق��اب��ل 

مات ص�������افي في االرتف�اعویعود  .2017  ،االلتزا
 :ما یلي إلى ،بشكل رئیس

 2018االس���تثمار المباش���ر خالل عام  تس���جیل •
ملیون دینار 679.8 تدفق للداخل بلغ ص�������افي 

 ت��دفق لل��داخ��ل مق��دارهص��������افي  مق��ارن��ة مع
، أي 2017ملیون دین���ار خالل ع���ام  1,436.4

وقد تركزت أبرز  .52.7% نس������بتھبانخفاض 
عملی��ات االس������تثم��ار المب��اش������ر الواردة إلى 

 المملكة بما یلي:
o واألجانبأراضي وعقارات للعرب  شراء 

 ملیون دینار. 284.4بحوالي 
o  اس������تثمارات في مش�������اریع الطاقة بمقدار

 ملیون دینار. 186.0
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o  استثمارات مضافة وحدیثة التسجیل للعرب

واألجانب لدى وزارة الص������ناعة والتجارة 

 ملیون دینار. 97.6بمقدار 

o  ملیون  20.6اس����تثمارھا بمقدار  معادأرباح
 دینار.

اس�����تثمارات الحافظة ص�����افي تدفق  تس�����جیل •

مق��ارن��ة  ،ملیون دین��ار 146.5مق��داره  للخ��ارج

ملیون  676.7بلغ  لل��داخ��لمع ص��������افي ت��دفق 

 . 2017دینار خالل عام 

تدفق  ص����افي االس����تثمارات األخرى تس����جیل •

ملیون دین��ار خالل ع��ام  1,586.0بلغ  داخ��للل��

 91.5بلغ  للداخلمقارنة مع صافي تدفق  2018

. ویعود ذلك بش���كل 2017في عام  ملیون دینار

رتفاع مس��حوبات قروض القطاعات ال رئیس،

نار 450.5األخرى بمقدار  فاع  ،ملیون دی وارت

ودائع غیر المقیمین لدى الجھاز المص������رفي 

 ملیون دینار. 1,160.8بمقدار 

األص���ول االحتیاطیة للبنك المركزي  انخفاض •

 ،2018خالل ع�ام ملیون دین��ار  676.2بمق��دار 

ملیون دین��ار  92.4مق��داره  نخف��اضب��امق��ارن��ة 

نتیج���ة ذل���ك ق���د ج���اء و .2017خالل ع���ام 

 اس�������تثم���ارات البن���ك المركزي النخف���اض

 1,060.0بمقدار  األوراق المالیةالخارجیة في 

احتی��اطی��ات البن��ك  وانخف��اض ،ملیون دین��ار

 136.9المركزي من ال��ذھ��ب النق��دي بمق��دار 

النق��د والودائع بمق��دار  وارتف��اع ،ملیون دین��ار

 ملیون دینار. 526.6
 

 يوضع االستثمار الدول
 

أظھر وض����ع االس����تثمار الدولي (والذي یمثل 
 المالیة ص������افي رص������ید األص������ول والخص������وم

ص�������افي  2018) في نھایة عام للمملكة الخارجیة
 ،ملیون دین���ار 32,094.7التزام نحو الخ���ارج بلغ 

التزام نحو الخ���ارج بلغ ص���������افي مق���ارن���ة مع 
، ویعود 2017ملیون دینار في نھایة عام  29,432.7

 ما یلي: محصلة لذلك 

 األصول الخارجیة 

رص���ید األص���ول الخارجیة (رص���ید  انخفاض

المطالبات وااللتزامات واألصول المالیة) لكـ��ـ��افة 

القطـاعات االقتصادیة المقیمــة في الممـلكة نھایة 

بمقدار  ،2017بالمقارنة مع نھایة عام  ،2018عام 

نار لیص�������ل إلى  883.3 ملیون  17,811.7ملیون دی

النقد  انخفاضویعزى ذلك بشكل رئیس إلى  .دینار

والودائع للبنوك المرخص�������ة في الخ�ارج بمق�دار 

وانخفاض رص����ید األص����ول  ،ملیون دینار 188.0

ملیون  712.4االحتی��اطی��ة للبن��ك المركزي بمق��دار 

 دینار. 

 الخصوم الخارجیة 

رص����ید الخص����وم الخارجیة (رص����ید  عاارتف
المطالبات وااللتزامات واألص������ول المالیة) على 
كافة القطاعات االقتص�ادیة المقیمة في المملكة في 
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 ،2017بالمقارنة مع نھایة عام  ،2018نھایة عام 
 49,906.4ملیون دینار لیص���ل إلى  1,778.7بمقدار 

 ویعزى ذلك بشكل أساسي إلى:   .ملیون دینار

رصید االستثمار األجنبي المباشر  رتفاعا •
ملیون دین��ار  609.7 بمق��دارفي المملك��ة 

 ملیون دینار. 24,927.5لیبلغ 

لة األجل ا • ید القروض طوی فاع رص������ رت
ملیون  298.9لدى الحكومة العامة بمقدار 

 ملیون دینار. 4,527.8دینار، لیبلغ 

رتف��اع ودائع غیر المقیمین ل��دى الجھ��از ا •
ملیون دینار  1,160.8المص������رفي بمقدار 

 رتف���اعھ���ااملیون دین���ار ( 8,733.9لتبلغ 
م��ل��ی��ون دی��ن���ار ل��ل��ب��ن���ك  748.6ب��م��ق���دار 

 412.2رتف���اعھ���ا بمق���دار االمركزي، و
 ملیون دینار للبنوك المرخصة).

الرص������ی��د الق��ائم لتس������ھیالت  نخف��اضا •
ص������ن��دوق النق��د ال��دولي لألردن بمق��دار 

 536.6ملیون دین��ار لیص��������ل إلى  364.8
 ملیون دینار.

رص������ید اس������تثمارات الحافظة  نخفاضا •
قدار  نار لتبلغ  264.9بم  7,944.9ملیون دی

 .ملیون دینار
 



 
  

 

W???OzUB�ù« ‰Ë«b?'«W???OzUB�ù« ‰Ë«b?'«  

 

  

 



 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 ............................ي ..حسب النشاط االقتصاد سعار الجاریةلناتج المحلي اإلجمالي باألا -1
 ............................................االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة... -2
 ........................................................................... ھم المحاصیل الزراعیةإنتاج أ -3
 ................................................................ نتاج الصناعيإلالرقم القیاسي لكمیات ا -4
 ...................................................................... الرئیسةنتاج للصناعات كمیات اإل -5
 .......................................................... الشركات المسجلة حسب النشاط االقتصادي -6
 ................................................................................... نشاط البناء في المملكة -7
 ..................................العقاریة حسب المحافظات ....... ألسعار األصولالرقم القیاسي  -8
 ......................................................................... ألسعار المستھلكالرقم القیاسي  -9
 ..يسنة فأكثر حسب النشاط االقتصاد 15التوزیع النسبي للمشتغلین األردنیین ممن أعمارھم  -10

 
 ....................................................................... المسح النقدي للجھاز المصرفي -11
 ............................................. ) والعوامل المؤثرة علیھM2التغیر في عرض النقد ( -12
 ...................................................... ردنيموجودات ومطلوبات البنك المركزي األ -13
 ................................... ردني بوحدات العمالت الرئیسةمعدل سعر صرف الدینار األ -14
 .............................................................. موجودات ومطلوبات البنوك المرخصة -15
 ......................... لنوع العملة والجھة المودعة الودائع لدى البنوك المرخصة طبقاً  ھیكل -16
للنشاط االقتصادي والجھة  توزیع التسھیالت االئتمانیة الممنوحة من البنوك المرخصة وفقاً  -17

 ......................................................................ة ...........................المقترض
 ..................... الفلسطینیةراضي میزانیة الموحدة لفروع البنوك األردنیة العاملة في األال -18
 ......األردن ...................................موجودات ومطلوبات شركات التأمین العاملة في  -19
   .................................ن ..........................المحصلة من قبل شركات التأمی األقساط -20
 ...................................................... التعویضات المدفوعة من قبل شركات التأمین -21
 ................................. في بورصة عمان أحجام التداول وعدد األسھم المتداولة قطاعیاً  -22
 .................... لرأس المال بالقیمة السوقیة مرجحاً و قطاعیاً  سھمألالرقم القیاسي ألسعار ا -23
 .................. ألسھم الحرةلبالقیمة السوقیة  الرقم القیاسي ألسعار األسھم قطاعیاً ومرجحاً  -24
 ................................... توزیع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي -25

 

 القطـاع النقدي والمصرفي والمالـــــي  

 الصفحــــة
  الجداول  االحصائیـــة

 

 القطـاع الحقیقــــــي 

87 
88 
89 
90 
91 
91 
92 
93 
94 
95 

 
 
 

96 
 

97 
 
98 

 
99 

 
100 

 
101 

  
102 

103 

104 
105 
105 

106 
107 
107 
108 

 

 



    «—U�ô 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 ......................... الوضع المالي للحكومة المركزیة (ضمن الموازنة وموازنات مستقلة) -26
 ................................................. (أ) للحكومة المركزیةخالصة الموازنة العامة  -
 ........................... الحكومیة (المؤسسات المستقلة) (ب) موازنات الوحداتخالصة  -

 .............................. (الموازنة العامة للحكومة المركزیة) یرادات المحلیةتفصیالت اإل -27

 ................................... (الموازنة العامة للحكومة المركزیة) تفصیالت النفقات العامة -28
لداخلي للحكومة المركزیة  (ضمن الموازنة ومؤسسات حكومیة الرصید القائم للدین العام ا -29

 ....................................................................................... بموازنات مستقلة)
 ................................................................... الرصید القائم للدین العام الخارجي -30
 .............................. 2018توزیع مسحوبات القروض الخارجیة حسب مصادرھا لعام  -31
 توزیع القروض الخارجیة المتعاقد علیھا حسب مصادرھا  -32

 ................................................................ 2018على القطاعات االقتصادیة لعام      

 

 
 ...................................................................................) أ( میزان المدفوعات -33

 ................................................................................. )بمیزان المدفوعات ( 
 .....میزان المدفوعات (ج) .............................................................................     
 .......................................میزان المدفوعات (د) ............................................     

 ................................ غراض االقتصادیةالسلعي للتجارة الخارجیة حسب األ التركیب -34
 ....................................... حسب التصنیف الدوليللتجارة الخارجیة التركیب السلعي  -35
 .................................................................. للتجارة الخارجیةالتوزیع الجغرافي  -36

 ............................ة ..................سعار وكمیات الصادرات الوطنیاألرقام القیاسیة أل -37

 ....................................................... سعار وكمیات المستورداتالقیاسیة أل األرقام -38
 ................................................................................. وضع االستثمار الدولي -39

 ........................................................................ وضع االستثمار الدولي (تابع)  
 

 

 القطـــــاع الخارجـــــــي

109 

110 

111 
112 
 

113 

 
114 

115 

116 
 

117 

 
118 
119 
120 

121 

122 

123 
124 

125 

126 

127 

128 

 

 قطاع المالیة العامة



 

 القطـاع الحقیقي  -الجداول االحصائیة                      
 

 

 
  87 

   1جدول
  *حسب النشاط االقتصاديالجاریة  الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار

 (ملیون دینار)                                                                                                                                                        

 2014)1( 2015)1( 2016)1( (1)2017 (1)2018 

 1,687.9 1,601.8 1,460.2 1,376.6 1,187.7 الزراعـــــــة

 631.5 563.8 556.1 666.6 579.9 الصناعات االستخراجیة

 5,700.9 5,545.2 5,329.3 5,256.9 5,152.9 الصناعات التحویلیة

 1,066.4 1,017.2 966.1 856.0 718.1 الكھرباء والمیاه

 871.1 865.2 860.1 837.1 821.7 اإلنشاءات

 2,906.5 2,810.9 2,742.3 2,677.9 2,630.7 التجارة والمطاعم والفنادق

 2,596.9 2,465.1 2,337.6 2,231.5 2,126.6 تصاالتالنقل والتخزین واإل

 6,717.6 6,450.3 6,192.7 5,859.5 5,482.5 عمالخدمات المال والتأمین والعقارات وخدمات األ

 1,974.1 1,882.2 1,782.9 1,672.4 1,590.0 خدمات اجتماعیة وشخصیة

 3,920.7 3,821.5 3,752.7 3,672.4 3,540.7 الحكومیةمنتجو الخدمات 

 199.5 190.7 180.7 170.1 154.2 منتجو الخدمات الخاصة التي ال تھدف الربح

 226.4 226.3 226.2 208.1 198.1 الخدمات المنزلیة

 -1,831.2 -1,761.5 -1,683.7 -1,595.2 -1,535.7 ناقصا: الخدمات المصرفیة المحتسبة

 26,668.4 25,678.8 24,703.1 23,889.9 22,647.4 ساسالمحلي اإلجمالي بأسعار األالناتج 

 3,315.9 3,224.6 3,126.5 3,035.2 2,948.4 صافي الضرائب على المنتجات

 29,984.2 28,903.4 27,829.6 26,925.1 25,595.8 الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق

 -141.6 -146.5 -216.6 -307.1 -295.9 الخارجصافي دخل عوامل اإلنتاج من 

 29,842.6 28,756.9 27,613.0 26,618.0 25,299.9 الناتج القومي اإلجمالي بأسعار السوق

 : دائرة االحصاءات العامة.   المصدر
 أولیـــة.:     )   1(        
  وفقاً للمنھجیة الجدیدة.  :       )*(        
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   2جدول

 سعار الجاریةجمالي باألنفاق على الناتج المحلي اإلاإل
 (ملیون دینار)                                                                                                                                                        

 1220)1( 1320)1( 1420)1( 1520)1( 1620)1( 

 28,209.2 27,426.9 26,805.1 25,677.0 22,652.5 االستھالك الكلي

 4,337.6 4,334.6 4,232.1 3,966.6 3,810.7 العام

 23,871.6 23,092.3 22,573.0 21,710.4 18,841.8 الخاص

 5,392.6 5,598.5 5,507.4 5,252.1 5,465.8 التكوین الرأسمالي االجمالي

 4,946.6 5,213.0 5,069.0 4,766.2 4,761.0 الرأسمالي الثابت االجمالي التكوین

 446.0 385.5 438.4 485.9 704.8 في المخزون التغیر

 33,601.7 33,025.3 32,312.5 30,929.1 28,118.3 الطلب المحلي الكلي

 صافي الصادرات من السلع والخدمات 
 (عدا خدمات عناصر االنتاج)   

6,154.3- 7,060.6- 6,716.7- 6,100.3- 5,772.1- 

 9,644.8 10,012.4 11,022.7 10,101.6 10,158.3 الصادرات

 15,416.9 16,112.7 17,739.4 17,162.2 16,312.6 المستوردات

 االنفاق على الناتج المحلي االجمالي 
 بأسعار السوق   

21,964.0 23,868.4 25,595.8 26,925.1 27,829.6 

 دائرة االحصاءات العامة. :   المصدر
 أولیـــة.: )      1(         
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   3 جدول 
 إنتاج أھم المحاصیل الزراعیـــــة

 (ألف طن)                           

 2013 2014 2015 2016 (1)2017 

      المحاصیل الحقلیة، منھا:

 12.1 31.2 21.9 27.5 28.5 قمح

 49.0 37.9 40.5 38.9 40.9 شعیر

 2.6 2.3 1.0 1.3 0.3 ثوم

 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 عدس

 38.2 30.1 32.9 24.4 32.7 ذرة صفراء وبیضاء

 100.9 337.3 244.2 277.2 232.4 برسیم

      الخضروات، منھا:

 690.5 837.3 870.0 744.6 869.1 بندورة

 65.3 74.6 77.0 80.7 109.4 باذنجان

 195.6 284.7 235.6 279.6 179.0 خیار وفقوس

 96.9 149.9 98.5 98.9 95.2 زھرة وملفوف

 155.7 149.3 168.6 169.7 136.5 بطیخ وشمام

 155.6 273.9 188.3 204.1 103.2 بطاطا

 72.1 75.9 64.8 60.0 78.7 كوسـا

      االشجار المثمرة، منھا:

 145.3 115.8 200.9 155.8 128.2 زیتون

 53.5 62.3 62.3 34.6 35.2 عنب

 108.4 125.3 127.2 95.2 98.7 حمضیات

 33.9 41.0 46.8 37.5 42.0 موز

 24.5 55.2 56.6 39.9 40.6 تفاح

 69.5 64.8 37.3 32.0 30.7 دراق

 : دائرة االحصاءات العامة.   المصدر
 أولیـــة.: )      1(         
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   4جدول
 الرقم القیاسي لكمیات اإلنتاج الصناعي

(100=2010) 

األھمیة  
 )1(2018 2017 2016   2015     2014   النسبیة

 121.8 121.1 106.9 117.5 100.5 8.224 االستخراجیةالصناعات     

 47.3 50.4 58.4 61.7 100.0 0.077 والغاز الطبیعيالخام استخراج النفط 

 82.4 82.7 84.8 44.3 99.7 0.370 استغالل المحاجر 

 125.2 124.5 108.8 123.9 100.8 7.777 المعادن الكیمیائیة واألسمدة الطبیعیةاستخراج 

 86.9 93.4 95.7 97.2 106.5 86.013 الصناعات التحویلیة    

 70.4 80.7 84.8 101.3 101.8 13.101 صنع المنتجات الغذائیة

 96.5 87.5 90.5 92.9 100.2 2.939 صنع المشروبات 

 124.2 133.9 138.2 149.0 102.2 5.074 صناعة منتجات التبغ 

 111.1 113.5 108.1 91.4 100.1 0.771 صنع المنسوجات

 294.3 307.6 328.2 168.3 102.7 4.760 صنع الملبوسـات

 253.5 288.9 282.9 211.9 100.1 0.146 صنع المنتجات الجلدیة

 248.6 208.5 147.5 107.5 100.0 0.447 صنع الخشب ومنتجات الخشب باستثناء األثاث

 77.4 93.4 97.8 103.4 100.2 1.839 صنع الورق ومنتجات الورق 

 59.1 63.6 66.2 69.0 99.6 1.607 الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة

 64.7 77.9 84.0 96.9 98.6 20.430 صنع المنتجات النفطیة المكررة 

 112.4 88.0 87.7 90.3 101.2 7.970 صنع المواد والمنتجات الكیمیائیة

 87.2 86.8 78.1 70.2 98.9 4.891 صنع المنتجات والمستحضرات الصیدالنیة

 192.6 200.8 146.3 99.5 100.2 2.763 صنع منتجات المطاط واللدائن

 87.8 93.0 91.3 103.3 99.9 5.659 صنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى 

 70.2 73.5 78.0 102.0 100.1 3.589 صنع الفلزات القاعدیة

صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء اآلالت 
 ل

3.886 99.8 60.2 76.3 83.0 69.2 

 30.3 41.1 48.4 72.3 100.0 0.206 صنع الحواسیب والمنتجات االلكترونیة والبصریة

 37.7 61.4 100.8 74.4 100.0 2.901 صنع المعدات الكھربائیة

 61.3 71.5 64.2 159.1 99.7 1.015 والمعدات غیر مصنفة في موضع آخرصنع اآلالت 

 79.1 61.7 66.1 85.5 100.0 0.294 صناعة المركبات ذات المحركات واألبدان

 351.5 254.0 226.4 208.2 101.1 1.584 صنع األثاث 

 105.6 81.9 83.1 72.8 100.0 0.143 الصناعات التحویلیة األخرى

 126.3 129.1 125.6 123.9 100.9 5.763 ونقل وتوزیع الطاقة (الكھربائیة)تولید     

 91.3 97.2 97.9 100.0 108.1 100.0 الرقم القیاسي العام
 : دائرة االحصاءات العامة.   المصدر

 أولیـــة.: )      1(         
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   5 جدول
 كمیات اإلنتاج للصناعات الرئیسة

 

 2018(1) 2017 2016 2015 2014 الوحدة 

       الصناعات االستخراجیة

 7,986.6 8,665.6 7,988.9 8,263.5 7,108.9 الف طن الفوسفات

 2,434.5 2,320.0 2,003.5 2,355.0 2,086.2 الف طن البوتاس

       الصناعات التحویلیة

 882.0 695.3 547.4 619.4 886.0 الف طن االسمدة

 1,375.4 1,308.6 1,083.0 1,205.8 1,441.5 الف طن االحماض الكیماویة

 587.2 543.0 574.5 652.5 865.0 الف طن كلنكر

 2,212.8 2,603.8 2,793.3 3,211.9 3,007.1 الف طن المنتجات البترولیة

 2,270.2 4,721.8 4,536.2 6,557.4 8,147.9 ملیون ك.و.س الكھرباء

 األردن.: الشركات الصناعیة في   المصدر

 : أولیـــة.           (1)

 6جدول 

 الشركات المسجلة حسب النشاط االقتصادي
 (رأس المال بالملیون دینار)

 
2014  2015  2016  2017  2018 )1( 

 
رأس  العدد

رأس  العدد المال
رأس  العدد المال

رأس  العدد المال
رأس  العدد المال

 المال

 21.7 811 120.8 816 15.5 810 12.5 720 30.4 751 زراعــــة

 35.9 1,706 67.0 2,189 42.1 2,455 49.1 1,891 58.2 2,179 صناعــة

 3.9 122 4.9 147 5.2 121 7.7 148 11.1 224 مقاوالت

 18.7 957 23.9 1,436 20.5 1,374 22.3 1,356 43.1 1,707 تجــارة

 70.7 1,879 133.2 2,237 44.1 2,301 67.4 2,222 52.9 2,660 خدمات 

 150.8 5,475 349.8 6,825 127.4 7,061 158.9 6,337 195.7 7,521 المجموع

 المصدر  : وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات.

 : أولیـــة.           (1)
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 7جدول 

 نشاط البناء في المملكة
 (المساحة بآالف االمتار المربعة)

 2014 2015 2016 2017 2018 )1( 

      أ ) للسكن 
 29,451 39,792 36,367 32,882 36,642 عدد الرخص

 6,520 7,164 7,172 7,596 8,904 عمان
 8,071 11,392 11,293 10,496 11,118 إربد

 4,067 5,010 3,292 2,765 3,103 الزرقاء
 10,793 16,226 14,610 12,025 13,517 أخرى

      
 8,219.4 10,987.4 10,799.7 10,879.0 12,578.4 المساحة
 3,266.0 3,968.1 4,019.7 4,967.3 6,084.1 عمان
 1,608.4 2,353.3 2,599.3 2,378.1 2,611.9 إربد

 1,145.5 1,374.6 1,076.3 888.8 983.4 الزرقاء
 2,199.5 3,291.4 3,104.3 2,644.8 2,899.0 أخرى

      
      ب) الغراض اخرى
 3,033 3,485 3,043 2,893 2,936 عدد الرخص

 1,516 1,519 1,373 1,322 1,334 عمان
 430 520 547 657 672 إربد

 695 942 600 477 471 الزرقاء
 392 504 523 437 459 أخرى

      
 2,697.4 2,920.7 2,510.5 2,243.8 2,413.9 المساحة
 1,937.0 1,857.8 1,618.5 1,457.0 1,616.8 عمان
 195.5 194.4 188.6 268.9 233.6 إربد

 296.9 473.3 294.4 217.3 265.2 الزرقاء
 268.0 395.2 409.0 300.6 298.3 أخرى

      ب) + المجموع العام (أ
 32,484 43,277 39,410 35,775 39,578 عدد الرخص
 10,916.8 13,908.1 13,310.1 13,122.8 14,992.3 المساحــــــة

 االحصاءات العامة.: دائرة  المصدر
 تم اعتماد بیانات نشاط البناء الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة بدالً من بیانات نقابة المھندسین األردنیین. 2015اعتباراً من حزیران :  مالحظة

 : أولیـــة.         (1)
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 8جدول 
 الرقم القیاسي ألسعار األصول العقاریة حسب المحافظات

(100=2012) 

األھمیة  الفترة
 )1(2018  2017  2016 2015 2014 النسبیة

 119.6 119.1 120.5 118.5 114.3 74.3 عمان

 129.3 130.1 131.0 126.7 123.4 9.0 إربد

 123.7 123.7 123.1 117.7 112.0 4.5 الزرقاء

 122.9 122.3 123.7 120.7 120.2 4.5 البلقاء

 122.2 122.0 121.6 121.6 120.4 1.5 المفرق

 127.9 128.0 129.1 124.4 122.8 0.8 الكرك

 117.0 116.0 114.2 110.5 105.7 0.2 الطفیلة

 114.9 116.3 125.1 123.5 120.7 0.3 معان

 103.4 107.4 98.5 108.0 106.3 1.8 مأدبا

 105.4 105.0 108.2 109.7 109.7 1.4 جرش

 108.7 111.7 111.5 110.4 111.2 0.7 عجلون

 118.7 121.0 119.4 114.0 106.7 1.1 العقبة

 120.3 120.1 121.2 119.0 115.1 100.0 الرقم القیاسي العام

 .األردني دائرة األراضي والمساحة والبنك المركزي المصدر: 

 : أولیـــة.           (1)
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 9جدول 
  الرقم القیاسي ألسعار المستھلك

(100=2010) 

 2018 2017 2016 2015 2014 النسبیة األھمیة 
 114.4 110.8 111.2 115.2 114.0 33.365 األغذیة والمشروبات غیر الكحولیة

 113.7 110.1 110.7 115.1 113.7 30.505 الغذاء

 119.3 98.4 98.6 98.1 97.9 4.993 الحبوب ومنتجاتھا 

 101.3 101.4 106.7 118.8 118.4 8.224 اللحوم والدواجن 

 122.0 120.2 120.2 123.4 122.7 4.233 األلبان ومنتجاتھا والبیض 

 117.4 112.5 108.7 106.1 102.3 1.915 الزیوت والدھون 

 119.7 120.0 124.1 128.0 122.1 2.735 الفواكھ والمكسرات 

 111.6 113.7 108.3 113.4 111.4 3.886 الخضروات والبقول الجافة والمعلبة 

 117.8 117.9 115.0 114.9 114.6 2.771 السكر ومنتجاتھ 

 122.3 120.5 121.1 120.7 119.3 0.817 األسماك ومنتجات البحر

 120.9 122.0 120.9 119.9 116.4 0.912 التوابل ومحسنات الطعام

 120.9 118.4 117.0 116.5 116.8 2.860 المشروبات غیر الكحولیة

 143.3 125.0 115.9 112.3 108.5 4.431 والتبغ والسجائرالمشروبات الكحولیة 

 130.9 128.3 124.9 121.6 120.3 0.028 المشروبات الكحولیة 

 143.4 125.0 115.8 112.2 108.4 4.403 التبغ والسجائر

 128.3 130.2 133.3 131.3 125.2 3.549 المالبس واألحذیة 

 130.1 125.7 122.3 120.9 120.2 21.920 المساكن، منھا 

 136.9 133.3 130.0 126.8 120.8 15.570 اإلیجارات

 113.0 104.4 101.5 106.2 122.5 4.847 الوقود واإلنارة

 117.8 115.8 114.0 112.9 110.8 4.186 التجھیزات والمعدات المنزلیة 

 139.6 132.2 121.9 117.5 114.6 2.212 الصحة 

 135.4 123.2 109.1 113.5 132.3 13.575 النقل 

 96.8 96.7 95.0 95.2 95.2 3.504 االتصاالت 

 128.8 126.1 117.4 112.2 106.4 2.274 ھالثقافة والترفی 

 127.3 124.0 120.6 118.3 114.8 5.407 التعلیم 

 141.7 132.1 131.8 130.3 128.6 1.834 المطاعم والفنادق 

 130.0 127.7 120.2 117.6 116.6 3.746 السلع والخدمات األخرى 

 124.7 119.3 115.5 116.4 117.4 100.0 الرقم القیاسي ألسعار المستھلك
 دائرة اإلحصاءات العامة. المصدر: 
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 10جدول 
 سنة فأكثر حسب النشاط االقتصادي 15التوزیع النسبي للمشتغلین األردنیین ممن أعمارھم 

 2014 2015 2016  *2017 *2018 

 1,734,247 1,794,860 1,660,256 1,607,630 1,460,337 إجمالي قوة العمل 

 1,411,265 1,465,746 1,406,640 1,398,030 1,286,688 إجمالي عدد المشتغلین

للمشتغلین حسب  يالتوزیع النسب
 النشاط االقتصادي

     

 1.7 1.7 1.9 1.7 1.8 الزراعة والحراجة وصید األسماك

 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 واستغالل المحاجرالتعدین 

 9.6 10.0 9.7 10.0 10.2 الصناعة التحویلیة

 5.0 4.9 6.1 6.0 6.6 اإلنشاءات

 15.3 15.8 15.4 15.3 15.3 تجارة الجملة والتجزئة

 8.5 8.6 8.9 9.3 9.6 النقل والتخزین واالتصاالت

 1.9 1.8 1.9 1.7 2.1 األنشطة المالیة والتأمین

اإلدارة العامة والدفاع والضمان 
 االجتماعي

26.2 26.3 26.1 25.9 26.4 

 13.3 12.8 11.5 12.4 11.9 التعلیم

أنشطة الصحة البشریة والخدمة 
 االجتماعیة

4.9 5.0 5.1 5.1 5.5 

 12.2 12.2 12.6 11.5 10.6 األنشطة األخرى

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 دائرة اإلحصاءات العامة. - المصدر : 
 المركز الوطني لتنمیة الموارد البشریة. مشروع المنار/ -            

 .2017: قامت دائرة اإلحصاءات العامة بتطویر منھجیة مسح قوة العمل اعتباراً من الربع األول       (*) 
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 11 جدول

 )1(المسح النقدي للجھاز المصرفي
 (ملیون دینار)

 2014 2015 2016 2017 2018 

 7,368.3 9,122.6 8,845.4 8,137.3 7,932.3 الموجودات األجنبیة (صافي) 

 9,151.3 10,260.0 9,831.5 10,124.2 9,939.5 البنك المركزي   

 -1,783.0 -1,137.4 -986.1 -1,986.9 -2,007.2 البنوك المرخصة   

 25,991.0 23,835.0 24,030.8 23,468.2 21,308.1 الموجودات المحلیة (صافي) 

 10,909.4 9,989.7 10,999.1 11,739.8 10,854.3 صافي الدیون على القطاع العام

الحكومة المركزیة ضمن أ ) صافي الدیون على 
 الموازنة

9,265.5 9,173.5 8,244.9 7,342.2 8,118.6 

ب) صافي الدیون على الحكومة المركزیة 
 بموازنات مستقلة

1,208.4 2,212.9 2,208.9 2,007.5 1,993.9 

 796.9 640.0 545.3 353.4 380.4 ج) الدیون على المؤسسات العامة

 23,709.6 22,525.8 20,590.3 18,704.5 17,852.8 الدیون على القطاع الخاص (مقیم)

 625.7 497.2 279.8 165.7 167.4 الدیون على المؤسسات المالیة

 -9,253.7 -9,177.7 -7,838.4 -7,141.8 -7,566.4 صافي العوامل األخرى

 M2( 29,240.4 31,605.5 32,876.2 32,957.6 33,359.3عرض النقد (

 M1( 9,231.7 9,880.2 10,386.9 10,135.2 9,676.3عرض النقد ( 

 4,296.4 4,326.5 4,181.3 3,933.2 3,804.4 النقد المتداول   

 5,379.9 5,808.7 6,205.6 5,947.0 5,427.3 الودائع تحت الطلب بالدینار   

 23,683.0 22,822.4 22,489.3 21,725.3 20,008.7 شبھ النقـــــد 

 2,576.7 2,660.8 2,776.9 2,510.4 2,242.3 ودائع تحت الطلب بالعمالت األجنبیة   

 21,106.3 20,161.6 19,712.4 19,214.9 17,766.4 ودائع التوفیر وألجل، منھا:   

 3,591.3 3,035.7 2,642.0 2,199.2 2,221.2 بالعمالت األجنبیة     

 االحصائیة الشھریة.المصدر: البنك المركزي األردني/ النشرة 
 : یشمل البنك المركزي والبنوك المرخصة.      (1)

 



 

 القطاع النقدي والمصرفي والمالي -الجداول االحصائیة                                                                                          
 

 

 
97 

 

 12جدول 

 )1(والعوامل المؤثرة علیھ )M2(التغیر في عرض النقد 
 (ملیون دینار) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 -1,754.3 277.2 708.1 205.0 1,008.9 الموجودات األجنبیة (صافي)

 -1,108.7 428.5 -292.7 184.7 1,452.1 البنك المركزي   
 -645.6 -151.3 1,000.8 20.3 -443.2 البنوك المرخصة   

 2,156.0 -195.8 562.6 2,160.1 868.1 الموجودات المحلیة (صافي)
 919.7 -1,009.4 -740.7 885.5 -104.8 صافي الدیون على القطاع العام   

ضمن أ)  صافي الدیون على الحكومة المركزیة 
 776.4 -902.7 -928.6 -92.0 261.0 الموازنة

ب) صافي الدیون على الحكومة المركزیة 
 -13.6 -201.4 -4.0 1,004.5 -281.9 بموازنات مستقلة

 156.9 94.7 191.9 -27.0 -83.9 ج) الدیون على المؤسسات العامة
 1,183.8 1,935.5 1,885.8 851.7 630.3 الدیون على القطاع الخاص (مقیم)   
 128.5 217.4 114.1 -1.7 0.8 الدیون على المؤسسات المالیة   
 -76.0 -1,339.3 -696.6 424.6 341.8 صافي العوامل األخرى   

 M2( 1,877.0 2,365.1 1,270.7 81.4 401.7عرض النقد (

 -M1( 823.3 648.5 506.7 251.7- 458.9عرض النقد (
 -30.1 145.2 248.1 128.8 197.8 النقد المتداول   
 -428.8 -396.9 258.6 519.7 625.5 ودائع تحت الطلب بالدینار   

 860.6 333.1 764.0 1,716.6 1,053.7 شبھ النقـــــد
 -84.1 -116.1 266.5 268.1 66.7 ودائع تحت الطلب بالعمالت األجنبیة   
 944.7 449.2 497.5 1,448.5 987.0  ، منھا:ودائع التوفیر وألجل   

 555.6 393.7 442.8 -22.0 -238.4 بالعمالت األجنبیة     

 المصدر : البنك المركزي األردني/ النشرة االحصائیة الشھریة.
 : یشمل البنك المركزي والبنوك المرخصة.       (1)
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 13جدول 

 موجودات ومطلوبات البنك المركزي األردني
 (ملیون دینار) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 11,101.6 11,813.8 11,784.8 12,514.7 12,142.2 الموجودات األجنبیة

 1,324.9 1,516.8 1,146.3 1,095.2 655.2 الذھب وحقوق السحب الخاصة

 5,429.4 4,889.7 4,851.3 4,823.1 5,892.1 نقد وأرصدة وودائع جاھزة

 3,580.4 4,640.4 5,020.3 5,829.5 4,828.0 سندات وأذونات

 766.9 766.9 766.9 766.9 766.9 )1(موجودات أجنبیة أخرى

 1,800.0 1,553.8 1,668.2 1,814.7 1,890.6 الموجودات المحلیة

 752.9 824.8 938.4 1,003.8 1,169.7 الدیون على الحكومة المركزیة

 365.4 349.8 338.2 355.6 511.2 الدیون على البنوك المرخصة

 254.2 194.3 97.0 76.2 76.3 المالیةالدیون على المؤسسات 

 22.8 22.9 22.9 23.2 22.4 الدیون على القطاع الخاص

 404.7 162.0 271.7 355.9 111.0 موجودات أخرى

 12,901.6 13,367.6 13,453.0 14,329.4 14,032.8 الموجودات = المطلوبات

 4,802.4 4,836.5 4,620.8 4,336.8 4,177.9 النقد المصدر

 5,443.4 6,216.6 6,406.2 7,614.9 7,279.8 ودائع البنوك المرخصة

 4,603.8 5,373.5 5,668.7 6,997.0 6,541.6 بالدینار األردني، منھا:  

 600.0 600.0 1,030.9 1,076.5 259.3 شھادات اإلیداع    

 839.6 843.1 737.5 617.9 738.2 بالعمالت األجنبیة  

 0.3 0.5 1.4 1.1 1.9 ودائع المؤسسات العامة

 513.5 959.7 1,031.0 914.1 956.9 ودائع الحكومة المركزیة

 3.6 24.5 15.1 4.5 5.7 ودائع المؤسسات المالیة

 1,514.3 765.7 817.7 961.2 1,196.5 المطلوبات األجنبیة

رأس المال واالحتیاطیات 
 368.8 325.0 293.5 240.1 154.1 والمخصصات

 255.3 239.1 267.3 256.7 260.0 مطلوبات أخرى
 

 : البنك المركزي األردني/ النشرة االحصائیة الشھریة. المصدر
 : تتضمن دیون على الخارج تنفیذاً التفاقیات الدفع.    (1)      
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 14جدول 

 معدل سعر صرف الدینار األردني

 بوحدات العمالت الرئیسة
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 1.240 1.192 1.337 1.296 1.061 یـــــــــــورو

 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 دوالر أمریكي

 1.114 1.053 1.128 0.940 0.856 جنیھ استرلیني

 158.5 159.2 163.5 171.6 148.9 ین یابانــــــي

 المصدر : البنك المركزي األردني.
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 15جدول   

 المرخصةموجودات ومطلوبات البنوك 
 (ملیون دینار)

 2014 2015 2016 2017 2018 

 5,551.9 5,661.7 5,444.6 4,684.5 4,731.1 الموجودات األجنبیة  
 241.7 201.6 174.5 184.2 210.5 نقد في الصندوق (بعمالت أجنبیة)

 3,836.7 4,064.8 3,934.9 3,258.5 3,289.6 أرصدة لدى بنوك في الخارج

 740.5 757.2 716.9 692.6 641.9 المالیة (غیر مقیم)محفظة األوراق 
       تسھیالت مقدمة للقطاع الخاص 

 (غیر مقیم)
481.9 477.1 479.8 500.2 655.3 

 77.7 137.9 138.5 72.1 107.2 موجودات أجنبیة أخرى

 45,365.9 43,440.8 42,938.9 42,448.7 40,137.0 الموجودات المحلیة
 11,180.8 10,292.6 11,086.2 11,514.1 11,015.4 العام الدیون على القطاع

 10,383.9 9,652.5 10,540.9 11,160.6 10,635.0 الدیون على الحكومة المركزیة  
 796.9 640.0 545.3 353.4 380.4 )1(الدیون على المؤسسات العامة  

 23,686.8 22,502.9 20,567.4 18,681.3 17,830.3 الدیون على القطاع الخاص (مقیم)
 371.4 302.9 182.8 89.4 91.1 الدیون على المؤسسات المالیة

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك 
 المركزي

7,591.0 7,972.4 6,768.0 6,690.6 5,906.0 

 4,220.9 3,651.8 4,334.5 4,191.5 3,609.2 موجودات اخرى

 50,917.8 49,102.5 48,383.5 47,133.2 44,868.1 الموجودات = المطلوبات
 7,865.8 7,564.2 7,261.2 7,107.8 6,773.7 رأس المال واالحتیاطیات والمخصصات

 7,334.9 6,799.1 6,430.7 6,671.4 6,738.3 المطلوبات األجنبیة
 946.8 955.9 1,130.2 1,293.2 1,380.0 ودائع الحكومة المركزیة
 1,724.4 1,380.3 1,339.9 1,423.8 1,091.2 )1(ودائع المؤسسات العامة

 26,944.5 26,916.3 26,952.9 25,799.8 23,976.8 ودائع القطاع الخاص (مقیم)
 390.2 309.5 385.5 443.2 360.4 ودائع المؤسسات المالیة

 753.8 527.4 499.3 500.6 645.6 االقتراض من البنك المركزي
 4,957.4 4,649.8 4,383.8 3,893.4 3,902.1 مطلوبات أخرى

 المصدر : البنك المركزي األردني/ النشرة االحصائیة الشھریة.

