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 التقرير السنوي الثامن والثالثون لجمعية البنوك في األردن.

 
 6102أصدرت جمعية البنوك في األردن تقريرها السنوي الثامن والثالثون الذي يتناول إنجازات الجمعية خالل العام 

 ، وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير.10/06/6102المدققة للسنة المالية المنتهية في بيانتها المالية و
 

قارنة مع ( م%1.0ليصل الى ) 6102انخفض معدل نمو االقتصاد العالمي خالل العام أوال: آفاق االقتصاد العالمي: 
 .6102-6112عالم خالل األعوام ، وفيما يلي جدول يبين معدالت النمو االقتصادي في ال6102( خالل العام 1.3%)

  فعلي متوقع

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  

 العالم 0.1- 5.4 4.2 3.5 3.4 3.5 3.4 3.1 3.5 3.6
 االقتصاديات المتقدمة 3.4- 3.1 1.7 1.2 1.3 2.0 2.1 1.7 2.0 2.0

 أمريكا 2.8- 2.5 1.6 2.2 1.7 2.4 2.6 1.6 2.3 2.5
 منطقة اليورو 4.5- 2.1 1.5 0.9- 0.3- 1.2 2.0 1.7 1.7 1.6

 اليابان 5.4- 4.2 0.1- 1.5 2.0 0.3 1.2 1.0 1.2 0.6
 الدول المتقدمة األخرى 2.0- 4.6 2.9 1.9 2.3 2.9 1.9 2.0 2.2 2.1

 االقتصاديات الصاعدة والنامية 2.9 7.4 6.3 5.4 5.1 4.7 4.2 4.1 4.5 4.8

 
 اإلقليمي:ثانياً: آفاق االقتصاد 

ليصل  6102أشار التقرير الى تحسن معدل النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا خالل العام 
( في عام %6.1(، كما تشير التوقعات الى تباطؤ آفاق النمو في المنطقة بحيث قد يصل معدل النمو الى )%1.2الى )

 .6102عام ( في %1.6والى ) 6102
 

 :6102التطورات االقتصادية األردنية خالل العام  ثالثاً:
 6102( مقارنة بالعام %6ما يقارب ) 6102بلغ معدل النمو خالل العام : معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي -

دينار في ( مليار 00.23بأسعار السوق الثابتة )ج المحلي اإلجمالي النات، حيث بلغ (6.3والذي بلغ ما يقارب )
، األمر الذي يشير الى حالة التباطؤ االقتصادي في 6102نهاية العام  (00.30بالمقارنة مع ) 6102نهاية العام 

 األردن.
 .6102خالل العام  (1.2-)مع( مقارنة %1.2-) 6102بلغ معدل التضخم خالل العام  معدل التضخم: -
( خالل العام %01( مقارنة مع )%02.1)الى  صليل 6102ارتفع معدل البطالة خالل العام  معدل البطالة: -

6102. 
( مليار دينار 2261( لتبلغ )%2.2بنسبة ) 6102ارتفعت اإليرادات المحلية خالل العام  :اإليرادات المحلية -

 .6102( مليار دينار خالل العام 2220مقارنة مع )
مقارنة بالعام  6102مليار دينار خالل العام ( 01222ارتفع الدين العام الداخلي ليصل الى ) :الداخلي الدين العام -

 ( مليار دينار.01232حيث بلغ ) 6102
مقارنة بالعام  6102( مليار دينار خالل العام 0121الى ) ليصل الخارجي العام الدين ارتفع :الدين العام الخارجي -

 ( مليار دينار2212حيث بلغ ) 6102
( مليار دينار 63212( ليصل الى )%2.3بنسبة ) 6102خالل العام ارتفع الدين العام الكلي  الدين العام الكلي: -

 .6102( خالل العام 66222مقارنة مع )
( مليار %3212( لتصل الى )%222بنسبة ) 6102انخفضت الصادرات الوطنية خالل العام  :الصادرات الوطنية -

 .6102( مليار دينار خالل العام 3221دينار مقارنة مع )



 
( مليار 01223( لتصل الى )%226بنسبة ) 6102انخفضت المستوردات األردنية خالل العام المستوردات:  -

 .6102( مليار دينار خالل العام 03223دينار مقارنة مع )
( مليار دينار 6212لتصل الى ) (%623بنسبة ) 6102حواالت العاملين خالل العام  انخفضت العاملين:حواالت  -

 .6102مليار دينار خالل العام  (6236تقريباً بالمقارنة مع )
بنسبة  6102انخفض حجم االستثمار األجنبي المباشر في األردن خالل العام  االستثمار األجنبي المباشر: -

 .6102( مليون دينار خالل العام 001226( مليون دينار بالمقارنة مع )012622( ليصل الى )122%)
 

 :6102تطور الجهاز المصرفي خالل العام  رابعاً:
ي األردني المحافظة على متانته واستقراره، حيث استطاع ان يسجل تطورات ملموسة خالل فاستطاع الجهاز المصر

 .6102أهم مؤشرات النقود والبنوك وتطوراتها خالل العام  وفيما يلي 6102العام 
 خفض رصيد احتياطيات البنك المركزي من العمالتان: احتياطي البنك المركزي من العمالت األجنبية -

( مليون دوالر 0621، منخفضاً بمقدار )6102( مليار دوالر خالل العام 062221ليصل الى ) األجنبية
، حيث ان هذا المستوى من االحتياطات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع 6102خالل العام 

 ( شهر تقريباً.221والخدمات لنحو )
 

 التسهيالت االئتمانية: -
األهمية 

 النسبية
  2015 األهمية النسبية 2016

 قطاع التجارة العامة 3883.8 18.4% 4075.5 17.8%
 قطاع الزراعة 217.1 1.0% 304.5 1.3%

 قطاع التعدين 170.2 0.8% 288.4 1.3%

 قطاع الصناعة 2145.8 10.2% 2203.4 9.6%

 االنشاءاتقطاع  4904.5 23.2% 5827.7 25.4%

 قطاع خدمات النقل 259.8 1.2% 355.8 1.6%

 قطاع السياحة والفنادق والمطاعم 593.1 2.8% 597.7 2.6%

 قطاع خدمات ومرافق عامة 3232 15.3% 3296.2 14.4%

 قطاع الخدمات المالية 515.2 2.4% 577.2 2.5%

 أخرى 5182.0 24.6% 5379.4 23.5%

 المجموع 21103.5 100% 22905.8 100%

 
شهدت الشيكات المقدمة للتقاص انخفاضاً من حيث العدد والقيمة  :6102تطور تقاص الشيكات خالل عام  -

ألف  0126226من  ، حيث انخفض عدد الشيكات المقدمة للتقاص6102مقارنة مع عام  6102خالل عام 
، كما انخفضت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص 6102ألف شيك في عام  0112026الى  6102شيك في عام 

 .6102مليون دينار في عام  3261623الى  6102مليون دينار في عام  3212121من 
 


