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النـافذة
االقت�صـاديـة

�سكان للتجارة والتمويل  يف اإجناز غري م�سبوق لبنك الإ

رباح الن�سف ال�سنوية لعام 2008 90 مليون دينار الأ

بحاث  الأ اإدارة  عن  ت�صدر  دورية  حتليلية  ن�صرة 

�سرت�تيجية، �لعدد 35 – �آب 2008 �لقت�سادية و�لإ

النـافذة
االقت�صـاديـة

ول من عام 2008 بلغت 90 مليون  �صكان للتجارة والتمويل اأن اأرباح البنك قبل ال�صريبة للن�صف الأ �صّرح الدكتور مي�صيل مارتو رئي�س جمل�س اإدارة بنك الإ

رباح  دينار ُمقارنًة مع 72.1 مليون دينار للفرتة املُماثلة من العام املا�صي، اأي بزيادة مقدارها 17.9 مليون دينار وبن�صبة منو مقدارها 25%، كما بلغت الأ

بعد ال�صريبة 68.3 مليون دينار مقابل 52.8 مليون دينار للفرتة املماثلة من العام ال�صابق  اأي بزيادة ن�صبتها %29.3.

وبلغ جمموع املوجودات 5.1 مليار دينار بنهاية حزيران 2008 اأي بزيادة مقدارها 127 مليون دينار عن نهاية العام املا�صي، وزادت ودائع الُعمالء مببلغ 

206 مليون دينار عن نهاية العام املا�صي لت�صل اإىل 3.7 مليار دينار، فيما زادت الت�صهيالت الئتمانية املُبا�صرة “ بال�سايف “ مببلغ مقداره 238 مليون 

ول من عام  893 مليون دينار يف نهاية الن�صف الأ املُلكية  النتائج بلغ جمموع حقوق  2008.  وبهذه  2.2 مليار دينار يف نهاية حزيران  اإىل  دينار لت�صل 

.2008

واأّكد الدكتور مارتو اأن هذه النتائج تتفق وخطة البنك وتعك�س قدرته على ا�صتمرار حتقيق معدلت منو متميزة وم�صتدامة مبا يتفق وا�صرتاتيجيته يف النمو 

موال وال�صتثمارات، ومتّيز خدماته امل�صرفية  والتو�صع مع املحافظة على م�صتويات اآمنة من ال�صيولة والهتمام بنوعية املوجودات وتنويع م�صادر الدخل والأ

2008 �صتكون اأكرث متيزًا يف ظل ا�صتمرار النمو  اأن النتائج املتوقعة للن�صف الثاين من عام  وال�صتثمارية لكافة �صرائح املجتمع، واأ�صاف الدكتور مارتو 

�صهر القادمة ان�صجامًا مع اإ�صرتاتيجية عمل البنك التي تقوم على حتقيق  ن�صطة البنك كافة وتقدمي البنك حللوٍل م�صرفية جديدة خالل الأ املخطط له لأ

ن�صطة، وا�صتغالًل اأف�صل للموارد القائمة من خالل خلق الُفر�س ال�صتثمارية وتلبية الحتياجات التمويلية ملُختلف �صرائح  ُمعّدلت منو ُمتزايدة مُبختلف الأ

الُعمالء.

عمال التي يتبناها البنك ُتعطي  �صكان للتجارة والتمويل اأن هذه النتائج توؤكد اأن منظومة الأ ومن جانبه ذكر ال�صيد �صكري ب�صارة الرئي�س التنفيذي لبنك الإ

توزيع  التاأكيد على �صالمة  ونوعًا، مع  البنك كمًا  اأعمال  املحاور وخا�صًة يف جمال تطوير  واأن هنالك حت�صنًا ملحوظًا على جميع  ب�صكل م�صتدمي،  ثمارها 

ف�صل.  وقد جاءت هذه النتائج  ف�صل اإىل الأ داء، والتوّجه من الأ رتقاء مب�صتوى اخلدمات والأ املوجودات والحتفاظ مب�صتوى �صيولٍة متوازن والرتكيز على الإ

�صواق.  �صواق املحلية، والتحديات يف اأ�صواق املال العاملية والتقلبات الهامة يف الأ متميزًة رغم املناف�صة ال�صديدة التي ت�صهدها الأ

فراد،  واأّكد ال�صيد ب�صارة اأن البنَك يتمّتع مبوقٍع م�صريف اإقليمي متميز لريادتِه وقيادتِه على ال�صعيد الوطني يف خدماِت قطاعي ال�صركات واملوؤ�ص�صات والأ

لكرتونيِة املبتكرة، وقيادِتِه لتجمعاٍت بنكيٍة كبرية، ومتّيز ح�صته ال�صوقّية امل�صطردة النمو، ونحُن اليوم يف البنِك نتطّلُع اإىل  وتقدمِي اخلدمات امل�صرفية والإ

داريني الذين يعملوَن بكل جهٍد متوا�صل خلدمِة  عمال يف اأ�صواٍق واعدٍة واآفاٍق جديدة.  فلدى البنك جمموعة متميزة من امل�صوؤولني والإ املزيِد من تطويِر الأ

البنك وعمالئه وتعزيز مكانته وح�صوره يف �صبيِل خدمِة املجتمع وامل�صاهمني والعمالء.
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30 حزيران/ يونيو2008 
دينار