 جتماعي والبلدیات والمجالس المحلیة.مالیة والمؤسسة العامة للضمان اال: تشمل المؤسسات العامة غیر ال    (1)  
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 16جدول 
 ھیكل الودائع لدى البنوك المرخصة طبقاً لنوع

 ةالعملة والجھة المودع 
 (ملیون دینار)

 2014 2015 2016 2017 2018 
 2,671.2 2,336.2 2,470.2 2,717.1 2,471.1 قطاع عــــــــام

 307.7 251.5 461.9 378.0 293.9 تحت الطلب -  
 274.2 231.9 419.1 362.6 281.0 دینار

 33.5 19.6 42.8 15.4 12.9 أجنبي
 3.1 18.9 2.8 0.6 1.9 توفیر -  

 2.8 18.9 2.7 0.6 1.9 دینار
 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 أجنبي

 2,360.4 2,065.8 2,005.5 2,338.5 2,175.3 ألجـــل -  
 2,228.9 1,943.0 1,895.5 2,305.2 2,164.4 دینار

 131.5 122.8 110.0 33.3 10.9 أجنبي
 26,944.5 26,916.3 26,952.9 25,799.7 23,976.9 قطاع خاص (مقیم)

 7,716.3 8,261.8 8,647.7 8,163.8 7,419.0 تحت الطلب -  
 5,172.6 5,619.0 5,894.1 5,709.9 5,222.6 دینار

 2,543.7 2,642.8 2,753.6 2,453.9 2,196.4 أجنبي
 5,041.8 5,116.9 4,725.2 4,034.9 3,651.6 توفیر -  

 3,970.6 4,071.5 3,758.6 3,262.6 2,906.6 دینار
 1,071.2 1,045.4 966.6 772.3 745.0 أجنبي

 14,186.4 13,537.6 13,580.0 13,601.0 12,906.3 ألجل -  
 11,703.2 11,567.7 11,920.2 12,190.5 11,445.7 دینار

 2,483.2 1,969.9 1,659.8 1,410.5 1,460.6 أجنبي
 3,842.3 3,635.6 3,091.4 3,638.5 3,452.6 قطاع خاص (غیر مقیم)

 1,229.2 1,255.7 1,135.6 1,308.8 1,187.3 تحت الطلب -  
 399.2 445.6 392.5 347.3 301.2 دینار

 830.0 810.1 743.1 961.5 886.1 أجنبي
 625.4 603.3 488.8 550.1 533.6 توفیر -  

 278.0 257.8 235.1 227.3 192.9 دینار
 347.4 345.5 253.7 322.8 340.7 أجنبي

 1,987.7 1,776.6 1,467.0 1,779.6 1,731.7 ألجـــل -  
 1,275.0 1,194.0 1,086.2 1,217.2 1,175.8 دینار

 712.7 582.6 380.8 562.4 555.9 أجنبي
 390.1 309.6 385.5 443.2 360.4 مؤسسات مالیة غیر مصرفیة

 110.9 64.2 67.4 97.6 87.1 تحت الطلب -  
 86.6 53.0 53.7 56.7 56.3 دینار

 24.3 11.2 13.7 40.9 30.8 أجنبي
 1.2 0.2 1.3 1.0 1.6 توفیر -  

 1.0 0.2 0.5 0.1 0.7 دینار
 0.2 0.0 0.8 0.9 0.9 أجنبي

 278.0 245.2 316.8 344.6 271.7 ألجل -  
 275.5 239.6 310.0 334.5 264.0 دینار

 2.5 5.6 6.8 10.1 7.7 أجنبي
 33,848.1 33,197.7 32,900.0 32,598.5 30,261.0 المجموع

 المصدر : البنك المركزي األردني/ النشرة االحصائیة الشھریة.
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 17جدول 

 توزیع التسھیالت االئتمانیة الممنوحة من البنوك المرخصة
 وفقاً للنشاط االقتصادي والجھة المقترضة

 (ملیون دینار) 

2018 2017 2016 2015 2014  

  وفقاً للنشاط االقتصادي
 الزراعــــة 243.4 217.1 304.5 337.3 336.7
 التعدیـــن 196.1 170.2 288.4 255.2 355.7

 الصناعــة 2,531.2 2,145.8 2,203.4 2,724.2 3,064.3
 التجارة العامة 3,683.8 3,883.8 4,075.5 4,230.9 4,470.6
 االنشـــــــاءات 4,552.8 4,904.5 5,827.7 6,601.0 6,830.9
 خدمات النقــل 292.7 259.8 355.8 354.3 328.9
 السیاحة والفنادق والمطاعم 571.5 593.1 597.7 619.7 592.1

 خدمات ومرافق عامـــــة 2,170.0 3,232.0 3,296.2 3,707.2 3,852.9
 الخدمات المالیــــــة 539.5 515.2 577.2 632.5 768.2

 أخـرى، منھا: 4,493.5 5,182.0 5,379.4 5,274.5 5,511.5
 شراء أسھم     210.1 178.5 168.6 158.0 152.1

 المجمــــوع 19,274.5 21,103.5 22,905.8 24,736.8 26,111.8
 منھ بالعمالت األجنبیة    2,567.7 2,821.8 2,719.2 2,595.4 2,931.5

  وفقاً للجھة المقترضة

 المركزیةالحكومة  1,133.2 2,193.7 2,154.9 2,114.8 1,994.7
 المؤسسات العامة 348.6 325.6 358.2 357.6 429.0
 المؤسسات المالیة 6.6 9.0 11.6 17.0 21.5

 القطاع الخاص (مقیم) 17,304.1 18,098.1 19,901.4 21,747.1 23,011.3
 القطاع الخاص (غیر مقیم) 482.0 477.1 479.7 500.3 655.3

 النشرة االحصائیة الشھریة.المصدر : البنك المركزي األردني/ 
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 18جدول 

 المیزانیة الموحدة لفروع البنوك األردنیة
 العاملة في األراضي الفلسطینیة

 (ملیون دینار) 

2018 2017 2016 2015 2014  

 نقد في الصندوق 201.5 206.9 202.5 275.1 268.3

 المصرفيأرصدة لدى الجھاز  1,726.8 1,637.4 1,788.3 1,529.6 1,553.6

 التسھیالت االئتمانیة 1,567.2 1,761.3 1,917.5 2,266.3 2,270.7

 بالدینار األردني    216.8 247.7 244.1 297.4 351.3

 بالدوالر األمریكي    892.4 816.1 855.2 920.5 950.2

 بالعمالت األجنبیة األخرى    458.0 697.5 818.2 1,048.4 969.2

 محفظة األوراق المالیة 497.8 436.1 504.6 494.8 552.5

 موجودات أخرى 131.2 127.6 153.9 186.9 167.0

 الموجودات = المطلوبات 4,124.5 4,169.3 4,566.8 4,752.7 4,812.1

 ودائع الجھاز المصرفي 159.5 183.0 280.8 211.6 233.1

 ودائع العمالء 3,126.2 3,185.8 3,438.3 3,610.7 3,604.7

 بالدینار األردني    933.5 957.4 974.6 1,028.1 974.5

 بالدوالر األمریكي    1,136.2 1,097.4 1,270.3 1,273.2 1,290.9

 بالعمالت األجنبیة األخرى    1,056.5 1,131.0 1,193.4 1,309.4 1,339.3

 رأس المال واالحتیاطیات والمخصصات 586.3 556.8 593.5 641.2 668.7

 مطلوبات أخرى 252.5 243.7 254.2 289.2 305.6

 المصدر : البنك المركزي األردني/ النشرة االحصائیة الشھریة.
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 19جدول 

 موجودات ومطلوبات شركات التأمین
 العاملة في األردن

 (ملیون دینار) 

2017 2016 2015 2014 2013  

 النقدیة والودائعألرصدة ا 235.4 272.8 271.5 268.2 275.3

 الذمم المدینة 143.9 143.4 163.7 192.6 191.3

 العمالء (مدینون)    122.2 121.1 135.2 158.8 158.8

 ذمم شركات تأمین مدینة     21.7 22.3 28.5 33.8 32.5

 استثمارات وموجودات أخرى 418.7 426.0 434.5 454.8 485.8

 الموجودات = المطلوبات 798.0 842.2 869.7 915.6 952.4

 رأس المال المدفوع واالحتیاطیات 319.2 309.0 312.1 312.9 312.2

 الذمم الدائنة 89.5 93.8 100.5 119.3 117.5

 دائنون    32.4 33.2 37.5 45.3 46.6

 ذمم شركات تأمین دائنة    57.1 60.6 63.0 74.0 70.9

 المخصصات 12.4 14.2 11.5 11.3 8.9

 االحتیاطیات الفنیة 327.7 355.8 386.8 405.1 431.7

 االحتیاطي الحسابي    76.3 83.6 93.3 105.6 122.6

 خطار ساریةأاحتیاطي     120.4 124.3 133.2 139.4 146.7

 احتیاطي أخطار تحت التسویة    131.0 147.9 160.3 160.1 162.4

 مطلوبات أخرى 49.2 69.4 58.8 67.0 82.1

 وزارة الصناعة والتجارة والتموین.المصدر : 
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 20جدول 

 األقساط المحصلة من قبل شركات التأمین
 (ملیون دینار) 

1820)1( 2017 2016 2015 2014  

 التأمین البحري والنقل  25.5 22.5 20.6 18.0 17.8

70.0 73.2 74.8 69.5 69.1 
التأمین ضد الحریق واألضرار األخرى 

 للممتلكات
 التأمین على السیارات 212.5 221.9 225.2 233.0 228.2
  )2(التأمین ضد الحوادث العامة 23.9 21.0 20.4 21.2 22.3
 التأمین على الحیاة 53.1 61.0 70.6 79.8 86.2

 التأمین الطبي  141.7 154.4 171.5 168.9 182.2
 المجمـــوع 525.8 550.4 583.1 594.1 606.7

 الصناعة والتجارة والتموین.: وزارة  المصدر
 : أولیة.      (1)
 والمسؤولیة والطیران والتأمینات العامة األخرى. والكفالة : یشتمل التأمین على االئتمان     (2)

 

 21جدول 

 التعویضات المدفوعة من قبل شركات التأمین
 (ملیون دینار)

1820)1( 2017 2016 2015 2014  

 التأمین البحري والنقل  6.8 7.3 4.0 4.7 5.4

19.7 21.4 46.8 19.9 42.1 
التأمین ضد الحریق واألضرار األخرى 

 للممتلكات 
 التأمین على السیارات 175.7 188.5 207.3 223.7 242.9

 )2(التأمین ضد الحوادث العامة 6.3 4.9 6.2 5.9 6.0
 التأمین على الحیاة 28.5 27.2 36.7 43.4 32.9

 التأمین الطبي 113.4 124.0 145.8 159.6 159.4
 المجمـــوع 372.9 371.8 447.0 458.7 466.3

 وزارة الصناعة والتجارة والتموین.ر : المصد
 : أولیة.        (1)
 : یشتمل التأمین على االئتمان والكفالة والمسؤولیة والطیران والتأمینات العامة األخرى.        (2)
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 22جدول 

 أحجام التداول وعدد األسھم المتداولة قطاعیاً في بورصة عمان 
 

  حجم التداول بالملیون دینار عدد األسھم المتداولة بالملیون سھم

 القطــاع 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
 الصـناعة 379.1 346.6 703.7 655.7 988.3 390.4 347.6 362.9 281.7 264.3
 الخدمات  373.5 729.6 423.6 375.0 231.0 423.1 460.4 396.5 383.8 226.2
 المالــــي  1,510.8 2,340.9 1,202.1 1,895.5 1,100.0 1,508.2 1,777.8 1,077.3 1,051.2 755.4

 المجمـــوع 2,263.4 3,417.1 2,329.5 2,926.2 2,319.3 2,321.8 2,585.8 1,836.7 1,716.7 1,245.9
 المصدر : بورصة عمان.
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 23جدول 

 )1(لرأس المال مرجحاً بالقیمة السوقیةقطاعیاً والرقم القیاسي ألسعار األسھم 

 ) 1000= 1991(إغالق كانون أول 
 

 القطـــاع 2014 2015 2016 2017 2018
 الصناعة  2,691.3 2,731.2 2,648.7 2,615.8 2,311.4
 البنوك  8,373.0 8,463.7 8,444.5 8,335.2 8,246.0
 الخدمات 1,211.2 1,141.0 954.5 933.7 796.8

 التأمین 1,337.7 1,369.6 1,385.4 1,261.2 1,376.5
 الرقم القیاسي العام 4,237.6 4,229.9 4,069.7 4,009.4 3,797.1

 المصدر : بورصة عمــــان.
 المكتتب بھا مضروباً في سعر إغالق آخر یوم تداول.: القیمة السوقیة تمثل عدد األسھم      (1)   

 
 

 24جدول 

 مرجحاً بالقیمة السوقیة لألسھم الحرة قطاعیاً والرقم القیاسي ألسعار األسھم 

 ) 1000= 1999(إغالق كانون أول 
 

 القطــاع  2014  2015  2016  2017  2018 
 الصناعـة   1,852.0 1,848.8 2,093.0 2,229.5 1,882.7
 الخدمات  1,794.8 1,726.7 1,604.7 1,449.7 1,279.8
 )1(المـالــي 2,920.9 2,906.2 2,933.2 2,881.5 2,652.7
 الرقم القیاسي العام 2,165.5 2,136.3 2,170.3 2,126.8 1,908.8

 : بورصة عمان. المصدر
 اإلقراض المتخصصة والعقارات وشركات االستثمار.: یضم البنوك وشركات التأمین وشركات الخدمات المالیة وشركات        (1)

 



 

 2018التقریر السنوي                            البنك المركزي األردني   
 

 

 
108 

 

 25جدول 

 توزیع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي
 (ملیون دینار)

8201)1( 2017 2016 2015  2014  

 الموجودات      

 محفظة أدوات السوق النقدي 689.0 934.0 854.9 962.8 1,382.4

 محفظة السندات 2,868.0 3,412.0 3,957.3 4,680.7 5,148.4

 محفظة القروض  138.0 161.0 168.0 229.6 274.2

2,051.8 2,071.3 2,131.1 2,232.0 2,169.0 
 محفظة االستثمار باألسھم 

 الخاصة) (المساھمات العامة والمساھمات

 محفظة االستثمار العقاري 412.0 538.0 581.1 581.1 597.7

 محفظة االستثمار السیاحي 287.0 252.0 250.3 250.3 251.3

 موجودات أخرى 297.0 114.0 382.6 462.2 532.2

 إجمالي الموجودات 6,860.0 7,643.0 8,325.3 9,238.0 10,238.0

 المصدر: المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي. 
 : أولیة.   (1)   
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 26 جدول

 الوضع المالي للحكومة المركزیة (ضمن الموازنة وموازنات مستقلة)
                                                                                                                                                                                            

 (ملیون دینار)                                                                                                                                                                     

 
2014 2015 2016 2017 

2018 
 فعلي موازنة 

       الحكومة (ضمن الموازنة)

 7,839.6 8,496.0 7,425.3 7,069.6 6,796.8 7,267.6 الخارجیة إجمالي اإلیرادات المحلیة والمنح

 6,944.9 7,796.0 6,717.4 6,233.6 5,910.6 6,031.1 إیرادات محلیة

 894.7 700.0 707.9 836.0 886.2 1,236.5 منح خارجیة

 8,567.3 9,019.3 8,173.2 7,948.2 7,722.7 7,851.1 إجمالي اإلنفاق

 7,619.6 7,866.4 7,113.0 6,919.1 6,624.5 6,713.6 نفقات جاریة

 947.7 1,152.9 1,060.2 1,029.1 1,098.2 1,137.5 نفقات رأسمالیة

 -727.6 -523.3 -747.9 -878.6 -925.9 -583.5 الكلي المالي العجز/الوفر

       الوحدات الحكومیة (المؤسسات المستقلة)

 1,440.5 1,663.9 1,481.2 1,642.2 1,364.5 617.4  الخارجیة إجمالي اإلیرادات المحلیة والمنح

 1,402.1 1,608.9 1,451.5 1,586.0 1,283.8 556.4 إیرادات محلیة

 38.4 55.0 29.7 56.1 80.7 61.0 منح خارجیة

 1,675.0 1,812.3 1,577.9 1,660.1 1,602.7 1,663.8 إجمالي اإلنفاق

 1,123.0 1,168.7 1,077.9 1,079.9 1,027.9 1,097.0 نفقات جاریة

 552.0 643.6 500.0 580.2 574.8 566.9 نفقات رأسمالیة

 -234.5 -148.3 -96.8 -17.9 -238.2 -1,046.4 الكلي المالي العجز/الوفر

الحكومة المركزیة (ضمن الموازنة 
       ومؤسسات مستقلة)

 9,280.1 10,159.9 8,906.5 8,711.8 8,161.3 7,885.0  الخارجیة المحلیة والمنحإجمالي اإلیرادات 

 8,347.0 9,404.9 8,168.9 7,819.6 7,194.4 6,587.5 إیرادات محلیة

 932.7 755.0 737.6 892.1 966.9 1,297.5 منح خارجیة

 10,242.3 10,831.6 9,751.1 9,608.3 9,325.6 9,514.9 إجمالي اإلنفاق

 8,742.6 9,035.1 8,190.9 7,999.0 7,652.4 7,810.6 نفقات جاریة

 1,499.7 1,796.5 1,560.2 1,609.3 1,673.2 1,704.4 نفقات رأسمالیة

 -962.1 -671.6 -844.7 -896.5 -1,164.1 -1,629.9 الكلي المالي العجز/الوفر

  المصدر : وزارة المالیــــة.  
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 أ - 26جدول        
 خالصة الموازنـة العامـة للحكومـة المركزیـة

                                                                                                                                                                                            
 (ملیون دینار)                                                                                                                                                                       

 
2014 2015 2016 2017 

2018 

 فعلي موازنة 

 7,839.6 8,496.0 7,425.3 7,069.6 6,796.8 7,267.6 جمالي االیرادات والمنح الخارجیةإ

 6,944.9 7,796.0 6,717.4 6,233.6 5,910.6 6,031.1 یرادات المحلیةاإل  

 4,535.6 5,145.8 4,343.6 4,254.3 4,096.8 4,037.1 یرادات الضریبیةاإل     

 10.9 12.5 11.6 15.2 18.6 21.0 قتطاعات التقاعدیةاإل     

 2,398.4 2,637.6 2,362.2 1,964.1 1,795.2 1,973.0 یرادات األخرىاإل     

 894.7 700.0 707.9 836.0 886.2 1,236.5 المنح الخارجیة  

 8,567.3 9,019.3 8,173.2 7,948.2 7,722.7 7,851.1 جمالي االنفاق إ

 7,619.6 7,866.4 7,113.0 6,919.1 6,624.5 6,713.6  النفقات الجاریة، منھا:  

ساس أمدفوعات الفوائد (على   

 )ستحقاقاإل
925.9 914.4 835.3 856.2 1,020.0 1,004.4 

 947.7 1,152.9 1,060.2 1,029.1 1,098.2 1,137.5  النفقات الرأسمالیة

       الكليالمالي العجز/ الوفر 

 -727.6 -523.3 -747.9 -878.6 -925.9 -583.5 بعد المنح

 -1,622.3 -1,223.3 -1,455.9 -1,714.6 -1,812.1 -1,820.0 قبل المنح 

 -618.0 -238.3 -599.6 -879.3 -897.7 -894.1 األولي (قبل المنح) / الوفر العجز

                               المصدر : وزارة المالیــــة.  
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 ب - 26جدول 
 المستقلة)خالصة موازنات الوحدات الحكومیة (المؤسسات 

 (ملیون دینار)                                                                                                                                                                      

 
2014 2015 2016 2017 

2018 

 أولیة موازنة 

 1,440.5 1,663.9 1,481.2 1,642.2 1,364.5 617.4 والمنح الخارجیةیرادات جمالي اإلإ

 1,402.1 1,608.9 1,451.5 1,586.0 1,283.8 556.4 ، منھا:یرادات المحلیةاإل  

 7.6 7.6 7.0 7.0 6.3 9.0 یرادات الضریبیةاإل     

 153.8 191.2 136.6 168.0 168.0 253.6 دعم حكومي     

 1,154.5 1,309.0 1,240.8 1,340.9 1,026.3 184.1 السلع والخدماتیرادات بیع إ     

 38.4 55.0 29.7 56.1 80.7 61.0 المنح الخارجیة  

 1,675.0 1,812.3 1,577.9 1,660.1 1,602.7 1,663.8 نفاق جمالي اإلإ

 1,123.0 1,168.7 1,077.9 1,079.9 1,027.9 1,097.0  النفقات الجاریة  

 372.5 383.7 362.3 359.2 347.6 295.7 الرواتب واألجور والعالوات   

 177.5 190.3 164.4 161.5 151.8 160.3 مدفوعات الفوائد    

 507.4 526.7 486.0 494.9 469.0 496.7 استخدام السلع والخدمات   

 65.5 68.1 65.2 64.3 59.5 144.3 نفقات جاریة أخرى   

 552.0 643.6 500.0 580.2 574.8 566.9  النفقات الرأسمالیة

 -234.5 -148.3 -96.8 -17.9 -238.2 -1,046.4 الكلي المالي العجز/ الوفر

  المصدر : دائرة الموازنة العامة/ قانون موازنات الوحدات الحكومیة.  
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 27جدول 
 تفصیالت اإلیرادات المحلیة

 (الموازنة العامة للحكومة المركزیة)
 دینار) (ملیون

 2014 2015 2016  2017 2018 

 4,535.6 4,343.6 4,254.3 4,096.8 4,037.1 أوالً: اإلیرادات الضریبیة

 965.0 938.0 944.7 858.7 766.3 رباحالضرائب على الدخل واأل  1-

 202.8 195.3 193.9 206.9 154.0 ضرائب الدخل من األفراد

ضرائب الدخل من الشركات  
 762.3 742.7 750.8 651.8 612.3 ومشروعات أخرى

 93.0 107.7 114.8 124.7 132.1 الضرائب على المعامالت المالیة  2-

 3,184.6 2,993.5 2,883.8 2,780.0 2,811.4 *السلع والخدمات الضرائب على  -3 

الضرائب على التجارة والمعامالت  4-
 292.9 304.3 311.0 333.5 327.3 **الدولیة

 10.9 11.6 15.2 18.6 21.0  اإلقتطاعات التقاعدیةثانیاً: 

 2,398.4 2,362.2 1,964.1 1,795.2 1,973.0  ثالثاً: اإلیرادات األخرى

 901.8 916.1 828.3 852.8 883.0 إیرادات بیع السلع والخدمات  1-

 305.1 358.0 292.2 336.2 516.0 إیرادات دخل الملكیة، منھا: 2- 

 271.3 319.4 261.0 296.4 476.7  فوائض مالیة

 1,191.5 1,088.1 843.6 606.2 574.0 منھا:، إیرادات مختلفة3-  

 42.9 36.9 54.3 27.4 25.1 عائدات التعدین 

 36.3 19.6 28.7 39.2 21.5 أقساط القروض المستردة

 6,944.9 6,717.4 6,233.6 5,910.6 6,031.1 إجمالي اإلیرادات المحلیة

 : وزارة المالیــــة.  المصدر
 : تمثل الضریبة العامة على السلع والخدمات.           *

 : تمثل الرسوم والغرامات الجمركیة.         ****
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 28جدول 

 تفصیالت النفقات العامة
 (الموازنة العامة للحكومة المركزیة)

 (ملیون دینار)

2018 2017 2016 2015   2014  
  ات الجاریــةــوالً: النفقأ 6,713.6 6,624.5 6,919.1 7,113.0 7,619.6
 تعویضـات الموظفین  1- 1,320.1 1,344.6 1,370.0 1,385.5 1,418.9
 جور والعالواترواتب واألال 1,234.1 1,245.2 1,264.1 1,272.7 1,297.8
 جتماعياإلالضمان مساھمات             86.0 99.4 105.9 112.8 121.2
 استخدام السلع والخدمات 2-    479.5 402.6 443.8 379.6 295.5

 ستحقاق)ساس اإلأفوائد القروض (على  3-    925.9 914.4 835.3 856.2 1,004.4
 الداخلیة  750.2 710.0 622.0 587.3 647.7
 الخارجیة 175.7 204.4 213.3 268.8 356.8
 عاناتاإل 4-    297.9 291.0 241.4 291.5 391.4
 عانات لمؤسسات عامة غیر مالیةاإل 78.3 94.1 108.4 170.5 170.4
 عانات دعم السلعإ 218.4 195.4 131.4 119.2 55.7
 الدعم النقدي /جتماعيشبكة األمان اإل 0.0 0.0 0.0 0.0 161.1
 الدعم 5- 205.8 117.2 123.5 110.0 122.4

 جتماعیة، منھا:المنافع اإل 6- 1,472.6 1,442.0 1,476.1 1,480.2 1,541.8
 التقاعد والتعویضات 1,115.9 1,162.8 1,212.7 1,277.1 1,331.5
 مساعدات اجتماعیة 356.7 279.2 263.4 203.1 210.3
 نفقات أخرى متنوعة، منھا: 7- 91.7 115.8 213.4 284.9 363.1
 البعثات العلمیة والتدریب 21.5 24.8 24.8 1.5 0.9

 مخصصات الجھاز العسكري 8- 1,920.1 1,996.9 2,215.5 2,325.1 2,482.1
  ثانیاً: النفقات الرأسمالیة 1,137.5 1,098.2 1,029.1 1.060.2 947.7

 جمالي االنفاق إ 7,851.1 7,722.7 7,948.2 8,173.2 8,567.3

 : وزارة المالیــــة. المصدر
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 29جدول 
 لدین العام الداخلي للحكومة المركزیة الرصید القائم ل

 (ضمن الموازنة ومؤسسات حكومیة بموازنات مستقلة)
 (ملیون دینار)

2018 2017 2016 2015 2014  

 جمالي الدین العام الداخليالرصید القائم إل 14,621.5 15,486.3 15,793.7 15,402.1 16,220.7
 الحكومة المركزیة (ضمن الموازنة) 1) 13,073.7 12,935.1 13,174.8 12,546.8 13,352.3
 ذونات خزینةأسندات و -أ   12,471.1 12,384.0 12,723.0 12,193.9 13,075.3
 مصادر بنكیة  - 9,003.7 8,438.8 7,875.7 6,601.2 6,979.7
 مصادر غیر بنكیة  - 3,467.4 3,945.2 4,847.3 5,592.8 6,095.6
 قروض وسلف -ب  602.6 551.1 451.9 352.8 276.9
 من البنك المركزي  - 591.7 511.7 431.7 351.7 271.7

 من بنوك تجاریة  - 10.9 39.4 20.2 1.1 5.2
 من مصادر غیر بنكیة  - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 مؤسسات الحكومیة بموازنات مستقلةال  2) 1,547.8 2,551.2 2,618.9 2,855.3 2,868.5
 سندات واسناد قرض  -أ   608.5 562.5 532.5 657.5 610.5
 مصادر بنكیة  - 538.2 455.2 410.2 381.9 340.4
 مصادر غیر بنكیة  - 70.3 107.3 122.3 275.9 270.1

 التسھیالت المباشرة  -ب 939.3 1,988.7 2,086.4 2,197.8 2,258.0
 مصادر بنكیة  - 893.1 1,950.2 2,050.1 2,169.2 2,227.1
 إجمالي ودائع الحكومة لدى الجھاز المصرفي 2,096.1 2,028.9 2,013.3 1,833.5 1,407.7
 ودائع الحكومة المركزیة (ضمن الموازنة)  1) 1,878.1 1,813.6 1,816.4 1,506.0 1,134.9
 ودائع وزارة المالیة  -أ -143.9 -188.3 -86.5 -207.9 -664.1
 )1(في البنك المركزي   - -164.7 -196.4 -94.2 -221.4 -699.9
 في البنوك التجاریة  - 20.8 8.1 7.7 13.5 35.8

 ودائع الوزارات والدوائر الحكومیة -ب 2,022.1 2,001.9 1,902.9 1,713.9 1,799.0
 في البنك المركزي  - 863.0 912.7 966.5 930.5 1,039.2
 في البنوك التجاریة  - 1,159.1 1,089.2 936.3 783.4 759.8
 ودائع المؤسسات الحكومیة بموازنات مستقلة  2) 217.9 215.2 196.9 327.5 272.8

12,217.4 11,040.8 11,358.4 11,121.5 11,195.6 
 الداخلي للحكومة المركزیة العام صافي الدینالرصید القائم ل

   )2((ضمن الموازنة)

 الداخلي للحكومة المركزیة العام صافي الدینلالرصید القائم  12,525.4 13,457.4 13,780.4 13,568.6 14,813.1
  )3((ضمن الموازنة وبموازنات مستقلة)

 : وزارة المالیــــة. رالمصد

 .: یمثل صافي عجز  حساب الخزینة (عجز حساب الخزینة مطروحاً منھ ودائع وزارة المالیة بالدینار وبالعملة األجنبیة لدى البنك المركزي)    (1) 

جمالي الدین العام الداخلي للحكومة المركزیة (ضمن الموازنة) مطروحاً منھ إجمالي ودائع الحكومة المركزیة (ضمن الرصید القائم إل: یمثل      (2)
 الموازنة) لدى الجھاز المصرفي.

 لدى الجھاز المصرفي.الدین العام الداخلي مطروحاً منھ إجمالي ودائع الحكومة الرصید القائم إلجمالي : یمثل     (3)
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 30جدول 
 )1(الرصید القائم  للدین العام الخارجي

 (ملیون دینار) 

2018 2017 2016 2015 2014  

 قروض طویلة األجل  1) 5,032.2 5,515.4 5,724.0 5,882.5 5,616.3

 جنبیة، منھا:أ) الحكومات العربیة واأل     1,810.1 1,895.4 2,060.2 2,408.9 2,353.7

 الیابان          627.6 699.0 714.3 794.7 736.4

 لمانیاأ          235.6 224.7 233.5 235.0 329.5

 مریكیةالوالیات المتحدة األ          67.6 60.5 53.2 46.9 40.7

 فرنسا          203.6 254.8 415.1 567.1 618.0

 ب) مؤسسات إقلیمیة ودولیة، منھا:     3,037.1 3,444.6 3,544.2 3,418.6 3,262.6

 ومؤسسة اإلنماء الدوليالبنك الدولي  990.5 1,100.2 1,318.6 1,332.2 1,599.1

 جتماعيقتصادي واإلالصندوق العربي لإلنماء اإل 580.7 557.2 517.9 506.4 472.1

 بنك اإلستثمار األوروبي 93.0 84.3 76.2 75.7 82.3

 صندوق النقد العربي 151.2 151.2 191.8 203.1 167.6

 البنك اإلسالمي للتنمیة 91.3 83.9 76.0 70.1 77.2

 صندوق النقد الدولي 964.3 1,310.5 1,137.4 901.4 536.6

 ج) مصارف وشركات أجنبیة      185.0 175.4 119.6 55.0 0.0

 ، منھا:)2(خرى أ )2 2,998.0 3,875.2 4,574.9 5,984.6 6,471.3

  الیوروبوندز والسندات المحلیة بالدوالر سندات 2,946.5 3,834.0 4,544.0 5,964.0 6,461.0

 الرصید القائم للدین العام الخارجي 8,030.1 9,390.5 10,299.0 11,867.2 12,087.5

 :  وزارة المالیــــة. المصدر 

 المسددة.قساط القروض المسحوبة مطروحاً منھ األ :  یمثل رصید      (1) 

 تشمل السندات وعقود التأجیر وسندات الیوروبوندز.  :        (2)
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 31جدول 

 2018توزیع مسحوبات القروض الخارجیة حسب مصادرھا لعام 

 
 األھمیـــة

 النسبیة (%)
 المسحوب

 (بالملیون دینار)
 

 ــــدرـــــــالمصــــ

 مؤسسات دولیة وإقلیمیة: 584.1 48.9

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر 320.8 26.9

 صندوق النقد العربي 109.6 9.2

  العادة البناء والتنمیة األوروبيبنك ال 76.0 6.4

 الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي       19.5 1.6

 البنك اإلسالمي للتنمیة جدة  18.5 1.5

     وروبيبنك االستثمار األ 14.2 1.2

 اإلنماء الدولیة مؤسسة 10.7 0.9

 الصندوق السعودي 10.3 0.9

 الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 2.5 0.2

 لتمویل(المؤسسة الدولیة  ھیئة التمویل اإلسالمیة 2.0 0.2
  التجارة اإلسالمیة)

 )محلیة بالدوالر عدة مقترضین (سندات 497.0 41.6

 الدول الصناعیة: 111.6 9.3

 فرنسا 80.9 6.8

 المانیــا 23.1 1.9

 كوریــا 7.6 0.6

 أخرى 1.1 0.1

 المجموع 1,193.8 100.0

 وزارة المالیــــة.  : المصدر  
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 32جدول 
 توزیع القروض الخارجیة المتعاقد علیھا حسب مصادرھا

 2018على القطاعات االقتصادیة لعام 
   (ملیون دینار)

ھمیــة النسبیة األ
قراض إمؤسسات  مقرضینعدة  المجموع (%)

 قلیمیةإدولیة و
حكومات عربیة 

 وأجنبیة
 المصـــــــــدر         

 القطــــــاع

 تمویل عجز الموازنة  322.8 379.2 497.0 1,199.0 86.4

 الطاقة 0.0 188.1 0.0 188.1 13.6

 المجموع 322.8 567.3 497.0 1,387.1 100.0

 وزارة المالیة. : المصدر 
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  3333  جدول
 (أ) میـــــزان المدفوعــــات

 (ملیون دینار)                                                                                    

 (1)2014 (1)2015 (1)2016 (1)2017 (1)2018 
 -2,107.8 -3,053.9 -2,619.2 -2,418.1 -1,851.7 الحساب الجاري

 -7,239.4 -7,593.2 -6,807.3 -7,336.2 -8,495.6 السلع     

 5,518.5 5,333.1 5,359.6 5,561.4 5,953.6 الصادرات (فوب)      

 12,757.9 12,926.3 12,166.9 12,897.6 14,449.2 المستوردات (فوب)      
 1,766.3 1,455.8 1,035.1 1,235.9 1,778.9 الخدمات 

 5,169.4 4,818.1 4,285.2 4,451.0 5,069.1 دائن 

 3,403.1 3,362.3 3,250.1 3,215.1 3290.2 مدین

 -910.5 -936.5 -921.0 -924.7 -763.7 خدمات النقل

 947.5 891.4 885.7 877.2 1,137.0  دائن

 1,858.0 1,827.9 1,806.7 1,801.9 1,900.7 مدین

 2,742.0 2,309.5 1,977.9 2,062.7 2,295.9 خدمات السفر

 3,726.6 3,293.5 2,870.9 2,886.0 3,106.6  دائن

 984.6 984.0 893.0 823.3 810.7 مدین

 21.7 37.5 33.6 21.2 -3.8 خدمات اإلنشاءات

 41.2 49.8 45.5 36.1 7.4 دائن 

 19.5 12.3 11.9 14.9 11.2 مدین

 -286.7 -290.6 -273.5 -289.9 -324.7 خدمات التأمین ومعاشات التقاعد

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 دائن 

 286.7 290.6 273.5 289.9 324.7 مدین

 28.8 3.3 18.9 27.3 26.2 الخدمات المالیة

 59.4 43.2 68.6 68.1 56.9 دائن 

 30.6 39.9 49.7 40.8 30.7 مدین

 -1.2 9.4 -1.4 -1.4 6.0 الرسوم على استخدام الملكیة الفكریة 

 15.5 24.5 15.7 9.1 7.7 دائن 

 16.7 15.1 17.1 10.5 1.7 مدین

خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة 
 -29.9 -14.0 -14.9 -11.8 -36.2 والحاسب اآللي والمعلومات

 11.1 17.3 28.8 31.1 21.0 دائن 

 41.0 31.3 43.7 42.9 57.2 مدین

 79.1 108.9 135.3 126.2 272.9 خدمات األعمال األخرى

 128.8 167.5 192.2 218.1 321.4 دائن 

 49.7 58.6 56.9 91.9 48.5 مدین

 31.7 24.0 17.3 10.4 -21.3 الخدمات الشخصیة والثقافیة والترویحیة

 54.7 49.3 42.1 46.9 25.7 دائن 

 23.0 25.3 24.8 36.5 47.0 مدین

 91.3 204.3 62.9 216.0 327.6 السلع والخدمات الحكومیة 

 184.6 281.6 135.7 278.5 385.4 دائن 

 93.3 77.3 72.8 62.5 57.8 مدین

 : اولیة.   (1) 
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  3333  جدول
 میـــــزان المدفوعــــات (ب)

 (ملیون دینار)                                                                                    

 (1)2014 (1)2015 (1)2016 (1)2017 (1)2018 
 -141.6 -146.5 -216.6 -307.1 -295.9 الدخل األولي

 737.0 616.0 540.1 522.6 624.8 دائن 
 878.6 762.5 756.7 829.7 920.7 مدین

 210.0 216.5 222.7 229.0 223.6 تعویضات العاملین
 260.6 263.5 262.9 269.3 265.4 دائن 
 50.6 47.0 40.2 40.3 41.8 مدین

 -351.6 -363.0 -439.3 -536.1 -519.5 دخل االستثمار 
 476.4 352.5 277.2 253.3 359.4 دائن 
 828.0 715.5 716.5 789.4 878.9 مدین

 178.4 119.1 89.6 63.4 87.6 السلطات النقدیة
 206.9 138.3 104.8 75.0 97.6 دائن 
 28.5 19.2 15.2 11.6 10.0 مدین

 161.5 131.5 107.4 106.7 177.0 شركات تلقي الودائع عدا البنك المركزي
 207.2 165.4 127.8 128.6 199.3  دائن
 45.7 33.9 20.4 21.9 22.3 مدین

 -335.7 -255.6 -198.4 -191.9 -204.6 الحكومة العامة
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 دائن 
 335.7 255.6 198.4 191.9 204.6 مدین

 -355.8 -358.0 -437.9 -514.3 -579.5 القطاعات األخرى
 62.3 48.8 44.6 49.7 62.5 دائن 
 418.1 406.8 482.5 564.0 642.0 مدین

 3,506.9 3,230.0 3,369.6 3,989.3 5,160.9 الدخل الثانوي
 3,908.7 3,660.9 3,734.6 4,373.8 5,599.4 دائن 
 401.8 430.9 365.0 384.5 438.5 مدین

 995.5 777.5 891.0 844.7 1,341.4 الحكومة العامة
 995.5 777.7 891.5 845.8 1,342.3 دائن 
 0.0 0.2 0.5 1.1 0.9 مدین

 2,511.4 2,452.5 2,478.6 3,144.6 3,819.5 القطاعات األخرى
 2,913.2 2,883.2 2,843.1 3,528.0 4,257.1 دائن 
 401.8 430.7 364.5 383.4 437.6 مدین

 2,511.4 2,452.5 2,478.6 3,144.6 3,819.5 التحویالت الشخصیة 
 2,913.2 2,883.2 2,843.1 3,528.0 4,257.1 دائن 
 401.8 430.7 364.5 383.4 437.6 مدین

 1,967.2 2,020.2 2,064.1 2,122.6 2,075.5 منھا، تحویالت العاملین
 2,345.7 2,371.9 2,365.7 2,423.3 2,388.0 دائن 
 378.5 351.7 301.6 300.7 312.5 مدین

 55.0 30.0 53.0 80.0 58.3 الحساب الرأسمالي
 55.0 30.0 53.0 80.0 58.3 دائن 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مدین

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المالیة غیر المنتجة غیر األصول
 55.0 30.0 53.0 80.0 58.3 التحویالت الرأسمالیة

 55.0 30.0 53.0 80.0 58.3 دائن 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مدین

 : اولیة.   (1) 
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  3333  جدول
 )جـ( میـــــزان المدفوعــــات

 (ملیون دینار)                                                                                    

 (1)2014 (1)2015 (1)2016 (1)2017 (1)2018 
 -2,795.5 -2,297.0 -2,322.7 -1,865.4 -1,026.0 الحساب المالي

 -679.8 -1,436.4 -1,100.3 -1,135.5 -1,487.5 االستثمار المباشر

 -5.4 4.7 2.3 0.7 59.2 صافي اقتناء األصول المالیة 

 674.4 1,441.1 1,102.6 1,136.2 1,546.7 صافي تحمل الخصوم 

 146.5 -676.7 -845.9 -919.6 -825.0 استثمار الحافظة

 22.1 10.8 22.0 50.0 73.7 صافي اقتناء األصول المالیة 

 -124.4 687.5 867.9 969.6 898.7 صافي تحمل الخصوم 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المشتقات المالیة 

 -1,586.0 -91.5 406.6 -357.9 -391.5 االستثمارات األخرى

 -177.0 115.1 577.4 -302.0 -167.9 صافي اقتناء األصول المالیة 

 13.4 11.4 9.6 12.2 2.3 حصص الملكیة األخرى

 -305.6 57.6 505.4 -294.3 -239.1 النقد والودائع
تلقي الودائع عدا البنك  شركات

 -188.0 157.0 666.7 -57.4 -86.7 المركزي

 155.1 20.4 2.7 -4.8 213.4 القروض

 155.1 20.4 2.7 -4.8 213.4 طویل األجل -شركات تلقي الودائع عدا البنك المركزي 

 5.9 15.6 -12.1 17.3 -16.7 االئتمانات التجاریة والسلف

 5.9 15.6 -12.1 17.3 -16.7 قصیر األجل -القطاعات األخرى 

 -45.8 10.1 71.8 -32.4 -127.8 حسابات أخرى مستحقة القبض

 14.2 10.7 5.4 2.6 3.4 قصیر األجل -النقدیةالسلطات 

 -60.0 -0.6 66.4 -35.0 -131.2 قصیر األجل -شركات تلقي الودائع عدا البنك المركزي 

 1,409.0 206.6 170.8 55.9 223.6 صافي تحمل الخصوم 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 حصص الملكیة األخرى

 1,160.8 384.7 -465.9 -323.2 -158.6 النقد والودائع

 748.6 -102.8 -194.4 -235.3 -152.3 قصیر األجل -النقدیة  السلطات

 412.2 487.5 -271.5 -87.9 -6.3 شركات تلقي الودائع عدا البنك المركزي

 182.5 -110.7 287.0 485.4 395.0 القروض

 -381.4 -270.7 -113.4 390.8 259.8 النقدیة السلطات
االئتمان والقروض من صندوق 

 -349.4 -293.9 -139.1 393.5 276.5 النقد الدولي

 0.0 50.8 50.9 425.1 276.5 مسحوبات

 -349.4 -344.7 -190.0 -31.6 0.0 تسدیدات

 -32.0 23.2 25.7 -2.7 -16.7 أخرى طویلة األجل

 0.0 39.1 44.8 41.9 11.9 مسحوبات

 -32.0 -15.9 -19.1 -44.6 -28.6 تسدیدات

 : اولیة.   (1) 
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  3333  جدول
 ) د ( میـــــزان المدفوعــــات

 (ملیون دینار)                    

 (1)2014 (1)2015 (1)2016 (1)2017 (1)2018 
 113.0 -37.4 78.3 -1.8 2.7 طویل األجل -شركات تلقي الودائع عدا البنك المركزي

 180.1 270.2 347.6 223.4 113.3 طویل األجل - العامةالحكومة 

 549.0 618.8 664.9 697.0 686.2 مسحوبات

 -368.9 -348.6 -317.3 -473.6 -572.9 تسدیدات
 270.8 -72.8 -25.5 -127.0 19.2 طویل األجل -القطاعات األخرى 

 450.5 74.3 99.2 31.7 162.1 مسحوبات

 -179.7 -147.1 -124.7 -158.7 -142.9 تسدیدات

 20.3 14.2 285.2 -129.1 -18.5 االئتمانات التجاریة والسلف
 20.3 14.2 285.2 -129.1 -18.5 قصیر األجل -القطاعات األخرى 

 45.4 -81.6 64.5 22.8 5.7 حسابات أخرى مستحقة الدفع

 45.4 -81.6 64.5 22.8 5.7 قصیر األجل -شركات تلقي الودائع عدا البنك المركزي 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 حقوق السحب الخاصة 

 -676.2 -92.4 -783.1 547.6 1,678.0 االحتیاطیة األصول

 -136.9 268.3 32.8 611.0 110.0 الذھب النقدي

 -20.4 -24.7 -29.5 -29.9 -24.6 حقوق السحب الخاصة 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 وضع االحتیاطي في الصندوق

 -518.9 -336.0 -786.4 -33.5 1,592.6 أصول احتیاطیة أخرى

 526.6 32.8 17.2 -1037.6 1,763.7 النقد والودائع

 -1,060.0 -379.9 -809.3 1,001.6 -174.5 األوراق المالیة

 -1,060.0 -379.9 -809.3 1,001.6 -174.5 سندات الدین

 14.5 11.1 5.7 2.5 3.4 مطالبات أخرى

 -742.7 726.8 243.4 472.8 767.6 صافي السھو والخطأ

 
 بنود تذكیریة 

 -1,684.8 100.2 411.2 407.0 1,634.7 المیزان اإلجمالي 
 1,684.8 -100.2 -411.2 -407.0 -1,634.7 التمویل، منھا: 

 2,066.2 170.5 -297.8 -802.6 -1,897.6 صافي األصول األجنبیة للقطاع المصرفي 

 1,424.8 -10.4  588.7    -782.9 -1,830.3 البنك المركزي 
 641.4 180.9 -886.5 -19.7 -67.3 البنوك المرخصة

 -349.4 -293.9 -139.1 393.5 276.5 صندوق النقد الدولي (صافي)
 -32.0 23.2 25.7 -2.7 -16.7 صندوق النقد العربي (صافي)

 0.0 0.0 0.0 4.8 3.1 التمویل االستثنائي 

 اولیة.:     (1) 
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 34جدول  
 األغراض االقتصادیةالتركیب السلعي للتجارة الخارجیة حسب 

 (ملیون دینار)                    

 
2014 2015 2016 2017 (1)2018 

 القیمة
األھمیة 
النسبیة 

% 
 القیمة

األھمیة 
 النسبیة 

% 
 القیمة

األھمیة 
 النسبیة

 % 
 القیمة

األھمیة 
 النسبیة 

% 
 القیمة

األھمیة 
النسبیة 

% 

 100.0 4,668.4 100.0 4,504.2 100.0 4,396.5 100.0 4,797.6 100.0 5,163.0 الصادرات الوطنیة

 55.7 2,598.7 57.3 2,582.3 58.3 2,562.7 56.0 2,685.5 52.5 2,712.7 السلع االستھالكیة  

المواد الخام والسلع   
 42.2 1,968.9 40.4 1,818.0 39.6 1,741.9 41.4 1,986.0 44.8 2,311.1 الوسیطة

 2.1 97.9 2.1 95.0 2.1 90.9 2.6 125.9 2.7 138.8 السلع الرأسمالیة، منھا:  

 0.2 9.0 0.2 10.9 0.3 15.2 0.4 18.7 0.3 17.4 قطع الغیار        

 0.1 2.8 0.2 8.9 0.0 0.9 0.0 0.2 0.0 0.4 سلع أخرى

 100.0 850.1 100.0 828.9 100.0 963.0 100.0 763.8 100.0 790.2 المعاد  تصدیره

 21.6 183.2 22.1 183.5 20.2 194.7 28.9 220.4 30.4 240.4 السلع االستھالكیة   

المواد الخام والسلع    
 32.0 272.2 21.5 178.2 18.3 176.6 25.7 196.2 28.0 221.0 الوسیطة

 46.3 393.5 55.8 462.9 60.8 585.8 40.0 305.8 39.7 314.0 السلع الرأسمالیة، منھا:   

 20.7 175.7 27.6 228.9 33.9 326.8 13.5 103.2 16.0 126.3 قطع الغیار        

 0.1 1.2 0.6 4.2 0.7 5.9 5.4 41.5 1.9 14.9 سلع أخرى    

 100.0 14,353.2 100.0 14,553.7 100.0 13,720.4 100.0 14,537.2 100.0 16,280.2 المستوردات

 29.8 4,276.6 32.7 4,755.2 34.4 4,715.1 31.1 4,523.2 26.9 4,376.9 السلع االستھالكیة   

المواد الخام والسلع    
 52.8 7,584.0 48.0 6,993.0 48.1 6,602.6 51.3 7,453.5 58.9 9,587.2 الوسیطة

 15.6 2,236.9 17.5 2,549.5 15.9 2,181.0 15.7 2,286.2 12.6 2,048.8 السلع الرأسمالیة، منھا:   

 4.3 623.4 4.2 616.9 3.5 474.0 4.2 606.7 3.5 562.7 قطع الغیار        

 1.8 252.7 1.8 256.1 1.6 221.7 1.9 274.3 1.6 267.3 سلع أخرى   

 100.0 -8,834.7 100.0 -9,220.6 100.0 -8,360.8 100.0 -8,975.8 100.0 -10,327.0 المیزان التجاري

 16.9 -1,494.6 21.6 -1,989.3 23.4 -1,957.7 18.0 -1,617.3 13.8 -1,423.8 السلع االستھالكیة 

المواد الخام والسلع  
 الوسیطة

7,055.1- 68.3 5,271.3- 58.7 4,684.0- 56.0 4,996.7- 54.2 5,342.9- 60.5 

 19.8 -1,745.5 21.6 -1,991.5 18.0 -1,504.3 20.7 -1,854.5 15.5 -1,596.0 السلع الرأسمالیة، منھا:   

 5.0 -438.7 4.1 -377.1 1.6 -132.1 5.4 -484.7 4.1 -419.0 قطع الغیار

 2.8 -251.7 2.6 -243.0 2.6 -214.8 2.6 -232.6 2.4 -252.0 سلع أخرى   

 : البنك المركزي االردني/  النشرة االحصائیة الشھریة.  المصدر
 : اولیـة.    (1)    
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3 35 5

2015
2016

2017
(1)2018

2015
2016

2017
(1)2018

2015
2016

2017
(1)2018

0
920.1

736.1
727.1

649.6
88.7

65.2
62.9

123.8
2,438.0

2,573.4
2,461.8

2,358.6

1
78.7

67.3
62.7

58.9
1.5

2.4
1.8

8.7
145.5

144.5
142.2

135.7

2
863.7

706.5
711.1

742.1
28.6

6.0
4.6

10.0
261.3

250.8
229.1

251.6

3
5.8

4.6
5.5

80.1
1.4

1.2
1.8

28.1
2,508.2

1,989.7
2,425.0

2,994.7

4
4.6

6.3
3.1

2.4
0.8

1.4
0.6

0.5
116.0

124.2
118.4

118.6

5
1,038.2

1,052.3
1,091.7

1,162.4
139.7

121.8
119.5

129.6
1,539.4

1,494.7
1,479.2

1,576.8

6
  .

