األداء المالي للبنوك األعضاء
فيما يتعّلق باألداء المالي للبنوك األعضاء في مؤسسة ضمان الودائع ،نوجز في ما يلي المؤشرات
بناء على القوائم المالية الختامية كما هي في :2017/12/31
المالية الرئيسة ً

الموحدة للبنوك األعضاء
الميزانية
ّ
 بلغ إجمالي موجودات البنوك األعضاء في نهاية عام  2017حوالي  39413.3مليون دينار مقابل 38951.7

مليون دينار في نهاية العام  ،2016بزيادة قدرها  461.6مليون دينار ونسبتها  ،%1.2مقابل زيادة قدرها
 586.0مليون دينار ونسبتها  %1.5خالل العام .2016

 بلغت نسبة إجمالي الموجودات للبنوك األعضاء إلى الناتج المحلي اإلجمالي  %138.5في نهاية العام ،2017
مقابل  %141.9في نهاية العام .2016

2017

2016

نسبة التغير

موجودات البنوك األعضاء
البنك العربي ش.م.ع

8,942,650,000

9,266,975,000

-3.5%

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

6,932,206,788

6,750,897,280

2.7%

بنك األردن

2,216,500,800

2,005,172,149

10.5%

البنك األردني الكويتي

2,582,437,982

2,447,132,787

5.5%

بنك االتحاد

2,662,290,283

2,563,073,276

3.9%

بنك المال األردني

1,788,029,091

1,817,945,134

-1.6%

928,320,250

854,834,487

8.6%

1,692,484,366

1,678,607,213

0.8%

البنك العقاري المصري العربي

1,352,138,073

1,303,727,878

3.7%

336,296,741

336,052,537

0.1%

بنك ستاندرد تشارترد-األردن

بنك عودة ش.م.ل-فروع األردن

461,133,914
774,867,987

395,194,471

16.7%

البنك األهلي األردني

بنك القاهرة عمان

2,393,084,001

2,157,452,131

البنك التجاري األردني

1,274,125,700

البنك االستثماري

بنك االستثمار العربي األردني

بنك ( ABCالمؤسسة العربية المصرفية  -األردن)
بنك سوسيته جنرال-األردن

1,111,185,541

2,505,309,616

1,998,141,853

1,171,257,334

1,099,282,887

832,474,373

-4.5%

8.0%

8.8%

1.1%

-6.9%

بنك لبنان والمهجر ش.م.ل-األردن

757,655,484

785,888,321

-3.6%

سيتي بنك ن .أ-األردن

بنك الكويت الوطني-األردن

316,911,104
292,412,514

375,658,292

-15.6%

مصرف الرافدين-األردن

132,652,255

132,590,764

0.05%

بنك أبو ظبي الوطني-األردن

308,458,447

351,615,842

-12.3%

المجموع

39,413,293,452

38,951,711,293

1.2%

المتوسط

1,876,823,498

1,854,843,395

1.2%

1

279,879,799

4.5%

األداء المالي للبنوك األعضاء
موجودات البنوك األعضاء العام 2017
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 بلغ إجمالي مطلوبات البنوك األعضاء في نهاية العام  2017حوالي  33962.0مليون دينار مقابل 33675.5
مليون دينار في نهاية العام  ،2016وبزيادة قدرها  286.9مليون دينار ونسبتها  ،%0.9مقابل زيادة قدرها
 430.6مليون دينار ونسبتها  %1.3في نهاية العام .2016