31 كانون االول / دي�سمرب 2007
دينار

املوجودات 

840,456,6621,113,230,435نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية

769,418,397776,086,331اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

20,507,16533,465,029ايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

16,202,85816,283,262موجودات مالية للمتاجرة

2,174,220,4491,936,250,617ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة 

694,402,981610,542,971موجودات مالية متوفرة للبيع

495,656,273376,014,087موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق 

20,590,622-ا�صتثمار يف �صركة حليفة

74,045,98868,325,146ممتلكات ومعدات 

2,235,5242,079,366موجودات غري ملمو�صة

9,233,8078,551,922موجودات �صريبية موؤجلة

51,073,25858,651,978موجودات اخرى

5,147,453,3625,020,071,766جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

145,164,577230,644,309ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

3,706,197,6153,500,562,100ودائع عمالء

273,450,181233,778,949تاأمينات نقدية

4,437,3411,457,217اأموال مقرت�صة

15,216,92813,570,787خم�ص�صات متنوعة

29,308,94448,325,011خم�ص�س �صريبة الدخل

240,0501,438,411مطلوبات �صريبية موؤجلة

80,403,991100,000,945مطلوبات اخرى

4,254,419,6274,129,777,729جمموع املطلوبات

حقوق امللكية:

حقوق م�ساهمي البنك:

250,000,000250,000,000را�س املال املكتتب به واملدفوع

349,377,566349,377,566عالوة ال�صدار

)19,504,151(-ا�صهم خزينة

68,159,94968,159,949احتياطي قانوين

33,222,06833,222,068احتياطي اختياري

21,461,05920,000,000احتياطي خماطر م�صرفية عامة

4,193,3154,232,617فروقات ترجمة عمالت اجنبية

1,237,686)8,682,897(التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

67,745,779143,753,000ارباح مدورة

-64,811,941الربح للفرتة بعد ال�صرائب

850,288,780850,478,735جمموع حقوق م�ساهمي البنك

42,744,95539,815,302حقوق القلية

893,033,735890,294,037جمموع حقوق امللكية

5,147,453,3625,020,071,766جمموع املطلوبات وحقوق امللكية 

امليزانية املوحدة

امليزانية املوحدة املرحلية كما يف 30 حزيران / يونيو 2008
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2008
دينار

2007
دينار

2008
دينار

2007
دينار

72,693,12567,295,696145,780,765131,556,498 الفوائد الدائنة 
)49,786,631()49,028,755()26,084,178()23,189,586(الفوائد املدينة 

49,503,53941,211,51896,752,01081,769,867�سايف ايرادات الفوائد 
7,918,5645,569,32014,837,48011,775,497�صايف ايرادات العمولت 

57,422,10346,780,838111,589,49093,545,364�سايف ايرادات الفوائد والعمولت
4,096,9912,128,3627,128,3013,968,614ارباح عمالت اجنبية

)926,628(1,258,438)1,146,451(979,207ارباح )خ�صائر(  موجودات مالية للمتاجرة
2,919,1053,575,7161,909,1718,847,095ارباح موجودات مالية متوفرة للبيع

6,736,6534,828,63719,667,17310,316,764ايرادات اخرى
72,154,05956,167,102141,552,573115,751,209اجمايل الدخل

امل�سروفات:

11,767,9219,813,07325,331,46819,444,238نفقات املوظفني 
2,190,0222,002,4154,341,7963,998,627ا�صتهالكات واطفاءات  

10,423,2747,163,79620,317,27015,976,412م�صاريف اخرى 
1,512,361810,4603,413,548)515,662(خم�ص�س تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

424,790312,037734,794989,421خم�ص�صات متنوعة 
24,290,34520,803,68251,535,78843,822,246اجمايل امل�سروفات
47,863,71435,363,42090,016,78571,928,963الربح من الت�سغيل

213,557-177,881-ح�صة البنك من ارباح �صركات حليفة 
47,863,71435,541,30190,016,78572,142,520الربح للفرتة قبل ال�سرائب

)19,347,282()21,765,623()7,811,042()10,419,346(�صريبة الدخل
37,444,36827,730,25968,251,16252,795,238الربح للفرتة

ويعود اىل:

35,224,30326,845,64464,811,94151,084,139م�ساهمي البنك
قلية 2,220,065884,6153,439,2211,711,099حقوق الأ

قــائـمـة الــدخـل

قائمة الدخل املوحد املرحلية للثالثة اأ�سهر وال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 حزيران / يونيو 2008

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف 30 حزيران/ يونيو      لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 حزيران/ يونيو

0.206 دينار 0.260 دينار 0.108 دينار 0.141 دينار ح�صة ال�صهم من الربح ال�صا�صي للفرتة

0.205 دينار 0.258 دينار 0.107 دينار 0.140 دينار ح�صة ال�صهم من الربح املخف�س للفرتة
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ردين اأداء االقت�صاد االأ

م  ُمعّدل الت�سخُّ

ول من عام  ول من عام 2008 باملُقارنة مع متو�صط اأ�صعار الن�صف الأ �صعار املُ�صتهلك مُبعّدل بلغ 13.31% خالل الن�صف الأ ارتفع متو�صط الرقم القيا�صي لأ

ول من العام 2007 الذي بلغ %6.23. 2007، وهذا املُعّدل يفوق املُ�صجل خالل الن�صف الأ

نارة ” بن�صبة  ول من العام احلايل كل من “ الوقود والإ �صعار املُ�صتهلك خالل الن�صف الأ وكان من اأبرز املجموعات التي �صاهمت يف ارتفاع الرقم القيا�صي لأ

لبان وُمنتجاتها والبي�س ” بن�صبة 33%، وجمموعة “ احلبوب وُمنتجاتها ” بن�صبة %27.1،  48.7%، وجمموعة النقل بن�صبة 20.5%، وجمموعة “ الأ

وجمموعة “ الزيوت والدهون ” بن�صبة %27.