 ً
431.2

374.6
389.4

364.4
60.1

46.2
45.4

47.7
2,253.0

2,116.4
2,072.0

2,233.5

7
200.5

173.7
158.7

183.4
326.9

608.0
498.3

405.1
3,336.6

3,382.8
3,946.4

3,289.7

8
1,253.5

1,264.5
1,328.1

1,415.7
76.7

70.5
76.6

90.2
1,052.2

1,092.4
1,063.2

971.2

9
  .

1.3
10.7

26.9
9.4

39.4
40.3

17.5
6.4

887.0
551.5

616.3
423.0

4,797.6
4,396.5

4,504.2
4,668.4

763.8
963.0

828.9
850.1

14,537.2
13,720.4

14,553.7
14,353.2

(1)   
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3 36 6

                            

2014
2015

2016
2017

(1)2018
2014

2015
2016

2017
(1)2018

2,656.4
2,444.0

2,141.9
2,075.2

2,026.0
4,888.8

3,714.5
3,138.2

3,472.1
3,845.9

708.9
787.3

646.6
571.5

502.2
3,166.7

2,173.4
1,673.8

1,954.1
2,392.3

828.7
493.2

330.8
367.8

466.0
4.4

0.7
2.0

1.2
1.6

142.2
84.8

29.9
31.2

33.0
108.3

72.3
63.2

47.5
49.9

201.4
228.0

237.3
203.5

185.2
776.1

598.5
623.7

705.6
584.7

96.8
90.3

96.3
84.5

76.0
83.5

75.2
67.1

53.2
52.4

79.7
67.1

55.4
62.9

78.5
390.7

348.1
336.5

335.7
391.8

216.5
121.5

116.7
124.1

141.8
3,205.5

3,137.2
3,288.4

3,201.5
3,077.5

39.9
33.7

24.7
17.3

24.2
496.1

571.5
597.2

589.2
445.5

15.5
21.4

22.8
30.8

29.8
207.6

148.7
203.4

211.9
166.9

16.3
6.9

10.7
11.5

10.1
638.4

670.3
625.7

639.3
659.6

21.2
17.8

16.3
16.8

15.2
253.8

199.2
197.4

239.7
172.8

8.1
4.7

4.3
6.6

9.7
319.4

272.6
331.2

299.1
327.0

 ،
20.6

23.7
16.3

17.4
11.7

1,223.3
801.4

539.6
492.1

517.3
4.7

2.2
3.1

3.3
1.7

533.9
218.4

168.3
115.4

230.4

979.3
1,044.9

1,090.2
1,167.1

1,297.0
1,512.8

1,522.7
1,591.3

2,153.6
2,000.1

929.9
1,002.1

1,041.2
1,112.6

1,228.5
937.6

894.7
952.2

1,420.3
1,252.5

1,021.8
959.6

785.8
840.8

941.2
5,100.3

4,869.3
4,552.4

4,514.0
4,349.5

459.8
418.1

347.1
382.7

483.9
869.6

401.5
331.9

355.8
402.5

115.6
68.5

64.5
73.7

57.8
604.1

537.3
472.2

484.3
547.5

18.1
14.4

9.1
11.1

12.6
542.3

491.4
440.8

396.2
322.4

23.0
16.2

16.1
19.1

23.5
395.5

423.4
449.2

404.7
290.4

16.6
7.5

10.1
12.2

16.8
265.8

336.7
277.0

309.6
254.2

131.3
149.7

87.3
97.3

74.3
1,705.9

1,874.7
1,911.7

1,963.1
1,963.9

268.4
203.9

245.6
279.6

250.8
349.5

492.1
610.5

720.4
563.0

5,163.0
4,797.6

4,396.5
4,504.2

4,668.4
16,280.2

14,537.2
13,720.4

14,553.7
14,353.2

(1)
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 37جدول 

 األرقام القیاسیة ألسعار وكمیات الصادرات الوطنیة
                                       ©1994Ω100® 

 2014 2015 2016 2017 (1)2018 

سعر  
 الوحدة

وحدة 
 الكمیة

سعر 
 الوحدة

وحدة 
 الكمیة

سعر 
 الوحدة

وحدة 
 الكمیة

سعر 
 الوحدة

وحدة 
 الكمیة

سعر 
 الوحدة

وحدة 
 الكمیة

.  المواد الغذائیة 0
 والحیوانات الحیة

344.5 303.4 341.7 296.7 322.7 249.9 322.3 251.1 396.6 183.7 

 1,722.9 84.8 1,590.6 102.0 2,057.5 82.0 3,062.2 64.6 3,501.3 56.7 .  المشروبات والتبغ1

 138.3 258.4 129.0 260.7 119.7 285.4 137.1 307.1 133.3 300.4 الوقود.  المواد الخام عدا 2

.  زیوت وشحوم حیوانیة 4
 ونباتیة

93.6 13.5 93.6 7.8 94.0 10.7 94.4 5.3 94.2 4.1 

 227.5 195.7 213.2 193.0 205.2 196.6 178.4 224.6 199.5 256.5 .  المواد الكیماویة5

مصنوعة مصنفة  سلع.  6
 حسب المادة

174.6 327.4 188.7 266.6 175.0 249.5 179.7 253.2 200.9 233.1 

 257.9 209.3 228.3 201.8 283.3 185.3 443.0 115.3 462.3 148.5 .  اآلت ومعدات النقل7

 857.7 415.1 1,048.7 317.5 1,271.8 258.5 1,556.6 201.1 1,386.1 223.9 .  مصنوعات متنوعة8

 245.1 239.0 253.2 222.6 245.1 225.9 254.8 238.3 261.3 249.3 الرقم القیاسي العام

  االحصائیة الشھریة. المصدر : البنك المركزي االردني/ النشرة
 : اولیـة.    )1(
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  3388  جدول
 األرقام القیاسیة ألسعار وكمیات المستوردات

(100=1994)     

 2014 2015 2016 2017 (1)2018 

 
سعر 
 الوحدة

وحدة 
 الكمیة

سعر 
 الوحدة

وحدة 
 الكمیة

سعر 
 الوحدة

وحدة 
 الكمیة

سعر 
 الوحدة

وحدة 
 الكمیة

سعر 
 الوحدة

وحدة 
 الكمیة

.  المواد الغذائیة 0
 والحیوانات الحیة

228.5 281.1 229.0 245.7 210.3 295.4 213.2 276.3 237.2 250.8 

 849.0 118.3 736.8 139.7 861.9 122.6 904.0 114.7 882.6 110.3 .  المشروبات والتبغ1

 178.3 198.8 163.2 200.1 209.2 172.1 205.1 175.9 201.5 205.8 الوقود.  المواد الخام عدا 2

الوقود المعدني ومواد .  3
 والمواد المشابھة  التشحیم

651.8 227.3 378.3 209.0 351.8 205.1 415.2 192.5 504.0 197.8 

.  زیوت وشحوم حیوانیة 4
 ونباتیة

272.1 58.4 230.6 64.1 153.0 99.5 185.9 77.2 229.6 64.2 

 56.5 1,012.3 45.0 1,207.5 37.7 1,431.6 48.3 1,139.7 52.2 1,126.0 .  المواد الكیماویة5

مصنوعة مصنفة  سلع.  6
 حسب المادة

200.6 271.1 188.5 274.2 172.1 284.6 199.8 244.1 218.6 240.4 

 320.1 174.4 441.8 156.3 357.2 160.2 320.5 175.2 278.7 179.7 .  اآلت ومعدات النقل7

 245.8 268.2 278.0 262.1 257.0 283.2 221.0 318.5 240.0 295.3 .  مصنوعات متنوعة8

 177.8 344.6 180.8 342.4 165.7 355.5 176.6 339.9 183.3 376.8 الرقم القیاسي العام

  : البنك المركزي االردني/ النشرة االحصائیة الشھریة. المصدر
 : اولیـة.    (1)   
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  3399  جدول
 وضع االستثمار الدولي

 ®—UM�œ ÊuOK�© 

 (1) 2014 (1)2015 (1)2016 (1)2017 (1)2018 
 -32,094.7 -29,432.7 -26,904.3 -24,815.1 -22,824.0 وضع االستثمار الدولي، (صافي)

 17,811.7 18,695.0 18,530.4 18,657.9 18,536.9 األصول
 434.1 439.5 434.9 432.6 431.9 االستثمار المباشر في الخارج

 434.1 439.5 434.9 432.6 431.9 المعاد استثمارھارأس المال المساھم واإلیرادات 
 495.2 473.1 462.3 440.2 390.2 استثمارات الحافظة

 96.0 97.7 96.3 95.6 95.3 سندات الملكیة
 77.0 78.7 77.3 76.6 76.3 البنوك 

 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 القطاعات األخرى
 399.2 375.4 366.0 344.6 294.9 سندات الدین 

 399.2 375.4 366.0 344.6 294.9 سندات وأذونات
 399.2 375.4 366.0 344.6 294.9 البنوك

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المشتقات المالیة
 6,547.4 6,735.0 6,615.3 6,037.2 6,339.5 االستثمارات األخرى

 111.4 105.5 89.8 101.9 84.6 االئتمان التجاري
 111.4 105.5 89.8 101.9 84.6 القطاعات األخرى

 1,422.2 1,267.1 1,246.7 1,244.0 1,248.8 القروض
 766.9 766.9 766.9 766.9 766.9 البنك المركزي االردني

 766.9 766.9 766.9 766.9 766.9 طویلة األجل
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الحكومة العامة

 655.3 500.2 479.8 477.1 481.9 البنوك 
 154.9 150.0 167.2 143.1 122.3 طویلة األجل 

 500.4 350.2 312.6 334.0 359.6 قصیرة األجل 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 القطاعات األخرى

 4,560.8 4,866.4 4,809.6 4,304.2 4,598.2 النقد والودائع 
 4,078.4 4,266.4 4,109.4 3,442.7 3,500.1 البنوك 

 453.0 496.0 469.2 387.1 407.9 أصول أخرى
 375.1 358.1 330.7 315.0 300.8 البنك المركزي األردني 

 375.1 358.1 330.7 315.0 300.8 طویلة األجل 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الحكومة العامة

 77.9 137.9 138.5 72.1 107.1 البنوك 
 77.9 137.9 138.5 72.1 107.1 طویلة األجل 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 القطاعات األخرى 
 10,335.0 11,047.4 11,017.9 11,747.9 11,375.3 األصول االحتیاطیة

 1,302.2 1,473.7 1,078.5 997.9 528.0 الذھب النقدي
 22.7 43.1 67.8 97.3 127.2 حقوق السحب الخاصة

 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 االحتیاطیات لدى الصندوق
 8,961.6 9,496.6 9,848.7 10,635.5 10,705.4 النقد األجنبي

 5,381.2 4,856.1 4,828.4 4,805.9 5,877.4 النقد والودائع 
 3,580.4 4,640.5 5,020.3 5,829.6 4,828.0 أوراق مالیة

 3,149.6 3,914.3 4,737.6 4,843.0 4,488.0 سندات وأذونات
 430.8 726.2 282.7 986.6 340.0 أدوات السوق النقدي 

 48.1 33.6 22.5 16.8 14.3 مطالبات أخرى
 : اولیة.  (1)
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  3399  جدول
 وضع االستثمار الدولي (تابع)

 ®—UM�œ ÊuOK�© 

 (1) 2014 (1) 2015 (1) 2016 (1)2017 (1)2018 
 49,906.4 48,127.7 45,434.7 43,473.1 41,360.9 الخصوم 

 24,927.5 24,317.8 22,835.4 21,746.2 20,632.2 االستثمار المباشر في الخارج

 24,927.5 24,317.8 22,835.4 21,746.2 20,632.2 رأس المال المساھم واإلیرادات المعاد استثمارھا

 7,944.9 8,209.8 7,549.1 6,769.2 5,822.6 استثمارات الحافظة

 2,806.2 2,907.1 3,261.9 3,089.4 3,093.0 سندات الملكیة

 1,816.6 1,906.4 2,310.1 2,374.5 2,388.5 البنوك 

 989.6 1,000.7 951.8 714.9 704.5 القطاعات األخرى

 5,138.7 5,302.7 4,287.2 3,679.8 2,729.6 سندات الدین 

 5,138.7 5,302.7 4,287.2 3,679.8 2,729.6 سندات وأذونات

 5,128.4 5,282.1 4,256.3 3,638.6 2,678.1 الحكومة العامة

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المشتقات المالیة

 17,034.0 15,600.1 15,050.2 14,957.7 14,906.1 االستثمارات األخرى

 853.0 832.7 843.8 558.7 687.6 االئتمان التجاري

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الحكومة العامة 

 853.0 832.7 843.8 558.7 687.6 القطاعات األخرى 

 853.0 832.7 843.8 558.7 687.6 قصیرة األجل 

 7,052.2 6,841.0 6,593.0 6,266.5 5,778.6 القروض 

 623.4 1,035.2 1,240.4 1,390.7 1,047.5 البنك المركزي االردني

استخدام تسھیالت صندوق النقد 
  

964.3 1,310.5 1,137.4 901.4 536.6 

 86.8 133.8 103.0 80.2 83.2 أخرى طویلة األجل 

 4,527.8 4,228.9 3,813.1 3,448.9 3,266.2 الحكومة العامة 

 4,527.8 4,228.9 3,813.1 3,448.9 3,266.2 طویلة األجل 

 168.0 55.0 92.4 14.1 15.9 البنوك 

 168.0 55.0 92.4 14.1 15.9 قصیرة األجل 

 1,733.0 1,521.9 1,447.1 1,412.8 1,449.0 القطاعات األخرى

 1,733.0 1,521.9 1,447.1 1,412.8 1,449.0 طویلة األجل 

 8733.9 7,573.1 7,188.4 7,766.3 8,089.5 النقد والودائع 

 1,412.6 664.0 766.8 961.2 1,196.5 البنك المركزي األردني 

 6,966.6 6,554.4 6,066.9 6,450.4 6,538.3 البنوك 

 394.9 353.3 425.0 366.2 350.4 إلتزامات أخرى 

 235.1 189.7 271.3 206.8 184.0 البنوك 

 235.1 189.7 271.3 206.8 184.0 قصیرة األجل 

 159.8 163.6 153.7 159.4 166.4 إلتزامات أخرى 

 159.8 163.6 153.7 159.4 166.4 طویلة األجل 

 159.8 163.6 153.7 159.4 166.4 تخصیص وحدات السحب الخاصة

 : اولیة.  (1)
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 حول القوائم المالیة تقریر مدقق الحسابات المستقل
 

 السادة مجلس الوزراء المحترمین
 السادة رئیس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي األردني المحترمین

 البنك المركزي األردني
 (مؤسس بموجب قانون خاص) 

 المملكة األردنیة الھاشمیة –عمان 
 

 تقریر حول تدقیق القوائم المالیة 
 الــرأي المتحفظ  

("البنك")، والتي تتكون من قائمة المركز  للبنك المركزي األردنيقمنا بتدقیق القوائم المالیة المرفقة 
خر والتغیرات الربح أو الخس����ارة والدخل الش����امل اآل، وكل من قوائم 2018كانون األول  31المالي كما في 

في رأس المال واالحتیاطیات والتدفقات النقدیة للس������نة المنتھیة في ذلك التاریخ، وایض������احات حول القوائم 
 المالیة، بما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة.

في أس��اس الرأي المتحفظ أدناه، إن ) 2و1(في رأینا، باس��تثناء اآلثار المحتملة لما ھو وارد في الفقرات 
 31القوائم المالیة المرفقة تظھر بص������ورة عادلة من جمیع النواحي الجوھریة المركز المالي للبنك كما في 

قاً للمعاییر الدولیة 2018كانون األول  تاریخ وف نة المنتھیة في ذلك ال قاتھ النقدیة للس������ ، وأدائھ المالي وتدف
 البنك المركزي األردني. للتقاریر المالیة وقانون
 أساس الرأي المتحفظ

حول القوائم المالیة المرفقة، تش��مل موجودات البنك دیوناً متأخرة الس��داد منذ ) 8(كما یرد في اإلیض��اح   -1
 2018كانون األول  31دینار كما في  766,882,210س��نوات على البنك المركزي العراقي بلغ رص��یدھا 

والتي نشأت تنفیذاً إلتفاقیات التبادل التجاري وتسھیالت الدفع. إن تحصیل ھذه الدیون مستحقة  2017و
السداد یعتمد على النتیجة النھائیة للمفاوضات بین الحكومتین األردنیة والعراقیة حولھا، وعلیھ لم نتمكن 

ت الواجبة على القوائم من تحدید قیمة المخص��ص الواجب رص��ده، وبالتالي لم نتمكن من تحدید التعدیال
كما تم تصنیف ھذا الرصید ضمن المرحلة األولى، مع العلم بأنھ یتوجب تصنیفھ ضمن المالیة المرفقة، 

 . )9(المرحلة الثالثة بحسب متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
البنك على أرصدة سلف بلغ  حول القوائم المالیة المرفقة، تشمل موجودات )أ/13(كما یرد في اإلیضاح  -2

كانون  31دینار كما في  244,037,046( 2018كانون األول  31دینار كما في  240,813,480رص������یدھا 
مطلوبة من بنوك ومؤس��س��ات مالیة متعثرة تحت التص��فیة أو بنوك تم دمجھا ومؤس��س��ات  )2017األول 

مالیة أخرى. إن إمكانیة إس�����ترداد أجزاء من ھذه المبالغ یعتمد على النتائج النھائیة للتص�����فیة وقرارات 
المخصص  الحكومة النھائیة بھذا الشأن، وعلیھ لم نتمكن من تحدید فیما إذا كان ھنالك أیة تعدیالت على

كانون  31دینار كما في  141,093,961الواجب رص����ده. علماً بأنھ قد تم إس����تدراك مخص����ص����ات بمبلغ 
لقاء س������لفة بنك البتراء تحت التص������فیة،  )2017كانون األول  31كما في  101,093,961( 2018األول 

 99,719,519رص���دة ھذه الس���لف وعلیھ یبلغ الرص���ید المطلوب لقاء الدیون المش���كوك في تحص���یلھا أل
 .)2017كانون األول  31دینار كما في  142,943,085( 2018كانون األول  31دینار كما في 
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لقد قمنا بتدقیقنا وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق، إن مس������ؤولیتنا وفقا لھذه المعاییر موض������حة في فقرة 
مس��ؤولیة المدقق في تقریرنا حول تدقیق القوائم المالیة. نحن مس��تقلین عن البنك بحس��ب المتطلبات االخالقیة 

سبین. ذات الصلة بأعمال تدقیق القوائم المالیة ووفقا لمتطلبات المجلس  سلوك المھني للمحا الدولي لمعاییر ال
 باإلضافة إللتزامنا بالمسؤولیات االخالقیة األخرى بحسب ھذه المتطلبات.

نعتقد أن بینات التدقیق الثبوتیة التي حص����لنا علیھا كافیة ومناس����بة لتوفر أس����اس����اً إلبداء رأینا المتحفظ  
 حول التدقیق. 

 معلومات أخرى
معلوم�ات األخرى. تتكون المعلوم�ات األخرى من المعلوم�ات الواردة في إن اإلدارة مس������ؤول�ة عن ال

یر السنوي التقریر السنوي غیر القوائم المالیة وتقریر مدقق الحسابات حولھا. إننا نتوقع أن یتم تزویدنا بالتقر
إننا ال نبدي أي إن رأینا حول القوائم المالیة ال یتضمن المعلومات األخرى وبالتالي، ف بتاریخ الحق لتقریرنا.

 نوع من التأكید حولھا. 
من خالل قیامنا بتدقیق القوائم المالیة، إن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متوفرة 
لدینا، بحیث نأخذ باالعتبار فیما إذا كانت المعلومات األخرى غیر منسجمة بشكل جوھري مع القوائم المالیة 

ھذه أو المعلومات التي تم ا نا وجود أخطاء جوھریة في  حال تبین ل نا. في  تدقیق ھا من خالل  لتوص�������ل إلی
 المعلومات فان ذلك یتطلب اإلبالغ عن تلك المعلومات.

 مسؤولیة اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة 
لدولیة للتقاریر إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقا للمعاییر ا

المالیة وقانون البنك المركزي األردني ومسؤولة عن إعداد نظام رقابة داخلي الذي تعتبره اإلدارة ضروریا 
 لغرض إعداد وعرض القوائم المالیة، خالیة من أخطاء جوھریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ.

ار واالفص��������اح عن األمور ذات العالق��ة إن اإلدارة مس������ؤول��ة عن تقییم ق��درة البن��ك على االس������تمر
باالس�تمراریة واس�تخدام أس�اس االس�تمراریة في المحاس�بة، ش�ریطة عدم وجود أیة عوائق حقیقیة أو قانونیة 

 تمنع البنك من ذلك . 
 إن المكلفین بالحوكمة في البنك مسؤولین عن اإلشراف على إجراءات إعداد التقاریر المالیة.

 قیق القوائم المالیة مسؤولیة المدقق حول تد
یة من األخطاء  خال یة ككل  مال نت القوائم ال كا ما إذا  ید معقول فی تأك نا ھي الحص������ول على  ھداف إن أ
الجوھریة، س���واًء كانت ناش���ئة عن االحتیال أو الخطأ، وإص���دار تقریرنا والذي یتض���من رأینا حول القوائم 

 المالیة.
ولكنھ لیس ض���مانة بأن إجراءات التدقیق التي تم القیام بھا التأكید المعقول ھو مس���توى عال من التأكید، 

 وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق ستمكننا بشكل دائم من اكتشاف جمیع األخطاء الجوھریة، إن وجدت.
ھنالك أخطاء یمكن أن تنش����أ من االحتیال أو الخطأ، وتعتبر جوھریة إذا كانت بش����كل فردي أو إجمالي 

 .كل معقول على القرارات االقتصادیة المتخذة على أساس القوائم المالیةمن الممكن أن تؤثر بش
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كجزء من عملیة التدقیق وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق، نقوم بممارس�������ة الحكم المھني والمحافظة على 
 تطبیق مبدأ الشك المھني خالل عملیة التدقیق، باإلضافة إلى:  

الجوھریة في القوائم المالیة، سواًء كانت ناشئة عن احتیال أو خطأ، تحدید وتقییم مخاطر األخطاء  •
وكذلك تصمیم وتنفیذ إجراءات التدقیق لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر 
أساساً لرأینا. إن خطر عدم اكتشاف االخطاء الجوھریة الناتجة عن اإلحتیال أعلى من الخطر الناتج 

حیث أن االحتیال قد یشتمل على التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریفات أو  عن الخطأ،
 تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلیة.

الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بأعمال التدقیق لغایات تصمیم إجراءات تدقیق  •
 ظمة الرقابة الداخلیة في البنك.مناسبة حسب الظروف، ولیس لغرض إبداء رأي حول فعالیة أن

تقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلیضاحات ذات  •
 العالقة المعدة من قبل اإلدارة.

االستنتاج بناء على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس  •
سبة، وفیما إذا كان ھنالك وجود لعدم تیقن جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف االستمراریة في المحا

على االستمرار. إذا استنتجنا عدم وجود تیقن جوھري،  یمكن أن تثیر شكاً جوھریا حول قدرة البنك
فإن ذلك یتطلب منا أن نلفت اإلنتباه في تقریر التدقیق إلى اإلیضاحات ذات العالقة في القوائم المالیة، 
وإذا كان اإلفصاح عن ھذه المعلومات غیر كافي، فإننا سوف نقوم بتعدیل رأینا. إن استنتاجاتنا تعتمد 
على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر التدقیق. ومع ذلك، فإنھ من الممكن أن 

 على االستمرار. تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلیة في الحد من قدرة البنك
العرض العام لشكل ومحتوى القوائم المالیة بما فیھا االیضاحات وفیما إذا كانت القوائم المالیة تقییم  •

 تمثل المعامالت واألحداث بشكل یحقق العرض العادل.
فیما یتعلق بنطاق وتوقیت التدقیق ومالحظات التدقیق الھامة،  المكلفین بالحوكمة في البنك معالتواص��ل 

 ھامة في نظام الرقابة الداخلیة التي تم تحدیدھا خالل تدقیقنا. بما في ذلك أیة نقاط ضعف
بتص������ریح حول التزامنا بمتطلبات الس������لوك المھني المتعلقة باالس������تقاللیة،  بالحوكمھتزوید المكلفین 

وإبالغھم عن جمیع العالقات واألمور األخرى التي من الممكن أن تؤثر على اس���تقاللیتنا وكذلك اإلجراءات 
 .إن وجدتالوقائیة 

 
 المملكة األردنیة الھاشمیة  –عمان 

  2019آذار  28
 القواسمي وشركاه      

KPMG                      
 

 حاتم القواسمي  
 )656إجازة رقم (  
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 (أ) ةــمــائــق            
 البنك المركزي األردني 

 ــة الھاشمیــةاألردنیالمملكــة  –عمـــان 
 الماليقائمة المركز 

 

  األولانــــــــــــــــون ك 31
  

 إیضاح

 
 

 2017  2018   
 الموجودات   دینــــــــــــــــــار  دینــــــــــــــــــار

 موجودات ذھب وعمالت أجنبیة:     
1,473,701,649  1,302,180,755  

 
 الذھب   ل /3

 نقد وأرصده وودائع    5  5,381,243,055  4,856,143,354

 أوراق مالیة أجنبیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   6  268,992,566  563,958,618

 أوراق مالیة أجنبیة بالتكلفة المطفأة   7  3,311,419,997  4,076,462,256

 تسھیالت واتفاقیات الدفع المستحقة   8  766,882,210  766,882,210

 حقوق السحب الخاصة  9  22,746,644  43,125,921

358,063,288  375,051,125 

 
10  

الموجودات المالیة األجنبیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة   
 اآلخر الدخل الشامل

 بعمالت أجنبیة -موجودات متنوعة أخرى     11  48,143,599  33,562,259

 مجموع الموجودات بالعملة األجنبیة          11,476,659,951  12,171,899,555

   
 

 موجودات بالعملة األردنیة: 
 أوراق مالیة وأخرى  12  410,001,623  498,889,563
 ائتمان ممنوح للبنوك والمؤسسات المالیة المحلیة 13  587,356,442  511,805,826

15,230,358  30,313,688 
 

14 
 بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلالموجودات المالیة المحلیة 

 اآلخر الشامل
 تمویل اتفاقیات إعادة شراء أوراق مالیة  15   214,000,000  25,000,000

12,793,907  17,113,417  
 بالصافي - وبرمجیات ممتلكات ومعدات 16

40,854,583  38,759,798 
 

 بالعملة األردنیة -موجودات متنوعة أخرى  17

91,094,621    127,360,714  
 فروق تقییم عمالت أجنبیة وذھب 18

 مجموع الموجودات بالعملة األردنیة          1,424,905,682  1,195,668,858
 مجموع الموجودات   12,901,565,633  13,367,568,413

       

 ج/42  813,941,784  278,914,146
 

 حسابات نظامیة (لھا مقابل)  

 ) جزءاً من ھذه القوائم المالیة وتقرأ معھا.42) إلى رقم (1اإلیضاحات المرفقة من رقم ( تعتبر
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 (ب) قائمـــة

 األردنيالبنــك المركــزي 
 ــة الھاشمیــةاألردنیالمملكــة  –عمـــان 

 قائمة الربح أو الخسارة

 للسنة المنتھیة في
 انــــــــــــــــون األولك 31

 
 

 إیضاح  

 

 
2017  2018 

   
    دینـــــــــــــار    دینـــــــــــار

 اإلیرادات:     

 إیرادات االستثمارات الخارجیة    28  209,186,342  156,716,859

 إیرادات االستثمارات المحلیة    29  18,814,934  15,210,582

 إیرادات أخرى متنوعة    31  5,659,649  10,213,169
 مجموع اإلیرادات          233,660,925  182,140,610

 

   

 

 
 

 المصروفات:
 فوائد مدفوعة على شھادات ونافذة إیداع البنوك المرخصة    32  81,439,774  62,297,172

 فوائد مدفوعة على حسابات الحكومة والمؤسسات العامة     11,863,399  10,465,062

 فوائد مدفوعة على حسابات ھیئات وبنوك ومؤسسات مالیة خارجیة     18,118,444  7,646,318

 فوائد وعموالت ومصاریف أخرى    33  6,244,989  5,250,846

 مصاریف إصدار وإطفاء أوراق النقد والمسكوكات   ص/2  3,896,661  3,562,117

 مصاریف إداریة وعمومیة    34  34,983,611  32,492,130

 تحت التصفیة مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا/بنك البتراء 13  -  22,500,000
 خسائر ائتمانیة متوقعة  30   39,736,937   -

 مجموع المصروفات          196,283,815  144,213,645

132,679,592  )36,266,093(  18 
      تقییم موجودات ومطلوبات البنك من الذھب والعمالت  أرباح (خسائر) 
 ألجنبیةا

 الربح بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة   1,111,017  170,606,557

)132,679,592(  36,266,093  18 
الذھب والعمالت  (أرباح) تقییم موجودات ومطلوبات البنك منخسائر   

 المحول بموجب قانون البنك – األجنبیة

 مقید لحساب االحتیاطي الخاص القائمة (ج)  –بموجب قانون البنك  الربح 27  37,377,110  37,926,965
       

   .وتقرأ معھا المالیة القوائم) جزءاً من ھذه 42( إلى) 1ات المرفقة من رقم (یضاحتعتبر اإل
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 (ج) قائمــــة

 البنــك المركــزي األردني
 المملكــة األردنیــة الھاشمیــة –عمـــان 

  اآلخر قائمة الدخل الشامل
 
 انــون األولك 31 فيللسنة المنتھیة  

 
2018  2017 

 
 دینـــــــــــــار    دینــــــــــار

 37,926,965  37,377,110 قائمة (ب) –الربح بموجب قانون البنك 

  بنود الدخل الشامل اآلخر:
   

 156,000  -  اآلخر بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشاملأرباح 

التغیر في احتیاطي تقییم الموجودات المالیة من خالل قائمة الدخل 
 1,395,323  8,460,191 اآلخرالشامل 

 39,478,288  45,837,301 قائمة (د) –إجمالي الدخل الشامل اآلخر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  المالیة وتقرأ معھا.  القوائم) جزءاً من ھذه 42) إلى (1تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (

 قائمــة الدخل الشامل اآلخر                   



 

 2018التقریر السنوي      البنك المركزي األردني                                                                                
 

 
138 

 

 )د( قائمـــــة
 األردنيالبنــك المركــزي 

 ــة الھاشمیــة األردنیالمملكــة  –عمـــان 

 المال واالحتیاطیات  رأسالتغیرات في  قائمة

  المجموع

الربح  
بموجب قانون 

  البنك                

حتیاطیات اال
 خاصة ال

  )27(إیضاح 

احتیاطي 
تقییم 

موجودات 
  مالیة

االحتیاطي 
العام    
(إیضاح 

  رأس المال  )25

 

 

 8201كانون األول  31للسنة المنتھیة في  دینــــــــــار  دینــــــــار  دینــــــــــار  دینــــــــــار  دینــــــــــار  دینــــــــــار

 السنةالرصید في بدایة  48,000,000  1,878,264  123,936,716  151,155,642  -  324,970,622

)2,053,519(  -  )2,053,519(  -  -  - 
أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

)9( 
  بدایة السنة المعدلالرصید في   48,000,000   1,878,264  123,936,716  149,102,123  -  322,917,103

 قائمة (ب) –الربح بمجب قانون البنك  -  -  -  -  37,377,110  37,377,110

8,460,191  -  -  8,460,191  -  - 
التغیر في القیمة العادلة للموجودات 

 المالیة

   قائمة (ج) -جمالي الدخل الشامل اآلخرإ -  -  8,460,191  -  37,377,110  45,837,301

-  )37,377,110(  37,377,110  -  -  - 
المحول الى حساب االحتیاطي الخاص 

 لمقابلة النقص في موجودات البنك

 السنةالرصید في نھایة  48,000,000  1,878,264  132,396,907  186,479,233  -  368,754,404

           

 
 7201كانون األول  31للسنة المنتھیة في 

 السنة الرصید في بدایة  48,000,000  1,878,264  122,385,393  113,228,677  -  285,492,334

 قائمة (ب) –الربح بموجب قانون البنك  -  -  -  -  37,926,965  37,926,965

156,000  -  -  156,000  -  - 
بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة رباح أ

 من خالل قائمة الدخل الشامل

1,395,323  -  -  1,395,323  -  - 
التغیر في القیمة العادلة للموجودات 

 المالیة

 قائمة (ج) –إجمالي الدخل الشامل اآلخر  -  -  1,551,323  -  37,926,965  39,478,288

-  )37,926,965(  37,926,965  -  -  - 
المحول إلى حساب االحتیاطي الخاص 

 لمقابلة النقص في موجودات البنك  
 الرصید في نھایة العام 48,000,000  1,878,264  123,936,716  151,155,642  -  324,970,622

 .) جزءاً من ھذه القوائم المالیة وتقرأ معھا42رقم ( إلى) 1المرفقة من رقم ( اإلیضاحات تعتبر
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 )ھـ( ائمــــةق           
 األردنيالبنــك المركــزي 

 ــة الھاشمیــةاألردنیالمملكــة  –عمـــان 
 التدفقـات النقدیــــة قائمة

  كانـــــــون األول 31للسنة المنتھیة في 
 إیضاح                                                                                                         2018  2017

 دینـــــــــــــــــــار  دینــــــــــــــــــار
 قائمة (ب) -الربح بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  1,111,017  170,606,557

 التعدیالت:    
                                16                                                            استھالك ممتلكات ومعدات               2,838,764  2,603,405

 
 

 خسائر بیع ممتلكات ومعدات  (أرباح)  )6,003(  )182,820(
 تقییم موجودات البنك من الذھب                                                                    )أرباحخسائر ( 34,774,130  )127,561,938(
 تقییم موجودات ومطلوبات البنك من العمالت األجنبیة                                       )أرباح( )1,491,963(  )5,117,654(

 خسائر ائتمانیة متوقعة 39,736,937  -
                                                          مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا/بنك البتراء  -  22,500,000
 صافي الربح قبل التغیر في الموجودات والمطلوبات    76,962,882  62,847,550

 التدفقات النقدیة من عملیات التشغیل:       
 (الزیادة) في موجودات متنوعة أخرى بالعمالت األجنبیة    )14,581,340(  )11,060,626(

 النقص في موجودات متنوعة أخرى بالدینار    1,975,427  652,541
 في تمویل اتفاقیات إعادة شراء أوراق مالیة (الزیادة)    )189,000,000(  )25,000,000(

 البنوك المرخصة والمؤسسات المالیة المحلیة بالعمالت األجنبیةالزیادة في ودائع (النقص)     )3,664,987(  105,250,010
 (النقص) في ودائع الحكومة بالعمالت األجنبیةالزیادة     13,887,147  )63,142,772(
 الزیادة (النقص) في ودائع الحكومة بموازنات مستقلة ومؤسسات عامة بالعمالت األجنبیة    6,575,030  )1,392,477(
 (النقص) في ودائع الھیئات والبنوك والمؤسسات المالیة الخارجیة بالعمالت األجنبیةالزیادة     743,504,580  )99,629,770(

 في التزامات مقابل مخصصات حقوق السحب الخاصةالزیادة (النقص)     )3,830,540(  9,948,706
 بالعمالت األجنبیةفي ودائع ومطلوبات أخرى الزیادة     723,798  213,119

 (النقص) في شھادات اإلیداع    -  )430,900,000(
 بالدینار -في ودائع البنوك المرخصة والمؤسسات المالیة المحلیة  الزیادة(النقص)     )790,451,460(  145,481,718

 بالدینار -في ودائع الحكومة  (النقص)    )377,326,158(  )100,086,563(
 بالدینار  -في ودائع الحكومة بموازنات مستقلة والمؤسسات العامة  الزیادة(النقص)     )89,575,126(  92,404,687
  الزیادة في حسابات صندوق النقد الدولي    4,873,006  48,336,247

 بالدینار -(النقص) في ودائع الھیئات والبنوك والمؤسسات المالیة الخارجیة الزیادة     215,598  )747,185(
 النقص في حقوق السحب الخاصة    20,379,277  24,670,134

 بالدینار –في مطلوبات أخرى  (النقص) الزیادة    19,347,757  )38,380,576(
 صافي (االستخدامات النقدیة في) عملیات التشغیل       )579,985,109(  )280,535,257(

 التدفقات النقدیة من عملیات االستثمار:        
 (الزیادة) في أوراق مالیة أجنبیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارةالنقص    294,966,052   )78,558,396(

 النقص في أوراق مالیة أجنبیة بالتكلفة المطفأة   764,880,238   458,427,777
 النقص في أوراق مالیة وأخرى بالعملة األردنیة   88,634,900   141,122,301

 (الزیادة) في االئتمان الممنوح للبنوك والمؤسسات المالیة المحلیة   )115,550,616(   )139,432,619(
 اآلخر (الزیادة) في الموجودات المالیة األجنبیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل   )7,518,466(  )21,465,888(
 اآلخر (الزیادة) في الموجودات المالیة المحلیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل   )16,092,510(  )2,884,692(
 (الزیادة) في الذھبالنقص    136,740,681   )267,592,177(
  16                                                                                        (شراء) ممتلكات ومعدات   )7,650,795(   )2,770,566(

  المتحصل من بیع ممتلكات ومعدات   498,524   189,394
 ملیات االستثمارعصافي التدفقات النقدیة من      1,138,908,008   87,035,134

 التدفقات النقدیة من عملیات التمویل:        
 الزیادة في النقد المصدر(النقص)  )34,065,207(   215,709,871
 التدفقات النقدیة من عملیات التمویل (االستخدامات النقدیة في) صافي    )34,065,207(   215,709,871

 أرباح تقییم موجودات ومطلوبات البنك من العمالت األجنبیة 1,491,963   5,117,654
 صافي الزیادة في النقد  526,349,654   27,327,402

                                                                 نقد وأرصدة وودائع في بدایة السنة 4,856,143,354   4,828,815,952
 5                                                                             نقد وأرصدة وودائع في نھایة السنة 5,382,493,008   4,856,143,354

 معھا. ءاً من ھذه القوائم المالیة وتقرأ) جز42) الى رقم (1تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم (

 قائمة التدفقات النقدیة          
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 األردنيالبنــك المركــزي 

 ــة الھاشمیــةاألردنیالمملكــة  –عمـــان 
 المالیـــــة القوائمـــــات حـــول إیضاح

 

 عـــــــــــــــام  -1
ن أبموجب قانون خاص ، ویتمتع البنك بش����خص����یة اعتباریة مس����تقلة، و 1964تأس����س البنك المركزي األردني في عام     -

في تحقیق  ھدافھ ھي الحفاظ على االس������تقرار النقدي في المملكة وض������مان قابلیة تحویل الدینار األردني والمس������اھمةأ
االس��تقرار المص��رفي والمالي في المملكة والمس��اھمة في تش��جیع النمو االقتص��ادي المطرد وفق الس��یاس��ات االقتص��ادیة 

   .العامة للمملكة
 

ذا لم تكف االحتیاطیات لتغطیة أیة خس���ارة في حس���اب إنھ أوتعدیالتھ  1971ینص قانون البنك المركزي األردني لس���نة  -
شھر الثالثة التي تلي نھایة ن تدفع المبلغ الكافي لھذه التغطیة خالل األأاألرباح والخسائر ألیة سنة مالیة ، على الحكومة 

   .تلك السنة المالیة
 

ل 2016) لس������نة 24إقرار القانون رقم ( 2016تم خالل ش������ھر حزیران من العام  - ذي یمثل قانون معدل لقانون البنك وا
 .وتعدیالتھ، وقد قام البنك بتطبیق القانون المعدل فور إقراره 1971) لسنة 23المركزي األردني رقم (

 

 .حدھما في مدینة اربد واالخر في مدینة العقبةأن مقر البنك ھو عمان ولھ فرعان إ -
 

 .2018كما ھو في نھایة عام  موظفا 761بلغ عدد موظفي البنك المركزي  -
 

ـم  - ـ ـل مجلس ـزي األردنـك المركـة للبنـة المرفقـم المالیـقرار القوائإت ـ ـ ـخاإلدارة في جلستھ المنعقدة ي من قب  28 بتاری
 .2019آذار 

 أسس إعداد القوائم المالیة -2
ع��داد القوائم الم��الی��ة المرفق��ة وفق��اً لق��انون البن��ك المركزي األردني حی��ث ینطبق وللمع��اییر ال��دولی��ة للتق��اریر الم��الی��ة إتم  

وفي حال وجود إختالف ما  ،دارة وقرارات المحافظعدادھا قرارات مجلس اإلإوالتفسیرات الصادرة حولھا،  ویراعى في 
بین المع��اییر ال��دولی��ة للتق��اریر الم��الی��ة وق��انون البن��ك المركزي األردني فیتم االلتزام بم��ا ورد في ق��انون البن��ك المركزي 

 .األردني
ا إن الفروقات األس���اس���یة بین المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة كما یجب تطبیقھا وقانون البنك المركزي األردني ھي كم -

 : یلي
 ):9المادة ( -1

(عش��رون بالمئة) من الربح الص��افي للبنك في كل س��نة مالیة  %20یحتفظ البنك المركزي باحتیاطي عام یقید فیھ  -أ
 .ویدفع الباقي (أي ثمانون بالمئة) من الربح الصافي للحكومة

 .أس المالتدفع جمیع األرباح الصافیة للحكومة عندما یزید مقدار االحتیاطي العام على مثلي ر -ب
تتقرر األرباح الص������افیة ألغراض ھذه المادة بعد حس������م جمیع المدفوعات والنفقات اإلداریة والمس������اھمات في  -ج

ص�����ندوق االدخار الخاص بموظفي البنك المركزي ومس�����تخدمیھ وأیة احتیاطیات خاص�����ة لمص�����روفات أخرى 
 . متوقعة أو لمقابلة أي نقص في موجودات البنك

 ):31المادة ( -2
على البنك المركزي أن یحتفظ بموجودات ال تقل قیمتھا في أي وقت من األوقات عن قیمة أوراق النقد المتداولة وتقتص�����ر 

 : و بعض مما یليأھذه الموجودات على كل 
 الذھب والمسكوكات الذھبیة بأي شكل.  -أ
 إقلیمیة أو دولیة. مساھمات المملكة بالذھب والعمالت األجنبیة القابلة للتحویل في أیة مؤسسة مالیة -ب
 موجودات المملكة من حقوق السحب الخاصة. -ج
العمالت األجنبیة القابلة للتحویل على ش������كل نقود أو ودائع تحت الطلب أو ألجل أو ش������ھادات إیداع أو قبوالت  -د

 بنوك شریطة أن ال تزید مدة استحقاقھا عن سنتین. 
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حدى مؤسساتھا الرسمیة أو مؤسسة مالیة دولیة وتكون إة أو درھا أو تكفلھا حكومة أجنبیاألوراق المالیة التي تص -ه

 محررة بعملة قابلة للتحویل. 
 ات الدفع والتقاص. یأیة موجودات بالعمالت األجنبیة بما في ذلك األرصدة الدائنة لصالح المملكة في اتفاق -و
 األوراق المالیة الحكومیة القابلة للتداول.  -ز

 ): 56المادة ( -3
تس������تثنى أیة خس������ارة أو ربح ینجم عن إعادة تقدیر موجودات البنك المركزي ومطلوباتھ من الذھب أو العملة  -أ

ة عملة أجنبیة من حساب األرباح والخسائر للبنك المركزي وتقید األجنبیة كنتیجة ألي تغییر في سعر التعادل ألیّ 
یة األموال الكفیلة بتغطیة أیة خس����ارة في حس����اب خاص بذلك، وللبنك المركزي أن یخص����ص في الس����نوات التال

مقیدة في ھذا الحس������اب الخاص، ویجوز بتنس������یب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء اس������تعمال أي جزء من 
 االحتیاطي العام للبنك المركزي لتغطیة الحساب الخاص أو أي جزء منھ. 

ب والعمالت األجنبی��ة التي تق��اب��ل المجلس ألغراض المیزانی��ة الخت��امی��ة قیم��ة جمیع الموجودات من ال��ذھ�� یح��دد -ب
 أوراق النقد المتداولة.

تم إعداد القوائم المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باس������تثناء الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي تظھر    -
جمعة بما فیھا فرعي اربد وتمثل القوائم المالیة المرفقة حس�����ابات البنك الم ،العادلة بتاریخ القوائم المالیة بالقیمة
 .والعقبة

 القوائم المالیة والذي یمثل العملة الوظیفیة للبنك. إظھارھو عملة  األردنيالدینار  نّ إ -
 

 التقدیرات المحاسبیة -
إن إعداد القوائم المالیة وتطبیق الس���یاس���ات المحاس���بیة یتطلب من إدارة البنك القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في مبالغ 

ن ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر في أكما  ،جودات المالیة والمطلوبات المالیة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة المو
اإلیرادات والمص���اریف والمخص���ص���ات وعلى رص���ید القیمة العادلة للموجودات المالیة الظاھر ض���من بند رأس المال 

وبش������كل خاص یتطلب من إدارة البنك إص�������دار أحكام واجتھادات ھامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة  ،واإلحتیاطیات
إن التقدیرات المذكورة مبنیة بالض����رورة على فرض����یات وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من  ،المس����تقبلیة وأوقاتھا

ذلك نتیجة التغیرات الناجمة عن أوض���اع وظروف تلك ن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وأالتقدیر وعدم التیقن و
 التقدیرات في المستقبل.