2017

2016

نسبة التغير

مطلوبات البنوك األعضاء
البنك العربي ش.م.ع

7,972,798,000

8,306,098,000

-4.0%

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

5,945,292,369

5,799,268,950

2.5%

البنك األهلي األردني

2,098,856,059

2,213,071,506

-5.2%

البنك األردني الكويتي

2,140,114,363

2,007,355,078

6.6%

بنك القاهرة عمان

1,855,538,462

1,704,933,033

8.8%

بنك االتحاد

2,296,637,101

2,256,292,640

1.8%

البنك التجاري األردني

1,130,386,812

1,030,706,477

9.7%

بنك االستثمار العربي األردني

1,495,935,423

1,481,841,411

1.0%

البنك العقاري المصري العربي

1,218,578,678

1,170,827,077

4.1%

275,366,773

276,487,355

-0.4%

بنك عودة ش.م.ل-فروع األردن

بنك لبنان والمهجر ش.م.ل-األردن

670,701,279
668,246,645

728,286,238

-7.9%

سيتي بنك ن .أ-األردن

بنك الكويت الوطني-األردن

248,847,346
205,510,950

311,043,467

-20.0%

مصرف الرافدين-األردن

61,222,087

63,220,988

-3.2%

1,796,282,387

بنك األردن

1,520,247,368

بنك المال األردني

البنك االستثماري

776,497,226

بنك ( ABCالمؤسسة العربية المصرفية  -األردن)
بنك سوسيته جنرال-األردن

بنك ستاندرد تشارترد-األردن

بنك أبو ظبي الوطني-األردن

المجموع
المتوسط

2

962,981,293

378,978,857

1,611,197,351

1,560,333,333
705,732,777
952,386,050

311,892,045
699,848,394
194,283,410

11.5%

-2.6%
10.0%
1.1%

21.5%

-4.5%
5.8%

242,962,316

289,934,269

-16.2%

33,961,981,794
1,617,237,228

33,675,039,849
1,603,573,326

0.9%
0.9%

األداء المالي للبنوك األعضاء
مطلوبات البنوك األعضاء العام 2017
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 بلغ إجمالي حقوق الملكية لدى البنوك األعضاء حوالي  5451.3مليون دينار في نهاية العام  2017مقابل

 5276.7مليون دينار في نهاية العام  ،2016وبزيادة مقدارها  174.7مليون دينار ونسبتها  ،%3.3مقابل زيادة

قدرها  155.4مليون دينار ونسبتها حوالي  %3.0في نهاية العام .2016
حقوق الملكية لدى البنوك األعضاء
البنك العربي ش.م.ع

2017

2016

نسبة التغير

969,852,000

960,877,000

0.9%

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

986,914,419

951,628,330

3.7%

البنك األهلي األردني

294,227,942

292,238,110

0.7%

بنك األردن

420,218,413

393,974,798

6.7%

البنك األردني الكويتي

442,323,619

439,777,709

0.6%

بنك القاهرة عمان

301,913,669

293,208,820

3.0%

بنك االتحاد

365,653,182

306,780,636

19.2%

بنك المال األردني

267,781,723

257,611,801

3.9%

البنك التجاري األردني
البنك االستثماري

143,738,888
151,823,024

140,550,857

2.3%

بنك االستثمار العربي األردني

196,548,943

196,765,802

-0.1%

بنك ( ABCالمؤسسة العربية المصرفية  -األردن)

