
للعام  األردني  المصرفـي  القطاع  مع  الفلسطيني  المصرفـي  القطاع  أداء  مقارنة 
2010

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطينيبـيـانـات عـامـة
1825عدد البنوك

212747عدد الفروع واملكاتب

3331,129عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

4,68716,613عدد املوظفـني

4.0486.113عدد ال�سكان )مليون ن�سمة(

8,554.2749,327.36املوجودات *

2,820.5920,382.79الت�سهيالت الئتمانية *

7,187.4631,741.61اإجمايل الودائع *

809.623,413.46راأ�س املال املدفوع *

1,095.316,175.60حقوق امللكية *

139.28516.22�سافـي الأرباح  *

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطينيمـوؤ�سـرات عـامـة
%1.05%1.60العائد على املوجودات

%8.04%12.70العائد على حقوق امللكية

%87.50%87.20املطلوبات / املوجودات

%64.20%39.24الت�سهيالت الئتمانية / اإجمايل الودائع

12,1575,415ال�سكان / عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

1.832.97املوجودات / موظف *

0.601.23الت�سهيالت الئتمانية / موظف *

1.531.91اإجمايل الودائع / موظف *

44.5566.03املوجودات / فرع *

14.6927.29الت�سهيالت الئتمانية / فرع *

37.3442.49اإجمايل الودائع / فرع *

* القيمة بالـمليون دولر



ن�سبة التغري فـي املوجودات

ن�سبة التغري فـي الت�سهيالت الئتمانية



ن�سبة التغري فـي اإجمايل الودائع

ن�سبة التغري فـي �سافـي الأرباح



ن�سبة التغري فـي راأ�س املال املدفوع

ن�سبة التغري فـي حقوق امللكية



الـموجودات / موظف )مليون دولر(

الأردنفل�سطنيالبنك

4.144.15بنك الإحتاد

1.501.54بنك الأردن

3.042.98البنك الأردين الكويتي

1.663.55بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

1.932.16البنك الأهلي الأردين

2.372.07البنك التجاري الأردين

3.734.15البنك العربي

1.351.37بنك القاهرة عمان

الـموجودات / فرع )مليون دولر(

الأردنفل�سطنيالبنك

62.14101.97بنك الإحتاد

45.5831.34بنك الأردن

48.5960.76البنك الأردين الكويتي

35.2266.21بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

46.7758.91البنك الأهلي الأردين

37.1240.58البنك التجاري الأردين

127.61145.90البنك العربي

44.2031.73بنك القاهرة عمان

للعام  األردن  فـي  أدائها  مع  فلسطين  فـي  العاملة  األردنية  البنوك  أداء  مقارنة 
2010



العائد على املوجودات

الأردنفل�سطنيالبنك

%1.40%1.05بنك الإحتاد

%1.91%0.80بنك الأردن

%2.30%0.66-البنك الأردين الكويتي

%1.22%0.74بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%0.78%1.43البنك الأهلي الأردين

%0.46%1.72البنك التجاري الأردين

%1.00%2.79البنك العربي

%2.61%1.24بنك القاهرة عمان

العائد على حقوق امللكية

الأردنفل�سطنيالبنك

%9.12%2.42بنك الإحتاد

%14.76%7.16بنك الأردن

%14.50%1.26-البنك الأردين الكويتي

%6.92%5.25بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

%7.00%5.45البنك الأهلي الأردين

%3.38%5.02البنك التجاري الأردين

%9.00%37.87البنك العربي

%20.80%13.24بنك القاهرة عمان



بنك الأردنبنك الإحتاد

98%89%

2%11%

97%73%

3%27%

99%90%

1%10%

97%77%

3%23%

للعام  األردن  فـي  فـي فلسطين مع حصتها  العاملة  األردنية  البنوك  مقارنة حصة 
2010

مقارنة على المستوى الجزئي:

مقارنة على المستوى الكلي:

79%

21%

88%

12%

85%

15%

82%

18%



البنك العربي

57%

43%

75%

25%

78%

22%

80%

20%

بنك القاهرة عمان

83%

17%

65%

35%

80%

20%

71%

29%

البنك التجاري الأردينالبنك الأهلي الأردين

86%69%

14%31%

91%91%

9%9%

95%96%

5%4%

92%90%

8%10%

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويلالبنك الأردين الكويتي

101%96%

-1%

4%

97%93%

3%7%

99.9%95%

0.1%5%

96%94%

4%6%


