
 :2017لعام  الثالثالملخص التنفيذي لنتائج الربع 

من تحقيق نسب نمو جيدة مقارنة بنفس الفترة من  2017من عام  الثالثتمكن قطاع التمويل األصغر في األردن خالل الربع 
 وفيما يلي بعض التفاصيل: 2016عام 

، لتبلغ 2017عميل نشط خالل الربع الثالث من عام  411,372أوضحت األرقام إلى زيادة في عدد العمالء النشيطين ليصلوا 
% ليصل عددهم 4، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة القروض النشطة بمقدار 2016% مقارنة مع نفس الفترة بعام 8نسبة الزيادة 

 ، كما بينت النتائج إلى نمو في المحفظة اإلقراضية بنسبة2017قرض نشط خالل الربع الثالث من عام  413,591إلى 
 مليون دينار أردني. 224% لشركات التمويل األصغر أي ما يعادل 13

% من المحفظة اإلقراضية تم إدارتها خارج العاصمة عّمان، 64إلى أن  2017كما ويشير تقرير األداء للربع الثالث من عام 
 82ان والتي قدرت بـ % كانت من نصيب المحفظة اإلقراضية للعاصمة عمّ 36مليون دينار أردني، أما  143والتي بلغت 

 مليون دينار أردني فقط.

% منها خارج العاصمة عّمان، حيث بلغ 69التمويل األصغر في األردن نسبة  قطاعأما على مستوى المحافظات، تركز عمل 
لشركات التمويل األصغر في  2017لعام  الثالثالربع نتائج وفي سياق . 2016% مقارنة مع عام 9معدل النمو السنوي 
% في عدد العمالء النشيطين، 33%، 41تصدرت محافظة معان بنسبة نمو في المحفظة اإلقراضية بلغت محافظات المملكة، 

بنسبة نمو في المحفظة اإلقراضية  الطفيلة٪، لتليها محافظة 0.3والمحفظة اإلقراضية المعرضة للخطر بلغت نسبة نموها  
 %.1%، والمحفظة اإلقراضية المعرضة للخطر بلغت نسبة نموها  7%، وارتفاع في عدد العمالء النشيطين بنسبة 20بلغت 

فرع  126، منها 2016% عن نفس الفترة من عام 8فرع بنمو نسبته  186وعلى صعيد الفروع، فقد بلغ عدد الفروع اإلجمالي 
فروع، حيث حققت محافظة معان  أعلى نسب نمو في فروعها، تليها % من إجمالي ال68خارج إطار العاصمة عّمان، وبنسبة 

 فرع تخدم كافة مناطق العاصمة. 60  محافظة الكرك والمفرق. كما بلغت فروع مؤسسات التمويل األصغر في عّمان

من محافظة  % في محافظة معان، وتليها كل33كما شهد عدد العمالء النشيطين في المحافظات نسبة نمو على النحو التالي: 
% لكل من تلك المحافظات، كما وبلغت نسبة 12عجلون ومحافظة اربد ومحافظة المفرق بنسبة نمو في عدد عمالئها بلغت 

 %.11النمو في عدد العمالء النشيطين في محافظة الكرك 
 وفيما يلي النتائج التفصيلية للمحافظات:



 عّمان:

 
2016 الثالثالربع  نسب النمو 2017 الثالثالربع     األداء 

9% 117,305 127,369 
 العمالء النشيطين

4% 124,528 129,721 
 القروض النشطة

12% 72,883,142 81,688,415 
ةيالمحفظة اإلقراض  

8% 585 630 

متوسط قيمة القرض 
 للمحفظة القائمة

 

-1% 76% 75% 
 النساء المقترضات

0.5% 2.0% 2.5% 

ة يالمحفظ اإلقراض
 المعرضة للخطر

0.1% 0.5% 0.6% 

نسبة القروض 
 المعدومة

5% 57 60 
 عدد الفروع

 

 

  



 البلقاء:

 
2016 الثالثالربع  نسب النمو 2017 الثالثالربع     األداء 

7% 32,550 34,982 
 العمالء النشيطين

3% 33,798 34,771 
 القروض النشطة

12% 14,463,751 16,242,730 
ةيالمحفظة اإلقراض  

9% 428 467 

قيمة القرض متوسط 
 للمحفظة القائمة

 

-1% 90% 89% 
 النساء المقترضات

0.3% 0.6% 0.9% 

المحفظ اإلقراضة 
 المعرضة للخطر

0.0% 0.2% 0.2% 

نسبة القروض 
 المعدومة

8% 13 14 
 عدد الفروع

 

  



 الزرقاء:

 
2016 الثالثالربع  نسب النمو 2017 الثالثالربع     األداء 

2% 57,070 58,350 
النشيطينالعمالء   

-1% 58,834 58,254 
 القروض النشطة

7% 29,501,577 31,647,954 
ةيالمحفظة اإلقراض  

8% 501 543 

متوسط قيمة القرض 
 للمحفظة القائمة

 

-1% 82% 80% 
 النساء المقترضات

0.9% 2.1% 3.0% 

ة يالمحفظ اإلقراض
 المعرضة للخطر

0.1% 0.7% 0.8% 

نسبة القروض 
 المعدومة

8% 24 26 
 عدد الفروع

 

  



 مادبا:

 
2016الثالث الربع  نسب النمو 2017 الثالثالربع     األداء 

7% 19,977 21,448 
 العمالء النشيطين

6% 20,555 21,729 
 القروض النشطة

14% 10,264,385 11,734,248 
ةيالمحفظة اإلقراض  

8% 499 540 

متوسط قيمة القرض 
 للمحفظة القائمة

 