148,204,248

146,896,837

0.9%

بنك سوسيته جنرال-األردن

133,559,395

149,101,710

132,900,801

1.8%

0.5%

البنك العقاري المصري العربي

60,929,968

59,565,182

2.3%

بنك ستاندرد تشارترد-األردن

82,155,057

83,302,426

-1.4%

بنك عودة ش.م.ل-فروع األردن
بنك لبنان والمهجر ش.م.ل-األردن

104,166,708

104,188,135

0.0%

89,408,839

86,039,927

3.9%

سيتي بنك ن .أ-األردن

68,063,759

بنك الكويت الوطني-األردن
مصرف الرافدين-األردن
بنك أبو ظبي الوطني-األردن

64,614,825

5.3%

86,901,564

85,596,389

1.5%

71,430,168

69,369,776

3.0%

65,496,131

61,681,573

6.2%

المجموع

5,451,311,659

5,276,671,444

3.3%

المتوسط

259,586,269

251,270,069

3.3%
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األداء المالي للبنوك األعضاء
الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية لدى البنوك األعضاء
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هيكل الموجودات والمطلوبات:
 بلغ مقدار صافي التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك األعضاء حوالي  18152.5مليون دينار في نهاية
العام  2017مقابل  16632.7مليون دينار في نهاية العام  2016وبزيادة قدرها  1520.0مليون دينار ونسبتها
.%9.1
 بلغت نسبة صافي التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك األعضاء إلى إجمالي الموجودات حوالي %46.0
في نهاية العام  2017مقابل  %42.7في نهاية العام .2016
 شكلت صافي التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك األعضاء إلى الناتج المحلي اإلجمالي  %63.8في نهاية
العام  ،2017مقابل  %60.6في نهاية العام .2016
 بلغ إجمالي الموجودات المالي ـ ـ ـ ــة لدى البنوك األعضاء في نهاية العام  2017حوالي  8473.7مليون دينار مقابل
 9238.1مليون دينار ،منخفض ًة بمقدار  764.4مليون دينار وبنسبة  %8.3عن العام المنصرم .بلغت نسبة
هذه الموجودات  %21.5من إجمالي الموجودات في العام  2017مقابل  %23.7في العام .2016
 بلغ مقدار االستثمارات في الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة لدى البنوك األعضاء (معظمها سندات حكومة
أردنية) حوالي  7992.7مليون دينار في نهاية العام  2017مقابل  8747.0مليون دينار في نهاية العام ،2016
بانخفاض قدره  754.3مليون دينار ونسبته  .%8.6وقد بلغت نسبة هذه الموجودات إلى إجمالي الموجودات
حوالي  %20.3في نهاية العام  2017مقابل  %22.5في نهاية العام .2016
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األداء المالي للبنوك األعضاء
 بلغ إجمالي ودائع العمالء لدى البنوك األعضاء حوالي  26714.9مليون دينار في نهاية العام  2017مقابل
 26580.0مليون دينار في نهاية العام  ،2016وبارتفاع مقداره  134.9مليون دينار ونسبته  .%0.5وقد شكلت
هذه الودائع ما نسبته  %78.7من إجمالي المطلوبات في العام  2017مقابل  %78.9للعام .2016
 بلغ مقدار االلتزامات خارج قائمة المركز المالي حوالي  8385.8مليون دينار في نهاية العام  2017مقابل
شكلت
 7925.6مليون دينار في نهاية العام  2016وبارتفاع مقداره  443.1مليون دينار ونسبته  ،%5.8وقد ّ
نسبة هذه االلتزامات ما نسبته  %21.3إلى إجمالي الموجودات لدى البنوك األعضاء في العام  2017مقابل
 %20.3في العام .2016

السيولة
 بلغ مقدار بند النقد واألرصدة والودائع لدى البنوك األعضاء  9761.9مليون دينار في نهاية العام  2017مقابل
 10164.5مليون دينار في نهاية العام المنصرم مسجالً انخفاضاً بمقدار  402.6مليون دينار وبنسبة ،%4.0
حيث بلغت الموجودات ذات السيولة األعلى لديهم نسب ًة إلى إجمالي الموجودات  %24.8في نهاية العام 2017
مقابل  %26.1في نهاية العام .2016
 ارتفعت نسبة إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك األعضاء إلى إجمالي ودائع العمالء لديهم إلى
 %72.2في نهاية العام  2017مقارن ًة بـ  %66.8للعام  .2016األمر الذي يعود إلى النمو المتسارع في -بسط
النسبة -التسهيالت االئتمانية ،بعكس ما هو عليه -مقام النسبة -إجمالي الودائع.
 سجل بند ودائع العمالء من جانب المطلوبات من الميزانية الموحدة للبنوك األعضاء نسب ًة إلى السيولة المحلية
(عرض النقد  %81.1 )2للعام  2017مرتفعاً عن العام  2016بـ .%0.3

محفظة التسهيالت االئتمانية
أظهرت محفظة التسهيالت االئتمانية لدى البنوك األعضاء تحسناً نسبياً في أدائها خالل العام  2017مقارنة بالعام
 ،2016وقد ظهر ذلك من خالل المؤشرات الكمية التي تقيس ذلك ونذكر منها ما يلي-:

 بلغت نسبة التسهيالت االئتمانية غير العاملة باإلضافة إلى الفوائد المعلقة والديون المعدومة منسوبة إلى
إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة حوالي  %6.8للبنوك األعضاء في نهاية العام  ،2017مقابل %7.2
للعام .2016
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األداء المالي للبنوك األعضاء
 بلغت نسبة رصيد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة إلى إجمالي التسهيالت االئتمانية
الممنوحة من البنوك األعضاء  %4.0للعام  2017مقابل  %4.4للعام .2016
 بلغت نسبة تغطية مخصص تدني التسهيالت االئتمانية إلى أصل التسهيالت غير العاملة لدى البنوك
األعضاء حوالي  %86.5في نهاية العام  2017مقابل  %89.4للعام .2016
 بلغ بند مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة المقتطع من اإليرادات في نهاية العام
 2017ما مقداره  110.1مليون دينار مرتفعاً بمقدار  34.9مليون دينار وبنسبة  %46.3عن العام

المنصرم .حيث سجل نسب ًة إلى إجمالي الموجودات  %0.3مقابل  %0.2للعام المنصرم .أما نسب ًة لصافي
إيرادات الفوائد فقد قفز إلى  %9.8عن  %6.8للعام  .2016وقد ارتفعت نسبته إلى أصل التسهيالت غير
العاملة إلى  %12.3خالل العام  2017مقابل  %8.7للعام  .2016وهذا يدل على تحوط البنوك لمخاطر
االئتمان بشكل فاعل.