سیاسات  ستخدام التقدیرات غیر المؤكدة واإلجتھادات في تطبیق ال فیما یلي ملخص حول األمور الھامة التي یجري فیھا إ
 المحاسبیة والتي تؤثر بشكل جوھري على المبالغ في القوائم المالیة:

 
 االجتھادات )1

 2018في سنة المطبق في القوائم المالیة  مبالغ الموجودات والمطلوباتھم االجتھادات ذات التأثر الجوھري على أفیما یلي 
 فقط:

ذا كانت الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة إعمال من خالل تحدید فیما تصنیف الموجودات المالیة: یتم تقییم نموذج األ -
SPPI  .على الرصید القائم 

 
ولي بھا، وتحدید ذا كانت الموجودات المالیة قد تدنت ائتمانیا بشكل كبیر منذ االعتراف األإوضع معاییر جدیدة لتحدید ما  -

 منھجیة التطلعات المستقبلیة وطرق قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة.
 

 التقدیرات )2
 : 2018ول كانون األ 31 فیما یلي التقدیرات ذات المخاطر الجوھریة على القوائم المالیة كما في

 

 فقط: 2018في سنة المطبق 
 

 ).37دوات المالیة: مدخالت وقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة وما تتضمنھ من التطلعات المستقبلیة (ایضاح تدني األ  -
 :2018و  2017في سنوات المطبق 

 

صول الملموسة وغیر الملموسة (عند الحاجة) لغایات احتساب االستھالكات نتاجیة لألعمار اإلعادة تقدیر األإدارة بتقوم اإل -
خسارة  تسجیلنتاجیة المتوقعة في المستقبل ، ویتم عمار اإلصول وتقدیرات األعلى الحالة العامة لتلك األ اعتماداالسنویة 

 . الربح أو الخسارةالتدني في قائمة 
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بمراجعة دوریة للموجودات المالیة والتي تظھر بالكلفة لتقدیر أي تدني في قیمتھا ویتم أخذ ھذا التدني في  اإلدارةتقوم  -

 قائمة الربح أوالخسارة. 
 

بمراجعة دوریة للقضایا المقامة على البنك واخذ المخصصات الالزمة لھذه االلتزامات استناداً لراي المستشار  االدارةتقوم  -
 القانوني للبنك.

 

یتم تحدید واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القیمة العادلة الذي تصنف فیھ مقاییس القیمة العادلة كاملة وفصل قیاسات  -
لمقاییس  3والمستوى  2القیمة العادلة وفقاً للمستویات المحددة في المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ، إن الفرق بین المستوى 

إذا كانت المعلومات أو المدخالت یمكن مالحظتھا ومدى أھمیة المعلومات التي ال یمكن  القیمة العادلة یعني تقییم ما
مما یتطلب وضع أحكام وتحلیل دقیق للمدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة بما في ذلك األخذ باالعتبار  مالحظتھا

 كافة العوامل التي تخص األصل أو االلتزام.
 

 السیاسات المحاسبیة    -3
 2017كانون األول  31إن السیاسـات المحاسبیـة المتبعـة للسنة متماثلة مع السیاسات التي تم اتباعھا للسنة المنتھیة في 

التالیة والتي أصبحت ساریة المفعول ابتداًء من األول من كانون الثاني باستثناء أثر تطبیق المعاییر الجدیدة والمعدلة 
 وھي كما یلي: 2018

 ) : األدوات المالیة.9ي للتقاریر المالیة رقم (المعیار الدول •
 ) : اإلیرادات من العقود مع العمالء.15المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( •
 ) تصنیف وقیاس حساب الدفع على أساس األسھم.2المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( •
 توضیح نقل االستثمارات العقاریة. ) :40معیار المحاسبة الدولي رقم ( •
) 1) على المعیار الدولي رقم (2016 – 2014التعدیالت الس������نویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للدورات ( •

 ).28ومعیار المحاسبة الدولي رقم (
األجنبیة والبدل المدفوع  ): معامالت بالعمالت22المالیة رقم ( ریرالتقتفس���یر لجنة تفس���یرات المعاییر الدولیة إلعداد  •

 مقدماً.
على المبالغ أو االفصاحات الواردة في القوائم المالیة باستثناء بشكل جوھري عاله لم یؤثر أن اتباع المعاییر المعدلة إ

 ) وادناه األثر المالي المتوقع للتطبیق:9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 

 دوات المالیة): األ9الیة رقم (المعیار الدولي للتقاریر الم

 في والصادر "األدوات المالیة" )9( بالتطبیق المبكر للمرحلة األولى للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم البنك قام •
تطلب المعیار قیاس حیث وجد متطلبات جدیدة لتصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة أالذي  2009  العام

والقیاس" بالتكلفة المطفأة أو القیمة  االعتراف" ):39ة الدولي رقم (معیار المحاسبجمیع الموجودات المالیة ضمن نطاق 
إلى تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة  یھدفعمال أ وذجالمحتفظ بھا ضمن نم االستثمارات التحدید،وعلى وجھ  العادلة.

من أصل الدین والفائدة على رصید الدین القائم والتي تقاس بالتكلفة المطفأة في نھایة الفترات المحاسبیة والتي تتمثل بدفعات 
االخرى (أدوات الملكیة والدین) بقیمتھا العادلة في نھایة الفترات المحاسبیة  االستثماراتالالحقة. كما یتم قیاس جمیع 

 .الالحقة
 

التدني في إعداد القوائم المالیة  "األدوات المالیة" )9( للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم النھائیةلمرحلة ابتطبیق  البنك قام •
) نموذج 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة ( حیث استبدلنتقالیھ للمعیار ، حكام اإللأل وفقاً  2018كانون الثاني  1اعتبارا من 

) الى نموذج "الخسائر االئتمانیة المتوقعة"، حیث تم تطبیق ھذا 39رقم ( "تحقق الخسارة" المتبع في معیار المحاسبة الدولي
تخضع لقیاس الخسارة اإلئتمانیة ومخاطر إئتمان  لىإتعرض النموذج على جمیع الموجودات المالیة أدوات الدین والتي ت

المالیة (أدوات الملكیة)  األدواتالخسائر واألدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة من خالل قائمة األرباح والمتوقعة بإستثناء 
تم وعلیھ فقد  واألدوات المسجلة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر التي تم تداولھا في األجل القصیر،

       الدولي  يالمحاسبمعیار ال عما كان علیھ في) 9االعتراف بالخسائر االئتمانیة إستناداً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة (
)39.( 
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انخفاض في  2018ون الثاني نكا 1) على القوائم المالیة للبنك كما في 9نتج عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 دینار أردني وكما یلي : 2,053,519الرصید االفتتاحي لالحتیاطي الخاص لمقابلة النقص في موجودات البنك بمبلغ 
 

 البند
تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر 

االفتتاحیةعلى األرصدة  9المالیة   
حسب معیار المحاسبة الدولي  2017 كانون األول 31رصید االحتیاطي كما في 

 151,155,642 )39رقم (

)2,053,519( )9الخسائر االئتمانیة المتوقعة نتیجة تطبیق  المعیار الدولي للتقاریر المالیة (  
 149,102,123 2018كانون الثاني رصید االحتیاطي كما في 

 
 

كانون الثاني  1) على االرصدة االفتتاحیة للموجودات المالیة كما في 9فیما یلي اثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (
2018: 

 

 البند
كانون  31المبلغ كما في 

 2017األول 
 الخسارة 

 االئتمانیة المتوقعة

كانون  1كما في الرصید 
بعد تطبیق  2018الثاني 

 9المعیار 
 1,473,693,092 8,557 1,473,701,649 الذھب
 4,854,891,692 1,251,662 4,856,143,354 رصده وودائعأنقد و

 4,076,228,521 233,735 4,076,462,256 جنبیة بالتكلفة المطفأةأأوراق مالیة 
 766,882,210 - 766,882,210 تسھیالت واتفاقیات الدفع المستحقھ

 498,648,848 240,715 498,889,563 أوراق مالیة وأخرى
 511,603,048 202,778 511,805,826 ائتمان ممنوح للبنوك والمؤسسات المالیة المحلیة

 25,000,000 - 25,000,000 تمویل إتفاقیات إعادة شراء أوراق مالیة
 40,738,511 116,072 40,854,583 األردنیةبالعملة  -خرى أموجودات متنوعھ 

 12,247,685,922 2,053,519 12,249,739,441 المجموع
 
 

 رصدة االفتتاحیة لمبالغ المخصصات بعد التطبیق:) على األ9للتقاریر المالیة ( الدوليثر تطبیق المعیار أفیما یلي 
 

 البند
مبلغ المخصصات قبل 

 التطبیق
الفرق نتیجة اعادة 

 االحتساب

الرصید وفق المعیار 
الدولي للتقاریر المالیة 

كانون  1كما في  )9(
 2018الثاني 

 8,557 8,557 - الذھب
 1,251,662 1,251,662 - رصده وودائعأنقد و

 233,735 233,735 - جنبیة بالتكلفة المطفأةأأوراق مالیة 
 240,715 240,715 - أوراق مالیة وأخرى

 101,296,739 202,778 101,093,961 للبنوك والمؤسسات المالیة المحلیةائتمان ممنوح 
 - - - تمویل إتفاقیات إعادة شراء أوراق مالیة

 116,072 116,072 - بالعملة األردنیة -خرى أموجودات متنوعھ 

 103,147,480 2,053,519 101,093,961 مجموع 
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 لھا:الخسائر االئتمانیة  قیاسفیما یلي الموجودات المالیة التي تم 

 البند
ول كانون األ 31في  كما

2018 

كانون  1الرصید كما في 
بعد تطبیق  2018الثاني 

 9المعیار 
   جنبیة:أعمالت 
 1,473,693,092 1,302,180,755 الذھب
 4,854,891,692 5,381,243,055 رصده وودائعأنقد و

 4,076,228,521 3,311,419,997 جنبیة بالتكلفة المطفأةأأوراق مالیة 
 766,882,210 766,882,210 تسھیالت واتفاقیات الدفع المستحقھ

   عملة محلیة:
 498,648,848 410,001,623 أوراق مالیة وأخرى

 511,603,048 587,356,442 ائتمان ممنوح للبنوك والمؤسسات المالیة المحلیة
 25,000,000 214,000,000 تمویل إتفاقیات إعادة شراء أوراق مالیة

 40,738,511 38,759,798 بالعملة األردنیة -خرى أموجودات متنوعھ 
 12,247,685,922 12,011,843,880 المجموع

 
 

 التصنیف والقیاس للموجودات والمطلوبات المالیة:
) 39في المعیار المحاسبي الدولي رقم () إلى حد كبیر بالمتطلبات الحالیة نفسھا 9یحتفظ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

غیر أنھ یلغي تصنیف الموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق فیما یخص التصنیف والقیاس للمطلوبات المالیة 
 ).39والقروض والذمم والموجودات المتاحة للبیع والتي كانت تندرج تحت معیار المحاسبة الدولي رقم (

 یة:الموجودات المال -أ
، ھذا 2011كانون الثاني  1) إعتباراً من 9قام البنك بالتطبیق المبكر للمرحلة األولى للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 .2014تموز  24ولم یكن ھنالك إختالفات جوھریة بین المرحلة األولى للمعیار والنسخة النھائیة للمعیار الصادرة بتاریخ 

) وعند االعتراف األولي، یتم تصنیف الموجودات المالیة وقیاسھا إما: بالتكلفة 9للتقاریر المالیة رقم (تبعاً للمعیار الدولي 
لكل من سندات الدین وأدوات حقوق الملكیة أو بالقیمة العادلة  –خرالمطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل
) بشكل عام 9جودات المالیة تبعاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (من خالل قائمة الربح أو الخسارة، یتم تصنیف المو

بناء على نموذج األعمال التي یتم فیھ إدارة الموجودات المالیة وخصائص تدفقاتھا النقدیة المتعاقد علیھا ، ھذا وال یتم أبدا 
ي في نطاق المعیار، في حین یتم تقییم فصل المشتقات الضمنیة في العقود التي یكون فیھا المضیف عبارة عن أصل مال

 التصنیف لألدوات المالیة المختلطة ككل .

تقاس الموجودات المالیة بالكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالیة وإذا لم یتم تصنیفھا مسبقا لتكون موجودات مالیة 
 بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة:

 الموجودات ضمن نموذج أعمال اإلدارة بھدف تحصیل تدفقات نقدیة مستقبلیة.إذا كان االحتفاظ بھذه  •
إذا كانت الشروط التعاقدیة لھذه الموجودات المالیة تحدد تاریخ معین للتدفقات النقدیة (أصل المبلغ والفائدة على المبلغ  •

 األصلي المتبقي ولغیر المسدد).

خر إذا استوفت الشروط التالیة وإذا لم یتم تصنیفھا مسبقاً الدخل الشامل اآل كما تقاس سندات الدین بالقیمة العادلة من خالل
 لتكون موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة:

إذا كان االحتفاظ بھذه الموجودات ضمن نموذج أعمال اإلدارة ھدفھ تحقیق تدفقات نقدیة مستقبلیة و/أو بیع ھذه  •
 الیة.الموجودات الم
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إذا كانت الشروط التعاقدیة لھذه الموجودات المالیة تحدد تاریخ معین للتدفقات النقدیة (أصل المبلغ والفائدة على المبلغ  •

 األصلي المتبقي والغیر المسدد).

االعتراف األولي ألدوات الملكیة والغیر محتفظ فیھا بغرض التداول، قد یختار البنك بشكل غیر قابل للتعدیل عرض  عند
، بحیث یتم ھذا االختیار لكل استثمار خراآلالتغیرات الالحقة في القیمة العادلة لھذه االستثمارات في قائمة الدخل الشامل 

 على حده.

 ةالمذكور خراآل و بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشاملألتي ال تقاس بالكلفة المطفأة إن جمیع الموجودات المالیة ا
و الخسارة وھذا یشمل كافة مشتقات الموجودات المالیة. عند أعاله یتوجب قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أ

قیاس الموجودات المالیة التي استوفت شروط القیاس االعتراف األولي، للبنك االختیار بشكل ال رجعة فیھ تصنیف و
ضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  خراآل بالكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 قائمة الربح او الخسارة إذا كان ذلك یقلل بشكل جوھري من عدم التوافق المحاسبي الذي قد ینشأ.

یاسات المحاسبیة المتعلقة بالتطبیق متشابھة مع السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل البنك (بإعتبار قیام البنك إن الس
)) بإستثناء السیاسة المحاسبیة التالیة والتي أصبحت ساریة المفعول إبتداًء 9بالتطبیق المبكر للمرحلة األولي للمعیار رقم (

 :2018كانون الثاني  1من 

الدین بالقیمة العادلة من سندات 
 خالل قائمة الدخل الشامل

  خراآل

تقاس ھذه الموجودات الحقاً بالقیمة العادلة ویتم احتساب إیرادات الفوائد باستخدام 
و أطریقة معدل الفائدة الفعالة. یتم االعتراف بمصروف التدني بقائمة الربح 

األخرى في قائمة الدخل  الخسارة، كما یتم االعتراف بصافي األرباح او الخسائر
. وفي حال بیع الموجودات المالیة، یتم تحویل األرباح والخسائر االخر الشامل

 و الخسارة.أالربح  قائمةإلى خر اآلالمتراكمة في قائمة الدخل الشامل 
 

 المطلوبات المالیة: -ب
السیاسات المحاسبیة للبنك والمتعلقة ) لیس لھ أثر جوھري على 9إن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

) على المتطلبات الموجودة ضمن معیار المحاسبة 9بالمطلوبات المالیة، حیث أبقى المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
بة ) بما یتعلق بالتصنیف للمطلوبات المالیة. أما بما یتعلق بقیاس القیمة العادلة فقد تطلب معیار المحاس39الدولي رقم (
) اإلعتراف بفروقات تقییم المطلوبات المالیة المصنفة ضمن المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 39الدولي رقم (

 ) على:9قائمة الربح والخسارة في قائمة الربح أو الخسارة ، في حین یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

مالیة المصنفة ضمن المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح تقییم المطلوبات ال بفروقاتاإلعتراف  •
 خر.أوالخسارة والناتجة عن التغیر في مخاطر اإلئتمان في قائمة الدخل الشامل اآل

 المبلغ المتبقي من فروقات تقییم القیمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة. فيیتم االعتراف  •
 

لم یقم البنك بتصنیف أیة مطلوبات مالیة ضمن المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة، وعلیھ 
 على القوائم المالیة. )9(فإنھ ال یوجد أي أثر من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 المالیة: الموجوداتتدني  -ت
) 39) باستبدال نموذج "تحقق الخسارة" المتبع في معیار المحاسبة الدولي رقم (9المالیة رقم (قام المعیار الدولي للتقاریر 

الحتساب التدني في الموجودات المالیة الى نموذج النظرة المستقبلیة "الخسائر االئتمانیة المتوقعة" والذي یتطلب استخدام 
دیة والتي لھا التأثیر على قیمة التدني وفقاً للنموذج الجدید، بشكل جوھري لتقدیر العوامل االقتصا واالجتھاداتالتقدیرات 

أدوات الدین والمصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من  –حیث سیتم تطبیق ھذا النموذج على الموجودات المالیة 
م اإلعتراف بالخسائر خر ولكن لیس على االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة ، حیث یتخالل قائمة الدخل الشامل اآل

 ).39) بشكل اسبق من معیار المحاسبة الدولي رقم (9اإلئتمانیة إستناداً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
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  :) وفقاً للقواعد التالیة9ھذا وسیتم احتساب خسائر التدني وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 .شھر الالحقة من تاریخ القوائم المالیة 12شھر: حیث سیتم احتساب التدني للتعثر المتوقع خالل  12خسائر التدني لـ  •
خسائر التدني لعمر األداة: حیث سیتم احتساب التدني للتعثر المتوقع على عمر األداة المالیة حتى تاریخ االستحقاق  •

 .من تاریخ القوائم المالیة
شھر في حال كانت ھذه  12یقوم البنك بقیاس مخصصات التدني بمبلغ یساوي خسائر االئتمان المتوقعة خالل 

 الموجودات مصنفة ضمن المستوى األول والتي تتمتع بما یلي:
 أدوات الدین ذات المخاطر االئتمانیة المنخفضة في تاریخ القوائم المالیة. •
ائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة والتي لم تختلف مخاطر االئتمان الخاصة أدوات الدین األخرى منھااألرصدة والود •

 بھا بشكل جوھري منذ االعتراف االولي.
في حال وجود زیادة جوھریة  في حین یتم احتساب التدني للتعثر المتوقع على عمر األداة المالیة حتى تاریخ االستحقاق

المالیة من المستوى األول إلى المستوى الثاني أو في حال انطباق األداة  في مخاطر اإلئتمان والتي تتطلب تحویل األداة
 المالیة لحاالت محددة ضمن المعیار والتي یتوجب على البنك تصنیف ھذه الموجودات ضمن المستوى الثاني مباشرة.

 االعتراف و تعثر بعدأ خسارة لحدوث نتیجة للتدني موضوعیة ادلة ھناك یكون أما في حال تعثر األداة المالیة أو عندما
 الخسائر نموذج المستقبلي، فیتم تحویل األداة المالیة إلى المستوى الثالث، ان النقدي التدفق على سلبي أثر وجود مع االولي

 كبیر متطلبات حد إلى یشبھ وذلك الدین أدوات عمر مدى على المتوقعة بالخسائر یتطلب االعتراف المتوقع االئتمانیة
 ).39رقم ( الدولي لمحاسبةا معیار

عند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة بالموجودات المالیة قد زادت بشكل كبیر منذ االعتراف األولي وعند 
تقدیر خسارة االئتمان المتوقعة، یعتمد البنك على المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة وذات الصلة، وتشمل تلك 

والنوعیة وتحلیل ھذه المعلومات استناداً إلى خبرة البنك السابقة والدراسة االئتمانیة باإلضافة الى المعلومات الكمیة 
حیث یفترض البنك بأن المخاطر االئتمانیة للموجودات المالیة قد ازدادت بشكل جوھري ة، المعلومات المستقبلیة المتوقع

 یف االئتماني للعمیل بموجب درجتین.یوم على استحقاقھا او انخفاض التصن 30اذا مضى اكثر من 

) والمنھجیة التي تم 9( یوضح بشكل مفصل سیاسة البنك فیما یخص المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم )37ایضاح (
 ).9اتباعھا من قبل البنك لتطبیق متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 :9قم التحول للمعیار الدولي للتقاریر المالیة ر
وذلك بقید أثر تطبیق المعیار الدولي  2018كانون الثاني  1قام البنك باس���تغالل االس���تثناء المقدم من المعیار عند التطبیق في 

) على األرصدة االفتتاحیة لألرباح المدورة عوضاَ عن اعادة اصدار القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 9للتقاریر المالیة رقم (
) المعلومات التفص������یلیة حول منھجیة البنك وتوزیع الموجودات 37وما قبل ویبین االیض������اح رقم ( 2017كانون األول  31

 .)9المالیة وفقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 

 یرادات من العقود مع العمالء) اإل15معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ( •
نش��اءات ومعیار المحاس��بة ) عقود اإل11) بدالً من المعیار المحاس��بي الدولي رقم (15المالیة الدولي رقم (یحل معیار التقاریر 

) االیرادات والتفس������یرات ذات الص������لة وینطبق على جمیع ایرادات عقود العمالء، ما لم تكن ھذه العقود في 18الدولي رقم (
من خمس خطوات لالعتراف باالیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء، نطاق المعاییر األخرى، یحدد المعیار الجدید نموذجاً 

) یتم االعتراف باالیرادات بقیمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنش�������أة أن تحققھ 15بموجب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
 مقابل نقل البضاعة أو تقدیم الخدمات الى العمیل.

لة عند تطبیق خطوات یتطلب المعیار اس������تخدام التقدیرات ، مع األخذ بعین االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الص������
االعتراف باالیراد، كما یحدد المعیار المعالجة المحاسبیة المتعلقة بالتكالیف االضافیة للحصول على العقد والتكالیف المباشرة 

 المرتبطة بتنفیذ العقد.
 ) على القوائم المالیة للبنك.15ریر المالیة الدولي رقم (لم ینتج أي أثر جوھري عند تطبیق معیار التقا
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 :وفیما یلي أھم السیاسات المحاسبیة المتبعة

 

 الفائدة الفعالة -أ
 )2018 الثانيكانون  1السیاسة المطبقة من (

 الربح أو الخسارة باستخدام طریقة الفائدة الفعالة. قائمة یتم إثبات الفوائد المدینة والدائنة في
الفائدة الفعالة" ھو سعر خصم المدفوعات أو التحصیالت النقدیة المستقبلیة المقدرة من خالل العمر المتوقع لألداة  "سعر

 :المالیة إلى
 القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات المالیة.  -
 .أو التكلفة المطفأة للمطلوبات المالیة -

غیر المش�����تراة أو الموجودات ذات المخاطر االئتمانیة المتدنیة، یقوم عند احتس�����اب معدل الفائدة الفعلي لألدوات المالیة 
البنك بتقدیر التدفقات النقدیة المس����تقبلیة مع األخذ بعین االعتبار لجمیع الش����روط التعاقدیة لألداة المالیة بدون االخذ بعین 

 االعتبار الخسائر االئتمانیة المتوقعة.
ت المخاطر االئتمانیة المتدنیة یتم احتس����اب معدل الفائدة الفعلي المعدل باس����تخدام بالنس����بة لألدوات المالیة المش����تراة ذا 

 .تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة بما في ذلك الخسائر االئتمانیة المتوقعة
ل ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. تش���م ءٍ یتض���من حس���اب س���عر الفائدة الفعلي تكالیف المعاملة والرس���وم وغیرھا كجز

 باقتناء أو إصدار األصل أو التزام مالي. ضافیة المرتبطة بشكل مباشریف اإلتكالیف المعامالت التكال
 

 التكلفة المطفأة و اجمالي القیمة الدفتریة 
إن "التكلفة المطفأة" للموجودات والمطلوبات المالیة ھي المبلغ الذي یتم فیھ قیاس للموجودات والمطلوبات المالیة عند 

منھ سداد أصل القرض یضاف أو یطرح منھ اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة  االعتراف االولي مطروحاً 
ألي فرق بین المبلغ عند االعتراف األولي ومبلغ االس���تحقاق، وبالنس���بة للموجودات المالیة، ھي الموجودات المالیة التي 

االحتفاظ بھا لتحص����یل التدفقات النقدیة التعاقدیة والتي تتمثل بالدفعات من أص����ل تھدف إدارة البنك وفقاً لنموذج أعمالھا 
 الدین والفائدة على رصید الدین القائم .

یتـ������م إثبات ھذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافاً إلیھا مصاریف االقتناء، وتطفأ العالوة / الخصم باستخدام طریقة 
ـاب الفائدة وینزل منھا مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة ویتم قید أي تدني في الى على أو  بالقیدالفائدة الفعالة،  ـ حسـ

 قیمتھا في قائمة الربح أو الخسارة.
"إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة" ھي التكلفة المطفأة للموجودات المالیة قبل مخص������ص الخس������ارة االئتمانیة 

 المتوقعة.
 

 الفائدة المدفوعةو تثماریرادات االسإاحتساب 
جمالي القیمة الدفتریة إرادات االس������تثمار والفائدة المدفوعة یتم اس������تخدام س������عر الفائدة الفعلي على إیعند احتس������اب 

للموجودات المالیة (عندما ال تكون الموجودات المالیة متدنیة القیمة) أو إلى التكلفة المطفأة لاللتزامات المالیة. یتم تعدیل 
 سعر الفائدة الفعلي كنتیجة إلعادة التقییم الدوریة للتدفقات النقدیة. 

سبة للموجودات المالیة التي أصبحت متدنیة ائت یرادات االستثمار من خالل إمانیا بعد االعتراف األولي، یتم احتساب بالن
تعد الموجودات المالیة متدنیة  ملتطبیق معدل الفائدة الفعلي على ص�������افي التكلفة المطفأة للموجودات المالیة. في حال 

 خرى.أاألساس اإلجمالي مرة  ىیرادات االستثمار علإ تسابحا میتائتمانیا 
یرادات االستثمار بتطبیق معدل إات المالیة التي كانت متدنیة ائتمانیا عند االعتراف األولي، یتم احتساب للموجود بالنسبة

الفائدة الفعلي المعدل للتكلفة المطفأة للموجودات المالیة. احتس��اب ایرادات االس��تثمار ال یعود إلى األس��اس إجمالي للتكلفة 
 ة ائتمانیا.المالی وداتالمطفأة، حتى في حال تحسن الموج
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 االیجارعقود  -ب

 جیر تمویلي أت –البنك كمستأجر  -
س قیام یتوالمنافع كعقود اإلیجار التمویلي. لمخاطر اكبیر من ء جزالبنك لى ل إلتي تحورات الموجودات ایجاتص����نف إ

 یھما أقل.أر إلیجات اعاوفلمدنی دألد الحالیة للحالقیمة أوالة دلعااقیمتھ وي بمبلغ یسارة بشكل أولي جؤلمودات اجولما
 یتم معاملة الموجودات المالیة وفقًا للسیاسة المحاسبیة المطبقة على تلك الموجودات. ،عتراف المبدئيالحقًا لال

 صل التمویل.أیتم توزیع الحد االدنى لمدفوعات االیجار تحت عقد التأجیر التمویلي بین تكالیف تمویل وسداد 
 جیر تشغیلي أت –البنك كمستأجر  -

 تشغیلیة وال یتم االعتراف بھا في قائمة المركز المالي. خرى للموجودات كاالیجارات الرات األیجاتصنف اإل
یتم االعتراف بالدفعات تحت االیجار التش������غیلي في قائمة األرباح أوالخس������ائر بطریقة القس������ط الثابت و یتم االعتراف 

 على مدى فترة اإلیجار.   ،بحوافز اإلیجار المستلمة كجزء ال یتجزأ من إجمالي مصروفات اإلیجار
 تأجیر تمویلي  -جرالبنك مؤ -

قل إلى حد كبیر جمیع المخاطر والمنافع من الموجودات  لذي ین جار ا نك المؤجر للموجودات في عقد اإلی یص������نف الب
للمس�����تأجر كتأجیر تمویلي ویتم االعتراف بذمم مدینة مس�����اویة لص�����افي االس�����تثمار في الموجودات المالیة من ض�����من 

 .القروض الممنوحة
 

 المالیة األدوات -ج
 االعتراف والقیاس األولي -

یتم االعتراف بالقروض والسلف والودائع وأدوات الدین بشكل أولي عند نشأتھا. یتم إثبات جمیع الموجودات والمطلوبات 
 المالیة األخرى بشكل أولي عندما یصبح البنك طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة.

 
ي بالقیمة العادلة مض��افًا إلیھ لألداة الغیر مص��نفة كأداة بالقیمة العادلة یتم قیاس الموجودات والمطلوبات المالیة بش��كل أول

 من خالل الربح أو الخسارة تكالیف المعامالت التي تنسب بشكل مباشر الى شرائھا أو إصدارھا. 
 التصنیف -

 2018كانون الثاني  1السیاسة المطبقة من  -المالیة  اتالموجو
موجودات: بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل  الموجودات المالیة الىعند االعتراف األولي ، یتم تصنیف 

 الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
یتم قیاس الموجودات المالیة بالكلفة المطفأة إذا اس��توفت الش��رطین التالیین ولم یتم تحدیدھا كأداه بالقیمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة:
أن ھذه الموجودات المالیة محتفظ بھا في نموذج األعمال ھدفھ االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة  -

 وتكون في تواریخ محددة وھذه التدفقات ھي فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي القائم.
 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطین التالیین ولم یتم تحدیدھا یتم قیاس الموجودات المالیة 
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: ةكأدا

 
أن ھذه الموجودات المالیة محتفظ بھا ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع  -

 المالیة. الموجودات 
 تكون في تواریخ محددة وھذه التدفقات ھي فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي القائم. -

 
عند االعتراف المبدئي باالستثمار في األسھم غیر المحتفظ بھا للمتاجرة، فیجوز للبنك مع عدم الحق بالرجوع عن قراره 

العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر. یتم إتخاذ ھذه القرارات لكل اختیار عرض التغییرات الالحقة في القیمة 
 استثمار بشكل منفصل.

 

 ل الربح أو الخسارة. خالن لة مدلعاابالقیمة االخرى  لمالیة ودات اجولماجمیع س قیام یت
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 ):2018كانون الثاني  1(السیاسة المطبقة من  تقییم نموذج األعمال -المالیة  الموجودات

س یعکن ھذا ة ألظلمحفوى اعلی مستالموجودات المالیة بذي یتم خاللھ االحتفاظ لل األعماوذج انمیقوم البنك بتقییم أھداف 
 :دارة. المعلومات التي یتم النظر فیھا تشملإلالی ت إماولمعلم ایدتقل وألعماإدارة ایقة طرجھ ل وفضأعلی 

لتلك السیاسات. ویشمل ذلك ما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة تركز السیاسات واألھداف الموجودة للمحفظة والممارسة   -
على كسب إیرادات الفوائد التعاقدیة، مع االحتفاظ بشكل خاص بسعر فائدة معین، أو مطابقة استحقاق الموجودات المالیة 

  .یة من خالل بیع األصولمع استحقاق أي التزامات ذات صلة أو االستخدامات النقدیة المتوقعة أو تحقیق التدفقات النقد
 .تقییم أداء المحفظة واعداد التقریر إلدارة البنك یةكیف   -
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا في نموذج العمل) وكیفیة إدارة ھذه    -

 .المخاطر
، ما إذا كان التعویض مستندا إلى القیمة العادلة لألصول أو على سبیل المثال -ت مدیري المحافظ آكیفیة احتساب مكاف   -

 فقات النقدیة التعاقدیة المتحصلة.التد
عدد مرات وحجم وتوقیت البیع للموجودات المالیة في الفترات السابقة، ومبررات ھذه العملیة والتوقعات بشأن المبیعات   -

 .في المستقبل
یتم تقییمھا بالقیمة  أدائھا على أساس القیمة العادلة للمتاجرة أو التي تتم إدارتھا والتي یتم تقییمالموجودات المالیة المحتفظ بھا 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

الموجودات المالیة (تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي مدفوعات ألص�����ل المبلغ والفائدة فقط: الس�����یاس�����ة 
 :)2018ون الثاني كان 1المطبقة من 

ألغراض ھذا التقییم ، یتم تعریف "أصل الدین" على أنھ القیمة العادلة لألصل المالي بتاریخ االعتراف األولي. یتم تعریف 
"الفائدة" على أنھا القیمة الزمنیة للنقود وللمخاطر االئتمانیة المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة زمنیة معینة وتكالیف 

 األساسیة األخرى (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة) ، وكذلك ھامش ربح. اإلقراض
عند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة، اخذ البنك في االعتبار الشروط 

وي على بنود تعاقدیة یمكن أن تغیر توقیت أو مقدار التعاقدیة لألداة. ویشمل ذلك تقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة تنط
. عند إجراء ھذا التقییم ، یأخذ البنك غ والفائدة فقطلمدفوعات ألصل المبالتدفقات النقدیة التعاقدیة وعلیھ قد ال تستوفي شرط 

 بعین االعتبار:
 .األحداث الطارئة التي من شأنھا أن تغیر مقدار أو توقیت التدفقات النقدیة -
 ت الدفع المسبق وإمكانیة التمدید.میزا -
 الشروط التي تحدد مطالبة البنك بالتدفقات النقدیة من الموجودات المحددة. -
 

 المطلوبات المالیة 
مطلوبات المالیة، بخالف الضمانات المالیة والتزامات القروض، كما تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة أو البتصنیف  البنك یقوم

 ة من خالل الربح أو الخسارة.بالقیمة العادل
 

 عادة التصنیف إ -ث
لتعدیل نموذج اعمال  الالحقةال في الفترة إولي ال یقوم البنك بتعدیل تصنیف الموجودات او المطلوبات المالیة بعد االعتراف األ

 االدارة الخاص بھذه الموجودات او المطلوبات المالیة.
 

 إلغاء االعتراف -ج
 األصول المالیة

بإلغاء االعتراف بالموجودات المالیة عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة، أو یقوم البنك 
عندما یقوم بنقل حقوق تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة و جمیع مخاطر ومنافع ملكیة الموجودات المالیة لطرف اخر، 

خاطر ومنافع الملكیة أو عندما ال یتمكن البنك من االحتفاظ بالسیطرة على كبر من مأو عندما ال یحتفظ البنك بالجزء األ
 الموجودات المالیة.
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عند الغاء االعتراف بالموجودات المالیة یتم االعتراف في قائمة االرباح أو الخسائر بالفرق بین القیمة المدرجة للموجودات 

رباح والخسائر خر لألنك ویتم عكس الجزء المتراكم في الدخل الشامل اآلالتي تم الغاء االعتراف فیھا والقیمة المتحصلة للب
 المتعلقة بتلك الموجودات

 
و في حالة التخلص الفعلي من أدوات حقوق الملكیة المدرجة ضمن محفظة موجودات مالیة  2018كانون الثاني  1بعد 

بھا ال یتم تحویل رصید التغیر في القیمة العادلة الى قائمة  االعترافبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر أو الغاء 
 ات.یات الخاصة ضمن رأس المال واالحتیاطیحتیاطاالالربح أو الخسارة ویتم تحویلھا إلى بند 

 
 المطلوبات المالیة 

 بالمطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغاؤھا أو انتھاء صالحیتھا. االعترافیقوم البنك بإلغاء 
 
 2018كانون الثاني  1السیاسة المطبقة من تعدیالت على الموجودات والمطلوبات المالیة  -ح

 المالیة الموجودات
مالیة، یقوم البنك بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة للموجودات المعدلة مختلفة إلى حد الإذا تم تعدیل شروط الموجودات 

كبیر. إذا كان ذلك، فإنھ یتم الغاء االعتراف بالحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة األصلیة ویتم إثبات 
كالیف متعلقة بھا. یتم احتساب أي عموالت مستلمة كجزء من لیھا أي تإموجودات مالیة جدیدة بالقیمة العادلة ویضاف 

 التعدیل على النحو التالي:
یتم إدراج عموالت تحدید القیمة العادلة للموجودات الجدیدة والرسوم التي تمثل تعویضا للتكالیف المتعلقة بالموجودات   -

 الجدیدة من ضمن القیاس األولي للموجودات المالیة الجدیدة.
 إدراج الرسوم األخرى في الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عند الغاء االعتراف.یتم   -

إذا تم تعدیل التدفقات النقدیة في حال مواجھة المقترض لصعوبات مالیة، یكون ھدف التعدیل بشكل عام ھو تعظیم 
ط مختلفة، إذا خطط البنك لتعدیل موجودات القیمة المستردة للشروط التعاقدیة األصلیة بدالً من إنشاء أصل جدید بشرو

عفاء من التدفقات النقدیة، عندھا یتم النظر أوالً فیما إذا كان سیتم احتساب تدني على جزء إمالیة بطریقة تؤدي إلى 
من الموجودات المالیة قبل إجراء التعدیل على الموجودات المالیة. یؤثر ھذا النھج على نتیجة التقییم الكمي ویعني 

 لغاء االعتراف في مثل ھذه الحاالت.إدم استیفاء معاییر ع
 

 المطلوبات المالیة المعدلة
یقوم البنك بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم تعدیل شروطھا وتختلف التدفقات النقدیة للمطلوبات المالیة 

لقیمة ن ابیرق بالفراف العتم ایتالمعدلة بشكل جوھري. في ھذه الحالة، یتم إثبات مطلوبات مالیة جدیده بالقیمة العادلة. 
 و الخسارة. أقائمة الربح عة في وفدلمالمبالغ ء االعتراف بھا والغام إلتي تالمالیة ت اباولطیة للمرفتدلا

 
 القیمة العادلة -د

س��واق نش��طة تمثل القیمة العادلة للموجودات والمش��تقات المالیة التي لھا أن أس��عار اإلغالق بتاریخ القوائم المالیة في إ -  
 .اسعار سوقیة 

و عدم نش��اط الس��وق یتم أود تداول نش��ط لبعض األدوات والمش��تقات المالیة و عدم وجأفي حال عدم توفر أس��عار معلنة  -  
 تقدیر قیمتھا العادلة بعدة طرق منھا :

 .مقارنتھا بالقیمة السوقیة الحالیة ألداة مالیة مشابھة لھا إلى حد كبیر -  
 .في أداة مالیة مشابھة لھا ستخدمةتحلیل التدفقات النقدیة المستقبلیة وخصم التدفقات النقدیة المتوقعة بنسبة م -
 نماذج قیاس القیمة العادلة -

یتم تقییم الموجودات والمطلوبات المالیة طویلة األمد والتي ال یس����تحق علیھا فوائد بموجب خص����م التدفقات النقدیة 
 الخسارة. وبموجب سعر الفائدة الفعالة ، ویتم أخذ فائدة الخصم ضمن إیرادات الفوائد المقبوضة في قائمة الربح أو
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تھدف طرق التقییم الى الحص����ول على قیمة عادلة تعكس توقعات الس����وق وتأخذ باإلعتبار العوامل الس����وقیة وأیة 

وفي حال وجود أدوات مالیة یتعذر قیاس قیمتھا العادلة  .مخاطر أو منافع متوقعھ عند تقدیر قیمة األدوات المالیة
 .بشكل یعتمد علیھ یتم إظھارھا بالتكلفة بعد تنزیل أي تدني في قیمتھا

 
 )2018كانون الثاني  1(السیاسة المطبقة من التدني في قیمة الموجودات المالیة  -ھـ

 األدوات المالیة    
 وقعة على:الخسائر االئتمانیة المتبیعترف البنك    

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة ؛   -
 الذھب   -
 نقد وارصده وودائع   -
 أوراق مالیة اجنبیة بالتكلفة المطفأة   -
 تسھیالت واتفاقیات الدفع المستحقھ   -
 أوراق مالیة وأخرى   -
 ائتمان ممنوح للبنوك والمؤسسات المالیة المحلیة   -
 شراء أوراق مالیة تمویل إتفاقیات إعادة   -
 بالعملة األردنیة -موجودات متنوعھ اخرى    -

 
 ال یوجد تدني ألدوات حقوق الملكیة.

 
یقوم البنك بقیاس مخص���ص���ات الخس���ارة بمبلغ یس���اوي الخس���ائر االئتمانیة المتوقعة طوال عمر القرض، باس���تثناء ما یلي، 

 ا:شھرً  12والتي یتم قیاس خسائرھا االئتمانیة المتوقعة لمدة 
 سندات الدین التي تم تحدید أن لدیھا مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر. -
 االدوات المالیة االخرى التي لم تزداد مخاطر اإلئتمان بشكل كبیر منذ االعتراف األولي. -

 )2018كانون الثاني  1(السیاسة المطبقة قبل 
ذا كانت ھنالك إللموجودات المالیة في تاریخ قائمة المركز المالي لتحدید فیما  المثبتة في السجالتیقوم البنك بمراجعة القیم 

و على ش�����كل مجموعة، وفي حالة وجود مثل ھذه المؤش�����رات فانھ یتم تقدیر أفرادیاً إمؤش�����رات تدل على تدني في قیمتھا 
 .القیمة القابلة لالسترداد من اجل تحدید خسارة التدني

 
 ا یلي :یتم تحدید مبلغ التدني كم

یمثل الفرق بین القیمة المثبتة في السجالت والقیمة الحالیة  :الیة التي تظھر بالتكلفة المطفأةتدني قیمة الموجودات الم -
 .للتدفقات النقدیة المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي 

 

وفر في الفترة الالحقة نتیجة التدني السابق ألدوات ي أیتم قید التدني في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة كما یتم قید  -
 .الدین في قائمة الربح أو الخسارة وألدوات الملكیة في قائمة الدخل الشامل اآلخر

 
 

 )2018كانون الثاني  1المالیة (السیاسة المطبقة قبل  األدوات -و
 قروض وذمم مدینة  – المشتقة غیر المالیة الموجودات

ولي بھا بالقروض والذمم المدینة بتاریخ حدوثھا، إن جمیع الموجودات المالیة یتم االعتراف األیقوم البنك باالعتراف  -
 حكام التعاقدیة.بتاریخ حدوثھا عندما یصبح البنك طرفا في األ

ل یلغي البنك االعتراف بالموجودات المالیة عندما تصبح الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة منتھیة أو نقل الحقوق للحصو -
على التدفقات النقدیة التعاقدیة بحیث یتم نقل جمیع المخاطر المتعلقة بالموجودات المالیة، أي فائدة یتم الحصول علیھا 

 او اكتسابھا من نقل الموجودات المالیة یتم االعتراف بھا كموجودات أو التزامات منفصلة.
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ض المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما یتم التقاص بین الموجودات والمطلوبات المالیة بحیث یتم عر -

 یكون للبنك الحق القانوني بتقاص المبالغ أو تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات التي سوف تتحقق في نفس الوقت.
یة سواق المالالقروض والذمم المدینة ھي موجودات مالیة لھا دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وھي غیر مدرجة في األ -

لیھا كافة تكالیف المعامالت إ اً النشطة، إن ھذه الموجودات یتم تسجیلھا مبدئیا بالقیمة العادلة عند إقتنائھا أو نشوئھا مضاف
 المرتبطة بھا حیث یتم قیاسھا بالكلفة المطفأة باستخدام الفائدة الفعالة بعد تنزیل أي خسارة تدني في قیمتھا.