معدالت الت�سخم

النمّو االقت�سادي 

ول من العام 2008 ارتفاعًا ن�صبته 17.9% ُمقارنًة مع ارتفاع اأقل ن�صبته 12.7% خالل الفرتة  �صعار اجلارية يف الربع الأ جمايّل بالأ �صجل الناجت املحلّي الإ

اأعلى ن�صبته  5.3% ُمقارنًة مع ارتفاع  �صعار الثابتة ارتفاعًا ن�صبته  2007 كاماًل. بينما �صجل الناجت املحلّي بالأ 2007 و12.3% لعام  املُماثلة من العام 

ول من العام 2007 و6% لعام 2007 كاماًل. 5.9% يف الربع الأ

قت�سادي احلقيقي معدالت النمو االإ
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ردين اأداء االقت�صاد االأ

التجارة اخلارجّية 

وىل من العام 2008  رقام اأن موؤ�صر اإجمايل التجارة اخلارجّية من �صادرات وطنية وُم�صتوردات حقق زيادة ن�صبتها 30% خالل ال�صهور اخلم�صة الأ ُتظهر الأ

وىل من العام 2008  ردنّية خالل ال�صهور اخلم�صة الأ هم التطّورات التي �صهدتها التجارة اخلارجّية الأُ لي�صل اإىل ُم�صتوى 7  مليار دينار. وفيما يلي حتلياًل لأ

باملُقارنة مع الفرتة املُماثلة من العام املا�صي:

ُمعاد  5. مليار دينار  2.1 مليار دينار )منها  اإىل حوايل  25% لت�صل  الكلية )ال�صادرات الوطنية واملُعاد ت�صديره( بن�صبة بلغت  1. ارتفعت ال�صادرات 

ت�صديره(. وجاء الرتفاع يف ال�صادرات الكلية نتيجًة لرتفاع ال�صادرات الوطنية بن�صبة 19% واملُعاد ت�صديره بن�صبة %50. 

نتيجًة لرتفاع  الكلية  املُ�صتوردات  اأ�صا�صي يف  ب�صكل  الرتفاع  4.9 مليار دينار. وجاء  اإىل حوايل  لت�صل   %32 بلغت  بن�صبة  الكلية  املُ�صتوردات  ارتفعت   .2

املُ�صتوردات من البرتول اخلام بن�صبة 96%، علمًا اأن قيمة املُ�صتوردات من البرتول اخلام بلغت 954 مليون دينار اأو ما ن�صبته 19.3% من اإجمايل 

وىل من عام 2008.  ردنّية خالل ال�صهور اخلم�صة الأ املُ�صتوردات الأُ

وىل من العام 2008. 3. ارتفع عجز امليزان التجاري بن�صبة قدرها 38% لي�صل اإىل 2.9 مليار دينار خالل ال�صهور اخلم�صة الأ

املديونية اخلارجّية

جمايّل، اإذ تراجع ر�صيده بن�صبة  �صجل الر�صيد القائم للدين العام اخلارجّي يف نهاية �صهر اأيار 2008 تراجعًا يف قيمته املُطلقة ون�صبته من الناجت املحلّي الإ

بلغت 30% عن نهاية عام 2007 لي�صل اإىل 3.7 مليار دينار يف نهاية اأيار 2008، بينما تراجعت ن�صبته من اإجمايّل الناجت املحلّي املُقدر بحوايل 18.2 

نقطة مئوية لت�صل اإىل %28.6. 

ردنّية قامت بتاريخ 30-3-2008 بتنفيذ عملية �صراء ُمبكر جلانب من مديونيتها جتاه دول نادي باري�س، حيث قامت بدفع مبلغ  وُيذكر هنا اأن احلكومة الأُ

2.121 مليار دولر لنادي باري�س ُمقابَل �صطب ما ُيعادل 2.398 مليار دولر اأمريكي من مديونيتها وبخ�صم بلغ %11. 
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ردين اأداء االقت�صاد االأ

املالّية العامة

وىل من العام 2008 باملُقارنة مع الفرتة املُماثلة من العام  ردن خالل ال�صهور اخلم�صة الأ هم التطّورات التي �صهدتها املالّية العامة يف الأُ فيما يلي حتلياًل لأ

املا�صي:

يرادات املحلية واملُ�صاعدات اخلارجية( بن�صبة بلغت 13% لت�صل اإىل حوايل 1904 مليون دينار )منها 126 مليون دينار  يرادات العامة )الإ 1. ارتفعت الإ

يرادات املحلية بن�صبة 10%، وارتفاع املُ�صاعدات اخلارجية بن�صبة %62.  يرادات العامة نتيجًة لرتفاع الإ ُم�صاعدات خارجية(. وجاء الرتفاع يف الإ

2. ارتفعت النفقات العامة )النفقات اجلارية والنفقات الراأ�صمالية( بن�صبة بلغت 36% لت�صل اإىل حوايل 2001 مليون دينار )منها 1725 مليون دينار 

نفقات جارية(. وجاء الرتفاع يف النفقات العامة نتيجًة لرتفاع كل من النفقات اجلارية بن�صبة 39% والنفقات الراأ�صمالية بن�صبة %18. 

3. مت حتقيق عجز مايل على اأ�صا�س ال�صتحقاق )بعد املُ�صاعدات اخلارجية( قدره 97 مليون دينار ُمقابل وفر مايل قدره 219 مليون دينار خالل اخلم�صة 

وىل من العام 2007. �صهور الأ

جنبّية االحتياطيات االأ

جنبّية يف نهاية �صهر حزيران من العام 2008 مبلغ قدره 4.7 مليار دينار اأرديّن )6.6 مليار دولر اأمريكي(  بلغت احتياطيات البنك املركزّي من العمالت الأ

ردنّية  رديّن اإىل قيام احلكومة الأُ جنبّية للبنك املركزي الأُ ُم�صجلًة تراجعًا ن�صبته 4% عن ر�صيد نهاية العام 2007، وُيعزى النخفا�س يف الحتياطيات الأ

ب�صراء جلزء من ديونها  لنادي باري�س يف نهاية �صهر اآذار من العام احلايل.

