


 السابق بالربع مقارنة )%1( دوالر مليون 125 بـ ارتفعت حيث ،2022 عام من األول للربع دوالر مليار 21 الموجودات بلغت

.السابق العام من الربع بذات مقارنة )%9( دوالر مليار 1.7 بـ ارتفعت و ،2021 العام من

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2021 2022

19,347
19,884

20,558
20,885

21,010
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ن 
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مل

مجموع الموجودات

مجموع الموجودات



 األول للربع دوالر مليار 18.9 المطلوبات مجموع وصل

  دوالر مليون 75 بـ ارتفعت حيث ، 2022 عام من

 و السابق، العام من السابق بالربع مقارنة )0.4%(

 من الربع بذات مقارنة )%9( دوالر مليار 1.5 بـ ارتفع

.السابق العام

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2021 2022

17,331

17,890

18,495

18,777 18,852
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مل

مجموع المطلوباتمجموع المطلوبات



 للربع دوالر مليون 50 بـ الملكية حقوق ارتفعت

 مقارنة )%2( نسبتة وما 2022 عام من األول

  بـ ارتفعت و ،2021 عام من السابق بالربع

 الربع بذات مقارنة )%7( دوالر مليون 141

.السابق العام من
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2021 2022

2,017
1,994

2,063

2,108

2,158
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مل

مجموع حقوق الملكية
مجموع حقوق الملكية



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2021 2022

9,781
9,960

10,069

10,326
10,405

الر
دو

ن 
يو

مل

لمباشرة ا ية  ن تما الئ لتسهيالت ا ا

 حيث ارتفاعها، المباشرة التسهيالت واصلت 

 من األول للربع دوالر مليون 79 بـحوالي ارتفعت

 بالربع مقارنة )%1( نسبته وما 2022 عام

 مليون 624 بـ ارتفعت و ،2021 العام من السابق

السابق العام من الربع بذات مقارنة )%6( دوالر

التسهيالت االئتمانية المباشرة



 ارتفعت و 2021 العام من السابق بالربع مقارنة )%3( نسبته ما دوالر مليون 251 بـ ارتفعت حيث دوالر، مليار 8.1 الخاص للقطاع الممنوحة التسهيالت بلغت

 حيث ،2022 العام من األول للربع دوالر مليار 2.3 العام القطاع تسهيالت حجم ووصل ،2021 العام من األول الربع عن )6%( دوالر مليون 472 بـحوالي

.السابق العام من الربع بذات مقارنة )%7( دوالر مليون 151 بـ ارتفع بينما ،2021 عام من السابق بالربع مقارنة )7%( دوالر مليون 172 بـ انخفضت

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

7,653 8,126

2,128 2,280
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 التسهيالت االئتمانية حسب الجهة الممنوحة

القطاع الخاص القطاع العام

القطاع الخاص
78%

القطاع العام
22%

2022النسبة من االجمالي الربع االول 

التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب الجهة الممنوحة



ى توزعت التسهيالت االئتمانية حسب نوعها عل

:مختلف القطاعات االقتصادية كما يلي

مليار دوالر 8.9القروض الممنوحة  *    

مليار دوالر 1.4الجاري مدين  *  

مليون دوالر 156التمويل التأجيري   *  

القروض
85%

الجاري مدين
13%

التمويل التأجيري
2%

2022النسبة من االجمالي الربع األول 

8,120
8,882

1,535 1,367

127 156

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2021 2022
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التسهيالت االئتمانية حسب النوع

القروض الجاري مدين التمويل التأجيري

التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب النوع



:المنح تصنيف التسهيالت االئتمانية وفقاً لعملة

مليار دوالر  3.8الدوالر  *

مليار دوالر  5.1الشيكل  *

مليار دوالر 1.3الدينار االردني  *

مليون دوالر  186خرى أعمالت  *

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2021 2022

3,573 3,846

1,252

1,254

4,796 5,120
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ن 
يو

مل

التسهيالت االئتمانية حسب العملة

الدوالر األمريكي الدينار األردني الشيكل اإلسرائيلي

التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب العملة

الدوالر األمريكي
38%

الدينار األردني
12%

ليالشيكل اإلسرائي
50%

2022النسبة من االجمالي الربع األول 



 مليار 16.6 العمالء ودائع مجموع حجم وصل

 حيث ،2022 عام من األول الربع خالل دوالر

 بالربع مقارنة )1%( دوالر مليون 92 بـ ارتفع

 مليار 1.4 بـ ارتفع و ،2021 العام  من السابق

.السابق العام من الربع بذات مقارنة )9%( دوالر
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2021 2022

15,182

15,727

16,225
16,518 16,610
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ن 
يو

مل

ودائع العمالء
ودائع العمالء



 من األول للربع دوالر مليار 15.9 الخاص القطاع ودائع وصلت

 مقارنة )0.2%( دوالر مليون 30 بـحوالي مرتفعة ،2022 عام

  دوالر مليار 1.2 بـ وارتفعت .2021 العام من السابق بالربع

 عودائ حجم ووصل السابق، العام من الربع بذات مقارنة )%8(

 مليون 62 بـ ارتفعت حيث دوالر، مليون 691 العام القطاع

 و ،2021 العام من السابق بالربع مقارنة )10%( دوالر

 من الربع بذات مقارنة )36%( دوالر مليون 184 بـ ارتفعت

.السابق العام

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2021 2022

14,676
15,920

507 691
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دو

ن 
يو

مل
ودائع العمالء حسب الجهة المودعة

القطاع الخاص القطاع العام

القطاع الخاص
96%

القطاع العام
4%

2022النسبة من االجمالي الربع األول 

ودائع العمالء حسب الجهة المودعة



:توزيع الودائع حسب النوع

مليار دوالر 6.3الودائع الجارية  *   

مليار دوالر  5.7ودائع التوفـير   *  

مليار دوالر  4.7الودائع اآلجلة   *   

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2021 2022

4,507
4,688

5,033

5,6535,642

6,269
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مل

ودائع العمالء حسب النوع

الودائع الجل ودائع التوفير الودائع الجارية

الودائع 
الجارية
38%

الودائع الجل
28%

رودائع التوفي
34%

2022النسبة من االجمالي الربع األول 

ودائع العمالء حسب النوع



:ةتصنيف الودائع حسب نوع العملة المودع

مليار دوالر 6.5عملة الدوالر  *

مليار دوالر  6.0عملة الشيكل  *

مليار دوالر  3.6الدينار االردني  *

مليون دوالر  454عمالت أخرى  *

العملةودائع العمالء حسب 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2021 2022

6,052
6,510

3,412 3,619

5,344
6,028
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ودائع العمالء حسب العملة

الدوالر األمريكي الدينار األردني الشيكل اإلسرائيلي

الدوالر 
األمريكي
40%

يالدينار األردن
23%

الشيكل 
اإلسرائيلي

37%

2022النسبة من االجمالي الربع األول 
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