 
 القیمة العادلة -

سواق نشطة تمثل القیمة العادلة أن أسعار اإلغالق ( شراء موجودات/ بیع مطلوبات) بتاریخ القوائم المالیة في إ -
 سعار سوقیة.أوالمشتقات المالیة التي لھا  لألدوات

و عدم نشاط السوق یتم أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات والمشتقات المالیة أفي حال عدم توفر أسعار معلنة  -
 یر قیمتھا العادلة بعدة طرق منھا :تقد

 مقارنتھا بالقیمة السوقیة الحالیة ألداة مالیة مشابھة لھا إلى حد كبیر.  -
 تحلیل التدفقات النقدیة المستقبلیة وخصم التدفقات النقدیة المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالیة مشابھة لھا.  -
 نماذج تسعیر الخیارات.  -
مد والتي ال تستحق علیھا فوائد بموجب خصم التدفقات النقدیة والمطلوبات المالیة طویلة األیتم تقییم الموجودات   -

 الخسارة. یرادات الفوائد المقبوضة في قائمة الربح أوإوبسعر الفائدة الفعالة، ویتم تسجیل فائدة الخصم ضمن 
عتبار العوامل السوقیة وأیة مخاطر باالتھدف طرق التقییم الى الحصول على قیمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ  -

 عند تقدیر قیمة األدوات المالیة. ةأو منافع متوقع
 

 التدني في قیمة الموجودات المالیة
 

یقوم البنك بمراجعة القیم المثبتة في السجالت للموجودات المالیة في تاریخ قائمة المركز المالي لتحدید فیما اذا كانت  -
نھ یتم إي في قیمتھا افرادیاً او على شكل مجموعة، وفي حالة وجود مثل ھذه المؤشرات فھنالك مؤشرات تدل على تدن

 .جل تحدید خسارة التدنيأتقدیر القیمة القابلة لالسترداد من 
 یتم تحدید مبلغ التدني كما یلي : -
یمثل الفرق بین القیمة المثبتة في السجالت والقیمة الحالیة  تدني قیمة الموجودات المالیة التي تظھر بالتكلفة المطفأة : -

 .للتدفقات النقدیة المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي
ي وفر في الفترة الالحقة نتیجة التدني السابق ألدوات أیتم قید التدني في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة كما یتم قید  -

 .و الخسارة وألدوات الملكیة في قائمة الدخل الشامل اآلخرالدین في قائمة الربح أ
 

 غیر المشتقة المالیةالمطلوبات 
یتم االعتراف المبدئي بالمطلوبات المالیة (متضمنة المطلوبات المالیة المحددة بالقیمة العادلة) من خالل قائمة المركز  -

 حكام التعاقدیة. في األ اً طرف المالي بتاریخ حدوثھا حیث یتم االعتراف بھا عندما یصبح البنك
 یلغي البنك االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما تصبح الحقوق التعاقدیة منتھیة أو ملغیة. -
یتم تصنیف المطلوبات المالیة غیر المشتقة ضمن فئة االلتزامات المالیة األخرى، یتم االعتراف المبدئي لمثل ھذه  -

 ھذه قیاس یتم المبدئي، االعتراف مطروح منھا أي تكالیف مباشرة للمعامالت، بعدالمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة 
 .الفعالة الفائدة طریقة باستخدام المطفأة بالتكلفة المالیة المطلوبات

 

 موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة -ز
لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة والتي ھي الموجودات المالیة التي تھدف إدارة البنك وفقاً لنموذج أعمالھا االحتفاظ بھا   -

 تتمثل بالدفعات من أصل الدین والفائدة على رصید الدین القائم.
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یتم إثبات ھذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافاً إلیھا مصاریف االقتناء، وتطفأ العالوة/ الخصم بإستخدام طریقة  -

، وینزل أیة مخصصات ناتجة عن التدني في قیمتھا یؤدي إلى عدم إمكانیة الفائدة الفعالة، قیداً على أو لحساب الفائدة
استرداد األصل أو جزء منــھ، ویتم قید أي تدني في قیمتھا في قائمة الربح أو الخسارة وتظھر الحقاً بالكلفة المطفأة بعد 

 تخفیضھا بخسائر التدني.
لمطفأة الفرق بین القیمة المثبتة في السجالت والقیمة الحالیة للتدفقات یمثل مبلغ التدني في قیمة الموجودات المالیة بالتكلفة ا -

 النقدیة المتوقعة المخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
 ال یجوز إعادة تصنیف أي موجودات مالیة من/ إلى ھذا البند إال في الحاالت المحددة في معاییر التقاریر المالیة الدولیة، -

ه الموجودات قبل تاریخ استحقاقھا یتم تسجیل نتیجة البیع ضمن قائمة الربح أو الخسارة في بند وفي حال بیع أي من ھذ
 مستقل واإلفصاح عن ذلك وفقاً لمتطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة  -ح
ك بشرائھا لغرض بیعھا في المستقبل القریب وتحقیق األرباح من تقلبات األسعار ھي الموجودات المالیة التي قام البن -

 األجل أو ھامش أرباح المتاجرة. قصیرةالسوقیة 
یتم إثبات ھذه الموجودات بالقیمة العادلة عند الشراء (تقید مصاریف االقتناء على قائمة الربح أو الخسارة عند الشراء)   -

بالقیمة العادلة، ویظھر التغیر في القیمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة اما التغیر في القیمة العادلة الحقاً ویعاد تقییمھا 
الناتج عن فروقات تحویل بنود الموجودات غیر النقدیة بالعمالت االجنبیة فیتم اثباتھا ضمن حساب فروق تقییم عمالت 

ل بیع ھذه الموجودات أو جزء منھا یتم تسجیل األرباح أو الخسائر اجنبیة وذھب وفقاً لقانون البنك المركزي، وفي حا
 الناتجة عن ذلك في قائمة الربح أو الخسارة.

 یتم تسجیل األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في قائمة الربح أو الخسارة. -
 أي موجودات مالیة من/ إلى ھذا البند إال في الحاالت المحددة في المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. ال یجوز إعادة تصنیف -

 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر -ط

بمساھمات تمثل ھذه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكیة بغرض االحتفاظ بھا على المدى الطویل والتي تتمثل  -
 المؤسسات المالیة الدولیة واالقلیمیة ومساھمات البنك في مؤسسات مالیة محلیة.البنك في 

یتم اثبات ھذه الموجودات عند الشراء بالقیمة العادلة مضافاً الیھا مصاریف االقتناء ویعاد تقییمھا الحقاً بالقیمة العادلـة،  -
الشامل وضمن االحتیاطیات أما التغیر في القیمة العادلة الناتج عن  ویظھر التغیر في القیمة العادلة في قائمة الدخل

فروقات تحویل بنود الموجودات غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة فیتم اثباتھا ضمن حساب فروق تقییم عمالت اجنبیة 
أو الخسائر الناتجة  وذھب وفقاً لقانون البنك المركزي، وفي حال بیع ھذه الموجودات أو جزء منھا یتم تسجیل األرباح

عن ذلك في قائمة الدخل الشامل وضمن االحتیاطیات ویتم تحویل رصید احتیاطي القیمة العادلة للموجودات المالیة 
 المباعة مباشرة الى االحتیاطیات الخاصة ولیس من خالل قائمة الربح أو الخسارة.

 الموجودات إلختبار التدني. ال تخضع ھذه  -
 الموزعة من ھذه االستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة.یتم تسجیل االرباح   -

 التقــاص -ي
یتم اجراء تقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة واظھار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما  -

او یكون تحقق الموجودات وتسویة  تتوفر الحقوق القانونیة الملزمة وكذلك عندما یتم تسویتھا على أساس التقاص
 المطلوبات في نفس الوقت. 

 السلف واالئتمان الممنوح -ك
و جرى اقتناؤھا ولیس أساس السلف واالئتمان الممنوح ھي موجودات مالیة لھا دفعات ثابتة أو محددة قدمھا البنك في األ -

 سواق نشطة.أسعار سوقیة في ألھا 
 المباشرة بالتكلفة، وتدرج في قائمة المركز المالي بعد طرح المخصصات.تسجل السلف واالئتمان الممنوح  -
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یتم تكوین مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة للسلف واالئتمان الممنوح إذا تبین عدم إمكانیة تحصیل المبالغ المستحقة  -

ما قد أثر سلباً على التدفقات النقدیة المستقبلیة للسلف واالئتمان الممنوح  اً ن حدثأللبنك وعندما یتوفر دلیل موضوعي على 
 وعندما یمكن تقدیر ھذا التدني، وتسجل قیمة المخصص في قائمة الربح أو الخسارة.

لسیاسة البنك الداخلیة وھي متفقة مع المعاییر الدولیة  اً یتم استدراك مخصص دیون للسلف واالئتمان الممنوح استناد -
 لتقاریر المالیة. ل

 
عداد نشرة التقییم إسواق عند سعار العالمیة السائدة في األساس األأیظھر الذھب في قائمة المركز المالي المرفقة على  -ل

كانون  31ونصة كما في أكل دینار ل 906.845ل خر یوم عمل في السنة  والبالغ ما یعادآالمعتمدة لدى البنك المركزي في 
حیث  2017كانون األول  31ونصة كما في أكل دینار ل 923.610( 1,435,953ونصات  عدد األ حیث كان 2018األول 

 ).1,595,589ونصات  كان عدد األ
 

رصدة حسابات ودائع الذھب مصنفة ضمن المرحلة األولى وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم أن جمیع إ
كانون  31و أرصدة معدومة خالل السنة المنتھیة في أ)، كما ال یوجد تحویالت بین المراحل (األولى والثانیة والثالثة) 9(

ھذه  سائر اإلئتمانیة المتوقعة الرصدةمخصص الخرصدة ودائع الذھب وأكل من وفیما یلي الحركة على  2018األول 
 :لبنك الداخليلمراحل تصنیفھا بناء على نظام ا اً الحسابات وفق

 
ھي  2018كانون االول  31رصدة ودائع الذھب الخاضعة لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في أن الحركة على إ

 كما یلي على المستوى اإلفرادي:
 

 
 
 ھي كما یلي : 2018ول كانون األ 31كما في  ئع الذھبمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لودان الحركة على إ

 
 

 

 بالدینار االردني
 البیان

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى
    

 275,235,780 - - 275,235,780 رصید بدایة السنة
 1,038,241,610 - - 1,038,241,610 حركات مدینة خالل السنة
 )985,954,055( - - )985,954,055( حركات دائنة خالل السنة

 327,523,335 - - 327,523,335 
 )2,872,825( - - )2,872,825( خسائر تقییم الذھب

 324,650,510 - - 324,650,510 الرصید في نھایة السنة

 بالدینار االردني
 البیان

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

    
بعد تطبیق المعیار الدولي  رصید بدایة السنة

 8,557 - - 8,557 )9للتقاریر المالیة رقم (
 )153( - - )153( عادة التقییم إثر أ

 - - - - الزیادة في خسارة التدني خالل السنة
 )2,320( - - )2,320( السنة  من خسارة التدني خالل )المسترد(

 6,084 - - 6,084 الرصید في نھایة السنة
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 إعادة الشراء أو البیع اتفاقیات -م
یستمر االعتراف في القوائم المالیة بالموجودات المباعة والتي تم التعھد المتزامن بإعادة شرائھا بتاریخ مستقبلي، وذلك  -

البنك على تلك الموجودات وألن أیة مخاطر أو منافع تؤول للبنك حال حدوثھا، ویستمر تقییمھا وفقاً  سیطرةالستمرار 
سات المحاسبیة المتبعــة، وتدرج المبالغ المقابلة للمبالغ المستلمة لھذه العقود ضمن المطلوبات في بند األموال للسیا

المقترضة، ویتم االعتراف بالفرق بین سعر البیع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد یستحق على مدى فترة العقد 
 باستخدام طریقة الفائدة الفّعالة.

 

لمشتراه مع التعھد المتزامن بإعادة بیعھا بتاریخ مستقبلي محدد فال یتم االعتراف بھا في القوائم المالیة، أما الموجودات ا -
وتدرج المبالغ  ،وذلك لعدم توفر السیطرة على تلك الموجودات وألن أیة مخاطر أو منافع ال تؤول للبنك حال حدوثھا

وك والمؤسسات المصرفیة األخرى أو ضمن بند تمویل إتفاقیات المدفوعة المتعلقة بھذه العقود ضمن الودائع لدى البن
إعادة الشراء حسب الحال، ویتم معالجة الفرق بین سعر الشراء وسعر إعادة البیع كإیرادات فوائد تستحق على مدى 

 فترة العقد باستخدام طریقة الفائدة الفّعالة.
  والمعدات الممتلكات -ن
ي تدني في قیمتھا، ویتم استھالك أبالكلفة بعد تنزیل االستھالك المتراكم ووالبرمجیات تظھر الممتلكات والمعدات  -

ستخدام بطریقة القسط الثابت على مدى اء األراضي) عندما تكون جاھزة لال(باستثن والبرمجیات والمعدات الممتلكات
 العمر اإلنتاجي المتوقع لھا باستخدام النسب السنویة المئویة التالیة:

 % 
 3 مباني

 20 تحسینات مباني
 10 ثاث ومفروشات ودیكوراتأ

 5 القاصات والخزائن األمینة
 25 أجھزة الحاسب اآللي                                                                

 15 جھزةأالت وآ
 15 وسائط نقل

 25 برمجیات الحاسب اآللي
 

، فإنھ عن صـــافي قیمتھا الدفتریــةوالبرمجیات  استرداده من أي من الممتلكات والمعداتعندمــا یقل المبلغ الممكن  -
 الخسارة. یتم تخفیض قیمتھا إلى القیمة الممكن استردادھا وتسجیل قیمة التدني في قائمة الربح أو

نتاجي توقعات العمر اإل ذا كانتإعام، ف في نھایة كلوالبرمجیات نتاجي للممتلكات والمعدات یتم مراجعة العمر اإل -
 تختلف عن التقدیرات المعدة سابقاً یتم قید التغیر في التقدیر للسنوات الالحقة باعتباره تغیر في التقدیرات.

و من ع مستقبلیة متوقعة من استخدامھا أي منافعند التخلص منھا أو عندما ال یعود أ یتم استبعاد الممتلكات والمعدات -
 التخلص منھا.

 
 وراق النقد والمسكوكات المعدنیة الجدیدة على مدى ثالث سنوات. أاطفاء نفقات طباعة  یتم -ص

ت واتفاقیات الدفع بحیث تؤخذ یرادات الفوائد بموجب أساس االستحقاق باستثناء الفوائد على تسھیالإتؤخذ  -ع
 یرادات عند قبضھا. لإل

 الستحقاق.ساس اأمصاریف الفوائد والعموالت بموجب یتم االعتراف ب -ف
 المالیة ومحاسبة التحوط المشتقات -س

 مشتقات مالیة للمتاجرة:
یتم إثبات القیمة العادلة لمشتقات األدوات المالیة المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة (مثل عقود العمالت األجنبیة اآلجلة، 

في قائمة المركز المالي، وتحدد عقود الفائدة المستقبلیة، عقود المقایضة، حقوق خیارات أسعار العمالت األجنبیة) 
 القیمة العادلة وفقاً ألسعار السوق السائدة، ویتم تسجیل مبلغ التغیرات في القیمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.
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 مشتقات مالیة للتحوط:

  ألغراض محاسبة التحوط تظھر المشتقات المالیة بالقیمة العادلة، ویتم تصنیف التحوط كما یلي:
 التحوط للقیمة العادلة: -

 ھو التحوط لمخاطر التغیر في القیمة العادلة لموجودات ومطلوبات البنك.
داة التحوط أناتجة عن تقییم الخسائر الورباح األ ال، یتم تسجیلفي حال انطباق شروط تحوط القیمة العادلة الفعّ 

 المطلوبات المتحوط لھا في قائمة الربح أو الخسارة.بالقیمة العادلة وعن التغیر في القیمة العادلة للموجودات أو 
داة التحوط أعادة تقییم إو خسائر ناتجة عن أرباح ة أیّ أال یتم تسجیل في حال انطباق شروط تحوط المحفظة الفعّ 

ي و المطلوبات في قائمة الربح أو الخسارة فأة الموجودات ظبالقیمة العادلة وكذلك التغیر في القیمة العادلة لمحف
 نفس السنة.

 التحوط للتدفقات النقدیة: -
 ھو التحوط لمخاطر تغیرات التدفقات النقدیة لموجودات ومطلوبات البنك الحالیة والمتوقعة.

داة التحوط ضمن رأس یتم تسجیل األرباح أو الخسائر أل ال،في حال انطباق شروط تحوط التدفقات النقدیة الفعّ 
جراء التحوط على قائمة إ الخسارة في الفترة التي یؤثر بھائمة الربح أو المال واالحتیاطیات ویتم تحویلھ لقا

 الربح أو الخسارة.
ال، یتم تس���جیل األرباح أو الخس���ائر الناتجة عن التغیر في التحوطات التي ال ینطبق علیھا ش���روط التحوط الفعّ  -

 داة التحوط في قائمة الربح أو الخسارة في نفس السنة.القیمة العادلة أل

 عتراف بالموجودات المالیةاال تاریخ -ق
 یتم االعتراف بشراء وبیع الموجودات المالیة في تاریخ المتاجرة (تاریخ التزام البنك ببیع أو شراء الموجودات المالیة).

 جنبیةالعمالت األ
ی���تم إثب����ات المع����امالت الت����ي ت����تم ب����العمالت األجنبی����ة خ���الل الس����نة بأس����عار الص����رف الس����ائدة بت����اریخ إج����راء  -

 المعامالت. 
جنبی���ة الوس���طیة الس���ائدة ف���ي أس���عار العم���الت األم تحوی���ل أرص���دة الموج���ودات المالی���ة والمطلوب���ات المالی���ة بی���ت -

 ر األردني.  تاریخ قائمة المركز المالي والمعلنة من البنك مقابل الدینا
جنبی���ة والظ���اھرة بالقیم���ة العادل���ة مطلوب���ات غی���ر المالی���ة ب���العمالت األی���تم تحوی���ل الموج���ودات غی���ر المالی���ة وال -

 بتاریخ تحدید قیمتھا العادلة.
ی���تم تحوی���ل فروق���ات العمل���ة الناجم���ة ع���ن إع���ادة تقی���یم موج���ودات البن���ك بعم���الت أجنبی���ة لحس���اب تقی���یم ف���روق  -

ب المطلوب���ات ذا ك���ان رص���یدھا م���دین وف���ي جان���إظھ���ر ف���ي جان���ب الموج���ودات بحی���ث ت جنبی���ة وذھ���بأعم���الت 
 .ذا كان رصیدھا دائنإ

 من الربح الصافي %20أ یحتفظ البنك المركزي األردني باحتیاطي عام یقید فیھ /9قانون البنك المركزي المادة  بموجب 
 للبنك في كل سنة مالیة ویدفع باقي الربح الصافي للحكومة.

 المخصصات -س
یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على البنك التزامات في تاریخ قائمة المركز المالي ناشئة عن أحداث سابقة 

 وأن تسدید االلتزامات محتمل ویمكن قیاس قیمتھا بشكل یعتمد علیھ.
 

 تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة 
 

ن عدد من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الجدیدة والتفسیرات ستصبح ساریة المفعول بعد السنة المالیة إ
 :2019كانون الثاني  1التي تبدأ في 

 

 مع السماح بالتطبیق المبكر). 2019كانون الثاني  1) عقود التأجیر (یطبق في 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( -
 مع السماح بالتطبیق المبكر).  2021كانون الثاني  1) عقود التأمین (یطبق في 17عیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (الم -
عدم التیقن من معالجات ضریبة الدخل (یطبق  (23)تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم  -

 ).2019كانون الثاني  1في 
كانون  1) میزات الدفع المسبق مع التعویض السلبي (یطبق في 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( التعدیالت على -

 ).2019الثاني 
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كانون الثاني  1) تعدیالت الخطة أو التقلیص أو التسویة (یطبق في 19التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ( -

2019.( 
(تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد  2017 – 2015الدولیة إلعداد التقاریر المالیة التحسینات السنویة على المعاییر  -

) ومعیار المحاسبة 12) ومعیار المحاسبة الدولي (11) والمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (3التقاریر المالیة رقم (
 .))2019كانون الثاني  1(یطبق في  –) 23الدولي رقم (

و المساھمة في أ) البیع 28) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (10یار الدولي للتقاریر المالیة رقم (التعدیالت على المع -
 الموجودات بین المستثمر وشركائھ أو المشروع المشترك (لم یحدد موعد التطبیق).

 .عاله عند التطبیقأثر جوھري على اتباع المعاییر أدارة البنك بأن یكون ھنالك إ تتوقعال 
 

 نقد وأرصدة وودائع  -  5
 :یتكون ھذا البند مما یلي

  ول ــــــــــــــــــــــــــون األكانـــــــــ 31
 بالدینار االردني 2018  2017

    
 نقد لدى البنك 178,646,585  232,626,146
 حسابات جاریة 740,955,582  599,577,895

 وحسابات تحت الطلب *رصدة ودائع أ 4,462,890,841  4,023,939,313
4,856,143,354  5,382,493,008  

 مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة (1,249,953)  -
4,856,143,354  5,381,243,055  

    
 النقد وما في حكمھ ألغراض قائمة التدفقات النقدیة 5,382,493,008  4,856,143,354

 
 
كانون االول  31كما في  الخاضعة لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة للتحویلجنبیة قابلة أت الجاریة بعمالت رصدة الحساباأ

2018: 
  بالدینار األردني

 
 البیان

    

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى
 157,902,950 - - 157,902,950 رصید بدایة السنة

 1,937,721,307 - - 1,937,721,307 حركات مدینة خالل السنة
 )1,408,546,112( - - )1,408,546,112( حركات دائنة خالل السنة

 687,078,145 - - 687,078,145 الرصید في نھایة السنة
 

 :2018ول ألكانون ا 31جنبیة قابلة للتحویل كما في أرصدة الحسابات الجاریة بعمالت أل الخسائر االئتمانیة المتوقعةمخصص 

 

  

  بالدینار األردني
 

 البیان
    

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى
بعد تطبیق المعیار  رصید بدایة السنة

 251 - - 251 )9الدولي للتقاریر المالیة (
 1,949 - - 1,949 الزیادة في خسارة التدني خالل السنة

 2,200 - - 2,200 لرصید في نھایة السنةا
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رصدة ودائع وحسابات تحت الطلب مصنفة ضمن المرحلة األولى وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة أن جمیع إ *

 31)، كما ال یوجد تحویالت بین المراحل (األولى والثانیة والثالثة) او أرصدة معدومة خالل السنة المنتھیة في 9رقم (
مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة الرصدة  ھذه االرصدة وكل من وفیما یلي الحركة على  2018كانون األول 
 .لمراحل تصنیفھا بناء على نظام البنك الداخلي اً الحسابات وفق

 
 :2018كانون االول  31كما في  الخاضعة لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعةودائع الرصدة أ

 بالدینار االردني
 البیان

    
 المجموع المرحلة الثالثة الثانیةالمرحلة  المرحلة األولى

 4,023,575,000 - - 4,023,575,000 رصید بدایة السنة
 10,856,917,000 - - 10,856,917,000 حركات مدینة خالل السنة
 )10,418,046,000( - - )10,418,046,000( حركات دائنة خالل السنة
 4,462,446,000 - - 4,462,446,000 الرصید في نھایة السنة

 

 :2018كانون االول  31كما في  رصدة ودائع وحسابات تحت الطلبأحسابات رصدة  أل خسائر ائتمانیة متوقعةمخصص 

 بالدینار االردني
 البیان

    
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

بعد تطبیق المعیار الدولي  رصید بدایة السنة
 1,251,411 - - 1,251,411 )9للتقاریر المالیة (

 )3,658( - - )3,658( من خسارة التدني خالل السنة )المسترد(

 1,247,753 - - 1,247,753 الرصید في نھایة السنة
 
 

 فیما یلي تفاصیل الودائع حسب تواریخ استحقاقھا :
 
 

2018  

 
 تستحق خالل ثالثة

 اشھـر

 تستحـق خالل فترة
 من ثالثة أشھر ولغایة

 أشھـرستة 

تستحق خالل فترة 
من ستة شھور 

  ولغایة سنة

 
 

 المجموع
     بالدینار االردني

 4,461,643,088 619,048,814 698,122,549 3,144,471,725 ودائع وحسابات تحت الطلب
     

2017     
 4,023,939,313 517,570,000 1,337,174,000 2,169,195,313 ودائع وحسابات تحت الطلب

 

حسب  %3.45الى  %1.74من  2018خالل العام على أرصدة الودائع دوالر أمریكي) (تراوحت معدالت اسعار الفائدة لعملة 
 .اجل االستحقاق

 الربح والخسارةأوراق مالیة أجنبیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة  - 6
 تفاصیل ھذا البند ھي كما یلي:  إنّ 

  كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 31
2017  2018  

  دینـــــــــــــــــــار  دینـــــــــــــــــــار
 سندات أجنبیة بفوائد ثابتة 56,035,926  70,487,617

 سندات أجنبیة بفوائد معومة 71,156,640  351,671,001
 إصدارات خاصةسندات  141,800,000  141,800,000
563,958,618  268,992,566  
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 أوراق مالیة أجنبیة بالتكلفة المطفأة - 7
 : تفاصیل ھذا البند ھي كما یلي إنّ 

  كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 31
2017  2018  

  دینـــــــــــــــــــار  دینـــــــــــــــــــار
 أجنبیةسندات   –أ    

 سندات أجنبیة بفوائد ثابتة  1,196,895,676  1,276,596,494
 سندات أجنبیة بفوائد معومة  1,683,852,299  2,073,740,873
3,350,337,367  2,880,747,975  

    
 أوراق تجاریة أجنبیة –ب  430,834,043  726,124,889

 المالیة األجنبیة بالتكلفة المطفأةإجمالي األوراق  3,311,582,018  4,076,462,256
 ینزل: مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة )162,021(  -

4,076,462,256  3,311,419,997  

   الى % س����نوات وش����ھر وبفائدة یتراوح معدلھا من ص����فر س����بوعین ولغایة س����بعأاألجنبیة من  یمتد اس����تحقاق الس����ندات -أ
6.75%. 

مص���نفة ض���من المرحلة األولى وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر الس���ندات األجنبیة رص���دة حس���ابات أن جمیع إ -
)، كما ال یوجد تحویالت بین المراحل (األولى والثانیة والثالثة) او أرص��دة معدومة خالل الس��نة المنتھیة 9المالیة رقم (

الخس��ائر اإلئتمانیة المتوقعة الرص��دة   مخص��صكل من االرص��دة ووفیما یلي الحركة على  2018كانون األول  31في 
 :ھذه الحسابات وفق لمراحل تصنیفھا بناء على نظام البنك الداخلي

 :2018كانون االول  31أجنبیة بفوائد ثابتة كما في سندات ارصدة حسابات 

 
 :2018كانون االول  31الرصدة  حسابات سندات أجنبیة بفوائد ثابتة كما في  الخسائر االئتمانیة المتوقعةمخصص 

 

 بالدینار االردني
 البیان

    
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

بعد تطبیق المعیار الدولي  رصید بدایة السنة
 71,764 - - 71,764 )9للتقاریر المالیة (

 - - - - التدني خالل السنةالزیادة في خسارة 
 )9,987( - - )9,987( السنة من خسارة التدني خالل )المسترد(

 61,777 - - 61,777 الرصید في نھایة السنة
 

  

 بالدینار االردني
 البیان

    
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

 1,276,596,494 - - 1,276,596,494 بدایة السنةرصید 
 327,248,572 - - 327,248,572 حركات مدینة خالل السنة
 )406,949,390( - - )406,949,390( حركات دائنة خالل السنة

 1,196,895,676 - - 1,196,895,676 الرصید في نھایة السنة



 

 2018التقریر السنوي      البنك المركزي األردني                                                                                
 

 
160 

 
 :2018كانون االول  31كما في  معومةرصدة حسابات سندات أجنبیة بفوائد أ

 بالدینار االردني
 البیان

    
 المجموع المرحلة الثالثة الثانیةالمرحلة  المرحلة األولى

 2,073,740,873 - - 2,073,740,873 رصید بدایة السنة
 283,692,652 - - 283,692,652 حركات مدینة خالل السنة
 )673,581,226( - - )673,581,226( حركات دائنة خالل السنة

 1,683,852,299 - - 1,683,852,299 الرصید في نھایة السنة
 
 
 

 :2018كانون االول  31كما في  معومةالرصدة حسابات سندات أجنبیة بفوائد  الخسائر االئتمانیة المتوقعةمخصص 

 بالدینار االردني
 البیان

    
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

بعد تطبیق المعیار  رصید بدایة السنة
 129,226 - - 129,226 )9الدولي للتقاریر المالیة (

 - - - - الزیادة في خسارة التدني خالل السنة
 )48,437( - - )48,437( من خسارة التدني خالل السنة )المسترد(

 80,789 - - 80,789 الرصید في نھایة السنة
 

إلى  %2.33یوم وبس������عر خص������م یتراوح معدلھ من  221یوم إلى  32یمتد إس������تحقاق األوراق التجاریة األجنبیة من  -ب
3.05%. 

رص���دة حس���ابات األوراق التجاریة األجنبیة مص���نفة ض���من المرحلة األولى وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي أن جمیع إ -
) ، كما ال یوجد تحویالت بین المراحل (األولى والثانیة والثالثة) او أرص������دة معدومة خالل 9للتقاریر المالیة رقم (

الخس���ائر اإلئتمانیة  مخص���صكل من االرص���دة وا یلي الحركة على وفیم 2018كانون األول  31الس���نة المنتھیة في 
 ي:لمراحل تصنیفھا بناء على نظام البنك الداخل اً المتوقعة الرصدة  ھذه الحسابات وفق

 
 :2018كانون االول  31رصدة حسابات األوراق التجاریة األجنبیة كما في أ

 
  

 بالدینار االردني
 البیان

    
 المجموع المرحلة الثالثة الثانیة المرحلة المرحلة األولى

 726,124,889 - - 726,124,889 رصید بدایة السنة
 800,114,154 - - 800,114,154 حركات مدینة خالل السنة
 )1,095,405,000( - - )1,095,405,000( حركات دائنة خالل السنة
 430,834,043 - - 430,834,043 الرصید في نھایة السنة
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 :2018كانون االول  31كما في حسابات األوراق التجاریة األجنبیة الرصدة  الخسائر االئتمانیة المتوقعةمخصص 

 

 تسھیالت واتفاقیات الدفع المستحقة  - 8
تفاص��یلھا ، تنفیذاً لترتیبات التس��ھیالتیمثل ھذا البند رص��ید اتفاقیات التبادل ودیون مس��تحقة على البنك المركزي العراقي 

 : كما یلي
 2018كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول  31 
 المبلغ بالدوالر األمریكي  المبلغ المعادل بالدینار 

 131,255,036  93,059,821 المستحقةاتفاقیات التبادل التجاري 
 950,384,188  673,822,389 دیون مستحقة متأخرة السداد

 766,882,210  1,081,639,224 
    
 2017كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول  31 
 المبلغ بالدوالر األمریكي  المبلغ المعادل بالدینار 

 131,255,036  93,059,821 المستحقةاتفاقیات التبادل التجاري 
 950,384,188  673,822,389 دیون مستحقة متأخرة السداد

 766,882,210  1,081,639,224 

سھیالت مستحقة الدفععاله أ رصدةإن األ صة تمثل ت كما في  ینارد 360,647,460 ابھ، ویبلغ رصید الفوائد المعلقة الخا
والمقی�دة من قب�ل البن�ك المركزي في  )2017ك�انون االول  31كم�ا في  دین�ار 348,840,250( 2018ك�انون االول  31

 .سجالت خاصة ضمن البنود خارج قائمة المركز المالي
 
 :2018كانون االول  31كما في تسھیالت واتفاقیات الدفع المستحقة  رصدة حسابات أ

 

 31 و 2018كانون الثاني  1 المستحقة  كما فيواتفاقیات الدفع مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة لقاء تسھیالت  لم یتم قید
 .2018ول األ كانون

 

 بالدینار االردني
 البیان

    
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

بعد تطبیق المعیار  رصید بدایة السنة
 32,745 - - 32,745 )9الدولي للتقاریر المالیة (

 - - - - الزیادة في خسارة التدني خالل السنة
 )13,290( - - )13,290( من خسارة التدني خالل السنة )المسترد(

 19,455 - - 19,455 الرصید في نھایة السنة

 بالدینار االردني
 البیان

    
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

 766,882,210 - - 766,882,210 رصید بدایة السنة
 - - - - حركات مدینة خالل السنة
 - - - - حركات دائنة خالل السنة

 766,882,210 - - 766,882,210 الرصید في نھایة السنة
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 حقوق السحب الخاصة -9

 یتكون ھذا البند مما یلي:
 األولكانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  31 

 2018  2017 
 دینــــــــــــــــــار  دینـــــــــــــــــار 

 43,125,921  22,746,644 حقوق السحب الخاصة
 22,746,644  43,125,921 

 23,067,981ردن من تخص��یص��ات حقوق الس��حب الخاص��ة لدى ص��ندوق النقد الدولي والبالغة یمثل ھذا البند حص��ة األ 
كانون  31وحدة حقوق س���حب خاص���ة كما في  42,711,407( 2018كانون األول  31كما في وحدة حقوق س���حب خاص���ة 

متوس����ط س����عر الدینار األردني مقابل وحدة حقوق الس����حب  قیمتھا العادلة والتي تم احتس����ابھا بموجب) وتبلغ 2017االول 
 .)2017كانون األول  31ینار كما في د 43,125,921( 2018كانون األول  31كما في دینار  22,746,644الخاصة 

 :2018كانون االول  31كما في   حقوق السحب الخاصةرصدة أ

 
االول  كانون 31 و 2018كانون الثاني  1 كما في مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة لقاء رصید حقوق السحب الخاصة یتم قیدلم 

2018. 

  اآلخر الموجودات المالیة األجنبیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل  -10

 وتفاصیلھا كما یلي: واإلقلیمیةیتكون ھذا البند من مساھمات البنك في المؤسسات المالیة األجنبیة الدولیة 
 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 31  
 2017  2018 عملة المساھمة 

 دینــــــــــــــــــار  دینــــــــــــــــــار  
 214,730,863  225,652,527 دینار كویتي  لإلنماء االقتصادي واالجتماعيالصندوق العربي 

 62,212,628  63,790,456 دینار عربي صندوق النقد العربي
 39,425,683  38,987,556 سالميإدینار  البنك اإلسالمي للتنمیة

 6,807,919  7,408,813 مریكيأدوالر  المصرف العربي للتنمیة االقتصادیة في إفریقیا
 2,759,282  2,922,684 دینار كویتي المؤسسة العربیة لضمان االستثمار

 4,236,119  4,433,299 مریكيأدوالر  البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر 
 14,820,530  15,180,548 ردنيأدینار  البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر 

 522,696  534,108 مریكيأدوالر  المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 346,033  331,579 دینار اسالمي المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات

 399,590  399,033 ردنيأدینار  المساھمة في صندوق النقد العربي
 1,674,655  1,847,124 مریكيأدوالر  المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاص

 10,127,290  13,563,398 مریكيأدوالر  في البنك اآلسیوي لالستثمار في البنیة التحتیة المساھمة

  375,051,125  358,063,288 

 البیان
    

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى
 43,125,921 - - 43,125,921 رصید بدایة السنة

 1,581,782 - - 1,581,782 حركات مدینة خالل السنة
 (21,961,059) - - (21,961,059) حركات دائنة خالل السنة

 22,746,644 - - 22,746,644 الرصید في نھایة السنة
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، وقد بلغ اآلخر تم قیاس المس��اھمات في المؤس��س��ات المالیة الدولیة واالقلیمیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش��امل - 
ربح ( 2018كانون األول  31دینار كما في  136,893,766 ربح بمبلغ تقییم المساھمات المالیة الدولیة إحتیاطـ������ـ������ي

 .)2017كانون األول  31ینار كما في د 128,563,301بمبلغ 
 .حتساب القیمة العادلة للمساھمات بطریقة حقوق الملكیةتم اإلعتماد على آخر قوائم مالیة مدققة وصادرة ال -
كانون األول  31دینار للسنة المنتھیة في   3,806,108خسارة بلـ��ـ��غ تأثیـ��ـ��ر تغیـ��ـ��ر أسعار صرف العمالت األجنبیة  -

كانون  31للس����نة المنتھیة في  دینار 9,090,397ربح تم إثباتھ في حس����اب فروق تقییم عمالت أجنبیة وذھب ( 2018
 .)2017األول 

 أجنبیةموجودات متنوعة أخرى بعمالت  -11

    المالیة  واألوراق، األجنبیةیمثل ھذا البند فوائد وإیرادات مس������تحقة وغیر مقبوض�������ة على الحس�������ابات الجاریة والودائع 
 .األجنبیة

 وأخرى أوراق مالیة -12
 یتكون ھذا البند مما یلي: 

 ول ــــــــــــــــــــــــــون األكانــــــــــ 31 
 2018  2017 
 دینـــــــــــــــــــار  دینـــــــــــــــــــار 

 271,705,032  271,705,032 سند صادر عن وزارة المالیة ألمر البنك (أ)
 80,000,000  - (ب) 2008لعام  سند وزارة المالیة/ مذكرة التفاھم

 32,275,411  32,275,411 سند الشركة األردنیة إلعادة تمویل الرھن العقاري (ج)
 55,276,000  52,400,000 المؤسسات العامة (د) سندات
 31,000,000  16,000,000 الخزینة األردنیة (د) سندات
 8,070,000  17,311,100 االدخار لألفراد (د) سندات

 20,563,120  20,563,120 الئتمان الممنوح للحكومة األردنیة (ھـ)ا
 410,254,663  498,889,563 

 -  )253,040( ائتمانیة متوقعة ینزل: مخصص خسائر
 410,001,623  498,889,563 

 
وراق مالیة واخرى مصنفة ضمن المرحلة األولى وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر أرصدة حسابات أن جمیع إ -

(األولى والثانیة والثالثة) او أرص������دة معدومة خالل  االئتمانیة )، كما ال یوجد تحویالت بین المراحل9المالیة رقم (
سند الشركة قام باخذ مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة لقاء ، علما بان البنك 2018كانون األول  31السنة المنتھیة في 

باقي الموجودات على  خس����ائر ائتمانیة متوقعةم یقم بأخذ أي مخص����ص����ات ولاالردنیة العادة تمویل الرھن العقاري 
العتبارھا مض������مونة لص������الح البنك المركزي و/ أو مكفولة من قبل الحكومة األردنیة بما في ذلك الس������لفة  لمالیةا

 .اإلستثنائیة للحكومة والسلفة مقابل الشریحة اإلحتیاطیة
 

والذي اكتس���ب ص���فة القانون بموجب  1991حزیران  13) تاریخ 8/91بموجب قرار لجنة االمن االقتص���ادي رقم ( )√(
، تم تحریر س��ند ال یحمل تاریخ اس��تحقاق المر البنك المركزي االردني 1992حمایة االقتص��اد الوطني لس��نة  قانون

ملیون دینار تس�دیداً لمبالغ الس�لف االس�تثنائیة التي كانت قد منحت الى الخزینة  390ص�ادر عن وزارة المالیة بمبلغ 
الغاء الفوائد المس�����تحقة على أي من تلك الس�����لف  بموجب قرارات لجنة االمن االقتص�����ادي ، كما نص القرار على

) من قانون 31واعتبارھا من الموجودات المحتفظ بھا لتغطیة النقد استناداً للمادة ( اعتباراً من تاریخ القرار المذكور
 ، ھذارص��ید الس��لفة غیر المس��دد من اص��ل قیمة الس��ند المذكور 2018، ویمثل المبلغ في نھایة العام البنك المركزي

للبنك الحق بالمطالبة بتس������دیده في أي و لھاتاریخ اس������تحقاق وال یوجد ھنالك أي تدني في قیمتھا وذلك لعدم وجود 
 .وقت
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بالموافقة على توقیع مذكرة التفاھم ما  2007كانون األول  9تاریخ  21784إستناداً لكتاب رئاسة الوزراء رقم د ى ا/ )«(
توقیع المذكرة لغایات تسویة رصید  2008آذار  31 ، تـ���ـ���ـ���م بتاریخاألردنـ���ـ���يلمالیة والبنك المركزي بین وزارة ا

سند متساوي القیمة بمبلغ شوف في حینھالعام المك الخزینةحساب   40، حیث قامت وزارة المالیة بإصدار عشرین 
وقد ملیون دینار،  800ملیون دینار لكل س������ند وبدون فوائد ألمر البنك المركزي األردني وبمبلغ إجمالي مقداره 

 .وتم تسدیدھا للبنك المركزي بشكل كامل 2018بالكامل خالل عام ھذه السندات الدفعة االخیرة من  استحقت
)Ã(  على عرض قدمھ كبار مساھمي البنك التجاري االردني (بنك األردن والخلیج سابقاً) یتضمن  الوزراءوافق مجلس

ة الممنوحة من البنك المركزي األردني الى بنك األردن والخلیج بعض الش���روط التي تتعلق بالتس���ھیالت االس���تثنائی
  :دینار ومنھا 40,275,411والبالغ رصیدھا 

 .) عاماً 30تعدیل اتفاقیة التسھیالت بحیث تستحق بعد (    -
القیمة الحالیة لس��ند الدین الص��ادر ألمر البنك المركزي  س��ابقاً) بنك األردن والخلیجالبنك التجاري األردني (یدفع     -

، ھذا وقد تم إحالة س���ند %1219/5ملیون دینار في حینھ محس���وبة وفقاً لس���عر خص���م مقداره  9األردني والبالغة 
غة الدین للشركة األردنیة إلعادة تمویل الرھن العقاري بحیث تقوم الشركة أعاله بتسدید القیمة اإلسمیة للسند البال

دینار كما في  17,716,653، علماً بأن القیمة الحالیة للسند تبلغ عام دفعة واحدة 30دینار بعد مرور  40,275,411
 ).2017كانون األول  31دینار كما في  16,391,899( 2018كانون األول  31

، تم احالة س����ند الدین الص����ادر المر البنك 2004كانون األول  30ھذا وبموجب اتفاقیة حوالة الدین الموقعة بتاریخ    - 
الخلیج س�����ابقاً) الى الش�����ركة االردنیة العادة تمویل والمركزي االردني من البنك التجاري االردني (بنك االردن 

الرھن العقاري بحیث تقوم الش������ركة االردنیة العادة تمویل الرھن العقاري بااللتزام بدفع قیمة التس������ھیالت دفعة 
) عاما من تاریخ تحریر الس��ند المر البنك المركزي األردني، علماً بانھ یس��تحق على ھذا 30ض��اء (واحدة بعد انق

، ھذا وقد قام البنك 2035حزیران  7، ویس��تحق الس��ند وفوائده الس��داد بتاریخ %1219/5الس��ند فائدة س��نویة بنس��بة 
 .2017و 2018كانون األول  31ملیون دینار لقاء انخفاض القیمة الحالیة كما في  8بقید 

بالصافي بعد مخصص  2018كانون االول  31تمویل الرھن العقاري  كما في  إلعادةسند الشركة االردنیة  رصید
 :انخفاض القیمة الحالیة

 بالدینار االردني
 البیان

    
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

 32,275,411 - - 32,275,411 رصید بدایة السنة
 - - - - حركات مدینة خالل السنة
 - - - - حركات دائنة خالل السنة

 32,275,411 - - 32,275,411 الرصید في نھایة السنة
 

 :العقاريتمویل الرھن  إلعادةسند الشركة االردنیة  لرصید خسائر ائتمانیة متوقعةمخصص    

 
 

)œ(  بموجب) وراق مالیة حكومیة كما أردني قام البنك بش������راء ) من قانون البنك المركزي األ49) و(48() و39المواد
 : یلي

 وبفائدة تتراوح من 2022نیس����ان  26ولغایة  2022آذار  22من س����ندات مؤس����س����ات عامة ویمتد اس����تحقاقھا  -
 .%5.650 إلى  5.449%

 بالدینار االردني
 البیان

    
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

بعد تطبیق المعیار الدولي  رصید بدایة السنة
 240,715 - - 240,715 )9للتقاریر المالیة (

 12,325 - - 12,325 الزیادة في خسارة التدني في نھایة السنة

 253,040 - - 253,040 الرصید في نھایة السنة
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 وبفائدة تتراوح بین 2023آذار  9ولغایة   2019كانون الثاني  19 ردنیة ویمتد اس�����تحقاقھا منأس�����ندات خزینة  -

3.347% -  %5.073%. 
 2021تموز  3 من فراد الراغبین بتس���ییل س���نداتھم ویمتد اس���تحقاقھافراد تم ش���راؤھا من األس���ندات ادخار لأل -

 .%4.25 ویبلغ سعر الفائدة علیھا  2022كانون الثاني  29ولغایة  
سندات ، سندات الخزینة األردنیة، سندات المؤسسات العامةعلى بند أوراق مالیة (لم یتم أخذ أي مخصصات  -

) وأخرى بالعملة المحلیة العتبارھا مض������مونة و/أو مكفولة من قبل الحكومة حیث أن نس������بة فراداالدخار لأل
حب الش�ریحة الخس�ارة عند التعثر تس�اوي ص�فر، بما فیھا الس�لفة االس�تثنائیة للحكومة وس�لفة الحكومة مقابل س�

 .االحتیاطیة
 .دینار 20,563,120یمثل ھذا البند سلفة للحكومة مقابل سحب الشریحة االحتیاطیة لدى صندوق النقد الدولي بمبلغ   (ھـ)

 
 ائتمان ممنوح للبنوك والمؤسسات المالیة المحلیة -13

 :ما یليیتكون ھذا البند م
 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول  31 

 2017  2018 بالدینار االردني
 142,943,085  99,719,519 سلف للبنوك التجاریة تحت التصفیة بالصافي (أ)
 161,074,232  221,217,822 )بسلف لبنوك ومؤسسات االقراض المتخصصة (

 178,764,197  203,148,879 )جسلف للبنوك التجاریة المحلیة (
 29,024,312  41,912,496 ) دوكالة استثمار مع بنوك إسالمیة (

 -  21,357,726 )ھـودائع استثماریة لدى البنوك اإلسالمیة (
 587,356,442  511,805,826 

االقتصادي التي اكتسبت صفة من بموجب قرارات لجنة األتم منحھا یشمل بند سلف للبنوك التجاریة تحت التصفیة سلفاً  .أ
داریة إخرى ممنوحة بموجب قرارات أوسلفاً وتسھیالت  1992وطني لسنة القانون بموجب قانون حمایة االقتصاد ال

 تفاصیلھا كما یلي:
 

 
 

  كانــــــــــــــــــــــــــــــون االول 31 بالدینار األردني

 رقـــم القــــرار 2017  2018 
     :التصفیة سلف على بنوك تحت

 20/89و 13/89و 4/90و 2/90 213,573,612  213,055,408 بنك البتراء *
 371/2000و  2/91و 20/88 )151(  )151( البنك الوطني االسالمي **

  )15,553(  )5,795( بنك عمان لالستثمار/ تحت التصفیة
  213,557,908  213,049,462 مجموع دیون على بنوك تحت التصفیة