جنبية )مليون دينار( حتياطيات االأ االإ
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ردين اأداء االقت�صاد االأ

التطّورات امل�سرفّية

ول من العام احلايل:    ردين خالل الن�صف الأ فيما يلي قراءة ُملخ�صة للنتائج والإجنازات الكمية التي حققها القطاع امل�صريف الأ

1. ارتفعت موجودات البنوك املرخ�صة العاملة يف اململكة بن�صبة قدرها 8% يف نهاية حزيران 2008 عن نهاية عام 2007 لت�صل اإىل حوايل 29 مليار دينار 

اأرديّن )40.9 مليار دولر اأمريكي(. و�صكلت املوجودات املحلّية حوايل 77.9% من اإجمايل املوجودات ُمقارنًة مع 75.7% يف نهاية العام 2007.  

2. ارتفعت ودائع ُعمالء البنوك املرخ�صة العاملة يف اململكة بن�صبة قدرها 10% يف نهاية حزيران 2008 عن نهاية عام 2007 لت�صل اإىل حوايل 17.6 

مليار دينار اأرديّن )24.8 مليار دولر اأمريكي(. و�صكلت ودائع الُعمالء حوايل 60.6% من اإجمايل املطلوبات ُمقابل 59.6% يف نهاية العام املا�صي. 

3. ارتفعت الت�صهيالت الئتمانية للبنوك املرخ�صة العاملة يف اململكة بن�صبة قدرها 14% يف نهاية حزيران 2008 عن نهاية عام 2007 لت�صل اإىل حوايل 

44.6% من اإجمايل املوجودات و73.5% من اإجمايل  12.9 مليار دينار اأرديّن )18.2 مليار دولر اأمريكي(. و�صكلت الت�صهيالت الئتمانية حوايل 

ودائع الُعمالء ُمقابل 42.1% و70.7% على التوايل يف نهاية العام 2007. ومن اجلدير ذكره هنا اأن ن�صبة الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة بالدينار 

ردين مقابل 96% يف نهاية العام 2007. ردين �صكلت 92% من ودائع العمالء بالدينار الأ الأ

معدالت منو املوؤ�سرات امل�سرفية
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اآفـاق االقـت�ساد العـاملي

عمال ” ، اأن ينكم�س النمّو  رجح اآخر تقرير عن اآفاق القت�صاد العاملّي ال�صادر عن �صندوق النقد الدويّل، والذي جـاء حتت عنوان “ امل�صاكن ودورات الأ

القت�صادي العاملّي اإىل 3% اأو اأقل يف عامي 2008 و2009، وهو احتمال بن�صبة 25% اأي ما ُيعادل حالة من الركود القت�صادي العاملّي، ويقود هذا النكما�س 

مريكّي.  تباطوؤ حاد يف القت�صاد الأ

وتعزي املوؤ�ص�صة الدولّية يف تقريرها ال�صادر خالل �صهر ني�صان من العام احلايل اأ�صباب احتمالية دخول العامل يف مرحلة انكما�س اقت�صادي اإىل جمموعة 

مريكّية. وتوّقع تقرير ال�صتقرار املايّل العاملّي  �صواق املالّية نتيجة خماطر التطّورات يف �صوق العقارات الأ و�صاع يف الأ من العوامل لعل اأهمها هو تدهور الأ

مريكّية اإىل خ�صائر اإجمالية ُتقدر بحوايل 945  وراق املالّية وتدهور القرو�س عالية اجلودة يف الوليات املُتحدة الأ خري اأن توؤدي اأزمة الرهن العقاري والأ الأ

�صول.   مليار دولر اأمريكّي، وهو ما قد يفر�س �صغوط اإ�صافية على روؤو�س اأموال البنوك واإجراء تخفي�صات اأُخرى يف قيم الأ

نظار تتجه حاليًا نحو القت�صاديات النا�صئة التي متّكنت من تعزيز اندماجها يف القت�صاد العاملّي من خالل تنويع  واأكد التقرير يف ُمقدمته اأن جميع الأ

�صادراتها، وتقوية اقت�صادياتها، وحت�صني اأطر �صيا�صاتها. 

النمّو االقت�سادي العاملّي

2008 عن قيام �صندوق النقد الدويّل بتخفي�س توقعاته للنمّو القت�صادي العاملّي بن�صف نقطة مئوية  اآفاق القت�صاد العاملّي ل�صهر ني�صان  ك�صف تقرير 

عما كان عليه يف تقرير كانون ثاين من العام نف�صه، و1.25 نقطة مئوية عن النمو املُتحقق يف عام 2007. اإذ توّقع التقرير اأن ينمّو القت�صاد العاملّي بن�صبة 

قدرها 3.7% يف عام 2008، وهو اأبطاأ منّو اقت�صادي ي�صهده العامل ّمنذ عام 2001. وفيما يلي ُملخ�صًا للم�صهد القت�صادي العاملّي لعام 2007 وتوّقعات 

عامي 2008 و2009:

1. حدوث تباطوؤ حاد يف القت�ساديات الُكربى ب�سبب زيادة تعر�سها ملخاطر التطّورات يف اأ�سواق امل�ساكن: فمن املُتوّقع اأن ينزلق اأكرب اقت�صاد يف العامل 

2009، اإذ اأنه من املُتوّقع اأن ي�صهد منّو القت�صاد  اأن يبداأ يف حتقيِق تعاٍف حمدود يف عام  ” اإىل حالة من الركود الطفيف قبل  مريكّي  “ القت�صاد الأ
زمة التي بداأت  مريكّي تراجعًا اإىل 0.5% و0.6% يف عامي 2008 و2009 على التوايل بعد اأن �صجل 2.2% يف عام 2007، وذلك ب�صبب تفاقم الأ الأ