 بلغت نسبة الديون المعدومة إلى صافي إيرادات الفوائد حوالي  %4.5في نهاية العام  2017مقابل %4.8
في نهاية العام  .2016وقد استمرت هذه الديون إلى متوسط إجمالي التسهيالت كما كانت عليه في العام
المنصرم عند .%0.3

 بلغت نسبة التسهيالت االئتمانية الممنوحة لألطراف ذات العالقة إلى أصل التسهيالت حوالي  %2.1للعام
 2017مقابل  %2.5للعام .2016

مؤشرات الربحية
 وعلى صعيد قائمة الدخل فقد بلغ صافي األرباح قبل الضريبة للبنوك األعضاء في نهاية العام  2017ما
مقداره  671.8مليون دينار مقابل  648.6مليون دينار في نهاية العام  2016بارتفاع مقداره  23.2مليون
دينار ونسبته .%3.6
 سجلت نسبة األرباح قبل الضريبة إلى متوسط الموجودات( (ROAلدى البنوك األعضاء  %1,7للعام ،2017
كما كانت عليه في العام .2016

 بلغت نسبة األرباح قبل الضريبة إلى متوسط حقوق الملكية ( (ROEلدى البنوك األعضاء حوالي %12,5
للعام  2017كما كانت عليه في العام .2016
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األداء المالي للبنوك األعضاء
 بلغت نسبة صافي إيرادات الفوائد على متوسط التسهيالت –بالصافي -حوالي  %6.4في عام  2017مقابل
 %7.0في .2016

صافي أرباح البنوك األعضاء
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الكفاءة التشغيلية
 بلغت نسبة إجمالي المصروفات من غير الفوائد المدينة إلى إجمالي االيرادات التشغيلية للبنوك األعضاء
 %56.6في نهاية العام  2017مقابل  %56.4للعام المنصرم ،مما يعني تراجع الكفاءة التشغيلية للبنوك

األعضاء .حيث وفقاً لـ( (Mckinsey & Companyأن البنوك التي تزيد هذه النسبة لديها عن  %55لديها
ضعف في قدرتها على توليد األرباح مع حسن إدارة المصروفات لديها.

 بلغت نسبة إجمالي مصاريف الموظفين واالهتالكات ( (overheadإلى إجمالي االيرادات التشغيلية للبنوك
األعضاء  %28.7للعام  2017مقابل  %28.6للعام المنصرم.

 أما وبالنظر إلى نسبة مصروفات الموظفين إلى إجمالي اإليرادات التشغيلية للبنوك األعضاء فقد تبين أن كل
( )0.235دينار من مصروفات الموظفين يدر على البنوك األعضاء ( )1دينار أردني خالل العام ،2017
مقابل ( )0.238دينار أردني للعام .2016

نسبة كفاية رأس المال
 بلغت نسبة كفاية رأس المال إلجمالي البنوك األعضاء حوالي  %17.3للعام  ،2017مقابل  %17.8للعام
 ،2016علماً بأن تعليمات البنك المركزي تحدد الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال بمقدار  ،%12كما أن

مقررات بازل  Illتحدد الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال بمقدار  .%10,5وبالتالي تعكس هذه النسبة
المستوى المريح لكفاية رأس المال لدى البنوك األعضاء.
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األداء المالي للبنوك األعضاء
أهم مؤشرات األداء المالي لألعوام الخمسة األخيرة
2013

2014

2015

2016

2017

نسبة صافي التسهيالت إلى إجمالي الموجودات

%38.0

%37.8

%39.5

%42.7

%46.0

نسبة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إلى إجمالي الموجودات

%25.3

%26.2

%23.7

%22.5

%20.3

%10.6

%9.0

%7.7

%7.2

%6.8

نسبة النقد وما في حكمه إلى ودائع العمالء فوق  100,000دينار

%51.3

%54.4

%32.3

%50.8

%47.4

نسبة كفاية رأس المال

%18.0

%17.9

%18.3

%17.8

%17.3

%1.9

%2.0

%2.0

%1.7

%1.7

نسبة التسهيالت االئتمانية غير العاملة والفوائد المعلقة والديون
المعدومة إلى إجمالي التسهيالت

نسبة العائد قبل الضريبة إلى متوسط الموجودات
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