     :على بنوك ومؤسسات اخرى سلف
        1/2005 29,520,943  26,997,823 بالصافي *** تسھیالت عمالء بنك فیالدلفیا

 63/11/1/8683 958,195  766,195 المؤسسة التعاونیة االردنیة ****
  30,479,138  27,764,018 مجموع سلف على بنوك ومؤسسات اخرى

  244,037,046  240,813,480 التصفیة مجموع سلف للبنوك التجاریة تحت
  )101,093,961(  )141,093,961( *بنك البتراء/مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة: ینزل
 99,719,519  142,943,085  
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والذي اكتسب صفة القانون بموجب قانون حمایة  1990تموز  15) تاریخ 4/90بموجب قرار لجنة االمن االقتصادي رقم ( *

تم تصفیة بنك البتراء وتم تعیین البنك المركزي االردني (ممثالً بمحافظ البنك المركزي  1992االقتصاد الوطني لسنة 
 وھو تاریخ بدء اجراءات التصفیة وال تزال تلك االجراءات 1990تموز  21األردني) مصفیاً للبنك اعتباراُ من تاریخ 

نقل اجراءات التصفیة من البنك  2018نیسان  18) تاریخ 10868الوزراء رقم (حیث تم بموجب قرار مجلس  ،مستمرة
كانون  21) تاریخ 5/2019رقم ( المركزي لوزارة المالیة كما تم تجدید مدة تصفیة البنك بموجب قرار مجلس اإلدارة

، ھذا ویعتبر ھذا المبلغ دیناً للبنك المركزي االردني على بنك البتراء وذلك  2019 الثانيكانون  31حتى  2019 الثاني
الذي اكتسب صفة القانون بموجب قانون حمایة  1990تمـوز  10) تاریخ 2/90بموجب قرار لجنة االمن االقتصادي رقم (

مركزي وغیر مدفوعة بعد یقدر علماً بأن ھنالك ودائع محولة من بنك البتراء للبنك ال، 1992االقتصاد الوطني لسنة 
 .2018دینار كما في نھایة العام  423,229مجموعھا بمبلغ 

 
 ھذا وتمثلت الحركة على مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة / بنك البتراء كما یلي: 

 
 كانون االول 31للسنة المنتھیة في  

 2017  2018 بالدینار األردني
 78,593,961  101,093,961 الرصید في بدایة السنة 

 22,500,000  - مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
 -  40,000,000 خسائر االئتمانیة المتوقعةال

 101,093,961  141,093,961 الرصید في نھایة السنة 
 

،  تم تص����فیة البنك الوطني االس����المي 1991ش����باط  28) تاریخ 2/91بموجب قرار لجنة االمن االقتص����ادي رقم ( **
، تم وض������ع آلیة لنقل  2000آب  7) تاریخ 371/2000وبموجب قرار معالي محافظ البنك المركزي االردني رقم (

 .دیون التصفیة الى وزارة المالیة وتفویضھا اصولیاً بتحصیلھا وعمل التسویات الالزمة مع العمالء
 

العجز في موجودات بنك فیالدلفیا ویعود  یمثل ھذا البند تس������ھیالت مقدمة من البنك المركزي األردني لمعالجة ***
، علماً بأنھ بموجب قرار مجلس ادارة البنك المركزي األردني رقم الت ممنوحة لعمالء بنك فیالدلفیامعظمھا لتسھی

ثاني  12) تاریخ 1/2005( ، تمت الموافقة على دمج بنك فیالدلفیا مع البنك األھلي األردني خالل 2005كانون ال
بتحویلھا  لدى البنوك التجاریة والتي تقوم بدورھا وس���یطةویتم ایداع المبالغ المحص���لة في حس���ابات  ، 2005العام 

بأنھ تم تورید مبالغ بقیمة للبنك المركزي األردني لغایة عام دینار للبنك المركزي األردني  41,782,315، علماً 
وقد بلغ الرص��ید الذي تم تخص��یص��ھ من  حیث تم تقاص��ھا من رص��ید تس��ھیالت عمالء بنك فیالدلفیا، ھذا  ،2018

 .ملیون دینار من رصید ھذه التحصیالت )41(سندات الخزینة المملوكة لمحفظة البنك المركزي بقیمة 
 

 2018كانون االول  31دینار كما في  766,195یمثل ھذا البند سلفة ممنوحة للمؤسسة التعاونیة االردنیة بلغ رصیدھا  ****
حیث یتم تسدید الرصید على خمس سنوات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ،2022في عام وتستحق 

 .28/2/2017تاریخ  63/11/1/8683
 
 ھي كما یلي: 2018كانون االول  31سلف على بنوك تحت التصفیة كما في   رصیدن الحركة على إ
 

 

 بالدینار األردني
 البیان

    
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

 244,037,046 244,037,046 - - رصید بدایة السنة
 41,069 41,069 - - حركات مدینة خالل السنة
 (3,264,635) (3,264,635) - - حركات دائنة خالل السنة
 240,813,480 240,813,480 - - الرصید في نھایة السنة
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 ھي كما یلي: سلف على بنوك تحت التصفیة / بنك البتراء  لرصید التدنيالحركة على مخصص  نإ

 
 ن تفاصیل السلف الممنوحة لبنوك ومؤسسات اإلقراض المتخصصة ھي كما یلي : إ -ب

 

 

وتوصیة  2016اذار  8بموجب اتفاقیة القرض بین البنك المركزي االردني والشركة االردنیة لضمان القروض بتاریخ  * 
) دینار یسدد 15,300,000، تقرر منح الشركة قرض بقیمة (2016اذار  14) تاریخ 65/2016لجنة التسلیف رقم (

) دینار للمساھمة في 10,300,000، حیث یستخدم القرض بواقع (2021ایار  24بالكامل بموجب دفعة واحدة بتاریخ 
من القیمة المرھونة  %90تمویل برنامج قروض المشاریع الصغیرة الناشئة بضمانة رھن سندات خزینة اردنیة وبنسبة 

 ) دینار حصراً للمساھمة في تمویل برنامج كفالة تمویل المشاریع الصغیرة بضمانة رھن صكوك5,000,000و (
 31) دینار كما في 11,239,200من القیمة المرھونة، بلغ الرصید المستغل من ھذا القرض ( %90اسالمیة بنسبة 

 .2018كانون األول 

 2017آذار  12بموجب اتفاقیة القرض بین البنك المركزي االردني والشركة االردنیة لضمان القروض بتاریخ  **   
بخصوص برنامج ضمان الصادرات والمتضمنة قیام البنك المركزي بمنح الشركة االردنیة لضمان القروض سلفھ 

سنوات، حیث سیتم استخدام كامل رصید السلفة لشراء أوراق مالیة  10لمدة  %2) ملیون دینار بفائدة 100بقیمة (
مركزي على ان تقوم الشركة باستخدام عائد حكومیة لمصلحة الشركة وبوضع كامل األوراق رھنا لصالح البنك ال

) 99,999,277استثمار األوراق المالیة لغایات برنامج ضمان ائتمان الصادرات، بلغ الرصید المستغل من ھذا القرض (
 .2017و  2018كانون األول  31دینار كما في 

 
 بالدینار األردني

 البیان
    

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى
بعد تطبیق المعیار  رصید بدایة السنة

 )9الدولي للتقاریر المالیة (
 
- 

 
- 961,093,101 961,093,101 

 000,000,40 000,000,40 - - التدني في نھایة السنةالزیادة في خسارة 
 - - - - المسترد من خسارة التدني في نھایة السنة 

 961,093,141 961,093,141 - - الرصید في نھایة السنة

       كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 31 

 2018  2017  
نسبــــة 
  الفائـــــدة

تاریخ 
 طریقة السداد  االستحقاق

          بالدینار األردني

مؤسسة االقراض 
  11/12/2022  ٪1.50 -٪0.5  49,835,755  59,979,345 الزراعي

بتاریخ 
استحقاق 
 الضمانات

الشركة االردنیة 
  24/5/2021  بدون فائدة  11,239,200  11,239,200 لضمان القروض*

دفعھ واحده 
بتاریخ 

 االستحقاق
الشركة االردنیة 
/  لضمان القروض

 الصادرات**
بتاریخ   29/3/2027  ٪ 2  99,999,277  99,999,277

 االستحقاق

الشركة االردنیة 
  13/05/2028  ٪ 2  -  50,000,000 لضمان القروض***

دفعھ واحده 
 بتاریخ

 االستحقاق
 221,217,822  161,074,232       
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 2018آذار  26بموجب اتفاقیة القرض بین البنك المركزي االردني والشركة االردنیة لضمان القروض بتاریخ   *** 

قیام البنك المركزي بمنح الشركة االردنیة قروض المشاریع الصغیرة الناشئة المتضمنة بخصوص برنامج ضمان 
سنوات، حیث سیتم استخدام كامل رصید السلفة  10لمدة  %2ملیون دینار بفائدة  )50(لضمان القروض سلفھ بقیمة 

على ان تقوم الشركة  ،لشراء أوراق مالیة حكومیة لمصلحة الشركة وبوضع كامل األوراق رھنا لصالح البنك المركزي
، بلغ الرصید المستغل قروض المشاریع الصغیرة الناشئةبرنامج ضمان  تمویلباستخدام عائد استثمار األوراق المالیة ل

 .2018كانون األول  31) دینار كما في 50,000,000ذا القرض (من ھ

 ھي كما یلي : 2018كانون االول  31كما في  أرصدة سلف لبنوك ومؤسسات االقراض المتخصصة  ن الحركة علىإ
 

 
كانون الثاني  1لقاء أرصدة سلف لبنوك ومؤسسات االقراض المتخصصة كما في  خسائر ائتمانیة متوقعةمخصص  لم یتم قید

 .2018كانون االول  31و  2018
 

ممنوحة من البنك المركزي االردني للبنوك المرخصة العاملة في المملكة ضمن برنامج تمویل متوسط  سلفیمثل ھذا البند  - ج
عامیم الالحقة لھا ، والت2011آذار  14) تاریخ 54/2011استناداً لمذكرة البنوك المرخصة رقم ( للبنوك المرخصةاالجل 

 حسب التفاصیل التالیة: تمدید العمل بھذا البرنامج والمتضمنة
 

       ولكانــــــــــــــــــون األ 31 

  2017  2018 البنوك المرخصة 
نسبــــة 
 طریقة السداد  تاریخ االستحقاق  الفائـــــدة

       دینــــــــار  دینـــــــــــار 

 حسب شروط منح السلف سنوات فأقل 10  %2.25 - %1  28,180,938  31,480,525 بنك القاھرة عمان

 منح السلفحسب شروط  سنوات فأقل 10  %2.25 - %1  5,394,453  11,055,906 األردن –بنك سوسیتھ جنرال 

 حسب شروط منح السلف سنوات فأقل 10  %2.25 - %1  10,177,917  9,551,595 البنك التجاري األردني

 حسب شروط منح السلف سنوات فأقل 10  %1.75 - %1  35,128,421  45,019,514 البنك العربي

 السلف حسب شروط منح سنوات فأقل 10  %2.25 -%1  2,526,826  4,552,517 بنك األردن 

 حسب شروط منح السلف سنوات فأقل 10  %2.25 - %1  9,129,619  13,015,620 البنك األردني الكویتي

 حسب شروط منح السلف سنوات فأقل 10  %2.25 - %1  4,598,526  10,015,380 بنك اإلسكان

 شروط منح السلفحسب  سنوات فأقل 10  %2.00 - %1  16,574,769  17,781,041 البنك األھلي األردني

 حسب شروط منح السلف سنوات فأقل 10  %2.25 - %1  304,000  128,000 األردن -بنك الكویت الوطني 

 حسب شروط منح السلف سنوات فأقل 10  %2.25 - %1  30,797,246  29,281,109 بنك االتحاد 

 حسب شروط منح السلف سنوات فأقل 10  %2.00 - %1  5,000,000  34,830 بنك المؤسسة العربیة المصرفیة

 حسب شروط منح السلف سنوات فأقل 10  %2.25 -%1  29,307,426  29,260,320 بنك المال األردني 

 حسب شروط منح السلف سنوات فأقل 10  %1.75 - %1  1,482,634  1,190,962 البنك االستثماري 

 حسب شروط منح السلف سنوات فأقل 10  %1.75 - %1  161,422  781,560 بنك االستثمار العربي 

      178,764,197  203,148,879 المجموع
 

 البیان
    

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

 161,074,232 - - 161,074,232 رصید بدایة السنة
 66,353,300 - - 66,353,300 حركات مدینة خالل السنة
 (6,209,710) - - (6,209,710) حركات دائنة خالل السنة

 221,217,822 - - 221,217,822 الرصید في نھایة السنة
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 :2018كانون االول  31كما في أرصدة سلف لبنوك تجاریة محلیة 

 
 31و  2018كانون الثاني  1لقاء أرصدة سلف لبنوك تجاریة محلیة كما في  خسائر ائتمانیة متوقعةمخصص  لم یتم قید

 كون ھذه الموجودات المالیة مغطاه بضمانات تغطي قیمة السلف. 2018كانون االول 
 
 
یمثل ھذا البند التمویل الممنوح من البنك المركزي للبنوك االسالمیة في المملكة ضمن وكالة االستثمار المقیدة مع البنوك   - د

 حسب التفاصیل التالیة: 2015حزیران  17 ) تاریخ3/7487اإلسالمیة، استنادا إلى تعمیم رقم (
 

 
البنوك المرخص�������ة 

 اإلسالمیة
 كانــــــــــــــــــون األول 31

 
  

2018 
 

2017 
 

  العائد المتوقع
تاریخ 

 طریقة السداد  االستحقاق
       دینـــــــــــار  دینـــــــــــار

البنك /وكالة استثمار
العربي اإلسالمي 

  سنوات فأقل 10  %1.75  - %1  15,618,445  130,021,21 الدولي
حسب شروط منح 

 التمویل
ستثمار/البنك اوكالة 

  سنوات فأقل 10  %1.75  - %1  9,024,675  176,310,12 االسالمي األردني
حسب شروط منح 

 التمویل
وكالة استثمار/ بنك 

  سنوات فأقل 10  %1.75  - %1  4,020,568  191,191,8 سالميصفوة اإل
حسب شروط منح 

 التمویل
 وكالة استثمار/مصرف 

 999,389 الراجحي

 

  سنوات فأقل 10  1.75%  - 1%  360,624
حسب شروط منح 

 التمویل

       29,024,312 496,912,41 المجموع         

         
 
ھي كما  2018كانون االول  31كما في  وكالة استثمار مع البنوك االسالمیة ( السلف الممنوحة للعمالء) رصیدن الحركة على إ

 یلي:
 

 
  

 البیان
    

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

 178,764,197 - - 178,764,197 رصید بدایة السنة

 109,364,989 - - 109,364,989 مدینة خالل السنة حركات

 (84,980,307) - - (84,980,307) حركات دائنة خالل السنة

 203,148,879 - - 203,148,879 الرصید في نھایة السنة

  بالدینار األردني
 

 البیان
    

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى
 29,024,312 - - 29,024,312 رصید بدایة السنة

 25,317,498 - - 25,317,498 حركات مدینة خالل السنة

 )12,429,314( - - )12,429,314( حركات دائنة خالل السنة

 41,912,496 - - 41,912,496 الرصید في نھایة السنة
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 السلف الممنوحة للعمالء):ة استثمار مع البنوك االسالمیة (وكال لرصید الخسائر االئتمانیة المتوقعةمخصص 

 

 

االتفاقیات االستثماریة الموقعة یمثل ھذا البند التمویل الممنوح من البنك المركزي للبنوك االسالمیة في المملكة ضمن  -ھـ������ 

 :حسب التفاصیل التالیةمعھم لالستفادة من برنامج البنك المركزي لتمویل ودعم القطاعات االقتصادیة، و

 

 
  

 

 البیان
    

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

بعد تطبیق المعیار الدولي  السنة رصید بدایة

 )9للتقاریر المالیة (
202,778 - - 202,778 

 - - - - الزیادة في خسارة التدني خالل السنة

 )202,778( - - )202,778( من خسارة التدني خالل السنة  )المسترد(

 - - - - الرصید في نھایة السنة

اإلسالمیة/ اتفاقیة  البنوك المرخصة

 استثماریة

   تاریخ  العائد  كانـــون االول 31

 طریقة السداد  االستحقاق  المتوقع  2017  2018

          بالدینار األردني
ودیعة استثماریة (توفیر) لدى البنك 

 العربي االسالمي الدولي
406,064,2  -  1%   

سنوات  10

 فأقل
 

حسب شروط منح 

 التمویل

ودیعة استثماریة (توفیر) لدى البنك 

 االسالمي االردني
939,587,6  -  1%   

سنوات  10

 فأقل
 

حسب شروط منح 

 التمویل

ودیعة استثماریة (الجل) لدى البنك 

 العربي االسالمي الدولي
501,085,8  -  1.75%  

سنوات  10

 فأقل
 

حسب شروط منح 

 التمویل

ودیعة استثماریة (تحت اشعار) لدى 

 البنك االسالمي االردني
361,353,4  -  1.75%  

سنوات  10

 فأقل
 

حسب شروط منح 

 التمویل

ودیعة استثماریة (داخل عمان) لدى بنك 

 صفوة االسالمي
320,239  -  1.75%  

سنوات  10

 فأقل
 

حسب شروط منح 

 التمویل

ودیعة استثماریة (خارج عمان) لدى بنك 

 صفوة االسالمي
200,27  -  1%  

سنوات  10

 فأقل
 

حسب شروط منح 

 التمویل

       -  21,357,727 المجموع
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 ھي كما یلي: 2018كانون االول  31كما في سالمیة  ودائع استثماریة لدى البنوك اإلأرصدة  ن الحركة علىإ 

 

 
كانون الثاني  1كما في  سالمیةودائع استثماریة لدى البنوك اإل ةأرصد خسائر ائتمانیة متوقعة لقاءمخصص لم یتم قید  -

 كون ھذه الموجودات مغطاة بضامانات تغطي قیمة السلف. 2018كانون االول  31و 2018

  اآلخر الموجودات المالیة المحلیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل - 41

 المؤسسات المالیة المحلیة وتفاصیلھا كما یلي:یمثل ھذا البند مساھمات البنك في 

 ول انــــــــــــــــــــــــون األك 31 
 2017  2018 بالدینار األردني

    
 983,809   1,257,025  مؤسسة اإلقراض الزراعي

 1,163,177   2,158,820  بنك تنمیة المدن والقرى 

 6,298,680   6,036,235  الشركة األردنیة لضمان القروض 

 2,700,000   2,700,000  الشركة األردنیة إلعادة تمویل الرھن العقاري

 4,050,000   4,523,311  الشركة األردنیة ألنظمة الدفع والتقاص

 34,692   13,638,297  شركة الصندوق األردني للریادة

 30,313,688  15,230,358 

 

) 9المساھمات في المؤسسات المالیة المحلیة بالقیمة العادلة تطبیقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم ( اظھارتم  -

كانون األول  31دینار، كما في  4,496,859  خسارة بمبلغ بلغ إحتیاطــي تقییم المساھمات المالیةاالدوات المالیة، وقد 

  .)2017كانون األول  31كما في دینار   4,626,585 خسارة بمبلغ( 2018

  

  
 بالدینار األردني

 البیان

    

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

بعد تطبیق المعیار الدولي  رصید بدایة السنة

 - - - - )9للتقاریر المالیة (

 22,738,745 - - 22,738,745 حركات مدینة خالل السنة

 (1,381,018) - - (1,381,018) حركات دائنة خالل السنة

 21,357,727 - - 21,357,727 الرصید في نھایة السنة
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تم اإلعتماد على آخر قوائم مالیة مدققة وصادرة إلحتساب القیمة العادلة للمساھمات بطریقة حقوق الملكیة لكل من  -

والشركة األردنیة ألنظمة الدفع والتقاص وشركة الصندوق  ة المدن والقرىیمؤسسة االقراض الزراعي وبنك تنم

 2018كانون اآلول  31في حین تم احتساب القیمة العادلة وفقا لسعر السھم في السوق المحلي كما في  األردني للریادة،

عادة تمویل الرھن العقاري، علما بانھ ال یوجد اي ردنیة إلردنیة لضمان القروض والشركة األلكل من الشركة اال

 .سیطرة على ھذه المؤسسات من قبل البنك المركزي األردني

 تفاقیات إعادة شراء أوراق مالیة إ تمویل -15

والقانون المعدل وتعدیالتھ  1971) لسنة 23رقم () من قانون البنك المركزي االردني 49) و(39بموجب المادتین ( -

، ھذا تفاقیات إعادة الشراء لألوراق المالیة الحكومیة والمكفولة من الحكومةإیحق للبنك عقد ، 2016) لسنة 24رقم (

كانون االول  31) ملیون دینار كما في 214تفاقیات إعادة شراء أوراق مالیة مبلغ (حساب تمویل إوقد بلغ رصید 

كانون الثاني  7) ملیون دینار تستحق بتاریخ 80و( 2019كانون الثاني  2) ملیون دینار تستحق بتاریخ 84منھا ( 2018

في حین بلغ رصید حساب تمویل اتفاقیات إعادة شراء   2019شباط  6) ملیون دینار تستحق بتاریخ 50و( 2019

 .2017كانون األول  31) ملیون دینار كما في 25أوراق مالیة (

لم یقم البنك بأخذ أي مخصصات على اتفاقیات إعادة الشراء المستخدمة من قبل البنك المركزي لغایات ضخ السیولة  -

بة للبنك المركزي حیث أن  المالك الوحید لألوراق المالیة خالل % بالنس100نظرا ألن ھذه االتفاقیات تعتبر مضمونة 

البنك التجاري للبنك المركزي  فترة العقد ھو البنك المركزي األردني ولھ حق التصرف بھا نظرا إلنتقال ملكیتھا من

 .األردني

 

 ھي كما یلي: 2018كانون االول  31كما في  اتفاقیات اعادة شراء أوراق مالیة  رصیدن الحركة على إ

 

 

 

 بالدینار األردني

 البیان
    

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

 25,000,000 - - 25,000,000 رصید بدایة السنة

 4,790,000,000 - - 4,790,000,000 حركات مدینة خالل السنة

 )4,601,000,000( - - )4,601,000,000( حركات دائنة خالل السنة

 214,000,000 - - 214,000,000 الرصید في نھایة السنة
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  بالصافي -وبرمجیات ممتلكات ومعدات   -61 

   بالدینار األردني

  المجموع

برمجیات 
الحاسب 

  اآللي
وسائط 

  النقل
آالت 

  وأجھزة

أجھزة 
الحاسب 

  اآللي

القاصات 
والخزائن  

  األمینة

أثاث 
ومفروشات  

  ودیكورات
تحسینات 

 أراضي  مباني  المباني

 

 1820العام 

 الكلفة:                    

 سنةالرصید في بدایة ال    593,979  13,584,403  4,145,346  977,181  197,191  5,949,153  8,696,972  1,588,005  4,492,709  40,224,939
 إضافات    2,450,000  -  1,113,795  52,015  35,748  1,643,577  758,964  -  1,596,696  7,650,795

 إستبعادات    -  -  -  )12,036(  )1,944(  )203,875(  )42,573(  -  )476,961(  )737,389(

47,138,345  5,612,444  1,588,005  9,413,363  7,388,855  230,995  1,017,160  5,259,141  13,584,403  3,043,979  
الرصید في نھایة 

 سنةال
 االستھالك المتراكم:                    

 سنةالرصید في بدایة ال    -  10,013,750  1,491,353  813,933  115,084  5,030,225  5,444,081  1,258,024  3,264,582  27,431,032

 إضافات    -  320,307  106,078  26,347  10,968  578,397  1,038,950  81,998  675,719  2,838,764
 إستبعادات    -  -  -  )9,592(  )1,548(  )195,901(  )32,665(  -  )5,162(  )244,868(

30,024,928  3,935,139  1,340,022  6,450,366  5,412,721  124,504  830,688  1,597,431  10,334,057  -  
الرصید في نھایة 

 سنةال

17,113,417  1,677,305  247,983  2,962,997  1,976,134  106,491  186,472  3,661,710  3,250,346  3,043,979  

ص���افي القیمة الدفتریة 
ك���انون  31كم���ا في 

 2018األول 

 7201العام                     
 الكلفة:                    

 سنةالرصید في بدایة ال    593,979  13,584,403  3,170,723  986,998  194,640  5,811,529  8,387,520  1,511,008  3,736,066  37,976,866

 إضافات    -  -  974,623  45,113  4,833  402,660  481,197  105,497  756,643  2,770,566

 إستبعادات    -  -  -  )54,930(  )2,282(  )265,036(  )171,745(  )28,500(  -  )522,493(

40,224,939  4,492,709  1,588,005  8,696,972  5,949,153  197,191  977,181  4,145,346  13,584,403  593,979  
الرصید في نھایة 

 سنةال
 االستھالك المتراكم :                    

 السنةالرصید في بدایة     -  9,640,622  1,420,722  844,780  106,806  4,656,377  4,676,578  1,217,878  2,779,783  25,343,546
 إضافات    -  373,128  70,631  22,745  8,758  638,624  936,074  68,646  484,799  2,603,405

 إستبعادات    -  -  -  )53,592(  )480(  )264,776(  )168,571(  )28,500(  -  )515,919(

 سنةالرصید في نھایة ال  -  10,013,750  1,491,353  813,933  115,084  5,030,225  5,444,081  1,258,024  3,264,582  27,431,032

12,793,907  1,228,127  329,981  3,252,891  918,928  82,107  163,248  2,653,993  3,570,653  593,979  

ص���افي القیمة الدفتریة 
ك���انون  31كم���ا في 

 2017األول 

                     

 .)2017كانون األول  31دینار كما في  12,024,327( 2018كانون األول  31دینار كما في  16,344,278 المستھلكة بالكامل الممتلكات والمعداتتبلغ قیمة   -
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 بالعملة األردنیة أخرىموجودات متنوعة  - 71 
 یتكون ھذا البند مما یلي: 

 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول  31 
 2017  2018 بالدینار األردني
 2,304,175  3,343,745 مستحقة غیر مقبوضةفوائد وایرادات 

 23,193,009  23,783,058 * صافي قروض االسكان للموظفین
 7,246,028  7,084,388 المسكوكات الذھبیة والفضیة والمعدنیة

 2,865,726  819,908 **بالصافي –المعدنیة  نفقات مؤجلة لطباعة اوراق نقد والمسكوكات
 5,245,645  3,848,057 موجودات اخرى متفرقة

 38,879,156  40,854,583 
 -  )119,358( ینزل: مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة

 38,759,798  40,854,583 

 
ن جمیع ارص��دة حس��ابات أرص��دة قروض وتمویل االس��كان الممنوحة لموظفي ومس��تخدمي البنك المركزي مص��نفة إ *

 ) ، كما ال یوجد تحویالت بین المراحل9الدولي للتقاریر المالیة رقم (ض������من المرحلة األولى وفقاً لمتطلبات المعیار 
حیث قام   2018كانون األول  31(األولى والثانیة والثالثة) او أرص������دة معدومة خالل الس������نة المنتھیة في  االئتمانیة

سبة ( شأ نتیجة 0.5%البنك بأخذ مخصص على إجمالي محفظة القروض بن للتعثر أو عدم ) لمواجھة أي مخاطر قد تن
س����داد األقس����اط بمواعیدھا حیث  أن القیمة الس����وقیة للض����مانات مقابل ھذه القروض أعلى بكثیر من القیمة الدفتریة 
إض�����افة إلى رھن العقار لص�����الح البنك من الدرجة األولى ووجود تأمین على حیاة الموظفین وتأمین على العقار من 

خطي من الموظفین بس���داد األقس���اط وخص���مھا مباش���رة من الرواتب الزالزل والحرائق والفیض���انات ووجود تعھد 
الحاص���لة على كل رص���ید قروض وتمویل االس���كان الممنوحة لموظفي ومس���تخدمي المحولة لھ ، وفیما یلي الحركة 

رص��دة  ھذه الحس��ابات وفق لمراحل تص��نیفھا بناء على نظام البنك ص الخس��ائر اإلئتمانیة المتوقعة ألمخص�� البنك و
  :ليالداخ

 
 :2018كانون االول  31كما في  قروض وتمویل االسكان   رصید

 بالدینار األردني
 البیان

    
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

 23,193,009 - - 23,193,009 رصید بدایة السنة

 2,073,435 - - 2,073,435 حركات مدینة خالل السنة

 )1,483,386( - - )1,483,386( السنةحركات دائنة خالل 

 23,783,058 -  - 23,783,058 الرصید في نھایة السنة

 
:الخسائر االئتمانیة المتوقعة لرصید قروض وتمویل االسكانمخصص   

  بالدینار األردني
 البیان

    
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

بعد تطبیق المعیار  رصید بدایة السنة
 116,072 - - 116,072 9الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 3,286 - - 3,286 الزیادة في خسارة التدني خالل السنة

  - المسترد من خسارة التدني خالل السنة 
- 

 
- - 

 119,358 - - 119,358 الرصید في نھایة السنة

 
 .والمسكوكات المعدنیة بالصافي بعد طرح االطفاء المتراكم لھاتظھر النفقات المؤجلة لطباعة اوراق النقد  **
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 فروق تقییم عمالت أجنبیة وذھب   - 18
 یتكون ھذا البند مما یلي:

 ول كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األ 31 
 2018  2017 

 بالدینار األردني
 

 
 

 )223,774,213(  )91,094,621( السنةرصید فروق تقییم عمالت أجنبیة وذھب في بدایة 
 تقییم الذھب والعمالت األجنبیة المحولة   فروق  أرباح(خسائر) 

 بموجب قانون البنك المركزي *  
 

)36,266,093( 
 132,679,592 

 )91,094,621(  )127,360,714(   السنةوذھب في نھایة أجنبیة رصید فروق تقییم عمالت 

) 24والقانون المعدل رقم (وتعدیالتھ  م1971) لعام 23أ) من قانون البنك المركزي رقم (/56( استنادا الحكام المادة *
والتي تنص على ان تستثنى ایة خسارة او ربح ینجم عن اعادة تقدیر موجودات البنك المركزي ومطلوباتھ  2016لعام 

ملة اجنبیة من حساب االرباح والخسائر االجنبیة كنتیجة الي تغییر في سعر التعادل الیة ع تمن الذھب او العمال
للبنك المركزي وتقید في حساب خاص بذلك، فقد تم تحویل فروقات تقییم الذھب والعمالت األجنبیة كما ھي في نھایة 

 :كما یلي والسنة المالیة لحساب فروق تقییم عمالت أجنبیة وذھب 

 ھي كما یلي: العمالت األجنبیةإن الحركة الحاصلة على تقییم  -أ  
 2017  2018 بالدینار األردني

    
 )384,161,037(  )379,043,383( السنةرصید فروق تقییم العمالت األجنبیة في بدایة 

ناتجة عن تقییم عملة المساھمات في  دائنة(مدینة)  فروق تقییم
 9,090,397  )3,806,108( المؤسسات المالیة الدولیة واإلقلیمیة بالعمالت األجنبیة 

(م��دین��ة) ن��اتج��ة عن تقییم موجودات ومطلوب��ات دائن��ة فروق تقییم 
 )5,479,241(  7,206,743  البنك من العمالت األجنبیة

لخ��اص ا  SDRعمل��ةن��اتج��ة عن تقییم  دائن��ة(م��دین��ة) تقییم فروق 
 4,892,550(  1,506,498(   (IMF/EFF)بقرض 

فروق تقییم (م���دین���ة) ن���اتج���ة عن تقییم عمالت أنظم���ة التج���ارة 
 -  )48( الخارجیة

 )379,043,383(  )380,535,346( السنةرصید فروق تقییم العمالت األجنبیة في نھایة  
 

 2017  2018 بالدینار األردني
المؤسسات المالیة  ناتجة عن تقییم عملة المساھمات فيدائنة  )مدینة(فروق تقییم 

 الدولیة واالقلیمیة بالعمالت األجنبیة (أ)
)3,806,108(  9,090,397 

فروق تقییم دائن��ة (م��دین��ة) ن��اتج��ة عن تقییم موجودات ومطلوب��ات البن��ك من 
 العمالت األجنبیة (أ) 

7,206,743  )5,479,241( 
الخ��اص بقرض  SDRن��اتج��ة عن تقییم عمل��ة  دائن��ة (م��دین��ة) فروق تقییم

(IMF/EFF)  (أ) 
)4,892,550(  1,506,498 

عمالت أنظمة التجارة الخارجیة بالعمالت فروق تقییم (مدینة) ناتجھ عن تقییم 
 األجنبیة

)48(  - 
 126,918,006  )34,607,906( دائنة ناتجة عن تقییم الذھب (ب) (مدینة) فروق تقییم
 ناتجة عن تقییم الذھب فيدائنة  (مدینة) فروق تقییم

 (ب)  المسكوكات الذھبیة 
)166,212(  643,932 

 فروق تقییم (مدینة) ناتجھ عن تقییم الذھب في االونصات والمسكوكات الذھبیة
 و الفضیة (ب)

)12(  - 
 132,679,592  )36,266,093( خالل السنة اجمالي فروق تقییم الذھب والعمالت االجنبیة
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 ھي كما یلي:الذھب الحركة الحاصلة على تقییم  نإ -ب  

  بالدینار األردني         
 2018  2017 
    

 160,386,824  287,948,762 السنةرصید فروق تقییم الذھب في بدایة 

 126,918,006  )34,607,906( ناتجة عن تقییم الذھب دائنة (مدینة) فروق تقییم

 عن تقییم الذھب ناتجةدائنة  (مدینة) فروق تقییم
 الذھبیة *في المسكوكات   

)166,212(  643,932 

فروق تقییم (مدینة) ناتجھ عن تقییم الذھب في االونص������ات 
 )12( والفضیة والمسكوكات الذھبیة

 
- 

 287,948,762  253,174,632 السنةرصید فروق تقییم الذھب في نھایة  
 

بالدینار األردني إیضاح رقم  –والواردة في الموجودات المتنوعة األخرى یتم تقییم المسكوكات الذھبیة التذكاریة  *
) وإعتماد االسعار العالمیة السائدة في االسواق عند اعداد نشرة التقییم المعتمدة لدى البنك المركزي في اخر یوم 17(

 .عمل في السنة

 نقد مصدر  - 19

 المركزي األردني والمتداول خارج خزائنھ والذي یمثل التزاماً علیھ.یمثل ھذا البند قیمة النقد المصدر من البنك     -

وقات عن قیمة أوراق بموجب قانون البنك یحتفظ البنك المركزي األردني بموجودات ال تقل قیمتھا في أي وقت من األ    -
 النقد المتداولة والتي تقتصر على كل أو بعض من:  

 الذھب والمسكوكات الذھبیة بأي شكل.  -أ

 مساھمات المملكة بالذھب والعمالت األجنبیة القابلة للتحویل في أیة مؤسسة مالیة إقلیمیة أو دولیة. -ب

 موجودات المملكة من حقوق السحب الخاصة. -ج

العمالت األجنبیة القابلة للتحویل على ش�����كل نقود أو ودائع تحت الطلب أو ألجل أو ش�����ھادات إیداع أو قبوالت  -د
 استحقاقھا عن سنتین.  بنوك شریطة أن ال تزید مدة

األوراق المالیة التي تص���درھا أو تكفلھا حكومة أجنبیة أو احدى مؤس���س���اتھا الرس���میة أو مؤس���س���ة مالیة دولیة  -ه
 وتكون محررة بعملة قابلة للتحویل. 

 ات الدفع والتقاص. یأیة موجودات بالعمالت األجنبیة بما في ذلك األرصدة الدائنة لصالح المملكة في اتفاق -و
 راق المالیة الحكومیة القابلة للتداول. األو -ز

 
وراق النقد والمسكوكات أضافة قیمة إبعد انقضاء المھلة المحددة من قبل مجلس الوزراء الستبدال النقد الملغي، یتم  -

ت بعد ذلك یقوم و المسكوكاأوراق النقد أذا قدمت إ، وخزینة لدى البنك المركزي االردنيالتي لم تستبدل لحساب ال
ردني بدفعھا وقید قیمتھا على حساب الخزینة لدیھ، ولمجلس الوزراء تحدید المدة التي یراھا مناسبة البنك المركزي األ

 .على تنسیب البنك المركزي األردني وراق والمسكوكات بناءً لوقف دفع قیمة تلك األ

 مقابل مخصصات حقوق السحب الخاصة لتزاماتإ - 20

یمثل ھذا البند التزام البنك المركزي االردني لقاء حصة االردن من تخصیصات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق 
وحدة  162,070,636( 2018كانون األول  31وحدة حقوق سحب خاصة كما في 162,070,636 النقد الدولي والبالغة 
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لتزام حس���ب متوس���ط س���عر الدینار األردني ) وتبلغ قیمة ھذا اال2017كانون األول  31حقوق س���حب خاص���ة كما في  

دینار  163,643,532( 2018كانون األول  31كما في  دینار 159,812,992مقابـ��ـ��ل وحدة حقوق السحب الخاصـ��ـ��ة 
 .، وھو التزام طویل االمد، یسدد من الحكومة اذا طلب تسدیده فـي المستقبل)2017كانون األول  31كما في 

 اإلیداعشھادات  -21

في بدایة عام  وكان س����عر الفائدة علیھا 2018اص����درت لبنوك محلیة خالل عام  عادیةیمثل ھذا البند ش����ھادات ایداع 
 .تاریخ قائمة المركز المالي ) في4.75%) والتي عدلت لتصبح (4%( 2018

 ودائع الحكومة -22

بما یخص  %40/3ى إل %70/1یمثل ھذا البند حس������ابات حكومیة ض������من الموازنة معظمھا تتقاض������ى فوائد بمعدل 
، وإن ھذه األرص���دة غیر األرص���دة بالدینار األردني في حین ال تتقاض���ى غالبیة األرص���دة بالعملة األجنبیة أیة فوائد

 .محددة اإلستحقاق ضمن فترة معینة

 حسابات صندوق النقد الدولي -23

وال  محددة اإلستحقاق ضمن فترة معینة یمثل ھذا البند حساب البنك لدى صندوق النقد الدولي وإن ھذه األرصدة غیر
 .تتقاضى فوائد

 بالعملة األردنیة أخرىمطلوبات  -24

 یتكون ھذا البند مما یلي:
 ول كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون األ 31 بالدینار األردني   

 2018  2017 
    

 5,054,404  11,376,202 فوائد مستحقة وغیر مدفوعة

 15,016,316  21,472,000 تأمینات االعتمادات المستندیة

 51,924,620  58,009,014 ودائع حسابات أخرى

 453,939  939,820 مطلوبات متفرقة 

 91,797,036  72,449,279 
 

 االحتیاطي العام  -25
أ) والتي /9البنك المركزي المادة (بموجب قانون دینار والذي تم تش������كیلة  1,878,264 تبلغ قیمة االحتیاطي العام 

من الربح الص���افي للبنك في كل س���نة  %20ن یحتفظ باحتیاطي عام یقید فیھ أردني ن على البنك المركزي األأتنص 

ج) فان االرباح الص������افیة للبنك تقرر بعد حس������م جمیع المدفوعات والنفقات االداریة /9مالیة، ووفقا الحكام المادة (

ات خاصة لمصروفات یق االدخار الخاص بموظفي البنك المركزي ومستخدمیھ وایة احتیاطوالمساھمات في صندو

  .اخرى متوقعھ او لمقابلة اي نقص في موجودات البنك
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 تقییم الموجودات المالیة حتیاطيإ - 26

 :یتكون ھذا البند مما یلي
 ول كانــــــــــــــــــــــــــــــون األ 31 بالدینار األردني 

 2018  2017 
    

 122,385,393  123,936,716 السنةرصید االحتیاطي الخاص لتقییم الموجودات المالیة في بدایة 
أرباح تقییم المساھمات في المؤسسات المالیة األجنبیة الدولیة 

 5,917,828  8,330,466 واإلقلیمیة
 )4,522,505(  )1,009,181( (خسائر) تقییم المساھمات في المؤسسات المالیة المحلیة 

بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة  )خس�������ائرأرباح (
  - اآلخر الدخل الشامل

156,000 

 -  1,138,906 ارباح معالجة الزیادة في مساھمات البنك المحلیة
 123,936,716  132,396,907 السنةحتیاطي الخاص لتقییم الموجودات المالیة في نھایة رصید اإل

 االحتیاطیات الخاصة - 27
 :تكون ھذا البند مما یليی

 كانــــــــــــــــــــــــــــــون االول 31 
 2017  2018 بالدینار األردني

    
 113,228,677  151,155,642 رصید االحتیاطیات الخاصة في بدایة السنة
 -  )2,053,519( )**9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

 113,228,677  149,102,123 رصید بدایة السنة المعدل
 37,926,965  37,377,110 البنك لالحتیاطیات الخاصة * للسنة بموجب قانون الربحالمحول من 

 151,155,642  186,479,233 رصید االحتیاطیات الخاصة في نھایة السنة

 

ج) من قانون البنك /9قانون البنك لإلحتیاطیات الخاص������ة إس������تناداً ألحكام المادة (تم تحویل االرباح المتحققة بموجب   *
 .1971) لعام 23المركزي رقم (

**   كما تم معالجة خسائر ائتمانیة متوقعة في األدوات المالیة خالل السنة في بند االحتیاطیات الخاصة تطبیقاً لمعیار االبالغ 
 .2018)على رصید االفتتاحي للعام 9المالي رقم (

 یرادات االستثمارات الخارجیةإ -28
 یتكون ھذا البند مما یلي:

 كانــــــــــــــــــــــــــــــون األول  31 
 2018  2017 

    بالدینار األردني
    جلة والحساباتفوائد على الودائع اآل

 58,878,184  101,330,641 الجاریة وبإشعار لدى المراسلین  
 59,087,706  75,053,938 فوائد السندات األجنبیة 

 1,079,893  870,306 أرباح تحقق السندات األجنبیة
 32,834,566  23,445,344 أرباح التعامل بالذھب

 675,385  367,073 أرباح شراء وبیع العمالت األجنبیة
 3,747,838  7,787,444 عوائد األوراق التجاریة 

 413,287  331,596 بدل رسوم إدارة حساباتنا لدى مراسلینا بالخارج 
 209,186,342  156,716,859 
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 االستثمارات المحلیة إیرادات -29 

 یتكون ھذا البند مما یلي:
 بالدینار األردني  

 كانون األول 31للسنة المنتھیة في  

 2018  2017 

    
 فوائد السلف الممنوحة لمؤسسات اإلقراض المتخصصة 

 4,507,163  6,241,097 والبنوك المرخصة    

 2,412,367  2,371,519 رباح عقود مقایضةأ

 -  624,857 أرباح وخسائر عملیات التسلیم اآلجل

 58,477  93,555 فوائد سندات وأذونات الخزینة األردنیة

 4,486,292  2,454,218 فوائد سندات المؤسسات العامة

 185,731  558,222 فوائد سندات االدخار لألفراد

 117,000  171,000 أرباح المساھمة في المؤسسات المحلیة 

 3,299,541  6,221,384 أرباح إعادة شراء أوراق مالیة

 144,011  79,082 إیرادات أنظمة الدفع

 18,814,934  15,210,582 

 
 
 

 خسائر ائتمانیة متوقعة  -30

 یتكون ھذا البند مما یلي:
 

 كانون األول 31للسنة المنتھیة في  

 2018  2017 

 -  )2,473( الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الذھب(المسترد) من 

 -  )1,709( الخسائر االئتمانیة المتوقعة على االرصدة والودائع (المسترد) من 

االئتمانیة المتوقعة على اوراق مالیة أجنبیة الخس���ائر (المس���ترد) من 
 -  )71,714( بالتكلفة المطفأه

 -  12,325 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على اوراق مالیة واخرى 

مخص��ص الخس��ائر االئتمانیة المتوقعة على االئتمان الممنوح للبنوك 
 -  39,797,222 والمؤسسات المالیة 

مخص������ص الخس������ائر االئتمانیة المتوقعة على الموجودات المتنوعة 
 -  3,286 بالدینار 

 39,736,937  - 
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 إیرادات أخرى متنوعة -31

 یتكون ھذا البند مما یلي:
 كانون األول 31للسنة المنتھیة في  بالدینار األردني 

 2018  2017 

    
 رسوم البنوك السنویة ورسوم ترخیص البنوك

 4,243,365  4,297,811 والشركات المالیة ومكاتب التمثیل     
 494,106  469,700 رسوم ترخیص الصرافة السنویة والمقطوعة

  67,639  48,011 عائدات اإلصدارات المعدة للبیع

  135,778  104,814 الفوائد الصافیة لقروض اإلسكان

  95,811  95,995 عموالت مصاریف محصلة من العمالء

  351,428  370,813 إیرادات تمویل اإلسكان

  4,825,042  272,505 إیرادات أخرى 

 5,659,649  10,213,169 

 
 البنوك المرخصة إیداعفوائد مدفوعة على شھادات ونافذة  -32

 :ما یليیتكون ھذا البند م
 كانون األول 31للسنة المنتھیة في  بالدینار األردني 

 2018  2017 

    
 25,441,494  25,549,315 فوائد مدفوعة على شھادات اإلیداع بالدینار األردني 

 36,855,678  55,890,459 فوائد مدفوعة على نافذة اإلیداع

 81,439,774  62,297,172 

 
   فوائد وعموالت ومصاریف أخرى  -33

 یتكون ھذا البند مما یلي:
 كانون األول 31للسنة المنتھیة في  بالدینار األردني 

 2018  2017 
    

 3,987,924  4,959,668 نفقات حسابات البنك لدى صندوق النقد الدولي 

 1,207,618  1,111,029 عموالت ومصاریف إدارة حسابات البنك لدى المراسلین 

 5,766  3,288 مصاریف الحواالت الحكومیة 

 2,692  2,611 عموالت ومصاریف مدفوعة مختلفة 

 46,846  168,393 فوائد مدفوعة على حسابات أخرى 

 6,244,989  5,250,846 
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 وعمومیة مصاریف إداریة   -34 

 یتكون ھذا البند مما یلي:
 2017  2018 بالدینار األردني 

    رواتب ومكافآت وأجور وعالوات:
 12,056,617  12,805,248 رواتب ومكافآت وأجور وعالوات

 847,506  886,239 إضافیةبدل أعمال 
 13,691,487  12,904,123 

    نفقات دراسیة وتدریب وسفر:
 335,109  262,414 مصاریف وعالوات السفر

 633,318  705,027 نفقات الدراسة والتدریب
 967,441  968,427 

    منافع الموظفین والمستخدمین األخرى:
 94,237  121,823 أقساط التأمین على الموظفین والمستخدمین

 3,992,335  4,233,535 بدل الخدمات الطبیة
 57,235  51,430 مالبس موظفي خدمة الجمھور والمستخدمین 

 264,070  459,250 نفقات النشاطات االجتماعیة
 6,000  8,400 نفقات مقصف البنك 

 4,874,438  4,413,877 
    المساھمة في صندوق االدخار والضمان 

    وتعویض نھایة الخدمة:
 904,611  933,481 مساھمة البنك في صندوق االدخار

 1,351,574  1,403,079 حصة البنك في الضمان االجتماعي
 2,708,657  3,047,281 تعویض نھایة الخدمة وبدل إجازات

 5,383,841  4,964,842 
 14,155  14,400 أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت

 لوازم وقرطاسیة:     
 لوازم وقرطاسیة ومطبوعات   77,038  94,108

 كتب واشتراكات في الصحف والمجالت   127,361  111,301
 اشتراكات البنك في المؤسسات العلمیة والفكریة   110,555  61,031

266,440  314,954  
 نفقات معھد الدراسات المصرفیة 207,503  207,600

 غسل األموال وتمویل اإلرھاب         مكافحةنفقات وحدة  1,000,000  1,047,982
 :االتصالنفقات وسائل    

 البرید والھاتف  102,652  98,413
 اشتراك في خدمات رویتر وسویفت وإنترنت  664,550  744,733
843,146  767,202  
 نفقات فرعي البنك في إربد والعقبة     859,028  832,297

 صیانة وإصالح موجودات البنك:    
 محروقات وصیانة وسائط النقل     144,816  121,328
 صیانة وإصالح أثاث وتجھیزات وأجھزة الحاسب اآللي     839,276  671,095
792,423  984,092  

 نفقات مباني البنك:   
 الكھرباء والمحروقات والمیاه 1,392,438  1,043,685

 حراسة وصیانة وتنظیف مباني البنك 530,407  462,002
 إیجارات ونفقات مباني مستأجرة 12,924  15,617
 تأمین مباني وموجودات البنك 37,739  55,122

1,576,426  1,973,508  
 استھالك ممتلكات ومعدات 2,838,764  2,603,405
 نفقات مختلفة  1,106,953  1,056,987

 المجموع  34,983,611  32,492,130

 .)2017دینار لعام  500,000( 2018دینار لعام  531,250بلغت رواتب ومكافآت اإلدارة العلیا   -
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 ودائع البنوك / االحتیاطي النقدي اإللزامي -35 

الـواردة ضمـن المطلوبـات فـي قائمة المركز المالي كمـا  األردنیةوالعملة  األجنبیةتشمـل ودائـع البنـوك في كل من العمالت 
 ، وذلك على النحو التالي:اإللزامياالحتیاطي النقدي  2018 األولكانون  31في 

 بالدینار األردني ول ــــــــــــــــــــــــــون األكانـــــــــ 31
2017  2018   

 
 

 
 األردنيبالدینار  1,580,304,964  1,603,694,352

 بعمالت أجنبیة                         566,194,554  514,464,099
2,118,158,451  2,146,499,518  

 مشتقات أدوات مالیة  -36

ثباتھا من خالل قیود نظامیة في بنود تظھر إ، ویتم جل وعقود المقایض������ةلیات البیع اآلتتمثل المش������تقات المالیة بعم -
 .على القوائم المالیة جوھري ثرأخارج قائمة المركز المالي وال یوجد لھا 

ردني مع البنوك المرخص�����ة لش�����راء الدینار مقابل بیع ثل عقود اجراھا البنك المركزي األعملیات البیع اآلجل، وتم -
ردني، علماً بأن رصید عملیات البیع اآلجل وق المحلي بالدینار األیز ثقة السالدوالر االمریكي تسلیم آجل بھدف تعز

 .لعقود عددھا تسعة 2018كانون األول  31دینار كما في  553,447,000القائمة یبلغ 
ھناك عقود مقایض������ة عملة أجنبیة (دوالر أمریكي مقابل دینار أردني) لدى البنك المركزي تظھر في بنود خارج  -

كانون األول  31دینار كما في  133,631,145المالي وال یوجد لھا اثر على القوائم المالیة تبلغ قیمتھا  المركزقائمة 
دین��ار مق��اب��ل رأس������م��ال البن��ك  62,671,863األردن بقیم��ة  بن��ك مرخص فيوھي عب��ارة عن عق��دین مع  2018

ابل التسھیالت الممنوحة من قبلھ لكل دینار مق 70,959,282بقیمة  مؤسسة مالیة دولیةوإحتیاطیاتھ وثمانیة عقود مع 
من البنوك المرخصة ضمن اتفاقیة دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة ولمؤسسات محلیة أخرى خارج المشاریع 

 .الصغیرة والمتوسطة

 إدارة المخاطر  - 37

المص������رفیة المتنوعة بوس������ائل متعددة من خالل تبني منھجیة إلدارة المخاطر  ردني بإدارة مخاطرهیقوم البنك المركزي األ
والحد منھا ووض���ع ض���وابط رقابیة مناس���بة للحد من التأثیر الس���لبي على أداء البنك وس���معتھ، ھذا ویتعرض البنك لمخاطر 

 استراتیجیة ومخاطر مالیة ومخاطر تشغیلیة.