خرى من تباطوؤ النمّو  مريكّية عالية املخاطر. اأّما بالن�صبة ملنطقة اليورو، التي ت�صُم 15 دولة، ف�صُتعاين هي الأُ يف �صهر اآب 2007 يف قطاع العقارات الأ

نتيجة ا�صطراب اأ�صواق املال والقيود التي ت�صهدها اأ�صواق الئتمان، اإذ من املُتوّقع تراجع ُمعّدل النمّو القت�صادي ب�صكٍل كبري يف هذه املنطقة من %2.6 

عام 2007 اإىل 1.4% عام 2008 و1.2% عام 2009. ويف اليابان فمن املُتوّقع اأن ينمو اقت�صادها مُبعّدل 1.4% يف عام 2008 و1.5% يف عام 

2009 نزوًل من 2.1% يف عام 2007. فيما ُيرجح اأن ُي�صجل القت�صاد الربيطاين منوًا مُبعّدل 1.6% هذا العام والعام الذي يليه انخفا�صًا من %3.1 

يف عام 2007.  

2. ا�ستمرار النمّو القت�سادي ال�سلب واملُ�ستدام يف الدول النامية: فعلى الرغم من توّقع تراجع منّو اقت�صاديات “ الدول ال�صاعدة والنامية ” من %7.9 

زمة احلالية  يف عام 2007 اإىل 6.7% و6.6% يف عامي 2008 و2009 على الرتتيب، اإل اأن تلك الدول عمومًا يف و�صع طيب ُيكنها من النجاة من الأ

التي ُيعانيها القت�صاد العاملّي. ومن املُتوّقع اأي�صًا ا�صتمرار التباعد بني منّو هذه القت�صاديات ومنّو القت�صاديات املُتقّدمة، وذلك يف ظل حفاظها على 

اأّما   ،2007 11.4% عام  الدول ال�صاعدة والنامية وبنحو  ُمعّدل منّو بني  اأعلى  املُتقّدمة. هذا وكانت ال�صني قد �صجلت  الدول  اأف�صل من  ُمعّدل منّو 

خرى منوًا قوّيًا ل يقل اأهمية وبنحو 9.2%، وُيتوّقع اأن توا�صل هاتان الدولتان منّوهما القوّي خالل عامي 2008 و2009، واإن كان  الهند ف�صجلت هي الأُ

مُبعّدلت اأقل من املُ�صجلة يف عام 2007. 

و�سط وخ�سو�ساً الدول املُ�سدرة للنفط: اإذا من املُتوقع اأن ُي�صاعد ارتفاع اأ�صعار النفط يف زيادة ُمعّدل  3. ارتفاع النمّو القت�سادي يف منطقة ال�سرق الأ

و�صط عمومًا بنحو 0.3 نقطة مئوية، وبنحو 0.4 نقطة مئوية للدول املُ�صدرة للنفط يف عام 2008، مع املُحافظة  النمّو القت�صادي يف منطقة ال�صرق الأ

على ُمعّدلت منّو قوّية خالل عام 2009.

كرب  جمايّل العاملّي بلغ يف عام 2007 حوايل 65 تريليون دولر اأمريكّي، وُي�صكل الناجت املحلي الإجمايل لأ هذا ومن اجلدير ذكره هنا، اأن الناجت املحلي الإ

مريكّية، من حيث املُ�صاهمة يف الناجت العاملّي،  ع�صرة اقت�صاديات ما ن�صبته 63% من الناجت العاملّي، وتت�صدر قائمة هذه القت�صاديات الوليات املُتحدة الأ

وبنحو 21.4%، يليها يف املرتبة الثانية ال�صني بنحو %10.8.
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اآفـاق االقـت�ساد العـاملي

ُمعّدالت النمّو االقت�سادي احلقيقي

2006200720082009املجموعة
5.04.93.73.8العامل

3.02.71.31.3القت�صاديات املتقّدمة
مريكّية 2.92.20.50.6الوليات املتحدة الأ

2.82.61.41.2منطقة اليورو، منها:
2.92.51.41.0اأملانيا
2.01.91.41.2فرن�صا
1.81.50.30.3اإيطاليا
3.93.81.81.7اإ�صبانيا

2.42.11.41.5�ليابان
2.93.11.61.6بريطانيا

4.54.63.33.4دول متقّدمة اأخرى
7.87.96.76.6القت�صاديات ال�صاعدة والنامية

5.96.26.36.4اأفريقيا
8.28.57.06.5الكومنولث، منها:

7.48.16.86.3رو�سيا
9.69.78.28.4اآ�صيا النامية، منها:

11.111.49.39.5ال�صني
9.79.27.98.0الهند

و�صط، منها: 5.85.86.16.1ال�صرق الأ
5.85.66.05.9الدول املُ�صدرة للنفط *

5.96.36.26.5دول امل�صرق **

مارات، واليمن. * ت�صم الدول املُ�صدرة للنفط كل من البحرين، واإيران، والكويت، وليبيا، وُعمان، وقطر، وال�صعودية، و�صورية، والإ

ردن، ولبنان. ** ت�صم دول امل�صرق كل من م�صر، و�صورية، والأ

النمّو االقت�سادي العربّي

تي:  اأّما بخ�صو�س اأداء القت�صاديات العربّية خالل عام 2007، فُيمكن تلخي�س ما اأظهره تقرير �صندوق النقد الدويّل بالآ

1. ا�صتمرار حتقيق كافة الدول العربّية ملُعّدلت منّو اقت�صادية موجبة، اإّل اأن ُم�صتوى هذا النمّو اأتى ُمتباينًا بني هذه الدول، وكان اأعلى ُمعّدل منّو اقت�صادي 

حقيقي من ن�صيب دولة قطر التي متكنت من حتقيق منّو ن�صبته 14.2%، بينما �صجلت موريتانيا اأدنى ن�صبة منّو وبنحو 0.9%. ومن اجلدير ذكره اأن 

ن�صبة النمّو يف الناجت املحلي الإجمايل ارتفعت يف ثماين دول عربّية، وانخف�صت يف ع�صرة دول. ومن املُتوّقع اأن توا�صل دولة قطر ت�صدرها قائمة الدول 

العربّية من حيث النمّو القت�صادي احلقيقي خالل العامني 2008 و2009 ومُبعّدلت ُتقدر بنحو 14.1% و13.1% على التوايل.