-2% 86% 84% 
المقترضاتالنساء   

0.7% 1.0% 1.7% 

ة يالمحفظ اإلقراض
 المعرضة للخطر

0.0% 0.4% 0.4% 

نسبة القروض 
 المعدومة

0% 9 9 
 عدد الفروع

 

  



 اربد:

 
2016 الثالثالربع  نسب النمو 2017 الثالثالربع     األداء 

12% 63,078 70,542 
 العمالء النشيطين

8% 64,673 69,618 
 القروض النشطة

18% 28,486,107 33,516,626 
ةيالمحفظة اإلقراض  

9% 440 481 

متوسط قيمة القرض 
 للمحفظة القائمة

 

-2% 80% 78% 
 النساء المقترضات

0.7% 2.5% 3.2% 

ة يالمحفظ اإلقراض
 المعرضة للخطر

-0.1% 0.6% 0.5% 

نسبة القروض 
 المعدومة

11% 27 30 
 عدد الفروع

 

  



 

 المفرق:

 
2016 الثالثالربع  نسب النمو 2017 الثالثالربع     األداء 

12% 18,828 21,166 
 العمالء النشيطين

7% 19,769 21,201 
 القروض النشطة

16% 7,127,787 8,297,091 
ةيالمحفظة اإلقراض  

9% 361 391 

متوسط قيمة القرض 
 للمحفظة القائمة

 

-21% 90% 69% 
 النساء المقترضات

-0.1% 

0.5% 0.4% 

ة ياإلقراضالمحفظ 
 المعرضة للخطر

0.0% 0.15% 0.16% 

نسبة القروض 
 المعدومة

14% 7 8 
 عدد الفروع

 



 عجلون:

 
2016 الثالثالربع  نسب النمو 2017 الثالثالربع     األداء 

12% 9,148 10,245 
 العمالء النشيطين

7% 9,494 10,164 
 القروض النشطة

11% 3,755,855 4,183,641 
ةيالمحفظة اإلقراض  

4% 396 412 

متوسط قيمة القرض 
 للمحفظة القائمة

 

-30% 115% 85% 
 النساء المقترضات

0.7% 1.0% 1.7% 

ة يالمحفظ اإلقراض
 المعرضة للخطر

0.1% 0.13% 0.24% 

نسبة القروض 
 المعدومة

0% 5 5 
 عدد الفروع

 

  



 جرش:

 
2016 الثالثالربع  نسب النمو 2017 الثالثالربع     األداء 

3% 14,344 14,720 
 العمالء النشيطين

1% 14,625 14,761 
 القروض النشطة

6% 6,823,363 7,255,456 
ةيالمحفظة اإلقراض  

5% 467 492 

متوسط قيمة القرض 
 للمحفظة القائمة

 

0% 74% 74% 
 النساء المقترضات

-0.4% 

2.3% 1.9% 

ة يالمحفظ اإلقراض
 المعرضة للخطر

-0.1% 

0.6% 0.5% 

 نسبة القروض
 المعدومة

0% 7 7 
 عدد الفروع

 

  



 الكرك:

 
2016 الثالثالربع  نسب النمو 2017 الثالثالربع     األداء 

11% 26,754 29,578 
 العمالء النشيطين

7% 29,001 30,985 
 القروض النشطة

13% 14,753,569 16,719,187 
ةيالمحفظة اإلقراض  

6% 509 540 

متوسط قيمة القرض 
 للمحفظة القائمة

 

-35% 105% 70% 
 النساء المقترضات

1.3% 

0.4% 1.7% 

ة يالمحفظ اإلقراض
 المعرضة للخطر

0.0% 

0.16% 0.12% 

نسبة القروض 
 المعدومة

17% 12 14 
 عدد الفروع

 

  



 الطفيلة:

 
2016 الثالثالربع  نسب النمو 2017 الثالثالربع     األداء 

4% 7,748 8,299 
 العمالء النشيطين

5% 7,960 8,332 
 القروض النشطة

14% 3,405,917 4,103,082 
ةيالمحفظة اإلقراض  

9% 428 492 

متوسط قيمة القرض 
 للمحفظة القائمة

 

1% 79% 79% 
 النساء المقترضات

-0.7% 1.2% 0.6% 

ة يالمحفظ اإلقراض
 المعرضة للخطر

0.0% 0.20% 0.08% 

نسبة القروض 
 المعدومة

0% 4 4 
 عدد الفروع

 

  

  



   معان:

 
النمو نسب 2016 الثالثالربع   2017 الثالثالربع     األداء 

33% 3,857 5,144 
 العمالء النشيطين

28% 3,524 4,523 
 القروض النشطة

41% 1,527,371 2,156,699 
ةيالمحفظة اإلقراض  

10% 433 477 

متوسط قيمة القرض 
 للمحفظة القائمة

 

25% 55% 81% 
 النساء المقترضات

-25.4% 25.8% 0.3% 

ة يالمحفظ اإلقراض
 المعرضة للخطر

-0.5% 0.59% 0.09% 

نسبة القروض 
 المعدومة

33% 3 4 
 عدد الفروع

 

  



 العقبة:

 
2016 الثالثالربع  نسب النمو 2017 الثالثالربع     األداء 

9% 8,779 9,529 
 العمالء النشيطين

4% 9,193 9,532 
 القروض النشطة

18% 5,405,542 6,352,293 
ةياإلقراضالمحفظة   

13% 588 666 

متوسط قيمة القرض 
 للمحفظة القائمة

 

-1% 82% 81% 
 النساء المقترضات

0.4% 1.5% 1.9% 

ة يالمحفظ اإلقراض
 المعرضة للخطر

-0.2% 0.3% 0.2% 

نسبة القروض 
 المعدومة

0% 5 5 
 عدد الفروع

 

 

 

 

 

 