 اطاتھ وتنوع عملیاتھ وتتمثل بما یلي:إدارة المخاطر لدى البنك تنسجم مع حجم نش نإ

 قانون البنك المركزي األردني والسیاسات المعتمدة من البنك في منح السلف وضماناتھا. -
تأس������س������ت وحدات مس������ؤولة عن إدارة المخاطر ومراقبتھا مثل دائرة إدارة المخاطر وقس������م المس������اندة في دائرة  -

 .ومات واألمن السیبرانيودائرة أمن المعل االستثمارات والعملیات الخارجیة
اعتماد اس����تراتیجیات إدارة المخاطر والخطط المتعلقة بھا من قبل لجان متخص����ص����ة وھي لجنة االس����تثمار ولجنة  -

 .واإلشرافیة ةإدارة المخاطر التنفیذی ولجان التسلیف
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 9ومنھجیة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  مخاطر االئتمان  -أ 

  :السوق المفتوحة والدین العام عملیات -
، ویعزز ذلك المالءة االئتمانیة للعمالء كالحكومة والبنوك رھاتمتاز التس�����ھیالت المقدمة من قبل البنك بتدني مخاط 

ومؤسسات اإلقراض المتخصصة ، كما یساھم معدل تغطیة الضمانات للتسھیالت المقدمة باإلضافة إلى طبیعة ھذه 
 .المخاطر في الحد من التعرض للمخاطر المتعلقة باالئتمانالضمانات المتدنیة 

 .مخاطر االئتمان بشقیھا مخاطر االفالس ومخاطر تخفیض التصنیف االئتماني
 

  مخاطر اإلفالس: -
ل باالضافة الى حد ادنى للتصنیف االئتماني للبنوك المراسلة التي یتم التعامل معھا في مجال توظیف االموا وضع -

 .، راس المال ، نسبة كفایة راس المالموجوداتھااجمالي 
 .حد ادنى للتصنیف االئتماني لالصدارات التي تم االكتتاب او االستثمار بھا وضع -
 مخاطر تخفیض التصنیف االئتماني: -
 .متابعة اوضاع البنوك المراسلة وما یتم نشره من قبل وكاالت التصنیف االئتماني العالمیة بشكل دوري ومنتظم -
االحترازیة في حال وجود تخوف من انخفاض التص���نیف االئتماني من خالل تخفیض االیداعات  اتخاذ االجراءات -

 :ه البنوكلدى ھذ
) الى تغییرمنھج احتساب خسارة التدني للبنك بشكل جوھري 9ادى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( •

) بمنھجیة 39عند حدوثھا وفقا لمعیار المحسابة الدولي رقم (من استبدال منھجیة االعتراف بخسارة التدني 
 .2018االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة اعتبارا من االول من كانون الثاني 

یتم احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكل من الخسارة االئتمانیة المتوقعة لكامل عمر التعرض االئتماني  •
شھر اما على اساس فردي او على اساس  12متوقعة باحتمالیة التعثر للتعرض ائتماني خالل والخسائر االئتمانیة ال

 المحفظة من االدوات المالیة بناء على طبیعة االدوات المالیة في المحفظة.
إن جمیع أدوات الدین في البنك والتي تحمل مخاطر إئتمان تخضع لقیاس الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة بإستثناء ما  -

 لي: ی
حیث یندرج ضمن ھذه المحفظة كل من  (FVTPL)والخسارة أاألدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح  -

أدوات الدین (السندات) وأدوات الملكیة (أسھم) ویجب قیاسھا بالقیمة العادلة وتسجیل التغیر في القیمة العادلة في 
یتم تداولھا في األجل القصیر وال تخضع أدوات الدین ضمن  إال أن ھذه األدوات یجب أن الربح أو الخسارةقائمة 

 ھذه المحفظة إلحتساب الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة. 
ویندرج ضمن ھذه المحفظة كل من أدوات  (FVOCI)خرالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلاألدوات المالیة بالقیمة  -

الدین (السندات) وأدوات الملكیة (أسھم) ویجب قیاسھا بالقیمة العادلة وتسجیل التغیرات الالحقة في القیمة العادلة 
في قائمة الدخل الشامل األخر (ضمن شروط) أما بخصوص أدوات الدین ضمن ھذه المحفظة وعلى الرغم من 

 ة إال أنھا تخضع كذلك إلحتساب الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة.قیاسھا بالقیمة العادل
وعلیھ فقد قام البنك بوضع سیاسة الجراء تقییم في نھایة كل فترة مالیة في حال حدوث ارتفاع في المخاطر 

ى مدى االئتمانیة لالداة المالیة عند تاریخ االعتراف االولي من خالل االخذ باالعتبار التغیر في مخاطر التعثر عل
العمر المتبقي لالدوات المالیة حیث قام البنك بتطبیق سیاسة تبین كیفیة تطبیق اجراءات التقییم على االساس الفردي  

) مراحل أو مستویات وفق درجات 3لالداة المالیة او على اساس المحفظة من خالل توزیع مطالبات اإلئتمان على (
 -المخاطر الموجودة بھا وھي :

وفیھا تم إدراج أدوات الدین ذات المخاطر المتدنیة ، وذات القدرة العالیة على السداد  -:Stage) 1( لىالمرحلة االو -
وعدم توفر مؤشرات تدل على أن التغییرات في اإلقتصاد الكلي ستؤثر سلبا على إمكانیة تحصیلھا وذلك طبقا لما 

بلیة سواء على مستوى األداة أو على مستوى یعكسھ التصنیف اإلئتماني لألداة باإلضافة إلى التوقعات المستق
شھر قادمة من تاریخ كل  12لـ  P.Dاإلقتصاد، وھذه المرحلة تتمیز وفق المعیار بأنھا تحتسب احتمالیة التعثر 

 بیانات مالیة .
وفیھا تم إدراج أدوات الدین ذات المخاطر األعلى أو تلك األدوات التي حصل زیادة   -:Stage) 2( المرحلة الثانیة -

  Investment Gradeمھمة على مخاطرھا اإلئتمانیة منذ اإلعتراف األولي بھا ( أصبحت دون مستوى اإلستثمار 
عنى النسبي)  ویتم بالمعنى المطلق أو تراجعت مخاطرھا بمقدار درجتین على مقیاس مخاطر اإلئتمان ( بالم

شھر قادمة كما ھو الحال  12) ولیس لـ lifetime PDھنا على كامل عمر االصل ( P.Dإحتساب احتمالیة التعثر 
 في المرحلة األولى.
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وفیھا تندرج أدوات الدین التي أصبح یتوفر دلیل موضوعي على وجود تدني فعلي   -:Stage) 3( المرحلة الثالثة -

 وأصبح من شبھ المؤكد خسارة اإلئتمان أو جزء كبیر منھ.فیھا ( تعثر) 
 

 احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة :
تدني لالصول المالیة من ادارة البنك اصدار احكام واجتھادات ھامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة الیتطلب تحدید مخصصات 

اف المبدئي ترالمالیة بعد االع موجوداتجوھریة في المخاطر االئتمانیة للالمستقبلیة واوقاتھا باالضافة الى تقدیر اي زیادة 
 بھا، باالضافة الى االخذ بعین االعتبار معلومات القیاس المستقبلیة للخسائر االئتمانیة المتوقعة.

، باستثناء ما ةلیالما موجوداتخسائر االئتمانیة المتوقعة طوال عمر الالیقوم البنك بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي 
 شھًرا: 12یلي ، والتي یتم قیاس خسائرھا االئتمانیة المتوقعة لمدة 

 ودائع الذھب ضمن حسابات الذھب. -
 .بالدوالر ضمن حسابات نقد وارصدة وودائع ألجلودائع  -
 .تجاریة بعمالت اجنبیة  ضمن حسابات اوراق مالیة اجنبیة بالتكلفة المطفأة اوراق -

 
 المالیة التالیة: موجوداتالخسائر االئتمانیة المتوقعة على كل من البقام البنك باالعتراف 

 أوراق مالیة أجنبیة بالتكلفة المطفأة (بالعملة االجنبیة) . •
 .الودائع ألجل (بالعملة االجنبیة) •
 تسھیالت واتفاقیات الدفع المستحقة (بالعملة االجنبیة) . •
 (بالعملة االجنبیة) وتتضمن اإلعتمادات المستندیة وعقود المقایضة. Off Balance Sheetالقیود النظامیة  •
اوراق مالیة وأخرى(بالدینار االردني) وتتضمن سندات الخزینة األردنیة وسندات المؤسسات العامة وسندات  •

ة اإلحتیاطیة، وسند اإلدخار لألفراد إضافة إلى السندات المحررة بموجب السلفة اإلستثنائیة للحكومة، والشریح
 الشركة األردنیة إلعادة تمویل الرھن العقاري.

ائتمان ممنوح للبنوك والمؤسسات المالیة المحلیة (بالدینار االردني) بما فیھا السلف الممنوحة للبنوك التجاریة  •
 والبنوك اإلسالمیة وسلفة بنك البتراء والبنوك والمؤسسات المالیة تحت التصفیة .

 دة الشراء. (بالدینار االردني).اتفاقیات اعا •
 موجودات اخرى بالعملة المحلیة (قروض االسكان بالدینار االردني). •

 
 :2018كانون االول  31وفیما یلي مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفق لمراحل تصنیفھا للسنة المالیة كما في 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة االولى البند
     دینار أردني

 6,084 - - 6,084 الذھب
 1,249,953 - - 1,249,953 نقد وارصده وودائع

 162,021 - - 162,021 أوراق مالیة اجنبیة بالتكلفة المطفأة
 - - - - تسھیالت واتفاقیات الدفع المستحقھ

 253,040 - - 253,040 أوراق مالیة وأخرى

والمؤسسات ائتمان ممنوح للبنوك 
 141,093,961 141,093,961 - - المالیة المحلیة

تمویل إتفاقیات إعادة شراء أوراق 
 - - - - مالیة

بالعملة  -موجودات متنوعھ اخرى 
 119,358 - - 119,358 األردنیة
 142,884,417 141,093,961 - 1,790,456 مجموع
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 وآلیة عملھ:نظام التصنیف االئتماني الداخلي لدى البنك 

 

اعتمد البنك في قیاس درجة المخاطر المرتبطة بأي تعرض ائتماني على طرق ومنھجیات متعارف علیھا عالمیاً وتم اعتماد 
 ثالث مستویات من المخاطر، وكما یلي:

 
 ) على األدوات المالیة ولكل بند على حده.ECLااللیة المعتمدة الحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة (

) ونسبة الخسارة بافتراض التعثر EAD) والتعرض االئتماني عند التعثر (PDتعریف والیة احتساب ومراقبة احتمالیة التعثر (
)LGD.( 
 

ھي النسبة المئویة الحتمالیة  الخسائر او التأخر عن الوفاء بسداد  :Probability of Default ( PD(ان احتمالیة التعثر  •
، حیث اعتمد البنك في قیاس درجة المخاطر المرتبطة بأي تعرض األقساط او االلتزامات اتجاه البنك في مواعیدھا المحددة

 ائتماني على طرق ومنھجیات متعارف علیھا عالمیاً وتم اعتماد ثالث مستویات من المخاطر. 
التعرض  ھي النسبة المئویة التي تمثل الجزء من  ):Loss Given Default LGDان نسبة الخسارة بافتراض التعثر ( •

 تھ في حال حدوث التعثر.الذي سیتم خسار
ان الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح لخسائر االئتمان. حیث قام البنك بقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على  •

المالیة حیث اقر البنك انھ في حاالت  باألداةاالدوات المالیة اعتمادا على العدید من المؤشرات االقتصادیة التي تتعلق 
عند التعثر مثل  (Recovery Rate)معدل التغطیة  احتسابفقد تم   (Secured)لدین التي یتوفر مقابلھا ضمانات أدوات ا

بعض الضمانات المقدمة مقابل بعض السلف الممنوحة لعمالء البنوك اإلسالمیة، أما أدوات الدین التي ال یتوفر مقابلھا 
 )%75و ( (Senior Claim)للمطالبات ذات األولویة  )45%تبلغ ( LGDأن  اعتبارفقد تم  (Unsecured)ضمانات 

 .) (Subordinate Claimللمطالبات الثانویة 
تم اعتبار الخسائر االئتمانیة المتوقعة لألدوات المالیة الصادرة عن الحكومة األردنیة على أنھا تساوي صفرا وبالتالي  •

 -للموجودات التالیة على النحو التالي:  LGDاعتماد علیھ تم تكون المخصصات علیھا ما قیمتھ صفرا أیضا. وبناءً 
 %) اعتماد على المؤشرات التالیة: 45= (  (LGD) اعتبارالودائع بالعملة األجنبیة: تم  -
 تاریخیا لم یواجھ البنك المركزي أي حالة تعثر لودائعھ لدى مراسلیھ في الخارج. -
الي كما یتم اعطاء كل بنك مراسل سقف للودائع  التي یتم یتم ربط الودائع لدى بنوك مراسلة تصنیفھا االئتماني ع -

 ربطھا لدیھ بناء على عدة عوامل.
 ال تتم عملیة التجدید التلقائي لھذه الودائع وانما تتم عملیة التحویل لكامل الودائع ومن ثم اعادة ربطھا. -
كونھا تعتبر من الدیون التي لھا أولویة في السداد عند التعثر  %)45= (  (LGD) اعتبارالسندات بالكلفة المطفأة : تم  -

(Senior Claims). 
كونھا تعتبر من الدیون التي لھا  %)45(=   (LGD) اعتبارسند الشركة األردنیة إلعادة تمویل الرھن العقاري:  تم  -

 .(Senior Claims)أولویة في السداد عند التعثر 
 االسالمیة والتي تقسم إلى نوعین :السلف الممنوحة لعمالء البنوك  -
 اعتبارسلف ممنوحة بتغطیة ( ضمان)  من الشركة األردنیة لضمان القروض بنسب مختلفة من قیمة السلف حیث تم  -

 .Recovery Rate-1على أساس  LGD احتسابوعلیھ تم   Recovery Rateنسبة التغطیة علیھا ھي 

المستوى / 
 المرحلة

درجة التصنیف 
 درجة العمیل االئتماني

متوسط نسبة 
 االئتمانیةمستوى الجودة  PDاحتمالیة التعثر 

جودة ائتمانیة عالیة وتحمل درجة مخاطر  Aaa-Baa 1- 4 0.98% األولى
 ائتمانیة منخفضة جداً الى منخفضة

جودة ائتمانیة متوسطة وتحمل درجة مخاطر  Ba-Caa 5 - 7 8.213% الثانیة
 ائتمانیة متوسطة

جودة ائتمانیة منخفضة جداً وتحمل مخاطر  Ca-C 8 - 10 100% الثالثة
 ائتمانیة عالیة جداً 
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سلف ممنوحة وال یوجد علیھا ضمانات من الشركة األردنیة لضمان القروض وإنما ضمانات عقاریة أو كفاالت  -

                 ) كونھا تعتبر من الدیون التي لھا أولویة في السداد عند التعثر45%= (  (LGD)اعتبارشخصیة: تم 
(Senior Claims). 

 
 ): at Default EAD Exposure( التعرض االئتماني عند التعثر •

تحدید المبلغ المستغل في لحظة التعثر  ) دراسة سلوك المبالغ المقدمة لألطراف المدینة والعمل على9یتطلب المعیار (
محفظة البنك المركزي ھي من السندات  مكونات معظمإال أن (سواء بشكل تسھیالت أو قروض مباشرة أو غیر مباشرة) 

 وأدوات الدین ومبالغھا یمكن الحكم علیھا من الرصید القائم. 
 

) وبما یتضمن مسؤولیات مجلس االدارة واالدارة 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( متطلباتحاكمیة تطبیق  •
 التنفیذیة لضمان االلتزام بمتطلبات تطبیق المعیار:

 

 الدائرة المالیة 
االشتراك مع دوائر البنك االخرى في تطویر وبناء نموذج االعمال بما یتضمن تصنیف الموجودات المالیة للبنك  -

 ).9وفقا لمبادىء المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
ة المنتجات قد خضعت التأكد من عمل التسویات والقیود المحاسبیة الالزمة بعد اعتماد النتائج والتحقق من ان كاف -

 لالحتساب.
االشتراك مع دوائر البنك االخرى في اعداد اطار عمل واضح لعملیة احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة وتصنیف  -

 ).9االدوات المالیة في البنك وفقا للمراحل الثالثة وبما یتوافق مع متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
ت الالزمة بالتعاون مع الدوائر المعنیة في البنك بما یتفق مع قانون البنك المركزي ومتطلبات المعیار اعداد االفصاحا -

 ).9الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 تجھیز الكشوفات المطلوبة من البنك . -

 
 :الداخلي التدقیق دائرة

 .والحاكمیة المؤسسیة في البنكفحص وتقییم وتحسین كفاءة وكفایة نظم الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر  -
 .مراجعة مصداقیة وموثوقیة المعلومات المالیة ومدى االعتماد علیھا -
مراجعة نظم وإجراءات العمل النافذة للتحقق من مدى توافقھا وانسجامھا مـع القــوانین واألنظمة والتعلیمات  -

 .اللتزام بھاوالسیاسات والمنھجیات والخطط الموضوعة وتحدید مدى كفایتھا ودرجة ا
 . تقییم الموارد المتاحة للتثبت من استغاللھا بالشكل األمثل -
إبداء الرأي والمشورة وتقدیم التوصیات المتعلقة بتطویر وتحدیث نظم وإجراءات العمل المطبقة في البنك من أجل  -

 .زیادة كفاءتھا وفعالیتھا
 

 :واالمتثال المخاطر إدارة دائرة
 وضبط ومراقبة وتقییم تحدید آلیات یتضمن والذي الكلیة المخاطر إلدارة العام اإلطار ومراجعة وتنفیذ وضع  -

 .مستمر بشكل علیھا والسیطرة المخاطر
 كفؤ بشكل البنك أھداف تحقیق دیمومة یضمن ماب وحمایتھا، علیھا للحفاظ المعلومات بأمن المتعلقة السیاسات وضع -

 .وفعال
 

 لجنة التدقیق الداخلي
بھدف مساعدة مجلس االدارة في ممارسة مھامھ ودوره االشرافي فیما من توصیات واقتراحات تقوم اللجنة بتقدیم ما یلزم 

 یتعلق باألمور التالیة :
 نظام الرقابة الداخلیة.  -
 أداء نشاط التدقیق الداخلي ومدى استقاللیتھ وفاعلیتھ. -
 م المالیة.موثوقیة البیانات المالیة والیة اعداد وعرض القوائ -
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 امتثال البنك للقوانین واألنظمة والتشریعات والقواعد السلوكیة. -
مراجعة البیانات المالیة بعد تطبیق المعیار وبصفة خاصة التحقق من كفایة المخصصات قبل عرضھا على مجلس  -

 االدارة.
 االجراءات المتخذة بشأنھا.مراجعة المالحظات الواردة في تقریر البنك وتقریر المدقق الخارجي ومتابعة  -
متابعة القضایا المحاسبیة ذات االثر الجوھري على البیانات المالیة للبنك والتاكد من دقة االجراءات المحاسبیة  -

 والرقابیة وسالمتھا ومدى التقید بھا.

 لجنة إدارة المخاطر 
مجلس اإلدارة في أداء دوره اإلشرافي على من توصیات واقتراحات ومشورة تساھم في تمكین تقوم اللجنة بتقدیم ما یلزم 

 تطبیق اإلطار العام إلدارة المخاطر الكلیة، وفیما یلي أھم المھام التي تقوم بھا اللجنة:
 مراجعة اإلطار العام إلدارة المخاطر الكلیة وتقدیم االقتراحات بخصوصھ إلى مجلس اإلدارة. -
لمنبثقة عن اإلطار العام وتقدیم التوصیات واالقتراحات مراجعة بیان شھیة المخاطر والسیاسات والمنھجیات ا -

 بخصوصھا لمجلس اإلدارة.
 مراجعة ومراقبة توصیف المخاطر وتقدیم المشورة بخصوصھ لمجلس اإلدارة. -
 مراجعة ومراقبة تقاریر المخاطر الرئیسیة وطرق معالجتھا، وتقدیم التوصیات بخصوصھا لمجلس اإلدارة. -
 رى وتحدیداً لجنة التدقیق المنبثقة عن مجلس اإلدارة لتبادل المعلومات الالزمة لعمل اللجنة.التعاون مع اللجان االخ -

 
 التعرضات لمخاطر االئتمان -  1

 31فیما یلي تفاص������یل بنود داخل قائمة المركز المالي وخارج قائمة المركز المالي الخاض������عة لمخاطر االئتمان كما في 
 :2017 و 2018كانون األول 

  كانـــــــــــــــــــــــــــــون األول  31
2017 2018  

 بنود داخل قائمة المركز المالي: دینـــــــــــــــار دینـــــــــــــــار
 ذھب 1,302,180,755 1,473,701,649
 نقد وأرصدة وودائع 5,381,243,055 4,856,143,354

563,958,618 268,992,566 
أوراق مالیة أجنبیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو 

 الخسارة 
 أوراق مالیة أجنبیة بالتكلفة المطفأة 3,311,419,997 4,076,462,256

 تسھیالت واتفاقیات الدفع المستحقة 766,882,210 766,882,210
 حقوق السحب الخاصة 22,746,644 43,125,921

358,063,288 375,051,125 
 الموجودات المالیة األجنبیة بالقیمة العادلة من 

 خالل قائمة الدخل الشامل
 موجودات متنوعة أخرى بالعمالت األجنبیة 48,143,599 33,562,259

 أوراق مالیة وأخرى 410,001,623 498,889,563
 ائتمان ممنوح للبنوك والمؤسسات المالیة المحلیة 587,356,442 511,805,826

15,230,358 30,313,688 
 الموجودات المالیة المحلیة بالقیمة العادلة من

 خالل قائمة الدخل الشامل 
 تمویل اتفاقیات إعادة شراء أوراق مالیة 214,000,000 25,000,000
 بالعملة األردنیة -موجودات متنوعة أخرى   37,939,890 37,988,857

 المجموع  12,756,271,594 13,260,814,159
   
 بنود خارج قائمة المركز المالي:  

 اعتمادات مستندیة  126,863,639 121,011,196
 مجموع بنود خارج المركزي المالي     126,863,639 121,011,196

 اإلجمالي   12,883,135,233 13,381,825,355
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 توزیع التعرضات االئتمانیة حسب درجة المخاطر    - 2

 :2018كانون األول  31كما في  أوراق مالیة أجنبیة بالتكلفة المطفأة -أ

 
 ةجنبیأتجاریة  أوراق  -
 

 المبلغ المؤسسة المصدرة مؤسسة التصنیف التصنیف
 ردنيبالدینار األ   

P-1    Moody’s KDB 115,233,087 

P-1    Moody’s MDCBV 174,426,907 

P-1    Moody’s  NRWBNK 141,154,594 

   430,814,588 

 
 
 سندات أجنبیة -
 

 المبلغ المؤسسة المصدرة مؤسسة التصنیف التصنیف
 بالدینار األردني   

Aa1 Moody’s OKB 35,438,071 
Aaa Moody’s EDC 106,345,199 
Aaa Moody’s KFW 49,562,817 
Aaa Moody’s RENTEN 223,256,851 
B1 Moody’s DIP/JORDAN 616,838 
B1 Moody’s JORDAN 33,669,803 

Aaa Moody’s NIB 14,149,669 
Aa3 Moody’s QATAR 12,195,382 
Aaa Moody’s AFDB 35,419,890 
Aaa Moody’s ASIA 162,975,135 
Aaa Moody’s EBRD 53,127,012 
Aaa Moody’s CANADA 14,144,568 
Aaa Moody’s EIB 162,931,178 
Aaa Moody’s IADB 262,227,023 
Aaa Moody’s IBRD 659,289,705 
Aaa Moody’s IFC 191,298,405 
Aa1 Moody’s IFFIM 42,534,236 
Aaa Moody’s ISDB 326,180,988 
Aaa Moody’s IDAWBG 14,099,610 
Aa2 Moody’s ADGB 28,396,669 
Aa1 Moody’s FINLAND 14,154,457 
Aaa Moody’s UST 438,591,903 

 2,880,605,409 إجمالي السندات االجنبیة بالتكلفة المطفأة
 3,311,419,997 إجمالي اوراق مالیة اجنبیة بالتكلفة المطفأة
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 :2018كانون األول  31الربح أو الخسارة كما في بالقیمة العادلة من خالل قائمة  أجنبیةمالیة  أوراق  -ب 

 
 
 توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت   -3
 

 
 

 سندات أجنبیة -  
 

 مؤسسة التصنیف التصنیف

 

 أوراق مالیة بالقیمة العادلة المؤسسة المصدرة

 بالدینار األردني   

Aaa Moody’s LBANK 35,521,432 

Aaa Moody’s IBRD 35,635,208 

Aaa Moody’s EBRD/BRAINUS 70,900,000 

Aaa Moody’s ZURKER KANTONAL BANK/BRAINUS 70,900,000 

Aaa Moody’s UST 56,035,926 

 268,992,566 الربح أو الخسارةإجمالي السندات االجنبیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة     

 بالدینار األردني  2018توزیع الضمانات المقدمة مقابل التسھیالت عام 

 نوع التسھیالت التسھیالتقیمة  قیمة الضمانات نوع الضمانات

 تمویل اتفاقیات اعادة شراء اوراق مالیة 214,000,000 219,783,000 أوراق مالیة حكومیة

أوراق مالیة حكومیة 

 وكمبیاالت

 

622,045,149 

 

425,132,895 

 

 سلف ممنوحة لمؤسسات اإلقراض المتخصصة وللبنوك

 

  2017توزیع الضمانات المقدمة مقابل التسھیالت عام 

 نوع التسھیالت قیمة التسھیالت قیمة الضمانات نوع الضمانات

 تمویل اتفاقیات اعادة شراء اوراق مالیة 25,000,000 26,000,000 سندات خزینة

اوراق مالیة حكومیة 

 وكمبیاالت
 سلف ممنوحة لمؤسسات اإلقراض المتخصصة وللبنوك 340,796,624 504,077,709
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      التعرضات حسب التوزیع الجغرافيالتركز في  -4 

 

 األوسط. باستثناء دول الشرق *
 )9توزیع التعرضات االئتمانیة حسب التوزیع الجغرافي وفق المعیار الدولي (

 المجموع مرحلة ثالثة مرحلة ثانیة مرحلة اولى البیان
 1,620,285,882 99,719,519 - 1,520,566,363 المملكـــــةداخــــل 

 3,638,183,592 - - 3,638,183,592 دول مجلس  التعاون الخلیجي
 802,573,352 - - 802,573,352 دول اخـــــــــرى

 3,912,562,779 - - 3,912,562,779 اوروبــــــــــا
 365,445,685 - - 365,445,685 اسیـــــــــــا 

 2,423,030,625 - - 2,423,030,625 امریكــــــــــــا
 121,053,318 - - 121,053,318 كنـــــــــــدا

 12,883,135,233 99,719,519 - 12,783,415,714 اجمالـــــــــي

  دول أخرى  أوروبا  * آسیا  أمریكا  كندا  إجمالي
دول مجلس 

التعاون 
 الخلیجي

  داخل المملكة 

  دینار  دینار  دینار  دینار  دینار  دینار  دینار  دینار

 ذھـــب   -  -  -  1,302,180,755  -  -  -  1,302,180,755

 نقد وأرصدة وودائع   178,646,585  2,729,225,202  207,192  1,686,471,366  72,146,193  714,363,168  183,349  5,381,243,055

268,992,566  -  91,671,134  -  177,321,432  -  -  - 
أوراق مالیة أجنبیة بالقیمة العادلة 

من خالل قائمة الربح أو 
 الخسارة

أوراق مالیة أجنبیة بالتكلفة    34,286,642  541,199,945  35,419,890  736,308,885  278,208,222  1,565,506,646  120,489,767  3,311,419,997
 المطفأة

تسھیالت واتفاقیات الدفع    -  -  766,882,210  -  -  -  -  766,882,210
 المستحقة

 حقوق السحب الخاصة   -  -  -  -  -  22,746,644  -  22,746,644

375,051,125  -  19,613,848  13,563,398  -  -  341,873,879  - 
موجودات مالیة أجنبیة بالقیمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل 

 الشامل 

موجودات متنوعة أخرى بعمالت  877,373  25,884,566  64,060  10,280,341  1,527,872  9,129,185  380,202  48,143,599
 أجنبیة 

 أوراق مالیة وأخرى  410,001,623  -  -  -  -  -  -  410,001,623

587,356,442  - 
 

- 
 

-  - 
 

ائتمان ممنوح للبنوك والمؤسسات  587,356,442  -  -
 المالیة المحلیة

30,313,688  -  -  -  -  -  -  30,313,688 
موجودات مالیة محلیة بالقیمة 

العادلة من خالل قائمة الدخل 
 الشامل 

 وراق مالیةأعادة شراء إاتفاقیات  214,000,000  -  -  -  -  -  -  214,000,000

موجودات متنوعة أخرى بالعملة  37,939,890  -  -  -  -  -  -  37,939,890
 األردنیة

 اجمالي بنود داخل المركز المالي 1,493,422,243  3,638,183,592  802,573,352  3,912,562,779  365,445,685  2,423,030,625  121,053,318  12,756,271,594

بنود خارج قائمة المركز  126,863,639  -  -  -  -  -  -  126,863,639
 المالي:اعتمادات مستندیة

 2018اإلجمالي لسنة  1,620,285,882  3,638,183,592  802,573,352  3,912,562,779  365,445,685  2,423,030,625  121,053,318  12,883,135,233

 2017اإلجمالي لسنة  1,477,660,250  2,760,529,690  767,096,403  5,277,105,787  363,423,989  2,569,034,310  166,974,926  13,381,825,355
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 التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي - 5
 

 اإلجمالــــــــــي حكومة وقطاع عام مالــــــــــــــــــــي البند / القطاع االقتصادي

 دینـــــــــــــــار دینـــــــــــــــار دینـــــــــــــــار 

 1,302,180,755 - 1,302,180,755 ذھب

 5,381,243,055 1,257,462,844 4,123,780,211 نقد وأرصدة وودائع

من  العادلةأوراق مالیة أجنبیة بالقیمة 
 268,992,566 198,092,566 70,900,000 خالل قائمة الربح أو الخسارة

 3,311,419,997 3,136,993,090 174,426,907 أوراق مالیة أجنبیة بالتكلفة المطفأة

 766,882,210 766,882,210 - تسھیالت واتفاقیات الدفع المستحقة 

 22,746,644 22,746,644 - حقوق السحب الخاصة

بالقیمة العادلة الموجودات المالیة األجنبیة 
 375,051,125 375,051,125 - من خالل قائمة الدخل الشامل

 48,143,599 15,819,507 32,324,092 موجودات متنوعة اخرى بعمالت اجنبیة

 410,001,623 292,268,151 117,733,472 أوراق مالیة وأخرى  

المالیة ائتمان ممنوح للبنوك والمؤسسات 
 587,356,442 60,745,540 526,610,902 المحلیة

الموجودات المالیة المحلیة بالقیمة العادلة 
 30,313,688 3,415,845 26,897,843 من خالل قائمة الدخل الشامل 

 214,000,000 - 214,000,000 اتفاقیات اعادة شراء اوراق مالیة

 37,939,890 - 37,939,890 موجودات متنوعة أخرى بالعملة االردنیة

 12,756,271,594 6,129,477,522 6,626,794,072 اجمالي البنود داخل المركز المالي

    :بنود خارج قائمة المركز المالي

 126,863,639 126,863,639 - اعتمادات مستندیة

 12,883,135,233 6,256,341,161 6,626,794,072 2018االجمالي لسنة 

 13,381,825,355 6,991,609,636 6,390,215,719 2017االجمالي لسنة 
 

 )9توزیع التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي وفق المعیار الدولي (

 المجموع مرحلة ثالثة مرحلة ثانیة مرحلة اولى البند 

 6,626,794,072 99,719,519 - 6,527,074,553 مالي
 6,256,341,161 - - 6,256,341,161 حكومة وقطاع عام

 12,883,135,233 99,719,519 - 12,783,415,714 المجموع
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   التركز في مخاطر العمالت األجنبیة -6

  ین یاباني  دوالر كندي  الیورو  أخرى  إجمالي
فرنك 

  سویسري
جنیھ 

 دوالر أمریكي  إسترلیني
  

 8201كانون األول  31  دینار  دینار  دینار  دینار  دینار  دینار  دینار  دینار

 الموجودات:                
 ذھب  -  -  -  -  -  -  1,302,180,755  1,302,180,755

 حسابات النقد  151,544,910  1,165,762  22,377  -  -  25,895,337  18,199  178,646,585

740,953,381  1,668,243  94,193,807  183,349  372,562  350  18,347,281  9626,187,78  حسابات جاریة  

 حسابات تحت الطلب  250,044  -  194,798  -  -  -  -  444,842

 ألجلحسابات   4,461,198,247  -  -  -  -  -  -  4,461,198,247

268,992,566 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

268,992,566  
اوراق مالیة بالقیمة العادلة من 

 خالل قائمة الربح أو الخسارة
 اوراق تجاریة   430,814,588  -  -  -  -  -  -  430,814,588

1,196,833,899 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

91,196,833,89   
سندات أجنبیة بالتكلفة المطفأة 

 بفائدة ثابتة

1,683,771,510 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,683,771,510  
سندات أجنبیة بالتكلفة المطفأة 

 بفائدة معومة

766,882,210 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

766,882,210  
الدفع  واتفاقیاتتسھیالت 
 المستحقة

 حقوق السحب الخاصة  -  -  -  -  -  -  22,746,644  22,746,644

375,051,125 

 

347,264,383 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

27,786,742 
 

موجودات مالیة اجنبیة بالقیمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل 

 الشامل

48,143,599 
 

52,775 
 

22,753 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

48,068,071  
موجودات متنوعة اخرى 

 بعمالت اجنبیة 
 المجموع  9,662,330,576  19,513,043  217,525  372,562  183,349  120,111,897  1,673,930,999  11,476,659,951

 المطلوبات :                

 حسابات جاریة وتحت الطلب   211,034,308  19,247,602  -  -  -  112,028,630  -  342,310,540

 احتیاطي  ألجلحسابات   566,194,554  -  -  -  -  -  -  566,194,554

   ألجلحسابات   1,400,961,237  -  -  -  -  -  -  1,400,961,237

   ألجل أخرى حسابات  6,381,000  -  -  -  -  -  -  6,381,000

 التزامات مقابل مخصصات  -  -  -  -  -  -  159,812,992  159,812,992
 حقوق السحب الخاصة

 المجموع  2,184,571,099  19,247,602  -  -  -  112,028,630  159,812,992  2,475,660,323

 صافي التركز  7,477,759,477  265,441  217,525  372,562  183,349  8,083,267  1,514,118,007  9,000,999,628

2017كانون األول  31                  

 الموجودات  10,154,576,805  20,998,473  94,289  1,277,556  61,295  141,982,405  1,852,908,732  12,171,899,555

 المطلوبات  1,399,477,613  21,573,006  -  -  -  133,771,144  163,643,532  1,718,465,295

10,453,434,260  1,689,265,200  8,211,261  61,295  61,277,55  صافي التركز  8,755,099,192  )574,533(  94,289  
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 مخاطر السوق  -ب 

الس��وق مثل س��عر الفائدة وأس��عار  وھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة والتدفقات النقدیة لألدوات المالیة نتیجة للتغیر في أس��عار
 الصرف، تقاس مخاطر السوق من قبل إدارة البنك بعدة أسالیب منھا:

 .مراقبة المخاطر من خالل دائرة االستثمارات والعملیات الخارجیة ورفع تقاریر دوریة الى لجنة اإلستثمار -
ة ویقوم على أس��اس تقدیر مخاطر وض��ع نموذج لقیاس مخاطر أس��عار الفائدة مثل اس��تخدام أس��لوب تحلیل الحس��اس��ی -

 .تحقیق خسارة في القیمة العادلة نتیجة التغیر في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة
سلوب القیمة المعرضة للمخاطر ( - سلوب أحصائي لتقدیر الخسائر المحتملة في أداة أو محفظة نتیجة VARأ ) وھو أ

) وفترة %95س���ارة ممكن أن تتحقق عند مس���توى محدد من الثقة (التغیرات المعاكس���ة في الس���وق وتظھر أقص���ى خ
 .احتفاظ محددة

 استمرار البنك بسیاسة ربط الدینار بالدوالر األمریكي واالحتفاظ بنسبة كبیرة من موجوداتھ بالدوالر األمریكي بنسبة -
المحلیة من العمالت األجنبیة ) من صافي موجودات البنك بالعملة األجنبیة (بعد طرح ودائع البنوك %82ال تقل عن (

 ).وجمیع االلتزامات الخارجیة قصیرة األمد
 مخاطر التغیر في أسعار الفائدة -

شكل  سوق التي یتعرض لھا البنك حیث ت سوق وتعتبر من أكثر مخاطر ال سعار الفائدة في ال وھي المخاطر الناجمة عن تغیر أ
دني باإلض��افة إلى األدوات األخرى المرتبطة بس��عر الفائدة مثل أدوات الودائع جزء كبیر من اس��تثمارات البنك المركزي األر

 ).الدین (الدخل الثابت
الفائدة في المحفظة  یقوم البنك بإدارة مخاطر أس���عار الفائدة من خالل تطبیق تحلیل الحس���اس���یة لألدوات الخاض���عة ألس���عار

 ).على نفس الفائدة %1 -،+دز(تحلیل مو
 سعار الصرفأمخاطر  -

شأ نظراً إلرتباط الدینار األردني بسعر صرف ثابت بالدوالر أمن اكثر المخاطر التي یمكن  ن تواجھ العملیة االستثماریة وتن
من ص�����افي موجوداتھ بعمالت اجنبیة اخرى غیر  %18نھ یمكن للبنك المركزي األردني االحتفاظ لغایة ونظراً أل ،مریكياأل

ي تغیرات س������لبیة على س������عر ص������رفھا مقابل الدوالر أمریكي من إجمالي موجودات البنك بالعملة األجنبیة، فإن األ الدوالر
 .لى تناقص حجم موجودات البنك بمقدار ھذا التغیرإمریكي سیؤدي األ

ودات س����تراتیجیة وذلك بغرض التنویع وحفظ التوازن بین موجإھداف وعلى الرغم من ذلك، فإن وض����ع ھذه النس����بة جاء أل
لى إ) تطرق ب/56ومطلوبات البنك من العمالت االجنبیة المختلفة، كما ان المشرع ومن خالل قانون البنك المركزي/ المادة (

جنبیة االخرى لتلبیة ھمیة وض����رورة احتفاظ البنك المركزي بجزء من موجوداتھ بالعمالت األألقناعتھ ب الوض����عمعالجة ھذا 
جنبیة على ارباح وخس���ائر البنك س���عار ص���رف العمالت األأثار تقلبات آس���س���اتھا وتم تحیید احتیاجاتھ واحتیاجات الدولة ومؤ

 ،س��عار الص��رف عملیة متكررة ودائمة الحدوثأن تقلبات المركزي من خالل قیدھا في حس��اب خاص بفروق التقییم نظراً أل
 .)%1.585(حوالي  وتبلغ نسبة االستغالل حالیاً 