)%(
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اآفـاق االقـت�ساد العـاملي

م وبنحو 13.8%، بينما �صجلت املغرب  م يف اثني ع�صرة دولة عربّية، وانخف�س يف �صت دول، و�صجلت دولة قطر اأعلى ُمعّدل ت�صخُّ 2. ارتفع ُمعّدل الت�صخُّ

م خالل عام 2008 وبنحو  م وبنحو 2%. ومن املُتوّقع اأن توا�صل دولة قطر ت�صدرها قائمة الدول العربّية من حيث اأعلى ُمعّدل ت�صخُّ اأدنى ُمعّدل ت�صخُّ

.%12

3. تراجع و�صع موازين احل�صابات اجلارية يف ثالثة ع�صرة دولة عربّية، بينما حت�صن يف خم�س دول، وقد حققت دولة الكويت اأعلى فائ�س كن�صبة من الناجت 

املحلي الإجمايل وبنحو 47.4%، يف حني �صجلت جمهورية م�صر اأدنى ن�صبة فائ�س وبنحو 1.5%، وكانت ت�صع دول عربّية قد �صجلت عجزًا يف ح�صابها 

اجلاري )تراوح ما بني حد اأدنى 0.1% للمغرب وحد اأعلى 25.2% جليبوتي(، بينما �صجلت ت�صع دول عربّية فائ�صًا يف ح�صابها اجلاري وذلك كن�صبة 

من الناجت املحلي الإجمايل.

داء االقت�سادّي يف الدول العربّية موؤ�سرات االأ

ردنية %6. ردن للعام 2007 بلغ وفقًا للبيانات الر�صمية الأ * ُيذكر هنا اأن ُمعّدل النمّو القت�صادي يف الأ

احل�ساب اجلاري

)ن�سبة للناجت املحلي(

م ُمعدل الت�سخُّ ُمعدل النمّو االقت�سادّي احلقيقي الدولة

2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006

-13.4 -15.5 -17.3 -11.3 6.5 10.9 5.4 6.3 5.8 5.5 5.7 6.3 ردن* �لأ

-0.5 0.8 1.5 0.8 8.8 8.8 11.0 4.2 7.1 7.0 7.1 6.8 م�صر

-5.5 -6.6 -5.8 -6.1 7.0 7.0 7.0 10.6 4.8 4.0 3.9 4.4 �سورية

-10.2 -9.8 -10.7 -6.0 5.3 5.5 4.1 5.6 4.5 3.0 4.0 - لبنان

0.9 -1.4 -4.3 1.1 11.0 10.3 12.5 18.2 8.1 4.1 3.1 3.2 اليمن

-5.6 -9.8 -11.8 -15.1 6.0 8.0 8.0 7.2 12.7 7.6 10.5 11.3 ال�صودان

20.6 26.0 23.2 25.2 4.1 4.3 3.7 2.5 4.9 4.9 4.6 2.0 اجلزائر

-0.9 -1.1 -0.1 2.8 2.0 2.0 2.0 3.3 5.7 6.5 2.2 8.0 املغرب

-17.8 -22.6 -25.2 -14.2 4.5 6.1 5.0 3.5 7.6 6.5 5.2 4.8 جيبوتي

-2.7 -2.7 -2.5 -2.0 3.5 4.7 3.1 4.5 5.9 5.5 6.3 5.5 تون�س

-12.0 -8.6 -6.7 -1.3 6.0 7.1 7.3 6.2 6.8 6.1 0.9 11.4 موريتانيا

38.5 42.6 42.5 51.6 7.5 8.0 6.7 3.4 9.8 8.8 6.8 5.2 ليبيا

24.0 31.3 26.8 27.4 5.6 6.2 4.1 2.3 5.6 4.8 4.1 4.3 ال�صعودية

42.3 45.2 47.4 51.7 5.5 6.5 5.0 3.1 6.2 6.0 4.6 6.3 الكويت

18.6 20.4 19.9 13.3 3.1 3.3 3.4 2.2 6.6 6.2 6.6 6.5 البحرين

10.8 11.7 10.0 12.1 6.8 6.0 5.5 3.2 6.0 7.4 6.4 6.8 ُعمان

26.0 27.5 21.6 22.0 5.3 9.0 11.0 9.3 6.4 6.3 7.4 9.4 مارات الإ

40.7 44.6 34.6 30.6 10.0 12.0 13.8 11.8 13.1 14.1 14.2 10.3 قطر
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الثــراء العــاملـي

فراد  اأظهر التقرير الثاين ع�صر للرثاء العاملي World Wealth Report 2008، الذي ُت�صدره �صركتا مرييل لين�س وكابجيميني، ا�صتمرار زيادة عدد الأ

و�صط والهند وال�صني والربازيل. وبح�صب التقرير  �صواق النا�صئة كال�صرق الأ ثرياء وُم�صتوى ثرواتهم يف عام 2007، واأن اأهم تزايد للرثوات كان يف الأ الأ

العاملي:

قل مليون دولر اأمريكي( يف العامل بن�صبة 6% يف عام 2007 لي�صل اإىل 10.1 ماليني غني، وازداد  غنياء HNWI )الذين يلكون على الأ • ازداد عدد الأ
حجم ثرواتهم بن�صبة 9.4% لي�صل اإىل 40.7 تريليون دولر.

قل 30 مليون دولر اأمريكي( بن�صبة 8.8% يف عام 2007 لي�صل اإىل 103.3 األف  غنياء Ultra – HNWI )الذين يلكون على الأ • ازداد عدد كبار الأ
غني، وازداد حجم ثرواتهم بن�صبة %14.5.

• ُيتوّقع ارتفاع ُم�صتوى الرثاء العاملي اإىل 59.1 تريليون دولر يف العام 2012، ومُبعّدل زيادة �صنوية ت�صل اإىل %7.7.

الهند يف �سدارة العامل

ثرياء فيها، حيث بلغت 22.7% اإثر منو قيمة اأ�صهم ال�صوق بن�صبة 118% ومنّو الناجت  اأظهر التقرير العاملي للرثاء ت�صجيل الهند اأعلى زيادة يف ن�صبة عدد الأ

جمايّل احلقيقي بن�صبة 7.9%. ورغم انخفا�س هذه الن�صبة )منّو الناجت املحلّي( بعد اأن كانت 9.4% عام 2006، اإل اأنها ُتعد اأكرُث ثباتًا. كذلك  املحلّي الإ

هم يف العامل يف نهاية عام 2007 وذلك  ثني ع�صر الأ �صهم الإ كربان يف الهند - بور�صة بومباي والبور�صة الوطنية - بني اأ�صواق الأ �صهم الأ نف �صوقا الأ �صُ

�صهم وتزايد الهتمام الدويّل. ولية لالأ بف�صل اأ�صواق الطروحات العامة الأ

�صهم بن�صبة قدرها 291% ومنّو الناجت  ثرياء بعد اأن بلغت هذه الن�صبة 20.3%، ومما عزَز ذلك منّو قيمة اأ�صواق الأ وحلت ال�صني ثانية يف زيادة عدد الأ

�صهم قد دفعا ببور�صة �صانغهاي قدمًا  ولية لالأ �صعار وزيادة ن�صاط الطروحات العامة الأ اأن الرتفاع امللحوظ يف الأ 11.4%. كما  املحلّي احلقيقي بن�صبة 

لُت�صبَح �صاد�س بور�صة يف العامل من حيث قيمة اأ�صهم ال�صوق. 

و�سط ماراتيون يف �سدارة ال�سرق االأ االإ

غنياء الذين يلكون ثروات تزيد عن مليون دولر بلغت حوايل 15.6% وهي اأكرث  و�صط حققت ن�صبة منّو يف عدد الأ ووفقًا للتقرير فاإن منطقة ال�صرق الأ

ثرياء يف املنطقة يقودون  غنياء يف هذه املنطقة اإىل 400 األف مليونري يف عام 2007، مما يعني اأن الأ من �صعف املُعّدل العاملي البالغ 6% لي�صل عدد الأ

�صواق الدولية اإىل ُم�صتويات قيا�صية. نظراءهم يف ُمعظم دول العامل وذلك ب�صبب ارتفاع اأ�صعار النفط يف الأ

غنياء هذه املنطقة بحوايل 1.7 تريليون دولر يف عام 2007 بزيادة ن�صبتها 17.5% عن عام 2006. هذا ومن املُتوّقع اأن ترتفع  جمالية لأ وُتقدر الرثوة الإ

ثرواتهم اإىل 3.4 تريليون دولر يف عام 2012، ومُبعّدل زيادة �صنوية ت�صل اإىل %15.3.

مارات العربية املُتحدة عام 2007 بلغ 79 األف ثري ُمقابل 68 األفًا يف 2006، اأي اأن العام املا�صي �صهد زيادة  ثرياء يف الإ وجاء يف التقرير اأي�صًا اأن عدد الأ

ثرياء ال�صعوديني فقد ارتفع من 90 األف ثري عام 2006 اإىل  ماراتيني 11 األف ثري، وجمموع ثرواتهم املوّحدة 91 مليار دولر. اأّما عدد الأ ثرياء الإ عدد الأ

101 األفًا عام 2007 لت�صل ثرواتهم املوّحدة اإىل 182 مليار دولر.
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الثــراء العــاملـي

التوزيع اجلغرافـي لعدد اأثرياء العامل )مليون(

التوزيع اجلغرافـي حلجم الرثوة فـي العامل )تريليون دوالر(
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�سواق الو�سول اإىل االأ ال�سيا�سة التجارّية البلد / املوؤ�سر

71 1 هونغ كونغ

37 4 تركيا

63 11 مريكية الوليات املُتحدة الأ

53 13 مارات العربية املُتحدة الإ

42 20 ماليزيا

73 21 فرن�صا

33 47 قطر

32 48 ال�صعودية

73 52 �ليابان

56 54 البحرين

59 57 ال�صني

68 59 لبنان

67 60 م�صر

26 79 موريتانيا

70 87 ردن االأُ

5 106 اجلزائر

26 108 اإيران

26 109 ُعمان

23 118 ال�صودان

12 122 تون�س

38 123 املغرب

موؤ�سرات التجارة العاملية

موؤ�سر  يف   87 املرتبة  ردن  االأُ احتالل  الدويّل،  البنك  ُي�صدره  الذي   ،World Trade Indicators 2008 العاملّية  التجارة  موؤ�صرات  تقرير  اأظهر 

للتقرير فقد  ووفقًا  العاملّي.  التقرير  دولة �سملها   125 �سواق وذلك من �سمن  اإىل االأ الو�سول  يف موؤ�سر   70 التجارّية واملرتبة  ال�سيا�سة 

و�صط و�صمال اإفريقيا، لكنه ما زال اأقل من املُعّدل العام لدول املنطقة  ردن �صيا�صة جتارية اأكرث حتررًا من بع�س الدول الواقعة يف منطقة ال�صرق الأ انتهج الأُ

جُمتمعًة. 