 

 الفائدة أسعارمخاطر  -

 :2017 و 2018ضة لمخاطر التغیر في سعر الفائدة حسب نوع العملة للعامین للحسابات المعرّ  الحساسیةتحلیل 
 :2018تحلیل الحساسیة لعام 

 
 العملــــــــــــــــــــة

 %1أثر رفع سعر الفائدة 
 الربح أو الخسارةعلى قائمة 

 %1أثر خفض سعر الفائدة 
 الربح أو الخسارةعلى قائمة 

 دینــــــــــــــــــــــار دینــــــــــــــــــــــار 

 )80,416,108( 80,416,108 دوالر أمریكي

 22,628,616 )22,628,616( ار أردنيـــدین
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 :2017تحلیل الحساسیة لعام 
 

 العملــــــــــــــــــــة
 %1أثر رفع سعر الفائدة 

 الربح أو الخسارةعلى قائمة 
على %1الفائدة أثر خفض سعر 

 الربح أو الخسارةقائمة 
 دینــــــــــــــــــــــار دینــــــــــــــــــــــار 

 )86,639,959( 86,639,959 دوالر أمریكي

 22,141,411 )22,141,411( ار أردنـيــدین

 مخاطر العمالت: -
 :2018تحلیل الحساسیة لعام 
 

 العملــــــــــــــــــــة
 %5أثر رفع سعر الصرف 

 والمطلوباتأعلى الموجودات 
 %5أثر خفض سعر الصرف 

 والمطلوباتأعلى الموجودات 
 دینــــــــــــــــــــــار دینــــــــــــــــــــــار 

 )6,004,457( 6,004,457 یورو
 )975,652( 975,652 جنیة إسترلیني

 )18,628( 18,628 ین یاباني
 )9,167( 9,167 دوالر كندي

 )10,876( 10,876 فرنك سویسري
 )76,707( 76,707 عمالت أخرى

 

 :2017تحلیل الحساسیة لعام 

 
 

 العملــــــــــــــــــــة

 
 %5أثر رفع سعر الصرف 

 والمطلوباتأعلى الموجودات 

 
 %5أثر خفض سعر الصرف 

 والمطلوباتأعلى الموجودات 
 دینــــــــــــــــــــــار دینــــــــــــــــــــــار 

 )7,097,034( 7,097,034 یورو
 )1,049,924( 1,049,924 جنیة إسترلیني

 )63,878( 63,878 ین یاباني
 )3,065( 3,065 دوالر كندي

 )4,714( 4,714 فرنك سویسري
 )63,636( 63,636 عمالت أخرى

 مخاطر السیولة    - ج 

 توزیع استحقاقات الموجودات لمقابلة االلتزامات كما یلي: إن 
مریكي أملیون دوالر  100 وأص���دار الكلي من حجم اإل ٪10ي إص���دار عن أجم حیازة البنك من یتجاوز ح ن الأ  - 1

 یھما اقل.أ
المص���درة على من االعتمادات  %20ة في الحس���ابات الجاریة ما یش���كل حتفاظ بحد أدنى من الس���یولة الجاھزاإل  - 2

 االقل.
 حتفاظ بموجودات قابلة للتسییل بسھولة كحمایة ضد أي نقص غیر منظور في السیولة.اإل -  3
س���اس ل وتوزیع الموجودات المالیة على أیتم قیاس الس���یولة من خالل كش���ف االرص���دة الیومي اض���افة الى تحلی -  4

 لى دفعات.إحاجة التاریخ  المتوقع الستحقاقھا وااللتزامات التي قد تطرأ وب
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 فجوة إعادة تسعیر الفائدة:

 یتم التصنیف على أساس فترات إعادة تسعیر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب  
أكثر من ثالث   عناصر بدون فائدة  المجموع

 3أكثر من سنة إلى   سنوات
أشھر  6أكثر من   سنوات

 2018كانون األول  31  أشھر 3 لغایة  أشھر 6-3أكثر من   إلى سنة 
   دینار  دینار  دینار  دینار  دینار  دینار  دینار

 موجودات:              
 موجودات ذھب وعمالت أجنبیة :              

 ذھب  252,099,971  72,544,455  -  -  -  977,536,329  1,302,180,755
 نقد وأرصدة وودائع  3,885,425,107  698,122,549  619,048,814  -  -  178,646,585  5,381,243,055

268,992,566  141,800,000  13,915,787  99,208,945  14,067,834  -  -  
أوراق مالیة أجنبیة بالقیمة العادلة من 

 خالل قائمة الربح أو الخسارة

 أوراق مالیة أجنبیة بالتكلفة المطفأة  345,818,327  300,177,025  566,742,310  1,300,115,207  798,567,128  -  3,311,419,997

 تسھیالت واتفاقیات الدفع المستحقة  -  -  -  -  -  766,882,210  766,882,210

 حقوق السحب الخاصة  -  -  -  -  -  22,746,644  22,746,644

375,051,125  375,051,125  -  -  -  -  -  
بالقیمة العادلة الموجودات المالیة األجنبیة 

 من خالل قائمة الدخل الشامل

48,143,599 
 

- 

 

- 

 

- 

 
6,993,186 

 
11,327,627 

 
29,822,786 

 
 موجودات متنوعة اخرى بعمالت اجنبیة

               

 موجودات بالعملة األردنیة :              

410,001,623 
 

292,268,151 
 

95,012,472 
 

17,721,000 
 

- 
 

- 
 

 أوراق مالیة وأخرى  5,000,000

587,356,442 
 

132,282,582 
 

161,543,648 
 

185,539,932 
 

51,104,456 
 

25,838,109 
 

31,047,715 
 

ائتمان ممنوح للبنوك والمؤسسات المالیة 
 المحلیة

الموجودات المالیة المحلیة بالقیمة العادلة   -  -  -  -  -  30,313,688  30,313,688
 قائمة الدخل الشاملمن خالل 

214,000,000  -  -  -  -  -  214,000,000 
 

 اتفاقیات اعادة شراء اوراق مالیة

 بالصافي -ممتلكات ومعدات وبرمجیات   -  -  -  -  -  17,113,417  17,113,417

 موجودات متنوعة أخرى بالعملة االردنیة  -  -  -  -  23,663,700  15,096,098  38,759,798

127,360,714  127,360,714  -  -  - 
 

- 
 

 فروق تقییم عمالت أجنبیة وذھب  -
 اجمالي الموجودات  4,763,213,906  1,108,009,765  1,257,956,600  1,602,585,084  1,092,702,735  3,077,097,543  12,901,565,633

 مطلوبات :              

 نقد مصدر  -  -  -  -  -  4,802,430,815  4,802,430,815

 مطلوبات بعمالت أجنبیة :              

839,712,374  -  -  -  -  -  839,712,374  
ودائع البنوك المرخصة والمؤسسات 

 المالیة المحلیة

 ودائع الحكومة  58,775,389  -  -  -  -  -  58,775,389

6,608,134  -  -  -  -  -  6,608,134  
ودائع الحكومة بموازنات مستقلة 

 ومؤسسات عامة

1,406,976,954  6,015,718  -  -  827,143,033  106,350,000  467,468,203  
ودائع الھیئات والبنوك والمؤسسات 

 المالیة الخارجیة

159,812,992  992,812,159   -  -  -  -  -  
مقابل مخصصات حقوق التزامات 

 السحب الخاصة

 ودائع ومطلوبات أخرى  3,774,480  -  -  -  -  -  3,774,480

 مطلوبات بالعملة األردنیة :              

 شھادات اإلیداع  600,000,000  -  -  -  -  -  600,000,000

البنوك المرخصة والمؤسسات ودائع   1,534,500,000  -  -  -  -  2,472,773,451  4,007,273,451
 المالیة المحلیة

 ودائع الحكومة  286,877,866  -  -  -  -  -  286,877,866

161,497,750 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ودائع الحكومة بموازنات مستقلة   161,497,750  -
ات عامة  مؤ

105,867,886 
 

- 
 

105,867,886 
 

- 
 

- 
 

 حسابات صندوق النقد الدولي  -  -

ودائع الھیئات والبنوك والمؤسسات   -  -  -  -  -  1,406,102  1,406,102
 المالیة الخارجیة

 بالعملة األردنیة -مطلوبات أخرى   32,848.202  -  -  -  -  58,948,834  91,797,036

 اجمالي  المطلوبات  3,992,062,398  106,350,000  827.143.033  -  105,867,886  7,501,387,912  12.532.811.229

 فجوة اعادة تسعیر الفائدة   771,151,508  1,001,659,765  430.813.567  1,602,585,084  986.834.849  )4,424,290,369(  368,754,404
 2017كانون األول  31              

 اجمالي الموجودات  3.693.915.165  2,080,605,179  1.096.352.973  1,298,602.684  1,828,923,007  3,369,169,405  13,367,568,413
 اجمالي المطلوبات  4,874,781,537  106,350,000  -  -  100,994,880  7,960,471,374  13,042,597,791

 فجوة اعادة تسعیر الفائدة   )1,180,866,373(  1,974,255,179  1.096.352.973  1,298,602,684  1,727,928,127  )4,591,301,968(  324,970,622
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 إدارة رأس المال - 38

 تحقیق ما یلي: إلىیھدف البنك المركزي من إدارة رأس المال 

 التوافق مع قانون البنك المركزي األردني. -أ   

ھداف البنك المركزي الممثلة بالحفاظ على أة من خالل بناء قاعدة قویة لدعم المحافظة على قدرة البنك باالس����تمراری -ب 

قابلیة تحویل الدینار األردني واس������تقرار القطاع المالي بما یس������اھم في تحقیق النمو االس������تقرار النقدي وض������مان 

االقتص��ادي المس��تدام في المملكة وتوفیر بیئة اس��تثماریة جاذبة باالض��افة الى س��المة ومنعة الجھاز المص��رفي ونظام 

 لمالیة والتقنیة والمعرفیة بالشكلالمدفوعات الوطني من خالل تطبیق سیاسة نقدیة فّعالة وتوظیف للموارد البشریة وا

 .األمثل

من الربح الص������افي للبنك المركزي في كل س������نة مالیة وتدفع باقي  %20باالحتفاظ باحتیاطي عام یمثل  ویقوم البنك 

األرباح الص���افیة الى وزارة المالیة بعد أخذ كافة االحتیاطیات والمخص���ص���ات الالزمة، وفي حالة زیادة االحتیاطي 

ذا لم تكفي االحتیاطیات لتغطیة أي إثلي راس المال فتدفع جمیع األرباح الص������افیة الى وزارة المالیة أما العام عن م

سنة مالیة فعلى الحكومة  ن تدفع المبلغ الكافي لھذه التغطیة وتكون الدفعة أخسارة في حساب األرباح والخسائر ألیة 

 .دیناً ممتازاً للحكومة على األرباح المتحققة فیما بعد

 

 بنود رأس المال: 

 كانـــــــــــــــــون األول  31 

 2017  2018 بالدینار األردني

 48,000,000 48,000,000 رأس المال

 1,878,264 1,878,264 االحتیاطي العام

 123,936,716 132,396,907 إحتیاطي تقییم الموجودات المالیة 

 151,155,642 186,479,233 االحتیاطیات الخاصة

 324,970,622 368,754,404 مجموع رأس المال واالحتیاطیات
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 تحلیل استحقاق الموجودات والمطلوبات  - 39
 یبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا: 
 2018األول كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  31 

 المجمــــــــوع كثر من سنةأ لغایة سنة 

 دینــــــــــــــــــــار دینــــــــــــــــــــار دینــــــــــــــــــــار :الموجودات
    

 1,302,180,755 - 1,302,180,755 ذھب

 5,381,243,055 - 5,381,243,055 نقد وأرصدة وودائع

قائمة  من خالل بالقیمة العادلةأوراق مالیة أجنبیة 
 الربح أو الخسارة

 

14,067,834 

 

254,924,732 

 

268,992,566 

 3,311,419,997 2,098,682,335 1,212,737,662 أوراق مالیة أجنبیة بالتكلفة المطفأة

 766,882,210 766,882,210 - تسھیالت واتفاقیات الدفع المستحقة

 22,746,644 22,746,644 - حقوق السحب الخاصة

خالل  بالقیمة العادلة منالموجودات المالیة األجنبیة 
 قائمة الدخل الشامل

 

- 
 

375,051,125 

 

375,051,125 

 48,143,599 - 48,143,599 موجودات متنوعة اخرى بعمالت اجنبیة

 410,001,623 408,001,623 2,000,000 أوراق مالیة وأخرى

 587,356,442 479,366,162 107,990,280 المالیة المحلیةائتمان ممنوح للبنوك والمؤسسات 

الموجودات المالیة المحلیة بالقیمة العادلة من خالل 
 قائمة الدخل الشامل

 

- 
 

30,313,688 
 

30,313,688 

 214,000,000 - 214,000,000 اتفاقیات اعادة شراء اوراق مالیة

 17,113,417 17,113,417 - بالصافيوبرمجیات  ممتلكات ومعدات

 38,759,798 23,663,700 15,096,098 موجودات متنوعة أخرى بالعملة األردنیة

 127,360,714 - 127,360,714 فروق تقییم عمالت أجنبیة وذھب

 12,901,565,633 4,476,745,636 8,424,819,997 االجمالي

    
    :المطلوبات

 4,802,430,815 4,802,430,815 - نقد مصدر
ودائع البنوك المرخصة والمؤسسات المالیة المحلیة 

 أجنبي –
 

839,712,374 
 
- 

 
839,712,374 

 58,775,389 - 58,775,389 أجنبي -ودائع الحكومة 

 –ودائع الحكومة بموازنات مستقلة ومؤسسات عامة 
 أجنبي

 
6,608,134 

 
- 

 
6,608,134 

الخارجیة ودائع الھیئات والبنوك والمؤسسات المالیة 
 أجنبي –

 
1,406,976,954 

 
- 

 
1,406,976,954 

 159,812,992 159,812,992 - التزامات مقابل مخصصات حقوق السحب الخاصة 

 3,774,480 - 3,774,480 أجنبي –ودائع ومطلوبات أخرى 

 600,000,000 - 600,000,000 دینار -شھادات إیداع 

المحلیة  ودائع البنوك المرخصة والمؤسسات المالیة
 دینار –

 
4,007,273,451 

 
- 

 
4,007,273,451 

 286,877,866 - 286,877,866 دینار  -ودائع الحكومة  

 –ودائع الحكومة بموازنات مستقلة ومؤسسات عامة 
 دینار

 
161,497,750 

 
- 

 
161,497,750 

 105,867,886 105,867,886 - حسابات صندوق النقد الدولي

والبنوك والمؤسسات المالیة الخارجیة ودائع الھیئات 
 دینار –

 
1,406,102 

 
- 

 
1,406,102 

 91,797,036 - 91,797,036 دینار –مطلوبات أخرى 

 12,532,811,229 5,068,111,693 7,464,699,536 اإلجمالي  
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 2017كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول  31 

 المجمــــــــوع سنةكثر من أ لغایة سنة 
 دینــــــــــــــار دینـــــــــــــــار دینـــــــــــــــار :الموجودات

    
 1,473,701,649 - 1,473,701,649 ذھب

 4,856,143,354 - 4,856,143,354 نقد وأرصدة وودائع

 من خالل أوراق مالیة أجنبیة بالقیمة العادلة
 الربح أو الخسارةقائمة 

 

113,141,367 

 

450,817,251 

 

563,958,618 

 4,076,462,256 2,343,688,255 1,732,774,001 أوراق مالیة أجنبیة بالتكلفة المطفأة

 766,882,210 766,882,210 - تسھیالت واتفاقیات الدفع المستحقة

 43,125,921 43,125,921 - حقوق السحب الخاصة

العادلة من خالل قائمة الدخل بالقیمة الموجودات المالیة األجنبیة 
 الشامل

- 358,063,288 358,063,288 

 33,562,259 - 33,562,259 موجودات متنوعة اخرى بعمالت اجنبیة

 498,889,563 403,889,563 95,000,000 أوراق مالیة وأخرى

 511,805,826 497,188,049 14,617,777 ائتمان ممنوح للبنوك والمؤسسات المالیة المحلیة

الموجودات المالیة المحلیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 الشامل

- 15,230,358 15,230,358 

 25,000,000 - 25,000,000 تمویل اتفاقیات إعادة شراء أوراق مالیة

 12,793,907 12,793,907 - بالصافي ممتلكات ومعدات وبرمجیات

 40,854,583 23,193,009 17,661,574 موجودات متنوعة أخرى بالعملة األردنیة

 91,094,621 - 91,094,621 فروق تقییم عمالت أجنبیة وذھب

 13,367,568,413 4,914,871,811 8,452,696,602 االجمالي

    :المطلوبات

 4,836,496,022 4,836,496,022 - نقد مصدر

 843,377,361 - 843,377,361 أجنبي –ودائع البنوك المرخصة والمؤسسات المالیة    المحلیة 

 44,888,242 - 44,888,242 أجنبي -ودائع الحكومة 

 ودائع الحكومة بموازنات مستقلة ومؤسسات 
 أجنبي –عامة 

33,104 - 33,104 

 663,472,374 - 663,472,374 أجنبي –ودائع الھیئات والبنوك والمؤسسات المالیة الخارجیة 

 163,643,532 163,643,532 - التزامات مقابل مخصصات حقوق السحب الخاصة 

 3,050,682 - 3,050,682 أجنبي –ودائع ومطلوبات أخرى 

 600,000,000 - 600,000,000 دینار -شھادات إیداع 

 ودائع البنوك المرخصة والمؤسسات المالیة 
 دینار –المحلیة 

4,797,724,911 - 4,797,724,911 

 664,204,024 - 664,204,024 دینار  -ودائع الحكومة  

 ودائع الحكومة بموازنات مستقلة ومؤسسات 
 دینار –عامة 

 

251,072,876 

 

- 

 

251,072,876 

 100,994,880 100,994,880 - حسابات صندوق النقد الدولي

 1,190,504 - 1,190,504 دینار –ودائع الھیئات والبنوك والمؤسسات المالیة الخارجیة 

 72,449,279 - 72,449,279 دینار –مطلوبات أخرى 

 13,042,597,791 5,101,134,434 7,941,463,357 الجماليا
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 حسابات مدارة لصالح العمالء - 40

 عملیات السوق المفتوحة والدین العام  -

ملیون  13,002مقابل  2018ملیون دینار كما ھي في نھایة العام  15,652بلغت الحس����ابات المدارة لص����الح العمالء ما قیمتھا 
 :، موزعة كما یلي2017دینار للعام 

 بالملیــــــــــــون دینار 

 2017  2018 الحســــــــــــــــــــــــــــاب
    

 -  1,666 سندات الخزینة / دوالر
 11,910  12,595 وزارة المالیة/سندات خزینة

 145  285 المالیة/أذونات خزینةوزارة 
 658  611 المؤسسات العامة/سندات مؤسسات عامة

 100  150 سندات الخزینة األردنیة متغیرة العائد
 39  39 سندات االدخار لالفراد

 150  300 صكوك شركة الكھرباء الوطنیة
 -  6 امانات/صكوك اجارة

 15,652  13,002 

 العادلةمستویات القیمة  - 41
 القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للبنك المحددة بالقیمة العادلة بشكل مستمر: -أ 

ان بعض الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للبنك مقیمة بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة مالیة، والجدول التالي 
ادل��ة لھ��ذه الموجودات الم��الی��ة والمطلوب��ات الم��الی��ة (طرق التقییم یوض������ح معلوم��ات حول كیفی��ة تح��دی��د القیم��ة الع��

 . )والمدخالت المستخدمة

 .2017 و 2018والمستوى الثاني خالل األعوام لم تكن ھنالك أي تحویالت بین المستوى األول 

 

 العالقة بین    القیمة العادلة 

 كانـــــــــــــــــــــــــــــون األول  31  بالدینار األردني
مستوى 
 المدخالت الھامة   مدخالت ھامة   طـریقة التقییم  القیمة 

 العادلــــــــة 2017 2018 المالیة / المطلوبات المالیةالموجودات 
والمدخالت 
 غیر ملموسة المستخدمة

غیر الملموسة 
 والقیمة العادلة

       موجودات مالیة بالقیمة العادلة

 1,473,701,649 1,302,180,755 الذھب
المستوى 

 األول
االسعار المعلنة في 

 ال ینطبق ال ینطبق االسواق المالیة
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

       الربح أو الخسارةقائمة 

 563,958,618 268,992,566 سندات أجنبیة
المستوى 

 االول والثاني
االسعار المعلنة في 

 ال ینطبق ال ینطبق االسواق المالیة
       

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
       اآلخر الدخل الشامل

 8,998,680 8,736,235 مساھمات متوفر لھا اسعار سوقیة
المستوى 

 األول
االسعار المعلنة في 

 ال ینطبق ال ینطبق االسواق المالیة

 364,294,966 396,628,578 مساھمات غیر متوفر لھا اسعار سوقیة
المستوى 

 الثاني

مقارنتھا بالقیمة 
مالیة  ألداةالسوقیة 

 ال ینطبق ال ینطبق مشابھة
       

     43,125,921 22,746,644 حقوق السحب الخاصة
       

     2,454,079,834 1,999,284,778 اجمالي الموجودات مالیة بالقیمة العادلة
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 والمطلوبات المالیة للبنك غیر محددة القیمة العادلة بشكل مستمر: القیمة العادلة للموجودات المالیة -ب 

دناه اننا نعتقد ان القیمة الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الظاھرة في القوائم أباس��تثناء ما یرد في الجدول 
دناه تعادل القیمة العادلة أتعتقد أن القیمة الدفتریة  للبنود المبینة  المالیة للبنك تقارب قیمتھا العادلة وذلك ألن إدارة البنك

 .سنةن  أسعار الفائدة لھا یعاد تسعیرھا خالل الأو أجل ما الستحقاقھا قصیر األألھا تقریبا وذلك یعود 

 

للبنود المبینة اعاله قد تم تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمستوى األول والثاني وفقاً لنماذج تسعیر متفق 

 تعكس مخاطر اإلئتمان لدى األطراف التي یتم التعامل معھا.علیھا والتي 

 ارتباطات والتزامات محتملة - 42
 یتكون ھذا البند مما یلي:

 ارتباطات والتزامات ائتمانیة:  -أ   
  كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 31

2017   2018   
  دینـــــــــــــــــار  دینـــــــــــــــــار

 كفاالت:    
 دفع   951,890  840,994

 حسن تنفیذ 3,327,443  1,207,957
 أخرى * 1,289,941  1,994,525
 المجموع 5,569,274  4,043,476

 
دینار كما  737,843دینار وكفاالت دخول عطاءات بقیمة  552,098یتكون ھذا البند من كفاالت ص������یانة مجانیة بقیمة  * 

  522,825دینار وكفاالت دخول عطاءات بقیمة  1,471,700(كفاالت ص�����یانة مجانیة بقیمة  2018كانون األول  31في 
 .)2017كانون األول  31دینار كما في 

 

 
 مستوى القیمة  2017كانـــــــــــــــــون االول  31 2018كانـــــــــــــــــون االول  31

 العادلــــــــة القیمة العادلة القیمة الدفتریة القیمة العادلة القیمة الدفتریة بالدینار األردني

      موجودات مالیة غیر محددة القیمة العادلة
 المستوى الثاني 2,354,677 2,354,677 40,136,989 40,136,893 أرصدة لدى بنوك مركزیة 

 المستوى الثاني 598,276,631 597,587,530 702,409,967 701,261,331 ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة
 المستوى الثاني 4,045,027,698 4,023,575,000 4,494,042,145 4,461,198,246 إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

 الثانيالمستوى  909,825,295 909,825,295 866,601,908 866,601,908 تسھیالت وسلف وأوراق مالیة أخرى
المستوى االول  4,086,887,743 4,076,462,256 3,328,196,583 3,311,419,997 المطفأةموجودات مالیة بالتكلفة 

 والثاني
مجموع موجودات مالیة غیر محددة القیمة 

 العادلة
9,380,618,375 9,431,387,592 9,609,804,758 9,642,372,044 

 

      
      القیمة العادلةمطلوبات مالیة غیر محددة 

 المستوى الثاني 2,426,121,207 2,425,964,098 2,100,862,717 2,100,694,553 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة
 المستوى الثاني 644,645,079 642,934,528 1,408,923,160 1,400,961,237 ودائع

 المستوى الثاني 15,016,316 15,016,316 21,471,999 21,471,999 نقدیة تأمینات
مجموع مطلوبات مالیة غیر محددة القیمة 

 العادلة
3,523,127,789 3,531,257,876 3,083,914,942 3,085,782,602 
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 التزامات تعاقدیة:  -ب 

  كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول  31
 األردنيبالدینار  2018  2017

    
 عقود مشاریع انشائیة 190,965  8,000

 المشاركة في مساھمات دولیة (عند الطلب)** 409,800,059  414,067,594
 دفعات على مساھمات دولیة* 4,531,887  12,469,151

426,544,745  414,522,911  
 

 .جداول زمنیة محددة كما في نھایة السنة الحالیةان المبلغ اعاله یمثل دفعات مستقبلیة على مساھمات دولیة ضمن  * 
 

ان مجموع المبلغ اعاله یمثل حص�����ص قابلة لالس�����تدعاء في حال عدم قدرة المؤس�����س�����ات المس�����اھم بھا على الوفاء   ** 
) ولم Moody'sوفقا لوكالة التصنیف ( AAA بالتزاماتھا علما ان ھذه المؤسسات الواردة اعاله تصنف باعلى تصنیف

 .استدعاء ایة دفعات من ھذه المساھمات سابقایتم 

 :حسابات نظامیة  -ج 
  كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 31

2017  2018   
  دینـــــــــــــــــار  دینـــــــــــــــــار
 اعتمادات مستندیة 126,863,639  121,011,196

 اجنبیة مقابل بیع عمالت تسلیم آجل*التزامات  553,447,000  42,540,000
 *عقود المقایضة * 133,631,145  115,362,950
278,914,146  813,941,784  

 

عملیات البیع اآلجل، وتمثل عقود اجراھا البنك المركزي مع البنوك المرخص���ة لش���راء الدینار مقابل بیع الدوالر تس���لیم  * 
  553,447,000آجل بھدف تعزیز ثقة السوق المحلي بالدینار االردني، علماً بأن رصید عملیات البیع اآلجل القائمة یبلغ 

) وذلك لعقود عددھا تس������عة، 2017كانون االول  31دینار كما في  42,540,000( 2018كانون االول  31دینار كما في 
 :، تفاصیلھا كما یلي2019تستحق كانون الثاني وشباط وآذار ونیسان وحزیران 

 

   2018كانون األول  31 
 

 العقد اآلجلقیمة 
 دوالر امریكي

القیمة العادلة 
 اصول 
 دینار

 القیمة العادلة 
 التزامات

 دینار

 تصنیف البنك 
طویل / قصیر 

 األجل**

 
 

 تاریخ االستحقاق
200,000,000 - - B2/NP 7   2019كانون الثاني 
500,000,000 - - B2/NP 7   2019كانون الثاني 
10,000,000 - - A1/P-1 17  2019كانون الثاني 
10,000,000 - - A1/P-1 7   2019شباط 
10,000,000 - - A3/P-2 7   2019شباط 
10,000,000 - - A3/P-2 7   2019آذار 
10,000,000 - - A1/P-1 26  2019آذار 
20,000,000 - - A1/P-1 23  2019نیسان 
10,000,000 - - A1/P-1 26  2019حزیران 

780,000,000 - -   
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عقود مقایض����ة بالعملة األجنبیة (دوالر أمریكي) مقابل الدینار االردني اجراھما البنك المركزي  عش����رةیمثل ھذا البند **    
دینار  62,671,863االردني مع كل من بنك مرخص مقابل رأس�����مال البنك واحتیاطیاتھ بواقع عقدین بقیمة اجمالیة تبلغ 

ومؤس�س�ة مالیة دولیة مقابل تس�ھیالت ممنوحة من  2019یس�تحقان في نیس�ان وحزیران  2018كانون االول  31كما في 
محلیة خارج حكومیة قبلھا لكل من البنوك المرخص���ة ض���من اتفاقیة دعم المش���اریع الص���غیرة والمتوس���طة ولمؤس���س���ة 

یس��تحقان  2018كانون االول  31دینار كما في  70,959,282 عقود بقیمة ثمانیةالمش��اریع الص��غیرة والمتوس��طة بواقع 
 : وتفاصیلھا كما یلي 2019اني وآذار وأیار وحزیران في كانون الث

 
   2018كانون األول  31 
 

دوالر  قیمة عقد المقایضة
 امریكي

 القیمة العادلة 
 اصول 
 دینار

 القیمة العادلة 
 التزامات

 دینار

 تصنیف البنك 
طویل / قصیر 

 األجل**

 
 

 تاریخ االستحقاق
16,693,089 - 7,886 A1 – P1 4  2019نیسان 
70,521,862 - 64,172 A1 – P1 3  2019حزیران 
6,185,774 - 2,114 Aaa – P1 23  2019كانون الثاني 
2,348,550 - 1,058 Aaa – P1 6  2019أذار 
20,000,000 - 1,756 Aaa – P1 27  2019اذار 
2,961,918 - 1,780 Aaa – P1 7    2019ایار 
50,493,653 - 31,150 Aaa – P1 7    2019ایار 
10,000,000 - 12,108 Aaa – P1 7    2019ایار 
2,000,000 - 3,051 Aaa – P1 28  2019ایار 
5,724,158 - 5,557 Aaa – P1 27  2019حزیران 

186,929,004 - 130,632   

 
 

 

   2017كانون األول  31 
 

دوالر  قیمة عقد المقایضة
 امریكي

 القیمة العادلة 
 اصول 
 دینار

العادلة القیمة 
 التزامات

 دینار

 تصنیف البنك 
طویل / قصیر 

 األجل**

 
 

 تاریخ االستحقاق
15,491,836 - 1,308 A1 – P1 4  2018نیسان 
70,521,862 - 40,107 A1 – P1 4  2018حزیران 
56,417,489 - 11,962 Aaa – P1 7  2018آیار 
10,000,000 - 8,163 Aaa –P1 7  2018آیار 
8,571,428 - 6,905 Aaa – P1 25  2018حزیران 

161,002,615 - 68,445   
 

 العالمیة للتصنیف االئتماني. Moody’sالصادر عن وكالة  جلاألقصیر  /التصنیف االئتماني طویل **
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تمت الموافقة على بیع موجودات ومطلوبات  1997تشرین االول  2) تاریخ 105/97بموجب قرار مجلس االدارة رقم (   - د

بنك عمان لالستثمار (تحت التصفیة) الى البنك العربي وفقاً آللیة موضحة في اتفاقیة البیع والمالحق المرفقة بھا 
ویضمن البنك المركزي اذا ما دعت الحاجة الى ذلك تعویض البنك العربي عن خسائر بنك عمان لالستثمار وعن 

داتھ وفقاً آللیة التعویض المبینة في اتفاقیة البیع وقرار مجلس االدارة وكذلك عن رصید أي خسارة عدم تحصیل موجو
 .للبنك لم یتم استردادھا

 2018كانون االول  31دینار كمـــا فـــــي  1,150,315ھنالك قضایا مقامة على البنك المركزي األردنـــي بمبلغ  -ھـ 
) تتمثل بمطالبات مالیة، وال زالت قید النظر أمام المحاكم 2017كانون األول  31دینار كما في   8,263,250(

المختصة، وبرأي المستشار القانوني للبنك إن المخصصات المستدركة في القوائم المالیة كافیة لمواجھة أیة إلتزامات 
 .قد تطرأ

 .المالي تظھر عقود المقایضة القائمة باألسعار اآلجلة بتاریخ قائمة المركز  -و 
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	سجل الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في عام 2018 نمواً نسبته %1.9، ليبلغ 28,969.8 مليون دينار، بالمقارنة مع نمو نسبته %2.1 في عام 2017. ولدى استبعاد بند "صافي الضرائب على المنتجات"، فإن الناتج المحلي الإجمالي، بأسعار الأساس الثابتة، يحقق نم...
	هذا وسجل مخفض الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 1.8%، بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 1.7% خلال عام 2017. وعليه، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية ما نسبته %3.7 ليصل إلى 29,984.2 مليون دينار. ولدى إضافة بند "صافي دخل عوامل الإنتاج ...
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	- تحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية لينمو بنسبة %1.4 بالمقارنة مع نمو نسبته %1.0 خلال عام 2017. وتبعاً لذلك، ارتفعت مساهمته في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة، بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 0.3 نقطة مئوية. وقد بدأ قطاع الصناعة ا...
	هذا وقد شهد الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي تراجعاً بنسبة %6.1 خلال عام 2018، بالمقارنة مع تراجع نسبته %0.7 خلال عام 2017. وقد جاء هذا التراجع محصلة لما يلي:
	- تراجع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة %7.0، بالمقارنة مع تراجع نسبته %2.4 خلال عام 2017. ويأتي ذلك في ضوء تراجع الأرقام القياسية لكميات إنتاج عدد من البنود أبرزها؛ "المنتجات الغذائية"، و"المنتجات النفطية المكررة"، و"منتجات التبغ"...
	- تباطؤ الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات الاستخراجية لينمو بنسبة %0.5، بالمقارنة مع نمو نسبته %13.4 خلال عام 2017. ويأتي ذلك، بشكل أساسي، نتيجة تباطؤ الرقم القياسي للأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، بما فيها إنتاج الفوسفات والبوتاس، لتنمو بنس...

	2015 - 2018، نسب مئوية
	*      :  يمثل النـــــاتج المحلي الإجمــــالي بسعر السوق الجاري مضافاً إليه صــــــافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج (بند الدخل الأولي في ميزان المدفوعات).
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	أهم المؤشرات في القطاع السياحي
	التضخم خلال عامي 2017  -  2018
	سوق العمل
	سياسات الإنتاج والتشغيل والأسعار

	القطاع النقدي نهائي
	البنك المركزي والسياسة النقدية
	واصل البنك المركزي الأردني خلال عام 2018 سياسته النقدية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمحافظة على معدلات تضخم ضمن مستويات مناسبة، وتعزيز الثقة بالدينار الأردني كوعاء ادخاري، من خلال توفير هيكل أسعار فائدة يتناسب مع التطورات المحلية والإقل...
	 أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
	هدفت قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى الحفاظ على جاذبية الدينار، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تعديل أسعار الفائدة التي لها التأثير الأكبر على جاذبية الدينار، حيث قام البنك المركزي خلال عام 2018 برفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية...
	 سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي %4.75، مقابل %4.00 في نهاية عام 2017.
	 سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع وشهر 4.75% لكل منهما، مقابل %4.00 في نهاية عام 2017.
	 سعر الفائدة على تسهيلات إعادة الخصم %5.75، مقابل %5.00 في نهاية عام 2017.
	 سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة %5.50، مقابل %4.75 في نهاية عام 2017.
	 سعر الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة %4.00، مقابل %3.00 في نهاية عام 2017.
	 سعر الفائدة على شهادات الإيداع لأجل أسبوع %4.75، مقابل %4.00 في نهاية عام 2017.
	وفي الوقت نفسه، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار فائدة برنامج إعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية لديه دون تغيير بنسبة %1.75 داخل العاصمة عمان و%1.00 في باقي المحافظات، وذلك بهدف المساهمة في حفز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة بين فئة ...
	 سعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية
	قام البنك المركزي بتثبيت سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأمريكي منذ تشرين أول من عام 1995، وقد أثبت هذا النظام نجاعته وفعاليته، وأنه ما زال يخدم الاقتصاد الأردني واستقراره، ويمثل الرافعة الإسمية للسياسة النقدية للبنك المركزي. وقد شهد عام 2018 ارتفا...
	بلغ رصيد إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة، في نهاية عام 2018 ما مقداره 13.4 مليار دولار، حيث بلغ رصيد الاحتياطيات من العملات الأجنبية حوالي 11.5 مليار دولار، ورصيد الذهب 1.8 مليار دولار، وحقوق السحب الخا...
	 السيولــــة المحليـــة
	بلغ حجم السيولة المحلية بمفهومها الواسع (M2) في نهاية عام 2018 ما مقداره 33.4 مليار دينار، مقابل 33.0 مليار دينار في نهاية عام 2017.
	وبتحليل تطورات السيولة المحلية وفقاً لمكوناتها والعوامل المؤثرة عليها، يتبين ما يلي:
	  ميزانية البنك المركزي
	بلغ رصيد إجمالي موجودات البنك المركزي في نهاية عام 2018 ما مقداره 12.9 مليار دينار، مقابل 13.4 مليار دينار في نهاية عام 2017 (الملحق الإحصائي/ جدول 13).
	 التشريعات والإجراءات المصرفية
	أولى البنك المركزي منعة الجهاز المصرفي في الأردن أهمية قصوى، تمثلت بوضع سياسات مصرفية تحرص على زيادة كفاءة البنوك في مزاولة العمليات المصرفية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، وحمايتها من أية مخاطر محتملة. كما اتخذ البنك المركزي خلال عام 2018 المزيد من...
	هذا ويبلغ حجم الأموال المتاحة ضمن هذا البرنامج نحو 1.2 مليار دينار، تم الموافقة على إقراض ما مقداره 620.0 مليون دينار (%51.7 من إجمالي المبلغ المتاح)، واستفاد منها حوالي 903 مشروع، ساهمت في توفير 9,400 فرصة عمل، حتى نهاية عام 2018.

	نشاط البنوك المرخصة
	استمر تحسن مؤشرات البنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال عام 2018، إذ نمت ميزانيتها الموحدة بنسبة %3.7، وتحسنت وتيرة نمو الودائع لديها لتنمو بنسبة %2.0، كما نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها         بنسبة %5.6.
	وبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 24 بنكاً في نهاية عام 2018، بعد أن كانت 25 بنكاً على مدى السنوات الأربع الماضية، وذلك بعد استحواذ بنك سوسيته جنرال- الأردن على بنك أبو ظبي الوطني. وتتوزع هذه البنوك إلى ستة عشر بنكاً أردنياً، منها ثلاثة بنوك إسلامية، ...
	أما فيما يتعلق بفروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج، فقد وصل عددها في نهاية عام 2018 إلى 188 فرعاً و6 مكاتب تمثيل و21 مكتباً ووحدتي أفشور، منها 91 فرعاً و21 مكتباً تعمل في الأراضي الفلسطينية.
	 الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة
	واصلت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة نموها وبوتيرة أعلى من العامين السابقين، إذ ارتفعت بمقدار 1,815.3 مليون دينار (%3.7) خلال عام 2018 لتصل إلى 50.9 مليار دينار، مقابل ارتفاع بلغ 1,250.3 مليون دينار (%2.7) و719.0 مليون دينار (%1.5...
	 هيكل الودائع لدى البنوك المرخصة
	ارتفعت وتيرة نمو الودائع لدى البنوك المرخصة خلال عام 2018 بالمقارنة مع العامين السابقين، إذ ارتفعت بحوالي 650.4 مليون دينار (%2.0) في عام 2018 ليصل رصيدها إلى 33.8 مليار دينار، بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 301.5 مليون دينار (%0.9) و297.7 مليون دينار (%0.9)...
	 التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة
	 أسعار الفائدة في السوق المصرفي
	ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على كافة أنواع الودائع خلال عام 2018، بينما انخفض الوسط المرجح على كافة أنواع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة خلال عام 2018، باستثناء سعر الفائدة على "القروض والسلف" والذي ارتفع بمقدار طفيف لم يتجا...
	 نشاط البنوك الأردنية في الأراضي الفلسطينية
	لم يقتصر تحسن أداء البنوك الأردنية محلياً، بل استمر الأداء الإيجابي للبنوك في الأراضي الفلسطينية أيضاً، إذ شهدت الميزانية الموحدة لفروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين ارتفاعاً بنحو 59.4 مليون دينار (%1.2) خلال عام 2018 ليصل رصيدها إلى 4,812.1 مليون...
	ففي جانب الموجودات، جاء الارتفاع بشكل عام محصلة لارتفاع رصيد محفظة الأوراق المالية بواقع 57.7 مليون دينار (%11.7)، وأرصدة لدى الجهاز المصرفي بمقدار 24.0 مليون دينار (%1.6)، وانخفاض الموجودات الأخرى بمقدار 19.9 مليون دينار (%10.6).
	في المقابل، جاء الارتفاع في جانب المطلوبات نتيجة لارتفاع كل من "رأس المال والاحتياطيات والمخصصات" بمقدار 27.5 مليون دينار  (%4.3)، وودائع الجهاز المصرفي بمقدار 21.5 مليون دينار (%10.2)، والمطلوبات الأخرى بمقدار 16.4 مليون دينار (%5.7).

	شركات التأمين
	بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الأردن 24 شركة في نهاية عام 2018، منها 15 شركة مرخصة لممارسة أعمال التأمينات المشتركة (التأمينات العامة والتأمين على الحياة)، و8 شركات مرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة، وشركة واحدة مرخصة لممارسة أعمال التأمين على ...
	وتشير البيانات المتاحة للميزانية الموحدة لشركات التأمين في نهاية عام 2017 إلى ارتفاع إجمالي الموجودات/ المطلوبات بمقدار 36.8 مليون دينار (%4.0) عن مستواه في نهاية عام 2016 ليصل إلى 952.4 مليون دينار (الملحق الإحصائي/ جدول 19).
	ففي جانب الموجودات، يلاحظ ارتفاع كل من بند "استثمارات وموجودات أخرى" بمقدار 31.0 مليون دينار (%6.8)، وبند "الأرصدة النقدية والودائع لشركات التأمين" بمقدار 7.1 مليون دينار (%2.6)، وانخفاض "الذمم المدينة " بمقدار 1.3 مليون دينار (%0.7)، وذلك في نهاية عا...
	أما في جانب المطلوبات، فقد ارتفع كل من بند "الاحتياطيات الفنية" بمقدار 26.6 مليون دينار (%6.6)، وبند "المطلوبات الأخرى" بمقدار 15.1 مليون دينار (%22.5)، وانخفض كل من بند المخصصات بمقدار 2.4 مليون دينار (%21.2)، وبند "الذمم الدائنة" بمقدار 1.8 مليون دي...
	وبالنظر إلى نشاط شركات التأمين الخاص بالأقساط المحصلة والتعويضات المدفوعة خلال عام 2018، يلاحظ ارتفاع الأقساط المحصلة بمقدار 12.6 مليون دينار (%2.1) لتصل إلى 606.7 مليون دينار، وارتفاع التعويضات المدفوعة بمقدار 7.6 مليون دينار (%1.7) لتصل إلى 466.3 مل...
	أما بخصوص الأقساط المحصلة خلال عام 2018، فيلاحظ أن الارتفاع قد تركز في الأقساط المحصلة لفرع "التأمين الطبي" بمقدار 13.3 مليون دينار (%7.9)، وفرع "التأمين على الحياة" بمقدار 6.4 مليون دينار (%8.0). وقد شكّلت الأقساط المحصلة لفرع "التأمين على السيارات" ...
	أما بخصوص التعويضات المدفوعة خلال عام 2018، فيلاحظ أن الارتفاع قد تركز في التعويضات المدفوعة لفرع "التأمين على السيارات" بمقدار 19.2 مليون دينار (%8.6)، وبنسبة استحواذ وصلت إلى %52.1، واستحوذ فرع التأمين الطبي على ما نسبته %34.2 من إجمالي التعويضات ال...

	بورصة عمان
	شهدت مؤشرات بورصة عمان خلال عام 2018 تبايناً في أدائها مقارنةً بالعام السابق، حيث انخفض حجم التداول بنسبة %20.7، وانخفض الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة بما نسبته %10.2، وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة ب...
	 انخفض حجم التداول بنحو 606.9 مليون دينار (%20.7) عن مستواه المسجل خلال عام 2017 ليصل إلى 2,319.3 مليون دينار، مقابل ارتفاع قدره 596.7 مليون دينار  (%25.6) خلال عام 2017. وجاء هذا الانخفاض محصلةً لانخفاض حجم التداول في القطاع المالي بمقدار 795.5 مليو...
	 تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة خلال عام 2018 بنحو 839.9 مليون دينار (%5.0) عن نهاية العام السابق لتصل إلى 16.1 مليار دينار، مشكّلةً بذلك ما نسبته %55.7 من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل انخفاض قدره 376.8 مليون دينار (%2.2)،  أو ما نس...
	 انخفض عدد الأسهم المتداولة بنحو 470.8 مليون سهم (%27.4) ليصل إلى 1,245.9 مليون سهم، مقابل انخفاض قدره 120.0 مليون سهم (%6.5) خلال عام 2017. كما انخفض عدد العقود المنفذة بنحو 205.7 ألف عقد (%28.7) ليصل إلى ما يقارب 511.8 ألف عقد في نهاية عام 2018. وب...
	 أما فيما يتعلق بصافي تعاملات المستثمرين غير الأردنيين في بورصة عمان، فقد سجل لهذا العام تدفقاً موجباً بلغ 484.5 مليون دينار، مقارنة بتدفق سالب قدره 334.3 مليون دينار خلال عام 2017. هذا وقد بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين في...
	 الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم

	المؤسسات المالية الأخرى
	 مؤسسة ضمان الودائع
	 الشركة الأردنية لضمان القروض
	 الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري
	 صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
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