خرية عربّيًا  وىل عربّيًا واملرتبة 13 عاملّيًا، بينما جاءت املغرب يف املرتبة الأ مارات العربّية املُتحدة احتلت املرتبة الأ هذا ومن اجلدير ذكره هنا اأن دولة الإ

و123 عاملّيًا وذلك بالن�صبة ملوؤ�صر ال�صيا�صة التجارّية.

ترتيب جمموعة دول ُمتارة وفقًا ملوؤ�سرات التجارة العاملّية )عام 2007(
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جتماعية امل�سوؤولية االإ

بهدف املُ�ساعدة يف تنفيِذ املبادرة الوطنية “ �سكن كرمي لعي�ش كرمي ”

�سكان للتجارة والتمويل ُيقّدم قرو�ش جديدة لذوي الدخل املُتدين بنك االإ

مريكّية OPIC اتفاقًا مع ثالثة بنوك اأُردنّية تقوم مبوجبه بتخ�صي�س 250 مليون دولر اأمريكّي لتمّكني  وقعت موؤ�ص�صة ال�صتثمار اخلا�س ملا وراء البحار الأ

120 - 130 دينارًا اأردنيًا لذوي الدخل املُتدين.  25 �صنة بفائدة ثابتة وباأق�صاط �صهرية ترتاوح ما بني  البنوك الثالثة من تقدمي قرو�س عقارية ُمدتها 

�صكان للتجارة والتمويل، ومبلغًا مُماثاًل للبنك العربّي، و50 مليون دولر اأمريكي لبنك القاهرة  ووفقًا لالتفاق، �صيتم تخ�صي�س 100 مليون دولر لبنك الإ

عمان. 

وبهذه التفاقية تكون املُبادرة التي اأعلنها جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف �صباط املا�صي “ �صكن كرمي لعي�س كرمي ” قد بداأ تنفيذها على اأر�س الواقع ُملبيًة 

�صكان، وحتقيق روؤيته باإيجاد م�صكن مالئم لذوي الدخل املحدود واملُتدين. دعوة جاللته باإعالن عام 2008 عام الإ

�صكان للتجارة والتمويل الرئي�س التنفيذي �ُصكري ب�صارة، الذي اأكد على اأن توقيع التفاقية �صيمكن البنوك من تقدمي قرو�س  ووقع التفاقية عن بنك الإ

�صتفادة من املبادرة امللكية موؤكدًا اأن قيمة الق�صط لل�صداد لن تزيد على 130 دينارًا حيث �صتبداأ البنوك ا�صتقبال املوؤهلني فور النتهاء  مي�صرة للموؤهلني لالإ

جراءات الالزمة. من الإ

�صكان للتجارة والتمويل على هذه التفاقية حر�صًا منه على تلبية اأهم �صرورات العي�س للمواطنني يف وقت و�صلت فيه اأ�صعار العقارات  وياأتي توقيع بنك الإ

ُم�صتويات عالية، والتزامه الدائم مب�صاألة التنمية القت�صادية والجتماعية يف اململكة، خا�صًة واأن القرو�س التي منحها طوال ال�صنوات املا�صية حتّولت اإىل 

ا�صتثمارات ُمبا�صرة، مما �صاهم يف تو�صيع وتطوير م�صروعات القطاعات القت�صادية ومن ثّم تعزيز ُمعّدلت النمّو القت�صادي.
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�سود – اإعالٌن )�سعار( للتجارة  ذاُت اخلماُر االأ

ُيروى اأن تاجرًا من اأهِل الكوفة كاَن يبيُع اخُلمُر )اخُلمُر: جمع ِخمار، وهو ما ُتغطي به املراأة وجَهها(، وذات يوم ك�صدْت عندُه اخُلمُر 

ح�صا�س ربيعة بن عامر(، فَنَظَم ال�صاعُر  ال�صود، فا�صتكى حاَله، فقيل له: ما ينِفُقها لَك اإل “ م�صكني الدرامي ” )وهو ال�صاعر املرهف الإ

ق�صيدًة كتَب يف مطلعها:

�سوِد             ماذا فعلِت بنا�سٍك متعبِد ُقل للمليحِة يف اخلمار الأ

وما اأن �صاَع هذا البيُت بنَي النا�س؛ مل تبَق يف املدينِة اإمراأٌة مل ت�صرِت خمارًا اأ�صودًا حتى نفَذ ما كاَن مع التاجر العراقي منها، بْل وباَعها 

باأ�صعاِف �صعِرها.

هـل تعلــم ؟!

�صكندر املقدوين. • اأن اأول من و�صع �صورة على العملة هو الإ
م. �صوات التي ي�صتطيع الطفل متييزها، هو �صوت الأ • اأن اأول الأ

• اأن اأول من عرف القمح، هم امل�صريون الُقدماء، عام 5400 ق. م.
• اأن اأول جريدة �صدرت باللغة العربية هي جريدة الوقائع امل�صرية التي اأ�صدرها حممد علي با�صا يف �صنة 1828 م.

• اأن اأول من ركب اخليل هو اإ�صماعيل عليه ال�صالم.

ِحـكـــم واأمثــال

دارة احل�صنة خري من الدخل اجليد. )مثل برتغايل( • الإ
• التخمة اأ�صد فتكًا من اجلوع. )مثل اأملاين( 

• كان اهلل يف عون الغنم اإذا كان الذئب قا�صيًا لها. )مثل دامنركي(
كذوبة اأرجل لكن للف�صيلة اأجنحة. )مثل �صيني( • لي�س لالأ

• يهـب اهلل الطيور غذاءها ، لكن ل بد اأن تطري حتى ت�صل اإليه. )مثل هولندي(

الزاويـة احُلـرة
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